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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ
l Τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου
Κύκκου καί Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου

Ὀρθόδοξος κυπριακός μοναχισμός,
πού ἄρχισε νά ἀναπτύσσεται ἤδη
ἀπό τόν 4ο μ.Χ. αἰῶνα μέ τήν ἐγκατάσταση στήν Κύπρο τοῦ περίφημου
ἀναχωρητῆ Ἱλαρίωνα τοῦ Μεγάλου
καί μέ τό γνωστό ζῆλο ὑπέρ τοῦ μοναχικοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου,
συνεχίζει μιά ἀδιάκοπη πορεία ζωῆς
16 αἰώνων, ἐμφανίζοντας, ἀναλόγως
τῶν συνθηκῶν, τῶν καιρῶν καί τῶν ἱστορικῶν
ἐξελίξεων, ἐποχές μείζονος ἤ ἐλάσσονος ἀκμῆς,
ἀλλά, εἴτε ἀκμάζων, εἴτε πρός καιρόν δοκιμαζόμενος, πρόσφερε ὑπέροχες ὑπηρεσίες, τόσο
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καί
στήν Ὀρθοδοξία εὐρύτερα, ὅσο καί πρός τόν
κυπριακό ἑλληνισμό καί τό ἔθνος γενικότερα.
Κατά τή διάρκεια τῆς μακρᾶς πορείας ζωῆς
του ἀνέδειξε ὁ κυπριακός μοναχισμός ἄνδρες
ἁγίους καί σοφούς, πού στάθηκαν γιά τούς
ἀνθρώπους πολύτιμοι χειραγωγοί στόν ἀνηEνατενίσεις



φορικό δρόμο τῆς θεώσεως, ἀνέδειξε ἀκόμη
ὁσίους καί ἀσκητές, πού ὑπῆρξαν ἀκαταμάχητοι ὑπέρμαχοι τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας.
Οἱ ἅγιοι Ἡρακλείδιος, Ἐπιφάνιος, Σπυρίδων,
Θεοσέβιος, Δημητριανός, Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων,
Σωζόμενος, Αὐξίβιος, Ἰωάννης ὁ Λαμπαδιστής,
Φίλων, Ἀναστάσιος, Εὐφημιανός, Ἡλιόφωτος, Ἀλέξανδρος, Ησαΐας, Νείλος, Νεόφυτος
ὁ Ἔγκλειστος καί πλειάδα ἄλλη ἁγίων, ὁσίων
καί ἀσκητῶν εἶναι ὀνόματα, πού λάμπρυναν
τό ἐκκλησιαστικό στερέωμα τῆς Κύπρου καί
δόξασαν τήν Ὀρθοδοξία.
Μέσα ἐπίσης ἀπό τίς μοναστικές Ἀδελφότητες τῆς Κύπρου ξεπήδησαν ἱεράρχες, πού
ἐκλέισαν ἐπισκοπικούς καί ἀρχιεπισκοπικούς θρόνους, ὄχι μόνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀλλά καί ἄλλων ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
καί μέ τήν ἁγιότητά τους ἔγιναν οἱ πνευματικοί πατέρες τοῦ λαοῦ, πού κοντά τους ἔβρισκε
καθοδήγηση, ἀγάπη καί δύναμη.
1

Ἀλλά στήν ἱστορική πορεία τοῦ κυπριακοῦ μοναχισμοῦ ἡ ὑψηλή ἀγωνιστική διάθεση τῶν μοναχῶν του σφράγισε ἀνεξίτηλα τήν
ἐθνική μας ζωή. Μέσα στούς μακρούς αἰῶνες
τῆς δουλείας, ὅταν ὁ λαός μας ἀποδυόταν σέ
μιά τιτάνια προσπάθεια ἐπιβιώσεως ἐνάντια
στούς διαφόρους κατακτητές, τά μοναστήρια
μας στάθηκαν προπύργια ἰσχυρότατα, πού,
ὡς ἀδιάσπαστα μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, διατήρησαν ἄσβεστη τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί
ἀδούλωτη τήν ἐθνική ψυχή. Τά ὀρθόδοξα μοναστήρια τῆς νήσου μας ἔπαιξαν ρόλο ἀποφασιστικό καί σπουδαῖο στή μεγάλη ὑπόθεση τῆς ἐθνικῆς ἐπιβιώσεως τοῦ κυπριακοῦ
ἑλληνισμοῦ. Ὅταν οἱ κατά καιρούς διάφοροι
κατακτητές προσπαθοῦσαν νά ἀφομοιώσουν
τόν λαό μας, νά ἐξαλείψουν τή γλῶσσά του καί
τή θρησκεία του, νά ἀλλοιώσουν τήν ἐθνική
του φυσιογνωμία καί τόν ἑλληνορθόδοξο χαρακτῆρά του, τά μοναστήρια μας ἔγιναν τότε
σχολές σπουδῆς τῆς θύραθεν καί τῆς ἱερᾶς
παιδείας, ἔγιναν σχολεῖα τῆς Ὀρθοδοξίας καί
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἐνδεικτικά μόνο ἀναφέρουμε τίς Σχολές, πού λειτουργοῦσαν ἤδη ἀπό τόν
12ο αἰῶνα, τόσο στή Μονή τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, ὅπου ἔμαθε καί τά πρῶτα του γράμματα ὁ Ἅγιος Νεόφυτος, ὅσο καί στήν Ἱερά Μονή
Κύκκου, ὅπου λειτουργοῦσε παρόμοια Σχολή,
ἡ ὁποία ἀναβαθμίστηκε ἀργότερα, κατά τόν
18ο αἰῶνα, ἀπό τόν Ἐφραίμ τόν Ἀθηναῖο, ὁ
ὁποῖος τῆς ἔδωσε τή μορφή Ἑλληνικῆς Σχολῆς
κατά τά πρότυπα τῶν ἄλλων σχολῶν, πού λειτουργοῦσαν στά διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας.
Μέσα ἀπό τίς Σχολές αὐτές ἔβγαιναν ἄνδρες
φωτισμένοι, καί διεσπείροντο στήν κοινωνία
ὡς ἱερεῖς, διδάσκαλοι, ἱεροκήρυκες καί ἐθνοκήρυκες, ἑδραιώνοντας ἔτσι τήν πίστη καί σώζοντας τήν ἐθνική συνείδηση.
Ἀλλά καί στούς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μας γιά
τήν πολυέραστη ἐλευθερία τά μοναστήρια μας
ἀνεδεικνύοντο οἱ φυσικοί ἡγέτες τῶν ἀγώνων
του καί οἱ πρωταγωνιστές τῶν ἐπαναστάσεών
του, μέ ἀποκορύφωμα τόν πρόσφατο ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα τοῦ 1955-59, πού ἔφερε καί
πάλι στό προσκήνιο τίς Μονές μας, καί τίς ἀνέδειξε γιά μιά ἀκόμη φορά προπύργια ἀντιστάσεως καί ἐθνικοῦ παλμοῦ.
Δίκαια λοιπόν ὁ εὐσεβής λαός μας ἀποβλέπει πρός τίς ἱερές Μονές μας ὡς πρός κιβωτόν
τῶν θρησκευτικῶν καί ἐθνικῶν παραδόσεων.
Ἀπέβησαν τά μοναστήρια μας διά μέσου τῶν
αἰώνων φάροι τηλαυγεῖς, πνευματικοί καί ἠθι2



κοί, θρησκευτικοί καί ἐθνικοί, πού ἐπηρέασαν τή συνείδηση, τήν ἠθική καί πνευματική
ἀνάπτυξη καί τήν κοινωνική ζωή τοῦ λαοῦ μας,
ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι τήν ἱστορική ἀλήθεια,
ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος Ἀνατολικός Μοναχισμός
ἀποτελεῖ σύνοψη τοῦ Εὐαγγελίου σ’ ὅλη τήν
κλίμακα τῆς διδασκαλίας του, ὡς θεωρητικῆς
καί πρακτικῆς ζωῆς.
Σήμερα, σέ μιά κοινωνία, ὅπου ἀγνοεῖται ἡ
τάξη τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν καί ἀτονοῦν οἱ ὑψηλές
πνευματικές ἐφέσεις, τό αἴτημα, πού τίθεται
στόν μοναχισμό μας, εἶναι, ἀφ’ ἑνός μέν νά διατηρήσει τόν βασικό προσανατολισμό του, πού
εἶναι ἡ ἠθική τελειότητα, ἡ πνευματική ὁλοκλήρωση, ἡ μέθεξη τοῦ Θεοῦ καί ἡ κατά χάρη
θέωση τοῦ ἀνθρώπου, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά ἐντείνει τή δράση του, νά κινήσει ἐκ νέου τό πνεῦμά
του, νά εἶναι ἐν ἐγρηγόρσει, νά γνωρίζει τί γίνεται στόν κόσμο σήμερα, νά εἶναι στρατευμένος, γιά νά προλάβει τήν πορεία τῆς ζωῆς καί
τήν ἀπειλητική ἐπίδραση ἄλλων πολυωνύμων
ἐγκοσμίων πνευμάτων.
Καλεῖται ὁ μοναχισμός μας σήμερα νά ἀναζωογονήσει τήν ἀλκή του καί νά κατέλθει στόν
κοινωνικό στίβο μαχητικότερα, γιά νά εἶναι σέ
θέση νά ἐπηρεάζει καί σήμερα τή συνείδηση,
τήν ἠθική καί πνευματική ἀνάπτυξη καί τήν
κοινωνική ζωή τοῦ ἀνθρώπου.
Καί σήμερα τά μοναστήρια μας ὀφείλουν νά
ἐξακολουθήσουν νά ὑψώνονται στό κυπριακό
στερέωμα, ὡς μαρτυρία τῆς ἀκαταλύτου ὁρμῆς
τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς πρός τόν αἰώνιο Θεό καί
ὡς σύμβολο ἐμψυχώσεως ἐθνικῆς καί ἐπιρρώσεως ἠθικῆς καί πνευματικῆς. Καί σήμερα, τέλος, σέ
μέρες χαλεπές καί δυσχείμερες, πού συσσωρευτικά ἐκδηλώνονται οἱ δοκιμασίες τοῦ λαοῦ μας, ὁ
κυπριακός μοναχισμός ὀφείλει νά πρωτοστατεῖ
ἀπό κάθε ἄποψη μέ ἐγκαρτέρηση καί εὐψυχία
ὑπέρ τοῦ δοκιμαζόμενου ἀπό τόν ἀλλόθρησκο
εἰσβολέα εὐσεβοῦς μαρτυρικοῦ λαοῦ μας.
Ἐπιβάλλεται λοιπόν νά ἐργαστοῦμε ὅλοι
γιά ἕνα νέο μοναχισμό, ἀναζωογονημένο ἀπό
τίς πνευματικές συλλήψεις τῆς ἐποχῆς μας
ἀκμαῖο καί δυνατό, γιατί ὁ μοναχισμός εἶναι ἡ
ἐμπροσθοφυλακή τῆς Ἐκκλησίας μας, καί μέ
ἕνα τέτοιο μοναχισμό ἡ Ἐκκλησία μας ἀποκτᾶ
δύναμη καί εὐχέρεια κινήσεως σέ ὅλους τούς
τομεῖς τῆς δράσεως, διαθέτουσα ἄριστο ἔμψυχο ὑλικό, καί μπορεῖ νά ἐργάζεται ἄνετα γιά τή
διάπλαση τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος θέλει τήν
παρουσία της, καί στίς χαρές, καί στίς συμφο■
ρές, καί στόν πόνο του. 
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Ο παλαιός Παναής Πασιαρδής, Κυριάκου Κοφτερού

4

169 Εθνικό Μνημόσυνο
170 Εκδηλώσεις από το Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων, Μαρίας Ματθοπούλου-Ποστεκκή
174 Επίσκεψη Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Τύρου
και Σιδώνος στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρο
175 Τεμάχιο του ιερού λειψάνου του Αποστόλου
Ανδρέα στο Μετόχιο
Αγίου Προκοπίου Κύκκου
176 «Ησθένησα, και επεσκέψασθέ με...»
177 Εγκαίνια καταστήματος
178 Αποκαλυπτήρια Προτομής
Υποστράτηγου Τάσου
Μάρκου
182 Αιμοδοσία
183 Προσέλευση στην Ορθόδοξη Εκκλησία
185 Εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στην πανηγυρίζουσα ομώνυμη Ιερά
Μονή της Αχεράς
186 Πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση του
Χριστιανικού Συνδέσμου
Γυναικών Μηλικουρίου
194 Εκδήλωση στο Μετόχιο
Κύκκου για την Παγκόσμια Μέρα ενάντια στα
ναρκωτικά
196 Προσκυνηματική και
ψυχαγωγική εκδρομή των
Κατηχητικών Συνάξεων
της Μητρόπολης Κύκκου
και Τηλλυρίας στα 		
Ελληνικά νησιά
200 Αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα Εύδωρα
Βασιλαρά στην Έγκωμη
202 Εκδηλώσεις και αδελφοποίηση της κατεχόμενης
κωμόπολης Κατωκοπιάς
και της Δημητσάνας
Γορτυνίας
211 Εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου στο
Μετόχι της Ιεράς Μονής
Κύκκου στη Λευκωσία
212 Εσπερινός της εορτής
του Προφήτη Ηλία
213 Ετήσια Χοροεσπερίδα
Σωματείου ΑΕΚ (Κελιών)
214 Μνημόσυνο πεσόντων
περιοχής Κάμπου 		
- Τσακκίστρας
216 Κατασκηνωτικό τριήμερο
των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, Ανδρούλας Πετρίδου
222 Εθνικό μνημόσυνο
224 Αποκαλυπτήρια πλάκας
του ήρωα Κωνσταντίνου
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194

200

202

221
214

Σύμβουλος Κέντρου Κοινωνικής και
Πνευματικής Στήριξης Ιεράς Μονής
Κύκκου, Δρ Κλείτος Ιωαννίδης,
Θρησκειολόγος-Καθηγητής Φιλοσοφίας,
Κυριάκος Κοφτερός, Επιθεωρητής
Πλοίων-Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας,
Κωνσταντίνος Ν. Κάζος, Ιστορικός
Ερευνητής, Κωστής Κοκκινόφτας,
Ερευνητής Κέντρου Μελετών Ιεράς
Μονής Κύκκου, Λουκάς Παναγιώτου,
Διευθυντής Ραδιοσταθμού «Λόγος»,
Μαρία Ποστεκκή, Λειτουργός Τμήματος Υδάτων, Μιχαήλ Τρίτος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Νικηφόρος Ορφανού,
Nίκος Ζαχαρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Νίκος Σύκας, Επικοινωνιολόγος, Ντίνος Αυγουστή, Καθηγητής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Λάρισας, Σάββας Κοσιάρης,
Αθλητικογράφος, Σάββας Παύλου,
Φιλόλογος-Συγγραφέας Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Σπύρος
Κ. Τσιτσίγκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας της Θρησκείας του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Στυλιανός
Περδίκης, Διευθυντής Μουσείου Ιεράς
Μονής Κύκκου, Σωτήρης Δεσπότης,
Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ
Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας
Υμνογράφος της των Αλεξανδρέων
Εκκλησίας, Δρ Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, Αρχαιολόγος-Βυζαντινολόγος,
Διευθυντής Παγκοσμίου Βήματος
Θρησκειών και Πολιτισμών Ιεράς
Μονής Κύκκου, Φώτιος Ιωαννίδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής
Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
l Οι συγγραφείς των άρθρων φέρουν την απόλυτη ευθύνη των απόψεων που εκφράζουν
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Οικονομίδη στον Άγιο
Δομέτιο
Εορτή της Μεταμορφώσεως
Παναγία η Χρυσοσπηλιώτισσα
Τελετή αποκαλυπτηρίων
προτομών και επιτύμβιων
πλακών στην κοινότητα
Μηλικουρίου
Οδοιπορικό ψυχής στην
Κωνσταντινούπολη,
Δημητρίου Πετρίδη

Αβλεπτήματα:
Στο προηγούμενο τεύχος (αρ.10) στη σελίδα 121
αναγράφηκε εσφαλμένα η λεζάντα. Η ορθή είναι:
Ο Παντοκράτορας (ψηφιδωτό) της Ραβέννας

Εξώφυλλο: Η Κοίμηση της Θεοτόκου. Τοιχογραφία από
το Καθολικό της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου. 13ος αι.
Οπισθόφυλλο: (Άνω) Φωτογραφία προσκυνητών μας
με την Α.Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίο, στο προαύλιο του Πατριαρχικού Ναού
του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι
(Κάτω) Φωτογραφία στα Πρόπυλα του Ιερού Ναού της
Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας, στην Έδρα της ομώνυμης Αδελφότητας στην Ασπροβάλτα, μαζί με τον Αρχιμανδρίτη Θεόφιλο Ζησόπουλο, Πνευματικό καθοδηγητή
της Αδελφότητας

Από την υποδοχή του Πάπα Βενέδικτου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια στο αεροδρόμιο της Πάφου

Ο ΠΑΠΑΣ
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ιστορική επίσκεψη με πολλαπλά μηνύματα
l Του Άντρου Μιχαηλίδη
Δημοσιογράφου
ετυχημένη πέρα για πέρα ήταν η
επίσημη επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου στην Κύπρο. Ουδέποτε στο
παρελθόν παρόμοια επίσκεψη στον
τόπο μας συζητήθηκε τόσο πολύ και
ουδέποτε άλλοτε παρακολουθήθηκαν με τόσο ενδιαφέρον- εγχώριο και διεθνές- οι
εκδηλώσεις που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα
της επίσκεψης. Στις τρεις μέρες που διήρκεσε (4-6
Ιουνίου), λες και όλη η Κύπρος ζούσε σε άλλους
ρυθμούς. Δεν αναφερόμαστε απλώς στα πρωτο6



φανή μέτρα που λήφθηκαν για την ασφάλεια του
υψηλού προσκεκλημένου και της συνοδείας του
- μέτρα απαραίτητα για την πρόληψη και καταστολή τυχόν ενεργειών φανατικών και όχι μόνον
– αναφερόμαστε στη σημειολογία της επίσκεψης
και στα πάμπολλα μηνύματα που δόθηκαν τόσο
από τον ίδιο τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όσο και από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια και την ηγεσία
επίσης της Εκκλησίας μας. Ήταν μια επίσκεψη
ιστορική που θα μνημονεύεται εσαεί.
Eνατενίσεις

Στιγμιότυπο από τις προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις στο χώρο της εκκλησίας της Αγίας Κυριακής Χρυσοπολίτισσας στην Πάφο

ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
Η υποδοχή που επιφυλάχθηκε στον Πάπα Βενέδικτο ήταν θερμότατη. Το αεροσκάφος που τον
μετέφερε, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Πάφου.
Ο Προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας έτυχε επίσημης υποδοχής ως αρχηγός κράτους. Στο
δίαυλο τον ανέμεναν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η σύζυγος του. Το κόκκινο χαλί στρώθηκε
από τη σκάλα του αεροσκάφους μέχρι την ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα του αεροδρομίου, όπου
έγινε η επίσημη υποδοχή, ενώ άγημα της Εθνικής
Φρουράς και της Αστυνομίας απέδιδε τιμές. Τον
Πάπα Βενέδικτο συνόδευσαν στην Κύπρο δεκαοκτώ Καρδινάλιοι, καθώς και 80 δημοσιογράφοι,
φωτογράφοι και κινηματογραφιστές.
Ο Πάπας με τη συνοδεία του κατευθύνθηκε
στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του αεροδρομίου για την επίσημη τελετή υποδοχής. Εκεί τον
υποδέχθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’
μαζί με άλλους Κύπριους αρχιερείς, σύσσωμο το
Υπουργικό Συμβούλιο, ο δήμαρχος Πάφου, καθολικοί πατριάρχες, επίσκοποι και άλλοι.
Μετά από σύντομες αλλά μεστών νοημάτων
ομιλίες του Προέδρου Χριστόφια και του Πάπα
Βενέδικτου, ο τελευταίος ευλόγησε ένα δενδρύλιο ελιάς, το οποίο φυτεύτηκε αργότερα στο
Eνατενίσεις



χώρο του αεροδρομίου σε ανάμνηση της ιστορικής επίσκεψης.
Στη συνέχεια ο Πάπας κατευθύνθηκε προς
την Κάτω Πάφο και τον αρχαιολογικό χώρο της
Στήλης του Αποστόλου Παύλου, όπου βρίσκεται
και η αρχαία εκκλησία της Αγίας Κυριακής Χρυσοπολίτισσας, η οποία με την άδεια της Εκκλησίας
της Κύπρου χρησιμοποιείται για λατρεία από καθολικούς και αγγλικανούς. Σε όλο το μήκος της διαδρομής οι δρόμοι ήταν σημαιοστολισμένοι με τις
σημαίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βατικανού. Στο χώρο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής ανέμεναν τον Πάπα Βενέδικτο περισσότεροι
από τέσσερις χιλιάδες πιστοί από διάφορες χώρες
του κόσμου, στη συντριπτική τους πλειοψηφία
καθολικοί, που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο,
ή άτομα που συνδύασαν τις διακοπές τους με την
άφιξη του Πάπα. Ανάμεσα στο πλήθος, βρίσκονταν
και πολλοί ορθόδοξοι.
Εκεί ο Ποντίφικας παρέστη σε Οικουμενική
Ιερουργία στην διάρκεια της οποίας τον καλοσώρισε εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ενώ ο Δήμαρχος Πάφου
Σάββας Βέργας επέδωσε αναμνηστικό δώρο που
προβάλλει την ιστορία και τον πολιτισμό της Πάφου, όσο και τη σύνδεση της με τον Χριστιανισμό
και τον Απόστολο Παύλο.
7

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας, ενώ καλωσορίζει τον Πάπα Βενέδικτο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ:
Η Κύπρος έχει ανάγκη
τον ειρηνικό σας λόγο
Καλωσορίζοντας τον Πάπα Βενέδικτο στο
έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος
Χριστόφιας τόνισε ότι η παρουσία του στην Κύπρο
αποτελεί αναντίλεκτα ένα ιστορικό γεγονός.
‘’Η Κύπρος έχει ανάγκη τον ειρηνικό λόγο
Σας, δεδομένης της δύσκολης κατάστασης που
αντιμετωπίζει στα κατεχόμενα εδάφη της’’ είπε
ο Πρόεδρος Χριστόφιας. ‘’Επιτρέψτε μου να πω’’,
πρόσθεσε, ‘’ότι η Κύπρος έχει ανάγκη την προσευχή Σας και τη συνδρομή Σας για να επανακτήσει
σύντομα την ενότητα και την ελευθερία της και
για αυτό είμαστε ευγνώμονες για τις ημέρες που
θα βρίσκεστε ανάμεσά μας’’.
Πρόσθεσε ότι είναι μεγάλη τιμή ‘’να υποδεχθούμε την Αυτού Αγιότητα τον Πάπα για πρώτη
φορά στη σύγχρονη ιστορία του νησιού μας’’ και
συνέχισε ως εξής:
‘’Εσείς, ως βαθύς μελετητής των Πατέρων της
Εκκλησίας και της θεολογικής σκέψης είναι φυσιολογικό να εκδηλώνετε την ευαισθησία Σας με την
επιθυμία να επισκεφθείτε την Πάφο, ακολουθώντας τα ίχνη της πρώτης αποστολικής περιοδείας
του Αποστόλου Παύλου που, συνοδευόμενος από
τον Απόστολο Βαρνάβα, δίδαξε τον Χριστιανισμό
στην Κύπρο, ως πρώτο σταθμό προς την Ευρώπη. Σας υποδεχόμαστε, Άγιε Πατέρα, στην Πάφο
και στην Κύπρο. Η παρουσία σας εδώ μεταφέρει
8



ηχηρό μήνυμα υπέρ της επικράτησης της ειρήνης
έναντι του μίσους και του πολέμου. Μοιραζόμαστε
μαζί Σας το ίδιο όραμα για την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη’’.
‘’Η Κύπρος’’, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστόφιας,
‘’είναι γη αποστολική, με χριστιανικές ρίζες δύο χιλιετιών. ‘’Δυστυχώς’’, πρόσθεσε, ‘’ένα μεγάλο μέρος
της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
της Κύπρου, περιλαμβανομένου του τάφου και της
Σταυροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα,
καθώς και άλλα 500 περίπου θρησκευτικά μνημεία
εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κατοχή από τον
τουρκικό στρατό. Ιδιαίτερα ανησυχητικό, παρατήρησε, είναι το γεγονός ότι, για διάστημα πέραν των
35 χρόνων, η πολιτιστική και θρησκευτική μας
κληρονομιά στις κατεχόμενες περιοχές εσυλήθη
και καταστρέφεται συστηματικά, γεγονός που αποτελεί απώλεια για το σύνολο της ανθρωπότητας’’.
‘’Η προσπάθεια μας’’, είπε ο κ. Χριστόφιας,
‘’είναι η επίτευξη δίκαιης λύσης του κυπριακού
προβλήματος μέσω διαπραγματεύσεων, λύση η
οποία θα οδηγήσει σε πλήρη αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων κατοχής και αποκατάσταση
των δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών
του συνόλου του κυπριακού λαού. ‘’Στον αγώνα
μας αυτόν’’, είπε ο κ. Χριστόφιας, ‘’οι πνευματικές
αξίες του λαού μας είναι όπλο που μας θωρακίζει
ενάντια στην αλλοίωση και φθορά που επιφέρει ο
χρόνος. Είμαστε ελεύθεροι από εθνικιστικές προκαταλήψεις και ο αγώνας μας είναι αγώνας για τον
άνθρωπο, ανεξαρτήτως γλώσσας, θρησκείας και
Eνατενίσεις

πολιτισμικής ταυτότητας’’, είπε ο Πρόεδρος. ‘’Και
σε αυτό το ευγενές όραμα’’, πρόσθεσε, ‘’είμαστε, με
την Αγιότητά Σας, συνοδοιπόροι’’.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ:
Προσβλέπουμε στη βοήθειά σας

ΠΑΠΑΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ:
Η Παναγία ας
σας προστατεύει πάντα

Την ενεργό συμπαράσταση του Πάπα Βενέδικτου XVI στον αγώνα που διεξάγει ο κυπριακός
λαός με την καθοδήγηση της ηγεσίας του ζήτησε
υποδεχόμενος τον Ποντίφηκα από πλευράς της
Εκκλησίας της Κύπρου ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
Χρυσόστομος Β’.

Την ευχή όπως η επιθυμία των Κυπρίων να
ζήσουν σε αρμονία με τους γείτονές τους, οδηγήσει στην επίλυση των προβλημάτων για το μέλλον
του νησιού, εξέφρασε ο Πάπας Βενέδικτος. Στην
ομιλία του κατά την τελετή υποδοχής του στο αεροδρόμιο Πάφου, ο Πάπας Βενέδικτος απηύθυνε
αρχικά χαιρετισμό στα ελληνικά. «Χαίρετε! Ειρήνη μαζί σας! Είναι μεγάλη η χαρά μου που είμαι
σήμερα μαζί σας», είπε στα ελληνικά.
Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την
πρόσκλησή του να επισκεφθεί την Κύπρο. «Εκφράζω τις θερμές μου ευχές σε εσάς, στην Κυβέρνηση και στο λαό αυτού του κράτους και ευχαριστώ για τη θερμή σας υποδοχή», είπε. «Η Κύπρος
βρίσκεται στο σταυροδρόμι περήφανων αρχαίων
πολιτισμών θρησκειών, αλλά και της ιστορίας, που
ακόμη διατηρούν μια δυνατή και εμφανή επιρροή
πάνω στη ζωή της χώρας σας», είπε ο Ποντίφικας
σημειώνοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία, έχοντας πρόσφατα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρχισε να διαπιστώνει τα πλεονεκτήματα των
στενών οικονομικών και πολιτικών δεσμών με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Πάπας Βενέδικτος
αναφέρθηκε στη συνέχεια στην εδώ επίσκεψή
του, λέγοντας πως έχει έρθει ως προσκυνητής και
ως υπηρέτης των υπηρετών του Θεού, ακολουθώντας τα βήματα των κοινών μας πατέρων στην πίστη, των Αγίων Πέτρου και Βαρνάβα.
«Από τότε που οι Απόστολοι έφεραν το μήνυμα
του χριστιανισμού σε αυτές τις ακτές, η Κύπρος
έχει ευλογηθεί με μια κραταιά χριστιανική κληρονομιά», ανέφερε και πρόσθεσε πως «ως διάδοχος
του Πέτρου», όπως είπε, απηύθυνε χαιρετισμό
στους καθολικούς της Κύπρου. «Τους ενισχύω
την πίστη τους και τους ενθαρρύνω να είναι υπόδειγμα χριστιανών και πολιτών και να έχουν ένα
ολοκληρωμένο ρόλο στην κοινωνία, προς όφελος
τόσο του κράτους όσο και της πολιτείας».
Ο Ποντίφικας έκλεισε τον χαιρετισμό του μιλώντας και πάλιν στα ελληνικά: «Ο Θεός ας ευλογήσει τον κυπριακό λαό. Η Παναγία ας σας προστατεύει πάντα», κατέληξε.
Eνατενίσεις



‘’Προσβλέπουμε στη βοήθειά σας’’, είπε ο
Αρχιεπίσκοπος ‘’για περιφρούρηση και σεβασμό
των ιερών μας μνημείων και της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς, για κατίσχυση των διαχρονικών αξιών του χριστιανικού μας πνεύματος,
αξίες οι οποίες σήμερον καταπατούνται βάναυσα
από την Τουρκία, η οποία επιθυμεί να έχει ευρωπαϊκή πορεία’’.
Παρουσιάζοντας στον Πάπα τα ιστορικά γεγονότα της έλευσης στην Κύπρο των αποστόλων
Βαρνάβα και Παύλου και τα πρώτα κηρύγματα
του Χριστιανισμού στο νησί, ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε ότι ‘’σε αυτήν εδώ την πόλη λαμβάνει χώρα το
πρώτο θαύμα του Αποστόλου, που καταγράφεται
στας δέλτους της Καινής Διαθήκης. Εδώ, επίστευσε ο πρώτος Ευρωπαίος επίσημος και βαπτίσθηκε
στο όνομα της Αγίας Τριάδας και εδώ έπεσε το πρώτο επίσημο οχυρό της ειδωλολατρίας και στη θέση
της στήθηκε περίλαμπρη η δόξα του Σταυρού, η
οποία έμελλε σταδιακώς να καλύψει ολόκληρη
την Ευρώπη και να διαμορφώσει το ιστορικό της
γίγνεσθαι’’.
Αναφερόμενος στη σημερινή κατάσταση
που επικρατεί στο νησί, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην καταστροφή
μνημείων στα κατεχόμενα, λέγοντας ότι ‘’ιδιαίτερα η πολιτιστική κληρονομιά λεηλατήθηκε
ανελέητα και τα χριστιανικά μας μνημεία καταστρέφονται ή πωλούνται στις αγορές των αρχαιοκαπήλων, σε μιαν προσπάθεια εξαφάνισης
κάθε τινός ελληνικού και χριστιανικού. Θέλουμε να πιστεύουμε, πρόσθεσε, ότι και με την
παρούσα οδυνηρή δοκιμασία, η οποία από το
1974 ταλανίζει το χριστεπώνυμο πλήρωμα της
Εκκλησίας μας, ο πανάγαθος και φιλάνθρωπος
και παντελεήμων Κύριος δεν θα αποστρέψει το
πρόσωπο αυτού από τον δοκιμαζόμενο λαό μας,
αλλά θα μας χαρίσει την ειρήνη, την ελευθερία
και τη δικαιοσύνη, παρέχοντας έτσι την ‘πεπληρωμένη’ χαρά, που προσφέρει η παρουσία
του εις τας καρδίας ημών’’.
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Ο Πάπας Βενέδικτος, ενώ ομιλεί σε αξιωματούχους της Κυπριακής Πολιτείας και του Διπλωματικού Σώματος στη Λευκωσία

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
Οι τρεις τρόποι του Πάπα
για προώθηση της ηθικής
αλήθειας
Στη Λευκωσία, πάντα κάτω από πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας, ο Πάπας Βενέδικτος έφθασε
γύρω στις 6 το απόγευμα. Ο Ποντίφικας επέλεξε
ως χώρο διαμονής του το κτίριο που στεγάζει την
Πρεσβεία της Αγίας Έδρας στην Κύπρο, παρά την
Πύλη Πάφου. Την επόμενη το πρωί, ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετέβη στο
Προεδρικό και επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο
του Αγίου Μάρωνα και την Αρχιεπισκοπή.

ένα αντίγραφο κυπροαρχαϊκού αμφορέα που
χρονολογείται από τον 7ο αιώνα, ενώ ο Ποντίφικας έδωσε στον Πρόεδρο μια ψηφιδωτή εικόνα
του Χριστού, η οποία φτιάχτηκε από καλλιτέχνες του Βατικανού το 2001 και αποτελεί πιστό
αντίγραφο εικόνας που βρίσκεται στον τάφο του
Αποστόλου Πέτρου. Ο Πρόεδρος και ο Πάπας
είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση και στη συνέχεια ο
Ποντίφικας υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών
γράφοντας: «Με την ευκαιρία της επίσκεψης
μου στην Κύπρο χαίρομαι να επικαλεστώ την
ευλογία του Θεού για ειρήνη και ευημερία στον
Πρόεδρο και το λαό της Δημοκρατίας».

Στο Προεδρικό, μετά από κατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Πρόεδρος Χριστόφιας δώρισε στον Πάπα

Μετά ακολούθησε τον Πρόεδρο στους κήπους
του Προεδρικού, όπου μίλησαν σε σύναξη αξιωματούχων της κυπριακής Πολιτείας και του διπλωματικού σώματος.
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Ο Πάπας Βενέδικτος τόνισε ότι οι ηθικές αξίες, ο σεβασμός για όλους και για την ευημερία τους
είναι ουσιώδη για το καλό κάθε κοινωνίας, καθώς
εδραιώνουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης όπου κάθε
ανθρώπινη αλληλεπίδραση είτε είναι θρησκευτική, οικονομική, κοινωνική, και πολιτιστική ή πολιτική, αποκτά ισχύ και ουσία.
Ο Πάπας διερωτήθηκε «τι σημαίνει με πρακτικούς όρους να σεβόμαστε και να προωθούμε την
ηθική αλήθεια στον κόσμο της πολιτικής και της
διπλωματίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Πώς
μπορεί η αναζήτηση της αλήθειας να φέρει μεγαλύτερη αρμονία στις ταραγμένες περιοχές του
πλανήτη; Θα πρότεινα ότι μπορεί να επιτευχθεί με
τρεις τρόπους».
Πρώτον, είπε, «η προώθηση της ηθικής αλήθειας σημαίνει να ενεργούμε υπεύθυνα στη βάση
της γνώσης. Ως διπλωμάτες γνωρίζετε εκ πείρας
ότι τέτοιου είδους γνώση μπορεί να σας βοηθήσει
να αναγνωρίσετε τις αδικίες και τα δεινά, ώστε να
εξετάσετε αμερόληπτα τις ανησυχίες όλων όσοι
εμπλέκονται σε μια δεδομένη διένεξη. Όταν τα
μέρη ξεπερνούν τη δική τους οπτική των γεγονότων, αποκτούν ένα αντικειμενικό και συνολικό
όραμα. Αυτοί που καλούνται να επιλύσουν τέτοιου είδους διαφορές μπορούν να πάρουν δίκαιες
αποφάσεις και να προωθήσουν τη γνήσια συμφιλίωση όταν αντιληφθούν και αναγνωρίσουν την
πλήρη αλήθεια σε σχέση με κάποιο συγκεκριμένο
ζήτημα».
Ένας δεύτερος τρόπος προώθησης της ηθικής
αλήθειας, τόνισε, «συνίσταται στον παραμερισμό
των πολιτικών ιδεολογιών οι οποίες θα μπορούσαν να υποσκελίσουν την αλήθεια. Οι τραγικές
εμπειρίες του 20ου αιώνα ξεγύμνωσαν την απανθρωπιά που προκύπτει από την καταπίεση της
αλήθειας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στις
μέρες μας γινόμαστε μάρτυρες προσπαθειών προώθησης υποτιθέμενων αξιών υπό το προσωπείο
της ειρήνης, της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Υπό αυτή την έννοια, μιλώντας ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, επέστησα την προσοχή στις
προσπάθειες κάποιων να επανακαθορίσουν την
Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ικανοποιώντας συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία θα έθεταν σε κίνδυνο την εσωτερική
ενότητα της Διακήρυξης και θα την απομάκρυναν
από τον αρχικό της στόχο».
Τρίτον, συνέχισε, «η προώθηση της ηθικής
Eνατενίσεις



Στιγμιότυπο από την κατάθεση στεφάνου
στον ανδριάντα του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στο προαύλιο του Προεδρικού Μεγάρου

αλήθειας στη δημόσια ζωή απαιτεί συνεχή προσπάθεια να βασίσουμε το θετικό νόμο στις ηθικές
αρχές του φυσικού νόμου. Η προσφυγή στο φυσικό νόμο κάποτε θεωρείτο αυτονόητη αλλά το θετικό ρεύμα που διέπει τη σύγχρονη νομική θεωρία
απαιτεί επαναδιατύπωση αυτού του σημαντικού
αξιώματος. Οι άνθρωποι, οι κοινότητες και τα κράτη, χωρίς καθοδήγηση από αντικειμενικά ηθικές
αλήθειες θα γίνονταν εγωιστές και αδίστακτοι και
ο κόσμος θα γινόταν ένα πιο επικίνδυνο μέρος να
ζει κανείς. Από την άλλη, σεβόμενοι τα δικαιώματα των ανθρώπων και των λαών προστατεύουμε
και προωθούμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».
Καταλήγοντας, ο Πάπας Βενέδικτος επαναβεβαίωσε το σεβασμό του και αυτόν της Εκκλησίας
για τις «σημαντικές υπηρεσίες σας στην κοινωνία
και στην οικοδόμηση ενός ασφαλούς μέλλοντος
για τον κόσμο».
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ
Από πλευράς του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο Κυπριακό τονίζοντας μεταξύ
άλλων ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να ασκήσει
την επιρροή της πάνω στην Τουρκία, υποδεικνύοντας ότι είναι καιρός να αντιληφθούν όλοι ότι
προέχει η συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και
όχι η εξυπηρέτηση των στενών συμφερόντων
που έχουν να κάνουν με τη γεωστρατηγική θέση
της Τουρκίας.
Απευθυνόμενος προς τον Πάπα Βενέδικτο,
ο Πρόεδρος Χριστόφιας τον διαβεβαίωσε για την
επιθυμία της Κύπρου να εμβαθύνει περαιτέρω
τη συνεργασία με την Αγία Έδρα στον τομέα της
αναπτυξιακής βοήθειας Ο Πρόεδρος Χριστόφιας
είπε ότι είναι «μεγάλη τιμή για την Κυπριακή
Κυβέρνηση, τον κυπριακό λαό και εμένα προσωπικά, να Σας υποδεχθούμε στο Προεδρικό Μέγαρο, στο σπίτι όλων των Κυπρίων. Η Κύπρος, νησί
φιλόξενο, Σας καλωσορίζει και Σας αγκαλιάζει
ζεστά». Η Κύπρος, είπε, «υπήρξε ανέκαθεν, ως εκ
της γεωγραφικής της θέσης, σημείο συνεύρεσης
πολλών λαών και πολιτισμών. Στο νησί μας, εδώ
και αιώνες, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ζουν αρμονικά με τις καθολικές και μουσουλμανικές κοινότητες. Η παρακαταθήκη αυτή και ο πλούτος αυτής
της συνύπαρξης δεικνύει ότι η Κύπρος μπορεί να
αποτελέσει γέφυρα που ενώνει κόσμους διαφορετικούς».
Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Πάπα, ο
Πρόεδρος Χριστόφιας είπε ότι «συμπίπτει με την
πεντηκοστή επέτειο της ίδρυσης της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Έρχεστε τούτη τη χρονική στιγμή
να εμπλουτίσετε με ηθικό και πνευματικό κύρος
τους εορτασμούς που λαμβάνουν χώρα επί τη ευκαιρία της επετείου αυτής».
Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος κέρδισε την
ανεξαρτησία της για πρώτη φορά στη μακραίωνη ιστορία της το 1960, εντούτοις από το 1974
βιώνει μια επώδυνη στρατιωτική κατοχή του
36 και πλέον τοις εκατόν του εδάφους της, είπε
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Λευκωσία, παραμένει η τελευταία διαιρεμένη ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα. «Θυμάμαι, πως αναχωρώντας από
τους Αγίους Τόπους, πριν από ένα χρόνο, είχατε
πει ότι το τείχος αποτέλεσε μια από τις πιο θλιβερές εικόνες που αντικρίσατε ποτέ στη ζωή σας.
Θυμάμαι, επίσης, πως προσευχηθήκατε για την
επίτευξη ειρήνης», ανέφερε . Είθε η ευχή αυτή
υπέρ της ειρήνης να επαληθευτεί σύντομα και
στην Κύπρο!».
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Αναμνηστική φωτογραφία του Πάπα Βενέδικτου με τον Προκαθήμενο και Μέλη της
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου
στην Αρχιεπισκοπή

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΩΝΑ
Το πρωί της ιδίας ημέρας ο Ποντίφικας μετέβη
στο σχολείο του Αγίου Μάρωνα, όπου προς τιμή
του παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από
μαθητές και μαθήτριες του σχολείου. Σε χαιρετισμό
ενώπιον πλήθους κόσμου, ο Πάπας απηύθυνε ευχές
για ένα καλύτερο κόσμο τονίζοντας παράλληλα ότι
ο ρόλος της Εκκλησίας είναι η ειρήνη και η αγάπη.
Σημείωσε ότι αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη
Ποντίφικα στο νησί και κάλεσε τους πιστούς να
συνεχίσουν να ακολουθούν την αποστολική διδασκαλία. «Ήρθα εδώ για να σας εμψυχώσω να
συνεχίσετε να πιστεύετε με μια ψυχή και με μια
καρδιά», πρόσθεσε. Απευθυνόμενος στο πλήθος
στα ελληνικά, ο Πάπας Βενέδικτος τους κάλεσε
να παραμείνουν «δυνατοί στην πίστη σας, γεμάτοι
χαρά στην υπηρεσία του Θεού και γενναιόδωροι
με το χρόνο σας και με τα τάλαντα σας».
«Βοηθήστε να κτιστεί ένα καλύτερο μέλλον
για την Εκκλησία και τη χώρα σας, προωθώντας
το καλό των άλλων παρά το δικό σας», τόνισε ο Πάπας Βενέδικτος.
Καλωσορίζοντας τον Πάπα Βενέδικτο, ο Αρχιεπίσκοπος των Μαρωνιτών Γιούσεφ Σουέιφ χαρακτήρισε την επίσκεψη του Πάπα ιστορική και
υπογράμμισε το γεγονός ότι Ε/κ, Τ/κ, Μαρωνίτες,
Λατίνοι και Αρμένοι ζουν στο νησί ειρηνικά και
αρμονικά. Ο Αρχιεπίσκοπος Σουέιφ αναφέρθηκε
στην καταγωγή των Μαρωνιτών και είπε ότι οι
Μαρωνίτες της Κύπρου είναι περήφανοι για την
Eνατενίσεις

καταγωγή τους.
«Τα τέσσερα χωριά όπου ζουν Μαρωνίτες –
Κορμακίτης, Ασώματος, Αγία Μαρίνα και Καρπάσια – καθώς επίσης και το Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία είναι όπως τα τέσσερα σημεία του σταυρού» που περιμένουν καρτερικά να ελευθερωθούν,
είπε ο Αρχιεπίσκοπος των Μαρωνιτών και ζήτησε
από τον Ποντίφικα όπως συμπεριλάβει την Κύπρο
στις προσευχές του.

