TEYXOΣ 9

Ενατενίσεις

Ενατενίσεις

Tεύχος 9 								 Sεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2009

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Τοιχογραφία. Πρωτάτο Αγίου Όρους

20

1

6

10
12

16

6

10

24

20

24

30
32
32

Εὐσπλαγχνία Θεοῦ καὶ
Κρίση, Χαρ. Μπούσια

34

Η σύγχρονη οικογένεια
και ο ρόλος της γυναίκας,
Ευτ. Γιούλτση

40

«Ἡ προβληματικὴ τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ἀποδοχῆς
τῶν κοινῶν κειμένων τοῦ
Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς
Ὀρθοδόξου μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία»,
Χρ. Σαββάτου

44

Συνέλευση της Διεθνούς
Μεικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων - Ρωμαιοκαθολικών,
Μ. Σπύρου
«Δίνουμε μαρτυρία Ορθοδοξίας με παρρησία και αγώνα
δύσκολο», Συνέντ.
Ι. Ζηζιούλα
Επίσκεψη Μελών της Διεθνούς Μεικτής Επιτροπής
στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρο
Πότε και πώς θα μιλήσουμε
στα παιδιά μας για τα προβλήματά τους, Μητροπολ.
Παύλου
Η Επικοινωνία στις Στενές
Σχέσεις, Κατ. Γεωργάκη
Τo σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης
(burn out), Α. Φούρναρη

34

Περιεχόμενα
36

49

52

49
54

52

«ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ...» Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου
ΧριστοΥγεννα Η ανυπέρβλητη γιορτή του ανθρώπου,
Γ. Μαντζαρίδη
Γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου ο Χριστός; Ν. Νικολαΐδη
Τι είναι τα απόκρυφα χριστιανικά κείμενα; Ι. Καραβιδόπουλου
Μπροστά στο μυστήριο
του πόνου, Β. Γιούλτσιη
Ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος και το έργο του,
Χρ. Οικονόμου
Η ψυχική υγεία της γυναίκας με βάση τη Βιβλική
διδασκαλία, Ε. Χριστινάκη
Η Εκκλησία έναντι των
ναρκωτικών, Μ. Μπέγζου
Πλωτίνος ή η αναζήτηση
του Ενός, Κλ. Ιωαννίδη

54

60
62

Ενατενίσεις

60

66
68

Περιοδική Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως
Κύκκου και Τηλλυρίας
Τεύχος 9, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2009
ISSN: 1450-4472

72
74

ΕΚΔΟΤΗΣ
Εκκλησιαστική Διακονία Ιεράς
Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας
Μετόχιο Κύκκου, Τ.Θ. 24850, 1304 Λευκωσία
Τηλ. 22390647-22390648, Fax: 22390795
Email: imktdiakonia@yahoo.com

79
85

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Νίκος Νικολαΐδης, Διευθυντής Εκκλησιαστικής Διακονίας Ιεράς Μητροπόλεως
Κύκκου και Τηλλυρίας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

88
90

68

ΣΕΛΙΔΩΣΗ-KAΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Άντρη Κωνσταντίνου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: andri.con@hotmail.com

84

96

106

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Άντρη Χριστοδουλίδου,
Μαίρη Κωνσταντίνου

112

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Μενέλαος Χριστοδούλου-φιλόλογος,
Κέντρο Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής
Γλώσσας Ιεράς Μονής Κύκκου

116

90

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Μάριος Ευτυχίου και άλλοι
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αγγελίνα Φούρναρη (Ψυχολόγος, Λειτουργός Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής
Στήριξης Ιεράς Μονής Κύκκου), Αιμιλία
Ποΐζη, Αλέξανδρος Ταπάκης (Θεολόγος,
Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης),
Ανδρούλα Πετρίδου (Εκπαιδευτικός),
Άντρος Παυλίδης (Ιστορικός-Ερευνητής),
Ανθέμιος (Αρχιμανδρίτης) Κυκκώτης,
Άντρος Μιχαηλίδης (Δημοσιογράφος), Δρ
Αντώνης Πρωτοπαπάς (Ιστορικός-Ερευνητής), Αριστείδης Βικέτος (Δημοσιογράφος),
Βασίλειος Γιούλτσης (Ομότιμος Καθηγητής
ΑΠΘ), Βασιλική Λυσάνδρου (Αρχαιολόγος), Γαβριήλ (Αρχιμανδρίτης-Ηγούμενος
Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα) Σιόκκουρος, Δρ Γεώργιος Κάκκουρας (Θεολόγος),
Γεώργιος Κόκκινος (Λειτουργός Γραφείου
Πρόληψης ΥΚΑΝ), Γεώργιος Κουννούσης (Θεολόγος), Γεώργιος Μαντζαρίδης
(Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ), Γιώργος Πέτρου (Κοινωνιολόγος-Λειτουργός Κέντρου
Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης Ιεράς
Μονής Κύκκου), Δημήτρης Πετρίδης (Εκπαιδευτικός), Δρ Δήμος Χρήστου (πρώην
Διευθυντής Αρχαιοτήτων Κύπρου), Έλενα
Ιακώβου (Ψυχολόγος), Ελένη Χατζημπέη (Διαιτολόγος, Διατροφολόγος), Ελένη
Χριστινάκη (Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Κοσμή-



118

96
122

126

128

130

126
134
138

122

142

Βασικός μεταβολισμός,
Ε. Χατζημπέη
Νανοτεχνολογία και
τρόφιμα, Φ. Γεωργιάδη
Μέτρα εξοικονόμησης
νερού, Μ. Ματθοπούλου
Η αναγκαιότητα της
χριστιανικής αγωγής,
Αλέξ. Ταπάκη
Οικογένεια και επικοινωνία, Γ. Πέτρου
Η αρετή της Σιωπής και η
‘‘Αγία’’ Ησυχία! Γ. Κουννούση
Ο δημιουργός των δημιουργών, Ν. Σύκα
Μακεδονικός Ελληνισμός, Κ. Κάζου
Ο Μέγας Κωνσταντίνος
και ο Χριστιανισμός,
Φ. Νταντάλια
Η φυλάκιση του Μεθόδιου το 872 από τους
Γερμανούς επισκόπους
Άννωνα και Ermanridi,
Α. Πρωτοπαπά
Καππαδοκία, Άντρ.
Παυλίδη
Μουσείο της Ιεράς Μονής
Κύκκου, Στ. Περδίκη
Δεύτερη ανασκαφική
περίοδος στην τοποθεσία
«Αυλή» στον Πάνω Πύργο
Τηλλυρίας, Στ. Περδίκη
Ναός αγίας Βαρβάρας
κοινότητας Κάμπου,
Στ. Περδίκη
Η Τεχνολογία στην υπηρεσία της Αρχαιολογίας
και της Συντήρησης της
Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, Βασ. Λυσάνδρου
Επιστημονική ημερίδα:
Αποκαταστάσεις Μνημείων και Επεμβάσεις σε
Αρχαιολογικούς Χώρους
σε Ελλάδα και Κύπρο,
Βασ. Λυσάνδρου
Αρχαίοι τάφοι στην
περιοχή Τηλλυρίας,
Βασ. Λυσάνδρου
Η συμβολή του Μουσείου
Ιεράς Μονής Κύκκου,
Χαρ. Χοτζάκογλου
Το Μετόχιο της Μονής
Κύκκου στη Γεωργία,
Κ. Κοκκινόφτα
Δύο νέες εκδόσεις για τις
κατεχόμενες μονές του


144

148
150

154
156
162
166
168

170
172

174

178
180

Αποστόλου Ανδρέα και
του Αποστόλου Βαρνάβα
Ο Άγιος Νικολαος στην
κυπριακή και την κυκκώτικη παράδοση,
Γ. Κάκκουρα
Εκκλησία Αγίου Αντωνίου
- Μάσσαρι, Ε. Αντωνίου
Κώστας Μοιράνθης:
Τάφος άγνωστος,
Σάβ. Παύλου
Ο άνθρωπος και αρχιτέκτονας Ιάκωβος Φιλίππου
Βίας Λειβαδάς,
Ρ. Κυριακίδη
Αθλητισμός και πολιτισμός, Σάβ. Κοσιάρη
10 αλήθειες και ένα
ψέμα..., Ντ. Αυγουστή
Όμιλος «Γιατροί του
Κόσμου» Πανεπιστήμιο
Κύπρου
Η αθάνατη ψυχή,
Α. Ποΐζη
Οι δύο κανόνες των
Χριστουγέννων,
Χρ. Βασιλειάδη
Στιχηρό Θεοφανείων - τελετουργία του Αγίου Βαπτίσματος, Φ. Καλογήρου
Μαγειρική, Κ. Μαντζαρίδου
Εκοιμήθη ο Πατριάρχης
Σερβίας Παύλος
Χειροτονία διακόνου

182
188 Ἑορτή τῆς Γεννήσεως

84

142

170

182

188

τῆς Θεοτόκου στήν Ἱερά
Μονή Κύκκου

192 Αγιασμός των υδάτων στο
Μετόχιο Κύκκου
193 Συναντήσεις Πανιερωτάτου με Πρέσβεις Ξένων
Χωρών
198 Δραστηριότητες Πανιερωτάτου - Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας
226 Εργαστήρια της Ιεράς
Μονής Κύκκου μέσα από
παλιές φωτογραφίες,
Αρχιμ. Ανθεμίου
227 Ποίημα: «Στις μάνες και
συγγενείς των Αγνοουμένων», Παντ. Κούρου
228 Γιώργος Παπανδρέου:
Ενεργά μαζί σας, Άντρ.
Μιχαηλίδη
236 Τελετή Αγιοκατατάξεως του ιερομάρτυρα
Φιλούμενου

192

τορας Θεολογικής Σχολής), Δρ Ελευθέριος
Αντωνίου, Δρ Ευτυχία Γιούλτση (Θεολόγος), Επιφάνιος (Αρχιμανδρίτης) Οικονόμου, Ιωάννης Αντωνίου (Οικονομολόγος,
Στρατιωτικός), Ιωάννης (Μητροπολίτης,
Ακαδημαϊκός) Ζηζιούλας, Ιωάννης Καραβιδόπουλος (Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ),
Καίτη Μαντζαρίδου (Εκπαιδευτικός),
Κατερίνα Γεωργάκη (Σύμβουλος Κέντρου
Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης Ιεράς
Μονής Κύκκου), Δρ Κλείτος Ιωαννίδης
(Θρησκειολόγος-Καθηγητής Φιλοσοφίας),
Κυριάκος Κοφτερός (Επιθεωρητής ΠλοίωνΤμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας), Κωνσταντίνος Κάζος (Ιστορικός-Ερευνητής), Κωστής
Κοκκινόφτας (Ερευνητής Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου), Λουκάς Παναγιώτου (Διευθυντής Ραδιοσταθμού «Λόγος»),
Μαρία Ποστεκκή (Λειτουργός Τμήματος
Υδάτων), Μάριος Μπέγζος (Καθηγητής
ΕΚΠΑ), Μίκης Παπαϊωάννου (Καθηγητής Πληροφορικής), Μιχάλης Μιχαήλ
(Θεολόγος, Αγιογράφος), Μιχάλης Σπύρου
(Θεολόγος), Νίκη Καραγιώργη (Καθηγήτρια-Συγγραφέας), Νίκος Σύκας (Επικοινωνιολόγος), Ντίνος Αυγουστή (Καθηγητής
ΤΕΙ), Παντελής Κούρος (πρώην Υφυπουργός), Παρασκευάς Παπαμιχαήλ (Πρωτοπρεσβύτερος-Διευθυντής Γραφείου Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας),
Παύλος (Μητροπολίτης) Ιωάννου, Ρένος
Κυριακίδης (Φυσιογνώστης), Σάββας Κοσιάρης (Αθλητικογράφος), Σάββας Παύλου
(Φιλόλογος-Συγγραφέας Κέντρου Μελετών
Ιεράς Μονής Κύκκου), Στάλω Λοϊζίδου
(Φιλόλογος, Κέντρου Θησαυρού Κυπριακής
Ελληνικής Γλώσσας Ιεράς Μονής Κύκκου),
Δρ Στυλιανός Γερασίμου (Θεολόγος – Μουσικός), Στυλιανός Περδίκης (Διευθυντής
Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου), Φίλιππος
Γεωργιάδης (Υγειονομικός Επιθεωρητής),
Δρ Φωτεινή Νταντάλια-Δράκου, Φώτιος
(Οικονόμος) Καλογήρου, Δρ Χαραλάμπης
Μ. Μπούσιας (Μέγα Υμνογράφος της των
Αλεξανδρέων Εκκλησίας), Δρ Χαράλαμπος
Χοτζάκογλου (Αρχαιολόγος-Βυζαντινολόγος), Χάρης Γεωργάκης, Χρήστος Οικονόμου (Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος Τμήματος
Ποιμαντικής Θεολογίας), Χριστόδουλος
Βασιλειάδης (Θεολόγος-Μουσικολόγος),
Χρυσόστομος (Μητροπολίτης) Σαββάτος,
Καθηγητής ΕΚΠΑ, Χρυσόστομος (Αρχιμανδρίτης) Κυκκώτης, Χρυστάλλα ΒικέτουΔημητρίου (Φιλόλογος Κέντρου Θησαυρού
Κυπριακής Ελληνικής Γλώσσας Ιεράς Μονής
Κύκκου)
l Οι συγγραφείς των άρθρων φέρουν
την απόλυτη ευθύνη των απόψεων
που εκφράζουν

226

Εικόνα εξωφύλλου: Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου κκ. Νικηφόρος, ενώ αγιάζει τους πιστούς με τον Μέγα
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«ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ...»
l Του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου

Χ

αρμόσυνη καί πανηγυρική ἀνέτειλε
καί πάλι σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο ἡ
ἑόρτια ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων,
πού μᾶς ἀνάγει πρός τή σπουδαία
καί φοβερή ἐκείνη ὥρα τῆς ἱστορίας,
κατά τήν ὁποίαν ἐπί Καίσαρος Αὐγούστου, ἐν Βηθλεέμ τῇ πόλει, γεννήθηκε ἀπό τήν Παρθένο Μαρία ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί Λυτρωτής τοῦ κόσμου, ὁ
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Καί φέτος ἀντήχησε στά πέρατα τῆς
οἰκουμένης τό χαρμόσυνο καί συγκινητικό προσκλητήριο τῆς Ἐκκλησίας μας: «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», καί ἑκατομμύρια
εὐσεβῶν χριστιανῶν σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο, μέ
καρδιές παλλόμενες ἀπό παλμούς ἱερᾶς συγκίνησης, «ἐν ὕμνοις καί ᾠδαῖς πνευματικαῖς»
πανηγύρισαν τήν κατά σάρκα Γέννηση τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ, ψάλλοντας τόν οὐράνιο ἀγγελικό ὕμνο
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β΄14). Δίκαια δέ χαίρει καί ἀγάλλεται σύμπασα ἡ οἰκουμένη, γιατί μοναδικό εἶναι καί τό γεγονός αὐτό, πού ἄλλαξε τόν
ροῦν τῆς ἱστορίας καί προκάλεσε τήν μεγαλύτερη
ἔκρηξη πνευματικῶν ἀληθειῶν καί ἐσωτερικῶν
ἀναζητήσεων πού γνώρισε ἡ ἀνθρωπότητα στή διαχρονική της πορεία. Μέσα στή σιωπή καί τή γαλήνη
τῆς ἱερᾶς ἐκείνης νύκτας τῆς γεννήσεως, ὁ Ἰησοῦς
Χριστός εἰσέρχεται στό δρᾶμα τῆς ἱστορίας, ὡς
«μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης,
πατήρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» (Ἠσ. 9, 5), καί
λύνει τήν περιπλοκή τῆς ἁμαρτίας καί δίνει διέξοδο στήν ἀπορία τῆς ζωῆς καί προορισμό στήν
ἀνθρώπινη περιπέτεια. Ἀπό τῆς κοσμογονικῆς
ἐκείνης στιγμῆς τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ
καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποίαν οἱ ἄγγελοι τοῦ
οὐρανοῦ ὕμνησαν ὡς «εὐδοκίαν ἐν ἀνθρώποις»,
τά νεῦρα τῆς ἁμαρτίας παρέλυαν, ἡ τυραννική
ἐξουσία τοῦ διαβόλου καταλυόταν, ὁ πρίν ἄβατος
γιά ὅλους παράδεισος ἄνοιγε, ὁ ἄνθρωπος μέ
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τούς ἀγγέλους ἀναμιγνυόταν, ἡ ἀνθρώπινη φύση
μας πρός τόν βασιλικό θρόνο ἀνυψωνόταν, τό
δεσμωτήριο τοῦ ἅδη ἀχρηστευόταν καί ὁ θάνατος καταργεῖτο. Ἡ σάρκωση τοῦ Θείου Λόγου
σήμανε τή θέωση τῆς ἀνθρώπινης φύσεως. Μέ
τήν πρόσληψη τοῦ ἀνθρώπινου σώματος ἀπό
τόν ἐνανθρωπήσαντα Θεό, ἔγινε συμμετοχή τοῦ
ἀνθρώπου στήν θεότητα. Μέ τόν τρόπο αὐτό καί ἡ
ἀνθρώπινη σάρκα ἁγιάστηκε, ἀφθαρτοποιήθηκε
καί ἀθανατίστηκε. Γιά τόν πιστό χριστιανό ὁ θάνατος δέν εἶναι πιά ἡ φρικώδης ἀποσύνθεση τῆς
μορφῆς καί πάσης ὄψεως, ἀλλά ἔξοδος ἀπό τόν



χρόνο πρός τήν αἰωνιότητα, ἀποδέσμευση τῆς
ψυχῆς ἀπό τά ὑλικά της δεσμά καί «Ἀνάστασις
εἰς καινήν κτίσιν».
Ὁ Χριστός, λοιπόν, ἦλθε στή γῆ γιά νά
ἀποσπάσει ἀπό τή ρίζα του τό κακό, καί νά
ἀνυψώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τούς ἀσφυκτικούς
χώρους τοῦ ὑλικοῦ κόσμου πρός τούς
ἀπαστράπτοντες οὐρανούς τῆς αἰωνιότητας.
Ἦλθε στή γῆ γιά νά δωροφορήσει στόν
ἀνθρώπινο νοῦ τό θεμέλιο τῆς Ἀλήθειας καί
γιά νά ἀποκαταστήσει τήν «Θείαν Εἰκόνα» τοῦ
ἀνθρώπου μέ τήν ἠθική του πρόοδο καί τήν
ἐσωτερική του συνεχῆ ἄνοδο. Ἦλθε ἀκόμη γιά
νά ἀναπλάσει καί νά συντάξει εὔρυθμα τήν κοινωνία, διδάξας ν’ ἀποδίδωμεν «τά Καίσαρος τῷ
Καίσαρι, καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Ματθ. κβ΄21).
Καί τέλος, ἦλθε στή γῆ, σαρκώθηκε, δηλαδή,
καί ἔγινε παιδί καί ἔζησε ὡς ἄνθρωπος καί γνώρισε ὅλο τόν πόνο καί τή θλίψη τοῦ κόσμου καί
ἀνέβη στό σταυρό, γιά τήν εἰρήνη τοῦ κόσμου.
Ὁ Χριστός, τονίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, εἶναι ὁ
«εἰρηνοποιήσας διά τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ
αὐτοῦ» (Κολ. α’ 20) τούς ἀνθρώπους μέ τό Θεό καί
μεταξύ τους, γι’ αὐτό καί οἱ ἄγγελοι κατά τή νύκτα τῆς Γεννήσεώς του τόν ἐπευφήμησαν καί τόν
ἐδοξολόγησαν ὡς «ἐπί γῆς εἰρήνην».
Καί ὅμως, σήμερα, δύο καί πλέον χιλιάδες
χρόνια μετά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀνθρωπότητα δέν ἐνστερνίστηκε
ἀκόμη στό σύνολό της τή σωτηριώδη διδασκαλία τοῦ Θείου Βρέφους, ὡς τό μόνο περιπόθητο
ἰδεῶδες της, γι’ αὐτό καί ἐξακολουθεῖ νά πάσχει,
νά δυστυχεῖ καί νά ὑποφέρει. Σήμερα, σέ μιά
ἐποχή πού ἡ θαυμαστή ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας μηχανοποιεῖ τή ζωή καί τή σφραγίζει μέ τή
σφραγίδα τοῦ ὑλισμοῦ καί τοῦ εὐδαιμονισμοῦ,
ὁ κόσμος ἔχει δυστυχῶς χαράξει πορείαν
ζωῆς ἄνευ Θεοῦ καί ζεῖ καί ὁδοιπορεῖ ὑπό τόν
ἀδελφοκτόνο ἀστερισμό τοῦ Κάιν. Μίση, ζηλοτυπίες, ἔριδες, φθόνοι, ἀπληστία, χρηματολατρεία, αἰσθήματα ἐκδικήσεως, ὑλισμός,
αἰσθησιοκρατία, ἀλκοολισμός, ναρκωτικά, βία,
ἐγκληματικότητα καί πολλά ἄλλα κρατοῦν δέσμιους πολλούς σημερινούς ἀνθρώπους. Καί τό
κακό αὐτό ἁπλώνεται ἀπό τά ἄτομα στίς κοινωνίες καί στούς λαούς. Πόλεμοι αἱματοκυλίουν τά
ἔθνη καί βάναυσα καταπατοῦνται τά ἀνθρώπινα
δικαιώματα, ἐνῶ ἡ ἀνηθικότητα καί οἱ φυλετικές
διακρίσεις μάχονται τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια.
Σήμερα ἡ ἀνθρωπότητα, παρ’ ὅλες τίς τεράστιες προόδους καί κατακτήσεις της, παρά τίς διακηρύξεις τῆς πίστεώς της στά ἱερά ἰδεώδη τῆς
ἀνθρώπινης εὐγένειας, ἐπανέρχεται ἑκάστοτε
στήν εἰδωλολατρεία τοῦ ἐγωισμοῦ, τῆς ὑλικῆς
ἰσχύος, τῆς βίας καί τῆς τρομοκρατίας, ὡς ἐπί
Καίσαρος Αὐγούστου. Σήμερα τά οἰκονομικά καί





πολιτικά συμφέροντα ὁδηγοῦν τούς μεγάλους
τῆς γῆς σέ πράξεις πού δέν συμβιβάζονται μέ τήν
ἐλευθερία καί τήν ἀξιοπρέπεια τῶν μικρῶν καί
ἀδυνάτων λαῶν. Φενακίζουν σήμερα οἱ ἰσχυροί
τοῦ κόσμου τούτου τούς λαούς καί ποδοπατοῦν
ἀπροκάλυπτα ὅλες τίς μεγαλόστομες διακηρύξεις τους γιά τίς ἀρχές πού πρέπει δῆθεν νά διέπουν τήν ζωή τῶν ἐλευθέρων λαῶν. Σήμερα τό δίκαιο ἔχει καταντήσει βία, ἀκόρεστη πλεονεξία,
στυγνή ἐκμετάλλευση καί ἐπαίσχυντη δουλεία.
Καλύτεροι μάρτυρες τῆς κυνικῆς αὐτῆς
ὑποκρισίας τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου τούτου,
εἴμαστε ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου, πού γιά
36 τώρα χρόνια βλέπουμε, μέ ὀργή καί ὀδύνη, τήν
πατρίδα μας νά στενάζει κάτω ἀπό τό βαρύ πέλμα τοῦ βάρβαρου ἀσιάτη, ἐνῶ οἱ πλανητάρχες καί
οἱ εὐρωπαϊστές ἐθελοτυφλοῦν στή δικαιοσύνη
καί ἐπικροτοῦν τήν ἀδικία καί ζουγκλοποιοῦν
τήν ζωή. Εἴμαστε ἐμεῖς πού κουραστήκαμε ἀπό
τήν ἀποτελμάτωση τοῦ ἐθνικοῦ μας προβλήματος καί τόν ἐμπαιγμό καί δυσπιστοῦμε πιά ἀπό
τίς ἄκαρπες πρωτοβουλίες πού κατά καιρούς
ἀναλαμβάνονται.
Ὅμως βέβαιοι ὄντες, ὅτι «ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν
ἐστιν», ἄς μή ἀπογοητευόμαστε ἀπό τήν πρόσκαιρη ἐπικράτηση τῆς ὑλικῆς ἰσχύος καί τῆς ἀδικίας.
Ἄς ἀντλήσουμε ἀπό τή φάτνη τῆς Βηθλεέμ παραμυθίαν καί θάρρος, καί ἄς συνεχίσουμε σταθερά
τήν αἱματόβρεκτη πορεία πρός τήν ἐλευθερία,
ἐμμένοντες στήν πατρῴα μας πίστη, στίς ἱερές
ἀξίες καί παραδόσεις μας καί στά ἁγνά ἤθη καί
ἔθιμα τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ μας πολιτισμοῦ.
Ἡ ἐπί γῆς εἰρήνη, τήν ὁποίαν εὐαγγελίστηκαν οἱ
ὑμνωδοῦντες ἄγγελοι κατά τή νύκτα τῆς Θείας Γεννήσεως, τότε μόνο θά ὑπάρξει, ὅταν δεχθοῦμε μέσα μας
ὅλη τήν θείαν ἀλήθεια καί ὅλο τό οὐράνιο πλήρωμα
τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου.
Μία καί μοναδική εἶναι ἡ ὁδός τῆς σωτηρίας,
τῆς εἰρήνης καί τῆς χαρᾶς γιά τά ἄτομα καί τούς
λαούς, ὁ Χριστός: «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί ἡ
σωτηρία· οὐδέ γάρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπό τόν
οὐρανόν τό δεδομένον ἐν ἀνθρώποις, ἐν ᾧ δεῖ
σωθῆναι ἡμᾶς» (Πράξ. δ’ 12).
Μακριά ἀπό τόν Χριστό, ἡ ζωή, παρ’ ὅλες τίς
φαινομενικές ἐπιτυχίες, στό βάθος της εἶναι τραγική. Χωρίς τόν Χριστό κάθε μας προσπάθεια πρός
αὐτοβελτίωση καί πρός κατάκτηση τῆς εὐτυχίας
εἶναι μάταιη, τό δέ ὄνειρο τῆς ἐσωτερικῆς γαλήνης τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς εἰρήνης τοῦ κόσμου
ἀποβαίνει χίμαιρα.
Μία εἶναι ἡ ἀναντίρρητη ἀλήθεια, ὅτι τήν
εἰρήνη τοῦ κόσμου θά τήν χαρίσει μόνο «ὁ ἄρχων
τῆς εἰρήνης», Ἐκεῖνος τόν ὁποῖον κατά τή νύκτα
τῆς γεννήσεώς Του οἱ ἄγγελοι ἐπευφήμησαν καί
ἐδοξολόγησαν καί ἀνύμνησαν ὡς «ἐπί γῆς εἰρήνην».
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Η ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΗ

γιορτή

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
l Τοῡ Γεώργιου Ἰ. Μαντζαρίδη
Ὁμότιμου Καθηγητῆ Θεολογικῆς Σχολῆς
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τ

ὰ Χριστούγεννα εἶναι ἡ γιορτὴ τῆς
ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς
θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἡ
γιορτὴ τῆς Γεννήσεως τοῦ ἄπειρου
καὶ παντοδύναμου Θεοῦ, ποὺ
ἔρχεται ὡς ταπεινὸς καὶ ἀδύναμος ἄνθρωπος,
γιὰ νὰ ὑψώσει τὸν ἄνθρωπο στήν ἀσύλληπτη
θεία μεγαλειότητα. «Αὐτὸς ἐνηνθρώπησε»,
λέει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, «ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶ
μεν»1.
Τίποτε ὅμως δὲν προσφέρει ὁ Θεὸς στὸν
1
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ἄνθρωπο χωρὶς τὴ συγκατάθεση καὶ τὴ συνερ
γασία του. Ἡ ἴδια ἡ ἐναθρώπησή Του ἔγινε μέ
τή συγκατάθεση καί τή συνεργασία τῆς Πανα
γίας: «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ
τὸ ρῆμά σου»2. Ὁ Θεός δέν παραβιάζει τὴν
ἀνθρώπινη ἐλευθερία, οὔτε ἐπιβάλλει τὸ θέλη
μά του στὸν ἄνθρωπο μὲ τὴ βία.
Ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη. Αὐτὸ τὸ ἔδειξε μὲ τὴ
Δημιουργία καὶ τὴν Πρόνοιά Του. Καὶ ἡ ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ ἐκφράζεται μὲ τὴν ταπείνωση. Αὐτό
φανερώθηκε μέ τή Γέννησή Του ὡς ἀνθρώπου
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καὶ μὲ τὴν ὅλη μετέπειτα ζωή Του. Καὶ ἐπειδὴ
ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ τὴν ταπείνωση, γι’ αὐτὸ δίνει τὴ
χάρη Του στοὺς ταπεινοὺς καὶ ἀποδοκιμάζει
τοὺς ὑπερήφανους: «Κύριος ὑπερηφάνοις
ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν»3.
Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι ἡ ρίζα κάθε κακοῦ,
κάθε ἁμαρτίας, κάθε τραγωδίας. Αὐτὴ κατα
στρέφει τὴν εἰρήνη, γεννᾶ τὸ μῖσος, δημιουργεῖ
τὰ πάθη. Αὐτὴ ἀποσυνθέτει τὶς κοινωνίες, δι
αλύει τὶς οἰκογένειες, δημιουργεῖ τὰ κοινωνικὰ
καὶ τὰ οἰκογενειακὰ δράματα. Ἡ ὑπερηφάνεια
εἶναι τὸ σκοτάδι τῆς κακίας καὶ τῆς πονηρί
ας. Καὶ ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὸ σκοτάδι αὐτὸ γίνεται
δυνατὴ μόνο μὲ τὴν ταπείνωση καὶ τὴ μετάνοια.
Μόνο ὁ ταπεινὸς μπορεῖ νὰ μετανοήσει γιὰ τὰ
σφάλματά του καὶ νὰ δεχθεῖ τὸν ταπεινὸ Χρι
στό. Μόνο ὁ ταπεινὸς μπορεῖ νὰ διακρίνει καὶ νὰ
ἀναγνωρίσει στὸ φτωχὸ βρέφος τῆς Βηθλεὲμ τόν
προαιώνιο Θεό.
Ἡ ταπείνωση προβάλλεται ὡς φρόνημα
ζωῆς ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ στὸν ἄνθρωπο,
ποὺ ἀναζητεῖ τὴν ἐσωτερική του γαλήνη: «Μά
θετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καί ταπεινός τῇ
καρδίᾳ, καί εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς
ὑμῶν»4 . Ἡ ταπείνωση ξεκουράζει τόν ἄνθρωπο.
Ἀναπαύει τὴν ψυχή του. Εἰρηνεύει τὴ ζωή του.
Καὶ αὐτὰ συμβαίνουν, γιατὶ ἡ ταπείνωση προ
σελκύει τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ.
Τό Βρέφος τῆς Βηθλεέμ εἰσάγει στὸν κό
σμο τὸ φρόνημα τῆς ταπεινώσεως· τὸ φρόνημα
αὐτό, ποὺ ἀνυψώνει πραγματικὰ τὸν ἄνθρωπο,
τὸν εἰσάγει στὴ δόξα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ,
καὶ τὸν καθιστᾷ κατὰ χάρη θεό. Τὴν ταπείνωση
γιορτάζουμε σήμερα. Τὴν ταπείνωση τοῦ Θεοῦ,
πού δοξάζει τὸν ἄνθρωπο. Τὴν ταπείνωση, ποὺ
διδάσκει ὁ Θεός στὸν ἄνθρωπο, γιὰ νὰ τὸν κάνει
θεό· γιὰ νὰ τὸν ὑψώσει σὲ ἀνυπέρβλητη δόξα.
Ὁ ἄνθρωπος ἤθελε ἀνέκαθεν καὶ θέλει πά
ντοτε νὰ γίνει θεός. Θέλει ὅμως νὰ γίνει θεός,
χωρὶς νὰ ὑπολογίζει τὸν Θεό. Αὐτὸ τὸ βλέπου
με ἐντονότερα στὶς ἡμέρες μας, δοκιμάζοντας
ταυτόχρονα καὶ τὶς ὀλέθριες συνέπειές του.
Γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουμε ὅμως πραγματικὰ τὴ
θέλησή μας αὐτή, γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦμε
ἀμεταμέλητα στὴ βαθύτερη ἐπιθυμία, ποὺ
ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἐνέπνευσε μέσα μας, νὰ γίνου
με δηλαδὴ θεοὶ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσή
Του, πρέπει νὰ προσφύγουμε στὸν Ἴδιο, καὶ
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νὰ ἐνστερνιστοῦμε τὸ ταπεινὸ φρόνημά Του·
νὰ προσφύγουμε στὸν Θεό, ποὺ γεννήθηκε
ὡς ταπεινὸ Βρέφος στὴ φάτνη τῆς Βηθλεέμ,
καὶ νὰ μιμηθοῦμε στὴ ζωή μας τὸ παράδειγμά
Του. Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα τῶν Χριστουγέννων
γιὰ ὅλους μας. Αὐτὴν τὴν προοπτικὴ διανοίγει
μπροστά μας ἡ μεγάλη γιορτή.
Τὰ Χριστούγεννα δὲν εἶναι γιορτή, πού
μᾶς ἐπιστρέφει στὸ παρελθόν. Οἱ γιορτὲς
τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν μοιάζουν μὲ τὶς
κοσμικὲς γιορτές. Δὲν γίνονται, γιὰ νὰ μᾶς θυ
μίζουν περασμένα γεγονότα, ὅσο σπουδαῖα
ἤ σημαντικὰ καὶ ἂν εἶναι αὐτά. Οἱ γιορτὲς
τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ ἰδιαίτερα οἱ γιορτὲς
τοῦ Χριστοῦ, οἱ λεγόμενες Δεσποτικὲς γι
ορτές, διατηροῦν μέσα στὴν ἱστορία τίς
ἀποκαλύψεις τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν
ἄνθρωπο· ἐνεργοποιοῦν διαχρονικὰ τίς σω
τηριώδεις παρεμβάσεις Του γιὰ τὴν ἀνακαί
νιση τοῦ κόσμου.

Ματθ. 11,29.





XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, γράφει ὁ ἅγιος Μάξιμος
ὁ Ὁμολογητής, ποὺ γεννήθηκε ἐφάπαξ κατὰ
σάρκα ἀπὸ τὴν Παναγία, γεννιέται πάντοτε
κατὰ πνεῦμα ἀπὸ φιλανθρωπία στὶς καρδιὲς
αὐτῶν, ποὺ Τὸν θέλουν. Καὶ γίνεται βρέφος,
μορφοποιῶντας τὸν ἑαυτό Του μὲ τὶς ἀρετές.
Καὶ ἀποκαλύπτεται τόσο, ὅσο μπορεῖ νὰ χωρέ
σει αὐτός, ποὺ Τὸν δέχεται8. Ἔτσι ὁ πιστός, πού
δέχεται τὸν Χριστό, γίνεται κατὰ χάρη μητέρα
τοῦ Χριστοῦ, γιατὶ γεννιέται μέσα του ὁ Χρι
στός. Γίνεται ὅμως καὶ ἀδελφός τοῦ Χριστοῦ,
γιατὶ ἀποκτᾶ καὶ πάλι κατὰ χάρη τὸν ἴδιο Πα
τέρα μὲ τὸν Χριστό. Αὐτὸ τὸ ἀνυπέρβλητο δῶρο
προσφέρει μὲ τὴ Γέννησή Του ὁ Χριστὸς στὸν
ἄνθρωπο. Τὸν ἀνυψώνει στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ.
Τὸν καθιστᾶ κατὰ χάρη θεὸ καὶ τοῦ προσφέ
ρει τὴ δύναμη νὰ νικήσει ὁποιοδήποτε ἐμπόδιο
σταθεῖ μπροστὰ μέσα στὸν κόσμο. Γι’ αὐτό καὶ
λέει: «Θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τὸν κόσμον»9.

Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι κάτι,
ποὺ ἔγινε μέσα στὴν ἱστορία πρὶν ἀπὸ δύο χι
λιάδες περίπου χρόνια καὶ περιορίστηκε ἐκεῖ
ἢ χάθηκε. Τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ δὲν μοιάζουν μὲ τὰ
ἀνθρώπινα ἔργα, ποὺ γίνονται καὶ ἀπογίνονται.
Ὁ Χριστὸς εἶναι καὶ παραμένει «χθὲς καὶ σήμε
ρον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας»5. Καί τά ἔργα
τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι χθεσινὰ ἢ ἐφήμερα, ἀλλά
σημερινά καὶ αἰώνια. Ὁ Χριστὸς δὲν γεννήθηκε
μόνο σὰν σήμερα, ἀλλὰ γεννιέται καὶ σήμερα:
«Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται
ἐκ Παρθένου. Σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται
καί ὁ Λόγος σαρκοῦται»6, ψάλλουμε στὴν
Ἐκκλησία.
Γεννιέται σήμερα ὁ Χριστός, ἐπειδὴ γεν
νήθηκε πρὶν ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια ἐκ τῆς
Παρθένου Μαρίας «ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας
ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως»7. Γεννιέ
ται σήμερα στὴν Ἐκκλησία, γιατὶ γεννήθηκε
καὶ φανερώθηκε «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ»· ὄχι μιὰ
φορὰ καὶ ἕναν καιρό, ὅπως λέμε στὰ παρα
μύθια, ἀλλὰ κατὰ τὸν συγκεκριμένο ἐκεῖνο
καιρό, κατὰ τὴν ἱστορικὰ προσδιορισμένη
ἐποχή· «ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως».
Ἡ χριστιανικὴ πίστη δὲν καταφεύγει στὴ μυ
θολογία, ἀλλὰ στηρίζεται στὴν ἱστορία. Δὲν
οἰκοδομεῖται μὲ τὴ φαντασία, ἀλλὰ θεμελιώ
νεται στὸ ἔργο, ποὺ πραγματοποιεῖ ὁ Θεὸς
μέσα στὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο.

Ὁ Χριστὸς γεννήθηκε ὡς ἄνθρωπος, ἔζησε
ὡς ἄνθρωπος καὶ νίκησε πάλι ὡς ἄνθρωπος,
ὑπακούοντας στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ Πατέρα.
Σὲ μιὰ τέτοια ὑπακοὴ καὶ σὲ μιὰ τέτοια νίκη
καλεῖ καὶ τὸν κάθε πιστό, τὸν κάθε Χριστιανό.
Καὶ εἶναι αὐτὴ ἡ νίκη δυνατὴ στὸν καθένα, ποὺ
ἀκολουθεῖ τὸν Χριστό καὶ μιμεῖται τὸ παρά
δειγμά Του· στὸν καθένα, ποὺ ταπεινώνεται καὶ
ὑπακούει στὸ θέλημά Του.
Ὁ Θεὸς δὲν ζητᾶ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τί
ποτε ἄλλο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ταπείνωση. Καὶ
ζητᾶ τὴν ταπείνωση, γιὰ νὰ τὸν θεραπεύσει
ἀπὸ τὴν τραγωδία, στὴν ὁποία τὸν ὁδήγησε
ἡ ἀλαζονεία. Δὲν θέλει τίποτε περισσοτερο
ἀπὸ μιὰ ταπεινὴ καρδιά, γιὰ νὰ γεννηθεῖ μέσα
σὲ αὐτήν, ὅπως στὴ φάτνη τῆς Βηθλεέμ. Δὲν
θὰ ἀποστραφεῖ τὴν ἀκαταστασία, οὔτε τὴν
ἀκαθαρσία της. Ἐκεῖνος θὰ τὴν καθαρίσει
καὶ θὰ τὴν τακτοποιήσει. Ἀρκεῖ νὰ θελήσει ὁ
ἄνθρωπος τὸν καθαρισμὸ καὶ τὴν τακτοποίη
σή της. Ἀρκεῖ νὰ τὴν προσφέρει ὡς κατάλυμα
στὸν ξένο καὶ ἀνέστιο ἐπισκέπτη, ποὺ εἶναι
ὅμως ὁ Δημιουργός, ὁ Πατέρας καὶ ὁ Λυτρωτής
του. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν μπορεῖ νὰ γιορτάσει
ὁ καθένας ἀληθινὰ Χριστούγεννα. Μπορεῖ νὰ
γιορτάσει τὴ μεγαλύτερη, τήν ἀνυπέρβλητη
γιορτή του. 
■

Ποιὸς ὅμως χρόνος μπορεῖ νὰ περιλάβει τὸν
ἄχρονο; Ποιὸς χῶρος εἶναι σὲ θέση νὰ χωρέσει
τὸν ἀχώρητο; Ἀλλά, ἐπειδὴ πρὶν ἀπὸ δύο χι
λιάδες περίπου χρόνια ἔλαβε ὁ ἄναρχος ἀρχὴ καὶ
ὁ «ἀχώρητος παντὶ ἐχωρήθη ἐν γαστρί», κάθε
χῶρος καὶ κάθε χρόνος γέμισε μὲ τὴν παρου
σία Του. Τὸ μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο ἐκεῖνο
ἱστορικὸ γεγονὸς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ
ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαρία ἐπαναλαμβάνεται
καὶ βιώνεται διαρκῶς λειτουργικὰ μέσα στὴν
Ἐκκλησία. Ἐπαναλαμβάνεται καὶ βιώνεται
ἰδιαίτερα μὲ τὴ γιορτή τῶν Χριστουγέννων.
Κάθε φορά, ποὺ γιορτάζουμε Χριστούγεννα,
τὸ κάθε «νῦν» τῆς γιορτῆς αὐτῆς, ὡς «νῦν» τῆς
φανερώσεως τοῦ αἰώνιου καὶ ὑπέρχρονου Θεοῦ,
εἶναι ταυτόχρονα ἕνα ἀπέραντο «ἀεί», ποὺ κα
τακλύζει τοὺς χρόνους καὶ τοὺς αἰῶνες.

5
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Ἑβρ. 13,8.
Δοξαστικόν ἑορτῆς Χριστουγέννων.
Ματθ. 2,1.
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Βλ. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια διάφορα 1,8,
PG 90, 1181A.
9 Ἰω. 16,33.
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Η Γέννηση.
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Έργο Καλλινίκου Μοναχού Σταυροβουνιώτη

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΙΣ

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;
l Του Δρος Νίκου Νικολαΐδη
Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών-Διευθυντή Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας
Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας

Ἀ

ρχικὰ «ἡ γενέθλιος ἡμέρα τοῦ
Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ» καὶ μέχρι
τὸν δ΄ αἰ. μ.Χ., τουλάχιστο στὴν
Ἀνατολή, συνεορταζόταν μὲ τὴν
ἑορτὴ τῆς Βάπτισής του καὶ λεγόταν Ἐπιφάνεια. Ἡ ὀνομασία «Φῶτα» ἢ «ἡμέρα
τῶν Φώτων» ἀποδίδεται στὸ Γρηγόριο τὸ Θεολόγο. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης φαίνεται ὅτι πρώτη
ἐγκαινιάζει καὶ καθιερώνει τὴν 25η Δεκεμβρίου ὡς
τὴν ἡμέρα «τῶν τοῦ Χριστοῦ Γενεθλίων», διακρίνοντάς την ἀπὸ ἐκείνη τῆς Βάπτισης, γιὰ νὰ προβάλει ἔτσι τὴ γέννηση τοῦ «Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης»,
δηλαδὴ τοῦ Χριστοῦ, ἔναντι τῆς εἰδωλολατρικῆς
ἑορτῆς τοῦ θεοῦ ἡλίου.
Στὴ συνέχεια ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων ἀπὸ
τὴ Ρώμη μεταδίδεται στὴ Δύση, γιὰ νὰ ἀρχίσει
σταδιακὰ νὰ καθιερώνεται καὶ στὶς τοπικὲς
Ἐκκλησίες τῆς Ἀνατολῆς, ὅπως στὴν Καισάρεια
υἱοθετεῖται καὶ ἑορτάζεται ὑπὸ τοῦ Μ. Βασιλείου, στὴν Ἀντιόχεια ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου,
ὅταν ἦταν ἀκόμη πρεσβύτερος, ἂν κρίνει κανένας
καὶ ἀπὸ τὴν περίφημη ὁμιλία του «πρὸς Φιλογόνιον», ὅπου ἀποκαλεῖ τὰ Χριστούγεννα «Μητρόπολιν τῶν ἑορτῶν», στὴν Κωνσταντινούπολη
ὑπὸ τοῦ Γρηγορίου Θεολόγου, ὅταν διετέλεσε
ἐκεῖ Πατριάρχης, καὶ μὲ κάποια καθυστέρηση τὰ
Χριστούγεννα ἑορτάζονται στὴν Ἐκκλησία τῶν
Ἱεροσολύμων καὶ τῆς Ἀλεξανδρείας, δηλαδὴ κατὰ
τὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 5ου αἰ. μ. Χ.
Καὶ τοῦτο πρέπει νὰ προστεθεῖ ἐδῶ, ὡς
ἀναγκαία εἴδηση, ὅτι στὴ Δύση, πρὶν ἀπὸ τὴν
ἑορτή τῆς Γέννας τοῦ Χριστοῦ, ἐτηρεῖτο ὀλίγων
ἡμερῶν νηστεία· ἄλλωστε νηστεία ἦταν καθιερωμένη καὶ ἀπὸ πρίν, ὅταν Βάπτιση καὶ Γέννη-
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ση τοῦ Χριστοῦ συνεορτάζονταν· ἰδιαίτερα νηστεία ἴσχυε μεταξὺ τῶν Κατηχουμένων καὶ τῶν
Κατηχητῶν καὶ τῶν τελετουργῶν τοῦ μυστηρίου
τῆς βάπτισης. Ἂν λάβουμε, μάλιστα, ὑπόψη μας,
τὰ ὅσα διαλαμβάνονται στὸ κείμενο τῆς «Διδαχῆς
τῶν Ἀποστόλων», ἕνα ἔργο τοῦ τέλους τοῦ 1ου
μ.Χ. αἰ., νηστεία ὁριζόταν, πρὶν ἀπὸ τὸ μυστήριο,
καὶ γιὰ τὸν βαπτίζοντα καὶ γιὰ τὸν μέλλοντα νὰ
βαπτιστεῖ. Βέβαια, γιὰ το θέμα τῆς αὔξησης τῆς
ὀλιγοήμερης νηστείας τῶν Χριστουγέννων ἔχομε
εἰδήσεις ὅτι ἀπὸ τὸν 7ο αἰ. μ.Χ. ἡ ἐπέκταση τοῦ
χρόνου της ἔγινε κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς Μ.
Τεσσαρακοστῆς.
Ὅμως, τὸ ἐρώτημά μας παραμένει: Εἶναι ὁ
καθορισμὸς τῆς ἡμερομηνίας τῆς Ἑορτῆς στὶς 25
Δεκεμβρίου ὀρθός; Τότε, τό Δεκέμβριο δηλαδή,
γεννήθηκε ὁ Χριστός; Στὸ ἐρώτημα τοῦτο πολὺ
ὑποβοηθητικὸς εἶναι καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ὁ
ὁποῖος ἔχει ἀφιερώσει καὶ σχετικὴ ὁμιλία του γιὰ
τὸ θέμα.
Λέγει, λοιπόν, ὁ ἱερὸς Πατέρας, ὅτι ἡ καθιέρωση τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ,
ὡς ξεχωριστῆς Ἑορτῆς, ἀπὸ ἐκείνη τῆς Βάπτισής του, ἔγινε κατὰ πρόνοια καὶ συνέργεια τοῦ
Θεοῦ. Καὶ τοῦτο εἶναι φανερό, διατυπώνει, γιατί, ἂν ὁ ἐγκαινιασμὸς τῆς Ἑορτῆς αὐτῆς ἦταν
ἔργο ἀνθρώπων, τότε θὰ εἶχε ὡς κατάληξή της
τὴν ἀποκαθιέρωσή της καὶ τὴν κατάργησή της.
Ὅμως, αὐτὴ ἡ Ἑορτή, ὄχι μόνο δὲν καταλύθηκε, ὑποστηρίζει, ἀλλὰ ὡς γνώρισμά της ἔχει «τὸ
ταχέως οὕτω πανταχοῦ περιαγγελθῆναι, καὶ
πρὸς ὕψος ἐπιδοῦναι τοσούτου, καὶ ἀνθῆσαι»!
Ἑπομένως, ἡ ἀποδοχή της καὶ ἡ ταχύτητα μὲ
τὴν ὁποία ἐπικράτησε ἀλλὰ καὶ τὸ μέγεθος

Eνατενίσεις

τοῦ πανηγυρισμοῦ τῆς νέας αὐτῆς
ξεχωριστῆς Ἑορτῆς, δηλοποιοῦν τὴν
ἐκ Θεοῦ προέλευσή της, ἑρμηνεύει καὶ
διακηρύττει ὁ ἱερὸς Πατέρας.
Ἐπειδή,ὅμως,ὑπάρχουνκαὶκάποιοι, λέγει ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος, οἱ ὁποῖοι
ἀνήκουν εἴτε στοὺς «ἐγκαλοῦντας»
εἴτε στοὺς «ἀπολογουμένους», γι᾿ αὐτὸ
καὶ προβαίνει σὲ μιὰ ὁριοθέτηση τῶν
θεοπρεπῶν γεγονότων τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, καταφεύγει
στὸ γεγονὸς τῆς ἀπογραφῆς, τὸ ὁποῖο
«ἐξῆλθε παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου»
(Λουκ. β΄ 1 κ.ἑ.), γιὰ νὰ ὑποστηρίξει
ὅτι ὁ χρόνος τῆς ἀπογραφῆς στὸν τόπο
καταγωγῆς τῶν ὑπηκόων τῆς μεγάλης
Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, καὶ ἐπὶ τοῦ
προκειμένου τοῦ μνήστορα Ἰωσὴφ
καὶ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου στὴ Βη- H Γέννησις. Μωσαϊκό. Περί το 1100 Δαφνί (Aγιογραφίες)
θλεέμ, ἐγένετο κατὰ τὸ μῆνα Δεκέμβριο. «Ἄκουε», λοιπόν, παραπέμπει
τοῦ Γορπιαίου μηνός», ὁ ὁποῖος μῆνας καὶ συὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, «καὶ μὴ ἀπίστει, ὅτι παρὰ
μπίπτει μὲ τὸ δικό μας Σεπτέμβριο. Ἡ ἐπίσκεψη,
τῶν ἀκριβῶς ταῦτα εἰδότων καὶ τὴν πόλιν ἐκείνην
ἑπομένως, τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ στὴν Κόρη τῆς
οἰκούντων παρειλήφαμεν τὴν ἡμέραν». Ἑπομένως,
Ναζαρὲτ, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐαγγελιστὴς
εἶναι ἀρκετὰ ἰσχυρή ἡ εἴδηση αὐτὴ τοῦ ΧρυσοΛουκᾶς, ἔγινε κατὰ τὸν ἕκτο μῆνα τῆς κυοφορίας
στόμου, ὅτι δηλαδὴ παρέμεινε μέχρι τὶς μέρες
τοῦ Ἰωάννη ἀπὸ τὴν Ἐλισάβετ. Καὶ ὁ μῆνας τοῦ
του, ὡς παράδοση, στοὺς κατοίκους τῆς Βηθλεὲμ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἦταν, τότε, πάλι,
ἡ ἡμερομηνία (25η Δεκεμβρίου) τῆς Γέννησης τοῦ
κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, ὁ Δύστρος, ὁ ὁποῖος
Χριστοῦ.
καὶ συμπίπτει μὲ τὸ δικό μας Μάρτιο. Ἔτσι, σταθἈλλά, προχωρεῖ ὁ ἅγιος Πατέρας, ἐπειδὴ
μίζοντας τὰ γεγονότα, τὰ τῆς συλλήψεως τοῦ
μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν, ὅπως λέγει, ἀκόμη καὶ κάΠροδρόμου, περὶ τὸ τέλος Σεπτεμβρίου, καὶ τοῦ
ποιοι δύσπιστοι ἢ ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ τὸ χρονικὸ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Παναγίας ἕξι μῆνες μετά, δησημεῖο τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, γι᾿ αὐτὸ
λαδή κατά τὸ τέλος Μαρτίου, καὶ ἀπαριθμώντας
καὶ προβαίνει σ᾿ ἕνα θαυμάσιο συλλογισμὸ
ἐννέα μῆνες στὴ συνέχεια, μποροῦμε ἄνετα, συκαὶ ὑπολογισμό, μὲ βάση τὶς πληροφορίες τῶν
νυπολογίζει καὶ ἀποδεικνύει ὁ ἱερὸς ΧρυσόστοΕὐαγγελίων γιὰ τὴ σύλληψη τοῦ Ἰωάννη τοῦ Προμος, νὰ καταλήξουμε ὅτι ὁ Χριστὸς γεννᾶται περὶ
δρόμου καὶ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου (Λουκ.
τὸ τέλος Δεκεμβρίου. Ἄλλωστε καὶ ἡ Ἐκκλησία
α΄5 κ.ἑ.). Πῶς, δηλαδή; «Ἀναμείνατε μικρὸν καὶ μὴ
μας σὲ τούτους τοὺς ὑπολογισμοὺς στοιχώντας,
θορυβεῖσθε», συμβουλεύει. «Ἕξ μῆνας ἐν γαστρὶ
ἑορτάζει τὴ σύλληψη τοῦ Προδρόμου Ἰωάννη στὶς
ἐχούσης τῆς Ἐλισάβετ τὸν Ἰωάννην, ἡ Μαρία
23 Σεπτεμβρίου. Ἑπομένως, ὀρθὰ ἡ Ἐκκλησία
ἤρξατο συλλαμβάνειν. Ἂν τοίνυν μάθωμεν ποῖος
ἀποδέχθηκε τὴν 25η Δεκεμβρίου ὡς ἡμερομηνία
ἐκεῖνος ὁ μὴν ὁ ἕκτος ἦν, εἰσόμεθα καὶ πότε ἤρξατο
τῆς Ἑορτῆς τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, διερμηνεύει
συλλαμβάνειν ἡ Μαρία». Ὁπότε καὶ θὰ μάθομε
ὁ Χρυσόστομος.
καὶ πότε «ἔτεκεν», ἂν ἀριθμήσουμε «ἐννέα μῆνας
Ἀλλά, περαίνει ὁ ἱερὸς Πατέρας, καὶ μαζί
ἐκ τῆς συλλήψεως».
του περιστέλλομε καὶ ἐμεῖς τὸ λόγο: Ἡ οὐσία τῆς
Πότε, λοιπόν, ἔγινε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀγγέλου
Ἑορτῆς δὲν ἐπικεντρώνεται οὔτε καὶ ἐξαντλεῖται
στὸ Ζαχαρία, τὸν πατέρα τοῦ Προδρόμου;
στὸ πότε ὁ Χριστὸς γεννᾶται, ἀλλὰ στὸ γιατὶ αὐτὸς
Αὐτὴ πραγματοποιήθηκε, ὅταν ὁ Ζαχαρίας, ὡς
ὁ Θεὸς Λόγος γίνεται ἄνθρωπος! Καὶ ἐνανθρωπεῖ
ἀρχιερέας, εἰσῆλθε στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων. Καὶ αὐτὴ
γιὰ μᾶς, ὥστε ἐμεῖς νὰ γίνομε θεοὶ κατὰ χάριν!
ἡ εἴσοδος γινόταν πότε; Μόνο μιὰ φορὰ τὸ χρόνο.
Γι᾿αὐτό, νὰ δοξάσομε πρέπει τὸ μέγεθος τοῦτο, τῆς
«Ποίῳ μηνί τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ ἅπαξ τοῦτο» συνέβαιτοῦ Θεοῦ μας συγκατάβασης, καὶ νὰ μὴ φανοῦμε
νε; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ὅτι «ἐν τῷ
ἀγνώμονες πρὸς τὸν εὐεργέτη Θεό μας. Καὶ νὰ
καιρῷ τῆς Ἑορτῆς τῆς Σκηνοπηγίας εἰσέρχεται εἰς
τοῦ ἀνταποδώσουμε ὀφείλουμε τὴν τιμὴ καὶ τὴν
τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ὁ Ἀρχιερεὺς μόνος... Τότε ὤφθη
ἀμοιβή! «Θεῷ δὲ ἀμοιβὴ οὐδεμία γενοιτ᾿ ἂν, ἀλλ᾿ ἡ
ὁ Ἄγγελος τῷ Ζαχαρίᾳ». Καὶ ἡ ἑορτὴ αὐτὴ τῶν
μόνον ἡ σωτηρία ἡμῶν καὶ τῶν ἡμετέρων ψυχῶν,
Ἑβραίων διαμεσολαβοῦσε πότε; «Περὶ τὰ ἔσχατα
καὶ ἡ περὶ τὴν ἀρετὴν ἐπιμέλεια»!
■
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Α
ΠΟΚΡΥΦΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ;
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ

l Του Ιωάννη Καραβιδόπουλου
Ομότιμου Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Η

μελέτη των αποκρύφων χριστιανικών κειμένων προσήλκυσε κατά τις
τελευταίες δύο δεκαετίες το ενδιαφέρον των ερευνητών σε διεθνές επίπεδο. Έκφραση αυτού του ενδιαφέροντος αποτελεί η ίδρυση της διεθνούς επιστημονικής Εταιρείας με την επωνυμία Association pour
l’Étude de la Littérature Apocryphe Chrétienne
(AELAC), με έδρα τη Λωζάννη και μέλη προερχό-

12



μενα από πολλά άλλα πανεπιστήμια, κυρίως της
Ευρώπης και της Αμερικής. Η Εταιρεία οργάνωσε
το πρώτο διεθνές συνέδριο για τα Απόκρυφα τον
Μάρτιο του 1995 στη Λωζάννη, εκδίδει το ετήσιο
περιοδικό Apocrypha (μέχρι σήμερα 15 τόμοι),
προγραμμάτισε και εν μέρει πραγματοποίησε κριτικές εκδόσεις Αποκρύφων στο Corpus Scriptorum
Christianorum - Series Apocryphorum (εκδ. οίκος
Brepols του Βελγίου) και άρχισε επίσης να εκδίδει
Eνατενίσεις

μια σειρά βιβλίων τσέπης με τα Απόκρυφα κείμενα (σε γαλλική μετάφραση και με σχόλια) για ένα
ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Στο ενεργητικό της
Εταιρείας πρέπει να προστεθεί και το αξιόλογο
δίτομο έργο Ecrits Apocryphes Chretiens (Α’ τόμ.
1997, Β’ τόμ. 2005), όπου παρουσιάζονται σε γαλλική μετάφραση όλα τα Απόκρυφα κείμενα με εισαγωγές και σχόλια.
Ας αρχίσουμε με την ορολογία. «Απόκρυφα χριστιανικά κείμενα» - ή, σύμφωνα με
άλλη επικρατούσα ονομασία, «Απόκρυφα της
Καινής Διαθήκης», κατ’ αντιδιαστολή προς
τα «Απόκρυφα της Παλαιάς Διαθήκης» - ονομάζονται διάφορα ανώνυμα ή ψευδεπίγραφα
χριστιανικά κείμενα, γραμμένα από τον Β’
μ.Χ. αιώνα και εξής, που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σώμα των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, στον «κανόνα της Κ.Δ.» (σύμφωνα με
την τεχνική ορολογία), αλλά αναγινώσκονται
απλώς ή απορρίπτονται από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς των πρώτων αιώνων.
Σχετίζονται όμως με την Καινή Διαθήκη (και έτσι
εξηγείται η επικρατούσα ονομασία τους) τόσο από
πλευράς φιλολογικού είδους (είναι Ευαγγέλια,
Πράξεις, Επιστολές, Αποκαλύψεις, αλλά και Διάλογοι, Ερωτήσεις, κ.ά.π.) όσο και από πλευράς περιεχομένου, διότι τα κείμενα αυτά αναφέρονται σε
γεγονότα ή πρόσωπα που περιέχονται στην Καινή
Διαθήκη, συνήθως τροποποιώντας τα, ή βρίσκονται στην προέκταση αυτών.
Ο όρος «απόκρυφος» σημαίνει αρχικά αυτό
που είναι κρυμμένο και φυλαγμένο προσεκτικά.
Στην προς Κολοσσαείς επιστολή λέγεται ότι στον
Χριστό «εἰσὶ πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ
γνώσεως ἀπόκρυφοι» (2,3), που σημαίνει ότι οι θησαυροί αυτοί είναι κρυμμένοι στον Χριστό, όχι για
να μη φανερωθούν στους ανθρώπους, αλλά ότι είναι φυλαγμένοι με μοναδικό τρόπο σαν σε «θησαυροφυλάκιο», από το οποίο αντλεί ο πιστός. Ο όρος
δεν ήταν αρχικά μονοσήμαντος. Σε ορισμένους
κύκλους αιρετικών, που χρησιμοποιούσαν ένα
ή μερικά από αυτά τα κείμενα, ο όρος είχε θετική
έννοια και δήλωνε τα βιβλία που ήταν προφυλαγμένα από την κοινή χρήση, εξαιτίας του βάθους
των νοημάτων τους που δεν μπορούσε (κατά την
άποψή τους) να συλλάβει ο κοινός αναγνώστης.
Οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς όμως χρησιμοποιούσαν τον ίδιο όρο με αρνητική έννοια, για να
δηλώσουν βιβλία αμφίβολης αξίας και προέλευσης
και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις αιρετικά, και
τα κατονόμαζαν σε λίστες, που διασώθηκαν. Με τη
δεύτερη αυτή έννοια επικράτησε ο όρος «απόκρυEνατενίσεις



φα» στην εκκλησιαστκή και θεολογική γλώσσα.
Θα δούμε στη συνέχεια ότι με το πέρασμα των αιώνων διαπιστώθηκε ότι δεν είναι όλα τα διασωθέντα
απόκρυφα αιρετικά.
Ποια ήταν τα αίτια, που οδήγησαν στην
παραγωγή αυτής της απόκρυφης φιλολογίας;

1

Πρώτα πρώτα η ευσεβής φαντασία ορισμένων αγνώστων συγγραφέων, που απέδωσαν τα έργα τους σε γνωστά πρόσωπα της
Εκκλησίας, θέλησε να καλύψει τα «κενά»
της Καινής Διαθήκης, ιδιαίτερα της ζωής του Ιησού
και της Παναγίας καθώς και των Αποστόλων, με
στόχο μερικές φορές απολογητικό. Η πληροφορία
του Ιωάν. 20,30 «πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἂλλα σημεῖα
ἐποίησεν ὁ Ἰησοῧς... ἅ οὐκ ἒστιν γεγραμμένα ἐν τῷ
βιβλίῳ ταύτῳ» ήταν ένα επαρκές βιβλικό έρεισμα

για τους αποκρυφιογράφους. Ορισμένα άλλα χωρία αποτέλεσαν επίσης έναυσμα για τη συγγραφή
κάποιου κειμένου. Π.χ. η πληροφορία του Β’ Κορ.
12,2 (“οἶδα ἄνθρωπον... ἁρπαγέντα ἓως τρίτου
οὐρανοῧ... και ἢκουσεν ἄρρητα ρήματα ἃ οὐκ ἐξὸν
ἀνθρώπῳ λαλῆσαι”) προκάλεσε τη συγγραφή της

απόκρυφης Αποκάλυψης Παύλου.
Πολλές φορές δευτερεύοντα ή ανώνυμα πρόσωπα της Καινής Διαθήκης αναφέρονται με συγκεκριμένο όνομα στα Απόκρυφα - όνομα που επικράτησε στην παράδοση της Εκκλησίας, κυρίως
στη λειτουργική - και γίνονται πρωταγωνιστές ή
διαδραματίζουν ένα πιο σημαντικό ρόλο σ’ αυτά.
Π.χ. ο ανώνυμος εκατόνταρχος της σταύρωσης
παραδίδεται στα Απόκρυφα με το όνομα Λογγίνος
(και έτσι είναι γνωστός στα Συναξάρια και τη λοιπή παράδοση), οι δυο ληστές ονομάζονται Γίστας
και Δισμάς, η αιμορροούσα γυναίκα Βερονίκη
κ.λπ. Συνήθως παρουσιάζονται μυθώδεις και φανταστικές διηγήσεις για περιόδους της ζωής του Ιησού, για τις οποίες δεν υπάρχουν πληροφορίες στα
ευαγγέλια. Έτσι π.χ. γίνεται λόγος για τη γέννηση
και την παιδική ηλικία της Παναγίας, για τα θαύματα της παιδικής ηλικίας του Ιησού, για τη φυγή
στην Αίγυπτο και την εκεί κατάρρευση των ειδώλων, την κάθοδο στον Άδη και τα εκεί συμβάντα,
την Ανάσταση, την ιεραποστολική δραστηριότητα
των αποστόλων σε διάφορα μέρη του κόσμου κ.ά.π.
Η απόκρυφη φιλολογία έγινε συχνά το
όχημα και το μέσο για τη διατύπωση
και τη διάδοση αιρετικών διδασκαλιών. Οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς,
ιδιαίτερα των πρώτων αιώνων, κάνουν λόγο για
απόκρυφες γραφές που διατείνονται ότι κατέχουν
οι διάφορες ομάδες αιρετικών, και ιδίως οι Γνωστικοί, με τις οποίες παρασύρουν τους ανύπο-

2
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ;
πτους και αγράμματους χριστιανούς. Ο Ειρηναίος
π.χ., αναφερόμενος στους Γνωστικούς, λέγει ότι
έχουν «ἀμύθητον πλῆθος ἀποκρύφων καὶ νόθων
γραφῶν, ἃς αὐτοὶ ἔπλασαν» και τις οποίες «παρεισφέρουσιν εἰς κατάπληξιν τῶν ἀνοήτων καὶ τὰ τῆς
ἀληθείας μὴ ἐπισταμένων γράμματα» ( Ἔλεγχος Α’

20). Εννοεί άραγε τα γνωστά σήμερα Απόκρυφα;
Για «βίβλους ἀποκρύφους» των αιρετικών κάνει
λόγο και ο Κλήμης Αλεξανδρεύς (Στρωμματεῖς Α’
15. Γ’ 4), ο δε Ωριγένης, σχολιάζοντας τον πρόλογο
του κατά Λουκάν ευαγγελίου «ἐπειδήπερ πολλοὶ
ἐπεχείρησαν...», με τους πολλούς εννοεί τους αποκρυφιογράφους, που «επεχείρησαν», αλλά δεν
μπόρεσαν να γράψουν «ευαγγέλια», γιατί έγραψαν «χωρίς χαρίσματος» (Ὁμιλ. Α’ εἰς Λουκᾱ). Ως
παραδείγματα, αναφέρει το Ευαγγέλιο των Δώδεκα, το κατά Αιγυπτίους, το κατά Βασιλείδην,
κατά Θωμάν, κατά Ματθίαν «καὶ ἂλλα πλείονα».
Ωστόσο, κάποιες πληροφορίες για τον μαρτυρικό
θάνατο του Ησαΐα λέγει ότι τις αντλεί από απόκρυφο κείμενο ( Ἐπιστ. Πρὸς Ἀφρικανὸν 11,65), επίσης
και για τον φόνο του Ζαχαρία μεταξύ του ναού και
του θυσιαστηρίου (Εἰς Ματθ. 10,18). Ο ιστορικός
Ευσέβιος, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον
κανόνα της Καινής Διαθήκης, διακρίνει τα βιβλία
σε «ὁμολογούμενα», «ἀντιλεγόμενα», «νόθα καὶ
αἱρετικά». Στις δυο τελευταίες ομάδες απαριθμεί
ορισμένα από τα γνωστά σήμερα απόκρυφα κείμενα ( Ἐκκλ. Ἱστ. Γ’25).
Επανειλημμένα αναφέρεται σε αιρετικούς
που χρησιμοποιούν απόκρυφα κείμενα ο Επιφάνιος (Πανάριον 26,5. 30,3. 34,18. 40,2. 45,4. 47,1.
55,362,2 κ.ά.). Στο έργο «Σύνοψις ἐπίτομος τῆς
θείας Γραφῆς» που αποδίδεται στο Μ. Αθανάσιο
(PG 28, 432 B), αναφέρονται οι Περίοδοι Πέτρου,
Ιωάννου, Θωμά, το ευαγγέλιο κατὰ Θωμᾶν, η Διδαχὴ
Αποστόλων και τα Κλημέντεια, και χαρακτηρίζονται ως «νόθα καὶ ἀπόβλητα», που δεν περιέχουν
τίποτε το «ἔγκριτον καὶ ἐπωφελές». Πλήρης κατάλογος των αποκρύφων δεν σώζεται από κανένα
εκκλησιαστικό συγγραφέα. Οι κάποιοι ελλιπείς
κατάλογοι που σώζονται από τους Τιμόθεο τον
πρεσβύτερο, Ωριγένη, Μ. Αθανάσιο, Ευσέβιο, και
αργότερα από τον Νικηφόρο Πατριάρχη Κων/πόλεως κ.ά, καθώς και από το Γελασιανό διάταγμα,
επικαλύπτονται εν μέρει μεταξύ τους ή περιέχουν
ονομασίες, που δεν ανταποκρίνονται σε κανένα
από τα γνωστά σήμερα Απόκρυφα.
Για τον αιρετικό ή όχι χαρακτήρα ορισμένων
αποκρύφων (π.χ. του κατά Πέτρον ευαγγελίου) γίνονται συζητήσεις σήμερα στην έρευνα. Πράγματι τα απόκρυφα κείμενα έχουν μια πολύπλο14



κη ιστορία, είτε διότι, όντας αιρετικά, υπέστησαν επεξεργασία από ορθόδοξο χέρι, είτε διότι
άλλα, αντίστροφα, όντας αρχικά ορθόδοξα,
έτυχαν επεξεργασίας από αιρετικούς, που
πρόσθεσαν δικές τους διδασκαλίες. Επίσης πολύπλοκη είναι και η ιστορία της χειρόγραφης παράδοσής τους. Συμβαίνει μερικές φορές μια αρχαία
μετάφραση ενός ελληνικού πρωτοτύπου να είναι
εκτενέστερη ή συντομότερη του πρωτοτύπου.
Κι ακόμα ορισμένα απόκρυφα σώζονται σε χειρόγραφα, που δεν συμφωνούν πάντα μεταξύ τους
σε όλα τα σημεία. Σε κάποιες περιπτώσεις σώζεται
ένα απόκρυφο κείμενο σε μια εκτενή μορφή και σε
μια συντομότερη. Άλλοτε, η λατινική μετάφραση
ενός ελληνικού πρωτοτύπου είναι εκτενέστερη
ή, σε άλλες περιπτώσεις, συντομότερη, είτε διότι προστέθηκαν μερικές τοπικές παραδόσεις είτε
αντιθέτως διότι αφαιρέθηκαν. Αρκετά σώζονται
στην ελληνική πρωτότυπή τους γλώσσα, αλλά
και σε αρχαίες μεταφράσεις (λατινικές, κοπτικές,
συριακές, αιθιοπικές, αρμενικές κ.λπ.). Μερικά διατηρούνται μόνο σε αυτές τις μεταφράσεις.
Στη διάρκεια των αιώνων τα απόκρυφα
κείμενα έτυχαν διαφορετικής αντιμετώπισης: Άλλοτε καταδικάστηκαν από την Εκκλησία (ιδιαίτερα στη Δύση) άλλοτε τροφοδότησαν τη λαϊκή ευσέβεια ή ενέπνευσαν έργα
τέχνης. Η βυζαντινή τέχνη έχει σκηνές που η
προέλευσή τους βρίσκεται στα Απόκρυφα. Αρκεί
να αναφέρουμε εδώ για παράδειγμα τα ψηφιδωτά
του νάρθηκα της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη και της εκκλησίας Santa Maria
Maggiore στη Ρώμη, που είναι εμπνευσμένα από
το Πρωτευαγγέλιον Ἰακώβου, και περιέχουν σκηνές από την παιδική ηλικία της Παναγίας. Επίσης
τα εικονογραφικά θέματα του σπηλαίου, ως τόπου
γέννησης του Ιησού, της διάνοιξης του όρους, για
να σωθεί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής από τους στρατιώτες του Ηρώδη κ.ά.π. αντλούνται από απόκρυφα
κείμενα, τα οποία βέβαια με τη σειρά τους μπορεί
να ενσωματώνουν πρωτοχριστιανικές παραδόσεις.
Ιδιαίτερα το Πρωτευαγγέλιον Ιακώβου (μέσα Β’
μ.Χ. αιώνα) παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τις
πληροφορίες για το πρόσωπο της Παναγίας.
Τα Απόκρυφα προκάλεσαν κατά καιρούς το ενδιαφέρον της επιστήμης, ιδιαίτερα μάλιστα στην
εποχή μας. Ο J. Charlesworth (The New Testament
Apocrypha and Pseudepigrapha: A guide to
publications, 1987, σ. 1-4) διακρίνει τις ακόλουθες
φάσεις στο ενδιαφέρον της επιστήμης για τα κείμενα αυτά. Η πρώτη φάση συμπίπτει με τον Μεσαίωνα και την έξαρση του ενδιαφέροντος κυρίως
Eνατενίσεις

για το Πρωτευαγγέλιον Ἰακώβου. Η φάση αυτή χαρακτηρίζεται από την αρνητική αξιολόγηση των
Αποκρύφων σε σχέση με την υπεροχή των βιβλίων του κανόνα της Καινής Διαθήκης και φθάνει
μέχρι τον 18ο αιώνα με τη μνημειώδη έκδοση του
J.A.Fabricius, Codex Apocryphus Novi Testamenti
(1703, 21719). Η δεύτερη φάση, κατά τον 19ο αιώνα, χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη υποτίμηση των Αποκρύφων και την αντιμετώπισή τους
ως νόθων κειμένων. Τα μεγάλα έργα αυτής της
εποχής είναι το Dictionnaire des Apocryphes, του
J.P. Migne (τόμ. 1-2, 1856) και οι εκδόσεις του C.
Tischendorf: Apocalypses Apocryphae (1866) και
Evangelia Apocrypha (1876). Η τρίτη φάση τοποθετείται στην αρχή του 20ού αιώνα και σηματοδοτείται με τη συλλογή των «Αγράφων» από τον Resch
και την ανακάλυψη των παπύρων της Οξυρύγχου. Βασικά έργα αυτής της εποχής είναι, πέρα από
τις διάφορες εκδόσεις Λογίων της Οξυρύγχου, η
πρώτη έκδοση του E. Hennecke, Neutestamentliche
Apocryphen (1904), που επρόκειτο να γνωρίσει
πολλές επανεκδόσεις μέχρι σήμερα σε συνεργασία
με τον W. Schneemelcher, καθώς και η έκδοση του
M.R.James, The Apocryphal New Testament (1924)
που αναθεωρημένη και επεξεργασμένη έκδοσή της
μας έδωσε πρόσφατα ο K.J.Elliott. Η τέταρτη φάση
της έρευνας, κατά τον Charlesworth πάντοτε, που
συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αρχίζει στη δεκαετία
του ’60, και διακρίνεται για μια θετικότερη εκτίμηση των Αποκρύφων, εφόσον αυτά συνεξετάζονται τώρα παράλληλα προς τη λοιπή χριστιανική
παραγωγή των πρώτων αιώνων ως ένα ρεύμα που
συνυπάρχει με τα άλλα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της νέας αυτής περιόδου είναι το πλήθος των
επιστημονικών εργασιών που βλέπει διεθνώς το
φως της δημοσιότητας, ο προγραμματισμός και η
εν μέρει πραγματοποίηση ήδη κριτικών εκδόσεων.
★✩★

Π

αρόλον ότι τα Απόκρυφα δεν κομίζουν ουσιαστικά κανένα νέο στοιχείο στην χριστιανική αποκάλυψη και παρόλον ότι συγκρινόμενα
προς τα κανονικά Καινοδιαθηκικά κείμενα,
υπολείπονται σαφώς από πλευράς θεολογικής εμβάθυνσης στην ιστορία της θείας Οικονομίας, ιστορικών στοιχείων, πνευματικού
πλούτου και ηθικού βάθους, μπορεί κανείς να
δικαιολογήσει το ενδιαφέρον τόσο των παλαιοτέρων εποχών, όσο και της σύγχρονης έρευνας γι’ αυτά.
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Άλλωστε, πολλά από αυτά - που δεν προέρχονται από αιρετικούς - έθρεψαν πολλές γενιές χριστιανών στη διάρκεια της ιστορίας, κι αν δεν βρέθηκαν ποτέ στο κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής,
ζούσαν ωστόσο και, ως προσφιλή λαϊκά αναγνώσματα, επιδρούσαν στην περιφέρεια, η δε σιωπηρή περιφερειακή διαδρομή τους συχνά αναδυόταν
εντονότερα προς το κέντρο και επηρέαζε την τέχνη, τη λατρεία, την ηθική οικοδομή, την απολογητική διάθεση.
Τέλος, θέλουμε να σημειώσουμε ότι τα κείμενα
αυτά, παρόλο που από πλευράς φιλολογικών ειδών
αναπαράγουν συνήθως, όπως ήδη είπαμε, τα φιλολογικά είδη της Καινής Διαθήκης και βρίσκονται στην
προέκταση των θεμάτων της, χρονικά απομακρύνονται από αυτήν και καλύπτουν όλη την πρώτη χριστιανική χιλιετία, μερικά μάλιστα είναι ακόμη νεότερα.
Καιρός είναι πλέον η υποκρυπτόμενη ή
φανερά εκφραζόμενη από πολλούς άποψη ότι
τα Απόκρυφα περιέχουν συγκλονιστικές και
ύποπτες για τη χριστιανική πίστη πληροφορίες, και γι’ αυτό η Εκκλησία και η θεολογία
τα κρατούν μακριά από το αναγνωστικό κοινό,
να δώσει τη θέση της σε μια νηφαλιότερη επιστημονική αποτίμηση των κειμένων αυτών.
(Ο πιο απαιτητικός αναγνώστης μπορεί να βρει
περισσότερες πληροφορίες στο δίτομο έργο του Ι.
Καραβιδόπουλου [και συνεργατών], Απόκρυφα
Χριστιανικά κείμενα, τόμ. Α’ Απόκρυφα Ευαγγέλια,
Θεσσαλονίκη 1999, τόμ. Β’ Απόκρυφες Πράξεις
Επιστολές, Αποκαλύψεις, 2004, εκδ. Π. Πουρναρά,
στη σειρά Βιβλική βιβλιοθήκη αρ. 13 και 29).
■
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E

Α’ ΓΕΝΙΚΑ

νας από τους πρωτοπόρους για τη θεραπεία της λέπρας, ο χειρουργός Paul
Brand, σε ένα βιβλίο, που έγραψε με τον
φίλο του γιατρό και συνεργάτη στη διερεύνηση των αιτίων του πόνου, Philip
Yancey, σημειώνει ότι «ο πόνος είναι το δώρο, που
κανείς δεν θέλει»1. Για να φτάσει στη διαπίστωση
αυτή, παρατήρησε ότι οι ασθένειες, που δεν εκδηλώνονται με πόνο, είναι οι πιο επικίνδυνες, αφού δεν
υπάρχει προειδοποίηση του οργανισμού, προκειμένου να ακολουθήσει θεραπεία. Γράφει, λοιπόν, ότι ο
πόνος «δεν είναι εχθρός, αλλά πιστός μας πρόσκοπος, που ειδοποιεί για τον εχθρό. Δεν μπορώ
να σκεφθώ τίποτε πιο πολύτιμο για εκείνους που
τον στερούνται. Όμως οι άνθρωποι, που έχουν
αυτό το δώρο, σπάνια το εκτιμούν. Συνήθως το
1

Βλ. Paul Brand & Philip Yancsey, Pain: The Gift Nobody
Wants, London 1994 και ελληνική μετάφραση του Αντώνη
Παπαγιάννη, με τον τίτλο: Πόνος, ένα δώρο που κανείς δεν
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απεχθάνονται. Δεν μπορούμε να ζήσουμε καλά
χωρίς τον πόνο, αλλά πώς μπορούμε να ζήσουμε
όσο γίνεται καλύτερα μ’ αυτόν; Μπορούμε να τον
εμποδίσουμε να μας δυναστεύει, αν μάθουμε να
κυριαρχούμε πάνω του»2. Οι διαπιστώσεις μας βοηθούν να δούμε τη θέση του πόνου στη ζωή μας, τη
σημασία του και τη σκοπιμότητά του.
Ο πόνος αποτελεί βασικό στοιχείο της ανθρώπινης ζωής, αφού η γέννηση μιας νέας ύπαρξης συνδέεται αναπόσπαστα μαζί του. Στη βρεφική ηλικία
ο πόνος του παιδιού αποτελεί την εισαγωγή στη διαμόρφωση των λειτουργιών του οργανισμού. Στην
ωριμότητα η βίωση του πόνου συνδέεται ενδόμυχα
με τον φόβο του θανάτου, αφού η οδύνη του υποψιάζεται το τέλος της ζωής. Γι’ αυτό και ο πόνος θεωρείται η πρώτη εμπειρία ζωής, και η πρώτη φοβία
θανάτου. Ο πόνος είναι το δυσάρεστο συναίσθημα,
που προκαλούν βλαπτικά ερεθίσματα από το περιθέλει, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2006.
2 Βλ. το βιβλίο στην ελληνική μετάφραση, κείμενο εξωφύλ
λου.
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βάλλον ή από το ίδιο το σώμα μας, και βέβαια αποτελεί πολύτιμο «σήμα», που καθοδηγεί τη συμπεριφορά μας, ώστε αποφεύγοντας τη δοκιμασία, να
ξεπεράσουμε την παρεπόμενη βλάβη.
Από καθαρά βιοσωματική άποψη ένας επιστημονικός ορισμός τον θεωρεί ως τη «δυσάρεστη αισθη
τηριακή και συναισθηματική εμπειρία, που σχετίζε
ται με εγκατεστημένη ή επαπειλούμενη ιστική βλάβη
ή περιγράφεται σε σχέση με μια τέτοια βλάβη»3. Μια
βασική διαίρεση διακρίνει τον πόνο σε α’ σωματικό, β’ ψυχικό και γ’ νοητικό ή πνευματικό.
Η σκοπιμότητα του πόνου στη ζωή μας ήταν πάντοτε ένα πρόβλημα από τα πιο πολύπλοκα για την
ανθρώπινη λογική. Δύο αρχικές απόπειρες αιτιολόγησης, η μία της Φιλοσοφίας και η άλλη της Θρησκείας, έδωσαν απαντήσεις, αλλ’ αυτές κάλυψαν
μόνο τα ερωτήματα και τη δεκτικότητα των οπαδών και των πιστών τους. Σήμερα η αντιμετώπιση
του πόνου αγκαλιάζει ένα σημαντικό πλήθος επιστημών ή παραεπιστημών, όπως η ιατρική, η βιοηθική, η βιοχημεία, η τοξικολογία, η φαρμακολογία,
αλλά και η οικονομία, η θεολογία, η ηθική, η κοινωνιολογία, η κοινωνική πολιτική, η κοινωνική ψυχολογία και βέβαια η παραψυχολογία, οι παραθρησκευτικές αιρέσεις και οι ανατολικοί μυστικισμοί
- διαλογισμοί τύπου yoga, maharatsi, fisu, χωρίς να
παραθεωρείται η εμπλοκή πολλών εφηρμοσμένων
επιστημών, που συνδέονται με την παραγωγή αναρίθμητων τύπων αναλγητικών φαρμάκων.
Με μια γρήγορη ματιά στο portal Google
(μηχανή αναζήτησης του διαδικτύου), εντοπίστηκαν 631.000 διευθύνσεις, με αντικείμενο τον πόνο. Σε μεγάλα νοσοκομεία δημιουργήθηκαν πρόσφατα, «ιατρεία πόνου», όπου
τον ειδικευμένο ιατρό πλαισιώνουν κοινωνιολόγος και κλινικός ψυχολόγος4.
Οι άλλοι κρίκοι, που παρεμβαίνουν θεραπευτικά, είναι η «διαγνωστική παρέμβαση» και η «νο
σηλευτική πράξη». Από το σημείο αυτό ο πόνος, ως
προσωπική εμπειρία, αποκτά κοινωνική διάσταση, και μετακινείται στη σφαίρα μιας πολύπλοκης
διαδικασίας στην οποία μετέχουν αποφασιστικά ή
επικουρικά πολλά πρόσωπα. Σχετικά με τη χειραγώγηση του πόνου, θα σημειώσουμε ότι σήμερα, σε
3

Βλ. λεπτομέρειες, συμπτώματα, αιτίες, θεραπείες, επι
πτώσεις, συνέπειες: http://www.jans-sencilag.gr/disease/de
tail.jhtml?itemname=pain_about&product=none.
4 «Είναι σημαντικό για τους χρόνια ασθενείς, που αντιμε
τωπίζουν επί μεγάλα χρονικά διαστήματα προβλήματα
υγείας, που προκαλούν πόνο, να στηρίζονται ως άτομα οι
ίδιοι, αλλά και οι δικοί τους. Τα μέλη της οικογένειας και
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σχέση με το παρελθόν, οι φοβεροί πόνοι ανακουφίζονται σε μεγάλο βαθμό «με τη βοήθεια φαρμάκων
τα οποία λαμβάνονται από το στόμα, διαδερμικά με
ειδικά αυτοκόλλητα πατς ή ακόμα με ενέσεις και την
επισκληρίδιο αναλγησία που ανακουφίζει όλους
τους πόνους, συνήθως από τη μέση και κάτω»5.
Β’ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
Το πρόβλημα αυτό ερευνούν κυρίως η Ηθική
και η Φιλοσοφία, στην προσπάθειά τους να δουν
πώς ο μέσος άνθρωπος αντιμετωπίζει θεωρητικά
τον πόνο. Έχει διαπιστωθεί ότι μία κατηγορία
ανθρώπων χαρακτηρίζει τον πόνο ως λεπτομέρεια της μοίρας, και στέκεται απέναντί του
αμήχανα. Μια άλλη κατηγορία τον θεωρεί ως
σκοτεινή πλευρά της ευχάριστης ζωής, και
απεύχεται τη συνάντηση μαζί του. Είναι μια
σχετικά αισιόδοξη στάση, που δεν θέλει να
σκέπτεται τον πόνο, επειδή έχει προσκολληθεί στη χαρά της ζωής. Τέλος μια τρίτη εκτιμά
τον πόνο ως ανερμήνευτο μυστήριο και πιστεύει πως δεν μπορεί να τον υπερνικήσει.
Τελικά πρέπει να σημειώσουμε ότι και οι τρεις
περιπτώσεις διαισθάνονται ως αιτία για τον σωματικό και τον ψυχικό πόνο μια αθέατη κοσμογονική
αιτιότητα, αυτό που δεν είναι άλλο από τη «μοίρα»
και το «πεπρωμένο».
Πέρα από τη λαϊκή συνείδηση, στα ευρύτερα
σύνολα ο πόνος είναι μία από τις πιο συνταρακτικές δοκιμασίες. Σχεδόν κατά κανόνα ακολουθεί
τη βιολογική ή την ψυχική φθορά της ύπαρξης,
είναι ανερμήνευτος και παράδοξος. Η έντασή του
δεν είναι συνήθως ανάλογη με τις προκαλούμενες
ή επαπειλούμενες ζημίες. Τελικά, πάντως, προαναγγέλλει την οδύνη του θανάτου. Η υπενθύμιση
αυτή, με τις μεταφυσικές της προεκτάσεις, είναι
ιδιαίτερα ευεργετική, αφού σχεδόν πάντοτε βοηθά
στην περισυλλογή, στην εσωτερική κάθαρση και
την πνευματική ανακαίνιση του ανθρώπου και
όχι σπάνια στην κατανίκηση και αυτής της αιτίας,
που προκάλεσε τον πόνο6. Οι παρατηρήσεις αυτές,
παρότι βρίσκονται κοντά στην ορθόδοξη παράδοση δεν φαίνεται να επηρεάζουν σε βάθος τη σύγχρονη κοινωνία ακόμη και στη χώρα μας. Συνήοι σύντροφοι χρειάζονται επίσης ψυχολογική στήριξη,
επειδή καλούνται να βοηθήσουν έναν άνθρωπο, πονεμένο
και ασθενή. Η δουλειά, που κάνουμε στο ιατρείο πόνου,
είναι συνδυαστική και βοηθά, τόσο το σώμα όσο και
την ψυχή»: Βλ. http://www.ert.gr/ygeia/details.asp?id=
222&catid=3116.
5 Ό. π.
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ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
θως η πλειοψηφία των ασθενών έχει δύο αγωνίες:
α’) Να μη μάθουν οι άλλοι ότι είναι ασθενείς, δηλαδή φοβάται τη δημοσιοποίηση του
πόνου, και β’) Να γίνει ό,τι είναι δυνατό, και μάλιστα γρήγορα, για την πλήρη εξαφάνισή του.
Και οι δύο αγωνίες εκτιμούν την ασθένεια και
τον πόνο ως μειονέκτημα με αναπόφευκτες κοινωνικές συνέπειες, βλαπτικές κυρίως για το κύρος
της προσωπικότητας. Αντίθετα στην εκκλησιαστική μας παράδοση ο πόνος εκτιμάται ως συνέπεια
του κακού και αποτέλεσμα της αδαμικής πτώσης,
που άνοιξε το παράθυρο για την εισβολή όλων των
δεινών και των οδυνών στο ανθρώπινο είδος και
μέσω αυτού σε ολόκληρη την κτίση.
Γ’ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Το ζήτημα του πόνου είναι ιδιαίτερα σύνθετο
και πολύπλοκο. Η πρώτη διαπίστωση έχει σχέση με
την αλληλεπίδραση του σωματικού με τον ψυχικό
πόνο και συνολικά των ψυχικών μηχανισμών. Επιγραμματικά θα επισημάνουμε ότι ο χρόνιος
σωματικός πόνος μπορεί να οδηγήσει σε ψυχική νόσο, καθώς και ότι ψυχικές συγκρούσεις
μπορούν να εκδηλωθούν με σωματικό άλγος.
Βέβαια η λογική εξήγηση δεν είναι σε θέση να απαντήσει ικανοποιητικά σε πλήθος ερωτημάτων. Η θεολογική αιτιολόγηση είναι μάλλον απαραίτητη, για
να αποκαλυφθεί η πραγματική σχέση του δημιουργήματος με τον Δημιουργό. Στην ορθόδοξη παράδοση το κακό θεωρείται στέρηση, απώλεια
ή και απομάκρυνση από το καλό. Η αποστασιοποίηση αυτή συνεπάγεται για τον άνθρωπο πτώση,
οδύνες, ελλείψεις και πόνο. Εδώ διαφαίνεται η βιωματική μορφολογία της ασθένειας, που όμως δεν
έχει απόλυτο και αποφασιστικό χαρακτήρα, αλλά
επιδέχεται ανάκαμψη, υπέρβαση και θεραπεία.
Η βιβλική θεμελίωση των απαρχών του πόνου
παραπέμπει στην Παλαιά Διαθήκη, ειδικότερα στο
βιβλίο της Γένεσης και αναφέρεται στην παρακοή
των πρωτοπλάστων. Το δικαιικό πλαίσιο των θεανθρώπινων σχέσεων οριοθετεί η συγκεκριμένη
6

Βλ. Γ. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική ΙΙ, Θεσσαλονίκη
2003, Το παράδοξο του πόνου, σ. 615 κ.ε., όπου αναλύονται
οι ουσιαστικές λεπτομέρειες του φαινομένου από την πλευ
ρά της ορθοδόξου παραδόσεως και ηθικής.
7

«Καὶ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεός τῷ Ἀδάμ λέγων. Ἀπὸ παντὸς
ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φάγῃ, ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου
τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε∙ ᾗ δ’ ἃν ἡμέρᾳ
φάγητε ἀπ’ αὐτοῦ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε». Γεν. 2, 16-17.
8 «Kαὶ τῇ γυναικὶ εἶπεν. Πληθύνων πληθυνῶ τὰς λύπας σου
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εντολή7, η παρακοή της οποίας συνιστά ανυπακοή,
που συνεπάγεται διακοπή αυτών των σχέσεων και
άμεση εισβολή του θανάτου στο ανθρώπινο είδος.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι προ
της παρακοής η έννοια του θανάτου είναι άγνωστη
στο κείμενο της Γένεσης. Η διάσπαση της κοινωνίας και η απομάκρυνση από την πηγή της ζωής
αποτελεί αμαρτία που οδηγεί στον βιολογικό θάνατο και φυσικά στις αρνητικές συνέπειές του, όπως
φθορά, λύπη, στεναγμοί, κόποι, οδύνες και πόνοι8.
Στο σύνολό της η πατερική θεολογία συνέδεσε
το καλό μόνο με τον Θεό, που είναι η πηγή της αγαθότητας, ενώ αντίθετα την άρνηση και την απουσία
του αγαθού, δηλαδή το κακό, χαρακτήρισε απομάκρυνση από τον Θεό. Είναι ιδιαίτερα επιγραμματικό
ένα κείμενο του αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, που
λέει: ότι «... μόνου τοῦ Θεοῦ κατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ ἀγαθόν·
ἐξ οὗ κατὰ μετοχὴν πάντα φωτίζεταί τε καὶ ἀγαθύνεται
τὰ φωτòς κατὰ φύσιν καὶ ἀγαθότητος δεκτικά»9.

Στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται, αντί
του πόνου, η έννοια της «οδύνης», για να δηλώσει
την έντονη ψυχική αγωνία. Η περίπτωση, που συγκεντρώνει το κεντρικό ενδιαφέρον, αναφέρεται
στην «προσευχή του Ιησού στο όρος των Ελαιών».
Στο κείμενο του Λουκά η αγωνία του Κυρίου κορυφώνεται εν όψει της σύλληψής του, με δεδομένη μάλιστα την αδιαφορία των μαθητών, που, ενώ
ο Διδάσκαλος προσεύχεται, εκείνοι απομακρύνονται για να κοιμηθούν. Ο Διδάσκαλος βιώνει τον
ψυχικό του πόνο, που κορυφώνεται, και γι’ αυτό
απευθύνεται στον ουράνιο Πατέρα Του. Μετά τη
σύλληψη ο ψυχικός συναντά και συμπορεύεται
με τον σωματικό πόνο, που θα κορυφωθεί στον
Σταυρό, όταν ο Κύριος παραδίδει το πνεύμα Του10.
Τέλος στο κείμενο των Πράξεων των Αποστόλων,
όταν ο Παύλος βρίσκεται στη Μίλητο καθ’ οδόν προς
την Ρώμη, για να δικαστεί, και καλεί τους πρεσβυτέρους της Εφέσου να έλθουν, για να τους μιλήσει, ο Λουκάς μετά την ομιλία του Παύλου σημειώνει: «καὶ ταῦτα
εἰπών, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο.
Ἱκανὸς δὲ ἐγένετο κλαυθμὸς πάντων, καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ
τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν...»11.
καὶ τὸν στεναγμόν σου, ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα∙ ... Τῷ δὲ Ἀδάμ
εἶπεν: Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φάγῃ τὸν ἄρτον σου ἕως
τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθης∙ ὅτι γῆ εἶ καὶ
εἰς γῆν ἀπελεύσῃ». Ό. π. 3, 16-19.
9 Πρὸς Θαλάσσιον 63, PG 90, 688B.
10 «῏Ην δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾿ ὅλην τὴν
γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης, τοῦ ἡλίου ἐκλείποντος, καὶ ἐσχίσθη τὸ
καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον· καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ
᾿Ιησοῦς εἶπε· πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά
μου· καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν». Λουκ. 23, 44-46.
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Το πιο σημαντικό όμως στις Επιστολές του
Αποστόλου Παύλου είναι η αναφορά στον ψυχικό
ή πνευματικό πόνο, που δηλώνει την αγωνία και
τη μεγάλη οδύνη του για τους κατά σάρκα αδελφούς και συγγενείς του (τους Ιουδαίους), οι οποίοι
παραμένουν μακράν του Χριστού, και αδιαφορούν
για τη σωτηρία τους12.
Οι βιβλικές θέσεις για τον πόνο, την οδύνη,
την υγεία και την ασθένεια επηρέασαν τη μεταγενέστερη πατερική παράδοση, και φυσικά βρήκαν
την απόλυτη θεολογική αιτιολόγηση στα ασκητικά
κείμενα. Στη Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν υπογραμμίζεται ότι το σώμα και η ψυχή έχουν άριστη
σχέση, όταν η ανθρώπινη ύπαρξη είναι στραμμένη
στον Θεό και ζει σύμφωνα με τις εντολές και τη δικαιοσύνη του. Όταν η σχέση μας με τον Δημιουργό
διακόπτεται, τότε οι ασθένειες υπηρετούν τη φθορά, για να ακολουθήσει αργότερα ο θάνατος. Αντίθετα όταν ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό, «ἡ εἰς Θεὸν
ἀγάπη πάσης ἡδονῆς παρερχομένης, καὶ παντὸς πόνου
καὶ λύπης πείθει καταφρονεῖν τὸν μέτοχον αὐτῆς»13.

Το πιο σημαντικό όμως στην ασκητική παράδοση είναι ότι και ο πόνος, κι αυτές οι ασθένειες,
αλλά και ο σωματικός θάνατος, δεν πρέπει να αποτελούν κεντρικά ζητήματα της ανθρώπινης ζωής.
Ύψιστος σκοπός του πιστού στην επί γης παρουσία του, πρέπει να είναι η κοινωνία του με τον Θεό.
Κι αυτή, λοιπόν, η ασθένεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση του ύψιστου σκοπού
μας. Ο άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, αναφερόμενος
στις ευεργεσίες του Θεού, σημειώνει ότι κι αυτές, που θεωρούνται αρνητικές, έχουν μέσα τους
ευκαιρίες για άσκηση και μίμηση του Χριστού14.
Γενικά στην ασκητική παράδοση διαμορφώθηκαν
ορισμένες τάσεις, που εκτιμούν την ασθένεια είτε
ως αφορμή μαρτυρίου και χριστιανικού αγώνα,
είτε ως δοκιμασία, που ο μοναχός οφείλει να αντιμετωπίσει με γνώμονα την ωφέλεια της ψυχής15.
Και για τις δύο περιπτώσεις ισχύει πάντοτε η ίδια
εντολή: ο πιστός να μεριμνά, όχι μόνο για τη δική
του υγεία, αλλά και για την υγεία των άλλων, των
«ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου τῶν ἐλαχίστων»16.
11

Πράξ. 20, 36-38.
Βλ. Ρωμ. 9,1-5.
13 Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Περὶ ἀγάπης δευτέρα κεφαλαίων
ἑκατοντάς, PG 90, 1004 B.
14 Βλ. Πέτρου Δαμασκηνού του Ιερομάρτυρος, Περὶ τῶν
περιεκτικῶν καὶ ειδικῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ, «Φιλοκαλία
τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν», Ἑνετίησιν 1782, σσ. 618-619.
15 «Ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος πρὸς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας οὐκ ἀντίκειται, ὅταν παραχῶμεν τῷ σώματι ἃ ἡ ἀσθένεια
ἀπαιτεῖ, οὐχ ἅπερ ἡ ἡδονή θέλει». Κασσιανού του Ρωμαίου,
12
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Δ’ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Η ερμηνεία και η κατανόηση των παραπάνω
ορθοδόξων θεολογικών προϋποθέσεων αφίνει να
διαφανεί η νέα πραγματικότητα της εσχατολογικής προσδοκίας, που ενισχύει τον Χριστιανό
να αντιμετωπίζει με υπομονή, πίστη και δύναμη
την ασθένεια και τον πόνο. Πολύ συχνά η ιατρική επιστήμη διαπιστώνει θετικές μεταβολές
στην πορεία της ασθένειας πιστών ανθρώπων, όταν η ίδια αδυνατεί να τους βοηθήσει.
Η ασθένεια και ο πόνος είναι δοκιμασίες, που κρίνουν την πίστη, την υπομονή και την καρτερία.
Είναι αδιέξοδα, που δημιουργούν πνευματικά
προβλήματα, και θέτουν συνήθως το «ερώτημα
της θεοδικίας» (Θεέ μου, γιατί σ’εμένα;). Τότε είναι
εύκολο να χαρακτηρίσουμε την ασθένεια ως «πειρασμό». Αυτό συμβαίνει, όταν την απορρίπτουμε
ως συνέπεια της πτώσης, και την αντιμετωπίζουμε ως τιμωρία του Θεού. Στις περιπτώσεις αυτές
η ασθένεια οδηγεί σε αμφιβολίες, απελπισία και
απομάκρυνση από το θέλημά Του. Τότε γίνεται
επικίνδυνη, και για το σώμα, και για την ψυχή.
Όταν σε προσωπικό επίπεδο η ασθένεια
αντιμετωπίζεται με υπομονή, τότε γίνεται
μαρτυρία καρτερίας και πίστης και για τους
άλλους. Έτσι, όταν ο Χριστιανός είναι ασθενής, επιβάλλεται να φροντίζει για τη θεραπεία του, αλλά έχει ευθύνη και για την υγεία
των άλλων. Η νοσηλευτική μέριμνα πεθαίνει,
όταν είναι εγωκεντρική, γιατί από τη φύση
της κινείται διακοινωνικά, διαπροσωπικά
και διανθρώπινα, με πνεύμα θυσίας. Γίνεται
συμπαράσταση, παρηγορία, ενδυνάμωση,
πνευματική ενίσχυση και προσανατολισμός
στο κεντρικό ζήτημα της πίστης, που παίζει,
όπως καθημερινά αποδεικνύεται, ουσιώδη
ρόλο στην κατανίκηση του πόνου και στη
θεραπεία του ασθενούς. Είναι ένα κομμάτι
από τη θεία αγάπη, που η θυσία της λύτρωσε,
μεταμόρφωσε, εξαγόρασε και απελευθέρωσε
τον άνθρωπο από τα δεσμά του θανάτου και
τις φθοροποιές συνέπειες του πόνου. 
■
Πρὸς Κάστορα Ἐπίσκοπον, Περὶ εγκρατείας γαστρός, «Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν», Ἑνετίησιν 1782, σ. 62.
16 Βλ. Ματθ. 25, 31-40. «῞Οταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ...τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι
τοῦ πατρός μου... Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν,
ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με,
γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ
με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με... ἐφ᾿ ὅσον
ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ
ἐποιήσατε».
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Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟ
l Χρήστου Κ. Οἰκονόμου
Καθηγητῆ καί Προέδρου τοῦ Τμήματος
Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ.