Επίσκεψη
στην Αρχιεπισκοπή
Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα ο Πάπας
Βενέδικτος XVI, μαζί με τη συνοδεία του, επισκέφτηκαν το μεσημέρι της 5ης Ιουνίου την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, όπου έγιναν δεκτοί από τον
Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου Χρυσόστομο Β’ και Μέλη της Ιεράς Συνόδου της κυπριακής Εκκλησίας.
Μετά από κατ’ ιδίαν συνάντηση, ο Πάπας Βενέδικτος και ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος εξήλθαν της Αρχιεπισκοπής και αφού επισκέφτηκαν
τον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ’, μετέβησαν πεζοί στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη
στον οποίο είχαν από πριν συγκεντρωθεί τα Μέλη
της Ιεράς Συνόδου και η παπική συνοδεία, όπου
αντάλλαξαν σύντομες ευχές.
Κατά την προσφώνηση του προς τον Ποντίφικα, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, αφού καλωσόρισε
πρώτα τον Πάπα και τη συνοδεία του στην Κύπρο
«με σεβασμό και αγάπη», όπως είπε, προέβη στη
συνέχεια σε μια εκτενή αναφορά στην ιστορία της
Εκκλησίας της Κύπρου από το 45 μ.Χ οπότε ιδρύθηκε από τους Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο
και την κατοχύρωση του Αυτοκέφαλου της κατά
την Γ’ Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου το 431
μ.Χ μέχρι και την πρόσφατη αναδιάρθρωση της
κυπριακής Εκκλησίας «με την επανασύσταση πάλαι ποτέ διαλαμψασών Μητροπόλεων και Επισκοπών», κατά τα λόγια του Αρχιεπισκόπου.
Είπε ακόμα προς τον Ποντίφικα ότι «η Εκκλησία Κύπρου, παρ’ όλο το ολιγάριθμο του ποιμνίου της
κατέχει περίοπτη θέση μέσα στην Ορθοδοξία και έχει
αδελφικές σχέσεις με όλες τις Εκκλησίες και πως
εισερχόμενη στον 21ο αιώνα, ο οποίος», όπως πρόσθεσε ο Αρχιεπίσκοπος «είναι αιώνας του διαλόγου,
της προσέγγισης και της αλληλοκατανόησης», είναι
αποφασισμένη να συνεχίσει αυτή την πορεία.
Στην αντιφώνηση του, ο Πάπας Βενέδικτος
XVI εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη φιλοξενία που
Eνατενίσεις



προσέφερε πέρσι η Εκκλησία της Κύπρου στις
εργασίες της Κοινής Διεθνούς Επιτροπής για το
Διαθρησκευτικό Διάλογο, που διεξήχθηκαν στην
Πάφο, αλλά και για τη στήριξη που η Εκκλησία
της Κύπρου, «μέσα από την ξεκάθαρη και ειλικρινή συμβολή της», διαχρονικά προσφέρει στο Διάλογο. Ο Προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας
δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Αρχιεπίσκοπο
Κύπρου για τη βοήθεια που απέστειλε πέρσι η Εκκλησία της Κύπρου στους σεισμόπληκτους της
ιταλικής πόλης Ακουΐλα.
Είπε ακολούθως πως η Κύπρος «θεωρείται, παραδοσιακά, κομμάτι των Αγίων Τόπων, σημειώνοντας πως η συνεχιζόμενη διαμάχη στη Μέση Ανατολή πρέπει να ανησυχεί όλους τους Χριστιανούς.
«Κανένας δεν μπορεί να παραμένει αδιάφορος
στην ανάγκη για στήριξη, με κάθε δυνατό τρόπο,
των Χριστιανών αυτής της ταραγμένης περιοχής,
με στόχο οι παλαιές Εκκλησίες της περιοχής να ευημερούν εν ειρήνη», σημείωσε.
Ανέφερε τέλος ότι οι χριστιανικές κοινότητες
της Κύπρου μπορούν να συνεργαστούν παραγωγικά και να προσευχηθούν για την ειρήνη, τη
συμφιλίωση και τη σταθερότητα στους Τόπους οι
οποίοι ευλογήθηκαν με την επίγεια παρουσία του
Πρίγκιπα της Ειρήνης – Ιησού Χριστού.
Ακολούθησε ξενάγηση του Πάπα και της συνοδείας του στο Βυζαντινό Μουσείο, στο ξωκλήσι
της Αρχιεπισκοπής και στο διαμέρισμα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ’. Στο Μουσείο ο Πάπας ζήτησε
ενημέρωση για τους κλεμμένους θησαυρούς που
συλήθηκαν από εκκλησίες στα κατεχόμενα μετά
την τουρκική εισβολή και βρίσκονται στο Μόναχο, ενώ εξέφρασε το συγκλονισμό του όταν είδε τα
ψηφιδωτά της Κανακαριάς που επαναπατρίστηκαν μετά από δίκη στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ. Ο
Πάπας εξέφρασε επίσης τη χαρά του για την έκθεση «Κύπρος και Ιταλία στην εποχή του Βυζαντίου» η οποία ήταν αφιερωμένη στην επίσκεψη του
και στα 50χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ακολούθως και συγκεκριμένα γύρω στις
13:30, και έχοντας αποσυρθεί νωρίτερα για σύντομη ξεκούραση στο διαμέρισμα του Αρχιεπισκόπου
Χρυσόστομου του Α’, ο Πάπας παρακάθισε σε γεύμα στην Αρχιεπισκοπή με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’, στο οποίο παρακάθισαν και τα μέλη
των δυο εκκλησιαστικών αντιπροσωπειών.
Με την ολοκλήρωση του γεύματος οι δυο Προκαθήμενοι μετέβησαν στην Αίθουσα του Μεγάλου Συνοδικού όπου αντάλλαξαν δώρα. Ο Πάπας
Βενέδικτος XVI προσέφερε στον Αρχιεπίσκοπο
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3η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
Γιορτή ειρήνης, χαράς και θείας κατάνυξης

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΑΣΣΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννου
στη Λευκωσία
Κύπρου Χρυσόστομο Β’ ένα ψηφιδωτό στο οποίο
παριστάνεται η Αγία Κυριακή και η Στήλη του
Αποστόλου Παύλου ενώ ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου προσέφερε στον Ποντίφικα
ένα ασημένιο δίσκο στον οποίο παριστάνονται οι
ιδρυτές της Εκκλησίας της Κύπρου Απόστολοι
Βαρνάβας και Παύλος.
Το απόγευμα ο Πάπας Βενέδικτος μετέβη στην
Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, παρά την Πύλη
Πάφου, όπου τελέστηκε θεία λειτουργία με ιερείς,
μοναστές, μοναχές, διακόνους, κατηχητές και καθολικά εκκλησιαστική κινήματα της Κύπρου.

Το πρωί της τρίτης και τελευταίας ημέρας
της επίσκεψης του Ποντίφηκα, τελέστηκε θεία
λειτουργία στην κλειστή αίθουσα Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία. Ήταν η σημαντικότερη
ίσως εκδήλωση στο πλαίσιο της επίσκεψης του
Πάπα Βενέδικτου, και έμοιαζε σαν γιορτή ειρήνης, χαράς και θείας κατάνυξης. Την θεία λειτουργία παρακολούθησαν χιλιάδες πιστών από
διάφορες χώρες, πολλοί από τους οποίους έφθασαν στο νησί από το εξωτερικό. Παρευρέθηκαν ο
Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος και άλλοι Κύπριοι
Ιεράρχες, οι Επίσκοποι των Κοπτών, των Αγγλικανών και των Αρμένιων, καθώς και ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, ο πρώην
Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και Ευρωβουλευτές. Στη Θεία
Λειτουργία υπολογίζεται ότι συμμετείχαν 8.500
μέλη της καθολικής κοινότητας, 6500-7000 από
αυτούς ήταν μέσα στην αίθουσα και εκατοντάδες
άλλοι έξω από αυτό. Κατά την είσοδο του Πάπα,
ο κόσμος τον υποδέχθηκε με ενθουσιασμό ενώ ο
Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας
χαιρέτισε τα πλήθη, ευλογώντας μικρά παιδιά που

Άποψη από τη Λειτουργία που τέλεσε ο Πάπας Βενέδικτος
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περίμεναν για ώρες με τους γονείς τους, πίσω από
το προστατευτικό κιγκλίδωμα εντός του σταδίου.
Στο κέντρο της μεγάλης αίθουσας είχε στηθεί ειδική εξέδρα ειδικά διαμορφωμένη για να απεικονίζει
εσωτερικό καθολικής εκκλησίας, ενώ πίσω είχαν
αναρτηθεί αγιογραφίες του Αποστόλου Βαρνάβα
και του Αποστόλου Παύλου.
Τελώντας τη θεία λειτουργία, ο Πάπας Βενέδικτος μίλησε στα αγγλικά, λατινικά, γαλλικά
και ελληνικά. Αριθμός πιστών είχε την ευκαιρία
να λάβει Θεία Κοινωνία από τον Πάπα Βενέδικτο
ενώ οι υπόλοιποι πιστοί έλαβαν Θεία Κοινωνία από
τους δεκάδες ιερείς που πέρασαν από όλους τους
χώρους. Ο Πάπας Βενέδικτος παρέδωσε το Κείμενο Εργασίας (Instrumentum Laboris) σε κάθε ένα
από τα μέλη του Ειδικού Συμβουλίου της Συνόδου των Επισκόπων, η οποία θα πραγματοποιηθεί
τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Στην ομιλία του κατά τη Θεία Λειτουργία ο Πάπας Βενέδικτος χαιρέτισε όλους τους Πατριάρχες
και Επισκόπους των διαφόρων εκκλησιαστικών
κοινοτήτων της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι ήρθαν
στην Κύπρο με αφορμή την επίσκεψη του και για
να παρευρεθούν στη Θεία Λειτουργία, ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον Αρχιεπίσκοπο των Μαρωνιτών
Ιωσήφ Σουεϊφ για τα λόγια που του απηύθυνε κατά
την έναρξη της Λειτουργίας ενώ δεν παρέλειψε να
απευθύνει θερμό χαιρετισμό στον Αρχιεπίσκοπο
Κύπρου Χρυσόστομο Β’. Χαιρέτισε ακόμη τις κοινότητες των μεταναστών από τις Φιλιππίνες, τη
Σρι Λάνκα αλλά και τις άλλες κοινότητες μεταναστών, οι οποίοι αποτελούν σημαντικές ομάδες ανάμεσα στον καθολικό πληθυσμό της Κύπρου.
«Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αγαπητές
αδελφές, σήµερα είµαστε καλεσµένοι σαν ένα
σώµα και µια ψυχή να εξετάσουµε σε βάθος την
κοινωνία µας µε τον Κύριο και µε τον πλησίον και
να τον µαρτυρήσουµε µπροστά σε όλο τον κόσµο»
είπε στα ελληνικά. «Καλούμαστε να ξεπεράσουμε
τις διαφορές μας, να φέρουμε ειρήνη και συμφιλίωση εκεί όπου υπάρχουν συγκρούσεις, να προσφέρουμε στον κόσμο ένα μήνυμα ελπίδας. Καλούμαστε να φτάσουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη και
γενναιόδωρα να μοιραστούμε τα επίγεια μας αγαθά
με τους λιγότερο προνομιούχους από εμάς», ανέφερε ο Πάπας Βενέδικτος.

ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ
Αφού παρακάθισε το μεσημέρι σε γεύμα με
Eνατενίσεις



τους Πατριάρχες και Επισκόπους του Ειδικού
Συμβουλίου της Συνόδου των Επισκόπων, τον
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο και μέλη της
παπικής συνοδείας, ο Πάπας Βενέδικτος επισκέφθηκε το απόγευμα τη μαρωνίτικη εκκλησία της
Παναγίας των Χαρίτων στη Λευκωσία, στην Πύλη
Πάφου, όπου τελέστηκε η Ακολουθία του Θείου
Λόγου.
Ο Αρχιεπίσκοπος Μαρωνιτών Ιωσήφ Γιούσεφ,
σε ομιλία του είπε ότι ήταν μια αποστολική επίσκεψη σε ένα αποστολικό νησί, το οποίο έκανε την
Εκκλησία χαρούμενη και τη χώρα περήφανη.
Σε δική του ομιλία ο Ποντίφηκας είπε πως
«καθώς επισκέπτομαι αυτό το κτήριο μέσα στην
καρδιά μου, κάνω ένα πνευματικό προσκύνημα σε
κάθε μαρωνίτικη εκκλησία του νησιού». Σημείωσε δε πως ο ναός της Παναγίας των Χαρίτων αντιπροσωπεύει, κατά ένα τρόπο, τη μακρά, πλούσια
και σε ορισμένες περιπτώσεις ταραχώδη ιστορία
της μαρωνίτικης κοινότητας της Κύπρου. Ο Πάπας Βενέδικτος ανέφερε ότι οι Μαρωνίτες αφίχθηκαν στις ακτές της Κύπρου σε διάφορες φάσεις ανά
τους αιώνες και παρά το ότι σε αρκετές περιπτώσεις ένοιωσαν την καταπίεση, κατάφεραν να παραμείνουν πιστοί στην ξεχωριστή τους χριστιανική
παράδοση. Παρά το ότι η πίστη τους δοκιμάστηκε όπως ο χρυσός στη φωτιά, είπε ο Ποντίφικας,
εντούτοις κατάφεραν να παρέμειναν σταθεροί
στην πίστη των πατέρων τους, μια πίστη η οποία
πέρασε τώρα σε εσάς, τους σημερινούς Μαρωνίτες
της Κύπρου. «Σας προτρέπω να διαφυλάξετε αυτή
τη σπουδαία κληρονομιά, αυτό το πολύτιμο δώρο»
τόνισε.

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Αγγελιαφόρος ειρήνης
Με τιμές αρχηγού κράτους αποχαιρέτησε η
Κυπριακή Δημοκρατία τον Πάπα Βενέδικτο 16ον,
μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης επίσημης
επίσκεψής του στο νησί. Της αναχώρησης του Ποντίφικα προηγήθηκε προσφώνηση του Προέδρου
της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια και αντιφώνηση από τον Πάπα Βενέδικτο.
Με την ολοκλήρωση των ομιλιών, ο Ποντίφικας ευλόγησε ένα δενδρύλλιο ελιάς, το οποίο φυτεύτηκε σε ειδικό χώρο στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Τιμητικό άγημα της Εθνικής Φρουράς,
απέδωσε τιμές ενώ η φιλαρμονική της Αστυνομίας παιάνισε τους εθνικούς ύμνους της Κύπρου και
του Βατικανού.
15

Αποχαιρετώντας τον Πάπα, ο Πρόεδρος Χριστόφιας έδωσε τη διαβεβαίωση ότι η Κύπρος έχει
την πρόθεση να επεκτείνει περαιτέρω τη συνεργασία της με την Αγία Εδρα σε όλους τους τομείς
και ειδικότερα στην αναπτυξιακή βοήθεια. Ευχαρίστησε τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας για τη σταθερή στήριξη που παρέχει
στον αγώνα του κυπριακού λαού για επίτευξη μιας
δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, που θα
επανενώνει τον τόπο και σημείωσε ότι Κύπρος και
Βατικανό είναι μέτοχοι του ιδίου οράματος για ένα
κόσμο πιο ειρηνικό, πιο δίκαιο και πιο ελεύθερο.
Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Ποντίφικα
στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι
«θελήσατε να αφιερώσετε στην Κύπρο και στο λαό
μας τρεις αξέχαστες ημέρες. ‘Εχουμε συνηθίσει
τη γαλήνια παρουσία Σας, το σθεναρό και καθαρό
λόγο Σας» και εξέφρασε τη λύπη του για την ολοκλήρωση της επίσκεψή του στο νησί. Ελπίζουμε,
όμως, ότι θα φέρετε πάντα στην καρδιά Σας την
Κύπρο, τις πληγές και τις ελπίδες της», είπε.
«Όλοι οι Κύπριοι είδαν στο πρόσωπό Σας τον
αγγελιαφόρο της ειρήνης και ένα θερμό υποστηρικτή της ισότητας. Το ταξίδι Σας, Επίσκοπε της Αρχαίας Εκκλησίας της Ρώμης, υπήρξε βίωμα πνευματικό για τους καθολικούς Κυπρίους, καθώς και
τους ξένους εργαζόμενους καθολικούς που είχαν
την ευκαιρία να χαιρετίσουν από κοντά με περισσή ευλάβεια τον Ποιμένα τους», είπε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας.
«Σας ευχαριστώ εκ νέου, Άγιε Πατέρα, για την
επίσκεψή Σας στην Κύπρο. Αναμέναμε με μεγάλη
ανυπομονησία το λόγο Σας. Τώρα, όμως, είμαστε
συγκινημένοι για τη φιλία Σας και την αλληλεγγύη που επιδεικνύετε προς το λαό της Κύπρου»
είπε καταλήγοντας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«ΕΝΙΩΣΑ ΤΗ ΘΛΙΒΕΡΗ
ΔΙΑΙΡΕΣΗ»
Η αποχαιρετιστήρια ομιλία του Πάπα Βενέδικτου περιλάμβανε επίσης σημαντικά μηνύματα.
Είπε ότι η διαμονή του στο κτίριο που στεγάζει
την Πρεσβεία της Αγίας Έδρας, στην περιοχή της
γραμμής κατάπαυσης του πυρός, που βρίσκεται
υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών, τον έκανε
να νοιώσει και ο ίδιος κάτι από τη θλιβερή, όπως
τη χαρακτήρισε, διαίρεση της Κύπρου αλλά και να
ενημερωθεί για την καταστροφή ενός σημαντικού
μέρους της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς
στα κατεχόμενα.
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Παράλληλα επανέλαβε την ευχή όπως μαζί οι
Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι γίνουν το προζύμι για την ειρήνη και τη συμφιλίωση μεταξύ των
Κυπρίων, χρησιμεύοντας, όπως σημείωσε, και ως
παράδειγμα για τους λαούς άλλων χωρών.
Ο Πάπας Βενέδικτος XVI ευχαρίστησε τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα καλά του λόγια και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσα,
ο Πρόεδρος, η Κυβέρνηση και οι πολιτειακές και
στρατιωτικές αρχές της Κύπρου έκαναν για να καταστήσουν, όπως είπε, την επίσκεψη του «αξέχαστη και πολύ επιτυχημένη».
Ο Πάπας Βενέδικτος XVI απηύθυνε έκκληση
προς όλους να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειες
τους για την οικοδόμηση πραγματικής και διαρκούς ειρήνης για όλους τους λαούς της περιοχής,
υποδεικνύοντας πως η Κύπρος μπορεί να παίξει
ιδιαίτερο ρόλο τόσο σε ό,τι αφορά τον πιο πάνω
στόχο, όπως επίσης και προς την κατεύθυνση του
διαλόγου και της συνεργασίας.
«Αγωνιζόμενοι υπομονετικά για την ειρήνη στο
δικό σας τόπο και για την ευημερία των γειτόνων
σας, θα είστε τότε σε θέση να αφουγκραστείτε και
να κατανοήσετε όλες τις πτυχές πολλών πολυσύνθετων προβλημάτων και να βοηθήσετε τους λαούς
να κατανοήσουν καλύτερα ο ένας τον άλλο», είπε
απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και όλους τους Κυπρίους ο Ποντίφικας,
για να προσθέσει πως η οδός στην οποία πορεύεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένας δρόμος
τον οποίο η διεθνής κοινότητα βλέπει με μεγάλο
ενδιαφέρον και ελπίδα. Σημείωσε παράλληλα με
ικανοποίηση, όπως ανέφερε, όλες τις προσπάθειες
που καταβάλλονται προς όφελος της ειρήνης για
τον κυπριακό λαό και ολόκληρη την Κύπρο.
Ολοκληρώνοντας την τελευταία του ομιλία
στο έδαφος της Κύπρου, ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είπε στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας «επιτρέψτε μου να ενθαρρύνω εσάς
και τους συμπολίτες σας να εργαστείτε υπομονετικά και σταθερά με τους γείτονες σας για να οικοδομήσετε ένα καλύτερο και πιο σίγουρο μέλλον για
τα παιδιά σας», διαβεβαιώνοντας τον ότι καθώς θα
καταβάλλει αυτή την προσπάθεια, ο ίδιος θα προσεύχεται για την ειρήνη σε όλη την Κύπρο.
«Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί φίλοι, µε αυτά
τα σύντοµα λόγια, σας αποχαιρετώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχοµαι ο Τριαδικός Θεός
και η Παναγία να σας ευλογούν πάντα. Χαίρετε!
Ειρήνη µαζί σας!» κατέληξε στα ελληνικά ο Ποντίφικας. 
■
Eνατενίσεις

Στις φωτογραφίες
ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης
Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ.
Νικηφόρος σε ιδιαίτερες - φιλοφρονητικές στιγμές
επικοινωνίας του
με τον Πάπα Βενέδικτο στην Ιερά
Αρχιεπισκοπή
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ

κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

«Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
ΣΤΙΣ 30 MAΪOY 2010
επίσκεψη του Πάπα στην Κύπρο παρόλο που χαρακτηρίστηκε ιστορική, εντούτοις, δίχασε
την Ιερά Σύνοδο. Εσείς, Πανιερώτατε, ασπάζεστε τη θέση του
Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου, καθώς και
άλλων μελών της Συνόδου, ότι δεν πρέπει να
πραγματοποιηθεί αυτή η επίσκεψη;
Καταρχήν θέλω να δηλώσω ότι, ως ορθόδοξος
Ιεράρχης, είμαι εχθρός κάθε ακρότητας και αντίθετος προς κάθε φανατισμό. Σύμφωνα με τους
Πατέρες της Εκκλησίας μας, στη βάση κάθε φανατισμού υπάρχει η αμαρτία του εγωισμού που
ισοδυναμεί με την ακαθαρσία της πορνείας, αφού
σύμφωνα με το λόγο του Θεού «ακάθαρτος ενώπιον Κυρίου πας υψηλοκάρδιος».
Οποιοσδήποτε Επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας οφείλει να υψώνει με παρρησία τη φωνή
του για να υπερασπίζεται την πίστη και τα δίκαια
της Εκκλησίας του. Ουδεμία μετακίνηση δεν επιτρέπεται από τα δόγματα της Ορθοδοξίας. Όχι όμως
πάθος αλόγιστο, φανατισμός και τύφλωση. Η Ορθοδοξία μας πρέπει να είναι φλογερή αλλά όχι μισαλλόδοξη, διότι ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία είναι
εκδηλώσεις αμαρτωλές και αντίθετες με το κήρυγμα του Θεανθρώπου. Είναι μακράν της ύψιστης
χριστιανικής αρετής της αλήθειας όσοι αρνούνται
να δεχθούν και να διαλεχθούν με τους αλλόδοξους
και αλλόθρησκους. Εγώ σέβομαι τον Πάπα, ως θρησκευτικό πνευματικό Αρχηγό 1,5 δισεκατομμυρίου
Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών. Τον αγαπώ και τον
τιμώ ως άνθρωπο και ως αδελφό και θα συμμετάσχω σε όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν προς τιμή
του. Και νοιώθω να μην κινδυνεύει καθόλου, μα καθόλου, η Ορθοδοξία μου, η πίστη μου.
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l Επισκεφθήκατε το Βατικανό με τον Μακαριώτατο;
Συνόδευσα τον Μακαριώτατο και ναι, μείναμε για μια εβδομάδα στο Βατικανό, φιλοξενούμενοι του Πάπα. Φάγαμε πολλές φορές μαζί του και
επιστρέψαμε στην Κύπρο Ορθόδοξοι ως είμαστε
και ουδόλως μολύνθηκε η πίστη μας. Συνεπώς,
δεν συμφωνώ με αυτούς που σκανδαλίζονται
με την επίσκεψη του Πάπα και, βεβαίως, δεν
ασπάζομαι την θέση ούτε του Λεμεσού Αθανάσιου ούτε και των άλλων Αδελφών που διαφωνούν με την επίσκεψή του στην Κύπρο. Εκείνο
όμως που με ξένισε πάρα πολύ είναι η συνέντευξη του Αγίου Λεμεσού την περασμένη Κυριακή
(23 Μαΐου) στον «Φ». Μέσα στην Ιερά Σύνοδο ο
Άγιος Λεμεσού ζήτησε να διαφοροποιηθεί και να
μην παρευρεθεί στις εκδηλώσεις προς τιμή του
Πάπα. Η Σύνοδος σεβάστηκε την άποψή του
καθώς και άλλων μελών της Ιεράς Συνόδου. Νομίζω ότι ήταν αρκετό το θέμα να μείνει ως εκεί.
Εντός δηλαδή της Ιεράς Συνόδου. Διαφωνώ με
τη συνέντευξη του Λεμεσού Αθανάσιου για δυο
λόγους: Πρώτον, ο χρόνος που επέλεξε να μιλήσει δεν ήταν ο ορθός, παραμονές της αφίξεως του
Πάπα. Εφόσον είχε υπόψη του τα επεισόδια που
προκάλεσαν πρόσφατα φανατικοί, δεν έπρεπε να
ρίξει λάδι στη φωτιά. Θα μπορούσε ο Άγιος Λεμεσού να πει αυτά που θέλει και πιστεύει αμέσως
μετά την επίσκεψη του Πάπα. Δεύτερον, κόσμησε τον Πάπα με πολλά επίθετα. Δεν μπορείς να
προσβάλλεις το θρησκευτικό Αρχηγό οποιουδήποτε δόγματος ή οποιασδήποτε θρησκείας, πολύ
περισσότερο τον Πάπα που είναι ο θρησκευτικός Αρχηγός των Μαρωνιτών και των Λατίνων
που ζουν στην Κύπρο. Πρέπει όταν ανοίγουμε
Eνατενίσεις

το στόμα μας να μετρούμε το βάρος των λέξεών μας και τον αντίκτυπο που θα έχουν. Γιατί
αυτή την στιγμή οφείλω μια απολογία ως Επίσκοπος προς τους αδελφούς Μαρωνίτες και Λατίνους που ζουν στην Κύπρο, για τις δηλώσεις
του Άγιου Λεμεσού. Να μην παρασυρθούν και
να μην στενοχωρηθούν από τις διαφημιζόμενες
αρνητικές τοποθετήσεις είτε μελών της Ιεράς
Συνόδου είτε και άλλων φανατισμένων λαϊκών
εναντίον του Πάπα. Η μεγάλη πλειοψηφία του
λαού μας αγκαλιάζει με πολλή στοργή και αγάπη τους αδελφούς Μαρωνίτες και Λατίνους. Βεβαίως, σέβομαι τις απόψεις οποιουδήποτε μέλους
της Ιεράς Συνόδου, όπως αυτοί σέβονται τη δική
μου. Ήταν αχρείαστη η συνέντευξη του Λεμεσού Αθανάσιου και δεν έπρεπε να δοθεί.

l Αφού διαφοροποιήθηκαν στην Ιερά Σύνοδο ο Λεμεσού Αθανάσιος και άλλοι Ιεράρχες, τότε πώς δόθηκε στη δημοσιότητα
κοινό ανακοινωθέν από την Ιερά Σύνοδο;
Για το ανακοινωθέν έδωσαν τη συγκατάθεσή
τους όλοι. Και αυτοί που σκανδαλίζονται και αυτοί που δεν σκανδαλίζονται από την επίσκεψη
του Πάπα. Επειδή ακριβώς ορισμένα σωματεία και
σύνολα φανατισμένων, υπερ - ορθοδόξων θα έλεγα, κυκλοφορούσαν φυλλάδια και βιβλία, παρουσιάζοντας, ούτε λίγο - ούτε πολύ, την άφιξη του
Πάπα στην Κύπρο ως κατάλυση της Ορθοδοξίας,
αισθανθήκαμε την ανάγκη, ως Ιεράρχες, να ενημερώσουμε σωστά το λαό καθώς επιχειρείτο προσπάθεια παραπλάνησής του.

l Μήπως οι διαφωνίες, που διατυπώνονται για την επίσκεψη του Πάπα στην Κύπρο, έχουν να κάνουν και με τα σκάνδαλα
παιδεραστίας που ταλανίζουν εδώ και μήνες το Βατικανό;
Ουδόλως εθίγη τέτοιο θέμα στην Ιερά Σύνοδο.
Θέλω όμως να πω τα εξής: Και η Ορθόδοξη Εκκλησία, εφόσον κατά το ορατό εξωτερικό σκέλος του
θεανθρωπικού της μυστηρίου αποτελείται από ανθρώπους, είχε, έχει και θα έχει τα σκάνδαλά της.
Δεν μπορεί όμως η Εκκλησία να αναιρεθεί στο
όνομα αυτών των σκανδάλων. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία
έχει τα σκάνδαλά της. Και θα τα έχει. Δεν είναι
δική μας δουλειά, της Ιεράς Συνόδου, να κρίνομε
αυτά τα οποία κυκλοφορούν, αλλά δεν σημαίνει
ότι μπορεί να είναι και αλήθεια εξ ολοκλήρου.
Eνατενίσεις



Γνωρίζετε ότι η κακή είδηση μεγιστοποιείται πολλές φορές και μεταδίδεται με ταχύτητα φωτός.

l Θεωρείτε ότι ο Μακαριώτατος θα πρέπει
να υλοποιήσει τις προειδοποιήσεις που
απηύθυνε σε Ιεράρχες ότι, σε περίπτωση
που αρνηθούν να παραστούν σε εκδηλώσεις προς τιμή του Πάπα, θα τους αποβάλει από την Ιερά Σύνοδο;
Οφείλω να σας πω ότι, ως μέλος της Ιεράς Συνόδου, αισθάνθηκα και εγώ θιγμένος από αυτές τις
δηλώσεις. Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτες και Επίσκοποι, δεν είμαστε μαθητούδια για
να μας τραβάει από το αυτί ο εκάστοτε Προκαθήμενος και να μας πετάει έξω ή να μας αποβάλλει. Ο
κάθε Ιεράρχης, για να φτάσει εκεί που έφτασε, έχει
μια μακρά πορεία δράσης μέσα στην Εκκλησία η
οποία τον καταξίωσε και έτσι πρέπει να σεβόμαστε
όχι μόνο τον Αρχιεπίσκοπο, αλλά και τα μέλη της
Ιεράς Συνόδου. Έχει το δικαίωμα ο Προκαθήμενος, εάν το επιθυμεί, να κάνει εισήγηση στην Ιερά
Σύνοδο για αποβολή Ιεραρχών, αλλά είναι η Ιερά
Σύνοδος που θα αποφασίσει. Η άποψη η δική μου
είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν πρέπει να θέσει ένα
τέτοιο θέμα στη Σύνοδο. Εάν όμως τεθεί, εγώ θα διαφωνήσω. Είμαι εναντίον κάθε πνευματικής τρομοκρατίας. Επειδή ξέρω τον Αρχιεπίσκοπο, είμαι
βέβαιος ότι θα εισηγηθεί κάτι τέτοιο μόνο όταν και
εφόσον διαπιστώσει ότι ένας Ιεράρχης συνεργεί
σε ακρότητες και συνδαυλίζει το φανατισμό. Τότε
και εγώ θα συνηγορήσω υπέρ αποβολής αυτού του
Συνοδικού.
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l Πρόσφατα έγινε μεγάλη συζήτηση και
υπήρξαν και συγκρούσεις για το θέμα της
φορολογίας της Εκκλησίας. Ποια είναι η
δική σας θέση; Υιοθετείτε τις καταγγελίες
του Αρχιεπισκόπου ότι τελικά το θέμα δεν
είναι οικονομικό αλλά πολιτικό;
Δεν πιστεύω ότι είναι πολιτικό το θέμα. Στην
προσπάθεια των κυβερνώντων να εξεύρουν οικονομικούς πόρους, στράφηκαν και προς την
Εκκλησία. Συμφωνώ με τον Αρχιεπίσκοπο ότι η
Εκκλησία πληρώνει φόρους. Πολλούς φόρους. Η
Ιερά Μονή Κύκκου διευθέτησε τις εκκρεμότητές
της με την Πολιτεία από το 2000.

l Πρέπει να καταβληθούν τα €163 εκατ. τα
οποία η Πολιτεία απαιτεί από την Εκκλησία ως καθυστερημένους φόρους;
Εάν καταβληθούν τα €163 εκατ. τότε θα πρέπει να κλείσουμε και να πωλήσουμε τις εκκλησίες
μας. Είναι αδιανόητο να σκέφτεται η Πολιτεία να
επιβάλει την είσπραξη τέτοιου μεγάλου χρηματικού ποσού. Δεν μπορεί να πατάς πάνω στο πτώμα
του άλλου για να σώσεις την οικονομία. Δεν το
αντέχει η Εκκλησία. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να σεβαστούν τη συμφωνία που επήλθε ύστερα από μακρές διαπραγματεύσεις μεταξύ Εκκλησίας και της
προηγούμενης κυβέρνησης. Διαφωνώ επίσης και
με τη νέα φορολογία που λένε ότι θα επιβάλλουν
πάνω στην ακίνητη περιουσία στην τρέχουσα αξία
της και όχι με βάση την αξία του 1980. Αυτό είναι
καταστροφικό για την Εκκλησία. Και θα αντισταθούμε. Μπορεί να έχω πολύ καλές σχέσεις με τους
κυβερνώντες, μπορεί να σέβομαι βαθύτατα και να
εκτιμώ τον Πρόεδρο Χριστόφια και να έχω αδελφική φιλία μαζί του, αλλά πάνω από όλα για μένα
είναι η Εκκλησία. Όπως πάνω από όλα για τον Δημήτρη Χριστόφια είναι η Κυπριακή Δημοκρατία
και ύστερα το κόμμα του.

l Πώς απαντάτε σ’ αυτούς που σας κατηγορούν ότι ζείτε μέσα στη χλιδή;
Πρόκειται για άστοχη δήλωση. Ο κόσμος, ενώ
ακόμη ζούσε μέσα σε μάντρες, το βαθύτατο θρησκευτικό του συναίσθημα τον οδηγούσε να κτίζει
ναούς μεγαλοπρεπείς και μοναστήρια, γιατί είναι
χώροι λατρείας του Θεού. Δεν ανήκουν ούτε στο
Νικηφόρο, ούτε στον Χρυσόστομο. Οι εκκλησίες
και τα μοναστήρια είναι κοινοί χώροι λατρείας,
ανήκουν σε όλο το λαό και το αγαθό αυτό το απολαμβάνουν όλοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η
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Μονή Κύκκου, όπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι
την επισκέπτονται κατά μέσο όρο κάθε χρόνο.
Μα, ξεχνούν τι προσφέρει η Εκκλησία; Εδώ που
είμαστε, ατενίζουμε τους κήπους του Μετοχίου.
Δέσμευσα 100 σκάλες γης και δαπανήθηκαν εκατομμύρια ευρώ για να διαμορφώσουμε αυτό το
πάρκο, το οποίο αφενός λειτουργεί ως πνεύμονας
πρασίνου στην πρωτεύουσα και αφετέρου το απολαμβάνουν καθημερινά πάσης ηλικίας άνθρωποι.
Δεν θα μιλήσω για το φιλανθρωπικό, πολιτιστικό,
κοινωνικό και πνευματικό έργο της Εκκλησίας
που είναι τοις πάσι γνωστό.
Όμως, πρέπει να αποβληθεί από την σκέψη πολλών ότι η Εκκλησία είναι πακτωλός χρημάτων. Ότι,
ούτε λίγο - ούτε πολύ, έχουμε μηχανές που κόβουν
χρήματα και είναι ανεξάντλητες οι δυνατότητές μας.
Πολλές φορές χάνουμε τον ύπνο μας επειδή σκεφτόμαστε πώς θα καλύψουμε τους μισθούς του μήνα.

l Κάποιοι διερωτούνται, γιατί να παίρνουν ένα παχυλό μηνιαίο μισθό οι Ιεράρχες εφόσον τα έξοδα τους καλύπτονται εξ
ολοκλήρου από την Εκκλησία;
Πρώτος από όλους τους Ιεράρχες το βιώνω εγώ
καθημερινά, γιατί πολλοί νομίζουν ότι η Μονή
Κύκκου έχει μηχανή που κόβει λεφτά. Το πιστεύετε ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας έρχονται εκεί που κάθομαι και μου ζητούν χρήματα; Καθημερινά, με το που θα βγω από
την πόρτα της εκκλησίας, μετά το πέρας της Θείας
Λειτουργίας, έρχονται δεκάδες άτομα να μου ζητήσουν χρηματική βοήθεια. Όπου πάω, όπου σταθώ,
αυτό το φαινόμενο παρατηρείται. Αλίμονο, λοιπόν,
να μην παίρνω ένα επιμίσθιο, να το έχω στην τσέπη μου, για να μπορώ να δίνω, να βοηθώ χωρίς να
χρειάζονται δικαιολογητικά και αποδείξεις, διότι
τα πάντα στην Εκκλησία είναι κάτω από το έλεγχο
του Ελεγκτικού Τμήματος της Ιεράς Συνόδου.
Θέλω να πω ότι αυτό το επιμίσθιο το χρησιμοποιούμε κυρίως για να δίνουμε μικροβοηθήματα
στο λαό που μας τρέχει ξοπίσω.

l Σας ενοχλεί το γεγονός ότι κάποιοι σας
περιτριγυρίζουν απλά και μόνο για να
επωφεληθούν οικονομικά;
Βεβαίως με ενοχλεί και με κουράζει. Πολλές
φορές λέγω ότι κάποιοι έφτασαν στο άκρον άωτον
του παραλογισμού να μου ζητούν λεφτά ακόμη
και μέσα στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.
Eνατενίσεις

l Δρομολογείτε μεγάλη επένδυση απέναντι στα άδεια οικόπεδα του Μετοχίου στην
Έγκωμη. Πότε θα αρχίσουν τα έργα και τι
περιλαμβάνουν;
Να σας εξηγήσω: Έχω 26 χρόνια Ηγουμενίας.
Με το που έγινα Ηγούμενος ανασκουμπώθηκα
και άρχισα να αναστηλώνω την Κεντρική Μονή
και τα Μετόχια. Δημιούργησα το Μουσείο, όπως
το γνωρίζετε όλοι, και τα διάφορα πολιτιστικά
και κοινωνικά κέντρα κ.ά. Είναι γεγονός ότι αυτά
τα έργα απορρόφησαν μεγάλα κονδύλια και δεν
έκανα τις παραγωγικές επενδύσεις που έπρεπε να
είχα ήδη κάνει για να αυξήσω τα πάγια εισοδήματα της Μονής, προκειμένου να μπορεί απρόσκοπτα να επιτελεί το πολυδιάστατο έργο της σε βάθος χρόνου. Εδώ απέναντι από το Μετόχιο έχουμε ένα ενιαίο τεμάχιο 300 δεκαρίων, δηλαδή 300
χιλιάδων τ.μ., και σκέφθηκα ότι, επειδή είναι το
καλύτερο τεμάχιο στη Λευκωσία και ενδεχομένως ανά το παγκύπριο, να του δώσω τέτοια ανάπτυξη που να αποτελεί σημείο αναφοράς για όλη
την Κύπρο. Έτσι, μετά από πολλές σκέψεις και
ανταλλαγή απόψεων με τους συμβούλους μου,
βγήκαμε σε διεθνή διαγωνισμό για να ετοιμαστεί
ένα μάστερ - πλαν. Το διαγωνισμό κέρδισε ένας
μεγάλος ευρωπαϊκός οίκος που ετοίμασε μέσα
σε ένα χρόνο (και αφού ήλθαν επανειλημμένως
στην Κύπρο και τους εξήγησα το όραμά μου) ένα
πάρα πολύ ωραίο σχέδιο ανάπτυξης. Ο χώρος αυτός δεν θα είναι μόνο καταστήματα, γραφεία και
εμπορικά κέντρα. Θα ανεγερθεί ένα μεγάλο υπερπολυτελές ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο, ενώ
θα υπάρχουν και ψυχαγωγικοί, αθλητικοί και
πολιτιστικοί χώροι, και ένα μέρος θα αναπτυχθεί
ως οικιστική περιοχή.

l Την κατασκευή όλων αυτών των κτηρίων θα αναλάβει το Μοναστήρι;
Όχι. Όταν εκδοθούν οι άδειες - εδώ ζητώ και
τη συνδρομή των ΜΜΕ για να αποφασίσουν γρήγορα οι κρατικές υπηρεσίες και να εκδοθούν το
ταχύτερο δυνατόν οι σχετικές άδειες - θα βγούμε
αμέσως σε προσφορές για την επένδυση. Ήδη, είναι πολλοί αυτοί που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για
να προχωρήσουν στην ανάπτυξη αυτής της γης.
Εμείς, μάλλον, θα περιοριστούμε στη μακροχρόνια ενοικίαση της γης μας.

l Πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας φωτογραφίες με Αρχιμανδρίτες σε
μπουζούκια της Αθήνας, παρέα με ΟυEνατενίσεις



κρανές καλλονές και λέχθηκε ότι ανήκουν
στη Μονή Κύκκου.
Ήταν εντελώς ψευδές το δημοσίευμα. Οι
υπεύθυνοι της εφημερίδας ήλθαν από την Αθήνα
εδώ στο Μετόχι και απολογήθηκαν, ενώ με διαβεβαίωσαν ότι έλαβαν μέτρα εναντίον των δημοσιογράφων τους, που δημοσίευσαν την είδηση χωρίς
να την επιβεβαιώσουν.

l Πώς σχολιάζετε τις καταγγελίες που φέρουν τον Λεμεσού Αθανάσιο να κατηγορείται για προσηλυτισμό μοναχών;
Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνεται προσηλυτισμός μοναχών, όταν πρόκειται κυρίως για ενήλικα άτομα και μάλιστα σπουδασμένα, με πτυχία.
Έχουν νου και μπορεί να αποφασίζουν μόνοι
τους. Εγώ το έχω ως αρχή μου. Δεν δέχομαι νέο να
προσέλθει ως δόκιμος μοναχός στη Μονή, εάν δεν
συνοδεύεται από τους γονείς του και δεν έχει τη
γραπτή συγκατάθεσή τους. Για να μην μου δημιουργούν προβλήματα. Να έρχονται να κλαίνε έξω
από τις πόρτες της Μονής.

l Επειδή ακόμη υπάρχουν σκιές. Στη συμφωνία, που έγινε παραμονές αρχιεπισκοπικών εκλογών μεταξύ εσάς και του νυν Αρχιεπισκόπου, προβλεπόταν και θητεία στον
αρχιεπισκοπικό θρόνο μόλις πέντε χρόνων;
Όχι. Στο λόγο της αρχιερατικής μου τιμής.
Στους όρους που συνυπογράψαμε ουδεμία αναφορά γίνεται για θητεία πέντε ετών. Αντίθετα, εγώ
έλεγα ότι δεν επιτρέπεται να θέτουμε όρια, δεν μπορεί να είναι Αρχιεπίσκοπος περιορισμένης θητείας,
διότι δεν θα τέλειωνε η προεκλογική περίοδος και
η Εκκλησία μας θα υφίστατο όλα τα δεινά. Δεν θα
έπεφτα τόσο χαμηλά για να ζητήσω κάτι τέτοιο.

l Μετανιώσατε που ήσασταν υποψήφιος
στις Αρχιεπισκοπικές εκλογές με βάση τα
όσα γνωστά σε όλους μας εκτυλίχθηκαν;
Έλεγαν πολλά ψεύδη οι εν Χριστώ αδελφοί
τότε, για να με εξοντώσουν και χρησιμοποίησαν
πολλά αθέμιτα μέσα για να το πετύχουν. Όταν
βρεθείς μέσα στον κυκεώνα των εκλογών, δεν μπορείς να βγεις έξω, γιατί, εάν αποχωρούσα, θα έλεγε
ο κόσμος ότι έχω λερωμένη τη φωλιά μου, γι’ αυτό
αποσύρθηκα. Αν μπορούσα θα έφευγα. 
■
21

Συγκίνηση προκάλεσε στον εορτάζοντα Μητροπολίτη
μας κ.κ. Νικηφόρο
η παρουσία στη
θεία Λειτουργία των
παιδιών του Περιφερειακού Δημοτικού
Σχολείου ΚάμπουΤσακίστρας. Στη
φωτογραφία τα
παιδιά μαζί με τον
Πανιερώτατο στο
Συνοδικό της Μονής

ΟνομαστικH εορτH

του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας

Σ

κ.κ. ΝικηφOρου

τις 2 Ιουνίου, ημέρα, κατά την οποία η
Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του
Ομολογητή Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρου, άγει τα ονομαστήριά του ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος.
Ο Άγιος Νικηφόρος έζησε το β΄ ήμισυ του
8ου αιώνα και εκοιμήθηκε το 829 μ.Χ. Πήρε μέρος στην 7η Οικουμενική Σύνοδο (Νίκαια, 787),
εκπροσωπώντας τον αυτοκράτορα, λόγω της τεράστιας μόρφωσης που διέθετε. Τότε ήταν λαϊκόςκαθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μαγναύρας
στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια χειροτονείται και διαδέχεται στον πατριαρχικό θρόνο τον
αποβιώσαντα πρωτεργάτη της 7ης Οικουμενικής
Συνόδου, Πατριάρχη Ταράσιο.
Επειδή ο Πατριάρχης Νικηφόρος αρνήθηκε να
υπογράψει διάταγμα του εικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντα Ε΄ του Αρμένιου (β΄ φάση Εικονομαχίας,
815 μ.Χ.), γι’ αυτό και εκθρονίζεται βίαια και αντικανονικά και οδηγείται στην εξορία.
22



Της μεγάλης αυτής εκκλησιαστικής προσωπικότητας το όνομα φέρει και ο Μητροπολίτης μας. Έτσι, ανήμερα της εορτής του Αγίου
Νικηφόρου, ο Πανιερώτατος μετέβηκε στην
Ιερά Μονή Κύκκου και με πολλή απλότητα και
αθόρυβα, μέσα σε μια κατανυκτική λατρευτική
ατμόσφαιρα, τέλεσε τη θεία Λειτουργία στο καθολικό της Μονής.
Μετά τη θεία Λειτουργία, ο Πανιερώτατος μετέβηκε στο Συνοδικό της Μονής, συνοδευόμενος
από τους Πατέρες και από όσους συμμετείχαν στη
θεία Λειτουργία. Εκεί, και πάλι με πολλή απλότητα, οι παρευρισκόμενοι συγχάρηκαν τον Πανιερώτατο και δέχθηκαν τις πατρικές ευχές του.
Το περιοδικό μας με όλους τους συνεργάτες του
εύχεται στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ.
Νικηφόρο μακρότητα ημερών, στερεή υγεία και
δύναμη από τον Τριαδικό Θεό μας, ώστε με πληρότητα Αγίου Πνεύματος να επιτελεί το έργο της
διακονίας του προς δόξαν της Εκκλησίας και της
χειμαζόμενης πατρίδας μας. 
■
Eνατενίσεις

Eνατενίσεις
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Ρωσικά
αφιερώματα
ευλάβειας
στην Μονή
Κύκκου
l Του Λουκά Παναγιώτου
Δημοσιογράφου-Διευθυντή Ραδιοσταθμού
«Λόγος»

Τ

ο ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη
του Ρωσικού λαού δέχθηκε η Κυρία
Θεοτόκος του Κύκκου με δύο εκπληκτικής τέχνης και εξαιρετικής ομορφιάς αφιερώματα, τα οποία παραδόθηκαν το πρωί της 28ης Ιουλίου, συμβολική και
συνάμα σημαντική ημέρα της μνήμης του Αγίου
Ισαποστόλου Μεγάλου Πρίγκιπα Βλαδιμήρου,

ημέρα κατά την οποία οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί
δέχθηκαν την Ορθόδοξη Πίστη και έλαβαν το Ορθόδοξο Βάπτισμα.
Πρόκειται για μία εικόνα της Παναγίας, ρωσικής τεχνοτροπίας, η οποία επονομάζεται «Πάντων
θλιβομένων η χαρά», καθώς και για ένα ιδιαίτερα
περίτεχνο ασημένιο σταυρό ύψους ενός μέτρου
και βάρους 17 κιλών και ο οποίος φέρει ανάγλυφες
στις δύο πλευρές του την Σταύρωση
και την Ανάσταση και κοσμείται με
χρυσές παραστάσεις που αναφέρονται στο Πάθος του Κυρίου. Παράλληλα, στη μία πλευρά περιέχει ειδική
θήκη, στην οποία φυλάσσεται μικρό
τεμάχιο τιμίου ξύλου.
Τα δώρα προσέφερε προς τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου
και Τυλληρίας κ.κ. Νικηφόρο, μέσα
σε κλίμα έντονης συναισθηματικής
φόρτισης και συγκίνησης, ο εκ Ρωσίας καταγόμενος κ. Σερκέι Βαλεντίνοβιτς, ο οποίος συνοδευόταν από τα
μέλη της οικογένειάς του.
Σύμφωνα με τον δωρητή, τα αφιερώματα αυτά αποτελούν αντίδωρα
στη σεβασμία Μονή της Ελεούσας
του Κύκκου, η οποία έγινε αιτία τόσο
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για την προσωπική του Πεντηκοστή όσο και πολλών άλλων ομοεθνών του, μέσω της φιλοξενίας
που παρείχε για μια μακρά περίοδο στον αείμνηστο π. Ινοκέντιο. Ο εν λόγω Αρχιμανδρίτης ήλθε
διωκόμενος από τη Ρωσία, βρήκε καταφύγιο και
προστασία στην Κυκκώτισσα και στη συνέχεια
μετέβη στα Ιεροσόλυμα, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Από πλευράς Ρωσικής Εκκλησίας,
μνημονεύεται σαν μια μεγάλη προσωπικότητα και
τιμάται ως ένας σύγχρονος στάρετς.
Ιδιαίτερη μνεία στον μακαριστό αρχιμανδρίτη
Ινοκέντιο έκανε ο Πανιερώτατος για να τον χαρακτηρίσει ως «ένα άγιο άνθρωπο» και να προσθέσει
ότι «τον φιλοξενήσαμε εδώ πέρα για μακρό χρονικό διάστημα και έτσι είχαμε την τιμή, την ευχαρίστηση και την ευλογία να δεχθούμε τη συναναστροφή μαζί του».
«Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη βοήθειά σας προς τον Αρχιμανδρίτη Ινοκέντιο, ο οποίος
σε μια δύσκολη φάση στη ζωή του φιλοξενήθηκε
από τη Μονή στην Κύπρο. Ο άνθρωπος αυτός ήταν
ο πρώτος που με σήκωσε από την παλιά μου ζωή
και με οδήγησε στη νέα κατά Χριστόν ζωή και σ’
αυτόν οφείλω τα πάντα και παίζει πολύ σημαντικό
ρόλο στην ζωή μου», τόνισε ο κ. Βαλεντίνοβιτς.
«Θεωρώ ότι είμαι στα πρώτα χρόνια της χριστιανικής μου ζωής και θα ήθελα να ευχαριστήσω
Eνατενίσεις



τη Μονή όχι μόνο εγώ, αλλά και εκ μέρους όλων
των Ρώσων που βρίσκονται στην Κύπρο, γνώρισαν τον π. Ινοκέντιο και βοηθήθηκαν, αλλά και εκ
μέρους όλων των Ρώσων στη Ρωσία, γιατί πραγματικά αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε να μας βοηθήσει και να μας στηρίξει πνευματικά», πρόσθεσε.
Μιλώντας κατά την παραλαβή των αφιερωμάτων, ο Μητροπολίτης Κύκκου υπογράμμισε, μεταξύ
άλλων, και τα ακόλουθα: «Είναι με ιδιαίτερη χαρά
που παραλαμβάνουμε σήμερα ένα σπουδαίο έργο
Ρωσικής τέχνης και συνάμα ένα μέσο αγιασμού
των πιστών, τον Τίμιο Σταυρό του Σωτήρος Χριστού που αποτελεί ανάθημα, δώρο, αφιέρωμα του
εκ Ρωσίας καταγόμενου Σεργκέι Βαλεντίνοβιτς και
της οικογενείας αυτού προς την Ιερά Βασιλική και
Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας της Ελεούσας
του Κύκκου. Η Θεοφρούρητη αυτή Μονή αποτελεί
τον χρυσό κρίκο που ενώνει στενά και άρρηκτα τις
Ορθόδοξες Εκκλησίες της Ρωσίας και της Κύπρου,
αφού, όπως είναι γνωστό, το βεληνεκές των δραστηριοτήτων του μοναστικού αυτού κέντρου εξικνείτο, έφθανε δηλαδή, μέχρι της Μεγάλης Ρωσίας
με τη δημιουργία και λειτουργία παραρτήματος της
Μονής, Μετόχι της Μονής στον Καύκασο».
«Η ιστορική Μονή του Κύκκου τρέφει πάντοτε βαθύ σεβασμό και εκτίμηση προς την Ορθόδοξη
Ρωσική Εκκλησία, την παρουσία της οποίας βλέπει καθημερινά και αισθάνεται, είτε στα Ρωσικής
25

προελεύσεως ιερά σκεύη είτε στα αναθήματα, στα
αφιερώματα δηλαδή, της ευλάβειας του ορθοδόξου
Ρωσικού λαού», πρόσθεσε.
Ο Πανιερώτατος ευχήθηκε τέλος «η χάρις η
θεία του Εσταυρωμένου και Αναστημένου Χριστού να χαρίζει στον δωρητή Σερκέι και στα μέλη
της οικογένειάς του υγεία και μακροζωΐα και στο
Ρωσικό λαό ευημερία και ευτυχία».

την παράδοση του Σταυρού και της Εικόνας, υπογράμμισε: «Θέλω να θεωρήσετε ότι αυτά δεν είναι
δώρα προσωπικά από μένα, αλλά μια έκφραση της
αγάπης του Ρωσικού λαού προς την Ιερά Μονή,
μια αγάπη η οποία εκφράζεται μέσα από τις σχέσεις αλλά και τις διάφορες δραστηριότητες που
ενώνουν τους δύο λαούς και την επιθυμία αυτές οι
σχέσεις να ενδυναμωθούν».

Ο κ. Βαλεντίνοβιτς, αφού αναφέρθηκε στη
συμβολικότητα της ημέρας την οποία επέλεξε για

«Ας μας φυλάει ο Θεός όλους, Ρωσία και Κύπρο», τόνισε καταλήγοντας. 
■

Στιγμιότυπο από την
παραλαβή των ιερών
κειμηλίων στο Καθολικό της Ιεράς Μονής
Κύκκου και τη Δέηση
που αναπέμφθηκε από
τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη και
Έφορο της Μονής κ.
Αγαθόνικο
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Μνήμη εορτής Αποστόλου
Βαρνάβα Ιδρυτού
και Προστάτου της Αγιωτάτης
Εκκλησίας της Κύπρου
έσα σε κλίμα πνευματικής κατάνυξης και εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας, τελέσθηκε στις 11
Ιουνίου, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα, Αρχιερατικό
Συνοδικό Συλλείτουργο στον
πανηγυρίζοντα ομώνυμο ιερό
ναό στη Δασούπολη, προϊσταμένου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου και συλλειτουργούντων των Πανιερωτάτων
Eνατενίσεις



Μητροπολιτών Πάφου κ. Γεωργίου, Κυρηνείας
κ. Παύλου, Μόρφου κ. Νεοφύτου, Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου, Ταμασού και Ορεινής
κ. Ησαΐα, Βόστρων (Πατριαρχείου Ιεροσoλύμων)
κ. Τιμοθέου και του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Bialystok (Εκκλησίας Πολωνίας) κ. Ιακώβου.
Τον πανηγυρικό της εορτής του Αποστόλου Βαρνάβα εκφώνησε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, ο οποίος εξήρε
την προσωπικότητα και το έργο του Αποστόλου,
27

τονίζοντας, παράλληλα, το έμπρακτο παράδειγμα, το οποίο αφήνει διαχρονικά στους διαδόχους
του για το πνεύμα της οικουμενικής ορθοδοξίας
και το οποίο πρώτιστα πρέπει να διακρίνει όλους
τους Επισκόπους. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών εκτέθηκε προς προσκύνηση μέρος των λειψάνων του Αγίου Αποστόλου, το οποίο μετέφερε
για το σκοπό αυτό από την Ιερά Μονή Κύκκου,
όπου φυλάσσεται, ο Έφορος της Μονής Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος. 
■
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όρο τιμής σε
ένα μεγάλο
Ηγέτη, ο οποίος «συνέδεσε
το όνομά του
με την ιστορία
της Κύπρου», απέδωσε
και φέτος ολόκληρος ο
κυπριακός ελληνισμός.
Με πάνδημα μνημόσυνα
τα οποία τελέσθηκαν σε
όλες τις εκκλησίες του
ελεύθερου τμήματος του
νησιού, τιμήθηκε η μνήμη
του πρώτου Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας,
αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, με την
ευκαιρία της τριακοστής τρίτης επετείου
από το θάνατό του.

Ετήσιο Μνημόσυνο
Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου του Γ’

Eνατενίσεις
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Το καθιερωμένο επίσημο μνημόσυνο τελέσθηκε
την Κυριακή, 1η Αυγούστου, στην Ιερά Μονή Κύκκου, κατά το αρχιερατικό
συλλείτουργο, προϊσταμένου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρου.
Στο μνημόσυνο παρέστησαν ο Πρόεδρος της

Κυπριακής Δημοκρατίας
Δημήτρης Χριστόφιας με τη
σύζυγό του, o Πρόεδρος της
Βουλής Μάριος Καρογιάν,
ο οποίος εκφώνησε και τον
επιμνημόσυνο λόγο, πολλοί
επίσημοι και αντιπρόσωποι
των κομμάτων της Κύπρου
και πλήθος κόσμου.

Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας τελέστηκε τρισάγιο στον τάφο του
αείμνηστου Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχη Μακαρίου, που βρίσκεται στο Θρονί,
και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.
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Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ

ΖΕΙ

Α

υτό ήταν το σύνθημα που κυριαρχούσε από την ημέρα του θανάτου
ή της εκδημίας προς τους ουρανούς,
του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου και
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Μακαρίου Γ΄, μέχρι την ημέρα της ταφής του
στο Θρονί της Παναγίας του Κύκκου.

Η αδόκητη φυγή από τον κόσμο τούτο του
Μακαρίου συντάραξε τις καρδιές όλων και ένα
διαρκές και ανείπωτο πένθος συνείχε τις υπάρξεις και αντικατοπτριζόταν στα πρόσωπα των
Κυπρίων.

Στις 3 του Αυγούστου 1977 για την κυπριακή
ιστορία έκλειε μια σελίδα, την οποία επισφράγιζε η
προσωπικότητα και το έργο ενός μεγάλου εκκλησιαστικού και εθνικού Ηγέτη.

Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου την ημέρα της
κηδείας του, στις 8 Αυγούστου 1997, κατέκλυσαν
τη Λευκωσία ή και στοιβάχθηκαν στους δρόμους
που οδηγούσαν προς το Θρονί, για να κατευοδώσουν, κλαίοντας, τον Ηγέτη τους και τον πνευματικό τους Πατέρα.

Ταυτόχρονα οι παρακαταθήκες του παρέμεναν διαχρονικά αλώβητες και ζωογόνες για το μέλλον της Κύπρου και του λαού της.

Παρόλα αυτά η παρηγοριά τους και η απαντοχή τους ήταν μία: Ότι ο Μακάριος, έστω και αν πέθανε, εξακολουθεί να ζει. 
■

Eνατενίσεις
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Το αυτοκίνητο
που μεταφέρει
προς το Θρονί
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ’

(Οι φωτογραφίες
ευγενώς παραχωρήθηκαν από τον
Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη
κ. Ανθέμιο Κυκκώτη)

Οι φωτογραφίες μιλούν από
μόνες τους. Τα
πλήθη του λαού
της Κύπρου
συνοδεύουν τον
Αρχιεπίσκοπο
Μακάριο στην
τελευταία
κατοικία του
στο Θρονί
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Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στην Ιερά Μονή Κύκκου

M

ε κάθε λαμπρότητα και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε
και φέτος η Κοίμηση της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Κύκκου.

Χιλιάδες πιστών, με την
ψυχή γεμάτη ελπίδα και κατάνυξη, προσέτρεξαν

στο πανορθόδοξο τούτο προσκύνημα της Ελεούσας του Κύκκου, για να αποθέσουν τη δική τους
ικεσία στη Χάρη της.
Το νόημα της εορτής της ημέρας εξήρε στο
κήρυγμά του ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας. 
■

Ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης μας
κ.κ. Νικηφόρος,
ενώ προσέρχεται
στο Καθολικό
της Μονής

Eνατενίσεις
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Στιγμιότυπο από τη θεία Λειτουργία, της οποίας προέστη ο Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος

Στη θεία Λειτουργία συλλειτουργός ήταν και ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, ο οποίος και στον
περιεκτικό λόγο του ανέπτυξε το νόημα της Εορτής
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ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ
κ. ΗΣΑΪΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ
15 Αυγούστου 2010
«Αγνή Παρθένε Δέσποινα άχραντε Θεοτόκε, Παρθένε Μήτηρ Άνασσα, πανένδροσε τε πόκε, Κόρη σεμνή και
Άσπιλε, Δέσποινα Παναγία, Αντιλαβού μου, ρύσαι με
από του πολεμίου, και κληρονόμον δείξον με Ζωής της
Αιωνίου».
Για άλλη μια φορά, Πανιερώτατε Μητροπολίτα
Κύκκου και Τηλλυρίας και πολυσέβαστέ μου Γέροντα
κ.κ. Νικηφόρε, Εκλεκτή Ομήγυρη των Μοναστών της
Ιεράς, Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Κύκκου, Συνεκλεκτή Σύναξη του λαού του Θεού ευλογημένη, για άλλη μια φορά λέγω η Χάρις της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, της Προστάτιδας της σεβασμίας και γεραράς ημών Μονής της Ελεούσας του Κύκκου,
μάς συνεκάλεσε στο Καθολικό τούτο, για να εορτάσουμε
και να πανηγυρίσουμε την Κοίμησή της.
Για άλλη μια φορά, αξιωνόμαστε, ταπεινοί προσκυνητές, να προσέλθουμε στον ιερό τούτο χώρο, τον οποίο
αγιάζει με την παρουσία του το πάνσεπτο θησαύρισμα
της Παναγίας μας, η Εικόνα της, την οποία ιστόρησε ο
ιερός ευαγγελιστής Λουκάς, για να τελέσουμε τη Θεία
Λειτουργία. Αλλά και για άλλη μια φορά, βρισκόμαστε
στο ναό αυτό, για να καταθέσουμε, από τα βάθη της ψυχής μας, τους πόθους και τις ευχαριστίες μας προς την
Αειπάρθενο Κόρη της Ναζαρέτ.
Προσωπικά, με συνέχει εκ μέσης καρδίας συγκλονισμός βαθύτατος, γιατί ο Κύριος και Θεός μου, ο και Υιός
της Παρθένου Μαρίας, με τη χάρη και τη βοήθειά της, με
χειραγώγησε και οδήγησε τα βήματά μου από νεότητός
μου στη Μονή τούτη της μετανοίας μου και με αξίωσε,
«μειρακίσκος εγώ», να αναδειχθώ «εις ύψος τοσούτον»!
Αλήθεια, ποιος είναι εκείνος, ο οποίος, ενώ χρεωστεί,
όντας ευγνώμονας, δεν εκφράζει τις ευχαριστίες του
προς τον ευεργέτη του; Και ποιος είναι εκείνος, ο οποίος, ενώ σώζεται, λησμονεί το σωτήρα του; Και, ακόμη,
ποιος είναι αυτός, ο οποίος, ενώ δεν έχει χρήματα, δεν
προσπαθεί να εκφράσει, έστω και με λόγια ακράτητα,
την οφειλή του προς τον προστάτη του;
Ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους, Θεοτόκε Δέσποινα,
αποτολμώ, παρά τη μικρότητά μου, να εγκωμιάσω τα
θαυμάσιά σου, τα οποία, αναμφίβολα, υπερβαίνουν κάθε
λόγο και κάθε έννοια.
Γι’ αυτό και σε παρακαλώ, Παναγία μου, να επιβλέψεις επί την ταπείνωση του δούλου σου, να υψώσεις
εμού του ταπεινού το στόμα, ο οποίος έντονα επιθυμώ
να δοξολογήσω το πρόσωπό σου, και να με αξιώσεις, στα
μέτρα των δυνάμεών μου, να διηγηθώ τον κόσμο των
θαυμασίων σου!
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Συ είπες, Δέσποινά μου, όταν συνάντησες την Ελισάβετ, τη συγγενή σου, μετά την επίσκεψη του Αρχαγγέλου στον ταπεινό οικίσκο σου, στην πολίχνη της Ναζαρέτ, ότι «από του νυν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαί»
(Λουκ. α’ 48). Και γνωρίζω, Υπεραγία Θεοτόκε, ότι κανένας δεν μπορεί, άξια, να μεγαλύνει το πρόσωπό σου,
αφού κανένας λόγος δεν εξαρκεί «προς ύμνον των θαυμασίων σου»!
Τι, πράγματι, πρώτο να πω και τι δεύτερο να παραφυλάξω; Να ανυμνήσω την επί γης ζωή και παρουσία
σου, ως Μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού, ή να
επικροτήσω τη ζωοκίνητό σου μετάσταση στους ουρανούς και τη δόξα σου στη βασιλεία του Θεού; Και τα
δύο είναι φοβερά και φρικτά. Γιατί, όταν μετέστης των
επιγείων, πρόδηλα στους ουρανούς επέβηκες. Αλλά,
και όταν βρισκόσουν στη γη, ούτε και των ουρανίων
ήσουν άμοιρη.
Έτσι, πάντοτε ήσουν και είσαι παρούσα και στα
επίγεια και στα ουράνια. Με τη σύλληψη στα πανάγια
σπλάχνα σου του Υιού και Λόγου του Θεού, κατέστης
των ουρανίων ταγμάτων υψηλοτέρα. Ταυτόχρονα,
όμως, και ως Μητέρα του Θεού, και των επί γης ποιημάτων υπερτέρα καταφάνηκες.
Τούτο είναι το εξαίσιο θαύμα, αφού και τους ουρανούς καλλωπίζεις, αλλά και τη γη υπερλαμπρύνεις, Παναγία μου.
Στο πρόσωπο και στο έργο σου, η έχθρα του μεσότοιχου, μεταξύ της γης και του ουρανού, καταλύθηκε και
μια συμφωνία και ένα αρμονικό πολίτευμα, μεταξύ αγγέλων και ανθρώπων εγκαινιάστηκε και μια δοξολογία
προς τον ένα και Τριαδικό Θεό αναπέμπεται.
Έτσι, Παναγία μου Θεομήτορ, και ο ουρανός και η
γη στο πρόσωπό σου κατακοσμήθηκαν. Σύ και ωραΐζεις,
και πληρώνεις τα σύμπαντα.
Πώς, λοιπόν, ήταν δυνατό να μας αφήσεις ορφανούς
με την Κοίμησή σου; Ή πώς μπορούσε να μας εγκαταλείψει η χάρις σου με τη μετάστασή σου; Τούτο, και ως
σκέψη ακόμη, και ταραχή μας περιποιεί, αλλά και ως
προσβολή αναφέρεται στο πρόσωπό σου.
Όταν βρισκόσουν στον κόσμο, διόλου ξένη δεν
ήσουν για τα ουράνια. Και τώρα, με τη μετάθεσή σου
στους ουρανούς, με κανένα τρόπο δεν αλλοτριώθηκες
από τους ανθρώπους. Και αυτό συμβαίνει, γιατί εσύ αναδείχθηκες ο θεοχώρητος ναός του Υψίστου και κατέστης
η χώρα του Αχωρήτου. Όταν στον κόσμο αυτό επιδημούσες, σύνοικος ταυτόχρονα και του Θεού υπήρχες.
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Και τώρα, που από τους ανθρώπους προς τους ουρανούς μετατίθεσαι, διόλου τον κόσμο δεν εγκαταλείπεις.
Και είναι γι’ αυτούς τους λόγους, για τους οποίους, όσοι
μπορούν και σε ατενίζουν με τα μάτια της ψυχής τους,
αυτοί και ζωογονούνται. Και όσο εντονότερα επικοινωνούν μαζί σου, τόσο πλειότερο η δική σου σκέπη χαριτώνει τη συνομιλία τους μαζί σου.
Με τον τρόπο τούτο φτάνει η φωνή μας στη δική σου
αντίληψη και πληροφορούμαστε ότι συ είσαι η καταφυγή και η παραμυθία μας.
Πανηγυρίζοντας, λοιπόν, σήμερα, τη σεπτή μετάστασή σου, διόλου δεν πενθεί η ψυχή μας και καμιά θλίψη και στενοχωρία δε συνέχει την ύπαρξή μας. Νιώθομε
έντονη την παρουσία σου ανάμεσά μας. Ξέρομε πως δεν
αφήνεις ορφανούς αυτούς που διέσωσες. Δεν εγκαταλείπεις αυτούς που περιμάζεψες. Σύ, Παναγία μου, ζεις
στους αιώνες. Γι’ αυτό και το σώμα σου υπερβαίνει τη
δύναμη τη φθοράς και νικά το κράτος του θανάτου.
Είσαι, κατά τον άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας, το
«κειμήλιον της οικουμένης». Στην Παλαιά Οικονομία,
ο ψαλμωδός σε θεωρεί ως «βασίλισσαν πεποικιλμένην»
και σε προσφωνεί ως «την Καλλονήν του Ιακώβ» (Ψαλμ.
46,4).
Και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας σε δοξολογούν
και σε ανυμνούν ως «το ακραιφνές της Καλλονής αυτού», γιατί το σώμα σου το παρθενικό «όλον άγιον, όλον
αγνόν, όλον Θεού κατοικητήριον», κατά τον Άγιο Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως.
Έτσι, πώς ήταν δυνατό αυτό το σώμα να κρατηθεί
από τη δύναμη της φθοράς και του θανάτου; Γι’ αυτό και
παρέμεινε αλλότριο της χοϊκής ανάλυσης. Ο θάνατός
σου, η Κοίμησή σου δηλαδή, συνεπέφερε τα ανθρώπινα
στοιχεία σου προς την τέλεια της αφθαρσίας ζωή. Αποδείχθηκε το σώμα σου το υλικό ως υπερένδοξο και ζωοτελές
και ακοίμητο, αφού ήταν σκεύος θεοδόχο και έμψυχος
ναός της του Μονογενούς παναγίας Θεότητος.
Επομένως, ήταν αδύνατο εσύ, η ζωή των απάντων,
να κρατηθείς κεκλεισμένη στον τάφο και στα του Άδου
βασίλεια.
Γι’ αυτό και η σάρκα σου με την κοίμησή σου δεν
γνώρισε διαφθορά, ώστε να γίνει χώμα και σκόνη, αφού
εσύ διαμεσολάβησες, ώστε να καταργηθεί η φθορά και ο
θάνατος που καταδυνάστευαν τον άνθρωπο.
Μετέστης από τα επίγεια προς τα ουράνια, με την
Κοίμησή σου, για ένα και μόνο λόγο: για να αποδειχθεί
και να βεβαιωθεί σε όλους, ακόμη και σ’ αυτούς που αμφιβάλλουν, ότι το μυστήριο της ενανθρώπησης του Υιού
και Λόγου του Θεού αλλά και του Υιού και Θεού σου, δεν
αποτελεί κατασκεύασμα φαντασίας ή μυθοπλασία. Ότι,
δηλαδή, ο Κύριος και Θεός μας ήταν και πραγματικός και
αληθινός άνθρωπος, αφού γεννήθηκε από σένα που είσαι πραγματικός και αληθινός άνθρωπος. Με τον τρόπο
αυτό, επαληθεύεται το τέλειο της θεότητας του Υιού σου,
αλλά και το τέλειο της ανθρωπότητάς του. Και έτσι, συνηγορείται το βέβαιο τη σωτηρίας όλων των ανθρώπων.
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Έχουν, λοιπόν, όλα τα θαυμαστά γεγονότα στο πρόσωπό σου το λόγο και τη θεία σκοπιμότητά τους: και η
γέννησή σου από τους ατέκνους γεννήτορές σου Ιωακείμ και Άννα, και η είσοδός σου στο ναό, και ο Ευαγγελισμός σου από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, και η όλη βιοτή
σου κοντά στον Κύριο και Θεό μας, όπως και τώρα η Κοίμηση και Μετάστασή σου στους ουρανούς λειτουργούν
τα θεοτερπή και θεοπρεπή και σωτηριώδη σχέδια του
Θεού για τον άνθρωπο.
Αλλ’ όσα προς το υπέρκαλλο πρόσωπό σου κι αν σου
προσφέρομε, Υπεραγία Θεοτόκε, και ακόμη «ισαρίθμους
υπέρ ψάμμον ωδάς, αν προσφέρομέν σοι, ουδέν τελούμεν άξιον, ων δέδωκας ημίν».
Γι’ αυτό, και συνοψίζοντας το λόγο μας, επιλέγομε: «Ουδείς θεογνωσίας ανάμεστος (πλήρης), ει μη διά
σου, Θεοτόκε. Ουδείς κινδύνων ελεύθερος, ει μη διά
σου Παρθενομήτορ. Ουδείς ο λελυτρωμένος, ει μη διά
σου Θεομήτορ. Ουδείς ο ελεούμενος δώρον, ει μη διά
σου Θεοχώρητε. Τίς γαρ των αμαρτωλών επί τοσούτον
υπερμαχεί; Τίς των αδιορθώτων κατά τοσούτον υπεραπολογείται;».
ΠΑΝΑΓΙΑ μου, ως αδύνατοι από την φύση μας
άνθρωποι στον κόσμο τούτο αμαρτήσαμε και αμαρτάνουμε πολύ. Ως κατ’ εικόνα και ομοίωση του Θεού όμως
δημιουργημένοι δεν μετανοούμε για τα ατοπήματα μας
και έτσι οι πειρασμοί και τα πάθη, μας κατατρέχουν επιφέροντας μας πολλαπλά και πολλές φορές θανατηφόρα
τραύματα.
Επειδή, λοιπόν, «εύρες χάριν παρά Θεώ» και επειδή
«πολλαί μυριάδες γυναικών» υπήρχαν και συ μόνη κατέστης Κεχαριτωμένη, «ως παρρησίαν έχων πολλήν», «παρισταμένη τω θρόνω της χάριτος» της υπερουσίου Τριάδος, βοήθει και πρέσβευε διηνεκώς, Υπεραγία μου Θεοτόκε, υπέρ πάντων των ψυχικώς ταλαιπωρημένων και
εν καταθλίψει ευρισκομένων, υπέρ πάντων των απελπισμένων εκ των του βίου οικογενειακών αποτυχιών, των
εμπεριστάτων υπο οικονομικών και πνευματικών κρίσεων, υπερ πάντων των αδικημένων και των προσωπικώς
αλλά και εθνικώς προσβεβλημένων, βοήθει και πρέσβευε
Ελεούσα Κύκκώτισσα Μάνα και προστασία μας και υπέρ
πάντων των εξαρτημένων και σκλαβωμένων υπο ναρκωτικών και αλκοολικών ουσιών, αλλά και πεπλανημένων
και εξαρτημένων εκ της συγχρόνου διαδυκτιακής και
ηλεκτρονικής τεχνολογίας, ετι δε και υπερ πάντων των
εν ασθενείαις ευρισκομένων και υπο παθών και πειρασμών διωκωμένων συνανθρώπων μας. Έντεινε ακόμη
Παρθενομήτορ Υπεραγία Θεοτόκε ιδιαιτέρως τις δεήσεις
σου και υπέρ της χειμαζομένης ημών πατρίδος Κύπρου
και του εμπερίστατου λαού μας, και διαμεσολάβει προς
τον Μονογενη Υιό σου και Θεό μας, όπως ανατείλουν σε
όλους μας ημέρες ελευθερίας και ευημερίας,
«Την Θεία εικόνα σου ως θησαυρόν αληθή η Κύπρος κατέχουσα αγαλλομένη ψυχή βοά σοι Πανύμνητε,
σκέπε ταύτην την Νήσον από πάσης ανάγκης πίστει σοι
προσιούσα και πιστως εκβοώσα, χαίρε Καιχαριτωμένη
Παρθένε Κυκκώτισσα».
■
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ΕΠΑΘΑΝ
ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
l Tοῦ Νίκου Νικολαΐδη

Καθηγητῆ Θεολογικῆς Σχολῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ό γεγονός τῆς θείας Μεταμόρφωσης τοποθετεῖται χρονικά ἀκριβῶς
σαράντα ἡμέρες πρίν ἀπό τό φρικτό
Γολγοθᾶ τοῦ Χριστοῦ. Γι᾿ αὐτό καί οἱ
Καταβασίες, δηλαδή ὁ πρῶτος ὕμνος,
ὁ εἱρμός τῶν τροπαρίων τοῦ σχετικοῦ
Κανόνα, ἀρχίζει μέ τό «Σταυρόν χαράξας Μωσῆς», καί ἀναφέρεται, ὅπως καί σύνολος ὁ
ὕμνος, στοῦ Χριστοῦ τή σταύρωση.
Ἀλλά καί ἡ ἑορτή τῆς Ὕψωσης τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ, στίς 14 Σεπτεμβρίου, ἀπέχει ἀπό τήν
ἑορτή τῆς Μεταμόρφωσης σαράντα ἡμέρες. Ἑπο-
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μένως Μεταμόρφωση καί Σταύρωση ἔχουν κοινό
σκοπό καί στενή λειτουργική σχέση.
Ἐντύπωση, κατ᾿ ἀρχήν, προκαλεῖ καί ἡ ἀναφορά τῶν εὐαγγελιστῶν Ματθαίου καί Μάρκου
ὅτι «μεθ᾿ ἡμέρας ἕξ» (Ματθ. ιζ΄1 καί Μάρκ. θ΄2),
ὅπως καί ἡ παρατήρηση τοῦ Λουκᾶ ὅτι «ὡσεί
ἡμέραι ὀκτώ» (Λουκ. θ΄28) ἐπισυμβαίνει ἡ Μεταμόρφωση. Καί προβάλλεται ἡ ἀπορία: ἀπό ποιό
δηλαδή γεγονός καί πῶς χρονολογοῦν οἱ Εὐαγγελιστές; Οἱ δύο πρῶτοι κάνουν λόγο γιά ἕξι μέρες,
ἐνῶ ὁ Λουκᾶς μιλᾶ γιά ὀκτώ μέρες. Ἀπό πότε,
ὅμως; Πάντως καί οἱ τρεῖς Εὐαγγελιστές ἔχουν ὡς
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κοινή ἀφετηρία τους τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ,
μέ τούς ὁποίους προαναγγέλλει τό πάθος του καί
προειδοποιεῖ γιά τή νέα ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἔλευση καί ἐγκαθίδρυση ἐπί τῆς γῆς τῆς οἰκονομίαςβασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Τήν ἀπάντηση στή φαινομενική «διαφωνία»
τῶν Εὐαγγελιστῶν δίδει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, λέγοντας ὅτι δέν ὑπάρχει καμιά ἀσυμφωνία μεταξύ τῶν Εὐαγγελιστῶν, γιατί οἱ δύο,
Ματθαῖος καί Μᾶρκος, ἀναφέρονται στό χρονικό διάστημα μετά τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ
καί πρίν τή Μεταμόρφωση, ἐνῶ ὁ Λουκᾶς, λέγει
ὁ Ἅγιος, συμπεριλαμβάνει καί τήν ἡμέρα πού ὁ
Χριστός μιλοῦσε, ὅπως καί ἐκείνη τῆς Μεταμόρφωσής του.
Ὅμως, πέρα ἀπό τήν ἐξήγηση τούτη, ὁ ἅγιος
Γρηγόριος προβαίνει καί σέ μιά ἄλλη, ἀλληγορική, ἀλλά θαυμάσια ἑρμηνεία τῶν ἡμερῶν, λέγοντας: «Διατί ὁ μέν (Ματθαῖος) μετά ἕξ ἡμέρας
εἶπεν, ὁ δέ (Λουκᾶς) ὑπερέβη καί τήν ἑβδόμην,
τῆς ὀγδόης μνησθείς;». Καί ἐπεξηγεῖ: «Διότι τό
μέγα θέαμα τοῦ φωτός τῆς τοῦ Κυρίου Μεταμορφώσεως, τῆς ὀγδόης (ἡμέρας), ἤτοι τοῦ μέλλοντος
αἰῶνός ἐστι μυστήριον». Ἔτσι, οἱ μέν Ματθαῖος
καί Μᾶρκος, κάμνοντας λόγο γιά τίς ἕξι μέρες,
κατά τόν Παλαμᾶ, δηλώνουν τό δημιουργικό
ἔργο τοῦ Θεοῦ, πού κράτησε ἕξι δημιουργικές μέρες, καί πού εἶναι αἰσθητό στόν ἄνθρωπο, ἐνῶ ὁ
Λουκᾶς, μνημονεύοντας ὀκτώ μέρες, προοιμιάζει
«τήν ὑπέρ αἴσθησιν καί ὑπέρ λόγον... ἐπηγγελμένην τοῖς ἀξίοις τοῦ Θεοῦ βασιλείαν». Γιατί, τελικά, ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ μέσα στήν πλούσια
καί καινή φωτοχυσία τῆς Μεταμόρφωσης, διαδηλώνει τήν ἐσχατολογική καί αἰώνια δόξα τῶν
ἀνθρώπων. Ἄλλωστε τοῦτο τό προανήγγειλε καί
ὑπέδειξε, διδάσκοντας, καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός:
«Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρός αὐτῶν» (Ματθ. ιγ΄43).
Ἀλλά, καί γιά νά μήν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε
παρανόηση, ὅσον ἀφορᾶ στό γεγονός τῆς Μεταμόρφωσης, διευκρινίζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, στοιχώντας, ἀσφαλῶς, στήν πατερική παράδοση, ὑπογραμμίζει ὅτι ὁ Χριστός τίποτε δέν
προσέλαβε καί ποτέ δέν ὑπῆρξε καμιά ἀλλαγή
στό πρόσωπό του. Ἦταν ὁ ἴδιος καί στό Ὄρος,
ὅπως ὁ ἴδιος ἦταν καί παντοῦ. Δηλαδή στή Μεταμόρφωση δέν μεταμορφώθηκε ὁ Χριστός ἀλλά
«ἔπαθαν» τή μεταμόρφωση οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἴδιος «οὐ προσελάβετό τι φῶς... ὅ πρότερον οὐκ εἶχε»! Μιά τέτοια ὑπόνοια γιά τό Χριστό,
ὅτι μεταμορφώθηκε, ἀποτελεῖ, κατά τόν Ἅγιο,
βλασφημία. Ἔτσι, ὁ Χριστός «εἶχεν ὑπό τήν σάρκα κεκρυμμένην τήν λαμπρότητα τῆς φύσεως τῆς
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θείας. Οὐκοῦν τῆς θεότητός ἐστι τό φῶς ἐκεῖνον.
Καί ἄκτιστόν ἐστιν». Ἑπομένως, ὁ Χριστός οὔτε
προσέλαβε κάτι ἀλλ᾿ οὔτε καί μεταβλήθηκε σέ
κάτι ἄλλο, πού δέν εἶχε. Ἄρα, αὐτό πού συνέβηκε
ἦταν νά γίνει τό θαῦμα τῆς διάνοιξης ἤ τῆς μεταβολῆς καί τῆς μεταμόρφωσης τῶν ὀφθαλμῶν τῶν
μαθητῶν, ὥστε, κατά τό ἀνθρωπίνως δυνατόν, να
μπορέσουν νά δοῦν τή δόξα τῆς θεότητας τοῦ Κυρίου τους. «Βλέπεις, λοιπόν, πῶς μέχρι τή στιγμή
ἐκείνη ἦταν τυφλοί οἱ μαθητές;», λέγει ὁ Ἅγιος. Γι᾿
αὐτό μετασκευάσθησαν τά μάτια τους καί «ἐνηλλάγησαν» καί ἀντελήφθησαν «τήν οἰκονομία τοῦ
Θεοῦ». «Τί ἐστι, μετεμορφώθη ὁ Χριστός;», ἐρωτᾶ
ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Καί ἀπαντᾶ: «Παρήνοιξεν,
ὡς ηὐδόκησεν, ὀλίγον τῆς θεότητος, καί τοῖς μύσταις ἔδειξε τόν ἐνοικοῦντα Θεόν».
Ἔτσι, τό φῶς τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Χριστοῦ καί ἡ λάμψη τοῦ προσώπου καί τῶν ἱματίων του, δέν ἦταν φαινόμενα ὑλικά-κτιστά, ὅπως,
δίδασκαν οἱ Βαρλααμίτες (Βαρλαάμ, Ἀκίνδυνος,
Γρηγορᾶς κ.ἄ.), οἱ ὁποῖοι καί περιγελοῦσαν τήν
ἐμπειρία τοῦ ἀκτίστου φωτός, ἀποκαλώντας
τούς μοναχούς καί τούς θεατές τοῦ ἀκτίστου φωτός ὀμφαλοσκόπους καί τυφλοπόντικες! Καί οἱ
τῆς Βαρλααμικῆς πλάνης ἐπιχειροῦσαν καί ἔλεγαν ὅτι εἶναι κτίσμα, ὄχι μόνο τό φῶς τῆς Μεταμόρφωσης, «ἀλλά καί ἡ δύναμις (ἐνέργεια) τοῦ
θείου Πνεύματος, δι᾿ ἧς τά θεῖα τοῖς ἀξίοις ἀποκαλύπτεται».
Στήν αἵρεση τούτη ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, μέ τό στόμα τῶν ἁγίων Πατέρων, ἀπαντοῦσε πώς ἡ θεία ἐνέργεια ἤ πρόοδος κατ᾿ οὐδένα τρόπο ἤ λόγο δέν μπορεῖ νά εἶναι κτιστή, γιατί
πηγή της εἶναι ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος εἶναι ἄκτιστος.
Γι᾿ αὐτό, καί στην περίπτωση, πού θά δεχόμασταν τίς θεῖες ἐνέργειες ὡς κτιστές, τότε, ὄχι μόνο
εἰσάγομε τό «κτιστο-άκτιστο» στό Θεό, ἀλλά καί
καθιστοῦμε ἀνέφικτη τή σωτηρία μας, ἀφοῦ τό
κτιστό ἀδυνατεῖ νά σώσει τό ὅμοιό του, τό κτιστό.
Δηλαδή οἱ Βαρλααμίτες ἐπαναβίωναν σέ ἄλλη
ἔκδοση τίς παλιές αἱρέσεις τοῦ Ἀρειανισμοῦ, τῶν
Ἀνομοίων κ. ἄ., οἱ ὁποῖοι δίδασκαν τό Χριστό ὡς
κτίσμα, γεγονός, πού ὁδηγοῦσε στό ἀδύνατο τῆς
σωτηρίας τοῦ κόσμου.
«Ἔπαθαν», λοιπόν, οἱ μαθητές τή μεταμόρφωση, ὅπως καί ὁ Μωϋσῆς «μετεμορφώθη ἀναβάς εἰς τό ὄρος (Σινᾶ) καί οὕτως εἶδε τήν δόξαν
Κυρίου». Τά αὐτά μποροῦμε κι ἐμεῖς νά «πάθομε» καί νά ὑποστοῦμε τή θεία ἐναλλαγή καί νά
δεχθοῦμε τό «θεῖον κάλλος», ἄν μέ τήν προσευχή
καί τή μετοχή μας στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας «καθάρωμεν» τό νοῦν καί ἀποβάλομε «τόν δυσειδῆ
χιτῶνα τῆς ἁμαρτίας»! 
■
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Σημειώματα
ΚΑΙ κολοφωνες
ΣΕ ΒΙΒΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

1

l Τοῦ Ἰωάννη Δ. Καραβιδόπουλου

Ὁμότιμου Καθηγητῆ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Π

ολὺ συχνὰ στὸ περιθώριο τῶν φύλλων ἢ στὸ τέλος ὁρισμένων χειρογράφων τῆς Καινῆς Διαθήκης, στὸν
κολοφώνα, ἀπαντοῦν σημειώσεις
μὲ ἱστορικὲς πληροφορίες, εἴτε
σχετικὲς μὲ τὸ χειρόγραφο εἴτε ἄσχετες, ἐπίσης
πληροφορίες γιὰ τὸν γραφέα ἢ προσευχὲς ἢ κατάρες γιὰ ὅσους τολμήσουν νὰ κλέψουν τὸ χειρόγρα-

1 Ἀνεπτυγμένη μορφὴ αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου μπορεῖ νὰ βρεῖ ὁ
ἐνδιαφερόμενος ἀναγνώστης στὴν ἐργασία μου, «Σημειώματα στὸ περιθώριο καὶ στὸν κολοφώνα βιβλικῶν χειρογράφων»,
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φο, ἢ τέλος χαριτωμένοι στίχοι ποὺ κατακλείουν
τὸ κείμενο καὶ σχετίζονται συνήθως μὲ τὸν κόπο
τοῦ γραφέα.
Στὸν ἑλληνο-λατινικὸ κώδικα τοῦ 9ου αἰώνα,
γνωστὸ στὴ διεθνὴ σημειογραφία μὲ τὸ γράμμα
G (ἐπίσης γνωστὸ καὶ ὡς codex Boernerianus, ἀπὸ
τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχικοῦ κατόχου του, καθηγητῆ
τῆς Λειψίας Boerner), ποὺ βρίσκεται σήμερα στὴ

Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς, Νέα σειρὰ Τμῆμα
Θεολογίας.Τιμητικὸ ἀφιέρωμα στὸν Ὁμότιμο Καθηγητὴ Δ. Τσάμη, τόμ. 14 (2004), σ . 69-82.
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Δρέσδη τῆς Γερμανίας, ἀλλὰ γράφηκε στὸ μοναστήρι Σὲν Γκάλλεν τῆς Ἑλβετίας ἀπὸ Ἰρλανδοὺς
μοναχοὺς ποὺ κατέφυγαν ἐκεῖ, ὑπάρχει στὸ φ. 23
ἡ ἑξῆς ποιητικὴ σημείωση στὰ ἰρλανδικά, ποὺ τὴν
ἀποδίδω ἀπὸ γερμανικὴ μετάφραση ὅσο εἶναι
δυνατὸ ἐπὶ τὸ ποιητικότερο (ἡ σημείωση μέμφεται αὐτοὺς ποὺ κάνουν προσκυνηματικὲς πορεῖες
στὴ Ρώμη):
«Στὴ Ρώμη νὰ πᾶς, στὴ Ρώμη νὰ πᾶς,
μεγάλος μπελάς, τὸ ὄφελος μικρό.
Αὐτὸ ποὺ ἐκεῖ ἀναζητᾶς δὲν θὰ τὸ βρεῖς,
ἂν μέσα σου δὲν τὸ κρατᾶς»2.
Ἐνδιαφέρον
παρουσιάζουν
ὁρισμένα
χαρακτηριστικὰ σημειώματα σὲ κολοφῶνες
χειρογράφων. «Κολοφὼν» λέγεται τὸ τέλος,
τὸ ἀποκορύφωμα τοῦ χειρογράφου. Γιὰ τὴν
ἀκρίβεια ὁρισμένοι ἀντιγραφεῖς, καθὼς πλησίαζαν πρὸς τὶς τελευταῖες γραμμὲς τοῦ χειρογράφου, «διευθετοῦσαν μὲ φθίνουσα συμμετρία τὶς τελευταῖες γραμμὲς τοῦ κειμένου ποὺ
ἀντέγραφαν σὲ σχῆμα κανονικοῦ τραπεζίου, μὲ
τὴ μικρότερη βάση γυρισμένη πρὸς τὰ κάτω, ἢ
σχημάτιζαν ἄλλα παράξενα σχήματα. Αὐτὸ εἶναι
ὁ λεγόμενος κολοφών, τὸ σημεῖο τοῦ τέλους, τὸ
ἐπιστέγασμα τῆς ἀντιγραφῆς ἑνὸς χειρογράφου»3. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀρχικὴ ἔννοια
ὁ ὅρος χρησιμοποιεῖται καὶ μὲ γενικότερη ἔννοια
πρὸς δήλωση τῶν βιβλιογραφικῶν σημειωμάτων
τῶν γραφέων στὸ τέλος τοῦ ἀντιγραφομένου κειμένου. Διάσπαρτα ὡστόσο σημειώματα μὲ εὐχές,
προτροπὲς κ.λπ. ἀπαντοῦν σὲ διάφορα σημεῖα σὲ
ὅλη τὴν ἔκταση τοῦ χειρογράφου. Παραθέτουμε
παρακάτω μερικὰ ἐνδιαφέροντα σημειώματα. Τὰ
σημειώματα εἶναι συνήθως ἀνορθόγραφα. ἐμεῖς
ἐδῶ τὰ ἀναπαράγουμε ὀρθογραφημένα.
α) Σημειώματα μὲ εὐχὴ ἢ κατάρα. Εὐχὴ μὲ
πολλοὺς ἀποδέκτες διατυπώνουν τὰ ἀκόλουθα

2 Ἡ σημείωση παρατίθεται ἀπὸ τὸν B. M. Metzger, Der Text

des Neuen Testaments. Einführung in die neutestamentliche
Textkritik, Stuttgart 1966, σ. 53.