Ὁ

Νεόφυτος, γιός τοῦ Ἀθανασίου καί τῆς Εὐδοξίας, γεννήθηκε στά Λεύκαρα τό
1134. Εἶχε ἑπτά ἀδέλφια,
ἀγόρια καί κορίτσια. Παρέ
μεινε ἀναλφάβητος μέχρι τά δεκαοκτώ του
χρόνια καί ἀσχολεῖτο ὡς κηπουρός ἰδιαίτερα
μέ τήν καλλιέργεια τῶν ἀμπελιῶν. Ἐνῶ οἱ
γονεῖς του τόν ἀρραβώνιασαν στά δεκαοκτώ
του χρόνια, αὐτός κατέφυγε στό μοναστήρι
τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου στόν Κουτσοβέντη.
Οἱ γονεῖς του τόν ἐπανέφεραν στό χωριό του,
ὅμως αὐτός λύει τόν ἀρραβώνα καί ξαναφεύγει στή μονή τοῦ Χρυσοστόμου, ὅπου ἐκάρη
μοναχός. Μετά τό πενταετές διακόνημα τοῦ
καλλιεργητῆ ἀμπελιῶν, ὁ ἡγούμενος Μάξιμος
τόν μετέθεσε στόν ναό ὡς παρεκκλησίαρχο.
Μέ ἄδεια τοῦ ἡγουμένου Εὐφρόσυνου πῆγε
στούς Ἁγίους Τόπους, ὅπου προσκύνησε στά
Ἱεροσόλυμα καί στά ἄλλα ἁγιασμένα μέρη.
Ἐπέστρεψε καί πάλι στή μονή τοῦ Χρυσοστόμου γιά νά ἀναχωρήσει ἀργότερα στό Λάτρον ὅρος. Ὅμως μετά τή σύλληψη καί φυλάκισή του στό κάστρο τῆς Πάφου βρέθηκε στόν
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Μελισσόβουνο, ὅπου ἔκτισε τήν Ἐγκλείστρα
του, ἡ ὁποία ἀργότερα μετετράπη σέ Μονή
Ἐγκλείστρας καί κατόπιν Ἱερά Μονή Ἁγίου
Νεοφύτου.
Πρόβλημα παραμένει τό θέμα τῆς παι
δείας τοῦ Νεοφύτου. Ἐνῶ ὁ ἴδιος ἀναφέρει
ρητά ὅτι ὥς τά δεκαοκτώ του χρόνια ἦταν
ἀναλφάβητος, στή συνέχεια συναντοῦμε
ἕναν ἀπό τούς μεγαλύτερους συγγραφεῖς
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ὁποίου τό ἔργο
ὑπολογίζεται στίς 4.500 π. χειρόγραφες σε
λίδες, πού καλύπτει σχεδόν ὅλα τά γνωστι
κά ἀντικείμενα τῆς θεολογίας. Πιθανόν ὁ
Ὅσιος νά ξεκίνησε τήν μάθησή του μέ τήν
μέθοδο τῆς ἀπομνημονεύσεως. Στήν ἀρχή
ἀπομνημόνευσε τό Ψαλτήρι, κατόπιν τήν
Ἑξαήμερο καί τό μεγαλύτερο μέρος τῆς
Γενέσεως, ἐνῶ στή συνέχεια, ὅπως φαίνε
ται ἀπό τό συγγραφικό του ἔργο, γνώριζε
σχεδόν τό σύνολο τῆς Καινῆς καί Παλαιᾶς
Διαθήκης ἀπό στήθους. Συγχρόνως ἀπο
μνημόνευσε πολλά ἀπό τά πατερικά ἔργα.
Φαίνεται ὅτι τά πρῶτα του γράμματα διδά
χθηκε ἀπό μοναχούς τῆς μονῆς τῆς μετα
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νοίας του στόν Κουτσοβέντη, ὅπου ὑπῆρχε
ἐνδεχομένως εἰδικό σχολεῖο στό ὁποῖο οἱ
ἀναλφάβητοι μοναχοί διδάσκονταν τά στοι
χειώδη γράμματα. Ἄν προσθέσουμε καί τίς
ὁλονύκτιες ἀκολουθίες στίς ὁποῖες μετεῖχε
ὡς μοναχός ὁ Νεόφυτος μποροῦμε νά ἔχουμε
τό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο ἔμαθε γράμματα
ὁ ἀναλφάβητος νεαρός τῶν Λευκάρων.
Μπορεῖ ὁ τρόπος παιδείας τοῦ Ἐγκλείστου
νά ἦταν στερεότυπος στά μοναστήρια,
ἀλλά αὐτό πού θέλουμε νά τονίσουμε στή
συγκεκριμένη περίπτωση εἶναι τό γεγο
νός τῆς μεγάλης ἐξέλιξης τοῦ Νεοφύτου
σέ σημαντικό ἐκκλησιαστικό συγγραφέα.
Ἀσφαλῶς στήν προκειμένη περίπτωση δέν
μποροῦμε νά ἀγνοήσουμε καί τόν παράγο
ντα φωτισμός τῆς θείας χάριτος.
Ἕνα ἀπό τά πιό δύσκολα προβλήματα στήν
ἔρευνα τῆς ζωῆς καί τοῦ συγγραφικοῦ ἔργου
τοῦ ἁγίου Νεοφύτου εἶναι ἡ χρονολογική ἔντα
ξη τῶν γεγονότων τῆς ζωῆς καί τῶν συγγραμμάτων του. Σύμφωνα μέ τίς ἐσωτερικές ἐνδείξεις
ἔγιναν κατά καιρούς διάφορες προσπάθειες
ὑπολογισμοῦ τῆς χρονικῆς σειρᾶς τῆς ζωῆς
Eνατενίσεις



καί τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου. Κατά τήν Τυπική
Διαθήκη στήν ἀπαρίθμηση τῶν ἔργων του ὁ
Ὅσιος ἀναφέρει πρῶτα τίς τρεῖς Πανηγυρικές
καί στή συνέχεια τά δύο βιβλία Ψυχωφελῶν
Ἐπιστολῶν, γιατί, ὅπως συνάγεται ἀπό τίς
πληροφορίες πού παρέχουν οἱ πηγές, γράφτηκαν κατά καιρούς σέ ὁλόκληρη τήν περίοδο τῆς ὑπερτεσσαρακονταετοῦς συγγραφικῆς
του παραγωγῆς, δηλαδή ἀπό τό 1164 ἤ 1171 ὥς
τό 1214. Ἐπίσης, κατά τό Πρόχειρό του, κάλυψε μία ὁλόκληρη πεντηκονταετία γεγονότα
τῆς ζωῆς τῆς Κύπρου, δηλ. ἀπό τό 25ο ὥς τό
75ο ἔτος τῆς ἡλικίας του (1159-1209).
Οἱ τίτλοι τῶν δεκαέξι ἔργων τοῦ ἁγίου Νεοφύτου ἀναφέρονται στήν Τυπική Διαθήκη
του καί εἶναι οἱ ἑξῆς: τρεῖς Πανηγυρικές, δύο
βιβλία ψυχωφελῶν ἐπιστολῶν, τό Πεντηκοντα
κέφαλον, ἡ Θεοσημία, ἡ ἑρμηνεία τῶν δώδεκα
Δεσποτικῶν ἑορτῶν, τό Δωδεκάλογον, τό Πρόχει
ρον, Ἑρμηνεῖες τῶν Δεσποτικῶν Ἐντολῶν, οἱ Κα
τηχήσεις, Μικρόν Κατανυκτικόν Στιχηρῶν, ἡ Τυ
πική Διάταξη καί τό Τελευταῖον.
Ὁ ἀείμνηστος Ἰω. Π. Τσικνόπουλος ἀπό
τή δεκαετία τοῦ 1950, σέ συνεργασία μέ τήν
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Ἱερά Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή τοῦ
Ἁγίου Νεοφύτου, κατέβαλε προσπάθειες
γιά μία ὁλοκληρωμένη ἔκδοση τῶν Ἁπάντων
τοῦ Ἁγίου. Ἐπειδή τό ἔργο αὐτό ἀπαιτοῦσε
ἐπιστημονικό δυναμικό καί συλλογική
ἐργασία δέν μπόρεσε νά πραγματοποιηθεῖ.
Ἀκολούθησε καί δεύτερη προσπάθεια τοῦ
Κέντρου Κυπριακῶν Ἐρευνῶν, ἡ ὁποία
δέν ὑλοποιήθηκε, ὁπότε ἡ Μονή προχώρησε μέ τό Ἵδρυμα Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄ στήν ὑλοποίηση αὐτοῦ του
μακρόπνοου σχεδίου. Παρά τίς φιλότιμες
προσπάθειες τοῦ ἀείμνηστου Παύλου-Βενέ
δικτου Ἐγγλεζάκη καί ἄλλων συνεργατῶν
τοῦ Ἱδρύματος καί πάλιν δέν προχώρησε τό
ἔργο στή διεκπεραίωσή του. Μετά ἀπό ὅλες
αὐτές τίς προσπάθειες, ἡ Ἱερά Μονή διά
τοῦ ἡγουμένου της, νῦν Ἐπισκόπου Χύτρων
κ. Λεοντίου, τοῦ ἡγουμενοσυμβουλίου της,
καί μέ γενικό ἐκπρόσωπο τόν Ἀρχιμ. Ἀλέξιο
Ἐγκλειστριώτη, προχώρησε στήν ἱστορική
της ἀπόφαση τήν 3η Ἰουλίου 1994. Ἀνέθεσε
στούς καθηγητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Θεσσαλονίκης Νίκ. Ζαχαρόπουλο, Ἰω. Καραβιδόπουλο, Χρ. Οἰκονόμου καί τόν ἀείμνηστο
Δ. Τσάμη τόν συντονισμό τῆς κριτικῆς ἐκ
δόσεως τῶν συγγραμμάτων τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου. Τό ἔργο ὁλοκληρώθηκε σέ ἕξι τόμους
τό 2008.
Ἡ παγκόσμια ἐπιστημονική κοινότητα
ἔχει σήμερα στή διάθεσή της τίς βασικές πηγές, πού εἶναι τά κείμενα τῶν διασωθέντων
συγγραμμάτων τοῦ ἁγίου Νεοφύτου. Τό ἔργο
ἐκδόθηκε ἀπό τούς παρακάτω καθηγητές
στήν ἑξῆς σειρά:
Ἁγίου Νεοφύτου του Ἐγκλείστου, Συγγράμματα, τόμος Α΄, Δέκα Λόγοι περί τοῦ
Χριστοῦ ἐντολῶν, ἐκδ. Ἰω. Ε. Στεφανῆς καί
Πεντηκοντακέφαλον, ἐκδ. Π. Σωτηρούδης,
Ἔκδοση Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπη
γιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου, Πάφος 1996,
σ.σ. 430.
Ἁγίου Νεοφύτου του Ἐγκλείστου, Συγγράμματα, τόμος Β΄, Τυπική Διαθήκη, ἐκδ. Ἰω.
Ε. Στεφανῆς, καί Βίβλος τῶν Κατηχήσεων, ἐκδ.
Β. Κ. Κατσαρός, Ἔκδοση Ἱερᾶς Βασιλικῆς
καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου, Πάφος 1998. σ.σ. 500.
Ἁγίου Νεοφύτου του Ἐγκλείστου, Συγγράμματα, τόμος Γ΄, Πανηγυρική Α΄, ἐκδ. Νίκ.
Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη(Λόγοι1-15)
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καί Θεόδ. Ξ. Γιάγκου (Λόγοι 16-30), Ἔκδοση
Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς
Ἁγίου Νεοφύτου, Πάφος 1999, σ.σ. 620.
Ἁγίου Νεοφύτου του Ἐγκλείστου, Συγγράμματα, τόμος Δ΄, Ἑρμηνεία τῆς Ἑξαημέρου
καί Ἑρμηνεία τοῦ Ψαλτῆρος καί τῶν Ὠδῶν, ἐκδ.
Θ. Ε. Δετοράκης καί Ἑρμηνεία τοῦ ᾍσματος τῶν
Ἀσμάτων, ἐκδ. Βασ. Στ. Ψευτογκᾶς, Ἔκδοση
Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς
Ἁγίου Νεοφύτου, Πάφος 2001, σ.σ. 744.
Ἁγίου Νεοφύτου του Ἐγκλείστου, Συγγράμματα, τόμος Ε΄, «Ἑρμηνεία Κανόνων τῶν
Δώδεκα Δεσποτικῶν ἑορτῶν», ἐκδ. Ἀλ. Σακελλα
ρίδου-Σωτηρούδη, Λόγοι, ἐκδ. Κ. Κωνσταντινίδης, Νίκ. Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, Β. Κατσαρός, Τό βιβλίον τῆς Θεοσημείας,
ἐκδ. Δημ. Σοφιανός καί Ἐπιστολές, ἐκδ. Ἀπ.
Καρπόζηλος, Ἔκδοση Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου,
Πάφος 2005, σ.σ. 504.
Ἁγίου Νεοφύτου του Ἐγκλείστου, Συγγράμματα, τόμος ΣΤ΄, Εὑρετήρια, Ἔκδοση
Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς
Ἁγίου Νεοφύτου, Πάφος 1999, σ.σ. 272.
Μία μικρή ὁμάδα ἐρευνητῶν πού ξεκίνησε ἀπό τόν προτεστάντη ἱερέα F. E. Warren,
τόν C. Mango, τόν E. J. Hawkin, τόν R. Cormack
καί τήν Κάτια Γαλαταριώτου, ὑποστήριξαν
ὅτι ὁ Νεόφυτος σέ εἰκόνα πού ὑπάρχει στήν
Ἐγκλείστρα του βρίσκεται ἀνάμεσα σέ δυό
ἀγγέλους. Αὐτό δείχνει ὅτι ὁ Ὅσιος προπαγανδίζοντας τήν ἁγιότητά του κατόρθωσε νά
πείσει τούς πιστούς νά τόν ἀναγνωρίσουν Ἅγιο
(Making a Saint). Αὐτή ἡ ὑπόθεση δέν φαίνεται νά ἔχει ἐπιστημονικά κριτήρια, ἀλλά πρό
κειται γιά αὐθαίρετες ἰδεολογικές ἀπόψεις,
πού ἀγνοοῦν βασικές ἀρχές τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας γιά τό θέμα τῆς ἀναγνώρισης καί
ἀνακήρυξης τῶν ἁγίων. Δέν στηρίζεται στίς
ἀρχές τῆς ἐπιστήμης τῆς Ἁγιολογίας. Ὡς γνωστό, ὁ Νεόφυτος ἀναγνωρίστηκε ἅγιος ἀπό
τήν κοινή συνείδηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ
πληρώματος τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου
καί στή συνέχεια ἡ ἐκκλησιαστική ἀρχή τοῦ
νησιοῦ κατέγραψε τόν ἅγιο στά Δίπτυχα, γιά
νά μνημονεύεται στή θεία Λειτουργία καί
καθόρισε τήν ἑορτή τῆς μνήμης του. Στή συνέχεια γενικεύτηκε ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Νεοφύτου καί περιλήφθηκε τό ὄνομά του στά Συναξάρια, τά Ἁγιολόγια καί τά Μηνολόγια τῆς
ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ὁ Νεόφυτος δέν σκε
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φτόταν μέ ὅρους κοινωνικῆς προπαγάνδας,
ἀλλά μέ ἐκκλησιολογικές, χριστολογικές,
σωτηριολογικές, πνευματολογικές καί
ἐσχατολογικές ἀρχές. Ὑπόβαθρο τῆς σκέ
ψης τοῦ Ἐγκλείστου δέν εἶναι ἡ κοσμική
πολιτική διπλωματία, ἀλλά τό βιβλικό μή
νυμα καί ἡ ὀρθόδοξη πατερική παράδοση.
Κριτήριο τοῦ Νεοφύτου ἦταν ἡ ἁγιότητα
ὡς σωτηριολογική προοπτική καί πνευ
ματική ἄσκηση καί ἀφιέρωση στό θέλημα
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μέ μοναδικό στόχο τή
συμμετοχή σέ μία ἀνακαινισμένη κοινωνία,
πού ὁδηγεῖ στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Τό πρόβλημα τῶν πηγῶν τοῦ συγγραφικοῦ
ἔργου τοῦ Νεοφύτου εἶναι ἕνα πολύπλοκο
θέμα πού παραμένει ἀνοιχτό στήν ἔρευνα.
Ἡ ἐπίδραση τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου στόν
Ἔγκλειστο εἶναι σαφής στά συγγράμματά
του. Αὐτή ἡ ἐπίδραση ξεκινοῦσε ἀπό τή ζωή
τοῦ Ἁγίου καί ἐπεκτεινόταν στό συγγραφικό του ἔργο. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἦταν τό
πρότυπο καί τό ὑπόδειγμα τοῦ Νεοφύτου,
γι’ αὐτό καί χαρακτηρίστηκε ὡς «ὁ ΧρυσόEνατενίσεις



στομος της Κύπρου». Ὁ Ὅσιος χρησιμοποιεῖ
τό γνωστό ἔργο τοῦ Χρυσοστόμου «Μαργαρίτες» καί ἄλλα συγγράμματά του πού
εἶχε στή Βιβλιοθήκη τῆς Ἐγκλείστρας. Εἶναι
ἐνδεικτικοί οἱ πρωτότυποι χαρακτηρισμοί
τοῦ Νεοφύτου γιά τόν ἱερό Χρυσόστομο. Τόν
ἀποκαλεῖ «χρυσορρειθρομάργαρον», «χρυσόρρειθρον γλῶτταν», «χρυσορρήμονα γλῶτ
ταν», «Χριστόστομον» ὡς «Χριστοῦ στόμα»
κ.ἄ. Ἐκφράζοντας ὁ Νεόφυτος τήν ἄποψή του
γιά τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Χρυσοστόμου
ὑποστηρίζει πώς ἀρκοῦσε γιά νά ὁδηγήσει
ὅλο τόν κόσμο, ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη στή
σωτηρία μέ τίς διδαχές του. Ἡ ἐπίδραση τοῦ
Χρυσοστόμου φαίνεται κυρίως στούς Δέκα
λόγους περί τοῦ Χριστοῦ ἐντολῶν, στήν ἑρμηνεία
τῆς Ἑξαημέρου καί στήν ἑρμηνεία τοῦ Ψαλτήρα.
Γι’ αὐτό, ὁ Νεόφυτος ἐγκωμιάζοντας τόν ἱερό
Χρυσόστομο τόν χαρακτηρίζει ὡς μεγάλο φω
στήρα τῆς οἰκουμένης, μύστη καί μυσταγωγό
τῶν μεγάλων μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ρήτορα
τῶν ἱερῶν εὐαγγελίων καί γενικότερα της θεόπνευστης Ἁγίας Γραφῆς. 
■
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Η ψυχική υγεία της γυναίκας
με βάση τη Βιβλική διδασκαλία
l Tης Ελένης Παπακώστα – Χριστινάκη
Κοσμήτορος- Καθηγήτριας Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ζ

ούμε σε έναν κόσμο, όπου κυριαρχεί η
αστάθεια και η αβεβαιότητα. Καθημερινώς προκύπτουν νέα προβλήματα
που μας επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα
και αφορούν στην υγεία, στην οικογένεια, στην οικονομία, στην προσωπική μας ηρεμία
και ευτυχία. Όπως, λοιπόν, είναι αναμενόμενο, τα
ζητήματα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ψυχική υγεία του ατόμου, καθώς αποτελούν τροχοπέδη για τον βίο του, αλλά και για την ανάπτυξη της
προσωπικότητάς του. Εξάλλου, οι φρενήρεις ρυθμοί της καθημερινότητας στερούν από τον άνθρωπο τη δυνατότητα να καλλιεργήσει την πνευματική του υπόσταση, να έλθει σε γόνιμο διάλογο και
επικοινωνία με το συνάνθρωπό του, να απολαύσει
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τους καρπούς του κόπου του και να αναλογιστεί τη
θέση του, τα όνειρά του και τους στόχους του.
Σύμφωνα με διάφορες έρευνες, οι γυναίκες
πλήττονται ιδιαίτερα από αυτά τα ζητήματα, και
αναπτύσσουν σε μεγάλο βαθμό ψυχικές νόσους,
καθώς η πίεση, που ασκείται σε αυτές, είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Η σύγχρονη γυναίκα καλείται να
ισορροπήσει την επαγγελματική της ζωή με
την προσωπική, να ανταποκριθεί στα μητρικά
της καθήκοντα και, ταυτόχρονα, να διατηρήσει την έμφυτη ευαισθησία της. Η αυξανόμενη
πίεση οδηγεί σταδιακά στην εμφάνιση του παθολογικού άγχους, της απογοήτευσης και, σε κάποιες
περιπτώσεις, της ψυχικής ασθενείας. Όλες οι γυναίκες εισέρχονται σε ένα φαύλο κύκλο: προσπαEνατενίσεις

θούν να εξασφαλίσουν το καλύτερο για την οικογένειά τους, εργάζονται πολύ και αρκετές φορές
καταλήγουν να αποξενώνονται από το ίδιό τους
το περιβάλλον, να παραμελούν τον εαυτό τους, να
απογοητεύονται, να αφίνονται και να κλείνονται
στη μοναξιά και την εγκατάλειψη.
Πολλές λύσεις έχουν προταθεί και πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί. Νομίζω πως
η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από αναφορές,
που δύνανται, αν προσεγγιστούν σωστά, να
βοηθήσουν τον καθένα, άνδρα ή γυναίκα, να
αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής, και να
αντεπεξέλθει δυναμικά στις όποιες προκλήσεις συναντά. Προς αυτό τον σκοπό ο θείος λόγος,
όπως αποτυπώνεται στο βιβλικό κείμενο, πρέπει
να αντιμετωπιστεί και να προσεγγιστεί διττώς: α)
ως οδηγός ζωής και β) ως θησαυρός εμπειριών. Το
πρώτο σημείο είναι εύκολο να γίνει κατανοητό. Για
τους Χριστιανούς η Βίβλος αποτελεί ένα από τους
βασικούς πυλώνες, επί των οποίων οικοδομείται η
ηθική, αλλά και ο τρόπος ζωής. Ο Δεκάλογος δίδει
τις προϋποθέσεις για την οικοδόμηση μίας έννομης
και δίκαιης κοινωνίας, και το κήρυγμα του Ιησού
αναβαθμίζει αυτή την κοινωνία, κάνοντας λόγο
για ουσιαστικές σχέσεις αγάπης και κατανόησης.
Δυστυχώς, όμως, η σταδιακή εκκοσμίκευση
του βίου, η υποχώρηση της πνευματικότητας και
ο έντονος υλιστικός χαρακτήρας της σύγχρονης
κοινωνίας απέχει αρκετά από το δίδαγμα του Ιησού.
Στα πλαίσια, λοιπόν, του ανταγωνισμού, της πάλης
και της έλλειψης κατανόησης για τον συνάνθρωπο, η σημερινή γυναίκα καλείται να ανταποκριθεί
στους ρόλους της. Η πίεση αυτή, όπως προανέφερα,
είναι έντονη και δύναται να έχει ισχυρό αντίκτυπο
στην υγεία της, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.
Ανέφερα, όμως, και τον θησαυρό εμπειριών
και παραδειγμάτων, που βρίσκονται στη Βίβλο.
Πιστεύω ότι η συστηματική ανάγνωση του κειμένου μπορεί να προσφέρει στον καθένα δύναμη και
γνώση για την αντιμετώπιση αυτών των αντιξοοτήτων. Στα τριάντα και πλέον χρόνια, που διδάσκω
το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης στους φοιτητές
και στις φοιτήτριές μου, ανακαλύπτω συνεχώς νέα
παραδείγματα, που μπορούν να είναι ωφέλιμα για
τον σύγχρονο άνθρωπο. Το πιο σημαντικό, ίσως,
εξ αυτών το συναντάμε στο πρώτο βιβλίο του Κανόνα, στη Γένεση, όπου ο Θεός αναφέρει ότι «Οὐ
καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον, ποιήσωμεν
αὐτῷ βοηθὸν κατ’ αὐτόν» (Γεν. 2:18). Δεχόμενοι

την αυθεντία της Γραφής, αλλά και τα πορίσματα της Κοινωνιολογίας και της ΨυχολοEνατενίσεις



γίας, κατανοούμε ότι ακρογωνιαίος λίθος της
ψυχικής υγείας είναι η συναναστροφή του
ανθρώπου με άλλους. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την αποξένωση και την εκούσια τύφλωση
στα προβλήματα του συνανθρώπου μας. Ας αναλογιστούμε, όμως, ότι εντός του Παραδείσου, του κήπου της Εδέμ, του ιδανικότερου περιβάλλοντος,
που θα μπορούσε κανείς να βρεθεί, η πιο σημαντική προϋπόθεση είναι η αρμονική συνύπαρξη.
Φυσικά δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να αλλάξει την πορεία της κοινωνίας. Η ανατροπή όμως
της νοσηρής κατάστασης επαφίεται στον καθένα
από εμάς προσωπικά. Ως έλλογα πλάσματα, ως αποδέκτες του θείου λόγου, οφείλουμε να σταθούμε και
να προσεγγίσουμε τον συνάνθρωπό μας. Δεν εννοώ
μόνο για να μοιραστούμε κάποιες στιγμές χαράς,
αλλά και για να συζητήσουμε για τα προβλήματά
μας μέσα σε ένα περιβάλλον κατανόησης. Ας θυμίσω
σε αυτό το σημείο ότι η κοινωνική συναναστροφή
μεταξύ των Χριστιανών είναι χαρακτηριστικό, το
οποίο ανάγεται και εντοπίζεται στην αρχαία Εκκλησία. Ας μη λησμονούμε ότι Εκκλησία δεν είναι μόνο
ο Ιερός Ναός, αλλά η πνευματική ναυς - το καράβι
δηλαδή - στο οποίο οι πιστοί επικοινωνούν, καλλιεργούν την πίστη τους και βοηθούν τον συνάνθρωπο
τους. Κατά συνέπεια, η επαφή με την Εκκλησία
δεν σταματά μόνο στη συμμετοχή του πιστού
στη Θεία Λειτουργία. Είναι μία δυναμική σχέση, η οποία εκτείνεται πέραν του Ναού, πέραν
της λειτουργικής πράξης και αφορά στην εν
Χριστώ επικοινωνία των πιστών.
Ένα βασικό σημείο, στο οποίο εδράζεται η ψυχική νόσος, είναι το υπέρμετρο άγχος και η έλλειψη κατανόησης. Αν καταφέρουμε να μεταφέρουμε
το Χριστιανικό πνεύμα στην καθημερινότητά μας,
νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε τους δυο αυτούς
αρνητικούς παράγοντες με καλύτερο τρόπο. Ας
αναλογιστούμε προς στιγμήν τον αντίξοο βίο των
Πατριαρχών, και δη των γυναικών τους. Ήταν νομάδες, οι οποίοι αντιμετώπιζαν πλειάδα κινδύνων,
ακόμα και την απώλεια της ζωής τους. Οι ίδιοι και
το περιβάλλον τους αισθάνθηκαν αβεβαιότητα και
άγχος, καθώς βίωσαν πλήθος προβλημάτων: το ζήτημα της στειρότητας, της απώλειας των τέκνων
τους, τον βιασμό και τη συστηματική θυματοποίηση των οικογενειών τους. Θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα, αλλά θα αρκεστώ
σε αυτό της Σάρρας, της συζύγου του Αβραάμ.
Αντιμετώπισε το πρόβλημα της στειρότητας, καθώς και τον έντονο ανταγωνισμό από τη δούλη
της, την Άγαρ. Παράλληλα, σε αρκετές στιγμές
του βίου της κινδύνευσε η φυσική ακεραιότητά
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της και η ηθική της. Δεν πρέπει να λησμονούμε
λοιπόν ότι και εκείνη, όπως κάθε άνθρωπος, βίωσε
το άγχος, την απόρριψη και τον φόβο. Στηρίχθηκε
όμως σε δύο βασικά στοιχεία: στην πίστη στον Θεό
και στην αγάπη προς την οικογένειά της. Εννοώ
την ουσιαστική αγάπη και την αληθινή πίστη.
Αν εξέλιπαν αυτά τα στοιχεία, δεν θα αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση. Ο ίδιος ο Απόστολος
Παύλος χρησιμοποιεί το όνομά της, για να δομήσει
μία μεταφορά, για να διδάξει τη θεολογική σημασία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης: «Λέγε-

το «ἐργάζεσθαι […] καὶ φυλάσσειν» (Γεν. 2:15) το περιβάλλον, φυσικό, οικογενειακό και πνευματικό. Μοιραζόμαστε την ίδια κοινή καταγωγή και για αυτό
το λόγο είμαστε εξίσου υπεύθυνοι και υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τον πλησίον μας. Υπενθυμίζω σε
αυτό το σημείο τους λόγους του Κυρίου: «ἀγαπήσεις
τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Λευ. 19:18β). Το πόσο
σημαντική είναι για τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης η αγάπη μεταξύ των συζύγων είναι ιδιαίτερα εμφανές στα λόγια του Θεού προς τον προφήτη
Ωσηέ: «Ἔτι πορεύθητι καὶ ἀγάπησον γυναῖκα

τέ μοι οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι· τὸν νόμον οὐκ
ἀκούετε; [22] γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο
υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης (εν. της Άγαρ)
καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας (εν. της Σάρρας). [23]
ἀλλ’ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διά τῆς ἐπαγγελίας.
[24] ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα· αὗται γάρ εἰσι
δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν Ἄγάρ (εν. ο Νόμος και
κατ’ επέκταση η Παλαιά Διαθήκη). [25] τὸ δὲ Ἄγαρ
Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ
νῦν Ἱερουσαλήμ, δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων
αὐτῆς. [26] ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν,
ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν·» (Γαλ. 4:21-26)

ἀγαπῶσαν πονηρὰ καὶ μοιχαλίν, καθὼς ἀγαπᾷ ὁ
θεὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ αὐτοὶ ἀποβλέπουσιν
ἐπὶ θεοὺς ἀλλοτρίους» (Ωσ. 3:1). Ο Θεός λοιπόν δι-

Η οικογένεια, εξάλλου, αποτελεί τον βασικό πυρήνα της κοινωνίας. Στο επίκεντρο αυτής βρίσκεται η συζυγική αγάπη. Ας θυμηθούμε τη στιγμή,
όπου ο Θεός, ως νυμφαγωγός, παρουσιάζει στον
Αδάμ τη γυναίκα του, την Εύα. Εκστασιασμένος
ο πρώτος άνθρωπος αναφωνεί: «Τοῦτο νῦν ὀστοῦν
ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός
μου˙ αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς
αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη: Ἔνεκεν τούτου καταλείψει
ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ
προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ
ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν» (Γεν. 2:23 - 24). Το

άσμα του Αδάμ δηλώνει την ουσία της συζυγικής
σχέσης και πρέπει να λειτουργεί ως υπενθύμιση
των ευλογιών, αλλά και των υποχρεώσεων άνδρα
και γυναίκας. Η ανισότητα των δύο φύλων λειτουργεί ανασταλτικά προς την ψυχική υγεία,
καθώς οι σχέσεις του ζεύγους πρέπει να χαρακτηρίζονται από αλληλοκατανόηση και τον
ουσιαστικό διαμοιρασμό των ευθυνών. Δεν είναι λίγες οι φορές, όπου η γυναίκα κατακλύζεται
από υποχρεώσεις. Οφείλει λοιπόν ο σύζυγός της
να είναι ουσιαστικός αρωγός στην ανατροφή και
διαπαιδαγώγηση των τέκνων. Αυτό δεν είναι μόνο
ζήτημα αγάπης, αλλά και ουσιαστικής κατανόησης
της κοινής καταγωγής: άνδρας και γυναίκα είναι
δημιουργήματα ισότιμα, με σκοπό, μεταξύ άλλων,
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δάσκει τη συγχώρεση για τα αβλεπτήματα και τις
αμαρτίες μεταξύ των συζύγων, δίδοντας ως παράδειγμα την ίδια τη μακροθυμία Του.
Η ψυχική νόσος δυστυχώς αντιμετωπίζεται
ως στίγμα. Επιπλέον, μία από τις βασικές αιτίες
που την προκαλούν, είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να υποβαθμίζουν το πρόβλημα
του άλλου και να το αποδίδουν σε αδυναμία του
χαρακτήρα. Η αλήθεια όμως είναι συνταρακτική
και διαφορετική. Το βιβλίο των Ψαλμών, το οποίο
αποδίδεται στον Δαβίδ, είναι γεμάτο από προσευχές για ίαση, σωματική και ψυχική. Ο ισχυρότερος άνδρας και βασιλιάς του Ισραήλ δεν εξαιρείται
από τον πόνο και τα αποτελέσματα της μεταπτωτικής κατάστασης. Σημειώνεται σε έναν Ψαλμό:

«ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι· ἴασαί με,
Κύριε, ὅτι ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου, καὶ ἡ ψυχή μου
ἐταράχθη σφόδρα» (Ψαλ. 6:3-4α) Μπορούμε λοι-

πόν εμείς αυθαίρετα να αποδώσουμε την αδυναμία
μιας γυναίκας στην έλλειψη θέλησης ή σε ψυχική ασθένεια; Νομίζω πως όχι. Ας μη συγχέουμε τη
σωματική ρώμη με την ψυχική αντοχή. Υπάρχουν
στιγμές, που όλοι αντιμετωπίζουν δυσβάστακτα
προβλήματα, και είναι δέον αυτά να αντιμετωπίζονται με κατανόηση, αξιοπρέπεια και σοβαρότητα.
Έως τώρα επικέντρωσα ιδιαιτέρως τις αναφορές μου στον ρόλο της οικογένειας, και δη των
συζύγων, καθώς είναι κομβικό σημείο για τη θωράκιση του ανθρώπου και της γυναίκας από την
ψυχική νόσο, αλλά και μέσο για την προαγωγή
της ψυχικής υγείας. Η Παλαιά Διαθήκη, εξάλλου,
δίδει μεγάλη έμφαση στην οικογένεια, και πολλές
διηγήσεις αφορούν στις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, δεν αποτελεί ιστορία των Εβραίων, αλλά μία καταγραφή της
Θείας Αποκάλυψης και της σχέσης του ανθρώπου
ως ψυχοσωματικής οντότητας με το Δημιουργό
του. Η ανάγνωση του κειμένου φανερώνει ότι αυEνατενίσεις

τοί, που λαμβάνουν τις ευλογίες του Κυρίου, δεν
είναι απαραίτητα ακλόνητοι υπερασπιστές της πίστης ή ισχυρές προσωπικότητες. Ο προφήτης Ιερεμίας, αν και είχε την ευλογία του να συνδιαλέγεται
με τον Θεό, αρκετές φορές επιδεικνύει αδυναμία,
βασανίζεται από ισχυρά διλήμματα και φτάνει στο
σημείο να μισεί την ίδιά του τη ζωή. Οι βιβλικοί
ερευνητές έχουν δώσει ιδιαίτερο βάρος στις «εξομολογήσεις» (όπως είναι γνωστές στη διεθνή έρευνα και βιβλιογραφία) ή θρήνους του Ιερεμία. Χαρακτηριστικά αναφέρω το ακόλουθο απόσπασμα:
«Οἴμοι ἐγώ, μῆτερ, ὡς τίνα με ἔτεκες; ἄνδρα δικαζόμενον καὶ διακρινόμενον πάσῃ τῇ γῇ· οὔτε ὠφέλησα,
οὔτε ὠφέλησέ με οὐδείς· ἡ ἰσχύς μου ἐξέλιπεν ἐν τοῖς
καταρωμένοις με» (Ιερ. 15:10). Τελικά αντιμετωπί-

ζει τις αντιξοότητες του προφητικού του κηρύγματος, εναποθέτοντας τις ελπίδες του στον Θεό:

«Κύριε, μνήσθητί μου καὶ ἐπίσκεψαί με καὶ ἀθῴωσόν
με ἀπὸ τῶν καταδιωκόντων με μὴ εἰς μακροθυμίαν»

(Ιερ. 15:15α)
Οι θρησκευτικές προσωπικότητες της Παλαιάς
Διαθήκης αντιμετωπίζουν πάθη και εκδηλώνουν
συμπεριφορές, που αρκετές φορές είναι αντίθετες
με το θείο θέλημα. Θα μπορούσα να αναφέρω πλείστα παραδείγματα. Φειδόμενη, όμως, του χώρου,
θα σημειώσω την οργή του Μωυσή και τον δισταγμό του Ιωνά για το προφητικό έργο, που έπρεπε να
επιτελέσει κατ’ εντολή του Κυρίου.
Πολλές φορές η γυναίκα, θέλοντας να αποδείξει ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στις ποικίλες
δυσκολίες του βίου της, συστηματικά κάνει υπερβάσεις. Αν αυτή η κατάσταση παγιωθεί, κινδυνεύει να χάσει την πνευματική της ηρεμία και, κατά
συνέπεια, την πνευματική της υγεία. Δεν υπονοώ
σε καμμία περίπτωση ότι δεν πρέπει να γίνονται
κάποιες υπερβάσεις. Πρέπει όμως να είναι λογικές
και στα πλαίσια μιας ισορροπημένης αξιολόγησης.
Ο ίδιος ο Θεός δεικνύει κατανόηση στην ανθρώπινη αδυναμία: «ὅτι Κύριος ἀγαπᾷ κρίσιν (το εβραϊκό
παραδίδει «δικαιοσύνην») καὶ οὐκ ἐγκαταλείψει τοὺς
ὁσίους αὐτοῦ, εἰς τὸν αἰῶνα φυλαχθήσονται» (Ψαλ
36[37]:28). Δεν μπορούμε, λοιπόν, εμείς να απαιτούμε από τη γυναίκα να είναι μονίμως δυνατή
και ακλόνητη. Θέλω με αυτούς τους λόγους να
τονίσω ότι πρέπει να αποτινάξουμε τα αρνητικά πρότυπα, που επιβάλλονται από την κοινωνία, και να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε άνθρωποι, που σφάλλουμε. Σημασία έχει η ουσιαστική μετάνοια και η θέσπιση προτεραιοτήτων.
Ένα άλλο βασικό προαπαιτούμενο για την
ψυχική υγεία είναι η ίδια η πίστη στον Θεό.
Υπάρχουν στιγμές που τα προβλήματα δεν
Eνατενίσεις



μπορούν να υπερκεραστούν, όσο ισχυρή και
να είναι η θέληση κάποιου. Πώς αντιμετωπίζουμε ένα θάνατο ή μία βαριά αρρώστεια; Πώς
μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στον φυσικό
πόνο ή στην απώλεια; Σε αυτό το σημείο είναι που
υπεισέρχεται ο παράγοντας της πίστης. Ο άνθρωπος πρέπει να κατανοήσει το φθαρτό και εύθραυστο
της ύπαρξής του και ταυτόχρονα να αναπέμπει τις
ελπίδες και τις προσευχές του στον Θεό. Δεν ομιλώ
για μία κατάσταση μοιρολατρική. Η Αγία Γραφή συχνά αναφέρει περιπτώσεις, όπου, παρ’ όλες τις προσπάθειες του ανθρώπου, αυτός δέχεται ένα ισχυρό
πλήγμα, από το οποίο δεν ανακάμπτει. Ας αναφέρω
κάποια παραδείγματα. Ο λαός του Ισραήλ εξορίζεται
από τα πατρώα εδάφη και ο Ναός όπου λατρεύεται ο
Κύριος καταστρέφεται. Οι Χριστιανοί γίνονται θύματα ανηλεών διωγμών. Ας μην ξεχνάμε την καταδίωξη των ακολούθων του Ιησού, όπως αυτή καταγράφεται κυρίως στις Πράξεις των Αποστόλων.
Αυτές οι αναφορές αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στο να τονίσουν ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί
να απαιτεί την απόλυτη δύναμη, ώστε να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες του βίου του μόνος του. Ο
κίνδυνος, που ελλοχεύει, είναι διπλός: αν πιστέψει
κάποιος ότι είναι ικανός να καταφέρει τα πάντα, θα
απογοητευθεί παταγωδώς. Αν κάποιος είναι μοιρολάτρης, τότε ζει εντός του φόβου και του άγχους.
Υπάρχει χρυσή τομή; Αν αναλογιστούμε τον βίο
των θρησκευτικών προσωπικοτήτων, νομίζω πως
ναι. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα, ως ον, που
έχει λογικό, να θέτει προτεραιότητες. Αυτές πρέπει
να αποτελούν απόρροια της αποδοχής ότι είναι εύθραυστος και χοϊκός (Γεν. 3:19, «ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν
ἀπελεύσῃ»). Όταν εμφανίζονται ανυπέρβλητα
ζητήματα, προβλήματα, τα οποία ο άνθρωπος
είναι αδύνατον να αντιμετωπίσει, λόγω του
πεπερασμένου των ικανοτήτων του, πρέπει
να συνειδητοποιεί ότι η λύση αυτών επαφίεται στον Θεό. Ο δίκαιος Ιώβ αντιμετώπισε,
δυσκολίες, που θα λύγιζαν τον πιο δυνατό
άνθρωπο: έχασε την οικογένειά του, την περιουσία του και την υγεία του. Όταν αποκαλύπτεται σε αυτόν ο Θεός, καταγράφεται μία
συγκλονιστική συζήτηση μεταξύ του Ιώβ και
του Κυρίου, κεντρικό σημείο της οποίας είναι
η Παντοδυναμία του Θεού και η έγνοια Του
για το δημιούργημά Του, τον άνθρωπο.
Είναι τραγικό, λοιπόν, ότι ο άνθρωπος καταλήγει να απομακρύνεται από τον Θεό και τη διδασκαλία Του. Αν κάποιος ανατρέξει στις συστάσεις των
Ψυχολόγων και των Κοινωνιολόγων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, θα διαπιστώσει ότι οι
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περισσότερες παραινέσεις και συμβουλές μπορούν
να εντοπιστούν στο κείμενο της Αγίας Γραφής.
Αναφέρθηκα στη σημασία της υγιούς κοινωνικής συμπεριφοράς και στη θωράκιση, που παρέχει η οικογένεια. Πλείστες φορές η Παλαιά Διαθήκη κάνει λόγο για τον ρόλο της γυναίκας, ως
συνεκτικού κρίκου μιας οικογένειας. Εξάλλου, το
μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου της Γένεσης αφορά
στην ιστορία των Πατριαρχικών οικογενειών και
της σχέσης τους με τον Θεό. Κάθε φορά, εντός της
βιβλικής ιστορίας, που διαταράσσεται η οικογενειακή και κοινωνική συνοχή (αντιδικίες μεταξύ
αδελφών, ανταγωνισμός μεταξύ συζύγων, απώλεια
πίστης), ακολουθεί μία σημαντική καταστροφή.
Αυτό πρέπει να λειτουργεί ως αποτρεπτικό παράδειγμα, καθώς οι συνέπειες της απώλειας συνοχής
είναι καταστροφικές. Η διάσπαση οικογενειών,
όπως στην περίπτωση των απογόνων του Σολομώντα, δημιουργεί σημαντικές ρήξεις. Στα πλαίσια
της κοινωνίας, όταν αυτή αναλίσκεται στον υλισμό
και στη συστηματική παρακοή του θείου θελήματος, καταλήγει στην αιχμαλωσία. Τούτο γίνεται
φανερό από την τραγική μοίρα του λαού του Ισραήλ, που, παρακούοντας τον προφητικό λόγο, διέρρηξε τη σχέση του με τον Θεό, και οδηγήθηκε στην
αιχμαλωσία. Ίσως αυτά τα γεγονότα να φαντάζουν
ακραία. Αν όμως αξιολογήσουμε με κριτική
ματιά την κοινωνία που ζούμε, θα συνειδητοποιήσουμε ότι πολλά από τα προβλήματα, τα
οποία αντιμετωπίζει, οφείλονται στην έλλειψη επαφής, κατανόησης και πίστης.
Άλλο σημαντικό σημείο είναι η κατανόηση των
προβλημάτων του συνανθρώπου. Πολλές φορές
επαναλαμβάνουμε μηχανικά ότι πρέπει να αγαπάμε τον πλησίον μας, χωρίς να συναισθανόμαστε τη
βαρύτητα και την ευθύνη, που απορρέει από αυτή
την εντολή. Πολλές φορές η γυναίκα θεωρείται
αδύναμη, και πολλά από τα προβλήματα, που
βιώνει, θεωρούνται ως επακόλουθα της φύσης
της. Κατά συνέπεια, αρκετά συχνά η γυναίκα αποξενώνεται από το περιβάλλον της, και
αναπτύσσει ψυχικές ασθένειες, ως αποτέλεσμα αυτής της απόρριψης. Ας θυμηθούμε όμως
τα λόγια του Ιησού: «Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· ἐν
ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ
μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. 7:1-2). Η εντολή

αυτή δεν έχει σκοπό να παύσουμε τη γόνιμη κριτική τόσο του εαυτού μας, όσο και των άλλων, αλλά
να μη χαρακτηριζόμαστε από εμπάθεια. Η κριτική,
εξάλλου, οφείλει να είναι εποικοδομητική, και να
πηγάζει από αγάπη για τον συνάνθρωπο.
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Άλλο σημαντικό πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας και αίτιο πολλών διαταραχών, ειδικά στην
πολυάσχολη ζωή της σύγχρονης γυναίκας, είναι
η διαχείριση του ελευθέρου χρόνου. Κινδυνεύουμε πολλές φορές να χαθούμε στους φρενήρεις
ρυθμούς της καθημερινότητας, πασχίζοντας
να ισορροπήσουμε οικογένεια, επαγγελματικά
ζητήματα και κοινωνικές υποχρεώσεις. Τόσο
η Παλαιά Διαθήκη, όσο και η Καινή τονίζουν τη
σημασία της ανάπαυσης. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται μόνο περί σωματικής ξεκούρασης, αλλά και πνευματικής. Ο άνθρωπος καλείται να προσευχηθεί, να αναλογιστεί τις πράξεις
του και να αναθεωρήσει τις προτεραιότητές του.
Υπογραμμίζω αυτό το σημείο, καθώς πολλές φορές συγχέουμε την έννοια του ελευθέρου χρόνου
με την πλήρη απομάκρυνση από τον ίδιό μας τον
εαυτό. Ζητούμε την πλήρη αποστασιοποίηση από
τα προβλήματά μας. Η ανάπαυση, όμως, κατά τον
τρόπο, που διδάσκεται από τη Βίβλο, αφορά στην
ουσιαστική αφιέρωση χρόνου για την οικοδόμηση
της σχέσης μας με τον Θεό και τα διδάγματα ζωής
που προέρχονται από Αυτόν (πρβλ. Εβρ. 4:3-11).
Έχουμε συνηθίσει στο να προτιμούμε τις εύκολες ή ανώδυνες λύσεις, και αυτό, ως ένα σημείο,
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε εκ των πραγμάτων τον χρόνο να αφιερώσουμε στη βελτίωση
της προσωπικότητάς μας. Αυτή η έλλειψη υπομονής, όσον αφορά στη σχέση μας με το Θείο, αποδεικνύεται καταστροφική. Ο άνθρωπος τείνει να
προτιμά την πρόσκαιρη ανακούφιση, παρά να αποζητά την ουσιαστική βελτίωσή του. Η Αγία Γραφή
ποικιλοτρόπως τονίζει την αξία της υπομονής και
την ανάγκη για συνεχή προσπάθεια. Ως γνωστόν,
η αναμονή άμεσων αποτελεσμάτων οδηγεί πολλές φορές τον άνθρωπο σε απογοητεύσεις, καθώς
υπάρχει το απρόβλεπτο στοιχείο.
Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί τις τελευταίες
δεκαετίες και στο θέμα της ισότητας των δύο
φύλων. Δυστυχώς, για ακόμα μία φορά η κοινωνία μας επιδεικνύει την τάση, που έχει, να
οδηγείται σε ακρότητες. Οι ρόλοι των δύο φύλων είναι συγκεχυμένοι, ενώ αυτό, που ξεκίνησε ως μάχη για την ισότητα κατέληξε σε αγώνα
κυριαρχίας μεταξύ άνδρα και γυναίκας.
Πράγματι είναι αρκετές φορές, που εντός του
βιβλικού κειμένου εντοπίζονται ανισότητες. Σημαντικό στοιχείο, όμως, είναι ότι, όπου είναι παρών ο
Θεός, άνδρας και γυναίκα αντιμετωπίζονται βάσει
κοινής δικαιοσύνης, λαμβάνουν αντίστοιχες ευλογίες και τους ανατίθενται παρόμοιες αποστολές.
Eνατενίσεις

Εξάλλου, ο ρόλος της γυναίκας στη Βίβλο
δεν είναι περιορισμένος στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο, έχει θέσεις
εξουσίας και πολλές φορές ανάγεται σε σωτήρα
του έθνους, όπως στην περίπτωση της Εσθήρ,
που συμβάλλει στην αποφυγή μιας γενοκτονίας,
καθώς και της Ιουδίθ και της Δεββώρας. Ίσως η
ανθρώπινη πορεία εντός της Ιστορίας να ήταν διαφορετική, αν αυτές οι διηγήσεις της Βίβλου είχαν
γίνει ουσιαστικά κατανοητές.
Τέλος, σημαντικός παράγοντας είναι και η
σχέση της γυναίκας και του άνδρα με το φυσικό
περιβάλλον. Ο τελευταίος αιώνας έχει γίνει μάρτυρας τρομερών εγκλημάτων έναντι στη φυσική
ισορροπία. Παράλληλα ο άνθρωπος συστηματικά
ξεπερνά κάθε όριο, καταστρέφοντας τη φύση και
εξαντλώντας τις πηγές που τον συντηρούν. Τα
αποτελέσματα αυτής της πρακτικής είναι γνωστά
σε όλους μας: ασθένειες που προκαλούνται από μεταλλάξεις, μολυσμένα ύδατα, κλιματικές αλλαγές.
Δεν θα ήταν παράλογο να χαρακτηρίσει κανείς
αυτή τη συστηματική καταστροφή ως μία εκούσια
αυτοκτονία του ανθρώπινου γένους. Σε ένα τέτοιο
νοσηρό περιβάλλον είναι αναμενόμενη η αύξηση
του αριθμού των ανθρώπων, που πάσχουν από σωματικά, αλλά και ψυχικά νοσήματα.
Υπενθυμίζω, όμως, ότι ένα από τα βασικά
καθήκοντα του ανθρώπου, όταν ακόμα ευρίσκεται στην παραδείσια κατάσταση, ήταν η
φύλαξη του Κήπου της Εδέμ και η εργασία. Ας
αναλογιστούμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι
αυτό το καθήκον, καθώς μέσω της προστασίας
του περιβάλλοντος αποδεικνύουμε εμπράκτως
τον σεβασμό μας προς τον Δημιουργό αυτού.
Από τη μικρή αυτή αναφορά μου σε ζητήματα,
που βλάπτουν την ψυχική υγεία της γυναίκας,
αλλά και του άνδρα, αποσκοπώ στο να τονίσω ότι
οι λύσεις δεν είναι καινοφανείς. Ο βιβλικός λόγος
είναι πάντα ζωντανός, και πάντα λειτουργεί ανανεωτικά για τον άνθρωπο. Δυστυχώς, όμως, τείνουμε να τον παραβλέπουμε ή να τον περιορίζουμε
σε αναφορές που έχουν να κάνουν με την τήρηση
κάποιων ηθικών εντολών. Η αλήθεια είναι ότι η
Αγία Γραφή δεν αποτελεί μόνο παιδαγωγία εις Χριστόν (πρβλ. Α’ Κορ. 4:15), αλλά ένα πραγματικό
εγχειρίδιο ζωής. Παιδαγωγικά δε αυτό το εγχειρίδιο είναι άψογο, καθώς κάνει έντονη χρήση παραδειγμάτων, και προχωρά από απτές και απλές διαπιστώσεις στη διατύπωση υψηλών αληθειών και
ηθικών κανόνων. Κάθε άνθρωπος μπορεί να εντοπίσει παραδείγματα ζωής μέσα από τα πάθη και τις
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περιπέτειες των πρωταγωνιστών των βιβλικών
αφηγήσεων.
Είναι κοινή παραδοχή ότι όσοι λησμονούν την
ιστορία τους τείνουν να την επαναλάβουν. Ας τεθεί
το ακόλουθο ερώτημα: αν λησμονήσουμε την
κοινή ιστορία μας, την κοινή καταγωγή μας
ως δημιουργήματα του Θεού, τότε ποια θα
είναι η κατάληξή μας; Χωρίς να υπεισέλθω σε
ζητήματα που αφορούν την εσχατολογία, θα επισημάνω ότι η απομάκρυνση κάθε έννοιας πνευματικότητας από την καθημερινή ζωή λειτούργησε
διαβρωτικά για την ψυχική υγεία του ανθρώπου.
Γνωρίζει κρίση η οικογένεια, που μπορεί να προλάβει ψυχικά νοσήματα. Γνωρίζει κρίση η κοινωνία,
που οφείλει να στηρίζει τα μέλη της. Καταστρέφεται συστηματικά το περιβάλλον, το οποίο παρέχει
τα μέσα και τις πηγές για την επιβίωσή μας. Διαστρεβλώνονται οι ρόλοι των φύλων, και προκαλούνται εντάσεις μέσα από την έντονη ανισότητα.
Σίγουρα όλα τα παραπάνω έχουν βαρύτατο αντίκτυπο στην ψυχική υγεία.
Δεν θα ήθελα όμως να κλείσω τη σύντομη αναφορά μου με αρνητικές διαπιστώσεις. Αντιθέτως
θα ήθελα αυτές να λειτουργήσουν ως προτροπή για
τον καθένα από τους αναγνώστες. Οφείλουμε να
επιστρέψουμε στην αλήθεια του θείου λόγου, καθώς αποδεδειγμένα παρέχει λύσεις για τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουμε. Αυτή η επιστροφή,
όμως, δεν μπορεί να είναι μοιρολατρική. Επιβάλλεται να συνδυαστεί με την ενεργή αλλαγή όλων
μας, με τη συστηματική αναθεώρηση των προτεραιοτήτων μας. Ας αναλογιστούμε την ιδιαίτερη
θέση, που έχει ο άνθρωπος ανάμεσα στα δημιουργήματα, και την ευθύνη, που συνεπάγεται η θέση
αυτή. Στον άνθρωπο δόθηκε πνεύμα, λογική, συναίσθημα. Είναι τιμή, λοιπόν, και υποχρέωσή μας
να φροντίζουμε τόσο την υγεία μας, όσο και αυτή
των συνανθρώπων μας. Μπορεί ανά περιόδους να
φαντάζει αβάστακτο φορτίο αυτή η ευθύνη, αλλά
ας μην ξεχνάμε τη μεγάλη τιμή, ότι ο άνθρωπος
αποτελεί την κορωνίδα της δημιουργίας. Αυτό με
μεγαλειώδη τρόπο το εκφράζει ο Ψαλμωδός:
«ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους,
δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν, καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου˙ πάντα
ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ, πρόβατα
καὶ βόας ἁπάσας, ἔτι δὲ καὶ τὰ κτήνη τοῦ πεδίου,
τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης, τὰ διαπορευόμενα τρίβους θαλασσῶν.
Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά
■
σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ» (Ψαλ. 8:6-10) 
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
l Του Μάριου Μπέγζου
Καθηγητή Συγκριτικής Φιλοσοφίας της Θρησκείας
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ι.

Αναζητώντας παράδεισο:
αληθινό ή «τεχνητό»;
Στο πρώτο βιβλίο της Βίβλου, στη Γένεση,
περιγράφεται ο παράδεισος, όπου ζούσε το πρωτόπλαστο ζευγάρι, όχι μόνο σαν τόπος ιδανικής
διαβίωσης μέσα στον κήπο της Εδέμ, αλλά κυρίως ως ένας τρόπος ζωής με τρία γνωρίσματα: την
αλήθεια, την αγάπη και την ελευθερία. Αλήθεια
στο νόημα της ζωής είναι η σχέση. Αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους, στον Θεό και στη φύση, που
τους περιέβαλλε. Ελευθερία στις επιλογές, χωρίς
αυθαιρεσία και δίχως ασυδοσία, αλλά με ευθύνη
και αμοιβαιότητα. Όταν ο άνθρωπος θέλησε να
γίνει σαν θεός χωρίς Θεό αληθινό, τότε έχασε τον
παράδεισο, και ρίχτηκε στον ιδρώτα της βιοπάλης
και στον πόνο της φθοράς.
Από τότε μέχρι τώρα δεν έπαψε ποτέ ο άνθρωπος, και μάλιστα ο ευαίσθητος νέος, να αναζητά
τον παράδεισο, δηλαδή το νόημα της ζωής κι έναν
κάποιο τρόπο βίωσής του. Αφού όμως ο πραγματικός παράδεισος είναι μακρινός και δύσκολος, απόμεινε ο ψεύτικος παράδεισος, ο «τεχνητός παράδεισος» των ναρκωτικών.
Λέγοντας «ναρκωτικά», εννοούμε τοξικές
ουσίες, που προκαλούν παραισθήσεις ευφορίας, διευρύνουν δήθεν τη συνείδηση και
γεννούν προσωρινές ψευδαισθήσεις ευτυχίας. Τα ναρκωτικά προσφέρουν ψεύτικη λύση
σε ένα αληθινό πρόβλημα, που είναι η ζήτηση
και η βίωση του νοήματος της ζωής.
ΙΙ.

Ανακαλύπτοντας την κόλαση
των ναρκωτικών
Τι συμβαίνει με τα ναρκωτικά στ’ αλήθεια;
Ακούμε μαρτυρίες ατόμων, που έπεσαν στην παγίδα των εμπόρων λευκού θανάτου, όπως αποκα30



λούνται οι ναρκωτικές ουσίες από το λευκό τους
χρώμα. Όσοι ατύχησαν να εμπλακούν στο θανατηφόρο αυτό κύκλωμα της εξάρτησης καταθέτουν
τις προσωπικές οδυνηρές μαρτυρίες τους, που συνοψίζονται στις παρακάτω θλιβερές διαπιστώσεις:
1. Προσωρινά ικανοποιημένοι και μόνιμα
ανικανοποίητοι έμειναν όλοι οι χρήστες ναρκωτικών. Δοκίμασαν από «περιέργεια», για δήθεν
επίδειξη εύκολης τόλμης, ή παρασύρθηκαν από επιτήδειους εμπόρους λευκού θανάτου. Σε μια στιγμή
αδυναμίας μπλέχτηκαν στον ιστό της θανατηφόρας αράχνης των παραισθησιογόνων ουσιών. Όλοι
τους, μα όλοι τους, χωρίς καμιά απολύτως εξαίρεση, μετάνιωσαν φρικτά. Κανείς ποτέ δεν έμεινε
ικανοποιημένος από τα ναρκωτικά, γιατί η ευχαρίστηση ήταν παροδική, στιγμιαία, σχεδόν ακαριαία.
2. Οι μόνοι διαρκώς ωφελημένοι και μόνιμα κερδισμένοι είναι οι έμποροι του λευκού
θανάτου, αδίστακτα άτομα του υποκόσμου, που
μετέρχονται απίθανες μεθόδους, για να παρασύρουν αθώα παιδιά στα δίχτυά τους με σκοπό να
θησαυρίζει το κύκλωμα των κακοποιών. Το πιο φοβερό είναι ότι εξαναγκάζουν αθώους χρήστες ναρκωτικών να γίνονται συνεργοί τους, τα λεγόμενα
«βαποράκια», που ως αδαείς, άπειροι δηλαδή, συλλαμβάνονται από τις αρχές ασφαλείας, κι έτσι οι μεγαλέμποροι μένουν τελικά ασύλληπτοι, και δρουν
ασύδοτα. Κερδισμένοι βγαίνουν οι έμποροι ναρκωτικών και ζημιωμένοι μένουν πάντα οι χρήστες.
3. Η υγεία όλων όσων δοκίμασαν ναρκωτικά έχει πληγεί βαριά και ανεπανόρθωτα. Το
κάπνισμα και ο αλκοολισμός δεν έχουν ποτέ τόση
και τέτοια ανθυγιεινή επίδραση στον ανθρώπινο
οργανισμό όση προξενούν οι τοξικές ουσίες. Άλλωστε το ποτό και το κάπνισμα μπορεί κάποιος να
τα «κόψει», από το ναρκωτικό όμως σχεδόν ποτέ
κανείς δεν κατάφερε να πάψει να εξαρτάται.
4. Η ζωή των τοξικομανών μοιάζει με ναρEνατενίσεις
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Βρίσκοντας το νόημα της ζωής
Η Εκκλησία έχει να πει μερικά απλά κι αληθινά λόγια γύρω από το πρόβλημα των ναρκωτικών σήμερα:
1. Ο παράδεισος δεν αγοράζεται, ούτε
πουλιέται. Η ευτυχία του ανθρώπου είναι αγαθό
εκτός εμπορίου, μακριά από χρηματικές συναλλαγές. Μην εμπιστεύεστε τους εμπόρους λευκού
θανάτου! Να ’στε έξυπνοι, δηλαδή καχύποπτοι σ’
όσους σας πουλάνε συνταγές ευτυχίας και μάλιστα σε τόσο ακριβή τιμή!

κοπέδιο. Όποιος παίρνει ναρκωτικό, είναι σαν να
σπέρνει με νάρκες τη ζωή του. Τα ναρκωτικά είναι
νάρκες: τινάζουν στον αέρα εκείνον που τις αγγίζει.
Ο χρήστης ναρκωτικών ουσιών είναι σχεδόν
ετοιμοθάνατος, και όχι απλώς μελλοθάνατος.
Δεν ρωτάνε οι ναρκομανείς για το «εάν» θα
πεθάνουν, γιατί είναι βέβαιος ο θάνατός τους
από τα ναρκωτικά. Μόνο το «πότε» θα συμβεί
το μοιραίο τέλος της ζωής τους μένει άγνωστο. Τα ναρκωτικά σημαίνουν βέβαιο θάνατο.
5. Η εξάρτηση από τις παραισθησιογόνες
ουσίες είναι η πιο οδυνηρή εμπειρία των ναρκομανών. Κανείς τοξικομανής δεν έχει την ευχέρεια της επιλογής. Όταν μπει στο θανατηφόρο κύκλωμα των ναρκωτικών, παθαίνει στερητικό σύνδρομο, κάθε φορά που τολμά να πει «όχι!» στη δόση
του. Το στερητικό σύνδρομο είναι ένα σύνολο επώδυνων συμπτωμάτων που νιώθει ο χρήστης, όταν
στερείται την ουσία του. Μόνο εάν ακολουθήσει
συγκεκριμένη κι αυστηρή θεραπεία απεξάρτησης
μαζί με δική του έντονη προσπάθεια έχει κάποιες
ελπίδες σωτηρίας.
Είναι στ’ αλήθεια άξιο πολλής προσοχής ότι
ποτέ κανείς δεν υπερασπίστηκε τη διάδοση των
ναρκωτικών, παρά μόνο όποιος εμπορεύτηκε τοξικές ουσίες, και πλούτισε από αυτές σε βάρος των
συνανθρώπων του. Οι πιο δεινοί, φοβεροί κατήγοροι των ναρκωτικών είναι οι ίδιοι οι χρήστες: όσοι δοκίμασαν παραισθησιογόνα έγιναν οι
πιο αμείλικτοι εχθροί τους. Γιατί άραγε; Μα είναι
ολοφάνερο: ζητώντας τον παράδεισο του νοήματος
της ζωής, ανακάλυψαν την κόλαση των ναρκωτικών. Από κει κάτω υψώνουν κραυγή διαμαρτυρίας και φωνή απελπισίας σε όλους εμάς. Ας τους
ακούσουμε λοιπόν, ας τους λυπηθούμε, ας τους
συμπαρασταθούμε, ας προσέξουμε τις οδυνηρές
μαρτυρίες και τα επώδυνα μαρτύριά τους.
Eνατενίσεις



2. Ο παράδεισος δεν βρίσκεται στους άλλους, αλλά είναι σ’ εμάς, μέσα στα ίδια τα χέρια
μας. Μην περιμένετε παθητικά λύσεις στις δυσκολίες της ζωής! Κινηθείτε ενεργητικά και δραστήρια εσείς οι ίδιοι με την ορμή της νιότης! Αφήστε
τους άλλους και εμπιστευθείτε τον εαυτό σας!
3. Ο παράδεισος δεν βρίσκεται στο «εγώ»,
αλλά είναι στο «εμείς»! Βγείτε λίγο από το «εγώ»
του ατόμου σας, κοιτάξτε ολόγυρά σας, αγαπήστε
τον συνάνθρωπο, χαρείτε ό,τι σας προσφέρει άδολα
κι αφειδώλευτα, δηλαδή αγνά, πλουσιοπάροχα, και
χωρίς συμφέρον ή ιδιοτέλεια, η φύση, η κοινωνία,
η οικογένεια, όλοι όσοι σας αγαπούν αληθινά.
Η Εκκλησία προτείνει στους νέους μας θετικά,
συγκεκριμένα και εγγυημένα από τη μακραίωνη
πείρα ζωής, που διαθέτει μέσα στην ιστορία δύο χιλιάδων ετών, το νόημα της ζωής. Η ζωή είναι σχέση. Τρεις θεμελιώδεις αρχές της Εκκλησίας είναι η
αλήθεια, η αγάπη και η ελευθερία.
1. Ζω θα πει αγαπώ, σχετίζομαι, γίνομαι ένα
με το «άλλο» μου.
2. Αγαπώ σημαίνει ελευθερώνομαι από τη μοναξιά, διπλασιάζω το άτομό μου, πολλαπλασιάζομαι, αποκτώ απογόνους, περνώ από το πάμπτωχο
«εγώ» μου στο πάμπλουτο «εμείς»: με τον αγαπημένο σύντροφο της ζωής μου και με τα παιδιά μας.
3. Ελευθερώνομαι σημαίνει αληθεύω, δηλαδή
ζω την αλήθεια, υπάρχω αληθινά, κι όχι ψεύτικα,
βιώνω τον πραγματικό παράδεισο πάνω σε τούτη
τη γη, κι όχι σε κάποιο υπερουράνιο τόπο, ούτε σε
κανένα επουράνιο υπερπέραν, ούτε βέβαια σε τίποτε «τεχνητούς παραδείσους» ναρκωτικών ουσιών
που πλουτίζουν τους αδίστακτους εμπόρους λευκού θανάτου.
Η Εκκλησία λέει στους νέους μας: Ανάμεσα
στον πραγματικό και στον «τεχνητό» παράδεισο μπορείτε να διαλέξετε. Μόνο ένα πράγμα:
διαλέξτε εσείς οι ίδιοι και μην επιτρέψετε σε
κανέναν άλλο να κάνει τη δική σας επιλογή. ■
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Πλωτίνος ή
η αναζήτηση
του Ενός
l Του Κλείτου Ιωαννίδη
Θρησκειολόγου-Καθηγητή Φιλοσοφίας

O

σα γνωρίζουμε για τις λεπτομέρειες
του βίου και της φιλοσοφικής δράσης
του πιο σημαντικού, ίσως, νεοπλατωνικού φιλοσόφου, του Πλωτίνου,
είναι ελάχιστα. Υπάρχει η βιογραφία
του, γραμμένη από το μαθητή του Πορφύριο, γύρω
στο 300 μ.Χ. Στη βιογραφία αυτή περιγράφονται,
κατά ένα ευλαβικό και θρησκευτικό τρόπο, οι αναμνήσεις του Πορφυρίου από τους διαλόγους και τις
συνομιλίες που είχε με το δάσκαλό του. Παράλληλα, ο Πορφύριος μας δίνει μερικά στοιχεία του
χαρακτήρα του Πλωτίνου και καταγράφει διάφορα ανέκδοτα που αναφέρονται στον Αλεξανδρινό
φιλόσοφο.
Ο Πορφύριος δεν ομιλεί καθόλου για τον Πλωτίνο πριν την άφιξη του τελευταίου στη Ρώμη, στα
χρόνια του αυτοκράτορα Φιλίππου. Ο Πορφύριος
δεν αναφέρεται στην οικογένεια, το γενεαλογικό
δένδρο, την πατρίδα, τα παιδικά χρόνια του Πλωτίνου. Διαβάζοντας το «Περί Πλωτίνου βίου και
της τάξεως των βιβλίων αυτού», του Πορφυρίου,
σχηματίζουμε άνετα την εντύπωση πως ο Πορφύριος ενδιαφέρεται να ταυτίσει στο μέγιστο δυνατό
βαθμό, το βίο με την σκέψη του Πλωτίνου. Είναι
χαρακτηριστικά τα όσα λέει στην αρχή της βιογραφίας του: «Πλωτῖνος ὁ καθ᾿ ἡμᾶς γεγονὼς φι-

λόσοφος ἐώκει μὲν αἰσχυνομένῳ ὅτι ἐν σώματι
εἴη. Ἀπὸ δὲ τῆς τοιαύτης διαθέσεως οὔτε περὶ
τοῦ γένους αὐτοῦ διηγεῖσθαι ἠνείχετο οὔτε
περὶ τῶν γονέων οὔτε περὶ τῆς πατρίδος»1.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό, συνεχίζει ο
Πορφύριος, ότι ο Αλεξανδρινός φιλόσοφος δεν
ανεχόταν να ζωγραφιστεί ούτε να γίνει το άγαλμά
του. Στον Αμέλιο, που τον παρακαλούσε να του
επιτρέψει να του κάνει την εικόνα του, απάντησε:
«Οὐ γὰρ ἀρκεῖ φέρειν ὃ ἡ φύσις εἴδωλον περι-

1 Πορφύριος, Περί Πλωτίνου Βίου και της τάξεως των βιβλίων αυτού, 1, 1-4, Pierre Hadot, Porphyre et Victorinius,
(2 τ.) Paris, 1968.
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τέθεικεν, ἀλλὰ καὶ εἰδώλου εἴδωλον συγχωρεῖν
αὐτὸν ἀξιοῦν πολυχρονιώτερον καταλιπεῖν
ὡς δή τι τῶν ἀξιοθεάτων ἔργων»2. Εν αγνοία του

Πλωτίνου, ο Αμέλιος μαζί με το φίλο του ζωγράφο
Καρτέριο, κατόρθωσαν να ζωγραφίσουν το φιλόσοφο, βλέποντάς τον κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του και «ἐκ τοῦ τῇ μνήμῃ ἐναπομείναντος
ἰνδάλματος τὸ εἴκασμα»3. Γενικά, ο Πλωτίνος αισθανόταν απέχθεια για το ότι είχε σώμα. Αδιαφορούσε εντελώς γι’ αυτό. Αγωνιζόταν να ανεβάσει
«τὸ ἐν ἡμῖν θεῖον…πρὸς τὸ ἐν τῷ παντί θεῖον»4.
Αυτό, άλλωστε, είπε προς τον Ευστόχιο λίγο πριν
αφήσει το πνεύμα του, στην ηλικία των 66 ετών,
«τοῦ δευτέρου ἔτους τῆς Κλαυδίου βασιλείας
πληρουμένου»5, δηλαδή το 269 μ.Χ. Και αν πάμε

πίσω, στη γέννησή του, αυτή συμπίπτει με το δέκατο τρίτο έτος της βασιλείας του Σεβήρου, δηλαδή το 203 μ.Χ., στη Λυκόπολη της Αιγύπτου6.
Ο Πλωτίνος, όπως αναφέρει ο Πορφύριος, δεν
έλεγε σε κανένα τον «μῆνα καθ᾿ ὃν γεγέννηται, οὔτε
τὴν γενέθλιον ἡμέραν»7. Δεν ήθελε με κανένα τρόπο
να γίνει θυσία ή γιορτή στα γενέθλιά του, αν και ο
ίδιος θυσίαζε και εόρταζε με τους φίλους του τις γενέθλιες ημέρες του Σωκράτη και του Πλάτωνος8.
Καθώς γράφει ο Πορφύριος, ο Πλωτίνος αφιερώθηκε στη φιλοσοφία στο 28ο έτος της ηλικίας
του. Τότε ήρθε σε επαφή με τους πιο διάσημους διδασκάλους της φιλοσοφίας στην πόλη του Αλεξάνδρου. Το αποτέλεσμα υπήρξε αρνητικό. Ο Πλωτίνος απογοητεύθηκε από την ακρόαση των φιλοσόφων αυτών. Εξομολογήθηκε τη θλίψη του σ’ ένα
φίλο του, ο οποίος κατάλαβε τη δυστυχία του και
το οδήγησε στον Αμμώνιο Σακκά. Όταν άκουσε
τον φιλόσοφο Αμμώνιο, είπε προς τον φίλο του:
«Τοῦτον ἐζήτουν»9. Άκουσε τον Αμμώνιο για ένδεκα ολόκληρα χρόνια. Ο Αμμώνιος τον επηρέασε,
2 Ibid,

1, 5-8. 3 Ibid, 1, 10-15 4 Ibid, 2, 25-30.
2, 30-35.6 Ibid, 2, 35-40.
7 Ibid, 2, 35-40. 8 Ibid, 2, 36-44.
5 Ibid,
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ως πνευματικός οδηγός που ήταν, και σχημάτισε
πνευματικά την ψυχή του.
Σύμφωνα πάντοτε με τον Πορφύριο, ακολούθησε το στράτευμα του αυτοκράτορα Γορδιανού στην
εκστρατεία του κατά των Περσών. Ήθελε να γνωρίσει τη φιλοσοφική σκέψη των Περσών και των
Ινδών. Ωστόσο, ο Γορδιανός ηττήθηκε στη Μεσοποταμία και ο Πλωτίνος μόλις κατόρθωσε να διαφύγει
και να σωθεί στην Αντιόχεια. Το Γορδιανό διαδέχθηκε ο Φίλιππος, επικεφαλής της αυτοκρατορίας,
και ο Πλωτίνος στην ηλικία των 40 ετών πήγε στη
Ρώμη. Ο Ερέννιος, ο Ωριγένης και ο Πλωτίνος συμφώνησαν να κρατήσουν μυστική τη διδασκαλία του
διδασκάλου τους Αμμωνίου. Οι δύο πρώτοι παρέβησαν την μεταξύ τους συμφωνία και ο Πλωτίνος, για
δέκα ολόκληρα χρόνια, δίδασκε, χωρίς να γράψει
τίποτε, τη φιλοσοφία του Αμμωνίου. Μεταξύ των
πιστών ακροατών του υπήρξε ο Αμέλιος, ο οποίος
τον παρακολούθησε για είκοσι τέσσερα χρόνια.
Στη Ρώμη πήγε και ο Πορφύριος στα τριάντα
του χρόνια, όταν ο Πλωτίνος ήταν ήδη πενήντα εννέα ετών. Ο Πλωτίνος άρχισε να γράφει τις διάφορες
πραγματείες του γύρω στην ηλικία των σαράντα εννέα-πενήντα ετών. Μέχρι τον χρόνο που γνωρίστηκε με τον Πορφύριο, είχε τελειώσει είκοσι μία πραγματείες. Οι υπόλοιπες τριάντα τρεις γράφτηκαν στα
επόμενα χρόνια. Κανένα βιβλίο του Πλωτίνου δεν
είχε τίτλο. Γι’ αυτό ο Πορφύριος είκοσι οκτώ χρόνια
μετά, όταν αναφέρεται στα βιβλία του Αλεξανδρινού
δασκάλου του, αναγκάζεται να δίνει και τις πρώτες
λέξεις της αρχής του κάθε βιβλίου10. Ο Πορφύριος,
Τύριος στην καταγωγή, ανήκε μεταξύ των ολίγων
εμπίστων φίλων του Πλωτίνου. Τόσο τον εμπιστευόταν, ώστε του ζητούσε να διορθώνει τα γραπτά του.
Δεν μπορούσε να ξαναδεί ούτε να ξαναδιαβάσει τα
κείμενά του. Η όρασή του, προς το τέλος, είχε μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και δεν ξεχώριζε καλάκαλά τις συλλαβές, ούτε ενδιαφερόταν για την ορθογραφία. Εκείνο που υπήρξε αξιοθαύμαστο
στον Αλεξανδρινό φιλόσοφο, ήταν η δύναμη
και η διαύγεια του πνεύματός του, αρετές που
διατήρησε μέχρι το τέλος της ζωής του.
Ο Πλωτίνος δεν είχε μόνο μαθητές, είχε και
μαθήτριες. Αναφέρονται η Γεμίνα, στης οποίας και
το σπίτι διέμενε, η θυγατέρα της, επίσης Γεμίνα, η
Αμφίκλεια και πολλές άλλες. Ήταν τόση η εμπιστοσύνη που έτρεφαν οι σύγχρονοι του Πλωτίνου προς το πρόσωπο του διδασκάλου, ώστε
συχνά, προτού αποθάνουν, του εμπιστεύονταν
τα παιδιά και τις περιουσίες τους. Ωστόσο, ο αλεξανδρινός φιλόσοφος, παρά τις πρακτικές φροντίδες
που αναλάμβανε, ουδέποτε χαλάρωσε την ένταση
9

και την εγρήγορση του πνεύματός του. Ήταν άνθρωπος πράος και προσηνής, στη διάθεση όλων των
οικείων του. Στα είκοσι έξι χρόνια της παραμονής
του στη Ρώμη, αν και στάθηκε συχνά ο διαιτητής σε
διάφορες φιλονικίες, δεν είχε ποτέ κανένα εχθρό μεταξύ των πολιτικών11.
Ο αυτοκράτορας Γαλιήνος και η γυναίκα του
Σαλωνίκα τιμούσαν ιδιαίτερα τον Πλωτίνο. Ο φιλόσοφος εκμεταλλεύθηκε το σεβασμό τους και ζήτησε
από τον αυτοκράτορα να ξανακτίσει μια πόλη κατερειπωμένη στην Καμπανία, ώστε να κατοικήσουν
εκεί, όταν θα αναχωρούσαν από τη Ρώμη, ο Πλωτίνος και οι άλλοι εραστές της φιλοσοφίας. Η πόλη
θα ονομαζόταν Πλατωνόπολις και θα είχε ως νόμους
εκείνους του Πλάτωνος. Το σχέδιο δεν ολοκληρώθηκε, εξαιτίας του φθόνου και της μοχθηρίας κάποιων
από το περιβάλλον του αυτοκράτορος, οι οποίοι και
ματαίωσαν το σπουδαίο αυτό όνειρο του Πλωτίνου12.
Ήταν τόση η αγαθότητα, η πραότητα, η ψυχική ευγένεια και η υπομονή του Αλεξανδρινού φιλοσόφου
ώστε απαντούσε πάντοτε στις επίμονες και κατ’ επανάληψη ερωτήσεις που του υποβάλλονταν. Γνώριζε
την προ αυτού φιλοσοφία, ιδιαίτερα τον Πλάτωνα,
και, φυσικά, τον Αριστοτέλη και τους Στωικούς. Κατείχε, παράλληλα, τις επιστημονικές γνώσεις της
εποχής του και τις διδασκαλίες πολλών άλλων σύγχρονών του διανοητών, στοχαστών και φιλοσόφων.
Γνώριζε και χριστιανούς, ιδιαίτερα τους Γνωστικούς,
στους οποίους αφιέρωσε και ξεχωριστό σύγγραμμα,
στο οποίο ασκεί το φιλοσοφικό του έλεγχο.
Ο Πλωτίνος υπήρξε για τους μαθητές του περισσότερο ένας πνευματικός καθοδηγητής, παρά
ένας απλός καθηγητής της φιλοσοφίας. Αυτό ήταν
και για τον ίδιο ο Αμμώνιος Σακκάς, ο οδηγός της
ψυχής του. Ο Αμμώνιος, όπως και ο Πυθαγόρας
και ο Σωκράτης, δεν έγραψε τίποτε13.
Το τέλος του αρχαίου κόσμου βρίσκει τους φιλοσόφους ερμηνευτές της παλαιότερης φιλοσοφικής
σκέψης. Γι’ αυτό και ο Πλωτίνος θεωρεί καθήκον του
την πίστη στη φιλοσοφική παράδοση, ιδιαίτερα την
Πλατωνική. Γράφει χαρακτηριστικά: «Καὶ εἶναι
τοὺς λόγους τούσδε μὴ καινούς, μηδὲ νῦν λόγους
ἐξηγητὰς ἐκείνων γεγονέναι μαρτυρίοις πιστωσαμένους τὰς δόξας ταύτας παλαιάς εἶναι τοῖς αὐτοῦ
(τοῦ) Πλάτωνος γράμμασιν». Οι αναφορές στους πα-

λαιότερους και οι ερμηνείες της σκέψης τους οδήγησαν μερικούς στο να κατηγορήσουν τον Πλωτίνο ότι
αντέγραφε δουλικά τον Πλατωνικό φιλόσοφο Νουμένιο, ο οποίος έγραψε ένα αιώνα πριν από τον Αλεξανδρινό φιλόσοφό μας. Ο Πλωτίνος χρησιμοποίησε στο
μέγιστο δυνατό βαθμό τη γλώσσα της εποχής του, για
να εκφράσει τη φιλοσοφία και την αλήθειά του.  ■

Ibid, 3, 13. 10 Ibid, 3-4. 11 Ibid, 9-10. 12 Ibid, 12
Emile Brehier, La vie de Plotin, στον Ι τόμο των Εννεάδων, Paris, 1960.
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Εὐσπλαγχνία Θεοῦ
καὶ Κρίση
l Τοῡ Χαραλάμπη Μ. Μπούσια
Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Ρ

ώτησε ἕνας Γέροντας μιὰ ὁμάδα
εὐσεβῶν νέων: «Τί γνώμη ἔχετε γιὰ
τοὺς Χριστιανούς; Θὰ πᾶνε οἱ περισσότεροι στὴν Κόλαση ἢ στὸν
Παράδεισο;» Ἐκεῖνοι προβληματίσθηκαν ἀπὸ τὴν ἀπροσδόκητη ἐρώτηση
καί, ἔχοντες τὶς ἐνοχὲς τῶν προσωπικῶν
τους ἁμαρτιῶν, ἀλλὰ καὶ ἐπίγνωση τῆς
μεταπτωτικῆς ἁμαρτωλότητος τῶν ἀνθρώπων,
ἀπάντησαν. «Στὴν Κόλαση»! Αὐτὴ τὴν ἀπάντηση περίμενε καὶ ὁ Γέροντας, γιὰ νὰ ξεκινήσει τὴ χαροποιὸ συζήτηση, τὴ συζήτηση τοῦ
εὐαγγελισμοῦ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων,
γιὰ τὴν ὁποία ἀνέκαθεν μεριμνοῦσε καὶ στὸ
διηνεκὲς θὰ μεριμνᾶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας.
«Ὄχι», εἶπε. «Οἱ περισσότεροι θὰ πᾶνε
στὸν Παράδεισο. Στὴν Κόλαση θὰ πᾶνε μόνον ὅσοι τὸ θελήσουν καὶ τὸ ἐπιδιώξουν,
ἀπομακρυνόμενοι ἀπὸ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Θὰ πᾶνε αὐτοὶ ποὺ ἀρνήθηκαν τὴν πίστη,
αὐτοὶ ποὺ δὲν πιστεύουν στὸν Θεάνθρωπο
Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ
γιὰ τὴ σωτηρία μας, ὅπως ὁμολογοῦμε στὸ
Σύμβολο τῆς Πίστεως. Ὁ Θεός μας εἶναι Θεὸς
ἀγάπης, ἐλέους καὶ οἰκτιρμῶν. Ὅπως κάθε
πατέρας ἀγαπᾶ ὅλα τὰ παιδιά του και
χαίρεται γιὰ τὴν προκοπή τους καὶ θέλει
τὴ σωτηρία τους. Ὁ Θεός μας θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι» (Α΄ Τιμ. β΄ 4). Ὁ
Θεὸς μᾶς ἔπλασε καὶ γνωρίζει πολὺ καλὰ τὴν
ἀσθένεια τῆς ἀνθρώπινης φύσεως. Γνωρίζει
ὅτι ἡ σάρκα ἀντιστρατεύεται στὸ πνεῦμα, ὅτι
«τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεὸν»
(Ῥωμ. η΄ 6). Μᾶς θέλει, ὅμως, ἀγωνιστές. Μᾶς
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θέλει νὰ στεκόμαστε στὶς ἐπάλξεις καὶ νὰ
πολεμᾶμε μὲ τὴ χάρη Του «πρὸς τὰς ἀρχάς,
πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου,
πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς
ἐπουρανίοις» (Ἐφεσ. στ΄ 12). Τὴν πρόθεση
γιὰ ἀγώνα βραβεύει ὁ Κύριος περισσότερο
ἀπὸ τὰ νικητήρια ἀποτελέσματά του. «Καὶ
τὴν πρᾶξιν τιμᾶ καὶ τὴν πρόθεσιν ἐπαινεῖ»
ὁ Κύριος μᾶς λέγει στὸν Κατηχητικό του
λόγο γιὰ τὴν Ἀνάσταση ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος. Νὰ πιστεύουμε σ’ Αὐτὸν καὶ
νὰ ἀγωνιζόμαστε διαρκῶς ζητᾶ ἀπὸ ἐμᾶς ὁ
Κύριος. Τοὺς πιστοὺς ἀγωνιστὲς θὰ τοὺς σώσει, θὰ τοὺς καταστήσει υἱοὺς καὶ κληρονόμους τῆς Βασιλείας Του. Γι’ αὐτὸ μᾶς λέγει ὁ
Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν: «Οὐ δικαιωθήσεται
ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σὰρξ» (Γαλ. β΄ 16), γιὰ
νὰ συνεχίσει πιὸ κάτω: «Ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται» (Γαλ. γ΄ 11).
Δὲν σώζεται, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος μόνο
μὲ τὰ ἔργα του, ὅσο καλὰ καὶ θεάρεστα καὶ
ἂν εἶναι, ἀλλὰ μὲ τὴν πίστη του στὸ Σωτήρα Χριστό. Τὸ ἔλεός Του θὰ μᾶς σώσει· εἶναι
αὐτὸ ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸν Παράδεισο. Τὸ ἔλεός Του, τὸ ὁποῖο μᾶς καταδιώκει
καὶ ἂς μὴ θέλουμε, ἂς μὴν καταβάλλουμε
κάθε ἰκμάδα μας στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴ σωτηρία.
Ὁ Ψαλμωδὸς Δαβὶδ λέει: «Τὸ ἔλεός σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς
ζωῆς μου» (Ψαλμ. κβ΄ 6). Ἀφοῦ, λοιπόν, μᾶς
ἐπισκιάζει τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου μέχρι τέλους
τῆς ζωῆς μας, ἡ σωτηρία μας εἶναι δεδομένη,
ὁ Παράδεισος μᾶς περιμένει. Σὲ ἄλλο Ψαλμὸ
Eνατενίσεις

μᾶς τὸ βεβαιώνει πάλι ὁ Δαβίδ: «Εὐλόγει, ἡ
ψυχή μου, τὸν Κύριον, τὸν στεφανοῦντά
σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς» (Ψαλμ. 102, 4).
Μὲ τὸ ἄπειρο ἔλεός Του ὁ Κύριος καὶ μὲ τὸ
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Του θὰ μᾶς στεφανώσει μὲ τὸ στεφάνι τῆς ἀτελεύτητης μακαριότητος. Στὸ συμπέρασμα αὐτὸ καταλήγει
καὶ ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος στὴν Ἐπιστολή
του, στὴν ὁποία μᾶς λέει: «Κατακαυχᾶται
ἔλεος κρίσεως» (Ἰάκ. β΄ 12). Δηλαδή, τὸ ἔλεος
τοῦ Κυρίου ἀποδεικνύεται ἰσχυρότερο καὶ
κατανικᾶ τὴν κρίση Του. Μὲ ἄλλα λόγια, ἂν
ὁ Χριστός μας παρουσιάζεται μὲ δύο μορφές, ὡς δίκαιος καὶ αὐστηρὸς κριτὴς καὶ ὡς
ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος, ἡ δεύτερη μορφή
Του θὰ ὑπερισχύσει, ἔτσι, ὥστε νὰ μᾶς σώσει.
Ἄλλωστε γι’ αὐτὸ σαρκώθηκε ὁ Θεάνθρωπος, γιὰ νὰ πειρασθεῖ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους,
κατὰ τοὺς ὁποίους ἡ ἀνθρώπινη φύση μπορεῖ
νὰ πειρασθεῖ, χωρὶς βέβαια νὰ ὑποπέσει σὲ
ἁμαρτία. Καὶ τοῦτο, γιὰ νὰ συμπαθήσει τὶς
φυσικές μας ἀδυναμίες, καθὼς ὁμολογεῖ ὁ
μέγας Παῦλος: «Οὐκ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ
Eνατενίσεις



δυνάμενον συμπαθῆσαι τὰς ἀσθενείας
ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ’
ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας» (Ἑβρ. δ΄ 15).
Ἀφοῦ, λοιπόν, ὁ Θεός μας εἶναι εὐσυμπάθητος καὶ ἐλεήμων καὶ ἡ ἐλεημοσύνη
Του ὑπερνικᾶ τὴν κρίση Του, σίγουρα,
οἱ πιστοὶ θὰ πᾶνε ὅλοι στὸν Παράδεισο.
Λέγω οἱ πιστοί, γιατὶ μᾶς λέει πάλιν ὁ Δαβίδ:
«Τὸ ἔλεος Αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους
Αὐτόν» (Ψαλμ. 102, 11). Τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ θὰ
ἀγκαλιάζει αὐτοὺς ποὺ τὸν ἀγαποῦν, ποὺ τὸν
σέβονται, ποὺ τὸν εὐλαβοῦνται. Καὶ αὐτοὶ θὰ
γίνουν κληρονόμοι τῆς Βασιλείας Του. Ἄν, λοιπόν, πιστεύετε στὸν Θεὸ καὶ ἀγωνιζόσαστε τὸν
καλὸν ἀγῶνα, τότε μὴ φοβᾶστε. «Θαρσεῖτε»
(Ἰωάν. ιστ΄ 33) καὶ χαίρετε. Ὁ Παράδεισος σᾶς
περιμένει! Ο Παράδεισος μᾶς περιμένει ὅλους.
Κανείς μας ἂς μὴ θλίβεται καὶ ἀπογοητεύεται.
Μόνο στὴν προσευχή μας καθημερινὰ νὰ
ἐπαναλαμβάνουμε τὰ λόγια τῶν Ἀποστόλων:
«Πρόσθες ἡμῖν πίστιν» (Λουκ. ιζ΄ 5), Κύριε.
Πρόσθεσέ μας πίστη· μὲ τὴ χάρη Σου αὔξησέ
■
μας τὴν πίστη, Κύριε! 
35

Η σΥγχρονη οικογΕνεια
και ο ρόλος της γυναίκας
l Της Ευτυχίας Γιούλτση
Δρος Θεολογίας

Ο

Α’

θεσμός της οικογένειας είναι μια
σύνθετη λειτουργία της κοινωνι
κής ζωής, και πραγματικά είναι
αδύνατο να ανακαλύψουμε κάποια
πτυχή του πολιτισμού, χωρίς σοβα
ρές εσωτερικές σχέσεις με τον θεσμό αυτόν. Η λε
πτομέρεια αυτή μαρτυρεί τον θεμελιώδη χαρακτήρα
της οικογένειας στη διαμόρφωση και λειτουργία του
ευρύτερου θεσμικού πλαισίου και στην ουσιαστική
σχέση της με κάθε τι, που αποτελεί έκφραση και λεπτο
μέρεια της ζωής των ανθρώπινων κοινωνιών.
Στις περιπτώσεις κρίσης ή εκφυλισμού του
θεσμού, σε περιόδους του παρελθόντος, η ιστο
ρική έρευνα έδειξε να συμπίπτουν αυτές κατά
κανόνα με πολιτιστικές παλινδρομήσεις, έξαρση
βαρβαρισμού, στιγμές ηθικής έκπτωσης ή με την
επικυριαρχία ισχυρών πολιτισμών, με παγανιστι
κές δοξασίες, πάνω σε ισχνούς πολιτισμούς, που
υπέκυψαν και αλλοτριώθηκαν. Η κρίση στους
πολιτισμούς αρχίζει από την κρίση στον θε
σμό της οικογένειας και φθάνει και μέχρι τον
αφανισμό τους. Αυτό συνέβη στους πολιτισμούς
της Ανατολής, όπως και στον δυτικό Μεσαίωνα. Αν
τίθετα στο ελληνορθόδοξο Βυζάντιο την ίδια περίο
δο, αλλά και κατά τους αιώνες, που ακολούθησαν
μετά την πτώση, ώς τους νεώτερους χρόνους, δεν
υπάρχουν ίχνη θεσμικού εκφυλισμού ή κρίση της
οικογένειας. Μάλιστα δε έχει διαπιστωθεί ότι η οι
κογένεια λειτούργησε στη συγκεκριμένη περίοδο
ως καταλύτης των ποικίλων πολιτισμικών, φυλετι
κών και εθνολογικών απειλών.
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Ιδιαίτερα ο βυζαντινός πολιτισμός αγκαλιά
ζει, με μια εντυπωσιακή ευαισθησία, όλους τους
θεσμούς, και κυρίως την οικογένεια. Οι πρώτες
πηγές του υγιούς οικογενειακού δικαίου βρίσκον
ται στο βυζαντινό δίκαιο, και συγκεκριμένα στις
«Νεαρές» του Ιουστινιανού, στην «Εκλογή» των
Ισαύρων και στη «Νεαρά 89» του Λέοντος Στ’ του
Σοφού (θέσπιση της ιερολογίας του γάμου, αναγνώ
ριση της νομιμότητας του γάμου μεταξύ δούλων).
Η περίοδος μετά την Αναγέννηση ξαναφέρνει
για λίγο τη σημασία της οικογένειας στο επίκεντρο
της προσοχής μέχρι την έκρηξη της Βιομηχανικής
Επανάστασης. Η επανάσταση εκείνη απετέλεσε
απαρχή νέων περιπετειών για την οικογένεια. Το
πρώτο πλήγμα ήταν η εσωτερική κι η εξωτερική με
τανάστευση. Ακολούθησαν οι συνέπειες της αστυ
φιλίας, ο συγχρωτισμός των ανθρώπων κι οι ηθικοί
συμβιβασμοί και κυρίως η υπογεννητικότητα και η
εγκατάλειψη των υπερηλίκων. Έτσι διαμορφώ
νεται από τη μια η «αστική» κι από την άλλη
η «αγροτική» οικογένεια. Η αστική οικογένεια
θεοποιεί την άνεση, τον καταναλωτισμό, την
εκκοσμίκευση, τον θρησκευτικό συγκρητισμό
και την υπέρβαση των ηθικών δεσμεύσεων «εν
ονόματι» της ελευθερίας και του πολιτισμού.
Από την άλλη πλευρά η αγροτική οικογέ
νεια εγκλωβίζεται στη στατικότητα των ηθών
και των εθίμων. Συντηρητική και δύσκαμ
πτη, χωρίς επιχειρήματα, κρατά τον τύπο της
παράδοσης και χάνει τα νιάτα. Γίνεται ασφυ
κτική για τα μέλη της και τελικά προκαλεί το
χάσμα των γενεών, την επανάσταση των νέων,
τη φυγή τους από την οικογενειακή στέγη,
Eνατενίσεις

την αμφισβήτηση της πείρας από τον ρομαν
τισμό και αντίστροφα την περιφρόνηση του
αυθορμητισμού από τη γνώση.
Στο μεταξύ άρχισε να αναπτύσσεται η φιλο
σοφία της απόλυτης ελευθερίας, που επηρέασε
και την επικοινωνία των συζύγων μεταξύ τους
και των γονιών με τα ίδια τα παιδιά τους. Ο όρος
«επανάσταση» μετακινήθηκε στην ατομική ύπαρ
ξη, απέκτησε μικροκοινωνική σημασία, εγκωμιά
στηκε ως ηρωισμός και τελικά φάνηκε να αποτελεί
τη μοναδική λύση για λιποταξία από την ευθύνη,
για λογική διέξοδο από τα αδιέξοδα της ενοχής και
των τύψεων της συνείδησης, για αναζήτηση νέων
εμπειριών χωρίς τις αναστολές και τους φραγμούς
των «μη», των «όχι», των «πρόσεχε» και «φυλάξου».
Τα αποτελέσματα αυτής της επανάστασης εί
ναι σε όλους μας γνωστά. Θύελλα οι φυγές των
νέων από την οικογενειακή εστία, σχεδόν συνή
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θεια η εγκατάλειψη απροστάτευτων βρεφών
από ασυνείδητες μητέρες, ανεξέλεγκτοι πλέον
οι αριθμοί των αμβλώσεων, βάναυση η μεταχεί
ριση συζύγων και παιδιών, επικίνδυνη η αύξη
ση των άνομων εξωσυζυγικών σχέσεων, παρα
νομία, αδικία και εγκληματικότητα, με απειλές
για την ομαλή λειτουργία του κοινωνικού βίου.
Θα ήταν περιττό να επιμείνουμε στην απαρίθ
μηση των σημερινών πληγών της ανθρωπότητας.
Γι’ αυτό και κάθε προσπάθεια αντιστροφής αυτής
της κρίσης πρέπει να συνδεθεί άμεσα με την ανα
θέρμανση της οικογενειακής ζωής και την αναβίω
ση των λησμονημένων ρόλων των συζύγων, του
πατέρα και της μάνας, που εκχωρούνται σε υποκα
τάστατα ακόμη και με πολλή αγάπη. Κανένας θε
σμός δεν έχει τόση ηθοπλαστική, χαρακτηροπλα
στική και κοινωνιοπλαστική δύναμη και εμβέλεια
όση η οικογένεια. Με μια διαφορά: Όχι η οποιαδή
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ποτε οικογένεια, αλλά η οικογένεια που στήθηκε
πάνω στο θαύμα της αυθεντικής αγάπης, στην αυ
τοκένωση του «εγώ», στη συνάντηση της εικόνας
του Θεού στο πρόσωπο του «άλλου», που δένεται
μαζί του σε μυστική και μυστηριακή ενότητα αδι
άσπαστη, πέρα και πάνω από τις δυσκολίες της ζω
ής, τα εμπόδια, τον πόνο, τις αντιξοότητες κι αυτήν
την απειλή του θανάτου.
Στο σημείο αυτό είναι η ώρα να δούμε το μεγάλο
μυστήριο, που δένει την οικογένεια με την Εκκλη
σία. Αν εμβαθύνουμε στα βιβλικά κείμενα και της
Παλαιάς, και της Καινής Διαθήκης, θα διαπιστώσου
με ότι η σχέση του Δημιουργού Θεού με τον άνθρω
πο εκδιπλώνεται στην προοπτική της πιο αυτονό
ητης απλότητας, στην αμφίδρομη σχέση πατρότη
τας και υιότητας. Η σχέση αυτή κορυφώνεται στο
μυστήριο της ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου, που
ντύνεται την ανθρώπινη σάρκα, γίνεται αδελφός
μας, για να μας ελκύσει προς τον ουράνιο Πατέρα.
Γι’ αυτό κι η Εκκλησία παίρνει τους συμβολισμούς
μιας οικογένειας, που συνέχεται και χαριτώνεται
από τα δώρα του Παρακλήτου και οδεύει δοξολογι
κά στην εσχατολογική συνάντηση των πάντων με
τον ουράνιο Πατέρα. Κλασικό δείγμα αυτής της ει
κόνας είναι η Παραβολή του Ασώτου.
Σ’ ένα μικρό κείμενο ένας σύγχρονος Χριστια
νός διανοητής κλείνει τη σημασία της Παραβολής,
με την εξής διαπίστωση: «Μέσα στην Εκκλησία
το μικρό μεγαλύνεται, το μεγάλο μεγαλουργεί,
το εξαιρετικό περνά στην αιωνιότητα. Έξω από
την Εκκλησία το μικρό δουλώνεται, το μεγάλο
ασχημονεί, το εξαιρετικό παραφρονεί». Το ίδιο
δεν ισχύει και για τη χριστιανική οικογένεια; Στη δι
απίστωση αυτή είναι εύκολο να επισημάνουμε την
ισχυρή μεταπλαστική δύναμη των μυστηρίων, που
μέσα στην Εκκλησία, όπου ανήκει η οικογένεια, εξα
γιάζουν και γιγαντώνουν την ανθρώπινη φύση να
επιτύχει το ακατόρθωτο. Γι` αυτό είναι πολύ επιτυ
χής ο χαρακτηρισμός της Εκκλησίας, αλλά και της
οικογένειας ως «κοινωνίας παραδοξοτήτων».
Στην Εκκλησία συναντώνται όλα τα παράξε
να κι οι αντιφάσεις. Δεν είναι παράδοξο ότι στην
Εκκλησία πιστεύουν οι άνθρωποι στη μωρία του
Σταυρού ή στο θαύμα της Αναστάσεως; Είκοσι
αιώνες αντέχει μια πίστη σε γεγονότα, που ελάχι
στοι έζησαν, είδαν κι ήσαν αυτήκοοι μάρτυρες. Οι
υπόλοιποι, που γίνονται διαρκώς και περισσότε
ροι, πιστεύουν, αν και δεν είδαν. Στην ίδια προο
πτική των παραδοξοτήτων κλείνεται κι η έννοια
της υπακοής. Βλέπεις τον πετυχημένο επιστήμο
να, σε κάποια στιγμή εσωτερικών αναπροσανατο
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λισμών για τη βίωση του αυθεντικού, να εγκατα
λείπει την κοσμική ζωή και να γίνεται υποτακτι
κός ενός αγράμματου γέροντα μοναχού. Ζητά από
αυτόν να τον χειραγωγήσει στην ευλάβεια, στην
άσκηση, στην τελείωση. Κι όμως αυτά τα παράδο
ξα είναι το μυστήριο που μεταμορφώνει και ανα
καινίζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι ο τρόπος
για την υπέρβαση της βιολογικής αναγκαιότη
τας, η μοναδική δυνατότητα για την έξοδο από
το κέλυφος της ατομικότητας στη συνάντηση με
τον «άλλον», στη γεφύρωση του χάσματος, που
προκάλεσε η πτώση, στην «κοινωνία των αγίων»,
που είναι η Εκκλησία.
Το ίδιο συμβαίνει και με την οικογένεια.
Είναι περίεργο και παράδοξο για τη λογική
πώς δύο άγνωστοι γίνονται «σάρκα μία, εἰς
Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν». Μέσα στον
αγιασμό του Μυστηρίου αμβλύνονται οι δι
αφορές, γεφυρώνονται οι αποστάσεις, αλλά
ζουν οι απολυτοποιήσεις των χαρακτήρων
και αναδύονται αρετές, εκεί που πριν κυριαρ
χούσαν ιδιοτροπίες, αλλά και πάθη.
Μια τέτοια οικογένεια αναζητεί ο κουρασμένος
άνθρωπος της εποχής μας. Μια οικογένεια λιμάνι και
καταφυγή, που θα έχει κέντρο και στήριγμά της τον
ουράνιο Πατέρα, για να γαληνεύει τα μέλη της από
την τραχύτητα του μόχθου, από τις μικρότητες των
ξένων, από τη σκληρότητα της ζωής. Μια οικογένεια,
που θα ξεκουράζει από τον κόπο, θα καλλιεργεί τον
αλληλοσεβασμό, θα προικίζει τα μέλη της με αρετές,
θα κατεβάζει τον παράδεισο στη γη. Μια τέτοια οικο
γένεια μπορεί να δώσει αύριο σωστούς οικογενειά
ρχες, παιδαγωγούς, πολιτικούς, επιστήμονες, κληρι
κούς, δικαστές, καλλιτέχνες, οσίους και μάρτυρες.
Αλλά, είναι δύσκολο πραγματικά το στήσιμό
της. Και στην εποχή μας δεν γίνονται θαύματα.
Για τέτοια θαύματα χρειάζεται αγάπη, χαρά, ειρή
νη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις,
πραότης, εγκράτεια. Με τρεις λέξεις: χρειάζεται
καρπός Πνεύματος. Κι αυτός μας έλειψε. Εκεί πρέ
πει να αναζητήσουμε δυνάμεις για τη μεταμόρφω
ση του κόσμου, την υπέρβαση της κρίσης των θε
σμών και ειδικά της οικογένειας.
B’

Η

ποιότητα της οικογένειας συνδέεται άμεσα
με την ποιότητα των γονέων, και ακόμα
πιο πολύ με εκείνην της μητέρας. Ο ιερός
Χρυσόστομος εκθειάζει τις μητέρες, που αφοσιώθη
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καν, παρά τις δύσκολες συγκυρίες της εποχής του,
με μεγάλη επιμέλεια στα παιδιά τους και ανέδειξαν
ευγενείς προσωπικότητες. Το ίδιο και ο άγιος Γρη
γόριος ο Θεολόγος, στις Ομιλίες του τονίζει την ιε
ρότητα του γάμου και την αναγκαιότητα ύπαρξης
ισοτιμίας μέσα σ’ αυτόν. Προτρέπει τη γυναίκα να
καλλιεργεί ήθος και να προκόπτει στην αρετή επι
σημαίνοντας τη σπουδαιότητα της μητρότητας και
της οικογενειακής ενότητας.
Πέρα από τον ρόλο της μητέρας, η γυναίκα
στην Ορθόδοξη Εκκλησία, καλείται να συμβά
λει στην προώθηση του ενοριακού έργου σε
τομείς, που έχουν άμεση ανάγκη από την πα
ρουσία της. Στο σημείο αυτό ιδιαίτερη βαρύτη
τα αποκτά η διακριτική ευθύνη της πρεσβυτέ
ρας, πάντοτε κάτω από την πνευματική ευθύ
νη του εφημερίου - συζύγου της, που έχει τη
συλλογική εποπτεία του ενοριακού έργου. Σ’
ένα τέτοιο κλίμα τα παιδιά, οι νέοι και ο κάθε πιστός
εκτιμούν την ενορία ως ευρύτερη οικογένεια, μέσα
στην οποία μορφοποιούνται αγαθές σχέσεις, αμοι
βαιότητα και αγάπη. Άλλωστε γνωρίζουμε ότι ση
μαντικός παράγοντας για την ενίσχυση της πνευ
ματικότητας στην «κατ’ οἶκον Ἐκκλησίαν» υπήρξε
από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες η μητέρα.
Είναι γνωστή η ευαισθησία των γυναικών
μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Είναι έντονη η
αγωνία τους για τον άνθρωπο, για τα καθημερινά
του προβλήματα, αλλά και για τον ψυχικό και συ
ναισθηματικό του κόσμο. Οι γυναίκες της ενορίας,
στη γενικότερη συμμετοχή στο εθελοντικό έργο,
όταν χρειαστεί, απευθύνονται στην πρεσβυτέρα
που αποτελεί σύνδεσμό τους στο όλο έργο. Δεν εί
ναι απλώς το ιδιαίτερα τιμώμενο από τον λαό πρό
σωπο. Είναι αυτό που μπορεί να εξασφαλίζει ηρε
μία και να επωμίζεται πλήθος ευθυνών, για να εί
ναι ο εφημέριος απερίσπαστος στο έργο του. Είναι
δε ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός ότι οι Επίσκοποι,
και γενικά η κοινωνία, έχουν διαγνώσει τη σπου
δαιότητα του ρόλου της. Αυτός είναι ο λόγος που
με συνέδρια και συνάξεις η Εκκλησία προσπαθεί
να ενθαρρύνει, να κατευθύνει και να συντονίζει
το απλό φαινομενικά έργο της.
Στην πρώτη Εκκλησία μπορούμε να εντοπί
σουμε τις προϋποθέσεις, από τις οποίες ξεκίνη
σε η οργάνωση του ενοριακού έργου, προϋποθέ
σεις που εξελίχθηκαν σε φιλανθρωπική διακο
νία. Στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς «διώδευε κατὰ
πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν Αὐτῷ
καὶ γυναῖκές τινες... αἵτινες διηκόνουν αὐτῷ ἀπὸ

Eνατενίσεις



τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς». Είναι πολλές οι αναφο
ρές της Καινής Διαθήκης σε γυναίκες «συνεργοὺς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ», που «πολλὰ ἐκοπίασαν ἐν Κυρίῳ».

Το παράδειγμα του Χριστού ακολούθησαν και
οι Απόστολοι. Είναι γνωστό ότι πολλές γυναίκες
συνέβαλαν στη λειτουργία των νεοσύστατων χρι
στιανικών κοινοτήτων και ήσαν πάντα παρούσες
στις ευχαριστιακές συνάξεις. Γι’ αυτό στο εξής
η γυναίκα αποκτά τίτλους αδιανόητους για
παλαιότερες εποχές. Ονομάζεται «μαθήτρια»
του Κυρίου, «μυροφόρος», «κατηχήτρια», «δι
ακόνισσα», «κτητόρισσα», «οσία», «αγία». Δεν
υπήρχε στις θρησκείες του αρχαίου κόσμου αντί
στοιχο προηγούμενο τέτοιας αξιολογικής ανύψω
σης της γυναίκας, όπως στον Χριστιανισμό.
Ο Μέγας Βασίλειος στον πρώτον λόγο του
«Περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς » λέει ότι η
γυναικεία φύση υπερέχει εκείνης του ανδρός
στον πλούτο της αρετής, της καρτερίας, της
άσκησης και προσήλωσης στα αγαθά έργα. Αυ
τή η προσήλωση αποδεικνύεται από το κοινωνικό
έργο, που άφησαν αυτοκράτειρες, μοναχές και ευσε
βείς γυναίκες, με εξέχουσα μορφή την αγία Ελένη,
μητέρα του Μ. Κωνσταντίνου. Το φιλανθρωπικό
έργο γυναικών της αυλής, όπως της Πλακίλλας,
της Πουλχερίας, της Ευδοκίας, της Θεοδώρας, της
Ειρήνης της Αθηναίας, της Θεοφανούς κ.ά., κρίνε
ται όχι μόνον από την προσφορά μεγάλων περιουσι
ών για την ίδρυση ιερών ναών, μονών και ευαγών
ιδρυμάτων, αλλά από το είδος της διακονίας, που
ήταν έργο αφοσιώσεως στην Εκκλησία.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία ενισχύεται από στρα
τιές γυναικών, που εργάζονται σε εξειδικευμένους
τομείς κοινωνικού, φιλανθρωπικού, ιεραποστο
λικού και κατηχητικού έργου, κάτω από την κα
θοδήγηση των κληρικών της. Η γυναίκα είναι
παρούσα στην εκκλησιαστική διοίκηση, με τη
συμμετοχή της στα εκκλησιαστικά συμβούλια, τις
ενοριακές επιτροπές και τα φιλόπτωχα ταμεία. Ιδι
αίτερα σημαντική είναι η παρουσία των γυναικών
θεολόγων στην εκπαίδευση.
Η χριστιανή γυναίκα είναι στην εποχή μας
το μεγαλύτερο εμπόδιο στη σαρωτική απειλή
εξαχρείωσης θεσμών και αξιών, και αυτό γιατί
διακρίνεται για τη βαθιά και πηγαία θρησκευ
τικότητά της και τον σεβασμό προς την παρά
δοση της Εκκλησίας. Με τα στοιχεία αυτά εί
ναι σε θέση να στηρίξει την οικογένειά της, να
καθοδηγήσει τη νεώτερη γενιά σε ορθότερες
επιλογές και να θεμελιώσει προϋποθέσεις για
έναν καλύτερο αυριανό κόσμο. 
■
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«Ἡ προβληματικὴ
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀποδοχῆς
τῶν κοινῶν κειμένων
τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου
τῆς Ὀρθοδόξου μὲ τὴ
Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία»*
l Τοῧ Χρυσοστόμου Σαββάτου
Μητροπολίτου Μεσσηνίας,
Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Β

ρισκόμαστε σὲ ἐπίσημο διάλογο
οἱ δύο Ἐκκλησίες ἐδῶ καὶ 29 χρόνια, σὲ διάλογο «ἐν ἀγάπῃ καὶ
ἀληθείᾳ», καί κατά καιρούς ἔχουν
γίνει ἀρκετὲς συζητήσεις γιά τὶς
προοπτικὲς καὶ τὸ μέλλον τοῦ συγκεκριμένου
διαλόγου, μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες κάθε φορὰ καὶ
ἀναλογικὰ ἐπισημαίνονται ὁ δυναμισμός του,
ἡ ἀποδοτικότητα καὶ ἡ ἀποτελεσματικότητά
του, ἐν τούτοις ὅμως συνεχίζει νὰ παραμένει τὸ
ἀγωνιῶδες ἐρώτημα ἐὰν τελικὰ ὑπάρχουν ἢ ὄχι
προοπτικὲς καὶ ποιὲς μπορεῖ νά εἶναι αὐτές˙
ἕνα ἐρώτημα, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι εὔκολο νὰ
ἀπαντηθεῖ θετικά ἢ ἀρνητικά, ἐνῷ συνεχίζει
νὰ παραμένει μετέωρο, ὁ διάλογος ἐντούτοις
συνεχίζεται.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ οἱ δύο Ἐκκλησίες εἶναι
βέβαιον ὅτι δὲν θὰ ἀποδεικνύονταν κατώτερες
ἀπὸ τὶς προσδοκίες ἀλλὰ καὶ τὶς ὑποχρεώσεις
τους, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ σύνταξη τῶν κοινῶν κειμένων, παρὰ τὶς ὅποιες ἐκ τῶν προτέρων
ἐκφρασθεῖσες ἐπιφυλάξεις, ἐπιβεβαίωνε τὴν
προσπάθειά τους νὰ ἐκφράσουν μία σύγκλι-

* Εἰσήγηση στὴν Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα, μέ θέμα: «Ὁ
Θεολογικὸς Διάλογος μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου καὶ τῆς
Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας». Ἀριστοτέλειο Πανεπι-
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ση διδασκαλίας σὲ θέματα καὶ σὲ παραδόσεις, ποὺ θὰ ἦταν πλησιέστερα ἡ μία πρὸς τὴν
ἄλλη, χωρὶς αὐτὸ νὰ ἀποκλείει τὴ δυνατότητα
νὰ παρουσιαστοῦν καὶ σημεῖα ἀποκλίσεως
καὶ διαφορῶν. Τὰ σημεῖα αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ
ἀγνοηθοῦν, οὔτε νὰ παρασιωπηθοῦν σὲ ἕνα
διάλογο ἀληθείας, ἀλλὰ καὶ δὲν μειώνουν τὴ
θεολογικὴ σπουδαιότητα τῶν ὅποιων θετικῶν
σημείων συγκλίσεως, τονίζοντας συγχρόνως,
μὲ τὸν τρόπο αὐτό, καὶ τὴν ὅποια γνωστὴ
ἐκκλησιολογικὴ προβληματικὴ καὶ τὶς συνεπακόλουθες παραμέτρους τῆς προβληματικῆς
αὐτῆς.
Ἐπιπλέον, κανεὶς δὲν μπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ
ὅτι τὸ θεολογικὸ ἐπίπεδο τῶν κοινῶν
Θεολογικῶν Κειμένων δὲν εἶναι ὑψηλὸ ἢ ὅτι
δὲν ἔχουν τὴν ἀνάλογη θεολογικὴ σπουδαιότητα.
Σὲ ὅλα τὰ θέματα τῶν Κειμένων ὑπάρχουν
πολλά, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ λεχθοῦν ἀπὸ
κοινοῦ καὶ νὰ ὁμολογηθοῦν ἔτσι ὅπως ἔχουν,
χωρὶς κανέναν ἐνδοιασμό.
στήμιο Θεσσαλονίκης – Θεολογικὴ Σχολὴ – Αἴθουσα
Tελετῶν τοῦ Α.Π.Θ., 20 Μαΐου 2009.
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Ἐντούτοις, καί παρὰ τὰ ὅσα θετικά ἔχουν
ἐπισημανθεῖ γιὰ τὸ θεολογικὸ περιεχόμενο καὶ τὴ συνεισφορὰ τῶν κοινῶν Κειμένων
γιὰ τὸν σκοπὸ τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου, δὲν
μποροῦμε νὰ ἐκφράσουμε καὶ τὰ ἀντίστοιχα
εὐοίωνα συμπεράσματα, ὅσον ἀφορᾶ στὴν
ἐκκλησιαστικὴ ἀποδοχή τους, ἄλλωστε τὴν
ἴδια προβληματικὴ ἐπεσήμανε καὶ ὁ Καρδινάλιος W. Kasper στὴ σημερινή του Εἰσήγηση.
Ἡ ἔκδοση τοῦ πρώτου κοινοῦ Θεολογικοῦ
Κειμένου – Μόναχο 1982 – δημιούργησε μία
αἴσθηση αἰσιοδοξίας ὅτι εἶναι δυνατόν, μεταξὺ
τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, τὸ τρίπτυχο «Ἁγία Τριάς,
Ἐκκλησία καὶ Εὐχαριστία» νὰ ἀποτελέσει τὴ
βάση γιὰ τὴν ὅλη πορεία τοῦ συγκεκριμένου
Θεολογικοῦ Διαλόγου, ἀφοῦ ἦταν δυνατὸν νὰ
ὑπάρξει δυνατότητα σύγκλισης σὲ θέματα διδασκαλίας καὶ σὲ θέματα ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, κάτι τὸ ὁποῖο γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη
ἦταν ἀνέφικτο ἀκόμη γιὰ ἄλλους ἀνάλογους
διμερεῖς Θεολογικοὺς Διαλόγους1.
Τὴν πρώτη ὅμως αὐτὴ αἰσιοδοξία σιγὰ-σιγὰ
διαδέχθηκε ἡ ἀπογοήτευση, ὅταν τὰ συγκεκριμένα κοινὰ Κείμενα ἀπεδείκνυαν ὅτι γιὰ
τὴ ζωὴ τῶν Ἐκκλησιῶν δὲν εἶχαν τὴν ἀπήχηση,
ἡ ὁποία ἀνεμένετο ἀρχικά, μὲ ἀποτέλεσμα,
εἴτε οἱ ἀρχικὲς ἐπιφυλάξεις Ὀρθοδόξου Μέλους τῆς Μεικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
Διαλόγου, σὲ ὅ,τι ἀφοροῦσε στὴ σκοπιμότητα, καὶ κυρίως στὴν ἀποτελεσματικότητα,
τῶν κοινῶν αὐτῶν Κειμένων, νά βρίσκουν
πρόσφορο ἔδαφος2, εἴτε οἱ προτάσεις περὶ
ἀναθεωρήσεως τῶν βασικῶν ἀξιῶν καὶ τῶν
ἀποτελεσμάτων αὐτῶν τῶν τριῶν πρώτων
κοινῶν Κειμένων, μὲ σκοπὸ «νὰ ἐκφραστοῦν
ἐκ νέου οἱ βασικὲς δηλώσεις ἢ τὰ ἐπιτεύγματα
τοῦ Μονάχου, τοῦ Μπάρι καὶ τοῦ Νέου Βαλάμου», Ρωμαιοκαθολικoῦ Μέλους τῆς Μεικτῆς
Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς3, νά προσδιορίζουν
τὸ πρόβλημα τῆς πραγματικῆς ἀποδοχῆς
τῶν τριῶν Κειμένων, ὄχι μόνο στὸν χῶρο τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ στούς εὐρύτερους
1

Χρυσοστόμου Σ. Κωνσταντινίδη ( + ), Μητροπολίτου
Γέροντος Ἐφέσου, «Προοπτικαὶ στὸν ὈρθόδοξοΡωμαιοκαθολικὸ Διάλογο», ἐν Ὀρθόδοξοι Κατόψεις.
Τόμος 6, Παραλειπόμενα, Θεσσαλονίκη 2008,
σελ. 242.
2 Χρυσοστόμου-Γερασίμου Ζαφείρη, Ὀρθοδοξία καὶ
Ρωμαιοκαθολικισμός. Ὁ ἀρξάμενος θεολογικὸς διάλογος. Γεγονότα καὶ σκέψεις, Ἀθῆναι 1981, σελ. 80: «εἶναι
προτιμότερον νὰ δείξωμεν ὀλίγην ὑπομονήν, ἕως ὅτου
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Iησούς Χριστός με τους αποστόλους Πέτρο
και Παύλο (21,5Χ17,5 εκ.), τέλη 11ου αιώνα,
κώδ. 4 (σκευοφυλακίου), φ. 18β, Ευαγγέλιο:
Στη μέση ο Χριστός, καθισμένος σε θρόνο
και πατώντας σε μεγάλο ποικιλμένο υποπόδιο, υψώνει το δεξιό χέρι αριστερά, μιλώντας
προς τους δύο κορυφαίους αποστόλους Πέτρο
και Παύλο.
θεολογικοὺς καὶ οἰκουμενικοὺς κύκλους.
Γιατί λοιπὸν συναντᾶται αὐτή ἡ προβληματική ὡς πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴ
ἀποδοχὴ τῶν κοινῶν αὐτῶν Κειμένων;

1

Ἡ πρώτη αἰτιολόγηση, κατά τή γνώμη
μου, προέρχεται ἀπὸ τὸν χαρακτῆρα
τῶν κοινῶν αὐτῶν Κειμένων. Γιὰ κάποιους «τὰ κείμενα τοῦ διαλόγου δὲν εἶναι
ὁμολογίαι πίστεως... Τὰ κείμενα εἶναι working
papers... ἀνοικτά πρὸς πᾶσαν κατεύθυνση
καλῆς θελήσεως νὰ κριθοῦν, νά βελτιωθοῦν, νὰ
ὁ παρὼν Διάλογος ξεπεράσει τὸ στάδιον τῆς νηπιότητος καί εἰσέλθει εἰς τό στάδιον τῆς ἐφηβείας καὶ
ἐνηλικιώσεως αὐτοῦ», (γιὰ τὴν προβληματικὴ περὶ τῶν
κοινῶν κειμένων γενικότερα, βλ. σελ. 78-82 ).
3 Mgr. Johan Bonny, « Ἡ Μεικτὴ Διεθνὴς Ἐπιτροπὴ γιὰ
τὸν Θεολογικὸ Διάλογο μεταξὺ τῆς Καθολικῆς καὶ τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας», ἐν Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ
Οἰκουμενικὸς Διάλογος, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας,
Ἀθῆνα 2005, σελ. 184.
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ἁπλοποιηθοῦν μέσα εἰς τόν λαὸν τοῦ Θεοῦ, νὰ
καταλάβουμε τί ζητοῦμε μὲ αὐτά ποὺ διατυπώνομεν εἰς μίαν σύγχρονον, κατὰ τὸ δυνατόν,
καὶ χυμώδη γλώσσαν, ποὺ νὰ τὴν καταλαβαίνει ὁ κόσμος καὶ νὰ τὴν ἀποδέχεται»4. Στὴν
Ἔκθεση πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο
τονίζεται ὁ «εἰδικὸς χαρακτῆρας τῶν κειμένων τοῦ Διαλόγου, ὁ ὁποῖος ἀπορρέει
ἀπὸ τὸν σκοπὸ τοῦ Διαλόγου – τὰ ὁποῖα
(ἐνν. Κείμενα) δὲν ἀποτελοῦν δοκίμια θεολογικά, ποὺ ἐξαντλοῦν τὴν ὀρθόδοξη ἢ τὴν
ρωμαιοκαθολική διδασκαλία πάνω στὸ θέμα, ποὺ συζητεῖται κάθε φορά, ἀλλὰ μόνο
προσπάθεια ἐντοπίσεως τῆς ἑκατέρωθεν
οὐσιώδους θεολογικῆς ἐπιχειρηματολογίας
πάνω στὶς εἰδικὲς ἐκεῖνες πτυχές τῶν θεμάτων, οἱ ὁποῖες ἅπτονται, μὲ τρόπο ὀργανικὸ
καὶ ἄμεσο, τῆς ποθούμενης ἐπανενώσεως
τῶν δύο Ἐκκλησιῶν»5.
Μὲ βάση τὶς δύο αὐτὲς ἀξιωματικὲς ἀρχὲς
περὶ τοῦ χαρακτῆρος τῶν κοινῶν Κειμένων τίθενται δύο βασικὰ ἐρωτήματα. Ἐὰν
τὰ κοινὰ Κείμενα εἶναι «κείμενα ἐργασίας»
καὶ μετὰ τὴν τελική τους ἔγκριση ἀπὸ τὴν
ἑκάστοτε Ὁλομέλεια τῆς Μεικτῆς Θεολογικῆς
Ἐπιτροπῆς: α) Σὲ τί διαφέρουν ἀπὸ τὰ κείμενα τῶν Μεικτῶν Συντονιστικῶν Ἐπιτροπῶν;
β) Ποιὰ εἶναι ἡ ἐγκυρότητα, ἀξία, βαρύτητα,
σημασία καὶ σπουδαιότητά τους, ὅταν θὰ τύχουν, ἂν τύχουν, καὶ τῆς ἔγκρισης ἀπὸ μέρους
τῶν Ἐκκλησιῶν;
Αὐτό, τὸ ὁποῖο πάντως μέχρι σήμερα
γνωρίζαμε εἶναι ὅτι ἡ τελικὴ ἀξιολόγηση
τῶν Κειμένων αὐτῶν ἀνήκει βεβαίως στὶς
ἑκατέρωθεν Ἐκκλησίες, γιατὶ ἀλλιῶς ἡ ἀξία
τους προορίζεται, ἁπλῶς καί μόνον, στὸν
εὐρὺ ἤ στενὸ ἐρευνητικό τους χαρακτῆρα,
ὁ Διάλογος θὰ παραμένει ὡς Διάλογος
μεταξὺ Θεολόγων, ἀλλὰ ὄχι ἐκπροσώπων
Ἐκκλησιῶν, ὁ δὲ σκοπὸς τοῦ Διαλόγου καθ’
ἑαυτὸν θὰ συνεχίσει νὰ ἀξιολογεῖται ὄχι «ὑπὸ
τὸ πρῖσμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς διαστάσεως τῆς ἐπιζητουμένης ἑνώσεως μεταξὺ τῶν
Ἐκκλησιῶν, ἥτις κατ’ ἀκρίβεια εἶναι πρᾶξις
4

Πρβλ. Στυλ. Χαρκιανάκη - Ἀρχιεπισκόπου
Αὐστραλίας, «Ἐνημέρωσις ἐπὶ τῆς πορείας τοῦ
Θεολογικοῦ Διαλόγου μὲ τὴν Ρώμη», ἐν Πρακτικὰ
Συνάξεως τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τοῦ
1996, ἐπιμ. Σύνταξη Ἀρχιμ. Ἐλπιδοφόρου Β. Λαμπρινιάδη, Κωνσταντινούπολη 2008, σελ. 106.
5 Πρβλ. Γρηγορ. Μ. Λιάντα, Διορθόδοξος Διακονία τοῦ
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καθαρῶς ἐκκλησιαστική»6, ἀλλὰ μὲ σκοπὸ
τὴν ἀναζήτηση μορφῶν λύσεων, συμβιβασμῶν,
σκοπιμοτήτων καὶ διεξόδων, ἐρήμην τῆς
ἐκκλησιαστικῆς καὶ τῆς ἐκκλησιολογικῆς
ἐμπειρίας καὶ παραδόσεως.

2

Ἡ δεύτερη αἰτιολόγηση προέρχεται ἀπὸ τὶς ἐκκλησιαστικὲς δομὲς
τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι
ἀσφαλῶς διαφορετικές. Ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία θεσμικὰ εἶναι ἕνα ἐκκλησιαστικὸ
σῶμα ἑνιαῖο μὲν ἀπὸ πλευρᾶς πίστεως
καὶ διδασκαλίας, συγκροτεῖται ὅμως ἀπὸ
Αὐτοκέφαλες τοπικὲς Ἐκκλησίες, καὶ
ἑπομένως αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ θὰ πρέπει νὰ
λαμβάνεται ὑπ’ ὄψη, ἐφ’ ὅσον ἕνας ὁρισμένος
δομικὸς πλουραλισμὸς εἶναι ὑπαρκτὸς στὸν
χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ σὰν τέτοιος προσδιορίζει τὴν ἑκάστοτε «στάση» τῶν ἐπὶ μέρους
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στά θέματα τοῦ συγκεκριμένου Θεολογικοῦ Διαλόγου.
Ἀντίθετα ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία
ἔχει μία δομή, ἡ ὁποία εἶναι ἀπόλυτα συγκεντρωτική, μὲ κέντρο ἀναφορᾶς τόν Ρωμαῖο
Ποντίφικα, ὁποιαδήποτε δὲ θεολογική σκέψη καὶ ἔκφραση κατανοεῖται σὲ ἕνα ἐπίπεδο
καθαρὰ ὑποκειμενικὸ ἢ τοπικό, εἶναι δυνατὸν
νὰ καταστοῦν ἀποδεκτές, ὡς διαφοροποιήσεις
κάποιων θεολόγων της, ποὺ ὁδηγοῦν μὲν σὲ κάποιες διαφορὲς ὡς πρὸς τὸν τρόπο ἔκφρασης
καὶ διατύπωσης, καὶ οἱ ὁποῖες ἀξιολογοῦνται
ὡς παραλλαγὲς ἁπλᾶ καὶ μόνο συγκεκριμένων θεολογικῶν ἐκφράσεων καὶ τάσεων τῆς
θεολογίας τῆς Λατινικῆς Ἐκκλησίας. Οἱ κύριες ὅμως θεολογικὲς ἀπόψεις ἐκφράζονται πάντοτε μέσα ἀπὸ ἐπίσημα Κείμενα (Γράμματα,
Ὁδηγίες ἢ Ἐγκυκλίους) τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας.
Αὐτὴ ἡ δομικὴ διάκριση καὶ διαφορά
μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν περιέκλειε μέσα
της καὶ τὶς πρῶτες δυσκολίες ὡς πρὸς τὴν
ἔννοια τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀποδοχῆς τῶν
κοινῶν Θεολογικῶν Κειμένων.
Στὸν χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας

Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος καὶ ἡ συμβολὴ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν στοὺς
διμερεῖς θεολογικοὺς διαλόγους μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ
Ἐκκλησία καὶ τὴν Ἐκκλησία τῶν Παλαιοκαθολικῶν,
ἐκδ. Κορνηλία Σφακιανάκη ἄ.χρ., σελ. 176.
6 Χρυσοστόμου Γερασίμου Ζαφείρη, Ἔνθ’ ἀνωτ.,
σελ. 81.
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ἐκφράζεται μία ἐπιφυλακτικότητα ἢ διστακτικότητα ἔναντι τῶν συγκεκριμένων Κειμένων, δὲν θὰ ἤθελα δὲ νὰ τὴ χαρακτηρίσω καὶ ὡς
ἀδιαφορία, πολλὲς φορὲς μάλιστα ὑπὸ τὴν πίεση ἢ τὸν φόβο ἀκραίων συντηρητικῶν ὁμάδων
καὶ ἐξαιτίας ἰσορροπιῶν καὶ ἐξυπηρέτησης
σκοπιμοτήτων, οἱ ὁποῖες ὅμως εἶναι ἐκτὸς τῆς
πραγματικῆς καὶ οὐσιαστικῆς ἀντίληψης ἑνὸς
διεκκλησιαστικοῦ Διαλόγου.
Ποιὰ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέχρι σήμερα
ἔχει προβεῗ σὲ ἔγκριση τῶν Κειμένων αὐτῶν
καὶ προσπάθησε ἀκολούθως νὰ θέση αὐτὰ σὲ
κατηχητικὴ ἐφαρμογὴ στὴν ἐκκλησιαστικὴ
ζωὴ τῶν μελῶν της;
Θεωρῶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐμμείνομε, ὥστε
οἱ Ἱερὲς Σύνοδοι τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν νὰ ἔχουν τὸν τελευταῖο καὶ
ἀποφασιστικὸ λόγο ἐπὶ τῶν συγκεκριμένων
Κειμένων, νὰ δίνουν μέσω τῆς συνοδικῆς ὁδοῦ
τὸ θεολογικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ κῦρος καὶ τὴν
ἐκκλησιαστικὴ ἀναγνώριση στὰ συγκεκριμένα θεολογικὰ Κείμενα, τέλος δὲ μὲ κατηχητικὸ
τρόπο καὶ ἀπόλυτη σαφήνεια νὰ ἀναλύουν
καὶ νὰ παρουσιάζουν πρὸς τὸν Λαὸ τοῦ Θεο,
τό θεολογικὸ περιεχόμενο καὶ τὴ σημασία τῶν
Κειμένων αὐτῶν.
Αὐτὸ προϋποθέτει ὅτι τὰ συγκεκριμένα Κείμενα πρέπει νὰ παρουσιάζονται
ἀπὸ τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες μὲ σαφήνεια,
ἀκριβολογία, νὰ ἀποφεύγουν τὶς γενικότητες καὶ νὰ μὴν ἐκφράζουν ἀμφίρροπες θέσεις, οἱ ὁποῖες, ἐκ τῶν πραγμάτων καὶ μὲ κάποια παραπληροφόρηση ἢ καὶ μὲ διάθεση
εὔκολης κριτικῆς μποροῦν νὰ ὁδηγοῦν σὲ
παρερμηνεῖες καὶ παρεξηγήσεις περὶ τὰ λεγόμενα καὶ διατυπούμενα.
Στὸν χῶρο τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ἐφαρμόζεται ἡ ἀρχὴ τῆς πρόληψης ἢ
τῆς θεραπευτικῆς.
Πρὸ τῆς ἔκδοσης τῶν κοινῶν Κειμένων τὰ
ἐπίσημα ὄργανα καὶ οἱ Ἐπιτροπές, κυρίως
γιὰ τὴ Δογματικὴ Πίστη, δροῦν «προληπτικά», μὲ τὴν ἔκδοση ἑρμηνευτικῶν Γραμμάτων ἢ Ὁδηγιῶν, ἢ «θεραπευτικὰ» μετὰ τὴν
ἔκδοση τῶν κοινῶν Κειμένων, μὲ παπικὰ
Κείμενα, τὰ ὁποῖα ἀπευθύνονται πρὸς
τοὺς ἐπισκόπους καὶ τὸν Λαὸν τοῦ Θεοῦ
καὶ ἑρμηνευτικά «θεραπεύουν» ἢ «προλαμβάνουν» τὶς ὅποιες ἐκκλησιαστικὲς παρεκκλίσεις, οἱ ὁποῖες μποροῦν νά θεωρηθοῦν δυσερμήνευτες ἢ νὰ ὁδηγήσουν σὲ ἐκκλησιολογικὲς
Eνατενίσεις



διαφοροποιήσεις ἀπό αὐτὲς τῆς Α΄ καὶ τῆς Β΄
Βατικανῆς Συνόδου, τονίζοντας κυρίως τὴν
ἀρχὴ τῆς ἀποκλειστικότητας τῆς πετρείου
ἀποστολικότητας στὸν θρόνο καὶ τὸν ἐπίσκοπο
τῆς Ρώμης, ὑποδεικνύοντας συγχρόνως ὡς
ἀπόλυτο στοιχεῖο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταυτότητας ἢ σημεῖο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας
τῆς καθόλου Ἐκκλησίας τὸ πρόσωπο τοῦ Ρωμαίου Ποντήφικα, χωρὶς τὴν πρακτικὴ τῆς συνοδικότητας, μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία εἰκονίζεται
καὶ ἡ καθολικότητα καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία [Communionis Notio, ἀρ. 12 (D S 30513157)].
Ἀποτέλεσμα ὅλης αὐτῆς τῆς ἑρμηνευτικῆς
(προληπτικῆς ἢ θεραπευτικῆς) τῶν κοινῶν
Θεολογικῶν Κειμένων τοῦ συγκεκριμένου
διεκκλησιαστικοῦ Διαλόγου εἶναι ἡ ἐμφάνιση
μιᾶς ἐσωτερικῆς ἀνακολουθίας, μεταξύ
τῶν Ἐπισήμων Θεολογικῶν Κειμένων τῆς
Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν κοινῶν
Θεολογικῶν Κειμένων τοῦ συγκεκριμένου Διαλόγου.
Ἐὰν τὰ κοινὰ Κείμενα εἶναι Κείμενα
ἐκκλησιαστικά, μὲ τὸό ἀπόλυτο περιεχόμενο τοῦ ὅρου, τότε καὶ ἀπὸ μέρους τῆς
Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖται
μία κατηχητικὴ προβολή τους πρὸς τὸν Λαὸ
τοῦ Θεοῦ, καὶ μία ἑρμηνευτικὴ ἐνημέρωση
πρὸς τοὺς ἐπισκόπους, ἴσως καὶ μὲ μία
ἐπικύρωση, χωρὶς νὰ ἑρμηνεύονται μὲ
τὶς ἐκκλησιολογικὲς ἀρχὲς τῆς Α΄ καί Β΄
Βατικανῆς Συνόδου.
Ἔτσι νομίζω ὅτι ἔχουν τὰ πράγματα σήμερα, ἀναφορικὰ πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴ
ἀποδοχὴ τῶν κοινῶν Κειμένων τοῦ συγκεκριμένου Θεολογικοῦ Διαλόγου.
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Συμπρόεδροι,
Γιὰ τὸν Θεολογικὸ Διάλογο μεταξὺ τῶν δύο
Ἐκκλησιῶν, γιὰ τὸν «Διάλογο τῆς ἀληθείας»,
προοπτικὲς μποροῦν νὰ ὑπάρξουν, καὶ
ὑπάρχουν, ἀλλ’ ἀπαιτεῖται νὰ ὑπάρξει πρωτίστως μία πορεία σοβαρή, ἀξιοπρεπὴς
καί εἰλικρινής, μὲ κύριο
γνώρισμα τὴν
ἀμετάπτωτη καὶ ἀμείωτη τιμιότητα, εὐθύτητα
καὶ ἀλληλοσεβασμό.
Δὲν θὰ πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι διαλεγόμεθα
«ὑπὲρ τῆς ἀληθείας» καί «οὐ δυνάμεθά τι κατά τῆς ἀληθείας» ( Β΄ Κορ. 13, 8 ).
Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν προσοχή Σας, καί
■
τήν κατανόησή Σας. 
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Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση της Μεικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ
Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που έγινε στην Κύπρο

Συνέλευση της Διεθνούς Μεικτής
Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου
μεταξύ Ορθοδόξων
- Ρωμαιοκαθολικών
l Του Μιχάλη Σπύρου
θεολόγου
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Α

πό τις 16 μέχρι τις 23 Οκτωβρίου
2009 η Εκκλησία της Κύπρου φιλοξένησε στην Πάφο τη Συνέλευση
της Διεθνούς Μεικτής Επιτροπής
για τον Θεολογικό Διάλογο μεταξύ
Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών.