3 E. Mioni, Εἰσαγωγὴ στὴν Ἑλληνικὴ Παλαιογραφία, μετάφρ. Ν.
Παναγιωτάκη, γ΄ ἔκδ., Ἀθήνα 1985, σ. 103.

4 Ἀπὸ χειρόγραφο Ψαλμῶν, τοῦ ἔτους 862, παρατιθέμενο ἀπὸ

τὸν B. M. Metzger, ὅπ. παρ., σ. 20.

5 Ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας ἀρ. 17 , τοῦ ἔτους

1188 (Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ
Ἁγίου Ὄρους ἑλληνικῶν κωδίκων, τόμ. Α΄, Καῖμπριτζ 1895, σ .
115-116. Τὸ χειρόγραφο σήμερα δὲν ὑπάρχει μετὰ τὴν πυρκαγιὰ
τοῦ ἔτους 1891. Ἡ καταγραφὴ τῶν χειρογράφων ἀπὸ τὸν Λάμπρο
ἔγινε τὸ 1880). Βλ. καὶ Σ. Καδᾶ, «Τὰ σημειώματα τῶν χειρογράφων
τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Μονὴ Σίμωνος Πέτρας», Βυζαντινὰ 16 (1991),
σ. 266.

6 Σ. Καδᾶ, Τὰ σημειώματα τῶν χειρογράφων τῆς Μονῆς Διονυσί-

ου, 1996 (τὰ δύο παραπάνω προτρεπτικὰ σημειώματα εἶναι ἀπὸ
τὶς σ . 8, 53, 67, 97, 182).

40



δύο σημειώματα:
«Ἔλεος τῷ γράψαντι, Κύριε,
Σοφία τοῖς ἀναγινώσκουσι,
Χάρις τοῖς ἀκούουσι,
Σωτηρία τοῖς κεκτημένοις. ἀμήν»4.
«Χριστὲ παράσχου τῷ κεκτημένῳ χάριν,
τῷ δὲ γράψαντι τῷ εὐτελεῖ ἱερεῖ
Κωνσταντίνῳ λύσιν [τῶν] ἀμπλακημάτων....»5.
Συνήθης εἶναι ἡ παράκληση τοῦ γραφέα νὰ
προσεύχεται ὁ ἀναγνώστης ὑπὲρ συγκεκριμένου προσώπου, ἰδίως τοῦ κατόχου τοῦ χειρογράφου ἢ τοῦ παραγγείλαντος τὴν ἀντιγραφὴ ἢ τοῦ
ἴδιου τοῦ γραφέα, ὁ ὁποῖος σὲ πολλὰ σημειώματα κοσμεῖ τὸν ἑαυτό του μὲ ὑποτιμητικὰ ἐπίθετα,
ὅπως εὐτελής, τάλας, ἄθλιος, πανάθλιος, ἄσωτος,
ἁμαρτωλός, τάχα καὶ ἱερομόναχος κ.τ.τ.
β) Διδακτικὰ σημειώματα μὲ προτροπές πρὸς
τὸν ἀναγνώστη. Παραθέτουμε παρακάτω μερικὰ
διδακτικὰ σημειώματα ἀπὸ χειρόγραφα μονῶν
τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἄλλων Βιβλιοθηκῶν:
«Μαθημάτων φρόντιζε καὶ μὴ χρημάτων.
Τὰ γὰρ καλὰ μαθήματα φέρουσι τὰ χρήματα».
«Ὁ γραμμάτων ἄπειρος οὐ βλέπει βλέπων»6.
«Καὶ σὺ παιδίον μου γλυκὺ ἄκουε τοῦ πατρός σου,
ἵνα λάβῃς ἔλεος»7.
«Ἄν θέλεις νὰ μάθῃς τὰ γράμματα, νὰ μάθῃς τὸ κονδύλι,
νὰ πᾶς παιδὶ στὸν δάσκαλο μὲ τ’ ἄσπρα στὸ μαντήλι»8.
«Ὁ θέλων γράμματα μαθεῖν καὶ ὁ θέλων ἐπαινεῖσθαι
θέλει πολλὰς ὑπομονὰς θέλει πολλὰς ἡμέρας
τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκαλον δουκάτα πρὸς τὰς
χεῖρας»9.
«Ἄρξου χείρ μου ἀγαθὴ γράφε γράμματα καλά, μὴ
δαρῇς καὶ λυπηθῇς καὶ ὕστερον πάντων μετανοήσῃς».10
«Ἐὰν ποθῇς ὦ ἄνθρωπε πολὺν καιρὸν νὰ ζήσῃς,

7 Ἀπὸ χειρόγραφο ὁμιλιῶν τοῦ ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόμου (11ου
αἰώνα) τῆς Κρατικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Μονάχου, Monacensis
graecus 6, φ. 60r, βλ. Victor Tiftixoglu, Katalog der griechischen
Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München, Band
1, Wiesbaden 2004, σ. 52.

8 Ἀπὸ λειτουργικὸ χειρόγραφο (Μηναῖο τοῦ Μαρτίου) τῆς Μονῆς

Ἁγίας Τριάδος Μετεώρων (τοῦ 15/16ου αἰώνα), ἀρ. 45, φ. 55v, στὸ
ὁποῖο μεταγενέστερο χέρι ἔγραψε τὸ παραπάνω παρατιθέμενο
διδασκαλικὸ ἀσμάτιο, βλ. Δ. Σοφιανοῦ, Τὰ χειρόγραφα τῶν Μετεώρων, τόμ. Δ΄ Τὰ χειρόγραφα τῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, Ἀθήνα
1993, σ. 478.

9 Ἀπὸ λειτουργικὸ χειρόγραφο τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς

Ἑλλάδος, ἀρ. 2020, φ. 171, βλ. Λ. Πολίτη, Κατάλογος χειρογράφων
τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος, ἀρ. 1857-2500, Ἀθήνα
1991, σ. 81.

10 Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος, ἀρ. 2062, Μουσικὸς Κῶδιξ, φ.

206v, βλ. Λ. Πολίτη, ὅπ. παρ., σ. 103.

11 Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος, ἀρ. 2210, Ἰωάννης Κλίμακος,

φ. 103v, βλ. Λ. Πολίτη, ὅπ. παρ., σ. 244.
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ἔχε τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ποτὲ μὴν ἁμαρτήσῃς»11.
γ) Σημειώματα ποὺ ἐπισημαίνουν τὴ διαφορετικὴ
τύχη ἀνάμεσα στὸ φθαρτὸ χέρι τοῦ γραφέα καὶ στὴ
μεγάλη διάρκεια τοῦ κειμένου ποὺ ἔγραψε. Συνήθης
εἶναι ὁ παρακάτω ἐπαναλαμβανόμενος σὲ κολοφῶνες πολλῶν χειρογράφων τύπος:
«Ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράψασα σήπεται τάφῳ,
γραφὴ δὲ μένει εἰς χρόνους πληρεστάτους».
Ἐκτενέστερος εἶναι ὁ κολοφώνας τοῦ Ἱ. Εὐαγγελίου ἀρ. 125 τῆς Ἱ. Μ. Ξηροποτάμου (ἔτους 1654):
«Ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράψασα τήνδε τὴν βίβλον σαπήσεται
φεῦ καὶ γενήσεται κόνις. Τάφῳ προσεγγίσηται στοματοφθόρῳ. ὑμεῖς δὲ ...τοῦ Χριστοῦ μερίδος. εὔχεσθε
πρὸς Κύριον εὑρεῖν σφαλμάτων λύσιν ναί, δυσωπῶ
μετὰ κλαυθμοῦ ἀδελφοὶ καὶ πατέρες δέξασθέ μου
δέησιν οἰκτράν, ὦ θείασος ἁγία. Νικόλαος κέκλημαι,
φεῦ καὶ τοῦτο μέγα. Ρόδιος γὰρ πέφηκα καὶ εἷς ἐκ τῆς
αὐλῆς του»12.
Παρόμοιο εἶναι τὸ τέλος ἑνὸς κοπτικοῦ Eὐαγγελίου, ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀκόλουθη εὐχὴ (κατὰ
μετάφραση ἀπὸ τὴ γερμανικὴ ἀπόδοση τοῦ B.
Metzger): «Ἀναγνώστη, συγχώρεσε μὲ ἀγάπη τὴν
αὐθάδεια τοῦ γράψαντος καὶ μεταποίησε τὰ λάθη
μου σὲ πνευματικό σου ὄφελος... Δὲν ὑπάρχει γραφέας ποὺ νὰ μὴ παρέλθει, αὐτὰ ὅμως ποὺ τὸ χέρι
του ἔχει γράψει μένουν αἰώνια. Μὴ γράφεις μὲ τὸ
χέρι σου παρὰ μόνο ὅ,τι εὐχαρίστως θὰ ἤθελες νὰ
δεῖς μετὰ τὴν ἀνάσταση... Εἴθε ὁ Κύριος Ἰησοῦς
Χριστὸς νὰ δώσει ὥστε αὐτὴ ἡ ἅγια ἀντιγραφὴ νὰ
συντελέσει στὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς τοῦ ἄθλιου
ἀνθρώπου ποὺ τὴν ἔκανε...»13.

12 Σ. Καδᾶ, «Σημειώματα χειρογράφων τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Μονὴ Ξηροποτάμου», Βυζαντινὰ 14 (1988), σ. 326.
13 B. M. Metzger, ὅπ. παρ., σ. 20.
14 Ὁ παραπάνω κολοφώνας ἐπαναλαμβάνεται πανομοιότυπα ἢ

καὶ μὲ κάποιες παραλλαγὲς σὲ πολλὰ ἄλλα χειρόγραφα. Ἡ μορφὴ
ποὺ παραθέσαμε στὸ κείμενο προέρχεται ἀπὸ τὰ βυζαντινὰ
Ἐκλογάδια l 180 (τοῦ 14ου αἰώνα, στη βιβλιοθήκη τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Harvard, Ms 21), καὶ l 617 (τοῦ 11ου αἰώνα, στὴ
Μαρκιανὴ Βιβλιοθήκη τῆς Βενετίας, Marc. Gr. II, 115 [1058]).
15 Ἀπὸ χειρόγραφο συνεχοῦς κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης
τοῦ ἔτους 1295 στὸ Williams College τοῦ Williamstown τῶν
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Καί, δ) Σημειώματα ποὺ ἐκφράζουν τὴ χαρὰ τοῦ
γραφέα ποὺ ἔφθασε στὸ τέλος τοῦ ἔργου του. Συνηθισμένος σὲ πολλὰ χειρόγραφα εἶναι ὁ ἀκόλουθος
κολοφώνας:
«Ὥσπερ ξένοι χαίρουσιν ἰδεῖν πατρίδα
καὶ οἱ θαλαττεύοντες εὑρεῖν λιμένα
οὕτω καὶ οἱ γράφοντες ἰδεῖν βιβλίου τέλος»14.
Ἢ
«Χαίρω τὸ τέρμα καταλαβὼν τῶν λόγων, ἀμήν».15
Ἄλλος κολοφώνας ἀπὸ χειρόγραφο τῆς Ἱ.
Μ. Ζωγράφου, μὲ κείμενο τῶν «Ἀποστόλων τῆς
ἑβδομάδος» τοῦ ἔτους 1694, περιέχει αἴτημα τοῦ
προφανῶς ὀλιγογράμματου γραφέα πρὸς τὸν ἀναγνώστη γιὰ παροχὴ συγγνώμης γιὰ τὰ λάθη του. Ὁ
κολοφώνας (ἀνορθόγραφος) ἔχει ὡς ἑξῆς: «Καὶ ἂν
σφάλη τίποται. να μι συμπαθήσετε. διατὶ αμαθῆς ἡμί.
ταπινὸς δοῦλος. πάντων ἡμῶν Θεοφάνης. τάχα καὶ ἱερομόναχος καὶ [...] τής. ἰνδ. εν μινὶ μαρτίου 26 επι έτος
7202 καὶ απο Χριστοῦ 1694΄»16.
Πολλοὶ κολοφῶνες ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ παραθέσαμε συνεχίζουν νὰ ὑπάρχουν σὲ πολλὰ χειρόγραφα καὶ μετὰ τὴν ἐφεύρεση τῆς τυπογραφίας, συνηθέστερος ὅμως εἶναι ὁ ἑξῆς: «Τέλος καὶ τῷ Θεῷ
δόξα».
Τέλος, παραθέτω αὐτὸ ποὺ ἔγραφε ἕνας ἀνώνυμος βιβλιογράφος τοῦ 15ου αἰώνα – καὶ ποὺ τὸ
ὀφείλω στὸν καθηγητὴ τοῦ Τμήματος Φιλολογίας
Α.Π.Θ. κ. Π. Σωτηρούδη ἀπὸ τὸ τέλος τῆς Εἰσαγωγῆς του στὸ Πεντηκοντακέφαλον τοῦ ἁγίου Νεοφύτου του Ἐγκλείστου –
«Λιμὴν μὲν ἠδύς, ἀλλὰ καὶ βίβλου τέλος,
ἄμφω γάρ εἰσιν ἀνάπαυλα τῶν πόνων»17

■

ΗΠΑ (ἀρ. 483 τοῦ Κ. Aland, Kurzgefasste Liste der griechischen
Handschriften des Neuen Testaments, β΄ ἔκδ. Berlin-New York
1994).

16 Σ. Καδᾶ, «Τα σημειώματα τῶν χειρογράφων τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Μονὴ Ζωγράφου», Βυζαντινὰ 17(1994), σ. 147. Πρβλ. «Σύγγνωτέ μοι,
παρακαλῶ, εἴ τι ἐσφάλην ἀπό τε ὀξείας, βαρείας, ἀποστρόφου,
δασείας τε καὶ ψιλῆς καὶ ὁ Θεὸς σώσει ὑμᾶς πάντας», παράθεση
κολοφώνα ἀπὸ τὸν E. Mioni, Εἰσαγωγὴ στὴν Ἑλληνικὴ Παλαιογραφία, σ. 105.
17 Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Συγγράμματα, ἔκδ. Ἱ.Μ.

Ἁγίου Νεοφύτου, Πάφος 1996, τόμ. Α΄, σ.237.
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Στα ίχνη αναζήτησης
μιας κοινής στρατηγικής

Ελληνισμού
και Ορθοδοξίας

l Του Νικου Γρ. Ζαχαρόπουλου
Ομότιμου Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τ

α δυο πολιτιστικά μεγέθη, Ελληνισμός και Ορθοδοξία, σε μια γενική καθοριστική τους έννοια, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πορεία της ανθρωπότητας κατά το παρελθόν και μέσα από
την πολυκύμαντή τους ζωή και δράση. Η γνώση
της συγκρότησής τους, τα κύρια χαρακτηριστικά
τους, το μέλλον τους καθώς και η ανά τους αιώνες προσφορά τους απασχόλησε στο παρελθόν και
απασχολεί και σήμερα απλούς ανθρώπους και διανοουμένους, πολύ περισσότερο μάλιστα σε εποχή
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κρίσης και έντονου προβληματισμού για την πορεία της ανθρωπότητας στο παρόν και το μέλλον.
Η σχέση βέβαια των δυο αυτών πολιτιστικών
μεγεθών είναι αναμφισβήτητη. Αυτά γεννήθηκαν,
διαμορφώθηκαν και έδρασαν στον ίδιο γεωγραφικό και πνευματικό χώρο, σ’ εκείνον της Ανατολής,
για να μεταλαμπαδεύσουν στη συνέχεια την ικμάδα και παραγωγική τους δύναμη στον υπόλοιπο
κόσμο.
Με τις γραμμές που ακολουθούν δεν είναι φυσικά δυνατό να πραγματοποιηθεί η ανάλυση του
Eνατενίσεις

όλου αυτού ζητήματος, μπορεί όμως να επιχειρηθεί μια γενική προσέγγισή του και να επισημανθούν χρήσιμα σημεία του που να μας οδηγήσουν
σε σοβαρές σκέψεις για το είναι μας και τη μελλοντική πορεία του Ελληνισμού και της Ορθόδοξης
Εκκλησίας μας και οπωσδήποτε σ’ ένα είδος στρατηγικής που αναμένεται να έχει την εφαρμογή
της.
Οι όροι που χαρακτηρίζουν τα δυο πολιτιστικά
μεγέθη, για τα οποία κάνουμε λόγο, περιγράφουν
ευσύνοπτα και επακριβώς το νόημά τους. Η ορθή
διατύπωση της πίστης, η Ορθοδοξία, στο πλαίσιο
του Χριστιανισμού, επιτεύχθηκε στην Ανατολή με
τους αγώνες των μελών του, που ξεκίνησαν από τα
πρώτα κιόλας βήματα της διάδοσης και εδραίωσής
του, για τη βίωση της αλήθειας αλλά και για την
καταπολέμηση, μέσω των συνόδων, των θεσμών,
και της πλούσιας εκκλησιαστικής γραμματείας,
των αιρέσεων, για εδραίωση ενός νέου ήθους, για
τη δημιουργία ενός νέου κόσμου.
Ο Ελληνισμός ως έννοια δεν σηματοδοτεί
απλώς και μεμονωμένα κάποιο χώρο στον οποίο το
φαινόμενο που δηλώνει εγκαταστάθηκε και έδρασε, ούτε, φυσικά, μια ομάδα ανθρώπων με φυλετικά ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, ούτε ακόμη ειδικό
και μόνο γλωσσικό όργανο επικοινωνίας, αλλά όλα
αυτά μαζί και συγχρόνως έναν ψυχισμό, μια υψηλής υφής ιδέα για τον άνθρωπο, την ελευθερία και
τη δημοκρατία, για τον κόσμο και την κοινωνία,
για τη γνώση και την παιδεία, για το εδώ και το
επέκεινα.
Η συνάντηση αυτών των δυο πολιτιστικών
μεγεθών πραγματοποιήθηκε μέσα στον χρόνο όχι
πάντοτε με τις ίδιες προϋποθέσεις, κάτω από τις
ίδιες συνθήκες, τις όμοιες επιδιώξεις και τα προβλεπόμενα από τις δυο πλευρές αποτελέσματα.
Η εμφάνιση του Χριστιανισμού έλαβε χώρα
στο σημιτικό και όχι στο ελληνικό περιβάλλον,
και η αρχική του διατύπωση έγινε με τα βασικά δεδομένα της βιβλικής, εβραϊκής γλώσσας. Φράσεις
όπως «ερρέθη τοις αρχαίοις»(Ματθ. 5.21) ή «το ρηθέν δια των προφητών» (Ματθ. 2.23), που με διάφορες φόρμες παρουσιάζονται στην Καινή Διαθήκη
και με αρκετή συχνότητα, αποτελούν σαφή μαρτυρία για το πεδίο στο οποίο αρχικά εκδιπλώνεται η χριστιανική διδασκαλία και θεμελιώνεται η
χριστιανική πίστη. Η χριστιανική πίστη έχει την
αναφορά της στον Θεό «του Αβραάμ και Ισαάκ και
Ιακώβ», στους πατέρες του Ισραήλ (Πράξ. 3.13).
Έτσι έχουμε πίστη στον ένα και ίδιο Θεό από Χριστιανούς και Εβραίους, γι’ αυτό και η χριστιανική
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πίστη εκλήφθηκε από τους Εβραίους ως αίρεση
του Ιουδαϊσμού. Η ιστορία του κόσμου αντιμετωπίζεται όμοια από τις δυο αυτές κατευθύνσεις με
σαφή προσανατολισμό στα έσχατα, ενώ η αλήθεια
σε αμφότερες τις κατευθύνσεις πραγματοποιείται
μέσω της αποκάλυψης του λόγου–της θέλησης
του Θεού από τους προφήτες-απεσταλμένους του.
Ο λόγος αυτός και στη μια και στην άλλη περίπτωση εναπόκειται σε κάποιο βιβλίο, Παλαιά ΔιαθήκηΚαινή Διαθήκη, που η μεταξύ τους συνάφεια είναι
εμφανής. Τέλος η βασική κατεύθυνση τους στη
διαμόρφωση μιας ηθικής, ενός ανθρωπιστικού
ήθους, στηρίζεται στην ίδια βάση, τον Δεκάλογο.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα όμως τα πράγματα παίρνουν μιαν άλλη τροπή. Η διάδοση της
χριστιανικής πίστης έξω από τα στενά όρια της
Παλαιστίνης, σε εκτός του Ιουδαϊσμού πεδία, όπου
σαφώς επικρατεί η ελληνική κουλτούρα, όπως
η Αντιόχεια, και η «αιχμαλωσία» από αυτήν του
σπουδασμένου στην Ταρσό Παύλου, φέρνει αναμφίβολα τη χριστιανική πίστη σε επαφή με τον Ελληνισμό. Ο Ελληνισμός της Μ. Ασίας, με τις επτά
Εκκλησίες της Αποκάλυψης, αλλά και ο βασικός
Ελλαδικός χώρος, ύστερα από τις περιοδείες του
Παύλου και των συνεργατών του, με τις Επιστολές που στέλνονται στη Θεσσαλονίκη, στην
Κόρινθο και στους Φιλίππους ή σε πρόσωπα που
δρουν στην Ελλάδα, όπως τον Τίτο και τον Τιμόθεο, και εκείνες που γράφονται από την Ελλάδα,
αποκτά μια ιδιάζουσα σχέση με τον Χριστιανισμό
και προσφέρει στην ανθρωπότητα ένα καινούριο
σχήμα αναζήτησης της αλήθειας και ζωής. Στο
γεγονός αυτό αναμφισβήτητο ρόλο έπαιξε η ελληνική γλώσσα που καταστάθηκε το κυρίως όργανο
της διατύπωσης, ανάλυσης και εδραίωσης των δεδομένων της νέας πίστης.
Η σχέση αυτή όμως, πρέπει να τονιστεί ότι πέρασε διάφορες φάσεις. Αρχικά εμφανίστηκε μια
καχυποψία ανάμεσα στους δυο αυτούς πνευματικούς χώρους. Οι Έλληνες από τη μια πλευρά
χαρακτηρίστηκαν «εθνικοί» (βλ. κυρίως Πράξ. σε
πλείστα χωρία καθώς και Απολογητές), δηλαδή ειδωλολάτρες, που άντικρυς έτσι βρίσκονταν προς
τον Χριστιανισμό. Η πίστη στην ανάσταση, βασική αποδοχή της χριστιανικής πίστης, χαρακτηρίστηκε από τους εθνικούς ως «μωρία» (Α΄Κορ.1.23).
Το σκάνδαλο της σταύρωσης, σε συνδυασμό με
την ανάσταση, φυσικά, ήταν δύσκολο να κατανοηθεί από τους Έλληνες και όχι μόνο, μια που και
οι Ιουδαίοι και οι Μουσουλμάνοι, στη συνέχεια,
και οι οπαδοί άλλων θρησκειών καθώς και ορισμένοι Χριστιανοί παρουσίαζαν αυτή τη δυσκολία. Σ’
43

αυτό συντελούσε το γεγονός ότι ο Σταυρός εκλαμβανόταν ως σύμβολο θεϊκής κατάρας για τους Ιουδαίους, ατιμωτικού καταντήματος για τους Ρωμαίους και ως βαρβαρικής μωρίας για τους Έλληνες.
Με τους Χριστιανούς να το θεωρούν ως σύμβολο
νίκης κατά του θανάτου και θριάμβου ζωής, ασφαλώς οδηγούσε στη σκέψη της ανατροπής όλων των
αξιών
Δεν ήταν όμως μόνο αυτό το σημείο που έφερνε
τους δυο κόσμους, τον Ελληνικό και Χριστιανικό,
να στέκονται κριτικά ο ένας απέναντι στον άλλο ή
ακόμη και να φθάνουν στις μεταξύ τους σχέσεις σε
ακραίες ενέργειες πολεμικής. Απλώς για να επισημάνουμε το γεγονός αυτό αρκεί να αναφέρουμε ένα
χαρακτηριστικό σχετικά με τη στάση αυτή στοιχείο. Ο τρόπος με τον οποίο ο ελληνικός κόσμος,
κυρίως με τον Πλάτωνα, έβλεπε ως
μοναδική τη σύνδεση του θείου με το
υπεραισθητό, ενώ την επαφή του με
τον κόσμο ως πτώση, σαφώς βρισκόταν σε αντίθεση με την άποψη των
Χριστιανών που τον Θεό (τον Χριστό
ή το Άγιο Πνεύμα) της Βίβλου τον
έβλεπαν κατεξοχήν Θεό της ιστορίας, ο οποίος μάλιστα την κατευθύνει,
αναμένοντας πάντοτε την ελεύθερη
των ανθρώπων πορεία σ’ αυτήν προς
τη σωτηρία τους.

Τώρα παρατηρούνται και οι πρώτες γλωσσικές
μεταφορές βασικών εννοιών από την Αραμαϊκή
στην πλούσια σε νοήματα ελληνική γλώσσα. Για
παράδειγμα η λέξη «rabbi» αποδίδεται με την ελληνική λέξη «δάσκαλος», η «messiah» με τη λέξη
«Χριστός» κ.ο.κ. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι
όλα τα κείμενα της Καινής Διαθήκης γράφονται
στην ελληνική γλώσσα. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, που γράφηκε αρχικά στα Αραμαϊκά, μεταφράζεται στα Ελληνικά, και αυτό το κείμενο διασώζεται, ενώ το Αραμαϊκό έχει απολεσθεί .
Καίριο ρόλο στη νέα διαμόρφωση των πραγμάτων στον χριστιανικό κόσμο έπαιξε η μαζική
εισδοχή «εθνικών» στη χριστιανική κοινότητα,
ύστερα από την οριστική και αμετάκλητη θέση
μπρος στο δίλημμα αποκλειστικότητα ή οικουμε-

Έχοντας δειγματοληπτικά επισημάνει τις επιφυλάξεις του ενός
έναντι του άλλου των δυο κόσμων,
του Ελληνισμού και Χριστιανισμού,
ας έρθουμε να δούμε τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησής τους.
H παρουσία των «ελληνιστών»
στους χριστιανικούς κύκλους αναμφίβολα διαμόρφωσε μια νέα κατάσταση πέρα από εκείνη που είχε για λίγο παγιώσει ο
Ιουδαϊσμός στις χριστιανικές κοινότητες, και κυρίως της αρχικής εκείνης της Ιερουσαλήμ. Βασικός
φαίνεται ότι υπήρξε ο ρόλος αρχικά του Κύπριου
Βαρνάβα στην Αντιόχεια. Αν και δεν έχουμε πολλές ιστορικές μαρτυρίες για τη δράση του, εντούτοις γνωρίζουμε ότι σ’ αυτόν κυρίως αποδίδεται η
αποδέσμευση των Χριστιανών από τον Μωσαϊκό
Νόμο, όπως επίσης ότι αυτός υπήρξε ο ιδρυτής,
μαζί με τον Παύλο, της πρεσβυγενούς Εκκλησίας της Κύπρου. Ο Χριστιανισμός πλέον παύει να
εκλαμβάνεται ως αίρεση Ιουδαϊκή και έχει ανεπιστρεπτί περάσει σε μια νέα φάση χάρη στην επαφή
του με τον Ελληνισμό.
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νικότητα. Η οικουμενικότητα χαρακτήρισε περαιτέρω κάθε γνήσια κίνηση στην πορεία της ιστορίας του Χριστιανισμού και καθόρισε τη στάση της
Ορθοδοξίας. Θεμελιωτής του δεδομένου πια αυτού
είναι ο Παύλος, ο οποίος διακηρύσσει το «ουκ ένι
Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ· πάντες γαρ υμείς
είς έστε εν Χριστώ Ιησού» και το ο σταυρός του
Χριστού είναι «Ιουδαίοις τε και Έλλησι» όχι μόνο
«Θεού δύναμις», αλλά και «Θεού σοφία». Με τον
Παύλο η γέφυρα της σχέσης με τον Ιουδαϊσμό δεν
γκρεμίζεται, ενώ συγχρόνως ανεγείρεται και μια
νέα, με λαμπρό μέλλον, με τον Ελληνισμό και κατ’
επέκταση με την οικουμένη.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον περαιτέρω παρουσιάζει
η εμφάνιση στο προσκήνιο της πορείας του Χριστιανισμού των ελλήνων Απολογητών, οι οποίοι
ήταν φιλόσοφοι και απηύθυναν τα έργα τους κυρίως στους αυτοκράτορες, που επίσης ορισμένοι
από αυτούς χαρακτηρίζονταν για τις φιλοσοφικές
ενασχολήσεις τους. Μέσω αυτών επιτυγχάνεται η
σύνδεση μεταξύ του Χριστιανισμού και της ελληνικής διανόησης. Οι Απολογητές στην παρουσίαση της χριστιανικής πίστης καταφεύγουν στους
φιλοσοφικούς όρους και εκείνες τις διατυπώσεις
που η χρήση τους ήταν συνηθισμένη στους φιλοσοφικούς κύκλους. Η προσπάθειά τους στρέφεται
στην εξεύρεση σημείων επαφής του Χριστιανισμού με την ανθρώπινη σοφία και αποφυγή σύγκρουσης μ’ αυτήν. Είναι φανερό ότι όχι απλά έγινε από μέρους του Χριστιανισμού πρόσληψη εννοιών και όρων της ελληνικής φιλοσοφίας, αλλά
μέσω αυτής ακόμη επηρεάστηκε και ο τρόπος
καταλληλότερης σύλληψης και διατύπωσης των
θεολογικών νοημάτων. Η καταγωγή των πρώτων
Απολογητών ήταν Αθηναϊκή, ενώ όσοι δεν κατάγονταν από την Αθήνα είχαν λάβει τη μόρφωσή
τους στην πόλη αυτή.
Η στροφή αυτή του Χριστιανισμού είχε τη συνέχειά της με τους μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας. Ορισμένοι από αυτούς είχαν πραγματοποιήσει σπουδές στην Αθήνα ή, τέλος πάντων, είχαν
έρθει σε άμεση επαφή με την ελληνική σοφία, οπότε και η χρήση της, προκειμένου να διατυπωθεί η
πίστη και να επιχειρηθεί η καλύτερη κατανόηση
των θεμελιωδών αρχών της, όπως ενανθρώπηση
του Θεού, Τρισυπόστατό του, φύσεις του Ιησού
και τόσα άλλα, έλαβε χώρα χωρίς φειδώ, αλλά με
ιδιάζουσα πάντοτε σύνεση. Ο προβληματισμός
όχι μόνο των ταγών της Εκκλησίας αλλά και των
πιστών ήταν ιδιαίτερα μεγάλος χάρη στην επαφή
αυτή με τον Ελληνισμό, ο οποίος ως εκ της φύσεώς
του και του περιεχομένου του παρακινούσε συνεχώς σε νέες ζητήσεις, ανοίγοντας ένα διάλογο που
τελικά απέβαινε εποικοδομητικός. Είναι πασιφανές ότι οι Πατέρες της Εκκλησίας οικοδόμησαν το
όλο έργο τους στηριγμένοι στη διπλή παιδεία τους,
τη χριστιανική και την ελληνική, που τους έδωσε
τη δυνατότητα να παράξουν συγγραφικό έργο αριστουργηματικό, αξιοποιώντας τη δαψιλή βιβλική
τους γνώση αλλά και τις φιλοσοφικές, ηθικές και
πνευματικές αξιόλογες επιτεύξεις του ελληνικού
δυναμικού της ανθρωπότητας.
Η νέα αυτή κατεύθυνση, με τη συνάντηση
των δυο κόσμων, πρόσφερε αριστουργήματα σκέψης και έδωσε την παρακίνηση για υψηλής υφής
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ζωή σ’ όλους τους τομείς της δραστηριότητας των
χριστιανών, για σύλληψη υψηλών θεολογικών
νοημάτων, με ανάλογες συγγραφές, για αναζήτηση της αλήθειας, της ανάπτυξης της παιδείας, της
συγκρότησης της κοινωνικής ζωής, της διαμόρφωσης της νομοθεσίας, της βίωσης του ασκητισμού,
της παραγωγής αριστουργημάτων στην τέχνη,
αρχιτεκτονική, εικονογραφία υμνολογία, επηρεάζοντας βελτιωτικά και αυτή την καθημερινότητα
της ζωής.
Η κατάσταση αυτή, σε γενικές γραμμές, παρατηρείται υφιστάμενη μέχρι τη στιγμή που η
χριστιανοσύνη φαίνεται οριστικά να οδηγείται σε
ρήξη, με το πέρας της σύγκλησης οικουμενικών
συνόδων και τελικά με το σχίσμα. Στα μεγάλα και
βασικά προβλήματα, μέχρι την εποχή εκείνη, είχαν δοθεί οι απαραίτητες απαντήσεις, ύστερα από
μακρές περιόδους διαλόγου, οπότε και κατά κάποιο
τρόπο είχαν παγιωθεί οι απόψεις της Ορθοδοξίας
και είχε συγκροτηθεί αυτό που αποκαλούμε Παράδοση. Υπό αυτές τις συνθήκες ο Ελληνισμός,
που αποτέλεσε την πρόκληση προβληματισμού
στον Χριστιανισμό, δεν βρίσκει πεδίο δράσης, μια
που κι ο ίδιος περνάει περίοδο μαρασμού.
Στους νέους λαούς, που έχουν ακολουθήσει
την Ορθοδοξία στην ιστορική τους πορεία, η γλώσσα τους παίρνει τη θέση που της άρμοζε στο φαινόμενο του εκχριστιανισμού τους και της πνευματικής ζωής τους, περιορίστηκε όμως κυρίως σ’ έναν
μεταπρατικό ρόλο, δηλαδή γίνεται όργανο της
μεταφοράς της πλούσιας Ορθόδοξης Παράδοσης
στο γλωσσικό τους ιδίωμα, ενώ συγχρόνως καταβάλλεται από αυτούς σοβαρή προσπάθεια για την
απαρέγκλιτη τήρησή της. Η συμβολή και εδώ της
ελληνικής γλώσσας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, γιατί,
με βάση αυτή, ανάλογα μεταφέρονται τα υψηλά
νοήματά της στις αντίστοιχες γλώσσες των λαών
που εκχριστιανίζονται κυρίως από την Ορθόδοξη
Ανατολή και έτσι αναμφίβολα επιτεύχθηκε η μετοχή τους σε ό,τι διαμορφώθηκε με τη συνάντηση
της χριστιανικής πίστης και του Ελληνισμού.
Η μετά την πτώση του Βυζαντίου περίοδος,
όπως ήταν φυσικό, διέκοψε, κατά κανόνα, τη γόνιμη και δημιουργική επαφή του Ελληνισμού με
την Ορθοδοξία, μια που το πνευματικό υφιστάμενο τότε δυναμικό μετοίκησε στη Δύση, όπου συνέβαλε στη συνάντηση, υπό άλλες βέβαια μορφές
και κατευθύνσεις, με το εμφανιζόμενο και αναπτυσσόμενο πνευματικό δυναμικό της Δύσης.
Στην Ανατολή τότε, κατά τη μακρά περίοδο της
οθωμανικής κυριαρχίας, έντονα καλλιεργήθηκε
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η βυζαντινή παραδοσιαρχία, χωρίς σοβαρές δυνατότητες για εμφάνιση νέων φαινομένων από τη
σύμπτωση ή αντίθεση με ό,τι το ελληνικό. Η οργάνωση πάντως και λειτουργία των Κοινοτήτων,
πρέπει να τονιστεί, με πρωταγωνιστικό ρόλο των
συντεχνιών και τις ατομικές πρωτοβουλίες μαικήνων για παραγωγή έργων πολιτισμού, βασισμένων
στη χριστιανική πίστη και το αθάνατο ελληνικό
πνεύμα, αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της
εποχής μαζί με την άσκηση της φιλανθρωπίας και
τον επιτυχή αγώνα που διεξάγεται από τα στελέχη
της Εκκλησίας κυρίως για διατήρηση της ελληνικής γλώσσας.
Σαλαμίνα της Κύπρου. Εδώ έχομε την πρώτη
και επίσημη «έξοδο» του Χριστιανισμού από τον
Ιουδαϊσμό και τη «συνάντησή» του με τα ΈθνηΕλληνισμό.
Με την παραπάνω συνοπτική αναδρομή στο
φαινόμενο της συνάντησης των δυο πολιτιστικών
μεγεθών, Χριστιανισμού και Ελληνισμού, δώσαμε
σε γενικότατες γραμμές κάποια αποτελέσματα από
την αντίθεση και τη σύνθεσή τους που αναμφίβολα επηρέασαν την ανθρωπότητα. ως πρόταση ζωής
και παραγωγή πολιτισμού. Μιλούμε για πρόταση
ζωής και πολιτισμού, που το δεύτερο είναι απόρροια του πρώτου και που αμφότερα, στη τελευταία
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ανάλυση, αποτελούν καίριο στόχο που εξυπηρετείται στο πλαίσιο της πίστης στην Ορθοδοξία και
στον Ελληνισμό. Το ζητούμενο είναι η σύλληψη
του τρόπου, η στρατηγική, με την οποία θα ήταν
εφικτή η αξιοποίηση της δυνατότητας αναβίωσης
στα σημερινά όμως δεδομένα και τις ζητήσεις της
ανθρωπότητας, με τους νέους προβληματισμούς
της και γενικά τις νέες συνθήκες ζωής, αυτού το
οποίο έφερε στη δόξα της την Ορθοδοξία και καταξίωσε πανανθρώπινα τον Ελληνισμό. Επιγραμματικά θα έλεγα ότι η στρατηγική αυτή έπρεπε
να λάβει σοβαρά υπόψη την ανάγκη ανάπτυξης
διαλόγου με όλους και με όλα, μέσα στον χώρο των
πνευματικών ρευμάτων και θρησκειών, με επίκεντρο τις ανάγκες, πνευματικές και υλικές, του
ταλαιπωρούμενου ανθρώπου, λόγω της φτώχειας,
της καταστροφής του περιβάλλοντος, της έλλειψης πραγματικής ελευθερίας και δημοκρατίας, της
διατάραξης της κοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων,
της περιφρόνησης του προσώπου, της αποπνευματικοποίησης των πάντων καθώς και της προσήλωσης στη λατρεία του οικονομικού Βάαλ. Φυσικά
μόνο μια τέτοια στροφή είναι δυνατό να οδηγήσει
σ’ ένα νέο δρόμο ιστορικής πορείας καταξιωμένης
οικουμενικότητας της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. 
■
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AΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ
ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΚΙΛΙΚΙΑ
l Toυ Βασίλειου Τ. Γιούλτση
Ομότιμου Καθηγητή ΘεολογικήςΣχολής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

να ταξίδι στη Μικρά Ασία είναι
πάντοτε μια συνάντηση με το παρελθόν, την ιστορία και τους θρύλους της. Η γη εκείνη, πέρα από
τις αναμνήσεις και μιαν ατέλειωτη
αλυσίδα γεγονότων, που κρύβει στην καρδιά της,
έχει προικιστεί με εντυπωσιακές φυσικές χάρες
και ομορφιές. Είναι οι τρεις θάλασσες που την θωπεύουν από τρεις μεριές, και της δίνουν δρόμους
και έξοδο σε τρεις ηπείρους, τα ποτάμια που την
διασχίζουν ευεργετικά, ποτίζοντας τις εύφορες
κοιλάδες της, είναι τα μεγάλα δάση, οι πανύψηλες
οροσειρές, τα υψίπεδα, οι πανέμορφες γλυκές και
αλμυρές λίμνες της, κι εκείνη η ατέλειωτη αλμυρή έρημός της. Είναι ακόμη οι άνθρωποι της, αυτοί
που την κατοικούν, εκείνοι που την κατοικούσαν
άλλοτε, και ξεριζωμένοι στην προσφυγιά, τρεις
γενιές τώρα, δεν μπορούν να την ξεχάσουν, αλλά
κι εκείνοι που την διαβαίνουν περαστικοί και νοσταλγούν να την ξαναδούν. Είναι, τέλος, οι αναEνατενίσεις



ρίθμητοι λαοί που καταγράφηκαν στο παρελθόν
ως οικιστές της, και άφησαν στη γη της ικανά σημάδια από την πανάρχαια ιστορική παρουσία και
τον πολιτισμό τους, όπως Προέλληνες, Χετταίοι,
Λυδοί, Κάρες, Άονες, Ασσύριοι, Έλληνες, Ρωμαίοι, Σελζούκοι και Οθωμανοί Τούρκοι.
Η Μικρά Ασία στη διαχρονική της πορεία
υπήρξε ένα από τα πιο πολυσύχναστα εθνολογικά σταυροδρόμια. Γνώρισε αναρίθμητους πολιτισμούς και παραδόσεις. Είδε πληθώρα φυλών και
λαών να εποφθαλμιούν, να διεκδικούν, να μάχονται, να κατακτούν και να εγκαθίστανται στα εδάφη της. Από τη χαραυγή της ιστο ρίας της έγινε θέατρο των πιο φοβερών πολεμικών συγκρούσεων,
με σφαγές αμάχων, ανείπωτες καταστροφές πολιτιστικών και οικογενειακών αγαθών, εξοντωτικές
πληθυσμιακές μετακινήσεις, ανελέητους διωγμούς κυρίως χριστιανών και βέβαια αρπαγές και
λεηλασίες του πλούτου, των μνημείων και των
θησαυρών της.
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Η γραμμή στο χάρτη ορίζει το περίγραμμα της Κιλικίας

Στα νότια αυτής της Μικρασιατικής Γης εκτείνεται η Κιλικία. Είναι η επαρχία Σεϋχάν, μια εντυπωσιακή περιοχή στο νοτιοανατολικό άκρο της,
που αποτελεί τμήμα του τουρκικού κράτους. Ανήκει διοικητικά στο «Βιλαέτι» (Νομαρχία) των Αδάνων. Έχει έκταση 35.000 τ. χιλιόμετρα και από το
βορρά χωρίζεται από την Λυκαονία και την Καππαδοκία με την οροσειρά του Ταύρου, η οποία στο
ύψος της Ταρσού κόβεται από το μεγάλο φαράγγι,
το Γκιουλέκ Μπογκάζ (Κιλίκιες Πύλες). Στο νότο
βρέχεται από τη Μεσόγειο (Κιλίκιο Πέλαγος) και
βλέπει τα βόρεια παράλια της Κύπρου, από το ακρωτήρι του αγίου Ανδρέα, τη μύτη του Ριζοκάρπασου,
ώς την Κερύνεια και τον Καραβά, κι από εκεί ώς
τον κόλπο της Πάφου και τον άλλο της Χρυσοχούς.
Από την ανατολή συνορεύει με την Συρία κι από
τη δύση με την Παμφυλία και την Πισιδία.
Αφορμές γι’ αυτό το Οδοιπορικό στάθηκαν
δύο ταξίδια, το πρώτο, πριν από 46 χρόνια και το
δεύτερο, το περσινό καλοκαίρι. Τότε, το καλοκαί48



ρι του ’63 οι τελειόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής
της Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν για ένα προσκήνυμα
στους Αγίους Τόπους. Το εγχείρημα ήταν τολμηρό,
αφού έπρεπε να διασχίσουμε οδικώς την Μικρά
Ασία, τη Συρία, τμήμα του Λιβάνου και της Ιορδανίας για να φτάσουμε στην Αγία Γη. Με συνοδούς
όμως έναν πολύπειρο καθηγητή και έναν ακούραστο βοηθό της Σχολής μας, όλα εξελίχθηκαν κατά
το πρόγραμμα. Ένα τουριστικό λεωφορείο με 48
επιβάτες ξεκίνησε το πρωί μιας Πέμπτης του Ιουλίου, αφού σχεδίαστηκε με κάθε λεπτομέρεια η πορεία της διαδρομής: Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Αδριανούπολη, Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα,
Aksaray, Gulek, Ταρσός, Άδανα, Iskederun (Αλεξανδρέττα).
Το δεύτερο ταξίδι ξεκίνησε από μια ιδέα φίλων
δημοσιογράφων των γαλλικών εφημερίδων Croix
(Παρίσι) και Croix du Nord (Λίλλη) να επισκεφθούν κυρίως τη βορειοδυτική περιοχή της Κιλικίας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν
Eνατενίσεις

χωριά με σημαντικό αριθμό κρυπτοχριστιανών. Οι
δύο εφημερίδες είχαν συγκεντρώσει σοβαρά στοιχεία για τις διώξεις των Ορθοδόξων από φανατικούς μουσουλμάνους της περιοχής και ενδιαφέρονταν να δημοσιοποιήσουν τη σημερινή κατάσταση, αυτών που απόμειναν1. Το ταξίδι συμφωνήθηκε, και μέσω Ρόδου η «συντροφιά» πέταξε με την
Condor στην Αττάλεια (Antalya). Ήταν Δευτέρα
20 Αυγούστου του 2007.
Η Αττάλεια είναι μια πανέμορφη πόλη, με
πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους. Πρωτεύουσα της παλαιάς Παμφυλίας, αποτελεί μία από τις
πιο οργανωμένες τουριστικές περιοχές της Μικράς
Ασίας. Η πόλη καλοσχεδιασμένη απότην ελληνι-

Το Αμφιθέατρο της Παμφυλίας

Κάνουν εντύπωση τα πεντακάθαρα πλακόστρωτα
στενά δρομάκια της ελληνικής συνοικίας, που μένει έρημη από Έλληνες μετά το ’22-23. Κάποιοι λίγοι «τούρκεψαν» και χάθηκαν στα χωριά των βουνών για να ξεφύγουν αργότερα ή να παραμείνουν
ξεχασμένοι. Ορισμένοι «ενσωματώθηκαν» στην
τουρκική κοινωνία, αλλά τελικά έμειναν αυτοί
που ήταν πριν, Έλληνες και Ορθόδοξοι.
Με ένα νοικιασμένο μεγάλο τζιπ, πρωί-πρωί,
η ομάδα μας, επτά άτομα, πήρε το δρόμο για τη
Manavgat, με κατεύθυνση στα βουνά προς το
Seydisehir. Εκεί έγινε η πρώτη διανυκτέρευση
για να αρχίσει την επόμενη μέρα η κάθοδος προς το
νότο, προς τα χωριά της Κιλικίας. Η Τραχεία Κιλι-

Antalya – Topkapi Palace Hotel

στική εποχή, κατά το ιπποδάμειο σύστημα, με το
κέντρο και τα γύρω τετράγωνα, έχει το περίφημο
αμφιθέατρό της στις παρυφές των προς βορράν
υψωμάτων, στην αγκαλιά του βράχου. Τρεις μαρίνες δέχονται ξένα σκάφη και το αρχαιολογικό μουσείο της θεωρείται από τα πιο άρτια, πλούσιο σε πολύτιμα ευρήματα από κάθε πολιτισμό της Ανατολίας. Εδώ ο Ελληνισμός έχει αφήσει ανεξίτηλα τα
σημάδια της παρουσίας του ιδιαίτερα στη συνοικία
Kaleici, όπου βρίσκονται τα ελληνικά αρχοντικά,
με εξαιρετική εξωτερική διακόσμιση, που αναπαλαιώθηκαν και λειτουργούν ως ξενώνες και μοτέλ.

κία ήταν για όλους μια σκληρή εμπειρία. Πανύψηλα βουνά που τρομάζουν τον επισκέπτη, αφού οι
δρόμοι εκεί επάνω είναι σε κατάσταση σχεδόν πρωτόγονη. Το αραιό οξυγόνο σου φέρνει δύσπνοια,
όταν βρίσκεσαι κοντά στις κορυφές του Μολκάρ
(3240 μ.) και του Άλανταγ (3734 μ.). Χρειάστηκε
μια ολόκληρη μέρα για να κατεβεί η ομάδα στα
χαμηλότερα, σ’ ένα φαράγγι με μικρά χωριά, που
το καθένα είχε περίπου διακόσιους ή τριακόσιους
κατοίκους. Τα χωριά αυτά, σε φαράγγια πίσω από
οροσειρές, βλέπουν την ανατολή του ηλίου μετά
τις 11 το πρωί. Οι Γάλλοι είχαν κάποιες πληροφο-

¹ Για ευνόητους λόγους, στο οδοιπορικό αποφεύγονται αναφορές σε
ονόματα προσώπων, χωριών και κωμοπόλεων, καθώς επίσης και φωτογραφίες των συνομιλητών μας και των τόπων τους. Μόνο τα ονόματα,

που αναφέρονται, είναι πραγματικά και για τη χρήση τους είχαμε τη
διαβεβαίωση ότι στις περιοχές τους οι χριστιανοί δεν κινδυνεύουν σήμερα.
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ρίες σχετικές με τον σκοπό της «εκδρομής», αλλά
δεν βιάζονταν να τις αξιοποιήσουν. Προσπεράσαμε, σχεδόν αδιάφοροι τα δύο πρώτα χωριά. Στο
μοναδικό καφενείο του τρίτου χωριού, με ένα πηγάδι στην μπροστινή αυλή σταμάτησε το τζιπ. Ο
ιδιοκτήτης μας χαιρέτησε εγκάρδια και αφού καθίσαμε, πρόσφερε τσάι και σε λίγο ζεστό κατσικίσιο
γάλα σε κούπες, τυρί, κρύο χυλό από ρεβύθια και
αντί για ψωμί, ζεστές τις γνωστές πίτες της Ανατολής. Αργότερα, προς το μεσημέρι, έβγαλε από το
πηγάδι και έκοψε παγωμένο καρπούζι και έφερε
μια πιατέλα με ώριμα δαμάσκηνα.
Από τον πίσω εξώστη φαινόταν στο βάθος ένα
πλάτωμα, στην άκρη του οποίου ήταν το κοιμητήριο του χωριού. Δύο από τη συντροφιά αλληλοκοιτάχτηκαν και μετά ρώτησαν, από πού θα μπορούσαν να κατεβούν για να το επισκεφτούν. Ο καφετζής, αφού τους κοίταξε περίεργος, τους έδειξε ένα
δρομάκι δίπλα σε μια συστάδα με οξιές, και οι δύο
σχεδόν αδιάφορα, κατηφόρησαν. Έκαναν πάνω
από ώρα. Στο γυρισμό μας κοίταξαν περίεργα. Κάτι
είδαν. Δεν μίλησαν στο τραπέζι. Όμως πλησίασαν
συνωμοτικά στο βάθος της κουζίνας τον καφετζή
κι όταν βγήκαν, εκείνος στράφηκε σ’εμένα, με
πλησίασε, μου άρπαξε τα δυό μου χέρια και έδειξε
συγκινημένος μαζί και χαρούμενος.
Τι είχε προηγηθεί; Στο κοιμητήριο οι δύο Γάλλοι είδαν μερικούς λευκούς ξύλινους σταυρούς,
χωρίς ονόματα ή άλλες αναγραφές. Η απορία τους
ήταν «ποιοι είχαν ταφεί και γιατί δεν γράφτηκαν
ονόματα;». Η απάντηση που πήραν ήταν αναμενόμενη. Ήταν χριστιανοί, που θάφτηκαν από τους
οικείους τους νύχτα. Το πιο σημαντικό όμως ήταν
ότι ένας από τους τελευταίους σταυρούς ήταν του
αδελφού του καφετζή. Ο ίδιος φάνηκε να δακρύζει.
Ύψωσε το βλέμμα του, έκανε το σταυρό του ορθόδοξα, στράφηκε προς το μέρος μου και σε σπασμένα
ελληνικά ψάλλισε: «Θεός σχωρέσ’τον». Μάθαμε τελικά ότι στο χωριό δεν υπάρχει ιερέας. Όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη τον φέρνουν κρυφά από
ένα μακρυνό μεγαλοχώρι, με πολλές προφυλάξεις,
γιατί στο χωριό τους υπάρχουν αρκετοί φανατικοί.
Λίγοι χριστιανοί απόμειναν, ίσως λιγώτεροι από είκοσι, κι όλοι τους έχουν διπλά ονόματα. Κάποιοι,
τα τελευταία χρόνια, έφυγαν για την Ευρώπη,
μάλλον προς τη νότια Γαλλία, επειδή συμπάθησαν
τους Γάλλους, όταν προ του ’22 βρίσκονταν στην
περιοχή ως «εγγυήτρια δύναμη» .
Η συντροφιά μας αναχώρησε σφιγμένη από τη
συγκίνηση. Είχαμε σημειώσει στο χάρτη τα επόμενα χωριά που έπρεπε να επισκεφθούμε. Ο καφε50



τζής μας φόρτωσε με φρούτα, τυρί και πίτες και
δεν δέχτηκε να πληρωθεί για τίποτε. Έμεινε στο
δρόμο να κοιτάζει το αυτοκίνητο που απομακρυνόταν και να κινεί το χέρι του. Ποιος ξέρει αν ξαναπερνούσε χριστιανός από τα μέρη του; έναν τόπο
όπου καθένας τους νοιώθει και ξένος και μόνος.
Ξεκινήσαμε, γνωρίζοντας πού πηγαίναμε,
αλλά ο χάρτης δεν μας βοήθησε στον υπολογισμό
της διαδρομής. Είχαμε σημειώσει ως προορισμό
ένα μεγαλοχώρι, που πρέπει να ήταν 100 - 120 χιλιόμετρα μακρυά, αλλά η τραχύτητα των δρόμων
τα έκανε πολύ περισσότερα. Στο ⅓ του δρόμου χρειάστηκε να σταματήσουμε σ’ ένα χωριό για ανεφοδιασμό και διανυκτέρευση. Μείναμε σ’ ένα μοτέλ,
μάλλον χάνι, αφού παρά την ξεχωριστή ευγένεια
των ιδιοκτητών οι συνθήκες διαβίωσης ήταν μάλλον από την προηγούμενη πεντηκονταετία. Φύγαμε νωρίς το επόμενο πρωί για μια αρκετά δύσκολη διαδρομή. Περάσαμε από ένα ατελείωτο δάσος,
κατεβήκαμε μια επικίνδυνη πλαγιά αρκετών χιλιομέτρων, και να μπροστά μας ένας χείμαρος με
κόκκινο θωλό νερό. Φαινόταν από πού έπρε πε να
περάσουμε, αλλά δύο - τρεις χωρικοί, με τα κάρα
τους, μας απέτρεψαν.
Περίμεναν ένα τρακτέρ για να περάσουν με
τα κάρα. Περιμέναμε κι εμείς. Μετά από ώρες φάνηκε το τρακτέρ μ’ έναν οδηγό γύρω στα 30, που
μας πέρασε όλους. Από ευγένεια προτείναμε να του
δώσουμε μερικά ευρώ. Αρνήθηκε χαμογελώντας.
Με κάποια σπαστά γαλλικά και εγκαρδιότητα μας
είπε ότι συμπαθεί τους Γάλλους γιατί έχει θείο που
εργάζεται στη Μασσαλία. Κάποια στιγμή του έδειξαν εμένα λέγοντας, «αυτός εκεί είναι Έλληνας»,
κι εκείνος, αφού έλαμψε το πρόσωπό του, ενθουσιασμένος φώναξε στα ελληνικά: «αυτός είναι αδελφός μου. Εσείς δεν ξέρετε τις ρίζες μας». Εγώ χαμογέλασα. Εκείνος ανέβηκε γρήγορα στο τρακτέρ και
έφυγε βιαστικά, κινώντας το δεξί του χέρι, μέχρι
που χάθηκε στον ορίζοντα. Οι άλλοι σάστισαν. Τι
να εννοούσε; Τι σήμαινε εκείνο το: «Εσείς δεν ξέρετε τις ρίζες μας»; Κανείς τους δεν έπαιρνε όρκο.
Αργά, λίγο μετά τη δύση του ηλίου, μπήκαμε
στο κεφαλοχώρι που είχαμε προγραμματίσει. Οι
Γάλλοι φαίνεται πως ήξεραν πολλά. Ο επικεφαλής
διάβαζε τα χαρτιά του και μας εξηγούσε. Πήγαμε
κατ’ ευθείαν σ’ ένα μικρό ξενοδοχείο που δεν ήταν
χάνι. Καθαρό, νοικοκυρεμένο, με ευγενικό προσωπικό, που σίγουρα είχε τελειώσει κάποια σχετική
με το επάγγελμα σχολή, αφού μιλούσαν γαλλικά
ή αγγλικά και ήξεραν καλά τη δουλειά τους. Μετά
την τακτοποίηση μας στα δωμάτια, κατεβήκαμε
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για φαγητό και κατά τη διάρκεια του σερβιρίσματος ο επικεφαλής της συντροφιάς μας ρώτησε τον
σερβιτόρο από πού θα μπορούσε να τηλεφωνήσει.
Ο σερβιτόρος έφερε ένα ασύρματο τηλέφωνο στο
τραπέζι κι ο δικός μας άνοιξε το μπλοκάκι του
και χτύπησε έναν τοπικό αριθμό, λέγοντάς μας:
«Παίρνω στο κινητό του τον πρώην ταχυδρόμο της
περιοχής. Τώρα είναι συνταξιούχος. Αν είναι καλά
θα επικοινωνήσει». Το τηλέφωνο στην άλλη άκρη
φαίνεται να χτύπησε αρκετές φορές χωρίς απάντηση. Ο δικός μας όμως επέμενε.
Κάποια στιγμή φάνηκε να απαντά μια φωνή.
Αντάλλαξαν οι δυο τους μερικές κουβέντες και το
τηλεφώνημα τελείωσε. Μετά πληροφορηθήκαμε
ότι ο πρώην ταχυδρόμος θα μας δεχόταν στο σπίτι του αργά το επόμενο βράδυ. Σε ερώτησή μου, αν
τον ήξεραν προσωπικά από πριν, η απάντηση ήταν
αρνητική. Κανείς από τη συντροφιά δεν τον ήξερε.
Κάποιοι άλλοι είχαν πληροφορηθεί αρκετά γι’ αυτόν και έδωσαν στους δημοσιογράφους της Croix
τις πληροφορίες.
Η επόμενη μέρα δεν περνούσε. Όλοι περίμεναν να νυχτώσει. Οι ώρες έφευγαν πολύ αργά είτε
με συζήτηση είτε με ορισμένα σχόλια για την προηγούμενη μέρα είτε με μερικά αναπάντητα ερωτήματα πάνω στα προηγούμενα συμβάντα. Δύο τρεις έκοψαν βόλτες στην πλατεία και στη γέφυρα
που συνέδεε τις δύο όχθες στο τοπικό ποτάμι. Αυτά
ήταν τα μόνα σημεία που συγκέντρωναν ενδιαφέ-
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ρον. Όλοι ροκανίζαμε τον χρόνο. Φάγαμε βραδυνό
και κατά τις 10, μια ηλικιωμένη κυρία μας ζήτησε
στη ρεσεψιόν. Σηκωθήκαμε και πλησιάσαμε.
Μια γελαστή κυρία γύρω στα 75 μας καλωσόρισε στα γαλλικά και μετά από κάποιες οδηγίες,
μας είπε να την ακολουθήσουμε με αποστάσεις σε
τρεις ομάδες.
Ξεκινήσαμε με μια κατασκότεινη νύχτα. Ελάχιστα φώτα στους δρόμους κι εκτός από δύο - τρεις
βιαστικούς περαστικούς δεν συναντήσαμε ψυχή.
Μετά από μερικά λεπτά στον μικρό δρόμο πίσω
από το δημοτικό σχολείο περάσαμε μια αυλόπορτα,
κάναμε τον γύρω του σπιτιού κι από μια πίσω πόρτα μπήκαμε σε ένα ευρύχωρο σαλόνι που οδηγούσε
από εσωτερική σκάλα σε επάνω όροφο. Κατά την
τοπική συνήθεια βγάλαμε στο πλάι της σκάλας τα
παπούτσια μας και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε τα
σκαλιά.
Η κυρία μπροστά, μας οδήγησε σ’ ένα μεγάλο
δωμάτιο, στο βάθος του οποίου πάνω στο κρεβάτι
ανακαθισμένος ένας γέροντας περίπου 75 ετών
μας χαιρέτησε στα γαλλικά πολύ εγκάρδια. Ήταν
ο συνταξιούχος ταχυδρόμος.
Στην αρχή μας σύστησε την κυρία. Ήταν η
δίδυμη αδελφή του η Ελπίδα. Μετά είχε έναν σύντομο χαμηλόφωνο διάλογο με τον επικεφαλής
της συντροφιάς, για να βεβαιωθεί για το ποιοι
είμαστε, και στη συνέχεια ζήτησε συστάσεις για
τον καθένα.

Εθνικό πάρκο με ελάφια στο Uludağ
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Στον Έλληνα σταμάτησε. Ρώτησε αν θρησκεύει. Κι όταν εκείνος του απάντησε ότι είναι
θεολόγος, συγκινήθηκε. «Μήπως είσαι και κληρικός», ρώτησε.
«Όχι» είπα, «είμαι λαϊκός, διδάσκω στην εκπαίδευση». Η δική του απάντηση μας ξάφνιασε. Δεν
περιμέναμε κάτι τέτοιο. «Εγώ δεν είμαι θεολόγος,
είπε, αλλά είμαι κληρικός. Το ορθόδοξο όνομά μου
είναι π. Μωϋσής και το όνομα του ταχυδρόμου, που
είναι τουρκικό, είναι Emin. Ceyda λεν την αδελφή
μου, την Ελπίδα. Συνταξιοδοτήθηκα ως ταχυδρόμος
πριν πέντε χρόνια, αφού εργάστηκα συνεχώς για
σαράντα πέντε χρόνια σε πολλές περιοχές εδώ στον
νότο. Ιερέας είμαι από τα τριάντα μου και συνεχίζω
να είμαι μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Δεν σκέφτομαι το θάνατο. Συλλογίζομαι μόνο τι θα γίνουν οι
χριστιανοί της περιοχής». Μας μίλησε πολύ εγκάρδια, λες και έβλεπε γνωστά του πρόσωπα.
Άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για ώρες, λες
και περίμενε από καιρό την ευκαιρία να μετακενώσει τις εμπειρίες και την ιστορία της ζωής του
σε ανθρώπους που θα τον καταλάβαιναν. Αναφέρθηκε σε γεγονότα, σε πρόσωπα, σε οικογένειες, σε
αριθμούς. Στα γύρω χωριά σε μια ακτίνα 100-150
χιλιομέτρων έχει καταμετρήσει περίπου 200 χριστιανικές οικογένειες και κάπου 50 μεμονωμένους
χριστιανούς. Οι τελευταίοι άνδρες ή γυναίκες είτε
είναι μόνοι τους, υπερήλικες, είτε ζουν σε μικτούς
γάμους. Στην περιοχή του τα τελευταία χρόνια
υπάρχει μια σιωπηρή ανοχή των μουσουλμάνων
στην ύπαρξη των χριστιανών. Φυσικά οι χριστιανοί ζουν αθόρυβα και αποφεύγουν να προκαλούν
και να δημιουργούν εντάσεις.
Έλεγε, έλεγε, έλεγε κι εμείς ακούγαμε. Ήταν
μια νύχτα φορτωμένη με εμπειρίες που άλλαζαν
καρδιές. Σχεδόν χαράματα άρχισε ο π. Μωϋσής
να κουράζεται. Η αδελφή του μας παρακάλεσε να
σταματήσουμε. Ο παππούς είχε περάσει πρόσφατα
μια βρογχοπνευμονία κι ήταν θαύμα πώς άντεξε
τόσες ώρες.
Ήταν τέσσερις τα ξημερώματα. Σηκωθήκαμε.
Τον πλησίασα και του ζήτησα να φιλήσω το χέρι
του. Μου το έδωσε και με ευλόγησε με χαμόγελο.
Το ίδιο έκανε και στα υπόλοιπα μέλη της συντροφιάς. Τον αποχαιρετήσαμε και κατεβήκαμε σιωπηλοί στο μεγάλο σαλόνι. Δεν φύγαμε όμως. Η κυρία
Ελπίδα μας κράτησε.
Είχε ετοιμάσει πρωινό για όλους και παρακάλεσε να μείνουμε μέχρι να αρχίσει κίνηση στους
δρόμους. Μείναμε ώς τις 8 το πρωί αμίλητοι, κι
ύστερα πάλι δύο-δύο, και με απόσταση μεταξύ μας,
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φύγαμε για το ξενοδοχείο.
Σε δύο ώρες εγκαταλείπαμε το όμορφο κεφαλοχώρι με κατεύθυνση ένα άλλο χωριό κοντά στον
μεγάλο χείμαρο. Ο π. Μωϋσής μας είπε να επισκεφθούμε τον κουρέα. Ήταν ένας Κύπριος που παντρεύτηκε Τουρκάλα και την έκανε χριστιανή. Οι
δικοί της τον κυνήγησαν, τον έδειραν, αλλά αυτός
το δικό του. Έχει αλλάξει τρεις φορές διαμονή σε
διάφορες περιοχές και τελικά βρήκε την ησυχία
του στο χωριό που πηγαίναμε. Η διαδρομή ήταν
σχετικά εύκολη αν εξαιρέσει κανείς την παρέμβαση ενός καρφιού. Περνούσαμε από ένα χωριό,
όπου δίπλα σε σταυροδρόμι χτιζόταν μια διόροφη
οικοδομή. Από το ξεκαλούπωμα του μπετόν ένα
απείθαρχο καρφί πετάχτηκε στο δρόμο κι εμείς
απρόσεχτοι το πατήσαμε. Η αλλαγή της ρεζέρβας
κράτησε λίγο, αλλά ήταν ευκαιρία να πιούμε έναν
καλό καφέ στο απέναντι καφενείο και να ρωτήσουμε από πού θα πάμε στο χωριό που μας ενδιέφερε. Ο
καφετζής έβγαλε ένα άδειο κουτί τσιγάρων και στο
πίσω μέρος μας σχεδίασε τη διαδρομή. Όταν φύγαμε και ακολουθήσαμε τον «χάρτη», καταλάβαμε
πόσο μας βοήθησε το καρφί. Αν δε στεκόμασταν
και δε ρωτούσαμε, σίγουρα θα είχαμε μπερδευτεί.
Φτάσαμε απόγευμα και κατευθυνθήκαμε στο
κέντρο του χωριού. Ήταν μια κυκλική πλατεία
με βρύση, μεγάλα δένδρα και παγκάκια. Κάποιοι
γέροντες κουβέντιαζαν αμέριμνα. Το τζιπ σταμάτησε σε μια άκρη. Κατεβήκαμε, και με τα μάτια
αναζητούσαμε το κουρείο. Δεν φαινόταν πουθενά.
Ο επικεφαλής μας, πλησίασε μια παρέα γερόντων
που του χαμογέλασαν και, στο ερώτημά του για
τον κουρέα, του έδειξαν την κατεύθυνση σε έναν
πλάγιο δρόμο. Αφήσαμε το τζιπ και με τα πόδια βαδίσαμε προς το σημείο που μας έδειξαν. Στο πρώτο
στενό δεξιά φάνηκε το κουρείο με τρεις καλλιγραφικές επιγραφές. Μία στα τουρκικά, μία στα αγγλικά και μία στα ελληνικά. Βρήκαμε τον κουρέα.
Ήταν ένα παληκάρι γύρω στα 40, που καθόταν
έξω από το κουρείο του και άκουγε από ένα ραδιοφωνάκι κυπριακά από το ΡΙΚ.
Πήρα την πρωτοβουλία να τον «διακόψω».
«Έχεις χρόνο για συγκινήσεις πατριώτη;» του είπα.
Πετάχτηκε όρθιος, μ’ αγκάλιασε και ρώτησε. «Έλλαδίτης εδώ, πώς βρέθηκε;». Αυτό ήταν. Έγινε άλλος άνθρωπος. Ο Κυριάκος από τη Λεμεσό θυμήθηκε ποιος είναι. Μπήκαμε όλοι στο κουρείο και
άρχισαν οι συστάσεις. Το πρώτο πράγμα που δήλωσε ήταν για το βράδυ. «Είστε φιλοξενούμενοί μας. Η
Δέσποινα θα ετοιμάσει τα πάντα». Αμέσως πήρε στο
τηλέφωνο τη σύζυγό του και με λίγες κουβέντες
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έδωσε τα νέα και τις εντολές για την ετοιμασία.
Προσπάθησα να το αποφύγω, αλλά ήταν αδύνατο.
Βιάστηκε να κλείσει το μαγαζί. Μας πήρε για να
μας πάει στο ξενοδοχείο που είχαμε κλείσει και στη
συνέχεια, μας πήγε σ’ ένα κέντρο δίπλα σε νερόμυλους και μας κέρασε ό,τι επιθυμούσε ο καθένας
μας.
Το βράδυ στο σπίτι του έγινε πανηγύρι. Η συζυγός του, μια ευγενική κοπέλα γύρω στα 30 και
τα δύο παιδιά τους, ο Άντρος και ο Χρήστος γιόρταζαν πραγματικά την επίσκεψή μας. Και το τραπέζι, μια πανδαισία γεύσεων, με τρία διαφορετικά
πιάτα, ζιβανία (κυπριακό τσίπουρο) και κρασί του
ΚΕΟΣ. Μάθαμε, και τι δε μάθαμε; Ο Κυριάκος μας
είπε τις περιπέτειές του. Δύο φορές πήγε φυλακή
για θρησκευτικούς λόγους, ενώ ξύλο δεν θυμάται
πόσες φορές έφαγε από φανατικούς, αλλά κι απ’ τα
πεθερικά του. Τελικά την έκλεψε την Esma, που
επιθυμούσε να βαπτιστεί γρήγορα, και η ίδια ζήτησε να πάρει το όνομα της Παναγίας. Έγινε Δέσποινα κι είναι το καμάρι της γειτονιάς και του χωριού.
Αυτές οι τέσσερις ψυχές ανακάλυψαν στο χωριό
επτά ακόμη χριστιανούς κι αυτοί μακρυνής ελληνικής καταγωγής. Συναντώνται συχνά, ψάλλουν,
διαβάζουν θρησκευτικά βιβλία και τις μεγάλες
γιορτές ή πηγαίνουν ή φέρνουν τον π. Μωϋσή και
τους κοινωνεί.
Φύγαμε πολύ αργά. Ο Κυριάκος μας πήγε μέχρι το ξενοδοχείο. Εκείνη τη νύχτα δεν κοιμήθηκε
κανείς μας. Όλοι σκεφτόμασταν εκείνη την ευλογημένη οικογένεια σ’ ένα τόπο που αγάπησαν, παρότι αρχικά δεν τους αγάπησε. Όμως η πίστη και
η αγάπη τους έκαναν το θαύμα. Ο Κυριάκος κι η
οικογένειά του ήταν «στολίδι για το χωριό». Έτσι
τους χαρακτήρησε αυθόρμητα η σύζυγος του ξενοδόχου, όταν το πρωί ετοιμαζόμασταν να αναχωρήσουμε.
Η αναχώρησή μας ήταν συγκινητική. Τρεις
Ρωμιοί και μια Τουρκάλα που έγινε Δέσποινα, μας
ξεπροβόδισαν δακρυσμένοι μέχρι τα τελευταία
σπίτια κι από ‘κει δε σταμάτησαν να χαιρετούν, με
υψωμένα τα χέρια, μέχρι που μας έχασαν στη στροφή του δρόμου. Οι Γάλλοι απόρησαν. Με ρωτούσαν
αν έτσι γίνεται παντού, όταν κι όπου συναντώνται
Έλληνες. Απάντησα με μισόλογα κι έστρεψα τη
συζήτηση στη μοναξιά του ξενητεμένου, που όταν
βλέπει δικούς του ξεχνά τις αποστάσεις, τα βάσανα, τη σκληρότητα γύρω του και θέλει να γιορτάσει. Το τραπέζι, ο διάλογος, η κοινωνία των προσώπων κι ο αποχαιρετισμός είναι ανατάσεις ψυχής
και υπέρβαση κάθε πικρίας της ζωής.
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Οι επόμενοι προορισμοί δεν διέφεραν και πολύ
από τους προηγούμενους.
Ο επικεφαλής της συντροφιάς μας είχε ήδη
επικοινωνήσει και έκλεισε τις επόμενες συναντήσεις μας. Σε μια μικρή κωμόπολη έπρεπε να συναντήσουμε τον Δήμαρχό της, κρυπτοχριστιανό,
γυιό ορθόδοξου ιερέα, που έφυγε πρόσφατα από τη
ζωή. Ο Δήμαρχος μας περίμενε και μας φιλοξένησε
στο σπίτι του. Μας μίλησε για δικά του πρόβλήματα κι άφησε να διαφανεί μια πίστη ανάμεικτη με
συγκλονιστική υπομονή για καλύτερες μέρες.
Στην μικρή πόλη του κατοικούσαν πολλές ψυχές
και για τα θρησκευτικά τους καθήκοντα έφερναν
τώρα ιερέα από αρκετά μακρυά.
Κάπου αλλού, σ’ ένα χωριό μέσα σε πυκνό δάσος, που για να το βρούμε, το ψάχναμε ένα απόγευμα, συναντήσαμε έναν ανάπηρο ζωγράφο,
που τα δυο του πόδια «αχρηστεύτηκαν» στη φυλακή, επειδή έκρυβε διωκόμενους χριστιανούς.
«Τώρα», μας είπε, «ηρέμησαν τα πράγματα. Άλλοτε
η ζωή μας ήταν μαρτύριο». Στο πρόσωπό του είδαμε έναν καλοσυνάτο άνθρωπο, διαρκώς γελαστό,
με αισιοδοξία και χιούμορ. Όταν σηκωθήκαμε
λίγο πριν από τη δύση του ηλίου για να φύγουμε,
άρχισε να γελά. «Και πού να πάτε;» μας λέει. «Το
δάσος είναι κατασκότεινο, θα χαθήτε». Αναγκαστικά μείναμε εκεί, μαζί με την οικογένειά του. Κι η
έκπληξη ήρθε όταν σκοτείνιασε έξω και χτύπησε
η πόρτα. Είχε φροντίσει να ειδοποιήσει -έχουν κι
εκεί κινητά- όλους τους χριστιανούς και σε μια
ώρα γέμισε το σπίτι ψυχές. Όλοι ήρθαν με τα
φαγητά τους. Η νοικοκυρά έστρωσε στο πάτωμα
πολύχρωμα κιλίμια, από πάνω λευκά τραπεζομάντηλα, αραδιάστηκαν τα πιάτα κι πιατέλες, γέμισαν τα ποτήρια με σπιτικό κρασί, στρωθήκαμε
γύρω στους πενήντα σταυροπόδι, μου ζήτησαν να
κάνω προσευχή και μετά το «Χριστέ ο Θεός ημών,
ευλόγησον την βρώσιν καί πόσιν των δούλων...»
σταυροκοπήθηκαν όλοι κι έλαμψαν τα πρόσωπά
τους. Μείναμε εκεί όλη τη νύχτα. Οι πιο πολλοί
καταλάβαιναν τα ελληνικά. Τους μίλησα κι απάντησα σε ερωτήσεις τους.
Είπα δυο λόγια για την ελπίδα, για την εσωτερική ειρήνη και για το νόημα της ζωής. Όταν το πρωί
ετοιμαστήκαμε ν’ αναχωρήσουμε μας αγκάλιασαν
όλους και μας αποχαιρέτησαν δακρυσμένοι. Τρεις
- τέσσερις ακόμη συγκινήσεις σε επόμενες στάσεις
και το οδοιπορικό μας πήγαινε να κλείσει.
Ο σκοπός του ταξιδιού είχε ουσιαστικά επιτευχθεί. Από δω και πέρα το ταξίδι θα γινόταν λιγάκι
τουριστικό.
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Σελεύκεια: Πανοραμική άποψη.

Έπρεπε να αφήσουμε τα δυτικά της οροσειράς
του Ταύρου, την Τραχεία Κιλικία και να κατεβούμε στα παράλια. Ευτυχώς, όπως μας πληροφόρησαν, οι δρόμοι προς το νότο ήταν πολύ καλοί. Αν
φθάναμε στη Silifke (Σελεύκεια) θα τελείωνε η ταλαιπωρεία μας. Βέβαια η Σελεύκεια ήταν αρκετά
μακρυά. Χρειάστηκαν έξι ώρες ταξίδι για να δούμε τα τείχης της από τα δυτικά και να μπούμε στο
κέντρο. Μια πόλη πάνω στον Καλύκανδο ποταμό,
τόπο αγίων και μαρτύρων, με ελληνιστικά και βυζαντινά κάστρα.
Από εδώ μπαίνουμε σε τουριστική περιοχή, με
σύγχρονους μεγάλους δρόμους και το ταξίδι μας
προς την Μερσίνα δεν θα είναι περισσότερο από
μια ώρα. Ο παραλιακός δρόμος συνδυάζει θέαμα,

Μερσίνα: Άποψη της πόλης
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Σελεύκεια: Η Αγία Σοφία έρημη

άνεση και ασφάλεια.
Δεξιά η θάλασσα της Μεσογείου και αριστερά
οι κατάφυτοι λόφοι και τα βουνά προσφέρουν μια
εντυπωσιακή εικόνα. Η πόλη είναι καινούργια.
Ιδρύθηκε το 1832, αλλά από τις ανασκαφές που
έγιναν το 1947 βρέθηκαν κτίσματα αρχαίας πόλης
που καλύπτουν μία μεγάλη χρονική περίοδο από
την 7η ώς τη 2η χιλιετία π.Χ. Φθάσαμε κατά τις
2.30’ το μεσημέρι, κατάκοποι, αλλά χαρούμενοι
γιατί επιτέλους τελειώσε η ταλαιπωρία των βουνών, με τους δύσκολους δρόμους, το υψόμετρο,
την υγρασία και τους επικίνδυνους χειμάρους. Η
Μερσίνα τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει αναπτυχθεί τουριστικά και αξιοποίησε σε εντυπωσιακό
βαθμό της φυσικές ομορφίες των παραλίων της. Ο

Μερσίνα: Άποψη του λιμένος
Eνατενίσεις

Άδανα: Πάρκο αναψυχής
πληθυσμός της ξεπερνά σήμερα τις 220.000 κατοίκους.
Ξεκουραστήκαμε στη Μερσίνα μέχρι το απόγευμα και λίγο πριν από τη δύση του ηλίου ξεκινήσαμε για τον επόμενο προορισμό μας, την Ταρσό.
Η διαδρομή είναι περίπου 30’ λεπτά. Εδώ συναντούμε την ιστορία από την εποχή του Στράβωνα, που την θεωρεί σπουδαιότερη από την Αθήνα
και την Αλεξάνδρεια. Κατά τους ιστορικούς πρέπει να χτίστηκε από τον βασιλιά των Ασσυρίων
Σενναχηρείμ γύρω στο 680 π.Χ. με σκοπό να την
καταστήσει φρούριο του βασιλείου του στο νότο.
Στα χρόνια του Στράβωνα, η φιλολογική και φιλοσοφική της σχολή έγινε περιζήτητη από σπουδαστές τού τότε γνωστού κόσμου, αφού πλήθος
διδασκάλων όπως οι στωικοί φιλόσοφοι Αντίπατρος και Αρχέδημος, οι δύο Αθηνόδωροι, οι γραμματικοί Αρτεμίδωρος και Διόδωρος, αλλά και ο
τραγικός ποιητής Διονυσίδης την προτίμησαν
για να διδάξουν.
Είναι επίσης γνωστό ότι υπήρξε πατρίδα του
Αποστόλου Παύλου, αφού από πολύ ενωρίς εγκαταστάθηκε εδώ ιουδαϊκή κοινότητα, που αναπτύχθηκε και αυξήθηκε ταχύτατα. Έτσι εξηγείται η
πλούσια ελληνική παιδεία που απέκτησε ο Σαύλος
κατά τη νεανική του ηλικία και επίσης οι ακριβείς
γνώσεις του για την ελληνική κοσμογονία, θεογονία και θεολογία.
Η Ταρσός, μετά τις πρόσφατες ανασκαφές από
Γάλλους αρχαιολόγους, απέκτησε ιδιαίτερη σημασία, αφού αναδείχθηκε το πολύμορφο ιστορικό
της παρελθόν από την ελληνική, ελληνιστική,
ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο. Σε συνδυασμό
με την πλούσια σε αγροτικά προϊόντα περιοχή
Eνατενίσεις



Άδανα: Κυκλοφοριακή συμφόρηση
αναπτύχθηκε ταχύτατα. Η πόλη ρυμοτομήθηκε
ορθολογικά και οι μεγάλες λεωφόροι την προέβαλαν με την πλέον σύγχρονη όψη. Σήμερα είναι κέντρο εμπορίου, σύγχρονων βιοτεχνιών και
έντονης τουριστικής κίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Δύο χιονοδρομικά κέντρα στον
διπλανό Ταύρο, λειτουργούν περίπου τέσσερις
μήνες το χειμώνα. Επιπλέον η εγγύτητα προς
τη θάλασσα διευκολύνει την επίσκεψή της από
το εξωτερικό και βέβαια την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου. Ο σημερινός πληθυσμός της
Ταρσού, κατά κανόνα γεωργο-κτηνοτροφικός και
αστικός, ανέρχεται σε 216.382 κατοίκους (απογραφή του 2000).
Ο επόμενος προορισμός μας, μετά την Ταρσό,
ήταν τα Άδανα (Adana). Η απόσταση είναι σχετικά μικρή, γύρω στα 37 χιλιόμετρα, με έναν υπέροχο δρόμο, που μας οδήγησε σύντομα στην μεγάλη
πόλη.
Τα Άδανα είναι χτισμένα δίπλα στον ποταμό
Σάρρο (Seyhan). Κατά την παράδοση πρώτος οικιστής τους ήταν ο μυθικός Άδανος. Η πληθυσμιακή ανάπτυξή της περιοχής συνδέεται αρχικά με
τη δυναστεία των Σελευκιδών και αργότερα με
την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα το 15% των κατοίκων ήταν αρμενικής καταγωγής. Με την άνοδο όμως των Νεοτούρκων και τις σφαφές που ακολούθησαν (1909),
στην πρώτη φάση εσφάγησαν 70.000 Αρμένιοι
και στη δεύτερη άλλες 30.000 Αρμένιοι και άλλοι
χριστιανοί. Το 1918 την πόλη και τα περίχωρα κατέλαβε γαλλικό εκστρατευτικό άγημα που έμεινε
στην περιοχή μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή.
Η γεωγραφική θέση των Αδάνων κάνει την
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Ταρσός: Εμπορικός πεζόδρομος

πόλη σημαντικό κέντρο εμπορίου και βιομηχανίας. Ο δρόμος προς βορρά μέσα από τις Κιλίκιες
Πύλες οδηγεί στην Καππαδοκία και από εκεί στην
Άγκυρα. Ο δρόμος πρός νότο κατευθύνεται προς
τη Συρία και από εκεί σ’ όλη τη Μέση Ανατολή.
Εδώ δημιουργήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά εργοστάσια της Τουρκίας, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η εγκατάσταση πλήθους
βιομηχανικών μονάδων παραγωγής υφασμάτων,
τροφίμων και οικοδομικών υλικών.
Τα Άδανα είναι κέντρο εμπορίας, διακίνησης
και επεξεργασίας του βάμβακος και βέβαια, κέντρο
εξαγωγικού εμπορίου των προϊόντων του. Η πόλη
στολίζεται με λαμπρά κτίρια και εντυπωσιακούς
κοινόχρηστους χώρους, όπως πάρκα, γήπεδα και
υπαίθρια θέατρα. Διαθέτει σύγχρονο μετρό για τις
καθημερινές μετακινήσεις του πληθυσμού της,
αεροδρόμιο με τακτικές πτήσεις πρός όλα τα σημεία της επικράτειας και ανταποκρίσεις που καταλήγουν στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας,
με πληθυσμό 1.300.000 κατοίκους.
Μετά τα Άδανα το τέλος του ταξιδίου είναι η
Αλεξανδρέττα (Iskenderun), πρωτεύουσα του νομού Χατάι. Είναι μια όμορφη πόλη που ιδρύθηκε
από τον Μ. Αλέξανδρο ή κάποιον από τους στρατηγούς του, κοντά στα μέρη, όπου οι Μακεδόνες συνέτριψαν τα περσικά στίφη, το 333 π.Χ. στη μάχη
της Ισσού. Οι Έλληνες την ονόμασαν «Μικρή Αλεξάνδρεια», ονομασία από την οποία και προήλθε το
όνομα Αλεξανδρέττα. Η πόλη ανήκε στη Συρία και
μάλιστα ως αυτόνομη επαρχία της, την περίοδο
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Ταρσός: Το πάρκο «Απόστολος Παύλος»

1925-1938. Το 1939 προσαρτήθηκε στην Τουρκία
από την επικυρίαρχη Γαλλία, αν και η πλειοψηφία
των κατοίκων της ήταν αραβικής καταγωγής. Στη
συνέχεια η Τουρκία, με την τακτική των πληθυσμιακών μετακινήσεων, άλλαξε τη σύνθεση του
πληθυσμού και αλλοίωσε την πρωτογενή της
σύνθεση.
Στο πρώτο μας ταξίδι, πριν από 45 χρόνια, το
καλοκαίρι του ’63, η Αλεξανδρέττα ήταν μια μεσοαστική πόλη με στενά δρομάκια και αξιοποιημένο
μόνον ένα μικρό τμήμα της παραλίας της. Τότε ο
πληθυσμός της δεν ξεπερνούσε τις 60.000 κατοίκους. Στην είσοδο της πόλης ο Έλληνας επισκέπτης, μπαίνοντας από το Βορρά, συναντούσε μάντρες με υλικά οικοδομών, συνεργεία αυτοκινήτων και μικρά ελαιοτριβεία. Η έκπληξη του όμως
ήταν τα ονόματα των ιδιοκτητών με ελληνικά
γράμματα. Στο ένα έγραφε «Μάρμαρα - πλακάκια
Γιουσούφ Μυλωνάκης», πιο κάτω «Συνεργείο αυτοκινήτων - Ισμαήλ Ρασιδάκης» και δίπλα «Ελαιοτριβεία – Αρσλάν Γουμενάκης». Με την ίδια εικόνα
ακολουθούσε η συνέχεια. Ένας ολόκληρος δρόμος θύμιζε Κρήτη, αλλά μόνο στα επώνυμα, αφού
τα μικρά ονόματα ήταν τουρκικά. Ίσως αργότερα
μαθαίναμε τι συνέβαινε.
Ο καθηγητής μας, με τη βοήθεια του τότε βοηθού και σήμερα Ομότιμου Καθηγητή Χρήστου
Κρικώνη, είχαν προνοήσει για όλα. Έκαναν κράτηση σ’ ένα μικρό, καλό ξενοδοχείο, και ο έμπειρος
οδηγός μας μας οδήγησε κατ’ ευθείαν στην πόρτα
του. Ένας ευτραφής ψηλός κύριος με ένα ατέλειωτο χαμόγελο μας περίμενε. Μόλις άνοιξε η πόρτα
Eνατενίσεις

Αλεξανδρέττα: Άποψη της παραλίας

Αλεξανδρέττα: Το ξενοδοχείο του «Κρητικού»

του λεωφορείου, πλησίασε κοντά μας, μας χαιρέτησε σε άψογα ελληνικά και φώναξε: «Καλώς ορίσατε». «Σας περιμένω από το πρωί». «Ήρθατε επιτέλους». «Το ξενοδοχείο μου είναι δικό σας». Αυτή
ήταν η μεγάλη μας έκπληξη. Το βράδυ τις ίδιας
μέρας μας περίμενε και μια δεύτερη. Στην ταράτσα του ξενοδοχείου είχε ετοιμαστεί ένα μεγάλο
τραπέζι σε σχήμα Π, για ένα εξαιρετικό δείπνο που
μας πρόσφερε ο ιδιοκτήτης του. Καθήσαμε ελαφρά
σφιγμένοι. Κάτι συνέβαινε.
Στην κεφαλή του τραπεζιού κάθησε ο καθηγητής μας - Θεός σχωρέσ’ τον. Ένας αλησμόνητος
δάσκαλος, με πλούσια καρδιά, ατέλειωτη καλοσύνη και κυρίως απλότητα και διακριτική ευγένεια.
Ήταν ο Ιωάννης Αναστασίου – δίπλα του ένα κάθισμα κενό, και δίπλα του ο ξενοδόχος. Σε λίγο μπήκε
μια κυρία που κάθησε ανάμεσα στον καθηγητή και
τον ξενοδόχο. Από τον τρόπο άνεσης καταλάβαμε,
ότι ήταν η σύζυγός του ξενοδόχου. Ήρθαν οι σερβιτόροι, γέμισε το τραπέζι αγαθά, κάτι είπε ψιθυριστά ο καθηγητής και έκανε νόημα να σηκωθούμε
για προσευχή. Όλοι κόβαμε με το ένα μάτι το ζεύγος για να δούμε αν θα κάνουν «σταυρό». Έκαναν
και μάλιστα ορθόδοξο. Καθήσαμε. Η κυρία όρθια,
μας καλωσόρισε το ίδιο ελληνικά, με κρητική προφορά. Μας είπε για τη συγκίνηση και τη χαρά της
και ρώτησε αν είχαμε μαζί μας Κρητικούς. Είχαμε
τρεις, που σηκώθηκαν και χαιρέτησαν, με φωτισμένα τα πρόσωπά τους. Κάθησε εκείνη και σηκώθηκε ο σύζυγος, για να λύσει απορίες μας.
Μας είπε, λοιπόν, πως η Αλεξανδρέττα έχει αρκετές χιλιάδες Έλληνες, που προέρχονται από την
Eνατενίσεις