Η Διεθνής Μεικτή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους Ορθοδόξων Εκκλησιών
και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, έχει σκοπό
την αποκατάσταση της κοινωνίας μεταξύ των δύο
Εκκλησιών. Την Εκκλησία της Κύπρου στον Διάλογο αυτό εκπροσωπούν οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες Πάφου κ. Γεώργιος και Κωνσταντίας-Αμμοχώστου κ. Βασίλειος.
Παραθέτουμε στη συνέχεια μια σύντομη ιστορική αναδρομή, από τις πρώτες επαφές, που είχαν
οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί τον 20ό αιώνα μέχρι τη σύσταση της Επιτροπής και την πορεία του επίσημου Θεολογικού Διαλόγου, ώστε να
ενημερωθεί ο αναγνώστης για την πορεία του διαλόγου αυτού.
Τα πρώτα βήματα, λοιπόν, από πλευράς Ορθοδόξων είχαν σημειωθεί το 1961 στην Α’ Πανορθόδοξη Διάσκεψη, στην οποία ένα από τα κύρια θέματα
προς συζήτηση ήταν και οι σχέσεις με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Στη συνέχεια, κατά τη Β’ Πανορθόδοξη Διάσκεψη, στη Ρόδο το 1963, αποφασίστηκε,
όπως οι Ορθόδοξοι προτείνουν την έναρξη διαλόγου με τους Ρωμαιοκαθολικούς επί ίσοις όροις.
Έτσι, κατά τη Γ’ Πανορθόδοξη Διάσκεψη, που έγινε στη Ρόδο το 1964, προτάθηκε στις κατά τόπους
Ορθόδοξες Εκκλησίες να καλλιεργούν αδελφικές
σχέσεις με τους Ρωμαιοκαθολικούς, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα προς ένα Θεολογικό
Διάλογο μεταξύ των δύο Εκκλησιών.
Από τη μεριά των Ρωμαιοκαθολικών το πράσινο φως για τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη
οικουμενική κίνηση και κατά συνέπεια στους
διαλόγους με την Ορθόδοξη Εκκλησία και τις άλλες ομολογίες, δόθηκε από τη Β’ Βατικάνιο Σύνοδο (1962).
Μείζονος σημασίας, αναφορικά προς τις σχέσεις των δύο Εκκλησιών, υπήρξε η συνάντηση του
Πάπα Παύλου του Στ’ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα Α’, στα Ιεροσόλυμα τον Ιανουάριο
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του 1964. Εκεί οι εκπρόσωποι των δύο Εκκλησιών
ήραν τα Αναθέματα που υπήρχαν μεταξύ των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών από το 1054.
Το επόμενο βήμα, μετά την άρση των αναθεμάτων, ήταν οι αμοιβαίες επισκέψεις των δύο εκκλησιαστικών Ηγετών. Κατά την Δ’ Πανορθόδοξη
Διάσκεψη στη Γενεύη το 1968 αποφασίστηκε να
συνεχιστούν οι επαφές και οι εκδηλώσεις αδελφικής αγάπης και αμοιβαίου σεβασμού με τους Ρωμαιοκαθολικούς, ώστε να ξεκινήσει ένας καρποφόρος θεολογικός διάλογος. Στο τέλος της εν λόγω Διάσκεψης εγκαινιάστηκε ο «Διάλογος της Αγάπης».
Ο Διάλογος αυτός σήμαινε κυρίως τις αμοιβαίες
επισκέψεις των αρχηγών ή αντιπροσώπων, καθώς
και επιστροφές από τη Δύση ιερών λειψάνων στην
Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο «Διάλογος της Αγάπης»
απέβη ο πρόδρομος του επίσημου Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών,
που ξεκίνησε το έτος 1980, με τη συγκρότηση αρμόδιας Μεικτής Επιτροπής.
Η ολομέλεια της Διεθνούς Μεικτής Επιτροπής
Θεολογικού Διαλόγου συνήλθε συνολικά δέκα
φορές μέχρι σήμερα:
l Η πρώτη Συνέλευση έγινε στην Πάτμο και
τη Ρόδο το 1980.
l Η δεύτερη στο Μόναχο το 1982, και εξέδωσε το κείμενο με θέμα «Τὸ Μυστῆριον τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τῆς Εὐχαριστίας ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ
Μυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος».

l Η τρίτη στο Κολυμπάρι των Χανίων το
1984 με θέμα «Πίστις, μυστήρια καὶ ἑνότης τῆς
Ἐκκλησίας».

l Η τέταρτη στο Μπάρι της Ιταλίας το 1987 με
θέμα «Πίστις, μυστήρια καὶ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας».
l Η πέμπτη στο Νέο Βάλαμο της Φινλανδίας
το 1988 με θέμα «Τὸ μυστήριον τῆς ἱερωσύνης
ἐν τῇ μυστηριακῇ δομῇ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἰδία ἡ
σπουδαιότης τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς διὰ τὸν
ἁγιασμὸν καὶ τὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ».

l Η έκτη στο Freising της Γερμανίας το 1990
είχε ως αρχικό θέμα «Ἐκκλησιολογικαί καὶ
Κανονικαὶ Συνέπειαι τῆς Μυστηριακῆς Φύσεως τῆς Ἐκκλησίας – Συνοδικότης καὶ Αυθεντία»,
αλλά, λόγω του φορτισμένου κλίματος εξαιτίας
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Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης στην εναρκτήρια συνεδρίαση της
Μεικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου με τον Ρωμαιοκαθολικό συμπρόεδρο Καρδινάλιο
κ. Βάλτερ Κάσπερ

της ουνιτικής δράσης η Μεικτή Επιτροπή
συζήτησε το θέμα της Ουνίας.
l Η έβδομη διεξήχθη στο Balamand του Λιβάνου, το 1993 με θέμα «Ἡ Οὐνία, μέθοδος
ἑνώσεως τοῦ παρελθόντος καὶ ἡ σημερινὴ
ἀναζήτησις πλήρους κοινωνίας».
l Η όγδοη Συνέλευση συνήλθε στη Βαλτιμόρη Η.Π.Α. το 2000.
l Η ένατη στο Βελιγράδι το 2006 με θέμα «Ἡ
θεολογία τῆς κοινωνίας (πρωτεῗο τοῧ Ρώμης καὶ τὸ συναφὲς ζήτημα τῶν ἀνατολικῶν
καθολικῶν ἐκκλησιῶν)».
l Η δέκατη στη Ραβέννα της Ιταλίας το
2007 με θέμα «Ἐκκλησιολογία καὶ κανονικαὶ
συνέπειαι τῆς μυστηριακῆς φύσεως τῆς
Ἐκκλησίας, Ἐκκλησιαστική Κοινωνία, Συνο46



δικότης καὶ Ἐξουσία».

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι
τα θέματα των Συνελεύσεων της Ολομέλειας της
Μεικτής αυτής Επιτροπής προετοιμάζονται, κάθε
φορά, από τη Συντονιστική Επιτροπή για τον Θεολογικό Διάλογο μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών.
Η Συντονιστική Επιτροπή συνήλθε στην
Ελούντα της Κρήτης, 27/9 – 4/10 του 2008, και
προετοίμασε τα κείμενα, που συζητήθηκαν κατά
την 11η Συνέλευση της Ολομέλειας της Διεθνούς Μεικτής Επιτροπής, η οποία έγινε στην
Κύπρο μεταξύ 16-23 Οκτωβρίου 2009. Το θέμα
ήταν σχετικό με τη 10η Συνέλευση της Ολομέλειας, που έγινε στη Ραβέννα, και ήταν «Ὁ ρόλος τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης ἐν τῇ κοινωνίᾳ ὃλων
τῶν Εκκλησιῶν».

Eνατενίσεις

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
11η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Πάφος, Κύπρος, 16-23 Ὀκτωβρίου 2009.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ

ἑνδεκάτη Συνάντηση τῆς Διεθνοῦς Μεικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου
μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς
Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας πραγματοποιήθηκε στὴν Πάφο τῆς Κύπρου, πόλη
μὲ πλούσια ἱστορία, ἡ ὁποία ὑποδέχθηκε
τρεῖς Ἀποστόλους, Παῦλο, Βαρνάβα καὶ
Μᾶρκο. Ἡ Συνάντηση ἔλαβε χώρα ἀπὸ 16
ἕως 23 Ὀκτωβρίου 2009, μὲ γενναιόδωρη
καὶ ἀδελφικὴ φιλοξενία τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.
Στὴ Συνάντηση συμμετεῖχαν εἴκοσι μέλη
ἐκ μέρους τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας,
ἐνῷ ἀρκετοὶ δὲν ἠδυνήθησαν νά παραστοῦν.
Μὲ ἐξαίρεση τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας, ἐκπροσωπήθηκαν ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες: Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας,
Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, Πατριαρχεῖο Μόσχας, Πατριαρχεῖο Σερβίας, Πατριαρχεῖο Ρουμανίας, Πατριαρχεῖο Γεωργίας, Ἐκκλησία Κύπρου, Ἐκκλησία Ἑλλάδος, Ἐκκλησία Πολωνίας, Ἐκκλησία Ἀλβανίας καὶ Ἐκκλησία Τσεχίας
καὶ Σλοβακίας.
Τὶς ἐργασίες τῆς Ἐπιτροπῆς διηύθυναν οἱ δύο συμπρόεδροί της, Καρδινάλιος κ.
Walter Kasper καί Μητροπολίτης Περγάμου
κ. Ἰωάννης, συμπαραστατούμενοι ἀπὸ τούς
δύο Γραμματεῖς: τὸν Μητροπολίτη Σασίμων
κ. Γεννάδιο (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον)
καὶ τὸν Monsignor Eleuterio F. Fortino
(Ποντιφικὸν Συμβούλιον γιά τήν Προώθηση
τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητας).
Κατὰ τὴν ἐναρκτήρια συνεδρία τοῦ Σαββάτου, 17ης Ὀκτωβρίου, τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς
καλωσόρισε μὲ ἐγκαρδιότητα ὁ Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ὑπογραμμίσας
τὴ σπουδαιότητα τῆς διεξαγωγῆς τῆς συνάντησης αὐτῆς στὴν ἀποστολικὴ αὐτὴ πόλη
τῆς Πάφου, γνωστὴ γιὰ τὴν ἱστορία ὄχι μόνο
αὐτῆς τῆς νήσου, ἀλλὰ καὶ τοῦ συνόλου τῆς
Eνατενίσεις



Χριστιανοσύνης.
Τὸ Σάββατο, 17 Ὀκτωβρίου, τὰ μέλη τῆς
Ρωμαιοκαθολικῆς ἀντιπροσωπείας ἐτέλεσαν
τὴ Θεία Εὐχαριστία στὸν Ρωμαιοκαθολικὸ
Ναὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή Λευκωσία,
προεξάρχοντος τοῦ Καρδιναλίου κ. Walter
Kasper, παρόντων καί τῶν Ὀρθοδόξων μελῶν.
Στήν ὁμιλία του ὁ Καρδινάλιος ἐξέφρασε
τήν εὐγνωμοσύνη τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς
Ἀντιπροσωπείας πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, καὶ ἰδιαίτερα στὸν Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο, γιὰ τὴ γενναιόδωρη φιλοξενία
του, καὶ ὑπογράμμισε ὅτι τὸ πνεῦμα τῆς ταπείνωσης καὶ τῆς ἀγάπης πρέπει νὰ ἐπικρατεῖ
στὸ ἔργο τῆς Μεικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαλόγου, τονίζοντας τούς λόγους τοῦ Κυρίου: «καὶ
ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται πάντων δοῦλος» (Μκ 10, 44). Τὴν ἑπομένη Κυριακή, 18 Ὀκτωβρίου, τελέστηκε γιὰ τὰ μέλη τῆς
Ὀρθοδόξου ἀντιπροσωπείας Ἀρχιερατικὸ
Συλλείτουργο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Φανερωμένης στὴ Λευκωσία, προεξάρχοντος
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου
κ. κ. Χρυσοστόμου, παρόντων καὶ τῶν μελῶν
τῆς
Ρωμαιοκαθολικῆς
ἀντιπροσωπείας.
Ὁ Μακαριώτατος στὴν ὁμιλία του μεταξὺ
ἄλλων ἐτόνισε: «Μαζὶ μὲ ὅλες τὶς ἄλλες
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ὑπογραμμίζουμε τὴ
σταθερή ἐμμονή μας στοὺς καθιερωμένους
βασικοὺς πόλους τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνείδησης τῆς πρώτης χιλιετίας τοῦ ἱστορικοῦ
βίου τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι καί οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς πρώτης χιλιετίας ἀποτελοῦν ἐχέγγυο γιὰ τὴν αὐθεντικὴ
θεολογικὴ ἑρμηνεία τοῦ μυστηρίου τῆς ἐν
Χριστῷ Θείας οἰκονομίας ἀλλά καί γιά τήν
αὐθεντική βίωσή του ἀπὸ τοὺς πιστοὺς στὸ
μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, στὸ ὁποῖο προεκτείνεται, ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, ἡ συνεχὴς καὶ ἐνεργὸς παρουσία
τοῦ Χριστοῦ μέσα στὸν κόσμο, μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος».
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Ἐν συνεχείᾳ, οἱ συμπρόεδροι, Καρδινάλιος κ. Walter Kasper καὶ Μητροπολίτης
Περγάμου κ. Ἰωάννης, συνοδευόμενοι ἀπό
τοὺς Μητροπολίτη Σασίμων κ. Γεννάδιο,
Καρδινάλιο κ. Leonardo Sandri, Μητροπολίτη Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειο
καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Roland Minnerath,
ἐπισκέφθηκαν τὸν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς
Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο. Ὁ κ. Πρόεδρος
ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα, ὅπως ὁ σημαντικός
αὐτὸς διάλογος συνεχισθεῖ σὲ ἕναν κόσμο, ποὺ
παραμένει ἀκόμη διῃρημένος, ὅπως συνεχίζει
νὰ παραμένει διηρημένη καὶ ἡ Κύπρος, καὶ
εὐχήθηκε πρόοδο πρὸς ἀποκατάσταση τῆς
κοινωνίας μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.
Τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπισκέφθηκαν
τὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο καὶ παρεκαθήσαν στὸ ἐπίσημο γεῦμα, τὸ ὁποῖο παρέθεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Χρυσόστομος
πρὸς τιμὴν τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς στὸ
Ἀρχιεπισκοπικὸ Μέγαρον.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας οἱ
ἐκπρόσωποι ἐπισκέφθηκαν τὸ Μετόχιο τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, ὅπου τοὺς ὑποδέχθηκε
μὲ θερμότητα ὁ Ἡγούμενός της, Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος, καθὼς καὶ ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ
καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐας. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ.
Βασίλειος παρέθεσε ἐπίσημο δεῖπνο στὸ
Μητροπολιτικὸ Μέγαρο στό Παραλίμνι.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἑβδομάδος τὰ μέλη
εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφθοῦν ἐπίσης
τήν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου καὶ τοὺς
ἀρχαιολογικούς χώρους τῆς Πάφου, πού συνδέονται μὲ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο.
Κατὰ τὴν πρώτη ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν,
ὅπως εἴθισται, τὰ μέλη τῶν δύο πλευρῶν,
Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Ὀρθοδόξων, συνεδρίασαν κεχωρισμένα, ὥστε νὰ συντονίσουν τὸ
ἔργο τοῦ Διαλόγου. Μεταξὺ πολλῶν ἄλλων
ζητημάτων ἡ Ὀρθόδοξη ἀντιπροσωπεία
συζήτησε τὶς ἀρνητικὲς ἀντιδράσεις πρὸς
τὸν Διάλογο ὁρισμένων Ὀρθοδόξων κύκλων, καὶ ἔκρινε ὁμόφωνα ὅτι εἶναι ἐντελῶς
ἀβάσιμες καὶ ἀπαράδεκτες. Ἐπίσης κατεδίκασε τὴν ἐκ μέρους τους διάδοση ψευδῶν
καὶ
παραπλανητικῶν
πληροφοριῶν.
Ὅλα τὰ Ὀρθόδοξα μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς
ἐπιβεβαίωσαν ἐκ νέου ὅτι ὁ Διάλογος συνε48



χίζεται μὲ ἀπόφαση ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν, καὶ διεξάγεται μὲ πιστότητα στὴν
Ἀλήθεια καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ
Ρωμαιοκαθολικὴ ἀντιπροσωπεία ἐθεώρησε
τό προσχέδιο κειμένου ὡς καλὴ βάση γιὰ
τὸ ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἐπιβεβαίωσε
τὴν ἐπιθυμία της νὰ συνεχίσει τὸν Διάλογο μὲ συνέπεια καὶ ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη,
ὑπακούοντας στὸ θέλημα τοῦ Κυρίου.
Ὅπως εἶχε ἀποφασισθεῖ στὴν ἀμέσως
προηγούμενη συνάντηση τῆς Ὁλομελείας
τῆς Ραβέννας, 2007, ἡ Ἐπιτροπή ἐμελέτησε
τό θέμα «Ὁ ρόλος τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης ἐν
τῇ κοινωνίᾳ τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὴν πρώτην
Χιλιετίαν», ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ προσχεδίου κειμένου, ποὺ συνέταξε ἡ Μεικτή Συντονιστικὴ
Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία συνεδρίασε στὸν Ἅγιο
Νικόλαο Κρήτης τό 2008. Στὶς συζητήσεις τῆς
Ὁλομελείας ἡ Ἐπιτροπὴ ἐξέτασε τὸ προσχέδιο κείμενο διεξοδικῶς, προβαίνοντας σὲ διορθώσεις, ἀλλαγὲς καὶ συμπληρώσεις του. Ἡ
Ἐπιτροπὴ ἀπεφάσισε τὴν ὁλοκλήρωση τῶν
ἐργασιῶν της ἐπὶ τοῦ προσχεδίου κειμένου τὸ
ἑπόμενο ἔτος μὲ τὴ σύγκληση τῆς Ὁλομελείας
τῆς Μεικτῆς Ἐπιτροπῆς. Δεδομένου ὅτι δὲν
ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐπεξεργασία τοῦ τελικοῦ
κειμένου, ὁποιοδήποτε τυχὸν κείμενο κυκλοφορήσει δὲν εἶναι ἔγκυρο.
Ἡ προσεχὴς Συνάντηση τῆς Ὁλομελείας
θὰ λάβει χώρα στὴ Βιέννη Αὐστρίας ἀπὸ 20
ἕως 27 Σεπτεμβρίου 2010, καὶ θὰ φιλοξενηθεῖ
ἀπὸ τὸν Καρδινάλιο κ. Christoph Schönborn.
Ἡ ἑνδεκάτη Ὁλομέλεια τῆς Ἐπιτροπῆς
τοῦ Διαλόγου περάτωσε τὶς ἐργασίες της
μὲ τὴν τέλεση Ὀρθοδόξου Ἑσπερινοῦ στὸν
Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ
Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος δεξιώθηκε
τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς στὸ Μητροπολιτικὸ
Μέγαρο, παρόντος καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος προσέφερε σὲ ὅλους ἀναμνηστικὰ δῶρα.
Ἡ Συνάντηση τῆς Μεικτῆς Ἐπιτροπῆς χαρακτηρίσθηκε ἀπὸ πνεῦμα φιλίας, συνεργασίας καὶ πλήρους ἐμπιστοσύνης. Τὰ μέλη της
ἐκτίμησαν ἰδιαιτέρως τὴ γενναιόδωρη φιλοξενία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, καί παρέθεσαν τὴ συνέχιση τοῦ Διαλόγου στὶς προσευχὲς
τῶν πιστῶν.
Πάφος, Κύπρος, 22 Ὀκτωβρίου 2009
Eνατενίσεις

«Δίνουμε μαρτυρία
Ορθοδοξίας με παρρησία
και αγώνα δύσκολο»
l Συνέντευξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ιωάννη στον δημοσιογράφο Αριστείδη
Βικέτο. Δημοσιεύτηκε στις 17.10.2009 στην εφημερίδα «Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ».

Ο

θεολογικός διάλογος μεταξύ Ορθοδοξίας και Ρωμαιοκαθολικισμού είναι ο
πιο σημαντικός από όλους τους θεολογικούς Διαλόγους, που διεξάγει
επίσημα η Ορθόδοξη Εκκλησία με
τους ετεροδόξους, «αλλά συγχρόνως και ο πιο έντονα βαλλόμενος από ορισμένους κύκλους», επισημαίνει στην αποκλειστική συνέντευξη του στον «Φ»
ο Μητροπολίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Περγάμου Ιωάννης, ο οποίος είναι ο συμπρόεδρος
της αρμόδιας επιτροπής από Ορθοδόξου πλευράς, η
οποία συνέρχεται από σήμερα (16 Oκτ.) στην Πάφο.
Ο Περγάμου Ιωάννης, είναι ένας από τους πιο γνωστούς Ορθόδοξους θεολόγους στον διεθνή χώρο.
ΕΡ: Κατ’ αρχάς μπορείτε να μας διευκρινίσετε πώς διεξάγεται ο διάλογος;
ΑΠ: Πρώτον ότι ο Διάλογος αυτός διεξάγεται με
ομόφωνη απόφαση όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Είναι άδικο και παραπλανητικό να στρέφονται
τα πυρά κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή
του προσώπου μου τη στιγμήν που, όπως αποδεικνύουν τα σχετικά Μνημόνια, που υπέγραψαν οι
Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, όλες
οι Ορθόδοξες Εκκλησίες πιστεύουν ότι ο Διάλογος
αυτός πρέπει να συνεχιστεί. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει και στην περίπτωση αυτή, όπως και σε
όλες τις περιπτώσεις των διορθοδόξων ζητημάτων,
απλώς συντονιστικό ρόλο, η δε ταπεινότητά μου,
όπως και τα λοιπά μέλη της Επιτροπής του Διαλόγου, απλώς εκτελούμε, κατά τη συνείδησή μας, την
εντολή των Εκκλησιών μας. Είμαστε βέβαια έτοι-
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μοι να δεχθούμε κάθε κριτική για το εάν εκτελούμε
σωστά την εντολή αυτή, γιατί δεν είμαστε αλάθητοι
(όπως βέβαια δεν είναι αλάθητοι και αυτοί, που μας
κρίνουν). Αλλά το να μας επικρίνουν μόνο και μόνο,
γιατί μετέχομε στον Διάλογο είναι τουλάχιστον
άδικο. Όσοι δεν θέλουν τον Διάλογο, αντιτίθενται
ουσιαστικά στην κοινή βούληση των Ορθοδόξων
Εκκλησιών, και συνεπώς κακώς επιτίθενται στο
Οικουμενικό Πατριαρχείο ή σε μας, που εκτελούμε με κόπο πολύ το δυσχερέστατο και συχνά άχαρο
έργο, που μας ανέθεσαν οι Εκκλησίες μας.
ΕΡ: Μια από τις επικρίσεις, που δέχεσθε,
είναι σχετική με το θέμα, με το οποίο ασχολείται ο Διάλογος. Πρόσφατα και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους σας επικρίνει, γιατί
ασχολείται ο Διάλογος στη φάση αυτή με το
θέμα του πρωτείου.
ΑΠ: Και στο σημείο αυτό υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση. Το θέμα του Διαλόγου δεν το επιλέξαμε
εμείς. Είναι και αυτό αποφασισμένο πανορθοδόξως.
Πριν αναλάβω την συμπροεδρία του Διαλόγου, εξασφάλισα τη γραπτή συμφωνία όλων των Ορθοδόξων
Εκκλησιών ότι το θέμα του Διαλόγου θα είναι στη
φάση αυτή το πρόβλημα του πρωτείου στην Εκκλησία. Σέβομαι και τιμώ την ευαισθησία των Αγιορειτών Πατέρων στα θέματα της πίστεως. Αλλά
γιατί τη μονοπωλούν; Δεν διαθέτουν παρόμοια
ευαισθησία οι Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων
Εκκλησιών; Έχουν βέβαια κάθε δικαίωμα και
χρέος οι μοναχοί, όπως και κάθε πιστός, να εκφράζουν τη γνώμη των. Αλλά οι γνώμες όλων
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νοηθεί χωρίς τη συνοδικότητα. Αυτό υποστηρίμας τελικά υπόκεινται στην κρίση των Ιερών
ζει και εφαρμόζει η Ορθόδοξη Εκκλησία με βάση τον
Συνόδων. Εάν ένας Μ. Βασίλειος έθετε τη γνώ34ο κανόνα των Αποστόλων. Έχομε και οι Ορθόδομη του στην κρίση των Επισκοπικών Συνόξοι «πρώτους», αλλά δεν μπορούν να αποφασίζουν
δων, πόσο μάλλον εμείς; Στη συγκεκριμένη πεχωρίς τη Σύνοδο, ούτε η Σύνοδος χωρίς αυτούς.
ρίπτωση ταπεινώς (και όχι αλαθήτως) φρονώ ότι οι
Αυτό είναι το πνεύμα του Κανόνος, που ανέφερα.
Αγιορείτες Πατέρες (που δεν θεωρούν, είμαι βέβαιος,
Και αυτό έγινε αποδεκτό στη Ραβέννα, παρά
εαυτούς αλαθήτους) δεν έχουν δίκιο. Το θέμα του
το ότι δεν συνάδει με την έννοια του μοναρχιπρωτείου είναι εκκλησιολογικό πρόβλημα (όπως
κού πρωτείου. Το δεύτερο σημείο είναι ότι το
κάθε θέμα κανονικής δομής και διοικήσεως της
πρωτείο του Ρώμης συνδέεται με τη θέση του
Εκκλησίας). Και η Εκκλησιολογία είναι μέρος της
στην Πενταρχία των Πατριαρχών. Αυτό ίσχυε
Δογματικής, δηλαδή θέμα πίστεως. Όταν, συνεπώς,
στην πρώτη χιλιετία και αυτό θα πρέπει να
εξετάζομε στον Διάλογο το θέμα αυτό, εξετάζουμε
ισχύσει σε περίπτωση, που θα ισχύσουν και οι
μία δογματική διαφορά μας. Καμία πρόθεση δεν
λοιπές προϋποθέσεις της
υπάρχει να μη συζητηθούν
πρώτης χιλιετίας (κοινή
τα άλλα δογματικά θέματα,
πίστη κ.λπ.). Πού βρίσκεόπως το filioque κ.λπ. Αλλά
ται η «προδοσία»; Δεν θα
η πείρα από τους άλλους
έλεγε το ίδιο κάθε ακραιφνής
θεολογικούς διαλόγους (με
Ορθόδοξος; Όλοι, νομίζω,
τους Προχαλκηδονίους, τούς
πρέπει να δεχτούμε ότι, αν
Παλαιοκαθολικούς κ.ά.) μας
ο Πάπας δεχόταν την πίστη
έδειξε ότι σε τίποτε δεν ωφεκαι την κανονική δομή της
λεί μια συμφωνία σε άλλα
πρώτης χιλιετίας, θα πρέπει
δογματικά ζητήματα, αν δεν
να είμεθα ευτυχείς. Το κείυπάρξει σύμπτωση σε βασιμενο της Ραβέννας κάνει ένα
κά θέματα Εκκλησιολογίας.
βήμα προς την κατεύθυνση
Ειδικά στις σχέσεις Ορθοδόαυτή. Δεν παραχωρεί τίποτε,
ξων και Ρωμαιοκαθολικών
από όσα ισχύουν την πρώτη
το θέμα του πρωτείου έπαιξε
χιλιετία, αντίθετα υιοθετεί
τον πιο τραγικό ρόλο. Αυτό
βασικές αρχές της Εκκλησιοδημιούργησε τα μεγαλύτερα
λογίας της περιόδου εκείνης.
προβλήματα (Σταυροφορίες,
Ουνία κ.λπ.). Πώς μπορούμε
ΕΡ: Υπάρχουν Ορθόνα προσποιηθούμε ότι δεν
δοξοι Χριστιανοί, που θευπάρχει το φλέγον πρόβλημα
ωρούν ότι με τον Διάλογο
αυτό, και να το θεωρήσουμε Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
παραδίδονται όλα στον
δευτερεύον; Με εκπλήσσει η Περγάμου κ. Ιωάννης
Πάπα. Ποιο είναι επιγραμάποψη αυτή των Αγιορειτών
ματικά το σχόλιό σας για
Πατέρων. Αναφέρονται στη συνοδικότητα ως προϋτην «Ομολογία Πίστεως»;
πόθεση, αλλά ακριβώς τη συνοδικότητα θεωρούμε
ΑΠ: Αλίμονο αν με το να διαλέγεται κανείς με κάκαι εμείς ως προϋπόθεση του Πρωτείου. Αυτή τη
ποιον σημαίνει ότι παραδίδεται σ’ αυτόν. Ποια είναι
θέση υποστηρίξαμε οι Ορθόδοξοι στη Ραβέννα, και
τα δείγματα ότι ο διάλογος μας οδηγεί σε «παράδοση»;
έγινε αποδεκτή.
Πρέπει να προσέχουν όσοι χρησιμοποιούν τέτοιες εκφράσεις. Όσοι μετέχουμε στους Διαλόγους δίνουΕΡ: Το κείμενο της Ραβέννας επικρίθηκε
με μαρτυρία Ορθοδοξίας με παρρησία και αγώνα
πολύ από τους κύκλους αυτούς. Γιατί;
δύσκολο. Γι’ αυτό και απορρίπτομε με βδελυγΑΠ: Πστεύω ότι το κείμενο αυτό δεν μελετήθημία ως ιταμή συκοφαντία κάθε αναπόδεικτη
κε με προσοχή ή με καλή πίστη από όσους το επικρίαμφισβήτηση του Ορθοδόξου φρονήματός μας.
νουν. Δύο βασικά σημεία του κειμένου αρκούν, για
Ως προς την «Ομολογία», που αναφέρατε, παραπέμπω
να δείξουν πόσο ικανοποιητικό πρέπει να θεωρείται
στο σχετικό Γράμμα του Οικουμενικού Πατριάρχου
το κείμενο αυτό από Ορθοδόξου πλευράς. Το ένα είπρος τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Τα λέγει όλα.
ναι ότι συμφωνήθηκε ότι το πρωτείο, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν ασκείται, δεν μπορεί να
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ΕΡ: Πώς αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του

Eνατενίσεις

Διαλόγου το πρόβλημα της Ουνίας;
ΑΠ:Το πρόβλημα της Ουνίας δεν παύει να αποτελεί για τους Ορθοδόξους σοβαρό ζήτημα. Έγιναν
μακρές συζητήσεις γι’ αυτό στα πλαίσια του Διαλόγου. Συμφωνήθηκε και από τη Ρωμαιοκαθολική πλευρά ότι η Ουνία δεν πρέπει να θεωρηθεί
«μοντέλο» ενώσεως, ούτε να χρησιμοποιείται
ως μέσο προσηλυτισμού. Οι Ορθόδοξοι επιμένουν
σ’ αυτά τα δύο σημεία, αλλά θέτουν και το ζήτημα
της εκκλησιολογικής θέσεως της Ουνίας. Το θέμα
θα εξεταστεί από την άποψη αυτή, όταν ο Διάλογος
ασχοληθεί με το Πρωτείο κατά τη β’ χιλιετία, διότι
τότε εμφανίστηκε το πρόβλημα για πρώτη φορά.
ΕΡ: Αληθεύει ότι ο Οικουμενισμός είναι αίρεση και πώς απαντάτε στις έντονες επικρίσεις,
που δέχεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο;
ΑΠ: Για να χαρακτηριστεί κάτι ως αίρεση, πρέπει να είναι σαφής εκτροπή από τα δόγματα, που
θέσπισαν οι Πατέρες και διατύπωσαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Δεν γνωρίζω κανένα Ορθόδοξο,
που να αρνήθηκε ή διέστρεψε τα δόγματα αυτά
στα πλαίσια της Οικουμενικής Κινήσεως. Το να
διαλέγεται κανείς με όσους αρνούνται τα δόγματα
αυτά δεν τον καθιστά αυτομάτως «αιρετικό», και
μάλιστα, όταν με τον διάλογο τα υπερασπίζεται.
ΕΡ: Τι πρέπει να γίνει, για να έχουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ορθή εικόνα και ενημέρωση για την πορεία του Διαλόγου;
ΑΠ: Αυτό, που χρειάζεται, και δυστυχώς
δεν γίνεται ως τώρα, είναι τα κείμενα το Διαλόγου να δίνονται από τις αντιπροσωπείες
κάθε Εκκλησίας στις Συνόδους των και εκεί
να αξιολογούνται και να γίνονται γνωστά ευρύτερα. Ο Διάλογος δεν έχει τίποτε να κρύψει,
όπως κακόβουλα ισχυρίζονται ορισμένοι. Αυτά
που διαδίδονται περί «υπογραφής» της ενώσεως είναι γελοία. Πρώτον, γιατί η Επιτροπή του
Διαλόγου δεν έχει καμία αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο – είναι απλώς ένα συμβουλευτικό όργανο, και
δεύτερον, διότι υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα θέματα προς συζήτηση, και ο δρόμος είναι μακρότατος.
Ας μη ανησυχούν, λοιπόν, οι κακόβουλοι. Η ένωση
δεν θα υπογραφεί ούτε στην Κύπρο!
ΕΡ: Υπάρχει κίνδυνος σχίσματος στην
Ελλάδα ή σε άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες,
λόγω των διαφωνιών, που υπάρχουν για τον
Διάλογο;
ΑΠ: Ελπίζω όχι. Αλλά, αν συνεχιστεί η παραπληροφόρηση και τα ψεύδη περί δήθεν επικειμένης «ένωσης» και παραδόσεώς μας στον Πάπα (!),
το σπέρμα του διχασμού θα ριζώνει όλο και περισEνατενίσεις



σότερο. Και η ευθύνη αυτών που διαδίδουν αυτά
τα ψεύδη, θα είναι τεράστια.
ΕΡ: Τι περιμένετε από τον Διάλογο αυτό;
ΑΠ:Την ιστορία την κατευθύνει ο Θεός. Όσοι
διακηρύττουν ότι η ένωση της Εκκλησίας είναι αδύνατη, οικειοποιούνται το μέλλον από
τα χέρια του Θεού. Ποίοι είμαστε εμείς, για να
προδικάσουμε το μέλλον; Εμείς καλούμεθα να εργαστούμε, χωρίς καμμιά αβαρία στην πίστη, που
παραλάβαμε, για να εκπληρωθεί η καθημερινή
ευχή μας «ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως». Αν
δεν κάνουμε αυτό ή αν το κάνουμε σε βάρος της
πίστεως των πατέρων μας, είμαστε υπόλογοι έναντι του Θεού. Η τελική όμως έκβαση των προσπαθειών μας βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Εκείνος
θα βρει τον τρόπο να επικρατήσει το θέλημά Του,
«ἵνα πάντες ἓν ὦσιν». Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμαστε γι’ αυτό.
ΕΡ: Πώς εκτιμάτε τη στάση των άλλων
Ορθοδόξων Εκκλησιών, ιδιαίτερα Κύπρου
- Ρωσίας - Ελλάδος, στον διεξαγόμενο Θεολογικό διάλογο;
ΑΠ: Όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες μετέχουν
με αντιπροσώπους τους στον Διάλογο αυτό. Αποδεικνύει και αυτό ότι πρόκειται για πανορθόδοξη
βούληση. Η Εκκλησία της Κύπρου, όχι μόνο συμμετέχει ανελλιπώς στις εργασίες του Διαλόγου,
αλλά και δέχτηκε ευγενώς να φιλοξενήσει την
ολομέλεια της Επιτροπής μας τις μέρες αυτές, και
ευχαριστούμε γι’ αυτό τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσόστομο και την Ιερά Σύνοδο της
Εκκλησίας Κύπρου. Η Εκκλησία της Ρωσίας συμμετέχει επίσης ενεργά, με εξαίρεση τη συνάντηση
της Ραβέννας, από την οποία αποχώρησε, όχι λόγω
του Διαλόγου, αλλά εξαιτίας της συμμετοχής της
Εκκλησίας της Εσθονίας, την οποία δεν αναγνωρίζει ως αυτόνομη. Ήδη το θέμα αυτό τακτοποιήθηκε και αναμένεται να αποκατασταθεί η πλήρης
συμμετοχή της και πάλι. Και η Εκκλησία της Ελλάδος δεν έλειψε από καμμία συνέλευση της Επιτροπής. Όλα τα κείμενα του Διαλόγου αποτελούν
καρπό συμβολής όλων των Ορθοδόξων αντιπροσώπων, δεν είναι προσωπικά κείμενα κανενός.
ΕΡ: Ποια η σημασία της συνόδου της
ΜΕΘΔ στην Κύπρο και ποια θέματα θα την
απασχολήσουν;
ΑΠ: Θα συνεχιστεί η συζήτηση περί πρωτείου με επίκεντρο την πρώτη χιλιετία. Ποια ήταν
η θέση του Ρώμης στην Εκκλησία προ του Σχίσματος; Πρόκειται για καίριο και αποφασιστικό
ερώτημα.
■
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Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος υποδέχεται στο Μετόχιο Κύκκου το Ρωμαιοκαθολικό Καρδινάλιο κ. Walter Kasper, Πρόεδρο του Ποντιφικού
Συμβουλίου για τη Χριστιανική Ενότητα και Συμπρόεδρο της Διεθνούς Μεικτής Επιτροπής
για το Θεολογικό Διάλογο μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών

Επίσκεψη Μελών της Διεθνούς Μεικτής
Επιτροπής για το Θεολογικό Διάλογο
μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών
στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο

Α

πό τις 16 μέχρι τις 23 Οκτωβρίου, η
Εκκλησία της Κύπρου φιλοξένησε
στην Πάφο τη Συνέλευση της Διεθνούς Μεικτής Επιτροπής για το
Θεολογικό Διάλογο μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Η Διεθνής Μεικτή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των
Ορθοδόξων Εκκλησιών και της Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας, έχει σκοπό τη συζήτηση θεμάτων και
την επίλυση προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν
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εξαιτίας του σχίσματος του 1054 μ.Χ. ή εμφανίστηκαν μετά το διαχωρισμό των δύο Εκκλησιών.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην
Κύπρο, με την ευκαιρία της Συνέλευσης, οι δύο
συμπρόεδροι της Διεθνούς Επιτροπής, Ρωμαιοκαθολικός Καρδινάλιος κ. Walter Kasper και Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης
Ζηζιούλας, συνοδευόμενοι από τους Μητροπολίτη Σασίμων κ. Γεννάδιο, Καρδινάλιο κ. Leonardo
Sandri, Μητροπολίτη Κωνσταντίας-Αμμοχώστου κ.
Eνατενίσεις

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος ομιλεί στα μέλη
της Διεθνούς Μεικτής Επιτροπής για το Θεολογικό Διάλογο μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών στο Μέγα Συνοδικό του Μετοχίου Κύκκου
Βασίλειο, τον Αρχιεπίσκοπο κ. Roland Minnerath,
το Μητροπολίτη Κένυας κ. Μακάριο και άλλα εκκλησιαστικά στελέχη - εκπροσώπους Ορθοδόξων
τοπικών Εκκλησιών, επισκέφθηκαν τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο στο Μετόχιο της Ιεράς Μονής Κύκκου στη

Λευκωσία. Ο Πανιερώτατος επιφύλαξε θερμότατη
υποδοχή στους υψηλούς επισκέπτες, εξέφρασε τη
συμπαράστασή του στις προσπάθειες της Διεθνούς
Μεικτής Επιτροπής για το Θεολογικό Διάλογο, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της αποστολής της, και
ευχήθηκε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο της.  ■

Αναμνηστική φωτογραφία των Μελών
της Διεθνούς Μεικτής Επιτροπής για το
Θεολογικό Διάλογο μεταξύ Ορθοδόξων και
Ρωμαιοκαθολικών με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας

Στιγμιότυπο από την περιήγηση των Μελών
της Διεθνούς Μεικτής Επιτροπής για το
Θεολογικό Διάλογο μεταξύ Ορθοδόξων και
Ρωμαιοκαθολικών στον ιερό ναό Αγίου Προκοπίου Μετοχίου Κύκκου στη Λευκωσία
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Πότε και πώς θα
μιλήσουμε στα
παιδιά μας για τα
προβλήματά τους
l Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλου

Σ

το πλαίσιο του προγράμματος των μηνιαίων ομιλιών, που θα διεξάγονται με
τη συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης
Ταμασού και Ορεινής και του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου
«Απόστoλος Βαρνάβας», εντάσσεται και η ομιλία
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και
Σιατίστης κ. Παύλου με τίτλο “Πότε και πώς θα μιλήσουμε στα παιδιά μας για τα προβλήματά τους”,
που δόθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2009 στην Αίθουσα Τελετών της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και
Ορεινής. Στη διάλεξη πήραν μέρος εκπρόσωποι και
στελέχη του εκκλησιαστικού χώρου, καθώς και
πλήθος κόσμου, που με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησε την εκδήλωση. Την πρώτη αυτή ομιλία
χαιρέτησε ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου, Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Ιεράς και Σταυροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα, Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, ενώ μια σύντομη αναφορά στη
βιογραφία και στο έργο του πρώτου ομιλητή έκανε
ο Πρωτοσυγκελλεύων της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και
Σιατίστης κ. Παύλος Ιωάννου γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1947, όπου και τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Μετά την αποφοίτησή του από τη Θεολογική
Σχολή Αθηνών το 1971, χειροτονήθηκε διάκονος και
στη συνέχεια πρεσβύτερος. Εργάσθηκε ποιμαντικά
στην Εργατούπολη του Μαντουδίου για 25 έτη, ενώ
από το 1998 υπηρέτησε ως Γραμματέας αρκετών Συνοδικών Επιτροπών, και μάλιστα της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος. Για τρία έτη υπηρέτησε ως Διευθυντής Κατηχήσεως της Αποστολικής Διακονίας και
Διευθυντής της Σχολής Κατηχητών και του Φροντιστηρίου Επιμορφώσεως Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας. Διετέλεσε παραγωγός ραδιοφωνικών
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εκπομπών του Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου
συνεχίζει να κάνει εκπομπές, και στον Ρ/Φ σταθμό
της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης. Ως
Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης χειροτονήθηκε στις 4 Μαρτίου 2006 και ενθρονίσθηκε την 1η
Απριλίου 2006. Έχει ιδρύσει Σχολή Γονέων, Σχολή
Βυζαντινής Μουσικής και συσσίτια για απόρους.
Επισκέπτεται διαρκώς τα χωριά της Ιεράς Μητροπόλεώς του, τονώνοντας πνευματικά και εθνικά τους
κατοίκους της ακριτικής αυτής περιοχής.
Στο πλαίσιο ενός προλόγου θα επισημανθούν οι
παράγοντες, που είναι καθοριστικοί για την κατανόηση της σπουδαιότητας του θέματος της υπόψη
ομιλίας και για την εξασφάλιση ενός εποικοδομητικού προβληματισμού σχετικά με τη σχέση μεταξύ
γονέων και παιδιών στο πλαίσιο της σύγχρονης
κοινωνίας. Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου αποτέλεσε απάντηση σε δυο βασικά ερωτήματα, που
απασχολούν τους γονείς και αφορούν στην
κατάλληλη χρονική περίοδο συζήτησης των
προβλημάτων με τα παιδιά και στον τρόπο, με
τον οποίο πρέπει να γίνουν οι σχετικές συζητήσεις. Πριν να εκτεθούν οι απόψεις του ομιλητή,
πρέπει να ερμηνευθεί η έννοια του διαλόγου και ο
τρόπος που η παρουσία ή η έλλειψή του καθορίζει
τη σχέση των γονέων με τα παιδιά τους. Στο έργο
της αδερφής Μαγδαληνής, από τις εκδόσεις της
Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής
Τιμίου Προδρόμου στο Έσσεξ Αγγλίας, με τίτλο
“Σκέψεις για τα παιδιά στην Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα”, επισημαίνεται, ότι οι άνθρωποι
ισχυρίζονται ότι μιλούν με τα παιδιά τους, αλλά
στην πραγματικότητα μιλούν στα παιδιά τους. Οι
έφηβοι έχουν ανάγκη από έναν αληθινό διάλογο με τους γονείς τους, ο οποίος σε ένα κλίμα
ελευθερίας και ειλικρίνειας θα τους δώσει τη
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δυνατότητα να διατυπώσουν ερωτήσεις και να
εκφράσουν τις αμφιβολίες, την κριτική και τη
γνώμη τους. Αυτή η διαδικασία, που διεξάγεται με
σκοπό την εξασφάλιση μιας αρμονικής σχέσης, προϋποθέτει ύπαρξη και έκφραση αμοιβαίου σεβασμού
και ενδιαφέροντος. Αν ληφθεί υπόψη η μεγάλη
συγκατάβαση, που έκανε ο Χριστός, για να μιλήσει
με εκείνους που είχαν ανάγκη, τότε επισημαίνεται
ως βασικός σκοπός της αγωγής η προσπάθεια διατήρησης μιας ειλικρινούς επαφής με τους νέους. Η
έλλειψη αυτής της πραγματικής επαφής συνεπάγεται ανυπακοή και αξιολόγηση των συμβουλών, που
δίνονται με αγάπη από τους γονείς προς τους νέους,
ως επιπλήξεις ή κηρύγματα. Ορισμένες φορές η
άκαμπτη στάση των γονέων ενός επαναστατημένου εφήβου γίνεται πρόξενος μεγάλης αγωνίας, καθώς το παιδί δεν τους έχει εμπιστευθεί
τις αληθινές αναζητήσεις και τους προβληματισμούς του, και η αποκατάσταση των σχέσεων
είναι αδύνατη. Χωρίς τη συνεργασία των γονέων
με την Εκκλησία δεν μπορεί να αποκατασταθεί η
σχέση του παιδιού με τον Θεό. Το έργο της Εκκλησίας είναι η διατήρηση της επαφής με τον λόγο του
Θεού, η ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου των γονέων και η απάντηση θεμελιωδών για τη ζωή των
νέων ερωτημάτων, όπως αυτών, που αποτελούν τη
θεματική της ομιλίας.
Στην αρχή της ομιλίας του ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος
επισήμανε ότι οι έως τώρα συζητήσεις του με γονείς
και παιδιά, που αναζητούν τον λόγο του Θεού και
ψάχνουν εναγωνίως λύσεις στα προβλήματά τους,
αποτέλεσαν βάση προβληματισμού για τον ίδιο και
συνεχούς προσπάθειας άμβλυνσης των επίμαχων
σχέσεων ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά. Η
κατάλληλη χρονική περίοδος και ο τρόπος ενασχόλησης των γονέων με τα προβλήματα των παιδιών
τους αποτελούν μέλημα και ανησυχία των γονέων, που αρκετές φορές αναζητούν την πνευματική
συνδρομή της Εκκλησίας, όταν τα προβλήματα
υπάρχουν. Σε αυτό το πλαίσιο και με πρόθεση να
καθορίσει τη σωστή χρονική περίοδο ενασχόλησης των γονέων με τα προβλήματα των παιδιών, ο
ομιλητής προσπάθησε να ερμηνεύσει τους λόγους
που ωθούν τους γονείς σε τέτοιους λανθασμένους
χειρισμούς και κινήσεις που θα μπορούσαν να είχαν
προληφθεί. Ένα σημαντικό πρώτο λόγο αποτελεί η άγνοια των γονέων για την ύπαρξη προβλημάτων στα παιδιά τους, καθώς θεωρούν ότι
η παροχή υλικών αγαθών είναι αρκετή για την
εξασφάλιση ενός υψηλού βιοτικού επιπέδου
και αρμονικών σχέσεων μεταξύ τους. Έναν
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Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού
και Ορεινής κ. Ησαΐας, Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου
«Απόστολος Βαρνάβας»
δεύτερο λόγο αποτελεί η άρνηση των γονέων
να συζητήσουν με τα παιδιά τους και να απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα, που τα απασχολούν, όπως, για παράδειγμα, γιατί πρέπει
να σπουδάζει ή να εργάζεται κάποιος. Ο τρίτος
και πιο σημαντικός λόγος είναι ότι λόγω της
άγνοιας των προβλημάτων, που σχετίζονται
με την ανάπτυξη των παιδιών οι γονείς σπεύδουν πολύ αργά να εκθέσουν το πρόβλημα
και να ασχοληθούν με αυτό. Ο ομιλητής τόνισε ότι θα πρέπει να γίνεται διάλογος με τα παιδιά,
πριν οι απορίες τους μετατραπούν σε προβλήματα.
Εδώ επισημαίνεται η συμβολή των ιδεών των μεγάλων παιδαγωγών από τον Pestalozzi μέχρι τον
Dewey, όλων αυτών, που δέχτηκαν ότι το παιδί δεν
αποτελεί ατελή ενήλικα, αλλά μια ιδιαίτερη και σεβαστή φάση της ανθρώπινης ζωής, και ανέτρεψαν
τις θέσεις, που ήθελαν τον ανήλικο υποχρεωμένο
να αντιγράφει ως μοντέλο μίμησης τον ενήλικα. Είναι απαραίτητη η εξεύρεση τρόπων που θα βοηθήσουν το παιδί να γνωρίσει καλύτερα τον κόσμο, που
το περιβάλλει, με τις δικές του ικανότητες και τις
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δικές του διαθέσεις. Ο Johann Heinrich Pestalozzi,
εκπρόσωπος του νεώτερου ανθρωπισμού, καθόρισε ορισμένους κανόνες, που πρέπει να ισχύουν στο
πλαίσιο της μαθησιακής και της γενικότερης παιδαγωγικής διαδικασίας. Όταν μια μητέρα τον πλησίασε, σύμφωνα με τα λόγια του ομιλητή, και
ζήτησε τη βοήθειά του για τα προβλήματα, που
αντιμετώπιζε με την έξι ετών κόρη της, ο παιδαγωγός απάντησε ότι ήταν ήδη πολύ αργά.
Αυτή η επισήμανση αποτελεί ταυτόχρονα και μια
απάντηση στο ερώτημα, σχετικά με τον καθορισμό
της κατάλληλης χρονικής περιόδου ενασχόλησης των γονέων με τα προβλήματα των παιδιών, η
οποία πρέπει να τοποθετείται σε πολύ μικρή ηλικία.
Ο Γέροντας Πορφύριος έδινε συμβουλές στις

Ο Αντιπρόεδρος του Φιλανθρωπικού και
Ιεραποστολικού Ομίλου «Απόστoλος Βαρνάβας», Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος
της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής
Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα, Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ
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εγκυμονούσες να λένε ευχές, καθώς ήθελε να
επισημάνει ότι αυτές οι προγεννητικές διαδικασίες, που ορίζονται από την αντίδραση του
νεογέννητου προς τη φωνή της μητέρας του,
μπορούν να επηρεάσουν τις κοινωνικές του
συναλλαγές. Μουσικά ερεθίσματα τονώνουν τη
νοημοσύνη και τη δημιουργικότητα, χάρη στις μελωδίες, την αρμονική δομή της σύνθεσης και τους
ευχάριστους ήχους. Συγκεκριμένα, η μουσική ενισχύει τη δυνατότητα συγκέντρωσης και μάθησης
στον άνθρωπο, καθώς και την αποφασιστικότητα,
τη διαίσθηση, την ετοιμότητα και τη δημιουργικότητα. Η ενασχόληση επομένως με τον νέο άνθρωπο
πρέπει να αρχίσει πολύ νωρίς. Οι Έλληνες ήταν οι
πρώτοι, που εφάρμοσαν την πρόληψη από την αρχαιότητα με τη γνωστή ρήση “κάλλιον τὸ προλαμβάνειν ἢ τὸ θεραπεύειν”.
Ο άνθρωπος επιβάλλεται να διαπαιδαγωγηθεί, για να μπορέσει να υψωθεί από το βιολογικό στο πνευματικό επίπεδο. Η αγωγή είναι
η πρώτη και ουσιαστική βοήθεια, που μπορεί και
πρέπει να προσφερθεί στον άνθρωπο. Βασική της
επιδίωξη είναι να αφυπνίσει και να καλλιεργήσει
αρμονικά όλες τις δυνάμεις του και τις φυσικές του
καταβολές. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος θα γίνει
ικανός να ικανοποιεί μόνος του, αυτόνομα και αυτενεργά, τις ανάγκες του, και να ανταποκρίνεται
σωστά στα καθήκοντα, στις σχέσεις και στις απαιτήσεις, που επιβάλλει η ζωή. Κυρίως όμως η αγωγή
πρέπει να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει συνείδηση της βαθύτερης και ανθρώπινης αξίας του. Μόνο
η εμπειρία αυτή υψώνει τον άνθρωπο υποχρεωτικά
και ουσιαστικά πάνω από το ζώο. Ένας σημαντικός
παράγοντας, που συμβάλλει στην πρόληψη των
προβλημάτων, επομένως είναι η αγωγή των γονέων,
από την οποία εξαρτάται και η αγωγή των παιδιών,
επειδή, όπως επισημαίνει και η ρήση, “οὐκ ἂν λάβοις
παρὰ τοῦ μὴ ἒχοντος”. Η διαμόρφωση και η διαπαιδαγώγηση του χαρακτήρα ενός παιδιού εξαρτάται
άμεσα από την οικογένεια. Και ενώ δεν υπάρχουν
πρότυπα ή ρητές συμβουλές, τη στάση των γονέων
πρέπει να διέπουν ηθικές αρχές, γνώση των ιδιαιτεροτήτων του χαρακτήρα των παιδιών, κατάλληλοι
ελιγμοί και προσαρμογές ανάλογα με την προσωπικότητα των παιδιών και τις ανάγκες της ηλικίας
τους. Οι γονείς πρέπει να συνειδητοποιήσουν
από τη στιγμή της γέννησης των παιδιών τους
ότι ο ρόλος τους στην αγωγή τους είναι πολύ
σημαντικός για τη μετέπειτα νοητική, συναισθηματική, ηθική και ψυχολογική ανάπτυξη
των παιδιών. Αυτό σημαίνει, ότι οι γονείς πρέπει
με υπευθυνότητα και σύνεση να αντιμετωπίζουν
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τα προβλήματα αγωγής, που παρουσιάζονται στις
διάφορες περιόδους ανάπτυξης του παιδιού, εφαρμόζοντας κοινή πορεία διαπαιδαγώγησης, μετά από
ουσιαστικό διάλογο. Το παιδί ποτέ δεν είναι μικρό για να κατανοεί τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτει, όταν αυτές συνοδεύονται
από ήρεμο και ειλικρινή διάλογο. Τα παιδιά
έχουν καθαρή καρδιά και η αλήθεια πηγαίνει
πάντα εκεί. Ο Σεβασμιώτατος επισήμανε, ότι
αν δεν δώσουν οι γονείς την κατάλληλη εξήγηση και απάντηση στα ερωτήματα τους, θα
την δώσουν αργότερα κάποιοι άλλοι με διαφορετικά κίνητρα και επικίνδυνα αποτελέσματα.
Απαιτείται χρόνος και υπομονή, καθώς η ανάγκη
των νέων ανθρώπων για καθοδήγηση είναι μεγάλη.
Και εδώ αναφέρθηκε χαρακτηριστικό παράδειγμα
ενός παιδιού, ο πατέρας του οποίου έλειπε αρκετές
ώρες από το σπίτι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Μετά από σχετική ερώτηση του παιδιού, τις
προθέσεις της οποίας δεν είχε κατανοήσει ο πατέρας,
ο ίδιος ενημέρωσε το παιδί, ότι η αμοιβή που έπαιρνε
για μια ώρα εργασίας ήταν σαράντα ευρώ. Όταν ο
μικρός του ζήτησε είκοσι ευρώ, ο πατέρας εξοργίστηκε και τον έστειλε στο δωμάτιό του. Μετά από
αρκετή ώρα και όταν ο πατέρας μετάνιωσε για την
απότομη αντίδρασή του, πρόσφερε στον γιό του το
ποσό, που του είχε ζητήσει. Το παιδί πήρε τα χρήματα, τα συμπλήρωσε στα υπόλοιπα, που φύλαγε
κάτω από το μαξιλάρι του και τα πρόσφερε στον πατέρα του, λέγοντας: “Πατέρα, μπορείς αύριο να έρθεις μια ώρα πιο νωρίς στο σπίτι, για να φάμε μαζί;”.
Αυτή η εμπειρία προβάλλει την ανάγκη των παιδιών για προσοχή, διάλογο και αγάπη, επειδή τις πληγές, που δημιουργούνται από την έλλειψη αυτών,
δεν μπορεί να τις επουλώσει η λογική. Μέσα από
ένα πλήθος παραδειγμάτων και βιωματικών εμπειριών ο Σεβασμιώτατος επισήμανε ότι δεν πρέπει να
αντικαθίσταται ο χρόνος με χρήμα και ότι η αγάπη
προς τα παιδιά πρέπει να είναι θυσιαστική, και όχι
εγωιστική. Η ταυτότητα της παιδικής ψυχής είναι
πάντα ίδια, και η αγωγή της απαιτεί ειδικούς χειρισμούς. Αρκετές φορές βλέπουμε τα παιδιά, αλλά δεν
τα προσέχουμε και επειδή δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα ουσιώδη από τα επουσιώδη, γινόμαστε θεατές προβλημάτων. Πρόκειται για προβλήματα επομένως, που δεν είναι ξαφνικά, όπως ισχυρίζονται οι
γονείς. Μόνο η ανακάλυψή τους είναι ξαφνική.
Πρόκειται για μια αρκετά δύσκολη πορεία διαπαιδαγώγησης, που προϋποθέτει επιπλέον την
ύπαρξη ισοτιμίας και ισοδυναμίας ρόλων ανάμεσα
στους δύο γονείς. Και οι δύο γονείς πρέπει να
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Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου
και Σιατίστης κ. Παύλος
είναι παρόντες σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης
των παιδιών τους, προσφέροντας σημαντική
καθοδήγηση και αγωγή, η οποία να διέπεται
από δημοκρατισμό, φιλελευθερισμό και διάλογο, χωρίς να υπάρχει αυταρχισμός και έλλειψη ελευθερίας στην έκφραση του παιδιού. Σε
αυτό το πλαίσιο ο Σεβασμιώτατος έθεσε το ερώτημα
αν οι γονείς γνωρίζουν ποια θα είναι η κατεύθυνση
της αγωγής, που θα δώσουν στα παιδιά τους, και αν
υπάρχει ομόφωνη απόφαση σχετικά με αυτή την
επιλογή. Εδώ διερωτάται αν γνωρίζουν οι γονείς
πραγματικά τα παιδιά τους. Και αν τα γνωρίζουν,
γιατί δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Η απάντησή του επιβεβαιώνεται με τη διαπίστωση ότι οι γονείς δεν βλέπουν ότι και τα παιδιά τους έχουν ψυχή
και επομένως δεν λαμβάνουν υπόψη τα λόγια τους.
Στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους παρέχουν κυρίως υλικά αγαθά, και δεν
συνειδητοποιούν, ότι με μια σωστή αγωγή τα παιδιά
μπορούν να αποκτήσουν όλα εκείνα τα εφόδια, ώστε
να έχουν τη δύναμη να αντιστέκονται στις περιττές
και ανύπαρκτες ανάγκες, και να μη στηρίζουν την
ευτυχία τους στην απόκτηση υλικών αγαθών. Σε
αυτό το πλαίσιο επισημαίνεται και η σημασία της
θρησκευτικής αγωγής, που επιδιώκει την καλλιέργεια της ψυχής των παιδιών μέσω της παροχής βιωματικών εμπειριών που είναι καθοριστικές για τη
διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Η παροχή εμπειριών, πρέπει να γίνεται με αγάπη και αλήθεια και να
συνοδεύεται από μια εποικοδομητική σχέση, που
να στηρίζεται στον διάλογο και στον σεβασμό της
παιδικής ψυχής. Πρέπει επομένως οι γονείς να
μάθουν να μιλούν στα παιδιά τους από μικρή
ηλικία, επειδή αργότερα οι οποιεσδήποτε προσπάθειες εξασφάλισης ενός διαλόγου δεν θα
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και στα παιδιά, πρέπει να γεμίσει, σύμφωνα με τον
ομιλητή, με αγάπη και σεβασμό. Βασική προϋπόθεση των αρμονικών σχέσεων αποτελεί η αξιοπιστία
απέναντι στις υποσχέσεις, που δίνουν οι γονείς, ο
συνεπής καθορισμός ορίων και η σύμπτωση απόψεων των γονέων για οποιουσδήποτε χειρισμούς
στο πεδίο της αγωγής των παιδιών.

Άποψη από το κοινό που παρακολούθησε
τη διάλεξη
αποδίδουν. Η εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού διαλόγου προϋποθέτει και γνώση των
χαρακτηριστικών στοιχείων της κάθε ηλικίας
των παιδιών. Χαρακτηριστικά της εφηβείας, για
παράδειγμα, είναι η συναισθηματική και σεξουαλική ωρίμανση και η ολοκλήρωση της διανοητικής
ανάπτυξης των παιδιών, που τους επιτρέπει να κάνουν λογικές υποθέσεις και συσχετισμούς, να σκέφτονται επαγωγικά, να ελέγχουν την ορθότητα των
όσων έχουν διδαχθεί με τη βοήθεια των νεοαποκτηθεισών νοητικών ικανοτήτων και να παρουσιάζουν
τις πρώτες τάσεις αμφισβήτησης. Σε αυτό το πλαίσιο
αμφισβήτησης και απομυθοποίησης εντάσσεται και
η διερεύνηση των ορίων των μεγάλων. Ο έφηβος
μέσα από την αποκαθήλωση των γονιών του
θα ψάξει για νέα πρότυπα, θα θεοποιήσει σύμβολα της μαζικής κουλτούρας και θα αναζητήσει έναν αληθινό μύθο, για να αντικαταστήσει
τον πεσμένο μύθο των γονέων του. Ο ρόλος των
γονέων σε αυτό είναι δύσκολος και υπεύθυνος,
καθώς πρέπει να αποδεχτούν την απομυθοποίησή
τους, με επιμονή και υπομονή να προασπίζουν τα
όριά τους και να προβάλουν σαν μια σταθερή βάση,
στην οποία ο έφηβος μπορεί να στηριχτεί. Μια στάση, που συνδυάζει την επιείκεια και την αποδοχή
με τη θέσπιση ξεκάθαρων ορίων και την προάσπιση
των αξιών είναι ίσως η πιο βοηθητική, καθώς δίνει
στον έφηβο τα όρια, που αναζητά, χωρίς να μπλοκάρει την επικοινωνία του με τους γονείς. Επειδή η
ανάγκη των εφήβων είναι η γνησιότητα και η αποφυγή μιας νέας αποϊδανικοποίησης, αποτελεί ευθύνη της κοινωνίας και της εκπαίδευσης η προβολή
γνήσιων προτύπων, προτύπων πέρα από τη σφαίρα
της εμπορικής εκμετάλλευσης. Η απόσταση επομένως, που δημιουργείται ανάμεσα στους γονείς
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Το επόμενο ερώτημα της ομιλίας σχετίζεται
με τον τρόπο συζήτησης των προβλημάτων με τα
παιδιά. Εδώ τονίζεται από τον ομιλητή ο ρόλος της
γλωσσικής επικοινωνίας, η καθοριστική σημασία
που έχει ο διάλογος για τις ανθρώπινες σχέσεις,
ο τρόπος έκφρασης και η ηθική της γλώσσας. Η
αλήθεια αποτελεί τον βασικό παράγοντα, που νοηματοδοτεί τη ζωή των παιδιών, και καθορίζει τις
σχέσεις τους με τους γονείς. Ο Σεβασμιώτατος από
το πλήθος των βιωματικών εμπειριών του επέλεξε
ορισμένα παραδείγματα, για να επισημάνει τον τρόπο προσέγγισης και συζήτησης ορισμένων προβλημάτων, που απασχολούν τους γονείς. Ένα από τα
ζητήματα, που αφορούν τη σημερινή νεολαία,
είναι το ζήτημα των προγαμιαίων σχέσεων. Η
περιοριστική αντίληψη της Εκκλησίας έρχεται σε αντίθεση με την αποδοχή που επιβάλλουν οι σύγχρονες κοινωνικές και ηθικές επιταγές. Συνέπειες της αλόγιστης αυτής αποδοχής
αποτελούν οι βεβαρημένες συναισθηματικές καταστάσεις στο υποσυνείδητο του ανθρώπου, η ενεργοποίηση αμυντικών μηχανισμών για την αποφυγή
διάπραξης ίδιων λαθών, οι συνέπειες του φόβου για
τη σύναψη νέων σχέσεων και η απομόνωση. Είναι
απαραίτητος εδώ ο πνευματικός αγώνας για τη διατήρηση της αγνότητας της ψυχής και του σώματος
και η αποδοχή με αυτόν τον τρόπο της προτεραιότητας της ευλογίας και της χάρης του Θεού. Επισημαίνεται επομένως ο σημαντικός ρόλος της αγωγής
με σκοπό την ενίσχυση των θεμελιωδών αξιών,
όπως είναι η αγάπη και ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο, που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις των δύο
φύλων. Η ύπαρξη προγαμιαίων σχέσεων προϋποθέτει έλλειψη αγάπης και μεταβάλλει τον συνάνθρωπο σε αντικείμενο απρόσωπης χρήσης. Ένα
άλλο πρόβλημα, που απασχολεί τη σημερινή
κοινωνία, είναι τα ναρκωτικά, η αντιμετώπιση
του οποίου πρέπει να επαναπροσδιοριστεί στο
πλαίσιο μιας σωστής αγωγής και προαγωγής
της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας
των νέων. Η θεραπεία του προβλήματος προϋποθέτει συγκατάθεση και από τα παιδιά, τα οποία ούτε
μπορούν, αλλά και ούτε θέλουν, να αποδεσμευτούν
από αυτήν την εξάρτηση. Αυτό που απαιτείται δεν
είναι μόνο η γυμναστική της θέλησης, που εφαρEνατενίσεις

μόζεται στις κοινότητες των κέντρων αποτοξίνωσης αλλά η θεραπεία της ψυχής. Οι συμβουλές, που έδωσε ο Σεβασμιώτατος σε κάποιον
νεαρό χρήστη, ήταν: “Να πηγαίνεις κάθε
Κυριακή στην Εκκλησία, να κοινωνείς, να
προσεύχεσαι, να διαβάζεις το Ευαγγέλιο
και να συζητάς με τον Πνευματικό σου”. Τα
λόγια του ήταν απλά και αληθινά, άγγιξαν την
ψυχή του νέου και τη θεράπευσαν. Το λάθος,
όπως επισημαίνει ο Σεβασμιώτατος, είναι ότι οι
γονείς και οι σχετικοί φορείς υποβαθμίζουν τον
ρόλο της ψυχής και της δύναμής της, και αγνοούν ότι αυτό, που απαιτείται, είναι μια συστηματική θεραπεία αυτής. Η έλλειψη πίστης για
την ύπαρξη της ψυχής στον άνθρωπο, που έχει
ανάγκη, ωθεί στην καταδίκη του. Συστήνεται
όμως και η αποφυγή παροχής αμέριστης αγάπης από τους γονείς στα παιδιά χρήστες, επειδή
παρατηρείται εκμετάλλευση αυτής. Δεν πρέπει
να παρέχεται αγάπη χωρίς αλήθεια. Ο ομιλητής
προέτρεψε τους γονείς με τα εξής λόγια: “Γίνετε
άγιοι, εσείς οι γονείς, και τα παιδιά σας θα
βρουν τον δρόμο τους. Πρέπει να επέμβει η
Χάρη του Θεού, για να λυθούν τα προβλήματα. Η πρόληψη επομένως είναι η σωστή
αγωγή και το μέτρο αξίας είναι η Εκκλησία, καθώς για τον άνθρωπο ο Θεός έγινε
άνθρωπος”.
Επισημαίνεται ότι οι σημερινοί γονείς έχουν
πολλές υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι των
παιδιών τους. Η όσο γίνεται σωστή ανατροφή
και αγωγή τους είναι πολύ δύσκολη, και απαιτεί
σωστούς χειρισμούς και ιδιαίτερη στάση απέναντι στα προβλήματα των παιδιών. Οι γονείς
παρέχουν φροντίδα και αγάπη, αλλά το παιδί
χρειάζεται πολύ περισσότερα από αυτά. Χρειάζεται μια καλή βάση για την ανάπτυξή του και
ένα καλό στήριγμα για τα προβλήματα και την
ομαλή ένταξή του στην κοινωνία. Στο πλαίσιο
αυτό επισημαίνεται και ο ρόλος της Εκκλησίας,
η οποία μεριμνά για τη λειτουργική αγωγή των
παιδιών της. Η εμπειρία και η πράξη της Εκκλησίας αποδέχονται πως από την περίοδο
της κύησης το παιδί δέχεται επιδράσεις του
περιβάλλοντος, επομένως και της λατρευτικής ζωής της μητέρας, και συνοδοιπορεί
μαζί της προς την αιωνιότητα. Γνωρίζουμε
από την Αγία Γραφή πως ένα κυοφορούμενο παιδί μπορεί να αισθανθεί την παρουσία του Θεού:
Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος “ἐσκίρτησεν …
ἐν ἀγαλλιάσει” στην κοιλιά της Αγίας Μητέρας
του “ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν
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τῆς Μαρίας”, της Μητέρας του Κυρίου. (Λουκ.
α’ 41). Σημαντικά για την προσωπικότητα του
παιδιού είναι τα πρώτα έτη, καθώς απομνημονεύει εύκολα τις γνώσεις και τις εμπειρίες, που
αποκτά με τις αισθήσεις του. Αυτά βεβαιώνουν
την εξαιρετική επίδραση, που μπορεί να έχει η
λατρευτική ατμόσφαιρα, μέσα στην οποία ζει,
κινείται και μεγαλώνει το κάθε παιδί. Η προσευχή της οικογένειας κατά την ώρα του φαγητού,
το ευλαβικό άναμμα της κανδήλας, ο αγιασμός,
το ευχέλαιο ή το σημείο του Σταυρού είναι οι
πρώτες λειτουργικές εμπειρίες του παιδιού. Ο
Μέγας Βασίλειος προτρέπει και δικαιολογεί:
“προσευχαὶ μὲν κοιναὶ καὶ παισὶ καὶ πρεσβυτέροις ἔστωσαν … τοῖς μὲν γὰρ παιδίοις
ἐθισμὸς ἐκ τοῦ ζήλου τῶν τελειοτέρων πρὸς
κατάνυξιν καὶ τοῗς προάγουσιν οὐ μικρὰ ἐν
προσευχαῗς ἡ παρὰ τῶν νηπίων βοήθεια” (Μ.

Βασιλείου, όροι κατά πλάτος, Ε.Π.Ε τόμος 8ος,
σελ. 254). Έτσι τα παιδιά αποκτούν ένα αισθητήριο για την προσευχή ή την νηστεία, βλέποντας τους γονείς τους, και η εμπειρία μετατρέπεται σε βίωμα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος
δημιουργώντας αναμνήσεις.
“Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ

ἐλθεῖν πρός με˙ τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν” (Ματθ. 19, 14). Με αυτούς

τους λόγους ο Χριστός καλεί τα παιδιά με την
άδολη σκέψη και καθαρή καρδιά να τον πλησιάσουν και να τον γνωρίσουν, ενώ σε αυτή την παρότρυνση του Χριστού βασιζόμενη η Εκκλησία,
προσδιορίζει τον ρόλο της στην αγωγή των παιδιών, που καλούνται να γνωρίσουν μέσα από τη
ζωή, τη διδασκαλία και την προσευχή της τον
Χριστό. Στην Εκκλησία τα παιδιά μαθαίνουν να
διακρίνουν τα επουσιώδη από τα ουσιώδη της
ζωής, καθώς ο Χριστός στο Ευαγγέλιο προτρέπει να ζητάμε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών.
Έτσι ο άνθρωπος γνωρίζει ότι καλείται να ζήσει
αιώνια στη βασιλεία του Θεού και κατανοεί, ότι
η αξία του είναι ανεκτίμητη. Σήμερα πολλοί παράγοντες εκτός της Εκκλησίας προσπαθούν να
πείσουν τους ανθρώπους και ιδιαιτέρως τα νέα
παιδιά πως ο άνθρωπος δεν έχει καμμία προοπτική αιωνιότητας και έτσι εύκολα οι νέοι χειραγωγούνται. Γι’ αυτό καθίσταται επιτακτική
η ανάγκη τα παιδιά να γνωρίσουν τον Χριστό, ώστε να αποκτήσουν αληθινό νόημα
στη ζωή τους, βεβαιότητα, πίστη και ελπίδα. Αξίες με τις οποίες θα αγωνισθούν και
θα είναι νικητές, αφού θα είναι μαζί με τον
Χριστό. 
■
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Η Επικοινωνία
στις Στενές Σχέσεις
l Της Κατερίνας Γεωργάκη
Συμβούλου Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης
Ιεράς Μονής Κύκκου

Τι σημαίνει στενές σχέσεις
Με τον όρο στενές σχέσεις εννοούμε τις σχέσεις, στις οποίες οι άνθρώποι έρχονται πολύ κοντά
ο ένας στον άλλο. Συνήθως κάθε άνθρωπος έχει
την ταυτόχρονη ανάγκη για κοινωνικότητα (φίλοι) και δεσμό (με σύζυγο ή ερωτικό σύντροφο). Η
απουσία ενός από τα δύο συνεπάγεται μοναξιά.

Τα χαρακτηριστικά
των στενών σχέσεων
Χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα στοργής, εμπιστοσύνης, αποκάλυψης προσωπικών
στοιχείων και αφοσίωσης. Επισημοποιούνται μέσα
από σύμβολα και τελετές, όπως για παράδειγμα η
τελετή του γάμου.
Στοργή και ζεστασιά: Είναι αυτό που αισθάνονται δυο στενοί φίλοι, που συμπαθούν πολύ ο ένας
τον άλλον. Μια καλή σχέση έχει πάντα αυτό το
χαρακτηριστικό και σε καμιά περίπτωση δεν είναι δοκιμή. Αν το να είσαι με τον άλλο μοιάζει με
καταναγκαστικά έργα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Οι
στενοί φίλοι εκφράζουν αυτή τη συμπάθειά τους
μέσα από τον χρόνο, που αφιερώνουν ο ένας στον
άλλο. Απολαμβάνουν ο ένας τη συντροφιά του άλλου, ανυπομονούν να βρεθούν μαζί, και τους αρέσει να συνομιλούν και να ανταλλάζουν εμπειρίες.
Εμπιστοσύνη: Ένα σημαντικό και κύριο χαρακτηριστικό των στενών σχέσεων. Εμπιστοσύνη
είναι η πίστη στον άλλον (αν και σχεδόν πάντα
εμπεριέχει ένα ποσοστό ρίσκου). Μπορούμε να το
περιγράψουμε, σαν ένα είδος πρόβλεψης ότι, αν
αφεθούμε στα χέρια του άλλου, το αποτέλεσμα θα
είναι υπέρ μας, και όχι εις βάρος μας. Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους, που, μεταξύ άλλων, δεν
πρόκειται να μας κάνουν κακό σκόπιμα. Αν μπορούμε να εμπιστευτούμε ένα άτομο, θεωρώντας
ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του, θα κρατήσει ένα
μυστικό ή θα προσφέρει συναισθηματική στήριξη,
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όταν τη χρειαστούμε, τότε η φιλία μας με το άτομο
αυτό ενισχύεται.
Σύμφωνα με την έρευνα της Susan Boon
(1994), τα σημαντικότερα θέματα για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης είναι:
1. η αξιοπιστία
2. η ανταπόκριση
3. η δυνατότητα επίλυσης των συγκρούσεων
4. η πίστη ότι η σχέση θα αντέξει σε κάθε περίπτωση
Αποκάλυψη Προσωπικών Στοιχείων: Το επίπεδο αποκαλύψεων και εκμυστηρεύσεων που παρατηρείται σε μια στενή σχέση είναι πολύ υψηλό.
Η αποκάλυψη, εκμυστήρευση και ανταλλαγή
προσωπικών στοιχείων βοηθά τους ανθρώπους
να καταλαβαίνουν καλύτερα ο ένας τον άλλον. Οι
στενοί φίλοι γνωρίζουν τον βαθύτερο εαυτό του
άλλου. Νιώθουν πιο άνετα στο να μοιραστούν οτιδήποτε με τον στενό τους φίλο, παρά με οποιοδήποτε άλλο άτομο ή ακόμα με τον σύζυγο ή τον/τη σύντροφό τους. Μέσα από αυτό το αυξημένο επίπεδο
αποκαλύψεων αυξάνουν την επένδυσή τους στη
σχέση και αναπτύσσουν το αίσθημα του «εμείς».
Ωστόσο, ακόμα και στις στενές σχέσεις, υπάρχει ένα όριο στον όγκο των αποκαλύψεων που
γίνονται. Η παρουσίαση κάποιων προσωπικών
στοιχείων και λεπτομερειών μπορεί να είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας σχέσης αλλά δεν
υπάρχει κανένας λόγος να ανοιχτούμε εντελώς
στον άλλο και να ρισκάρουμε το να βιώσουμε μια
αρκετά δαπανηρή απογοήτευση. Ως πρόληψη,
επιλέγουμε τις πληροφορίες που μπορούμε
να αποκαλύψουμε σε μια προσωπική σχέση.
1. Αποκαλύψτε εκείνες τις πληροφορίες που και
οι άλλοι θέλετε να αποκαλύψουν σε εσάς.
2. Αποκαλύψτε πιο προσωπικές λεπτομέρειες,
μόνο όταν πιστεύετε ότι η κίνησή σας αντιπροσωπεύει ένα αποδεκτό ρίσκο.
3. Ανοιχτείτε σταδιακά
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4. Κρατήστε τις πιο προσωπικές σας λεπτομέρειες για τις μακροχρόνιες σχέσεις σας.
5. Συνεχίστε να ανοίγεστε, μόνο όταν σας ανοίγεται και ο άλλος.

Οι τύποι στενών σχέσεων
υπάρχουν
Στενοί φίλοι: Είναι οι ανθρώποι που συμπαθούν
και επιδιώκουν τη συντροφιά ο ένας του άλλου,
ακριβώς επειδή απολαμβάνουν την παρέα του. Ενδιαφέρονται ο ένας για την ευτυχία του άλλου και
κάνουν ό,τι τους είναι δυνατόν για να βοηθήσουν
τον φίλο τους. Από πολύ νωρίς όλοι μας κάνουμε
φιλίες, που πιστεύουμε ότι θα μας στηρίξουν, όταν
τις χρειαστούμε. Ωστόσο υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις ανδρικές φιλίες, τις γυναικείες φιλίες
και τις φιλίες μεταξύ ανδρών - γυναικών.

σθηματική εμπλοκή που μπορεί να τους προκαλέσει ακόμα και προβλήματα υγείας.

Ανδρικές σχέσεις: Αν κοιτάξουμε την ιστορία της
ανθρωπότητας, σύντομα θα ανακαλύψουμε πως
οι ανδρικές σχέσεις θεωρούνται ως η επιτομή της
συντροφικότητας. Ωστόσο, όσον αφορά στη διαπροσωπική επικοινωνία και σύμφωνα με το κριτήριο οικειότητας, οι ανδρικές
φιλίες δεν είναι καθόλου ιδανικές. Από τους τρεις τύπους
συζητήσεων – για θέματα
επικαιρότητας, σχέσεων και
προσωπικό – οι άνδρες περιορίζονται σε θέματα επικαιρότητας. Το μοναδικό θέμα στο
οποίο μπορεί να εμβαθύνουν
πραγματικά οι άνδρες είναι
τα αθλητικά. Ελάχιστοι άνδρες συζητούν μεταξύ τους
θέματα σχέσεων ή προσωπικά ζητήματα. Αν και είναι
αυτονόητο, αξίζει στο σημείο αυτό να επισημανθεί
ότι σε όλους τους κανόνες υπάρχουν εξαιρέσεις.

Σχέσεις Ανδρών- Γυναικών: Ενώ οι σχέσεις
μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορεί να είναι
απόλυτα ικανοποιητικές, προκαλούν ένα σοβαρό
πρόβλημα: πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να διακρίνουν μεταξύ μιας ικανοποιητικής φιλίας και
μιας ερωτικής, σεξουαλικής
σχέσης.

Γυναικείες σχέσεις: Οι γυναικείες σχέσεις είναι
ακριβώς το αντίθετο της ανδρικής φιλίας. Ενώ η
ανδρική φιλία δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη
οικειότητα, και οι συζητήσεις που γίνονται στα
πλαίσια της αφορούν θέματα επικαιρότητας, οι
γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα οικειότητας. Επιπλέον, οι συζητήσεις των γυναικών
εστιάζονται στις σχέσεις και τα προσωπικά ζητήματα. Όμως, παρά το γεγονός ότι οι γυναικείες
σχέσεις είναι πιο βαθιές, επειδή οι γυναίκες ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τους άλλους, τελικά βιώνουν τα προβλήματα των άλλων ως δικά τους, με
αποτέλεσμα να προκύψει μία τόσο έντονη συναι-

Προβλήματα που μπορεί να
προκύψουν σε μια στενή σχέση

Eνατενίσεις



Ερωτικές Σχέσεις: Οι ερωτικές σχέσεις μπορεί να είναι
παθιασμένες ή συντροφικές.
Η παθιασμένη αγάπη είναι
πιο έντονη αλλά και πιο σύντομη. Η συντροφική αγάπη
στηρίζεται περισσότερο στην
εμπιστοσύνη και αντέχει περισσότερο.
Σύζυγοι: Η απόλυτη, ίσως,
στενή σχέση είναι ο γάμος.
Όταν η σχέση μεταξύ δύο συζύγων είναι καλή,
τότε μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ιδανική.

Τις περισσότερες φορές τα προβλήματα, που
προκύπτουν στις σχέσεις των ανθρώπων, οφείλονται στην αδυναμία τους να αποκωδικοποιήσουν με ακρίβεια τα λεκτικά και μη λεκτικά σήματα που λαμβάνουν. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας
των υποκειμενικών φίλτρων του κάθε ανθρώπου
που πολλές φορές μπορεί να επηρεάζονται από
τη ζήλια, τον τρόπο, με τον οποίο κάθε άνθρωπος
ανατράφηκε, ή τα διαφορετικά χαρακτηριστικά
και τον τρόπο κατανόησης των δύο φύλων.  ■
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l Της Αγγελίνας Φούρναρη
Ψυχολόγου
Κέντρο Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης Ιεράς Μονής Κύκκου

Ο

όρος
αυτός
χρησιμοποιήθηκε
για πρώτη φορά το 1974 από τον
Freudenberger στην προσπάθειά
του να περιγράψει τη διαδικασία της
σωματικής και πνευματικής φθοράς
στον εργασιακό τομέα. Από τότε μέχρι σήμερα ο
όρος αυτός, από φαινόμενο παρατήρησης των επιστημόνων, μάλλον, έχει αρχίσει να αφορά πολλούς.
Το συναίσθημα, που κατακλύζει όλους όσους μπορούν να βρουν κάπου τον εαυτό τους μέσα σε αυτή
την αίσθηση, είναι η παγίδευση. Τα ερωτήματα
πολλά, και οι απαντήσεις, που δίνονται καθημερινά για τα αίτια, τους ενδεχόμενους τρόπους αντιμετώπισης, ή τις παρήγορες προτάσεις, ακόμα περισσότερες. Αλλά, τι κι αν δώσαμε υποσχέσεις στον
εαυτό μας ότι «από αύριο θα…» δυσανασχετούσαμε
και με «το σύστημα», αλλά κανείς μας δεν μπόρεσε
να δώσει μιαν απάντηση, γιατί «όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν;». Το ερώτημα λοιπόν
θα πρέπει μάλλον να διαφοροποιηθεί και να μας
δώσει μιαν απάντηση στο «μπορούμε να γίνουμε
τελικά πιο ευτυχισμένοι;». Γίναμε πιο γαλήνιοι με
τις καλύτερες αποδοχές, βρήκαμε ένα μέτρο για να
ισορροπούμε τις απαιτήσεις της φύσης μας και τις
απαιτήσεις της δουλειάς μας; Και αν όχι, γιατί το
κυνηγήσαμε; Και τέλος μπορούσαμε να κάνουμε
διαφορετικά; Κι αν όλα τα κάναμε τέλεια, γιατί παγιδευτήκαμε;

περισσότερο από σύγκρουση. Έτσι μπορούμε
να πούμε ότι η επαγγελματική εξουθένωση,
παρά τα έντονα σωματικά συμπτώματα, δεν
είναι τίποτα άλλο από μια ψυχολογική διαδικασία. Για να εξουθενωθώ όμως θα πρέπει να έχω
αναλώσει τεράστιο κομμάτι της ενέργειάς μου, να
έχω διεκδικήσει με πάθος, να φλερτάρω ίσως με
την κορυφή, το καλό, το καλύτερο, το τέλειο…;

Αν δούμε λοιπόν το λόγο που συντηρεί και τρέφει το σύνδρομο αυτό από την πλευρά των ψυχικών μηχανισμών, δεν θα παρατηρήσουμε τίποτα

Την έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων, την
πτώση δηλαδή της ικανότητας και παραγωγικότητας στη δουλειά, με αποτέλεσμα την αίσθηση απο-

62



Ίσως ο πιο ευρέως αναφερόμενος ορισμός της
επαγγελματικής εξουθένωσης είναι αυτός της ψυχολόγου Christine Maslach (1982), το όνομα της
οποίας έχει από πολύ νωρίς συνδεθεί με το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης:
«Η απώλεια ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους, με τους οποίους κάποιος εργάζεται, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής εξάντλησης, και χαρακτηρίζεται από συναισθηματική εξάντληση, όπου
ο επαγγελματίας δεν έχει πλέον καθόλου θετικά αισθήματα συμπάθειας ή σεβασμού για τους πελάτες ή
ασθενείς».
Η Maslach αναφέρει τρεις διαστάσεις του συνδρόμου:

1
2
3

Τη συναισθηματική εξουθένωση που εκδηλώνεται με μια αρνητική αποστασιοποίηση από τους
άλλους και την εργασία,
Την αντικειμενοποίηση ή αποπροσωποποίηση
του άλλου, αλλά και του εαυτού και,

Eνατενίσεις

τυχίας με επιπτώσεις στη δουλειά, την οικογένεια,
τη μείωση της φυσικής και ψυχικής ευεξίας, και τις
επιπτώσεις στην υγεία.

Ποια είναι τα συμπτώματα
της εργασιακής εξουθένωσης;

Συμπερασματικά, η επαγγελματική εξουθένωση συνδέεται με μια ποικιλία δεικτών δυσλειτουργίας, όπως κατάθλιψη, ένταση, άγχος,
σωματικά προβλήματα, προβλήματα σχέσεων
και αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για την
ψυχική υγεία. Η συναισθηματική εξάντληση συνδέεται με άγχος, ένταση, και εν γένει με σωματικές
και ψυχολογικές αντιδράσεις. Τέλος, αναφορικά
με τους οργανισμούς ο/η εργαζόμενος/η δεν επιδεικνύει πια την αφοσίωση,
δημιουργικότητα και παραγωγικότητα. Μελέτες
δείχνουν ότι υπάρχει μια
συγκεκριμένη δομή προσωπικότητας, δηλαδή άνθρωποι με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά αλλά και
κάποια επαγγέλματα, που
είναι πιο κοντά στην εκδήλωση του συνδρόμου.
Έτσι εκείνοι που η προσωπικότητά τους παρουσιάζει έντονη ευαισθησία,
λειτουργούν στα πλαίσια
ιδεολογικών κινήτρων,
θέτουν υψηλούς στόχους
και επενδύουν την προσωπική τους πληρότητα
μέσω της εργασίας, είναι
πολύ πιο εύκολο να παγιδευτούν και να αισθανθούν πιο έντονα τις συγκρουσιακές δυνάμεις. Το
προφίλ αυτών των ανθρώπων χαρακτηρίζεται από έντονη αφοσίωση. Είναι
ιδιαίτερα αγχώδεις, εσωστρεφείς, εναποθέτουν μεγάλο κομμάτι προσδοκιών στον τομέα της εργασίας και
συχνά εκδηλώνουν τάση ταύτισης. Σύμφωνα με
έρευνες, επαγγέλματα που ενέχουν το στοιχείο
της προσωπικής επαφής δημιουργούν μεγαλύτερο άγχος μιας και ο εργαζόμενος σε τέτοια
περιβάλλοντα έχει να αντιμετωπίσει τόσο την
εξυπηρέτηση του πελάτη αλλά και την επίτευξη
των στόχων της εργασίας. Μια ακόμα ομάδα υψηλού κινδύνου αποτελούν οι νέοι στην εργασία. Εκεί
οι φιλοδοξίες και τα ιδανικά αγγίζουν τα όρια του φανταστικού και μόνο η σκληρή πραγματικότητα μπορεί να τα δαμάσει αλλά και ενδεχομένως να επιφέρει
ένα ολοκληρωμένο σύνδρομο εξουθένωσης.

1
2

Eνατενίσεις



Ο εργαζόμενος:

Βιώνει ένταση, ευερεθιστότητα, γκρίνια, φωνές
και επιθετικότητα. Ενώ δεν μπορεί να ανεχθεί
τις απόψεις άλλων.
Αντικειμενοποιεί τον πελάτη. Ο πελάτης γίνεται ένας αριθμός, όπως είναι οι φυλακισμένοι
στις φυλακές. Γίνεται π.χ. το πρώτο κρεβάτι του θαλάμου 2.

3

Αισθάνεται έλλειψη
φυσικής και συναισθηματικής ενέργειας, κούραση, καταπονημένο σώμα.

4

Έχει δυσκολία με το
πρωινό ξύπνημα και
φοβάται να πάει στη δουλειά.

5

Έχει αρνητική στάση
προς τον εαυτό του. Οι
σκέψεις και το περιεχόμενο αυτό είναι περίπου:
«Δεν αξίζω… δεν έχω καταφέρει τίποτα… είμαι
ηλίθιος… αφήνω τον έναν
και τον άλλον να κυριαρχούν επάνω μου… κ.λπ.
Γενικά, το άτομο μπορεί
να εκδηλώσει κατάθλιψη
και διαταραχές στον ύπνο.

6

Παρουσιάζει μείωση
της παραγωγικότητας
και γενικά η αποδοτικότητα πέφτει κατακόρυφα.

7

Αισθάνεται έλλειψη
δη μι ουρ γ ικότ ητα ς.
Όλα αυτά μειώνουν τη δημιουργική παραγωγικότητα, την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών, δηλαδή το να
επεμβαίνει ο/η εργαζόμενος/η στην κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο χειρισμό. Δεν παίρνει εύκολα
ευθύνες και αποφάσεις, ενώ αποστασιοποιείται και
από τους συναδέλφους. Αποκτά αντιδράσεις αρνητικές γενικά προς τους άλλους, είτε είναι συνάδελφοι
είτε είναι εκτός του Οργανισμού. Όταν η εργασιακή
εξουθένωση έχει μεγάλη ένταση πλήττει την οικογένεια, τον κοινωνικό περίγυρο, τη γειτονιά κ.λπ.

8

Η σωματική υγεία επιβαρύνεται, ενώ μπορούν
να παρατηρηθούν πονοκέφαλοι, κρυολογήματα,
υψηλή πίεση, σύνδρομο χρόνιας κούρασης κ.ά.
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Η κατανάλωση οινοπνεύματος
(πολύ συχνό σύμπτωμα), καθώς και
η λήψη φαρμάκων ή/και ναρκωτικών
μπορούν να αυξηθούν κ.λπ.

Μήπως έχω κατάθλιψη;
Παρόλο που πολλά συμπτώματά του, όπως η θλίψη, οι αρνητικές
σκέψεις, η αδιαφορία, η απόσυρση
είναι κοινά με αυτά της κατάθλιψης, το Burn-out δεν ταυτίζεται
με την κατάθλιψη. Στην περίπτωση του συνδρόμου τα αρνητικά
συμπτώματα σχετίζονται κυρίως
με την εργασία. Μπορεί, δηλαδή,
όσες ώρες είστε στη δουλειά να νιώθετε ψυχολογικά πολύ άσχημα, αλλά
η διάθεσή σας να αλλάζει, όταν βρίσκεστε εκτός εργασίας και ασχολείστε με άλλου τύπου δραστηριότητες.
Βέβαια, έχετε υπόψη σας ότι η επαγγελματική και η προσωπική ζωή
αποτελούν «συγκοινωνούντα δοχεία». Έτσι, λοιπόν, υπάρχει μεγάλος
κίνδυνος αν, για παράδειγμα, έχετε
κάποιο πρόβλημα προσωπικό ή και
οικογενειακό, αυτόματα να εξασθενούν και οι άμυνές σας απέναντι σε
προβλήματα στη δουλειά. Και το αντίστροφο, αν το επάγγελμα που κάνετε
«σας αδειάζει», δεν είναι εύκολο, μετά
το τέλος του ωραρίου, να τα αφήνετε
όλα πίσω σας και να γίνεστε «άλλος άνθρωπος».
Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης
μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σε
όλα τα επίπεδα εκδήλωσής του στα πλαίσια
της γνωστικής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας. Το άτομο μπορεί να συζητήσει για τους
παράγοντες που προκάλεσαν το σύνδρομο, να καθορίσει στόχους και προτεραιότητες, να θεσπίσει
πιο ρεαλιστικούς στόχους, να εκπαιδευτεί στη διεκδικητικότητα καθώς και σε μεθοδικούς - συστηματικούς τρόπους εργασίας, στη σωστή διαχείριση
και κατανομή του χρόνου και στη λειτουργική διαχείριση του άγχους του.
Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία.
Για να μη φτάσετε σε σημείο να «καείτε», φροντίστε να υιοθετήσετε έναν τρόπο ζωής, που
θα σας θωρακίσει απέναντι στους στρεσογόνους παράγοντες της εργασίας σας:
Φροντίστε τον εαυτό σας. «Φροντίζω τον
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εαυτό μου σημαίνει, μεταξύ άλλων, βάζω διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε εργασία και
προσωπική ζωή, και βρίσκω ελεύθερο χρόνο
για εμένα». Αξιοποιήστε τον χρόνο σας εκτός δουλειάς, όχι για άλλες υποχρεώσεις αλλά για δραστηριότητες που σας ευχαριστούν. Ακούστε μουσική,
πηγαίνετε για καφέ, δείτε μια ταινία. Δεν χάθηκε
κι ο κόσμος να κάνετε από… Δευτέρα την καθαριότητα του σπιτιού ή να παρακαλέσετε κάποιον δικό
σας άνθρωπο να τακτοποιήσει μια «γραφειοκρατική» εκκρεμότητα.
Αλλάξτε τον τρόπο δουλειάς σας. Δεν είναι
απαραίτητο να τα κάνετε όλα μόνοι. Αναθέστε σε κάποιον συνάδελφο «αποστολές», που
δεν προλαβαίνετε να φέρετε σε πέρας. Από την
άλλη, μη φοβηθείτε να αναλάβετε καθήκοντα, που
θα σας κάνουν να νιώσετε πιο δημιουργικοί, ακόμα
και αν συνεπάγονται περισσότερες ευθύνες. Και
αποφεύγετε, βέβαια, όσο μπορείτε, τις εντάσεις
στον χώρο εργασίας. 
■
Eνατενίσεις

ΑπόEνατενίσεις
το βιβλίο «Άγιον
Όρος», του Στάθη Χαριτόπουλου
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Βασικός

μεταβολισμOς
Μήπως φταίει ο μεταβολισμός μου;
l Της Έλενας Χατζημπέη
Κλινικής Διαιτολόγου – Διατροφολόγου

Ο

κάθε άνθρωπος χρειάζεται καθημερινά ένα μεγάλο ποσό ενέργειας, για να καλύψει τις ποικίλες απαιτήσεις του οργανισμού.
Η ολική ποσότητα της ενέργειας, που δαπανάται από τον οργανισμό,
αποδίδεται με τον όρο “μεταβολισμός”.
Για την εκτίμηση τού μεταβολισμού, και άρα
και των ενεργειακών απαιτήσεων του ατόμου,
θεωρούμε τα τρία συστατικά του μέρη: τον
βασικό μεταβολισμό (60-75%), τη θερμογένεση λόγω άσκησης (15-30%) και τη θερμογένεση λόγω τροφής (10%).
Ο βασικός μεταβολισμός αντιπροσωπεύει
το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών απαιτήσεων, και ορίζεται ως το ελάχιστο ποσό
ενέργειας, που χρειάζεται ο οργανισμός, για να
εκτελέσει τις βασικές του λειτουργίες, δηλαδή
τις ακούσιες, όπως η αναπνοή, η κυκλοφορία
του αίματος, η λειτουργία της καρδιάς, η σύνθεση οργανικών ουσιών, η ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος κ.ά.
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Ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων
επηρεάζει τον βασικό μεταβολισμό με
αποτέλεσμα να είναι διαφορετικός μεταξύ
των ατόμων.
Οι κυριότεροι παράγοντες είναι:
l Η σύσταση του σώματος. Ο βασικός μεταβολισμός εξαρτάται από τη μυϊκή μάζα του
ατόμου: όσο μεγαλύτερη είναι η μυϊκή μάζα
τόσο μεγαλύτερος είναι ο μεταβολισμός. Για
αυτό τον λόγο οι γυναίκες έχουν κατά κανόνα χαμηλότερο μεταβολισμό από τους άντρες.
Επιπλέον οι αθλητές έχουν καλύτερο μεταβολισμό από τα άτομαν που δεν γυμνάζονται.
l Η ηλικία. Μεγαλώνοντας, παρατηρείται
απώλεια στη μυϊκή μάζα με αποτέλεσμα να
μειώνεται και ο μεταβολισμός.
l Το ύψος. Τα υψηλότερα άτομα, εξαιτίας της
μεγαλύτερης επιφάνειας, έχουν και υψηλότερο μεταβολισμό.
l Η ανάπτυξη. Άτομα, που βρίσκονται στην
ανάπτυξη, έχουν αυξημένο μεταβολισμό, εξαιEνατενίσεις

τίας της αυξημένης βιοσύνθεσης. Αύξηση του μεταβολισμού παρατηρείται και κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης για τον ίδιο λόγο.
l Το στρες. Το στρες αυξάνει τον μεταβολισμό.
l Η λιμοκτονία/υποσιτισμός. Οι εξαντλητικές
δίαιτες και ο χρόνιος υποσιτισμός έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεταβολισμού.

βάνετε λιγότερες θερμίδες από αυτές, που δαπανάτε. Ακούγεται εύκολο, αλλά είναι δύσκολο να
πραγματοποιηθεί, παρά μόνο αν γνωρίζετε πόσες
θερμίδες καίει το σώμα σας. Ο μεταβολισμός είναι
το χαμένο κομμάτι από το παζλ της σωστής διαχείρισης βάρους.

l Τα επίπεδα των θυρορμονών. Τα μειωμένα
επίπεδα των θυρορμονών (υποθυρεοειδισμός) οδηγούν σε μείωση του μεταβολισμού, ενώ τα αυξημένα επίπεδα (υπερθυρεοειδισμός) οδηγούν σε αύξηση του μεταβολισμού.

Όταν ο μεταβολισμός εκτιμάται εμπειρικά με
τη χρήση εξισώσεων, μπορεί να παρουσιάσει αποκλίσεις μέχρι και 500 θερμίδες. Όταν γνωρίζουμε
με ακρίβεια τον ατομικό σας μεταβολισμό, το πρόγραμμα ημερήσιας πρόσληψης φαγητού θα είναι
επιστημονικά τεκμηριωμένο.

Ισοζύγιο ενέργειας

Πώς μπορώ να τον μετρήσω;

Η επιτυχής διαχείριση του βάρους είναι βασικά θέμα ισορροπίας: οι θερμίδες, που προσλαμβάνετε από τις τροφές, με τις θερμίδες, που δαπανάτε
(μεταβολισμός). Ανεξάρτητα από το τι τρώτε, είναι
αδύνατο να χάσετε βάρος, εκτός και αν προσλαμ-

Η μέτρηση του μεταβολισμού σας είναι εύκολη
και γρήγορη. Απλά αναπνέετε κανονικά μέσα από
μια μάσκα για 10-15 λεπτά. Στο τέλος του τεστ θα
μάθετε το ακριβές ποσό των θερμίδων, που κατα■
ναλώνει το σώμα σας. 
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ΝανοτεχνολογIα

και τρόφιμα

l Του Φίλιππου Γεωργιάδη
Υγειονομικού Επιθεωρητή

Εισαγωγή

Η

νανοτεχνολογία είναι ένας σχετικά καινούργιος τομέας της τεχνολογίας. Τα οφέλη και οι κίνδυνοι
που σχετίζονται με τη χρήση της
τεχνολογίας αυτής στη βιομηχανία
τροφίμων δεν είναι πλήρως κατανοητά, φέροντας
έτσι νέες προκλήσεις. Η νανοτεχνολογία ωστόσο είναι έτοιμη για να επηρεάσει σημαντικά
τα συστήματα τροφίμων. Πολλές από τις κύριες βιομηχανίες τροφίμων της γης διερευ-

68



νούν δραστήρια τη δυνατότητα της χρήσης
της νανοτεχνολογίας στα τρόφιμα και στις
συσκευασίες τροφίμων.

Ορισμός της νανοτεχνολογίας
Υφίστανται πολλοί ορισμοί της έννοιας «νάνοτεχνολογια» αλλά λίγη συμφωνία ανάμεσα στους
ενδιαφερόμενους στο πώς να συμβιβάσουν τις
διαφορές τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
Υγεία και τους Καταναλωτές (DG SANCO) ορίζει
την νανοτεχνολογία ως «..την επιστήμη του σχεδιασμού, της παραγωγής και της χρήσης δομών και
Eνατενίσεις

συσκευών εκ των οποίων η μία ή περισσότερες διαστάσεις είναι στα 100 νανόμετρα ή λιγότερο. Ένα
νανόμετρο ισούται με ένα δισεκατομμυριοστό του
μέτρου. Μια ανθρώπινη τρίχα έχει διάμετρο περίπου 80,000 νανόμετρα (nm). Ακόμη δεν υπάρχει
συμφωνημένος ορισμός για τα νανοσωματίδια
αλλά ο πιο συνηθισμένος ορισμός είναι ότι τουλάχιστο μία διάσταση έχει μέγεθος 100nm ή λιγότερο.
Διεθνείς οργανισμοί για τα συμφέροντα των καταναλωτών ζητούν επέκταση του ορισμού για τα νανοσωματίδια ώστε να προβλέπει για ελάχιστες διαστάσεις μέχρι τα 300nm, θέτοντας ως επιχείρημα
κάποιες επιστημονικές αποδείξεις ότι σωματίδια
διαστάσεων μέχρι 300nm προκαλούν παρόμοιους
κινδύνους με αυτούς που προκαλούνται από νανοσωματίδια μεγέθους 100nm (1). Η Ευρωπαϊκή
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εισηγείται όπως και στον ορισμό των νανοσωματιδίων συμπεριληφθεί και το εμβαδόν της επιφάνειας
του σωματιδίου.

Τοξικολογία
Τα νάνοσωματίδια έχουν κατά μοναδικό
τρόπο ένα αυξημένο εμβαδόν επιφάνειας, που
σε συνδυασμό με την χημική τους δομή τους δίνει μια τεράστια δυναμική για εφαρμογές, αλλά
και την πιθανότητα τοξικών επιδράσεων στο
ανθρώπινο σώμα που δεν είναι προφανή με πιο
ογκώδη ύλη. Μερικές μελέτες μας δίδουν λόγους να υποψιαζόμαστε ότι τα νανοσωματίδια
μπορούν να επιδράσουν τοξικά σε ζωντανούς
οργανισμούς ή δείχνουν ένα ψηλό βαθμό αβεβαιότητας στην πρόβλεψη της τοξικότητας από
τα νανοσωματίδια (2).
Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι τόσο αποτελεσματικό στο να αποβάλλει τα νανοσωματίδια από
το γαστρεντερικό σύστημα και τα όργανα όσο με
τα μεγαλύτερα σωματίδια. Τα νανοσωματίδια μπορούν να μετακινηθούν από το σημείο εισόδου τους
σε άλλα μέρη του ανθρωπίνου σώματος, ακόμη και
στο αίμα και τον εγκέφαλο (3).

- Την τοξικολογική επίδραση νανοσωματιδίων
που εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα μέσω του
στόματος.
- Πιθανές επιδράσεις στην αναπαραγωγή και τερατογενικές επιδράσεις.
- Την σχέση μεταξύ τον φυσικοχημικών ιδιοτήτων των νανοσωματιδίων και της τοξικότητας
τους.
- Την τοξικότητα νανοσωματιδίων που χρησιμοποιούνται ως θρεπτικά πρόσθετα σε τρόφιμα.
- Την βιολογική συμπεριφορά των νανοσωματιδίων (διανομή, μεταβολισμός, αποβολή, τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα).
- Την συνένωση νανοσωματιδίων κατά την χώνευση μέσα στο γαστρεντερικό σύστημα.

Εκτίμηση κινδύνων
Οι μέθοδοι εκτίμησης κινδύνου που υπάρχουν
για τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό νανοσωματιδίων έχουν περιορισμούς όταν εφαρμόζονται
για δείγματα τροφίμων. Νέες μεθοδολογίες χρειάζονται επειγόντως (4). Η γνώση για την διαθεσιμότητα τροφίμων που κατά την παρασκευή τους
χρησιμοποιήθηκε η νανοτεχνολογία είναι περιορισμένη και έτσι η έκθεση του άνθρωπου σε τέτοιου
είδους τρόφιμα είναι περιορισμένη. Οι πληροφορίες για την έκταση της μετανάστευσης νανοσωματιδίων από υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα και κατά την παραγωγή τους χρησιμοποιήθηκε η νανοτεχνολογία είναι
και αυτή περιορισμένη, όπως και οι τοξικολογικές
τους επιδράσεις (5). Δεν υπάρχει αρκετή γνώση
για την πιθανότητα πρόσθετων τοξικών επιδράσεων από την ταυτόχρονη έκθεση σε διαφορετικά
νανοσωματίδια.

- Την μεταφορά νανοσωματιδίων στο γάλα θηλαζουσών γυναικών.

Η έλλειψη λεπτομερών τοξικολογικών δεδομένων, σε συνδυασμό με στοιχεία που δείχνουν ότι
ορισμένα νανοσωματίδια έχουν την δυνατότητα
να προκαλέσουν ζημιά μας αναγκάζει όπως κάνουμε χρήση της αρχής της προφύλαξης για ορισμένες
εφαρμογές της νανοτεχνολογίας στον τομέα των
τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνιστά την
χρήση της αρχής της προφύλαξης κατά την ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας χωρίς όμως αυτό να
εμποδίζει την πρόοδο.

- Την μακροχρόνια συσσώρευση και επιμονή των νανοσωματιδίων μέσα στο ανθρώπινο
σώμα.

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την
εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στον τομέα
των τροφίμων. Αυτές περιλαμβάνουν:

- Την λήψη νανοσωματιδίων μέσω του στόματος.

- Την νάνο-τροποποίηση σπόρων και λιπασμάτων/φυτοφαρμάκων

Η επιστημονική γνώση είναι πολύ περιορισμένη όσον αφορά:

Eνατενίσεις



69

- Τον εμπλουτισμό τροφίμων με θρεπτικές ουσίες
- Την δημιουργία διαδραστικών «έξυπνων»
τροφίμων (που π.χ. δίνουν την δυνατότητα
στον καταναλωτή με κάποια απλή ενέργεια να
επιλέξει τη γεύση/άρωμα του τροφίμου).
- Την δημιουργία «έξυπνων» συσκευασιών τροφίμων που π.χ. αλλάζουν χρώμα όταν κάποιο
ποιοτικό χαρακτηριστικό του τροφίμου υποβαθμίζεται και που δίνουν τη δυνατότητα λεπτομερούς ανιχνευσιμότητας του τροφίμου.
Οι πολλές αυτές εφαρμογές ενδεχομένως να
προκαλέσουν τελμάτωση στα υφιστάμενα νομοθετικά συστήματα έγκρισης. Είναι για αυτό πολύ
σημαντικό όπως οι ίδιες οι βιομηχανίες διεξάγουν
και αυτές από μόνες τους τις απαραίτητες εκτιμήσεις κινδύνου για κάθε εφαρμογή/προϊόν νανοτεχνολογίας στον τομέα των τροφίμων (4).

Ηθική πτυχή και ανάμιξη
του κοινού
Μια από τις σημαντικές προκλήσεις όσον
αφορά την εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στα
τρόφιμα είναι η πληροφόρηση του κοινού με
τέτοιο τρόπο που θα τους επιτρέψει να κάνουν
πληροφορημένες επιλογές χωρίς να τους προκληθεί υπερβολικός φόβος ή ενθουσιασμός. Η
λήψη αποφάσεων στον τομέα της νανοτεχνολογίας απαιτεί μεγαλύτερη ανάμιξη του κοινού.
Η ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας δεν είναι
παραλληλισμένη ακόμη με ανάλογη αύξηση
της ενημέρωσης του κοινού για την τεχνολογία
αυτή και την σημασία της για την κοινωνία (6).
Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται πολύ πριν τα τρόφιμα νανοτεχνολογίας φθάσουν στα ράφια. Το θέμα
των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων στην Ευρώπη έδειξε ότι η παραγνώριση ανησυχιών για την
υγεία και το περιβάλλον μπορεί να εμποδίσει την
δημόσια αποδοχή νέων τεχνολογιών τροφίμων για
αυτό και οι δημόσιες απόψεις για τα τρόφιμα νανοτεχνολογίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στα πρώτα
στάδια της ανάπτυξης προϊόντων (7). Πιθανό όμως
να είναι ήδη αργά για αυτό.. (8).
Η ενημέρωση του κοινού για την νανοτεχνολογία θα πρέπει να περιλαμβάνει και πολιτικές,
κοινωνιολογικές και ηθικές πτυχές, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κοινού. Η εμπιστοσύνη
του κοινού στη βιομηχανία και τους θεσμούς είναι
πολύ σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνιστά όπως η έρευνα στον τομέα της νανοτεχνολογίας είναι ηθική και κατανοητή από το κοινό.
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Σήμανση
Τα νομοθετικά σώματα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχουν συμφωνήσει ότι είναι απαραίτητη
η συμπερίληψη στη σήμανση τροφίμων ένδειξης
για την ύπαρξη νανοσωματιδίων/ χρήσης της νανοτεχνολογίας για την παρασκευή του τροφίμου,
ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να λαμβάνουν
πληροφορημένες αποφάσεις. Αντίθετα, στις
Η.Π.Α. το αρμόδιο νομοθετικό σώμα αρνείται ότι
είναι αναγκαία η σχετική σήμανση τροφίμων για
την ύπαρξη νανοσωματιδίων ή τη χρήση νανοτεχνολογίας για την παρασκευή τροφίμου. Πολλοί
υποστηρίζουν ότι η σχετική σήμανση είναι απαραίτητη βάσει της ηθικής αρχής της συγκατάθεσης (9). Πολλές οργανώσεις καταναλωτών ζητούν
επιτακτικά τη σήμανση τροφίμων και υλικών
και αντικειμένων που προορίζονται για επαφή
με τρόφιμα, για τα οποία κατά την παρασκευή/
παραγωγή έγινε χρήση της νανοτεχνολογίας. Η
βιομηχανία ενδεχομένως να είναι επιφυλακτική
στο να σημάνει ένα προϊόν με ένδειξη που το συνδέει με την νανοτεχνολογία, γνωρίζοντας ότι ένα
σημαντικό μέρος του κοινού δεν επιθυμεί όπως
τα τρόφιμα που καταναλώνει είναι «προϊόντα μηχανολογίας» (10).

Νομοθεσία
Η υφιστάμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα
τρόφιμα δεν περιλαμβάνει ειδικές πρόνοιες για
τα νανοσωματίδια αλλά θεωρείται ότι τα τρόφιμα νανοτεχνολογίας καλύπτονται από τον γενικό νόμο για τα τρόφιμα. Εντούτοις, ειδικές
πρόνοιες για την νανοτεχνολογία πρόκειται να
ενσωματωθούν σε αναμενόμενες Ευρωπαϊκές
νομοθεσίες τροφίμων (4). Επικρατεί η αντίληψη ότι η πλειονότητα των νανοσωματιδίων στα
τρόφιμα εμπίπτει στην κατηγορία των νεωτεριστικών τροφίμων και για αυτό υπόκεινται σε
διαδικασία έγκρισης (4). Παρά ταύτα, το Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύει ότι κάποια νανοσωματίδια
μπορεί να έχουν ιστορικό χρήσης στα τρόφιμα
και ως εκ τούτου να εκφεύγουν της διαδικασίας
έγκρισης για τα νεωτεριστικά τρόφιμα (1). Αναμένεται ότι η αναθεώρηση της νομοθεσίας για
τα νεωτεριστικά τρόφιμα θα αναφέρει συγκεκριμένα την νανοτεχνολογία (4). Ήδη, η νομοθεσία για τα πρόσθετα τροφίμων περιλαμβάνει
συγκεκριμένες πρόνοιες για τα πρόσθετα τροφίμων που έχουν μορφή νανοσωματιδίων.
Η νομοθεσία για τα υλικά και αντικείμενα που
προορίζονται για τα τρόφιμα δεν διαφοροποιείται
Eνατενίσεις

ανάμεσα στις συμβατικές χημικές ουσίες και τις
χημικές ουσίες που παρασκευάζονται με την νανοτεχνολογία. Συνίσταται όπως η νομοθεσία τροποποιηθεί ώστε να απαιτεί όπως όλα τα νανοσωματίδια
υπόκεινται σε διαδικασία εκτίμησης κινδύνου (4).
Οργανώσεις καταναλωτών επικρίνουν το γεγονός ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη νομοθεσία που να
διέπει την διανομή στην λιανική αγορά των τροφίμων για την παρασκευή των οποίων έγινε χρήση
της νανοτεχνολογίας ή που περιέχουν ως συστατικό νανοσωματίδια.

Έρευνα και ανάπτυξη
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επιθυμεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας και ανάπτυξης της νανοτεχνολογίας. Υπάρχει ωστόσο έλλειψη μιας συνολικής στρατηγικής (11). Απαιτείται
διεπιστημονική έρευνα για την ορθή ανάπτυξη
της νανοτεχνολογίας.

Συμπεράσματα
Είναι γενικά παραδεκτό ότι υπάρχει πολύ
σημαντικό έλλειμμα όσον αφορά τα απαραίτητα τοξικολογικά δεδομένα. Κάθε εφαρμογή
της νανοτεχνολογίας στα τρόφιμα θα πρέπει να
εκτιμάται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και
να λαμβάνει υπόψη την αρχή της προφύλαξης.
Χρειάζεται ένας σαφής ορισμός για την νανο-

τεχνολογία και τα νανοσωματίδια. Η έλλειψη
επαρκών πληροφοριών που απαιτούνται για
την διεξαγωγή εκτίμησης κινδύνου επιτάσσει
την συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων. Απαιτείται συντονισμός και συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. 
■
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Μέτρα εξοικονόμησης νερού
l Της Μαρίας Ματθοπούλου – Ποστεκκή
Εκτελεστικού Μηχανικού Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Τ

ο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ)
του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος είναι το αρμόδιο Τμήμα για την ορθολογιστική
ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου. Όραμα του Τμήματος
είναι η αειφόρος ανάπτυξη των υδάτινων πόρων, στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής.