Κρήτη. Το ερώτημα ήταν· τί συνέβη; Έτσι μάθαμε
ότι στην Κρήτη στα δύσκολα χρόνια των τουρκικών διωγμών των χριστιανών, πολλοί Κρήτες είχαν βίαια εξισλαμιστεί και στην ανταλλαγή των
πληθυσμών, επειδή κακώς θεωρήθηκαν Τούρκοι,
προωθήθηκαν περιφρονητικά στα παράλια της
Μικράς Ασίας, στην Αλεξανδρέττα, νοτιότερα, στο
Χαμιδιέ της Συρίας και σε δύο χωριά κοντά στην
Τρίπολη της Λιβύης. Από τότε τους έμεινε η «ρετσινιά». Τους ονόμασαν Τουρκοκρητικούς. Τα χρόνια
ήταν δύσκολα για τους πρώτους, τους πατεράδες
τους. Έζησαν περιφρόνηση και σκληρή ζωή.
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η νέα γενειά
άρχισε να ενδιαφέρεται για τις ρίζες της. Πολλοί
ταξίδεψαν στην Κρήτη. Βρήκαν παππούδες, θείους και εξαδέλφια. Βαπτίστηκαν χριστιανοί. Παντρεύτηκαν Κρητικιές κι είτε έμειναν για πάντα
εκεί, είτε ήρθαν με τις γυναίκες τους εδώ για να
συνεχίσουν με δύο ονόματα, ένα ψεύτικο κι ένα
αληθινό, ορθόδοξο. «Κι εγώ σ’ αυτούς τους δεύτερους ανήκω. Το πρώτο όνομά μου ήταν Τουρχάν και
το χριστιανικό μου είναι Μανώλης. Η γυναίκα μου
είναι βέρα Κρητικιά, ατούρκευτη. Το όνομά της είναι
Βαγγελιώ και έχει κι ένα ψεύτικο. Την «δηλώσαμε»
ως Αρζού».
«Στην Αλεξανδρέττα οι Ρωμιοί κρατούν την οικονομία. Είναι έμποροι, είναι επιστήμονες, είναι ναυτικοί. Έχουν επτά κινηματογράφους και φέρνουμε
ταινίες ελληνικές. Ο Παπαμιχαήλ, η Βουγιουκλάκη,
η Βούρτση, ο Ξανθόπουλος, ο Ζερβός, ο Ηλιόπουλος
και ο Φωτόπουλος μαζεύουν χιλιάδες κόσμο. Κι οι
ταβέρνες μας είναι επίσης γεμάτες, κάθε βράδυ».
57

Φύγαμε τότε, το ’63 γεμάτοι σκέψεις και συγκινήσεις. Ο Κρητικός είχε περάσει μηνύματα στις
καρδιές όλων μας. Το όνομά του έμεινε στη μνήμη
μας, ακόμη και το ξενοδοχείο του με το ελληνικό
όνομα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ», που ο ίδιος το έλεγε· «Το
ξενοδοχείο του Κρητικού». «Μη ξεχάσετε» μας
είπε, όταν τον αποχαιρετούσαμε «ότι το Ξενοδοχείο μου είναι δικό σας».
Στο προπερσυνό ταξίδι είχαμε άλλες εκπλήξεις. Μπαίνοντας στην Αλεξανδρέττα τα πάντα είχαν αλλάξει. Ούτε μάντρες με οικοδομικά υλικά,
ούτε ελαιοτριβεία, ούτε βέβαια κινηματογράφοι.
Μια σύγχρονη πόλη, απόλυτα τουριστική, με ένα
εντυπωσιακό λιμάνι και δύο μαρίνες γεμάτες με
θαλαμηγούς. Προσπάθησα να θυμηθώ πού περίπου πρέπει να ήταν «το ξενοδοχείο του Κρητικού».
Ήταν αδύνατο. Για σχεδόν μια ώρα κόβαμε κύκλους και βρισκόμασταν πάντα στο ίδιο σημείο.
Τελικά σκέφτηκα να ρωτήσω. Σταμάτησε το αυτοκίνητο μπροστά σ’ ένα ξενοδοχείο. Μπήκα στη ρεσεψιόν και απευθύνθηκα στα γαλλικά στον υπάλληλο. «Μήπως ξέρεται πού είναι το ξενοδοχείο του
Κρητικού»; Ο υπάλληλος γέλασε και με ρώτησε σε
σπαστά ελληνικά. «Είστε Κρητικός»; Κούνησα αρνητικά το κεφάλι μου και εκείνος πολύ ευγενικά
μου είπε ότι είναι το τρίτο ξενοδοχείο στην ίδια σειρά μετά το δικό τους, που ήταν επίσης Κρητικού.
Πλησιάσαμε, αλλά το παράδοξο ήταν ότι το
κτήριο δεν ήταν αυτό που γνώρισα το 1963. Είμασταν έτοιμοι να φύγουμε, όταν είδα στην πρόσοψη
την ελληνική επιγραφή· «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ». «Εδώ είμαστε» είπα στους δικούς μου, και το τζιπ πλησίασε και έσβησε τη μηχανή. Αμέσως κατευθύνθηκα
στη ρεσεψιόν, όπου στεκόταν μια νεαρή κοπέλα.
Ευγενικά ζήτησα να δω το ιδιοκτήτη. Μου έδειξε
έναν κύριο γύρω στα 55 σε μια πολυθρόνα που έπινε το τσάι του. Πλησίασα, χαιρέτησα και διακινδυνεύοντας γκάφα, τον ρώτησα στα ελληνικά· «Μήπως είστε ο γυιός του Μανώλη»; Στο ερώτημά μου
πετάχτηκε όρθιος. «Γνωρίζατε τον πατέρα μου»; ρώτησε. Μετά την απάντησή μου, άλλαξε η ατμόσφαιρα. Φώναξα μέσα τη συντροφία μας. Τους σύστησα
κι άρχισε μια αναδρομή στο παρελθόν για να μάθω
κάποια πράγματα που δεν ήξερα. Ο Μανώλης είχε
πεθάνει πριν από επτά χρόνια. Η μητέρα του η κυρία Ευαγγελία ζούσε, καλά στην υγεία της, κι αυτός, ο Σίφης, με την αδελφή του την Ασημίνα, λίγο
μικρότερή του, κρατούσαν το ξενοδοχείο. Η «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» που ήξερα γκρεμίστηκε πριν εννέα
χρόνια και χτίστηκε το νέο δεκαόροφο ξενοδοχείο
που έχει το ίδιο όνομα και σε ολόκληρη την Αλε58



ξανδρέττα οι ντόπιοι το ξέρουν ως «Το ξενοδοχείο
του Κρητικού». Οι ίδιοι ταξιδεύουν χρόνο παρά
χρόνο στην Κρήτη. Ο Σίφης παντρεύτηκε Κρητικιά κι έχει δύο γυιούς κι η Ασημίνα παντρεύτηκε
ντόπιο που τον πήγε πρώτα στην Κρήτη και τον
βάφτησε. Σήμερα έχει μία κόρη κι έναν γυιό. Μείναμε εκεί το βράδυ. Μας έκαναν ένα εντυπωσιακό
τραπέζι, όπου είμασταν η συντροφιά των επτά κι
ολόκληρη η οικογένεια με επικεφαλής της κυρία
Ευαγγελία. Στο τραπέζι η οικοδέσποινα πρόσταξε
για προσευχή και τα παιδιά είπαν το «Πάτερ ημών»
και το «Δι’ ευχών». Η κυρία Ευαγγελία ζήτησε να
ξαναθυμήσω τη συνάντηση στο τραπέζι του ’63.
Θύμησα αργά-αργά όσα κράτησα από τα λόγια του
μακαριστού συζύγου της και κυρίως εκείνα που
σφράγισαν την μνήμη μου. Εκείνη θυμήθηκε και
βούρκωσε. Έκανε το σταυρό της και χαμογέλασε.
Σε μια στιγμή έγνεψε το μεγάλο εγγονό της, τον
Μανωλιό, κι εκείνος σηκώθηκε, βγήκε και σε λίγο
επέστρεψε με μια κρητικιά λύρα. Τράβηξε λίγο
πιο πίσω το κάθισμά του, έβαλε το ένα πόδι πάνω
στο άλλο, ακούμπησε τη λύρα του στο γόνατο, και
σε λίγο ο αέρας της Αλεξανδρέττας μυρώθηκε με
ριζίτικα και νοσταλγικές μαντινάδες. Το τραπέζι
έκλεισε με ξεροτήγανα. Αυτοί οι Κρητικοί είναι
παράξενοι. Όπου κι αν πάνε κουβαλούν μαζί τους
και τις γλύκες τους.
Λίγο αργότερα, από το παράθυρο του δωματίου
μου, έβλεπα την φωτισμένη Αλεξανδρέττα, ολότελα αλλαγμένη, με σχεδόν διπλάσιο πληθυσμό από
τότε που την πρωτοαντίκρυσα. Μια συριακή πόλη
εκεί στην άκρη της Μεσογείου, που έγινε τούρκικη. Σ’ αυτή την πόλη ζουν αρκετοί Κρήτες, πιστοί
χριστιανοί που δίνουν νόημα στη ζωή και τη σύγχρονη ιστορία της. Το πρωί ετοιμαζόμασταν για
αναχώρηση. Ο επικεφαλής μας με τη βοήθεια του
Σίφη πήγαν και παρέδωσαν το αυτοκίνητό μας στο
τοπικό γραφείο της εταιρείας που μας νοίκιασε το
τζιπ στην Αττάλεια. Στις 10 π.μ. με δύο αυτοκίνητα ξεκινήσαμε για το αεροδρόμιο, από όπου σε μία
περίπου ώρα πετάξαμε για την Αττάλεια.
Το ταξίδι είχε τελειώσει. Ένα πλήθος εμπειριών σφράγισε τις καρδιές όλων. Οι ξένοι έμειναν
άφωνοι μπροστά στις περιπέτειες των δικών μας σ’
αυτή τη ματωμένη γη. Φύγαμε με πλήθος ατελείωτων σκέψεων. Η Μικρά Ασία πίσω μας... πορεύεται
στο παρόν και θυμάται το παρελθόν της. Θυμάται
και νοσταλγεί. Νοσταλγεί και πιστεύει. Πιστεύει
και ελπίζει σε καλύτερες μέρες, όταν οι κρυπτοχριστιανοί θα αποτινάξουν το «κρυπτο» και θα είναι ελεύθεροι να δοξολογούν τον Θεόν τους. 
■
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Η κάθαρση,
ο νους, η ψυχΗ
και το Εν

κατΑ τον ΠλωτΙνο
l Του Κλείτου Ιωαννίδη
Θρησκειολόγου-Καθηγητή Φιλοσοφίας

Η νοσταλγία της επιστροφής

Η

κάθαρση για τον Πλωτίνο προϋποθέτει την απομάκρυνση από το
εσωτερικό του ανθρώπου κάθε στοιχείου ξένου προς το Ένα, το Ον,
που είναι επέκεινα των όντων και
«ἐπέκεινα τῆς οὐσίας, πρεσβείᾳ τε καὶ δυνάμει»,
όπως πολύ επιγραμματικά μας είπε ο Πλάτων στην
Πολιτεία. Το Εν, είναι ταυτόσημο με το Πλατωνικό Αγαθό, την πηγή της ζωής και την πρώτη αιτία
όλων των όντων. Στη διαλεκτική πορεία προς την
πηγή κάθε πράγματος, το υπέρτατο Αγαθό, ο άνθρωπος, ξαναβρίσκει τη χαμένη του ύπαρξη, το
χαμένο του εαυτό. Πρόκειται για απογύμνωση
από ό,τι και όσα δεν είναι το Εν, ώστε να ενοικήσει
εντός του ανθρώπου η αιώνια πραγματικότητα και
η παρουσία του Ενός1.
Η επανεύρεση του απολεσθέντος εαυτού παίρνει τη μορφή της επιστροφής στον οίκο του ουράνιου πατρός, του αιωνίου εραστού της ψυχής.
Γι’ αυτό και η κάθαρση στην Πλωτινική γλώσσα
συνοδεύεται από την ισχυρή επιθυμία του γυρισμού στην πατρική εστία, τη ρίζα της ανθρώπινης
ύπαρξης και ουσίας, την ίδια τη φύση και το είναι
των όντων και των πραγμάτων2.
Ο Πλωτίνος μεταφράζει σε όρους ζωής και νοσταλγίας επιστροφής τον Πλατωνικό ορισμό του
1 Rene Arnou, Le Desir de Dieu dans la philosophie de Plotin,

Paris, 1921, σ.202. Εννεάδες, ΙΙΙ, 6,5.
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Τιμαίου ότι ο άνθρωπος είναι «φυτόν οὐράνιον»,
το οποίο έχει τις ρίζες του στον ουρανό και όχι στη
γη. Πιστός σύμμαχος του νοσταλγού και ζητητού
του αιωνίου θα παραμείνει ο νους, ο κυβερνήτης
της ψυχής. Η μεταστροφή του όμματος, του βλέμματος της ψυχής, προς τη νοητή πραγματικότητα,
κατά σταθερό και αδιάλειπτο τρόπο, θα της επιτρέψει να βρει την οδό της σωτηρίας από όλα όσα την
εμποδίζουν από την αληθινή θέα των υπερβατών.
Η μόνιμη εγκατάσταση της ψυχής στην υπερβατική πραγματικότητα του νου, σημαίνει γι’ αυτήν
απελευθέρωση από το φαινομενικό κόσμο του
φθαρτού αισθητού γίγνεσθαι3.
Ύπαρξη στραμμένη προς την εξωτερικότητα,
έστω κι αν αγωνίζεται σπασμωδικά και στιγμιαία
για τα ένδον της ψυχής, δεν έχει καμιά δυνατότητα
ν’ αντικρύσει την αλήθεια του νοητού κάλλους. Το
είναι της ψυχής εγκαθιδρύεται στην πρωτογενή,
την πρώτη και πρωταρχική νοητή τάξη, μόνον όταν
απομακρυνθεί από τις συνάφειες, τις πράξεις, τις επιθυμίες, τα πάθη, τις μνήμες και κάθε άλλου είδους
προσκόλληση και συγχρονισμό με τον πρόσκαιρο
και περαστικό, σωματικό, γήινο και υλικό κόσμο.
Για τον Πλωτίνο ο άνθρωπος που προσκολλάται στα
εξωτερικά φαινόμενα είναι επιπόλαιος και χαμένος.
Και γι’ αυτή του την κατάσταση εξορίας από
τον παράδεισο του υπερτάτου Αγαθού είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος, εξαιτίας του τρόπου της ζωής
2 Εννεάδες,
3 Εννεάδες,

ΙΙΙ, 6.6.
ΙΙΙ, 7. 1-8.
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που επέλεξε. Ο Θεός στην προκειμένη περίπτωση
είναι αθώος, απαθής θεατής, αναίτιος. Όπως θάλεγε το τέλος της Πλατωνικής Πολιτείας4.
Για την επανεύρεση της αρχαίας φύσης και της
ομοιότητας με το Θεό, χρειάζεται η φυγή από τον αισθητό κόσμο της διαρκούς αλλαγής προς τη σταθερότητα και αιωνιότητα του άλλου κόσμου, εκείνου
της υπερβατικότητας. Φυγή μόνου προς Μόνον5.
Η εγκατάλειψη του μερικού και η απομάκρυνση από εκείνο, που δεν περιέχει το όλο εντός του, ή,
πιο σωστά, δεν είναι το Όλο, έχει ως αναπόδραστη
συνέπεια την εκδήλωση και παρουσία του πραγματικού Όλου. Σε όποιον από τους ανθρώπους ζει
με ο,τιδήποτε άλλο εκτός από το Όλο, τότε το Εν,
αυτό που αποκαλέσαμε Θεό, Όλο, Αγαθό, δεν φανερώνεται στην ύπαρξη και στη ζωή του. Η φανέρωση του Ενός απαιτεί φυγή από τη σχετικότητα
και την πολλαπλότητα. Ένα τέτοιο κατόρθωμα
προϋποθέτει γιγαντομαχία περί την ουσίαν, όπως
θάλεγε ο Πλάτων, σφοδρή επιθυμία επιστροφής
και νόστο της ουράνιας πατρίδας. Σε τι συνίσταται,
όμως, αυτή η φυγή; Η μεταφορά προς τα νοητά δεν
έχει τίποτε από την εν τόπω και χρόνω αλλαγή.
Πρόκειται για αλλαγή της όρασης. Λέγει χαρακτηριστικά ο Πλωτίνος: «Τὶς οὖν ὁ στόλος καὶ ἡ φυγή;
Οὐ ποσὶ δεῖ διανῦσαι, πανταχοῦ γὰρ φέρουσι πόδες ἐπὶ γῆν ἄλλην ἀπ᾿ ἄλλης οὐδέ σε δεῖ ἵππων
ὄχημα ἢ τὶ θαλάττιον παρασκευᾶσαι, ἀλλὰ ταῦτα
πάντα ἀφεῖναι δεῖ καὶ μὴ βλέπειν, ἀλλ᾿ οἷον μύσαντα ὄψιν ἄλλην ἀλλάξασθαι καὶ ἐνεγεῖραι, ἣν ἔχει
μὲν πᾶς, χρῶνται δὲ ὀλίγοι».6

Η καλλιέργεια της σωστής εσωτερικής όρασης
γίνεται σταδιακά και προοδευτικά, μέχρις ότου το
βλέμμα της ψυχής επιτύχει τη θέα του αληθινού
φωτός, αντικρύσει το ίδιο το ωραίο και την πηγή
του ωραίου, το Αγαθό, «τὴν πηγὴν καὶ ἀρχὴν τοῦ
καλοῦ»7. Εδώ δεν πρόκειται για σταδιακή απάρνηση συγκεκριμένων αντικειμένων, αλλά για απάρνηση μιας συγκεκριμένης οπτικής γωνίας, ενός
ολόκληρου συστήματος αξιών. Η αλλαγή της θέας
απαιτεί απαλλαγή από «δόξας ἀλλοτρίας»8 και
κάθαρση από τα πάθη9. Ο αγωνιστής φιλόσοφος
χρειάζεται «ἄλλον τρόπον τοῦ ἰδεῖν»10.

Οι αρχικές υποστάσεις
Για να ανακαλύψει ο άνθρωπος το διαφορετικό
τρόπο του «ἰδεῖν» και ν’ αντικρύσει τα ουράνια θεάματα του νοητού κάλλους και, στη συνέχεια, για
4 Εννεάδες,
5 Εννεάδες,
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ΙΙΙ, 8. 8-11.
VI. 9.11.

6 Εννεάδες,
7 Εννεάδες,

Ι.6.8.
Ι, 6.9

να ενωθεί με το Εν, χρειάζεται να στραφεί προς
την ενδοχώρα της ψυχής ενθυμούμενος, την ίδια
ώρα, την ουράνια καταγωγή του και ότι είναι παιδί «πατρὸς Θεοῦ»11.

Για την ολοκληρωμένη γνώση του οντολογικού
συστήματος του Πλωτίνου και της λειτουργίας του,
χρειάζεται η περισυλλογή και ο εσωτερικός διαλογισμός της ψυχής, η οποία κρύβει εντός της τις θείες
υποστάσεις, δηλαδή τις πρώτες αρχές και αιτίες του
πραγματικού. Στις τρεις αρχικές υποστάσεις αφιερώνει ξεχωριστό βιβλίο ο φιλόσοφος της Αλεξανδρείας, την πρώτη πραγματεία της πέμπτης Εννεάδος, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Περὶ τῶν τριῶν
ἀρχικῶν ὑποστάσεων». Εδώ γίνεται συζήτηση περί
της ψυχής, του νου, και του Ενός. Στις υποστάσεις
αφιέρωσε και άλλα βιβλία ο διδάσκαλος, όπως για
παράδειγμα τα: «Περὶ ψυχῆς ἀποριῶν πρῶτον, Περὶ
ψυχῆς ἀποριῶν δεύτερον, Περὶ τῆς εἰς τὰ σώματα
καθόδου τῆς ψυχῆς, Περὶ τοῦ εἰ πᾶσαι αἱ ψυχαὶ
μία12, Περὶ νοῦ καὶ τῶν ἰδεῶν καὶ τοῦ ὄντος13, Περὶ
τοῦ νοητοῦ κάλλους14, Ὅτι οὐκ ἔσω τοῦ νοῦ τὰ
νοητὰ καὶ περὶ τ᾿ ἀγαθοῦ15, Πῶς ἀπὸ τοῦ πρώτου τὰ
μετὰ τὸ πρῶτον καὶ περὶ τοῦ Ἑνός16, Περὶ τοῦ πῶς
τὸ πλῆθος τῶν ἰδεῶν ὑπέστη καὶ περὶ τ᾿ ἀγαθοῦ17,
Περὶ τοῦ ἑκουσίου καὶ θελήματος τοῦ Ἑνός18, Περὶ
τ᾿ ἀγαθοῦ ἢ τοῦ Ἑνός»19. Αναφορές και συζητήσεις

για τις τρεις αρχικές υποστάσεις, τις σχέσεις της
απομακρυσμένης μέσα στη λήθη και την άγνοια του
γήινου κόσμου ψυχής, κάνει διαρκώς ο Πλωτίνος
στο σύνολο του έργου του. Ας δούμε όμως συνοπτικά το αρχιτεκτονικό οικοδόμημα των Πλωτινικών
υποστάσεων, τη φύση και τις ιδιότητές τους.

Η ψυχή
Για τον Αλεξανδρινό σοφό οι ψυχές διαδραματίζουν κοσμικό ρόλο. Η ψυχή έχει δημιουργι8 Εννεάδες,
9 Ibid.

ΙΙΙ.6.5

10 Εννεάδες,

11 Εννεάδες,

VI.9.11.
V.I.I.
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κή αποστολή και δίνει ζωή στα ουράνια σώματα,
όπως διατυπώθηκε και από τον Πλάτωνα στο Φαίδρο και στους Νόμους20. Η ψυχή είναι υπεύθυνη
για τα θαυμάσια του ουρανού, εισάγοντας παντού
την τάξη και την κίνηση. Η παρουσία ή η απουσία
της ψυχής ευθύνεται για τη ζωή ή το θάνατο των
όντων, τα οποία ζωοποιεί. Η ψυχή είναι ταυτόσημη με τη ζωή και, για τον Πλωτίνο, δεν υπάρχει
διαφορά μεταξύ ατομικής και κοσμικής ψυχής. Η
του παντός ψυχή είναι παρούσα σ’ όλες τις ατομικές ψυχές. Η κάθοδός τους στα διάφορα σώματα
δεν επηρεάζει καθόλου τη συνυφή τους με την
κοσμική ψυχή, από την οποία εκπορεύονται. Η
ψυχή έχει υπερβατικό περιεχόμενο σε σχέση με το
σώμα, στο οποίο δίνει ζωή και υπόσταση. Η ψυχή
υπαγορεύει στο σώμα τι θα πράξει, το χρησιμοποιεί
και το κινεί απ’ έξω21. Κι αυτή είναι η διαφορά του
Πλατωνισμού από τον Αριστοτελισμό: ο τελευταίος ενώνει την ψυχή με το σώμα, ενώ στον Πλατωνισμό η ψυχή ενεργεί εντός του σώματος ως ξεχωριστό από την ίδια22. «Οἷον σκοτεινὸν νέφος ἡλίου
βολαὶ φωτίσασαι λάμπειν ποιοῦσι χρυσοειδῆ ὄψιν
δίδουσαι, οὕτω τοὶ καὶ ψυχὴ ἐλθοῦσα εἰς σῶμα
οὐρανοῦ ἔδωκε μὲν ζωὴν ἔδωκε δὲ ἀθανασίαν,
ἢγειρε δὲ κείμενον»23.

Προτού εκδηλωθεί η ψυχή, ο ουρανός ήταν
σώμα νεκρό, «ὃ στυγέουσιν οἱ θεοί», όπως λέει η
Ιλιάδα24. Αν ο ουρανός είναι «ζῶον εὐδαῖμον», αυτό
το οφείλει στην ψυχή25. Η δύναμη και η φύση της
ψυχής φαίνονται, επίσης, και στην πανταχού παρουσία της, με την οποία καλύπτει, δίνει ζωή και
κινεί ολόκληρο το σύμπαν. Αντίθετα, το σώμα
διαιρείται, ανάλογα με το χώρο και δεν μπορεί να
είναι παρόν σ’ όλα τα μέρη. Η ψυχή του παντός,
ενοποιεί την πολλαπλότητα των μερών και κάνει
θεό το σύμπαν.
Ονομάζει Θεό τον κόσμο ο Πλωτίνος, γιατί ο
κόσμος συμμετέχει στο θείον της ψυχής, η οποία
του δίνει τη ζωή, την ύπαρξη και την κίνηση. Με
τη σειρά της η ψυχή, πανταχού παρούσα και μία,
ομοιάζει με τον γεννήτορα πατέρα, δηλαδή με την
ανώτερη από αυτήν υπόσταση, το ίδιο το Έν26. Γι’
αυτό, για τον αλεξανδρινό διδάσκαλο, θα πρέπει ο
άνθρωπος, μέσω της κάθαρσης και της απογύμνω12 Εννεάδες,

IV.2-9.
V.9
14 Εννεάδες, V.8.
15 Εννεάδες, V.5.
16 Εννεάδες, V.4.
17 Εννεάδες, VI.7.
18 Εννεάδες,VI.8.
13 Εννεάδες,
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19 Εννεάδες,VI.9.
20 Φαίδρος,

σης, ν’ απαλλαγεί από το φθαρτό και θνητό του
σώμα, το ένδυμα αυτό της ψυχής, όπως μας λέει
χαρακτηριστικά ο Πλατωνικός Γοργίας27.
Η Πλωτινική αυτή κοσμολογία συνοδεύεται
από την ηθική πράξη. Η γνώση της κοσμικής ψυχής συνεπάγεται ανύψωση του ανθρώπου πέραν
των παθών, τα οποία συνδέονται με τη φροντίδα
του σώματος και ένωση με την του παντός ψυχή,
η οποία χωρίς να κινείται, δίνει την κίνηση στο
σύμπαν28. Γι’ αυτό και ο Πλωτίνος προτρέπει την
ανάβαση προς το Θεό μέσω του «τιμίου καὶ θείου
χρήματος τῆς ψυχῆς»29.
Μεταξύ της ψυχής και του θεού παρεμβάλλεται ο νους, του οποίου η ψυχή είναι εικόνα και
αντανάκλαση. Η ψυχή είναι ο λόγος του νου, γι’
αυτό και αποκαλείται νοερά. Εκ του νοός έρχεται
η τελείωση της ψυχής. Ο νους είναι εκείνος, που
την κάνει θεία, αφού βρίσκεται υποστασιακά πιο
ψηλά από εκείνην.
Η ψυχή είναι η ενέργεια του νου. Η σχέση ψυχής και νου συγκρίνεται μ’ εκείνη της θυγατέρας
προς τον πατέρα, ο οποίος και την τρέφει, αφού
αυτή έχει την ίδια φύση μαζί του. Η νοερά ψυχή
περνά από το δυνάμει στο ενεργεία, εφόσον θεάται
το νου, αντίθετα από το νου ο οποίος βρίσκεται πάντοτε στο ενεργεία. Η ψυχή ανέρχεται προς το θεό
μέσω του μεγάλου μεσάζοντος που είναι ο νους, η
μεταξύ θεού και ψυχής υπόσταση30.

Ο νους
O Emile Brehier, στην εισαγωγή του στην έκδοση του «Περὶ τῶν τριῶν ἀρχικῶν ὑποστάσεων»,
γράφει χαρακτηριστικά για το νου: Η περιοχή του
νου, όπου αποσύρεται η ψυχή, υπάρχει ως το πρότυπο του αισθητού κόσμου (όπως το δείχνει και
ο Τίμαιος), περιλαμβάνοντας στην αλήθεια, στην
τελειότητα, στην ακινησία, στην αιωνιότητά του,
όσα εκδηλώνει ο αισθητός κόσμος. Η εσωτερική
ζωή, η οποία οδηγεί την ψυχή στη γνώση του εαυτού της, είναι συνώνυμη της κίνησης, μέσω της
οποίας ανακαλύπτει τη φύση και την ουσία του
σύμπαντος31.
Ο νους είναι το «ἀρχέτυπον», όπως χαρακτη-

245c, Νόμοι, 899b.
21 Φαίδων, 94b, Αλκιβιάδης I, 130a,
Νόμοι, 895c-896c.
22 Εννεάδες, IV. 7.2, 8.5, Τίμαιος, 34b36e.
23 Εννεάδες, V.I.2(20-23).

24 Ιλιάδα,

ΧΧ,65.
V.1.2 (23-26)
26 Εννεάδες, V.1.2 (35-45)
27 Γοργίας, 523c, βλ. Ηράκλειτος,
απ.96, νέκυες κοπρίων εκβλητότεροι.
28 Εννεάδες, V.1.2. (47-50).
29 Εννεάδες, V.1,3.
25 Εννεάδες,
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ριστικά τονίζει ο Πλωτίνος,
του αισθητού κόσμου. Αναβαίνοντας από τον αισθητό
κόσμο, αναβαίνουμε στην
αιτία της κίνησης και της
ζωής του, δηλαδή την κοσμική ψυχή. Αναβαίνοντας,
ωστόσο, από τα αισθητά
στην αληθινή πραγματικότητα, αναβαίνουμε στον κόσμο του νου, την αιτία της
ψυχής. Στον αρχετυπικό
αυτό κόσμο του νου τα νοητά πράγματα γνωρίζουν εσωτερικά το είναι τους:
«ἐπὶ τὸ ἀρχέτυπον αὐτοῦ καὶ τὸ ἀληθινώτερον
ἀναβὰς κ᾿ ἐκεῖ πάντα, ἰδέτω νοητὰ καὶ παρ᾿ αὐτῷ
ἀΐδια ἐν οἰκείᾳ συνέσει καὶ ζωῇ»32.

Οι ιδέες δεν είναι αφηρημένες αρχές της νόησης ούτε τα ανώτερα όντα που βρίσκονται έξω από
το νου. Είναι το ίδιο το βαθύ το περιεχόμενο του
νοός33, ο οποίος, φυσικά, βρίσκεται εκτός τόπου και
χρόνου. «Πάντα γὰρ ἐν αὐτῷ τὰ ἀθάνατα περιέχει,
νοῦν πάντα, θεὸν πάντα, ψυχὴν πᾶσαν, ἑστῶτα
ἀεί»34. Ο νους είναι για το φιλόσοφό μας σε κατάστα-

ση πληρότητας, κόρου. Δεν έχει να πληρώσει καμιά
του έλλειψη, ούτε και χρειάζεται να αλλάξει φύση,
τόπο ή διαστάσεις: «Ποὶ δὲ μετελθεῖν πάντα παρ᾿

αὐτῷ ἔχων; Ἀλλ᾿ οὐδὲ αὐξῆν ζητεῖ τελειότατος ὤν. Διὸ
καὶ τὰ παρ᾿ αὐτῷ πάντα τέλεια, ἵνα παντὶ ἦ τέλειος
οὐδὲν ἔχων ὅτι μὴ τοιοῦτον, οὐδὲν δ᾿ ἔχων ἐν αὐτῷ ὁ
μὴ νοεῖ, νοεῖ δὲ οὐ ζητῶν, ἀλλ᾿ ἔχων. Καὶ τὸ μακάριον
αὐτῷ οὐκ ἐπίκτητον, ἀλλ᾿ ἐν αἰῶνι πάντα»35. Το ίδιο

δεν ισχύει για την ψυχή, η οποία, αντίθετα από το
νου, δεν κατέχει όλα τα αντικείμενα της νόησης. Τα
αντικρίζει διαδοχικά, γι’ αυτό και λειτουργεί μέσα
στις διαστάσεις του χρόνου, ο οποίος μιμείται την αιωνιότητα, όπως μας είπε ο Τίμαιος36.

Το Έν
Στο έκτο κεφάλαιο της πραγματείας «Περὶ τῶν
τριῶν ἀρχικῶν ὑποστάσεων» ο Πλωτίνος θέτει

μερικά βασικά ερωτήματα αναφορικά με τις σχέ-

30 Εννεάδες,

V.1,3.
Brehier, Enneades, τόμ. V, Paris, 1956, σ.9.
32 Εννεάδες, V.1.4 (6-7)
33 Andreas Gralser, Plotinus and the Stoics, Leiden, 1972,
σς.20-22.
34 Εννεάδες, V.1.4. (10-12).
35 Ibid, (12-18)
36 Τίμαιος, 37d. Βλ. επίσης «Περί αιώνος και χρόνου» στον
31 Emile
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σεις του Ενός, του νου και
της ψυχής, με κεντρικό το
παραδοσιακό φιλοσοφικό
ερώτημα του πώς εκ του
Ενός γεννάται η πολλαπλότητα.
Από τις θέσεις, που αναπτύσσονται, φαίνεται καθαρά η ιεραρχική θέση, η
φύση και η λειτουργία της
καθεμιάς από τις τρεις αρχικές υποστάσεις: Του Ενός,
του νου και της ψυχής.
Με δέος αντικρίζει το ερώτημα της γέννησης
του πολλαπλού από το Ένα, και, προπαντός, γιατί
το Εν δεν έμεινε στον ίδιο τον εαυτό του (αφ’ εαυτού). Τα ερωτήματα αυτά προκαλούν θρησκευτική κατάσταση στην ψυχή του φιλοσόφου, ώστε
πλησιάζει τις θείες αυτές υψηλές πραγματικότητες μέσα στην προσευχή του μόνου προς Μόνον,
μακριά από τα σωματικά πάθη και απογυμνωμένος από ό,τι είναι ξένο προς το θεό. Πρόκειται για
είσοδο και μύηση στα άδυτα του ναού37. «Δεῖ τοίνυν θεατὴν ἐκείνου ἐν τῷ ἔσῷ οἷον νεῷ ἐφ᾿ ἑαυτοῦ
ὄντος, μένοντος ἡσύχου ἐπέκεινα ἁπάντων»38. Η

σύγκριση με τα διάφορα μέρη του ναού εμφανίζεται συχνά στο σύνολο των Εννεάδων. Ο θεός του
ναού αντιπροσωπεύει το Εν ή το Αγαθό39. Για την
είσοδο στα άγια των ιερών, δηλαδή στην ένωση με
το Αγαθό, απαιτείται η κάθαρση και η απογύμνωση από όλα τα ενδύματα της καθόδου στον αισθητό
κόσμο.
Στο ερώτημα πώς το πολλαπλό γεννιέται από
το Έν και πώς το Έν δεν έμεινε κλειστό στον εαυτό του, ο φιλόσοφος απαντά, επικαλούμενος τη
θρησκευτική εμπειρία της μεταφοράς της αόρατης
ενότητας του θεού στο ναό, μέσα στην πολλαπλή
εκδήλωση που εκφράζουν τα εξωτερικά αγάλματα.
Ο πιστός δοκιμάζει και ανακαλύπτει ότι η θεότητα
δεν παραμένει στη μυστική ενότητά της και ο φιλόσοφος νοιώθει το ίδιο μέσα στον αόρατο ναό της
ψυχής του. 
■

τόμο ΙΙΙ, το έβδομο βιβλίο των Εννεάδων.
37 Εννεάδες, VI. 9.II (50-51) φυγή μόνου προς μόνον. Βλ.
επίσης V.I.6 (11) μόνου προς μόνον.J.M. Rist, op.cit. το καιφάλαιο που αναφέρεται στην προσευχή στον Πλωτίνο,
σ.199 κ.ε., Φίληβος, 25b, Τίμαιος, 27c.
38 Εννεάδες, V.I.6 (12-14)
39 Εννεάδες, V.9 Περί νου και των ιδεων και του οντος.
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Ο μαρτυρικός Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ιωάννης

Η σχισματική Εκκλησία τῶν Σκοπίων
καί τό μαρτύριο τοῦ Αρχιεπισκόπου
Αχρίδος Ιωάννου
l Τοῦ Μιχαήλ Γ. Τρίτου
Καθηγητοῦ καί Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

σχισματική Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων1 ἱδρύθηκε τό 1958 μέ πλήρη περιφρόνηση τῶν βασικῶν
ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας, μέ πρόταξη ἐθνοφυλετικῶν σκοπιμοτήτων καί σκοπομοτήτων καί παρά τήν ἀντίδραση τῆς σερβικῆς Ἐκκλησίας καί σύνολης τῆς
Ὀρθοδοξίας2.

1 Γιά τήν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων βλέπε: D. Slijepevic, Pitanie

Makedonske Pravoslavne Crkve u Jugoslaviji, Munchen 1959 (= Τό
ζήτημα γιά τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία στή Μακεδονία καί ἡ Γιουγκοσλαβία). Ἀθαν. Ἀγγελοπούλου, «Τό αὐτοκέφαλον τῆς ”Μακεδονικῆς„ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων», ΔΣΒ 15 (1967), σς.
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Περιλαμβάνει στούς κόλπους της τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ σημερινοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας.
Σέ σύνολο 2.200.000 κατοίκων, οἱ Ὀρθόδοξοι (Σκοπιανοί, Βούλγαροι, Σέρβοι, Ἕλληνες-ΒλαχόφωνοιΣαρακατσαναῖοι), ἀνερχόμενοι σέ 1.600.000. Οἱ
ὑπόλοιποι, ἀνερχόμενοι σέ 600.000, εἶναι Μουσουλμάνοι (Ἀλβανοί, Τοῦρκοι, Ρῶμοι). Ὑπάρχουν
ἀκόμη 10.000 Καθολικοί-Οὐνῖτες, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν στίς πόλεις Σκόπια, Στρώμνιτσα, Γευγελῆ

47-64. Τό μακεδονικό ἐκκλησιαστικό ζήτημα, Μόναχο 1969. Τό
νόημα τῶν ἀντιπαλοτήτων ἔναντι τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας, Σκόπια 1970. Τό ἱστορικό ὑπόβαθρο γιά τό αὐτοκέφαλο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας, Σκόπια 1972. Ἑλεονώρας Ναξίδου, Ἐκκλησία καί ἐθνική
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Οι αποτελούντες τη Σύνοδο της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων. (Βλ. τα ονόματά
τους στο κείμενο)

καί Μπόγνταντσι.
Σύμφωνα μέ τόν καταστατικό χάρτη, ὁ ὁποῖος
ψηφίστηκε τό 1994, ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων
ἀποτελεῖται ἀπό δέκα Μητροπόλεις, τίς ἑξῆς:
1. Μητρόπολη Σκοπίων. Ἕδρα τά Σκόπια. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχριδῶν ὁ κ. Στέφανος, ὁ ὁποῖος ἐκλέχθηκε τό 1999.
2. Μητρόπολη Πρεσπῶν καί Πελαγονίας. Ἕδρα τά
Βιτώλια (Μοναστήρι). Τοποτηρητής ὁ Μητροπολίτης Αὐστραλίας καί Νέας Ζηλανδίας, κ. Πέτρος.
3. Μητρόπολη Μπρεγκάλνιτσα. Ἕδρα τό Στήπ.
Μητροπολίτης ὁ κ. Ἀγαθάγγελος, πρώην βοηθός
Ἐπίσκοπος τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Σκοπίων κ. Μιχαήλ.
4. Μητρόπολη Βέλεσκυ καί Ποβαντάρσκυ. Ἕδρα
τά Βελεσσά. Μητροπολίτης ὁ κ. Ἰωάννης, πρώην
βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Μητροπολίτου Πρεσπῶν
καί Πελαγονίας, ἑλληνομαθής, ὑποψήφιος διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
5. Μητρόπολη Πόλοσκο-Κουμάνοσκα. Προσωρινή
ἕδρα τά Σκόπια. Μητροπολίτης ὁ κ. Κύριλλος.