Υδάτων, έχοντας υπόψη τη σταδιακή αύξηση του
πληθυσμού, καθώς και την ολοένα κατ’ επέκταση
αυξανόμενη ζήτηση του νερού και το ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, άρχισε, μεταξύ άλλων, να ενισχύει την καλλιέργεια υδατικής συνείδησης και
την παροχή κινήτρων προς το κοινό.

l Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων,
l Η απεξάρτηση της παροχής πόσιμου νερού
από τις καιρικές συνθήκες σε μεγάλα αστικά
και τουριστικά κέντρα και, τέλος,
l Η εξοικονόμηση νερού μέσω της καλλιέργειας
υδατικής συνείδησης και της παροχής κινήτρων.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει αρχίσει
από την περσινή χρονιά μία εκστρατεία διαφώτισης για την ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με την εξοικονόμηση του νερού. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαίτερα σημαντική και
το Τμήμα είναι ικανοποιημένο με τη συμπεριφορά
που επέδειξαν οι καταναλωτές. Παρόλα αυτά, το
ΤΑΥ είναι αναγκασμένο να συνεχίσει τις διακοπές
νερού, μέχρι που να πετύχουμε την πλήρη απεξάρτηση της υδατοπρομήθειας από τη βροχόπτωση και τις καιρικές συνθήκες, με την κατασκευή
μονάδων αφαλάτωσης.

Τα τελευταία χρόνια, το Τμήμα Αναπτύξεως

Πιο αναλυτικά, το Τμήμα Αναπτύξεως

Οι κύριοι πυλώνες για την επίτευξη του
στόχου αυτού, είναι:
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Υδάτων έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες
για την εξοικονόμηση του νερού:

μέχρι σήμερα για το 2009, έχει παραχωρηθεί το
ποσό των 512 χιλιάδων ευρώ.

1. Εκστρατεία καλλιέργειας Υδατικής Συνείδησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις επιδοτήσεις, είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΤΑΥ στη διεύθυνση http://www.
moa.gov.cy/wdd, όπου βρίσκονται και οι σχετικές αιτήσεις, είτε στο τηλέφωνο 22609000.

Το ΤΑΥ έχει αρχίσει σε προγραμματισμένη βάση από το 2007 εκστρατεία διαφώτισης
από Λειτουργούς του Τμήματος, με παρουσιάσεις σε Εκπαιδευτικά Κέντρα (Νηπιαγωγεία,
Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια) καθώς
και σε Στρατόπεδα. Στόχος είναι η καλλιέργεια
υδατικής συνείδησης από τη νεαρή ηλικία. Οι εν
λόγω παρουσιάσεις έχουν διάρκεια περίπου μία
ώρα, κατά την οποία πραγματοποιείται διάλεξη σε
συνδυασμό με προβολή ταινιών μικρού μήκους,
διαφημιστικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
μηνυμάτων, καθώς και σχετικών εικόνων.
Από τη φετινή σχολική χρονιά το ΤΑΥ έχει
εντατικοποιήσει την εκστρατεία αυτή, με παρουσιάσεις σε όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Κέντρα. Για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε στενή
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Σημειώνεται ότι, μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, το ΤΑΥ έχει παραλάβει πέραν των 100 αιτήσεων από Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία,
τα οποία ενδιαφέρονται, όπως γίνουν οι παρουσιάσεις, από Λειτουργούς του ΤΑΥ, κατά τη διάρκεια
της φετινής σχολικής χρονιάς 2009 - 2010.
Επιπρόσθετα, το ΤΑΥ ενισχύει την καλλιέργεια υδατικής συνείδησης προς το κοινό, μέσω
προβολής διαφημιστικών από τα ΜΜΕ, καθώς και
την πραγματοποίηση άλλων εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και
άλλους αρμόδιους φορείς.
2. Εφαρμογή Επιδοτήσεων με σκοπό την
ορθολογιστική χρήση του νερού.
Μέσω του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων παρέχονται οι ακόλουθες τέσσερεις Κυβερνητικές
Επιδοτήσεις για εξοικονόμηση πόσιμου νερού:
α. Ανόρυξη Γεώτρησης για άρδευση κήπου με
το ποσό των €700.
β. Σύνδεση Γεώτρησης με αποχωρητήριο με
το ποσό των €700.
γ. Ανακύκλωση ημιακάθαρτου νερού με το
ποσό των €3000.
δ. Κυκλοφορητή ζεστού νερού με το ποσό των
€220.
Μέσα στα πλαίσια των πιο πάνω επιδοτήσεων,
κατά το έτος 2007, συνολικά έχει παραχωρηθεί σε
δικαιούχους το ποσό του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ,
κατά το έτος 2008, το ποσό των 1,2 εκ. ευρώ, ενώ,
Eνατενίσεις



3. Χρήση εξαρτημάτων για μείωση της ποσότητας νερού.
Η χρήση εξαρτημάτων σε υφιστάμενες βρύσες,
ντους και αποχωρητήρια είναι ένα θέμα το οποίο άρχισε να μελετά το ΤΑΥ. Σημειώνεται ότι, το σχέδιο αυτό
έχει ήδη εφαρμοστεί, σε πιλοτική βάση, στο Δημόσιο
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσης
Στροβόλου, με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, εξοικονόμηση νερού πέραν του 40%.
Στόχος του ΤΑΥ είναι η χρήση των εξαρτημάτων αυτών σε ευρύτερη κλίμακα, αρχίζοντας από
την τοποθέτηση σε Δημόσια Κτίρια, ξενοδοχεία και
άλλους μεγάλους Οργανισμούς. Το Τμήμα, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Άμυνας, προτίθεται σύντομα να εφαρμόσει τα
μέτρα αυτά σε Στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς.
Ενδεικτικά σημειώνεται ότι, το κόστος για
την τοποθέτηση ολοκληρωμένου πακέτου των
εξαρτημάτων αυτών, σε ένα ξενοδοχείο δυναμικότητος 400 κλινών, είναι δυνατό να αποσβεστεί σε
διάστημα τριών μέχρι εννέα μηνών, αναλόγως της
χρήσης, από την ημέρα τοποθέτησής τους.
4. Ένταξη του ανακυκλωμένου νερού στο
Υδατικό Ισοζύγιο.
Το ανακυκλωμένο νερό παραμένει σταθερή
πηγή νερού. Η πολιτική της Κυβέρνησης είναι η
ένταξη του ανακυκλωμένου νερού στο Υδατικό
Ισοζύγιο. Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο θα αποδεσμεύονται οι ανάλογες ποσότητες για την εξασφάλιση νερού για ύδρευση, αλλά θα προστατεύεται
και το περιβάλλον, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
οδηγία για την αειφόρο ανάπτυξη.

Συμπέρασμα
Γενικά, μεγάλο ποσοστό από τους πολίτες έχει
ήδη δείξει ευαισθησία στο θέμα εξοικονόμησης νερού, αλλάζοντας συνήθειες. Παρόλα αυτά, όμως,
η εξάρτησή μας από τις καιρικές συνθήκες είναι
τεράστια και όσο δεν ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός
για κατασκευή και άλλων αφαλατώσεων, το ΤΑΥ
είναι υποχρεωμένο να συνεχίσει την ίδια πολιτική
περισυλλογής και παροχής νερού με μέτρο. 
■
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Η αναγκαιότητα
της χριστιανικής
αγωγής
1

l Του Αλέξανδρου Ταπάκη
Θεολόγου – Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης

Α

πό τα αρχαία χρόνια ετίθετο το ερώτημα για τη χρησιμότητα της διδασκαλίας της ηθικής αγωγής.
Το ερώτημα αυτό αναλύθηκε πάρα
πολύ στον περιβόητο διάλογο του
Σωκράτη με το σοφιστή Πρωταγόρα, δηλαδή κατά
πόσο η αρετή μπορεί και πρέπει να διδάσκεται. Οι
σοφιστές, φυσικά, δίδασκαν τις διάφορες αρετές
για δικούς τους ωφελιμιστικούς λόγους. Η αρχαία
ελληνική γραμματεία δίνει μεγάλη σημασία στην
ηθική διδασκαλία και στην άσκηση ενάρετης ζωής
από τους νέους.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα τοποθετούσαμε και
τη χρησιμότητα της θρησκευτικής αγωγής και μάλιστα της χριστιανικής αγωγής, αφού η χριστιανική διδασκαλία προάγει τις αιώνιες και διαχρονικές
αρετές, τις οποίες δίδαξε κατά την επίγεια ζωή του
ο μέγας διδάσκαλος, ο Ιησούς Χριστός.
Στην Καινή Διαθήκη, θέλοντας ο Απόστολος
Ιάκωβος να δώσει έναν ορισμό για το ποιος είναι
σοφός και επιστήμονας, αναφέρει: «Τίς σοφὸς
καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; Δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς
ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ…». Κατά τον ίδιο
Απόστολο, η “ἂνωθεν σοφία” είναι “αγνή”, ενώ η
“ἐπίγειος” είναι “δαιμονιώδης”. Με αυτές τις σκέ-

ψεις θα ήθελα να αρχίσω την απάντηση στο ερώ-

τημα κατά πόσον είναι χρήσιμη η χριστιανική
αγωγή ή όχι. Κι αυτό, γιατί η Θρησκευτική Αγωγή και ειδικότερα η Χριστιανική Αγωγή καλλιεργεί την αρετή στο παιδί και συμβάλλει στη βελτίωση της συμπεριφοράς του.
Παρόλα αυτά υπήρχαν και υπάρχουν κάποιες
αμφισβητήσεις για τη διδασκαλία της Χ.Α. Οι αμφισβητούντες υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να ήταν
καθαρή υπόθεση της Εκκλησίας, και όχι του Σχολείου. (Η διευθέτηση αυτή γίνεται μόνο στη Γαλλία, με τη μορφή του Κατηχητικού Σχολείου. Στις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες διδάσκεται, είτε προαιρετικά είτε υποχρεωτικά στα Σχολεία).
Στη Βρεττανία, μια χαρακτηριστική πολυπολιτισμική χώρα, η οποία επηρεάζει αρκετές άλλες
χώρες με το εκπαιδευτικό της σύστημα, μεταξύ
των οποίων και την Κύπρο, από το 1960 άρχισαν
να απασχολούν τους παιδαγωγούς δύο ερωτήματα
για τη διδασκαλία της θρησκευτικής αγωγής:
Α) Θα έπρεπε ή όχι να διδάσκεται το ΜΘ
στα Δημόσια Σχολεία;
Β) Θα έπρεπε να περιλαμβάνει στην ύλη
του μόνο τη διδασκαλία της χριστιανικής πίστης ή να περιλαμβάνει και τη διδασκαλία άλλων θρησκειών;

Εισήγηση, η οποία έγινε για τα Στελέχη των Κατηχητικών Κινήσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, στις 6 Οκτωβρίου 2009.
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Μερικοί, λοιπόν, υποστήριζαν ότι δεν έπρεπε
να διδάσκεται το ΜΘ στα Δημόσια Σχολεία, διότι
η θρησκευτική εκπαίδευση θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για προσηλυτισμό των μαθητών στη
χριστιανική πίστη μέσα στα Δημόσια Σχολεία. Γι’
αυτό, υποστήριζαν, ότι η διδασκαλία του ΜΘ, αντί
να είναι υποχρεωτική, έπρεπε να μετατραπεί σε
προαιρετική. Κι ακόμη, η ύλη του ΜΘ θα έπρεπε
να μην περιορίζεται σε ένα θρήσκευμα μόνο,
για να μη γίνεται προσηλυτισμός.
Οι υποστηρικτές της θρησκευτικής εκπαίδευσης στα Σχολεία υποστήριζαν ότι η θρησκεία
είναι μια μορφή γνώσης και για τον λόγο αυτό τα
Θρησκευτικά θα έπρεπε να έχουν μια μόνιμη θέση
στο αναλυτικό πρόγραμμα. Το ΜΘ θα πρέπει να
διδάσκεται στα Σχολεία, υποστήριζαν, αυτό όμως
δε σημαίνει ότι επιτρέπεται να προσηλυτίζονται οι
μαθητές, για να γίνουν χριστιανοί. Η θρησκεία θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα σπουδαίο κοινωνικό φαινόμενο, γεγονός που ενισχύει την αναγκαιότητα της διδασκαλίας του ΜΘ.
Έτσι, λοιπόν, στη Βρεττανία, από το 1960 το
ΜΘ έλαβε μια μορφή θρησκειολογική, δηλαδή
εισήχθησαν στα Αναλυτικά Προγράμματα των
Θρησκευτικών και στοιχεία από άλλες θρησκείες.
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Παρόλα αυτά, η κύρια θρησκεία που περιλάμβαναν τα σχολικά εγχειρίδια, ήταν η χριστιανική, ως
η επικρατούσα θρησκεία στη χώρα.

Οι αμφισβητήσεις
της Θρησκευτικής Αγωγής
Από το 1960 και μετά πολλοί κατά καιρούς αμφισβήτησαν τη χρησιμότητα της διδασκαλίας της
Θρησκευτικής Αγωγής στα Σχολεία, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο. Με πρόφαση κάποτε
κάποια μεταρρύθμιση, ή αποφόρτωση της ύλης, ή
την ανάγκη εισαγωγής κάποιου άλλου πιο «χρήσιμου» μαθήματος, ή της πολυπολιτισμικότητας
της κοινωνίας μας, εισηγήθηκαν τη μείωση ή και
αφαίρεση του ΜΘ από κάποιες τουλάχιστον τάξεις
του Λυκείου. Όμως οι αντιδράσεις της Εκκλησίας
και άλλων οργανωμένων φορέων οδήγησαν αυτές
τις προσπάθειες σε ναυάγιο.
Μεταξύ των επιχειρημάτων, που παραθέτουν
όσοι εναντιώνονται στη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜΘ), είναι και τα εξής:
1. Η κοινωνία μας είναι πια μια πολυπολιτισμική κοινωνία και δεν υπάρχει ομοιογένεια στο μαθητικό πληθυσμό, για να διδάσκεται μια ομοιογενής θρησκεία.
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Είναι γεγονός ότι η σύνθεση του μαθητικού
πληθυσμού στην πατρίδα μας έχει αλλάξει. Ένας
μεγάλος αριθμός μαθητών και μαθητριών από άλλες χώρες έχει εισέλθει στα σχολεία μας με διαφορετική κουλτούρα και θρησκευτική συνείδηση.
Μουσουλμάνοι, Ρωμαιοκαθολικοί, Διαμαρτυρόμενοι, άθεοι και άλλοι, έχουν προστεθεί στους ήδη
υπάρχοντες «μάρτυρες του Ιεχωβά». Υπολογίζεται
ότι το ποσοστό των αλλόγλωσσων και αλλόθρησκων μαθητών στα σχολεία μας έχει φτάσει
σχεδόν το 10%. Αυτή η βεβαρημένη πολιτισμική ατμόσφαιρα προκαλεί σύγχυση στους διδάσκοντες και διδασκομένους. Οι μαθητές μας
βιώνουν καταστάσεις, στις οποίες δεν καλλιεργούνται οι πρέπουσες αξίες, ενώ στους δασκάλους μας
παρουσιάζεται πολλές φορές αδιαφορία ή μεγάλος
φανατισμός σχετικά με την αποδοχή της Ορθοδοξίας. Είναι γνωστό ότι, τόσο οι αδιάφοροι, όσο και οι
φανατικοί δυσκολεύουν τα πράγματα.
Από την άλλη πλευρά η πολιτεία στέλνει στα
Σχολεία εγκυκλίους για αποχή από το ΜΘ για
όσους από τους μαθητές το επιθυμούν, και οι
οποίοι ανήκουν σε άλλο θρήσκευμα. Αυτό δυσκολεύει την κατάσταση. Θα ήταν ίσως προτιμότερο,
αντί της απαλλαγής από το μάθημα, να λάβει το
ΜΘ ένα διαπολιτισμικό χαρακτήρα, με βαρύνουσα σημασία φυσικά στην Ορθόδοξη Χριστιανική
Αγωγή, αλλά να περιλαμβάνει και κάποια στοιχεία από άλλες θρησκείες. Ο Χριστιανισμός και
μάλιστα η Ορθοδοξία, είναι έτοιμη να πράξει κάτι
τέτοιο, γιατί δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, ως έκφραση της απόλυτης αλήθειας και της ελευθερίας.
Ο διαπολιτισμικός χαρακτήρας είναι διάχυτος στα λόγια του Ευαγγελίου. Από την αρχή της
ίδρυσης της Εκκλησίας από τον Ιησού Χριστό,
με το «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ
ἒθνη... διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὃσα
ἐνετειλάμην ὑμῗν», η Εκκλησία χρησιμοποιεί το

λόγο, τη διδασκαλία για τη μετάδοση των αληθειών της σε όλους τους ανθρώπους.
Ήδη, στα νέα βιβλία των Θρησκευτικών τόσο
του Δημοτικού, όσο και του Γυμνασίου και Λυκείου διδάσκονται και κάποια στοιχεία από
άλλες θρησκείες. Η διδασκαλία και άλλων θρησκειών δε σημαίνει απόρριψη της παραδεδομένης
πίστης και παράδοσης του τόπου μας. Αντίθετα, η
αντικειμενική διδασκαλία των άλλων θρησκειών,
μαζί ασφαλώς με τη χριστιανική ορθόδοξη διδαχή,
που θα έχει την κεντρική και κυρίαρχη θέση,
συντελεί στην ορθή εκτίμηση και αξιολόγηση
από το μαθητή της θρησκευτικής παράδοσης και
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εμπειρίας των άλλων λαών γενικά και της δικής
μας ιδιαίτερα. Επίσης θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, για να υπάρξει αρμονία και ειρήνη μεταξύ
των ανθρώπων, πρέπει να προηγηθεί η ειρήνη μεταξύ των θρησκειών.
2. Πολλές φορές προβάλλεται το επιχείρημα ότι στο ΜΘ γίνεται προσηλυτισμός και
αυτό αντίκειται προς τις ελευθερίες του
ατόμου.
Στο ΜΘ δε γίνεται προσηλυτισμός, αλλά
μια αμερόληπτη, κατά το δυνατό, διδασκαλία
του Χριστιανισμού (καθώς και άλλων θρησκειών) και γνωριμία της επικρατούσας χριστιανικής παράδοσης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή την παράδοση είναι καλό να τη
γνωρίζουν και οι ξένοι που επέλεξαν να κατοικούν στην πατρίδα μας, διότι αυτή η γνώση
θα βοηθήσει και τους ίδιους να ζήσουν σε ένα
οικείο πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Αντίθετα, η άγνοια μπορεί να τους δημιουργεί
περισσότερο άγχος και ανασφάλεια.
Η γνώση, τώρα, από εμάς των βασικών αξιών
των άλλων θρησκειών μας βοηθά σε μια ορθή συμπεριφορά έναντι των ξένων, με τους οποίους συμβιώνουμε. Μας ωθεί σε σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων της ζωής τους και στην αποδοχή των εθίμων
και αντιλήψεών τους.
Η διδασκαλία του ΜΘ μέσα στις σχολικές αίθουσες, τόσο της Δημοτικής, όσο και της Μέσης
Εκπαίδευσης, δε λαμβάνει καθόλου προσηλυτιστικό χαρακτήρα. Έτσι, διδάσκεται μεν ως
επικρατούσα θρησκεία η Ορθόδοξη Χριστιανική,
αλλά με γνωσιολογικό, κι όχι με κατηχητικόεκκλησιαστικό τρόπο. Ο εκπαιδευτικός δεν
απευθύνεται πια μόνο σε βαπτισμένους ορθόδοξους μαθητές, αλλά και σε αβάπτιστους και σε αλλόθρησκους μαθητές.
Κατά την άποψη του Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεου Βλάχου, «στα σχολεία το ΜΘ, όπως
διδάσκεται σήμερα είναι θρησκειολογικό, γιατί τα
παιδιά μαθαίνουν για όλες τις θρησκείες και περισσότερο, όπως είναι φυσικό, για τη δική τους θρησκεία, είναι γνωσιολογικό, γιατί η μετάδοση γίνεται
διά του λόγου και της ακοής, ανεξάρτητα αν κανείς
εκκλησιάζεται και αν πιστεύει στο Θεό… είναι και
πολιτιστικό… διότι τα παιδιά μαθαίνουν τις παραδόσεις και τον πολιτισμό του τόπου τους, αφού η Εκκλησία είναι μεν σώμα Χριστού, αλλά παράγει και
πολιτισμό» (Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου
«Το Μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία» Εκκλησιαστική Παρέμβαση, Νοέμβριος 2002).
Eνατενίσεις

3. Ας δούμε τώρα μερικά επιχειρήματα που
συνηγορούν στη διδασκαλία της Χριστιανικής Αγωγής στα Σχολεία μας:
α) Το παιδί έχει ανάγκη από τη βίωση του
θρησκευτικού συναισθήματος, της συγκίνησης, δηλαδή, που αισθάνεται ο άνθρωπος, όταν
στρέφεται προς το Θεό. Το παιδί βιώνει αυτό το συναίσθημα, κατ’ αρχήν ως θαυμασμό προς τον κόσμο, που μας περιβάλλει, και κατ’ επέκταση προς
το δημιουργό του σύμπαντος. Η καλλιέργεια αυτού του συναισθήματος δίνει απάντηση στο ερώτημα της δημιουργίας, ενδυναμώνει την πίστη,
την ελπίδα, την αγάπη, κοινωνικοποιεί το παιδί,
το ημερεύει, και συμβάλλει στη δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου ανθρώπου, όπως είναι και ο γενικός σκοπός της αγωγής.
β) Η Θρησκευτική Αγωγή αναπτύσσει το
παιδί ηθικά, κοινωνικά, συναισθηματικά,
πνευματικά. Μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο και να καταπολεμήσει τον παραμερισμό των
πνευματικών αξιών και την υποβάθμιση της ποιότητας της προσωπικότητας του ανθρώπου. Αφυπνίζει το παιδί ηθικά και πνευματικά. Το βοηθά
να κατανοήσει τον εαυτό του ως πρόσωπο, μέλος
δηλαδή μιας κοινωνίας, στην οποία καλείται να ζήσει με αγάπη και σεβασμό προς τη δημιουργία και
τους ανθρώπους. Η ΘΑ εμπλουτίζει το συναίσθημα και τη βούληση του παιδιού, και του προσφέρει
ηρεμία, ισορροπία, σταθερότητα, αυτοπεποίθηση
κι ελπίδα.
Η παιδεία έχει ως σκοπό, όχι μόνο τη διανοητική και σωματική, αλλά και την πνευματική διάσταση του ανθρώπου. Το ΜΘ, όταν διδάσκεται σωστά, οδηγεί σε πανανθρώπινους προβληματισμούς,
που αντιστέκονται στο υλιστικό καταναλωτικό
πλαίσιο της σημερινής κοινωνίας μας.
γ) Η παιδεία πρέπει να έχει ανθρωπιστικό
χαρακτήρα.
Ο ιερός Χρυσόστομος τονίζει για τη σημασία
της παιδείας: «Ἄνθρωπος γὰρ ἐστιν, οὐχ ὃστις

ἁπλῶς χεῖρας καὶ πόδας ἔχει ἀνθρώπου, οὐδ’
ὃστις ἐστὶ λογικὸς μόνον, ἀλλ’ ὅστις εὐσέβειαν
καὶ ἀρετὴν παρρησίας ἀσκεί». (Κατηχ.1,2 ΕΠΕ

30548). Και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Πασσάκος
αναφέρει τα εξής: «Χωρίς παιδεία δεν μπορεί να νοηθεί ανθρώπινο πρόσωπο στην ουσιαστική σημασία
του. Και όταν τυχόν η παιδεία βρίσκεται κατ’ ουσίαν
έξω από το πρόσωπο ή το παραθεωρεί, δεν είναι δυνατό να γίνεται λόγος για πραγματική παιδεία. Το
ανθρώπινο πρόσωπο χαρακτηρίζεται από μοναδικότητα, αξιοπρέπεια, ελευθερία εκλογής και προσωEνατενίσεις



πική ευθύνη». (Ελληνοχριστιανική Αγωγή)
δ. Η ΘΑ δίνει σημασία στο ανθρώπινο πρόσωπο, στην ιδιαιτερότητα και μοναδικότητά του,
στην αγαπητική προσέγγιση και στις ψυχοπαιδαγωγικές αρχές. Τονίζουμε εδώ την προσπάθεια
των Πατέρων της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας να αποσαφηνίσουν την έννοια πρόσωπο σε
σχέση με τον Τριαδικό Θεό και κατ’ επέκταση το
κτίσμα Αυτού το κατ’ εικόνα και ομοίωσή του, τον
άνθρωπο. Οι Πατέρες δίδαξαν τον τρόπο, με τον
οποίο θα προσεγγίσουμε και θα γνωρίσουμε, κατά
το δυνατό, το Θεό και θα φτάσουμε στη θέωση. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός μας ως εκπαιδευτικών,
όταν προσπαθούμε να διαπαιδαγωγήσουμε και να
διαπλάσουμε τους χαρακτήρες των μαθητών μας,
ώστε να διαμορφωθούν σε προσωπικότητες, που
θα τείνουν να ομοιάσουν στο Δημιουργό τους και
θα οραματίζονται τη θέωση.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια τονίζεται η αξία
της ΘΑ. Δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει τον
ανθρωπιστικό χαρακτήρα της παιδείας. Βασική πρόθεση του Σχολείου πρέπει να είναι η
συμβολή στη σωστή ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε μαθητή. Η γνωστική μόνο
ανάπτυξη του μαθητή δε λύνει το πρόβλημα
της αγωγής.
Αυτό φαίνεται και από τα ολοένα αυξανόμενα
περιστατικά αντικοινωνικής και βίαιης συμπε77

ριφοράς των εφήβων και των νέων. Γι’ αποφυγή
δυσάρεστων καταστάσεων συμπεριφοράς πρέπει
να δοθούν στους μαθητές ευκαιρίες, για να βρουν
το πραγματικό νόημα της ζωής και τους σωστούς
προσανατολισμούς. Το Σχολείο καλείται να δώσει μια σφαιρική αγωγή, υποβοηθώντας τους
μαθητές στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.
4. Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από
κοινωνική και ηθική κρίση, η οποία επηρεάζει
όλους μας, και ιδίως τα παιδιά. Οι ηθικοί κίνδυνοι,
τους οποίους διατρέχουν σήμερα τα παιδιά, είναι
περισσότεροι. Αξίες και θεσμοί, όπως η οικογένεια,
διέρχονται σοβαρή κρίση, και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά. Σήμερα τα παιδιά διαλυμένων
οικογενειών αυξάνονται, και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και μεταχείριση από τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν, επίσης, παιδιά, τα οποία είναι
θύματα βίας μέσα στην οικογένεια.
Είναι παραδεκτό ότι στην αντιμετώπιση της
κρίσης των αξιών, του ανταγωνιστικού πνεύματος, του υλισμού και του ευδαιμονισμού, της μεγαλομανίας και του καταναλωτισμού, που μαστίζει
την κοινωνία μας, μπορεί να συμβάλει η χριστιανική αγωγή με τις διαχρονικές αξίες, τις οποίες διδάσκει, όπως είναι η απλότητα, η ταπεινότητα, η
αγάπη, η αλληλεγγύη κτλ.
5. Διατήρηση της ταυτότητάς μας
Η κοινωνία μας μπορεί να είναι πολυπολιτισμική, αλλά αυτό δε συνεπάγεται ότι εμείς
ως Έλληνες και Ορθόδοξοι, πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας. Αυτή η ταυτότητα και
παράδοση κράτησε για χιλιάδες χρόνια, και δεν
μπορούμε τώρα να την αρνηθούμε, με το πρόσχημα ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι μεταξύ μας
από άλλους πολιτισμούς.
Θα ήταν, λοιπόν, σφάλμα, αν με αφορμή
την αύξηση του αριθμού των ξένων μαθητών στα Σχολεία μας, αμφισβητήσουμε την
αξία και τη χρησιμότητα της Θ.Α. Με το ίδιο
σκεπτικό θα αμφισβητούσαμε και τον εθνικό
ύμνο, τις εθνικές γιορτές, την ελληνική λογοτεχνία και την πολιτιστική μας παράδοση
(λαογραφία, ήθη και έθιμα κτλ).
Έτσι, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως κατακλείδα ότι το Μάθημα των Θρησκευτικών είναι αναγκαίο
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εξ άλλου ζούμε σε
μια ημικατεχόμενη πατρίδα, και η Θρησκευτική
Αγωγή αποτελεί ένα στήριγμα, που μας βοηθά να
κρατηθούμε ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην εσχατιά αυτή της Μεσογείου. Έστω
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και αν ζούμε σήμερα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία,
κανένας δεν μπορεί να παραγράψει την ιστορική πραγματικότητα, που βοά ότι σ’ αυτό το νησί για δυο χιλιάδες
χρόνια ζουν Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι.
6. Η απαλλαγή από το ΜΘ
Πάγια θέση του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα ήταν η απαλλαγή από το ΜΘ να ισχύει για
τους μαθητές, που είναι αλλόθρησκοι ή αλλόδοξοι. Αυτό συμβαίνει και με το δικό μας Υπουργείο:
Ύστερα δηλαδή από γραπτή αίτηση του γονέα ή
κηδεμόνα, απαλλάσσεται κάποιος μαθητής άλλου
δόγματος ή θρησκείας από το ΜΘ, και απασχολείται σε διπλανό τμήμα. Το 2008, όμως, στην Ελλάδα μια σειρά από Εγκυκλίους, οι οποίες αναιρούσαν η μία την άλλη, σε σχέση με το μάθημα των
Θρησκευτικών στα Σχολεία, οδήγησε σε σύγχυση
ή και εκμετάλλευση, ώστε κάποιοι Ελληνορθόδοξοι να διεκδικούν εγγράφως την απαλλαγή των
παιδιών τους από το ΜΘ.
Είναι ενδιαφέρον το παράδειγμα της Γαλλίας, στην
οποία δε διδάσκεται πάνω από 100 χρόνια ειδικό ΜΘ. Ο
διανοητής Ρεζίζ Ντεμπρέ (που δε διακρίνεται και για τη
θρησκευτικότητά του) εισηγείται την επαναφορά της
συστηματικής διδασκαλίας του ΜΘ, το οποίο να συνδέεται με τον πολιτισμό, την τέχνη και τα γράμματα,
μέσα από τα συναφή μαθήματα του Γαλλικού Σχολείου. (Ελληνοχριστιανική Αγωγή, τεύχος 553)
Κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Το 2005 είχα την ευκαιρία, προσωπικά, να παρακολουθήσω ένα συνέδριο
για τη διδασκαλία του ΜΘ στη Γερμανία. Το συνέδριο ασχολήθηκε με το θέμα της χρησιμότητας ή μη
της θρησκευτικής αγωγής και ποια μορφή θα λάμβανε αυτή στα Σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη
διάρκεια της συζήτησης, μια Γαλλίδα σύνεδρος ανέφερε με έμφαση τα πιο κάτω: «Όταν οι εκπαιδευτικοί είδαν να υψώνονται όλο και περισσότεροι
μιναρέδες στη Γαλλία και στα Γαλλικά Σχολεία
να αυξάνονται οι μαντήλες, τότε πήγαν με ανησυχία και ρώτησαν τον Υπουργό Παιδείας τι να
κάνουν. Τους είπε αυτός: Δώστε εφόδια στα παιδιά μας, να μην προσηλυτίζονται στο μουσουλμανισμό. Και οι παιδαγωγοί απάντησαν: Ποια
εφόδια; Εδώ και 100 χρόνια δε διδάσκουμε στα
παιδιά μας καθόλου Θρησκευτική Αγωγή. Δε
γνωρίζουν ούτε για το Χριστό, την Παναγία, τα
Χριστούγεννα, το Πάσχα, το σταυρό κλπ.» Κι
ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας, έδωσε οδηγία να
παραχωρηθούν τέσσερις ώρες ετησίως, για να
διδάσκονται τα παιδιά στη Γαλλία, τουλάχιστον αυτές τις στοιχειώδεις γνώσεις για τη Χριστιανική Θρησκεία...» 
■
Eνατενίσεις

ΟικογEνεια
& Επικοινωνία

Επικοινωνιακές δεξιότητες στο σύγχρονο κόσμο
l Του Γιώργου Πέτρου
Κοινωνιολόγου - Κέντρο Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης Ιεράς Μονής Κύκκου

Η

επικοινωνία απασχολεί στις μέρες μας τα κοινωνικά θέσμια πιο
πολύ από ποτέ.
Είναι το βασικό δομικό συστατικό των σχέσεών μας.
Μέσω της επικοινωνίας εκφράζουμε τις σκέψεις, τα συναισθήματά μας.
l Η ανάπτυξη δεξιότητας επικοινωνίας είναι κρίσιμη για την επιτυχία όλων των σχέσεων.
Για να υπάρξει επικοινωνία, πρέπει να
υπάρχει ένας αποστολέας μηνύματος και
Eνατενίσεις



ένας δέκτης, στον οποίο το μήνυμα αποστέλλεται.
l Στην επιτυχημένη επικοινωνία ο αποστολέας
είναι σαφής και ακριβής, όταν μεταβιβάζει το μήνυμα, και ο δέκτης αντιλαμβάνεται με σαφήνεια
το μήνυμα. Αλλιώς η επικοινωνία δεν επιτυγχάνεται.
l Δεν είναι κάτι, που έρχεται φυσικά για τους περισσότερους από εμάς. Υπάρχουν κλειδιά για την
καλή επικοινωνία, που βελτιώνουν τις σχέσεις με
τους άλλους. Βασικά:
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Βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα του σώματός σας
τους μεταβιβάζει αυτό, που σας ενδιαφέρει. Γυρίστε το σώμα σας προς αυτούς και βεβαιωθείτε ότι
σας ακούν.
l Όταν είστε δέκτης μηνύματος, προσπαθήστε να
σταματήσετε ό,τι κάνετε, που μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας από το μήνυμα.
Ακούστε το περιεχόμενο και τα συναισθήματα
πίσω από τις λέξεις, όχι μόνο όσα λέγονται. Νιώστε
την αίσθηση, που το πρόσωπο προσπαθεί να σας
μεταφέρει, χαρά, λύπη, ενθουσιασμό ή θυμό.
Οι συνομιλίες και οι σχέσεις αλλάζουν εντυπωσιακά, όταν επικεντρωθούμε, ακούγοντας το
άλλο πρόσωπο - αντί να σκεφτόμαστε την επόμενη
απάντησή μας.

Πώς διδάσκουμε τα παιδιά
να επικοινωνούν
Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να
επικοινωνούν καλά, πράγμα που σημαίνει
τόσο πώς να εκφραστούν με σαφήνεια, όσο
και πώς να ακούν τους άλλους.
l Από τη στιγμή, που τα παιδιά αρχίζουν να εκφέρουν ήχους, μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν, πώς
να ελκύσουν την προσοχή των άλλων και πώς να
περάσουν το μήνυμά τους. Μαθαίνουν επίσης ότι
η επικοινωνία είναι μια αμφίδρομη διαδικασία.
Ένα από τα πρώτα βήματα στη διδασκαλία
των παιδιών μας πώς να επικοινωνούν είναι να
τα ακούμε πραγματικά, να νιώθουν ότι μπορούν να στείλουν ένα μήνυμα και ότι το μήνυμά τους είναι σημαντικό για εμάς. Είναι σημαντικό να διδάξουμε τα παιδιά πώς να ακούνε.
l Πρώτον, πρέπει να επικεντρωθούν στο πρόσωπο
που μιλάει. Αυτό μπορεί π.χ. να σημαίνει ότι, ενώ
μιλάμε μαζί τους, να απενεργοποιήσουμε την τηλεόραση.
l Ακριβώς όπως εμείς θα δώσουμε την προσοχή
μας, πρέπει να τα διδάξουμε να δώσουν την προσοχή τους σε άλλους.
l Για να είστε βέβαιοι ότι το παιδί έχει κατανοήσει
το μήνυμά σας, ζητήστε του να επαναλάβει μαζί
σας, με δικά του λόγια, αυτά που άκουσε.
l Μπορεί να ερωτηθεί το παιδί: «είσαι χαρούμενος, θυμωμένος, ή λυπημένος»; Με τον τρόπο αυτό
μπορείτε να συνδέσετε συναίσθημα και περιεχόμενο του μηνύματος.
Τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν
μαζί μας, και παρακολουθώντας τον τρόπο
που οι ενήλικες επικοινωνούν μεταξύ τους.
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l Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε θετικά
πρότυπα, και να έχουν τον χρόνο να ακούσουν και
να στείλουν τα μηνύματά τους.

Επικοινωνία στην οικογένεια
Η επικοινωνία στην οικογένεια είναι δυσκολότερη, περισσότεροι άνθρωποι, σημαίνει
πιο περίπλοκη επικοινωνία.
l Με περισσότερους ανθρώπους υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για επικοινωνία - και περισσότερες ευκαιρίες για να προκύψει σύγκρουση.
- Όταν πρόκειται για δύο άτομα, υπάρχει η ευκαιρία για μία σχέση.
- Όταν πρόκειται για τρία άτομα, υπάρχει η ευκαιρία για τρεις σχέσεις.
- Με τέσσερις υπάρχουν έξι πιθανές σχέσεις.
- Με πέντε υπάρχουν δέκα πιθανές σχέσεις και
ούτω καθεξής.
l Είναι σημαντικό η οικογένεια να δημιουργήσει καλές γραμμές επικοινωνίας, έτσι, ώστε όλα
τα μέλη της να μπορούν να αισθάνονται άνετα να
ακούγονται οι απόψεις τους και να γίνονται κατανοητές. Έτσι και οι συγκρούσεις μπορούν να επιλυθούν πιο εύκολα.
Οι οικογένειες είναι αντιμέτωπες με την εξισορρόπηση των αναγκών και των επιθυμιών πολλών διαφορετικών ανθρώπων, γι’ αυτό σίγουρα
συγκρούσεις θα προκύψουν.
Eνατενίσεις

l Είναι αδύνατο οι ανάγκες του καθενός να εκπληρούνται όλες συγχρόνως. Τα μέλη της οικογένειας
πρέπει να μάθουν να συμβιβάζονται.

λος, να μοιραστούν κάτι σημαντικό. Με αυτό τον
τρόπο, κάθε μέλος μπορεί να ακούσει νέα πράγματα για τους άλλους.

l Συμβιβασμός δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένας νικητής και ένας ηττημένος, αλλά μάλλον ότι μιά
“νέα λύση” έχει βρεθεί.

Ποια είναι τα αποτελέσματα των συναντήσεων;

l Όλοι πρέπει να είναι δημιουργικοί στην ανάπτυξη λύσεων για τα προβλήματα - αντί να επικεντρώνονται στις δικές τους ανάγκες ή θέλω ο καθένας.
Η καλή επικοινωνία είναι το κλειδί για
την οικοδόμηση μιας ευτυχισμένης και υγιούς οικογενειακής σχέσης. Η αποτελεσματική
επικοινωνία κάνει πάντα την οικογένεια να αισθάνεται αγάπη και φροντίδα. Δεν έχει σημασία πόσο
δύσκολα πηγαίνουν τα πράγματα. Κοινά σημεία
των οικογενειών με κακή επικοινωνία είναι λειψή
σχέση, παράνομη ή ανεπιθύμητη συμπεριφορά,
καθώς και κακή απόδοση των παιδιών στο σχολείο. Οικογενειακή επικοινωνία σημαίνει ανταλλαγή ιδεών, συζήτηση για ένα θέμα ή σκέψη, να
ακούσουν όλοι ένα πρόβλημα, να μιλήσουν ανοιχτά για ένα συναίσθημα. Όταν το παιδί νιώθει ότι
βρίσκεται σε απόσταση ή περνά περισσότερο χρόνο στο δωμάτιο του ή με φίλους, που μένουν μακριά ή που έχουν προβλήματα με τη συμπεριφορά
τους στο σπίτι, στο σχολείο και έξω από το σπίτι,
η οικογένειά πάσχει. Η συζήτηση είναι κλειδί. Εκμεταλλευτείτε σε μιά συνάντηση την ευκαιρία να
συζητήσετε θέματα ή προβλήματα, που πιστεύετε
ότι πρέπει να συζητηθούν. Μια υγιής συζήτηση
μπορεί να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσεων για τη
συμπεριφορά των παιδιών, προβλήματα μεταξύ
των γονέων, αντιπαλότητα, παράπονα ή συναισθηματικές διαταραχές.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ένα χρόνο συζήτησης για να αποδοθεί ευθύνη, καθώς αυτό
δεν θα βοηθήσει τη διαδικασία της επικοινωνίας. Η καλή επικοινωνία σημαίνει αγάπη,
στοργή, φροντίδα, ανταλλαγή απόψεων, συζήτηση θεμάτων και σεβασμό κάθε απόφασης
των άλλων. Είναι σημαντικό να μοιράζονται
τα μέλη της οικογένειας συναισθήματα.

Τι είναι μια συνάντηση
οικογένειας;
Μια συνάντηση οικογένειας γίνεται σε προσχεδιασμένη στιγμή, που τα μέλη της επιλέγουν
για να συζητήσουν τι συμβαίνει στο σπίτι τους και
στη ζωή τους. Μερικές οικογένειες μπορεί να επιλέξουν να συζητήσουν κάθε φορά για ένα μόνο μέEνατενίσεις



l Καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των γονέων και
παιδιών σε εφηβική ηλικία
l Αύξηση του χρόνου μαζί και στενότερη σύνδεση
l Πρόληψη της αρνητικής συμπεριφοράς εφήβων
που σχετίζονται με προβλήματα, όπως η κατάχρηση ουσιών και η εφηβική σεξουαλικότητα
l Επίλυση των προβλημάτων στο σπίτι, πριν αυτά
επιδεινωθούν
l Ευκαιρία να προγραμματισθούν δραστηριότητες, διασκέδαση, έξοδος.

Πώς πρέπει να αρχίζουμε τις συνεδριάσεις της οικογένειας για τα παιδιά μας;
Ξεκινήστε με ένα εύκολο θέμα (π.χ. ο χρόνος
για ένα πάρτι γενεθλίων). Πείτε τα θέματα, τα οποία
είναι και δεν είναι διαπραγματεύσιμα (π.χ. εάν οι φίλοι μπορούν να έρθουν και όταν δεν είναι στο σπίτι
οι ενήλικες). Οι συνεδριάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε μέλος της οικογένειας, για να
γνωρίσει, να σχεδιάζει, να προκαλέσει ανησυχίες
και να ζητήσει την επίλυση προβλημάτων. Καλό είναι να υπάρξει ένα σχέδιο τις πρώτες συναντήσεις,
να συνηθίσουν όλοι στην ιδέα. Όταν τα μέλη της
οικογένειας είναι πιο άνετα, μπορούν να αντιμετωπίζονται και τα πιο δύσκολα θέματα πιο εύκολα.

Πώς πρέπει να διεξάγονται
οι συνεδριάσεις της οικογένειας
Υπάρχουν αρκετοί κανόνες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις συνεδριάσεις της οικογένειας. Οι βασικοί κανόνες είναι τι πρέπει να κάνουμε
και τι δεν πρέπει να κάνουμε για μια επιτυχημένη
συνάντηση. Κρατήστε σημειώσεις σε κάθε συνεδρίαση. Σημειώστε τυχόν παραβάσεις κανόνων.

Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων;
Οι οικογενειακές συναντήσεις μπορεί να είναι
ένας χρόνος χρήσιμος για την επίλυση των προβλημάτων. Είναι σημαντικό να υποβάλετε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα, για να ακούσετε πληροφορίες, να δοθεί ευκαιρία στην έμπνευση και την
αξιολόγηση των πιθανών λύσεων και να συμφω81

νηθεί μία λύση.
Για να ακούσετε ενεργά: παραμείνετε εστιασμένοι σε ό,τι λέγεται. Ακούστε με προσοχή.
Τώρα η οικογένεια εργάζεται μαζί, για να βρεθεί μια λύση, αποδεκτή από όλους μέσα από την
ανταλλαγή απόψεων. Χρειάζεται λοιπόν:
l Η συμμετοχή όλων. Αναλαμβάνουν εκ περιτροπής ρόλο όλοι.
l Να έχουν πέντε ή περισσότερες πιθανές λύσεις.
l Να ενθαρρυνθεί η δημιουργικότητα.
l Να δοθούν λεπτομέρειες για κάθε πρόταση.
l Να δοθούν λεπτομέρειες για τις παραβάσεις κανόνων.

Αξιολόγηση των λύσεων
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες για την αξιολόγηση λύσεων:
l Να κοιτάξουμε όλοι τον κατάλογο των ιδεών
l Να συζητήσουμε και να καταγράψουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε λύσης
l Να σκεφτούμε τις απόψεις όλων
l Να είμαστε σύντομοι
Τώρα περιορίσετε τη λίστα και συνδυάστε ιδέες. Εάν δεν μπορούν όλοι να συμφωνήσουν, δώστε
τέλος στη συνεδρίαση και δοκιμάστε αργότερα.

Πώς πρέπει να χειριστούμε
ευαίσθητα θέματα;

μεγάλη ανάγκη να μιλάτε. Το να είμαστε απλώς κοντά
ο ένας στον άλλο είναι επίσης μορφή επικοινωνίας.
Να είστε δημιουργικοί και ευέλικτοι στη διερεύνηση διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας,
τόσο προφορικά όσο και πρακτικά. Για παράδειγμα, μπορεί ο καθένας να αναπτύξει το δικό του μικρό σήμα και σύνθημα που για σας σημαίνει ορισμένα πράγματα.
Εάν δεν έχετε τίποτα καλό ή εποικοδομητικό
να πείτε, μην πείτε τίποτα. Χρειάζονται τουλάχιστον πέντε θετικές δηλώσεις, για να αναιρέσετε
μια αρνητική.
Δώστε δικά σας μηνύματα, κάνοντας δηλώσεις ήπιες. Για παράδειγμα, πέστε “θα ήθελα να με βοηθήσεις με
τα πιάτα”, αντί “ποτέ δε βοηθάς με τα πιάτα, γιατί;”.
Δεδομένου ότι κάθε ζευγάρι αποτελείται
από μοναδικές προσωπικότητες, εσείς και ο
σύζυγός σας θα πρέπει να ανακαλύψετε τον
δικό σας τρόπο επικοινωνίας, και να μην συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλα ζευγάρια.

Η σιωπή δεν είναι χρυσός
Επίλυση των συγκρούσεων γάμου
Η σύγκρουση είναι μέρος του κάθε γάμου. Ακόμα
και στον πιο ιδανικό γάμο περίοδοι συγκρούσεων είναι αναπόφευκτες. Το πιο σημαντικό πράγμα για
τις οικογενειακές συγκρούσεις δεν είναι πώς να
τις αποφεύγουμε, αλλά πώς να τις χειριζόμαστε.

Ένα μέλος της οικογένειας μπορεί να θέλει να
συζητήσουν ένα δύσκολο θέμα, όπως το αλκοόλ,
την ιδιωτική ζωή, ή τη σεξουαλικότητα, ή τις ευθύνες του νοικοκυριού.

Ζευγάρια ενθαρρύνονται να μαθαίνουν και
πρακτικές δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων.
Στην αρχή μπορεί να φαίνεται δύσκολο και αφύσικο, αλλά μόλις το ζευγάρι γίνεται αποτελεσματικό
σε αυτό, έχουν συχνά τη χαρά της επιβράβευσης.

l Αποφασίστε εκ των προτέρων ποιο είναι το πρόβλημα που θα παρουσιάσει, πού, πότε και πώς να
το εισαγάγετε

Βήματα για την επίλυση
διαφορών

l Ζητήστε τη συμβουλή των άλλων
l Γνωρίζετε τα συναισθήματα και τις απόψεις των
άλλων

Αποτελεσματική επικοινωνία
μεταξύ των ζευγαριών:
Πολύτιμες συμβουλές. Στη δύσκολη, γεμάτη
υποχρεώσεις και άγχος εποχή μας τα ζευγάρια χάνουν συχνά τη σωστή επικοινωνία.
Είναι φυσιολογικό, σαν σύζυγοι, να μην περνάτε πολλές ώρες, μιλώντας ο ένας στον άλλο. Αλλά,
όταν θα μιλήσετε, ακούτε με προσοχή τι λέγεται.
Περάστε χρόνο μαζί, ακόμη και αν δεν υπάρχει
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1. Ορίστε τόπο και χρόνο για συζήτηση
l Προγραμματίστε χρόνο, κατάλληλο για τους δυο
σας.
l Διαλέξτε ένα τόπο που οι δύο θα αισθανθείτε άνετα και δεν θα πρέπει να διακοπεί η συζήτηση.
2. Ανακοίνωση για τα συμπτώματα
l Ενημερωθείτε για μηνύματα ότι “κάτι είναι λάθος”. Υπάρχει ένταση μεταξύ σας; Είστε σε απόσταση από τον άλλο; Είναι ένας από σας θυμωμένος
ή περισσότερο ευερέθιστος από ό,τι συνήθως; Αν
ναι, υπάρχει πιθανώς μια σύγκρουση, που πρέπει
να επιλυθεί.
3. Αποσαφηνίστε το πρόβλημα ή το θέμα της
διαφωνίας
Eνατενίσεις

l Επιλέξτε τη συζήτηση μόνο ενός θέματος τη δεδομένη στιγμή. Αν προσπαθήσετε να επιλύσετε περισσότερες από μία σύγκρουση σε μια στιγμή, θα
αποτύχετε και αυτό θα δημιουργήσει αισθήματα
απογοήτευσης.
4. Αναγνωρίστε τον ρόλο σας στη δημιουργία
και διατήρηση του προβλήματος
l Αποδεχθείτε ευθύνη για τη δική σας συμβολή
στη σύγκρουση. Αυτό βοηθά στη μείωση της άμυνας. Τα προβλήματα μεταξύ των ανθρώπων συνήθως περιλαμβάνουν και τους δύο εταίρους κατά
κάποιον τρόπο.
5. Κάντε έναν κατάλογο προηγούμενων προσπαθειών, που αποτύχατε να επιλύσετε το ζήτημα
l Αυτό θα σας επιτρέψει να συνειδητοποιήσετε ότι
έχετε καταβάλει προσπάθειες για την επίλυση της

l Προσδιορίστε συγκεκριμένα τι θα κάνετε κατά
την εκτέλεση της λύσης.
8. Αξιολογήστε την πρόοδο και τη σκοπιμότητα της λύσης, που προτείνεται.
l Η επόμενη συνεδρίαση θα πρέπει να είναι λογικά σύντομα (π.χ. μια εβδομάδα αργότερα). Χρησιμοποιήστε τη συνάντηση, για να συζητήσετε πόσο
επιτυχημένη είναι η λύση. Αν δεν είναι εφικτή ή
αποτελεσματική, επιστρέψτε στην αποσαφήνιση
του θέματος ή άλλες λύσεις.
9. Επαινέστε κάθε προσπάθεια του άλλου μέλους.

Κανόνες, για να αποφεύγονται
διαφορές
1. Δεν ασκούμε κριτική
2. Επικεντρωνόμαστε στο αντικείμενο
l O παραπονούμενος να μην εγείρει άλλα ζητήματα να αποδείξει ένα σημείο
3. Αποφεύγουμε απόλυτες φράσεις, όπως
“πάντα”, “ποτέ δεν” ή “κάθε φορά”
4. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε
l Οι διαφορές δεν αποτελούν εμπόδιο για να είναι
φιλική η συζήτηση, αλλά το πώς θα χειριστούμε
τις διαφορές μπορεί να είναι.
5. Θυμηθείτε να δείχνετε αγάπη
l Το πρόσωπο με το οποίο έχετε συγκρούσεις δεν
είναι εχθρός σας. Είναι το πρόσωπο που αγαπάτε
και επέλεξε να σας παντρευτεί.

σύγκρουσης στο παρελθόν, και να αποφευχθούν
πιθανές λύσεις που έχουν αποδειχθεί ανεπιτυχείς.
6. Συζητήστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των προτεινόμενων λύσεων
l Για κάθε προτεινόμενη λύση κάντε έναν κατάλογο με την καταλληλότητα, την ικανότητά σας να
την εφαρμόσετε, καθώς και τους περιορισμούς.
l Συζητήστε για όλες τις λύσεις, έστω και αν ορισμένες μπορεί να φαίνονται καλύτερες από άλλες.
7. Συμφωνήστε στη δοκιμή μιας λύσης
l Καταλήξετε σε συναίνεση ως προς το ποια λύση
θα λειτουργήσει καλύτερα.
l Να θυμάστε ότι η λύση, που έχει συμφωνηθεί
ίσως να μην είναι πάντα η πρώτη επιλογή των δύο
εταίρων. Ο συμβιβασμός είναι ζωτικής σημασίας,
για να καταλήξουμε σε μια εφαρμόσιμη λύση.
Eνατενίσεις



6. Να ξέρετε πότε θα σταματήσετε
l Όταν αυτό που θέλετε να κάνετε είναι να βλάψετε τον σύντροφό σας, ή όταν ένας ή και οι δύο
από σας είναι εκτός ελέγχου, είναι καιρός να σταματήσετε την προσπάθεια. Μεριμνήστε για μια
άλλη συνάντηση.
7. Όταν βρεθείτε κολλημένοι σε επαναλαμβανόμενη αρνητική στάση, είναι καλύτερα να
αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια
l Μην περιμένετε μέχρι το πρόβλημα είναι πολύ
μεγάλο, για να το χειριστείτε.
8. Επιλύστε τυχόν διαφορές, πριν πάτε για ύπνο
l Σε περίπτωση που είναι αδύνατο να γίνει, ορίστε
άλλο χρόνο και τόπο για την επίλυση του ζητήματος.
Ένα από τα χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης
σχέσης είναι η ικανότητα να επιλύουμε τις συγκρούσεις αποτελεσματικά και με τρόπο που να είναι ικανοποιητική για τους δύο εταίρους. Πολλά ζευγάρια που
εργάζονται μαζί με επιτυχία στην επίλυση των συγκρούσεων έρχονται πιο κοντά και δημιουργούν θερμά αισθήματα αγάπης. Προσπαθήστε να ενεργείτε με
βάση τα μέτρα και τους κανόνες που αναφέρονται.  ■
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του Στάθη Χαριτόπουλου
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Η αρετH της ΣιωπHς
και η ‘‘Αγία’’ Ησυχία!
l Του Γεώργιου Κουννούση
Θεολόγου
«…Μια φορά, στο φως και στη θαλπωρή ενός
φθινοπωρινού απογεύματος, αντίκρισα στο κάθισμα μιας δημόσιας πλατείας, σε ένα φτωχικό
προάστιο του Παρισιού, ένα γέρικο ζευγάρι, δύο
ανθρώπους φτωχούς. Κάθονταν πιασμένοι από το
χέρι, αμίλητοι χαίρονταν το χλωμό φως, τη στερνή ζεστασιά της εποχής. Αμίλητοι – όλες οι λέξεις
είχαν ειπωθεί, όλο το πάθος είχε ξοδευτεί, όλες οι
μπόρες είχαν ειρηνέψει. Η ζωή ολόκληρη βρισκόταν πίσω τους – και όμως ολόκληρη βρισκόταν τώρα παρούσα σε αυτή τη σιωπή, σε αυτό το φως, σε
αυτό το θάλπος, σε αυτό το σιωπηλό πιάσιμο των
χεριών. Παρούσα και ετοιμασμένη για την αιωνιότητα, ωριμασμένη για τη Χαρά…»1.

γημένος άνθρωπος μόνο σ’ αυτό τον δρόμο της εκστατικής ερωτικότητας βγαίνει, εν τέλει, έξω από
τον εαυτό του, για να μπορέσει να συναντήσει και
να κοινωνήσει με τον άλλο, είτε αυτός είναι ο Θεός
του, είτε ο συνάνθρωπός του.
Σ’ αυτή την ερωτική πορεία, λοιπόν, όλα καταλήγουν στη σιωπή. Γιατί στη συνάντηση δεν χωρούν λόγια. Η ομιλία είναι πάρα πολύ συχνά, όπως
έλεγε κάποιος Γάλλος φιλόσοφος, όχι η τέχνη του
να κρύβεις τη σκέψη σου, αλλά η τέχνη του να την
καταπνίγεις και να την αναστέλλεις, έτσι, ώστε να
μην απομένει τίποτα πλέον να κρύψεις. Στη νηπτική παράδοση των ασκητών του θείου φωτός τρία
είναι τα σκαλοπάτια, που ακολουθεί κάποιος στην
πορεία για τη συνάντηση με τον αληθινό Θεό: Η
κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση3. Και στην πορεία αυτή, ενώ ο ασκητής στην αρχή λέει τη νηπτική προσευχή, και ακολουθεί τους κανόνες για
την αναπνοή στο τέλος όλα πλημμυρίζουν με Φως
και όλα καταλήγουν στη σιωπή, όπου όλα τα λέει!
Τελικά, η ένταση της αναχώρησης στην έρημο της
καρδιάς μας και η σιωπή αποτελούν ένα άνοιγμα
στην ακεραιότητα της ζωής και της υγείας, καθώς
και ένα άνοιγμα στην κοινότητα της Αγάπης και
της συμμετοχής – στα ιδιαίτερα δηλαδή χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Τριαδικής Θεότητας- που
χαρακτηρίζουν την εν τω κόσμω ζωή μας4.

Αλήθεια, σύμφωνα και με το πιο πάνω απόσπασμα, η σιωπή δεν είναι αυτή που καθορίζει και
σταθεροποιεί τη γεύση του έρωτα; Αν οι εραστές
στερούνταν της σιωπής, ο έρωτας δεν θα είχε ούτε γεύση, ούτε αιώνια αρώματα. Δεν υπάρχει πιο
υπάκουη σιωπή από τη σιωπή του έρωτα: και είναι, ακριβώς, η μόνη, που ανήκει αποκλειστικά
στον άνθρωπο. Ταυτόχρονα, αυτή η σιωπή είναι και η αποκορύφωση της περιδιάβασης
του ανθρώπου στην αναζήτηση του υπερβατικού. Άλλωστε αυτό που χαρακτηρίζει τον Τριαδικό Θεό, σύμφωνα με τον άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, είναι η εκστατική ερωτικότητα2. Αυτή η
ερωτικότητα ήταν που τον ώθησε στην εκρηκτική
στιγμή της δημιουργίας του κόσμου. Έτσι, και ο
‘‘κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν’’ Θεού δημιουρ-

«Τα λόγια περνούν ανάμεσα από τους ανθρώπους», μας εξομολογείται ο Βέλγος νομπελίστας
Maurice Maeterlinck, «ενώ η σιωπή, αν είχε για

1 π. Αλεξάνδρου Σμέμαν, Για να ζήσει ο κόσμος, (μτφρ. Ζ. Λορεντζάτος), εκδ. Δόμος, Αθήνα 20062, σελ. 133.

13-22.

2

λοκαλία των ιερών νηπτικών, (μεταφρασμένη στη νεοελληνική γλώσσα, μτφρ. Αντ. Γαλίτης), τόμος Γ’, εκδ. Το Περιβόλι
της Παναγίας, Θεσσαλονίκη 1997 3 , σελ. 15.

Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Περί Θείων Ονομάτων, 4,13,PG
3,712A: «Ἔστι δὲ καὶ ἐκστατικὸς ὁ θεῑος ἔρως.»
Αγίου Μαξίμου Ομολογητού, Περὶ ἀποριῶν, PG 91, 1241
BC.

3

7 Όσιος Φιλόθεος Σιναΐτης, «Νηπτικά κεφάλαια», κεφ. 6, Φι-

8

4 π.

Ιωάννης Χρυσαυγής, Η σιωπή των δακρύων, (μτφρ. Ι. Ροηλίδης), Ακρίτας, Αθήνα 2003, σελ. 26.

Όσιος Θεόδωρος Εδέσσης, «Εκατό ψυχωφελή κεφάλαια»,
κεφ. 79, Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών, ό.π., τόμος Β’, 19984 ,
σελ. 27.

5 Maurice

9 Όσιος

Maeterlinck, Ο θησαυρός των ταπεινών, (μτφρ. Χ.
Μπακονικόλα), εκδ. PRINTA, Αθήνα 2008, σελ. 14-15.

6

Maurice Maeterlinck, Ο θησαυρός των ταπεινών, ό.π., σελ.

Eνατενίσεις



Νικήτας Στηθάτος, «Πρώτη πρακτικών κεφαλαίων
εκατοντάδα», κεφ. 2, Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών, ό.π., τόμος Δ’, 19973, σελ. 53.
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Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΚΑΙ Η «ΑΓΙΑ» ΗΣΥΧΙΑ!
μια στιγμή την ευκαιρία να δραστηριοποιηθεί, δεν
χάνεται ποτέ, και η γνήσια ζωή, η μόνη που αφήνει
κάποιο ίχνος, είναι φτιαγμένη μόνο από σιωπή. Δεν
πρέπει να πιστεύουμε ότι η ομιλία χρησιμεύει πάντοτε στις γνήσιες επικοινωνίες μεταξύ των ανθρώπων,
αντιθέτως, μόλις έχουμε στ’ αλήθεια κάτι να πούμε
μεταξύ μας, είμαστε αναγκασμένοι να σιωπήσουμε.
Διότι είναι μόνο η ποιότητα αυτών των σιωπών που
είχε αποκαλύψει την ποιότητα της αγάπης και των
ψυχών του ανθρώπινου γένους»5.
Τελικά, η σιωπή του βασιλιά ή του σκλάβου
- του ισχυρού ή του αδύνατου - απέναντι στον θάνατο, τον πόνο ή τον έρωτα, έχει το ίδιο πρόσωπο,
και κρύβει κάτω από τον αδιαπέραστο μανδύα της,
τους ίδιους θησαυρούς. Μόλις αποκοιμιούνται τα
χείλη, ξυπνούν οι ψυχές, και στρώνονται στη δουλειά. Διότι η σιωπή είναι το στοιχείο, που βρίθει
εκπλήξεων, κινδύνων και ευτυχίας, και μέσα στο
οποίο οι ψυχές κατακτώνται ελεύθερα. Μέσα στις
μικρές και ταπεινές μας αβεβαιότητες, ας δοκιμάσουμε, σύμφωνα με ένα ρητό, να συγκρατήσουμε
τη γλώσσα μας κατά τη διάρκεια μιας μέρας. Και
αλήθεια, πόσο διαυγέστερα θα είναι τα σχέδιά μας
και τα καθήκοντά μας την επόμενη μέρα!
Υπάρχουν, επίσης, και άνθρωποι, που δεν διαθέτουν σιωπή, ενώ ταυτόχρονα σκοτώνουν τη
σιωπή γύρω τους. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι
μόνοι, που ουσιαστικά περνούν απαρατήρητοι σ’
αυτή τη ζωή. Δεν κατορθώνουν να διασχίσουν την
αποκαλυπτική ζώνη, τη μεγάλη ζώνη του σταθερού και του πιστού φωτός. Δεν μπορούμε πραγματικά να διαμορφώσουμε μια ακριβή ιδέα για εκείνο
που ποτέ του δεν σιώπησε. Θα έλεγε κανείς ότι η
ψυχή του δεν απέκτησε πρόσωπο! Ότι δεν συνάντησε την πραγματική αλήθεια, το αληθινό φως
του Τριαδικού Θεού! Υπάρχει, όμως, λόγος που οι
άνθρωποι φοβούνται τη σιωπή. Επειδή δεν γνωρίζει κανείς ποτέ ποια θα είναι η ποιότητα της σιωπής που θα γεννηθεί. Αν όλα τα λόγια μοιάζουν, οι
σιωπές διαφέρουν όλες μεταξύ τους, και τις περισσότερες φορές μια διαπροσωπική σχέση εξαρτάται
από την ποιότητα εκείνης της πρώτης σιωπής, την

10 Ιω. 15, 18-20. 16,33. Α’ Κορ. 3,19.
11 Ρωμ. 8,22.
12

Ιακ. 4,4: «οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ
Θεοῦ ἐστιν; ὃς ἂν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου,
ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καθίσταται».

13 Μ. Βασιλείου, Επιστολή β’, Γρηγορίῳ, 2, PG 32, 225B.
14 Ιω. 4, 23-24.
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οποία διαμορφώνουν δύο ψυχές6.
Η σιωπή, στη νηπτική παράδοση της Ορθοδοξίας, είναι συνυφασμένη με την ησυχία του νου
και τη νοερά προσευχή. «Πρώτη πύλη, που εισάγει
στη νοητή Ιερουσαλήμ, δηλαδή στην προσοχή του
νου, είναι η κατά γνώση σιωπή του στόματος», μας
αναφέρει ο όσιος Φιλόθεος Σιναΐτης στα Νηπτικά
του κεφάλαια7. Ένας άλλος μύστης της νηπτικής
μας παραδόσεως, μας αναφέρει, σχετικά για την
αρετή της σιωπής, τα εξής: «Διώχνε μακριά σου
το πνεύμα της πολυλογίας. Γιατί σ’ αυτή βρίσκονται φοβερότατα πάθη, το ψεύδος, η θρασύτητα, οι
αστειότητες, η αισχρότητα, η μωρολογία και γενικώς, όπως έχει λεχθεί: ‘‘από την πολυλογία δεν θα
ξεφύγεις την αμαρτία’’ (Παρ. 10,19). Ο σιωπηλός,
όμως, άνθρωπος είναι θρόνος της επιγνώσεως (Παρ.
12,23). Αλλά και λόγο θα δώσουμε για κάθε λόγο
περιττό και ανωφελή που λέμε, είπε ο Κύριος (Μθ.
12,36). Επομένως, η σιωπή είναι πολύ αναγκαία και
ωφέλιμη»8.
«Η καθολική φυγή του κόσμου», σύμφωνα με
τον όσιο Νικήτα Στηθάτο, «συνιστά την αρχή του
θεάρεστου βίου. Η φυγή του κόσμου, όμως, είναι η
άρνηση των θελημάτων της ψυχής και η απόρριψη του χοϊκού φρονήματος, και όχι η έξοδος στις
ερήμους και στα βουνά!»9. Εδώ κρίνεται σημαντική μια διευκρίνιση βάση των βιβλικών μας κειμένων: με τον όρο «κόσμος» τα βιβλικά κείμενα αποδίδουν τον κόσμο της πτώσεως και της φθοράς, ως
τη δημιουργία, που αρνείται να έρθει σε σχέση και
κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό10. Αντίθετα με τον
όρο «κτίση» τα βιβλικά μας κείμενα αναφέρονται
στη «λίαν καλήν» δημιουργία του Θεού, η οποία
αναμένει να μεταμορφωθεί στη Δευτέρα Παρουσία
του Θεού11. Επομένως, με άλλα λόγια, «κόσμος» είναι ο σαρκικός τρόπος ζωής, το φρόνημα της σαρκός12. Έτσι, σύμφωνα με τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο,
η αποταγή του κόσμου πραγματοποιείται με τη μεταμόρφωση του τρόπου ζωής μας και την απαλλαγή του τρόπου σκέψης μας. Επομένως, την ησυχία
τη βρίσκουμε, όχι μόνο στην έρημο, αλλά και στις
σύγχρονες μεγαλουπόλεις. «Η ησυχία», λέει ο Μέ-

15 Όσιος

Νικήτας Στηθάτος, «Πρώτη πρακτικών κεφαλαίων
εκατοντάδα», κεφ. 72, Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών, ό.π.,
τόμος Δ’, 19973, σελ. 70-71.
16 Θανάσης Ν. Παπαθανασίου, «Εισβολή και όχι Φυγή. Ο ανα-

χωρητισμός ως ιεραποστολική πρόταση», στο: Εκκλησία και
Κόσμος, εκδ. Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία 2002, σελ. 47-78.

Eνατενίσεις

γας Βασίλειος, «μας ευεργετεί πολύ, διότι αμβλύνει
τα πάθη της ψυχής, και μας προσφέρει την ευκαιρία να τα ξεριζώσουμε»13.
Η απομάκρυνση από τον κόσμο και η έξοδος
στην έρημο, αν και είναι το ιδεώδες του μοναχισμού, εντούτοις δεν είναι απαραίτητη για τον ορθόδοξο χριστιανό, αν θέλει να ασκηθεί στην πνευματική ζωή με σκοπό τη μεταμόρφωση, τόσο του
ιδίου, όσο και ολόκληρης της κτίσεως. Ολόκληρος
ο κόσμος, σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας μας, προσφέρεται για άσκηση, ευχαριστία
και δοξολογία προς τον Τριαδικό Θεό14. «Άκουσα
μερικούς να λένε ότι κανείς δεν μπορεί να επιτύχει
την έξη της αρετής, χωρίς μακρινή αναχώρηση και
φυγή στην έρημο, και θαύμασα (=απόρησα)! γιατί
νόμισαν ότι εκείνο που δεν γνωρίζει περιορισμό περιορίζεται σε ένα τόπο. Γιατί η έξη της αρετής είναι η αποκατάσταση των δυνάμεων της ψυχής στην
αρχική ευγένεια και η συγκέντρωση στο ίδιο σημείο των γενικών αρετών, στην κατά φύση δηλαδή
ενέργεια. Αυτά όμως δεν μας έρχονται απ’ έξω, ως
επείσακτα, αλλά μας έχουν χορηγηθεί από τη δημιουργία μας με θεία και νοερή αίσθηση, και όταν
από αυτά και μαζί μ’ αυτά κινούμαστε κατά φύση,
εισαγόμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών, η οποία
βρίσκεται μέσα μας, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου (Λκ. 17,21). Άρα είναι περιττή η ερημία, αφού
μπορούμε και χωρίς αυτήν να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών με τη μετάνοια και την ακριβή
τήρηση των εντολών του Θεού, πράγμα που μπορεί
να γίνεται σε κάθε τόπο της δεσποτείας του Θεού,
σύμφωνα με τον θείο Δαυίδ, που λέει: ‘’Ευλόγει,
ψυχή μου τον Κύριον σε κάθε τόπο της δεσποτείας
του’’ (Ψαλμ. 102,22)»15.
Έρημος είναι κάθε τμήμα της κτίσης και
της ανθρώπινης ζωής, που πασχίζει να υπάρξει
αυτόνομα, έξω από την κοινωνία με το Άκτιστο.
Έρημος μπορεί να είναι καθετί, που έχει ολισθήσει στο βασίλειο κάθε είδους κακού. Στην πραγματικότητα οι Χριστιανοί, είτε ζουν σε μια σύγχρονη πόλη, είτε στην ερημιά, οφείλουν να είναι
έτοιμοι να διακρίνουν ότι η αυτονομία και οι καρποί της (=θάνατος, μοναξιά, αποξένωση, έλλειψη
αγάπης, λιμοκτονία, πόλεμος, μόλυνση, αιρέσεις
κ.λπ.) προσπαθούν να δεσπόσουν πάνω στην ανθρώπινη ζωή16. Ο καθένας μας, επομένως, πρέπει
να βρει τη δική του πορεία στην ησυχία, τον δικό

17

π. Ιωάννης Χρυσαυγής, Η σιωπή των δακρύων, ό.π., σελ.
38-39.
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του προσωπικό χώρο, όπου θα μπορέσει να εντρυφήσει στα εσώψυχα της καρδιάς του, ώστε να πετύχει την έξοδο από τη φθοροποιό μοναξιά προς τη
ζωοποιό κοινωνία με τον Άλλο, με τον σταυρωμένο
έρωτα που με τη θυσία του μας δωρίζει τη ζωή. «Οι
δρόμοι της απόσπασης, οι στιγμές της προσωπικής
μας αναχώρησης στην ησυχία και τη σιωπή, μπορούν να είναι ασήμαντες ευκαιρίες, τις οποίες όμως
μπορεί ακόμη και να χάσουμε, αν δεν είμαστε προσεκτικοί: μια γαλήνια στιγμή μόνοι μας· μια ήρεμη
ώρα με την παρουσία ενός φίλου· ένας μοναχικός
περίπατος· μια περίοδος στοχασμού σε μια ήσυχη
γωνιά· ένα μακρύ ταξίδι· μια μεγάλη αναμονή σ’
ένα σύντομο ταξίδι, όταν μπλεκόμαστε στην κυκλοφορία. Πρέπει να βάλουμε τις στιγμές ησυχίας στη
ζωή μας, να ζούμε μ’ αυτές τις στιγμές σιωπής και
να ενεργούμε βάσει αυτών»17.
Τελικά, η πνευματική ζωή, που πρεσβεύουν
οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, δεν είναι φυγή
από τον κόσμο, παρά μεταμόρφωσή του. Δεν είναι
αλλαγή τόπου, αλλά τρόπου υπάρξεως και ζωής.
Σύμφωνα και με τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα (14ος
αι.), το να απομακρυνθεί κανείς από την κοινωνία
των ανθρώπων και να ζήσει ‘‘βίον μονώτην’’ είναι ένας υψηλός τρόπος ζωής, αλλά αυτό δεν αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση της πνευματικής
ζωής. Ο πιστός δεν υστερεί αν, μένοντας μέσα στην
κοινωνία, ζει την πληρότητα της μυστηριακής ζωής. Παρά τη διαφορά της μορφής, το ουσιαστικό
περιεχόμενο της πνευματικής ζωής είναι και στις
δυο περιπτώσεις το ίδιο: η πραγματική συμμετοχή
στον σταυρό και την ανάσταση του Χριστού, δηλαδή ο πραγματικός θάνατος του ανθρώπου ως προς
την αμαρτία, η αναγέννηση του ως μέλους του
Σώματος του Χριστού και η πλήρωσή του από το
πανάγιο Πνεύμα, το οποίο χορηγεί την πνευματική ζωή. Η ησυχία της πατερικής διδασκαλίας
προϋποθέτει την αρετή της σιωπής, που όλοι
καλούμαστε να εφαρμόσουμε στη ζωή μας, αν
θέλουμε να προχωρήσουμε στην κατά Θεόν
ζωή. Ξεκινώντας, λοιπόν, από τα απλά, προχωρούμε έπειτα στα σύνθετα. Έτσι, γνωρίζοντας τη
σιωπή μέσα από τον ανθρώπινο έρωτα, οδηγούμαστε στη συνέχεια στον θείο έρωτα και την ησυχία
της θέας των ακτίστων ενεργειών του Τριαδικού
Θεού, του αποκαλυπτικού Φωτός της εν Χριστώ
Μεταμορφώσεως. 
■

18 Αγίου

Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, PG
150, 657D-660A.
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Ο ΔημιουργOς
των δημιουργών

l Του Νίκου Γ. Σύκα
Επικοινωνιολόγου

Σ

το βιβλίο του «Δημιουργικά μυαλά»
ο Howard Gardner μελετά επτά δημιουργούς, οι οποίοι μεγαλούργησαν κατά
τον περασμένο αιώνα, κατατάσσοντάς
τους, σύμφωνα με τις ικανότητές τους,
στο πεδίο τους. Ο Einstein έχει λογικομαθηματική
νοημοσύνη, ο Freud ενδοπροσωπική νοημοσύνη,
ο Picasso χωροταξική νοημοσύνη, ο Stravinsky
μουσική νοημοσύνη, ο Eliot γλωσσολογική νοημοσύνη, η χορεύτρια Graham σωματοκιναισθητική
νοημοσύνη και ο Mahatma Gandhi διαπροσωπική
νοημοσύνη. Ο Gardner καταλήγει σε σειρά συμπερασμάτων, σχετικά με τη δημιουργικότητα και την
αλληλεπίδραση μεταξύ των πεδίων.
Η παρουσία της δημιουργικότητας βρίσκεται σε κάθε έκφανση της ζωής, της σταδιοδρομίας και τα επαγγέλματα. Το αποτέλεσμα
είναι δημιουργικό, όταν ικανοποιεί δύο κριτήρια
– είναι κάτι πρωτότυπο και χρήσιμο. Έρευνες
έχουν δείξει ότι το ποσοστό που χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλό μας κυμαίνεται από 3%
– 30%, επομένως υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης (αξιοποίησης του εγκέφαλου).
Σύμφωνα με τη Μαίρη Κουτσελίνη (καθηγήτρια
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου),η δημιουργική σκέψη, ως δεξιότητα, χαρακτηρίζεται από: Ροή ιδών,
ευελιξία, πρωτοτυπία, ποικιλόμορφη επεξεργασία,
ικανότητα παραγωγής κριτηρίων για την αξιολόγηση της διαδικασίας και του αποτελέσματος και
την ικανότητα μετασχηματισμών.
H νέα τεχνική αξιολόγησης και ανάπτυξης
της δημιουργικότητας, που προτείνεται στο παρόν άρθρο «creativity@infinity», βασίζεται κυρίως στη θεωρία για τις εννοιολογικές μεταφορές
των Lakoff και Johnson, ενώ αξιοποιούνται στοιχεία και από τις τεχνικές Brainstorming, Remote
Associates Test και Bisociations. H εις άπειρον δημιουργικότητα «creativity@infinity» έχει ως βάση
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την Ελληνική γλώσσα και έχει σχεδιαστεί, ώστε
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Κυπριακής
κοινωνίας. Λόγω του πλούτου της Ελληνικής
γλώσσας, η τεχνική αυτή αποκτά μια πρόσθετη διάσταση και αξία στην προσπάθεια επέκτασης της
σκέψης / συνείδησης και ενίσχυσης της δημιουργικότητας. Στο πλαίσιο εφαρμογής της μεθόδου
αυτής, προσπαθούμε ακριβώς να εντοπίσουμε
απομακρυσμένους συσχετισμούς (τον κοινό παρονομαστή) ανάμεσα σε λέξεις, φράσεις και μεταφορικές έννοιες. Απώτερος στόχος να επεκτείνουμε
τα όρια της σκέψης / συνείδησης, ώστε να πετυχαίνουμε περισσότερους, αλλά και πιο απίθανους /
απομακρυσμένους συσχετισμούς. Όσο πιο απίθανος ο συσχετισμός, τόσο πιο δημιουργικό το αποτέλεσμα. Στη διαδικασία αυτή, η κομβική δεξιότητα
της Mεταφοράς διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, παράγoντας παράλληλες συνδέσεις / συσχετισμούς
και πολλαπλές αναπαραστάσεις της γνώσης, ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις
Πολλαπλές Νοημοσύνες και ενώνοντας τη λογική
με τη φαντασία.
Ας εξετάσουμε όμως τους παράγοντες που
περιορίζουν τη δημιουργικότητα. Καταρχάς
είναι τα όρια που τίθενται από τους κανόνες, τις
νόρμες, τις παγιωμένες αντιλήψεις και πρακτικές,
τους κοινωνικούς κώδικες. Ο πραγματικός κίνδυνος δεν προέρχεται τόσο από τους περιορισμούς
που μας επιβάλλονται από έξω, όσο από τα όρια /
φράγματα που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε / κτίζουμε (πολλές φορές υποσυνείδητα) για τους εαυτούς
μας. Το δεύτερο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει το
δημιουργικό άτομο είναι η κοινή λογική (common
sense). Πάντοτε ψάχνουμε για τη «σωστή» απάντηση και πέφτουμε στην παγίδα της λογικής
λύσης. Το πρόβλημα όμως είναι ότι σπάνια υπάρχει μια μόνο σωστή απάντηση – σχεδόν πάντοτε
υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές / σωστές απαEνατενίσεις

ντήσεις. Όμως η κοινή λογική μας εμποδίζει να το
αντιληφθούμε αυτό και μας περιορίζει το πλαίσιο
στο οποίο σκεφτόμαστε. Το τρίτο φράγμα, που περιορίζει τη δημιουργική σκέψη είναι η φυσιολογία,
ο διαχωρισμός του εγκεφάλου σε δεξί και αριστερό
ημισφαίριο. Τα δημιουργικά άτομα χρησιμοποιούν
ταυτόχρονα τη συναισθηματική πλευρά – ημισφαίριο και την αναλυτική / λογική πλευρά – ημισφαίριο του εγκεφάλου. Η δημιουργική διαδικασία προϋποθέτει από τη μιά συγκέντρωση
/ εστίαση της προσοχής και από την άλλη μια
πιο ανοικτή, δεκτική και ολική προσέγγιση.
Με την αποκλίνουσα σκέψη σπάζουμε παγιωμένες
αντιλήψεις και φραγμούς, σκεφτόμαστε διαφορετικά. Με τη συγκλίνουσα σκέψη οργανώνουμε τις
ιδέες μας, τους δίνουμε σχήμα και νόημα.
Το τέταρτο και τελευταίο όριο είναι αυτό της
συνείδησης / αντίληψης. Όταν προσπαθούμε να
λύσουμε ένα πρόβλημα, στα αρχικά στάδια θα πετύχουμε τους συσχετισμούς / συνδυασμούς που
είναι και οι πιο αναμενόμενοι, οι πιο προσιτοί (και
όχι οι πιο απίθανοι και επομένως οι πιο δημιουργικοί συσχετισμοί). Αν όμως αφήσουμε το θέμα κατά
μέρος, στο υποσυνείδητο, «in the back of our head»,
τότε αυξάνονται οι πιθανότητες να συνδυαστούν
ακόμη και στοιχεία / σκέψεις που δεν έχουν καμιά
σχέση μεταξύ τους. Έρευνες έχουν δείξει ότι
κατά μέσο όρο μπορούμε να επεξεργαστούμε
ένα πρόβλημα ενεργά / ενσυνείδητα για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε μια λύση. Στην πραγματικότητα
η λύση αναφύεται στο μυαλό μας νωρίτερα, πριν
ακόμη καν το συνειδητοποιήσουμε. Το ζητούμενο είναι να επεκτείνουμε τα όρια της συνείδησης,
να συνειδητοποιήσουμε τη λύση σε ένα πιο αρχικό στάδιο, ώστε να την επεξεργαστούμε, μαζί και
με άλλες εναλλακτικές λύσεις, για περισσότερο
χρόνο, δίνοντάς μας έτσι καλύτερα αποτελέσματα.
Λύσεις και ιδέες που δεν είχαμε αρκετό χρόνο να
επεξεργαστούμε ενεργά / ενσυνείδητα συνήθως
χαρακτηρίζονται ως διαίσθηση (gut feeling). Διάφορες έρευνες και πειράματα έχουν δείξει ότι ο
εγκέφαλός μας αντιδρά τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνουμε καν να το συνειδητοποιήσουμε. Αυτό
είναι το στάδιο της διαίσθησης, πριν δηλαδή συνειδητοποιήσουμε πλήρως τα στοιχεία / συσχετισμούς που έχει ήδη επεξεργαστεί ο εγκέφαλός μας.
Ο εγκέφαλός μας σκέφτεται πολύ πριν το συνειδητοποιήσουμε. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ακούμε
και να αξιοποιούμε περισσότερο τη διαίσθησή μας.
Μπορούμε όμως να επεκτείνουμε τη συνείδησή
μας και στην αντίθετη κατεύθυνση, πέραν των
Eνατενίσεις



15 λεπτών. Η επεξεργασία των προβλημάτων και
οι λύσεις χρειάζονται χρόνο (επώαση / incubation
time), μέχρι να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες
συνδέσεις και συσχετισμοί στον εγκέφαλο. Η συνείδηση μπορεί επίσης να επεκταθεί και προς μια
ακόμη διαφορετική κατεύθυνση: Σύμφωνα με
τη θεωρία της ψυχολογίας Gestalt, όταν αρχικά
προσεγγίζουμε ένα θέμα, έχουμε την ανάγκη να
δούμε τη συνολική εικόνα – μετά μπαίνουμε στις
λεπτομέρειες. Όταν σε κατοπινό στάδιο εστιάσουμε την προσοχή μας στις λεπτομέρειες, τότε ακριβώς φτάνουμε σε λύσεις που δεν θα μπορούσαμε να
σκεφτούμε διαφορετικά.
Η δημιουργικότητα δεν αναπτύσσεται στο κενό
– απαιτείται μεθοδολογία και στόχευση, χρειάζεται
γνώση, κίνητρο και κατάλληλο περιβάλλον. Η δημιουργικότητα μας βοηθά στην επίλυση προβλημάτων, στη διερεύνηση και ανακάλυψη νέων
ευκαιριών και δυνατοτήτων, στη βελτίωση του
εργασιακού περιβάλλοντος και στην αύξηση
της παραγωγικότητας, με σημαντικά οφέλη
για το άτομο, την επιχείρηση και την κοινωνία.
Η «Creativity@infinity», ως εργαλείο αξιολόγησης,
εξάσκησης και ενίσχυσης της δημιουργικότητας και
της ικανότητας για καινοτομία, μπορεί να αξιοποιηθεί
μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης
και κατάρτισης που προσφέρονται από Φορείς του
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα: Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ακαδημαϊκά
Ιδρύματα, ΚΕΠΑ, ΟΕΒ / επιχειρήσεις κά.
Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του δημιουργικός – έτσι τον έφτιαξε ο Δημιουργός.  ■
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Κεφάλαιο 1ο

Ο

Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε στην
Πέλλα το 356 π.Χ., γιoς του Φιλίππου, βασιλέα της Μακεδονίας, και
της Ολυμπιάδος, κόρης του Νεοπτολέμου βασιλέα των Μολοσσών.
Από την ηλικία των 13 χρόνων είχε διδάσκαλο τον
μεγάλο σοφό Αριστοτέλη, ο οποίος διαδοχικά τον
εισήγαγε στον πνευματικό κόσμο των Ελλήνων,
όπως και στις θεωρίες περί πολιτείας εκείνων των
χρόνων.
Ο Αλέξανδρος αντιλήφθηκε πλήρως τις διδασκαλίες του, εξ ίσου όμως αγάπησε τον ποιητή
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Ομηρο, και ταύτισε την ψυχή του μ’ εκείνη του
ήρωα Αχιλλέα, στην πράξη όμως, στα πολιτικά και
στα στρατιωτικά ζητήματα, ακολούθησε τις αντιλήψεις και διδαχές του πατέρα του.
Αναγορεύθηκε στην Κόρινθο στρατηγός αυτοκράτωρ της Ελλάδος στον πόλεμο εναντίον της
Περσίας το 336 π.Χ. Την άνοιξη του 334 π.Χ. συγκέντρωσε και επιθεώρησε μεταξύ Πέλλας και
Αμφίπολης εκείνο τον επιλεγμένο στρατό, που θα
διεξήγαγε προς τούτο τις αναγκαίες και απαιτούμενες πολεμικές επιχειρήσεις.
Ο στρατός αυτός διεπεραιώθηκε από την Ευρωπαϊκή πόλη της Σηστού στην Ασιατική πόλη
της Αβύδου, και εκεί, μετά από τη νέα επιθεώρηση καταμέτρησης, βρέθηκε να μην υπερβαίνει,
Eνατενίσεις

σύμφωνα με τις διάφορες σωζόμενες αριθμητικές
εκτιμήσεις, τους 40.500 έως το ανώτερον 48.450
άνδρες. Εκ πρώτης όψεως φαινόταν δυσανάλογα
μικρός για την αποστολή, που είχε αναλάβει. Η μεγάλη διαφορά όμως ήταν ότι τον διοικούσαν επιφανείς άνδρες, όπως ο Παρμενίων, ο Φιλώτας, ο Κάλλας, ο Κάσσανδρος, ο Ηφαιστίων, ο Πτολεμαίος, ο
Λάγος, ο Κρατερός, ο Περδίκκας, ο Λυσίμαχος και
πολλοί άλλοι.

χρόνια. Σημαντικός λόγος, που συνετέλεσε στον
θανατό του, ήταν η αγωνία, που τον ειχε καταλάβει, αναλογιζόμενος ότι κανένας δεν ήταν ικανός
να συνεχίσει το μεγάλο έργο του.
Και πράγματι το αχανές κράτος, που ειχε δημιουργήσει, άρχισε να καταλύεται μετά τον θάνατό
του. Η μνήμη όμως του μεγάλου ανδρός διαιωνίστηκε στην Ιστορία, όχι γι’ αυτό το κράτος, αλλά

Χαρακτηριστικό όλων αυτών γνώρισμα
ήταν ότι δεν σταμάτησαν για πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα να συμμετέχουν σε βαρύτατους αγώνες, έχοντας αποκτήσει έτσι και
εμπειρία και δεξιότητα, απέναντι στις οποίες
μόνο ελάχιστοι Μήδοι ή Πέρσες μεγιστάνες
μπορούσαν να συγκριθούν προσωπικά.
Το μεγαλύτερο όμως πλεονέκτημα αυτού του στρατού ήταν το δαιμόνιο στρατηγικό πνεύμα του μεγάλου του αρχηγού.
Ο Αλέξανδρος, βλέποντας ότι στη θάλασσα ήταν ασθενέστερος του αντιπάλου του,
έβαλε σαν πρώτο και κύριο σκοπό του να
αφαιρέσει από τους Πέρσες τη δυνατότητα
χρήσης γι’ αυτούς όλης της δυτικής παραλίας, και γι’ αυτό τα τρία πρώτα χρόνια της
εκστρατείας του ασχολήθηκε αποκλειστικά
μ’ αυτό, πετυχαίνοντας έτσι λαμπρά αποτελέσματα.
Ο σκοπός ολοκληρώθηκε, κατατροπώνοντας τους μεγιστάνες του Δαρείου στη μάχη
του Γρανικού, τον ίδιο τον Δαρείο στη μάχη
της Ισσού και στη συνέχεια με την κατάληψη
της Αίγυπτου. Στη δεύτερη φάση ανάπτυξης
του εκστρατευτικού σχεδίου του νίκησε πάλι
τον Δαρείο στα Γαυγάμηλα, και προήλασε
στις αχανείς εκείνες εκτάσεις της Ασίας, κατακτώντας όλες τις χώρες γύρω από την Κασπία, τη Βακτριανή και τη Σογδιανή.

Ψηφιδωτό Μεγάλου Αλεξάνδρου

Το 327 π.Χ. κυριεύει τα πάντα, και φτάνει
μέχρι τον Ινδό ποταμό.
Όταν όμως προετοιμαζόταν να τον περάσει,
πρώτη φορά από την αρχή της εκστρατείας του
αξιωματικοί και στρατιώτες εκδήλωσαν επίμονα
τη δυσαρεσκειά τους για τους συνεχιζόμενους χωρίς διακοπή αγώνες, ζητώντας να σταματήσουν,
γεγονός που κάνει τον βασιλέα Αλέξανδρο να οπισθοχωρήσει το 326 π.Χ.
Μετά από τρία χρόνια επιστρέφει στη Βαβυλώνα, όπου πεθαίνει τον Ιούνιο του 323 π.Χ. σε ηλικία 32 ετών, και αφού ειχε βασιλεύσει 12 συνεχή
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διότι συνέβαλε ολοκληρωτικά στη διάδοση του ελληνισμού στην Ανατολή, γεγονός για το οποίο και
εμείς θα αναφερθούμε με λεπτομέρειες.
Ο εξελληνισμός της Μικράς Ασίας ηταν
σχετικά πολύ εύκολος, γιατί ήδη προ πολλού
η παραλία της ήταν ελληνική. Ιδιαίτερα δε,
μετά από την κατάληψη της ενδοχώρας, φυσικό ήταν να επικρατήσει ο ελληνισμός σε
όλη την ευρεία εκείνη χερσόνησο.
Το περίεργο όμως ήταν το εξής γεγονός: Μετά
από τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που
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Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου

είχε σαν συνέπεια τον διαμελισμό του κολοσσιαίου αυτού δημιουργήματος, σε όλη την υπόλοιπη
Ασία και την Αίγυπτο εδέσποσαν οι Έλληνες δυνάστες, Σελευκίδες και Πτολεμαίοι, στη Μικρά
Ασία όμως δεν προέκυψε, παρά μόνο ένας Ελληνας
την καταγωγή, ο Φιλέταιρος, θησαυροφύλακας
του Λυσίμαχου, ο οποίος υπήρξε και ο ιδρυτής του
βασιλείου της Περγάμου. Οι διάδοχες αυτού οικογένειες Ευμένεις και Άτταλοι ανέδειξαν τη Νέα
Ελλάδα, όπως τότε ονομαζότανε. Όλοι δε οι άλλοι,
είτε ιθαγενείς, είτε από άλλα μέρη, εκτός ελληνισμού, έκαναν πολλά και θαυμάσια πράγματα σε
ό,τι αφορούσε, όχι μόνο στη διάδοσή του, αλλά και
στην ενισχυσή του επί πλέον.

ντου. Έστω και αν προήρχοντο από το γένος του
Κύρου, μεταφύτεψαν και ανέπτυξαν συνολικά
στο κράτος τους και την ελληνική παιδεία και τον
τρόπο ζωής των Ελλήνων.

Οι απόγονοι του Ζιπαίου βασιλείς της Βιθυνίας, οι Προυσίαι και οι Νικομηδείς, τόσο πολύ
εξοικειώθηκαν με τούς Έλληνες, ώστε αργότερα
ξεχάστηκε η καταγωγή τους απο τους βαρβάρους,
και οι χρονογράφοι τους αναφέρουν σαν προερχομένους από το γένος των Μακεδόνων.

Για την Καππαδοκία και τον εγχώριο ηγεμόνα
Αριάραθο τον Ε’ λέγει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης
κατά τη 2η εκατονταετηρίδα π.Χ. ότι ‘‘ἡ παρὰ τοῗς

Το ίδιο συνέβη και με τους δυνάστες του Πό92



Στην πόλη Αμάσεια του Πόντου γεννήθηκε ο
πλέον επιφανής γεωγράφος των Ελλήνων, ο Στράβων, στοιχεία δε της καταγωγής του παρουσιάζουν
επιμειξία Ελλήνων και ιθαγενών, αλλά με επικράτηση στο κράμα αυτό του ελληνικού στοιχείου.
Δεν είναι γνωστό ποιος είναι ο πατέρας του, αλλά
η μητέρα της μητέρας του ηταν κόρη του Έλληνα
Λαγέτα, σύζυγος όμως εγχωρίου ανδρός, δηλαδή
από τη μητέρα του ο προπάππος του ήταν Ελληνας, ο δε παππούς του ιθαγενής.

Ἓλλησι πάλαι λεγομένη Καππαδοκία τότε τοῗς
πεπαιδευμένοις ἐμβιωτήριον ὑπῆρχεν’’.

Ο ελληνισμός όμως αυτός δεν έπαψε να προάγεται ούτε και κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, παράδειγEνατενίσεις

μα τα Μάζακα έγιναν μεγάλη πόλη επί αυτοκράτορος Τιβερίου και μετονομάστηκαν σε Καισάρεια.
Επιφανέστεροι αυτής της χώρας Ελληνες
Καππαδόκαι υπήρξαν ο Παυσανίας ο περιηγητής, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, ο Απολλώνιος ο Τυανεύς και ο Καισαρείας
Ευσέβιος.
Για να πάρουμε μια έννοια αυτής της ολοκληρωτικής αναμόρφωσης που έγινε στη Μικρά Ασία
από την 3η εκατονταετηρίδα π.Χ.και μετά, ας δούμε σαν παράδειγμα πώς ήταν οι τότε πόλεις δευτέρου και τρίτου μεγέθους.
Για την Ταρσό της Κιλικίας αρχαιότατη πόλη
και τα μέγιστα ελληνική πολύ πριν από την 3η
εκατονταετηρίδα π.Χ. εκφράζει ο Στράβων, που
ήκμασε την 1η, τον θαυμασμό του για την ύπαρξη τόσο υψηλού επιπέδου, παιδείας και φιλοσοφίας, βεβαιώνοντας ότι οι κάτοικοί της ξεπερνούσαν
κατά πολύ την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια, καθώς
και κάθε άλλη πόλη, που μπορούσε να συγκριθεί
σε σχολές φιλοσόφων και διατριβές λογίων.
Εκεί γεννήθηκαν και άκμασαν οι φιλόσοφοι
Ερμογένης, Διογένης και Πλουτιάδης, οι Στωικοί
Αντίπατρος και Αρχέδημος, οι δύο Αθηνόδωροι, οι
ακαδημαϊκοί Νέστωρ, Αρτεμίδωρος, και Διόδωρος,
ο ποιητής Διονύσιος και πλήθος άλλων φιλολόγων
που εδίδασκαν ιδιαίτερα στη Ρώμη.
Έτσι λοιπόν εξηγείται πώς ο γεννηθείς και
εκπαιδευθείς στην Ταρσό Παύλος έγινε ο πιο εύγλωττος και έμπειρος των Αποστόλων στην ελληνική σοφία και ποίηση.
Στη Λαοδίκεια της Φρυγίας εγενήθηκε ο Ζήνων ο ρήτωρ, ο δε πολίτης της Ιέρων την εκόσμησε
με πολλά αγάλματα, κτήρια, και αναθήματα.
Στη Στρατονίκεια και στα Μύλασα της Καρίας
ανεδείχθησαν ο αξιόλογος ρήτωρ Μέννιπος και οι
ρήτορες Ευθύδημος και Υβρέας.
Στη Λάμψακο εγεννήθηκαν ο συγγραφέας Χάρων και οι ρήτορες Αδείμαντος και Αναξιμένης καθώς και ο Μητρόδωρος, εταίρος του Επίκουρου.
Στη Σκήψη, πόλη της Τρωάδος, εγεννήθηκε
τη 2η εκατταετηρίδα π.Χ. ο Δημήτριος, ο οποίος
έγραψε τον Τρωικό διάκοσμο, όπως πολλές φορές
το αναφέρει ο Στράβων, αλλά το σπουδαιότερο σε
αυτή την πόλη ήταν ότι υπήρχε εκεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα η βιβλιοθήκη του Αριστοτέλη,
την οποία ο μεγάλος φιλόσοφος παρέδωσε στον
Θεόφραστο και εκείνος στον Σκήψιο Νηλέα.
Οι απόγονοι όμως αυτού, έναντι μεγάλου
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χρηματικού ποσού, επώλησαν, και τα βιβλία του
Αριστοτέλη, και τα βιβλία του Θεόφραστου, στον
Απελλικώντα, τον Τήιον, ο οποίος τα μετάφερε
στην Αθήνα, όπου μετά την κατάληψή της από τον
Ρωμαίο Σύλλα, αυτός τα πήρε και τα μετέφερε στη
Ρώμη.
Εάν λοιπόν ο ελληνισμός είχε ακμάσει τόσο
πολύ και σε μικρές πόλεις, εύκολα μπορούμε να
καταλάβουμε και να συμπεράνουμε τι επίδραση
και έκταση έλαβε σε άλλα μεγαλύτερα και σημαντικότερα κέντρα της Μικράς Ασίας.
Σε αυτή τη χερσόνησο το ελληνικό έθνος οφείλει τον Αρριανό, τον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα,
τον Δίωνα, τον Κάσσιο, τον περιώνυμο Γαληνό,
τον ονομαστό Επίκτητο, τον Δίωνα Χρυσόστομο,
τον Στράβωνα, τον Παυσανία, και τον Απόστολο
Παύλο.
Σε αυτήν οφείλει τις επτά Εκκλησίες, που περιέγραψε και απαθανάτισε η Αποκάλυψη, τους λαμπρότερους εκκλησιαστικούς ρήτορες Βασίλειο
και Γρηγόριο, τους αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφίας
Ανθέμιο τον Τραλλιανό και Ισίδωρο τον Μιλήσιο.
Αλλά και στις άλλες χώρες, που κατακτήθηκαν
από τον Μέγα Αλέξανδρο στην υπόλοιπη Ασία, δεν
υπήρχε προηγουμένως ίχνος ελληνισμού, παρά
μόνο στην Αίγυπτο η ελληνική πόλη Ναύκρατις.
Η Ναύκρατις κτίστηκε, βασιλεύοντος του
Άμασι, στον Κανωβικό βραχίονα του Νείλου, σε
κοντινή απόσταση από την Αλεξάνδρεια.
Αρχικά κατοικήθηκε από Μιλήσιους, μετά και
από άλλους Έλληνες, που ήλθαν από διάφορες πόλεις, και τούτο, γιατί αποτελούσε κομβικό σημείο
του εξωτερικού εμπορίου, που γινόταν από τον
Νείλο, ήταν δε και ονομαστή για τα περίτεχνα αγγεία της.
Έτσι λοιπόν δημιουργείται εκ βάθρων ο νέος
ελληνικός κόσμος από τους Σελευκίδες και τους
Πτολεμαίους. Το κράτος των Σελευκιδών είχε
σαν αρχή τις ακτές της Συρίας, και έφθανε μέχρι
τις ανατολικότερες χώρες της Παρθυαίας, της Βακτριανής και της Ινδικής, στην οποία ο Σέλευκος ο
Α’ αναγκάστηκε να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία
της, χωρίς όμως να διακόψει τις σχέσεις του με αυτήν.
Στις χώρες, που ευρίσκονταν πριν από την
Ινδική, στα μέσα της 3ης εκατονταετηρίδας π.Χ.
προέκυψαν νέα αυτοτελή κράτη, που δημιουργήθηκαν με κύρια αιτία την κακοήθεια και την ακολασία του Αντίοχου του Β’.
Έλληνας αγνώστου καταγωγής ονόματι
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Θεόδοτος ή Διόδοτος εστασίασε και ίδρυσε το
Βακτριανό βασίλειο, το οποίο έφθανε μέχρι τα
σύνορα της Ινδικής και έγινε τόσο μεγάλο και
πυκνοκατοικημένο, ωστε να περιλαμβάνει βεβαιωμένα χίλιες πόλεις.
Ο Θεόδοτος ο Β’ εκθρονίστηκε το 219 π.Χ. από
τον Ευθύδημο, που καταγόταν από τη Μαγνησία,
αυτός δε παραμένει σαν ανεξάρτητος ηγεμόνας με
την ανοχή του Αντίοχου του Γ’, με τον οποίο συνομολογεί συμμαχία και κηδεμονία.
Μετά τον θάνατο του Ευθύδημου περί το 195
π.Χ., το Βακτριανό κράτος χωρίζεται στα δύο. Ο
γιος του Ευθύδημου Δημήτριος διατήρησε ένα μέρος από την πατρώα γη, την δε υπόλοιπη Βακτριανή κατέλαβε ο Μένανδρος. Ο γιος του Μενάνδρου
Ευκρατίδας ο Α’ με τη συνεργασία των Πάρθων
ενίκησε τον Δημήτριο, και πέτυχε και πάλι την
ενότητα του Βακτριανού κράτους. Μετά από λίγο
όμως, το 134 π.Χ., ο Ευκρατίδας νικήθηκε από
τους πρώην συμμάχους του Πάρθους, και έτσι τελειώνει μια περίοδος, όπου αυτό κυβερνήθηκε από
Ελληνες πάνω από 150 χρόνια.
Και αυτοί όμως οι Πάρθοι δεν έμειναν αναίσθητοι στις χάρες του ελληνισμού. Στην αυλή του
ηγέτη τους Αρσάκη ο Τραλλιανός Ιάσων απήγγελλε τραγωδίες του Ευριπίδη και του Σοφοκλή, πολλές δε πόλεις της χώρας τους, που περιλάμβανε τις
εκτάσεις μεταξύ των ποταμών Ινδού και Ευφράτη,
έχουν ελληνικά ονόματα, όπως περιγράφει ο ιστορικός Πολύβιος: Λαοδίκεια, Στάσις, Μεθώνη, και Επιφάνεια, όπως ονομάστηκαν τα αρχαία Εκβάτανα.
Αυτός ήταν ο αρχαίος ελληνισμός, που,
όχι μόνο επηρέαζε στις χώρες αυτές το πνεύμα και την τέχνη, αναζωπύρωνε ακόμη και
αυτή την πολιτική δράση, δημιουργώντας
νέες συνθήκες ζωής, όταν οι περιστάσεις το
επέτρεπαν.
Στην Αίγυπτο, σαν άξιες λόγου πόλεις, αναφέρονται τρεις (εκτός την Αλεξάνδρεια, που ίδρυσε ο
Μέγας Αλέξανδρος), η Φιλαδέλφεια, η Πτολεμαΐς
και η Αρσινόη. Η Πτολεμαΐς ήταν κτίσμα του αρχηγέτου των Πτολεμαίων, του αποκαλούμενου
και Σωτήρος, για την οποία ο Στράβων χαρακτηριστικά λέγει ‘‘Πόλις μεγίστη ἐν Θηβαΐδι, ἔχουσα
καὶ σύστημα πολιτικὸν ἐν τῷ ἑλληνικῷ τρόπῳ’’.
Στον αποδιδόμενο στον Αρριανό Περίπλου του
Αδολικού κόλπου, σήμερα καλούμενου Bab-elMandeh, αναφερόμενος στον βασιλέα των χωρών
ο συγγραφέας αυτών, λέγει ότι ήταν ‘‘γραμμάτων
ἑλληνικῶν ἔμπειρος’’. Στην αντικρινή δε παρα94



λία της Αραβίας αναφέρονται οι πόλεις Αρέθουσα,
Λάρισα, Χαλκίς, Βερενίκη και Σωσίππου λιμήν.
Πρέπει όμως να γίνει αναφορά και στη σημαντική πόλη Σελεύκεια, που ιδρύθηκε στις όχθες του
ποταμού Τίγρεως και που αποτέλεσε σημαντικό
κόμβο εμπορίου για τις γύρω χώρες με σκοπό την
προώθηση των προϊόντων τους στις πλούσιες αγορές των πόλεων της Συρίας.
Από τις πολυτελείς πόλεις της Συρίας τέσερεις
ήταν οι πιο ονομαστές, η Αντιόχεια, η Σελεύκεια,
η Λαοδίκεια και η Απάμεια, που έγιναν αργότερα και ονομάστηκαν ‘‘ἀδελφαὶ ἀλλήλων’’ και
‘‘ἀδελφοὶ δῆμοι’’ στη χρήση νομισμάτων, οπως
αναφέρει ο Στράβων.
Η Αντιόχεια κτίστηκε στις όχθες του ποταμού
Ορόντη από τον Σέλευκο. Όταν αυτός δε έγινε κύριος της Συρίας, την κατέστησε πρωτεύουσα του
βασιλείου του, και χώρισε τις ανατολικές επαρχίες
υπό τη διοίκηση του Αντίοχου του Γ’.
Η Αντιόχεια ήταν τετράπολη, δηλαδή την αποτελούσαν τέσσερα τμήματα, κάθε ένα από το οποίο
είχε δικό του τείχος, όλα δε μαζί είχαν ένα άλλο
κοινό τείχος, που τα περιέκλειε. Η κύρια λεωφόρος
της είχε μήκος τριάντα σταδίων, και ήταν ο τόπος
των μεγάλων εμπορικών καταστημάτων. Οι πρώτοι κάτοικοί της ηταν Αθηναίοι, Μακεδόνες, Κρήτες και Κύπριοι, με πλειοψηφία των Αθηναίων,
γεγονός που επιβεβαιώνει τη δημιουργία από τον
Σέλευκο χάλκινου αγάλματος της θεάς Αθηνάς.
Επί πολλά χρόνια οι Αντιοχείς διατήρησαν
τον χαρακτήρα της ευγενέστατης ελληνικής
φυλής, την ευφυΐα, τον λόγο, το αττικό ιδίωμα της γλώσσας και την αγάπη για τα γράμματα και τις τέχνες.
Παρ’ ότι η Αντιόχεια κτυπήθηκε από ισχυρούς και καταστρεπτικούς σεισμούς, διέσωσε επί
μακρόν την ευημερία της, με ιδιαίτερη ακμή την
περίοδο του Χριστιανισμού. Η Σελεύκεια στην περιοχή Πιερία, κτισμένη στις όχθες του ποταμού
Ορόντη αποτελούσε το λιμάνι της Αντιόχειας, με
ιδαίτερα σημαντική εμπορική κίνηση.
Η Λαοδίκεια στη θάλασσα ήταν ονομαστή για
το αξιόλογό της εμπόριο, η δε Απάμεια, η πρώην
Πέλλα, ήταν ιδίως στρατιωτική πόλη, γιατί εκεί
εκτρέφοντο οι πεντακόσιοι πολεμικοί ελέφαντες
του Σέλευκου, και εκεί στρατοπέδευε και το κύριο
μέρος του στρατού του. Στη βόρεια ή άλλως άνω
Συρία υπήρχαν άλλες είκοσι έξι μικρές πόλεις,
από τις οποίες θα ονομάσουμε μόνο μια, τα Σαμόσατα, που υπήρξε η πατρίδα του Λουκιανού.
Eνατενίσεις

Καιρός είναι όμως να μελετήσουμε πώς ήταν
οργανωμένες οι πολυάριθμες πόλεις της Ασίας.
Μερικές από αυτές, όπως είδαμε, κατοικήθηκαν
αρχικά από Ελληνες μαζί με ιθαγενείς, όπου επεκράτησαν οι πρώτοι, και τελικά όλοι ελογίζοντο
σαν Ελληνες.
Κάθε άλλη αντιδιαστολή προς αυτούς, ονομαζόταν ‘‘έθνος’’.
Όλες οι πόλεις ήταν οργανωμένες με το
αστικό σύστημα των αρχαίων ελληνικών αυτοτελών πόλεων, δηλαδή Δήμο, Βουλή, τους
Άρχοντες και τους Στρατηγούς.
Και παρ’ ό,τι αρχικά επικρατούσε σε αυτές και
εφαρμοζότανε η βούληση και η θέληση των Σελευκιδών, με την πάροδο του χρόνου έγιναν όλες
σχεδόν αυτοτελείς και ανεξάρτητες.
Με την ουσιαστική αυτή αλλαγή απολάμβαναν ιερότητα και ασυλία, δηλαδή απηλλάγησαν
από στρατιωτικές υποχρεώσεις και τη δικαστική
παρέμβαση των βασιλικών αρχόντων, έγιναν δε
αυτόνομες και ελεύθερες, έχοντας πλήρη αστική
αυτονομία, απηλλαγμένες από καθε επιβολή φόρου ή την παρουσία φρουράς.
Πολλές από αυτές καλούνταν ‘‘Μητροπόλεις’’,
π.χ. η Αντιόχεια ή ‘‘Ναυαρχίδες’’, π.χ. η Τύρος, όταν
διέθεταν ναυπηγεία, ή ναυτική δύναμη στόλου. Το
σπουδαιότερο όμως προνόμοιο που απέκτησαν οι
πόλεις αυτές ήταν η δυνατότητα να κόβουν αργυEνατενίσεις



ρά νομίσματα με διαφορετική νομισματική βάση
από αυτή του Σελευκίδη βασιλέα, απεικονίζοντας
όμως στη μια πλευρά τους την προτομή του.
Ένα όμως από τα πλέον περίεργα του ελληνισμού αυτής της περιόδου είναι ότι οι πόλεις αυτές
της Ασίας διατήρησαν τον εθνικό τους χαρακτήρα
περισσότερο από άλλες, που κτίστηκαν προγενέστερα στην πρώτη του περίοδο.
Οι πόλεις της κάτω Ιταλίας και της Σικελίας,
αν και αποικίσθηκαν αρχικά μόνο από Έλληνες,
περιέλαβαν λέξεις, συνήθειες, δοξασίες και μυθικές παραδόσεις των ιθαγενών, σε σημείο τελικά να
διαφέρουν από τους άλλους Έλληνες.
Η επίδραση αυτή των ιθαγενών στους Έλληνες φαίνεται από δύο γεγονότα. Τά ελληνικά σταθμά και νομίσματα ήταν, όπως είναι γνωστό, το τάλαντο, η μνα και η δραχμή.
Οι Έλληνες της Ιταλίας και της Σικελίας είχαν μεν το τάλαντο, αλλά το υποδιαιρούσαν σε
λίτρες και ουγκίες, ονομάζοντας τα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια σε πεντόλιτρο, ημιλίτριο, πεντόγκιο.
Εκτός δε αυτού, άλλαξαν και ονομασία, και
εκλήθησαν «Ιταλιώται» και «Σικελιώται» από
τους ιθαγενείς, ενώ οι κτισμένες από τους Σελευκίδες πόλεις και από τον Μακεδονικό ελληνισμό διέσωσαν αναλλοίωτο τον πάτριό τους
■
χαρακτήρα.
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Ο ΜΕΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
και ο Χριστιανισμός

1

Η θρησκευτική πολιτική του Μεγάλου
Κωνσταντίνου στην περίοδο της μονοκρατορίας του
l Δρ Φωτεινή Νταντάλια - Δράκου

Η

πρωτεύουσα του Μεγάλου Κωνσταντίνου2 αποτέλεσε το σημείο
αναφοράς της αυτοκρατορίας3, η
οποία παρέλαβε τον ελληνορωμαϊκό
πολιτισμό της αρχαιότητας, διατήρησε το ρωμαϊκό όνομα και έπαιξε ένα σημαντικό

1

Το άρθρο αυτό αποτελεί μέρος ενός έργου της συγγραφέως με θέμα: Η ιστορία της Κωνσταντινούπολης και των
αυτοκρατόρων της μέσα από τις νομισματικές πηγές της
υστερορωμαϊκής περιόδου. Το έργο συγχρηματοδοτείται
75% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση
- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% της Δημόσιας
Δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Ανάπτυξης
- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και από
τον Ιδιωτικό Τομέα στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα - Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

2

Για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο βλ. Bleicken, J.:
Constantin der Große und die Christen. Überlegungen
zur konstantinischen Wende, München 1992 - Deckers,
J. G.: Konstantin und Christus. Der Kaiserkult und die
Entstehung des monumentalen Christusbildes in der
Apsis. In: Constantino il Grande, Bonamente, G., Fusco,
F. (Hg.), Band I, Macerata 1992, σελ. 357-362 - Gottlieb,
G.: Tradition und Neuerung in der Religionspolitik
Kaiser Konstantin des Großen. Στο: Christen und
Heiden in Staat und Gesellschaft des zweiten bis vierten
Jahrhunderts, Gottlieb, G., Barcelό, P. (Hg.), München
1992, 87-101 - Girardet, K. M.: Der Vorsitzende des
Konsils von Nicaea (325) - Kaiser Konstantin d. Gr. Στο:
Dietz, K., Hennig, D., Kaletsch, H. (Hg.): Klassisches
Altertum, Spätantike und frühes Christentum, Würzburg
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ρόλο στην ιστορία4. Το συμβατικό όνομα που δόθηκε τη νεότερη εποχή, Βυζαντινή αυτοκρατορία,
ανάγεται στην παλιά αποικία των Μεγαρέων, το
Βυζάντιο5, στη θέση της οποίας κτίστηκε η νέα
πρωτεύουσά της, τη σημασία της οποίας εξαίρουν
στα έργα τους ο Ησύχιος από τη Μίλητο6 και ο Ιω-

1993, σελ. 331-360 - Girardet, K. M.: Der Vorsitzende
des Konsils von Nicaea (325) - Kaiser Konstantin d. Gr.
Στο: Dietz, K., Hennig, D., Kaletsch, H. (Hg.): Klassisches
Altertum, Spätantike und frühes Christentum, Würzburg
1993, σελ. 331-360 - Horst, E.: Konstantin der Große.
Eine Biographie, Claassen 1993 - Rosen, K.: Constantins
Weg zum Christentum und die Panegyrici Latini. Στο:
Constantino il Grande, Bonamente, G., Fusco, F. (Hg.),
Band II, Macerata 1993, σελ. 853-863 - Keil, V. (Hg.):
Quellensammlung zur Religionspolitik Konstantins
des Großen. Texte zur Forschung, Band 54, 2. Aufl.,
Darmstadt 1995 - Bleckmann, Br.: Konstantin der
Große, Hamburg 1996 - Pohlsander, H. A.: The Emperor
Constantine, London, New York 1996 - Clauss, M.:
Konstantin der Große und seine Zeit, München 1996
- Clauss, M.: Konstantin I. Στο: Die römischen Kaiser,
Clauss, M. (Hg.), München 1997, σελ. 282-301 - Girardet,
K. M.: Die Konstantinische Wende und ihre Bedeutung
für das Reich. Althistorische Überlegungen zu den
geistigen Grundlagen der Religionspolitik Konstantins d.
Gr. Στο: Die Konstantinische Wende. Veröffentlichungen
der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie, Band
13, Mühlenberg, E. (Hg.), Gütersloh 1998, σελ. 9-122
- Thümmel, H. G.: Die Wende Konstantins und die
Denkmäler. Στο: Die Konstantinische Wende, Mühlenberg,
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άννης ο Λυδός7 τον 6ο αι. μ.Χ. Αναφορικά με
τον χαρακτήρα της νέας πρωτεύουσας αξίζει
να αναφερθεί ότι βασίστηκε σε στοιχεία της
παλιάς Ρώμης και του άμεσου ρωμαϊκού παρελθόντος αλλά ήταν έντονη και η επιβολή
του ελληνικού περιβάλλοντος.
Τον 4ο και 5ο αι. η χριστιανική Εκκλησία παρουσιάζεται πλήρως οργανωμένη με έδρες πατριαρχών στα μεγάλα
αστικά κέντρα. Οι αυτοκράτορες είχαν
το δικαίωμα σύγκλησης Οικουμενικών
Συνόδων και έτσι άμεση σχέση με την
κορυφή της ιεραρχίας. Τα παλιά ιερά εγκαταλείφτηκαν και αρκετοί αρχαίοι ναοί έγιναν
εκκλησίες, ενώ ζηλωτές του Χριστιανισμού
στράφηκαν ενάντια σε έργα τέχνης και αρχιτεκτονικής των αρχαίων θρησκειών. Στο
πλαίσιο της προσπάθειας αποκέντρωσης δόθηκαν εξουσίες στους τοπικούς επισκόπους,
οι οποίες ξεπερνούσαν τα θρησκευτικά τους
καθήκοντα, όπως ο σημαντικός ρόλος τους
στην ανοικοδόμηση των εκκλησιών.
Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται ορισμένα Ο Μέγας Κωνσταντίνος περιστοιχούμενος από εκσημαντικά σημεία που συνθέτουν την ιστο- κλησιαστικούς Πατέρες της Α’ Οικουμενικής Συνόρία του Χριστιανισμού, της Εκκλησίας και της δου (325 μ.Χ.). Ο ρολός περιέχει το πρώτο μισό του
θρησκευτικής πολιτικής της υστερορωμαϊκής συμβόλου Πίστεως Νίκαιας - Κωνσταντινούπολης
περιόδου8, και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του ιστορικού, ποΌπως τόνισε ο Γερμανός ιστορικός Gottlieb9
λιτικού και θρησκευτικού πλαισίου, στο οποίο
σε μια διάλεξή του στη Βόννη τον Οκτώβριο του
στηρίχθηκε και μέσω του οποίου εκφράστηκε ο χα1990 με θέμα “Παράδοση και καινοτομία στη θρηρακτήρας της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας.

R (Hg.), Gütersloh 1998, σελ. 144-185
3

Για την Κωνσταντινούπολη βλ. Alföldi, A.: On the
Foundation of Constantinople. A few Notes, JRS 37, 1947,
σελ. 10-16 - Hampl, F.: Die Gründung von Konstantinopel.
Südostforschungen XIV, 1955, σελ. 10-21- Deichmann,
F. W.: Rom, Ravenna, Konstantinopel, Naher Osten.
Gesammelte Studien zur spätantiken Architektur, Kunst
und Geschichte, Wiesbaden 1982 - Dagron, G.: Naissance
d’ un capitale. Constantinople et ses institutions de 330
à 451, Paris 1974, 2. Aufl. 1984 - Vickers, M.: In LIMC
III, 1 (1986), σελ. 301-304, s.v. Constantinopolis - Berger,
A.: Untersuchungen zu den Patria Konstantinupoleos.
Στο: Varia II (=Ποικίλα Βυζαντινά 8), Bonn 1988
- Chantraine, H.: Konstantinopel - vom Zweiten Rom
zum Neuen Rom. Στο: Jahres- und Tagungsbericht der
Görres-Gesellschaft 1989, σελ. 84-95 - Rocca, E. La.:
La fondazione di Constantinopoli. Στο: Constantino
il Grande, Bonamente, G., Fusco, F. (Hg.), Band II,
Macerata 1993, σελ. 553-583 - Bühl, G.: Constantinopolis
und Roma. Stadtpersonifikationen der Spätantike,
Zürich 1995 - Bauer, F. A.: Stadt, Platz und Denkmal
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in der Spätantike. Untersuchungen zur Ausstattung des
öffentlichen Raums in den spätantiken Städten Rom,
Konstantinopel und Ephesos, Mainz 1996 - Bühl, G.:
Constantinopolis: Das Neue im Gewand des Alten. Στο:
Innovation in der Spätantike. Kolloquium Basel 6. und
7. Mai 1994, Spätantike - Frühes Christentum - Byzanz,
Kunst im ersten Jahrtausend, Breck, B., Deckers, J. G.,
Effenberger, A., Kötzsche, L. (Hg.), Reihe B: Studien und
Perspektiven, Band 1, Wiesbaden 1996, σελ. 115-133.
4

Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης έγινε στις 8 Νοεμβρίου
324 μ.Χ. Βλ. Maurice 1911, σελ. 482 και τις ανάλογες πηγές. Η Christophilopoulou 1993, σελ. 20f τονίζει τη σημασία της ημερομηνίας 324 μ.Χ. και αναφέρει τρεις λόγους:
1. Την επανένωση της αυτοκρατορίας. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος παρέμεινε μονοκράτορας μετά τη νίκη του
εναντίον του Λικινίου. Βλ. Weiler 1996, σελ. 131: «Erst
die Niederlagen des Licinius bei Adrianopel (3.
Juli 324) und Chrysopolis (18. September 324)
zogen nicht nur Abdankung und Verbannung des
Verlierers nach sich, sie hoben diese Zweiteilung
auf. Das Imperium Romanum war somit in seiner
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Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ο χριστιανισμοσ
σκευτική πολιτική. Ο αυτοκράτορας Μεγάλος
Κωνσταντίνος” (Tradition und Neuerung in der
Religionspolitik. Kaiser Konstantin der Große),
είναι επικίνδυνο να τολμά κανείς να μελετά περιόδους, όπως αυτή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η
οποία εδώ και αρκετές δεκαετίες προσελκύει το ενδιαφέρον ιστορικών, αρχαιολόγων και θεολόγων.
Μια αναδρομή στην πλούσια βιβλιογραφία10, που
έχει ως θέμα της συγκεκριμένα τη θρησκευτική
πολιτική του Μεγάλου Κωνσταντίνου11, φέρνει
στην επιφάνεια τις πολλές φορές αντικρουόμενες
απόψεις των μελετητών, σχετικά, τόσο με τον χαρακτηρισμό της προσωπικότητας του Μεγάλου
Κωνσταντίνου, όσο και με γενικότερα θέματα της
ύστερης αρχαιότητας, τα οποία δικαίως συνειδητά
ή ασυνείδητα εσωκλείουν τις προσωπικές πεποιθήσεις των ερευνητών. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η έκθεση των αντιπαραθέσεων αυτών
και η προσέγγιση των πηγών εκείνων, οι οποίες
αποτελούν αδιαμφισβήτητες μαρτυρίες της υστε-

ρορωμαϊκής περιόδου και επισημαίνουν, έστω και
αμυδρά, τη μετάβαση στα νέα θρησκευτικά δεδομένα. Η πραγμάτευση όλων των πολιτικών και
κοινωνικών συνθηκών εκείνων που επηρέασαν
τη θρησκεία του 4ου αιώνα μ.Χ. και τη θρησκευτική πολιτική του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δεν
ανήκει στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης12. Πριν
εστιαστεί το ενδιαφέρον στα δεδομένα των πηγών,
πρέπει να απαντηθεί η ακόλουθη ερώτηση: Ποιος
ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας μετά το 324 μ.Χ.
και πώς εξηγείται η σχέση της με τον αυτοκράτορα και την κρατική εξουσία;

Gesamtheit wieder hergestellt. Constantin galt für
die vierzehn Jahre von 324 bis zu seinem Tod (337)
wieder als Alleinherrscher, wenngleich er in seinen
letzten Lebensjahren seine Söhne an der Regierung
beteiligte».

Konstantinopels, Beck, H.-G. (Hg.), München 1973, σελ.
1-26 - Müller-Wiener, W.: Bildlexikon zur Topographie
Istanbuls. Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul bis zum
Beginn des 17. Jahrhunderts, Tübingen 1977 - van der
Vin, J. P. A.: Travellers to Greece and Constantinople,
ancient Monuments and old Traditions in medieval
Traveller’s Tales, Leiden 1980 - Sodini, J.-P.: Urbanisme
et architecture de Constantinople. Στο: Dossiers
d’Archéologie (Dijon) 176 (1992), σελ. 12-23 - Mango, C.:
The development of Constantinople as an Centre. Στο:
Mango, C.: Studies on Constantinople, Great Britain 1993,
I, σελ. 117-136 - Bredow, I. von: Konstantinopolis. I. Lage.
II. Topographie. Στο: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der
Antike. Cancil, H., Schneider, H. (Hg.), Altertum. Band
VI, Stuttgart, Weimar 1999, σελ. 712-716.

2. Την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης.
3. Την απαλλαγή από τις πιέσεις και τις διώξεις που
ασκούσαν στους Χριστιανούς οι κρατικές υπηρεσίες, ενώ
σημειώνεται η έναρξη της διαδικασίας αναγνώρισης του
Χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας.
Οι εργασίες ανοικοδόμησης ξεκίνησαν στο Βυζάντιο μετά
την νίκη του Μεγάλου Κωνσταντίνου εναντίον του Λικίνιου
τον Σεπτέμβριο του 324 μ.Χ. και ένα μέρος αυτών χρηματοδοτήθηκε από το κρατικό ταμείο του Λικίνιου, ενώ ένα
άλλο μέρος από τους θησαυρούς των ναών. Βλ. Demandt
1989, σελ. 391. Η ίδρυση της πόλης έγινε ταυτόχρονα με
τους εορτασμούς των Vicennalien του Κώνσταντα το 324
μ.Χ., όπως αποδεικνύεται σίγουρα από την ύπαρξη του νέου
νομισματοκοπείου στην Κωνσταντινούπολη το 325 μ.Χ..
Βλ. Rocca 1993, σελ. 554, σημ. 7. Για την ακριβή χρονολόγηση της ίδρυσης υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές, η αναφορά των οποίων δεν ανήκει στους στόχους της έρευνας.
Για τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης βλ. van der
Vin, J. P. A.: L’ Inaugurazione di Constantinopoli:
11 maggio 330 d.C. Στο: Glaux 7, Collana di Studi e
Ricerche di Numismatica, Ermanno A. Arslan Studia
Dicata, Parte III, Milano 1991, σελ. 591-603, πιν.
XCIX-C. Για τους εορτασμούς των εγκαινίων της Κωνσταντινούπολης βλ. Heucke 1994, σελ. 80ff. Για την
ιστορία της πόλης της Κωνσταντινούπολης βλ. Janin,
R.: Constantinople Byzantine. Développement urbain
et répertoire topographique, 2. éd., P 1964 - Beck,
H.-G.: Großstadt - Probleme: Konstantinopel vom 4.
- 6. Jahrhundert. Στο: Studien zur Frühgeschichte
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Το έτος 324 μ.Χ. είναι ενδεικτικό ως αφετηρία της σχέσεως μεταξύ Εκκλησίας και Kράτους,
η εξέλιξη της οποίας ώθησε κατά την περίοδο των
υιών του Μεγάλου Κωνσταντίνου στον εκχριστιανισμό της κρατικής ιδεολογίας (Verchristlichung
der Staatsideologie), όπως επισημαίνει ο Gottlieb13.
Οι απαρχές αυτής της σχέσης πρέπει να αναζητηθούν στο παρελθόν. Ο χαρακτήρας του Χριστιανι-

5

Για το Βυζάντιο βλ. Bredow, I. von: Στο DNP 2
(1997), Sp. 866-867, s.v. Byzantion, Byzanz (Βυζάντιον)
(Topographie und Geschichte).

6

Hesychios von Milet, Patria Constantinopoleos, Preger,
Th. (Hg.), Scriptores originum Constantinopolitanarum I,
Leipzig 1901 (Nachdr. Leipzig 1989), 1.

7

Johannes Lydos, de Magistratibus. Ioannis Lydi de
Magistratibus populi Romani libri tres, Wünsch, R. (Hg.),
Leipzig 1903 (Nachdr. 1967).

8

Για θεμελιώδη ζητήματα σχετικά με την ύστερη αρχαιότητα βλ. Demandt 1989, σελ. 470ff - Delmaire, R.:
Les Institutions du Bas-Empire romain de Constantin à
Justinien. I: Les institutions civiles palatines, Paris 1995
- Bowersock, G. W., Brown, P., Grabar, O. (Hg.): Late
Antiquity. A Guide to the Postclassical World, Cambridge,
Mass. 1999 - Harries, J.: Law and empire in late antiquity,
Cambridge 1999 - Mitchell, St., Greatrex, G. (Hg.):
Ethnicity and Culture in Late Antiquity, London 2000 Weber, Gr.: Kaiser, Träume und Visionen in Prinzipat und
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σμού γενικά δεν θα μπορούσε να διαμορφωθεί χωρίς τη συμβολή του ελληνικού πολιτισμού και του
ρωμαϊκού κόσμου. Την οργή του τελευταίου εκπροσώπου της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Ιουλιανού του Αποστάτη, του οπαδού του
Ελληνισμού, επέσυρε - σύμφωνα με τον Brown14
- ο νοθευμένος κλασικισμός των χριστιανών της
ανώτερης τάξης. Ο Ιουλιανός θεωρούσε την παιδεία ως δώρο του Θεού προς τους ανθρώπους, το οποίο όμως καταχράστηκαν οι Χριστιανοί. Ωστόσο αυτό
που δεν κατάφερε να αξιολογήσει ο Ιουλιανός ήταν το
γεγονός, ότι ο Χριστιανισμός ήταν σε θέση να
μεταδώσει την κλασική
κουλτούρα στα μεσαία
στρώματα της κοινωνίας. Σύμφωνα με τον
Brown, οι χριστιανοί
Απολογητές των αρχών
του 3ου αι. μ.Χ. υποστήριζαν, ότι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε σωθεί χάρη
στην συμβολή του Θεού των
Χριστιανών. Η αποδοχή του Χριστιανισμού από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο υπήρξε επομένως στάδιο μιας
διαδικασίας που ξεκίνησε, όταν ο Χριστιανισμός
άρχισε να αφομοιώνει τον ρωμαϊκό πολιτισμό15.
Μόνο στο πλαίσιο αυτής της αλληλεπίδρασης μπορεί να γίνει αντιληπτή η σχέση μεταξύ Εκκλησίας
και Kράτους κατά την περίοδο του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Η νίκη του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατά του

Spätantike, Stuttgart 2000.
9

Gottlieb 1992, σελ. 87.

10

Nowak, K.: Der erste christliche Kaiser. Konstantin der
Große und das Konstantinische Zeitalter im Widerstreit
der neueren Kirchengeschichte. Στο: Die Konstantinische
Wende, Mühlenberg, E. (Hg.), Veröffentlichungen der
Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie, Band 13,
Gütersloh 1998, σελ. 186-233.

11

Βλ. Brandt, H.: Konstantin der Große. Der erste
christliche Kaiser. Eine Biographie, München 2006
- Demandt, A., Engemann, J. (Hrsg.): Konstantin der
Große. Geschichte, Archäologie, Rezeption. Rheinisches
Landesmuseum, Trier 2006 - Piepenbrink, K.: Konstantin
der Große und seine Zeit. 2. Aufl. Darmstadt 2007.

12
13

Βλ. σχετικά Brown 1998, σελ 27-51.
Gottlieb 1992, σελ. 93.
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Λικινίου στην Χρυσόπολη το 324 μ.Χ. συνέβαλε στην εξασφάλιση της απόλυτης εξουσίας17 του
πρώτου και οδήγησε στην ανάγκη ενεργοποίησης
του μηχανισμού προπαγάνδας για τους κατοίκους
των επαρχιών της Ανατολής που απελευθερώθηκαν από αυτόν, όπως και εφαρμογής ενιαίων πολιτικών και θρησκευτικών προγραμμάτων στην
αυτοκρατορία. Ως ξεχωριστό καθήκον του ανέλαβε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος την άσκηση
μιας συνεπούς φιλοχριστιανικής
πολιτικής, υποδεικνύοντας έτσι,
ότι η υπεράσπιση του Χριστιανισμού και ο αγώνας για
το ορθό δόγμα ήταν καθήκον και υποχρέωση του
αυτοκράτορα απέναντι
στο θεϊκό beneficium.
Τόσο η επιλογή της
νέας πρωτεύουσας, της
Κωνσταντινούπολης, η
Αργυρό νόμισμα που
παριστάνει τον Μεγάλο
Κωνσταντίνο με κράνος,
στο οποίο απεικονίζεται το
Χριστόγραμμα. (Μόναχο, Κρατική Νομισματική Συλλογή)
οποία δεν είχε κηλιδωθεί από τους ειδωλολάτρες,
όσο και η επιλογή του νέου αυτοκρατορικού επιθέτου victor18, είναι αποδεικτικά στοιχεία της νέας
θρησκευτικής κατεύθυνσης: Το επίθετο invictus19
(ανίκητος) που εξίσωνε τον αυτοκράτορα με τον
Sol (Ήλιος)20, έπρεπε να αντικατασταθεί από ένα

14

Brown 1998, σελ. 99.
Brown 1998, σελ. 88.
16 Girardet 1998, σελ. 73, υποσ. 254.
15

17

Βλ. Grünewald 1990, σελ. 134ff - Pierti, Ch.: Constantin
en 324. Propagande et théologie impériales d’après les
documentes de la Vita Constantini. Στο: Frézouls, E. (Hg.):
Crise et redressement dans les provinces européennes de l’
Empire, Straßburg 1983, σελ. 63-90.

18 Grünewald 1990, σελ. 136, υποσ. 19 - Christ 1988, σελ.
748.
19

Οι προθέσεις της αυτοκρατορικής ιδεολογίας και η
εικόνα του αυτοκράτορα που συνδέονταν με αυτές απαιτούσαν νέες προσαρμογές. Στο πλαίσιο των παρατηρήσεών
του για τη λατρεία του αυτοκράτορα και την αυτοκρατορική εικόνα ο Vogt προσπαθεί να αναλύσει τα στοιχεία του
χαρακτήρα της χριστιανικής αυτοκρατορικής εξουσίας,
καθώς αναζητάει την προέλευση της και αναλύει την σχέση
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Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ο χριστιανισμοσ
άλλο, απαλλαγμένο θρησκευτικών δεσμεύσεων
επίθετο, όπως το victor (νικητής). Ο Grünenwald
χρονολογεί τη μετατροπή μεταξύ 18 Σεπτεμβρίου
και 8 Νοεμβρίου 324 μ.Χ. Μια σειρά από επιγραφές21 της περιόδου της μονοκρατορίας του Μεγάλου Κωνσταντίνου επιβεβαιώνουν τη χρήση του
επιθέτου victor, το οποίο αντιθέτως δεν αποτελεί
μέρος του υπομνήματος των νομισμάτων. Οι νομισματικές πηγές της περιόδου του Μεγάλου Κωνσταντίνου ακολουθούν ενδεχομένως μια πολύ διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη των επιγραφών
σχετικά με τον τρόπο διοχέτευσης της αυτοκρατορικής προπαγάνδας.
Στόχος της θρησκευτικής πολιτικής του
Μεγάλου Κωνσταντίνου εκτενέστερα ήταν η
εξασφάλιση της συμμαχίας μεταξύ Εκκλησίας και Κράτους. Μόνο στη βάση της πολιτικής και
θρησκευτικής ενότητας μπορούσε να συντονιστεί
το υστερορωμαϊκό κράτος. Το θεϊκό beneficium, το
οποίο έκανε εφικτή τη νίκη του Μεγάλου Κωνσταντίνου εναντίον του Μαξεντίου το 312 μ.Χ. και του
Λικινίου το 324 μ.Χ., απαιτούσε την εκπλήρωση
του munus principis από την πλευρά του αυτοκράτορα, ο οποίος αργότερα κλήθηκε να ανταποκριθεί,
αναλαμβάνοντας ρόλο πρύτανη σε Συνόδους που
συγκλήθηκαν για την επίλυση των θεολογικών
διαφορών. Ο ρόλος του Μεγάλου Κωνσταντίνου
παραμένει πιστός στην παράδοση του Ρωμαίου αυτοκράτορα, ο οποίος έπρεπε να κερδίσει την εύνοια
της θεότητας για το καλό της αυτοκρατορίας. Στα
καθήκοντα του Μεγάλου Κωνσταντίνου ως κοινού
επισκόπου ανήκε επιπλέον η επίβλεψη για την τέ-

λεση της λατρείας, η πειθαρχία των “Kultbeamte”
και γενικά η εξασφάλιση της ενότητας στα πλαίσια
της χριστιανικής λατρείας. Ο Clauss επισημαίνει
όμως ότι, η θρησκεία και η τέλεση της λατρείας
πρέπει να κατανοηθούν ως κάτι το μηχανικό και
τυποποιημένο και δεν είναι δυνατό να γίνει λόγος
για πίστη με τη σημερινή έννοια22.
Στην προσπάθειά του ο Μεγάλος Κωνσταντίνος να εφαρμόσει τους στόχους βρέθηκε αναμειγμένος σε θεολογικές αντιθέσεις μεταξύ ορθόδοξων
Χριστιανών και Αρειανών. Πρόκειται για τη γνωστή διαμάχη περί των απόψεων του πρεσβυτέρου
Αρείου, η οποία έλαβε χώρα στην Εκκλησία της
Αλεξάνδρειας και χαρακτηρίζονταν από τη διαφωνία σχετικά με τον καθορισμό της ουσίας του Λόγου του Θεού. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την
διδασκαλία του Αρείου, ο Λόγος και Υιός του Θεού
ήταν κτίσμα του, γεγονός που δεν αποδέχονταν
οι ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μετά την εκδίωξη του
Αρείου από τον επίσκοπο Αλεξανδρείας Αλέξανδρο
επιχείρησε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος με επιστολές
του23 τόσο προς τον πρεσβύτερο Άρειο24, όσο και
προς τον επίσκοπο Αλέξανδρο να κατευνάσει τις
διαφορές και αναλαμβάνοντας διαιτητικό ρόλο να
αποφύγει την επικίνδυνη για την αυτοκρατορία
διχοτόμηση του πλήθους.
Η μεσολάβηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου
ήταν ανεπιτυχής. Υπό την πίεση των γεγονότων ο
αυτοκράτορας25 συγκάλεσε τη μεγάλη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας στις 20 Μαΐου
325 μ.Χ.26 με σκοπό τη συστηματική εξέταση και
επίλυση του προβλήματος του Αρειανισμού, καθώς

ανάμεσα στις εθνικές και χριστιανικές πηγές σχετικά με
την καθιέρωση της χριστιανικής αυτοκρατορικής λατρείας.
Βλ. Vogt 1957, σελ. 354.

Arius: Unity in the Church and Unity in the Empire. Στο:
STh 42 (1988), σελ. 113-150.

20

26

Βλ. Bruun, P.: Una permanenza del Sol invictus di
Constantino nell’ arte christiana. Στο: Constantino
il grande, Bonamente, G., Fusco, F. (Hg.), Band I,
Macerata 1992, σελ. 219-230. Σχετικά με τον Sol invictus
βλ. Thümmel, H. G.: Die Wende Konstantins und die
Denkmäler. Στο: Die Konstantinische Wende, Mühlenberg,
R (Hg.), Gütersloh 1998, σελ. 148, υποσ. 15.
21

Grünewald 1990, αρ. 106, 269, 277, 381, 382, 384.
Σχετικά με τον καθορισμό του χρονικού πλαισίου της
προσαρμογής του αυτοκρατορικού τίτλου βλ. Grünewald
1990, σελ. 136 ff.
22
23

Clauss 1997, σελ. 292 - Girardet 1993, σελ. 338.
Eusebius, Vita Constantini II, 64-72.

24 Σχετικά με τον αρειανισμό βλ. Alföldi, M. R.: Der Sieg
der Arianer an Constantins Hof. Στο: Atti VI Congr.
Intern. Archeol. Christ., Studi Antichità Christ. 26 (1965),
σελ. 753 ff - Norderval, O.: The Emperor Constantine and
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25

Eusebius, Vita Constantini III, 6, 1.

Από την Σύνοδο της Νίκαιας δεν σώζονται επίσημα
έγγραφα, εκτός από μια πρώτη έκθεση του Ευσέβιου για
ένα μέρος των συζητήσεων. Βλ. Girardet 1993, σελ. 344ff,
υποσ. 57. Ο καθορισμός μιας αποδεκτής ημερομηνίας του
Πάσχα, το ζήτημα της ιεραρχίας των επισκόπων και άλλα
ζητήματα αποτελούσαν τα θέματα της Συνόδου. Βλ. Clauss
1997, σελ. 295 - Demandt 1989, σελ. 73 - Pohlsander 1996,
σελ. 45-51.
Σίγουρη είναι η συμμετοχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου
στις Συνόδους της Νικομήδειας το 327 μ.Χ. και της Κωνσταντινούπολης το 336 μ.Χ. Βλ. Girardet 1992, σελ. 449,
υποσ. 18 και 20 - Clauss 1996, σελ. 85. Σχετικά με την
Σύνοδο της Νίκαιας βλ. Jaros, K.: Wurzeln des Glaubens.
Zur Entwicklung der Gottesvorstellung von Juden,
Christen und Muslimen. Kulturgeschichte der Welt, Band
63, Mainz am Rhein 1995, σελ. 161-166.
27

Demandt 1989, σελ. 73 - Pohlsander 1996, σελ. 45-51
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και τη διευθέτηση άλλων ενδοεκκλησιαστικών υποθέσεων, όπως ο καθορισμός της ημερομηνίας του Πάσχα ή η ιεραρχία των επισκόπων27. Επίσημα έγγραφα της Συνόδου
δεν σώζονται28, ενώ για την εξέλιξη και την
οργάνωσή της δεν παραδίδεται τίποτα από
τις επιστολές του Μεγάλου Κωνσταντίνου29.
Με τη στάση του Μεγάλου Κωνσταντίνου
στη Σύνοδο ασχολείται ο Ευσέβιος30, ο οποίος μας ενημερώνει για τη σύγκληση της
Συνόδου. Την πρυτανεία της Συνόδου31
ανέλαβε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος κατά
το πρότυπο του παραδοσιακού munus
principi32. Η Σύνοδος καταδίκασε τον
Άρειο και τους οπαδούς του και με την
διακήρυξη του ομοούσιου33 του Πατρός
και του Υιού πρόσφερε μια συμβιβαστική λύση στο φλέγον θέμα του καθορισμού της ουσίας του Λόγου του Θεού, η
οποία είχε τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για
μια γενική αποδοχή τόσο από την πλευρά
των Αρειανών όσο και από αυτή των οπαδών
της ορθόδοξης διδασκαλίας34. Ο Μεγάλος
Κωνσταντίνος προέβη στην άμεση εφαρμο- Μεταβυζαντινή εικόνα με θεολογική αναπαράσταση
γή των αποφάσεων της Συνόδου της Νίκαι- της Α’ Οικουμενικής Συνόδου (Μιχαήλ Δαμασκηνός,
ας, οι οποίες μεταξύ άλλων προέβλεπαν τον 1591, Μουσείο Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών, Ηράεξορισμό του Αρείου και των οπαδών του, κλειο Κρήτης)
επιβεβαιώνοντας κατά τον τρόπο αυτό την
ση της Συνόδου συνέπεσε με τους εορτασμούς των
ισχύ της κοσμικής εξουσίας και την επιρροή
Vicennalien του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
της σε εκκλησιαστικές αποφάσεις. Η ενότητα της
Με μια δεύτερη Σύνοδο στη Νίκαια τον Νοέμκοσμικής και της εκκλησιαστικής εξουσίας σε ένα
βριο του 327 μ.Χ. αποκαταστάθηκε ο Άρειος, ο οποίπρόσωπο ευνόησε αποφάσεις, που πιστοποιούσαν
ος είχε ήδη αναγνωρίσει και αποδεχθεί το δόγμα
την καθοριστική για τα δογματικά ζητήματα πατης Νίκαιας. Η προσωπική μεσολάβηση του Μεγάρέμβαση του αυτοκράτορα και συγκεκριμένα στη
λου Κωνσταντίνου εκφράστηκε στην πρόσκληση
δίωξη του Αρείου και των οπαδών του. Η απόφα- Girardet 1998, σελ. 84 κ.ε.
28
29
30

Cameron 1994, σελ. 30.
Girardet 1992, σελ. 450.
Eusebius, Vita Constantini III, 10.

31

Σχετικά με τον ηγετικό ρόλο του Μεγάλου Κωνσταντίνου στις Συνόδους βλ. Girardet 1992, σελ. 450 - Sieben,
H. J.: Die Konzilidee der Alten Kirche, Paderborn 1979
- Alberigo, G. (Hg.): Geschichte der (ökumenischen)
Konzilien. Vom Nicaeum bis zum Vaticanum II,
Düsseldorf 1993. Σχετικά με τον ρόλο του Μεγάλου
Κωνστανίνου ως επισκόπου βλ. Seston, W.: Constantine
as a bishop. Στο: JRS 37 (1947), σελ. 127-131 - Kraft,
H.: Konstantin und das Bischofsamt. Στο: Saeculum
8 (1957), σελ. 32-42 - Straub, J.: Kaiser Konstantin als
Episkopos ton ektos. Στο: Studia Patristica I (1957), σελ.
678-695 (βλ.: Regeneratio Imperii I, Aufsätze über Roms
Kaisertum und Reich im Spiegel der heidnischen und
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christlichen Publizistik, Darmstadt 1972, σελ. 119-133)
- Straub, J.: Konstantin als κοινός επίσκοπος. Στο: Straub,
J.: Regeneratio Imperii I, Aufsätze über Roms Kaisertum
und Reich im Spiegel der heidnischen und christlichen
Publizistik, Darmstadt 1972, σελ. 134-158 - Drake, H. A.:
Constantine and the Bishop. The Politics of Intolerance,
Baltimore 2000.
32

Σχετικά με την έννοια του munus principis βλ. Girardet
1993, σελ. 336-338.
33 Σχετικά με τα θεολογικά ζητήματα βλ. Ritter 1989, σελ.
163-221 - Bienert, W. A.: Das vornicaeische ομοούσιος als
Ausdruck der Rechtsgläubigkeit. Στο: ZKG 90, 1979, σελ.
5-29 - Clauss 1996, σελ. 86 f - Christ 1988, σελ. 776.
34

Για τις δογματικές διαφορές και τον καθορισμό της
σχέσεως μεταξύ Πατρός και Υιού βλ. Ritter 1989.
35
36

Eusebius, Vita Constantini III, 15, 1-2.
Σωκράτης, Εκκλησιαστική Ιστορία I, 14, 4.
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Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ο χριστιανισμοσ
του Αρείου, η μεταστροφή του οποίου συνέβαλε
στην αναίρεση του αυτοκρατορικού διατάγματος
για αυτόν και για τους εξόριστους επισκόπους35. Ο
εκκλησιαστικός ιστορικός Σωκράτης Σχολαστικός
παρέθεσε μια αντικειμενική εικόνα της πολιτικής
και εκκλησιαστικής κατάστασης της περιόδου χωρίς να κρύβει τον ιδιαίτερο σεβασμό του απέναντι
στον Μεγάλο Κωνσταντίνο36. Εναντίον της απαίτησης του Μεγάλου Κωνσταντίνου για την αποκατάσταση του Αρείου στράφηκε ο επίσκοπος Αλεξανδρείας Αθανάσιος ο Μέγας37. Μετά από αρκετές
διαπραγματεύσεις και με σκοπό την εξομάλυνση
των αντιθέσεων μεταξύ Αρειανών και Ορθοδόξων
συγκλήθηκε η Σύνοδος στην Τύρο το 335 μ.Χ. Με
τη Σύνοδο αυτή αποκαταστάθηκε επίσημα ο Άρειος και καταδικάστηκε ο Αθανάσιος, ο οποίος εξορίστηκε στις 7 Νοεμβρίου 335 μ.Χ. στους Τρεβήρους,
πέφτοντας θύμα της φαινομενικά επιτυχούς λύσεως των διενέξεων38. Στο πλαίσιο της θρησκευτικής
διαμάχης αποφασίστηκε προς όφελος των Αρειανών, καθώς, σύμφωνα με τον Clauss39, οι Αρειανοί
πρόσφεραν στον αυτοκράτορα το καλύτερο θρησκευτικό και ιδεολογικό πρότυπο για την ενίσχυση της εξουσίας του.
Η παρέμβαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου
σε ενδοεκκλησιαστικά ζητήματα οδήγησε σε μια
αποδοτική και συγχρόνως ανταγωνιστική σχέση
μεταξύ Εκκλησίας και Κράτους40, η ενότητα των
οποίων αποτελούσε εις το εξής εγγύηση ειρήνης για
την αυτοκρατορία41. Στην προσπάθειά του ο Vogt42
να καθορίσει τη στάση του Μεγάλου Κωνσταντί-

37

Βλ. Athanasius, De incarnatione Verdi, Meijering,
E. P. (Hg.), Amsterdam 1989 - Vogt 1957, σελ. 344 f
- Cameron 1994, σελ. 90 f - Gentz, G.: Art. Athanasius,
RAC I, 1950, σελ. 860-866 - Girardet, K. M.: Kaisergericht
und Bischofsgericht. Studien zu den Anfängen des
Donatistenstreits (313-315) und zum Prozeß des
Athanasius von Alexandria (328-346), Bonn 1975 - Drake,
H. A.: Athanasius’ First Exil. Στο: GRBS 27 (1986), σελ.
193-204 - Barnes, T. D.: Athanasius and Constantius.
Theology and Politics in the Constantinian Empire,
Cambridge Mass. 1993 - Butterweck, Chr.: Athanasius
von Alexandrien: Bibliographie. Abhandlungen der
Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften,
Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften
90, Opladen 1995 - Tetz, M.: Athanasiana: zu Leben und
Lehre des Athanasius, Geerlings, W., Wyrwa, D. (Hg.),
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und
die Kunde der älteren Kirche, Beihefte 78, Berlin 1995
- Martin, A.: Athanase d’ Alexandrie et l’ église d’ Égypte
au IVe siècle (328-373), Rom 1996 - Heil, U.: Athanasius
von Alexandrien, De sententia Dionysii: Einleitung,
Übersetzung und Kommentar, Patristische Texte und
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νου στο πλέγμα αυτής της σχέσης επισημαίνει ότι
ο Μεγάλος Κωνσταντίνος επενέβη διαιτητικά
στις αντιδικίες μεταξύ των Ορθοδόξων και
των Αρειανών, συγκαλώντας Συνόδους για
τη διευθέτηση των διαφορών, χωρίς να διστάζει όμως να επιβάλλει με νομική σκληρότητα και
απειλές τις αποφάσεις τους, υπογραμμίζοντας με
αυτόν τον τρόπο έντονα την κρατική παρέμβαση
σε εκκλησιαστικά θέματα και σηματοδοτώντας μια
εποχή σημαντικών καταβολών στον θρησκευτικό
και πολιτικό τομέα. Η συνάντηση του Imperator
με τους sacerdotes στην Οικουμενική Σύνοδο της
Νίκαιας συνέβαλε ριζικά και για πρώτη φορά στη
διαμόρφωση της ιδέας περί ενότητας της εκκλησιαστικής και κρατικής εξουσίας. Την παρέμβαση του αυτοκράτορα σε ζητήματα της Εκκλησίας
προσπάθησε να δικαιολογήσει ο Ευσέβιος με τη
διαπίστωση ότι ο αυτοκράτορας ήταν ο εκπρόσωπος του Θεού πάνω στη γη, και το επίγειο βασίλειο
αποτελούσε ομοίωμα του αντίστοιχου θεϊκού, επιδρώντας κατά αυτόν τον τρόπο στη διαμόρφωση
της χριστιανικής πολιτικής θεωρίας43. Πέρα από
αυτή τη διαπίστωση είναι χαρακτηριστικό επίσης
ότι βάσει των ευθυνών του ως pontifex maximus
ο Μεγάλος Κωνσταντίνος ήταν υποχρεωμένος να
εξουδετερώσει οποιεσδήποτε διαφορές και διαμάχες στον θρησκευτικό τομέα, ανταποδίδοντας έτσι
την ευγνωμοσύνη του για τη βοήθεια που του πρόσφερε ο Θεός των Χριστιανών στη μάχη του κατά
του Λικινίου, και ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας την
αποκατάσταση της ειρήνης στην αυτοκρατορία44.

Studien 52, Berlin 1999.
38 Demandt 1989, σελ. 73-74.
39 Clauss 1997, σελ. 300.
40 Η κοινή άσκηση της πολιτικής και εκκλησιαστικής εξουσίας αποδίδεται από τον Vogt 1957, σελ. 346.
41 Βλ. Cameron 1994, σελ. 75 ff.
42 Vogt 1957, σελ. 346.
43 Cameron 1994, σελ. 88.
44 Girardet 1993, σελ. 340.
45 Clauss 1996, σελ. 86.
46 Μετά τη νίκη του Μεγάλου Κωνσταντίνου εναντίον του
Μαξέντιου η εξασφάλιση της ειρήνης ήταν πολύ σημαντική για τον αυτοκράτορα, όπως επισημαίνει ο Rosen, K.:
Constantins Weg zum Christentum und die Panegyrici
Latini. Στο: Constantino il Grande, Bonamente, G., Fusco,
F. (Hg.), Band II, Macerata 1993, σελ. 855 f.
47 Demandt 1989, σελ. 74.
48 Brandt 1998, σελ. 36.
49 Brandt 1998, σελ. 35 f.
50 Clauss 1996, σελ. 88.
51 Brandt 1998, σελ. 34 f.
52 Σχετικά με την χριστιανική ιδεολογία βλ. Elliot, T.
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εκκλησίας στο πλαίσιο της κοινωνίας της ύστερης αρχαιότητας, του οποίου ο σχεδιασμός ανήκε
στον Μεγάλο Κωνσταντίνο45. Η συνάντηση του
Imperator με τους sacerdones στην Σύνοδο της
Νίκαιας ενίσχυσε για πρώτη φορά την ιδέα της
ενότητας46, η οποία σύμφωνα με τον Demand εκφράστηκε καλύτερα στον Μεγάλο Κωνσταντίνο,
τον πρώτο αντιπρόσωπο του βυζαντινού καισαροπαπισμού47. Δεν πρέπει επίσης να παραληφθεί
το γεγονός, ότι ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες που επηρέασαν τη θρησκευτική πολιτική
του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν το Διάταγμα
του Γαλερίου υπέρ των Χριστιανών το 311 μ.Χ., το
οποίο καθιστούσε τη χριστιανική κοινότητα μέλος του κράτους και εξασφάλιζε τη νομική βάση,
πάνω στην οποία ο Μεγάλος Κωνσταντίνος κατάφερε να στηρίξει τη θρησκευτική του πολιτική.

Ψηφιδωτό από την Αγία Σοφία. 1000 μ.Χ. Ο
Κωνσταντίνος ο Μέγας προσφέρει στον Χριστό
τη νέα πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη.
Από τη νότια είσοδο του νάρθηκα
Η ένταση των θρησκευτικών διαφορών στην
περίοδο των υιών του Μεγάλου Κωνσταντίνου
και η συνεχιζόμενη παρέμβαση της κρατικής
εξουσίας σε εκκλησιαστικά ζητήματα ώθησε στην
περαιτέρω εφαρμογή του προτύπου της κρατικής
G.: Constantine and ‘the Arian Reaction after Nicaea’.
Στο: Journal of Ecclesiastical History 43 (1992),
σελ. 169-194 - Leeb, R.: Konstantin und Christus.
Die Verchristlichung der imperialen Repräsentation
unter Konstantin dem Großen als Spiegel seiner
Kirchenpolitik und seines Selbstverständnisses
als christlicher Kaiser, Berlin 1992 - Bellen, H.:
Christianissimus Imperator. Zur Christianisierung
der römischen Kaiserideologie von Constantin bis
Theodosius. Στο: E fontibus haurire. Beiträge zur
römischen Geschichte und zu ihren Hilfswissenschaften
(Heinrich Chantraine zum 65. Geburtstag), Günther,
R., Rebenich, St. (Hg.), Paderborn 1994, σελ. 3-19
- Bradbury, S.: Constantine and the Problem of AntiPagan Legislation in the Fourth Century. Στο: Classical
Philology 89 (1994), σελ. 120-139 - Lehmeier, E.,
Gottlieb, G.: Kaiser Konstantin und die Kirche. Zur
Anfänglichkeit eines Verhältnisses. Στο: E fontibus
haurire. Beiträge zur römischen Geschichte und zu
ihren Hilfswissenschaften (Heinrich Chantraine zum
65. Geburtstag), Günther, R., Rebenich, St. (Hg.),
Paderborn 1994, σελ. 163-183 - Groß-Albenhausen, K.:
Zur christlichen Selbstdarstellung Konstantins. Στο:
Klio 78 (1996), σελ. 171-185 - Barnes, T. D.: Christentum
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Από την άλλη πλευρά δυσχεραίνονταν η θέση
των εθνικών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι νομικές διατάξεις στρέφονταν εναντίον τους48. Οι
ενέργειες του Μεγάλου Κωνσταντίνου ανάγονταν
σε μια πολιτική ανοχής εναντίον των εθνικών και
επιθέσεως κατά των αιρετικών49. Στρεφόταν για
παράδειγμα με νομική σκληρότητα ενάντια όλων
των αιρετικών, οι αρχές των οποίων απείχαν πολύ
από εκείνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας και υποθήκευαν την ενότητα της. Επακόλουθο της αυτοκρατορικής στάσης ήταν η δημιουργία μιας χριστιανικής κρατικής Εκκλησίας, η οποία διακήρυττε ότι ο
νέος Θεός δεν ανεχόταν την παρουσία κανενός άλund dynamische Politik (300-325). Στο: Usurpationen
in der Spätantike, Paschoud, Fr., Szidat, J. (Hg.),
Stuttgart 1997, σελ. 99-109 - Cameron, A.: Eusebius’
Vita Constantini and the Construction of Constantine.
Στο: Portaits. Biographical Representation in the Greek
and Latin Literature of the Roman Empire, Edwards,
M. J., Swain, S. (Hg.), Oxford 1997, σελ. 145-174
- Baltrusch, E.: Die Christianisierung des Römischen
Reiches. Eine Zäsur in der Geschichte des Judentums?.
Στο: Historische Zeitschrift 266 (1998), σελ. 23-46
- Barnes, T. D.: Constantine and Christianity. Ancient
Evidence and Modern Interpretations. Στο: Zeitschrift
für Antikes Christentum 2 (1998), σελ. 274-294 Hansen, G. Chr.: Eine fingierte Ansprache Konstantins
auf dem Konzil von Nicaea. Στο: Zeitschrift für Antikes
Christentum 2 (1998), σελ. 173-198 - Barcelό, P.: Warum
Christus? Überlegungen zu Constantins Entscheidung
für das Christentum. Στο: Zwischen Krise und Alltag.
Antike Religionen im Mittelmeerraum, Batsch, Chr.,
Egelhaaf-Gaiser, U., Stepper, R. (Hg.), Stuttgart 1999,
σελ. 255-269 - Piepenbrink, K.: Konstantin der Große
- wendet sich nicht dem Christentum zu. Στο: Virtuelle
Antike. Wendepunkte der Alten Geschichte, Brodersen,
K. (Hg.), Darmstadt 2000, σελ. 133-149.
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Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ο χριστιανισμοσ
λου Θεού δίπλα του50. Στο πλαίσιο των θρησκευτικών και πολιτικών του ενεργειών ο Μεγάλος Κωνσταντίνος δεν στράφηκε εναντίον των εθνικών,
αλλά επιχείρησε τον εκχριστιανισμό τους. Ο ανταγωνισμός ωστόσο μεταξύ εθνικών και χριστιανών
απετέλεσε έναν από τους πιο ζωτικούς παράγοντες
στην ιστορική εξέλιξη του 4ου αι. μ.Χ.
Συνοπτικά γίνεται λόγος για μια συνύπαρξη
Εκκλησίας και Κράτους και περαιτέρω για μια
συμβίωση εθνικών και χριστιανικών στοιχείων σε
όλους τους τομείς. Η πρωτοποριακή για τον κόσμο
της ύστερης αρχαιότητας51 ανάμειξη αντιφατικών
παραγόντων αποτελούσε για τον Μεγάλο Κωνστα-

ντίνο βάση και αφετηρία μιας πολιτικής, η οποία
κάτω από τον έλεγχο της αυτοκρατορικής προπαγάνδας διοχετευόταν μέσω ενός ευρέος φάσματος
καλλιτεχνικής δημιουργίας στην κοινωνία του
4ου αι. μ.Χ. Χωρίς την κατανόηση αυτής της διαδικασίας και τον καθορισμό της δράσης, επίδρασης
και αντίδρασης των αναφερομένων φορέων και
παραγόντων δεν μπορεί να εξηγηθεί η συνύπαρξη εθνικών και χριστιανικών συμβόλων, τα οποία
είχαν τεθεί στην υπηρεσία του αυτοκράτορα, ούτε
να αξιολογηθεί η ένταξη των αρχαιολογικών και
νομισματικών πηγών στο πλαίσιο της περιόδου
του Μεγάλου Κωνσταντίνου52. 
■
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Η φυλάκιση του Μεθόδιου
το 872 από τους Γερμανούς
επισκόπους Άννωνα
και Ermanridi
(Δύο άγνωστες επιστολές του Πάπα Ιωάννη Η’ για την αποφυλάκισή του)

l Του Δρος Αντώνη Πρωτοπαπά
Ιστορικού- Ερευνητή

Υ

στερα από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη
αποστολή στη Μεγάλη Μοραβία στο
δεύτερο μισό του 9ου αιώνα, οι δύο
ιεραπόστολοι αδελφοί του Βυζαντίου
Κυριλλος και Μεθόδιος, αφού έθεσαν
τις βάσεις μιας λειτουργικής Σλαβικής Εκκλησίας
στη βάση του Ανατολικού Ορθόδοξου λατρευτικού πρότυπου, αποφασίζουν να επιστρέψουν στην
Κωνσταντινούπολη και να δώσουν αναφορά στον
Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη Μέγα Φώτιο για
τα λαμπρά αποτελέσματα της αποστολής τους. Η
μεγαλόπνοη ιδέα εισαγωγής της λειτουργίας
στα Σλαβικά για τους σλαβικούς πληθυσμούς
υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής, γιατί με τον τρόπο αυτό εδίδετο η ευκαιρία στους πιστούς
να παίρνουν ενεργό μέρος στην προσευχή
στη δική τους γλώσσα. Αυτό, σε αντίθεση με
τον βαβαρικό κλήρο που η όλη λειτουργική
διαδικασία διεξήγετο στα Λατινικά, και που
ο πιο πολύς κόσμος δεν κατανοούσε. Αυτή η
λατρευτική διαδικασία πάνω στο βυζαντινό πρότυπο είχε, εκτός από τον λαό, την αμέριστη υποστήριξη του ηγεμόνα της χώρας Ratislav, γιατί διέβλεπε με τον τρόπο αυτό την απομάκρυνση από
την κυριαρχία του γερμανικού κλήρου, που ήδη
δρούσε στην χώρα, και τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Εκκλησίας της Μοραβίας με τον δικό της
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σλαβικό κλήρο. Είναι άλλωστε γνωστό πως οι
Φράγκοι ιεραπόστολοι προσπαθούσαν να επιβάλουν τον Χριστιανισμό στις περιοχές αυτές
διά της βίας, με τον λαό να τους βλέπει σαν ξένους, ενώ η μεγάλη επιτυχία που είχαν ο Κύριλλος
και Μεθόδιος, οφείλετο, όπως γράφει ο Fr. Grivec,
«Constantinus et Methodius Thessalonicenses»
(σελ. 179 - 80), «στο γεγονός της καλοκάγαθης συμπεριφοράς και φωτεινής παρουσίας τους, που
καταγοήτευαν και κατακτούσαν το ποίμνιό τους,
επικοινωνώντας μαζί του στη δική του γλώσσα. Στη
σλαβική λειτουργία, που εισήγαγαν οι δύο αδελφοί,
δεν υπάρχει ίχνος εθνικισμού, μα απεναντίας είναι
η έκφραση ενός μεγάθυμου ιδεαλισμού και χριστιανικής οικουμενικότητας των λαών έναντι του Θεού».
Δεν πρέπει επίσης να ξεχνούμε πως οι δύο αδελφοί
αντιπροσώπευαν το πιο εκλεκτό κεφάλαιο, που
είχε να προσφέρει το πνευματικό Βυζάντιο, ενώ το
γερμανικό κράτος εφάνταζε πρωτόγονο και «βαρβαρικό». Η παρουσία των Φράγκων ιερέων με τελετουργική βάση τη Λατινική εδημιούργησε από
την αρχή προβλήματα στους αδελφούς Κύριλλο
και Μεθόδιο με τους πρώτους να δημιουργούν πολλά προσκόμματα και ν’ αντιδρούν με μεγάλο μίσος
στην παρουσία των εκπροσώπων του Βυζαντίου
και με κάθε μέσο στη χρήση της Σλαβικής γλώσσας στη λατρευτική διαδικασία, ενώ δεν έχαναν
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ευκαιρία να κατασυκοφαντούν τους αδελφούς στη
Ρώμη ως αιρετικούς. Ετσι η ζωή τους βρισκόταν
συνεχώς υπό δοκιμασία, μόνοι και απροστάτευτοι
με το Βυζάντιο πολύ μακριά, για να τους προσφέρει
οποιαδήποτε βοήθεια, και με τη Ρώμη αναποφάσιστη και απρόθυμη να επέμβει.
Περί τα τέλη του 867 οι δύο αδελφοί ξεκίνησαν
για τον δρόμο της επιστροφής μέσω Βενετίας. Ο Πάπας Νικόλαος Α’ απέστειλε πρόσκληση προς τους
δύο αδελφούς, επιθυμώντας να τους συναντήσει
στη Ρώμη, προτού επιστρέψουν στην πατρίδα. Άλλωστε ο Πάπας γνώριζε πως στις αποσκευές
τους είχαν τα λείψανα του μάρτυρα δεύτερου
Πάπα της Ρώμης Κλήμη που ανακάλυψαν στη
Χερσώνα. Οι δύο αδελφοί ευχαρίστως αποδέχτηκαν την πρόσκληση του Πάπα. Τους εδίδετο έτσι η
ευκαιρία να εξηγήσουν την αποστολή τους, να επιδείξουν τ’ αποτελέσματα που είχαν και να παραπονεθούν για την εχθρική στάση του γερμανικού κλήρου εναντίον τους. Και τελικά θα προσπαθούσαν να
πείσουν τον Πάπα ν’ αποδεχτεί την εισαγωγή της
Σλαβικής στη θεία λειτουργία και να χειροτονίσει
τους Σλάβους μαθητές, που είχαν ήδη προετοιμάσει.
Στη Ρώμη ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος έτυχαν ενθουσιώδους υποδοχής από τον λαό της
Ρώμης με επικεφαλής τον ίδιο τον Πάπα, που
παρέλαβε τα σλαβικά ευαγγέλια και τα ευλόγησε, χειροτόνησε τους Σλάβους μαθητές και
τελικά ετέλεσαν τη θεία λειτουργία σλαβιστί.
Με τη χειρονομία της αυτή η Ρώμη απέβλεπε
να κερδίσει τη συμπάθεια των Σλάβων και πως
αναγνωρίζει και αυτή, εκτός από το Βυζάντιο,
τις εθνικές γλώσσες στην εκκλησιαστική ζωή.
Στη Ρώμη ο Κύριλλος αρρώστησε σοβαρά και
τελικά απέθανε σε ηλικία 42 ετών, στις 14 Φεβρουαρίου 869, και ετάφη στη Βασιλική του Αγίου
Κλήμη στη Ρώμη (πιο πολλές λεπτομέριες αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο μου στις «Ενατενίσεις», έκδοση αρ. 8, 2009).
Ο πρόωρος θάνατος του Κυρίλλου προκάλεσε μεγάλη θλίψη στο λαό της Ρώμης, και ιδιαίτερα στον αδελφό του Μεθόδιο, που απ’ εδώ
και μπρος θα συνέχιζε την πορεία του χωρίς
την παρουσία του αγαπημένου του αδελφού.
Σ’ αυτήν ακριβώς τη στιγμή ο μονάρχης Kocel
της Παννονίας υποβάλλει έκκληση στον Πάπα
Ανδριανό Β’, όπως αποστείλει τον Μεθόδιο στις
περιοχές του. Ο Πάπας με την παπική διακήρυξη
Gloria in excelsis Deo, διόρισε τον Μεθόδιο παπικό
εκπρόσωπο στις επαρχίες αυτές και ταυτόχρονα
τον χειροτονεί αρχιεπίσκοπο, «Αποστέλλω αυτόν»,
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Το όνομα του Μεθοδίου μαζί με τους συνεργάτες του, όπως βρίσκεται στο βιβλίο επισκεπτών στο μοναστήρι του Αγίου Πίρμινα
στο Reichenau, εκεί όπου είχε φυλακισθεί
λέει στη διακήρυξη, «προς όλας τα σλαβικάς χώρας
ως διδάσκαλο και εκ του Αποστόλου Πέτρου» (Βίος
Μεθόδιου).
Ο Kocel υποδέχτηκε τον Μεθόδιο μετά μεγάλων τιμών, παρέχοντάς του είκοσι άνδρες επιφανούς καταγωγής ως βοηθούς, με σκοπό να χειροτονηθούν ως ιερείς. Στον Βίο Μεθοδίου διαβιβάζουμε πως ο Μεθόδιος ενθρονίστηκε «επίσκοπος
της Παννονίας στην έδρα του Αγίου Ανδρονίκου»,
όπου ο Αγιος Ανδρόνικος, κατά την παράδοση,
υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος. Αυτό υπονοεί την
αρχαία ρωμαϊκή πόλη Sirmium, πρωτεύουσα της
επαρχίας της Παννονίας, σημερινή Stremska
Mitrovica στον ποταμό Sava.
Το 869 ξέσπασε πόλεμος μεταξύ των Μoραβών και των Φράγκων. Στη διάρκεια του πολέμου αυτού τα στρατεύματα των Μοραβών έπαθαν
πανωλεθρία και ο μονάρχης Ratislav συνελήφθη
αιχμάλωτος και, αφού πέρασε από δίκη, τυφλώθηκε. Τελικά αντικαταστάθηκε από τον ανεψιό
του Svatopluk. Την ίδια τύχη είχε και ο Μεθόδιος,
ο οποίος συνελήφθη από τους Φράγκους, που τον
παρουσίασαν σε μια σύντομη δίκη, παρόντος του
Βασιλιά Λούη του Γερμανικού. Κύριοι κατήγοροι
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του ήσαν ο Adalwin, Αρχιεπίσκοπος του Salsbourg
και ο Ermanridi, επίσκοπος του Passau. Η κύρια
κατηγορία που επισυνάφθηκε ενάντια στον Μεθόδιο ήταν η παράνομη επέμβαση σε εδάφη κάτω από
τη δική τους δικαιοδοσία κατά τον εκκλησιαστικό
νόμο «διδάσκεις στις περιοχές μας». Ο Μεθόδιος
στην απολογία του παρουσίασε ως απόδειξη τους
αρχαίους τίτλους της Ρώμης πάνω στη διακονία
της Παννονίας, που περιελάμβανε επίσης τις επαρχίες Noricum και Δαλματία. «Αν εγνώριζον ότι
αυτή (η επαρχία) ανήκει εις υμάς, θα υπεχώρουν.
Ανήκει όμως στον Αγιον Πέτρον» (Βίος Μεθοδίου),
τονίζοντας πως τα δικαιώματα της Ρώμης υπερισχύουν αυτά των Γερμανών. Τελικά, ο Μεθόδιος ύστερα από μια βάρβαρη και ταπεινωτική
μεταχείριση, καταδικάστηκε και εξορίστηκε
για 2½ χρόνια σ’ ένα μοναστήρι στη Νότια
Γερμανία που βρισκόταν στο μικρό νησάκι
Reichenau. Η αναφορά στο όνομα του Μεθοδίου
μαζί με μερικούς μαθητές του γραμμένη στα Ελληνικά φαίνεται σε περγαμηνή γνωστή σαν Liber
confraternitatum, που βρέθηκε στο μοναστήρι. Η
καταδίκη και ο τόπος φυλάκισης του Μεθοδίου
κρατήθηκε άκρως απόλυτο μυστικό. Τελικά, ο
Μεθόδιος απελευθερώθηκε κατόπιν επεμβάσεως του Πάπα Ιωάνη του Η’, απαιτώντας με
οδηγίες προς τον Βασιλιά Λούη τον Γερμανικό να
τον απελευθερώσει αμέσως και να τον αποκαταστήσει στη θέση του επισκόπου της Παννονίας.
Παραθέτουμε τις σημαντικές αυτές επιστολές του Πάπα Ιωάννη Η’ προς τους υπαίτιους επισκόπους της καταδίκης και φυλάκισης του Μεθοδίου, η μια απευθύνεται προς
τον Αρχιεπίσκοπο Ermanridi, επίσκοπο του
Passau, και η άλλη προς τον επίσκοπο του
Φρεϊσίν Αννωνα και απαιτεί την άμεση αποφυλάκισή του και την αποκατάστασή του. Οι
μεταφράσεις και των δύο επιστολών έγιναν
από τον συγγραφέα.
Ο Πάπας Ιωάννης Η’ καλεί τον Επίσκοπο του
Passau Ermanridi να ’ρθει μαζί με τον Παύλο Επίσκοπο της Αγκάνας ή μαζί με τον Μεθόδιο τον ίδιο
στη Ρώμη, για να δώσει λόγο για τα παραπτώματα,
που υπέπεσαν εναντίον του Μεθοδίου. Μέχρι τότες ο Πάπας αναστέλλει τα δικαιώματα που απορρέουν από το λειτούργημά τους.
«Πιστεύουμε πως, για να θρηνήσει κανείς την
αμέτρητη κακία σου, θα χρειαζόταν ένα πηγάδι
από δάκρυα, σαν τον προφήτη Ιερεμία. Γιατί, ποιος
κοινός άνθρωπος, για να μην πούμε επίσκοπος, κι
ακόμη καλύτερα η ομοιότητα ποιανού τυράννου θα
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μπορούσε να ξεπεράσει το θράσος σου και την αγριότητά σου, χειρότερη και από αυτήν του ζώου, που
έριξες τον αδερφό μας και συνεπίσκοπό μας Μεθόδιο στη φυλακή; Τον βασάνιζες ακατάπαυστα κάτω
από τον ανοιχτό ουρανό, εκθέτοντάς τον στο κρύο του
πιο βαρύ χειμώνα και στις καταρρακτώδεις βροχές, τον απομάκρυνες από την αποστολή, που του
εμπιστεύτηκε η Εκκλησία, και η αλλοφροσύνη σου
έφτασε σε τέτοιο σημείο, που θα προχωρούσες να
τον κτυπήσεις με το καμουτσίκι σου, όταν τον έσερνες μπροστά στη σύναξη των επισκόπων, αν δεν σε
εμπόδιζαν οι άλλοι. Σε ερωτώ: Αρμόζει αυτή η συμπεριφορά σ’ ένα επίσκοπο; Οταν η σεβασμιότητά
σου διαπράττει κάτι τέτοιο ακολουθούν μεγαλύτερα
εγκλήματα. Ω, επίσκοπε, που έβλαψες τόσο πολύ
έναν άλλον επίσκοπο, και μάλιστα τέτοιον επίσκοπο
που χειροτονήθηκε από τον αποστολικό θρόνο και
που διορίστηκε προσωπικός του εκπρόσωπος. Δεν
επιθυμούμε να σε καταδικάσουμε αυτή τη στιγμή για
τις πράξεις σου, για να μην αναγκαστούμε να προαναγγείλουμε την καταδίκη σου, όπως ταιριάζει όμως
και χωρίς αναβολή στην περίπτωσή σου. Αλλά με τη
θέληση του παντοδύναμου Θεού και των αγίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου και της δικής μας ασημαντικότητας σε απαλλάσουμε για την ώρα από του
να συμμετέχεις στα θεία μυστήρια και να παρευρίσκεσαι στην κοινότητα των ιερέων σου. Συ δε ο ίδιος
θα συνοδεύσεις τον σεβάσμιο επίσκοπο Παύλο ή τον
αγιότατο αδερφό μας Μεθόδιο στη Ρώμη, για να ανακριθείς στην παρουσία του ιδίου και δεν θα αργήσει
η δίκαιη καταδίκη σου, όταν διαπιστωθεί το μεγάλο
σου θράσος και αποδειχθεί η τεράστια πληθώρα των
αδικημάτων σου, για να λάμψει τελικά το κύρος της
αποστολικής έδρας».
Η δεύτερη επιστολή του Πάπα Ιωάννη Η’ καλεί τον επίσκοπο του Φρεϊσίν Άννωνα στη Ρώμη,
για να δώσει λόγο για τις πράξεις του ενάντια στον
Αρχιεπίσκοπο Μεθόδιο, και τον προειδοποιεί πως
θα του αφαιρέσει το δικαίωμα συμμετοχής στα
θεία μυστήρια, αν δεν παρουσιασθεί αμέσως ενώπιόν του.
«Η τόλμη και το θράσος σου υπερίπτανται, όχι
μόνο πάνω από τα σύννεφα, μα και πάνω από τον
ίδιο τον ουρανό. Επήρες απάνω σου τον ρόλο της αποστολικής έδρας, ως εάν να ήσουν ο πατριάρχης, και
πήρες το δικαίωμα να δικάζεις αρχιεπίσκοπο. Και
όχι μόνο αυτό, αλλά μεταχειρίστηκες τον αδελφό σου
Μεθόδιο Αρχιεπίσκοπιο της Παννονίας εκπρόσωπο της αποστολικής έδρας προς τους ειδολωλάτρες,
σαν τύραννος, χωρίς να ακολουθείς τους κανόνες
της Εκκλησίας και δεν θεώρησες αναγκαίο να έχεις
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τουλάχιστον τη συγκατάθεση των ιερέων που ήταν
μαζί σου, ταπεινώνοντας έτσι την αποστολική έδρα.
Κι ακόμη, όταν εκείνος ζητούσε, σύμφωνα με τους
ιερούς κανόνες, να σταλεί ενώπιον δικαστηρίου της
ίδιας της αποστολικής έδρας, εσύ δεν το επέτρεψες,
αλλά μαζί με τους συνεργάτες σου έβγαλες δικαστική
δήθεν απόφαση, που του απαγόρευες να τελεί τη θεία
λειτουργία, ρίχνοντάς τον τελικά στη φυλακή. Εκτός
αυτού, παρ’ όλο που δηλώνεις πως είσαι άνθρωπος,
που ανήκει στην Εκκλησία του Αγίου Πέτρου,
και πως φροντίζεις την περιουσία του στη
Γερμανία, όχι μόνο δεν ανάγγειλες, ως όφειλες, τη δίωξη και φυλάκιση αυτού του αδερφού
και συνεπισκόπου, που στο κάτω-κάτω και του
δικού μας απεσταλμένου, που έπρεπε να τύχει
μεγαλύτερης προσοχής, μα όταν σε ρωτούσαν
αξιωματούχοι στη Ρώμη γι’ αυτόν, δήλωνες,
ψευδόμενος, πως δεν τον γνωρίζεις, τη στιγμή
που εσύ ήσουν ο ίδιος ο πρωταίτιος, ο υποκινητής και ο επινοητής όλων των βασάνων, που
υπέστη ο Μεθόδιος από τους δικούς σου ανθρώπους. Αν δεν βελτιωθεί άμεσα η κατάσταση του
σεβάσμιου αυτού επισκόπου σε τέτοιο βαθμό,
για να μπορέσει, στ’ όνομα του Θεού να ξεχάσει
όλες τις αδικίες, που υπέστη, σε διατάσσω να
βιαστείς να ’ρθεις στη Ρώμη χωρίς αναβολή,
για να δώσεις λόγο για όλα αυτά. Αλλιώς, μετά
το τέλος του Σεπτέμβρη, δεν θα επιτρέπεται να
λαμβάνεις τη θεία μετάληψη για όσο καιρό θα
συνεχίζεις το πείσμα σου και την απειθαρχία
σου προς εμάς».

βασης του Πάπα ήταν η αποστολή από τον ίδιο
ενσφράγιστης επιστολής που απευθυνόταν στον
λαό της Μοραβίας – Παννονίας με οδηγίες ν’ αναγνωσθεί δημόσια. Η συγκέντρωση του λαού ήταν
τεράστια που περίμενε με κομμένη την ανάσα, φοβούμενος πως ο αγαπημένος του πνευματικός πατέρας θα αποπέμπετο. Η επιστολή όμως του Πάπα
αποκαθιστούσε πλήρως τον Μεθόδιο. Η επιστολή
μεταξύ άλλων έγραφε: «Ο αδελφός ημών Μεθόδι-

Σαν αποτέλεσμα της επέμβασης του
Πάπα, ο Μεθόδιος αποφυλακίζεται πάραυτα
και αναλαμβάνει εκ νέου τα καθήκοντά του
με αυξημένο τώρα το κύρος του.
Ταυτόχρονα, όμως, τον Ιούνιο του
880, διορίζεται από τον Πάπα ο Γερμανός
Απεικόνιση του Μεθοδίου και Κυρίλλου όπως
Witching σαν βοηθός του Μεθοδίου και ενπαρουσιάζεται
στο έργο «Η ζωή του Βασιλείου
θρονίζεται σαν επίσκοπος της Nitra, που βριΒ’».
Εκδόθηκε
από
τον Β. Chropovský, Stované,
σκόταν στην ουσία έξω από τις περιοχές της
Orbix,
Praha
1989
Μοραβίας. Η κίνηση αυτή του Πάπα απέβλεπε να εξευμενίσει την αντίσταση των Γερμανών στην παρουσία του Μεθοδίου. Στην πράξη ο
ος είναι άγιος και ορθόδοξος, επιτελεί αποστολικόν
Witching απεδείχθη ο μέγας πολέμιος του Μεθοδίέργον και εν ταις χερσίν αυτού εκ Θεού και αποστολιου που δεν έχανε ευκαιρία να τον υποσκάπτει και
κού θρόνου κείνται πάσαι αι σλαβικαί χώραι – ούτω
να τον συκοφαντεί με κάθε ευκαιρία στον Πάπα,
δε όστις παρ’ αυτού αφορισθή έστω εκβεβλημένος
διαβάλλοντας τον Μεθόδιο σαν αιρετικό και εχθρό
και ον τίνα εκείνος ευλογεί έστω ευλογημένος...»
της Ρώμης. Κάτω από την αφόρητη πίεση των
(Βίος Μεθοδίου).
Γερμανών επισκόπων και ιδιαίτερα του Witching,
ο Πάπας προσκάλεσε τον Μεθόδιο στη Ρώμη, για
Μετά την ανάγνωση της επιστολής αυτής
να δώσει εξηγήσεις. Αποτέλεσμα αυτής της επέμτου Πάπα ο λαός ξέσπασε σε ζητοκραυγές από
Eνατενίσεις
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καταστάτης του Πάπα Ιωάννη Η’,
απαγόρευσε τη σλαβική λειτουργία,
μετά από τον θάνατο του Μεθοδίου
το 885, και εν μέρει, συνετέλεσε στο
να καταστραφεί το έργο των δύο
αδελφών στη Μοράβια. Ασφαλώς η
Ρώμη συναισθανόταν τους κινδύνους
και τις επιπλοκές, όταν αποφάσιζε να
αποστείλει δικό της αρχιεπίσκοπο σε
περιοχές που οι Φράγκοι και Βαυαροί
θεωρούσαν δικά τους ιεραποστολικά
κέντρα. Με την απόφασή της αυτή η
Αγία Εδρα εγκαινίαζε μια περίοδο ανοιχτού πολέμου ενάντια στη Φράγκικη
εκκλησιαστική κυριαρχία. Στην περίοδο αυτή παρουσιάζεται και το μεγάλο
σχίσμα (867) μεταξύ της Ρώμης και της
Κωνσταντινούπολης και ο Πάπας μή
θέλοντας να αντιμετωπίσει δύο εχθρικά
μέτωπα τελικά συμβιβάστηκε με τους
Φράγκους, αφήνοντας έτσι εκτεθιμένο
το πολύπλευρο έργο των δύο αδελφών.
Στα πρώτα χρόνια του 10ου αιώνα οι
ειδωλολάτρες Μαγυάροι εισέβαλαν σαν
λαίλαπας στη Μοραβία και Παννονία,
καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά
τους, εκκλησίες, μνημεία πόλεις και χωΠίν. 33. Περιοχές που έδρασε ο Μεθόδιος ως αρχιεπίριά. Τίποτε δεν σεβάστηκαν και τίποτε
σκοπος το 869 και ύστερα από το 873
δεν άφησαν όρθιο στο πέρασμά τους.
Εκείνο που παρέμεινε, μετά από αυτή
χαρά. Απαλλαγμένος τώρα, έστω και προσωριτη συμφορά, ήταν η μνήμη του λαού της
νά, ο Μεθόδιος από τις δηλητηριώδεις παρεμΜοραβίας και Παννονίας που ποτέ δεν ξέχασε την
βολές και διαβολές του Witching, ρίχθηκε με
αγαθή παρουσία των δύο αδελφών Κύριλλου και
πάθος στο μεταφραστικό του έργο. Εχοντας ως
Μεθοδίου που με τα γράμματα και τη θρησκεία που
βοηθούς δύο ιερείς άριστους ταχυγράφους, σε
τους κληροδότησαν στη δική τους γλώσσα τους
σύντομη χρονική περίοδο, μετέφρασε πλήρως
θωράκισαν να επιβιώσουν στους δύσκολους καιαπό την ελληνική γλώσσα στη σλαβική όλα
ρούς που ακολούθησαν. 
■
τα βιβλία της Αγίας Γραφής, εκτός των Μακκαβαίων. Οπως γνωρίζουμε, μαζί με τον αδελφό του
Πηγές:
Κύριλλο είχαν ήδη μεταφράσει το Ψαλτήριο, το
- Dvornik F. «Byzantine Missions among the Slavs, ss
Ευαγγέλιο, τον Απόστολο και εκκλησιαστικές ακοConstantine Cyril and Methodius», New Brunswick, N.J.
λουθίες. Τελικά ο Μεθόδιος επεξεργάστηκε ένα
1970
- «Les Légendes de Constantin et de Méthode vues de
εξαιρετικά σημαντικό έργο τον Νομοκάνονα,
Byzance», Byzantoslavika 1, Praha 1933
μια σειρά πολιτικών και θρησκευτικών νόμων
- Αναστασίου Ι.Ε., «Βίος Κωνσταντίνου – Κυρίλλου»
που καθόριζε την κοινωνική και θρησκευτική
- «Βίος Μεθοδίου» Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής
συμπεριφορά των ανθρώπων, στηριζόμενος
Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
τόσο στους Νομοκάνονες του Βυζαντίου (γνω12(1968) (Μετάφραση)
στούς ως «Εκλογή») και στις τοπικές ανάγκες
- Dostálovα R. Byzantskα vzdělanost, Vysěhrad, Praha
2003
και πρακτικές που επικρατούσαν στη χώρα.
- Fr. Grivec «Constantinus et Méthodius Thessalonicenses»,
Επικουρικό έργο προς την κατεύθυνση των νόμων
Fontes Magnae Moraviae Fontes Historici III
είναι η γνωστή Ανώνυμος Ομιλία του ιδίου.
- Αντώνης Πρωτοπαπάς «Κύριλλος και Μεθόδιος ανάμεσα
Δυστυχώς ο Πάπας Στέφανος Ε’, ο Αντι-
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στους Σλάβους», Πολιτιστικό Ιδρυμα, Ι.Μ. Κύκκου, 2006
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Χαρακτηριστικό τοπίο της Καππαδοκίας (φωτογραφία από αερόστατο)

Καππαδοκία
ΚοιτΙδα ΟρθοδοξΙας

l Κείμενο – φωτογραφίες: Άντρος Παυλίδης

Η

ιδιόμορφη ιστορική αυτή περιοχή
της νοτιοκεντρικής Μικράς Ασίας
μπορεί να οριστεί πολύ γενικά ως
όλη εκείνη η έκταση νότια του ποταμού Άλυ και βόρεια της οροσειράς του Ταύρου. Από το μακρότατο ιστορικό της
παρελθόν σημαντικότερη είναι η Βυζαντινή περίοδος, στην οποία ανήκουν και τα σημαντικότερα
των σωζομένων της μνημείων. Υπήρξε, εξάλλου,
μία από τις πλέον καίριες επαρχίες της Αυτοκρατορίας, πρώτα ως «τούρμα» (υποδιαίρεση «θέματος»,
(επαρχίας) και υστερότερα ως χωριστό «θέμα», το
«θέμα της Καππαδοκίας».
Κατά τον Ηρόδοτο πάντως η Καππαδοκία περιελάμβανε κατά την ιστορική Αρχαιότητα όλα τα
εδάφη μεταξύ της οροσειράς του Ταύρου και των
ακτών του Ευξείνου Πόντου.
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Η ιστορία της Καππαδοκίας αρχίζει περίπου
από τον 16ο π.Χ. αιώνα. Tο ιαπετικό έθνος των
Καππαδόκων κατακτήθηκε περί το 1100 π.Χ. από
τους Ασσυρίους. Τον 9ο π.Χ. αιώνα δέχθηκε σειρά
επιθέσεων των Σκυθών και υστερότερα των Περσών, που κατέκτησαν την περιοχή τον 6ο π.Χ. αιώνα. Με την προέλαση του Μεγάλου Αλεξάνδρου η
Καππαδοκία βρέθηκε στην κατοχή των Ελλήνων.
Κατελήφθη από τον Αντίοχο το 315 π.Χ. και από το
301 υπήχθη στους Σελευκίδες. Η λεγόμενη Ελληνοκαππαδοκική περίοδος συνεχίστηκε μέχρι τον
1ο μ.Χ. αιώνα, οπότε η όλη περιοχή υπήχθη στους
Ρωμαίους, τον 1ο μ.Χ. αιώνα. Με τον διαχωρισμό
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Ανατολικό και
Δυτικό κράτος, η Καππαδοκία υπήχθη φυσικά στο
Ανατολικό, εκείνο που εξελίχθηκε στη Βυζαντινή
Αυτοκρατορία.
Eνατενίσεις

Ως ιδιαίτερα σημαντική στρατηγική περιοχή της Αυτοκρατορίας, η Καππαδοκία συνδέθηκε οργανικά με όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού της βίου. Η προσφορά της
Καππαδοκίας στη διάπλαση και ακτινοβολία
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας υπήρξε τεράστια. Μεταξύ άλλων, από την Καππαδοκία αναδείχθηκαν και οι μεγάλες εκκλησιαστικές προσωπικότητες του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Γρηγορίου Νύσσης,
του αγίου μεγαλομάρτυρα Γεωργίου, του Αμφιλοχίου Ικονίου, του αγίου Ιωάννη του Καππαδόκη ( πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως το 518
– 520), του αγίου Ιωάννη του Ρώσου αργότερα.
Το 1072 μ.Χ. μεγάλο μέρος της Καππαδοκίας
κατελήφθη από τους Σελτζούκους Τούρκους, των
οποίων διοικητικό κέντρο κατέστη το Ικόνιον. Το
1399 η όλη περιοχή περιήλθε στην κατοχή των
Οθωμανών, κατελήφθη λίγο αργότερα από τους
Μογγόλους του Ταμερλάνου, για να καταλήξει
και πάλι, οριστικά, στην κατοχή των Οθωμανών.
Ωστόσο στην Καππαδοκία εξακολούθησε να διατηρείται ένα σημαντικό ελληνικό στοιχείο, που
άκμασε μέχρι και τη δεύτερη δεκαετία του 20ού
αιώνα και κράτησε αναμμένη την παλαιά βυζαντινή φλόγα, μέχρι και τη μικρασιατική ελληνική
περιπέτεια και καταστροφή, που ξερρίζωσε τους
Έλληνες από την όλη περιοχή.
Εκείνα που παραμένουν σήμερα, για να μαρτυρούν το μεγάλο λαμπρό βυζαντινό και ελληνικό παρελθόν της Καππαδοκίας, είναι κυρίως τα
άφθονα όσο και ιδιότυπα, εκκλησιαστικά μνημεία,
παλαιά και νεότερα, τα ελληνικά αρχοντικά στους
οικισμούς της περιοχής και η ιδιαίτερα αξιόλογη
εκκλησιαστική τέχνη, ιδίως οι σωζόμενες τοιχογραφίες του 9ου – 12ου αιώνα. Τοιχογραφίες σε λαξευμένες στους βράχους εκκλησίες, που έχουν να
διηγηθούν μία δική τους μεγάλη ιστορία.
Η μεγαλύτερη έκταση της Καππαδοκίας αποτελεί ένα ενδιαφέρον γεωλογικό φαινόμενο, με
εκτεταμένους εντυπωσιακούς σχηματισμούς, που
οφείλονται, τόσο σε ηφαιστειακή δραστηριότητα,
όσο και σε διαβρώσεις και άλλες διεργασίες εκατομμυρίων χρόνων. Η αρχαιολογική έρευνα έχει δώσει στοιχεία κατοίκησης ακόμη και πριν το 7.000
π.Χ. Στους βραχώδεις σχηματισμούς οι άνθρωποι
σε διάφορες και διαφορετικές εποχές λάξευσαν κατοικίες, ναούς και άλλους βοηθητικούς χώρους. Σε
τέτοιες τρώγλες ζούσαν άνθρωποι τόσο κατά την
αρχαιότητα, όσο και κατά τις μεταγενέστερες εποχές. Στις πεδινές περιοχές λαξεύτηκαν ολόκληρες
Eνατενίσεις



Η εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου στο χωριό
Μαλακοπή. Μετά το 1922 λειτουργήθηκε για
πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2009 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον
Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιήλ, με συμμετοχή
και άλλων ιεραρχών, μεταξύ των οποίων και
ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησaΐας

Παλαιά ελληνικά αρχοντικά στον οικισμό
της Καρβάλης
υπόγειες πόλεις, με κατοικίες, ναούς, εργαστήρια,
αποθήκες, νεκροταφεία, όλα βαθιά στη γη. Τέτοιες
υπόγειες πόλεις υπάρχουν πολλές, αλλά μόνο 5 είναι ανοικτές για τους επισκέπτες.
Βέβαια αυτά τα τεράστια υπόγεια έργα είχαν
φτιαχτεί ως καταφύγια σε περιόδους εισβολών και
πολέμων, οπότε οι άνθρωποι κλείνονταν κάτω εκεί
μαζί με τα ζώα και τα υπάρχοντά τους. Μπορεί βέβαια να διερωτηθεί κανείς σήμερα εάν άξιζε τον
κόπο και εάν ήταν η καλύτερη λύση να μετατρέπονταν ολόκληρες κοινότητες σε τυφλοπόντικες
γι’ αποφυγή του κινδύνου. Από την άλλη όμως
δεν ημπορεί να παραβλεφθεί η ανάγκη προστασίας των αμάχων, αλλά και το πείσμα και η θέληση
να παραμείνει κάποιος στη γη, που τον γέννησε,
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της ενότητας. Το αρχαιοελληνικό εξάλλου παρελθόν της περιοχής δεν φαίνεται να ήταν άσχετο προς
το γεγονός ότι μεγάλες εκκλησιαστικές προσωπικότητες της Καππαδοκίας (όπως ο Μέγας Βασίλειος
και ο Θεολόγος Γρηγόριος, κάτοχοι της ελληνικής
παιδείας) δίδαξαν την εναρμόνιση της χριστιανικής
πίστης με την ελληνική κλασική διανόηση.

Η Σταύρωση. Τοιχογραφία στη Σκοτεινή
Εκκλησία (11ος αιώνας)

Εσωτερική άποψη της Εκκλησίας
των Στεφάνων (10ος αιώνας)

Ανακού, άποψη μέρους της υπόγειας πόλης
απλώνοντας τις ρίζες του μέχρι τα έγκατα της γης.
Εν πάση περιπτώσει, στο άρθρο αυτό επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στο βυζαντινό παρελθόν της Καππαδοκίας. Όπου η προοδευτική
διάδοση του Χριστιανισμού, που άρχισε ήδη από τα
χρόνια των αποστόλων (ο Παύλος λ.χ. πέρασε τρεις
φορές από την περιοχή), έθεσε τη βάση τόσο της εκκλησιαστικής οργάνωσης όσο και της πνευματικής
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Σήμερα λίγα μόνο (και νεότερα) μέρη παραμένουν, που συνδέονται άμεσα με βίους αγίων. Όπως
λ.χ. στο Προκόπι το λαξευτό οικοδόμημα, στο οποίο
είχε κρατηθεί ο άγιος Ιωάννης ο Ρώσος νωρίς τον
18ο αιώνα.
Ωστόσο ιδιαίτερα σημαντικά όσο και ιδιότυπα είναι τα άφθονα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Καππαδοκίας, και ιδίως το
πλήθος των λαξευμένων εκκλησιών, που αποτελούν τεράστια πινακοθήκη, εφόσο διασώζουν
τοιχογραφίες διαφόρων εποχών, μεταξύ του 6ου
και του 12ου αιώνα. Τα μνημεία, που έχουν αναγνωριστεί από τη νεότερη έρευνα, ξεπερνούν τα
100 και κατανέμονται σε 7 κύριες περιοχές: Κοιλάδα Ζίλβε και ζώνες Γκιόρεμε, Περίστρεμμα,
Ματσάν, Τσαβούτς, Μαρουκάν και Ουργκιούπ.
Από αρχιτεκτονική άποψη είναι φανερό ότι
οι Καππαδόκες γνώριζαν καλά τις τάσεις και τους
ρυθμούς της βυζαντινής ναϊκής αρχιτεκτονικής,
της οποίας χρησιμοποίησαν βασικά στοιχεία (λ.χ.
ο θόλος με τον Παντοκράτορα και η κόχη του ιερού με τη Θεοτόκο), παρά το ότι οι ναοί τους ήσαν
λαξευτοί, και όχι κτιστοί. Απαντώνται, έτσι, λαξευτοί ναοί τύπων, όπως της βασιλικής, του σταυροειδούς, του μονόκλιτου ή με περισσότερα κλίτη.
Ωστόσο μαρτυρείται και έντονη επίδραση από τον
ανατολικό μοναχισμό, ιδίως από άποψη εικονογραφική και κυρίως στα έργα της αρχαιότερης περιόδου (6ος – 8ος αι.). Τα έργα αυτής της περιόδου
είναι κυρίως «αφηγηματικά», με θέματα από τη
ζωή του Χριστού και από βίους αγίων (όπως ο άγιος
Γεώργιος ο Καππαδόκης).
Μετά τον θρίαμβο των εικόνων και τον τερματισμό της Εικονομαχίας (το 843) υπήρξε και μοναστική αναγέννηση, που, βέβαια, δεν άφησε ανεπηρέαστη την Καππαδοκία. Περιοχή, εξάλλου, που λόγω
της μορφολογίας της ευνοούσε την απομόνωση και
τον μοναχισμό. Οι ναοί, με έντονη και πάλι την επίδραση του ανατολικού μοναχισμού, παρουσιάζουν
τώρα από άποψη εικονογραφίας, αλλά και λειτουργικότητας, ομοιότητες με την τέχνη της Μακεδονικής Αναγέννησης, που οδήγησε στο απόγειο της
βυζαντινής εικονογραφίας. Πάντως οι ειδικοί, που
εδώ και τρεις σχεδόν δεκαετίες ασχολούνται με τη
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μελέτη της βυζαντινής τέχνης της Καππαδοκίας,
έχουν ήδη καταρρίψει πρωιμότερες απόψεις περί
«κακής ποιότητας» έργα. Προχώρησαν δε στην αναγνώρισή τους ως σημαντικών επιτευγμάτων. Η τέχνη της περιοχής δεν υπήρξε πάντως ομοιόμορφη
και οι ειδικοί διακρίνουν τρεις βασικές κατηγορίες:
τάση προς τον ρεαλισμό, τάση προς τη σχηματοποίηση και τάση προς την εκζήτηση. Δεν θα αναλύσουμε εδώ τις τάσεις αυτές, διότι τούτο είναι κάτι
που απαιτεί εξειδικευμένη μελέτη.
Δεν θα επιχειρήσουμε, εξάλλου (τουλάχιστον
στο παρόν άρθρο), να ανιχνεύσουμε τις διαχρονικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Καππαδοκίας. Σημειώνουμε μόνο ότι ως ένα βαθμό υπήρξε
επηρεασμός της Κύπρου από εκεί, ιδίως κατά τη
σκληρή περίοδο της Εικονομαχίας, οπότε φυγάδες από τη Μικρά Ασία κατέφευγαν στην Κύπρο.
Η οποία Κύπρος, ως «ουδέτερος» τότε χώρος μεταξύ Βυζαντινών και Αράβων, δεν υποχρεώθηκε στην εφαρμογή της επίσημης πολιτικής της
Κωνσταντινουπόλεως κατά των ιερών εικόνων,
και αποτέλεσε καταφύγιο πολλών διωκομένων
εικονοφίλων. Η συγγένεια, για παράδειγμα, των
(κατεστραμμένων σήμερα) μοναδικών τοιχογραφιών του 9ου αιώνα στο μικρό εκκλησάκι της
Αγίας Σολομονής στην κατεχόμενη Κώμα του
Γιαλού (Καρπασία) με την αντίστοιχη τέχνη της
Καππαδοκίας, αποτελεί μαρτυρία.
Σήμερα στον συνήθη επισκέπτη η πλέον
προσβάσιμη περιοχή της Καππαδοκίας είναι το
ανοικτό μουσείο στην κοιλάδα του Γκιόρεμε (Κοράματος), όπου και αρκετοί όσο και σημαντικοί
,λαξευτοί ναοί, όπως: η διώροφη «Σκοτεινή Εκκλησία» (11ος αι.), εκείνη των Στεφάνων (10ος αι.),
η εκκλησία των Σανδάλων (11ος αι.), η μονή των
Παρθένων (λαξευμένη σε 7 επίπεδα με μικρό ναό
του 11ου αι. στο 3ο πάτωμα), ο ναός του Χριστού
(10ος αι.), οι ναοί της Αγίας Βαρβάρας και της Αγίας Αικατερίνης (του 11ου αι. και οι δύο) και άλλοι
ακόμη. Κατάσπαρτες στις λοιπές περιοχές ή ζώνες
υπάρχουν βέβαια και πλήθος άλλες εκκλησίες.
Θα πρέπει, τέλος, να σημειώσουμε ότι, και μετά
την κατάκτηση της περιοχής από τους Σελτζούκους
και αργότερα τους Οθωμανούς, ο Ορθόδοξος Ελληνισμός της Καππαδοκίας παρέμεινε και άκμασε μέχρι
και τις πρώτες δύο δεκαετίες του 20ού αιώνα. Έχουμε, έτσι, και πάρα πολλά νεότερα εκκλησιαστικά οικοδομήματα, όχι πλέον λαξευμένα στους βράχους,
αλλά κτιστά. Τούτα απαντώνται σε διάφορους οικισμούς. Αναφέρουμε, ανάμεσα στα άλλα, τις εκκλησίες
του Αγίου Γρηγορίου στην Καρβάλη, του Αγίου ΘεοEνατενίσεις



Ένας των οικισμών της Καππαδοκίας παρά
την κοιλάδα του Γκιόρεμε

Προκόπι. Ο χώρος κράτησης του αγίου Ιωάννη του
Ρώσου
Ο Παντοκράτωρ.
Τοιχογραφία στον λαξευτό ναό του Αγίου Βασιλείου κοντά στη Σινασσό
(9ος αιώνας)
δώρου στη Μαλακοπή, της Αγίας Μαρίνας στην Αξό
(αρχαία Νάξο), των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
στη Σινασσό, του Αποστόλου Πέτρου στο Καϊμακλί,
το μικρό μοναστήρι του Αγίου Νικολάου κοντά στη
Σινασσό, τη Μονή της Αναλήψεως κοντά στην Καρβάλη, το τρωγλοδυτικό μοναστήρι του Αγίου Βλασίου
κοντά στον οικισμό Μισθί. Όλοι αυτοί οι ναοί, και
αρκετοί άλλοι ακόμη, παραμένουν εγκαταλειμμένοι και έρημοι εδώ και ένα σχεδόν αιώνα. Παρηγοριά αποτελεί το γεγονός ότι ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κατεβαίνει κατ’ έτος στην Καππαδοκία και τελεί τη θεία λειτουργία σε τέτοιους
εγκαταλειμμένους ναούς. 
■
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Ιεράς Μονής Κύκκου
l Του Στυλιανού Περδίκη
Διευθυντή Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου

Εικόνα της Παναγίας του Κύκκου
στο Πατριαρχείο Ρουμανίας
Στον πατέρα Ιωάννη Chivu

Α

πό το ορθόδοξο πατριαρχείο της Ρουμανίας στο Βουκουρέστι προέρχεται
εικόνα βρεφοκρατούσας Παναγίας
στον εικονογραφικό τύπο της Κυκκώτισσας. Η εικόνα έχει διαστάσεις
75 Χ 54 εκ. και πάχος 3 εκ. Η Θεοτόκος εικονίζεται σε ύψος τριών τετάρτων να στρέφει το σώμα
προς τα αριστερά. Στα ενδύματά της επικρατούν οι
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χρωματισμοί του μελανού, του πράσινου και του
ερυθρού, ενώ οι πτυχώσεις και τα επιμέρους διακοσμητικά στοιχεία αποδίδονται σε χρυσό χρωματισμό. Ο μικρός Χριστός κάθεται στη δεξιά αγκαλιά
της μητέρας του, έχοντας λυγισμένα τα γυμνά από
τα γόνατα και κάτω πόδια του. Φορεί κοντομάνικο πρασινόχρωμο χιτώνα, του οποίου η απόληξη
συγκρατείται ανάμεσα στον δείκτη και το μεσαίο
Eνατενίσεις

δάκτυλο του προτεταμένου αριστερού χεριού της
Παναγίας, που διέρχεται κάτω από τα πόδια του
παιδιού. Με το ανασηκωμένο δεξί της χέρι κρατεί
το αντίστοιχο του Χριστού, το οποίο προτάσσεται
προς τα κάτω, και φέρει στακτόχρωμο αναπεπταμένο ενεπίγραφο ειλητάριο. Σε οκτώ στίχους με μελανή σλαβονική γραφή δίδεται το γνωστό κείμενο:
«Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ ου ένεκεν έχρισέ με...». Το
άκρο του αριστερού χεριού του Χριστού κρύβεται
κάτω από την απόληξη του μαφοριού της Παναγίας, που πέφτει μπροστά στο στήθος της. Το κεφάλι
του Χριστού με τα λυτά φαιοκάστανα μαλλιά εφάπτεται με αυτό της μητέρας του, υποδηλώνοντας
μια τρυφερή σχέση μητέρας - παιδιού. Παρά
το έντονο ευτραφές
και εξανθρωπισμένο
πρόσωπο της Θεοτόκου, το στραμμένο
βλέμμα προς τα κάτω
αριστερά
εκπέμπει
αίσθημα συγκρατημένης
μελαγχολίας
– θλίψης, το οποίο παραπέμπει στο μελλοντικό πάθος του Χριστού, ένα από τα βασικά μηνύματα, που
απέπνεε ο συγκεκριμένος εικονογραφικός τύπος που μετά,
κατά τα τέλη του 15ου
αιώνα,
απεκλήθη
«Κυκκώτισσα». Στα
κεφάλια ο Χριστός και η
Παναγία φέρουν διάλιθα στέμματα. Αυτό της
Παναγίας
υποβαστάζεται εκατέρωθεν από
τους αρχαγγέλους Γαβριήλ και Μιχαήλ, που εικονίζονται ολόσωμοι, γονυπετείς σε νεφέλες, ενώ στα
άλλο χέρι κρατούν ανασηκωμένο φυτικό κλαδί.
Πάνω από το κεφάλι της Θεοτόκου μέσα σε ημικύκλιο, που σχηματίζουν νεφέλες, διατάσσονται σε
δύο ομάδες των δέκα φτερωτές κεφαλές αγγέλων.
Στο μέσο εικονίζεται ολόσωμος γονυπετής ο Θεός
– πατέρας, ως παλαιός των ημερών, να ευλογεί και
με τά δύο ανασηκωμένα χέρια, ενώ από το κεφάλι
του, που εγγράφεται σε τρίγωνο εκπέμπονται περιμετρικά δέσμες ακτίνων. Περιμετρικά η εικόνα
φέρει μελανόχρωμο πλαίσιο, μέσα στο οποίο εγγράφεται πεπλατυσμένος κύκλος με ερυθρόχρωEνατενίσεις



μες τριγωνόσχημες διακοσμήσεις στις τέσσερις
γωνίες. Το χρυσό βάθος γεμίζει με τετράγωνα διάχωρα, τα οποία αποδίδονται με εμπίεστη τεχνική,
και το καθένα περιέχει στο μέσο ακτινωτό κύκλο
με σχηματοποιημένους περιμετρικά ρόδακες. Με
ερυθρά κεφαλαία γράμματα δηλώνονται τα ονόματα των εικονιζομένων Μ (Μήτηρ Θεού), I XC
(Ιησούς Χριστός), ΜΙΧΑΗΛ (Μιχαήλ) CABPIHΛ
(Γαβριήλ). Στην κάτω οριζόντια πλευρά βρίσκεται η κεφαλαιογράμματη σλαβονική επιγραφή:
«ΤΟΔΟΡΗSΑ ΠΕΤΡΕCΚOY 1886». Ο Τοδωρίτζα
(Θεόδωρος) Πετρέσκου μπορεί να θεωρηθεί ως ο
ζωγράφος της εικόνας, αν δεχθούμε ότι το αρχικό
Χ παραπέμπει στο Χειρ.
Το Χ μπορεί να αποδοθεί
και ως συντομογραφία
της λέξης Χατζη (του
προσκυνητή των Αγίων
Τόπων) σύνηθες φαινόμενο κατά την περίοδο
της τουρκοκρατίας. Η
εικόνα, αν και ξεκάθαρα
παρουσιάζει τον εικονογραφικό τύπο της Παναγίας του Κύκκου, αυτό
δεν αναφέρεται στον τίτλο της.
Ο εικονογραφικός
αυτός τύπος με την
μάλλον
Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή
προσλαμβάνεται
και από τη Μονή του
Κύκκου, η οποία στα
τέλη της Βενετοκρατίας (15ος – 16ος αι.)
κατορθώνει να τον
οικειοποιηθεί, και να
του δώσει την προσωνυμία Κυκκώτισσα. Ακολούθως κατά την επακολουθήσασα περίοδο της Τουρκοκρατίας (16ος
– 19ος αι.) με την πανορθόδοξη φήμη, που αποκτά
η Μονή του Κύκκου και το παλλάδιό της, κατορθώνει να το διαδώσει σε ολόκληρο τον ορθόδοξο
κόσμο, μέσα στον οποίο δραστηριοποιούνται οι πατέρες της μονής. Υπενθυμίζομε, στην περίπτωση
της Ρουμανίας, τις σχέσεις που διατηρούσε η Μονή
Κύκκου με τους βοεβόδες της Μολδοβλαχίας και
τις χορηγίες, που απολάμβανε από αυτούς. Μέσα σ’
αυτό το πλέγμα σχέσεων πρέπει να αναζητηθεί και
η διάδοση του εικονογραφικού τύπου της Κυκκώτισσας στη Ρουμανία. 
■
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Γενική άποψη του χώρου της ανασκαφής από νοτιοδυτικά

ΔεYτερη ανασκαφικH περIοδος

στην τοποθεσIα «ΑυλH»
στον ΠAνω ΠYργο ΤηλλυρIας
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l Του Στυλιανού Περδίκη
Διευθυντή Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου

Τ

ο Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου
ανακοινώνει την ολοκλήρωση της
δεύτερης φάσης της ανασκαφικής
έρευνας, η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων στην
τοποθεσία «Αυλή» στον Πάνω Πύργο Τηλλυρίας
κάτω από την διεύθυνση του Στυλιανού Περδίκη, διευθυντή του Μουσείου Κύκκου, μαζί με την
αρχαιολόγο του Μουσείου Κύκκου Βασιλική Λυσάνδρου και τον ανώτερο τεχνικό του Τμήματος
Αρχαιοτήτων Γεώργιο Κουμή. Εθελοντικά συμμετείχε και η αρχαιολόγος Ουρανία Περδίκη. Η
ανασκαφή διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες από τις 5
μέχρι της 30 Οκτωβρίου 2009.
Η φετινή ανασκαφή επικεντρώθηκε προς τα
βόρεια των οικοδομικών καταλοίπων, που εντοπίστηκαν κατά την περσινή πρώτη ανασκαφική
φάση. Όπως αναμενόταν, το οικοδόμημα που ήταν
κτισμένο με ορθογωνισμένους πωρόλιθους σε ισοδομικό σύστημα, επεκτεινόταν προς βορρά. Πρόκειται για την ανατολική πτέρυγα της οικοδομής,
διαστάσεων περίπου 38 Χ 6.30 μέτρα και με άξονα
νότος – βορράς, η οποία πιστεύεται ότι ήταν το
σημαντικότερο τμήμα του όλου συγκροτήματος.
Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα αυτή αποτελείται από έξι δωμάτια ανισομερή μεταξύ τους.
Οι διαστάσεις τους ποικίλλουν ως προς το μήκος
από 5.50, 6.60, 6.90 μέτρα. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι
η αίθουσα 6 με διαστάσεις 9.70 Χ 5.30 μέτρα. Η θεμελίωση και της πτέρυγας αυτής έγινε απ’ ευθείας
πάνω στον φυσικό ηφαιστειογενή βράχο της περι-

Τμήμα εισηγμένου μαγιόλικου πινακίου
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Οικία Κάβουρα στον Πάνω Πύργο Τηλλυρίας
δομημένη σχεδόν εξολοκλήρου από ορθογωνισμένους πωρόλιθους οι οποίοι αφαιρέθηκαν από τα ερείπια της τοποθεσίας Αυλή
οχής, χωρίς οποιαδήποτε εκ των προτέρων διαμόρφωση. Για τον λόγο αυτό η θεμελίωση ακολουθεί
ανισοϋψή πορεία. Σ’ αυτή, πέραν των ορθογωνισμένων πωρόλιθων, σε μερικά σημεία και μόνο
στην πρώτη σειρά δόμων, που εφάπτονται του
εδάφους, έγινε περιορισμένη χρήση και τοπικών,
ακανόνιστου σχήματος λίθων, συγκρατουμένων
μεταξύ τους με ασβεστοκονίαμα.
Το ύψος διάσωσης των τοίχων είναι αισθητά
χαμηλότερο από τα κατάλοιπα της νότιας πτέρυγας
της οικοδομής. Κυμαίνονται από μηδενικό ύψος
μέχρι και 80 εκ. Τούτο οφείλεται αφενός στην ανοδική πορεία του φυσικού βράχου προς τα βόρεια και
κατά συνέπεια στη μικρή επίχωση, καθώς και στην
εκτενέστερη λιθολόγηση του μνημείου, που έλαβε
χώρα στα νεώτερα χρόνια. Οι εξωτερικοί τοίχοι του
κτίσματος έχουν κυμαινόμενο πάχος γύρω στα 65

Τμήμα εφυαλωμένου πινακίου
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την υψομετρική στάθμη του υπόλοιπου πατώματος – ορόφου της οικοδομής.
Οικοδομικά κατάλοιπα δομημένα κύρια με
ακατέργαστους τοπικούς ηφαιστειογενείς λίθους
και άφθονο ασβεστοκονίαμα εντοπίστηκαν στα βορειοδυτικά εντός του τεμαχίου 503. Αυτά δεν οριοθετούν ακόμη πλήρη δωμάτια, αλλά είναι πασιφανές ότι σχετίζονται με το κτηριακό συγκρότημα,
που ήρθε στο φως στα ανατολικότερα του χώρου.

Βενετικός Θυρεός

Το υπό ανασκαφή μεσαιωνικό οικοδόμημα λιθολογήθηκε αγρίως κατά τα τέλη του 19ου αιώνα.
Μεγάλες ποσότητες δομικού υλικού μετεφέρθηκαν
στην πλησίον κοινότητα του Πάνω Πύργου και
χρησιμοποιήθηκαν σε δεύτερη χρήση ως οικοδομικό υλικό σε οικίες του χωριού. Κατά τη διάρκεια της
ανασκαφής διενεργήθηκε επισκόπηση και καταγραφή – φωτογράφηση αυτών των οικιών. Σε ημικρεμισμένη οικία του χωριού εντοπίστηκε μονόλιθος από ψαμμιτικό πέτρωμα με ανάγλυφο έμβλημα
θυρεού (οικόσημο;) μάλλον της Βενετοκρατίας.
Από τα κινητά ευρήματα ενδιαφέρουσα
είναι η ποικιλία της κεραμικής, που απαρτίζεται από αβαφή και εφυαλωμένα αγγεία. Ως
προς τα εφυαλωμένα, πλείστα από αυτά ξεχωρίζουν για την καλή ποιότητά τους και το ευμέγεθες σχήμα τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η
εισηγημένη κεραμική (μαγιόλικα). Από τα μεταλλικά αντικείμενα ξεχωρίζει χάλκινο δακτυλίδι με εγχάρακτη διακόσμηση, καθώς
και δύο μεσαιωνικά νομίσματα. Μετά τη συντήρησή τους φάνηκε ότι το ένα είναι κυπριακής
κοπής, ασημένιο τενιέρ του φράγκου βασιλιά της
Κύπρου Ερρίκου Β’ Λουζινιανού (1285 – 1324),

εκ. και οι εσωτερικοί, διαχωριστικοί γύρω στα 60
εκ. Η ξύλινη στέγη με τα επίπεδα αγκιστρωτά κεραμίδια, η οποία πιστεύεται ότι προσετέθη σε μια
δεύτερη οικοδομική φάση στο κτήριο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επεκτεινόταν πέραν του τρίτου
δωματίου από τα νότια της υπό αναφορά πτέρυγας.
Ελάχιστο τμήμα στη βορειοανατολική γωνία, στο
βόρειο άκρο της πτέρυγας καταστράφηκε πλήρως
από εκσκαφέα κατά την ισοπέδωση του χώρου στα
τέλη του 20ού αιώνα. Με τα μέχρι τώρα ανασκαφικά δεδομένα το μεσαιωνικό τούτο οικοδόμημα απαρτίζεται από οκτώ ανισομερή δωμάτια. Το κτήριο φαίνεται ότι
επεκτείνεται προς τα δυτικά, όπου με
κατεύθυνση ανατολή – δύση άρχισε
να εμφανίζεται μια τρίτη πτέρυγα της
οικοδομής. Αυτή αποτελεί συνέχεια
του βόρειου άκρου της ανατολικής
πτέρυγας. Η αποκάλυψη της πτέρυγας
αυτής μόλις έχει αρχίσει. Ανασκάφηκε ένα
δωμάτιο, το όγδοο κατά σειρά, του οποίου
οι τοίχοι διέρχονται κάτω από υφιστάμενη νεώτερη, εγκαταλελειμμένη οικία
των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα.
Το δωμάτιο αυτό βρίσκεται στο ψηλότερο
σημείο του φυσικού βράχου. Στο μέσο του
νότιου τοίχου του δωματίου αυτού εντοπίστηκε θύρα με μονολιθικό κατώφλι στη
θέση της διαστάσεων 110 Χ 76 εκ. Με βάση
τη θύρα αυτή μπορούμε να υπολογίσουμε Κάτοψη μεσαιωνικού κτηρίου ανασκαφής
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Επίσκεψη των παιδιών
του Δημοτικού Σχολείου
Κάτω Πύργου στον χώρο
της ανασκαφής

και το άλλο χάλκινο τορνεσέλλο, βενετικής κοπής του
δόγη της Βενετίας Ανδρέα
Κονταρίνη (1368 – 1382).
Από τα ανώτερα στρώματα
της ανασκαφής προέρχεται
οθωμανική καπνοσύριγγα
με ερυθρό επίχρυσμα.
Κατά τη διάρκεια της
ανασκαφής διενεργήθηκε
και αρχαιολογική επισκόπηση στην περιοχή του
Μανσούρα, όπου εντοπίστηκαν και χαρτογραφήθηκαν 47 τάφοι, οι οποίοι σύμφωνα με την κεραμική μπορούν να ενταχθούν στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο.
Στην ανασκαφή ως εργατικό προσωπικό
χρησιμοποιήθηκαν άνθρωποι από την ευρύτερη περιοχή Πύργου Τηλλυρίας, αφού ο ΜηEνατενίσεις



τροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος ήθελε με τον τρόπο αυτό να προσφέρει
εργασία στους κατοίκους της ακριτικής αυτής περιοχής, που μαστίζονται έντονα, πέραν
των άλλων, και από την ανεργία. Όλα τα έξοδα της ανασκαφής καλύφθηκαν από την Ιερά
Μονή Κύκκου. 
■
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Γενική άποψη του ναού της Αγίας Βαρβάρας στον Κάμπο από βορειοδυτικά

Ναός αγίας Βαρβάρας
κοινότητας Κάμπου
l Του Στυλιανού Περδίκη
Διευθυντή Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου

Η

αγία Βαρβάρα είναι από τις πλέον
γνωστές παρθενομάρτυρες της χριστιανοσύνης. Υπάρχουν διχογνωμίες ως προς την καταγωγή και τον
χρόνο, που έζησε και μαρτύρησε.
Επικρατέστερη είναι η άποψη ότι έζησε στη Νικομήδεια επί αυτοκράτορα Γαλέριου Μαξιμιανού
(305 -311) και μαρτύρησε περί το 306. Ήταν μονο-
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γενής θυγατέρα του πλούσιου εθνικού Διοσκόρου
και ξεχώριζε για την ωραιότητα και τη μόρφωσή
της. Παρά το ότι ανήκε στην ανώτερη κοινωνική
τάξη της εποχής της, μυήθηκε στον χριστιανισμό.
Όταν αυτό έγινε γνωστό, ο Διόσκορος εξοργίστηκε και, παρά την αγάπη, που έτρεφε γι’ αυτή, διέταξε τον φρικτό βασανισμό της. Η Βαρβάρα με τίποτα δεν μετεπείθετο και στο τέλος απεκεφαλίσθη
Eνατενίσεις

Η Αγία Βαρβάρα τοιχογραφία 1280 από
τον ναό της
Παναγίας του
Μουτουλλά

Ο ναός της Αγίας Βαρβάρας από δυτικά όπως ήταν το 2007
από τον ίδιό της τον πατέρα. Η μνήμη της τιμάται
στις 4 Δεκεμβρίου.
Γύρω στα 10 χιλιόμετρα στα βορειοανατολικά
της κοινότητας Κάμπου, μέσα στο δάσος, βρίσκεται
ο παλαιός, ερειπωμένος ναός της Αγίας Βαρβάρας.
Πριν την κατασκευή αμαξιτών δρόμων, μονοπάτι,
που άρχιζε από το πλησίον χωριό Γαληνή, διερχόταν από τα νότια του ναού και κατευθυνόταν προς
το χωριό Κάμπος και τη Μονή Κύκκου. Ο ναΐσκος
απέχει από την παλαιά ασφαλτοστρωμένη οδό Ποταμού του Κάμπου – Κύκκου γύρω στα διακόσια μέτρα. Σήμερα τον συναντάμε παραπλεύρως, προς τα
βόρεια της νέας οδού, που ενώνει την απομονωμένη
περιοχή Τηλλυρίας με τον Ορκόντα – Λευκωσία και
αποτελεί σταθμό ξεκούρασης για τους ταξιδιώτες
και απόδοσης τιμής στην αγία Βαρβάρα.

ναού φέρει την ονομασία «Μούτη της Αγίας Βαρβάρας», δυτικότερα βρίσκεται η τοποθεσία «Αγιος
Μάμας», όπου και απαντάται ομώνυμη ερειπωμένη εκκλησία, και στα δυτικά η τοποθεσία «Άγιος
Σπυρίδων». Τοπωνύμια, που παραπέμπουν στη
θρησκευτική ευλάβεια ανθρώπων, που πιθανότατα ζούσαν και κινούνταν στην περιοχή σε άλλες
εποχές. Μάλλον πέριξ του ναού της αγίας Βαρβάρας πρέπει να αναζητηθεί και ο ομώνυμος
οικισμός, ο οποίος σημειώνεται ότι βρισκόταν
στην περιοχή σε μεσαιωνικούς χάρτες της Κύπρου. (Ortelius Abraham 1573, Hondius Jodocus
1606, Merian Matthaeus 1649, Dapper Olfert 1688).
Πρόκειται μάλλον για οικισμό ορεσίβιων ανθρώπων, που κατά κύριο λόγο ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Ο ναός βρίσκεται σε μικρό πλάτωμα, που
δημιουργείται σε φυσικό άκρο στη συμβολή
του αργακιού των Στρεμμάτων με τον Ποταμό
του Κάμπου, ο οποίος έχει ροή νερού σχεδόν
καθόλο το έτος. Στην περιοχή, εκτός της Αγίας Βαρβάρας, εντοπίζονται και άλλα αγιωνυμικά τοπωνύμια. Η βουνοκορφή στα νότια του

Ο ναός της Αγίας Βαρβάρας είναι μικρός, μονόχωρος, με ανισομερείς διαστάσεις. Εσωτερικά ο
βόρειος τοίχος έχει μήκος 580 εκ. και ο νότιος 567
εκ. Ο δυτικός τοίχος έχει διαστάσεις 270 εκ. και ο
ανατολικός 254 εκ. Η αψίδα εξέχει στα ανατολικά
και έχει χορδή 200 εκ. και βέλος 100 εκ. Ο ανατολικός τοίχος εσωτερικά, στα βόρεια της αψίδας
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Εξωτερική νοτιοανατολική άποψη του ναού
της Αγίας Βαρβάρας πριν την αποκατάσταση
(2008)
έχει μήκος 20 εκ. και στα νότια 34 εκ. Στον βόρειο
τοίχο και σε απόσταση 115 εκ. από τον ανατολικό
τοίχο δημιουργείται τυφλή εσoχή με διαστάσεις
42 εκ. πλάτος, 34 εκ. ύψος και 45 εκ. βάθος, που
χρησίμευε μάλλον σαν πρόθεση. Το πάχος των

τοίχων, που είναι θεμελιωμένοι πάνω στον φυσικό
βράχο, κυμαίνεται γύρω στα 50 εκ. Οι τοίχοι είναι
δομημένοι με ευτελή υλικά, τοπικούς λίθους, που
αφθονούν στην περιοχή, οι οποίοι συγκρατούνται
μεταξύ τους με απλή χωματόλασπη. Τα κενά μεταξύ των λίθων συμπληρώνονται με ιδιαίτερη επιμέλεια και πυκνότητα με χαλίκια από θρυμματισμένες πέτρες και κεραμικά από σπασμένα αγγεία
και κεραμίδια. Το μέγιστο ύψος διάσωσης των τοίχων ανέρχεται γύρω στα 200 εκ. Η πρόσβαση στον
ναό γίνεται από τη μοναδική είσοδο, πλάτους 120
εκ., που βρίσκεται στη δυτική πλευρά. Το τμήμα
του τοίχου στα βόρεια της θύρας έχει μήκος 90 εκ.
και το αντίστοιχο στα νότια 60 εκ. Στην κατάσταση διατήρησης, που είναι ο ναός, δεν είναι δυνατό
να διευκρινιστεί η ύπαρξη η μή παραθύρων. Αδιευκρίνιστος είναι και ο τρόπος στέγασής του, αφού
δεν διασώζονται στοιχεία, που να παραπέμπουν σ’
αυτή. Δύο υποθέσεις μπορούν να γίνουν: ή ήταν
καλυμμένος με δίρριχτη ξύλινη στέγη και επίπεδα αγκιστρωτά κεραμίδια, κάτι που συμβαίνει σε
αρκετούς ναούς της ευρύτερης περιοχής, ή στεγα-

Εξωτερική νοτιοανατολική άποψη του ναού της Αγίας Βαρβάρας μετά την αποκατάσταση (2009)
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ζόταν με χωμάτινο δώμα, το οποίο συγκρατούσαν
ξύλινα δοκάρια και κλαδιά δέντρων.
Οι σχετικά πρόσφατες εργασίες οδοποιίας, που
έγιναν στην περιοχή, αλλοίωσαν και τον περιβάλλοντα χώρο. Λίγα μέτρα βορειότερα του ναού χαράχτηκε χωματόδρομος, ο οποίος οδηγεί σε παρακείμενο εκδρομικό χώρο, που δημιούργησε το Τμήμα Δασών. Περιμετρικά του ναού τα χώματα ισοπεδώθηκαν με μηχανικά μέσα με αποτέλεσμα να υποστούν
ζημιές τα θεμέλιά του, κυρίως στα ανατολικά και
στα βόρεια. Ιδιαίτερα εκτενές πλάτωμα δημιουργήθηκε στα νότια. Ευτυχώς η χωμάτινη επίχωση διατηρήθηκε σε πλάτος γύρω στα δύο μέτρα στα εξωτερικά του νότιου τοίχου. Η τυχόν απομάκρυνσή της
θα απειλούσε τον ναό με ολική κατάρρευση. Μέσα
σ’ αυτή εντοπίζεται πληθώρα κεραμεικής, κύρια
αβαβούς αλλά και με στακτόχρωμο επίχρισμα ή
υάλωση, που χρονικά μπορεί να επεκταθεί από την
ύστερη αρχαιότητα μέχρι και τα χρόνια της οθωμανοκρατίας. Στοιχείο που παραπέμπει σε μακρόχρονη χρήση του χώρου και θα διευκρινιστεί καλύτερα
με μια πιο ενδελεχή αρχαιολογική έρευνα.
Τα τελευταία χρόνια ο ιερέας της κοινότητας Κάμπου, οικονόμος Μιχαήλ Ιωάννου, σύστησε επιτροπή από ομοχώριούς του για επανοικοδόμηση του ναού της μεγαλομάρτυρος
Βαρβάρας. Μετά την συμπερίληψη της περιοχής στα όρια της νεοσύστατης Μητρόπολης
Κύκκου και Τηλλυρίας το Μουσείο της Ιεράς
Μονής Κύκκου, ως αρμόδιο επιστημονικό
ίδρυμα, με τις ευλογίες του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. κ.
Νικηφόρου, ανέλαβε τη συντήρηση και ανά-

Ο ναός της Αγίας Βαρβάρας από βορειοδυτικά
δειξη του μνημείου. Ο ναός φωτογραφήθηκε,
αρχειοθετήθηκε και σε πρώτη φάση καθαρίστηκε
από τους θάμνους, που ήταν φυτρωμένοι πάνω σ’
αυτόν. Αποτυπώθηκε αρχιτεκτονικά από τον αρχιτέκτονα Διομήδη Μυριανθέα και έγιναν σχέδια για
την οικοδόμηση νέου ξυλόστεγου ναού στα νότια
του παλαιού. Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους
ανετέθη στον εξειδικευμένο στις λιθοδομές Θεόδωρο Θεοδώρου η συντήρηση και αποκατάσταση
των τοίχων του ναΐσκου, οι οποίοι πριν λίγα χρόνια
δέχθηκαν βάναυση επίθεση σε μία απόπειρα κατεδάφισής τους. Ενημερωτική πινακίδα με δίγλωσσο
κατατοπιστικό κείμενο για το ευρύ κοινό θα τοποθετηθεί σύντομα από το Μουσείο Κύκκου.

Καθοριστική στη διάσωση και ανάδειξη του
καθόλα ταπεινού ναΐσκου της Αγίας Βαρβάρας
υπήρξε η συμβολή του Μητροπολίτη Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου, ο οποίος με
το ευρύ πνεύμα σκέψεως, που διαθέτει,
αντελήφθη τη σημασία και την αξία του
ναΐσκου αυτού, που όσο άσημος και αν
παρουσιάζεται για μας σήμερα, τόσο
σημαντικός, αν όχι και καθοριστικός,
υπήρξε για τους προγόνους μας στα δίσεκτα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Σε
ένα τόπο ορεινό, δύσβατο και ιδιαίτερα
φτωχό, όπως ήταν η περιοχή Τηλλυρίας, περιοχή που μαστιζόταν έντονα από
το φαινόμενο του εξισλαμισμού – λινοβαμβακισμού, αυτοί οι ευτελείς ναοί
από ακανόνιστους λίθους συνέβαλαν τα
μέγιστα στη διατήρηση της ορθόδοξης
χριστιανικής πίστης. Είναι αδιάψευστη
μαρτυρία χριστιανικής πίστεως ή, όπως
λέει και ο ποιητής, «φωνή πατρίδος»».
Το εσωτερικό του ναού της Αγίας Βαρβάρας από δυτικά
Ουκ εν τῳ μεγέθει το ευ! 
■
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Πήλινος τριποδικός
δίσκος. Φυσικό μοντέλο

Η Τεχνολογία

στην υπηρεσία της Αρχαιολογίας
και της Συντήρησης της Πολιτιστικής μας
Κληρονομιάς
l Της Βασιλικής Λυσάνδρου
Αρχαιολόγου Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου

Α

νάμεσα στις πολλαπλές δραστηριότητες του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου, περιλαμβάνεται και η
τροχιοδρόμηση ενός νέου προγράμματος, το οποίο αφορά στην τρισδιάστατη ψηφιοποίηση μέρους των αντικειμένων της
Αρχαίας Συλλογής του Μουσείου. Το πρόγραμμα
γίνεται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο κατέχει την τεχνογνωσία και τον τεχνικό εξοπλισμό για τη διεκπεραίωσή του.
Το πρόγραμμα έχει δύο κύριους αντικειμενικούς στόχους. Ο πρώτος αφορά στην ψηφιοποίηση
μεγάλου αριθμού αρχαιολογικών αντικειμένων που
εκτίθενται στο Μουσείο. Ο δεύτερος στόχος αφορά
στην ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων, η οποία θα επιτρέπει την ανάκτηση πληροφοριών -όπως αυτές θα προκύψουν εν μέρει από
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την πραγματοποίηση του πρώτου στόχου- με βάση
τα παραστατικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά
ενός έργου τέχνης. Η τεκμηρίωση, με στόχο την
ορθή συντήρηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει λάβει μεγάλη προσοχή τα τελευταία χρόνια, γεγονός που γίνεται
αντιληπτό από τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό
σημαντικών έργων τέχνης ανά τον κόσμο, τα
οποία υπόκεινται σε αυτή τη διαδικασία.
Η παρούσα τεχνολογία, σχεδιασμένη αρχικά
για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιστημονικών ενδιαφερόντων, βρίσκει πλέον εφαρμογή
και σε άλλους τομείς, όπως η αρχαιολογία και η
συντήρηση. Σκοπός της ψηφιοποίησης είναι η
πλήρης και επιστημονική τεκμηρίωση των αντικειμένων αυτών. Επιπλέον, η χρησιμότητα της
πράξης αυτής έχει σημαντικότατο αντίκτυπο και
στον τομέα της συντήρησης. Με την ψηφιοποίEνατενίσεις

ηση ενός αντικειμένου, το οποίο χρειάζεται
επεμβάσεις αποκατάστασης, ο συντηρητής
μπορεί να δουλέψει αρχικά στον υπολογιστή,
σε εικονική διάσταση, προτού πάρει την τελική απόφαση του τρόπου, με τον οποίο θα
επέμβει στο φυσικό σώμα του αντικειμένου,
επέμβαση καθοριστική για τη μετέπειτα μορφή και για την υλική ζωή του αντικειμένου.
Ως μέρος προκαταρκτικής εργασίας, πριν από
την ενεργοποίηση του προγράμματος, έχουν ενδεικτικά μελετηθεί και παρουσιαστεί σε σχετικό
με την Ψηφιακή Κληρονομιά Συνέδριο1, ένας πήλινος τριποδικός δίσκος (αρ. εγγραφής Δ 0292), μία
προχοίσκη ερυθροστιλβωτής κεραμικής (Δ 0413),
μία πρόχους λευκής γραπτής κεραμικής (Δ 0425)
και μία πρόχους μελανοστιλβωτής κεραμικής (Δ
0429). Όλα τα αντικείμενα είναι κατασκευασμένα
από πηλό και ανήκουν στην περίοδο της Μέσης
Χαλκοκρατίας (1900-1600 π.Χ.). 
■
1 Lysandrou, G. Stylianou, “The Importance and Challenges
of E-Documentation for the Conservation Field”, Digital
Heritage – Proceedings of the 14th International Conference
on Virtual Systems and Multimedia (VSMM 2008).