ἰδεολογία ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή τῆς Ἀχρίδος μέχρι τήν ἵδρυση
τῆς αὐτοκέφαλης «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας», Θεσσαλονίκη 1988.
Ἰωαν. Ταρνανίδη, Ἱστορία τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη
1988. Ἡ ἱστορία τῆς Μακεδονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Σκόπια 1989. Ἱστορικές βάσεις γιά τό αὐτοκέφαλο τῆς μακεδονικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Σκόπια 1990. Ἀθαν. Ἀγγελοπούλου, Ὁ κόσμος τῆς Ὀρθοδοξίας στά Βαλκάνια σήμερα, Θεσσαλονίκη 1992.
Ἰωαν. Ταρνανίδη, Στά βόρεια τῆς Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1992.
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6. Μητρόπολη Ντέμπαρσκο καί Κίτσεφσκα. Ἕδρα
ἡ Ἀχρίδα. Μητροπολίτης ὁ κ. Τιμόθεος.
7. Μητρόπολη Στρούμνισκα. Ἕδρα ἡ Στρώμνιτσα.
Μητροπολίτης ὁ κ. Ναούμ, ἑλληνομαθής, πρώην
ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους.
8. Μητρόπολη Ἔβροπσκα (Εὐρώπης). Προσωρινή
ἕδρα τά Σκόπια. Μητροπολίτης ὁ κ. Γκόραζντ.
9. Μητρόπολη Ἀμέριτσκο-Κανάτζσκα (Ἀμερικῆς
καί Καναδᾶ). Προσωρινή ἕδρα τά Σκόπια. Τοποτηρητής ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Στέφανος.
10. Μητρόπολη Αὐστραλίας. Ἕδρα ἡ Μελβούρνη.
Μητροπολίτης ὁ κ. Πέτρος.
Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων εἶναι χωρισμένη
ἀπό τό κράτος. Ὀ χωρισμός εἶναι φιλικός. Τό κράτος σέβεται τήν Ἐκκλησία, τῆς ἐπέστρεψε τήν
ἐκκλησιαστική περιουσία καί τήν ἐνισχύει ποικιλοτρόπως. Δεῖγμα τῶν καλῶν σχέσεων Ἐκκλησίας-Πολιτείας εἶναι τό γεγονός ὅτι στήν ἐνθρόνιση
τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Στεφάνου, πού ἔγινε
τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1999 στόν ἱστορικό ναό τῆς τοῦ
Θεοῦ Σοφίας Ἀχρίδος, παρέστη σύμπασα ἡ πολι-

Ἠλία Κ. Μάρκου, «Μακεδονική Ἐκκλησία», τό αὐτοδημιούργημα
τῶν Σκοπίων. Ὁ ρόλος τοῦ Πάπα καί τῆς Οὐνίας, Πριζρένη 1994.
Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Ἡ «Μακεδονική» Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων, Ἰωάννινα 1999, καί Δημ. Β. Γόνη, Ἱστορία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
Βουλγαρίας καί Σερβίας, Ἀθήνα 1999.
2 Ἀθαν. Ἀν. Ἀγγελοπούλου, Τό Μακεδονικό Ζήτημα. Ἡ ἐκκλησιαστική-ἱστορικοκανονική ἄποψη ἀπό τό 1944 μέχρι σήμερα, ἐν
Ἱεροσολύμοις 1988, σ. 111.
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τειακή καί πολιτική ἡγεσία.
Οἱ κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων ἀνέρχονται στούς τετρακόσιους καί συντηροῦνται ἀπό
τίς εἰσφορές τῶν πιστῶν. Ἐκπαιδεύονται στή Θεολογική Σχολή τοῦ ἁγίου Κλήμεντος Σκοπίων, τῆς
ὁποίας ἡ ἔνταξη ἐπίκειται στό ἐκεῖ κρατικό Πανεπιστήμιο. Οἱ καθηγητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
εἶναι πτυχιοῦχοι τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου, μέ μεταπτυχιακές σπουδές στή Δύση.
Ξεχωριστή θέση στήν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων κατέχουν τά μοναστήρια της, τά ὁποῖα τά τελευταῖα χρόνια στελεχώνονται μέ μοναχούς καί
μοναχές. Στή Μητρόπολη Σκοπίων λειτουργοῦν
τά μοναστήρια Παναγίας Μάτκα μέ 10 μοναχές
καί Ἁγίου Νικήτα μέ 2 μοναχούς. Στή Μητρόπολη Στρώμνιτσας στή Βόντοτσια, ὑπάρχει ἡ Ἱερά
Μονή τοῦ Ἁγίου Λεοντίου μέ 15 μοναχούς καί τῆς
Παναγίας Βελιούσα μέ 20 μοναχές. Ἐπίσης στή
Μητρόπολη Ντέμπαρσκο-Κίτσεφσκα λειτουργεῖ
ἡ ἱστορική Μονή τοῦ Ὁσίου Ναούμ μέ ἕναν μοναχό καί ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μπιγκόρσκυ μέ
10 μοναχούς.
Τό μεγαλύτερο προσκύνημα τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Σκοπίων εἶναι ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ναούμ3.
Πλῆθος πιστῶν προσέρχεται καθ᾿ ὅλη τή διάρκεια
τοῦ ἔτους στήν Ἱερά Μονή, γιά νά προσκυνήσει
τόν χαριτόβρυτο τάφο τοῦ Ὁσίου καί νά πάρει τή
χάρη Του. Ἡ πανήγυρη τοῦ Ὁσίου Ναούμ μετατέθηκε ἀπό τήν 23η Δεκεμβρίου στήν 20ή Ἰουνίου,
μέ εἰδική πράξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀχριδῶν Ἰωάσαφ κατά τόν Μάϊο τοῦ 17454. Ἡ μετάθεση τῆς
ἑορτῆς ἔγινε, ἐπειδή συνέπιπτε παραμονές τῶν
Χριστουγέννων, ἀλλά καί λόγῳ τῆς κακοκαιρίας
πού ἐπικρατεῖ αὐτή τήν περίοδο στήν Ἀχρίδα.
Μετά τή δημιουργία τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων, καθώς καί τήν ἐπίσημη ἀναγνώρισή του ἀπό
τή διεθνή κοινότητα, κρίθηκε ἀναγκαῖο νά δοθεῖ
μιά λύση καί στό ἐκκλησιαστικό πρόβλημα, ἀφοῦ
κατά τόν ἱερό Φώτιο «τά ἐκκλησιαστικά ταῖς πολι-

3 Γιά τή μονή τοῦ Ὁσίου Ναούμ βλέπε: Τά μνημεῖα τοῦ πολιτισμοῦ στή Μακεδονία, Σκόπια 1980. Θρύλοι καί παράδοση γιά τόν
Ἅγιο Ναούμ, Σκόπια 1990. Ὁ Ἅγιος Ναούμ Ὀχρίδος, Σκόπια 1995.
Ὁ Ἅγιος Ναούμ Ὀχρίδος, Σκόπια 1997. Ὁ Ἅγιος Ναούμ Ὀχρίδος,
ὁ θαυματουργός, 1997.
4 Heinrich Gelzer, Der Wiederaufgefundene Kodex des hl.
Klemens und andere auf den Patriarchat Achrida bezugliche
Urkundenssammlungen, Leipzig 1903, σ. 46.
5 Φωτίου, «Ἐπιστολαί, Β΄, Τῷ Νικολάῳ Πάπᾳ τῆς πρεσβυτέρας
Ρώμης», PG 102, 613 C.
6 Ἐφημ. Τό Βῆμα, Κυριακή 19-5-2002, σ. Α 42.
7 Ὁ ἰσχυρισμός τῶν σκοπιανῶν ἱστορικῶν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τους

ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος στερεῖται ἱστορικῶν ἐρεισμάτων γιά τούς ἑξῆς λόγους:
α. Ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος δέν ὑπῆρξε ποτέ ἐθνική Ἐκκλησία,
ἀφοῦ δέν ταυτίστηκε μέ τήν πολιτική ὑπόσταση κανενός σλαβικοῦ κράτους.
β. Δέν ἦταν ποτέ αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία, ἀφοῦ δέν ἱδρύθηκε μέ
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τικαῖς ἐπικρατείαις καί διοικήσεσι συμμεταβάλλεσθαι εἴωθεν»5, πού σημαίνει ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική διοίκηση ἀλλάζει σύμφωνα μέ τίς πολιτικές
διοικητικές μεταβολές.
Γιά τήν ἐπίλυση αὐτοῦ τοῦ ἀκανθώδους προβλήματος πραγματοποιήθηκαν ἀπό τό 1999 μέχρι
τό 2002, πέντε διμερεῖς ἐπαφές μεταξύ ἐκπροσώπων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας καί τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων στό Βελιγράδι,
στήν Κωνσταντινούπολη, στό Μπιγκόρσκι, στό
Κάλενιτς καί στή Βόντοτσα, χωρίς κανένα ἀποτέλεσμα.
Στήν προσπάθεια ἀνευρέσεως λύσεως παρενέβη καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο
ὅρισε διαμεσολαβητή τόν Ἀρχιεπίσκοπο Τιράνων
καί Πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιο.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας ἐπισκέφθηκε
τά Σκόπια τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2002 καί κατέστησε
σαφές στόν ἐκεῖ Ἀρχιεπίσκοπο κ. Στέφανο, ὅτι ἡ
ἔξοδος ἀπό τήν ἀπομόνωση περνάει ἀπό τό σερβικό Πατριαρχεῖο6. Ὁ κ. Ἀναστάσιος κατώρθωσε νά
ἐπαναφέρει στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων
τίς δύο πλευρές. Ἡ συνάντηση ἔγινε στήν πόλη Νίς
τῆς Σερβίας τήν 17η Μαΐου 2002.
Τήν ἀντιπροσωπεία τῆς σερβικῆς Ἐκκλησίας
ἀποτελοῦσαν: Ὁ Μητροπολίτης Μαυροβουνίου
καί Παραθαλασσίας Ἀμφιλόχιος καί οἱ Ἐπίσκοποι Νύσσης Εἰρηναῖος, Μπάτσκας Εἰρηναῖος καί
Βρανίων Παχώμιος. Ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων μετεῖχαν ὁ Μητροπολίτης
Αὐστραλίας καί Νέας Ζηλανδίας Πέτρος, ὁ Μητροπολίτης Ντέμπαρσκο-Κίτσεφσκα Τιμόθεος
καί ὁ Μητροπολίτης Στρούμνισκα Ναούμ. Ὡς σύμβουλοι καί γραμματεῖς τῶν Ἐπιτροπῶν, πῆραν
μέρος ὁ πρωθιερεύς καθηγητής Πρέντραγκ Πούζοβιτς καί ὁ πρωτοδιάκονος καθηγητής Ράτομιρ
Γκροζντανόσκι.
Οἱ συνομιλίες διεξήχθηασν σέ πνεῦμα κατανοήσεως καί ἀδελφικῆς ἀγάπης. Τά δύο μέρη

ἀπόφαση ἐκκλησιαστικῆς συνόδου, ἀλλά μέ αὐτοκρατορική
ἐντολή, ἡ ὁποία δέν ἐπικυρώθηκε ποτέ ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἀλλά ἀναγνωρίσθηκε de facto.
γ. Ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος δέν εἶχε τήν ὀνομασία «μακεδονική»,
ἀφοῦ ποτέ δέν εἶχε μακεδονικό χαρακτῆρα. Τό ποίμνιό της ἦταν
μεικτό: ἑλληνικό, βουλγαρικό, σερβικό. Ὅπως προκύπτει ἀπό
τούς τίτλους καί τίς ὑπογραφές τῶν Ἀρχιεπισκόπων της, ὅλοι
τους, πλήν τοῦ Ἰωάννου, ἦσαν Ἕλληνες καί προωθοῦσαν τήν ἑλληνική γλώσσα καί παιδεία.
δ. Ἀλλά καί γεωγραφικά, μόνο μικρό τμῆμα τοῦ σημερινοῦ κρατικοῦ μορφώματος τῶν Σκοπίων περιλαμβανόταν στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος. Τό μεγαλύτερο μέρος της τόσο γεωγραφικά ὅσο
καί πληθυσμιακά ξεπερνοῦσε κατά πολύ τά μικρά δικαιοδοσιακά
ὅρια τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων. Πλήν τῆς πόλεως
καί μικρῆς περιοχῆς γύρω ἀπ᾿ αὐτήν, τό ὑπόλοιπο καί μεγαλύτερο μέρος τῆς τότε Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀνήκει σήμερα στίς Ἐκκλησίες Βουλγαρίας, Σερβίας, Ἀλβανίας καί Ἑλλάδος. Βλ. Ἑλεονώρας
Ναξίδου, Ἐκκλησία καί ἐθνική ἰδεολογία ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος μέχρι τήν ἵδρυση τῆς αὐτοκέφαλης «Μακεδονικῆς
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ὑπέγραψαν προσχέδιο συμφωνίας, μέ τό ὁποῖο
λύνονταν δύο βασικά προβλήματα, ὅπως τό ὄνομα
καί τό καθεστώς στήν ΠΓΔΜ. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε νά ὀνομαστεῖ ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων
Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος7 καί νά τῆς δοθεῖ εὐρεία
αὐτονομία.
Τό πλῆρες κείμενο τοῦ προσχεδίου ἔχει ὡς
ἑξῆς:
«Nis 17η Μαῒου 2002
Σχέδιο συμφωνίας ἀποκαταστάσεως ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος.
Ἡ Σερβική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, τό Πατριαρχεῖο Πεκίου, λαμβάνοντας ὑπόψιν τίς πραγματικές, πνευματικές καί ποιμαντικές ἀνάγκες καί
τίς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας Ἀρχιερατικῆς Συνόδου
τῆς σερβικῆς Ἐκκλησίας, μέ τίς ἀποφάσεις ἀρ.
47/1958, 6/1959 καί 17/6/1956, ἀναγνωρίζει εὐρεία
ἐκκλησιαστική ἀνεξαρτησία, δηλ. τήν εὐρύτερη ἐκκλησιαστική αὐτονομία στίς ὑπάρχουσες
ἐπαρχίες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς ΠΓΔΜ,
δηλ. τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος καί τή διασπορά
της, ἀφήνοντας τό πρόβλημα τῆς τελικῆς ἐπιλύσεως σύμφωνα μέ τήν κανονική τάξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σέ μιά μελλοντική πανορθόδοξο
συμφωνία τῆς ὁλομέλειας τῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι.
Οὐσιαστικά τό σχέδιο συμφωνίας σημαίνει τά
ἑξῆς:
1. Στίς ἐσωτερικές της ὑποθέσεις, καθώς ἐπίσης καί
στίς ἐκκλησιαστικές καί ποιμαντικές δραστηριότητές
της, ἡ ὡς ἄνω Ἐκκλησία ἔχει αὐτονομία σύμφωνα μέ
τούς γενικῶς ἰσχύοντες κανόνες. Ἑπομένως διαθέτει
τή δική της Ἁγία Ἀρχιερατική Σύνοδο καί τό δικό της
Προκαθήμενο.
2. Ἡ ὡς ἄνω Ἐκκλησία θά διοικεῖται μέ βάση τή γενικῶς ἰσχύουσα κανονική τάξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τοῦ Καταστατικοῦ της Χάρτου.
3. Ὁ Προκαθήμενος ἀντιπροσωπεύει τήν Ἐκκλησία
του ἐνώπιον τῆς σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί
ἡ ἀποκατάσταση τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας καί
τῆς κανονικῆς ἑνότητος μέ τήν Ὀρθόδοξο σερβική
Ἐκκλησία συνιστᾶ μαρτυρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος μέ τίς λοιπές τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
4. Ὁ Προκαθήμενος θά ἀποκαλεῖται Μακαριώτατος
καί θά φέρει λευκό ἐπανωκαλύμμαυκο μέ λαμπρό
σταυρό.
5. Ὁ Πατριάρχης Σερβίας ἐπιβεβαιώνει τή χειροτονία
τοῦ Προκαθημένου, τελώντας μαζί του τη θεία Λει-

Ἐκκλησίας», Θεσσαλονίκη 1988. Ἰωάν. Ταρνανίδη, Ἱστορία τῆς
Σερβικῆς Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1988. Τοῦ ἴδιου, Στά βόρεια
τῆς Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1992. Τοῦ ἴδιου, Οἱ «κατά Μακεδονίαν Σκλαβηνοί». Ἱστορική πορεία καί σύγχρονα προβλήματα
προσαρμογῆς, Θεσσαλονίκη 2001. Τοῦ ἴδιου, Ἡ Ἀρχιεπισκοπή
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τουργία.
6. Ὁ Πατριάρχης Σερβίας ἤ ὁ ἀναπληρωτής του συμμετέχει στήν τελετή ἐνθρονίσεως μαζί μέ τούς Ἱεράρχες τῆς ὡς ἄνω Ἐκκλησίας.
7. Κατά τη θεία Λειτουργία στη φράση «ἐν πρώτοις
μνήσθητι...» ὁ Προκαθήμενος μνημονεύει τόν Πατριάρχη τῆς Σερβίας καί στή Μεγάλη Εἴσοδο μπορεῖ νά
μνημονεύσει τούς Προκαθημένους τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Οἱ ἐπαρχιοῦχοι Ἀρχιερεῖς καί οἱ βοηθοί Ἐπίσκοποι μνημονεύουν τό ὄνομα τοῦ Προκαθημένου.
8. Ὁ Προκαθήμενος ἤ ὁ ἀναπληρωτής του συμμετέχει στήν παρασκευή καί τόν καθαγιασμό τοῦ Ἁγίου
Μύρου μέ τόν Πατριάρχη τῆς Σερβίας σέ ἔνδειξη τῆς
ἑνότητος ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.
9. Ὁ Πατριάρχης τῆς Σερβίας ἐνημερώνει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τίς λοιπές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Τήν ἴδια ἐνημέρωση μπορεῖ νά κάνει καί ὁ Προκαθήμενος μέ δικά του εἰρηνικά γράμματα.
10. Ἡ Ἁγία Ἀρχιερατική Σύνοδος ἀποφασίζει γία τήν
ἵδρυση νέων καί τήν ἀναδιοργάνωση παλαιῶν Ἐπαρχιῶν καί ἐνημερώνει γι᾿ αὐτό ἐπίσημα τό Πατριαρχεῖο
τῆς Σερβίας.
11. Σέ περίπτωση δίκης ἑνός Ἐπισκόπου ἤ σέ περίπτωση λήψεως παρομοίων αὐστηρῶν μέτρων ὅπου,
σύμφωνα μέ τήν κανονική τάξη τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖται Σύνοδος δώκεκα τουλάχιστον
Ἐπισκόπων, να συμπληρώνεται ἀπό Ἐπισκόπους τῆς
σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
12. Οἱ Ἀρχιερεῖς τῶν Ἐπαρχιῶν, καθώς ἐπίσης καί οἱ
βοηθοί Ἐπίσκοποι, διορίζονται ἀπό τήν Ἁγία Ἀρχιερατική Σύνοδο τῆς ὡς ἄνω Ἐκκλησίας.
13. Κατά τό συλλείτουργο μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Πεκίου, Μητροπολίτη Βελιγραδίου καί Καρλοβικίου καί
Πατριάρχη τῶν Σέρβων, ὁ Προκαθήμενος στέκεται ἐκ
δεξιῶν του.
14. Σύμφωνα μέ τήν ἀρχαία ἐκκλησιαστική παράδοση καί τήν ἱστορική πρακτική, τό ὄνομα τῆς ὡς ἄνω
Ἐκκλησίας εἶναι «Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος». Ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος δύναται, ἀκολουθώντας τήν καθιερωμένη πρακτική, νά χρησιμοποιεῖ τό ὄνομα, τό ὁποῖο,
μέχρι τώρα χρησιμοποιεῖ γιά τήν ἐσωτερική ἐπίσημη
ἐπικοινωνία μέ τό Πατριαρχεῖο Πεκίου.
15. Γιά τόν ἴδιο λόγο, ὁ Προκαθήμενος ἐπισήμως φέρει τόν τίτλο Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καί Μητροπολίτης Σκοπίων καί ὁ παρών τίτλος μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται για ἐσωτερικές ὑποθέσεις.
16. Ἡ ὡς ἄνω Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία συμμετέχει σέ

Ἀχρίδας ἀνάμεσα στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί στό σλαβικό
κόσμο, Θεσσαλονίκη 2002. Ἀθαν. Ἀγγελοπούλου, Ὁ κόσμος τῆς
Ὀρθοδοξίας στά Βαλκάνια σήμερα, Θεσσαλονίκη 1992, καί Δημ.
Β. Γόνη, Ἱστορία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Βουλγαρίας καί Σερβίας, Ἀθῆναι 1992.
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ὅλες τίς πανορθόδοξες διασκέψεις, ἑορτασμούς καί
συσκέψεις καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μπορεῖ νά παίρνει μέρος στίς συνάξεις τῶν
Προκαθημένων τῶν αὐτοκεφάλων καί αὐτονόμων
Ἐκκλησιῶν.
17. Μέ τό πνεῦμα τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν ἐπιδιώκεται ἡ ἐναρμόνιση τῶν κανονισμῶν πού ἀφοροῦν
τή συμφωνία γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς κανονικῆς
ἑνότητος»8.
Δυστυχῶς, τό σχέδιο αὐτό, τό ὁποῖο θά ἔδιδε λύση στό ὑφιστάμενο πρόβλημα, ὕστερα ἀπό
ἔντονες πιέσεις τῶν ἐθνικιστικῶν κύκλων τῶν
Σκοπίων, ἀπορρίφθηκε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων (συνεδρίαση τῆς 21ης
Ἰουνίου 2002) μέ τήν αἰτιολογία ὅτι ἡ ὑλοποίησή
του θά ἰσοδυναμοῦσε οὐσιαστικά μέ τήν κατάργηση τοῦ ὀνόματος καί τῆς αὐτονομίας τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ Μητροπολίτης Βέλεσκυ καί Ποβαντάρσκυ
Ἰωάννης διεφώνησε μέ τήν ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων·
ὑποστήριξε ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ Νίς εἶναι ἡ μόνη, ἡ
ὁποία μπορεῖ νά βγάλει τήν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων ἀπό τό ἀδιέξοδο καί νά τῆς δώσει τή δυνατότητα κοινωνίας μέ τίς λοιπές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
Ἡ πρότασή του δέν ἔγινε δεκτή καί ὁ ἴδιος ἐπανέφερε τή Μητρόπολή του στούς κόλπους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, ἡ ὁποία τόν δέχθηκε
σέ λειτουργική καί κανονική κοινωνία9.
Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων ἐπελήφθη τοῦ θέματος καί στη συνεδρία τῆς 6ης Ἰουλίου 2002
(πράξη 161) κήρυξε ἔκπτωτο τόν Ἰωάννη. Τόν ἐξέβαλε βίαια ἀπό τό μητροπολιτικό Μέγαρο καί τή

8 Ἀρχεῖο Σερβικοῦ Πατριαρχείου (τοῦ λοιποῦ ΑΣΠ), φάκ. «Μακεδονική» Ἐκκλησία.
9 Ἐφημ. «Χριστιανική», 17-6-2002, σ. 1. Πρβλ. Ἐφημ. «Ἐλεύθερος
Τύπος», 26-6-2002, σ. 8.
10 Ὁ Ἐπίσκοπος Νίς Εἰρηναῖος, μέ δηλώσεις του στό ραδιοφωνικό σταθμό Β92 τοῦ Βελιγραδίου, τόνισε ὅτι αὐτή ἡ κίνηση τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων μπορεῖ νά ἑρμηευθεῖ ὡς ἄρνησή της
νά συνεχίσει τίς διαβουλεύσεις της μέ τή σερβική Ἐκκλησία. Ὁ
ἴδιος, σχολιάζοντας τόν τρόπο, μέ τόν ὁποῖο ὁ Μητροπολίτης Ἰωάννης ἀναγκάσθηκε νά ἐγκαταλείψει τήν ἕδρα του, εἶπε: «Εἶναι
ἔγκλημα νά ἐπιστρατεύονται ἔνοπλοι ἀστυνομικοί γιά τήν ἀπομάκρυνσή του. Προφανῶς κάποιοι ἄνθρωποι ἐκμεταλλεύονται
τά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας, γιά νά ἀποκομίσουν ὄφελος σέ
ἄλλους τομεῖς ....». Καί κατέληξε: «Ἡ ἀπόφαση γιά καθαίρεση τοῦ
Μητροπολίτου Ἰωάννου προκάλεσε ἔκπληξη στό Βελιγράδι. Κανένας δέν περίμενε νά συμβεῖ κάτι τέτοιο. Ὁ ἀποκλεισμός του
ἀπό τήν Ἐκκλησία σημαίνει καί τή διακοπή τῶν διαβουλεύσεων».
Βλ. ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 19-7-2002.
11 Ὁ Μητροπολίτης Ἰωάννης (Vraniskoski) γεννήθηκε τήν 28η
Φεβρουαρίου 1966 στά Βιτώλια (Μοναστήρι), ὅπου τελείωσε
μέ ἄριστα τό Γυμνάσιο καί τό μαθηματικό Λύκειο. Μετά τήν
ἐκπλήρωση τῆς στρατιωτικῆς του θητείας, φοίτησε στό Τμῆμα
Μηχανικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Σκοπίων. Τό θέμα τῆς πτυχιακῆς
του ἐργασίας ἦταν: «Ἡ ἰδέα τοῦ σχεδίου καί ἡ ἀνάλυση τῆς κατασκευῆς ἀπό μπετόν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Προφήτη Ἠλία Καναδᾶ».
Παράλληλα μέ τήν ἐργασία του, ὡς πολιτικοῦ μηχανικοῦ στή
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Μονή Ἁγίου Γεωργίου Νεγότινο, ὅπου εἶχε ἐγκατασταθεῖ προσωρινά μέ τούς μοναχούς του καί ὅρισε
τοποτηρητή τῆς Μητροπόλεως τόν Μητροπολίτη
Ντέμπαρσκο καί Κίτσεφσκα Τιμόθεο10.
Σ᾿ αὐτή τήν ἀντικανονική πράξη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων ἀντέδρασε ἡ
Ἱερά Σύνοδος τῆς σερβικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία
τήν 23η Σεπτεμβρίου 2002 ὅρισε τόν Μητροπολίτη Ἰωάννη11 Ἔξαρχο τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας «γιά ὅλες τίς Ἐπισκοπές τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀχρίδος, μέ ὅλα τά τυπικά λειτουργίας καί τό
ἐκκλησιαστικό τελετουργικό καί μέ τήν παρατήρηση ὅτι ἡ παρούσα ἀπόφαση τίθεται σέ ἰσχύ
μέχρι τῆς ἐπαναφορᾶς τῆς κανονικῆς τάξεως, στά
πλαίσια τοῦ αὐτονόμου καθεστῶτος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος...»12. Τονίστηκε ἐπίσης τό αὐθαίρετο τῆς ἐκπτώσεως τοῦ Μητροπολίτου Ἰωάννου,
ἡ ὁποία ἔγινε «ἄνευ οἱασδήποτε κρίσεως καί ἀντίθετα μέ τό σύνολο τῶν κανονικῶν παραδόσεων
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»13. Ἐντύπωση προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι τήν ἔκπτωση τοῦ Μητροπολίτου Ἰωάννου συνυπέγραψαν καί οἱ ἄλλοι τρεῖς
Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων: ὁ
Ντέμπαρσκο καί Κίτσεφσκα Τιμόθεος, ὁ Αὐστραλίας καί Νέας Ζηλανδίας Πέτρος καί ὁ Στρούμνισκα Ναούμ. Αὐτοί, ὡς ἐκπρόσωποί της, συνυπέγραψαν ἰδιοχείρως τό προσχέδιο συμφωνίας, στήν
πόλη Νίς14.
Στό ἴδιο ἔγγραφο τό Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας κατηγορεῖ τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Σκοπίων καί τά κρατικά ὄργανα γιά τήν ἀπάδουσα στούς ἱερούς κανόνες καί τά στοιχειώδη
ἀνθρώπινα δικαιώματα ἄσκηση βίας σέ βάρος τοῦ
Μητροπολίτου Ἰωάννου15.

Μητρόπολη Πρεσπῶν καί Πελαγονίας, φοίτησε στή Θεολογική
Σχολή Βελιγραδίου, ὅπου ἔκανε μεταπτυχιακές σπουδές στόν
Τομέα τῆς Συστηματικῆς Θεολογίας. Τό 1995 ἦρθε στήν Ἑλλάδα.
Ἐκπονεῖ διδακτορική διατριβή στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ.
μέ θέμα: «Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας καί τά σύγχρονα ἐκκλησιαστικά προβλήματα».
Τήν 7η Φεβρουαρίου ἐκάρη μοναχός καί ἀμέσως χειροτονήθηκε
διάκονος. Τήν 8η Φεβρουαρίου 1998 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καί τήν 19η Ἰουλίου 1998 Ἐπίσκοπος μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι
ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ντρεμβίστας (Dremvitski). Τοποθετήθηκε ὡς Βικάριος Ἐπίσκοπος τὴς Ἐπαρχίας Πρεσπῶν
καί Πελαγονείας. Μεταξύ τῶν δραστηριοτήτων του ὑπῆρξε ἡ
ἀναστήλωση τοῦ ἱστορικοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου
Βιτωλίων (Μοναστηρίου). Τήν 10η Νοεμβρίου 2000 ἐκλέχθηκε
Μητροπολίτης Βέλεσκυ-Ποβαντάρσκυ (Βελεσσῶν καί Παραβαρδαρίου). Ὑπῆρξε ὁ μοναδικός Μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Σκοπίων, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίθηκε θετικά στήν πρόσκληση
τοῦ Σέρβου Πατριάρχου Παύλου, γία κανονική καί λειτουργική
κοινωνία μέ τή σερβική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τήν 23η Σεπτεμβρίου 2002 ὁρίστηκε ἀπό τήν σερβική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
Ἔξαρχος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος καί τήν 25η Δεκεμβρίου
2003, Πρόεδρος τῆς σχηματισθείσης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς αὐτῆς.
12 ΑΣΠ, ὅ.π.
13 Ὅ.π.
14 Ὅ.π.
15 Ὅ.π.
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Γιά ὅλους τούς ἀνωτέρω λόγους, ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας κήρυξε ἄκυρη
τήν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων καί
ἀνεγνώρισε τόν Μητροπολίτη Ἰωάννη κανονικό
Μητροπολίτη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ΒέλεσκυΠοβαντάρσκυ16.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας στό τέλος τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ ἐγγράφου, καλεῖ γιά ἄλλη μιά φορά
τήν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων σέ διάλογο ἀγάπης.
Τήν παρακαλεῖ, μάλιστα, νά ἀποκαταστήσει τόν
Μητροπολίτη Ἰωάννη στή Μητρόπολή του17.
Ἡ πράξη αὐτή τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας
προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριῶν στά Σκόπια.
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς ΠΓΔΜ Σλόμποταν
Τσάσουλε προειδοποίησε ὅτι οἱ παραδοσιακά
καλές διμερεῖς σχέσεις τῆς χώρας του μέ τη Σερβία
εἶναι δυνατόν νά ἐπηρεασθοῦν, ἐάν τό Βελιγράδι
δέν λάβει μέτρα γιά τή διευθέτηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος. Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς
Σερβίας ἀπάντησε ὅτι τά ἐκκλησιαστικά ζητήματα πρέπει νά ἐπιλύονται χωρίς τήν παρέμβαση τῆς
πολιτικῆς ἡγεσίας18.
Στήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἀντέδρασε καί τό κόμμα VMRODPMNE τοῦ ἀπερχόμενου πρωθυπουργοῦ Λιούπτσκο Γκεοργκιέφσκι, μέ ἀνακοίνωση ὅτι «ἡ
σερβική Ἐκκλησία ἐπιχειρεῖ νά ὑποβάλλει παλαιά
σενάρια γιά τήν ἄρνηση τῆς ὑπάρξεως μακεδονικῆς
ταυτότητος»19.
Νέα κρίση προέκυψε στό ὑφιστάμενο πρόβλημα τήν 20ή Ἰουλίου 2003, ὅταν ὁ Μητροπολίτης Ἰωάννης, ἐνῶ τελοῦσε τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος στόν ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου Βιτωλίων,
ἡ Ἀστυνομία τόν συνέλαβε. Τόν προφυλάκισε γιά
πέντε ἡμέρες καί μέ τήν κατηγορία τῆς αὐθαιρέτου εἰσόδου στό ναό τόν ὁδήγησε σέ δίκη τήν 31η
Ὀκτωβρίου 2003. Τοῦ ἐπεβλήθη ποινή ἑνός ἔτους
φυλάκιση μέ ἀναστολή δύο ἐτῶν, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι στό διάστημα αὐτό δέν θά ὑποπέσει
σέ παρεμφερές ἀδίκημα. Ἐναντίον τῆς ἀποφάσεως ἀσκήθηκε ἔφεση20.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας,
16 Ὅ.π.
17 Ὅ.π.
18 Ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 4-10-2002, σ. 6.
19 Ὅ.π.
20 Ἐφημ. «Χριστιανική», 22-1-2004, σ.8.
21 Ὁ Ἐπίσκοπος Ἰωακείμ γεννήθηκε τήν 7η Νοεμβρίου 1949 στό

χωριό Lukovu, κοντά στή Στρούγκα. Ἀρχικά φοίτησε σέ οἰκοδομική-τεχνική σχολή. Στή συνέχεια φοίτησε στήν Τεχνική Σχοκή
Σκοπίων καί ἀργότερα στή Θεολογική Σχοκή Ἁγίου Κλήμεντος
Σκοπίων. Ἐκάρη μοναχός στή Μονή Cetindki τήν 9η Φεβρουαρίου
1996. Διάκονος χειροτονήθηκε τό 1996 καί τό ἴδιο ἔτος πρεσβύτερος ἀπό τό Μητροπολίτη Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιο. Ἀπό τό
καλοκαίρι τοῦ ἔτους 2001 εἶναι Ἐπίτροπος τῆς Μονῆς Obod στό
Rijeci Crnojevica. Μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἀπό τήν 7η Φεβρουαρίου 1997 διδάσκει στήν
Ἱερατική Σχολή Ἁγίου Πέτρου Cetinski τά μαθήματα τῆς ΚΔ, τῆς
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Η κανονική Ιερά Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής
Αχρίδος
στήν προσπάθειά της νά βοηθήσει στήν ἐπίλυση
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος τῶν Σκοπίων
σέ κανονικές ἐκκλησιολογικές βάσεις, ὕστερα ἀπό
πρόταση τοῦ Ἐξάρχου Ἀχρίδος Ἰωάννου, ἐξέλεξε
τήν 23η Μαΐου 2003 δύο βοηθούς Ἐπισκόπους,
τούς ἀρχιμανδρίτες Ἰωακείμ Jovceski21 καί Μάρκο
Kimev22.
Ἀπό τούς δύο Ἐπισκόπους ὁ πρῶτος ἀνέλαβε
τήν τοποτηρητεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πόλοσκο-Κουμάνοσκα καί ὁ δεύτερος τῆς Μητροπόλεως Πρεσπῶν καί Πελαγονείας.
Κατά τή χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Velic Ἰωακείμ, ὁ Πατριάρχης Παῦλος χαρακτήρισε αὐτή
τή στιγμή ὡς «ἱστορικό γεγονός καί γεγονός τοῦ μέλλοντος»23. Ὁ Ἔξαρχος Ἀχρίδος Ἰωάννης τόνισε,
ὅτι «ὁ πατριαρχικός θρόνος ἔδωσε στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος τήν αὐτονομία, πού σημαίνει ὅτι μπορεῖ νά διοικεῖται, ἀλλά καί νά βρίσκεται σέ ἑνότητα
μέ τό Θρόνο. Καί ἄν παρουσιασθοῦν οἱ κατάλληλες
συνθῆκες στήν Ἐκκλησία τῆς ΠΓΔΜ, ὁ Θρόνος, ὅπως
ἔδωσε τήν αὐτονομία, θά δώσει καί τό αὐτοκέφαλο.
Αὐτό τό ὁποῖο σήμερα στήν ΠΓΔΜ δέν καταλαβαίνουν ἤ ἑρμηνεύουν λάθος, εἶναι ὅτι ὑπάρχουν βλέψεις
κατά τοῦ «μακεδονικοῦ» κράτους καί τοῦ «μακεδονικοῦ» λαοῦ. Καί αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο ψέμα24. Σίγουρο εἶναι ὅτι κανείς στή σερβική Ὀρθόδοξη ἘκκληΧριστιανικῆς Ἠθικῆς καί τῆς Ἁγιολογίας. Ἐκλέχθηκε Ἐπίσκοπος
Velic τήν 23η Μαΐου 2003.

22 Ὁ Ἐπίσκοπος Μάρκος γεννήθηκε στό Stip τήν 25η Νοεμβρίου

1977. Μετά τίς γυμνασιακές του σπουδές φοίτησε στήν Ἱερατική
Σχολή Σκοπίων καί στή συνέχεια στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἁγίου
Κλήμεντος, ἐργαζόμενος παράλληλα στή Μητρόπολη ΒέλεσκυΠοβαντάρσκυ. Ἐκάρη μοναχός τήν 20ή Ἰουλίου 2002 στήν Ἱερά
Μονή Ἁγίου Γεωργίου Negotino. Τήν 2α Αὐγούστου τοῦ ἴδιου
ἔτους χειροτονήθηκε διάκονος καί τήν 2α Ἰουνίου 2003 πρεσβύτερος. Παρά τό νεαρό τῆς ἡλικίας του, λόγω τῶν ὑφισταμένων
ἀναγκῶν, ἐκλέχθηκε τήν 23η Ὀκτωβρίου 2003 βικάριος Ἐπίσκοπος, μέ τόν τίτλο Dremvicki. Ἡ χειροτονία του ἔγινε τήν 12η Νοεμβρίου 2003 στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Προχόρου Pcinski στή Σερβία
ἀπό τόν Πατριάρχη Παῦλο.
23 Ἐφημ. «KCΠPEC» (=Ἐξπρές) Βελιγραδίου, 13-11-2003, σ. 3.
24 Ὅ.π.
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σία, οὔτε ὁ Πατριάρχης ἀλλά οὔτε καί οἱ Ἐπίσκοποι
σκέπτονται ἔτσι...» . Καί συνέχισε: «... οἱ ἄνθρωποι εἶναι
ἐπηρεασμένοι ἀπό τόν ἐθνοφυλετισμό, ὅπως καί
στήν περίπτωση τῆς σχισματικής Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία
προστατεύει μόνο τά δικά της συμφέροντα. Αὐτό τό
γεγονός θά ἀποδείξει ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά
στηρίζεται σέ ψέματα καί ὅτι δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει
ἑνότητα μέ τό Χριστό, στηριζόμενη σέ ψέματα...»25.
Ἡ κατάσταση ἀντί νά ἐκτονωθεῖ, δυστυχῶς,
ἐπιδεινώθηκε ἐπικίνδυνα, λόγω τῆς ἀδιαλλαξίας τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἐπίσημου
κράτους. Εἶναι πολύ θλιβερά τά ὅσα συνέβησαν
τήν Κυριακή τῆς 11ης Ἰανουαρίου 2004.
Κατά τή διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας, ἡ
ὁποία, λόγω ἐλλείψεως ναοῦ, ἐτελεῖτο σέ μικρό διαμέρισμα στήν πόλη Βιτώλια (Μοναστήρι) καί ἐνῶ
ἀνακοινώθηκε ἡ προσχώρηση στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος τριῶν Ἱερῶν Μονῶν, πού ἀνῆκαν στή
σχισματική Ἐκκλησία, εἰσῆλθαν ἀστυνομικοί, οἱ
ὁποῖοι ἀξίωσαν νά σταματήσει ἡ θεία Λειτουργία
καί ὅλοι μαζί νά τούς ἀκολουθήσουν στό Ἀστυνομικό Τμῆμα26.
Στήν ἄρνηση τοῦ Μητροπολίτου Ἰωάννου νά
σταματήσει ἡ θεία Λειτουργία, οἱ ἀστυνομικοί
ἀνέμεναν τήν ἀπόλυσή της καί στή συνέχεια ὅλοι
οἱ παρευρισκόμενοι ἀρχιερεῖς27, ἱερεῖς, μοναχοί,
μοναχές καί λαϊκοί ὁδηγήθηκαν στό Ἀστυνομικό
Τμῆμα, χωρίς νά τούς ἀνακοινωθεῖ ἡ αἰτία τῆς συλλήψεώς τους.

στιανικές Ἐκκλησίες καί τούς διεθνεῖς ὀργανισμούς, ἐκφράζει τή βαθιά του ἀνησυχία γιά τήν
ἀνήκουστη βία, ἡ ὁποία ἀσκήθηκε ἀπό τή σκοπιανή κρατική ἐξουσία σέ βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωάννου29.
Ἡ ἀνταπόκριση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
ὑπῆρξε ἄμεση. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔστειλε ἐπιστολή στόν Πρόεδρο τῆς
ΠΓΔΜ Μπόρις Τραϊκόφσκι, μέ τήν ὁποία καυστηριάζει τήν ἀνάμιξη τῆς κρατικῆς ἐξουσίας
στίς θρησκευτικές διαφορές καί ἐπισημαίνει ὅτι
τέτοιες ἐνέργειες δυσχεραίνουν τό διάλογο καί
ὑποκινοῦν φανατισμούς. «Διά τόν λόγον τοῦτον»,
τονίζει ὁ Πατριάρχης, «ἡ χρῆσις ἀστυνομικῶν μέτρων εἰς ἀναλόγους περιπτώσεις ἀποδεικνύεται οὐ
μόνον ἀνώφελος, ἀλλά καί ἐπιζήμιος διά τήν εἰκόνα
τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ἰδιαιτέρως εἰς μίαν περίοδον
ηὐξημένης εὐαισθησίας διά τε τὴν προστασίαν τῆς
θρησκευτικῆς πίστεως καί τήν ἐλευθερίαν τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων... Διά τοῦτο προτιμητέος ὁ
προσεκτικός καί ἐποικοδομητικός διάλογος ἀντί τῆς
πλήρους καταστολῆς, ἥτις τροφοδοτεῖ τόν θρησκευτικόν φανατισμόν καί ὁδηγεῖ εἰς ἀνυπολογίστους συνεπείας διά τήν κοινωνικήν ἁρμονίαν τῶν ἀνθρώπων.
Ἐπί πλέον, αἱ διεθνεῖς ἐγγυήσεις διά τήν προστασίαν
τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἐλευθερίας
τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως δέν εἶναι δυνατόν νά

Τελικά ἄφησαν ἐλεύθερους τούς λαϊκούς,
κράτησαν ὅμως τούς ὑπολοίπους γιά τριάντα
ὧρες στή φυλακή. Ὅλοι ἀφέθησαν ἐλεύθεροι
πλήν τοῦ Μητροπολίτου Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος προφυλακίσθηκε γιά εἴκοσι ἡμέρες, μέ τήν κατηγορία
τῆς ἀναζωπυρώσεως θρησκευτικοῦ καί ἐθνικοῦ
μίσους28. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφέθη ἐλεύθερος τήν
30ή Ἰανουαρίου 2004.
Στό διάστημα τῆς προφυλακίσεως τοῦ Μητροπολίτου Ἰωάννου, ἡ σχισματική Ἐκκλησία τῶν
Σκοπίων προέβη σέ διωγμό ἐναντίον τῶν μοναχῶν
καί μοναζουσῶν, τούς ὁποίους ἀπέβαλε ἀπό τίς
Μονές τῆς μετανοίας τους. Σ᾿ αὐτές τοποθέτησε ὡς
ἡγουμένους ἐγγάμους ἱερεῖς. Πρέπει νά ἀναφερθεῖ ὅτι οἱ μοναχές καί οἱ μοναχοί φιλοξενοῦνται σέ
φιλικές κατοικίες στήν πόλη τῶν Σκοπίων.
Ἡ ἀντίδραση τοῦ σερβικοῦ Πατριαρχείου
ὑπῆρξε ἔντονη. Μέ ὑπόμνημά του πρός τίς χρι-

25 Ὅ.π.
26 Ὅ.π.
27 Μεταξύ τῶν συλληφθέντων ἦταν ὁ Μητροπολίτης Βελεσσῶν

καί Ἔξαρχος Ἀχρίδος Ἰωάννης, ὁ Ἐπίσκοπος Ντρεμβίστας Μάρκος, ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου Σκοπίων
Μάξιμος μέ πατέρες τῆς συνοδείας του, ἡ ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Κυράνα καί μέρος τῆς συνοδείας
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Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ιωάννης με τον μακαριστό Πατριάρχη της Σερβίας Παύλο

της, ὁ γέροντας τῆς ἴδιας μονῆς Δαυΐδ, ἡ ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ Ταϊσία μέ μέρος τῆς συνοδείας της καί
ἡ ἀδελφή Ὀλυμπιάς, ἡ ὁποία διαμένει στήν ὑπό ἀνέγερση Ἱερά
Μονή Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἄνωθεν τῆς πόλεως Βιτωλίων.
28 Ἐφημ. «Ἐλεύθερος Τύπος», 13-1-2004, σ. 13.
29 ΑΣΠ, ὅ.π.
30 Ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 22-2-2004, σ. 4.
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ἀγνοοῦνται εἰς παρομοίας κρίσεις...»30.
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπηύθυνε παρόμοια ἐπιστολή καί στόν Πατριάρχη Σερβίας
Παῦλο, στήν ὁποία, μεταξύ ἄλλων, τονίζει ὅτι ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἡ ἄμεση
ἀνάληψη τῶν ἀναγκαίων πρωτοβουλιῶν γιά τήν
ἐκτόνωση τῆς ἐπικινδύνου αὐτῆς ἐντάσεως καί ὅτι
τό Πατριαρχεῖο ἔκανε τίς ἀνάλογες ἐνέργειες «ἵνα
μή τό κακόν χεῖρον γένηται»31. Προτείνει ἐπίσης γιά
τήν ἐκτόνωση τῆς καταστάσεως τήν ὁδό τοῦ ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου, προκειμένου νά ἀρθοῦν
τά ὑφιστάμενα ἀδιέξοδα.
Στό ἴδιο πνεῦμα κινοῦνται καί οἱ ἐπιστολές
τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Πέτρου καί τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος Χριστοδούλου.
Στήν ἐπιστολή του ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Πέτρος μεταξύ ἄλλων τονίζει: «Ἠ πνευματική
διακονία τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων εἶναι ἀναγκαῖον νά ἀπολαμβάνῃ σεβασμοῦ, ἀλλά καί τῆς ὑποστηρίξεως τῶν κατά τόπους Κρατικῶν Ἀρχῶν, συμφώνως πρός τάς περί ἀνεξιθρησκείας καί τῶν λοιπῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων διακηρύξεις τῶν Διεθνῶν
Ὀργανισμῶν καί Φορέων...»32.
Ἔντονη ὑπῆρξε ἡ ἀντίδραση τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος καί ἰδιαίτερα τοῦ Προκαθημένου της.
Μόλις ἔγιναν γνωστά τά τραγικά γεγονότα τῆς 11ης
Ἰανουαρίου 2004, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ἔστειλε ἐπιστολή στόν Πρόεδρο τῆς
κυβερνήσεως τῆς ΠΓΔΜ κ. Branko Crvenkovski, μέ
κοινοποίησή της στόν Πρόεδρο τῆς χώρας καί τόν
πρέσβυ τῆς ΠΓΔΜ στήν Ἑλλάδα.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
στήν ἐπιστολή της ἐκφράζει «οὐ μόνον τήν θλῖψιν,
ἀλλά καί τήν διαμαρτυρίαν Αὐτῆς διά τήν ἀπαράδεκτον ταύτην πρᾶξιν εἰς βάρος θρησκευτικῶν λειτουργῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τό γεγονός τῆς
συλλήψεως καί φυλακίσεως ὑπό τῶν ὑφ᾿ ὑμᾶς Κρατικῶν Ἀρχῶν τῶν ὡς εἴρηται προσώπων ἀποτελεῖ
σαφῆ παραβίασιν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὡς
καί τοῦ δικαιώματος τῆς ἐλευθερίας ἐκφράσεως τῆς
θρησκευτικῆς συνειδήσεως καί ἀντίκειται εἰς πᾶσαν
ἔννοιαν δικαίου...»33 Μέ τό ἴδιο πνεῦμα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἀπηύθυνε προσωπική ἐπιστολή στόν Πατριάρχη Σερβίας Παῦλο, στήν ὁποία
ἐκφράζει τή θλίψη του γιά τό συμβάν34.
Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, πέραν τῆς διαμαρτυρίας της πρός τήν
Κυβέρνηση τῆς ΠΓΔΜ, ἐνημέρωσε γιά τό ἴδιο

31 Ὅ.π.
32 ΑΣΠ, ὅ.π.
33 Ἐκκλησία, ΠΑ΄ (2004), σ. 10.
34 Ἐκκλησία, ΠΑ΄ (2004), σ. 11.
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θέμα τό Συμβούλιο Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, τήν
COMECE, τό Βατικανό, τόν πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τόν πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καί τόν Ο.Η.Ε.
Σοβαρή ἐμπλοκή στό ὅλο ζήτημα εἴχαμε τήν
20ή Φεβρουαρίου 2004, ὅταν πέντε τρομοκράτες ἀπαπειράθηκαν νά δολοφονήσουν τά μέλη
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος,
τά ὁποῖα πρίν λίγες ὧρες εἶχαν συνεδριάσει στήν
ὑπό ἀνέγερση Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου Βιτωλίων. Ἐπειδή δέν μπόρεσαν νά
βροῦν τούς Ἐπισκόπους, κακοποίησαν τίς μοναχές, ἔκλεψαν ἱερά ἀντικείμενα καί πυρπόλησαν
τή Μονή.
Θεωροῦμε ὅτι ἡ ἐπίλυση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
ζητήματος ὐπό τάς παρούσας συνθήκας ἐμφανίζει μεγάλες δυσχέρειες λόγῳ τοῦ ἀσφυκτικοῦ ἐναγκαλισμοῦ αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό κράτος,
ἀλλά καί τῆς χρησιμοποιήσεώς της ὡς κρατικῆς
ὑπηρεσίας γιά ξένους πρός τήν πνευματική της
ἀποστολή ἐθνικιστικούς στόχους.
Γιά νά ὑπάρξει κάποια θετική ἐξέλιξη στό μέλλον, πρέπει νά τηρηθοῦν οἱ ἑξῆς προϋποθέσεις:
1. Τό ἐπίσημο κράτος νά ἀφήσει ἐλεύθερη τήν
Ἐκκλησία νά ἐπιτελέσει τό λυτρωτικό καί σωτηριολογικό της ἔργο.
2. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων νά ἀναγνωρίσει ὡς
ἀντιεκκλησιαστικές καί ἀντικανονικές τίς ἐνέργειές της ἀπό τό 1944 καί ἑξῆς καί νά ζητήσει συγγνώμη ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, γιά ὅσα
ἄτοπα μέχρι σήμερα ἔπραξε σέ βάρος της.
3. Νά δεχθεῖ τήν ὀνομασία τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος καί ὄχι Μακεδονίας, γιατί σέ ἀντίθετη περίπτωση, δέν πρόεκιται νά
ἀναγνωρισθεῖ οὔτε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο οὔτε ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅπως
ἐπανειλημμένα ἔχουν δηλώσει ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Χριστόδουλος35.
Κάτω ἀπό αὐτές τίς προϋποθέσεις εἶναι δυνατή ἀρχικά ἡ χορήγηση αὐτονομίας, κατά τό προηγούμενο τῆς Φινλανδίας, Ἐσθονίας καί μέχρι
πρότινος τῆς Τσεχίας καί Σλοβακίας, καί ἀργότερα αὐτοκεφαλίας36. Ἔτσι θά ἐπουλωθεῖ μιά χαίνουσα πληγή στό σῶμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί θά παύσει τό ἕνα καί πλέον ἑκατομμύριο
τῶν Ὀρθοδόξων, πού ζοῦν στά Σκόπια, νά γίνεται
■
βορά σέ κάθε εἶδος προσηλυτισμό. 