Διακρίνεται ο τρισδιάστατος σαρωτής, ο
περιστρεφόμενος δίσκος και το υπό μελέτη
αντικείμενο

Πρόχους Μελανοστιλβωτής κεραμικής.
Φυσικό μοντέλο πριν και
μετά την αποκατάσταση

Πήλινος τριποδικός δίσκος.
Ψηφιακό μοντέλο και πάνω
δεξιά τα σημεία
αποκατάστασης
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ΕπιστημονικH ΗμερIδα

Αποκαταστάσεις Μνημείων
και Επεμβάσεις σε Αρχαιολογικούς
Χώρους σε Ελλάδα και Κύπρο
l Της Βασιλικής Λυσάνδρου
Αρχαιολόγου Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου

Τ

ο Μουσείο Ιεράς Μονής Κύκκου, σε
συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης
Έρευνας, διοργάνωσε στις 24 Οκτωβρίου 2009 Επιστημονική Ημερίδα,
με θέμα «Αποκαταστάσεις Μνημείων
και Επεμβάσεις σε Αρχαιολογικούς Χώρους σε
Ελλάδα και Κύπρο». Η Επιστημονική Ημερίδα
πραγματοποιήθηκε, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος της κ. Ε. Λυμπουρή, με
τίτλο: «Οι αποκαταστάσεις αρχαίων μνημείων
της Κύπρου από την ίδρυση του Τμήματος
Αρχαιοτήτων το 1935 μέχρι σήμερα», (ΕΝΙΣΧ/0506/067) του Ιδρύματος Προώθησης
Έρευνας και στο οποίο το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου συμμετέχει ως ανάδοχος
φορέας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών στο
χώρο της Παλαιάς Αρχιεπισκοπής και διήρκησε
από τις 9,00 το πρωί μέχρι τις 14,00 το απόγευμα,
ενώ η ανταπόκριση του κοινού, εξειδικευμένου
στον τομέα και μη, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική.
Στην Ημερίδα έλαβαν μέρος άτομα από τον
Ελλαδικό και Κυπριακό χώρο, παρουσιάζοντας εργασίες, οι οποίες αφορούσαν οργανωμένες μελέτες,
που έχουν υλοποιηθεί, μελέτες εν ενεργεία ή μελέτες, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί σε επίπεδο σχεδιασμού, αλλά δεν έχουν ακόμα τεθεί σε λειτουργία.
Τη διοργάνωση και ομαλή έκβαση της ημερίδας ανέλαβαν οι Στυλιανός Περδίκης, Βασιλική
Λυσάνδρου και Έλενα Λυμπουρή. Ιδιαίτερες ευ128



χαριστίες οφείλονται και στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών για την παραχώρηση της αίθουσας,
καθώς και στο προσωπικό του Μουσείου Λαϊκής
Τέχνης για τη βοήθειά του στα τεχνικά ζητήματα.
Μετά την προσέλευση των προσκεκλημένων,
η συνάντηση ξεκίνησε με καλωσόρισμα εκ μέρους
του Διευθυντή του Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου, κ. Στυλιανού Περδίκη.
Η εισαγωγική ανακοίνωση έγινε από την
κ. Έλενα Λυμπουρή, υποψήφια Διδάκτωρ του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία
παρουσίασε τα συμπεράσματα του προγράμματος
του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, με τίτλο :
«Οι αποκαταστάσεις αρχαίων μνημείων της Κύπρου από την ίδρυση του Τμήματος Αρχαιοτήτων
το 1935 μέχρι σήμερα».
Στη συνέχεια, ο κ. Γεώργιος Καραδέδος, Αρχιτέκτων Μηχανικός-Αρχαιολόγος, Αναπληρωτής
Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, παρουσίασε την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εργασία με τίτλο: «Αποκαταστάσεις Αρχαίων Θεάτρων στη Βόρεια Ελλάδα».
Η Δρ Αιμιλία Στεφανίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρουσίασε
την ανακοίνωση με τίτλο: «Τάσεις στο σχεδιασμό
προστατευτικών καλύψεων σε αρχαιολογικούς
χώρους στην Ελλάδα», φέρνοντας διάφορα παραδείγματα και επιλογές στεγάστρων, που δύναται
Eνατενίσεις

να χρησιμοποιηθούν σε αρχαιολογικούς χώρους,
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
Η κ. Ευαγγελία Καμπούρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Επίτιμη Προϊσταμένη Εφορείας Νεωτέρων
Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, παρουσίασε
την εργασία με θέμα «Το έργο της αποκατάστασης
ιστορικών κατασκευών και η παράμετρος της φιλοξενίας σύγχρονων ή νέων χρήσεων», χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τον ελλαδικό χώρο και κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, σχετικά με την ορθή αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών κτηρίων.
Η Δρ Ελένη Προκοπίου, Διδάκτωρ Βυζαντινής
Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματεύτηκε τα: «Ζητήματα Εφαρμογής Θεμελιωδών
Αρχών στις Επεμβάσεις Διαχείρισης Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων», συγκρίνοντας τα κυπριακά δεδομένα με άλλα, και κυρίως φέρνοντας
ως παράδειγμα τη δομή του κρατικού συστήματος
στην Κρήτη.
Ο κ. Γιώργος Φιλοθέου, Αρχαιολογικός Λειτουργός του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, με
την εργασία του «Η συντήρηση, η αποκατάσταση
και η προστασία των ερειπωμένων βυζαντινών και
μεταβυζαντινών εκκλησιών της Κύπρου: προβλήματα, προβληματισμοί, προτάσεις», παρουσίασε
συνοπτικά την επικρατούσα κατάσταση στην Κύπρο, γύρω από το ζήτημα της αποκατάστασης των
εκκλησιαστικών μνημείων.
Η ανακοίνωση του κ. Παναγιώτη Τουλιάτου,
Ομότιμου Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Αθηνών και Καθηγητή Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick, με
τίτλο: «Η σημασία της κατανόησης της λειτουργίας ενός Δομικού Συστήματος για μια συμβατή
και ορθή αποκατάσταση Μνημείου (Παράδειγμα
εφαρμογής στο Άγιον Όρος)», υπήρξε ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα για την κατανόηση ενός αρχιτεκτονικού οργανισμού, γεγονός που καθορίζει τις επερχόμενες επεμβάσεις αποκατάστασής του.
Ο Δρ Λουκάς Πέτρου, Ειδικός Επιστημονικός
Συνεργάτης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιο
Κύπρου, ασχολήθηκε με τη: «Μηχανική επισκόπηση των βλαβών σε εκκλησιαστικά μνημεία» της
Κύπρου, παρουσιάζοντας διαγνωστικές εργασίες,
μηχανικής φύσεως και τις αντίστοιχες λύσεις.
Ο κ. Ρογήρος Ίλλαμπας, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρουσίασε την εργασία με τίτλο «Μνημεία
από ωμοπλινθοδομή - Παθολογία, προβλήματα φθοEνατενίσεις



ράς και πρακτικές αποκατάστασης», θέμα ιδιαίτερα
πρωτότυπο και ενδιαφέρον, λόγω του μεγάλου αριθμού κτηρίων από πλινθοδομή στην Κύπρο, ωστόσο
λιγότερο μελετημένων από κάθε άλλο τύπο.
Τέλος, ο κ. Νίκος Μεσαρίτης, Καθηγητής
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick,
ασχολήθηκε με το πολυσυζητημένο θέμα των στεγάστρων του αρχαιολογικού χώρου της Πάφου,
παρουσιάζοντας την εργασία: «Θεμελιώσεις των
στεγάστρων των ψηφιδωτών της Κάτω Πάφου».
Στόχος του Μουσείου της Ιεράς Μονής
Κύκκου, μέσω της παρούσας ημερίδας, είναι
η προώθηση της ιδέας της διατήρησης της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τομέα ευρέως
ανεπτυγμένου στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά σε
εμβρυακό στάδιο στον κυπριακό. Η παρουσία
επιστημόνων από την Ελλάδα, πεπειραμένων
στο συγκεκριμένο τομέα, και η ανταλλαγή
απόψεων με άτομα του χώρου της κυπριακής
πραγματικότητας, δύναται να δώσει το έναυσμα για συνέχιση παρόμοιων συναντήσεων,
προσανατολισμένων στη διάσωση, ορθή συντήρηση και προβολή της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς. Το Μουσείο Ιεράς Μονής Κύκκου ευελπιστεί ότι στο προσεχές μέλλον θα
οργανώσει δεύτερο κύκλο συναντήσεων, ενώ,
επί του παρόντος, προτίθεται να προχωρήσει
στην έκδοση των πρακτικών της ημερίδας,
ευελπιστώντας ότι θα κληροδοτήσει, με αυτό
τον τρόπο, ένα χρήσιμο εγχειρίδιο στα χέρια
των νέων ερευνητών. 
■
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Σημειώνονται τα πέντε σημεία της περιοχής Τηλλυρίας, στα οποία εντοπίστηκαν αρχαίοι τάφοι: 1. Μανσούρα «Κοκκινούθκια», 2. Μανσούρα «Σπήλιος του Ληστή», 3. Πηγένια
«Ασβεστοκάμινον», 4. Πηγένια «Καψιές», 5. Κάτω Πύργος «Κοιλάδα-Παλιάλωνα»

Αρχαiοι τaφοι

στην περιοχή Τηλλυρίας
-Αρχαιολογική Επιφανειακή Επισκόπηση
l Της Βασιλικής Λυσάνδρου
Αρχαιολόγου Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου

Τ

Συλημένος αρχαίος τάφος από τη νεκρόπολη
της Μανσούρας, τοποθεσία «Κοκκινούθκια»
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ο Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου
σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, διενήργησε, τον Οκτώβριο του
2009, επιφανειακή επισκόπηση στην
αρχαία νεκρόπολη της Μανσούρας,
στην τοποθεσία «Σπήλιος του Ληστή». Πρωταρχικός στόχος υπήρξε η προσπάθεια κατανόησης
της επέκτασης των ορίων της αρχαίας νεκρόπολης, ο εντοπισμός και η καταμέτρηση των οραEνατενίσεις

Σημειώνονται οι τάφοι που εντοπίστηκαν
και καταγράφηκαν στην περιοχή Μανσούρας. Πρόκειται για δύο διαφορετικές τοποθεσίες, οι οποίες πιθανόν ανήκουν στο ίδιο
αρχαίο νεκροταφείο

Είσοδος και στόμιο αρχαίου τάφου, στην τοποθεσία «Κοκκινούθκια», Μανσούρα

τών τάφων, η φωτογραφική τους τεκμηρίωση
-όπου το επέτρεπαν οι συνθήκες- και τέλος η
τοπογραφική αποτύπωση και χαρτογράφησή
τους.
Για την υλοποίηση της έρευνας, οι εργασίες διαχωρίστηκαν σε τρία κύρια μέρη. Αρχικά, μελετήθηκαν οι κτηματολογικοί και τοπογραφικοί χάρτες, αεροφωτογραφίες της περιοχής κ.λπ. Το δεύτερο μέρος των εργασιών, αφορούσε στην επιτόπια
έρευνα. Σε αυτή περιλαμβάνονται η επιφανειακή
επισκόπηση του χώρου, η συλλογή επιφανειακού
αρχαιολογικού υλικού, η καταμέτρηση, αρίθμηση
και φωτογράφηση των τάφων και η τοπογραφική
τους αποτύπωση. Για την τοπογραφική αποτύπωση χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα τοπογραφικά
όργανα: Total Station (Ολικός Γεωδαιτικός Σταθμός) και GPS (Παγκόσμιο Σύστημα Θεσιθεσίας). Η
τρίτη και τελευταία δέσμη εργασίας αφορούσε στη
μετεπεξεργασία των δεδομένων που καταχωρήθηκαν, χρησιμοποιώντας συστήματα GIS (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών) και CAD (Computer
Aided Design ή Computer Aided Drafting, για σχεδιαστική απόδοση των δεδομένων).
Κατά τη διάρκεια της επισκόπησης, εντοπίEνατενίσεις



Κεραμικά όστρακα από την επιφανειακή
επισκόπηση στη νεκρόπολη της Μανσούρας,
τοποθεσία «Κοκκινούθκια»
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στηκαν αρκετοί νέοι τάφοι, προερχόμενοι από διαφορετικές νεκροπόλεις της ευρύτερης περιοχής
Τηλλυρίας και καταγράφηκαν, ακολουθώντας τη
διαδικασία που περιγράφηκε πιο πάνω. Μία από
αυτές βρίσκεται στην Μανσούρα, τοποθεσία «Κοκκινιούθκια», νοτιοδυτικά της γνωστής νεκρόπολης της τοποθεσίας «Σπήλιος του Ληστή». Πιθανόν πρόκειται για το ίδιο εκτεταμένο νεκροταφείο
των Ελληνιστικών-Ρωμαϊκών χρόνων. Άλλοι
τάφοι εντοπίστηκαν στην περιοχή Πηγενιών και
στις τοποθεσίες «Καψιές» και «Ασβεστοκάμινον».
Τέλος, νεκροταφείο εντοπίστηκε εντός του χωριού
του Κάτω Πύργου, στην τοποθεσία «Κοιλάδα-Παλιάλωνα».

Αρχαίοι τάφοι που εντοπίστηκαν εντός του
χωριού Κάτω Πύργος, στην τοποθεσία «Κοιλάδα-Παλιάλωνα»

Αρκετοί τάφοι ανευρέθηκαν συλημένοι από
παλαιότερα, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχουν
και ασύλητοι. Αρχιτεκτονικά ανήκουν στον τύπο
των λαξευτών στο φυσικό βράχο τάφων με κατεύθυνση, κατά κανόνα, προς τη θάλασσα. Ανάγονται
στην ελληνιστική περίοδο με παρατεταμένη χρήση μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους, ενδεχομένως
και αργότερα. Τα στοιχεία αυτά θα επιβεβαιωθούν
και θα ενισχυθούν, μόνο, εφόσον καθαριστεί και
μελετηθεί ενδεικτικός αριθμός τάφων από κάθε
νεκρόπολη.

Κάτω Πύργος Τηλλυρίας. Αρχαίοι τάφοι στην τοποθεσία «Κοιλάδα-Παλιάλωνα»
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Τοποθέτηση σταθερών σημείων και προετοιμασία τοπογραφικής αποτύπωσης

Τοπογραφική αποτύπωση με χρήση GPS

Τα άτομα που ενεπλάκησαν στη διεκπεραίωση
του παρόντος έργου είναι οι ακόλουθοι: κ. Βασιλική Λυσάνδρου, του Μουσείου Κύκκου, υπεύθυνη
του έργου, κ. Άθως Αγαπίου, τοπογράφος, Ειδικός
Επιστήμονας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου, κ. Γιώργος Κουμής, Ανώτερος Τεχνικός
του Τμήματος Αρχαιοτήτων, και κ. Σπύρος Κοντάκης.

νής Κύκκου και πρόθεση του Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου είναι
να ανασκαφούν οι τάφοι της περιοχής και να
δημιουργηθεί ένα, πρωτότυπο στο είδος του,
ταφικό αρχαιολογικό πάρκο. Με αυτό τον τρόπο, θα δοθεί νέα ώθηση στην περιοχή, η οποία
παρουσιάζεται ελάχιστα μελετημένη από αρχαιολογική άποψη και γενικότερα παραμελημένη από πολλές άλλες απόψεις. 
■

Τελικός στόχος του Μουσείου Ιεράς Μο-

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας στο λόφο της Μανσούρας
Eνατενίσεις
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ

ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ
l Του Δρος Χαραλάμπους Γ. Χοτζάκογλου
Βυζαντινολόγου στο Μουσείον της Ιεράς Μονής Κύκκου

Ε

ίναι γνωστές οι πρωτοβουλίες που έχει
αναπτύξει ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ.
Νικηφόρος, σχετικά με το θέμα της
καταστροφής της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και της καταπάτησης
της θρησκευτικής ελευθερίας στην κατεχόμενη
βόρειο Κύπρο. Αυτές περιλαμβάνουν την πρώτη
ολοκληρωμένη και επιστημονική καταγραφή και
φωτογραφική αποτύπωση των θρησκευτικών
μνημείων στα Κατεχόμενα, την έκδοση σχετικού
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βιβλίου του Χ. Χοτζάκογλου, υπό τον τίτλο «Τα
θρησκευτικά μνημεία στην Τουρκοκρατούμενη Κύπρο, Όψεις και πράξεις μιας συνεχιζόμενης καταστροφής», στα ελληνικά,
αγγλικά, ιταλικά, και το οποίο τιμήθηκε από την
Ακαδημία Αθηνών τον περασμένο Ιανουάριο, τη
διοργάνωση διαλέξεων και φωτογραφικών εκθέσεων στο εξωτερικό και ιδίως στο Ευρωκοινοβούλιο των Βρυξελλών, τη συμβολή σε δεκάδες δημοσιεύματα του ξένου και ελληνικού ημερήσιου και
περιοδικού Τύπου, τη συστηματική ενημέρωση
Eνατενίσεις

των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των στρατευμένων
στην Εθνική Φρουρά και την ΕΛΔΥΚ (Ελληνική
Δύναμη Κύπρου) με ειδικές εκθέσεις, ομιλίες και
προγράμματα, την έκδοση σχετικών ενημερωτικών φυλλαδίων σε διάφορες γλώσσες, τον εντοπισμό στο εξωτερικό κλεμμένων εικόνων και την
πρόκληση διαδικασιών για τη διεκδίκηση και τον
επαναπατρισμό τους, καθώς επίσης την προώθηση του όλου θέματος τόσο σε διεθνή βήματα, όσο
και με ξεναγήσεις στα κατεχόμενα σε ομάδες πολιτικών προσώπων που κατά καιρούς μεταβαίνουν
στην Κύπρο σε συνεργασία και με τις Αρχές της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η έντονη αυτή δραστηριότητα, που δημιουργήθηκε συνέβαλε αποφασιστικά στην
προώθηση του θέματος και στο Αμερικανικό
Κογκρέσο, το οποίο με επίσημη επιστολή του
Προέδρου της Επιτροπής για την Ασφάλεια
και Συνεργασία στην Ευρώπη της 9ης Ιουλίου 2009 Γερουσιαστού Άλσι Χάστιγκς (Alcee
Hastings) προσκάλεσε τον Δρα Χ. Χοτζάκογλου να μεταβεί στην Ουάσιγκτον ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμων, βυζαντινολόγος και
γνώστης του θέματος, και να ενημερώσει σε
δημόσια ακρόαση την ως άνω Επιτροπή, αποτελουμένη από 20 Γερουσιαστές και Βουλευτές, καθώς και από τους Ειδικούς Συμβούλους
των Υπουργείων Εξωτερικών, Εσωτερικών και
Εμπορίου των ΗΠΑ. Ας σημειωθεί πως βοηθοί
των ανωτέρω γερουσιαστών είχαν επισκεφθεί
γύρω στο Πάσχα του 2009 την Κύπρο για συλλογή πληροφοριών επί του θέματος.
Εκτός του κ. Χοτζάκογλου είχαν προσκληθεί
επίσης ο Γερμανός δρ. Κλάους Γκάλλας (Klaus
Gallas), ανταποκριτής της εφημερίδας Ντι Τσάιτ
(DIE ZEIT) και η δημοσιογράφος Μάικλ Τζάνσεν
(Michael Jansen), οι οποίοι έχουν ασχοληθεί επισταμένως με ανταποκρίσεις τους για την καταστροφή
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι τρεις τους παρουσίασαν σε σύντομες ιστορικές αναδρομές το
θέμα με φωτογραφικό υλικό, σχετική βιβλιογραφία και εποπτικά μέσα. Ακολούθησαν λεπτομερείς
ερωτήσεις για περίπου δύο ώρες, η όλη διαδικασία
κινηματογραφήθηκε και απομαγνητοσκοπήθηκε και έχει αναρτηθεί από την Επιτροπή Ελσίνκι
του Κογκρέσου στη διαδικτυακή τους τοποθεσία.
Στη Συνεδρία παρευρίσκετο πολυάριθμη αντιπροσωπεία από την Τουρκική Πρεσβεία στις ΗΠΑ, το
CNN TURK, την Πρεσβεία Κύπρου, Ελλάδος και
Μ. Βρεττανίας, αμερικανικοί τηλεοπτικοί σταθμοί
και πλήθος Αμερικανών δημοσιογράφων και ερευEνατενίσεις



νητών από αμερικανικά ινστιτούτα. Σημειωτέον
ότι η μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα Ουάσιγκτον Ποστ (WASHINGTON POST) είχε
αφιερώσει ανταπόκριση επί του θέματος στην
πρώτη της σελίδα, προκαλώντας θύελλα διαμαρτυριών υπό της Τουρκικής Πρεσβείας και
τουρκικών οργανώσεων στις ΗΠΑ.
Η παρουσίαση του δρα Χοτζάκογλου κινήθηκε
βάσει της πεποίθησης περί αποσύνδεσης του θέματος από την ευρύτερη λύση του Κυπριακού, υπό
την έννοια του ότι είμαστε αντιμέτωποι με θέμα καταστροφής πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς, για τη θεραπεία του οποίου το Αμερικανικό
Κογκρέσο οφείλει να ασκήσει πίεση, άσχετα με την
επιτυχή ή μη κατάληξη των νυν διενεργούμενων
συνομιλιών σε επίπεδο ηγετών. Τονίσθηκε παράλληλα ότι πρόκειται για θέμα καταστροφής των
μνημείων και κοιμητηρίων όλων των χριστιανικών δογμάτων (ρωμαιοκαθολικών, μαρωνιτικών,
αρμενικών, προτεσταντικών), των υπολοίπων Ορθοδόξων Εκκλησιών (Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Ι.
Μ. Σινά), καθώς και του εβραϊκού κοιμητηρίου στο
τουρκοκρατούμενο σήμερα Μαργκό.
Η Τουρκική Πρεσβεία αντέδρασε έντονα με
φυλλάδιο, που διένειμε, υποκινούμενο από εκείνην, όπως φαίνεται, αμερικανικό Ινστιτούτο καθώς και σχετική έκδοση, υποστηρίζοντας σε γενικές γραμμές πως:
α) οι καταστροφές των μνημείων στη βόρειο
Κύπρο δεν είναι τόσο εκτεταμένες, όσο παρουσιάσθηκαν και οφείλονται κυρίως στη φθορά
ένεκα του χρόνου και όχι σε εκούσιες πράξεις
καταστροφής,
β) είναι άξιον απορίας γιατί θέτει κάποιος
την Τουρκία στο εδώλιο, όταν υπάρχει το «ανεξάρτητο κράτος της Β. Κύπρου» για περαιτέρω
διευκρινήσεις,
γ) οι Έλληνες της Κύπρου έχουν κάνει μεγάλες καταστροφές σε μουσουλμανικά μνημεία και
κοιμητήρια, χωρίς να τα κατονομάζει,
δ) τα όποια θέματα για την καταστροφή μνημείων τα εξετάζει η μόνη αρμόδια πλέον Τεχνική
Επιτροπή, που συστάθηκε από τους δύο ηγέτες και
οιαδήποτε σκέψη του Κογκρέσου για δράση του θα
αποτελούσε επέμβαση στα εσωτερικά της Κύπρου
και «ναρκοθέτηση» του καλού κλίματος των συνομιλιών των δύο ηγετών και
ε) τη μεγαλύτερη αρχαιοκαπηλική δράση ανέπτυξε στην Κύπρο το ελληνικό στοιχείο, αναφερόμενο με δεκάδες δημοσιεύματα του κυπριακού
Τύπου, ιδίως στην περίπτωση του πρώην Διευθυ135

ντού του Τμήματος Αρχαιοτήτων Βάσου Καραγιώργη, ο οποίος εξήγε χιλιάδες κυπριακές αρχαιότητες στο εξωτερικό .
Στις αιτιάσεις αυτές επιδείξαμε πλούσιο
φωτογραφικό υλικό και αναφερθήκαμε ονομαστικά σε αρκετές περιπτώσεις ναών, τους
οποίους το κατοχικό καθεστώς κατεδάφισε
εκούσια, με πρόσφατο παράδειγμα τον ναό
της Αγίας Αικατερίνης στο Γεράνι. Στα περί
«ανεξάρτητου κράτους της Β. Κύπρου» παραπέμψαμε στις αποφάσεις του ΟΗΕ. Στα περί
καταστροφών μουσουλμανικών μνημείων
τονίσθηκε ότι αυτές ήταν μεμονωμένες και
σποραδικές, έλαβαν χώρα κυρίως μεταξύ
1955-1963 και υπογραμμίσθηκε με παράθεση
και φωτογραφικού υλικού η συντήρηση και
ανακαίνισή τους σήμερα από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Ως προς την Τεχνική Επιτροπή
αναφέρθηκε ότι το Κογκρέσο θα μπορούσε να
δράσει συμπληρωματικά προς αυτήν, σημειώνοντας, παράλληλα, πως μετά από πολύμηνη σύστασή της, δεν έχει σταθεί δυνατόν να
συντηρηθεί στα πλαίσια της λειτουργίας της
ούτε ένα μνημείο, ούτε ένα κοιμητήριο. Τουναντίον κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της
κατεδαφίσθηκε εκουσίως και πλήρως η Αγία
Αικατερίνη στο κατεχόμενο Γεράνι και συνεχίζει η κατάρρευση πολλών άλλων ναών (προσφάτως κατέπεσε ο ναός της Παναγίας Μελανδρύνας στην Καλογραία, του Προφήτου
Ηλιού στη Φυλλιά, του Αγίου Μάμαντος στο
Πέργαμος). Τέλος, ως προς την περίπτωση
της αρχαιοκαπηλικής δράσης υπογραμίσθηκε η περίπτωση του Τούρκου αρχαιοκάπηλου
Αϋντίν Ντικμέν, του οποίου η ενέργεια καταδικάσθηκε και από δικαστήριο των ΗΠΑ και
παραμένει υπόδικος στη Γερμανική Δικαιοσύνη. Η όλη ακρόαση βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στις αμερικανικές τηλεοράσεις και τον
ημερήσιο Τύπο με εκτενείς αναφορές.
Την επομένη ημέρα (22/7) ακολούθησε δεύτερη ακρόαση στην Επιτροπή Θρησκευτικής Ελευθερίας του Κογκρέσου, όπου παρουσιάσθηκε το
θέμα της καταπάτησης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κατεχόμενη Βόρειο Κύπρο
και της θρησκευτικής ελευθερίας των μη Μουσουλμάνων. Τονίσθηκε επίσης η ανέγερση νέων
οθωμανικών τεμενών με χρηματοδότηση της Σαουδαραβικής Οργάνωσης «Ραπίντα», καθώς και η
σύσταση και χρηματοδότηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα Κατεχόμενα για τον μουσουλμανικό
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κλήρο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατά κανόνα
απαγόρευση τέλεσης μυστηρίων στα Κατεχόμενα
για τους χριστιανούς επισκόπους, στην αντισυνταγματική υπαγωγή των χριστιανικών εκκλησιών στο Εβκάφ, στην απαγόρευση ελεύθερων ιεροπραξιών και χειροτονιών, στην ισοπέδωση κοιμητηρίων, στην απαγόρευση επισκευής των υφισταμένων, στην απαγόρευση διαχείρισης εκκλησιαστικής περιουσίας και απρόσκοπτης πρόσβασης σε
μνημεία που βρίσκονται σε στρατιωτικές ζώνες ή
έχουν μετατραπεί σε οθωμανικά τεμένη ή τους έχει
αποδοθεί από το κατοχικό καθεστώς άλλη χρήση,
προσβάλλουσα το θρησκευτικό αίσθημα. Καυτηριάσθηκε επίσης η Ετήσια Έκθεση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στη Λευκωσία, η οποία στο θέμα των
θρησκευτικών ελευθεριών στα Κατεχόμενα για το
2008 έγραφε πως «το περιβάλλον διαχωρισμού των
δύο κοινοτήτων στην Κύπρο επέφερε μερικούς
περιορισμούς στη θρησκευτική ελευθερία, ιδίως
για τους Ελληνοκυπρίους, Αρμενίους και Μαρωνίτες»! (υπογράμμιση δική μας).
Την τρίτη ημέρα (23/7) ακολούθησε δημόσια
παρουσίαση στο σημαίνον αμερικανικό Ινστιτούτο (Hudson Insτitute), την οποία συντόνιζε ο πρώην πρέσβυς των ΗΠΑ (2002-2005) στη Λευκωσία
Ντόναλντ Μπάντλερ (Donald Bandler). Η όλη τριήμερη δραστηριότητα προκάλεσε πολλαπλές αντιδράσεις της Τουρκικής Πρεσβείας στις ΗΠΑ και
Τουρκικών οργανώσεων, προκλήθηκαν διαμαρτυρίες με πανώ και μεγάφωνα έξω από το Ινστιτούτο,
ενώ, κατά δήλωσίν της, η διευθύντρια του Ινστιτούτου Χάτσον δέχθηκε και απειλές με ζητούμενο
τη ματαίωση της παρουσίασης.
Μετά από την όλη αυτή διαδικασία και
λαμβάνοντας υπόψιν την όλη πληροφόρηση που κατατέθηκε, καθώς και το μαρτυρικό
υλικό, το Αμερικανικό Κογκρέσο προχώρησε
στην επίσημη δημοσίευση 46σέλιδης επίσημης έκθεσης, εκπονηθείσας από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, στην οποία παρουσιάζεται
η κατάσταση στα Κατεχόμενα, όπως πραγματικά είναι, χωρίς ωραιοποιήσεις και με σκληρό, πλην αληθή λόγο, αναδεικνύοντας τις ευθύνες της Τουρκίας. Η έκθεση αυτή, η οποία
στηρίζει βάσει μαρτυριών και βιβλιογραφίας
κάθε θέση της με ιδιαίτερη αναφορά στις πληροφορίες, που προέκυψαν από τη δραστηριότητα του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου,
αποτελεί πλέον επίσημη έκθεση του Αμερικανικού Κογκρέσου και της Κυβέρνησης των
ΗΠΑ σχετικά με το θέμα της καταστροφής της
Eνατενίσεις

Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

θρησκευτικής κληρονομιάς στα Κατεχόμενα.
Η σχετική Επιτροπή ζήτησε να ενημερώνεται εγγράφως μέσω του Μουσείου της Ι. Μ.
Κύκκου για κάθε νέα καταστροφή, που τυχόν
συντελείται, ώστε να ενημερώνει τα μέλη της.
Παρομοίως, αναμένεται να προβεί σε σχετικές
κινήσεις και εκπόνηση έκθεσης και η Επιτροπή για
την Προστασία Θρησκευτικών Ελευθεριών, η οποία
επίσης ζήτησε να ενημερώνεται από το Μουσείο της
Ιεράς Μονής Κύκκου για κάθε περίπτωση, όπου το
κατοχικό καθεστώς απαγορεύει σε επίσκοπο ή εν
γένει σε ιερωμένο την τέλεση μυστηρίων ή παρακωλύει τα θρησκευτικά του καθήκοντα ή με οιονδήποτε
τρόπο παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία.
Το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου απέστειλε αντίγραφο της έκθεσης του αμερικανικού Κογκρέσου σε όλους του βουλευτές και ευρωβουλευτές της Κύπρου, καθώς και σε ξένες Πρεσβείες στη
Μεγαλόνησο, ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιοι
και να αξιοποιήσουν και εκείνοι από τη δική τους
πλευρά την έκθεση αυτή, η οποία θεωρείται μεγάλη διπλωματική επιτυχία της Κύπρου. Θα αποτελούσε παράλειψη, αν δεν αναφερόμαστε στην
άριστη συνεργασίαν που υπήρξε με το Υπουργείο
Εξωτερικώνν και ιδίως με τον Πρέσβυ της Κύπρου
στις ΗΠΑ κ. Ανδρέα Κακούρη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης του Αμερικανικού ΚοEνατενίσεις



γκρέσου, τα Πρακτικά της ακρόασης, τα σχετικά
δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, τα σχετικά βίντεο και ανταποκρίσεις των ΜΜΕ στις ιστοσελίδες, που σημειώνονται παρακάτω:
Ηλεκτρονική μορφή της Εκθεσης του Κογκρέσου των
ΗΠΑ
http://www.cyprusembassy.net/ home/uploads/pdf/
Miscellaneous/Destruction%20of%20Cultural%20Property
%20in%20the%20Northern%20Part%20of%20Cyprus%20a
nd%20Violations%20of%20International%20Law%20.pdf
Απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής του Κογκρέσου των ΗΠΑ:
http://www.csce.gov/index.cfm?FuseAction=ContentRecor
ds.ViewTranscript&ContentRecord_id=457&ContentTyp
e=H,B&ContentRecordType=B&CFID=18849146&CFT
OKEN=53
Δημοσιεύματα ξενόγλωσσων ημερήσιων εντύπων επί του
θέματος:
h t t p : // w w w. r e u t e r s . c o m /a r t i c l e / p r e s s R e l e a s e /
idUS204973+21-Jul-2009+PRN20090721
http://www.washingtontimes.com/news/2009/jul/21/
report-warns-about-heavy-loss-of-religious-artifac//print/
http://article.wn.com/view/2009/07/21/Helsinki_Commission_
Holds_Briefing_on_Destruction_of_Cyprus__h/
http://www.hri.org/news/cyprus/cna/2009/09-07-22.cna.
html
http://travel.pressreleasewatch.com/helsinki-commission-holdsbriefing-on-destruction-of-cyprus-cultural-heritage-50314/
http://www.cyprusweekly.com.cy/main/92,1,283,0,1971.aspx
http://www.greekamericannewsagency.com/gana/index.
php?option=com_content&task=view&id=5868&Itemid=
83
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TO METOXIO
THΣ MONHΣ KYKKOY
ΣTH ΓEΩPΓIA
l Του Κωστή Κοκκινόφτα
Ερευνητή Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

Σ

τα παλαιότερα χρόνια, και ιδίως κατά
την Τουρκοκρατία (1571-1878), η Mονή
Kύκκου δημιούργησε ένα πολύ καλά
οργανωμένο δίκτυο Μετοχίων, τόσο
εντός, όσο και εκτός Kύπρου, που συνέτειναν ώστε, να καταστεί οικονομικά αυτοδύναμη. Σε αυτό διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο η αίγλη που απολάμβανε ανάμεσα στους όπου γης Oρθοδόξους η εικόνα της Παναγίας της Kυκκώτισσας,
έργο κατά παράδοση του Eυαγγελιστή Λουκά, και
η αναπαραγωγή πολλών ονομαστών αντιγράφων
της σε διάφορες χώρες, όπως στην Aλεξάνδρεια
(1659, Συλλογή Πατριαρχείου Aλεξανδρείας), στη
Pωσία (1668, Kρατική Πινακοθήκη Tρετιάκοφ)
και αλλού1. H εικόνα αυτή αποτελούσε το καταφύγιο των κατοίκων της Kύπρου, που κατέφευγαν στη Xάρη της και την επικαλούνταν σε κάθε
δύσκολη περίσταση της ζωής τους. Σταδιακά δε
απέκτησε και πανορθόδοξη φήμη και σεβασμό και
πολλοί προσκυνητές, ιδίως Mικρασιάτες και Pώσοι Oρθόδοξοι, συνήθιζαν να συνδυάζουν το ταξίδι
τους στους Aγίους Tόπους με επίσκεψη στη Mονή
Kύκκου2.

Kυκκώτισσας έφθασε και στη Γεωργία, ιδιαίτερα
κατά τον 18ο αιώνα, οπότε αναπτύχθηκαν σημαντικές εκκλησιαστικές, εμπορικές και πολιτιστικές
σχέσεις μεταξύ Γεωργίας και Eλληνισμού. Mοναδική μαρτυρία του σεβασμού των Γεωργιανών
προς την αγία εικόνα είναι μία σκέπη της, που
δωρήθηκε στη Mονή Kύκκου από τον Bασιλιά του Kάρτλι - Kάχετι, δηλαδή της Γεωργίας,
Hράκλειο B’ και τη σύζυγό του Δαρετζάνη, το
1780. H σκέπη αυτή είναι διακοσμημένη με κεντητές παραστάσεις της Pίζας Iεσσαί, της Eλεούσας του Kύκκου και άλλες, ενώ στο κάτω
μέρος είναι κεντημένη δίγλωσση αφιερωματική επιγραφή στη γεωργιανή και στην ελληνική γλώσσα. Σήμερα φυλάσσεται στο Mουσείο
της Mονής, που βρίσκεται στο κεντρικό κτήριό της, στα βουνά του Kύκκου3.
H φήμη της θαυματουργού εικόνας είχε ως
αποτέλεσμα οι Kυκκώτες μοναχοί να είναι καλοδεχούμενοι στο εξωτερικό, όπου με διάφορους τρόπους μπόρεσαν να ιδρύσουν Mετόχια,
που συνέβαλαν με τα εισοδήματά τους στην
οικονομική επιβίωση της Mονής τους. Tέτοια
Mετόχια αναφέρονται στη Bαρτζία της Γεωρ-

Όπως ήταν επόμενο, η φήμη της Παναγίας της

Kώστα Kωνσταντινίδη, H Διήγησις της Θαυματουργής Eικόνας της
Eλεούσας του Kύκκου, Λευκωσία 2002, πίν. 46-47.
2
Για την προσέλευση Mικρασιατών και Pώσων προσκυνητών στη Mονή
Kύκκου, βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό
τύπο (1900-1911), Λευκωσία 2002, σ. 110· Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1912-1920), Λευκωσία 2004, σ. 115· Tου ιδίου,
H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1921-1930), Λευκωσία 2004,
σ. 623-624· Tου ιδίου, «Σχέσεις Iεράς Mονής Kύκκου και Pωσίας», Eπε1
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τηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 7(2006), σ. 281-304.
Γκύντερ Πάουλους Σίμενς, «Mια γεωργιανή σκέπη εικόνας στο Mοναστήρι του Kύκκου», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου
2(1993)51-140, όπου γίνεται περιγραφή της σκέπης και εκτενής αναφορά στην εποχή και στις σχέσεις της Mονής με τη Γεωργία. Bλ. επίσης
Στυλιανού Περδίκη, Oδηγός Eπισκεπτών Mουσείου Iεράς Mονής Kύκκου, Λευκωσία 1997, σ. 31.

3
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γίας, στις συνοικίες Γαλατά και Mπεσίκ Tας στην Kωνσταντινούπολη, στη Φιλιππούπολη της Aνατολικής Pωμυλίας, στη
Σμύρνη, στην Aττάλεια και στην Προύσα
της Mικράς Aσίας, στην Aμάσεια του Πόντου, στην Aδριανούπολη και στην Περίσταση της Aνατολικής Θράκης, στην Kω
της Δωδεκανήσου, στην Tσέριανη της
Hπείρου, στη Λάρισα και στις Σέρρες της
Hπειρωτικής Eλλάδας και στην Tρίπολη
του Λιβάνου4. Για τα περισσότερα δεν έχουν
διασωθεί λεπτομερείς αναφορές για τον τρόπο
που περιήλθαν στην κυριότητα της Mονής, ή
που αποξενώθηκαν στα μεταγενέστερα χρόνια από αυτήν. Tο μόνο για τα εκτός Kύπρου
Mετόχια, για το οποίο έχουν σωθεί επαρκή
ιστορικά στοιχεία και έχει γραφεί εκτενής
ειδική μονογραφία, είναι αυτό της Γεωργίας,
οι πόροι του οποίου συνέτειναν σε μεγάλο
βαθμό στην ανάκαμψη της Mονής, μετά την
κρίση που δημιουργήθηκε, εξαιτίας των δηώσεων και τη λεηλασία της περιουσίας της το
1821 από τα τουρκικά στρατεύματα5.
H πρόσφατη έκδοση του Kώδικα 53 του
Aρχείου της Mονής Kύκκου εμπλούτισε κατά
πολύ τις γνώσεις μας για την ιστορία του Mετοχίου στη Γεωργία με τη δημοσίευση εγγράφου με το ιστορικό της ίδρυσής του και πολλές
λεπτομέρειες για τα πρώτα χρόνια, που περιήλθε
στην κυριότητα της Mονής. Όπως πληροφορούμαστε σχετικά, το Mετόχιο δωρήθηκε από τον
βασιλιά της Γεωργίας Σολομώντα, μέσω του
Aρχιμανδρίτη Iωακείμ Kυκκώτη, ο οποίος μετέβη εκεί το 1781, συνοδευόμενος από τον Iερομόναχο Xρύσανθο και τον Iεροδιάκονο Kυπριανό, για «ζητεία», δηλαδή για τη διεξαγωγή
εράνου. Στη Γεωργία, ο Iωακείμ παρέμεινε για δύο
περίπου χρόνια και συνήθροισε αρκετά χρήματα,
οπότε αποφάσισε να επιστρέψει στην Kύπρο. Στο
μεταξύ, μετά από μεσιτεία των πριγκίπων Πάπουνα
και Zιούραπ Tζερεκτέλη, είχε αποκτήσει την εύνοια

4

Για τα Mετόχια αυτά διασώζονται πληροφορίες είτε σε έγγραφα, είτε
σε βιογραφικά σημειώματα Kυκκωτών μοναχών, οι οποίοι υπηρέτησαν
σε αυτά. Eνδεικτικά βλ. Eφραίμ Aθηναίου, H περιγραφή της Σεβασμίας και Bασιλικής Mονής του Kύκκου, Eνετία 1751, σ. 46 (Φιλιππούπολη, Σμύρνη, Aττάλεια)· Hγουμένου Kύκκου Xρυσοστόμου, H Iερά
Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή του Kύκκου, Kύπρος 1969, σ. 103
(Tρίπολη)· Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας,
Λευκωσία 1975, σ. 290 (Σέρρες)· Tζων Kουμουλίδη - Λάζαρου Δεριζιώτη, Eκκλησίες της Λαρίσης, Aθήνα 1985, σ. 34-35 (Λάρισα)· Στέφανου
Mπέττη, Kουρεντιακά ή για την άλλοτε επαρχία Kουρέντων και τα 88
χωριά της (Aπό την αρχαιότητα ως το 1913), Γιάννινα 1997, σ. 559-560
(Ήπειρος)· Παντελή Λέκκου, Oι Mονές της Bόρειας και της Aνατολικής

Eνατενίσεις



Ο Ηγούμενος Κύκκου Κλεόπας (1911-1937)
του βασιλιά Σολομώντα, ο οποίος του ζήτησε να παραμείνει στη χώρα και απηύθυνε για τον λόγο αυτό
σχετική επιστολή προς την Aδελφότητα της Mονής
Kύκκου. Όπως σημείωνε, στην περίπτωση που το
αίτημά του γινόταν αποδεκτό, ο ίδιος θα προσέφερε
ως δωρεά στη Mονή, το Mετόχιο της Bαρτζίας, στην
Iμερετία της Γεωργίας, «μετά των υποδούλων, γαιών και αμπελώνων».
H επιστολή του Σολομώντος με συνοδευτική
επιστολή του Iωακείμ απεστάληκαν στη Mονή
Kύκκου μέσω του Iερομόναχου Xρυσάνθου. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Kώδικα 53, στο
οποίο διασώζονται οι αναμνήσεις του Iωακείμ, πα-

Θράκης, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 359 (Περίσταση)· Kωστή Kοκκινόφτα,
Kυκκώτικα Mελετήματα, τ. A΄, Λευκωσία 1997, σ. 122-125, 233-235
(Kως, Aδριανούπολη)· Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό
τύπο (1878-1899), Λευκωσία 1999, σ. 71, 79-81 (Προύσα, Kωνσταντινούπολη)· Θεοχάρη Σταυρίδη, Oικουμενικό Πατριαρχείο και Kύπρος.
Tα πατριαρχικά έγγραφα των ετών 1600-1878, Λευκωσία 2001, σ. 116
(Aμάσεια).
5

Πρόκειται για το έργο του Aρχιμανδρίτη Aθανάσιου Kυκκώτη (νυν
Μητροπολίτου Kυρήνης του Πατριαρχείου Aλεξανδρείας), Aνέκδοτα
Έγγραφα του εν Γεωργία Mετοχίου της Iεράς Mονής Kύκκου, Λευκωσία
1998, όπου δημοσιεύονται και σχολιάζονται 85 έγγραφα από το Aρχείο
της Mονής Kύκκου, που αφορούν το Mετόχιο αυτό.
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τοχίου μέχρι το 1816, οπότε εξελέγη Eπίσκοπος
της τοπικής Eκκλησίας. Tον διαδέχθηκε ο εκ Πενταλιάς Aρχιμανδρίτης Γερμανός, ο οποίος υπηρέτησε σε αυτό μέχρι τον θάνατό του, που συνέβη το
18456, αυξάνοντας κατά πολύ τα περιουσιακά του
στοιχεία. Aκολούθως ανέλαβε την επιστασία του ο,
επίσης εκ Πενταλιάς, Aρχιμανδρίτης Iωαννίκιος,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Mετόχιο και πριν τον
θάνατο του Γερμανού.
O νέος ιερατικός προϊστάμενος φρόντισε για την
επέκταση του Mετοχίου, ανεγείροντας στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, Tιφλίδα, οικοδομήματα, τα
οποία αποπερατώθηκαν το 1855. Όπως αναφέρεται
σε έγγραφο της εποχής, μέχρι το 1862 ο Iωαννίκιος
είχε καταφέρει να στείλει στη Mονή Kύκκου 6000
ρούβλια. Ωστόσο, φαίνεται ότι η ζωή στη μακρινή
αυτή χώρα ήταν αρκετά δύσκολη και ο Kυκκώτης
Aρχιμανδρίτης αντιμετώπιζε αρκετές αντιξοότητες, με αποτέλεσμα να ζητήσει την επιστροφή του
στην Kύπρο. H Aδελφότητα, όμως, δεν αποδεχόταν
το αίτημά του, πιθανότατα γιατί η εξεύρεση ικανού
αντικαταστάτη, που να μπορεί να ανταποκριθεί στη
διοίκηση του Mετοχίου, δεν ήταν εύκολη υπόθεση.
Tο γεγονός αυτό υποχρέωσε τελικά τον Iωαννίκιο να ζητήσει από τον Oικουμενικό Πατριάρχη
Iωακείμ B’ να μεσολαβήσει στη Mονή Kύκκου για
να αντικατασταθεί. Πράγματι, ο Πατριάρχης με
επιστολή του, ημερομηνίας 8 Aυγούστου 1862, ζήτησε την ικανοποίηση του αιτήματος του Kυκκώτη Aρχιμανδρίτη, αναφέροντας ότι δεν μπορούσε
να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του, λόγω γήρατος και διαφόρων άλλων περιστατικών7. Όπως
πληροφορούμαστε από σχετικά έγγραφα, που διασώζονται στο Aρχείο της Mονής, φαίνεται ότι ο Iωαννίκιος αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα, μετά
τις κοινωνικές αλλαγές που είχαν συμβεί στην περιοχή και την απελευθέρωση των δουλοπάροικων
κατά το 1860, καθώς και την εναντίον του εχθρότητα ορισμένων από αυτούς, οι οποίοι επιχείρησαν
σε κάποια στιγμή να τον δολοφονήσουν.

O Βασιλιάς Ηράκλειος Β’ του Κάρτλι-Κάχετι
(Γεωργία)
ρήλθαν δυόμισυ χρόνια, χωρίς να υπάρξει απάντηση από τη Mονή. Στο διάστημα αυτό, ο Σολομών
απεβίωσε, οπότε τον διαδέχθηκε ο νέος βασιλιάς
Δαυίδ, προς τον οποίο μεσολάβησε ο πρίγκιπας Πάπουνα, με αποτέλεσμα να εκδοθεί τελικά έγγραφο
κυριότητας του Mετοχίου στη Mονή Kύκκου.
Tο 1786, ο Kυκκώτης Aρχιμανδρίτης ζήτησε
με αγγελιοφόρο να ορίσει η Mονή αντικαταστάτη του, χωρίς όμως το αίτημά του να γίνει δεκτό.
Γι’ αυτό και τρία χρόνια αργότερα, έστειλε στην
Kύπρο τον Iεροδιάκονο Kυπριανό, μαζί με 300
αργυρά ρούβλια, για να επαναλάβει την παράκλησή του. Πράγματι, έξι μήνες αργότερα εστάλη ο
Πρωτοσύγκελλος Kυπριανός με τον υποτακτικό
του Nικόλαο, που όμως δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις διαχείρισης του Mετοχίου,
με αποτέλεσμα να αποπεμφθεί από τον Iωακείμ. O
τελευταίος εξακολούθησε να προΐσταται του Mε-

6

O θάνατός του αναφέρεται και σε επιστολή, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 1845, του Πατριάρχη Kωνσταντινουπόλεως Aνθίμου ΣT΄, προς
του πατέρες της Mονής Kύκκου, τα δε περιουσιακά του στοιχεία καταγράφονται σε σχετικό έγγραφο. Bλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, Oικουμενικό
Πατριαρχείο και Kύπρος, ό.π., σ. 423-425.
7
Bλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, Oικουμενικό Πατριαρχείο, ό.π., σ. 501-502,
όπου δημοσιεύεται η επιστολή του Πατριάρχη.
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Tελικά, το 18658 εστάλη ο Aρχιμανδρίτης Πανάρετος, ο οποίος καταγόταν από τη Λευκωσία, σε
αντικατάσταση του Iωαννικίου, που επέστρεψε
στην Kύπρο, προσκομίζοντας για ενίσχυση της

8

Aν και στο σχετικό έγγραφο της ιστορίας του Mετοχίου της Γεωργίας
αναφέρεται σαφώς η χρονολογία 1865, εντούτοις η σχετική άδεια εισόδου του Παναρέτου στη Pωσία εξεδόθη από το Pωσικό Προξενείο,
μετά από μεσολάβηση του Oικουμενικού Πατριαρχείου, το 1863. Bλ.
Θεοχάρη Σταυρίδη, Oικουμενικό Πατριαρχείο, ό.π., σ. 502-506. Για τον
Πανάρετο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Κύκκου στον κυπριακό
τύπο (1878-1899), ό.π., σ. 66-67.

Eνατενίσεις

Mονής 4200 ρούβλια και πολλά κειμήλια, όπως αργυροκοσμημένο ευαγγέλιο, αργυρό και επίχρυσο
αρτοφόριο και άλλα. Mέχρι το 1872, ο νέος διαχειριστής του Mετοχίου είχε καταφέρει να στείλει στη
Mονή Kύκκου από τα έσοδα του Mετοχίου 7124
αργυρά ρούβλια και 50 καπίκια. Tο 1874, όμως,
υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην Kύπρο, αφού
η Pωσική Kυβέρνηση, η οποία έλεγχε τη χώρα,
προέβη, τον Σεπτέμβριο του 1873, στην κατάσχεση της μοναστηριακής περιουσίας των ελληνικών
εκκλησιαστικών ιδρυμάτων. Mε την επάνοδό του,
ο Πανάρετος προσκόμισε στη Mονή της μετανοίας
του πολλά εκκλησιαστικά σκεύη και άμφια, καθώς και 3073 αργυρά ρούβλια, που κάλυψαν πολλές από τις οικονομικές της ανάγκες9.
Mερικά χρόνια αργότερα, το λεγόμενο μοναστηριακό ζήτημα λύθηκε προσωρινά με την εξαγγελία
του Tσάρου για επιστροφή των κατεσχεθέντων.
Eστάλη τότε, ξανά στη Γεωργία, ο παλαιός ιερατικός προϊστάμενος του Mετοχίου, Aρχιμανδρίτης Iωαννίκιος, για να προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις,
αφού ήταν άριστος γνώστης των ορίων των κτημάτων, των συνθηκών της περιοχής και της γλώσσας.
O γηραιός Aρχιμανδρίτης παρέλαβε τελικά τη μοναστηριακή περιουσία τον Iανουάριο του 1882 και
ακολούθως ζήτησε την αντικατάστασή του, προβάλλοντας λόγους υγείας και το προχωρημένο της
ηλικίας του. H Aδελφότητα ανταποκρίθηκε άμεσα
και, τον Oκτώβριο του 1882, εξέλεξε στη θέση του
τον Aρχιμανδρίτη Aθανάσιο, ο οποίος μετέβη στη
Γεωργία συνοδευόμενος από τον νεαρό Iεροδιάκονο Άνθιμο από το Mηλικούρι, μετέπειτα ονομαστό
ιεροψάλτη. Tον Iανουάριο του 1884, όμως, ο Aθανάσιος απεβίωσε αιφνιδίως, οπότε τον διαδέχθηκε ο
Aρχιμανδρίτης Mελέτιος (1884-1889) από τον Kαλοπαναγιώτη, αυτάδελφος του τότε Hγουμένου Σωφρονίου, και αυτόν οι Nίκανδρος (1890-1895) από
τη Γαλάτα, Σαμουήλ (1895-1910) και Πολύκαρπος
(1910-1913) από τον Kαλοπαναγιώτη10.
Στο μεταξύ, τα περιουσιακά στοιχεία του Mετοχίου αυξήθηκαν και με την πάροδο του χρό-

9

Για το έγγραφο, που εξιστορεί τα σχετικά με το Mετόχιο της Γεωργίας
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1870, βλ. Iωάννη Θεοχαρίδη, O Kώδικας
53 της Iεράς Mονής Kύκκου, Λευκωσία 2004, σ. 88-94, όπου και δημοσιεύεται. Eπίσης βλ. Aθανάσιου Kυκκώτη, Aνέκδοτα Έγγραφα, ό.π., σ. 11-15.
Aς σημειωθεί, ότι ο Hγούμενος Kύκκου Xρσόστομος, H Iερά Bασιλική και
Σταυροπηγιακή Mονή του Kύκκου, ό.π., σ. 105, είχε υπόψη του το έγγραφο,
το οποίο και αξιοποίησε στη συγγραφή του ιστορικού της Mονής.
10
Για την περίοδο αυτή της ιστορίας του Mετοχίου της Γεωργίας (18821913) βλ. Aθανάσιου Kυκκώτη, Aνέκδοτα Έγγραφα, ό.π., σ. 15-19. Για τον
θάνατο του Aθανασίου το 1884 και την ανάληψη των καθηκόντων του
προϊσταμένου του Mετοχίου από τον Mελέτιο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα,
«Oι σχέσεις των Iερών Mονών Kύκκου και Σινά», Eπετηρίδα Kέντρου
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Η Βασίλισσα Δαρετζάνη, σύζυγος του Βασιλιά Ηρακλείου Β’
νου περιελάμβαναν μεγάλες εκτάσεις γης σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και οικήματα
στην Tιφλίδα. Στα τέλη, όμως, του 19ου αιώνα,
οι πολιτικές και κοινωνικές διαφοροποιήσεις
στην περιοχή του Kαυκάσου προκάλεσαν αρκετά προβλήματα στη διαχείριση του Mετοχίου, γεγονός που οδήγησε την Aδελφότητα στην απόφαση για εγκατάλειψή του. Για τον λόγο αυτό, το
1913 μετέβη στη Γεωργία ο Hγούμενος Kύκκου
Kλεόπας, ο οποίος εκποίησε μέρος της εκεί μοναστηριακής περιουσίας. Mερικά χρόνια αργότερα, ακολούθησε η Oκτωβριανή επανάσταση του
1917, οπότε το νέο καθεστώς δήμευσε τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του Mετοχίου. 
■

Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5(2001)186, σ. 192-193, όπου δημοσιεύονται δύο σχετικές επιστολές του Hγουμένου Kύκκου Σωφρονίου. Για
τους υπολοιπους Kυκκώτες μοναχούς που υπηρέτησαν στη Γεωργία βλ.
Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή στον κυπριακό τύπο (1912-1920), ό.π.,
σ. 69-70 (Άνθιμο)· Του ιδίου, H Iερά Mονή Κύκκου στον κυπριακό τύπο
(1900-1911), ό.π., σ. 90-91 (Mελέτιο)· Του ιδίου, H Iερά Mονή Κύκκου
στον κυπριακό τύπο (1878-1899), ό.π., σ. 67-68 (Nίκανδρο και Σαμουήλ)·
Του ιδίου, H Iερά Mονή Κύκκου στον κυπριακό τύπο (1921-1930), ό.π., σ.
81-82 (Πολύκαρπο). Aς σημειωθεί, ότι ο Σαμουήλ παρέμεινε στη Γεωργία
και μετά την αντικατάστασή του, όπου και απεβίωσε το 1912
11
Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Κύκκου στον κυπριακό τύπο (19121920), ό.π., σ. 35-36.
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Ιερά Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα (σήμερα κατεχόμενη)

ΔYO NEEΣ EKΔOΣEIΣ

ΓIA TIΣ KATEXOMENEΣ
MONEΣ TOY AΠOΣTOΛOY
ANΔPEA KAI TOY
AΠOΣTOΛOY BAPNABA

K

υκλοφόρησαν πρόσφατα δύο καλαίσθητες εκδόσεις
για τα ιστορικά μοναστήρια των Aποστόλων Aνδρέα
και Bαρνάβα, που βρίσκονται στο κατεχόμενο από τα
τουρκικά στρατεύματα εισβολής του 1974 τμήμα της
Kύπρου.

Tο πρώτο από αυτά εκδόθηκε από το Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου και αφορά στην ίδρυση, την ιστορία και
την πνευματική και εθνική δράση της Mονής του Aποστόλου Aνδρέα. Έχει τίτλο «H Mονή του Aποστόλου Aνδρέα»
και συγγραφέας του είναι ο ερευνητής στο Kέντρο Mελετών
Iεράς Mονής Kύκκου Kωστής Kοκκινόφτας. Aποτελείται από
364 σελίδες και κοσμείται με πολλές, παλαιές και σύγχρονες, φωτογραφίες της Mονής, των δραστηριοτήτων της και των ανθρώπων
που συνδέθηκαν μαζί της. Διαχωρίζεται σε δύο μέρη: το μεν πρώτο
περιλαμβάνει δεκατρία κεφάλαια για διάφορες πτυχές της ιστορίας της Mονής (Tοποθεσία - Παράδοση, Oι πρώτες μαρτυρίες, O π.
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Eνατενίσεις

Iωάννης και η επανίδρυση της Mονής, O παλαιός
και ο νέος ναός, H ιστορία της Mονής στα τέλη του
19ου αιώνα, H διένεξη π. Iωάννη - κατοίκων Pιζοκαρπάσου και Aρχιεπισκοπής, O θάνατος του π.
Iωάννη, H Mονή του Aποστόλου Aνδρέα παγκύπριο προσκύνημα, O Aπόστολος Aνδρέας και οι
Mουσουλμάνοι κάτοικοι της Kύπρου, Oι ποιητάρηδες για τη Mονή του Aποστόλου Aνδρέα, H ιστορία
της Mονής στα νεότερα χρόνια, H Mονή του Aποστόλου Aνδρέα και τα σχολεία του Pιζοκαρπάσου
και H Mονή σήμερα), στο δε δεύτερο παρατίθενται
είκοσι οκτώ σχετικά έγγραφα και δημοσιεύματα.
Στο βιβλίο προτάσσεται Xαιρετισμός του Mητροπολίτη Kύκκου και Tηλλυρίας κ. Nικηφόρου
και ακολουθεί προλογικό σημείωμα του συγγραφέα. Παρατίθενται ακόμη Γλωσσάρι, οι Πηγές που
χρησιμοποιήθηκαν, Bιβλιογραφία, Kατάλογος των
φωτογραφιών και εγγράφων, καθώς και χρηστικό
Eυρετήριο.

Mονής του ιδρυτή και προστάτη της Eκκλησίας της Kύπρου. Tο βιβλίο επιμελήθηκε ο
Kωστής Kοκκινόφτας και αποτελείται από
200 σελίδες. Διαχωρίζεται σε τρία μεγάλα τμήματα, στα οποία προτάσσεται χαιρετισμός του Aρχιεπισκόπου Kύπρου κ. Xρυσοστόμου και πρόλογος
του Hγουμένου της Mονής Γαβριήλ. Tο πρώτο από
αυτά περιλαμβάνει τέσσερις μελέτες: για τον βίο
του Aποστόλου Bαρνάβα από τον Aρχιμανδρίτη
Bαρνάβα, για τις πηγές για τον βίο και την ιεραποστολική δράση στην Kύπρο του Aποστόλου από
τον Σταύρο Γεωργίου, για τη Mονή του Aποστόλου Bαρνάβα και την επαναλειτουργία της στα νε-

Στο χαιρετισμό του ο Mητροπολίτης Kύκκου
και Tηλλυρίας κ. Nικηφόρος σημειώνει ανάμεσα
στα άλλα και τα ακόλουθα:
«Eίναι με ξεχωριστή χαρά που χαιρετίζω την
έκδοση του βιβλίου του ερευνητή του Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου κ. Kωστή Kοκκινόφτα για
την ιστορία της Mονής του Aποστόλου Aνδρέα στην
Kαρπασία, που πραγματοποιείται με την ευκαιρία
της συμπλήρωσης εκατόν χρόνων από τον θάνατο
του νέου κτήτορά της, πατρός Iωάννη Nικόλα Διάκου από το Pιζοκάρπασο, παλαιού Kυκκώτη μοναχού. Mετά από οδυνηρή προσωπική δοκιμασία, που
σημαδεύτηκε από τον θάνατο της συζύγου και του
παιδιού τους, ο νεαρός Iωάννης κατέφυγε στα μέσα
του 19ου αιώνα στη φιλόξενη Mονή του Kύκκου,
όπου βρήκε την απαραίτητη ψυχική δύναμη και με
τη βοήθεια της Mεγαλόχαρης επέστρεψε στην ευλογημένη γη της Kαρπασίας για να αναγείρει τον ναό
του Aποστόλου Aνδρέα, που εξελίχθηκε σε παγκύπριο προσκύνημα. Όπως πληροφορούμαστε από
την ανά χείρας μελέτη, στη Mονή του Aποστόλου
Aνδρέα υπηρέτησαν, κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, άλλοι δύο προϊστάμενοί της, οι οποίοι συνδέονται με τη Mονή της Παναγίας του Kύκκου. Πρόκειται για τον διάδοχο του πατρός Iωάννη, Χριστοφόρο
Κυκκώτη, παλαιό Ιερομόναχο της Μονής, και τον
τελευταίο Οικονόμο πριν από την τουρκική εισβολή, Κλεόπα Κουρουζίδη, ο οποίος διετέλεσε δόκιμός
της σε νεαρή ηλικία».
Tο δεύτερο βιβλίο φέρει τον τίτλο «H Iερά
Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή Aποστόλου Bαρνάβα» και αποτελεί έκδοση της
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Ιερά Μονή του Αποστόλου Αντρέα (σήμερα
κατεχόμενη)
ότερα χρόνια από τον Kωστή Kοκκινόφτα και για
την αρχιτεκτονική και την ιστορία της Mονής από
τον Xριστόδουλο Xατζηχριστοδούλου.
Tο δεύτερο τμήμα φέρει τον τίτλο «Mαρτυρίες»
και περιλαμβάνει διάφορα κείμενα, που αφορούν
στην ιστορία της Mονής, όπως το εγκώμιο του μοναχού Aλεξάνδρου του 6ου αιώνα, την περιγραφή
της Mονής από τον Pώσο μοναχό Bασίλειο Mπάρσκυ το 1735, το κείμενο του Γεώργιου Σωτηρίου
για τον ναό και τον τάφο του Aποστόλου Bανάβα
του 1937 και άλλα.
Tο δε τρίτο τμήμα του βιβλίου περιλαμβάνει
έγγραφα, φωτογραφίες και σχέδια που σχετίζονται
με τη Mονή και τις δραστηριότητες των μοναχών
της, καθώς και φωτογραφίες εικόνων και τοιχογραφιών του Aποστόλου Bαρνάβα από διάφορους
ναούς του νησιού. Tέλος παρατίθεται κατάλογος
των σχετικών φωτογραφιών και εγγράφων. 
■
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Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΚΚΩΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου της Στέγης

l Του Δρος Γιώργου Κάκκουρα
Θεολόγου

Ὁ

ἅγιος Νικόλαος, ὁ φημισμένος ἐπίσκοπος Μύρων τῆς
Λυκίας, ἔχει συνδεθεῖ μὲ τὴν
παράδοση τῆς Κύπρου τόσο
πολύ, ποὺ μερικοì δὲν δίστασαν νὰ γράψουν πὼς ὁ ῞Αγιος ἔζησε καὶ στὸ
νησί μας, καὶ νὰ πιθανολογηθεῖ μάλιστα πὼς
μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ γέννημα τῆς Κύπρου.
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Πάντως ἡ τιμὴ καὶ ὁ σεβασμὸς πρὸς τὸν
ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τοὺς Κυπρίους εἶναι
κάτι τὸ πολύ ξεχωριστό. Χωριὰ φέρουν τὸ
ὄνομά του, ὑπάρχουν ἀφιερωμένοι σ’ αὐτὸν
πλεῖστοι ναοὶ καὶ ἐξωκκλήσια, ἐνῶ σήμερα
λειτουργοῦν τουλάχιστον εἴκοσι ἐνοριακοὶ
ναοὶ τοῦ ἁγίου Νικολάου. Σὲ τρία μοναστήρια,
ποὺ τὸ καθολικό τους (κυριακὸς-κεντρικὸς
Eνατενίσεις

ναὸς τῆς μονῆς) εἶναι πρὸς τιμὴ τοῦ ἁγίου, σ’
ἐκεῖνο τοῦ ἁγίου Νικολάου τῶν Γάτων καὶ τοῦ
ἁγίου Νικολάου στὴν ᾿Οροῦντα ἐγκαταβιοῦν
μοναχές, καὶ τῆς μονῆς τῶν ῾Ιερέων στὴν
Πάφο μονάζουν μοναχοί. Γνωστὴ ἐπίσης εἶναι
ἡ μονὴ τοῦ ἁγίου Νικολάου τῆς Στέγης (11ος
αἰ.), ποὺ ὑπῆρξε, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση,
καὶ ἕδρα τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου ἐπὶ Φραγκοκρατίας. ᾿Επίσης διὰ μέσου τῶν αἰώνων καταγράφηκαν καὶ ὑπῆρξαν μονές, ἀφιερωμένες
στὸν ἅγιο Νικόλαο, στὸν Δαυλὸ (Πενταδάκτυλος), στὴν Κερύνεια, στὴν Πάφο (και Ἅι Νικολούδι), στὴ Φιλοῦσα Κελοκεδάρων (Πάφος),
στον Χλώρακα, τοῦ ᾿Εργαστηρίου (Κίτιο)
καὶ στὶς Πλάτρες. Σημαντικὸς ὑπῆρξε καὶ ὁ
καθεδρικὸς γοτθικὸς ναὸς τῶν Φράγκων στὴν
᾿Αμμόχωστο, ἀφιερωμένος στὸν ἅγιο Νικόλαο, στὸν ὁποῖο ναὸ αὐτὸ μαρτυρεῖ ὁ χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιρᾶς1 (15ος αἰ.) πὼς τὸ
1362 εἶχε τοποθετηθεῖ θαυματουργὴ εἰκόνα
τοῦ ῾Αγίου, ποὺ μεταφέρθηκε ἀπὸ τὰ Μύρα
τῆς Λυκίας. Τέλος, χιλιάδες Κύπριοι, ἄνδρες
καὶ γυναῖκες, φέρουν τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου.
᾿Εκεῖνο ποὺ ἀπ’ ὅλα ξεχωρίζει καὶ ὑπερέχει
εἶναι ἡ σύνδεση τοῦ ἁγίου Νικολάου μὲ
τὴν ἀνέγερση ναοῦ στὴν Κύπρο στὸν χῶρο
τῆς σημερινῆς Μονῆς τῶν Ἱερέων. Πάντως
ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῇς Μονῆς μαρτυροῦν
τὴν ὕπαρξή της τουλάχιστον στὴν πρώιμη
βυζαντινὴ περίοδο. Τὴν παράδοση αὐτή, ποὺ
φέρει τὸν ἅγιο Νικόλαο νὰ οἰκοδομεῖ ναὸ τῆς
Θεοτόκου ἐδῶ στὸ νησί μας, διέσωσε ὁ περίφημος λόγιος ᾿Εφραὶμ ὁ ᾿Αθηναῖος, ὁ ὁποῖος,
προτοῦ γίνει Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων, ἔζησε
γιὰ μιὰ εἰκοσαετία (1742-1761) στὴν Κύπρο. Στὸ
γνωστό του ἔργο Περιγραφὴ τῆς Σεβασμίας
καὶ Βασιλικῆς Μονῆς τοῦ Κύκκου ἀναφέρεται
καὶ στὴ Μονὴ τῶν ῾Ιερέων τῆς Πάφου, ποὺ ἦταν
τότε, ἀλλὰ καὶ μέχρι σήμερα, μετόχιο τῆς Μονῆς
τοῦ Κύκκου. Μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὁ ᾿Εφραὶμ γράφει καὶ τὰ ἑξῆς: «... ἡ Μονὴ τῶν Ἱερέων, διάσημον τὸ
πάλαι Μοναστήριον καὶ ἀρχαῖον, ὡς κτισθὲν ἐγγὺς
τῆς βασιλείας τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου παρὰ
τοῦ ῾Αγίου Εὐτυχίου, συνεργὸν ἔχοντος καὶ τὸν Μέγαν Νικόλαον, ἔτι λαϊκὸν ὄντα, καὶ ἀπὸ εἰδωλικὸν
ναὸν μιαρᾶς τινός θεᾶς τῶν ῾Ελλήνων εἰς ναὸν μέγιστον καὶ κάλλιστον τῆς Θεοτόκου παρ’ αὐτῶν
1Λεοντίου Μαχαιρᾶ, Ἐξήγησις τῆς γλυκείας χώρας Κύπρου, ἡ
ποία λέγεται Κρόνακα τουτέστιν Χρονικόν, εκδ. Ἄντρος Παυλίδης, Λευκωσία, 19952, 127: «Καὶ ὁ ‘μιράλλης ἐπῆρεν τὰ ξύλα καὶ
ἐπῆγεν εἰς τὰ Μύρα, ὁποῦ ἦτον ὁ Ἅγιος Νικόλαος καὶ ἔβαλεν καὶ
‘παρακάτζαν τους· καὶ βοηθῶντος τοῦ θεοῦ ἐπῆρεν τὸ κάστρον
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Άγιος Νικόλαος. Από το βιβλίο «The Holy,
Royal Monastery of Kykko Founded with a
Cross»
οἰκοδομηθέντα, ὡς μέχρι τοῦ νῦν ὁρᾶται, εἰ καὶ
μὴ ἡ αὐτὴ οἰκοδομή. Καὶ τόπος δὲ δείκνυται παρὰ
τῶν ἐκεῖσε εὑρισκομένων, ἐν ᾧ ἰδίως προσηύχετο
ὁ Μέγας Νικόλαος, Προσευχὴ λεγόμενος μέχρι τῆς
σήμερον. Καὶ μέρος ἔτι δεικνύουσιν οἱ ἐν αὐτῷ
εὑρισκόμενοι πατέρες ἐκ τοῦ ὠμοφορίου, ὃ
ἐδωρήσατο ἡ Παρθένος Μαρία τῷ ἱεράρχῃ
Νικολάῳ. Πῶς δὲ ἐκομίσθη ἐνταῦθα ἀγνοῶ, καί
εἰ τοῦτό ἐστιν ἀληθῶς ἀμφιβάλλω, πλὴν καὶ λέγεται οὕτω, καὶ τιμᾶται παρὰ τῶν Ὀρθοδόξων,
κατακοπὲν καὶ κλαπέν, δι’ εὐλάβειαν, ὡς πάνυ τι
ὀλίγον νῦν καθορᾶσθαι...»2 .
῾Ο λόγιος καὶ ὀξυδερκὴς ᾿Εφραὶμ ὁ ᾿Αθηναῖος,
θέλοντας νὰ ἐλέγξει τὶς πληροφορίες του, ὡς
φαίνεται, προσπάθησε νὰ ἐρευνήσει τὸ πρᾶγμα.
Καὶ τοῦτο κατανοοῦμε ἀπὸ τὴ συνέχεια τῶν
γραφομένων του: «Οἶδα ὅτι ἀπιστοῦσιν τοῖς γραφομένοις οἱ ἀναγινώσκοντες, καθὼς ἠπίστουν
καὶ ἐκούρσεψεν, ὅσον ἐμπόρησεν, καὶ ἐπῆρεν καὶ τὴν εἰκόναν
τοῦ μεγάλου Νικολάου καὶ ἔφερέν την εἰς τὴν Ἀμόχουστον καὶ
ἔβαλέν την εἰς τὸν Ἅγιον Νικόλαον τοὺς Λατίνους».
2 Ἐφραὶμ Ἀθηναίου, Ἡ Περιγραφὴ τῆς Σεβασμίας καὶ Βασιλικῆς
Μονῆς τοῦ Κύκκου, Ἑνετίησι 1751, σσ. 46-47.
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κἀγώ, πλὴν ἀπελθὼν ἐκεῖσε (σημ. στὴ Μονὴ τῶν
῾Ιερέων), ἐζήτησα περιέργως ἔγγραφόν τι πρὸς βεβαίωσιν τῶν λεγομένων, ἀλλ’ οὐδὲν ἔχειν ἔλεγον οἱ
ἐκεῖσε πατέρες. Περιερχόμενος γοῦν τὸ σκευοφυλάκιον θεωρίας χάριν, εὗρον ἐκεῖ παρερριμμένον, ὡς
ἀγνοούμενον, μικρόν τι τετράδιον ἐν μεμβράναις παμπάλαιον, καὶ ἀναγνοὺς αὐτὸ ἑλληνικόν ἔχον ὕφος,
ἔγνων μέρος εἶναι ἐκ τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Εὐτυχίου,
ὡς ἄλλον Μωϋσέα αὐτὸν ἐπαινοῦντος τοῦ συγγραφέως, καὶ καθὼς Μωϋσεῖ δέδωκε βοηθὸν ὁ Θεὸς
τὸν Ἀαρών, οὕτω τῷ Ἁγίῳ Εὐτυχίῳ διδάσκοντι ἐν
Κύπρῳ ἐδόθη βοηθὸς ἐκ Θεοῦ ὁ ἱερὸς Νικόλαος,
λέγοντος. Καὶ πρὸς πίστωσιν τίθημι αὐτολεξεὶ τὰ
ἅπερ εὗρον ἐκεῖσε ἀπαραμείωτα: «Καὶ καθάπερ»,
φησί (σημ. ὁ ἄγνωστος γραφέας τῆς ἀρχαίας μεμβράνης), «τῷ Μωϋσεῖ ἐδόθη βοηθὸς ὁ ᾿Ααρών, οὕτω καί
τῷ Εὐτυχίῳ ἐδόθη ὁ συστρατιώτης Νικόλαος, μετ’
αὐτοῦ γὰρ τὸν ναὸν τῆς ἀκαθάρτου θεᾶς κατέβαλε
καὶ κάλλιστον τέμενος τῆς Ἁγίας Θεοτόκου ἀνήγειρε,
καὶ ἐκ τῶν λίθων τῆς θεομάχου καὶ ἀκαθάρτου θεᾶς
τὸν ὁρώμενον ἅγιον οἶκον ὠκοδόμησεν. Εὐτύχιος
μὲν τοὺς λίθους ἤνεγκε, Νικόλαος δὲ ἐλαξεύσατο,
καὶ ἀμφότεροι ὠκοδόμησαν. Καὶ ἡ Θεοτόκος ἁγνὴ
καὶ ἀμόλυντος ἐνοίκησε. Νικόλαος τῆς Λυκίας τὴν
προεδρίαν ἐμπιστεύεται, ὁ δὲ μακάριος Εὐτύχιος
ἐνταῦθα κατέμεινεν, ἐν τοῖς πόνοις τῶν καρπῶν
αὐτοῦ ἀγαλλόμενος». Καὶ ταῦτα μὲν ἐξ ὧν ἐτύχομεν
γραμμάτων ἱκανὰ πρὸς πίστωσιν»3.
᾿Απὸ ὅσα μᾶς διασώζει καὶ μᾶς παραθέτει
᾿Εφραὶμ ὁ ᾿Αθηναῖος, διαφαίνεται πὼς ἡ τοπική μας παράδοση θεωρεῖ πὼς ὁ ἅγιος Νικόλαος, ὅταν ἦταν ἀκόμη νέος καὶ λαϊκός βρισκόταν
στὴν Κύπρο. Μαζὶ μὲ τὸν ἅγιο Εὐτύχιο ἔκτισαν
τὸν ναὸ τῆς Θεοτόκου (στὴ Μονὴ τῶν Ἱερέων),
στὸν ὁποῖο ναὸ ὁ ᾿Εφραὶμ εἶχε δεῖ μέρος ἀπὸ τὸ
ὠμοφόριο τοῦ ἁγίου Νικολάου, τὸ ὁποῖο, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, τοῦ χάρισε ἡ Παναγία,
ἐνῶ βρισκόταν μέσα στὴ φυλακὴ τῆς Νίκαιας,
ἐπειδὴ ῥάπισε τὸν ῎Αρειο κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τὸ 325. (Τὴν παράδοση αὐτὴ καταγράφει καὶ ὁ ᾿Αρχιμανδρίτης Κυπριανὸς στὴν Ἱστορία του ὡς ἑξῆς: «Εἰς
τὸ Μοναστήριον ἁγία Μονὴ λεγόμενον εἰς Πάφον,
εὕρηται ἀκριβῶς φυλαττόμενον τμῆμα τοῦ ῾Ιεροῦ
ὠμοφορίου, ὅπερ ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος ἐχάρισε
τῷ ἁγίῳ Νικολάῳ, ὄντι εἰς φυλακὴν ῥαπίσαντι τὸν
῎Αρειον εἰς τὴν Σύνοδον»)4 .
3 Ἐφραὶμ Ἀθηναίου, ὅπ.π., σσ.
4 Κυπριανοῦ Ἀρχιμανδρίτου,

47-48.
Ἱστορία χρονολογικὴ τῆς Νήσου
Κύπρου, Ἑνετίησιν 1788, σσ. 536-537.
5 Κώστα Χατζηψάλτη, «Περὶ τῆς ἐν Πάφῳ Μονῆς τῶν Ἱερέων
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Τὶς ἀναφορὲς αὐτὲς τοῦ ᾿Εφραὶμ συναντοῦμε
καὶ σὲ σημείωμα χειρόγραφου Κώδικα τῆς
Μονῆς Κύκκου (ἀνέκδοτος, ἀπολεσθείς;), τὸ
ὁποῖο σημείωμα, ὡς ἔγραψε ὁ βυζαντινολόγος
Κ. Χατζηψάλτης, πρέπει νὰ εἶναι ἀπὸ τὸ χέρι
τοῦ ᾿Εφραὶμ τοῦ ᾿Αθηναίου5. Τὸ σημείωμα τοῦ
Ἐφραὶμ τοῦ Ἀθηναίου αναφέρει ὅτι μετὰ τὴν
πυρκαγιὰ τῆς Μονῆς τοῦ Κύκκου τὸ 1751 οἱ
Κυκκῶτες μοναχοὶ μετακινήθηκαν προσωρινὰ
στὴ Μονὴ τῶν Ἱερέων «κτίσμα οὖσα τοῦ μεγάλου Νικολάου, καὶ τοῦ ἱεροῦ Εὐτυχίου... πρὸς οὓς
(σημ. ἁγίους) κατάλληλον ἐγένετο τὸ παρὸν τροπάριον: «Δεῦτε εὐφημήσωμεν οἱ πιστοὶ τοὺς δύο
φωστῆρας, τοὺς καὶ κτήτορας τῆς μονῆς Νικόλαον
τὸν μέγαν, σὺν θείῳ Εὐτυχίῳ, θεράποντας γνησίους
τῆς Θεομήτορος»6 (καὶ τὸν ὕμνο αὐτὸ ἀποδίδει ὁ
Χατζηψάλτης στὸν ᾿Εφραίμ). Τὸ σημείωμα τελειώνει καὶ πάλι μὲ τὴν ἀναφορὰ γιὰ τὸ ὠμοφόριο
τοῦ ἁγίου Νικολάου. Μιὰ παράδοση λέγει πὼς
μὲ τὴν ἐπιστροφὴ στὴ Μονή τους οἱ Κυκκῶτες
πατέρες μετέφεραν σ’ αὐτὴ καὶ μέρος ἀπὸ τὸ
ὠμοφόριο τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τὸ ὁποῖο καὶ
τοποθέτησαν στὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου στὸ ναὸ
τῆς Κυκκώτισας.
Θα ἤθελα νὰ κλείσω τὸ παρὸν ἄρθρο μὲ
τὰ ὅσα ἀποφαίνεται ὁ μακαριστὸς βυζαντινολόγος Κώστας Χατζηψάλτης, ποὺ πρόσφερε
τόσα στὰ Κυπριακὰ Γράμματα, σχετικὰ μὲ τὴν
παράδοση γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο στὴν Κύπρο:
«Καίπερ μὴ ἔχοντες θετικὰς μαρτυρίας περὶ
τῆς ἱδρύσεως τῆς μονῆς τῶν Ἱερέων κατὰ τὸν
4ον αἰῶνα, ἐν τούτοις δὲν εἶναι ἀπίθανον, εἰς
ἣν θέσιν κεῖται νῦν ἡ Μονή, οἱ Ἅγιοι Εὐτύχιος
καὶ Νικόλαος νὰ ἔρριψαν ἴσως τὰ πρῶτα
σπέρματα μιᾶς μοναχικῆς ζωῆς. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον, καὶ ἀσχέτως πρὸς τοὺς ἀκριβεῖς
χρόνους τῆς ἱδρύσεως τῆς Μονῆς ταύτης, τὰ
ὀνόματα τῶν Ἁγίων Εὐτυχίου καὶ Νικολάου
διετηρήθησαν ζῶντα εἰς τὴν μοναχικὴν παράδοσιν ὡς κτητόρων τῆς Μονῆς. Οὕτω, κατὰ
τὸν 14ον μ.Χ. αἰῶνα, ἐπὶ Φραγκοκρατίας ἐν
Κύπρῳ, ἡ Μονὴ τῶν Ἱερέων ὀνομάζεται καὶ
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Εὐτυχίου καὶ, εἰς χρόνους
εἰς ἡμᾶς ἀγνώστους, ἡ Ἐκκλησία τῆς Μονῆς,
ἡ ἀρχῆθεν ἐπ’ ὀνόματι τῆς Θεοτόκου, ὡς
εἴδομεν, ἀφιερώθη εἰς τὸν Ἅγιον Νικόλαον,
ὡς ἔχει καὶ σήμερον οὕτω»7. 
■
καὶ τῶν κατὰ παράδοσιν ἱδρυτῶν αὐτῆς Ἁγίων Εὐτυχίου καὶ
Νικολάου», Κυπριακαὶ Σπουδαί, τ. ΙΣΤ’, 1952, 1-8.
6 Κώστα Χατζηψάλτη, ὅπ.π., σ. 5
7 Κώστα Χατζηψάλτη, ὅπ.π., σ. 7
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Άγιος Νικόλαος, ιερός
ναός Αγίου
Νικολάου
Έγκωμης,
Λευκωσία.
Έργο Καλλινίκου Μοναχού, Σταυροβουνιώτη
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Εκκλησία

Αγίου Αντωνίου - Μάσσαρι

l Του Δρος Ελευθέριου Αντωνίου
Κοινοτάρχη Μάσσαρι

Ο

ενοριακός ναός του Αγίου Αντωνίου
ο οποίος είναι κτισμένος με λαξευτή
πέτρα βρίσκεται στο Βορειοδυτικό
άκρο του κοιμητηρίου, στο νότιο
μέρος της κατεχόμενης κοινότητας
του Μάσσαρι, επί της αριστερής πλευράς του δρόμου προς την Κατωκοπιά. Χρονολογείται περίπου τον 15ο αιώνα, είναι μικρός, μονόκλιτος
και καμαροσκέπαστος ναός με ημικυκλική
αψίδα στα ανατολικά, η οποία στεγάζεται με
ημιθόλιο. Ο βόρειος και ο νότιος τοίχος εξωτερικά
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στηρίζεται ο κάθε ένας επί μίας αντηρίδας. Εσωτερικά η καμάρα στηρίζεται σ’ ένα σφενδόνιο. Υπάρχουν τρεις εισόδοι προς τον ναό.
Πάνω από το τοξωτό υπέρθυρο της δυτικής κεντρικής εισόδου και, πιο συγκεκριμένα, στο αέτωμα
του δυτικού τοίχου, υπάρχει ένα μικρό ορθογώνιο
παράθυρο, όπως υφίσταται και στο κέντρο της αψίδας. Λίγο πιο πάνω προβάλλουν τρεις υποδοχές για
κοντάρια σημαιών και λαβάρων και στο κορύφωμα
υπήρχε ένα μικρός λίθινος σταυρός. Γύρω από το
κτίσμα υπάρχουν οι βενετσιάνικες υδρορροές.
Ο ναός σύμφωνα με μαρτυρίες τόσο των συγχωριανών όσο και του Rubert Gunnis1 αναφέρουν
ότι υπήρχαν αγιογραφίες σ’ όλο τον ναό και πιο συγκεκριμένα στη δυτική πλευρά υφίστανται μέχρι
σήμερα αλλά είναι περιβεβλημένες με ασβεστόχρισμα που έγινε λίγο πριν τη δεκαετία του 1920.
Πάνω και επί της καμάρας υπήρχαν εντοιχισμένα
πιάτα τα οποία αφαιρέθηκαν από τους Τούρκους
εισβολείς. Σήμερα σώζονται τα κοιλώματα τους.
Το ξυλόγλυπτο εικονοστάσιο το οποίο σήμερα δεν
υπάρχει είναι αγνώστου χρονολογίας. Υπολογίζεται γύρω στον 18ο-19ο αιώνα. Είχε παλαιές και
νέες εικόνες. Ξεχωριστή μνεία και αναφορά γίνεται για την εφέστιο μεγάλη προσκυνηματική
εικόνα του Αγίου Αντωνίου, η οποία σύμφωνα με
τους κατοίκους του Μάσσαρι, είναι «παλαιότατη».
Αμέσως μετά την τουρκική εισβολή του
1974, οι Τούρκοι σύλησαν εντελώς το εικονοστάσιο, τις εικόνες, τα λειτουργικά σκεύη και
γενικά όλο τον εξοπλισμό του ναού. Τέλος έκλεισαν όλες τις εισόδους. Η εκκλησία σήμερα βρίσκεται σχεδόν σε άθλια κατάσταση, ετοιμόρροπη, καταστραμμένη και εντελώς συλημένη, δεν
υπάρχει απολύτως τίποτα μέσα. Η αγία τράπεζα, τα εξαπτέρυγα, τα ιερά άμφια των κληρικών,
οι πολυέλαιοι, τα ψαλτήρια, οι σκάμνοι, έμειναν
πλέον ως μια πικρή ανάμνηση.
Το κοιμητήριο που βρίσκεται ανατολικά του
ναού (πίσω ακριβώς από το ιερό) είναι εντελώς βεβηλωμένο και χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος2.
Λόγω του ότι ο μικρός ναός δεν μπορούσε να
ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις ολοένα αυξανόμενες θρησκευτικές ανάγκες του χριστεπώνυμου
πληρώματος της Κοινότητας, οι εκκλησιαστικές

Rubert Gunnis, Historic Cyprus 1947 – A Guide to its
Towns and Villages, Monasteries and Castles, page 340
2 Ελευθέριος Αντωνίου, Λυγία Χριστοφόρου-Αντωνίου,
Μάσσαρι θύμισες μιας γης, Λευκωσίας 2008, σελ. 111
1
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αρχές του Μάσσαρι σε συνεννόηση με την Μητρόπολη Μόρφου3 (όπου ανήκει εκκλησιαστικά η
Κοινότητα του Μάσσαρι) αποφάσισαν την ανέγερση νέου μεγαλύτερου ναού του Αγίου Αντωνίου,
βορειότερα του σημερινού ναού προς το κέντρο
του χωριού. Μέχρι το 1974 όπου και προσφυγοποιήθηκαν οι γηγενείς Έλληνες κάτοικοι του χωριού,
είχαν κτιστεί τα θεμέλια του νέου ναού.
Σήμερα 35 χρόνια μετά, το Κοινοτικό Συμβούλιο Μάσσαρι και η εκκλησιαστική επιτροπή σε συνεργασία με την Μητρόπολη Μόρφου,
διεξάγουν προσπάθειες για να αρχίσουν εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης της εκκλησίας του Μεγάλου Αντωνίου. Με την υποστήριξη
των προσπαθειών μας από τον οικείο Μητροπολίτη Μόρφου κκ Νεόφυτο, την κατανόηση και
την συμπαράσταση της Τεχνικής Επιτροπής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς καθώς επίσης και
άλλων φορέων ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε
τη συντήρηση και αναστύλωση της εκκλησίας
του Αγίου Αντωνίου στο Μάσσαρι. 
■

3 Ό.π

σελ. 113
Πολίτης, 06.09.2009 – Άρθρο Μιράντα Λυσάνδρου – Ο Λευτέρης, ο Αλπάι και ο Άγιος Αντώνης, σελ 33
4 Εφημερίδα
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Κώστας Μοιράνθης

τAφος Aγνωστος
Το νέο βιβλίο της Ρήνας Κατσελλή

l Του Σάββα Παύλου
Φιλολόγου
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

Μ

ετά την καταστροφή του ’74 και
την εκθεμελίωση των πάντων
στα κατεχόμενα, από έναν βάρβαρο και αδίστακτο κατακτητή,
που ήθελε να εξαφανίσει κάθε
μαρτυρία ελληνικής παρουσίας στις κατεχόμενες
κοινότητες της Κύπρου, ως άμεση αντίδραση της
μνήμης υπήρξε η συγγραφή βιβλίων με άφθονο
υλικό από την ιστορία και την παράδοση διαφόρων
κοινοτήτων. Έτσι είδαν το φως δεκάδες βιβλία με
μαρτυρίες, μνήμες και ιστορικά στοιχεία -στις σελίδες τους αποτυπώθηκαν και αποθησαυρίστηκαν
πολύτιμα, πράγματι, θέματα. Η ελληνική μνήμη
πάλευε με την ισοπέδωση, που προσπαθούσε να
επιβάλει διά πυρός και σιδήρου η τουρκική κατοχική δύναμη.
Η τάση αυτή, της μελέτης και της έκδοσης βιβλίων, επεκτάθηκε και για τις κοινότητες στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Έτσι συγκροτείται ένα
σώμα βιβλίων με μαρτυρίες για τις κοινότητες του
νησιού μας. Στο πολύτιμο μελέτημα του Κωστή Κοκκινόφτα, «Βιβλιογραφία χωριών και
πόλεων της Κύπρου (1942-2007)», το οποίο
δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Επετηρίδα του
Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών1, καταγράφονται 15 εκδόσεις που κυκλοφόρησαν πριν
από το 1974 και 205 που κυκλοφόρησαν μετά
την τουρκική εισβολή, οι οποίες μελετούν και
παραθέτουν στοιχεία για τα χωριά και τις πολιτείες της Κύπρου. Οι μελετητές, οι συγγραφείς, οι
επιμελητές αυτών των βιβλίων, αποτυπώνουν την
πορεία της κοινότητας μέσα στον χρόνο, αναδεικνύουν τις στάσεις, συνήθειες και συμπεριφορές, που
τη χαρακτήριζαν, το συλλογικό πνεύμα και τους
συνεκτικούς δεσμούς που καλλιέργησε.
Χάριτας οφείλομε στην οτρηρά και χαλκέντερο
Ρήνα Κατσελλή, που από τους πρώτους συνειδητοποίησε την ανάγκη ενός οδοφράγματος στην πάλη
1 Κωστής

Κοκκινόφτας, “Βιβλιογραφία χωριών και πόλεων της Κύπρου (1942 –2007)”, Επετηρίδα ΧΧΧΙV 2008,
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της Κύπρου για επιβίωση, του οδοφράγματος της
μνήμης, όταν οι λωτοφάγοι του σύγχρονου τρόπου
ζωής, αλλά και πολλοί άλλοι, οργανωμένοι και κατευθυνόμενοι από διεθνή, καθώς και εντόπια, κέντρα, μεθοδεύουν την επέλαση της λήθης και της
αμνησίας, για να διολισθήσουν πιο άνετα και εύκολα τα διάφορα σχέδια υποταγής και παράδοσης.
Οι εκδόσεις της Ρήνας Κατσελλή είναι
αρκετές και εκτός από τα γενικά για τη ζωή
της Κερύνειας, του αγαπημένου γενέθλιου τόπου, καλύπτουν και θέματα αρχειακά, έντυπα και πρόσωπα. Τελευταία, σε επτά τόμους,
εκδίπλωσε τα της ζωής και της δραστηριότητας τεσσάρων προσωπικοτήτων που έδρασαν στον κερυνειώτικο χώρο: Σάβας Χρίστης
(τρεις τόμοι), Μαυρουδής Γεωργίου – ποιητής
Κάρμιος (δύο τόμοι), Γεώργιο Γεωργίου – ο
γνωστός Ρέουτερ και, τελευταία, ένας τόμος
για τον Κώστα Μοιράνθη.
Παρουσιαζόμενος ενώπιον κοινού, σε εκδήλωση, μπροστά σε Κερυνειώτες κυρίως, για να πω
λίγα λόγια για το τελευταίο βιβλίο της, που αναφέρεται σε μια προσωπικότητα που έδρασε στον,
κατεχόμενο σήμερα, κερυνειώτικο χώρο, αισθάνθηκα άβολα μήπως και εκδιπλώσω τις σκέψεις μου
με την άνεση του προνομιούχου. Μήπως μιλήσω
με αποστασιοποιημένο και εγκυκλοπαιδικό τρόπο
για τον πόνο της προσφυγιάς σε ανθρώπους, που
βιώνουν αυτόν τον πόνο, ενώ εγώ, όσο και να προσπαθούσα, θα παρέμενα στη θεωρητική και νοητική εκδίπλωση του θέματος.
Γιατί μεγάλωσα σε μια κοινότητα της ελεύθερης Κύπρου. Ζω, τώρα, στη Λευκωσία. Κάθε που
με πιάνουν οι καταθλίψεις μου και οι μαύρες μου,
όταν τα υπαρξιακά και ψυχολογικά μου φτάνουν
σε αδιέξοδο, οδεύω τάχιστα για τη γενέτειρά μου.
Περπατώ για πολλές ώρες στους τόπους, όπου βλάστησαν τα δώδεκά μου χρόνια, μέσα στις οικείες
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 2008, σ. 369
– 389.
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μυρωδιές και τις οικείες εικόνες, στη γνωστή χλωρίδα του κάμπου της και την πανίδα της -φτωχική
αυτή αλλά ξέρω τα ονόματά της όλα. Οι μνήμες και
οι συνεκτικοί δεσμοί αναζωογονούνται αμέσως,
μια φρεσκάδα με δροσίζει, ό,τι συγκρότησε τον
κόσμο μου στην παιδική μου ηλικία παραμένει
ζωντανό και έτσι ηρεμεί η καρδιά μου. Επιστρέφω στο σπίτι, στη Λευκωσία, διαφορετικός, ένας
άλλος άνθρωπος. Τότε σκέφτομαι ότι το μεγαλύτερο έγκλημα της τουρκικής κατοχής είναι αυτό
το ξερίζωμα, η βίαιη εκθεμελίωση και η διακοπή
της συνέχειας. Παρόμοια αισθήματα κατάθλιψης
και υπαρξιακών κενών και αδιεξόδων έχουν και οι
άλλοι άνθρωποι, οι πρόσφυγες όμως δεν έχουν το
δικαίωμα της συνέχειας και της
επιστροφής, της αναγεννητικής προσπέλασης στους τόπους
της παιδικής τους ηλικίας, πρέπει να γυρίζουν σαν τις άδικες
κατάρες πέριξ των προσφυγικών συνοικισμών και των άλλων συνοικιών, όπου βρίσκεται
τώρα το σπίτι τους.
Πιστεύω ότι εδώ επιβάλλεται η παράθεση ενός μικρού
αποσπάσματος από την παρουσίαση, που έγραψα για ένα
βιβλίο, που αναφερόταν στην
κοινότητα του Ασκά, σε μια κοινότητα, δηλαδή, της ελεύθερης
Κύπρου:
«Κάτοικοι του Ασκά, αυτής
της παραδεισένιας φέτας που
αναδεικνύει το βιβλίο, που αφιερώνεται στον συλλογικό σας χώρο», έγραψα στη βιβλιοπαρουσίαση αυτή, «να χαίρεστε την κοινότητά σας και να προχωρήσετε και στο
μέλλον με τα τεκμήρια της ευαισθησίας και των συνεκτικών ιστών, που δημιουργεί ο γενέθλιος τόπος.
Αλλά κάθε τέτοια ευφρόσυνη γιορτή, που επιτελεί η
έκδοση ενός βιβλίου για τις ζωντανές ελληνικές κοινότητες της Κύπρου, ας είναι και μια υπόμνηση της
έλλειψης, του κενού και της πίκρας στους κατοίκους
των κατεχομένων κοινοτήτων. Εμείς οι τυχεροί, που
μένουμε στις κοινότητές μας, ή μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να επιστρέψουμε σ’ αυτές και να αρπάξουμε ξανά το κομμένο νήμα της ζωντανής μνήμης
και της ζωντανής βίωσης, ας κρατήσουμε κι ενός
λεπτού μνήμη, αφιερωμένο στις σμπαραλιασμένες
ψυχές των κατοίκων από τις κατεχόμενες κοινότητες, που η τουρκική βαρβαρότητα σφαγίασε και τη
σύνδεση με την παιδική τους ηλικία».
Η Ρήνα Κατσελλή έρχεται σ’ αυτό το θέμα αρωγός, ειδικά στον Κερυνειώτη, με τις έρευνες και τις
εκδόσεις της, επειδή του προσφέρει μια κορυφή
Eνατενίσεις



για να κρατηθεί, έστω για λίγο, στο αποκούμπι της
μνήμης και της αναπόλησης, πριν στροβιλιστεί
πάλι στη δίνη του ανέστιου και του ξεριζωμένου.
Γιατί κανένα βιβλίο δεν μπορεί να προσφέρει την
πλήρη αναπλήρωση.
Στο καινούργιο βιβλίο της ασχολείται με
τον Κώστα Μοιράνθη, δάσκαλο, λογοτέχνη
και μουσικό, που εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Κερύνειας, έζησε και πέθανε εκεί, δολοφονημένος από τα τουρκικά στρατεύματα
εισβολής το 1974, και σφράγισε τον κερυνειώτικο χώρο με την παρουσία και τις δραστηριότητές του. Παρακολουθεί τη ζωή του από τη γενέτειρά του, στα βουνά της Πιτσιλιάς, στις διάφορες
μετακινήσεις του, στους τόπους
διορισμού του. Θεωρώ ως αρετή
του βιβλίου το ότι δεν παραθέτει
απλώς τα βιογραφικά του στοιχεία, μα προβαίνει και σε ανάλυση των συνθηκών, κοινωνικών
και πολιτιστικών, του ήθους, του
έθους και των συνηθειών των
κοινοτήτων στις οποίες τοποθετήθηκε ως δάσκαλος και έδρασε
σ’ αυτές: Δίκωμο (1924 – 1927),
Αγρός (1927 – 1931), Άγιος Αμβρόσιος (1931 – 1933), Καζάφανι
(1933 – 1939), Ριζοκάρπασο (1939
– 1942), Τριμίθι (1942 – 1945),
Άγιος Επίκτητος (1945 – 1948),
Κερύνεια (1948 – 1951), Άγιος
Ιωάννης Αγρού (1951 – 1953), Λιοπέτρι (1953 – 1956), Περιστερωνοπηγή (1956 – 1958), Τρίκωμο
(1958 – 1963). Για όλες τις κοινότητες παραθέτει ειδικά στοιχεία και πληροφορίες,
μα ταυτόχρονα παρακολουθεί και τις ευρύτερες
εξελίξεις στο Κυπριακό, στην κοινωνία και την
πολιτική ζωή του νησιού, όπως είναι τα Οκτωβριανά, ο αγώνας του 55 – 59, η υποκινούμενη από την
Τουρκία ανταρσία του 1963 και οι διακοινοτικές
ταραχές. Επίσης ερευνά την επίδραση των εξελίξεων στη ζωή του βιογραφούμενου Κώστα Μοιράνθη, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του – με
συγκίνηση στάθηκα στην εμμονή του για σπουδές
στο βιολί και στην απόφασή του, αρκετά χρόνια
αργότερα, να εγκαταλείψει τα όνειρα για μουσικές
σπουδές στο εξωτερικό. Η μικρή Κύπρος, ειδικά την
περίοδο που έζησε ο Μοιράνθης, ήταν πολύ σκληρή
για τέτοια όνειρα και η ματαίωση, η διάψευση και η
παραίτηση ήταν το φυσιολογικώς αναμενόμενο για
εκατοντάδες ευαίσθητους και ονειροπόλους νέους.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Μοιράνθης αποφασίζει ότι «πρώτα θα είναι δάσκαλος, ενώ παράλληλα θα μελετούσε και θα ασχολείτο με τη συγγραφή διηγημάτων και μυθιστορημάτων. Το βιολί και
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γενικά η μουσική θα ήταν μόνο η αναψυχή του».
Στο βιβλίο της Ρήνας Κατσελλή για τον Μοιράνθη, σε ειδικό κεφάλαιο αναδημοσιεύονται οι
λογοτεχνικές καταθέσεις του στα έντυπα της Κύπρου: Πάφος, Κυπριακά Γράμματα, Πνευματική
Κύπρος.
Ακόμη δημοσιεύει αλληλογραφία με τα μέλη
της οικογένειάς του και σε ειδικό κεφάλαιο το περιεχόμενο των επιστολών του Ι. Συκουτρή προς
τον Μοιράνθη.
Γιατί ο Κώστας Μοιράνθης, νεαρός τότε, δεκαεννέα χρονών, έρχεται σε επαφή και αλληλογραφεί με τον μεγάλο φιλόλογο Ιωάννη Συκουτρή,
που βρισκόταν στην Κύπρο, εργαζόμενος στο Ιεροδιδασκαλείο της Λάρνακας. Τόλμη εκ μέρους του
Μοιράνθη, αλλά και πνεύμα ευρύ εκ μέρους του
Συκουτρή, που απαντά και μπαίνει σε διάλογο με
εκτενή γράμματα, απευθυνόμενα σε ένα άνθρωπο
που μόλις αρχίζει να διατυπώνει τις ανησυχίες του.
Όπως γράφει ο Συκουτρής (σελ. 267): «Δι’ εμέ, όχι
μόνον καθήκον, αλλά και ευχαρίστησίς μου να έρχομαι εις επαφήν προς εκείνους οι οποίοι πρόκειται
ν’αποτελέσουν την νέαν γενεάν, και μάλιστα όταν
δεικνύουν από τώρα ότι ημπορούμε να ελπίζωμεν
εις αυτούς κάπως βάσιμα»
Ο μεγάλος Συκουτρής διέκρινε λοιπόν τον
Μοιράνθη, ελπίζει σ’ αυτόν. Η αλληλογραφία τους
σχετίζεται με τα αγαπημένα θέματα των λογίων
αυτής της εποχής: η γλώσσα και το γλωσσικό ζήτημα με τη διαμάχη Καθαρεύουσας και Δημοτικής, η
λογοτεχνία και άλλα.
Και πράγματι ο Κώστας Μοιράνθης μπορεί
να δώσει στον χώρο της λογοτεχνίας. Άνθρωπος αφοσιωμένος στη μουσική, μελετά λογοτεχνικά και άλλα βιβλία, με ευαισθησία στο θέμα
της κοινωνικής δικαιοσύνης και των εθνικών
διεκδικήσεων της Κύπρου και κάποτε αρχίζει
με ολιγοσέλιδες λογοτεχνικές καταθέσεις. Τα
παρατά για ένα μεγάλο διάστημα. Όπως ο ίδιος
αναφέρει: «Το 49 δημοσίεψα το “Γαμήλιο ταξίδι”
σα διαφήμιση για [τη νουβέλα] Το Άντρο και ανάγγελλα τη σύντομη έκδοσή του. Αλλά τον επόμενο
χρόνο δεν είχα λεφτά. Τον άλλο άρχισα το ρετουσάρισμα, ώστε να πυκνώσω το έργο ακόμα πιο πολύ,
δεν πρόφτασα να το τελειώσω το καλοκαίρι, το δασκαλίκι σπάζει τα νεύρα, την αντοχή, στο μεταξύ
νέες ιδέες με πολιόρκησαν, νέα προβλήματα, της Τέχνης και της ζωής, άλλη αναβολή, για να κάμω το
έργο πιο σύνθετο και…Το αποτέλεσμα ότι πέρασαν
τα χρόνια, ο ενθουσιασμός έσβησε, έρχεται πια το
ερώτημα: Για ποιο σκοπό;».
Ακόμη, όταν έδειξε τα πεζογραφικά του δημιουργήματα σε κάποιο λόγιο αυτός τον απέτρεψε
όσον αφορά το θέμα της δημοσίευσής τους, γιατί
τα έβρισκε πολύ τολμηρά.
152



Στις μαρτυρίες αυτές κωδικοποιούμε τις δυσκολίες της κυπριακής κοινωνίας για ένα συγγραφέα
υποψήφιο ή εν ενεργεία. Δυσκολίες οικονομικές,
περισπασμός στα επαγγελματικά, μη ενθάρρυνση
από τον κοινωνικό περίγυρο, πουριτανισμός, αλλά
και οι αμφιβολίες και οι μετεωρισμοί του ίδιου του
συγγραφέα.
Όμως, στην εξέλιξη ο Κώστας Μοιράνθης χαρακτηρίζεται και από ένα μεγαλόπνοο συγγραφικό
πρόγραμμα. Ύστερα από κάποιο διάστημα συγγραφικής αποχής επιστρέφει στο γράψιμο, ρίχνεται
παθιασμένα στις μυθιστορηματικές του σελίδες, εργάζεται συνεχώς, και τα τελευταία χρόνια της ζωής
του ολοκληρώνει εννέα μυθιστορήματα. Προγραμμάτιζε μάλιστα ταξίδι στην Αθήνα, τον Σεπτέμβριο
του 1974, για να διευθετήσει την έκδοση των βιβλίων του. Είναι πια οικονομικά άνετος, σχεδιάζει την
έκδοση ενός μυθιστορήματός του κάθε χρόνο.
Η τουρκική εισβολή, τον Ιούλιο του 1974,
όμως συντρίβει τα πάντα. Ο Μοιράνθης δολοφονείται από τους Τούρκους στρατιώτες,
τα γραφτά του χάνονται, ανάμεσά τους και τα
εννέα ολοκληρωμένα μυθιστορήματα, ο ίδιος
ρίχνεται σε άγνωστο τάφο.
Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία για την τελευταία μέρα της ζωής του, που μας παραθέτει η
συγγραφέας Ρήνα Κατσελλή:
«Οι νέοι πολεμούσαν τον εχθρό στα φυλάκια
εξουθενωμένοι. Ο ίδιος δεν ήταν νέος, αλλά μπορούσε να είναι κάπως χρήσιμος. Προσφέρθηκε να μεταφέρει με το αυτοκίνητό του τρόφιμα στα φυλάκια.
Την τελευταία διαδρομή την έκανε Δευτέρα, 22 του Ιούλη, μετά που έγινε ανακοίνωση
από το ραδιόφωνο πως έγινε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. [...]Αφού φόρτωσαν στο
αυτοκίνητο τα φαγητά, διέταξαν ένα νεαρό
εθνοφρουρό να τον συνοδεύσει για να πάνε
μαζί στα δυτικά φυλάκια, γύρω από το στρατόπεδο της Παναγίας της Γλυτζιώτισσας και
να τα διανέμουν.
[…]Ξεκίνησε με τον νεαρό εθνοφρουρό
συνοδηγό, διάσχισε την οδό Πραξάνδρου μέχρι το τέλος και πήρε την οδό Λαπήθου, στην
οποία πηγαινοερχόταν πάνω από σαράντα
χρόνια. Ήταν ο δρόμος προς το κτήμα, το
σπίτι του.[...]
Ως εδώ ήταν! Ριπή Τούρκου ακροβολιστή
ή σφαίρες από πολυβολισμό τανκ τον πέτυχαν. Προσπάθησε φαίνεται να κάνει επαναστροφή και να γυρίσει στην Κερύνεια, αλλά
το αυτοκίνητο σταμάτησε εκεί καίρια τραυματισμένο, όπως και ο ιδιοκτήτης του. Ο νεαρός
συνοδηγός του δεν πληγώθηκε. Βγήκε από το
αυτοκίνητο και κατάφερε να σύρει τον πληγωμένο Μοιράνθη στη νότια μεριά του δρόEνατενίσεις

μου, όπου υπήρχε ένα ξέβαθο αυλάκι και μετά
ψηλός όχτος. Τον ακούμπησε εκεί. Ήταν ζωντανός και είχε τις αισθήσεις του. Τις τελευταίες δυνάμεις του τις εξάντλησε, για να πει
στον νεαρό από πού έπρεπε να διαφύγει. Ήξερε όσο κανένας άλλος τα κατατόπια».
Του έδωσε τις σωστές οδηγίες πώς να ξεφύγει και τον παρότρυνε να φύγει. «Άφησε με
εμένα!», του τόνισε, «πήαινε να γλυτώσεις». Ο
νέος δεν είχε εκλογή, υπάκουσε και γλύτωσε.
Κωδικοποιώ τώρα τα τρία κύρια σημεία που
σφραγίζουν το τέλος της ζωής του ανθρώπου και
δημιουργού Κώστα Μοιράνθη:
α) Σκοτώνεται από τα τουρκικά στρατεύματα
εισβολής, που προωθούνταν προς την Κερύνεια
όταν, υπηρετώντας στην Πολιτική Άμυνα, έπαιρνε
φαγητό στους στρατιώτες, που μάχονταν υπέρ πατρίδος. Ένας ακόμη νεκρός από το τουρκικό βόλι
στις πιο τραγικές και προδομένες μέρες, που γνώρισε αυτός ο τόπος στη
μακραίωνη διαδρομή του.
β) Στο σπίτι του είχε
πολυσέλιδη λογοτεχνική
δημιουργία, που, όπως
αναφέραμε, προγραμμάτιζε, για να εκδοθεί από
εκδοτικό οίκο της Αθήνας. Οι Τούρκοι λεηλάτησαν όμως το σπίτι του και
όπως ευστόχως έγραψε
ο ανιψιός του, και καλός
ποιητής, Γιάννης Παπαδόπουλος, τα σκορπισμένα
χαρτιά του «λιώσανε μέσα στα λεμονόδεντρα με το
πρωτοβρόχι, πρώτη και τελευταία έκδοση από το
πιεστήριο του Αττίλα» Το πιεστήριο του Αττίλα,
που δεν υπηρετεί τις λειτουργίες της ζωής και της
δημιουργίας, αλλά του θανάτου, σαν μυλόπετρα του
χάρου. Σ’αυτό το πιεστήριο συνθλίψανε τόσα και
τόσα πολιτιστικά δημιουργήματα του τόπου μας,
αρχεία, βιβλιοθήκες, αλληλογραφία πνευματικών
δημιουργών, εκκλησίες, νεκροταφεία, εικόνες ανυπολόγιστης αξίας, που όδευσαν σε ξένα κέντρα -το
στάδιο της λεηλασίας χαρακτηρίζει ακόμη τις νοοτροπίες του τουρκικού κράτους, η καταστροφή και
η εκθεμελίωση τόπων αποτελεί τη συνηθισμένη
και οικεία τακτική για την τουρκική λογική.
γ) Τρίτο σημείο, ο τάφος του Κώστα Μοιράνθη
είναι άγνωστος. Μέσα στη δίνη της εισβολής και
της προώθησης των τουρκικών στρατευμάτων
δεν γνωρίζουμε πού απέθεσαν τη σορό του, πού
σήμερα αναπαύεται.
Χωρίς μνήμα, χωρίς δηλαδή μνήμη, τάφο που
να μνημειώνει την τελευταία κατοικία του. Κι
όμως ο σεβασμός στους νεκρούς και η φροντίδα για
Eνατενίσεις



τον τάφο τους αποτελεί βασική συνισταμένη της
ελληνικής κοινωνίας. Στα ομηρικά έπη είναι έκδηλο, προβάλλεται έντονα. Χαρακτηριστικά ο νεκρός Ελπήνορας παρακαλεί τον Οδυσσέα να φροντίσει για την ταφή του. Να με θυμηθείς, του λέει,
μη φύγεις και με εγκαταλείψεις άταφο, άκλαυτο:

«Μή μ’ ἂκλαυτον ἂθαπτον ἰὼν ὂπιθεν καταλίπειν». Σήμα να ανυψώσεις για χάρη μου στο πε-

ριγιάλι της θάλασσας, να βλέπουν οι μελλούμενοι
και να με μνημονεύουν, του τονίζει.
Από τις αρχές του ελληνικού πολιτισμού, το
μνήμα, ο τύμβος και η επιτύμβια επιγραφή σημείωναν το πέρασμα του νεκρού από τη ζωή, καθώς
και τον τόπο ανάπαυσής του. Ο Ελπήνορας ζητά να
τοποθετηθεί στον τάφο του ένα κουπί, ως μνημείωση μιας ύπαρξης που κωπηλατούσε, όταν ήταν
ζωντανός. Στην εξέλιξη, με τη διάδοση της γραφής, καθιερώνεται η επιτύμβια επιγραφή, που μας
άφησε σπάνια σε ποιότητα
και συμπύκνωση κείμενα
για το θέμα του θανάτου,
μα και κείμενα φιλοσοφικής εγκαρτέρησης και περηφάνειας.
Και ο χριστιανικός
κόσμος συνέχισε τη συνήθεια των επιτυμβίων
επιγραμμάτων, γιατί ο
Χριστιανισμός
ανέδειξε
τη φροντίδα περί των κεκοιμημένων, η περιποίηση των τάφων τους και
η τέλεση μνημοσύνων και λειτουργιών για τους
προσφιλείς νεκρούς αποτελεί θεμελιώδες ήθος της
χριστιανικής ζωής.
Χαρακτηριστικά ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης,
όταν επισκεπτόταν μια πόλη της Ελλάδας, παρατηρούσε τη συμπεριφορά των κατοίκων όσον αφορά τη
φροντίδα και περιποίηση του κοιμητηρίου και ανάλογα με την κατάστασή του έβγαζε συμπεράσματα
για την πνευματικότητα της τοπικής κοινωνίας.
Το βιβλίο της Ρήνας Κατσελλή αποτελεί
ένα είδος επιτυμβίου στον Κώστα Μοιράνθη.
Δεν γνωρίζουμε τον τάφο του, πού κείται, την
τύχη των γραπτών του, που μπορεί να τον καθιέρωναν στον χώρο της λογοτεχνίας. Μπροστά στη φρικιαστική παγωνιά της ανυπαρξίας
και της έλλειψης μνήματος /σήματος για μια
ανθρώπινη ύπαρξη που έλαμψε και δημιούργησε κάποτε, το βιβλίο της διασώζει και αποτυπώνει την παρουσία του ως επιτύμβια στήλη.
Πνεῡμα Μοιράνθους τόδε βιβλίο κεύθει,
ἦθος, ἒθος καὶ συνήθειαν μουσικοῡ,
γεωργοῡ, διδασκάλου, συγγραφέως·
τὰ δὲ ἄλλα γαῑα Κυρηνείας. 

■
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Ο Ιάκωβος Φιλίππου

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
Ιάκωβος Φιλίππου

Ο

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, έφυγε
ξαφνικά στις 22 Οκτωβρίου 2009.
Γεννήθηκε στη Γαλάτα Σολέας
στις 20 Φεβρουαρίου 1930 και αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας.
Στη συνέχεια σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης στην Ελβετία, αποκτώντας
το δίπλωμά του το 1957. Εργάστηκε για 2 χρόνια
στην Ελβετία και στη Γαλλία.
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Επέστρεψε στην Κύπρο το 1959 και το 1960
ίδρυσαν μαζί με τον αδελφό του Ανδρέα Φιλίππου
το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Ι+Α Φιλίππου, το οποίο
για 50 σχεδόν χρόνια αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα στο χώρο της αρχιτεκτονικής / πολιτικής
μηχανικής στην Κύπρο και στο εξωτερικό, τυγχάνοντας μεγάλης αναγνώρισης για τον επαγγελματισμό και την πολυδιάστατη προσφορά του.
O Ιάκωβος Φιλίππου άφησε το στίγμα του
στη σύγχρονη αρχιτεκτονική της Κύπρου με
Eνατενίσεις

εκατοντάδες έργα, είτε μεγάλα είτε μικρά, που
μιλούν από μόνα τους και θα μιλούν στη διαδρομή του χρόνου. Έργα, όπως Τράπεζες,
Σχολεία, Νοσοκομεία, Ξενοδοχεία, Κυβερνητικά Κτίρια, Εμπορικά Κέντρα, Αεροδρόμια,
Ιδιωτικές Κατοικίες κ.ά. Όλα τα έργα που
δημιουργήθηκαν σ’ αυτό το μισό αιώνα της
έντονης αρχιτεκτονικής του δημιουργίας χαρακτηρίζονται από τον επαγγελματισμό, το
«αρχιτεκτονικό μεράκι» και την ψυχή που
έβαζε πάντα μέσα σ’ αυτά.
Παράλληλα με τη δραστηριότητά του στο χώρο
της Αρχιτεκτονικής, ο Ιάκωβος Φιλίππου ανέπτυξε πολύχρονη δραστηριότητα στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης υπηρέτησε τον τόπο
από διάφορα και σημαντικά πόστα και συμμετείχε
ενεργά σε δύσκολες αλλά καθοριστικές
στιγμές για τη Λευκωσία. Ήταν μέλος
της πενταμελούς Δημοτικής Επιτροπής Λευκωσίας για περισσότερο από 22
χρόνια, από τις 7 Δεκεμβρίου 1964 μέχρι και τις Δημοτικές εκλογές στα μέσα
του 1986. Υπήρξε Αντιδήμαρχος και
σταθερός συνεργάτης όλων των Προέδρων των Δημοτικών Επιτροπών της
Λευκωσίας για το καλό της πρωτεύουσας και την πρόοδο των πολιτών της.
Πάντα πίστευε στη δημοκρατία και
πρωτοστάτησε στην αλλαγή και τη θέσπιση νέας νομοθεσίας για την τοπική
αυτοδιοίκηση και για την εκλογή των
Δημοτικών Συμβουλίων.

Στον τομέα του Αθλητισμού, εκτός από τη
συμμετοχή του για δεκαετίες στον ΓΣΠ, υπηρέτησε ως μέλος Διοικητικών Συμβουλίων του Ποδοσφαιρικού Σωματείου ΑΠΟΕΛ και Πρόεδρος του
Σωματείου στην περίοδο 1975 μέχρι 1982.
Ο Ιάκωβος Φιλίππου ήταν άνθρωπος μετριοπαθής και χαμηλών τόνων. Διακρινόταν για την
απλότητά του, την αγάπη για το συνάνθρωπό του,
το σεβασμό της αντίθετης σκέψης και το μεγάλο
ενδιαφέρον για τις τέχνες και τον πολιτισμό. Ήταν
πολιτικοποιημένος με γνώση της ιστορίας και του
Ελληνικού Πολιτισμού, γνήσιος πατριώτης με
έντονο ενδιαφέρον για τα κοινά και η συνεισφορά
του ήταν πάντα ειλικρινής και ανιδιοτελής.
Ο Ιάκωβος Φιλίππου διατηρούσε για μισό
αιώνα άριστους φιλικούς και επαγγελματι-

Συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας από την ίδρυσή του το
1971 μέχρι το 1986. Ήταν δραστήριο
και ενεργό μέλος της Συμβουλευτικής
Ο Ιάκωβος Φιλίππου με τον αδελφό του Ανδρέα
Επιτροπής του Λεβέντειου Δημοτικού
Μουσείου από την ίδρυσή της το 1984
μέχρι σήμερα. Οι ιδέες του πάντοτε εποικοδομητικούς δεσμούς με την Ιερά Μονή Κύκκου και
κές, ενώ η εισήγησή του για τη δημιουργία συλλοέτρεφε μεγάλη εκτίμηση για το θρησκευτικό,
γής κεντημάτων στο Λεβέντειο Μουσείο έχει φθάπνευματικό, φιλανθρωπικό και πολιτιστικό
σει σε σημείο, ώστε το Μουσείο να διαθέτει σήμερα
έργο που διαχρονικά επιτελεί.
τη μεγαλύτερη ίσως συλλογή κεντημάτων.
Ως αρχιτέκτονας έβαλε τη σφραγίδα του στα
Διετέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραδιάφορα εκκλησιαστικά / μοναστηριακά έργα της
φής Αρχιτεκτόνων Κύπρου και για σειράν ετών
Μονής και άλλες αναπτύξεις, με τις οποίες συνδεΠρόεδρος του Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνόταν η Μονή, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα είναι
δέσμου, μέλος του Θεατρικού Οργανισμού Κύτο Γυμνάσιο και Λύκειο Κύκκου στη Λευκωσία
πρου και μέχρι τον θάνατό του υπηρετούσε ως
που αποτελεί σημαντικό αρχιτεκτονικό πόνημα
Αντιπρόεδρος του Γ.Σ.Π. (Γυμναστικός Σύλλογος
με το οποίο ο Ιάκωβος Φιλίππου ασχολήθηκε στην
Παγκύπρια).
αρχή της αρχιτεκτονικής του πορείας. 
■
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Βίας
Λειβαδάς
(1934-2009)
«Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι,
καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν»
l Ρένου Θ. Κυριακίδη
Φυσιογνώστη

Σ

το χωριό Άγιος Σέργιος της επαρχίας Αμμοχώστου σύχναζαν οι
χωριανοί κάθε μεσημέρι στο καφενείο, για να ακούσουν τα νέα
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από
το ραδιόφωνο.
Πήγαιναν όλοι τρεχάτοι και χαρούμενοι γιατί
συνεχώς άκουαν ότι οι Ελληνικές Δυνάμεις νικούσαν τους Ιταλούς και στο τέλος τους έδιωξαν
από το Ελληνικό έδαφος και τους κυνηγούσαν
στις Βορειοηπειρώτικες περιοχές, ελευθερώνοντας μια-μια τις πόλεις και τα χωριά της.
Μαζί με τους χωρικούς ήταν και ο γιατρός του
χωριού, ο Ιωάννης Χριστοφόρου Λειβαδάς.
Έβαλαν το ραδιόφωνο στο σταθμό της Αθήνας
και περίμεναν. Ακούγεται η φωνή του ομιλητή:
‘‘Αδελφοί Έλληνες, είναι η τελευταία φορά που
ακούτε τη φωνή μου. Οι Γερμανοί μπήκαν στην
Αθήνα. Ζήτω η Ελλάς».
Ο γιατρός σηκώθηκε και αμίλητος προχωρεί
προς το σπίτι του. Μπήκε μέσα. Βλέπει τα παιδιά
του, τον Ρένο, τον Νικία, τον Βία, που ήτανε τότε
επτά χρονών, και τη γυναίκα του τη Μαρία, και
αρχίζει να κλαίει γοερά.
‘‘Παιδιά μου’’, τους λέγει, ‘‘οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ελλάδα μας και μπήκαν στην Αθήνα’’, και
συνέχισε το κλάμα.
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Τα παιδιά αμίλητα συμμετείχαν στη λύπη του
πατέρα τους.
Τέτοιαν εθνική αγωγή πήρε ο Βίας από το σπιτικό του.
Στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού του, ο δάσκαλος μια μέρα έπαιξε με το βιολί του ένα σκοπό.
Ρώτησε τους μαθητές του ‘‘ποιoς ήταν αυτός ο σκοπός’’; Τα παιδιά δεν ήξεραν. Μόνο ο Βίας σήκωσε
το χέρι.
‘‘Λέγε Βία’’.
Ο μαθητής σηκώθηκε από το θρανίο του και
είπε: ‘‘Είναι ο Εθνικός μας Ύμνος, Κύριε’’.
Ο Βίας το ήξερε, γιατί στο σπίτι του το τραγουδούσε ο πατέρας.
Όταν άρχισε ο Απελευθερωτικός Αγώνας της
ΕΟΚΑ, ο Βίας ήταν στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου Αμμοχώστου.
Μια μέρα μπήκε στο σπίτι του ο Μάξιμος Κουρσουμπάς, πρώτος ξάδερφος του Βία από τη μητέρα
του. Ξεμονάχιασε τον Βία, που ήταν τότε δεκαoκτώ
χρονών, και του λέγει: ‘‘Τα μεγαλύτερά σου αδέλEνατενίσεις

φια, ο Ρένος και ο Νικίας, σπουδάζουν, εσύ είσαι
ελεύθερος. Ετοιμάσου να γίνεις μέλος της ΕΟΚΑ’’.
Από εκείνη τη μέρα ο Βίας έβαλε φωτιά στα
όνειρά του. Όρθωσε το ανάστημά του και με σύνθημα το ‘‘Ελευθερία ή Θάνατος’’ περίμενε την ώρα
να γίνει μέλος της ΕΟΚΑ.

Μάρκου Δράκου στον Κύκκο και ο Βίας μετακινήθηκε στη Λευκωσία. Τον παράλαβε ο ήρωας Στέλιος Μαυρομμάτης, και τον πήρε στο ενοικιασμένο
σπίτι ‘‘των δυο κολωνών’’, όπως το έλεγαν, στην
οδό Αρτέμιδος 10, πάροδος της οδού Πάφου.

Έγνοια του και καημός του ήταν να τιμήσει
το όνομα Λειβαδάς, που του κληροδότησαν οι γονείς του.

Εκεί έμενε και ο Μιλτιάδης Παλλήκαρος, εξάδελφος του Παλληκαρίδη. Την 15η μέρα της διαμονής του προδίδεται το σπίτι, και ο Βίας ξεφεύγει
της σύλληψης από την πίσω σκάλα του σπιτιού.

Δράση του Βία

Μεταβαίνει στη Λάρνακα και ενώνεται με την
ομάδα σαμποτέρ της πόλης.

Πριν τις 14 Δεκεμβρίου 1955, ο Βίας ήταν Λευκωσία. Έμενε στην οδό Δημώνακτος κοντά στην
Πύλη Αμμοχώστου μαζί με τον αγωνιστή Αλέκο
Πανταζή από την Αμμόχωστο και μερικούς άλλους αγωνιστές.
Στις 14 του Δεκέμβρη έγινε η επίθεση εναντίον
Άγγλων στην οδό Λήδρας. Κατά την επίθεση αυτή
πληγώθηκε και συνελήφθη ο Αλέκος Πανταζής.
Έγινε αμέσως ο Βίας καταζητούμενος και την 17η
του Δεκέμβρη μεταφέρθηκε με τα αυτοκίνητα της
‘‘Σολέας’’ στην Κακοπετριά. Από την Κακοπετριά
οδηγήθηκε στη Γαλάτα, στο σπίτι του οδηγού της
‘‘Σολέας’’ Κυριάκου Πιπερίδη, άλλαξε ρούχα και
ντύθηκε σαν αντάρτης και με οδηγούς τον Ανδρέα
Γερμανό και Γιακουμή Βωβό φθάσαμε στο ‘‘στιάδι
της Κουφής’’, στην πίσω Γαλάτα όπου τον έφεραν
σε επαφή με τον θρύλο, τον μυθικό γίγαντα, τον
Αρχηγό Διγενή.
Του άπλωσε το χέρι ο Αρχηγός και του είπε:
‘‘Έλα να υποφέρεις κι εσύ μαζί μας’’.
Πήρε το ψευδώνυμο ‘‘Θαλής’’, και έμεινε μαζί
με τον Αρχηγό, τον ‘‘θείο’’, όπως τον φωνάζανε, μια
νύχτα. Κοιμόταν ο Αρχηγός, τυλιγμένος σε μια
κουβέρτα χάμω στη γη και αυτός τον έβλεπε και
τον θαύμαζε.
Ήτανε πλέον βέβαιος πως το αντάρτικο είναι η
κορυφαία έκφραση της αγωνιστικής ανάτασης.
Ξυπνήσανε το πρωί, του έδωσαν ένα αυτόματο Sten και ανηφορήσανε για τα νέα κρησφύγετά
τους. Ανεβήκανε για μια ώρα περίπου, φθάσανε
στον χώρο των κρησφυγέτων και αρχίσανε να
σκάβουνε τη γη και ετοιμάσανε δυο κρησφύγετα
για να τους χωράει όλους. Σε μια μέρα ετοιμάσανε και τρίτο κρησφύγετο λίγο μακριά από τα άλλα
δυο για να το χρησιμοποιήσουνε σε ώρα ανάγκης.
Μια μέρα μετά την Πρωτοχρονιά, ανηφόριζε προς τα κρησφύγετά τους ο Αγγλικός στρατός.
Αμέσως καμουφλάρανε τα κρησφύγετα, ο Αρχηγός με δυο άλλους τραβήξανε για τα Λημέρια του
Eνατενίσεις



Τέσσερις αγωνιστές αποφασίζουν να ρίξουν
χειροβομβίδες σε κέντρο, που σύχναζαν μόνο Άγγλοι στρατιώτες.
Τις 11.2.56 έβαλαν στο αυτοκίνητο τέσσερις
χειροβομβίδες και πήγαν προς το κέντρο. Ο τέταρτος αγωνιστής δεν παρουσιάστηκε. Έριξαν τις
τρεις χειροβομβίδες και φύγανε. Στο δρόμο τους
σταματούν οι Άγγλοι στρατιώτες και βρίσκουν την
τέταρτη χειροβομβίδα.
Τους συλλαμβάνουν και με την κατηγορία μεταφοράς πολεμικού υλικού τους καταδικάζουν εις
ισόβια δεσμά στις 9.4.1956.
Στις φυλακές φέρνουν και τον φίλο του Στέλιο Μαυρομμάτη, καταδικασμένο στη θανατική
ποινή.
Ζει ο Βίας το δράμα του και παρακολουθεί ανήμπορος θεατής τον απαγχονισμό του Στέλιου Μαυρομμάτη την 21η Σεπτεμβρίου του 1956.
Όσον και αν φιλοσοφούσε τη ζωή του στις φυλακές, δεν έπαυε να είναι γι’ αυτόν μια τραγική
περιπέτεια.

Ο Βίας στις Αγγλικές φυλακές
Τον Φεβρουάριο του 1957 μεταφέρθηκε η δεύτερη δεκαμελής ομάδα καταδίκων αγωνιστών της
ΕΟΚΑ από τις φυλακές της Κύπρου στις φυλακές
της Αγγλίας.
Μεταξύ αυτών ήταν και ο Βίας. Πρώτα τον
μετάφεραν στις Φυλακές Wormwood Scrubs του
Λονδίνου και τον Δεκέμβρη του 1957 στις Φυλακές Wakefield του Yorkshire με άλλους εννιά συναγωνιστές του.
Εκεί βρήκαν άλλους τέσσερις Ιρλανδούς, μέλη
του ΙRA. Με την ομάδα αυτή γίνανε αδέλφια και
οργάνωσαν και τη δραπέτευσή τους από τις φυλακές. Η απόδραση έλαβε χώρα στις 12 Φεβρουαρίου 1959. Κατάφερε να αποδράσει μόνο ο Ιρλανδός
Seamus Murphy.
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Ο λόγος, που επέβαλε τη
δραπέτευση, ήταν οι συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. Όλοι
οι κατάδικοι του Wakefield
ήταν σφόδρα εναντίον των
Συμφωνιών. Στις 14 του Μάρτη οι κατάδικοι μεταφέρθηκαν
αεροπορικώς στην Κύπρο.

Σπουδές
και Απασχόληση
Σπούδασε ο Βίας Οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ Αθηνών και
παρακολούθησε μεταπτυχιακά στην Αγγλία στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων.

Ο Seamus
Murphy

Κατά τη διάρκεια των
σπουδών του υπήρξε Πρόεδρος
των σπουδαστών της ΑΣΟΕΕ,
ιδρυτικό μέλος της ΕΦΕΕ και μέλος του πρώτου
της Συμβουλίου.

Υπήρξε αντιπρόσωπος της κίνησης του Αρχηγού Διγενή στην ΑΣΟΕΕ.
Εργάστηκε στο Κέντρο Παραγωγικότητας για
15 χρόνια.
Ήταν ιδρυτικό μέλος του Σ.Κ. ΕΔΕΚ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου.
Ήταν Πρόεδρος των Πολιτικών Καταδίκων,
μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Συνδέσμων Αγωνιστών και μέλος του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ (Σ.Ι.Μ.Α.Ε.).
Κατά την Τουρκική εισβολή ήταν συντονιστής της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης
Εκτοπισθέντων και Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
Επαναδραστηριοποίησης Προσφύγων.
Μαζί με άλλους συναγωνιστές του ίδρυσε τον
Δεκέμβρη του 2005 την Κίνηση για τη Σωτηρία
της Κύπρου.
Στόχος της Κίνησης είναι να πληροφορεί τον
Κυπριακό Λαό για τους κινδύνους, που τον περιβάλλουν και να βρίσκεται σε εγρήγορση, για να
αντιμετωπίζει τα εις βάρος του τεκταινόμενα.

Ο Βίας με τη Φροσούλα την ημέρα του γάμου τους
Απόκτησαν τρία παιδιά, τη Γιόλη, τον Άγι και
τον Ορέστη. Σπούδασαν και τους τρεις. Οι δύο
πρώτοι δημιούργησαν οικογένεια.
Η γυναίκα του Ευφροσύνη, κοινώς Φροσούλα, συνήθιζε να λέει:
‘‘Ο Βίας είναι ευγενικός, καλοσυνάτος, ήρεμος, αγωνιστής και με ωραία εμφάνιση.
Είχε άριστες σχέσεις με τα παιδιά του. Με πατρικό τρόπο τα συνεβούλευε.

Γάμος

Όλοι τον αγαπούσαμε. Ήταν χρυσός άνθρωπος’’.

Σε μια δεξίωση φίλου του στις 17.11.1965 γνωρίστηκε με την Ευφροσύνη Κυριακίδου από τον
Στρόβολο. Ο γάμος έγινε στις 5.5.1968 στον Ναό
Χρυσελεούσης Στροβόλου.

Κάθε χρόνο έκαναν πολλές εκδρομές σε διάφορα μέρη του κόσμου.
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Το 1980 έκτισαν δικό τους σπίτι στη Μακεδονίτισσα.

Eνατενίσεις

Επαφές με τους Ιρλανδούς
Οι επαφές με τους Ιρλανδούς συνεχίστηκαν
και τον Αύγουστο του 1986 ο Seamus Murphy
ήλθε στην Κύπρο. Ολόχαρα τον υποδέχτηκαν οι
συγκατάδικοί του. O Murphy ήλθε και άλλες τρεις
φορές.
Το 2007 τρεις Ιρλανδοί αγωνιστές επισκέφθηκαν την Κύπρο, όπου διοργανώθηκαν υποδοχές
και συγκεντρώσεις
Τότε συμφωνήθηκε και η επίσκεψη Κυπρίων
Αγωνιστών στην Ιρλανδία.
Τον Μάιο του 2008, πενταμελής ομάδα Κυπρίων επισκέφθηκε την Ιρλανδία. Η υποδοχή,
οι συγκεντρώσεις και γενικά η έμπρακτη αγάπη
όλων των Ιρλανδών προς τους Κυπρίους ήταν
τόσο συγκινητική, που φανερώνει το ομόαιμο
και των δύο.
Το 1996 το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης
Αγώνα ΕΟΚΑ έστειλε διμελή ομάδα που έφθασε
μέχρι την Ιρλανδία. Ο ένας από τους δυο Κυπρίους
ήταν ο Βίας. Εκεί συναντήθηκαν με όλους τους Ιρλανδούς και ειδικά με τον συγκατάδικό τους τον
MacStiofain που, μετά την αποφυλάκιση του, έγινε αρχηγός του IRA.

Στιγμιότυπα από τη ζωή του Βία
l Πριν δέκα περίπου χρόνια εκπροσώπησε την
ΕΔΕΚ στους εορτασμούς του 1821 στη Νέα Υόρκη.
Μαζί του ήταν και η Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κλαίρη Αγγελίδου.
Σε μια στιγμή του λένε οι υπεύθυνοι της παρέλασης να ανέβει στην εξέδρα.

Ο Βίας στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη
στο τείχος του Ηρακλείου Κρήτης

‘‘Θα ανεβώ’’, τους λέει, ‘‘αν μαζί μου ανεβεί και
η Κλαίρη’’.
Τελικά δέχτηκαν ν’ ανεβεί και η Κλαίρη στην
Εξέδρα των επισήμων. Και ησύχασε η ψυχή του.
l Είχε φίλους υψηλά ιστάμενους, υπουργούς
στην Αθήνα. Έγνοια του ήταν οι φίλοι του να κρατούν σωστή θέση στο Κυπριακό. Όσοι απ’ αυτούς
υποστήριξαν στο σχέδιο Ανάν, έχασαν και την καλημέρα του. Μάλιστα ο Πρόεδρος της Βουλής κ.
Απόστολος Κακλαμάνης, όχι μόνο παραδέχθηκε
το λάθος τους, αλλά και έστειλε στεφάνι στην κηδεία του Βία.
l Ανέλαβε να ανεγείρει το μνημείο των αγωνιστών του 1931 κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο στη
Λευκωσία. Τα χρήματα τέλεψαν και το Μνημείο
ήταν ατέλειωτο. Δεν ήξερε τι να κάνει. Και το κακό
ήταν που ορίστηκε ημερομηνία αποκάλυψης του
Eνατενίσεις



Οι τρεις Ιρλανδοί στον τάφο του Νικόλα
Ιωάννου στο Καϊμακλί. Ο Νικόλας ανέλαβε
την οργάνωση της απόδρασης. Τον δολοφόνησαν οι Άγγλοι στις 17/7/1958
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Έτσι τέλειωσε το Μνημείο και έγιναν κανονικά τα αποκαλυπτήριά του από τον Τάσσο Παπαδόπουλο.
l Βρισκόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
και χαροπάλευε από την επάρατη νόσο. Δίπλα του
η αγαπημένου του γυναίκα, η Φροσούλα. Σε μια
στιγμή μίλησε και είπε στη γυναίκα του: «Θέλω
τον Γρηγόρη να έλθει να μου τραγουδήσει τον
‘‘Γέρο Δήμο’’».
‘‘Φροσούλα μου, θέλω να γίνω καλά γιατί πρέπει να δουλέψω. Πρέπει να τελειώσω αυτά που
πρέπει’’.
Έβλεπε όνειρα όταν κοιμόταν στο Νοσοκομείο
για το τι πρέπει να κάνει, για να έχουν καλό τέλος
οι προσπάθειές του.

Από την επίσκεψη των Κυπρίων στην Ιρλανδία. Αριστερά ο Βίας, πίσω του ο Pat, ο
Murphy, ο Δημήτρης Φιλιαστίδης, ο Ρένος
Κυριακίδης και ο Manus Canning
Μνημείου από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν ήξερε από ποιον άλλο να ζητήσει
βοήθεια.
Ανάφερε το πρόβλημά του και στην Πρόεδρο του Σ.Ι.Μ.Α.Ε. κα Κλαίρη Αγγελίδου, και η
Κλαίρη του είπε: ‘‘Προχώρα Βία και θα σε βοηθήσω’’.

l Συνέχεια ήθελε να ακούει τα νέα. Τα σχολίαζε
με ανησυχία και λύπη. Δεν άντεχε να ακούσει τα
νέα των κινδύνων του λαού μας. Μέσα στα βάσανά
του καθόταν και έγραφε άρθρα για το τι δέον γενέσθαι και τα δημοσίευε στις εφημερίδες. Έγνοια
του συνέχεια ήταν οι δύσκολες ώρες της Κύπρου
μας.
l Μέσα στις αναλαμπές της αρρώστειας του ζητούσε επίμονα από τη γυναίκα του να φέρει τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Νικηφόρο, τον Λυσσαρίδη, τον Ρένο να τους πει για τις νέες ιδέες του
για τη συνέχιση του Αγώνα. Πέθαινε και η έγνοια
του ήταν η Κύπρος.

Από την επίσκεψη
της αντιπροσωπίας
του Σ.Ι.Μ.Α.Ε στην
Ιρλανδία. Μεταξύ
του Γιάννη Σπανού και του Βία,
ο συγκατάδικος
Sean MacStiofain
ο αρχηγός του IRA.
Όρθιοι από αριστερά η Φροσούλα,
ο Murphy και η
γυναίκα του Sean
MacStiofain
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Μνημείο των
πεσόντων
αγωνιστών
του 1931,
παρά το
Προεδρικό
Μέγαρο στη
Λευκωσία

Συγγραφικό έργο του Βία
Από το 1986 μέχρι του θανάτου του εξέδωσε οκτώ βιβλία.
Τα δύο σχετίζονται με την ειδικότητά
του ως εμποριολόγου-οικονομολόγου.
Τα άλλα έξι σχετίζονται με τον ηρωικό
Απελευθερωτικό Αγώνα της
ΕΟΚΑ. Είναι βιβλία μεγάλης
ιστορικής αξίας, γιατί σ’ αυτά
παρουσιάζονται νέα στοιχεία
που όχι μόνο δεν υπάρχουν,
σε άλλα βιβλία, αλλά και δεν
μπορούν να υπάρξουν, γιατί
είναι βιωματικά στοιχεία του
συγγραφέα.
Εκτός των βιβλίων τούτων,
η αρθρογραφία του στις κυπριακές εφημερίδες ήταν τουλάχιστον εβδομαδιαία. Σχολίαζε δε τα σοβαρά θέματα, που
απασχολούσαν την κυπριακή
κοινωνία και κατέθεται τις
πρέπουσες θέσεις του.

Η κόρη του MacStiofain στο κέντρο με τη
μάνα της δεξιά. Αριστερά ο Βίας και πίσω ο
Ρένος Κυριακίδης
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δύναμη ψυχής από τον Πύρρο Δήμα στην
κάθε αγωνιστική προσπάθειά του. Κατάθεση ψυχής ολόκληρη η ζωή του…

Το πρότυπο του Πύρρου Δήμα
l Του Σάββα Κοσιάρη
Δημοσιογράφου

Ο

ι τελευταίες εβδομάδες του χρόνου
που φεύγει δεν ήταν οι καλύτερες
για τον Κυπριακό αθλητικό χώρο.
Τα σοβαρά επεισόδια και η πρωτοφανής βία έξω από αγωνιστικούς
χώρους ανησύχησαν και προβλημάτισαν το σύνολο της κοινωνία μας η οποία θεωρεί ότι έχουμε
φτάσει σε επικίνδυνο σημείο. Ηδη η κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων έχει οδηγήσει στη
λήψη κάποιων μέτρων τα οποία όμως μόνο σαν
«πρώτες βοήθειες» μπορούν να χαρακτηριστούν.
Η βία όμως και η αντιαθλητική συμπεριφορά
στους αγωνιστικούς χώρους δεν αντιμετωπίζεται
μόνο με προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα. Χρειάζεται να προβληθούν και να λειτουργήσουν σαν
αντίβαρο στη βία οι αυθεντικές αξίες του αθλητισμού και οι αρχές του Ολυμπισμού. Αξίες και αρχές που μπορούν επιβληθούν μέσα από την αγωγή
των νέων στη βάση ενός μακροπρόθεσμου σχεδια162



σμού και προγραμματισμού της πολιτείας.
Στη δεύτερη θεμελιώδη αρχή του Ολυμπιακού
Καταστατικού Χάρτη αναφέρεται ότι: «Ο Ολυμπισμός είναι φιλοσοφία ζωής που προωθεί
και συνδυάζει σε αρμονικό σύνολο τις αρετές
του σώματος και της ψυχής. Συνδέοντας τον
αθλητισμό με τον πολιτισμό και την παιδεία, ο
Ολυμπισμός προσπαθεί να δημιουργήσει ένα
τρόπο ζωής ο οποίος στηρίζεται στη χαρά της
προσπάθειας, την εκπαιδευτική αξία του καλού παραδείγματος και το σεβασμό για οικουμενικές αξίες».
Εκπαιδευτική αξία του καλού παραδείγματος…Ένα τέτοιο παράδειγμα θα προτάξουμε στην
έκδοση αυτή, πιστεύοντας ότι έχει πολλά να μας
δώσει τόσο μέσα από την αγωνιστική πορεία του,
όσο και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει
τον αθλητισμό σαν στάση ζωής. Πρόκειται για τον
Χρυσό Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα ο οποίος βρέθηEνατενίσεις

κε πρόσφατα στο νησί μας για να συμμετάσχει στις
εργασίες της Συνόδου της Εθνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας Κύπρου. Σύνοδος που είχε σαν θέμα
της την Ολυμπιακή παιδεία και την παραβατικότητα των νέων…
«Είναι η πολλοστή φορά που βρίσκομαι στην
Κύπρο κι οφείλω να ομολογήσω ότι νοιώθω πολύ
όμορφα. Αισθάνομαι ότι είμαι στην πατρίδα μου»,
μας είπε ο Πύρρος, η πορεία του οποίου μοιάζει
σαν παραμύθι. Μια φορά κι ένα καιρό λοιπόν, για
την ακρίβεια στις 13 Οκτωβρίου 1971, ο Πύρρος
ήρθε στη ζωή στη Χειμάρρα της Αλβανίας από γονείς Ελληνες. Μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες κι
ίσως αυτές ήταν που τον οδήγησαν στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στην άρση βαρών.
«Τα χρόνια στη Χειμάρρα δεν ήταν εύκολα… Μέχρι και η μάνα μου έκανε…άρση βαρών, κουβαλώντας κάθε μέρα στο φούρνο όπου δούλευε σακούλες
με αλεύρι που ζύγιζαν 80 κιλά! Κρέας τρώγαμε μια
φορά το μήνα. Το έτρωγα εγώ και ο αδελφός μου που
κάναμε αθλητισμό…Η μάνα μου έγλειφε το κόκαλο…
Δόξα τω Θεώ όμως ζήσαμε και εκείνες οι δυσκολίες
με βοηθούν μέχρι σήμερα να βλέπω τη ζωή διαφορετικά».

Δύο χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο σε δύο
Ολυμπιάδες και πολλές άλλες διακρίσεις σε
Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα,
ανέβασαν τον Πύρρο στην κορυφή. Τα πόδια του όμως πάντα πατούσαν στη γη…
Eνατενίσεις



Στους Ολυμπιακούς της Αθήνας πήρε το
χάλκινο μετάλλιο και αποχώρησε από την
ενεργό δράση. Ηταν μια δύσκολη απόφαση…
Το πώς ο Πύρρος Δήμας έφυγε από την Αλβανία ήταν επίσης αποτέλεσμα συγκυριών. Το 1990 η
Ελληνική Ομοσπονδία της άρσης βαρών περνούσε
μια μεγάλη κρίση. Οι αθλητές της εθνικής ομάδας
προβάλλοντας οικονομικά αιτήματα αρνήθηκαν
να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
που θα διεξαγόταν στην Δανία. Εκεί, ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Γιάννης Σγουρός (σήμερα Νομάρχης Αθηνών) συνάντησε για πρώτη φορά τον
Πύρρο ο οποίος του ζήτησε να τον βοηθήσει να
εγκατασταθεί στην Αθήνα. Λίγο η αντίδραση προς
τους…απεργούντες Ελληνες αθλητές και λίγο η
ιστορία του άγνωστου Πύρρου, ώθησαν τον Γιάννη Σγουρό να αρχίσει τις διαδικασίες, ώστε ο αθλητής να φύγει από την Αλβανία, προκειμένου να
γίνει μέλος της Ελληνικής εθνικής ομάδας άρσης
βαρών. Η δεύτερη τους συνάντηση την ίδια χρονιά στην Αλβανία όπου διεξάγονταν οι Βαλκανικοί
αγώνες οριστικοποίησε τη σχετική συμφωνία.
Οι διαδικασίες όμως δεν ήταν εύκολες. Από τη
μια οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και από την
άλλη οι αντιδράσεις στην Αθήνα σε βάρος των «Αλβανών» (έτσι αποκαλούσαν και αντιμετώπιζαν πολλοί τους Ελληνες που είχαν γεννηθεί στην Αλβανία) καθυστερούσαν τον ερχομό του Πύρρου. Απογοητευμένος και ο ίδιος άρχισε να κάνει δεύτερες
σκέψεις. Τελικά η επιμονή του συλλόγου Μίλωνα
και της Ομοσπονδίας έπεισαν τις Αρχές αλλά και
τον Πύρρο… Μόλις που προλάβαινε να πάρει μέρος
στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης…
Η συνέχεια γνωστή…Κάτοχος ήδη των Πανελλήνιων επιδόσεων στις κατηγορίες των 82,5 και
90 κιλών, ο Δήμας κατέκτησε με τα χρώματα της
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Ο πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου, Σοφοκλής
Χαραλαμπίδης, τίμησε τον Πύρρο Δήμα.
Ελλάδας χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του
1992, με τη συμπαράσταση των προπονητών του
Χρήστου Ιακώβου και Γιάννη Γέροντα. Η επιτυχία
του ήταν η πρώτη «χρυσή» ολυμπιακή διάκριση
για την Ελλάδα μετά το 1980, όταν ο Μιγιάκης πρώτευσε στην ελληνορωμαϊκή πάλη. Ο Πύρρος έγινε
ο νέος σύγχρονος ήρωας των Ελλήνων! Ακόμη και
για εκείνους που τον αποκαλούσαν «Αλβανό» κλείνοντας του δυο χρόνια νωρίτερα τις πόρτες…
Το 1993, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πήρε
την τρίτη θέση στα 83 κιλά και τον ίδιο χρόνο στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κέρδισε την πρώτη θέση
στην ίδια κατηγορία. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών στη Βαρσοβία, τον Μάιο του 1995,
κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια στα 83 κιλά με
τρεις αντίστοιχες παγκόσμιες επιδόσεις στο αρασέ,
το ζετέ και στο σύνολο. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα των ΗΠΑ το 1996 κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών για
να «πετάξει» το παπούτσι του στους Ολυμπιακούς
της Αθήνας το 2004 με το χάλκινο μετάλλιο.
«Ηταν πολύ δύσκολη η απόφαση για να αποχωρήσω από την ενεργό δράση. Η άρση βαρών ήταν η
ζωή μου! Δεν ήξερα να κάνω τίποτε άλλο στη ζωή
μου. Πέρασα ένα διάστημα πολύ άσχημο. Κλείστηκα στο σπίτι, δεν ήθελα να βλέπω κανένα…Με βοήθησε σημαντικά η σύζυγός μου Αναστασία η οποία
με έπεισε με το δικό της τρόπο ότι η ζωή συνεχίζεται.
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Και μπορεί να συνεχιστεί το ίδιο δημιουργικά…».
Κι όντως… Η ζωή του συνεχίζεται δημιουργικά αφού ο Πύρρος Δήμας, Ταγματάρχης πεζικού
στον Ελληνικό στρατό σήμερα αλλά και πρόεδρος
της Ελληνικής Ομοσπονδίας άρσης βαρών, παρακολουθεί μαθήματα στο Πανεπιστήμιο με στόχο να
πάρει το πτυχίο στα παιδαγωγικά. Την ακαδημαϊκή μόρφωση που στερήθηκε, λόγω των σκληρών
συνθηκών πρωταθλητισμού, την προσφέρει τώρα
στον εαυτό του. Άλλωστε, όπως λέει και ο ίδιος,
ποτέ δεν είναι αργά…Είναι κάτι που θα τον βοηθήσει στην επικοινωνία του με τους ανθρώπους, ιδιαίτερα τα παιδιά και τους γονείς τους.
«Δυστυχώς αυτό που κάνουμε σήμερα είναι
να…σταθμεύουμε τα παιδιά μας κάπου, τρέχοντας να προλάβουμε τις δικές μας δουλειές. Τα
αφήνουμε στο σχολείο, ύστερα στο φροντιστήριο,
ύστερα στα μαθήματα πιάνου ή κιθάρας…Τα βλέπουμε πρώτη φορά το πρωϊ και δεύτερη το βράδυ
που θα κοιμηθούν ή θα κοιμηθούμε… Με αυτό
το ρυθμό όμως δεν τα βοηθούμε τα παιδιά μας.
Κακό τους κάνουμε… Τους λείπουμε πολύ και δεν
το αντιλαμβανόμαστε. Να σας πω τη δική μου
ιστορία με την κόρη μου Ελένη η οποία δεν θέλει
να κάνει αθλητισμό επειδή τον θεωρεί υπεύθυνο
για το ότι δεν χάρηκε τον πατέρα της στα παιδικά της χρόνια! Να επικοινωνήσουμε λοιπόν μαζί
τους όσο πιο νωρίς και όσο περισσότερο…».
Eνατενίσεις

Ο Πύρρος Δήμας κατέθεσε τις εμπειρίες και τα βιώματά του, μιλώντας
στη Σύνοδο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου που έγινε
στη Λευκωσία.
Τα άλλα δυο παιδιά του Πύρρου και της Αναστασίας, ο Βίκτωρας και η Μαρία έχουν συνδεθεί με τον
αθλητισμό, όχι όμως με το άθλημα του πατέρα τους.
Ο στίβος και η κολύμβηση είναι οι επιλογές τους. Ο
Πύρρος δίνει και για αυτό μια εξήγηση.
«Ισως γιατί η εικόνα που έχουν από τον πατέρα
τους στο στίβο είναι αυτή του ταλαιπωρημένου από
τους τραυματισμούς! Μόνο τότε έμενε στο σπίτι και
είχαν την ευκαιρία να με βλέπουν…Και με έβλεπαν
τραυματισμένο. Για αυτό ενδεχομένως…τιμωρούν
το άθλημα που ταλαιπώρησε τον πατέρα τους!».
Παρά τις ταλαιπωρίες όμως, ο Πύρρος Δήμας
θα ξανάρχιζε τη ζωή του με τον ίδιο τρόπο. Και θα
της έδινε την ίδια πορεία…
«Δεν μετανιώνω για τίποτε στη ζωή μου…
Εβαλα στόχους και τους πέτυχα, έστω μέσα και
από ταλαιπωρίες και στερήσεις. Σήμερα ζω με
την οικογένειά μου σχετικά άνετα, χωρίς να
θέλω τη μεγάλη ζωή. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να είμαστε δεμένοι με
την οικογένειά μας και να έχουμε τη δυνατότητα να τους προσφέρουμε τα βασικά για να έχουν
ένα καλό υπόβαθρο στη δική τους ζωή».
Κι αν δεν ήταν αθλητής ο Πύρρος, τι θα ήθελε
να είναι;
«Οτιδήποτε θα μπορούσα να είμαι και να κάνω
ακόμη και οικοδόμος! Αλλά θα ήμουν ο καλύτερος
Eνατενίσεις



οικοδόμος! Με αυτό θέλω να πω ότι η δουλειά δεν είναι ντροπή και πως ο καθένας στο δικό του χώρο και
επάγγελμα μπορεί να βάζει στόχους και να ανεβαίνει. Πάντως, δούλεψα στις οικοδομές και αν χρειαστεί θα το ξανακάνω χωρίς καμιά αναστολή».
Απλός και ταπεινός ο Πύρρος Δήμας δεν αναζήτησε ποτέ τη «μεγάλη ζωή» που ενδεχομένως τα
δύο χρυσά και το ένα χάλκινο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες! Αλλά και τα πολλά μετάλλια
στα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα.
Αλλωστε έχει ακόμη στο προσκέφαλό του τα λόγια
του προπονητή του στην Αλβανία, όταν ο Πύρρος
του ανακοίνωσε ότι θα φύγει για την Αθήνα.
«Εκεί που θα πας, όσο ψηλά και να φτάσεις να μην ξεχάσεις ποτέ το ψωμί, τις ελιές
και το κρεμμύδι που έτρωγες εδώ πριν έρθεις
στην προπόνηση…». Κι ο Πύρρος δεν ξέχασε.
Τα χρυσά μετάλλια και η δόξα δεν τον απογείωσαν…Τον κράτησαν στη γη, με στήριγμα τα
δικά του πόδια και μπράτσα.
«Ο αθλητισμός με έκανε άνθρωπο… Αυτό
το μήνυμα θέλω να το στείλω ξανά και ξανά σε
όλα τα παιδιά στην Ελλάδα και την Κύπρο που
επίσης θεωρώ πατρίδα μου. Πρωταθλητές δεν
μπορούμε να είμαστε όλοι. Αθλητές όμως μπορούμε, κι αυτό είναι που έχει σημασία. Να πάρουμε και να αξιοποιήσουμε όλα τα καλά και
αξίες που ο αθλητισμός μπορεί να δώσει».  ■
165

10

αλHθειες
& ΕΝΑ ψEμα...

l Του Ντίνου Αυγουστή
Εκπαιδευτικού Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας

Τ

1

ώρα που οι εκλογές τελείωσαν και ο
ο κυρίαρχος (;) Ελληνικός Λαός αποφάνθηκε (;), ας δούμε μαζί κάποιες
στοιχειώδεις πικρές αλήθειες που αφορούν όλους μας:

Αλήθεια πρώτη: Είναι λάθος να υποστηρί-

ζεται ότι όλοι οι Έλληνες προσήλθαν ελαφρά τη
καρδία στις κάλπες, χωρίς βασανιστικές σκέψεις,
φοβερούς προβληματισμούς και απίστευτα διλήμματα….. Εντούτοις βέβαιο είναι πως η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων λειτουργεί, όπως
περίπου και στο ποδόσφαιρο. Δεν αλλάζει ομάδα
με τίποτε…

2

και ειδικά μετά τις εκλογές του 2004, η εναλλαγή
στην εξουσία, δεν γίνεται γιατί οι επόμενοι τυγχάνουν της εμπιστοσύνης μας, αλλά πραγματοποιείται κυρίως επειδή μας απογοήτευσαν και θέλουμε
να ρίξουμε μαύρο (αφού διέψευσαν τις προσδοκίες
μας) στους προηγούμενους...

Αλήθεια τρίτη: Οι ψηφοφόροι που σκέπτονται και ψηφίζουν με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία που σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί να καθορίσει ουσιαστικά
το αποτέλεσμα. Ούτε και υπήρξε αριστερή στροφή, αφού ο δικομματισμός καλά κρατεί, μιας και
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4

Αλήθεια τετάρτη: Μια ματιά στα ψηφοδέλ-

τια όλων των κομμάτων αρκεί, για να δούμε, όχι
αυτούς που ήταν, αλλά αυτούς που δεν ήταν υποψήφιοι. Τα ψηφοδέλτια που βρίθουν, εκτός ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων, από τους καιροσκόπους της πολιτικής και από τα οποία απουσιάζουν
καταξιωμένοι άνθρωποι στην ζωή, στις επιστήμες
και στους πνευματικούς αγώνες.

5

Αλήθεια δεύτερη: Τα τελευταία χρόνια

3

ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ διατήρησαν τα συνολικά ποσοστά
τους, ενώ Κ.Κ.Ε και Συνασπισμός δεν αύξησαν τις
δυνάμεις τους. Και μην μου πείτε ότι το ΠΑΣΟΚ
είναι αριστερό κόμμα, αφού ο βίος και η πολιτεία
του επουδενί δεν αποδεικνύουν κάτι τέτοιο

Αλήθεια πέμπτη: Παρ’ όλα αυτά, όμως, δικές μας είναι οι επιλογές, δικά μας και τα κόμματα που μας κυβερνούν. Οι Νεοέλληνες, που στην
συντριπτική τους πλειοψηφία κάνουν μαύρα μεσάνυκτα από Ιδεολογίες και που ενδιαφέρονται
σχεδόν αποκλειστικώς για το προσωπικό τους
ρουσφέτι παρά για την πρόοδο του τόπου τους….

6

Αλήθεια έκτη: Σήμερα η ψήφος μας δεν με-

τρά σχεδόν καθόλου σε ό,τι αφορά τα Εθνικά μας
θέματα, αφού όλα συνομολογούνται πίσω από τις
κλειστές θύρες των ξένων διεθνών κυρίως εβραιοαμερικανικών-αγγλο-τουρκικών κέντρων λήψεως
των αποφάσεων. Κανένα κράτος δεν μπορεί να χαράξει μόνο του τη στρατηγική του και να συνάψει
Eνατενίσεις
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9
10
διακρατικές συμφωνίες, αν δεν συνεννοηθεί πρώτα με τον μεγάλο αδελφό….. Και φυσικά τα μεγάλα
ΟΧΙ πληρώνονται πολύ ακριβά…

Αλήθεια έβδομη: Πατρίδα ανεξάρτητη και
υποθηκευμένη στο ενεχυροδανειστήριο των ξένων δεν γίνεται…

Αλήθεια όγδοη: Τα Ελληνόπουλα τα μάθαμε δυστυχώς να περιμένουν την αναπαυτική δημόσια καρέκλα και την κότα με τα χρυσά αυγά παρακολουθώντας τους ξένους εργάτες να οργώνουν
τη γη τους και να κτίζουν τα σπίτια τους.
Αλήθεια ένατη: Άρτος και θέαμα σ’ ένα Λαό
που υποθηκεύει διαρκώς και με γεωμετρική πρόοδο, όχι μόνο το μέλλον των παιδιών του, αλλά και
των εγγονών, των εγγονών του…
Αλήθεια δέκατη: Οι οικογενειακές δυνα-

στείες στην Ελληνική Πολιτική σκηνή έχουν
παρελθόν, έχουν παρόν και απ’ ό,τι δείχνουν
τα πράγματα θα έχουν δυστυχώς και μέλλον….
Πολιτικοί που σπούδασαν στα πιο ακριβά Πανεπιστήμια της Αμερικής και είτε κάθισαν σε
αναπαυτικές καρέκλες με μισθούς, που εμείς οι
κοινοί θνητοί ούτε στα όνειρα μας δεν φανταζόμαστε, είτε δεν έχουν κολλήσει στη ζωή τους
ούτε ένα ένσημο… την ίδια ώρα που οι νέοι μας
βολεύονται με τα ψίχουλα των “stage”, της ανEνατενίσεις



θρώπινης ομηρίας και της εκμετάλλευσης.
Συμπέρασμα: Ζούμε δυστυχώς στη χώρα
των προμηθειών, των διαλυμένων νοσοκομείων,
των αυθαίρετων κτιρίων, των ανεξέλεγκτων και
μέτριων Ιδιωτικών Κολεγίων. Ζούμε στην πιο
πλούσια χώρα του κόσμου με συσσωρευμένο πολιτισμό (κάθε είδους), ικανό να «θρέψει» αμέτρητες
γενιές. Ένα πλούτο που τον σκεπάζει η αδιαφορία των μετρίων. Ζούμε στην χώρα με τα χιλιάδες
«αμερικανάκια», τοποθετημένα σε θέσεις κλειδιά
(ραδιόφωνο, τηλεόραση και τα ελεγχόμενα από το
Κράτος και τους ολιγάρχες ιδρύματα) που έχουν
φιμώσει από καιρό όλες τις δημιουργικές φωνές.
Ζούμε στη χώρα που ανέδειξε τον Πολιτισμό, τα
Γράμματα και τις Επιστήμες, με τα φοβερά, όμως,
αδιέξοδα, στα οποία μας οδήγησαν οι αδιέξοδες πολιτικές των τελευταίων……. χρόνων. Βάλτε εσείς
όποια χρονολογία σας βολεύει. Ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα, στην οποία στο μόνο που δυστυχώς
μπορούμε να ελπίζουμε είναι το Ελληνικό Θαύμα….. Γιατί, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Γιώργος
Γεννηματάς: Οι λαοί κερδίζουν μόνο όταν ορθώνουν το ανάστημα τους… Ιδού λοιπόν πεδίον δόξας
λαμπρό. Καλό βόλι, κύριε Παπανδρέου. Τούτες τις
δύσκολες ώρες κανένας Έλληνας δεν δικαιούται
να είναι απέναντι σου. Τα πρώτα βήματα φαίνονται θετικά, αλλά δεν παύουν να είναι απλώς και
μόνο επικοινωνιακά. Γιατί στη μάχη κρίνονται οι
στρατηγοί και όχι στις δεξιώσεις...
■
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Όμιλος

«ΓιατροI του KOσμου»
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο

Όμιλος «Γιατροί του Κόσμου» του
Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί
την κύρια πηγή παροχής εθελοντικής και κοινωνικής προσφοράς,
τόσο εντός όσο και εκτός του Πανεπιστημιακού χώρου. Η άμεση επικοινωνία του
Ομίλου μας με την Παγκύπρια Οργάνωση «Εθελοντές Γιατροί», καθώς επίσης και με άλλες Οργανώσεις, μας δίνουν τη δυνατότητα προσφοράς βοήθειας, η οποία δεν περιορίζεται απλά στα στενά πλαίσια του Πανεπιστημίου, αλλά διοχετεύεται εξίσου
προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Με κύριο άξονα θέματα εθελοντισμού και ενημέρωσης της φοιτητικής κοινότητας, αλλά και της
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κοινωνίας γενικότερα, ο Όμιλος πραγματοποιεί
πρωτίστως εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα,
όπως ομιλίες και προβολές ταινιών. Μερικά από
τα θέματα ομιλιών, που διοργανώθηκαν την
περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά, αφορούν:
«Πώς μπορεί ένα άτομο από μια σχέση να οδηγηθεί στην αυτοκαταστροφή», «Εμπειρίες της
κυπριακής αποστολής των Γιατρών του Κόσμου στην Αφρικανική Ήπειρο», «Προπόνηση ζωής» και «Εσύ, ο Δημιουργός».
Αξιόλογο είναι επίσης και το φιλανθρωπικό έργο
που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ομίλου
μας, με απώτερο στόχο τη συλλογή και την προσφορά χρημάτων σε οικογένειες και οργανώσεις,
Eνατενίσεις

που έχουν ανάγκη. Ενδεικτικά αναφέρουμε το «Φιλανθρωπικό Ξεφάντωμα», την «Εβδομάδα Κεριού»,
τη συλλογή ρούχων και παιχνιδιών για παιδάκια
στην Κένυα, καθώς και την κυκλοφορία ενός
ψηφιακού δίσκου (CD) με τραγούδια γραμμένα εξ
ολοκλήρου από φοιτητές. Περιλαμβάνει οχτώ τραγούδια, τα οποία έγραψαν, μελοποίησαν και τραγούδησαν φοιτητές, φίλοι του Ομίλου «Γιατροί του Κόσμου» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα έσοδα του
εν λόγω δίσκου θα διατεθούν για την oικονομική στήριξη οικογενειών με παιδιά στην παιδοογκολογική πτέρυγα του Μακάρειου Νοσοκομείου Λευκωσίας, καθώς επίσης θα στηρίξουν
οικονομικά οικογένειες, τις οποίες βοηθά ο Όμιλος,
κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ ο απώτερος
στόχος, εφόσον όλοι οι ψηφιακοί δίσκοι πουληθούν,
είναι μέρος των χρημάτων να σταλεί για την οικονομική ενίσχυση της ανέγερσης ορφανοτροφείου
στην Κένυα. Παρακαλούμε όποιος ενδιαφέρεται να αγοράσει τον ψηφιακό δίσκο ή να προσφέρει οικονομικά σε αυτό το έργο να αποταθεί
στα πιο κάτω αναγραφόμενα τηλέφωνα.

Κύπρου αντίστοιχα. Για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τον Όμιλο «Γιατροί του Κόσμου» Πανεπιστημίου Κύπρου» από κοντά είναι ευπρόσδεκτοι
σε όλες τις εκδηλώσεις. Θα είναι σίγουρα μεγάλη
χαρά και σε εμάς να σας γνωρίσουμε.
Εν κατακλείδι, αν είστε άτομα με όραμα και
θέληση για αλλαγή, ενώστε τις δυνάμεις σας
μαζί μας! Μοναδικός στόχος της ανιδιοτελούς
προσφοράς μας είναι η οικοδόμηση ενός καλύτερου Πανεπιστημίου και ενός καλύτερου κόσμου,
απαλλαγμένου από προβλήματα! Μότο μας είναι ότι
η προσφορά αγάπης στον συνάνθρωπό μας, κάνει
εμάς με τη σειρά μας καλύτερους ανθρώπους!
■

Κατ’ επέκταση, μέσα στα πλαίσια της νέας
ακαδημαϊκής χρονιάς, ο Όμιλός μας εισήλθε δυναμικά σε νέες δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη, 17-09-09, πραγματοποίησε «Φιλανθρωπική Εκδήλωση» στους κήπους
του Μετοχίου Κύκκου στην Έγκωμη. Η εκδήλωση ήταν ανοικτή για όλους και την πλαισίωναν
από χορό και τραγούδι ο «Χορευτικός» Όμιλος
και ο Όμιλος «Τερψιχορίας» του Πανεπιστημίου

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
l Σοφία Κωνσταντίνου: 99326562
l Φώτος Φραγκούδης: 99325335

Eνατενίσεις
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Η αθaνατη ψυχh
l Της Αιμιλίας Ποΐζη

Ε

ίχαν μιλήσει για σεβασμό, μα κανείς
δεν τον σεβάστηκε. Ύψωσαν σημαίες,
φώναξαν συνθήματα και τον δόξασαν.
Είχαν πει πως τέτοιοι άνθρωποι δεν
μένουν αιώνια, πως κάποτε φεύγουνε
και αφήνουνε πολλά. Εμείς τα ονομάζουμε παρακαταθήκες, γιατί τις κρατάμε καλά φυλαγμένες.
Σταθερά μα αργά προχωράμε, κάτι μας κάνει να
γυρνάμε πίσω, να θυμόμαστε και να οραματιζόμαστε. Ίσως να είναι και οι συνθήκες τέτοιες, ίσως,
σαν Κύπριοι, να έχουμε την ανάγκη να θυμόμαστε
ηγέτες και γεγονότα. Μερικοί θυμούνται τα λόγια,
τις λέξεις, τα δάκρυα και τις ανησυχίες αυτών των
ανθρώπων.
Με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι η Κύπρος
έχει δοξαστεί από πολλούς. Από ανθρώπους, που
δεν αξιώθηκαν να γευτούν την ανάλογη μεταχείριση. Ακόμα και μετά τον θάνατο, η ψυχή και το
κορμί δεν μπορεί να αναπαυτεί. Τι και αν υπέφερε,
τι και αν αγωνίστηκε τόσο σε πολιτικό αλλά και
προσωπικό επίπεδο, μερικοί τον θεωρούν ακόμη
απειλή. Κι εκεί που τα μάτια κοίταξαν πίσω και
έφεραν στη μνήμη αυτόν τον αλύγιστο άνθρωπο
και την πορεία του, τα γεγονότα και οι πράξεις μερικών έστρεψαν ξανά την προσοχή στο σήμερα.
Μα εκείνοι που δεν ξεχνάνε και λένε όχι, που βροντοφωνάζουν και καταδικάζουν τέτοιες συμπεριφορές θυμούνται και θυμίζουν και σε αυτούς που
έχουν ξεχάσει την ιστορία.
Η ιστορία φυσικά δεν γράφεται με αδέξιες κινήσεις, μα με σταθερά βήματα, με αισθήματα ήθους
και σεβασμού. Εκείνος ο άνθρωπος, λοιπόν, ο Τάσσος Παπαδόπουλος, δεν λύγισε σε καμιά πρόκληση, δεν δίστασε και με σιγουριά και ευθύνη κάλεσε εμάς τους Κυπρίους να βροντοφωνάξουμε ένα
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ισχυρό «Όχι». Ένα «Όχι» που δεν απευθυνότανε
μονάχα στο συγκεκριμένο σχέδιο, μα και σε όσους
θέλησαν κατά καιρούς να αμφισβητήσουν αυτόν
τον άνθρωπο. Ίσως να ήτανε και ο λόγος, όπου πολλοί τον κατηγόρησαν και έριξαν ευθύνες για την
πολιτική του πορεία. Μα οι αποδείξεις έρχονται
από πολύ πιο παλιά, από τότε που η Κυπριακή Δημοκρατία βρισκότανε στα πρώτα της βήματα. Δεν
αναφέρομαι σε ημερομηνίες αλλά ούτε και σε πρόσωπα, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η πράξη,
όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση οι πράξεις δεν
έχουνε αριθμό. Οι θέσεις στα υπουργεία αλλά και
η προεδρεία ενός κόμματος, ίσως να μην ήτανε τα
πιο σημαντικά αξιώματα της πορείας του. Φυσικά
αυτά γνωρίζει ο κόσμος, αυτά είναι που τον οδήγησαν και στην προεδρεία της Δημοκρατίας. Για
12 ολόκληρα χρόνια υπηρέτησε πιστά τα υπουργεία των Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. Δεν στέκομαι εδώ, απλά
κάνω μια αναφορά, για να θυμίσω σε μερικούς που
ξέχασαν τη συγκεκριμένη πορεία. Σαν αντιπρόσωπος της Κύπρου σε πολλά συνέδρια, τόσο για το
Κυπριακό πρόβλημα τόσο και για Ευρωπαϊκά ζητήματα, έδειξε ότι ήταν άνθρωπος αλύγιστος και
περήφανος για τη χώρα, όπου εκπροσωπούσε. Με
αυτή την περηφάνεια εργάστηκε και από τη θέση
του βουλευτή, από τη θέση του προέδρου του κόμματός του, μα και από την θέση του Προέδρου της
Κυπριακή Δημοκρατίας, όπου ήτανε και το τελευταίο αξίωμά του.
Ακόμη και αν κοιτάξουμε στο βιβλίο της ιστορίας το όνομα του είναι γραμμένο ψηλά. Με έντονα γράμματα. Ίσως λίγο πιο ταλαιπωρημένα και
μαυρισμένα είναι γραμμένη η ιστορία του. Μια
Eνατενίσεις

ιστορία, όπου τον θέλει να είναι τομεάρχης στον
απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ και αργότερα
γενικός υπεύθυνος της πολιτικής οργάνωσης της
ΕΟΚΑ. Όλοι γνωρίζουμε ότι ήτανε ένα ενεργό μέλος μα και ένας αποφασιστικός νέος. Ένας πετυχημένος δικηγόρος, που είχε καταφέρει αυτό, που
για κάποιους είναι ακατόρθωτο. Και δεν μιλάω για
την πορεία του, μα για τον άνθρωπο και όχι τον
πολιτικό. Για τον άνθρωπο που ξαγρύπνησε, για
τον άνθρωπο, όπου με φωνή τρεμάμενη και με τα
μάτια βουρκωμένα θύμισε σε όλους ότι ο αληθινός
ηγέτης είναι εκείνος που κοιτά λίγο πιο πέρα, εκείνος που αναζητά αυτό που θα είναι καλύτερο για
το λαό του. Ήτανε σαν να το ήξερε πως η πράξη
του θα ήτανε η τελευταία μα και η πιο σπουδαία.
Μια πράξη που έγινε η αφορμή για να ενώσει ξανά
τους νέους και να τους θυμίσει πως η Κύπρος έχει
λαμπρά παραδείγματα ηγετών και ότι η συγκεκριμένη απόφαση τους ήθελε μπροστά ενωμένους και
αλύγιστους. Τι κι αν δέχτηκε πιέσεις τόσο από τις
Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρεταννία
αλλά και από το εσωτερικό, κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση; Αυτός παρέμεινε αμετάκλητος στην απόφασή του. Και η μνήμη του κάθε
ενός γυρνά στο δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου
2004, σε εκείνα τα λόγια της 22ης Απριλίου και στο
διάγγελμα του προέδρου, όπου έγινε παρακαταθήκη για όλους εμάς.
Και οι αγώνες δεν σταματήσανε εκεί, δεν σταEνατενίσεις



ματήσανε ούτε όταν είχε παραμείνει εκτός προεδρικών εκλογών. Ίσως να ήτανε εκεί που ένιωσε την
ανάγκη να συνεχίσει τον αγώνα. Για αυτόν τον
άνθρωπο η μάχη δεν είχε ούτε όνομα αλλά ούτε
και χρόνο. Είχε μάθει στους αγώνες, στους αγώνες
για απελευθέρωση, στους αγώνες για διεκδίκηση,
στους αγώνες για υπεράσπιση μα και στους αγώνες για επιβίωση. Είχε μάθει να αγωνίζεται και να
στέκεται μπροστά, να κοιτάει κατάματα την πρόκληση και να την προσπερνά χωρίς φόβο. Έτσι
έκανε και την τελευταία φορά. Κοίταξε στα μάτια
το θάνατο, αγωνίστηκε μα λύγισε. Κάνεις δεν ξέρει
τον λόγο. Ίσως να μην είναι η νόσος η αιτία μα η
ανάγκη για λύτρωση.
Γιατί τέτοιοι άνθρωποι, όσο και αν λυγίζουνε,
όσο και αν το κορμί δεν έχει τη δύναμη, η ψυχή
τους παραμένει ζωντανή. Μια ψυχή που δεν φοβάται, παρά μόνο διατηρεί τη φλόγα αναμμένη και
δυνατή. Τι κι αν έχασε τη μάχη; Όλοι τον θυμόμαστε, όλοι γυρνάμε πίσω και αναζητάμε λύσεις και
απαντήσεις από αυτόν τον Ηγέτη. Έχει περάσει
ένας χρόνος από τότε και μερικοί έχουν επιχειρήσει να προκαλέσουν αυτόν τον άνθρωπο ακόμη
και νεκρό. Η πράξη της σύλησης της σορού του
απαράδεχτη και επαίσχυντη. Δεν γνωρίζω περισσότερα αλλά ούτε αξίζει να γραφτούν τα ονόματα
τέτοιων ανθρώπων δίπλα σε μια ιστορία. Η αναφορά του γεγονότος μόνο λύπη και ντροπή προκαλεί
σε όλους μας... 
■
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ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ

Χριστουγέννων
l Του Χριστόδουλου Βασιλειάδη
Θεολόγου-Μουσικού

Τ

α Χριστούγεννα θεωρούνται η μεγαλύτερη γιορτή στην Ορθοδοξία μετά από
το Πάσχα. Είναι η απαρχή της σωτηρίας
του γένους των ανθρώπων, αφού το δεύτερο πρόσωπο της Άγιας Τριάδας σαρκούται, για να θεοποιηθεί κατά χάριν ο άνθρωπος.

Στην ακολουθία του όρθρου των Χριστουγέννων υπάρχουν δύο Κανόνες, ο ένας, o πεζός, είναι ποίημα κυρίου Κοσμά, επισκόπου
Μαϊουμά, και ο άλλος, o οποίος είναι ιαμβικός Κανόνας, ποίημα Ιωάννου μοναχού του
Δαμασκηνού. Και οι δύο Κανόνες είναι τονισμένοι σε ήχο πρώτο.
Ο Ιωάννης Δαμασκηνός γεννήθηκε γύρω στο
680 στη Δαμασκό της Συρίας. Τόσο ο Ιωάννης Δαμασκηνός, όσο και ο Κοσμάς μαθήτευσαν κοντά
στον Κοσμά Ξένο ή Ικέτη. Διδάχθηκαν αριθμητική, γεωμετρία, μουσική, αστρονομία, ρητορική,
διαλεκτική, ηθική και θεολογία. Εισήλθαν και οι
δύο κατά τις αρχές του Η’ αιώνα στην μονή του
αγίου Σάββα και επιδόθηκαν στη σύνταξη ύμνων.
Σύμφωνα με την παράδοση, ο Λέων Γ’ πλαστογράφησε για εκδίκηση επιστολή του Ιωάννου, με
την οποία ζητούσε επέμβαση, για να ελευθερωθεί
η περιοχή Συρίας και Παλαιστίνης από τα χέρια
του χαλίφη. Ο χαλίφης θεώρησε τον σύμβουλό
του Ιωάννη Δαμασκηνό, ως προδότη, και διέταξε
να κόψουν το δεξί του χέρι. Ο Ιωάννης προσευχήθηκε θερμά στην Παναγία, για να θεραπευθεί και
πράγματι το χέρι του θεραπεύθηκε. Η παράδοση

αυτή αναγράφεται σε εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας στη μονή Χιλανδαρίου. Ο γέροντας του Ιωάννη, θέλοντας να πολεμήσει τον εγωισμό του, του
απαγόρευσε να συνθέτει ύμνους. Ο Ιωάννης όμως
συνέθεσε τον ύμνο «Πάντα ματαιότης τα ανθρώπινα...». Ο γέροντας τότε του επέβαλε επιτίμιο να καθαρίσει τη μονή, και αφού ο Ιωάννης καθάρισε τη
μονή, ο γέροντάς του του επέτρεψε να ασχολείται
με τη συγγραφή. Χειροτονήθηκε σε πρεσβύτερο
και συνέχισε τη συγγραφή μέχρι και την κοίμησή
του. Ο Ιωάννης απέθανε λίγο πριν τη σύγκληση
της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου, αφού στα πρακτικά της μνημονεύεται ως αποθανών1. Η μνήμη του
εορτάζεται στις 4 Δεκεμβρίου.
Ο Κοσμάς υπήρξε μελωδός του Η’ αιώνα. Είναι
γνωστός με διάφορα επωνύμια: Μελωδός, ποιητής,
μοναχός, νεώτερος (σε σύγκριση με τον δάσκαλό
του Κοσμά Ξένο ή Ικέτη), Ιεροσολυμίτης και Αγιοπολίτης. Γεννήθηκε κατά πάσαν πιθανότητα στη
Δαμασκό γύρω στο 685. Έμεινε ορφανός και υιοθετήθηκε από τον πατέρα του Ιωάννου Δαμασκηνού Σέργιο. Γύρω στο 743 χειροτονήθηκε επίσκοπος Μαϊουμά. Κοιμήθηκε γύρω στο 750. Η μνήμη
του τιμάται στις 14 Οκτωβρίου.
Ο Κοσμάς μαζί με τον Ανδρέα Κρήτης και
τον Ιωάννη Δαμασκηνό είναι από τους πρώτους
εισηγητές του ποιητικού είδους του «Κανόνα».
Ο Κοσμάς συνέθεσε πλήθος Κανόνων, μεταξύ αυτών
και τους Κανόνες της Μεγάλης Εβδομάδας.
Ο Ιωάννης Δαμασκηνός συνέθεσε τον ιαμβικό

1 Παν. Κ. Χρήστου, Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, Αθήνα, 1965, τ. 6, στ. 1218-1221.
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Κανόνα των Χριστουγέννων, ο οποίος φέρει την
εξής ακροστιχίδα2, σε στίχους Ηρωελεγείους:
»Εὐεπίης μελέεσσιν ἐφύμνια ταῡτα λιγαίνει
»Υἷα Θεοῡ μερόπων εἳνεκα τικτόμενον
»Ἐν χθονί, καὶ λύοντα πολύστονα πήματα κόσμου.
»Ἀλλ’ ἀνὰ ῥητῆρας ῥύετο τῶνδε πόνων.

Ο Ιωάννης ακολουθεί τη ρυθμική στιχουργική, εκτός από τους λίγους ιαμβικούς Κανόνες,
όπου συνδυάζει τα ιαμβικά τρίμετρα με τη στροφική τεχνική. Στα ποιήματά του μπορεί κάποιος να
διακρίνει τον βραχυλόγο και ακριβολόγο δογματικό, ο οποίος συχνά αναφέρεται στα πρόσωπα του
Κυρίου και της θεοτόκου.
Ο Κοσμάς πολλές φορές αντλεί τα θέματά του
από την Αγία Γραφή, και από τους Πατέρες της Εκκλησίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ειρμός της Α’ ωδής των Χριστουγέννων, ο οποίος είναι
παρμένος αυτολεξεί από ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του θεολόγου:
«Χριστὸς γεννᾱται, δοξάσατε,
Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε,
Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε,
Ἄσατε τῶ Κυρίω πᾶσα ἡ γῆ
καὶ ἐν εὐφροσύνη ἀνυμνήσατε λαοί,
ὃτι δεδόξασται» .

το τροπάριο της Θ’ ωδής του πρώτου Κανόνα «Νεηγενές, Μάγων λεγόντων, παιδίον Ἄναξ...». Από
τη μια παρουσιάζει τους μάγους να αναζητούν το
γεννηθέν παιδίο και από την άλλη τον Ηρώδη, ο
οποίος εξεμαίνετο εναντίον του Ιησού3.

Η ποίηση του Κοσμά συγγενεύει σε πολλά
σημεία με την ποίηση Ιωάννου του Δαμασκηνού.
Πολλές φορές χρησιμοποιεί ομοιοκαταληξία. Χρησιμοποιεί επίσης ακροστιχίδα. Ο Θεόδωρος Πρόδρομος έχει γράψει εξήγηση στους Κανόνες του
Κοσμά και Ιωάννου Δαμασκηνού. Είναι χαρακτηριστικές οι παρομοιώσεις, που κάνει ο Κοσμάς στον
ειρμό της ενάτης ωδής του πρώτου Κανόνα των
Χριστουγέννων. Παρομοιάζει το σπήλαιο, όπου
γεννήθηκε ο Χριστός, με τον ουρανό, την Παρθένο, ως θρόνο Χερουβικό, και τη φάτνη, σαν χωρίο,
στο οποίο ανεκλίθη ο αχώρητος. Από τους ωραιότερους ύμνους, σε νόημα και περιεχόμενο, είναι και

2 Ακροστιχίδα είναι μία πρόταση, η οποία σχηματίζεται,
όταν πάρουμε κάθετα το πρώτο γράμμα των στίχων ή στροφών του Κανόνα ή του Κοντακίου. Η ακροστιχίδα μπορεί
επίσης να είναι και αλφαβητική, όπως στο Κοντάκιο του
Ακαθίστου Ύμνου. Βλ. σχετικά ΘΗΕ, τ. 1. στ. 1235-1236.
3 Χρονικά η γέννηση του Κυρίου δεν ταυτίζεται με την
προσκύνηση των μάγων, η οποία έγινε περίπου δύο χρόνια μετά τη γέννηση. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή
του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όταν λέγει ότι οι μάγοι εισήλθαν «εἰς τὴν οικίαν» και είδαν το παιδίο με τη μητέρα
του. Επομένως η προσκύνηση των μάγων δεν έγινε στο
σπήλαιο, όπου γεννήθηκε ο Ιησούς, αλλά σε οικία πάλι στη
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Τελειώνοντας, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι
στη Σούδα4 αναφέρεται ότι «οἱ κανόνες Ἰωάννου τε
καὶ Κοσμᾶ σύγκρισιν οὐκ ἐδέξαντο οὐδέ δέξαιντο ἂν,
μέχρις ὁ καθ’ ἡμᾶς βίος περαιωθήσεται». Δηλαδή οι

Κανόνες του Ιωάννου Δαμασκηνού και Κοσμά
του Μελωδού δεν μπορούν να συγκριθούν με
οποιονδήποτε άλλο ύμνο, ούτε ποτέ θα μπορέσουν
να δεχθούν σύγκριση μέχρι να συμπληρωθεί η
παρούσα ζωή. 
■

Βηθλεέμ, περίπου δύο χρόνια αργότερα. Περί αυτού, βλ.
ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ (Αρχιμ.), Ἄρθρα, μελέται, ἐπιστολαί, τ. Α’, Αθήναι, 1986, σσ. 325-328.
Βυζαντινό λεξικό, το οποίο γράφτηκε κατά τα τέλη του
10ου αιώνα, μάλλον από ομάδα αντιγραφέων, χωρίς κριτική
και μέθοδο. Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό λημμάτων, γύρω
στα 12.000, και 900 βιογραφίες. Το υλικό της Σούδας σχετίζεται με την αρχαία Ελλάδα και περιέχει αρκετές πληροφορίες για τη μουσική, καθώς και για αρχαίους ποιητές και
μουσικούς. Περί αυτού, βλ. ΤΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, Από τον Ορφέα έως
σήμερα, εκδ. Γιαλλέλη, Αθήνα 1998, τ. 5, σ. 450.
4
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ΣΤΙΧΗΡΟ
ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
ΤΩΝ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
ΚΑΙ Η
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ
l Υπό του Πρεσβυτέρου Φωτίου Καλογήρου

Υ

μνογράφος των στιχηρών των Αίνων
της εορτής των Θεοφανείων είναι ο
από το 715 έως το 730 Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως και Ομολογητής Γερμανός Α’. Εορτάζεται στις 12
Μαΐου μαζί με τον Άγιον Επιφάνιον Κύπρου.
Ο Πατριάρχης Γερμανός είχε βαθειά θεολογική κατάρτιση και πλουσίαν εκκλησιαστικήν
προσφοράν. Ήτο και αξιόλογος υμνογράφος. Τα
υμνολογήματά του τα διακρίνει θεολογικό και
δογματικό βάθος.
Με τα άλλα στιχηρά των Αίνων των Θεοφανείων περιγράφει υμνολογικά τα όσα συνέβησαν εκεί
στον Ιορδάνη κατά την Βάπτιση του Χριστού.
Με το τέταρτο στιχηρό μεταφέρεται στην Κολυμβήθρα της Εκκλησίας. Αυτό το στιχηρό είναι
ένας θαυμάσιος ύμνος του αγίου Βαπτίσματος.
Και ύμνον θα τον ονομάζουμε στη συνέχεια. Με
αυτόν περιγράφει κατά τρόπον επαγωγικόν τα όσα
γίνονται κατά την τέλεση του Μυστηρίου του Βαπτίσματος. Τα όσα φαίνονται και τα όσα νοούνται
μυστηριακώς.
Μετά την καταγραφή του ύμνου θα ακολουθή-
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σει ανάλυσή του, σε συσχετισμό με την τελετουργία του αγίου Βαπτίσματος.
Ο ύμνος: «Το αληθινόν φως επεφάνη και
πάσι τον φωτισμόν δωρείται. Βαπτίζεται Χριστός μεθ’ ημών, ο πάσης επέκεινα καθαρότητος· ενίησι τον αγιασμόν τω ύδατι και ψυχών
τούτο καθάρσιον γίνεται· επίγειον το φαινόμενον και υπέρ τους ουρανούς το νοούμενον·
διά λουτρού σωτηρία, δι’ ύδατος το Πνεύμα·
διά καταδύσεως, η προς Θεόν ημών άνοδος
γίνεται. Θαυμάσια τα έργα σου Κύριε! Δόξα
σοι» (4ο Στιχηρό).
«Το αληθινόν φως επεφάνη», λέγει ο ύμνος.
Μα, υπάρχει και ψεύτικο φως; Έρχονται στο νου
οι στίχοι του μεγάλου μας χριστιανού ποιητή Βερίτη από το ποίημά του «ζητώντας το φως». Παρουσιάζει μια ομάδα στρατοκόπων που γυρνάνε μέσα
στη νύκτα, ζητώντας το φως. Αναφέρει τα κυριότερα κέντρα όπου ελατρεύοντο οι διάφορες νομιζόμενες θεότητες. Λέγει: «Πήγαμε στη Βαβυλώνα,
στο Θιβέτ, στην Καρχηδόνα, στης Αιγύπτου τις
ερμιές·ανεβήκαμε κι αυτές του Ολύμπου τις κορφές. Τίποτα, νεκρές ελπίδες! Ήταν φώτα... χίλια
φώτα, μα δεν ήτανε το Φως»!
Eνατενίσεις

«Το αληθινόν Φως» είναι ο ενανθρωπήσας
Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς
Χριστός. Ο ευαγγελιστής Ιωάννης, στο πρώτο
κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, λέγει: «ην το Φως
το αληθινόν, ό φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον» (Ιωάν. α’ 9). Στο Σύμβολο της
Πίστεως τον ομολογούμε: «Φως εκ Φωτός, Θεόν
αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα… προ
πάντων των αιώνων» και ως εν χρόνω, «δι’ ημάς
τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ
Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και
ενανθρωπήσαντα». Εκεί στον Ιορδάνη «επεφάνη»
λέγει ο ύμνος μας. Φανερώθηκε επισήμως και μαρτυρήθηκε: Από το Άγιο Πνεύμα που ήλθε υπό την
μορφήν περιστεράς και εκάθησε «και έμεινεν επ’
αυτόν» (Ιωάν. α’ 32).
Από τον Θεόν Πατέρα: «ούτος εστιν ο υιός μου ο αγαπητός,
εν ώ ευδόκησα» (Ματθ. γ’ 17).
Από τον Ιωάννην τον Βαπτιστήν: Πήγαν από τα Ιεροσόλυμα
Ιερείς και Λευΐτες και εκ των
Φαρισαίων και ηρώτησαν τον
Ιωάννην ποιος είναι και γιατί
βαπτίζει:
«Είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας; είσαι ο Ηλίας; ποιος είσαι;»
(Ιω. α’ 21).
Απάντησε ο Ιωάννης: Τίποτα δεν είμαι. Είμαι μια φωνή
που φωνάζει εδώ στην έρημο.
Είμαι σταλμένος από τον Θεό
για να σας καλέσω να μετανοήσετε. Να ετοιμαστείτε για να δεχτείτε τον Σωτήρα που έρχεται μετά από εμέ.
Σε κάποια στιγμή είδεν ο Ιωάννης τον Ιησούν
να έρχεται προς το μέρος του και είπε σε εκείνους
που βρίσκονταν κοντά του: «ίδε ο αμνός του Θεού
ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάν. α’ 29).
«Καγώ ουκ ήδειν αυτόν (όπως σεις, έτσι και εγώ
δεν τον εγνώριζα ότι είναι ο Μεσσίας)· αλλ’ ο πέμψας με βαπτίζειν εν ύδατι, εκείνος μοι είπεν· εφ’
ον αν ίδης το Πνεύμα καταβαίνον και μένον επ’
αυτόν, ούτος εστιν ο βαπτίζων εν Πνεύματι Αγίω·
καγώ εώρακα και μεμαρτύρηκα ότι ούτος εστιν ο
υιός του Θεού» (Ιωάν. α’ 33-34).
«Το αληθινόν φως επεφάνη και πάσι τον φωτισμόν δωρείται». Σ’ εκείνους που τον πιστεύουν και
τον ομολογούν Σωτήρα των και Σωτήρα του κόσμου «δωρείται τον φωτισμόν». Τους βγάζει από το
Eνατενίσεις



σκοτάδι και τους οδηγεί στο φως της αληθείας και
της αγιότητος και τους καθιστά φως. Ο απ. Παύλος γράφει στους χριστιανούς της Εφέσου: «ήτε
γαρ ποτε σκότος, νυν δε φως εν Κυρίω· ως τέκνα
φωτός περιπατείτε» (Εφεσ. ε’ 8). Και ο Κύριος λέγει
για τον εαυτόν του: «εγώ ειμι το φως του κόσμου·
ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία,
αλλ’ έξει το φως της ζωής» (Ιωάν. η’ 12)· «εγώ φως
εις τον κόσμον ελήλυθα, ίνα πας ο πιστεύων εις εμέ
εν τη σκοτία μη μείνη» (Ιωάν. ιβ’ 46).
Δίδει τον φωτισμόν διά του Μυστηρίου του
Βαπτίσματος. Γι’ αυτό και το Βάπτισμα ονομάζεται «Φώτισμα». Τα Βαπτιστήρια λέγονται
«Φωτιστήρια». Και ο Νεοβαπτιζόμενος «Νεοφώτιστος».
Στη συνέχεια λέγει ο ύμνος μας: «Βαπτίζεται
Χριστός μεθ’ ημών». Και εννοεί το βάπτισμα του αίματος στο
Σταυρό. Τον θάνατο και την ταφή
Του! Ο ίδιος ο Χριστός είπε: «βάπτισμα έχω βαπτισθήναι, και
πώς συνέχομαι έως ου τελεσθή»!
(Λουκ. ιβ’ 50).
Και όταν του ζήτησαν οι δυο
μαθητές Ιάκωβος και Ιωάννης
να τους δώσει να καθίσουν ο ένας
στα δεξιά του και ο άλλος στα
αριστερά του στην βασιλεία του,
που την νόμιζαν επίγεια, τους
απάντησε: «δύνασθε πιείν το
ποτήριον ό εγώ πίνω και το βάπτισμα ό εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήναι»; (Μαρκ. ι’ 38) Και πάλιν
εννοούσε τα πάθη του για τη σωτηρία του κόσμου.
Θα σκεφτεί ίσως κάποιος: «Μα, η σταύρωση
και η ταφή του Χριστού έγινε πριν από 2000 τόσα
χρόνια. Ενηνθρώπησε, εδίδαξε, εσταυρώθη, ετάφη, αναστήθηκε, αναλήφθηκε στους ουρανούς και
εκάθησε και σαν άνθρωπος στα δεξιά του θρόνου
του Πατρός Του. Επαναλαμβάνονται πάλι αυτά σε
κάθε Βάπτιση; Πώς βαπτίζεται μαζί μας στην Κολυμβήθρα»; Ναι, αναλήφθηκε στον ουρανό αλλά
μας υποσχέθηκε: «ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμι πάσας
τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθ.
κη’ 20). Τα γεγονότα της ζωής του Χριστού για
τη σωτηρία του κόσμου δεν είναι σαν τα γεγονότα της ζωής των ανθρώπων και των εθνών, που
συμβαίνουν σε ορισμένον ιστορικόν χρόνον και
τα καταγράφει η ιστορία για να τα πληροφορούνται οι μεταγενέστεροι. Τα σωτήρια γεγονότα
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της ζωής του Χριστού για τη σωτηρία του κόσμου ζουν και ενεργούν δια των Μυστηρίων της
Εκκλησίας μέχρι συντελείας των αιώνων· μέχρι
της τελικής αποκαταστάσεως των πάντων.
Ένα ωραίο τροπάριο από τον κανόνα της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως, που την διαβάζουμε όταν προετοιμαζόμαστε να κοινωνήσουμε
των Αχράντων Μυστηρίων, είναι πολύ εκφραστικό αυτής της αλήθειας. Ο κανόνας έχει ακροστιχίδα κατ’ αλφάβητον. Στο γράμμα «Χ» το τροπάριο
λέγει: «Χριστός εστι, γεύσασθε και ίδετε, ο Κύριος· δι’ ημάς καθ’ ημάς γαρ πάλαι γενόμενος, άπαξ
εαυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν, Πατρί τω ιδίω,
αεί σφαγιάζεται, αγιάζων τους μετέχοντας». Έτσι
και στο Μυστήριο του Βαπτίσματος. «Βαπτίζεται
Χριστός μεθ’ ημών». Βαπτίζεται Μυστηριακά!
«Το φαινόμενον είναι επίγειον», λέγει ο ύμνος
μας. Κάτι το συνηθισμένο στη ζωή μας. Αυτό που
βλέπουμε, δηλαδή, μπροστά μας είναι μια Κολυμβήθρα με νερό. Ο ιερέας λούζει το παιδάκι μέσα
στο νερό της Κολυμβήθρας. Κάτι που κάνει και η
μητέρα στο παιδάκι της κάθε μέρα. Αυτό είναι το
«φαινόμενον». Όμως το μυστηριακώς «νοούμενον
υπερβαίνει τους ουρανούς», λέγει ο ύμνος. «Διά
λουτρού σωτηρία, δι’ ύδατος το Πνεύμα». Το λούσιμο που κάνει ο ιερέας στο παιδάκι, δεν είναι
«επίγειον». Γιατί το νερό της Κολυμβήθρας
δεν είναι απλό νερό! Είναι εμπλουτισμένο με
αγιαστική δύναμη και χάρη! Με την ευχή του
καθαγιασμού του ύδατος της Κολυμβήθρας
ο ιερέας επικαλείται την παρουσία του Χριστού. Λέγει: «Αυτός Πανάγαθε Βασιλεύ, πάρεσο
και νυν δια της επιφοιτήσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το ύδωρ τούτο». Και παρίσταται ο Κύριος και δια του Αγίου Πνεύματος «ενίησι
τον αγιασμόν τω ύδατι». Εισάγει στο νερό ο Κύριος
αγιαστική δύναμη και χάρη, «και ψυχών τούτο
καθάρσιον γίνεται», λέγει ο ύμνος.
Η Κολυμβήθρα «νοείται» ο Σταυρός και ο Τάφος
του Χριστού. Στο νερό της Κολυμβήθρας ενεργοποιούνται και μεταδίδονται στον βαπτιζόμενον όλες
οι δωρεές και χάριτες που επήγασαν από την Σταύρωση, τον θάνατο, την ταφή και την Ανάσταση του
Σωτήρος. Με το βύθισμά μας στο αγιασμένο νερό
της Κολυμβήθρας συναντούμε εκεί μέσα τον Χριστό! Συσταυρούμεθα και συνθαπτόμεθα μαζί με τον
Χριστό μυστηριακώς. Στην Κολυμβήθρα γινόμαστε
«σύμφυτοι» μαζί με τον Χριστό «τω ομοιώματι του
θανάτου Αυτού» (Ρωμ. στ’ 5), λέγει ο Παύλος στην
προς Ρωμαίους επιστολή του. Σαν δυο φυτά που φυτεύονται μαζί, μεγαλώνουν και ενώνονται μαζί.
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«Διά λουτρού σωτηρία», λέγει ο ύμνος. Και η
σωτηρία που μας δίδεται, όταν βαπτιζόμεθα, περιλαμβάνει αυτά που ζητεί ο ιερέας στην ευχή του
καθαγιασμού του ύδατος. Λέγει: «Δέσποτα των
απάντων, ανάδειξον το ύδωρ τούτο, ύδωρ απολυτρώσεως, ύδωρ αγιασμού, καθαρισμόν σαρκός και
πνεύματος, άνεσιν δεσμών, άφεσιν παραπτωμάτων, φωτισμόν ψυχών, λουτρόν παλιγγενεσίας,
ανακαινισμόν πνεύματος, υιοθεσίας χάρισμα, ένδυμα αφθαρσίας, πηγήν ζωής». Θα υπογραμμίσω
μόνον τρία από αυτά:
α) Άφεσιν παραπτωμάτων· του προπατορικού αμαρτήματος και των προσωπικών του
αμαρτιών, όταν ο βαπτιζόμενος είναι μεγάλος
στην ηλικία.
β) Φωτισμόν ψυχών· για την κατανόηση
και εφαρμογή των χριστιανικών αληθειών.
γ) Λουτρόν παλιγγενεσίας. Ο παλαιός
ημών άνθρωπος απέθανε· «συνεσταυρώθη τω
ομοιώματι του θανάτου του Χριστού» «και ενδυθήκαμε τον νέον τον ανακαινούμενον κατ’
εικόνα του κτίσαντος αυτόν». Στη συνομιλία
Του με τον Νικόδημο ο Κύριος είπε: «αμήν αμήν
λέγω σοι, εάν μη τις γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος ου δύναται εισελθείν εις την βασιλείαν του
Θεού» (Ιωάν. γ’ 1-5).
Στην Κολυμβήθρα συντελείται νέα πνευματική γέννηση. Έτσι η Κολυμβήθρα μπορεί να νοηθεί
και πνευματική μήτρα, από την οποία γεννιέται με
το Βάπτισμα νέος άνθρωπος ενωμένος με τον Χριστό, μέλος του Σώματος του Χριστού, τέκνον του
Θεού και συγκληρονόμος του Χριστού. «Όσοι δε
έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού
γενέσθαι, τοις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού»
(Ιωάν. α’ 12).
Όλα αυτά τελεσιουργούνται διά του Αγίου
Πνεύματος· «δι’ ύδατος το Πνεύμα», λέγει ο ύμνος.
Διά του ύδατος ενεργεί το Άγιον Πνεύμα. «Διά
καταδύσεως η προς Θεόν ημών άνοδος γίνεται»,
καταλήγει ο ύμνος. Με τις τρεις καταδύσεις και
αναδύσεις εις το όνομα της Αγίας Τριάδος διαδοχικά, που συμβολίζουν και την τριήμερον ταφήν
και Ανάστασιν του Κυρίου, πραγματοποιείται και
η δική μας Ανάσταση. Ο απόστολος Παύλος λέγει
στην προς Ρωμαίους επιστολήν του: «ει γαρ σύμφυτοι γεγόναμεν τω ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσόμεθα» (Ρωμ. στ’
5). Όσοι συνθάπτονται μαζί με τον Χριστό καθ’
ομοιότητα του θανάτου αυτού, ανασταίνονται μαζί
του και, δυνάμει, συγκάθηνται μαζί του εκ δεξιών
του Θεού και Πατρός.
Eνατενίσεις

Στην προς Κολασσαείς επιστολήν του ο απ.
Παύλος λέγει: «απεθάνετε γαρ (μυστηριακώς με το
Βάπτισμα) και η ζωή υμών κέκρυπται συν τω Χριστώ εν τω Θεώ» (Κολασ. γ’ 3-4). Εκεί στον ουρανό
«συν τω Χριστώ εν τω Θεώ» είναι κατατεθημένη η
αιώνιος ζωή και η δόξα που μας δόθηκε σαν μια παρακαταθήκη και μας περιμένει να «περιπατήσωμεν
εν καινότητι ζωής» (Ρωμ. στ’ 4) για να την πάρουμε
με όλη την λαμπρότητά της· «όταν ο Χριστός φανερωθή, η ζωή ημών (κατά την Δευτέραν Του Παρουσίαν), τότε και υμείς συν αυτώ φανερωθήσεσθε εν
δόξη» (Κολασ. γ’ 4).
Πρέπει όμως να είμεθα πάντοτε «συν
αυτώ» και να ζούμε κατά το παράδειγμα της
ζωής του Χριστού, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης· «ο λέγων εν αυτώ μένειν οφείλει, καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω περιπατείν» (Α’ Ιωάν. β’ 6) (Α’ Πέτρ. β’ 21).
Σε κάθε περίσταση να λέμε: «αν τώρα ήταν ο
Χριστός πώς θα εσκέπτετο; τί θα έκαμνε; Έτσι πρέπει να κάμω και εγώ». Αλλά δεν τα καταφέρνουμε
πάντα, ομολογεί ο ίδιος ο Ιωάννης· «εάν είπωμεν
ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η
Eνατενίσεις



αλήθεια ουκ εστιν εν ημίν» (Α’ Ιωάν. α’ 8).
Ο Σωτήρας μας, συγκαταβαίνοντας στην ανθρώπινη αδυναμία μας και παρατείνοντας την
«χρηστότητα και φιλανθρωπίαν αυτού» (Τίτ. γ’
4-7) επρονόησε και για την επανόρθωση των πταισμάτων μας. Μετά την Ανάστασή του έδωσε εντολή στους μαθητές του: «πορευθέντες μαθητεύσατε
πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα
του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν» (Ματθ. κη’ 19-20). Με την εντολή του
αυτή θεσμοθέτησε και συνέστησε το Μυστήριο
του Αγίου Βαπτίσματος. Παράλληλα «ενεφύσησε»
και είπε: «λάβετε Πνεύμα Άγιον· αν τινων αφήτε
τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινων κρατήτε, κεκράτηνται» (Ιωάν. κ’ 22-23). Έτσι έθεσε τα
θεμέλια του φιλανθρώπου Μυστηρίου της Μετανοίας και Εξομολογήσεως. Και προσθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης· «εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας
ημών (εν μετανοία κατά το Μυστήριον της Ιεράς
Εξομολογήσεως), πιστός εστι και δίκαιος, ίνα αφή
ημών τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης
αδικίας» (Α’ Ιωάν. α’ 9). 
■
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Μαγειρική

l Της Καίτης Μαντζαρίδου

Ταραμᾶς σαλάτα

Τ

ὰ καλομαγειρεμένα φαγητὰ
εἶναι πάντα εὐπρόσδεκτα.
Ἄλλωστε ἡ μαγειρικὴ εἶναι
μιὰ εὐχάριστη ἀπασχόληση,
ποὺ ἀπαιτεῖ ἀγάπη, μεράκι καὶ προσφέρει ἱκανοποίηση. Εἶναι
πολὺ σπουδαῖο νὰ ξέρουν τὰ μέλη τῆς
οἰκογένειας ὅτι στὸ σπίτι ὑπάρχει πάντα κάτι γιὰ νὰ φᾶνε, φτιαγμένο μέ
ἀγάπη καὶ φροντίδα.
Αὐτὴ ἡ σελίδα θὰ προσφέρει συνταγές δοκιμασμένες καὶ συμβουλὲς γιὰ τὸ
νοικοκυριὸ καὶ τὴ μαγειρική.
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100 γρ. ταραμᾶς ἄσπρος
3 κουταλιὲς τῆς σούπας ἀλεύρι
1 γεμὰτο ποτήρι νερό
2 φλιτζάνια τσαγιοῦ καλαμποκέλαιο
χυμὸς λεμονιοῦ
Ἐκτέλεση
Βάζουμε τὸ ἀλεύρι μὲ τὸ νερὸ σὲ μιὰ μικρὴ κατσαρόλα σὲ μέτρια θερμοκρασία καί, ἀνακατώνοντας συνέχεια κάνουμε ἕνα κουρκούτι σὰν κρέμα.
Βάζουμε τὸ μεῖγμα στὸ μπώλ τοῦ μίξερ. Ὅταν γίνει
χλιαρό, προσθέτουμε τὸν ταραμᾶ, καὶἀρχίζουμε
νὰ τὸν χτυπᾶμε στὴ χαμηλὴ ταχύτητα, ρίχνοντας
τὸ λάδι σὲ μικρές ποσότητες ἐναλλὰξ μὲ τό λεμόνι.
Στὴ συνέχεια δυναμώνουμε τὴν ταχύτητα καὶ τὸν
χτυπᾶμε γιὰ λίγο ἀκόμη. Βάζουμε τὸν ταραμᾶ σὲ
μπώλ καὶ τὸν γαρνίρουμε μὲ ἐλιές.
Eνατενίσεις

Τάρτα μανταρινιοῦ
Βάση:
1,5 κοῡπα μπισκότα βουτύρου ἀλεσμένα
½ κούπας βούτυρο λειωμένο
Σὲ ἕνα σκεῦος ἀνακατώνουμε καλὰ τὰ δύο
ὑλικά, καὶ τὰ στρώνουμε σὲ εἰδικὴ φόρμα Νο
26 μὲ κινητὸ πάτο. Πατᾶμε καλὰ τὸ μεῖγμα καὶ
τὸ ψήνουμε στοὺς 1750 C γιὰ 10΄ περίπου.
Κρέμα:
4,5 ποτήρια χυμὸς μανταρινιοῦ
1 ποτήρι νερὸ
12 κουταλιὲς τῆς σούπας ζάχαρη
200 γρ. κὸρν φλάουρ
τρίμμα μανταρινιοῦ
σαντιγὺ καὶ καβουρδισμένα ψιλοκομμένα ἀμύγδαλα
γιὰ τὴ διακόσμηση.

Βάζουμε σὲ μιὰ κατσαρόλα τὸν χυμό τοῦ
φρούτου καὶ τὸ νερό, νὰ πάρουν μιὰ βράση.
Στὸ μεταξύ διαλύουμε τὸ κὸρν φλάουρ σὲ λίγο
νερό. Μόλις βράσει τὸ μεῖγμα στὴν κατσαρόλα, ρίχνουμε τὸ κὸρν φλάουρ, ἀνακατώνοντας
συνέχεια. Στὸ τέλος προσθέτουμε τὴ ζάχαρη.
Πασπαλίζουμε τὴ βάση τῆς τάρτας μὲ
τρίμμα μανταρινιοῦ καὶ προσεκτικὰ χύνουμε
μέσα στὴ φόρμα τὴν κρέμα, ποὺ ἑτοιμάσαμε.
Βάζουμε τὸ γλυκό στὸ ψυγεῖο. Ὅταν κρυώσει
καὶ πήξει ἡ κρέμα, τὸ στολίζουμε μὲ σαντιγὺ
καὶ καβουρδισμένα ἀμύγδαλα.

Συμβουλὲς
1) Ὅταν βράζει τὸ κουνουπίδι, ρίχνουμε λίγο χυμὸ
λεμονιοῦ. Γίνεται πιὸ ἄσπρο.
2) Ἂν τὸ φαγητό μας καεῖ καὶ κολλήσει στὴν κατσαρόλα, ἀντὶ νὰ τὴν τρίψουμε μὲ τὸ σύρμα, βάζουμε μέσα
λίγο νερὸ μὲ ἀπορρυπαντικὸ πλυντηρίου πιάτων καί
τὸ ἀφὴνουμε νὰ βράσει. Ἡ κατσαρόλα καθαρίζει πιὸ
εὔκολα.

Eνατενίσεις
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EΚοIμηΘη ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΣΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΘΕΟΦΙΛΩΝ
ο Πατριάρχης Σερβίας Παύλος
«Δίκαιοι εἰς τόν αἰῶνα ζῶσι...»

Ε

(Σοφ. Σολ. 5,15)

κοιμήθη στις 15 Νοεμβρίου σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου σε ηλικία 95
ετών ο Πατριάρχης της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Παύλος.

Σλούτσκ κ. Φιλάρετος, από την Ελλάδα οι Μητροπολίτες Ελασσώνος κ. Βασίλειος και Δημητριάδος
κ. Ιγνάτιος και από την Εκκλησία της Κύπρου ο
Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος.

Ο Πατριάρχης Παύλος είχε εισαχθεί στο στρατιωτικό νοσοκομείο στο Βελιγράδι πριν από δύο χρόνια για διάφορα προβλήματα
υγείας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος
Οικουμενικός κατά τον επικήδειο λόγο του ανέφερε, μεταξύ άλλων, για τον μακαριστό Πατριάρχη
και τα εξής:

Ο Παύλος ανέλαβε ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, το 1990, λίγο πριν την
αιματηρή κατάρρευση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία ανέκτησε μεγάλη επιρροή στο γηγενή
πληθυσμό την περίοδο
που άσκησε τα καθήκοντα του.

«…Αποτελεί, αδελφοί, κοινόν μυστικόν της ανά
την Οικουμένην Εκκλησίας ότι ο από Ράτσκας και
Πρεζρένης μακαριστός Πατριάρχης των Σέρβων
Παύλος ο Στόϊτσεβιτς
δεν ήτο εις συνήθων
μέτρων Πρωθιεράρχης. Άλλωστε και η
μορφή αυτού και η όλη
παρουσία ηκτινοβόλει
οσιότητα και δικαιοσύνην!

Στην εξόδιο ακολουθία του Πατριάρχη
προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.
Βαρθολομαίος και συμμετείχαν ο Πατριάρχης
Ρουμανίας κ. Δανιήλ, ο
Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, εκπρόσωποι Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ο Μητροπολίτης Γέρων Αξώμης κ. Πέτρος, από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο
Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, από το
Πατριαρχείο Μόσχας ο Μητροπολίτης Μίνσκ και

Αδαμάντινος
το
ήθος, εθελουσίως πάμπτωχος, ασκητής υπενθυμίζων τους αρχαίους
Πατέρας της ερήμου,
νηστευτής, αδιαλείπτως
προσευχόμενος, πράος,
ειρηνικός και ταπεινός τη καρδία, αλλά και μαχητής
ανυποχώρητος και θυσιαστικός οσάκις παρίστατο
ανάγκη, πύρινος λειτουργός του ιερού θυσιαστηρίου,
πνευματέμφορος, συνεκέντρωνεν εις εαυτόν, ως θα
έλεγε περί Μελετίου Αντιοχείας Γρηγόριος ο Νύσσης, «Δαβίδ την πραότητα, Σολομώντος την σύνεσιν,
Μωϋσέως την αγαθότητα, Σαμουήλ την ακρίβειαν,
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Ιωσήφ την σωφροσύνην, Δανιήλ την σοφίαν, Ηλιού τον ζήλον της πίστεως, Ιωάννου την παρθενικήν
αφθορίαν...

κίας, της σκληροκαρδίας και αδιαφορίας των
ισχυρών δια τους αδυνάτους, της καταστροφής
του περιβάλλοντος.

Ευρυμαθής άλλωστε Θεολόγος, προφητικός
κήρυξ του Ευαγγελίου, φιλάδελφος, φιλότεκνος,
ελεημονέστατος, πλήρης σπλάγχνων οικτιρμών,
διαλλακτικός, ειρηνοποιός, ανήρ ανοικτών οριζόντων και με άμεσον επαφήν με την σύγχρονον πραγματικότητα, υπήρξε στοιχείον μέγα της Εκκλησίας
των ημερών μας, φέρον έκτυπον την σφραγίδα της
αγιότητος!

Η αναστροφή μετά της Μακαριότητός του ήτο
πηγή πολλής χαράς, αγαλλιάσεως, εμπνεύσεως
και βαθείας πάντοτε συγκινήσεως. Πολύ περισσότερον η συμπροσευχή και η συλλειτουργία, κατά
την οποίαν δεν ηδύνατο να αποκρύψη το υψηλόν
επίπεδον της πνευματικής του εμπειρίας και καταστάσεως.

Και αυτοί οι θύραθεν αντελαμβάνοντο ότι είχον
να κάμουν με προσωπικότητα ασυνήθη, με άνδρα
άλλων μέτρων, άλλης ποιότητος, και εσέβοντο αυτόν,
ακόμη και όταν δεν συνέκλιναν αι απόψεις και θέσεις
των. Ο Θεός τον εχάρισεν εις την Εκκλησίαν την κατάλληλον στιγμήν, τότε ακριβώς που ο λαός του και η
πατρίς του τον εχρειάζοντο περισσότερον!...
Αυτός, ο μικρός και αδύναμος το δέμας αλλά γίγας το φρόνημα και το πνεύμα, Πατριάρχης Παύλος
εσήκωσε το βάρος του σταυρού και του πάθους του
ιστορικού και ευλογημένου Σερβικού Έθνους κατά
την δοκιμασίαν των τελευταίων ετών. Αυτός ήτο η
ζώσα έκφρασις της ενότητός του, η ενσάρκωσις της
αγίας παραδόσεως και τιμαλφούς κληρονομίας του
Αγίου Σάββα!...
Είχομεν προσωπικώς την χαράν να τον γνωρίζωμεν από ετών και να συνεργασθώμεν αδελφικώτατα κατ’ επανάληψιν. Είδομεν την αγωνίαν του δια τον λαόν του, δια την πατρίδα του,
δια την όλην Εκκλησίαν, δια τα πανανθρώπινα
προβλήματα της αμφισβητήσεως των αξιών, της
ηθικής καταπτώσεως, της πτωχείας, της αδιEνατενίσεις



Δεν αποτελεί σχήμα λόγου η φράσις ότι θα μας
λείψη πολύ! Δια τούτο και θρηνούμεν και αποδυρόμεθα την αφ’ ημών πορείαν του, καίτοι γνωρίζομεν
ότι δι’ αυτόν ισχύει το ψαλμικόν «Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων Αυτού», και είμεθα
απολύτως βέβαιοι ότι η έξοδός του είναι έξοδος ζωής,
απόθεσις των αχρήστων πλέον δερματίνων χιτώνων, είσοδος εν ειρήνη εις την επηγγελμένην Βασιλείαν, πανευφρόσυνος συντυχία μετά της Θεοτόκου,
των Αγγέλων και πάντων των Αγίων, παραλαβή από
των χειρών του αγωνοθέτου Θεού του αμαραντίνου
της δικαίας δόξης στεφάνου, φωτεινή παράστασις
εις την αιώνιον Λειτουργίαν του επουρανίου θυσιαστηρίου ομού μετά του Αγίου Σάββα και πάντων
των θεοφιλώς και θεαρέστως αρχιερατευσάντων και
ιερατευσάντων και αυτοπρόσωπος ομιλία μετά του
Θεού, κατά την οποίαν ήδη εντυγχάνει υπέρ ημών
και παντός του λαού!
Συ δε, φιλόχριστε, αξιόθεε, άξιε πάντων των
Μακαρισμών του Χριστού, πολυφίλητε και πολύκλαυστε Αδελφέ Παύλε, αναπαύου εν τω φωτί του
Θεού μέχρι της κοινής αναστάσεως! Αιωνία, αγήρως και αγία σου η μνήμη!». 
■
181

Χειροτονία διακόνου

Τ

ην Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, κατά τη
διάρκεια της θείας Λειτουργίας στον
ιερό ναό Αγίου Προκοπίου στο Μετόχιο Κύκκου στη Λευκωσία, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος χειροτόνησε σε διάκονο το θεολόγο Νικόλαο Κούτσιο. Ο νεοχειροτονηθείς, κατάγεται από το χωριό Μαραθόβουνος.
Είναι τέκνο της υπερπολύτεκνης οικογένειας του
πρεσβυτέρου Λοΐζου και της Θεοδώρας. Σπούδασε
Θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε με επιτυχία
τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Θεολογική
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι νυμφευμένος με τη φιλόλογο Χρυστάλλα Νικολαΐδου, με την οποία απέκτησαν δύο υιούς, το Νικόλαο και το Λοίζο.
Κατά την εκφώνηση του λόγου του προς τον
νεοχειροτονηθέντα, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας, μεταξύ άλλων, τον
κάλεσε να κρατεί πάντοτε ψηλά τη σημαία της πίστεως και της αρετής, για να φωτίζει με το παράδειγμά του τους ανθρώπους. Τον κάλεσε, επίσης,
να έχει απεριόριστη, ανιδιοτελή και απροσωπό182



ληπτη αγάπη προς όλους αδιακρίτως τους ανθρώπους και να ευεργετεί, να βοηθά και να προσφέρει,
κατανοώντας την αξία των λόγων του Κυρίου:
«Μακαριώτερόν εστι διδόναι μάλλον ή λαμβάνειν».
Παρότρυνε, επίσης, το χειροτονηθέντα να προσέχει πολύ τον εαυτό του. Να προσπαθεί να είναι σε
όλα άσπιλος και άψογος και αίροντας ψηλότερα το
φρόνημά του να εργάζεται με σύνεση και σοβαρότητα στον Αμπελώνα του Κυρίου.
Ο Πανιερώτατος εξέφρασε την ακράδαντη
πεποίθηση πως, με τη βοήθεια του Θεού, ο χειροτονηθείς θα αναδειχθεί αντάξιος των προσδοκιών
της Εκκλησίας, τονίζοντας πως ασφαλή εχέγγυα
για μια δόκιμη σταδιοδρομία αποτελούν η ενάρετη
πολιτεία του, η θεολογική μόρφωσή του, το ακέραιο του χαρακτήρα του, μαζί με τη χρηστή διαγωγή και την αγαθότητα της καρδιάς του.
Ευχόμαστε στο νεοχειροτονηθέντα διάκονο,
πατέρα Νικόλαο, «πληρότητα διακονίας εν Κυρίω».
Η ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου έχει ως
εξής:
Eνατενίσεις

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, ενώ απευθύνει
λόγους μεστούς θεολογικού νοήματος και πατρικής αγάπης στον νεοχειροτονηθέντα

ψυχές ἀπό κάθε πνευματική καί μεταφυσική ἀνησυχία, οἱ κληρικοί πρέπει νά εἶναι τά
ὁδοφράγματα τοῦ πνεύματος, πού θά κρατήσουν ἄμυνα στήν ἐπέλαση τοῦ κακοῦ, στή σαρωτική πνοή τοῦ ὑλισμοῦ καί τοῦ μηδενισμοῦ.
Στούς σημερινούς χαλεπούς καιρούς, πού
δυσμάχητη καί ἀσφυκτική εἶναι ἡ δύναμη τοῦ
ἐγκόσμιου κακοῦ καί ἀστείρευτες οἱ πηγές
τῆς ἁμαρτίας καί ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νά
ἀνεύρει τά ὑψηλά πεπρωμένα καί τόν θεῖό
του προορισμό, ἀλλά ἀντίθετα ἀμαυρώνει καί
ζοφώνει τή θεία του εἰκόνα, ὁ κληρικός πρέπει νά ὑψώνεται ὡς ἀνάχωμα, ὡς ὁδόφραγμα,
καί νά παλεύει, ὥστε νά μή σαπίσει ἡ ζωή, καί
καταντήσει ἐντελῶς παράλογη.
Σήμερα, πού ὁ ἄνθρωπος θεοποιεῖ τή λογική του. Θεοποιεῖ τίς κατακτήσεις του, τά
ἐγκόσμια ἐπιτεύγματά του, καί, οἰνοβαρής
ἀπό τήν ψυχική αὐτή μέθη, ἀρνεῖται τήν ψυχή
του, καί ζεῖ κατά τή ρήση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μέ τρόπο «βοσκηματώδη», χωρίς δηλαδή νά νιώθει τό ρῖγος τοῦ ἱεροῦ καί τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στήν ὕπαρξή του καί στόν
κόσμο, ὀφείλει ὁ κληρικός κάθε βαθμίδας νά
εἶναι φωτεινός καί φωτοδότης. Ἄνθρωπος μέν

«Ἀγαπητέ Νικόλαε,
Ὁ πόθος σου νά ἐνταχθεῖς στούς μαχητές τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί νά
συγκαταριθμηθεῖς στήν ἱερώνυμη φάλαγγα
τῆς Ἐκκλησίας ἐκπληρώνεται σήμερα.
Μέ τή χάρη τοῦ Παναγίου καί τελεταρχικοῦ
Πνεύματος ἀξιώθηκες σήμερα τῆς ἀνόδου
σου στόν πρῶτο τῆς ἱερωσύνης βαθμό.
Διά τοῦ καλέσαντός σε Θεοῦ ἐτέθης λύχνος ἐπί τήν λυχνίαν, γιά νά λάμπεις μεταξύ
τῶν ἀνθρώπων μέ τό ἦθός σου, τή μόρφωσή
σου καί τό παράδειγμά σου. Εἶμαι βέβαιος ὅτι
γνωρίζεις ποῖος πρέπει νά εἶσαι, ὡς κληρικός,
καί πῶς πρέπει νά πολιτεύεσαι. Ἔμαθες καί
ἐδιδάχθης, καί σαφῶς γνωρίζεις, πώς ὁ κληρικός κάθε βαθμίδας ὀφείλει νά διάγει καί νά
πολιτεύεται κατά τό ὑπόδειγμα Ἐκείνου, πού
διακήρυξε: «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός, καί ἡ ἀλήθεια,
καί ἡ ζωή», Ἐκείνου πού εἶναι «χθές καί σήμερον ὁ Αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας» Ἐκείνου
πού, ἄν καί τέλειος Θεός, ἔγινε ἄνθρωπος, γιά
νά ἀποτελέσει τό αἰώνιο παράδειγμα πρός
μίμηση, τό αἰώνιο πρότυπο βίου.
Σήμερα, σέ μιά ἐποχή ὑλιστικῆς λαιμαργίας, πού λαχταρᾶ τόν ἴλιγγο τῶν
ἀπολαύσεων καί πού ὁδηγεῖ σέ παροξυσμό
τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ μας, ἀποφλοιώνοντας τίς

«Προσφέρεται ο ευλαβέστατος δούλος του
Θεού Νικόλαος του χειροτονηθήναι εις διάκονον…»

Eνατενίσεις
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«Ησαΐα χόρευε… Άγιοι Μάρτυρες οι καλώς
αθλήσαντες…»
«σάρκα φορῶν καί τόν κόσμον οἰκῶν» κατά
τόν ἅγιο Ἰσίδωρο τόν Πηλουσιώτη, ἀλλά
ἄνθρωπος ἀγωνιστής, στρατευμένος στόν
ἀγῶνα γιά τήν ἠθική τελείωση καί πνευματική ὁλοκλήρωση, πιστός στήν τοῦ Θεοῦ παράταξη, στήν ὀρθόδοξη πίστη καί στήν πορεία
τῆς ἀρετῆς, γιά νά λάμπει ὡς φωτεινό μετέωρο καί νά καταυγάζει τόν σκοτεινό ὁρίζοντα
τοῦ ἀνθρώπου.
«Νῆφε, λοιπόν, ἐν πᾶσι», ἀγαπητέ Νικόλαε, «κακοπάθησον, γενοῦ τύπος ἐν πίστει
καί ἀγάπῃ», γιατί «οὐδείς στεφανοῦται, ἐάν
μή νομίμως ἀθλήσῃ», κατά τήν Παύλεια ρήση.
Ἀπαιτεῖται ἀγῶνας. Πρέπει νά ἀγωνιστεῖ κάποιος, γιά νά στεφανωθεῖ.
Μή σέ ἀποθαρρύνει τό φαινόμενο, τό διαχρονικό φαινόμενο, τῆς πολεμικῆς κατά τῶν
κληρικῶν. Τό προεῖπε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος πρός τούς
μαθητές του: «Ἰδού ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων» καί σέ κάποια ἄλλη περίπτωση προειδοποίησε τούς μαθητές του καί τούς
διαδόχους τῶν μαθητῶν του: «Εἰ ἐμέ ἐδίωξαν
καί ὑμᾶς διώξουσι». Γνώριζε, λοιπόν, πώς, ἄν οἱ
ἄνεμοι τῆς ἀρνήσεως εἶναι ἰσχυροί, ἰσχυρότερος
ὅμως εἶναι ὁ Δομήτορας τῆς Ἐκκλησίας καί κυβερνήτης τοῦ κόσμου Χριστός.
Σήμερα, στούς ἀρνησίφωτους αὐτούς
καιρούς, ὅπου ὁ κόσμος, παρά τά φῶτα τῶν
ἐπιστημῶν καί τῶν τεχνικῶν του προόδων,
παραδέρνει μέσα στά σκοτάδια τοῦ κακοῦ,
καί ζεῖ μέσα σέ μιά κοινωνία πλησμονῆς καί
καταναλώσεως, πού ἐκτρέφει τήν καθολική
ἀθεΐα καί τόν συνολικό ἀπανθρωπισμό, καί
τό μαζικό παραλήρημα τῆς ὀδυνηρῆς ἡδονῆς,
ἡ πίστη σου νά ἔχει πρέπει τή φλόγα ἐκείνη
τῆς ἐποχῆς τῶν κατακομβῶν. Νά εἶναι δηλαδή, πίστη θερμή, ζωντανή φωτιά, πού καίει,
καί κινεῖ σέ ἔργα ἀρετῆς καί ἀγάπης.
Σήμερα εἶναι ἀνάγκη νά ἀνάψει καί πάλι
ἡ φλόγα τῶν κατακομβῶν, χωρίς κατακόμ184



βες καί διωγμούς, γιατί κατά τόν χαλκέντερο
Ὠριγένη: «ὁ καιρός τῆς εἰρήνης εἶναι καλός γιά
τόν Σατανᾶ, γιατί κλέβει ἀπό τήν Ἐκκλησία
τούς μάρτυρές της». Ψηλά λοιπόν νά κρατεῖς
πάντοτε τή σημαία τῆς πίστεως καί τῆς
ἀρετῆς, γιά νά φωτίζεις στό πέρασμά σου
τούς ἀνθρώπους. Ἀναμμένη νά ἔχεις πάντοτε
τῆς ψυχῆς σου τή δάδα καί νά μήν ὑποστείλεις
ποτέ τή σημαία τοῦ ἀγώνα, τή σημαία τῆς πίστεως καί οὐδέποτε νά λιποτακτήσεις.
Ἄσκησε, ἀγαπητέ Νικόλαε, τόν ἑαυτό σου
στήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή. Ἀμφότερα εἶναι
θεῖα. Τά βίωσε ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος «ἐταπείνωσεν
ἑαυτόν μορφήν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι...
ἄχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ».
Νά μήν ξεχνᾶς ποτέ ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
τήν ταπεινοφροσύνη ἀναγορεύει βάσιν πάσης ἄλλης ἀρετῆς. Μόνο ἡ ταπεινοφροσύνη
χαριτώνει τήν ψυχή καί φωτίζει τόν νοῦν στήν
κατανόηση τῶν Εὐαγγελικῶν κηρυγμάτων.
Ἡ προσευχή ἐπίσης νά εἶναι τό καταφύγιό σου σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς σου, νά
εἶναι ἡ μυστική ἐκείνη πηγή ἀπό τήν ὁποία
νά ἀντλεῖς ἀνακούφιση καί ἐνίσχυση. Ἀλλά
νά ἔχεις καί τήν ἀπεριόριστη, ἀνιδιοτελῆ
καί ἀπροσωπόληπτη ἀγάπη πρός ὅλους
ἀδιακρίτως τούς ἀνθρώπους καί δαψιλεῖ τῇ
χειρί νά εὐεργετεῖς, νά βοηθᾶς, νά προσφέρεις,
κατανοῶντας τήν ἀξία τῶν λόγων τοῦ Κυρίου:
«Μακαριώτερόν ἐστιν διδόναι μᾶλλον ἤ λαμβάνειν». Ὅλα, ὅμως, αὐτά δέν ἔχουν καμμιά
ἀξία, καί δέν μποροῦν νά φέρουν τή θεία συγχώρηση, ἄν δέν συμπληρωθοῦν μέ τή συγγνωμικότητά μας πρός τό συνάνθρωπό μας: «Ἐάν
ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα αὐτῶν,
ἀφήσει καί ὑμῖν ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ Οὐράνιος, ἐάν
δέ μῆ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα
αὐτῶν, οὐδέ ὁ Πατήρ ὑμῶν ἀφήσει τά παραπτώματα ὑμῶν», μᾶς προειδοποιεῖ ὁ Κύριος
στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο.
Γενικά καί ἐν κατακλεῖδι, νά προσέχεις
πολύ τόν ἑαυτό σου. Νά εἶσαι σέ ὅλα ἄσπιλος
καί ἄψογος, καί, αἴροντας ὑψηλότερα τό φρόνημά σου, νά ἐργάζεσαι μέ σύνεση καί σοβαρότητα στόν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου.
Ἀγαπητέ Νικόλαε,
Ἔχω ἀκράδαντη τήν πεποίθηση ὅτι μέ τή
βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά ἀναδειχθεῖς ἀντάξιος
τῶν προσδοκιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀσφαλῆ
ἐχέγγυα δόκιμης σταδιοδρομίας ἀποτελοῦν
ἡ ἐνάρετη πολιτεία σου, ἡ θεολογική μόρφωσή σου, τό ἀκέραιο τοῦ χαρακτήρα σου, μαζί
Eνατενίσεις

«Άξιος …»
μέ τή χρηστή διαγωγή σου καί τήν ἀγαθότητα
τῆς καρδιᾶς σου.
«Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά σοῦ». Ἀμήν.
Απαντώντας στην ομιλία του Πανιερωτάτου, ο νεοχειροτονηθείς διάκονος, πατήρ Νικόλαος Κούτσιος, είπε τα ακόλουθα:
«Πανιερώτατε,
Μητροπολίτα Κύκκου και Τηλλυρίας
κ. Νικηφόρε,
Τίμιον Πρεσβυτέριον, ευλογημένη
του Κυρίου Διακονία,
Εκλεκτή και συνεκλεκτή σύναξη των πιστών.
Δέος βαθύ με συνέχει και ιερός φόβος με διακατέχει. Διότι, πριν από ολίγο, δια της επικλήσεως του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος
και δια των τετιμημένων χειρών σας, Πανιερώτατε Πάτερ και Δέσποτα, έλαβα τη χάρη του Θεού
και αξιώθηκα να εισέλθω «εις το ενδότερον του
καταπετάσματος, όπου οι Άγγελοι παρακύψαι
ου δύνανται», και έχω καταστεί διάκονος της του
Χριστού Εκκλησίας. Το μυστήριο τούτο, το οποίο
πηγάζει από το πρόσωπο του μοναδικού Αρχιερέα Χριστού και παραδόθηκε στην Εκκλησία
την ημέρα της Πεντηκοστής, έρχεται να βρει την
εφαρμογή του και στη δική μου ταπεινότητα.
Αν στη Π.Δ. ο Θεός εντέλλεται στο Μωϋσή,
που έτρεχε προς τη φλεγομένη αλλά μη κατακαιομένη βάτο, να αφαιρέσει τα σανδάλιά του,
Eνατενίσεις



γιατί πλησιάζει σε τόπο άγιο. Και αν ο Πατριάρχης Ιακώβ, μετά το όνειρο της ουράνιας κλίμακας, αναφωνούσε «ως φοβερός ο τόπος ούτος»,
πόσο μάλλον αγιότερος και φοβερότερος είναι
ο τόπος της Αγίας Τράπεζας, πάνω στην οποία
θύεται και από την οποία προσφέρεται ο αμνός
και Λόγος του Θεού, υπέρ της του κόσμου ζωής
και σωτηρίας.
Είναι επομένως γι΄ αυτούς τους λόγους που
συνέχομαι από δέος και συγκλονισμό.
Αν όμως αποτολμώ το εγχείρημα τούτο, δεν
το πράττω, γιατί πιστεύω ότι είμαι άξιος. Αποπειρώμαι, στηριζόμενος στην άκρα φιλανθρωπία και αγάπη του Κυρίου Ιησού Χριστού και
Θεού μου, τον οποίο, εν ειλικρινεία καταθέτω,
αγαπώ εκ βάθους καρδίας.
Κατά τον Απ. Παύλο, κανένας από μόνος του
δεν μπορεί και δεν έχει το δικαίωμα να λαμβάνει
την πρωτοβουλία για την τιμητική θέση της Ιερωσύνης, αλλά μόνον, «ο καλούμενος υπό του Θεού».
Αυτός, πιστεύω, ο Κύριος και ο Μέγας Αρχιερέας, με την επίσκεψη του Παρακλήτου Πνεύματος, ήταν εκείνος που έβαλε στην καρδιά μου
από πολύ καιρό τον πόθο της Ιερωσύνης. Αυτός
με προστάτευσε και με προφύλαξε από πολλές
δυσκολίες και πειρασμούς. Τώρα, ανακρίνοντας
και αναθεωρώντας τον εαυτό μου, μέσα στο
δρόμο της ζωής μου, βλέπω καθαρά το χέρι του
να με κατευθύνει και να με καθοδηγεί προς το
σκοπό τούτο. Και συνειδητοποιώντας την αναξιότητά μου, ιδιαίτερα την κρίσιμη τούτη ώρα,
ένα μόνο πράγμα αναβοώ: «Ευλογητός ο Θεός»
και «Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον»!
Ιδιαίτερα με συγκινεί αυτή η αγάπη του
Θεού, Πανιερώτατε, γιατί διείδα ότι και μέσα
από τις δυσκολίες και τα μεγάλα προβλήματα,
που έχω αντιμετωπίσει στη ζωή μου, αυτός ο
Κύριος όλα τούτα τα μεταποίησε σε πράξεις ευεργεσίας πνευματικής, και όχι μόνο.
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Έτσι η κλήση του Θεού ήρθε σε μένα στον
πιο κατάλληλο χρόνο και με τον πλέον συγκινητικό τρόπο. Τώρα έκρινε ο Θεός και κατά τρόπο
επίσημο να με καλέσει και να μου αναθέσει τον
κλήρο της διακονίας του δια μέσου του προσώπου σας, Πανιερώτατε.
Το γεγονός ότι δεν με γνωρίζατε προσωπικά
και το ότι ούτε και εγώ δεν είχα την ευλογία να
σας γνωρίζω πιο στενά, αυτό διερμηνεύει πολλά
τα θαυμαστά. Γιατί, παρόλα αυτά, με κρίνατε
άξιο της εμπιστοσύνης και της αγάπης σας και

« Ιδού γέγονεν ο δούλος του Θεού Νικόλαος
εις διάκονον της του Χριστού Εκκλησίας…»
μου απευθύνατε την πρόσκληση της διακονίας
αυτής. Αυτό εμένα με συγκινεί και με υποχρεώνει στο σεπτό πρόσωπό σας.
Ιδιαίτερα μάλιστα η από μέρους μου ανακοίνωση αυτή της αγαπητικής πρόσκλησής σας
για τη χειροτονία μου προς τον ιερέα πατέρα
μου και τους δικούς μου, αλλά και άλλους κληρικούς και λαϊκούς του περιβάλλοντός μου, έγινε ολόθυμα και με πολλή συγκίνηση αποδεκτή.
Έτσι και η από μέρους τους έκθυμη συμπαράστασή τους στην κλήση μου τούτη, ερχόταν να
μου διερμηνεύσει του πλήθους των αισθημάτων
της αγάπης σας και να μου χαρίσει την ανάπαυση στο πρόσωπό σας, ότι εναποθέτω τον κλήρον
της διακονίας μου σε ένα έμπιστο πνευματικό
πατέρα. Ἐνοιωσα ότι η πρόσκλησή σας διερμήνευε του Θεού την κλήση για μένα, και τούτο είναι το φοβερό για την περίπτωσή μου.
Γι΄ αυτούς τους λόγους και εξαιτίας όλων όσων
επισυνέβησαν, και εννοώ τις ευκολίες και τις δυσκολίες που στη ζωή μου και πρόσφατα αλλά και
στο παρελθόν αντιμετώπισα και που εσείς γνωρίζετε, με πληρούν με πρωτόγνωρη συγκίνηση και
με παρακινούν σε δοξολογία προς το Θεό.
Προσωπικά σάς είμαι ευγνώμων, πολυσέβα186



Ο νεοχειροτονηθείς διάκονος Νικόλαος, ενώ
εκφράζει τη συγκίνησή του για το μέγεθος
του Μυστηρίου της ιερωσύνης που δέχθηκε
και καταθέτει ευγνώμονες υιικές ευχαριστίες
προς τον Πανιερώτατο
στέ μου πατέρα και Πανιερώτατε κ. Νικηφόρε,
γιατί μου δείξατε ευθύς αμέσως αγάπη. Με αντιμετωπίσατε εμένα και τη σύζυγό μου με πολλή
κατανόηση. Μας φερθήκατε με πρωτόγνωρη
πατρική καρδιά, και μας υποδείξατε πως θα είστε για πάντα ο καθοδηγός, ο συμπαραστάτης
μας, ο βοηθός μας. Σας ευχαριστούμε Πανιερώτατε, γι΄αυτά. Και προπάντων σας ευγνωμονούμε, γιατί και τώρα γίνεστε σεις το θεοτερπές
όργανο διαμέσου του οποίου η Εκκλησία με κατατάσσει στη χορεία της τετιμημένης διακονίας
της και στην ιερώνυμη στρατεία των κληρικών
της Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας. Ως
αντίδωρο πρωτίστως της πνευματικής αυτής
υποχρέωσής μου προς εσάς, είναι, μεταξύ άλλων, να δέομαι στον Κύριο να σας δίνει «δύναμιν
πολλήν» επί έτη πολλά, ώστε δόκιμα και φωτισμένα, όπως μέχρι τώρα, να επιτελείτε το πολυσχιδές εκκλησιαστικό, κοινωνικό, πνευματικό,
πολιτιστικό και παιδευτικό σας έργο.
Τη στιγμή όμως αυτή είναι εύκαιρο και απαραίτητο να εκφράσω, μέσα από την καρδιά μου,
τις ευχαριστίες μου στους γονείς μου, πατέρα
Λοΐζο και Θεοδώρα, αυτούς που με μεγάλωσαν
και μου πρόσφεραν, κοντά στα τόσα άλλα, την
αγάπη προς το Θεό και την Εκκλησία. Παράλληλα όμως θα ήθελα να καταθέσω τις ειλικρινής
μου ευχαριστίες και προς τα πεθερικά μου ΝικόEνατενίσεις

λαο και Νιόβη, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή
με περιέβαλαν με περισσή αγάπη και με έκαναν
να νιώσω πραγματικό παιδί τους. Τα επτά αδέρφια μου, τις κουνιάδες μου Εμμέλεια μοναχή και
Ιωάννα, καθώς επίσης και τους συζύγους των
αδελφών μου, θερμά ευχαριστώ. Θερμά επίσης
ευχαριστώ όλους τους δικούς μου, και τη σύνολη
σύναξη του λαού του Θεού που παρευρίσκονται
την ώρα τούτη της χαράς και της ευθύνης μου
και τους παρακαλώ να προσεύχονται για μένα.
Ευχαριστίες οφείλω και στον πνευματικό
μου, οικονόμο Μιχαήλ Καλλονά, για την όλη συμπαράστασή του και την ενθάρρυνση που μου
παρέσχε, προκειμένου να φτάσω στην ώρα αυτή.
Θα ήταν όμως πράξη αγνωμοσύνης και επιλησμοσύνης, αν τη στιγμή αυτή δεν ομολογούσα την
ουσιαστική και καθοριστική βοήθεια, που μου
προσέφερε στα φοιτητικά μου χρόνια, και όχι μόνο,
ο Ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου π. Εφραίμ. Είναι καθήκον του κάθε χριστιανού και προπαντός
του μελλοντικού κληρικού να αναγνωρίζει τους ευεργέτες του και να προσεύχεται γι΄ αυτούς.

λη και σημαντική βοήθειά τους.
Και χωρίς να αποτελεί ευκαιρία της στιγμής,
θέλω, Πανιερώτατε, να απευθύνω έντονους και
συγκινητικούς λόγους αγάπης και ευχαριστίας
προς την σύζυγό μου Χρυστάλλα για τη μεγάλη κατανόηση που επέδειξε και τη θυσία που
έμπρακτα επιδεικνύει στην κλήση μου για την
ιερωσύνη. Εσείς, Πανιερώτατε, γνωρίζετε περισσότερο από κάθε άλλο, τι εννοώ. Και οφείλω
να ομολογήσω πως η μεγάλη καρδιά σας και τα
έγκυρα λόγια σας απέβησαν καθοριστικά για την
στιγμή τούτη. Θέλω όμως και αυτή την ώρα, για
άλλη μια φορά, να την διαβεβαιώσω πως αυτή
η αγάπη της και με συγκινεί και μου δίνει δυνάμεις, ώστε να αναλάβω και να συνεχίσω αλλά και
να φανώ αντάξιος του έργου της διακονίας που ο
Θεός με καλεί. Πιστεύω ακράδαντα, αγαπημένη
μου Στάλω, πως και με τα νέα αυτά καθήκοντά
μου, θα έχομε την ευλογία του Θεού, τόσο εμείς
ως σύζυγοι, όσο και τα παιδιά μας Νικόλαος και
Λοΐζος, αλλά και την έγκυρη και έμπρακτη συμπαράσταση τη δική σας Πανιερώτατε.
Τέλος, αλλά, ως πρώτο από τους πρώτους,
υπέρμετρα ευχαριστώ και δοξάζω τον εν Τριάδι
προσκυνητό Θεό μας, ο οποίος με αξιώνει, παρά
τη μικρότητά μου, να αναλάβω αυτή την τιμητική και ύψιστη διακονία, την οποία ούτε σε Αγγέλους ούτε και σε Αρχαγγέλους περέδωσε.
Πανιερώτατε, «οίδα την εμαυτού ψυχήν την
ασθενή ταύτην και μικράν, οίδα της διακονίας
εκείνης το μέγεθος», γι΄ αυτό και παρακαλώ να
εύχεστε, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να θεραπεύει
τα ασθενήματά μου, να αναπληρώσει τις ελλείψεις μου και να με αξιώσει να ευρεθώ δόκιμος
διάκονος του Μεγάλου Αρχιερέα Ιησού Χριστού
και της ημετέρας θεοφιλούς Πανιερότητος».  ■

Έστω όμως και απόντα σωματικά, αλλά πιστεύω παρόντα πνευματικά, νιώθω την ανάγκη
να καταθέσω την ευγνωμοσύνη μου και να ευχαριστήσω για την όλη ηθική και οικονομική συμπαράστασή του τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο
Χρυσόστομο τον Α΄.
Αναμφίβολα θερμές οφείλω τις ευχαριστίες
και την ευγνωμοσύνη μου προς τους σεβαστούς
μου πατέρες της θεοφρούρητης αυτής Ιεράς
Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας του Κύκκου για την κατά καιρούς ποικίEνατενίσεις



Στιγμιότυπο από τη θεία Λειτουργία. Διακρίνεται ο ιερέας Παπαλοΐζος, πατέρας του
νεοχειροτονηθέντα
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Ἑορτή τῆς Γεννήσεως
τῆς Θεοτόκου
στήν Ἱερά Μονή Κύκκου
«Δεῡτε ἅπαντες πιστοί πρός τήν Παρθένον δράμωμεν...»

Μ

ε θεοτερπή λαμπρότητα και
θρησκευτική
μεγαλοπρέπεια
εορτάστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου στην πανηγυρίζουσα Μονή
της Παναγίας του Κύκκου η
πρώτη Θεομητορική εορτή του εκκλησιαστικού
έτους. Την κυριώνυμο ημέρα, ο Μητροπολίτης
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος τέλεσε τη
Θεία Λειτουργία στο καθολικό της Μονής. Πλήθος προσκυνητών συνέρρευσε στην Ιερά Μονή
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το Πανίερο τούτο Σέβασμα, για να συμμετάσχει
στο πνευματικό πανηγύρι, στο οποίο η Εκκλησίας καταθέτει την πίστη της στο πρόσωπο, τη ζωή
και το ρόλο της Παρθένου Μαρίας για τη σωτηρία
του ανθρωπίνου γένους. Κατά την ημέρα αυτή η
Εκκλησίας μας τιμά τη Γέννηση αυτής, που έγινε
πρόξενος της αναγεννήσεως, αναπλάσεως και ανακαινίσεως των πάντων. Δικαίως ο Άγιος Ανδρέας
Κρήτης χαρακτηρίζει την Εορτή ως «παγκοσμίου
ευφροσύνης γενέθλιον», που αποβαίνει «η είσοδος
Eνατενίσεις

Πλήθος προσκυνητών στο προαύλιο του Καθολικού της Μονής

όλων των εορτών και το προοίμιο του μυστηρίου του
Χριστού».
Η ευγνωμοσύνη των πιστών προς το πρόσωπό της Παναγίας δεν πηγάζει απλά από το γεγονός
ότι εξύψωσε το πρόσωπο της γυναίκας σε περίοπτη
θέση, αλλά, κυρίως, επειδή ήταν η μοναδική που θα
μπορούσε να προσφέρει τα άσπιλα αίματά της στον
Υιό και Λόγο του Θεού, ώστε αυτός δι’ αυτών να εναπλάσει διά του Αγίου Πνεύματος την ανθρώπινή
του φύση. Έτσι ο αθέατος και ακατάληπτος Θεός
έρχεται δι’ Αυτής επί γης και γίνεται θεατός· ενώνεται και κοινωνεί με την κτίση με έναν άρρητο αλλά
ουσιαστικότερο τρόπο. Δια της ανθρωπίνης φύσεώς
Του ενώνει όλη την κτίση στην υπόστασή Του και
την θεώνει. Ο ανείδεος και απερίγραπτος λαμβάνει
«δούλου μορφήν» (Φιλιπ. 2,7), ανθρώπινη σάρκα και
λογική ψυχή, συναναστρέφεται με τους ανθρώπους
και περπατά πάνω στη γη. Ο «αχώρητος παντί» χωρεί
στην παρθενική μήτρα της Θεοτόκου και η Παναγία
μητέρα Του καθίσταται η «χώρα του Αχωρήτου».
Aυτήν, λοιπόν, τιμά και γι’ αυτήν σεμνύνεται η
Μεγάλη του Κύκκου Μονή, γιατί κατέχει τον ανεκτίμητο θησαυρό της, που είναι η χαριτωμένη Εικόνα της, η οποία σκέπει τη Μονή της και τους πιστούς
αλλά και όλη την Κύπρο μας.
Eνατενίσεις
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ
ΣΤΙΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ήμερα,
ἀγαπητοί
χριστιανοί,
ὁ οὐρανός μεγαλύνεται. Ἡ γῆ
ἀγάλλεται καί ἡ κτίση χαίρει, γιατί οἱ θεῖες ὑποσχέσεις ἄρχισαν νά
πραγματοποιοῦνται, οἱ προφητεῖες
νά ἐκπληρώνονται καί ἡ ἀπολύτρωση καί σωτηρία τῶν ἀνθρώπων νά πλησιάζει. Η ὑπέροχη
Κόρη, ἡ Παναγία Παρθένος, τῶν προφητῶν τό
κλέος καί τοῦ Δαβίδ ἡ θυγάτηρ, πού ἐξελέγη
ἀπό τόν Θεό, γιά νά βαστάσει στούς κόλπους
Της τόν τά πάντα βαστάζοντα Κύριον, γεννᾶται
σήμερα ἐξ Ἰωακείμ καί Ἄννης τῆς σώφρονος.
Σήμερα οἱ ἄνθρωποι καί οἱ ἄγγελοι,
συγκροτοῦντες ἑνιαῖο πνευματικό θίασο, πανηγυρίζουν τό Γενέσιο τῆς Θεοτόκου, τή γέννηση Αὐτῆς, πού εἶναι τό προανάκρουσμα τῆς
ἐλεύσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τῆς ἐλεύσεως
τοῦ Θεοῦ σωματικῶς στήν ἀνθρώπινη ἱστορία.
Ἡ γέννηση τῆς Παναγίας ὑπῆρξε τό προοίμιο
τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Γιατί
δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ποτέ ὅτι, γιά νά έρθει
ὁ Χριστός Λυτρωτής καί Σωτῆρας στόν κόσμο,
πέρασε ἀπό τήν Πύλη, πού λέγεται Παναγία.
Αὐτή τόν γέννησε. Εἶναι μάνα Του. Τή δική Της
σάρκα καί τό δικό Της πάναγνο αἷμα δανείστηκε ὁ Χριστός, γιά νά σαρκωθεῖ, προκειμένου
νά λυτρώσει τόν κόσμο. Ἡ Παναγία εἶναι ὄντως
Θεοτόκος, γιατί γέννησε τόν ἀληθινό καί τέλειο
Θεό, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ
ἄφθιτη πνευματική καλλονή Της, τό ἡδύπνοον
κρίνο τῶν ἀρετῶν Της, τό εὐῶδες θυμίαμα τῆς
ἁγνότητας καί Ἁγιότητάς Της καί τό πολύτιμο
μύρο τῆς καθαρότητάς Της, εἵλκυσαν τήν ἀγάπη
τοῦ θείου Πλαστουργοῦ Της ὁ ὁποῖος, οἰκήσας
ἐν τῇ μήτρᾳ Της, ἐπλήρωσε τά σύμπαντα
εὐωδίας, πού σάρωσε τή δυσοσμία τῆς ἁμαρτίας,
τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Ἡ Παναγία συνυπούργησε στή διεργασία τῆς μεταμορφώσεως
τῆς κτίσεως καί τῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ
τό νά γίνει μητέρα τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἐπάξια
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λοιπόν ἡ Ἐκκλησία τήν ἀνυμνεῖ ὡς «Τιμιωτέραν
τῶν Χερουβείμ καί Ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως
τῶν Σεραφείμ», ἀναφέρουσα καί τόν λόγον τῆς
ἀνυπέρβλητης αὐτῆς τιμῆς, ἐπειδή δηλαδή καταξιώθηκε ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα νά δεχθεῖ μέσα
Της, καί νά γεννήσει τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ,
τόν Δημιουργό καί πλάστη καί Θεό Της.
191Δίκαια καί οἱ πιστοί ἀνυμνοῦμε καί γεραίρουμε τό ἄχραντο πρόσωπο τῆς Παρθένου,
ἀφοῦ βάσταξε στούς κόλπους της τόν Υἱό τοῦ
Θεοῦ, καί μᾶς πρόσφερε, τροφή τοῦ παντός
κόσμου, τόν Ἄρτον τόν ἐπιούσιον, τήν ἀληθινή
βρώση καί πόση, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, γιά νά ἔχουμε καί ἐμεῖς οἱ φθαρτοί καί
πεπερασμένοι «φάρμακον ἀθανασίας», καί
«ἀντίδοτον τοῦ μή ἀποθανεῖν», ὅπως εἶπε ὁ
Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος.
Ἀλλά ἀνυμνοῦμε ἀκόμη τήν Παναγία, γιατί
στό πρόσωπό Της βλέπουμε τό φυλακτήριό μας
ἐκ τῶν ποικίλων κινδύνων τῆς ζωῆς, τό κραταίωμα στόν ἐπώδυνο κατά τῆς ἁμαρτίας ἀγῶνα καί
τό ἱερό καταφύγιό μας στίς ποικίλες τοῦ βίου
περιστάσεις.
Γιά μᾶς τούς σημερινούς ἀνθρώπους, πού
κλυδωνιζόμαστε μέσα στήν ταραγμένη θάλασσα τοῦ βίου μας, πού βρισκόμαστε σέ ἀπορία,
ἀγωνία καί ἀπόγνωση ἐξ αἰτίας τῆς συγχύσεως,
καί τῆς παραφροσύνης, καί τῆς σκληρότητας
τοῦ πολιτισμοῦ μας, ἡ Θεοτόκος παραμένει τό
αἰώνιο θαῦμα, ἡ μόνη καταφυγή καί ἐλπίδα
μας. Εἶναι ἡ Παναγία ἡ μάνα τῶν πικραμμένων,
τῶν κουρασμένων, τῶν ἀπελπισμένων, τῶν πονεμένων καί ἀδικουμένων. Ὅταν μέ πίστη θερμή καί μέ ταπείνωση προσπίπτουμε στόν θρόνο
τῆς μητρικῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους Της, τότε
ἡ Παναγία, πού ἕλκει τή δύναμή Της ἐκ τῆς
δυνάμεως τοῦ τόκου Της, μᾶς σῴζει ἀπό φοβερούς πειρασμούς, καί κινδύνους, καί συμφορές
ἀμέτρητες.
Eνατενίσεις

Κοιτάξτε, λοιπόν, τήν Παναγία οἱ μητέρες.
Κοιτάξτε Την μέ τό μάτι τῆς μάνας. Μιλῆστέ Της.
Πέστε Της ἁπλᾶ κάθε τι, πού σᾶς ἀπασχολεῖ.
Εἶμαι βέβαιος, θά βρεῖτε κατανόηση καί
ἀνταπόκριση.
Κοιτάξτε τήν Παναγία οἱ πονεμένοι! Μέ τή
δακρύβρεκτη πονεμένη ματιά σας συναντῆστε
τά πονεμένα μάτια τῆς Παναγίας μας, ἔχουν
κάτι νά σᾶς ποῦν. «Παιδιά μου», σᾶς λέει,
ὅταν πονᾶτε, «κοιτάξτε τόν σταυρό τοῦ Υἱοῦ
μου. Κοιτάξτε Ἐμένα. Ἀντλῆστε δύναμη καί
ἀντιμετωπίστε τόν πόνο καί τήν ὀδύνη σας μέ
ὑπομονή καί καρτερία».
Κοιτάξτε τήν Παναγία τά νιᾶτα! Σ’ ἕνα
κόσμο ἐρειπωμένο ἀπό ἀξίες, πρότυπα καί
ἰδανικά ἀτενίστε οἱ νέοι τή μοναδική καί αἰώνια
ὑπεραξία, καί ἀπόλυτο ἰδανικό, καί κατ’ ἐξοχή
μορφωτικό πρότυπο, τόν Υἱόν τῆς Παρθένου,
τόν Υἱόν τῆς Παναγίας μας, τῆς ὁποίας σήμερα
γιορτάζουμε τή θεία γέννηση, τόν Κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστόν, πού εἶναι ἡ μόνη δύναμη, πού
μπορεῖ νά σᾶς προφυλάξει ἀπό τίς ψυχοκτόνες
προκλήσεις καί τίς ὀδυνηρές περιπέτειες τῆς
ἐποχῆς μας. Εἶναι ἡ μόνη δύναμη, πού μπορεῖ
νά σᾶς σώσει ἀπό τή διαφθορά, τά ναρκωτικά, τή χαμηλή ζωή τῶν ἐνστίκτων, τή φαυλότητα καί ἐγκληματικότητα, ἀπό κάθε εἶδους
ἐξωφρενισμούς καί ἐκτροχιασμούς.

ἀκρόαμα τῆς Παναγίας, γιατί ἔτσι θά δεχόμαστε
τούς πάντοτε, τούς «ἀενάους χειμάρρους» τῶν
χαρισμάτων τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ.
Σήμερα, πού ὁ αἱματηρός διαμελισμός
τῆς Κύπρου γιά τριάντα πέντε τώρα χρόνια
συνεχίζεται, καί τό ὑπέροχο ἐπιστέγασμα
τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, ἡ ἐλευθερία,
ἐλεεινά κακοποιεῖται ἀπό τό ἱστορικό κακούργημα τῆς εἰσβολῆς καί τῆς παρατεινόμενης τουρκικῆς κατοχῆς, τήν Παναγία πρώτιστα πάντων νά παρακαλέσουμε, νά μνημονεύσουμε καί, σάν ἱκεσία μας καί ἐλπίδα
μας, νά προβάλουμε, γιατί Αὐτή εἶναι ἡ πιό
πιστή Μητέρα μας καί ἡ πιό μόνιμη προστασία μας. Σήμερα, πού ἡ Κύπρος γιά τριάντα
πέντε τώρα χρόνια ἐξακολουθεῖ, θρηνωδοῦσα
καί κλαίουσα, νά πενθεῖ τή συμφορά της,
στήν Παναγία μας νά στυλώσουμε πρέπει τό
βλέμμα μας, καί θερμά νά τήν παρακαλέσουμε νά χαρίζει στόν λαό μας ὑπομονή καί καρτερία, σύνεση καί ψυχραιμία, καί προπαντός
ἑνότητα καί ὁμοψυχία, γιατί μόνο ἡ ἑνότητα
μπορεῖ νά μᾶς βγάλει ἀπό τόν ἐχθρικό κλοιό,
πού μᾶς περιβάλλει, καί ἀπό τούς παντοειδεῖς
κινδύνους, τούς ὁποίους ἐπεσώρευσε ὁ ἑσμός
τῶν ἐπιβούλων ἐχθρῶν μας.

Κοιτάξτε τήν Παναγία ὅλοι, γιατί Αὐτή εἶναι
ἡ Προστάτιδά μας, ἡ ἐλπίδα καί ἀπαντοχή μας.

Σέ τέτοιες ὧρες, πού ἡ ψυχή ὁλόκληρου
τοῦ λαοῦ μας συνταράσσεται ἀπό ἀγωνίες,
νά ἐνστερνιστοῦμε πρέπει ὅλοι οἱ Ἕλληνες
τήν ὑπέρτατη ἐπιταγή τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας
καί, ἐλεύθεροι ἀπό κάθε μοιρολατρία καί
αὐτοκαύχηση, ἀπό κάθε ἑωσφορική ὑπερβολή
ἐθνικῆς ἐκλεκτικότητας καί ἐθνικιστικοῦ παραληρήματος, νά ἀγωνιστοῦμε γιά μιά λύση
στό ἐθνικό μας πρόβλημα, δίκαιη, λειτουργική, βιώσιμη καί δημοκρατική γιά τό συμφέρον
καί τήν εὐημερία ὅλων τῶν Κυπρίων πολιτῶν,
ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἐθνική καταγωγή τους,
τή γλῶσσα, τή θρησκεία καί τόν πόλιτισμό
τους. Γιά μιά λύση, πού θά ἐξασφαλίζει τήν
ἐπιστροφή τῶν προσφύγων στόν τόπο τους.
Στόν τόπο τους τόν σημαδεμένο μέ τούς τάφους
τῶν προγόνων, τῶν Ἁγίων, τῶν μαρτύρων καί τῶν
ἡρώων μας, τόν σημαδεμένο μέ τίς ἐκκλησίες
καί τά μοναστήρια μας καί τά ἄλλα πολιτιστικά
μνημεῖά μας. Γιά μιά λύση, πού θά ἐξασφαλίζει
τήν ἐπιβίωση τῆς Κύπρου καί τή συνοχή μέ τήν
ἱστορία της.

Ἐμεῖς σήμερα, οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, νά συνεχίσουμε πρέπει τοῦτο τόν μυστικό διάλογο, τή μυστική θέαση καί τό μυστικό

«Παρθένε, Ἄχραντε, σῶσον ἡμᾶς ταῖς Πρεσβείαις Σου, κινοῦσα σπλάγχνα μητρικά τῷ Υἱῷ
Σου καί Θεῷ ἡμῶν».
■

Κοιτάξτε τήν Παναγία οἱ νέες. Μιμηθεῖτε τήν
ἁγνότητα καί καθαρότητά Της καί γενικά τίς
ἀρετές Της. Μεγάλη γίνεται μία νέα, ὄχι σπαταλώντας ἀσυλλόγιστα τόν ἐσωτερικό της πλοῦτο,
ἀλλά κάνοντάς τον ἀκόμα πιό πλούσιο μέ τήν
ἀρετή καί τήν ἁγιότητα.
Κοιτάξτε τήν Παναγία οἱ ἁμαρτωλοί. Ἔχει
νά πεῖ καί σέ μᾶς κάτι τό σημαντικό. Αὐτή,
πού στή ζωή Της ὑπῆρξε ἡ ἄμωμη, ἡ ἄσπιλη,
ἡ Παναγία ἡ Κεχαριτωμένη, πού σάρκωσε καί
γέννησε τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας. «Μήν
ἀπελπίζεστε», μᾶς λέγει, «ἐγώ θά γίνω γιά σᾶς
ἡ μεσίτρια. Ἡ γέφυρα ἡ μετάγουσα τούς ἐκ γῆς
πρός οὐρανόν», «ἡ ταχινή βοήθεια» καί «διηνεκής προστασία». «Πολλά γάρ ἰσχύει δέησις Μητρός πρός εὐμένειαν Δεσπότου. Μόνο ἕνα σας
βλέμμα ἱκευτικό καί ἕνας λόγος σας παρακλητικός στόν Υἱό μου καί Θεό σας φτάνει».

Eνατενίσεις
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟ ΚΥΚΚΟΥ

Ο

Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας
κ.κ. Νικηφόρος προέστη της θείας
Λειτουργίας στον ιερό ναό Αγίου
Προκοπίου Μετοχίου Κύκκου στη
Λευκωσία, συλλειτουργούντων
πατέρων της Μονής, ανήμερα της εορτής των
Θεοφανείων. Μετά τη θεία Λειτουργία, ο Πανιερώτατος, συνοδευόμενος από το ιερατείο και
το πλήθος των πιστών, μετέβη εν πομπή προς
το παρακείμενο της Μονής σιντριβάνι, όπου
από την επίσημη εξέδρα τέλεσε την ακολουθία
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του Μεγάλου Αγιασμού και κατέδυσε τον Τίμιο
Σταυρό στα νερά.
Στη θεία Λειτουργία και στον Αγιασμό την
Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης. Αυτό που πρέπει να
σημειωθεί είναι ότι τόσο κατά τη θεία Λειτουργία
όσο και κατά τη τέλεση του Αγιασμού οι χώροι
του ιερού Μετοχίου της Μονής Κύκκου είχαν
κατακλυστεί από μεγάλο αριθμό πιστών, γεγονός
το οποίο διερμηνεύει την πίστη και την ευλάβεια
του λαού μας. 
■
Eνατενίσεις

Συνάντηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρου με τον απερχόμενο
Πρέσβη της Σερβίας κ. Mirko Jelid

Μ

ε την ευκαιρία της αναχωρήσής
του από την Κύπρο ο Πρέσβης
της Σερβίας κ. Mirko Jelid πραγματοποίησε φιλοφρονητική επίσκεψη στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο.
Ο Σέρβος Πρέσβης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Πανιερώτατο κ.κ. Νικηφόρο για
τη συνεχή στήριξη της Μονής Κύκκου προς το
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σερβικό λαό, ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει για
άλλη μια φορά, τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τους δύο λαούς, της Κύπρου και της Σερβίας.
Ο κ.Mirko Jelid δώρισε στον Πανιερώτατο ένα βιβλίο, αφιερωμένο στη Μονή «DECHANI», το μεγαλύτερο μεσαιωνικό μοναστήρι της Σερβίας, που
χτίστηκε το πρώτο μισό του 14ου αιώνος. Ο Πανιερώτατος κ.κ. Νικηφόρος αντιπρόσφερε στο Σέρβο
Πρέσβη πιστό αντίγραφο της εικόνος της Παναγίας της Ελεούσας του Κύκκου. 
■
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Συνάντηση πρέσβη
της Γεωργίας
με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρο

Ο

πρέσβης της Γεωργίας κ. Vladimir
Konstantinidi και μέλη της Γεωργιανής Κυβέρνησης επισκέφθηκαν
φιλοφρονητικώς τον Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο. Ο Πανιερώτατος δεν παρέλειψε
για άλλη μια φορά να εκφράσει στους ξένους δι194



πλωμάτες και πολιτικούς τις απόψεις του σχετικά
με τη λύση που πρέπει να δοθεί στο εθνικό πρόβλημα της Κύπρου. Στο επίκεντρο της συζήτησης
βρέθηκε και το ζήτημα με τις αποσχισθείσες από
τη Γεωργία επαρχίες της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας. 
■

Eνατενίσεις

Ο Πρέσβης της Βουλγαρίας
στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο

Ε

θιμοτυπική επίσκεψη στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο πραγματοποίησε ο Πρέσβης της Βουλγαρίας
κ. Vesselin Valchev. Στη συνάντηση
συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, που
αφορούν στις σχέσεις των δύο χωρών, ενώ οι δύο
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άνδρες συνομίλησαν για τις τελευταίες εξελίξεις
γύρω από το Κυπριακό πρόβλημα. Στο τέλος της
συνάντησης ο Πανιερώτατος πρόσφερε στο Βούλγαρο Πρέσβη μια εικόνα, αντίγραφο της εικόνας
της Παναγίας της Ελεούσας του Κύκκου, και ένα
βιβλίο για τα συλημένα θρησκευτικά μνημεία μας
στην κατεχόμενη Κύπρο.
■
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Ο Πρέσβης της Αιγύπτου με τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο

Ο

Πρέσβης της Αιγύπτου Mohamed
Ibrahim Abdel Hakan επισκέφθηκε
στο Μετόχι του Κύκκου στη Λευκωσία τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ.
Νικηφόρο. Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως
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τους, ο Πρέσβης και ο Πανιερώτατος, είχαν την
ευκαιρία να συνομιλήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το εθνικό μας ζήτημα, ενώ δεν
παρέλειψαν να αναφερθούν σε άλλα ζητήματα
που αφορούν τις σχέσεις των δύο χωρών, Κύπρου
και Αιγύπτου.
■
Eνατενίσεις

Συνάντηση του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρου με τον κ. Ιβάν Σαββίδη
και τον Πρέσβη της Παλαιστίνης

Σ

τιγμιότυπο από τη συνάντηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου
μας με τον κ. Ιβάν Σαββίδη, βουλευτή της
Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και μέλους της Επιτροπής
Διεθνών Σχέσεων και Συντονιστή
της κοινής Βουλευτικής Επιτροπής
Συνεργασίας με τη Βουλή της Ελληνικής Δημοκρατίας . 
■

Από τη συνάντηση του Πρέσβη της Παλαιστίνης Khaled Nezzar
με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ.
Νικηφόρο, όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων πάνω στα φλέγοντα
ζητήματα που απασχολούν τον παλαιστινιακό και κυπριακό λαό
Eνατενίσεις
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Επίσκεψη Πανιερωτάτου Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου
στο στρατόπεδο «Αντιστράτηγου
Σταυριανάκου» στη Μαλούντα

O

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος
επισκέφθηκε στις 3 Νοεμβρίου το
στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σταυριανάκου» στη Μαλούντα. Εκεί
έγινε δεκτός από το Διοικητή της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, Συνταγματάρχη Γεώργιο Θαλασσινό, ο οποίος τον ξενάγησε στο νέο ναΐσκο του
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Αγίου Γεωργίου, ο οποίος ανοικοδομήθηκε και ευπρεπίσθηκε με τη γενναιόδωρη συνεισφορά του
Πανιερωτάτου, και σε άλλους χώρους του στρατοπέδου. Μετά το πέρας της ξενάγησης, ο Διοικητής
της ΕΛ.ΔΥ.Κ. παρέδωσε στον Πανιερώτατο τιμητική πλακέτα για την συνεχιζόμενη προσφορά και
ποικίλη στήριξή του προς τους στρατιώτες μας και
γενικότερα το στράτευμά μας. 
■
Eνατενίσεις

Στιγμιότυπα από το μυστήριο του Βαπτίσματος

ΒAπτιση
του μικρού Οδυσσέα, υιού του ιατρού
Κώστα Καλογήρου, στην Ιερά Μονή Κύκκου

Τ

ην Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος τέλεσε το μυστήριο του Bαπτίσματος του μικρού Οδυσσέα, υιού του γνωστού ιατρού Κώστα

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος με τον ιατρό Κώστα Καλογήρου και το νεοφώτιστο Οδυσσέα
Eνατενίσεις



Καλογήρου, στην Ιερά Μονή Κύκκου. Το μυστήριο
τελέστηκε στην παρουσία πολλών συγγενών και
φίλων της οικογένειας Καλογήρου. Μετά το πέρας
του μυστηρίου, ακολούθησε γεύμα στο εστιατόριο
που βρίσκεται πλησίον της Μονής Κύκκου.

Το ζεύγος Καλογήρου μαζί με τα παιδιά τους
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Αποκαλυπτήρια μνημείου του ήρωα
Παντελή Κατελάρη στο Επισκοπειό

Τ

ιμώντας τη μνήμη του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα 1955-59, Παντελή Κατελάρη, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ.
Νικηφόρος τέλεσε, στην παρουσία
πολιτικών, στρατιωτικών, κοινοτικών κ.ά. παραγόντων, στις 8 Νοεμβρίου, μετά τη θεία Λειτουργία,
στην οποία συλλειτούργησε με τον Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, τα
αποκαλυπτήρια μνημείου του ήρωα στην κοινότητα Επισκοπειού. Ο γενναίος μαχητής της ελευθερίας, Παντελής Κατελάρης, πρόσφερε τη ζωή του
ολοκαύτωμα για την ελευθερία, όταν στις 18 του
Γενάρη του 1958 το κρησφύγετο, μέσα στο οποίο
κατασκεύαζε χειροβομβίδες για την Ε.Ο.Κ.Α., ανατινάχθηκε στον αέρα.
«Ὁ Παντελῆς Κατελάρης», τόνισε ο Πανιερώτατος κατά την ομιλία του αμέσως μετά την
τελετή των αποκαλυπτηρίων, «γαλουχημένος
ἀπό τά νάματα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί
ὁπλισμένος ἀπό τήν Ἐκκλησία μέ ἕνα ἁψύ μεταφυσικό ἄρωμα ἀθανασίας, οὐδόλως ἐπτοεῖτο
μπροστά στόν θάνατο, γι’ αὐτό καί, ὑπό θείου
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φλεγόμενος ἔρωτος, ἔδωκε τή ζωή του, γιά νά
διασωθεῖ πάνω στά ἱερά καί αἱματόβρεκτα
ἐδάφη τῆς πατρίδας μας ἡ ἐλευθερία καί ἡ
ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου. «Ὁ Παντελής
Κατελάρης», συνέχισε ο Πανιερώτατος, «εἶχε
φτερά ἀετοῦ, καί οἱ ἀετοί οὔτε ζοῦν, οὔτε
ἐνασμενίζονται νά πηλοβατοῦν ἐπί τῆς γῆς,
γι’ αὐτό καί ἔφυγε, ὡς «ἀθλητής στεφανηφόρος», συναποκομίζων καί πέραν τοῦ τάφου
μνήμη ἀγαθή, ἀθάνατη καί αἰωνία. Ἀπό τῆς
ἐλευθερίας τόν ἔρωτα πυρπολούμενος, ὕψωσε
τό ἀνάστημά του καί ἔπεσε στίς ἐπάλξεις τῆς
τιμῆς καί τῆς πατρίδας, καί ἀναπήδησε στά
οὐράνια, γιά νά ἐνθρονιστεῖ στό πάνθεο τῶν
ἡρώων. Ὁ ἔρωτας τῆς ἐθνικῆς ἀπολύτρωσης καί
ἐλευθερίας κατέφλεξε τήν ψυχή του, καί τόν
ἔσυρε στήν αἰώνια δόξα. Ἡ γενέτειρα τοῦ φλογόψυχου αὐτοῦ ἥρωα τῆς ἐλευθερίας, ἡ κοινότητα Ἐπισκοπειοῦ, ἐκπληρώνοντας ἱερό καθῆκον
ἐθνικό καί θέλοντας νά τιμήσει τήν ἀνδρεία
καί αὐτοθυσία του, ἔστησε μνημεῖο ἐξαίρετο
σέ ἀποθανατισμό τῶν ὅσων ὑπέρ τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος ἐπετέλεσε, διατηρῶντας
ἐσαεί τή μνήμη του αἰώνια, ἀλλά καί γιά νά

Eνατενίσεις

στρέφει ὁ χειμαζόμενος λαός μας τό βλέμμα του
πρός τήν πάμφωτη μορφή του καί νά παίρνει
δύναμη καί φωτισμό, νά ἐγκαρδιώνεται καί νά
καθοδηγεῖται, ὥστε τά ὑψηλά καί τά ἄξια τῆς
ἀρετῆς νά πράττει».
Ο Πανιερώτατος χαρακτήρισε τον ήρωα Παντελή Κατελάρη «ἀείζωο σύμβολο πατριωτισμού
και ευψυχίας», επισημαίνοντας με έμφαση πως
«θά προσκυνοῦμε τήν ἑλληνική δόξα κρυμμένη
στό μνημεῖο αὐτό, καί θά ἀνακαλοῦμε στή μνήμη
μας τή θυσία τῶν ἡρώων μας καί, ζῶντες νοερά
τήν ἀρετή, τό θάρρος καί τή γενναιότητά τους,
θά ἀναβαπτιζόμαστε ἐθνικά μέσα στά ἱερά νάματα τῆς θυσίας τους καί θά ἀντλοῦμε τήν ἐλπίδα,
τή δύναμη καί τό θάρρος, γιά νά συνεχίσουμε
τήν αἱματόβρεκτη πορεία πρός τήν ἐλευθερία.
Πάνω στό μνημεῖο αὐτό θά σφυρηλατεῖται
τό πνεῦμα τῆς ἀντιστάσεως καί τῆς καρτερίας, τῆς ὑπομονῆς καί τῆς ἐπιμονῆς γιά ἀγῶνα
ἀνυποχώρητο πρός ἀνάκτηση τῶν σκλαβωμένων
ἐδαφῶν καί τῶν πατρογονικῶν μας ἑστιῶν».
Ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τη μνήμη του μεγάλου ήρωα Παντελῆ Κατελάρη, τόνισε ο Πανιερώτατος, «εἶναι νά συναισθανθοῦμε
τό χρέος μας ἔναντι τῆς κατεχόμενης γῆς μας,
καί μέ σφυρηλατημένη τήν ἑνότητά μας νά
μήν ἐγκαταλείψουμε τίς ἐπάλξεις, μέχρι πού ὁ
ἀγῶνάς μας νά δικαιωθεῖ, μέχρι πού νά ἔλθει ἡ
εὐλογημένη ἐκείνη μέρα, πού θά ἀντηχήσουν
καί πάλιν οἱ καμπάνες τῆς ἐλευθερίας ἀπό
τήν Πάφο μέχρι τή Μόρφου, τήν Κερύνεια, τήν
Ἀμμόχωστο καί τήν Καρπασία»
Οι καιροί υπήρξαν πάντοτε χαλεποί για τον
ελληνισμό της Κύπρου, τόνισε ο Πανιερώτατος, «τίποτε ὅμως δέν τιθάσευσε τήν ἀδάμαστη
ψυχή του. Δέν θά γνωρίσει λοιπόν ποτέ κάμψη καί ἀνάπαυλα ὁ ἐθνικός του ἀγῶνας, μέχρι
τήν πραγματική ἐπανένωση τῆς Κύπρου σ’
ἕνα ἐλεύθερο, ἑνιαῖο, ὁμόσπονδο καί δημοκρατικό κράτος, μέσα στό ὁποῖο θά γίνονται ἀπό
ὅλους σεβαστά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, καί
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Ἑλληνοκύπριοι καί Τουρκοκύπριοι, Μαρωνῖτες,
Ἀρμένιοι καί Λατῖνοι θά μοιράζονται καί θά
ἀπολαμβάνουν ἀπό κοινοῦ τά οἰκονομικά, κοινωνικά καί πολιτιστικά ἐπιτεύγματα τοῦ φιλοπρόοδου λαοῦ μας». 
■
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Κατά την παραμονή της εορτής του Αγίου Νικολάου ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος τέλεσε το Μέγα Εόρτιο Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα ναό του
Αγίου στην κοινότητα Τσακκίστρα

Ανήμερα της εορτής του Αγίου Νικολάου, ο Πανιερώτατος τέλεσε τη θεία Λειτουργία στην Αγία
Μονή (Μονή των Ιερέων) στην Πάφο, κατά την οποία έψαλλε ο Βυζαντινός Χορός των ψαλτών
της Ιεράς Μονής Κύκκου

Στιγμιότυπα από τον αγιασμό και τα εγκαίνια που τέλεσε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος στο γήπεδο του αθλητικού σωματείου «Οθέλλος Αθηαίνου». Ο Πανιερώτατος, μεταξύ άλλων, συνεχάρη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους
αθλητές του Σωματείου για την αξιόλογη προσφορά τους στα αθλητικά αλλά και πολιτιστικά
δρώμενα του τόπου, εξαγγέλλοντας την έμπρακτη στήριξή του σε κάθε ευγενή προσπάθεια για
προαγωγή του αθλητικού πνεύματος
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Παρουσίαση του βιβλίου
«Η ΜονΗ του ΑποστΟλου ΑντρΕα»

Σ

υγγραφέας του βιβλίου αυτού είναι ο
ερευνητής Κωστής Κοκκινόφτας. Εκδότης του το Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου. Η παρουσίασή του
έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην
αίθουσα τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος της
Ιεράς Μονής Κύκκου «Αρχάγγελος». Χαιρετισμούς
απηύθυναν ο Πανιερωτάτος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, εκπρόσωπος
του Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου Καρπασίας κ.
Χριστοφόρου και ο Πρόεδρος της Συντονιστικής

Επιτροπής Καρπασίας κ. Νίκος Φαλάς. Τιμητικά
επιδόθηκε το βιβλίο στους Οικονόμο της Μονής του
Αποστόλου Αντρέα π. Ζαχαρία, Πρέσβη της Ελλάδος κ. Δημήτριο Παπαιωάννου και Θεοφιλέστατο
Χωρεπίσκοπο Μαρωνιτών κ. Ιωάννη Ορφανίδη, ο
οποίος παρέστη στην εκδήλωση. Το περιεχόμενο
του βιβλίου παρουσίασε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
της Συντονιστικής Επιτροπής Αποστόλου Αντρέα
δρ Γεώργιος Χριστοδούλου. Η τελετή έληξε με σύντομη ομιλία από το συγγραφέα Κωστή Κοκκινόφτα. Ακολούθησε δεξίωση. 
■

Επίσκεψη ομάδας εφήβων στο Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο

Ο

μάδα εφήβων ποδοσφαιριστών από τη
Μητροπολιτική περιφέρεια του Γιοχάννεσμπουργκ της Νότιας
Αφρικής επισκέφθηκε στο Μετόχιο
Κύκκου τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο. Ο Πανιερώτατος εξέφρασε
τη μεγάλη του χαρά για την επίσκεψη, καλωσόρισε τα μέλη της ομάδας
στην Κύπρο, συνομίλησε για αρκετή
ώρα μαζί τους και τους συνεχάρη για
την αξιέπαινη αφοσίωσή τους στον
αθλητισμό. Επισήμανε επίσης την ιδιαίτερη σημασία και τη σπουδαιότητα
Αναμνηστική φωτογραφία από τη συνάντηση της ομάδας των επισκέψεων αυτών, καθότι συμεφήβων της Μητρόπολης Γιοχάννεσμπουργκ με τον Πανι- βάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση
των δεσμών των ορθοδόξων αδελφών
ερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικητης Αφρικής με την Κύπρο.
■
φόρο που έγινε στο Μετόχιο Κύκκου στη Λευκωσία
Eνατενίσεις



203

ΣχολεIα

Eψαλλαν τα ΚAλαντα

Μ

στον ΠανιερΩτατο

ε χαρούμενες και γιορτινές φωνές γέμισε το Μετόχιο Κύκκου,
όταν στις 22 Δεκεμβρίου, το
πρωί, περισσότεροι από 500 μαθητές και μαθήτριες Σχολείων
επισκέφθηκαν τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο, για να του
ψάλλουν χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα. Ανάμεσα στα Σχολεία που επισκέφθηκαν τον Πανιερώτατο, ήταν και το Δημοτικό
Σχολείο Αρχαγγέλου, το Β’ και Γ’ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας, το Α’ και Β’ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης, το Κρυφό Σχολειό Λεμεσού, το
Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, τα Λύκεια Κύκκου
Α’ και Β’ της Λευκωσίας και το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας. Τα Κάλαντα επίσης έψαλλαν
204



στον Πανιερώτατο και μαθητές και μαθήτριες του
Μουσικού Σχολείου Λευκωσίας.
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας δέχτηκε
τις Χορωδίες με πατρική αγάπη και συγκίνηση,
εξέφρασε τις βαθύτατες ευχαριστίες του για την
επίσκεψη, συνομίλησε μαζί τους και τους επιδαψίλευσε τις ευχές του.
Στο τέλος, ο Πανιερώτατος, εκδήλωσε, όπως
συνηθίζει σε ανάλογες περιπτώσεις, την έμπρακτη συμπαράστασή του προς τον μαθητικό κόσμο
της πατρίδας μας, προχωρώντας στην προσφορά
οικονομικής βοήθειας στα Σχολεία που τον επισκέφθηκαν, με σκοπό την κάλυψη αναγκών που αντιμετωπίζουν, και φιλοφρόνησε τα παιδιά με πλούσια δώρα. 
■
Eνατενίσεις
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ «ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ»

Μ

έσα στα πλαίσια των επισκέψεων του Πανιερωτάτου σε ευαγή
ιδρύματα, κατά τη διάρκεια των
εορτών των Χριστουγέννων, παρευρέθηκε και στην εορταστική
εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τη Στέγη «Ελεούσα του Κύκκου».
Κατά την επίσκεψη του ο Πανιερώτατος εξέφρασε
το πατρικό ενδιαφέρον και την αγάπη του για το
έργο που επιτελείται, επιδαψίλευσε τις ευχές του
και πρόσφερε τα δώρα της αγάπης του. Να σημειωθεί εδώ ότι η «Ελεούσα του Κύκκου» αποτελεί
καρπό του ενδιαφέροντος και της μέριμνας του
Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρου για τα άτομα με
206



νοητική αναπηρία, στα οποία παρέχεται στέγη, διατροφή και στήριξη.
Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης, έγινε προσφορά επιτραπέζιων παιγνιδιών αξίας 300 ευρώ,
από μέρους της κ. Ανδρούλας Πετρίδου, Προέδρου
του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών «Άγιος
Γέωργιος Μηλικουρίου».
Στην εκδήλωση παρέστησαν η ερίτιμη σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Έλση
Χριστόφια, ο Δήμαρχος Λακατάμιας κ. Λουκάς
Ιατρού, οι πατέρες-Αρχιμανδρίτες της Ιεράς Μονής Κύκκου (από δεξιά ) π. Αδαμάντιος, π. Διονύσιος και π. Αλέξιος. 
■
Eνατενίσεις

«ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ ΗΜΗΝ
ΚΑΙ ΗΛΘΕΤΕ ΠΡΟΣ ΜΕ...»

Τ

ην εντολή αυτή ασκώντας και εφαρμόζοντας ο Πανιερώτατός μας, πραγματοποίησε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς φιλάδελφη επίσκεψη στο ίδρυμα
των Φυλακών. Εκεί συναντήθηκε με
τη Διεύθυνση και τους τροφίμους των Φυλακών,
προς τους οποίους απηύθυνε τα λόγια της αγάπης
του, έδωσε τις πατρικές συμβουλές του και διαβεβαίωσε «τους εν φυλακή όντας», ότι και αυτοί αποEνατενίσεις



τελούν «τους ελαχίστους αδελφούς του Χριστού»,
προς τους οποίους ο ίδιος ο Χριστός εξέφρασε την
αγάπη του και κάλεσε όλους εμάς να τους βλέπουμε, όπως ακριβώς θα βλέπαμε τον ίδιο τον Χριστό.
Τον Πανιερώτατο κατά την επίσκεψη του, συνόδευε ο Βυζαντινός Χορός της Ιεράς Μονής Κύκκου,
ο οποίος και απέδωσε εκκλησιαστικούς ύμνους
και επίκαιρα άσματα.
■
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Στιγμιότυπο από την
επικοινωνία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου
Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρου με τη
συγκέντρωση, την οποία
διοργάνωσε ο Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών «Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης» Κάτω
Πύργου. Διακρίνονται ο
Μητροπολίτης Ταμασού
και Ορεινής κ. Ησαΐας, ο
Αιδ. Οικονόμος Ανδρέας
Σπύρου και ο θεολόγος
Νίκος Νικολαΐδης

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ

Μ

έσα στα πλαίσια του ενδιαφέροντος του Πανιερωτάτου για την
πνευματική, την ηθική και τη
γενικότερη στήριξη των απομονωμένων κατοίκων της περιοχής
της Τηλλυρίας, ο Μητροπολίτης μας πραγματοποίησε επίσκεψη στις 3 Ιανουαρίου 2010 στην κοινότητα του Κάτω Πύργου.
Κατά την επίσκεψή του παρέστη και στην
εορταστική εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε ο τοπικός Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών, στο ξε-

νοδοχείο «Ιφιγένεια», η οποία διαλάμβανε προσφορά κεράσματος και επίκαιρη ομιλία με θέμα: «Το
πρόσωπο και το έργο του Μεγάλου Βασιλείου» από
το Διευθυντή του Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας κ. Νίκο Νικολαΐδη. Ο Πανιερώτατος συνεχάρη τις γυναίκες –διοργανώτριες της εκδήλωσης, εξέφρασε τις εόρτιες ευχές του, τους είπε λόγους εποικοδομητικούς και διαβεβαίωσε όλους ότι
έχουν το αμέριστο και έμπρακτο ενδιαφέρον του
στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Στη συνέχεια επισκέφθηκε τα γήπεδα Φού-

Άποψη των γηπέδων
Φούτσαλ στον Κάτω
Πύργο, τα οποία κατασκευάστηκαν για
τους νέους από τον
Πανιερώτατο
Μητροπολίτη μας
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Η Χορωδία και
η Ορχήστρα του
Δημοτικού Σχολείου Κάτω Πύργου στο εορταστικό πρόγραμμα
του Σχολείου

Η Χορωδία των
Σχολείων, Δημοτικού και Γυμνασίου
Κάτω Πύργου, σε
μια αναμνηστική
φωτογραφία με τον
κοινοτάρχη Κάτω
Πύργου κ. Κώστα
Μιχαηλίδη
τσαλ, τα οποία κατασκευάστηκαν εξολοκλήρου
από την Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας
στο χώρο του γηπέδου του Δημοτικού Σχολείου,
προκειμένου να ασκούνται οι νέοι της κοινότητας,
και συνομίλησε με τους υπευθύνους του έργου.

Ακολούθως, μετέβηκε στον κεντρικό δρόμο της
κοινότητας και στη νεόδμητη εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου είχε προσωπική εμπειρία της όλης διαρρύθμισής τους και του
εορταστικού φωτισμού τους. 
■

Θεοφάνεια στον Κάτω Πύργο

Ο

Αγιασμός των Υδάτων στον
ακριτικό Κ. Πύργο Τηλλυρίας πραγματοποιήθηκε στην
νεότευκτη αποβάθρα του
αλιευτικού καταφυγίου από
τον αρχιμανδρίτη Αγαθόνικο Κυκκώτη.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο
Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων
Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης,
ο πρόεδρος της κοινότητας Κάτω Πύργου
κ. Κώστας Μιχαηλίδης, στρατιωτικοί και
αστυνομικοί παράγοντες της περιοχής και
πλήθος κόσμου.
■
Eνατενίσεις
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ
κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Μ

έσα σε μια ατμόσφαιρα πατρικής
αγάπης, από μέρους του Μητροπολίτη μας, και υιικού σεβασμού από μέρους των υπευθύνων ιερέων και των Διοικητικών Συμβουλίων των Χριστιανικών Συνδέσμων
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Γυναικών της Μητροπόλεώς μας, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010, η συνάντηση αυτή στο Μέγα Συνοδικό του Μετοχίου Κύκκου στη Λευκωσία.
Προσφωνώντας τους παρευρισκομένους ο
Πανιερώτατος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη
Eνατενίσεις

σημαντικότητα του ρόλου, που καλούνται οι Χριστιανικοί Σύνδεσμοι Γυναικών να ασκήσουν,
συνεργαζόμενοι με τους κατά τόπους εφημερίους,
στο καθόλου ποιμαντικό και πνευματικό έργο
της ενορίας. Και τούτο, τόνισε ο Πανιερώτατος,
γιατί το πρόσωπο και ο ρόλος της γυναίκας, με
την παρουσία του Χριστού, και αναβαθμίστηκε
και ανέλαβε τη θέση που του αξίζει. Στην προ του
Χριστού εποχή η γυναίκα γνώρισε και δοκίμασε
την απαξίωση και τον εξευτελισμό, αφού θεωρήθηκε, είτε ως δούλη του άνδρα είτα ως «Res», δηλαδή «πράγμα».
Η Παναγία, διερμήνευσε ο Πανιερώτατος, με
το να υποδεχθεί στα σπλάχνα της τον Υιό και Λόγο
του Θεού και να γίνει η Θεοτόκος, εκφράζει αυτό
το μεγαλείο του προσώπου και του ρόλου της γυναίκας. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος, παράλληλα και
δίπλα από την ομάδα των Αποστόλων του, είχε και
την ομάδα των Μυροφόρων Γυναικών, οι οποίες
τον διακονούσαν, κατά το διάστημα της επί γης
δράσης του, και οι οποίες υπήρξαν και οι πρώτοι
διαπρύσιοι κήρυκες της Ανάστασής του.

Άποψη από τη συγκέντρωση στο Μέγα
Συνοδικό του Μετοχίου Κύκκου στη Λευκωσία

Στη συνέχεια, και ύστερα από σχετική αναφορά του Διευθυντή του Γραφείου Εκκλησιαστικής
Διακονίας κ. Νίκου Νικολαΐδη, έγινε ανταλλαγή
σκέψεων και απόψεων πάνω στην όλη δραστηριότητα και δραστηριοποίηση των Χριστιανικών
Συνδέσμων, και αποφασίστηκε, όπως καταβληθεί
προσπάθεια, ώστε οι Σύνδεσμοι προχωρήσουν σε
εντονότερο πνευματικό και εκκλησιαστικό καταρτισμό των μελών τους, επέκτασή τους με την ένταξη σ’ αυτούς νέων μελών και στενότερη επαφή και
επικοινωνία τους με τους κατά τόπους εφημερίους,
προκειμένου το σωστικό μήνυμα του ευαγγελίου
να μεταφερθεί και να αγκαλιάσει και τους άλλους
ανθρώπους – μέλη της κάθε ενορίας.
Όσον αφορά στις κοινές δραστηριότητες όλων
των Συνδέσμων, λήφθηκε απόφαση, όπως την Κυριακή των Μυροφόρων (17 Απριλίου 2010), μέρα
κατά την οποία εορτάζουν κατ’ εξοχήν οι Χριστιανικοί Σύνδεσμοι, πραγματοποιηθεί στην Ιερά
Μονή Κύκκου προσκυνηματική επίσκεψη με
συμμετοχή στη θεία Λειτουργία, κατά την οποία
θα προστεί ο Πανιερώτατος μας κ.κ. Νικηφόρος.
Στη συνέχεια θα οργανωθεί πρόγραμμα με ομιλία,
καλλιτεχνικό περιεχόμενο και επίδοση αναμνηστικού δώρου από μέρους του Πανιερωτάτου. Η
όλη εκδήλωση θα περατωθεί με κοινό γεύμα. Επίσης, αποφασίστηκε να λειτουργήσει, κατά τους θερινούς μήνες, ένα κατασκηνωτικό τριήμερο για τα
μέλη των Συνδέσμων στην Ιερά Μονή Κύκκου. Η
Eνατενίσεις



Στη φωτογραφία διακρίνονται τα μέλη των
Συνδέσμων, ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μ. Κύκκου και Τηλλυρίας
κ. Αγαθόνικος και κληρικοί της Μητροπόλεώς μας
Συντονιστική Επιτροπή, μετά από υπόδειξη του
Πανιερωτάτου, ανέλαβε να διερευνήσει και τη
διοργάνωση προσκυνηματικής εκδρομής στους
Αγίους Τόπους. Η συνάντηση αυτή ολοκληρώθηκε με την προσφορά ενός βιβλίου – δώρου και τη
211

Στιγμιότυπα από την προσφορά αναμνηστικού βιβλίου-δώρου από τον Πανιερώτατό μας
φιλόφρονη παράθεση από μέρους του Πανιερωτάτου γεύματος σε όλους στο ξενοδοχείο Hilton Park
στη Λευκωσία.
Από την όλη αυτή επικοινωνία με τον πνευματικό μας Πατέρα Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρο έντονα υπογραμμίστηκε το ενδιαφέρον και
η αδιάπτωτη πατρική του αγάπη σε όλους μας
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αλλά και προς το έργο που οι Χριστιανικοί Σύνδεσμοι επιτελούν, γι’ αυτό και με ανάπαυση ψυχής αλλά και με δύναμη πολλή ο καθένας μας,
αναχωρήσαμε με τη συνείδηση ότι με πιο πολύ
ζήλο και υπευθυνότητα πρέπει να συνεχίσουμε
την ιερή αυτή αποστολή που μας εμπιστεύθηκε ο
■
Επίσκοπός μας. 
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Ο Ιωάννης Φλουρής κέρδισε το χρυσό
φλουρί

Άποψη από τη Συνεστίαση

ΚΟΨΙΜΟ

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Η

αγάπη του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρου συγκέντρωσε όλους μας, τους Πατέρες
και το προσωπικό της Ιεράς Μονής
Κύκκου καθώς και το προσωπικό
των Ιερών Μητροπόλεων Κύκκου και Τηλλυρίας
και Ταμασού και Ορεινής σε μια εόρτια πανδαισία
στο κέντρο «Καραπατέας», στην Κοκκινοτριμιθιά, το βράδυ της Τρίτης, 12 Ιανουαρίου 2010.
Στη συνεστίαση αυτή, μαζί με την απόλαυση
του πλούσιου φαγητού, κυριάρχησε η χαρά και
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η συναδελφική επικοινωνία. Προσφωνώντας
την όμορφη αυτή Εκδήλωση, ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης μας ευχήθηκε ο νέος χρόνος να
χαρίσει σε όλους μας ευλογία, χαρά και ειρήνη
και, προπαντός, στο δοκιμαζόμενο τόπο μας
ελευθερία. Ακολούθως, ο Πανιερώτατος έκοψε,
κατά το έθιμο, τη Βασιλόπιτα, η οποία διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους, ανταλλάσοντας
τα τέσσερα νομίσματα, που υπήρχαν σ’ αυτές,
με την προσφορά στους τυχερούς αντίστοιχες
■
χρυσές λίρες. 
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Στη φωτογραφία διακρίνονται, εκτός από τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο, ο γιος του Ανδρέα
Ασπρόφτα, Άκης (από δεξιά), και ο Πέτρος Στυλιανού με τη θυγατέρα του Εύη

Τελετή εγκαινίων γκαλερί και έκθεση

Σ

την τελετή εγκαινίων
της γκαλερί TEMPLE,
που έγινε στις 6/11/2009,
με έκθεση έργων με
λάδι και ακριλικό, στο
χώρο που έζησε και εργάστηκε τα
τελευταία 15 χρόνια της ζωής του
ο διακεκριμένος ζωγράφος Ανδρέας
Ασπρόφτας, τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρο εκπροσώπησε ο
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος. Στην
προσφώνησή του ο Αρχιμανδρίτης
Χρυσόστομος είπε:
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«Αξιότιμοι και αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου,
και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής διότι, μετά από την ευγενή πρόσκληση του αγαπητού κ. Άκη Ασπρόφτα, μου δίνεται η δυνατότητα
να βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας στην Γκαλερί TEMPLE, για
τα εγκαίνια της εκθέσεως έργων του πατέρα του Ανδρέα Ασπρόφτα.
Σε ένα χώρο, ο οποίος φιλοξενεί έργα τέχνης δεν είναι άστοχο να τον αποκαλέσουμε ναό της τέχνης. Άλλωστε και η ονομασία του χώρου αυτού TEMPLE, δηλαδή ναός, είναι εύστοχη,
αφού εδώ ο άνθρωπος βιώνει καταστάσεις εμπειρικές μέσα από
τα παράθυρα πορείας, που δεν είναι άλλα από τους μοναδικούς
πίνακες του Αντρέα Ασπρόφτα. Είναι παράθυρα σε μια διάσταση κατανόησης της πορείας του Ανδρέα Ασπρόφτα μέσα από τη
σύζευξη της ζωγραφικής, της μουσικής, της λυρικότητας στην
Eνατενίσεις

έκφραση του ωραίου, της φιλοσοφίας και της μεταφυσικής, που συνθέτουν τον ίδιο το δημιουργό τους
Ανδρέα Ασπρόφτα. Ομολογουμένως τα έργα του, ως
απότοκο μιας τέτοιας ιδιόμορφης και καθαρά προσωπικής πορείας, δεν εντάσσονται σε κάποια συγκεκριμένη τεχνοτροπία ή θεματολογία. Την ίδια όμως
στιγμή δίνει σάρκα και οστά στο υπερβατό με τις συνθέσεις του.
Όσοι γνωρίσατε τον Ανδρέα Ασπρόφτα, θα βιώσατε έναν άνθρωπο αληθινό, θετικό, έναν άνθρωπο
αγάπης, ειλικρίνειας, ισοζυγισμένο ανάμεσα στην
ύλη και στο πνεύμα.
Αγαπητέ Άκη! Έφτιαξες ένα δικό σου έργο τέχνης, για να προβάλλεται η Τέχνη. Κάπως έτσι διαγράφεται η πορεία της ιστορίας των αφοσιωμένων
δημιουργών της Τέχνης, και χαίρομαι ειλικρινά που
μας έδωσες αυτή την ευκαιρία. Σε ευχαριστούμε». ■

Έκτο ετήσιο Συνέδριο Eurochild
Το Συνέδριο άρχισε με καλωσόρισμα της προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας
και Ευημερίας Παιδιού κας Νινέττας Καζαντζή,
με εισαγωγική τοποθέτηση της προέδρου του
Eurochild κας Catriona Williams, με προσφώνηση
του Ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Vladimir Spidla, και
με εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια.

Π

ραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό το
έκτο Ετήσιο Συνέδριο του Eurochild
– της Ευρωπαïκής Οργάνωσης για
τα Δικαιώματα του Παιδιού - σε
συνδιοργάνωση με την Παγκύπρια
Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ).
Η τελετή έναρξης έγινε στις 11/11/2009, και
τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας εκπροσώπησε στο συνέδριο ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος.
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Οι σύνεδροι από τις ευρωπαϊκές χώρες και από
άλλους Διεθνείς Οργανισμούς παρακολούθησαν
τις εργασίες του Συνεδρίου και τα πλήρη μέλη
συμμετείχαν σε θεματικά εργαστήρια. Βασικός
στόχος του Συνεδρίου ήταν η προαγωγή της ευημερίας του Παιδιού, μέσα από καλύτερη πολιτική
και πρακτική, και η συζήτηση των παρακάτω θεματικών ενοτήτων που είχαν ως κοινό άξονα τους
Δείκτες μέτρησης της ευημερίας των παιδιών και
πώς αυτοί θα διαφοροποιηθούν ώστε, να λαμβάνουν υπόψη ολόκληρη την οντότητα του παιδιού:
l Good Policy, good indicators – why the matter
l Indicators in public policy (1. Indicators and
advocacy, 2. Indicators and listening to children, 3.
Indicators and evaluating outcomes for children).
l Indicators in service development and delivery
(1. Early years education and care, 2. Parenting
and family support, 3.Children’s participation, 4.
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Αναμνηστική φωτογραφία. Διακρίνονται ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος
και η Πρόεδρος της ΠΣΕΠΕΠ Νινέττα
Καζαντζή, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
Λήδα Κουρσουμπά, η Πρόεδρος του
Eurochild Κατριόνα Γουίλλιαμς
(Catriona Williams) και το Μέλος της
Επιτροπής των ΗΕ για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού
Μαρία Χέρτζογκ (Maria Herczog).

l Good practice workshops: Indicators in practice.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνόδου στην
οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διαμόρφωσης Δεικτών
και των παιδιών που συμμετείχαν στο Συνέδριο,
τονίστηκε η ανάγκη συμμετοχής των ίδιων των
παιδιών στην διαμόρφωση των Δεικτών αφού τα
παιδιά αποτελούν τους «ειδικούς» για το τι πραγματικά σημαίνει «παιδική ευημερία». Τονίστηκε
επίσης η ανάγκη να συνδέεται η εκάστοτε κοινωνική πολιτική με τις πρακτικές που εφαρμόζονται
ώστε να γίνουν και οι δύο πιο αποτελεσματικές.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι
παιδιών και νέων, όπως επίσης Παιδοβουλευτές
από την Κύπρο, και αρκετοί νέοι από την Κύπρο
και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι
παιδιών και νέων, όπως επίσης Παιδοβουλευτές
από την Κύπρο, και αρκετοί νέοι από την Κύπρο
και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
■

Children without parental care).

Εγκαίνια έκθεσης υδατογραφίας

Σ

τα εγκαίνια της πρώτης έκθεσης υδατογραφίας της Βούλας Κοκκίνου, που
τελέσθηκαν στην Γκαλερί Opus 39,
στις 1/12/2009, τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ.
Νικηφόρο εκπροσώπησε ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, ο οποίος στην προσφώνηση του είπε:
«Η Βούλα Κοκκίνου γεννήθηκε και πέρασε τα
μαθητικά της χρόνια στην Πάφο, με μια ανάπαυλα
ενός χρόνου στην Αθήνα. Σπούδασε Γραφικές Τέ216



χνες, διακόσμηση εσωτερικού – εξωτερικού χώρου
και βιτρίνας και εντρύφηση στην μοντέρνα κηροπλαστική.
Από το 1981 έως το 1996 εργάστηκε ως διακοσμήτρια, γραφίστρια σε περιοδικά και εφημερίδες,
επιδόθηκε στη σελιδοποίηση και στο σχεδιασμό
εντύπων. Δίδαξε χαλκογραφία και δημιούργησε
αρχεία, καθιερώνοντας με μεγάλη επιτυχία τόσο
τη θέση της Κυπρίας γυναίκας γραφίστα όσο και τη
θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στον Κυπριακό
Eνατενίσεις

περιοδικό τύπο.
Το έτος 1996 αποτελεί ορόσημο για τα κυπριακά
δεδομένα. Η Βούλα δημιούργησε το δικό της γραφείο
με την ονομασία «Εν Τύποις Βούλα Κοκκίνου», που
αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη εκδοτική μονάδα
στην Κύπρο. Με την καλλιτεχνική της διεύθυνση τέθηκαν τα θεμέλια ενός πρωτοπόρου γραφείου για τα
κυπριακά δεδομένα, που δεν άργησε να αναγνωρισθεί για τη συμβολή του και την προσφορά του στην
Κύπρο και στο εξωτερικό. Η Βούλα Κοκκίνου με το
δικό της έντυπο σχήμα, κέρδισε την εμπιστοσύνη του
κοινού, το οποίο άρχισε να στρέφεται στην Κύπρο για
το σχεδιασμό και την έκδοση βιβλίων.
Το 2001 με μόνο μέλημα και έγνοια την επιβίωση του πολιτισμού μας
σ’ αυτή τη γη, δημιούργησε την αδελφική εταιρία
“Εκδόσεις Εν τύποις”, για να υπηρετήσει μέσα από
ποιοτικές εκδόσεις τον πολιτισμό και τη διαφώτιση.
Η Βούλα οργάνωσε εκθέσεις Κυπρίων Καλλιτεχνών
στο εξωτερικό και στην Κύπρο, προβάλλοντας τους
Κυπρίους καλλιτέχνες και το σύγχρονο πολιτισμό
της Κύπρου.
Από ο 2004 κατέχει επαξίως τη θέση της Προέδρου του Συνδέσμου Εκδοτών Κυπριακού Βιβλίου
και με δική της πρωτοβουλία οργανώθηκε το 2007
το πρώτο Φεστιβάλ Κυπριακού Βιβλίου, το οποίο
έγινε θεσμός. Από τη θέση αυτή της Προέδρου, η
Βούλα Κοκκίνου, συνεχίζει να αναβαθμίζει τη συμμετοχή των Κυπριακών αποστολών στις Διεθνείς
εκθέσεις βιβλίου.
Η Βούλα όμως δεν παύει να μας εκπλήσσει με
τα θαυμάσιά της - τα θαυμαστά της έργα. Απόψε
εκθέτει ένα κομμάτι του εαυτού της, που κανείς
μέχρι σήμερα δεν γνώριζε ότι η Βούλα ζωγραφίζει! Πρόκειται για μια διαφορετική τεχνοτροπία
στη χρήση της υδατογραφίας. Η Βούλα βοηθά την
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Αναμνηστική φωτογραφία. Διακρίνονται
ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, η Βούλα
Κοκκίνου (στο κέντρο) και το ζεύγος Βάσου
Καραγιώργη.
υδατογραφία και η υδατογραφία τη Βούλα μέσα
από μια σχέση αιθέρια, ερωτική, σχεδόν ανάλαφρη στην απόδοση, στο σχήμα, στο χρώμα, στη
μορφή και στον όγκο, ο οποίος επιβάλλεται ως
διάφανος.
Έργα αφαιρετικά αλλά προσθετικά ζωής η
οποία απλώνεται και καταλαμβάνει ολόκληρο το
ζωτικό χώρο της υδατογραφίας.
Έργα ζεστά που δεν μπορείς να μην τα αγαπήσεις,
έργα που δεν σ’ αφήνουν ασυγκίνητο,
έργα που σημαδεύουν θελκτικά το χρόνο,
έργα που μεταμορφώνουν το χώρο τους και το χώρο
μας,
Έργα μέσα στα οποία βλέπεις την ομορφιά του δικού
σου είναι.
Βούλα, σ’ ευχαριστούμε για την καλοκαιρινή σου
ανάπαυλα και σου ευχόμαστε πάντοτε να παράγεις
έργα εύμορφα ωραίας αισθητικής». 
■
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Συνεδρια

Διοικητικών Συμβουλίων Χριστιανικών
Συνδέσμων Γυναικών Ιεράς
Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας

Π

ραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 11
Οκτωβρίου 2009, στην Κεντρική
Ιερά Μονή Κύκκου συνεδρία των
Διοικητικών Συμβουλίων των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών
της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας
«Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης» Κάτω Πύργου, «Αγίου Κυριακού» Κάμπου, «Αγίου Νικολάου» Τσακκίστρας και «Αγίου Γεωργίου» Μηλικουρίου. Η συνεδρία έγινε υπό την προεδρία του
Διευθυντή του Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας Δρος Νίκου Νικολαΐδη και στην παρουσία του
Πρωτοσύγκελλου της Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτη Αγαθόνικου Κυκκώτη. Σ’ αυτήν παρέστησαν
επίσης οι ιερείς της Μητροπόλεως πατήρ Μιχαήλ
Ιωάννου, του ιερού ναού Αγίου Κυριακού Κάμπου,
και πατήρ Χαράλαμπος Ευσταθίου, του ιερού ναού
Αγίου Γεωργίου Μηλικουρίου.

Σκοπός της συνεδρίας ήταν η σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής όλων των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών της Μητροπολιτικής Περιφέρειας
Κύκκου και Τηλλυρίας. Έργο της Συντονιστικής
Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η διοργάνωση
κοινών δραστηριοτήτων και γενικότερα η εξεύρεση
τρόπων καλύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας
μεταξύ των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών
όλων των κοινοτήτων της Μητροπόλεως.
Η Συντονιστική Επιτροπή θα εποπτεύεται από
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το Διευθυντή του Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας Δρα Νίκο Νικολαίδη και σ’ αυτήν, όπως αποφασίστηκε, ο κάθε Σύνδεσμος Γυναικών θα εκπροσωπείται από δύο μέλη του, την Πρόεδρο και την
Ταμία. Ως Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής
ορίστηκε η κ. Ανδρούλα Πετρίδου, Πρόεδρος του
Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών «Άγιος Γεώργιος» Μηλικουρίου. Γραπτούς διορισμούς απέστειλε προς την Πρόεδρο και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος.
Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η πρώτη
Συντονιστική Επιτροπή των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας απαρτίζεται από τις πιο κάτω:
Πρόεδρος: Ανδρούλα Πετρίδου. Μέλη: Ευγενία Ρασποπούλου, Ανδριανή Παπανδρέου, Άντρη
Σπύρου, Θεοφανώ Ορφανίδου, Ειρήνη Παπαμιχαήλ, Νίκη Κέλβερη, Αλεξάνδρα Μαρδαπίττα.
Της συνεδρίας των Διοικητικών Συμβουλίων
των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών προηγήθηκε κοινός εκκλησιασμός. Το πρόγευμα και το γεύμα πρόσφερε φιλόφρονα η Ιερά Μονή Κύκκου, στην
οποία εκφράζονται πολλές ευχαριστίες. Κατά τη συνεδρία τόσο ο Πανοσιολογιώτατος κ. Αγαθόνικος, όσο
και ο κ. Νίκος Νικολαίδης, τόνισαν το αμέριστο και
έμπρακτο ενδιαφέρον του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου.  ■
Eνατενίσεις

Αναμνηστική φωτογραφία από την προσκυνηματική εκδρομή, που συνδιοργανώθηκε από τον
Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυναικών Ιερού Ναού Αγίου Κυριακού Κάμπου και τον Σύνδεσμο Αποδήμων Κάμπου

ΔραστηριΟτητες
Χριστιανικού Συνδέσμου
Γυναικών Κάμπου

Ο

Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Ιερού Ναού Αγίου Κυριακού
Κάμπου σε συνεργασία με τον
Σύνδεσμο Αποδήμων Κάμπου,
διοργάνωσαν στις 3 Σεπτεμβρίου
προσκυνηματική εκδρομή για τους συνταξιού-

Eνατενίσεις



χους της κοινότητας. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, η οποία στηρίχθηκε οικονομικά από την
Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και προσκύνημα στην
Ιερά Μονή Μαχαιρά και την Ιερά Μονή Αγίου
Ηρακλειδίου. 
■
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Στιγμιότυπα από τη θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Μηλικουρίου

Κύκλοι Μελέτης Αγίας Γραφής

Μ

ε τις ευλογίες του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτου μας κ.κ. Νικηφόρου και τη συνεργασία του
Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως
Κύκκου και Τηλλυρίας ο Χριστιανικός Σύνδεσμος
Γυναικών «Άγιος Γεώργιος» Μηλικουρίου άρχισε τη διοργάνωση τακτικών συγκεντρώσεων για
μελέτη της Αγίας Γραφής και συζήτηση πάνω σε
θέματα που καθημερινά προβληματίζουν.
Οι ομιλίες γίνονται την πρώτη Δευτέρα εκάστου μηνός, στις 6 μ.μ. σε αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Ιεράς Μονής Κύκκου στον
Αρχάγγελο. Ομιλητής είναι ο Δρ Νίκος Νικολαΐδης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
και Διευθυντής του Γραφείου Εκκλησιαστι-
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κής Διακονίας της Μητροπόλεως Κύκκου και
Τηλλυρίας. Στις συγκεντρώσεις παραβρίσκεται και ο θεολόγος πατήρ Νικόλαος Κούτσιος,
διάκονος της Μητροπόλεώς μας.
Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε
στις 6 Οκτωβρίου 2009. Της ομιλίας προηγήθηκε
ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας εις την Υπεραγίαν Θεοτόκο, που εψάλη στην εκκλησία του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, με τελετουργό τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Αδαμάντιο Κυκκώτη. Οι ομιλίες είναι ανοικτές για τα μέλη
των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών και
των Συνδέσμων Αποδήμων όλων των κοινοτήτων που υπάγονται στην Ιερά Μητρόπολη
Κύκκου και Τηλλυρίας και που διαμένουν
στη Λευκωσία. 
■

Eνατενίσεις

Εκτέλεση κυπριακών χειροτεχνημάτων κατά
τη διάρκεια της σύναξης στο Μηλικούρι

Εορτή του
Αγίου Μηνά
στο Μηλικούρι

Τ

ην Κυριακή, 8.11.2009, τιμήθηκε η
μνήμη του Αγίου Μηνά και έγινε το
καθιερωμένο πανηγύρι στο Μηλικούρι. Τη θεία Λειτουργία τέλεσε ο
Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας Αρχιμανδρίτης κ.
Αγαθόνικος Κυκκώτης και το θείο λόγο κήρυξε ο
Διευθυντής του Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας της Μητροπόλεως Δρ Νίκος Νικολαΐδης.
Ο Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών «Άγιος
Γεώργιος» Μηλικουρίου ανέλαβε τη γιορτή στο
ναό και πρόσφερε γεύμα με παραδοσιακά αρτοσκευάσματα στους προσκεκλημένους και όλους
Eνατενίσεις



Στιγμιότυπα από τους παραδοσιακούς χορούς στην κεντρική πλατεία του χωριού

τους παρευρεθέντες στην εκδήλωση. Επίσης ετοίμασε φιλανθρωπική αγορά με διάφορα παραδοσιακά είδη.
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με το Μουσικοχορευτικό Όμιλο «Καροτσέρης» και την παρουσίαση
παραδοσιακών επαγγελμάτων με λαϊκούς τεχνίτες
ανέλαβε η Εταιρεία Ανάπτυξης Μαραθάσας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος πιστών,
αποδήμων και φίλοι της κοινότητας Μηλικουρίου.  ■
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Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδρομή που διοργάνωσε ο Χριστιανικός Σύνδεσμος
Γυναικών «Άγιος Γεώργιος» Μηλικουρίου

Προσκυνηματική εκδρομή
στο Μοναστήρι του Αγίου Μηνά

Ο

Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών
«Άγιος Γεώργιος» Μηλικουρίου διοργάνωσε στις 12 Νοεμβρίου 2009
για τα μέλη του και τους μόνιμους
κάτοικους του χωριού προσκυνηματική εκδρομή στο μοναστήρι του Αγίου Μηνά στη
Βάβλα. Για τη ζωή και το έργο του Αγίου Μηνά, ο
οποίος τιμάται ιδιαίτερα στο Μηλικούρι, μίλησε
στους εκδρομείς ο φιλόλογος Δημήτρης Πετρίδης.
Μετά το προσκύνημα στο μοναστήρι, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα Λεύκαρα για προσκύνημα
στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και περιδιάβαση
στους δρόμους με τα εργαστήρια-καταστήματα ασημικών και λευκαρίτικων κεντημάτων. Ακολούθησε πλούσιο γεύμα στο εστιατόριο «Πλάτανος» στον
Κάτω Δρυ. Κατά την επιστροφή πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στη
Σκαρίνου. Στην εκδρομή συμμετείχε και ο ιερέας
του χωριού πατήρ Χαράλαμπος Ευσταθίου. 
■

Από την περιδιάβαση στους παραδοσιακούς
δρόμους των Λευκάρων
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Κατά τη διάρκεια του γεύματος στο εστιατόριο «Πλάτανος»

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών Μηλικουρίου σε αναμνηστική φωτογραφία με
τον ιερέα του χωριού τους πατέρα Χαράλαμπο Ευσταθίου
Eνατενίσεις

Αναμνηστική φωτογραφία των εκδρομέων με τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου στους Τρούλλους Αρχιμ. Συμεών

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ

Ο πατήρ Συμεών ενώ ομιλεί προς τις γυναίκες - εκδρομείς
Eνατενίσεις
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Από το προσκύνημα στην Αγγελόκτιστη. Μαζί τους ο Οικονόμος Σωτήριος Γερολέμου, εφημέριος του ναού

Στιγμιότυπο από το κοινό γεύμα

Π

ραγματοποίησαν το Σάββατο, 10
Οκτωβρίου 2009, οι Χριστιανικοί
Σύνδεσμοι Γυναικών «Αγίου Κυριακού» Κάμπου και «Αγίου Νικολάου» Τσακίστρας προσκυνηματική
εκδρομή στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στους
Τρούλλους, στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου στη
Λάρνακα, στην Αγγελόκτιστη Κιτίου και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου στο Μαρώνι. Στις
επισκέψεις τους αυτές οι γυναίκες είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν ευλαβικά τις προσευχές
τους στα κατά τόπους προσκυνήματά μας και να
δεχθούν τις ευλογίες και τις πατρικές νουθεσίες
σεβάσμιων κληρικών μας. Ταυτόχρονα τα μέλη
των Συνδέσμων μας πληροφορήθηκαν για την
ιστορική και πνευματική πορεία και συνδρομή
των ιερών αυτών προσκυνημάτων μας.
Η εκδρομή αυτή συνδύαζε το τερπνόν μετά
του ωφελίμου, αφού κατά τη διαδρομή τους οι εκδρομείς ξεναγήθηκαν και σε άλλα αξιοθέατα μέρη,
όπως της πόλης της Λάρνακας και της παραθαλάσσιας διαδρομής μέχρι την περιοχή του Ζυγίου,
καθώς επίσης και του πάρκου με τις καμήλες και
τους στρουθοκαμήλους.
Στο Μαρώνι παρακάθισαν σε κοινό γεύμα, το
οποίο φιλόφρονα επιχορήγησε ο Πανιερώτατος
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Αναμνηστική φωτογραφία έξω από το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου στο Μαρώνι μαζί
με τον Αιδ. Γρηγόριο Χαραλάμπους

Ο Πρωτ. Σπυρίδων Σταυρή, εφημέριος του Ι.
Ν. Αγίου Λαζάρου, ενώ ομιλεί στις εκδρομείς
Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος.
Η όλη ευχάριστη αυτή περιήγηση επισφραγίστηκε με παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο
στο όμορφο και πανοραμικό παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται σε περίοπτο μέρος στο
χωριό Μαρώνι.
Στο τέλος, ο συνοδός των εκδρομέων ιεροδιάκονος της Μητροπόλεώς μας πατήρ Νικόλαος Κούτσιος, ο οποίος και κατά τη διάρκεια της εκδρομής
ήταν και ο ξεναγός, πρόσφερε σε όλες μια εικόνα
ως αναμνηστικό δώρο. 
■
Eνατενίσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΚΑΜΠΟΥ

Π

ραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 10
Ιανουαρίου 2010, στο κέντρο «Πλάτανος» στον Κάμπο Εκδήλωση από
το Χριστιανικό Σύνδεσμο, η οποία
περιλάμβανε ομιλία από το Διευθυντή του Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας
της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας
κ. Νίκο Νικολαΐδη, με θέμα: «Ο χρόνος μέσα στη
ζωή μας». Στην Εκδήλωση παρευρέθηκαν οι εφη-

Eνατενίσεις



μέριοι Κάμπου Οικονόμος Μιχαήλ Ιωάννου και
Τσακκίστρας Χριστόδουλος Παπαμιχαήλ, μεγάλος αριθμός κατοίκων της κοινότητας και εκπρόσωποι των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών
Τσακκίστρας και Μηλικουρίου. Στην Εκδήλωση
απηύθυνε και λόγους εποικοδομητικούς ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Αρχιμ.
Αγαθόνικος, ο οποίος και στο τέλος έκοψε την καθιερωμένη βασιλόπιττα. 
■
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Καζάνι (αποστακτήρας). Ο παλαιός τρόπος βρασμού λιωμένων σταφυλιών (τα ζίβανα) προκειμένου να γίνει η απόσταξη της ζιβανίας

Εργαστήρια
της Ιεράς
Μονής
Κύκκου μέσα
από παλιές
φωτογραφίες

Μεγάλα πιθάρια ή οι λεγόμενες δάνες

Ο ληνός, χώρος όπου συνθλίβονταν ή αλέθονταν με ειδική χειροκίνητη μηχανή τα σταφύλια,
τα οποία στη συνέχεια τοποθετούνταν σε πιθάρια, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι
να γίνει η κατάλληλη ζύμωση, και στη συνέχεια να μεταφερθούν στα καζάνια για τη ζιβανία
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Eνατενίσεις

Στις μάνες και συγγενείς
των Αγνοουμένων
l Του Παντελή Κούρου

Ζουν μέσα στην απόγνωση στο θρήνο και στο κλάμα
Και εύχονται στον Ύψιστο να παύσει αυτό το δράμα.
Τα δάκρυα στεγνώσανε, εβράχνιασε η φωνή τους
Μα μένει πάντα ξάγρυπνο το πνεύμα κι η ψυχή τους.
Για χρόνια τώρα καρτερούν, θρηνούν και υποφέρουν,
Χαρμόσυνα μηνύματα πως κάποιοι θα τους φέρουν
Για τους στενούς τους συγγενείς, τα σπλάχνα της ζωής τους,
Που χάθηκαν στον πόλεμο, κι αιμάτωσε η ψυχή τους.
Οι αισθήσεις αδυνάτισαν, τα γόνατα λυγίζουν,
Μα οι μάνες και οι συγγενείς κρατιούνται και ελπίζουν.
Κεριά ανάβουν στο Θεό και προσδοκούν ακόμα,
Να δουν αυτούς που χάθηκαν, προτού να μπουν στο χώμα.
Θεέ μου Παντοδύναμε, λυπήσου αυτές τις μάνες,
Και κάμε να κτυπήσουνε χαρμόσυνα οι καμπάνες.
Eνατενίσεις
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:

Ενεργά μαζί σας, όχι μόνο
στα λόγια αλλά στην πράξη
Η ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

l Του Άντρου Μιχαηλίδη
Δημοσιογράφου

Μ

εστή μηνυμάτων για την αποφασιστική και ουσιαστική συμπαράσταση της Ελλάδας προς
την Κύπρο, ήταν η επίσημη
επίσκεψη που πραγματοποίησε
στη νήσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στο διήμερο 19 και 20 Οκτωβρίου 2009.
“Βρίσκομαι εδώ για να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την Κύπρο και τον Πρόεδρο
Χριστόφια ενεργά και όχι μόνο στα λόγια”, τόνισε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός
μετά τις συνομιλίες του με τον Πρόεδρο της Δη228



μοκρατίας. Σε κάθε ευκαιρία που του δόθηκε, κατά
τις επίσημες επαφές του στη νήσο, ο κ. Παπανδρέου φρόντισε να στείλει το ισχυρό μήνυμα ότι η
Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο θεωρητικά αλλά και
πρακτικά το βασικό στήριγμα της Κύπρου.
Η επίσκεψη του κ. Παπανδρέου στην Κύπρο
ήταν η πρώτη επίσημη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό και
την 20μελή αντιπροσωπεία του, υποδέχθηκαν στο
αεροδρόμιο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκος
Κυπριανού, ο Υφυπουργός παρά τω προέδρω Τίτος
Eνατενίσεις

Συνάντηση και με τον Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο
Κατά την διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Κύπρο, ο Πρωθυπουργός της
Ελλάδας κ. Γιώργος Παπανδρέου είχε και συνάντηση με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κκ Νικηφόρο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Χίλτον με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού και διήρκεσε 40 λεπτά. Ο κ. Πα-

πανδρέου έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις
απόψεις του Πανιερωτάτου για το εθνικό θέμα
και αντάλλαξε μαζί του διάφορες σκέψεις και
προβληματισμούς.
Η επικοινωνία μεταξύ των δυο είναι σταθερή. Συναντήσεις είχαν και άλλοτε στο παρελθόν
στο πλαίσιο μιας σχέσης αλληλοεκτίμησης και
σεβασμού.

Χριστοφίδης και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Βασίλης Παπαϊωάννου.
Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά στο Προεδρικό Μέγαρο. Ακολούθησαν
συνομιλίες μεταξύ αντιπροσωπειών των δυο κυβερνήσεων. Στο επίκεντρο των συνομιλιών ήταν
η πορεία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και η αξιοποίησή της προς όφελος των
προσπαθειών για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού προβλήματος ενόψει της αξιολόγησης
της Τουρκίας τον Δεκέμβριο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ:
Βασικό στήριγμά μας η Ελλάδα
Στις δηλώσεις τους οι δυο ηγέτες μίλησαν για
πλήρη σύμπτωση απόψεων στο Κυπριακό και τις
ευρωτουρκικές σχέσεις. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας
εξέφρασε τις ευχαριστίες του, γιατί, όπως είπε, η
Κύπρος και το Κυπριακό αποτελούν προσωπική
προτεραιότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού και
Eνατενίσεις
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της νέας Ελληνικής Κυβέρνησης.
«Η Ελλάδα», πρόσθεσε ο Πρόεδρος Χριστόφιας, «είναι το βασικό στήριγμά μας στον αγώνα
που διεξάγουμε για να πετύχουμε την υλοποίηση του στρατηγικού μας στόχου, που είναι η
επίλυση του Κυπριακού. Η ύπαρξη αγαστής
συνεργασίας και η συνεχής επαφή είναι επιβεβλημένη και η κοινή δράση αναγκαία».
Ο Πρόεδρος Χριστόφιας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι για την επίλυση του Κυπριακού χρειάζεται να υπάρχει η καλή θέληση και η συνεργασία της Τουρκίας. «Αυτό είναι κλειδί. Δυστυχώς
μέχρι σήμερα και, παρά τις λεκτικές αναφορές
της ηγεσίας της ότι στηρίζει τις προσπάθειες
για λύση”, υπογράμμισε, “στην ουσία τίποτε
δεν έχει κάνει προς αυτή την κατεύθυνση. Και
όχι μόνο αυτό, η Τουρκία συνεχίζει να διατηρεί
άτεγκτη στάση τόσο στο Κυπριακό όσο και στα
θέματα της ενταξιακής της πορείας”.

κού λαού για ένταξη στην ΕΕ και πρόσθεσε:
«όπως και τότε δουλέψαμε στενά με την ηγεσία της Κύπρου έτσι και σήμερα θα δουλέψουμε και για την επίλυση του Κυπριακού
και για πολλά άλλα θέματα, όπως είναι η καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας
και το θέμα της κλιματικής αλλαγής”.
Ο κ. Παπανδρέου ανέφερε σχετικά πως ‘’βασικός μας στόχος και στρατηγική πολλών ετών ήταν
να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στην
Κυπριακή Δημοκρατία να ενταχθεί στην ΕΕ χωρίς το κυπριακό πρόβλημα να κρατά την Κύπρο σε
ομηρία, όπως υπήρχε η άποψη αρκετών κρατών

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας επανέλαβε ότι η λύση
θα πρέπει να στηρίζεται στα περί Κύπρου ψηφίσματα του ΟΗΕ, τις αρχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού Δικαίου και τις Συμφωνίες Υψηλού
Επιπέδου 1977 και 1979 μεταξύ των ηγετών των
δύο κοινοτήτων. «Η λύση», συνέχισε, «πρέπει
να προβλέπει τον τερματισμό της κατοχής και
του εποικισμού και να διασφαλίζει την επανένωση του εδάφους, του λαού, των θεσμών και
της οικονομίας. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει και να κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες ολόκληρου
του λαού Ε/κ και Τ/κ».

Συνεργασία σε όλα τα επίπεδα
Από πλευράς του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός
είπε ότι βρίσκεται στην Κύπρο αυτή τη φορά ως
Πρωθυπουργός της Ελλάδας για να συνεχιστεί η
συνεργασία με την Κύπρο και τον Πρόεδρο Χριστόφια, «ενεργά, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη».
Όπως ανέφερε, η πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, μία μόλις μέρα αφού η Κυβέρνησή του έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από
την ελληνική Βουλή, «συμβολίζει την προτεραιότητα που εμείς δίνουμε στις προσπάθειες
για τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, μια λύση που πρέπει να είναι στα πλαίσια
των αποφάσεων του ΟΗΕ και να εναρμονίζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό κεκτημένο».
Εξέφρασε επίσης περηφάνια για τη συμβολή της Ελλάδας στην επίτευξη της μεγάλης
επιτυχίας της ίδιας της Κύπρου, του κυπρια230



μελών τότε που λέγανε ότι δεν μπορεί να είναι μέλος η Κύπρος της ΕΕ εάν δεν λυθεί το κυπριακό
πρόβλημα’’.
‘‘Ακριβώς αυτό πετύχαμε να το αντιστρέψουμε και να δώσουμε όλα τα εργαλεία που θεωρούμε σημαντικά για μια ευρωπαϊκή λύση στο Κυπριακό, κεκτημένα που ακριβώς διασφαλίζουν
αρχές, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις
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δημοκρατικές λειτουργίες αλλά και βεβαίως και
την καλή γειτονία. Και οπωσδήποτε δεν επιτρέπουν να υπάρχουν κατοχικά στρατεύματα σε
έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ, ιδιαίτερα από
μια υποψήφια χώρα’’, ανέφερε. Πρόσθεσε πως
‘‘αυτά είναι τα εργαλεία τα οποία εμείς θα αξιοποιήσουμε, δημιουργώντας μια νέα δυναμική στην ΕΕ,
η οποία και αυτή θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της για να συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση
αυτού του μεγάλου προβλήματος το οποίο δεν είναι κυπριακό αλλά και ευρωπαϊκό’’.

Πανάρχαιοι οι δεσμοί
Ελλάδας - Κύπρου
Προσφωνώντας τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας σε επίσημο δείπνο το βράδυ της 19ης Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε στον
κ. Παπανδρέου κάθε επιτυχία στο έργο που ανέλαβε σε μια τόσο δύσκολη αλλά καθοριστική στιγμή.
“Κύπρος και Ελλάδα”, είπε, «συνδέονται
από τα πανάρχαια χρόνια και διαχρονικά καθ’
όλη τη διάρκεια των αιώνων. Έλληνες και Κύπριοι πάντα προσέτρεχαν στο κάθε κάλεσμα
της Κύπρου και της Ελλάδας για βοήθεια στις
δύσκολες τους στιγμές, έτοιμοι για κάθε ατομική και συλλογική συνδρομή και θυσία…
“Εκ μέρους του κυπριακού λαού και του
εμού προσωπικά εκφράζω θερμές ευχαριστίες, γιατί όπως επανειλημμένα και δημόσια
έχετε δηλώσει, η Κύπρος αποτελεί προσωπική σας προτεραιότητα και προτεραιότητα της
νέας Κυβέρνησής σας. Η διεθνής αποδοχή
και εκτίμηση που τυγχάνει το πρόσωπό σας
καθώς και η δραστήρια ακούραστη εμπλοκή
σας με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα
ωφελήσουν αναμφίβολα την κοινή μας προσπάθεια για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του κυπριακού προβλήματος. Μια
λύση που θα βασίζεται στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη
διεθνή νομιμότητα και τις αρχές πάνω στις
οποίες εδράζεται η ΕΕ. Μια λύση που θα τερματίζει την παράνομη τουρκική κατοχή και
θα απαλλάσσει την Κύπρο από ξένα στρατεύματα και παράνομους εποίκους.
«Σε αυτή την προσπάθεια για επανένωση της Κύπρου, κύριε Πρωθυπουργέ, χρειαζόμαστε την βοήθεια όλων αλλά πρωτίστως
προσβλέπουμε στη δική σας αρωγή και συνεργασία επί τη βάσει της αλληλοϋποστήριξης και του αλληλοσεβασμού δύο κρατών
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που τα δένουν σχέσεις αδελφικές».

Ενεργός δραστηριοποίηση
Στην αντιφώνηση του ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας υπογράμμισε πως βρίσκεται στην Κύπρο για
να διατρανώσει την ενεργό δραστηριοποίηση της
Κυβέρνησης του, η οποία θα σταθεί στο πλευρό της
Κυπριακής Κυβέρνησης για την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό. Λέγοντας
ότι τον θλίβει το γεγονός ότι και πάλι δεν θα μπορέσει
να επισκεφθεί το κατεχόμενο τμήμα στο πλαίσιο μιας
ενωμένης Κύπρου, ο κ. Παπανδρέου πρόσθεσε ότι «η
άρση της απαράδεκτης διαίρεσης της νήσου
αποτελεί για την Ελλάδα άμεση προτεραιότητα.
Είναι εθνικός μας στόχος και θα δώσουμε όλες
μας τις δυνάμεις για να τον πετύχουμε», είπε.
Ακολούθως είπε ότι «κοινή και σταθερή επιδίωξη είναι να εξευρεθεί μια συμφωνημένη, δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση, στο πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας
με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα μία
ιθαγένεια, βασισμένη στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στις αρχές και
τις αξίες της ΕΕ, στο σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
«Υποστηρίζουμε αμέριστα τη διαδικασία των
διαπραγματεύσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε,
τονίζοντας ότι «ο κυπριακός λαός πρέπει να αφεθεί
ανεπηρέαστος από ξένες παρεμβάσεις και να αποφασίσει μόνος του για το περιεχόμενο της λύσης».
«Η ευόδωση του στόχου της επίλυσης δεν εξαρτάται μόνο από εμάς» συνέχισε. “Προσβλέπουμε
στην επίδειξη καλής πίστης και πολιτικής βούλησης από την Τουρκία και τη συνεργασία της”, είπε,
διατυπώνοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα δούμε
δείγματα γραφής προς την κατεύθυνση αυτή.
«Κανείς μα κανείς δεν θα χάσει από μια δίκαιη λύση του Κυπριακού», ανέφερε τονίζοντας
πως «αντίθετα όλοι θα βγούμε κερδισμένοι».
Κάνοντας λόγο για άθλο του κυπριακού λαού,
ο οποίος με σθένος υπομονή και επιμονή κατάφερε να ξεπεράσει τις αντιξοότητες μετά την εισβολή του 1974 και συγχρόνως, χωρίς να ξεχνά το
έγκλημα, κατόρθωσε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να κάνει την Κύπρο μια από τις πλέον ευημερούσες δημοκρατικές χώρες του κόσμου,
πλήρες μέλος της ΕΕ και πρόσφατα της ευρωζώνης, είπε ότι η Ελλάδα είναι περήφανη για αυτό το
μέγα επίτευγμα του κυπριακού λαού.
«Η στρατηγική θέση της Κύπρου, η ισχυρή της
οικονομία και η πλούσια πολιτισμική της κληρο231

νομιά μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην
ανάπτυξη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της
ευρύτερης περιοχής και να ενισχύσουν το ρόλο
της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.
«Οι δύο χώρες μας καλούνται να συνεργαστούν στο πλαίσιο της ΕΕ και σε σειρά άλλων
σημαντικών θεμάτων παγκόσμιου βεληνεκούς»,
υπογράμμισε, τονίζοντας πως και η Κύπρος συμπαραστέκεται στην Ελλάδα όταν καταστεί ανάγκη, και αναφέρθηκε σε πρόσφατη επίσκεψή του
στην πυρόπληκτη Ηλία, όπου, όπως είπε, αναδείχθηκε η προσφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Καταλήγοντας ο κ. Παπανδρέου διαβεβαίωσε
πως η Ελλάδα θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό
της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρωγός και θερμή
συμπαραστάτης των προσπαθειών για εξεύρεση
της πολυπόθητης λύσης προς όφελος όλου του κυπριακού λαού, Ε/κ και Τ/κ.

πολιτικής βούλησης τελικά, πολιτικής βούλησης και ηγεσίας και όχι επιβολής νέων τεχνητών χρονοδιαγραμμάτων ή επιδιαιτησίας,
που δοκιμάστηκαν με τα γνωστά αρνητικά
αποτελέσματα στο πρόσφατο παρελθόν’’, τόνισε ο κ. Παπανδρέου.
‘‘Και θέλω’’, πρόσθεσε, ‘’να είμαι σαφής προς
κάθε κατεύθυνση: δεν υπάρχει εναλλακτική λύση
στην επανένωση του νησιού. Η Ελλάδα όπως και ο
κυπριακός Ελληνισμός δεν αποδεχόμαστε τη διχοτόμηση’’.
‘‘Με ιδιαίτερη χαρά, μεγάλη συγκίνηση και με
υψηλό αίσθημα ευθύνης βρίσκομαι σήμερα εδώ’’,
δήλωσε ο κ. Παπανδρέου, σε προσφώνησή του στη
Βουλή των Αντιπροσώπων, παρόντος -μεταξύ άλλων- και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια. ‘‘Βρίσκομαι εδώ’’, είπε
ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ‘‘συνεχίζοντας
μίαν παράδοση που ξεκίνησε
ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρώτος Πρωθυπουργός της Ελλάδας, που απευθύνθηκε σε εσάς
εδώ, από το βήμα αυτό του Κοινοβουλίου σας, στις 28 Φεβρουαρίου 1982’’.
Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε ‘‘θερμά, για την εξαιρετική αυτή τιμή, καθώς και για
την εγκάρδια υποδοχή’’ που του
επιφυλάχθηκε, δηλώνοντας ότι
‘‘μόνιμη και σταθερή επιδίωξη
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι η αποτροπή της
μονιμοποίησης και εν τέλει η
ανατροπή των επιπτώσεων της
τουρκικής εισβολής του 1974
στην Κύπρο’’.

Διαβεβαιώσεις ενώπιον
της Βουλής
Πανηγυρική ήταν στις 20 Οκτωβρίου η συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά την οποία ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας
έδωσε διαβεβαιώσεις για τη στήριξη και συμπαράσταση της Ελλάδας, ενώπιον της πολιτειακής, πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής ηγεσίας της
Κυπριακής Δημοκρατίας, εκπροσώπων οργανώσεων και άλλων φορέων, καθώς και ξένων πρέσβεων,
αλλά και δημοσιογράφων από κυπριακά, ελλαδικά
και τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης.
‘’Η επίλυση του Κυπριακού είναι ζήτημα
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“Εμείς’’, τόνισε ο κ. Παπανδρέου, ‘‘δεν το ξεχνάμε ότι είναι εισβολή και κατοχή και το υπενθυμίζουμε σε όλους με κάθε ευκαιρία’’.
‘‘Στόχος’’, όπως είπε ο κ. Παπανδρέου, ‘‘είναι ο
τερματισμός αυτής της στρατιωτικής κατοχής και
της απειλής που αυτή συνιστά για τον κυπριακό
Ελληνισμό, καθώς και να τεθεί τέλος στο δράμα
των συγγενών των αγνοουμένων’’.
‘‘Σταθερός’’, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ‘‘είναι και ο στόχος μας για τη νέα εποχή συνεργασίας, που επιθυμούμε να δημιουργήσουμε στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής μας, όπως σταθερή είναι και η προσήλωσή
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μας για τη διασφάλιση των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων, στην
ελεύθερη διακίνησή τους, στην αποκατάσταση
και απόκτηση περιουσιών και στην εγκατάσταση σε όλη την επικράτεια της πατρίδας τους’’.
‘‘Οι σταθερές αυτές επιδιώξεις μας’’, συνέχισε,
‘‘μπορούν και πρέπει να επιτευχθούν ειρηνικά,
στο πλαίσιο μιας ειρηνικής και συμπεφωνημένης
λύσης του κυπριακού προβλήματος, λύσης που θα
επανενώσει το νησί, οδηγώντας στη μετεξέλιξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια λειτουργική
και βιώσιμη διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία,
με πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων, όπως
αυτή ορίζεται από τις αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ και με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία κυπριακή ιθαγένεια’’.
‘’Θεωρούμε σταθερά’’, πρόσθεσε ο κ. Παπανδρέου, ‘’ότι συνεχίζει να αποτελεί καταλύτη και εγγύηση για τα παραπάνω η εφαρμογή του ευρωπαϊκού
κεκτημένου σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια, με τη διαδικασία που ορίζει το Πρωτόκολλο 10
της Πράξης Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια λύση’’, όπως ανέφερε, ‘’που
θα διασφαλίζει τη συνέχεια της αποτελεσματικής
εκπροσώπησης και συμμετοχής της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίλυση του Κυπριακού
είναι βεβαίως υπόθεση των ίδιων των Κυπρίων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων- και για την
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ευόδωσή της ο κυπριακός Ελληνισμός έχει ήδη
προβεί σε θυσίες και έχει βιώσει πολλές απογοητεύσεις στο παρελθόν. Δεν εγκαταλείψατε όμως ποτέ
την υπόθεση της επανένωσης της Κύπρου’’.
Όπως είπε ο κ. Παπανδρέου, ‘‘οι δικοινοτικές
συνομιλίες είναι η μέθοδος επίλυσης που η Κύπρος επέλεξε και η Ελλάδα συμφώνησε, αποκλείοντας άλλες, όπως εκείνων που αγνοούν τη νόμιμη
Κυβέρνηση της Κύπρου. Για αυτό και η Κυβέρνησή μου’’, δήλωσε, ‘‘στηρίζει απόλυτα τη διαπραγματευτική προσπάθεια του Προέδρου Χριστόφια
και του Τουρκοκύπριου ηγέτη κ. Ταλάτ, αυτή που
ξεκίνησε στις 3 Σεπτεμβρίου 2008, υπό την αιγίδα
του ΓΓ του ΟΗΕ, κ. Μπαν Κι-Μουν’’.
‘‘Δεν θα είμαστε απλοί θεατές’’, τόνισε, ‘‘σε
αυτή την προσπάθεια αλλά για την απρόσκοπτη
συνέχισή της μέχρι και την τελική ευόδωσή της
θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο πάντα
της πολύ στενής μας συνεργασίας και του συνεχούς συντονισμού που θα έχουμε με τον Πρόεδρο
Χριστόφια και την Κυβέρνησή του’’.
Ο κ. Παπανδρέου διαβεβαίωσε ότι ο ίδιος και η
Ελληνική Κυβέρνηση θα βρίσκονται ενεργά παρόντες στο πλευρό της Κύπρου και με δεδομένη
την ετοιμότητα να παράσχουν την όποια βοήθεια
ζητήσει η Κυπριακή Κυβέρνηση.
‘‘Θα κινηθούμε και προς την Τουρκία’’, δήλωσε
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ο κ. Παπανδρέου, ‘‘όχι βέβαια για να διαπραγματευθούμε μαζί με την Τουρκία το διεθνές πρόβλημα
της Κύπρου, αλλά, ειλικρινά πιστεύω’’, πρόσθεσε,
‘‘ότι η Άγκυρα έχει κάθε συμφέρον και δυνατότητα
να επιτρέψει και να ενθαρρύνει τον κ. Ταλάτ να διαπραγματευθεί μίαν αμοιβαία και επωφελή λύση’’.

‘‘Η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά την Κύπρο’’, είπε ο κ. Παπανδρέου,
‘‘θα ήταν η ισχυρότερη απόδειξη ότι η Τουρκία
πραγματικά αλλάζει, στο πλαίσιο της διαδικασίας
της υποψηφιότητάς της’’.

“Μια λύση’’, όπως είπε ο Πρωθυπουργός της
Ελλάδας, ‘‘στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίες έχουν επανειλημμένα καταδικάσει την παράνομη αποσχιστική
οντότητα, αναγνωρίζουν μόνον ένα κράτος, την
Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία, και στο πλαίσιο αυτό προκρίνουν την πολιτική ισότητα μεταξύ
δύο κοινοτήτων, που θα δημιουργήσει σε μία Δημοκρατία όρους συλλειτουργίας και όχι συγκυριαρχία δύο λαών και ιδρυτικών κρατών που θα δημιουργήσει όρους δυσλειτουργίας’’.

‘‘Είναι αυτονόητο και εθνικά επιβεβλημένο’’,
τόνισε ο κ. Παπανδρέου, ‘‘ότι η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία θα επιμείνουμε να εκπληρώσει στο ακέραιο η Τουρκία τις υποχρεώσεις της
αυτές, για τις οποίες έχουμε συμφωνήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση’’.

‘‘Η Τουρκία’’, τόνισε, ‘‘πρέπει να αφήσει ελεύθερο τον κυπριακό λαό, να δεχθεί δηλαδή ότι θεμελιώδης προϋπόθεση της επίλυσης του Κυπριακού
είναι η αποδοχή και αναγνώριση της κυπριακής
κυριαρχίας και ανεξαρτησίας’’.
Όπως ανέφερε ο κ. Παπανδρέου, ‘‘η Κυπριακή
Δημοκρατία έχει αποδείξει στην πράξη τη ζωτικότητά της, την αντοχή της σε εποχές πολύ πιο δύσκολες και από την παρούσα’’.
‘‘Και βέβαια, η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η ενταξιακή πορεία της ίδιας της Τουρκίας, δύο γεγονότα για τα οποία και εγώ
προσωπικά πάλεψα’’, δήλωσε ο κ. Παπανδρέου, ‘’ανοίγουν προοπτικές που παλαιότερα δεν υπήρχαν’’.
‘‘Στην Ελλάδα’’, συνέχισε, ‘‘έχουμε πιστεύω κάθε δικαίωμα να αισθανόμαστε υπερήφανοι και δικαιωμένοι για τη συμβολή μας
στο επίτευγμα αυτό των Κυπρίων αδελφών
μας, το οποίο δυστυχώς δεν πρόφθασε να ζήσει ο οραματιστής Γιάννος Κρανιδιώτης, ο
οποίος άφησε δυσαναπλήρωτο κενό για τον
απανταχού Ελληνισμό, όταν έφυγε από κοντά
μας πριν δέκα χρόνια’’.
‘‘Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση’’,
όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ‘’οπλίζει την Κυπριακή Δημοκρατία με νέες δυνατότητες, για να υπερασπισθεί με ασφάλεια τα συμφέροντά της’’ και
‘‘προσφέρει την ευκαιρία στους Τουρκοκυπρίους
και στους Ελληνοκυπρίους να απαλλαγούν, όχι
βεβαίως από την εθνική ιστορική κληρονομιά και
συνείδησή τους, αλλά από αναχρονιστικά, διχαστικά και αδιέξοδα σύνδρομα εξαρτήσεων ή και
από την αναγκαστική πολλές φορές εξάρτηση από
τις μητέρες - πατρίδες’’.
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‘‘Σε ό,τι αφορά τις απευθείας διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού’’, πρόσθεσε ο
κ. Παπανδρέου, ‘‘η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί
και να αναγνωρίσει ότι ζητούμενο της διαπραγμάτευσης αυτής δεν είναι η κατάλυση, αλλά η μετεξέλιξη του κυπριακού κράτους, μέλους του ΟΗΕ,
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τρόπο που
να διασφαλίζονται η συνέχειά του, τα κυριαρχικά
του δικαιώματα, η ικανότητά του να ανταποκριθεί
στις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις του, η
λειτουργικότητα και οι ουσιαστικές εξουσίες της
κεντρικής ομοσπονδιακής Κυβέρνησης’’.
‘‘Σήμερα, στο κυπριακό Κοινοβούλιο’’, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ‘‘δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε μαζί και
να αντιμετωπίζουμε με αποφασιστικότητα κάθε
πρόκληση του κοινού μας μέλλοντος, έτσι ώστε
αυτός ο ναός της Δημοκρατίας να εγκολπώνει
και να εκφράζει όλους τους Κυπρίους, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους, σε μια δημοκρατική, επανενωμένη και ελεύθερη Κύπρο’’.

Ο Πρόεδρος της Βουλής
Προσφωνώντας τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Γιώργο Παπανδρέου, ο Πρόεδρος της Βουλής Μάριος Καρογιάν ευχήθηκε η επίσκεψη του
Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κύπρο, να θέσει τα
θεμέλια για τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου
στρατηγικής και τακτικής πάντοτε στη βάση των
κοινών στόχων, των κοινών συμφερόντων και
των κοινών προσδοκιών, ώστε Κύπρος και Ελλάδα να υπερασπιστούν με τον πιο αποτελεσματικό
τρόπο τα εθνικά δίκαια και τα εθνικά συμφέροντα
σ’ αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο».
«Η παρουσία σας στην Κύπρο λίγες μόνο
μέρες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης
της Ελλάδας, σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την Κύπρο και το κυπριακό πρόβλημα,
επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά το αδιάπτωEνατενίσεις

το ενδιαφέρον σας και την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη σας και της κυβέρνησης σας προς το συνεχιζόμενο αγώνα του κυπριακού λαού», υπογράμμισε ο κ. Καρογιάν.

Με τον Αρχιεπίσκοπο
Χρυσόστομο
Κατά την διάρκεια της επίσημης επίσκεψης
του, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας μετέβη στο
Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής, όπου είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β’.
Ο κ. Παπανδρέου ενημέρωσε τον Προκαθήμενο
της Κυπριακής Εκκλησίας για τις ενέργειες που
από κοινού με την Κυπριακή Κυβέρνηση θα αναλάμβαναν στην Ευρώπη σχετικά με
το θέμα της αξιολόγησης της Τουρκίας
και αντάλλαξε μαζί του απόψεις γενικότερα για το Κυπριακό. Ο Έλληνας
Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον
Αρχιεπίσκοπο πως η Ελληνική Κυβέρνηση θα βρίσκεται ενεργά στο
πλευρό της Κύπρου.

Στα Φυλακισμένα Μνήματα
και στον Τύμβο
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέφθηκε
εξάλλου τα Φυλακισμένα Μνήματα. Τον κ. Παπανδρέου υποδέχθηκε στο χώρο των Φυλακισμένων Μνημάτων ο Υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως Λουκάς Λουκά και άγημα της
Αστυνομίας, ενώ η Φιλαρμονική της Αστυνομίας
απέδωσε τιμές. Αφού κατέθεσε στεφάνι, ξεναγήθηκε στα κελιά των θανατοποινιτών, στο δωμάτιο
της αγχόνης και στο κοιμητήριο.
Ακολούθως, επισκέφθηκε τον Τύμβο Μακεδονίτισσας, όπου απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες

Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την
προσδοκία για συνεχή επαφή με τον κ.
Παπανδρέου, έτσι, ώστε «να εργαστούμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση για
το Έθνος».
Σε ανταλλαγή δώρων που είχαν οι
δυο άντρες, ο κ. Παπανδρέου δώρισε
στον Αρχιεπίσκοπο ένα ασημένιο δίσκο, ενώ από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος δώρισε ένα ασημένιο δίσκο
με ανάγλυφο τον χάρτη της Κύπρου.

Με αρχηγούς κομμάτων
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας είχε επίσης συναντήσεις με αρχηγούς ή εκπροσώπους όλων των
κομμάτων. Συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου (ο
Πρόεδρος του κόμματος κ. Νίκος Αναστασιάδης
απουσίαζε στο εξωτερικό), τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος Μάριο Καρογιάν, τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ Γιαννάκη Ομήρου, τον Πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Κόμματος Δημήτρη Συλλούρη
και την Γενική Γραμματέα των Οικολόγων Ιωάννα Παναγιώτου.
Ο κ. Παπανδρέου συναντήθηκε επίσης με
αντιπροσωπεία της Επιτροπής Συγγενών και Αδηλώτων Αιχμαλώτων, καθώς και με αντιπροσωπεία
της Επιτροπής Κατεχομένων Δήμων.
Eνατενίσεις



κατά την τουρκική εισβολή. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό υποδέχτηκε στο χώρο ο Υπουργός Άμυνας
Κώστας Παπακώστας, ενώ στρατιωτικό άγημα
και η φιλαρμονική της Εθνικής Φρουράς απέδωσαν τιμές.
Κατά την παραμονή του στο στρατιωτικό κοιμητήριο του Τύμβου Μακεδονίτισσας, ο κ. Παπανδρέου έτυχε σύντομης τοπογραφικής ενημέρωσης
της περιοχής, ενώ έγινε και μια ιστορική αναδρομή για το στρατιωτικό κοιμητήριο και αναφορά σε
ιστορικά γεγονότα, που διαδραματίστηκαν στην
περιοχή αυτή.
Έγινε επίσης κατάθεση στεφάνων και τηρήθηκε μονόλεπτος σιγή στη μνήμη των πε■
σόντων. 
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Τελετή Αγιοκατατάξεως
του ιερομάρτυρα Φιλούμενου

Τ

Φωτογραφία του αγιοταφίτη ιερομάρτυρα Φιλούμενου στο Φρέαρ του
Ιακώβ
ο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, κατόπιν Συνοδικής Αποφάσεως, κατέταξε στο αγιολόγιο της Ορθοδόξου
Εκκλησίας τον ιερομάρτυρα Φιλούμενο Αγιοταφίτη.

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος, ο οποίος κατάγεται από την Κύπρο, μαρτύρησε, δεχόμενος φονικά χτυπήματα από φανατισμένους Εβραίους, στο
ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στη Νεάπολη της Σαμάρειας στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.
Σε νεαρή ηλικία προσήλθε στην Αγιοταφιτική
Αδελφότητα και διακονούσε πριν το μαρτυρικό
του τέλος ως ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Φρέατος του Ιακώβ.
Να σημειωθεί ότι, στη συνείδηση πολλών εκ
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των τιμίων μελών της Εκκλησίας, καθώς, και των
Αγιοταφίτων Πατέρων, ο ηγούμενος Φιλούμενος
ήταν ήδη καθιερωμένος ως Νεομάρτυς.
Την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής της Αγίας Φωτεινής, της
Σαμαρείτιδος, τέλεσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων
κ.κ. Θεόφιλος, ο οποίος και ανέγνωσε την επίσημη
πράξη αγιοκατατάξεως του νέου Ιερομάρτυρα Φιλουμένου ενώπιον της ιεράς λάρνακας που βρίσκεται το ιερό λείψανο του.
Στην τελετή συμμετείχαν ο Μητροπολίτης
Μόρφου κ. Νεόφυτος, ο Μητροπολίτης Ταμασού
και Ορεινής κ. Ησαΐας, ο Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα κ. Σωτήριος Αθανασίου
καθώς και πλήθος πιστών και προσκυνητών που
ταξίδεψαν για το σκοπό αυτό από την Κύπρο.  ■
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Το κωδωνοστάσιο του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ
του Μετοχίου της Ιεράς Μονής Κύκκου στη Λευκωσία