35 Ἐφημ. «Τό Βῆμα», Κυριακή 19 Μαΐου 202, σ. Α42.
36 Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Ἡ «Μακεδονική» Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων, Ἰω-

άννινα 1999, σ. 28.
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Ναὶ ἢ ὄχι

στH μετAφραση τHς ΘεIας
ΛειτουργIας στΗ ΔημοτικH;
l Τοῦ Δρος Χαραλάμπη Μ. Μπούσια,
Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας μας
εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου,
ἡ γλῶσσα τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ γλῶσσα τῶν ὕμνων, γλῶσσα
ποὺ προάγει τὸ θρησκευτικὸ
συναίσθημα, καλλιεργεῖ τὸ
λατρευτικὸ φρόνημα καὶ κατανύσσει τὶς
πιστὲς καρδιές. Ἡ θεία Λατρεία δὲν εἶναι τυχαία ὑπόθεση, εἶναι σοβαρὴ ὑπόθεση καὶ ἡ
γλῶσσα της ἐκφράζει μὲ τελειότητα καὶ σοβαρότητα καὶ εὐλάβεια τὰ δρώμενα σὲ αὐτήν.
Πλούσια ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου μπορεῖ μὲ λίγες λέξεις νὰ ἐκφράσει μεγάλα νοήματα, νοήματα ποὺ δὲν ἀποδίδονται
περιφραστικὰ ἢ μὲ χυδαῖες λέξεις τῆς σύγχρονης ὁμιλητικῆς.
Eνατενίσεις



Καὶ ἄν ἀκόμη ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ ἡ
γλῶσσα τοὺς φαίνεται δυσνόητη δὲν ἀποτελεῖ τεκμήριο ἀλλαγῆς τῆς γλώσσας, διότι αὐτὸ ὀφείλεται στὴν λεξιπενία τῶν Νεοελλήνων, ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν τακτικὴ
τῆς «ἥσσονος προσπαθείας» καὶ τὴν πολιτικὴ τῶν ἑκάστοτε κρατούντων, ποὺ ἀποικοδομοῦν τὶς ἀξίες τοῦ ἔθνους, μία ἀπὸ τὶς
ὁποῖες εἶναι καὶ ἡ γλῶσσα μας. Ἂν καὶ τὸ ποσοστὸ τῶν ὀλιγογραμμάτων στὴν ἐποχή μας
εἶναι μικρότερο ἀπ’ ὅ,τι στὸ πρόσφατο παρελθόν, ὅμως πάντοτε ἐπενεργεῖ ἡ θεία χάρις,
“ἡ τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα”, καὶ διασκεδάζει τὶς ἀδυναμίες. Ἡ κατανόηση τῶν κειμένων εἶναι
καρδιακή καὶ ἀνεβάζει τοὺς πιστοὺς σὲ οὐρά71

νιες ἐπάλξεις, σὲ σφαῖρες θεώσεως. Μὴ λησμονοῦμε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα, ὅπως ὅλες
οἱ γλῶσσες, ἐξελίσσεται καὶ ἤδη ἀπὸ τὸν δέκατο αἰῶνα ὁμιλεῖται ἡ νέα ἑλληνική. Κανεὶς
ὅμως δὲν σκέφθηκε νὰ ἀλλάξει τὴ γλῶσσα τῆς
θείας λατρείας, γιὰ νὰ εἶναι αὐτὴ κατανοητὴ
ἀπὸ τοὺς πιστούς. Ἄλλωστε δὲν εἶναι μόνο ἡ
γλῶσσα μὴ κατανοητὴ ἀπὸ τοὺς σύγχρονους,
τοὺς ἀκατήχητους πιστούς. Μήπως ἡ νηστεία
κατανοεῖται σὲ ἐποχὴ κραιπάλης ἢ οἱ προγαμιαῖες σχέσεις ποὺ ἐπισημοποιοῦν τὴ μοιχεία
ἢ οἱ ἐκτρώσεις ποὺ ταυτίζονται μὲ τὸ φόνο ἢ οἱ
ἰδιαιτερότητες τῶν σεξουαλικῶν προτιμήσεων; Ὅλα αὐτὰ πρέπει μήπως νὰ ἀλλαχθοῦν,
γιὰ νὰ ἀρέσει ἡ Ἐκκλησία στοὺς νεοέλληνες;
Δὲν εἶναι ἐπίσης ἀνακόλουθο νὰ θέλουμε τὴν
ἀλλαγὴ τῆς γλώσσας, γιὰ νὰ εἶναι αὐτὴ κατανοητὴ καὶ νὰ μὴν θέλουμε τὴν κατάργηση τοῦ
νηπιοβαπτισμοῦ, ἀφοῦ τὰ νήπια, ἀκατήχητα
ὅπως εἶναι καὶ πολλὲς φορὲς προτοῦ ψελλίσουν λίγες λέξεις ἀπὸ τὴ μητρικὴ γλῶσσα,
εἰσέρχονται στὴν κοινωνία τῶν πιστῶν!
Δὲν ἰσχυριζόμεθα ὅτι ἡ γλῶσσα τῶν ὕμνων,
ἡ γλῶσσα τῶν Μυστηρίων, ἡ λειτουργικὴ
γλῶσσα ἡ γλῶσσα τῶν ἀγγέλων, ὅπως μερικοὶ
τὴν ἀποκαλοῦν, εἶναι ἡ μόνη καὶ τέλεια
γλῶσσα τῆς ἐκφράσεως τῆς Ὀρθοδοξίας.
Εἶναι, ὅμως ἀναμφιβόλως, πλούσια καὶ
μοναδικὴ στὴν διατύπωση τῶν πλέον λεπτῶν
καὶ συνθέτων νοημάτων. Ἡ Ὀρθόδοξη
θεολογία καὶ ἡ ἁγιοπνευματικὴ μυστικὴ ζωή,
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δὲν θὰ εὕρισκαν τελειότερο ὄργανο, γιὰ νὰ
ἐκφρασθοῦν.
Ἡ ἐπίσημη γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας μας
διατηρεῖ τὴν παράδοση τῆς λογίας, ἐνῶ
τὸ κήρυγμα- ἀνάλογα μὲ τὸν ὁμιλητὴ ἢ τὸ
ἀκροατήριο - ἔχει λαϊκὸ χαρακτήρα. Ἀλλὰ τί
ἀπ’ ὅσα περιέχει ἡ Καινὴ Διαθήκη ἦταν καὶ
παραμένει δυσνόητο; Ὁ λόγιος Ζακυνθηνὸς
μοναχὸς τοῦ 16ου αἰῶνος Παχώμιος Ρουσᾶνος
εἶχε γράψει μὲ μιὰ φαινόμενη δόση ὑπερβολῆς:
“ Σχεδὸν οὐδὲν τῆς Γραφῆς ρῆμα ὅπερ μὴ ἐν τῇ
οἰκουμένῃ φέρεται”. Ὅμως στὴν Ἐπετηρίδα
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τοῦ αἰῶνος
ποὺ μᾶς πέρασε δημοσιεύθηκε στατιστικὴ
μελέτη τῶν λέξεων τῆς Καινῆς Διαθήκης,
ποὺ ἀποκάλυψε τὰ ἀκόλουθα ἐκπληκτικά.
Οἱ λέξεις τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι περίπου
4900. Ἀπὸ αὐτὲς 2280 χρησιμοποιοῦνταν καὶ
τότε, 2200 ἦσαν εὔκολα κατανοητὲς καὶ μόνο
400 ἦσαν πραγματικὰ ἄγνωστες στὸν λαό.
Σήμερα, μετὰ τὶς ἐγκληματικὲς παρεμβάσεις
στὴν γλῶσσα ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες, οἱ
ἄγνωστες λέξεις τῆς Καινῆς Διαθήκης στὰ
παιδιά μας ὑπερβαίνουν τὶς 3000, γι’ αὐτὸ καὶ
βρέθηκαν ρηξικέλευθοι φιλόλογοι -θεολόγοι
καὶ ἱεράρχες ἀκόμη ποὺ ὑπὸ τὸν παρόξυσμο
ἑνὸς προοδευτικοφανοῦς λαϊκισμοῦ ρίχνουν
τὸ σύνθημα τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ στὴν λαϊκὴ
γλῶσσα καὶ φυσικὰ τὰ «ἅγια τοῖς κυσί».
Σήμερα ὄχι ὀλίγοι ἁπλοϊκοὶ πιστοὶ
γνωρίζουν ἀπὸ στήθους ὁλόκληρους ὕμνους,
Eνατενίσεις

σιγοψάλλουν καὶ μετέχουν μυστικὰ στὴ
θεία λατρεία. Παράδειγμα χαρακτηριστικό,
οἱ ὕμνοι τῶν Μεγάλων ἑορτῶν, τὸ «Χριστὸς
Ἀνέστη», τὸ «Τῇ Ὑπερμάχῳ», τὸ «Κύριε τῶν
Δυνάμεων» καὶ ἄλλοι, ποὺ συγκινοῦν σοφοὺς
καὶ ἀσόφους.
Πρέπει, λοιπόν, νὰ στεκόμεθα μὲ εὐλάβεια
καὶ δέος ἐμπρὸς στὴν ἱερὴ παρακαταθήκη
τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας παραδόσεως καὶ
μάλιστα τῆς παραδόσεως ἐκείνης ἡ ὁποία
ἔχει σχέση μὲ τὴν γλῶσσα τῆς θείας λατρείας καὶ ὄχι νὰ προσπαθοῦμε μὲ διάφορες
προφάσεις νὰ ρίψουμε στὸν κάλαθο τῶν
ἰδιοτελῶν μεταφράσεων ἢ παραφράσεων
τοὺς ἀφθάστου μεγαλείου ὕμνους μας, μὲ
τοὺς ὁποίους γαλουχήθηκαν γενεὲς γενεῶν
καὶ μὲ τοὺς ὁποίους ἀγαλλιᾶται ἡ ψυχὴ καὶ
μεταρσιώνεται ὁ νοῦς πρὸς τὰ οὐράνια.
Ἡ γλῶσσα τῆς θείας λατρείας θὰ μποροῦσε
νὰ χαρακτηρισθεῖ γλῶσσα ἐθνική, ἀφοῦ μᾶς
συνδέει μὲ τὸ ἱστορικὸ παρελθόν. Τὸ ὅτι δὲν
εἶναι ἀπολύτως κατανοητὴ ἀπὸ τὸν λαὸ δὲν
σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ ἐγκαταλειφθεῖ, ἀλλὰ
νὰ καταβληθεῖ προσπάθεια νὰ διδαχθεῖ ὁ
λαὸς τὴν γλῶσσα αὐτή, γιατὶ ἀλλιῶς θὰ χαθεῖ
ἕνα ἀπὸ τὰ βασικώτερα χαρακτηριστικὰ τοῦ
ἔθνους. Ἡ καθαρὴ ἐξ ἄλλου καὶ σμιλευμένη
ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα προσιδιάζει στὴ
θεία μεγαλειότητα, τὴν ὁποία πλησιάζει
“κεκαθαρμέναις ψυχαῖς καὶ ἀρρυπώτοις
χείλεσι” καὶ διατηρεῖται αἰῶνες τώρα, ἔστω
καὶ μὴ πλήρως κατανοητὴ γιὰ τοὺς περισσότερους.
Οἱ ἴδιοι οἱ προτείνοντες τὴν ἀλλαγὴ τῆς
ἐκκλησιαστικῆς γλώσσας σὲ μορφὴ ἁπλούστερη δέχονται ὅτι ἡ σύγχρονη γλῶσσα εἶναι
πτωχὴ σὲ λεξιλόγιο καὶ δύσκαμπτη ἀπὸ τὴν
φύση της σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸν πλοῦτο καὶ τὴν
πλαστικότητα τῆς ἀρχαίας. Ἄλλωστε, μὲ τὴν
ἐγκατάλειψη τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν, αὐξάνονται οἱ δυσκολίες συνθέσεως τροπαρίων, ποὺ
συγκροτοῦνται μὲ τὴν τεχνικὴ τοῦ μέτρου τῶν
συλλαβῶν καὶ τοὺς τόνους. Τὰ ποιμαντικὰ
προβλήματα, ποὺ ἰσχυρίζονται μερικοὶ ὅτι
ἀνακύπτουν ἀπὸ τὴν μὴ κατανόηση τῶν ὕμνων,
δύνανται νὰ λυθοῦν μὲ τὴν ἔνθεη ἐκπαίδευση,
τὴν κατήχηση καὶ τὴν ἀνάλυση καὶ ἐπεξήγηση
τῶν ὕμνων τῆς θείας λατρείας ἀπὸ κατάλληλους θεολόγους.
Ἡ θεία Λειτουργία, γράφηκε στὰ πρακτικὰ
τοῦ Ζ΄ Ἐκπαιδευτικοῦ Συνεδρίου τῶν Πατρῶν
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τὸ 1993 (σελὶς 71), δυστυχῶς, δὲν γίνεται κατανοητὴ ἀπὸ ἄτομα κάτω τῶν 16 -17 ἐτῶν,
ἐξαιτίας τοῦ ὅτι δὲν ἔχουν γνώση τῶν ἀρχαίων
Ἑλληνικῶν. Ἡ ἰδέα τοῦ νὰ μεταφρασθεῖ ἡ
θεία Λειτουργία στὰ νέα Ἑλληνικὰ σὲ πολλοὺς φαίνεται καλή. Ὅμως, ἡ θεία Λειτουγία
εἶναι ὅ,τι ἔχει μείνει ἀπείραχτο στοὺς αἰῶνες
καὶ ὅ,τι μᾶς θυμίζει τὰ παλιὰ χρόνια, ἐνῶ μᾶς
ὑπενθυμίζει πὼς εἴμαστε ἑλληνορθόδοξος
λαός, πιστὸς στὶς παραδόσεις του.
Ἀλλοίμονο, ἐὰν μάθουμε τοὺς πιστοὺς νὰ
ἐξαντλοῦν τὴν ὅλη ἐκκλησιαστικὴ συμμετοχή
τους στὸ νόημα τῶν ὕμνων καὶ νὰ ἐπιμένουν
στὴ σχετικὴ νοητικὴ διεργασία, διότι μόνον
αὐτὴ δὲν τοὺς φέρνει πλησιέστερα στὸν Θεό.
Κινδυνεύουν νὰ μείνουν στὸ γράμμα, ἐνῶ τὸ
πνεῦμα ζωοποιεῖ (Β΄ Κορ. γ΄ 6). Τοῦτο μάλιστα τὸ ἐνδεχόμενο συνιστᾶ τὴν σοβαρώτερη
θεολογικὴ ἐπιφύλαξη γιὰ τὴν μετάφραση
τῶν ὕμνων, ἡ ὁποία ἀπὸ μερικοὺς θεωρεῖται
πανάκεια.
Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα βιώνει διὰ τῆς πίστεως, πέραν τῆς λογικῆς,
τὰ συμβολιζόμενα στὴ θεία λατρεία, κατανοεῖ καρδιακὰ τοὺς λειτουργικοὺς τύπους καὶ
συμμετέχει στὴν ταπείνωση τῆς θυσίας τοῦ
Ἰησοῦ. Βιώνει τὸ μυστικό, τὸ αἴσθημα τῆς
ἀπόστασης χάνεται καὶ ὁ καθένας ἀναφέρεται μυστικὰ στὸν κοινὸ Πατέρα. Ὅλα αὐτὰ
ὑπεράνω καὶ πέρα μετάφρασης καὶ λογοπλοκῆς.
Τώρα, εὐτυχῶς, ἔχουμε ὁμοιόμορφο
κείμενο, ποὺ ἀκούγεται τὸ ἴδιο σὲ ὅλους
τοὺς ἑλληνορθοδόξους ναοὺς ἁπανταχοῦ
τῆς γῆς, σὲ κάθε Λειτουργία, καὶ ἀποτελεῖ
παράγοντα ἑνότητος, ἑλληνικότητος καὶ
αὐτοσυνειδησίας.
Ἡ πεῖρα τῆς μεταφράσεως κειμένων
ἄλλων
ἑτεροδόξων
Ἐκκλησιῶν
μᾶς
διδάσκει ὅτι ἡ πορεία τῶν μεταφράσεων
εἶναι σὲ διαρκῆ ἐξέλιξη, ποὺ δὲν σταματᾶ,
καὶ ἡ ὁποία ἐπαληθεύει τὴν ἐπιφύλαξή
μας γιὰ τὴν ζητούμενη μετάφραση τῶν
ἐκκλησιαστκῶν
ὕμνων τῆς ὀρθόδοξης
λατρείας μας. Ἀπὸ τὴν πεῖρα ἐπὶ πλέον
τῶν ξένων πληροφορούμεθα ὅτι οἱ
ὕμνοι δὲν πρέπει νὰ μεταφραστοῦν σὲ
“καθημερινή” γλῶσσα, γιατὶ θὰ χάσουν ἀπὸ
τὴν ἱεροπρέπεια, τὴν μυστικὴ γοητεία
τους, θὰ εὐτελισθοῦν, ἐνῶ τὰ ἀκριβὰ στὴν
ζωή μας καὶ τὰ δύσκολα εἶναι τὰ ὡραῖα.  ■
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«Θεός αν είσαι ... γιατί δεν μας λυπάσαι;»

ΠOλεμος και ΕιρHνη
στην ΑγIα ΓραφH
l Του Σωτήρη Δεσπότη
Αναπληρωτή Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

εν υπήρξε περίοδος-χρόνος, ούτε κοινωνία-χώρος στη μεταπτωτική παγκόσμια
ανθρώπινη ιστορία, η οποία δεν γνώρισε
τον πόλεμο (π.) έστω ως δυνατότητα. Όσο
υπάρχουν άνθρωποι στην ιστορία, υπάρχει και πόλεμος1 στη διπλή του μορφή: τον
εξωτερικό, και κυρίως τον ενδόμυχο, τον
προσωπικό. Δεν υπάρχει όμως πόλεμος, όσο

υπάρχει Θεός. Στην αρχή και στο τέλος του
Κόσμου δεν εντοπίζεται η κοσμογονική
χαοτική μάχη μεταξύ του Καλού και του
Κακού (όπως συμβαίνει στις ανατολικές
θρησκείες), αλλά ο δημιουργός Θεός. Η ίδια
η αρμονία του Σύμπαντος αποδεικνύει ότι
όσο υπάρχει Θεός, ο οποίος όχι απλώς μας
λυπάται, αλλά μας αγαπά (χωρίς να μας στε-

1 Πτόλεμος< πάλλω το δόρυ-αγωνίζομαι, κοπιάζω.
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ρεί από την ελευθερία), μπορεί κάποτε να υπάρξει
ειρήνη. Τελικά ο πόλεμος δεν ανάγεται ούτε στον
Θεό, ούτε στον κοινωνικό/ ταξικό τρόπο οργάνωσης του ανθρώπου (πατριαρχία), ούτε σε ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό/ οικονομικό σύστημα (π.χ.
στον καπιταλισμό). Δεν είναι το σύστημα, αλλά ο
ίδιος ο άνθρωπος διχασμένος. Αυτός αποτελεί το
μέγα τραύμα (Δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής του Θωμά). Συνεπώς, όποιος θέλει να κατανοήσει το φαινόμενο του πολέμου, δεν πρέπει να
αρχίσει τη μελέτη του από τις ιστορικές ή κοινωνικές παραμέτρους τής ανθρώπινης δράσης, αλλά
να εξιχνιάσει τη Σφίγγα τής ιστορίας, τον ίδιο τον
άνθρωπο και την ψυχοσύνθεσή του. Δεν έγκειται
το πρόβλημα του πολέμου στο ποιος είναι ο Θεός,
αλλά στο ποιος ή μάλλον πού βρίσκεται ο άνθρωπος. Και αυτό αποτελεί το αιώνιο αγωνιώδες ερώτημα του Θεού: Ἀδὰμ˙ ποῦ εἶ; (Γέν. 3, 9).
Πίστεψαν πολλοί ότι εάν ο άνθρωπος γίνει
πραγματικά άνθρωπος, και συνειδητοποιήσει
τις θεϊκές δυνάμεις που κρύβει μέσα του, τότε
πρώτον δεν θα έχει ανάγκη ένα θεό να τον λυπάται, δεύτερον θα μάθει να μη λυπάται αλλά
να λατρεύει τον εαυτό του και τρίτον ίσως
τότε να λυπάται τους άλλους. Η αγάπη, όμως,
προς τον άλλον αλλά και προς τον ίδιο τον εαυτό,
δε διδάσκεται από τη φύση και δεν κατακτάται με
τον πολιτισμό. Η ίδια η μεταπτωτική φύση, παρά
την αρμονία της, διδάσκει ότι «το μεγάλο ψάρι
τρώει το μικρό», έτσι ώστε τελικά επιβιώνει στον
πλανήτη το ισχυρότερο ζώο. Γι’ αυτό και οι Έλληνες, παρατηρώντας το Σύμπαν, ισχυρίστηκαν
ότι ο Πόλεμος είναι ο Πατέρας των Πάντων. Είναι
αξιοσημείωτο ότι ο όρος βία (εβρ. hms) παράγεται
ακριβώς, όπως κι ο όρος ζωτική δύναμη, από ρίζα
ινδοευρωπαϊκή, που σημαίνει ζωή (βίος-βιάζομαι,
vivo-vis)2! Ο πόλεμος μάλιστα κατά παράδοξο τρόπο σφυρηλατεί την ενότητα και τη συνοχή, την
ειρήνη δηλ. μιας κοινωνικής ομάδας κι αυτό
διότι απαιτεί το συντονισμό και τη συλλογική επιστράτευση των χαρισμάτων της επικοινωνίας, της
τεχνικής, του θάρρους και της αλληλοκάλυψης εκ
μέρους όλων των μελών της. Το μοίρασμα προϋποθέτει την εφαρμογή νόμων, και όλα αυτά ευνοούν
μια αρτιότερη κοινωνική οργάνωση. Η συνοχή
λοιπόν μιας κοινωνικής ομάδας έχει ανάγκη τον

2 Στη βία, όπου αρχικά βλέπουμε τη βάναυση καταστροφή, βιασμό, πα-

ραβίαση, πρέπει ακόμα ν’ αναγνωρίσουμε και τη ζωτική δύναμη που τη
γεννά και που, προκειμένου, να διατηρηθεί, τείνει να καταστρέψει την
ίδια τη ζωή. Xavier Leon-Dufour, βία , ΛΒΘ (Λεξικό Βιβλικής Θεολογί-
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Η Δημιουργία του Κόσμου και η εκδίωξη από
τον Παράδεισο. Giovanni Di Paolo, 1445, The
Med
κοινό εχθρό, καθώς κάθε άνθρωπος και λαός που
φοβάται συσπειρώνεται, όπως ο νευρωτικός, γύρω
από τον εαυτό του. Ο ίδιος ο φόνος στην πρωτόγονη εποχή δεν πηγάζει από το μίσος, αλλά από τη
λατρεία του θύματος3, καθώς η βρώση του σώματος (κρέατος) και η πόση του αίματος του θηράματος, αποσκοπούν στην υιοθέτηση των θεϊκών
δυνάμεων και των ιδιοτήτων που αυτό διαθέτει.
Ο ίδιος ο άνθρωπος από τη στιγμή που γεννιέται,
συνειδητοποιεί ότι προκειμένου να επιβιώσει, πρέπει να πληγώσει αυτό που αγαπά. το στήθος της
μητέρας του (που αποτελεί γι’ αυτό το «δέντρο της
ζωής»). Το ίδιο το κορμί του βρίσκεται σε ένα συνεχή αγώνα με το περιβάλλον και αυτός ο αγώνας
αποτελεί σημείο ζωής. Ο πόλεμος βοηθά, επιπλέον,
τη διασπορά των όντων και ιδιαίτερα του ανθρώπου. Χωρίς τον πόλεμο αφιλόξενες περιοχές, όπως
η Ανταρκτική, θα ήταν ακατοίκητες.
Ο εκπολιτισμός, από την άλλη πλευρά, διαμέσου των αιώνων, όχι μόνο δεν οδήγησε στην παύση των πολέμων, αλλά αντίθετα στη βελτίωση των
πολεμικών μηχανών και στρατηγικών σε τέτοιο
βαθμό, ώστε ο θύτης πλέον να θανατώνει με έξυπνα όπλα, μαζικά και όχι ατομικά, χωρίς να αντικρίζει το θύμα και χωρίς να συνειδητοποιεί την

ας) 178-183 (πρβλ. 837-842).
3

Πρβλ. E.Drewermann, Die Spirale der Angst. Der Krieg und das
Christentum, Herder, Freiburg..., 1992, 292 κε.
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τραγωδία που σκορπίζει τηλεκατευθυνόμενα, αφ’
υψηλού. Με αυτή την ηθική κάλυψη, ο απρόσωπος πόλεμος αποκτά στις πολιτισμένες κοινωνίες
μεγαλύτερο βεληνεκές και γίνεται εις το έπακρον
επικίνδυνος. Εξάγεται (προσωρινά βέβαια) από
τον πυρήνα του ανθρώπου και του λαού προς τα
έξω, προς καθετί που χαρακτηρίζεται με στερητικό α: αλλόθρησκο, απολίτιστο, αλλοδαπό.
Επιπλέον ο πόλεμος στις προοδευμένες κοινωνίες γίνεται ακόμη πιο θανάσιμος, επειδή δε στηρίζεται στο πρωτόγονο δίκαιο του ισχυρού, αλλά
διαφημίζεται (όπως και τόσα και τόσα προϊόντα)
ως το θεάρεστο μέσον επιβολής της ηθικής, της θεϊκής δηλ. τάξης και του νόμου των «Υιών του Φωτός» της προοδευμένης Δύσης στη βάρβαρη Ανατολή, η οποία ανέκαθεν αποτελεί για τους Δυτικούς
απειλή. Παρουσιάζεται ως ο μονόδρομος επιβολής
μιας ανώτερης κουλτούρας και θρησκείας πάνω
στους βαρβάρους και κάποτε ως εξανθρωπισμός
τους. Ο ίδιος Θεός κυριολεκτικά επιστρατεύεται
για να εξυπηρετήσει το συμφέρον του ανθρώπου,
ακριβώς όπως και ο άλλος (άνθρωπος) θυσιάζεται για να διασωθούν (δήθεν) γενικά και αόριστα
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό επιτυγχάνεται
όταν καλλιεργηθεί η ψευδαίσθηση ότι ένας λαός
έχει εκλεγεί από τον Ύψιστο για να αστυνομεύει
τον πλανήτη Του και ότι ο πόλεμος αποτελεί θεϊκή
επιταγή, όπως συνέβη και στην τελευταία σταυροφορία της Αμερικής εναντίον του Ιράκ. Εκείνες
τις ημέρες τα ΜΜΕ σημείωναν ότι στο Λευκό Οίκο

η μελέτη της Βίβλου κατέστη υποχρεωτική και για όλους και όλες οι
συνεδριάσεις άρχιζαν με προσευχή (Ελευθεροτυπία – 10/02/2003).
Ο Φ. Σέιφερ επεξηγεί: Οι Αμερικανοί […] πιστεύουν ότι έλαβαν ένα είδος ειδικής κλήσης
ή διαθήκης, η οποία τους τοποθετεί έξω από τους παραδεκτούς κανόνες της ιστορίας.
Η αίσθηση των Αμερικανών
ότι αποτελούν «ένα σχεδόν
εκλεγμένο έθνος», όπως είπε ο
Λίνκολν, έχει καλλιεργήσει τη
μοναδικού τύπου λαϊκίστικη
θρησκεία, η οποία είναι αποκομμένη από τις ιστορικές ρίζες του Χριστιανισμού, αφού
είναι ένα κράμα αισθηματικής
ουτοπίας, διεφθαρμένου Χριστιανισμού και
δυτικού ορθολογισμού. Τα φιλοσοφικά της θεμέλια είναι ο ανθρωποκεντρισμός του διαφωτισμού, η
συναισθηματολογία του ρομαντισμού, η ακρωτηριασμένη λογικοκρατούμενη θεολογία της μεταρρύθμισης και ο υλισμός του αποκαλούμενου αμερικανικού
ονείρου4. Είναι γεγονός ότι ο σταυρός της θυσίας
αντεστραμμένος μεταβάλλεται διαχρονικά στο
καλύτερο όπλο εξουθένωσης του άλλου, όπως και
οι ίδιοι οι Κανόνες της Εκκλησίας συχνά γίνονται
και στην καθ’ ημάς Ανατολή «κανόνια» κατάκρισης
και λιθοβολισμού.
Συνεπώς η λύση στο πρόβλημα του π. δεν μπορεί να είναι ούτε φυσική, ούτε πολιτική, αλλά ούτε
και ηθική. Τραγικό παράδειγμα ο διάσημος αγνωστικιστής συγγραφέας του Πολέμου και της Ειρήνης Τολστόι (1828-1910), ο οποίος εξέλαβε τους
Μακαρισμούς ως ανελέητες επιταγές, τις οποίες
οφείλει να εφαρμόσει κατά γράμμα. Με κάθε τρόπο διακήρυσσε-διαδήλωνε την ειρήνη, αλλά αποτύγχανε να συζήσει ειρηνικά στην ίδια στέγη με
τη γυναίκα του, να συγχωρέσει αυτόν που ζει και
υπάρχει κοντά του, τον πλησίον του. Οι εντολές
τού Ευαγγελίου δεν αποτελούσαν τους «φυσικούς»
καρπούς μιας χαριτωμένης (από το Άγ. Πνεύμα)
προσωπικότητας, αλλά άκαμπτες εντολές-πρέπει
του Υπερεγώ και μια απέλπιδα προσπάθεια περιστολής του φόβου μέσω της τελειομανίας.
Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι είναι

4 Η συλλογή αυτή προέρχεται από το άρθρο του Α.Κ., Η εμφάνιση ενός νέου μεσσιανισμού ‘Ουκ εν τω πυρί ο Κύριος…’, Εκκλησιαστική Παρέμβαση
86 (2003) 1.8.
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του καλλιεργητή Κάιν και του νομάδα Άβελ
στη Γένεση (κεφ. 4), η αιτία τού πρώτου ανθρώπινου φόνου δεν αποδίδεται καταρχήν στο αίσθημα
της στέρησης, της ζήλιας ή του ανταγωνισμού του
ενός προς τον άλλο.
Ο Κάιν, η «εικόνα» τού Αδάμ, που έχει αυτονομηθεί από τη γεννήτρια τής ζωής από την επιθυμία του να γίνει θεός χωρίς τον Θεό, επιχειρεί με
(τη) θυσία του, με τα (δήθεν) αξιόμισθα έργα του,
να ελκύσει την απόλυτη εύνοια του Δημιουργού
μοναδικά και αποκλειστικά για τον τραυματισμένο του εαυτό και να ξανακερδίσει έτσι το χαμένο
παράδεισο. Τότε, όμως, είναι ακριβώς που ο άλλος,
επιχειρώντας να επιτύχει τον ίδιο σκοπό (να ανααδύνατον ο άνθρωπος να λυπηθεί καταρχήν
τον άλλον, εάν δεν λυπηθεί πρώτα τον εαυτό
του, εάν δηλ. δεν συνειδητοποιήσει ότι αποστατημένος από τον Θεό, γίνεται ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης και ότι ο πόλεμος αποτελεί μια ουσιώδη πτυχή
τού δράματος στο οποίο έχει εμπλακεί η ανθρωπότητα. Αυτό αποτυπώνει ανάγλυφα ο αδελφόθεος
Ιάκωβος, απευθυνόμενος μάλιστα στα μέλη της
Εκκλησίας που κατά κόσμον διέθεταν παιδεία και
σοφία (4, 1-8): Από πού προέρχονται οι πόλεμοι και
οι μάχες μεταξύ σας; Δεν προέρχονται απ’ τις επιθυμίες σας για απολαύσεις, που εκστρατεύουν στα
μέλη σας; Επιθυμείτε διότι δεν έχετε. Αντιπαθείτε
και μισείτε, γιατί δεν μπορείτε να πετύχετε. Μάχεσθε και πολεμείτε. Δεν έχετε δε, γιατί δεν ζητάτε.
Ζητάτε αλλά δεν λαμβάνετε, γιατί ζητάτε για κακό
σκοπό, για να δαπανήστε για τις ηδονικές σας επιθυμίες. Μοιχοί και μοιχαλίδες! Δεν γνωρίζετε ότι
η αγάπη τού κόσμου (δηλ. των παθών και της υλικής
ζωής) προκαλεί την έχθρα του Θεού; Οποιοσδήποτε
κι αν θελήσει να γίνει φίλος προς τον κόσμο, γίνεται αντικείμενο έχθρας του Θεού. [...] Υποταχθείτε
λοιπόν στον Θεό. Αντισταθείτε στον Διάβολο, και θ’
απομακρυνθεί από σας. Πλησιάστε τον Θεό5 και θα
σας πλησιάσει6.
Τον εσωτερικό εμφύλιο σπαραγμό μεταξύ του
νόμου του νοός και του νόμου της αμαρτίας που
«ξυπνά» κυρίως με την εντολή «οὐκ ἐπιθυμήσεις»
(Έξ. 20, 17) κυριαρχώντας στα μέλη κάθε «νομοταγούς» ανθρώπου που ζει όμως χωρίς Χριστόν (και
όχι μετά του Χριστού) αποτυπώνει ανάγλυφα και ο
Παύλος στη γνωστή «προσωπική εξομολόγηση»
στο Ρωμ. 7. Σύμφωνα με την αρχετυπική ιστορία
5 Πρβλ.
6 Πρβλ.

Εκκλησία Αγίας Μαρίας στη Βενετία
καλύψει την Εικόνα του), προβάλλει ως κόλαση
- θανάσιμος εχθρός. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο όρος
«φανατικός» προέρχεται από το λατ. Fanaticus (<
fanum= ιερό, ναός) και σημαίνει τον θεόληπτο που
είναι κυριευμένος από ιερή μανία, όπως οι ιερείς της
Κυβέλης οι οποίοι κατά τη διάρκεια ιερού παραληρήματος αυτοτραυματίζονταν. Ο τρόμος /η τρομοκρατία τού (πνευματικού) θανάτου, την οποία έχει
το «προνόμιο» να αισθάνεται μόνος ο βροτός από
όλα τα έμβια όντα και μάλιστα από τη στιγμή της
γέννας του και κυρίως η αίσθηση ότι ο ίδιος αποκομμένος από τον ομφάλιο λώρο από την πηγή της

Ωσ. 12, 7: Καὶ σὺ ἐν Θεῷ σου ἐπιστρέψεις ἔλεον καὶ κρίμα φυλάσσου καὶ ἔγγιζε πρὸς τὸν Θεόν σου διὰ παντός.
Ησ. 29, 13. Ιερ. 23, 23: Θεὸς ἐγγίζων ἐγώ εἰμι λέγει Κύριος καὶ οὐχὶ Θεὸς πόρρωθεν.
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ζωής, είναι ταυτόχρονα και απορριμμένος από τον
ίδιο τον Θεό και Πλάστη του, τον οδηγούν τελικά
στην προβολή αυτών των συναισθημάτων στο συνάνθρωπο με ένα φονικό και συνάμα τραγικό τρόπο που περιγράφεται από τη Γένεση μονολεκτικά
αλλά φοβερά δραματικά: καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν (Γέν.
4, 8). Ο ίδιος ο Θεός με το διάλογό Του προς τον Κάιν
μετά το έγκλημα αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να
ελεεί και να αγαπά ακόμη και τον φονιά-ληστή, ο
οποίος όντως έχει τη δύναμη με τη μετάνοια (ένα
Μνήσθητί μου Λκ. 23, 42) χωρίς να επιτελέσει καμμία «καλή πράξη» να γίνει ο πρώτος «θεολόγος»
της Εκκλησίας. Το καταπληκτικό είναι ότι η Πόλη
και ολόκληρος ο πολιτισμός της εφευρίσκονται
από τον Κάιν ως ένα τείχος - κρυψώνας από το
σκιάχτρο του θανάτου και την αληθινή απανταχού παρουσία του Θεού που καταδιώκει με το

φυγόκεντρο σύμβολο διάσπασης, διαπλοκής και
πλήρους σύγχυσης των πρώην «εταίρων».
Πώς αντιμετωπίζεται ο πόλεμος στην Αγία
Γραφή7; Στην Π.Δ.:
1. Δεν δεσπόζει ο απαθής Θεός - το είδωλο των
φιλοσόφων, μια καθαρή ενέργεια, ένα κινούν ακίνητο Ον που μαγνητίζει τον έρωτα των πάντων
αλλά το ίδιο παραμένει ανέραστο, αλλά ο προσωπικός Θεός των Πατέρων, της αιώνιας Εξόδου
(Προ-όδου κατά την πατερική ορολογία). Αυτός
επεμβαίνει στην Ιστορία, επειδή πραγματικά και
όχι ελεεινά συμπάσχει με τον σκλαβωμένο, τον αδικημένο, τον αμαρτωλό. Επιθυμεί να απαλλάξει το
πλάσμα Του από την λατρεία των ειδώλων (και ιδίως του εαυτού του) και την αμαρτία-ασθένεια που
συνιστούν την πραγματική δουλεία και οδηγούν
στον ουσιαστικό υπαρξιακό θάνατο. Έτσι ο Θεός
Σαβαώθ (=Στρατευμάτων) δεν έγινε ποτέ βακχικός ή ερωτικός θεός. Ονομάζεται, όμως, Θεός των
πολέμων, μαχητής εκδικητής (Hσ. 26, 11. 42,
13. 59, 17)8. Είναι ο ζηλωτής Θεός (ζήλος< είμαι
ζεστός, βράζω. εβρ. qinah), ο οποίος δε φθονεί τον
άνθρωπο, όπως συμβαίνει με την αρχετυπική περίπτωση του Δεσμώτη του Καυκάσου, Προμηθέα.

Ο Πύργος της Βαβέλ (παράσταση)

έλεός Του (Ψ. 22 [23], 6). Η πρώτη πόλη Ενώχ, ευρισκόμενη τροπικά κατέναντι από την Εδέμ (Γέν. 4,
16), λειτουργεί ως υποκατάστατο του Παραδείσου.
Αυτή η προσπάθεια αποκορυφώνεται στην από
συμφώνου ύψωση του Ζιγκουράτ/ του Πύργου
της Βαβέλ με την επιστράτευση των τελειότερων
τεχνολογικών μέσων, προκειμένου, όχι καταρχήν
να πολεμηθεί ο Θεός, αλλά να υποκατασταθεί το
ξύλο της ζωής από ένα τεχνητό/ εικονικό κολοσσιαίο επίτευγμα επικοινωνίας και αναφοράς. Αυτό
ενώ προορίζεται ως μνημείο Ομόνοιας και μέσον
διαιώνισης του Ονόματος, τελικά μεταβάλλεται σε

Η Δημιουργία του Kόσμου. Τοιχογραφία από
το Βαπτιστήριο του Καθεδρικού Ναού, Πάντοβα Ιταλίας, 1376 μ.Χ.

7 M. Κωνσταντίνου, Το ήθος του… Θεού, Σύναξη 84 (2002), 21-34. Πρβλ. K.Berger. Wie kann Gott leid und Katastrophen zulassen? Quell Verlag,
Stuttgart 1996.

78



Eνατενίσεις

Απαιτεί από το κατ’ εικόνα πλασθέν δημιούργημά Του και τον λαό Του την αποκλειστική προς
τον Ίδιο λατρεία, όχι διότι την έχει ο ίδιος ανάγκη,
αλλά επειδή αυτή συνιστά τον αποκλειστικό όρο
διάσωσης της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας του
(ανθρώπου). Ο Θεός με τις διαθήκες Του (ουράνιο
τόξο, περιτομή και κυρίως την Τορά) κτίζει γέφυρες, δημιουργεί σχέση, κοινωνεί με τους ανθρώπους. Η άλλη όψη της αγάπης Του προς τους καταπιεσμένους και τους αδικουμένους, φανερώνεται
βέβαια στον άδικο ως οργή, μίσος9 και ζήλος.
2. Όπως ήδη επισημάνθηκε, ο κοσμικός πόλεμος μεταξύ των δυνάμεων τού φωτός και του σκοταδιού-χάους δεν αποτελεί στην Π.Δ. την αρχή (το
Prinzip) και το τέλος τής δημιουργίας του παντός,
όπως πίστευαν πολλές ανατολικές θρησκείες. Ἐν
ἀρχῇ ἦν ὁ καλλιτέχνης ποιητής Λόγος, ο οποίος δημιούργησε και συντηρεί τον κόσμο με σοφία. Δεν
συνιστά συνεπώς ο δυαλισμός της ύλης και του
πνεύματος, της ψυχής και του σώματος, της φυσικής και της μεταφυσικής την ουσία τού παντός,
αλλά είναι η αγάπη του Θεού αυτή που συνέχει και
τελειώνει (με τη σημασία όμως του τελειοποιεί) το
Σύμπαν. Το ίδιο το Σύμπαν με την αρμονία του
αποτελεί, σύμφωνα με τους Πατέρες, έναν ευαγγελιστή τής ειρήνης του Θεού. Η δημιουργία του Κόσμου από τον προσωπικό Θεό συνεπάγεται, όμως,
ό,τι και τα ‘δεινά’ της Ιστορίας, έστω κι αν δεν τα
ευδοκεί, τα παραχωρεί Εκείνος για παιδαγωγικούς
και θεραπευτικούς λόγους. Στον Ησαΐα διακηρύσσεται το εξής παράδοξο: Ἐγὼ ὁ κατασκευάσας
φῶς καὶ ποιήσας σκότος. ὁ ποιῶν εἰρήνην καὶ κτίζων
κακά. ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν ταῦτα πάντα (45,
7). Όπως επισημαίνει η πρώην στείρα Άννα, ο Κύριος θανατώνοντας ταυτόχρονα ζωοποιεί, κατάγει
εἰς ᾅδου καὶ ἀνάγει (Α’ Βασ. 2, 6. πρβλ. Δ’ Βασ. 5, 7).
Όποιος συνειδητοποιεί αυτήν την αλήθεια δεν
μπορεί παρά να ξεσπάσει με τον Παύλο στον ύμνο:
Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ· ὡς
ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ
ὁδοὶ αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου; ἢ τίς σύμβουλος
αὐτοῦ ἐγένετο (Ρωμ. 11, 33-36).

3. Ο πόλεμος στην Π.Δ. δεν είναι ποτέ ιμπεριαλιστικός ούτε μετατρέπεται σε τζιχάντ – σταυροφορία, σε μέσον επιβολής της γιαχβικής θρησκείας
στους ξένους λαούς, αλλά αποσκοπεί στην εξασφά8 Οι

ίδιοι οι προφήτες απέφυγαν να κατακρίνουν τον ιερό πόλεμο
όσο την ειδωλολατρία και την πορνεία.
9 Πρβλ. Δτ. 12, 31. 16, 22. Αμ. 5, 21. Ησ. 1, 14. Μαλ. 1, 2 κ.ε.
10 Πρβλ. Ησ. 9, 4. 11, 6-10. 32, 17. Μιχ. 4, 1-5. Ωσ. 2, 20. Ζαχ. 9, 10. Ψ.
46, 9-10.
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λιση πατρίδας στους ταπεινούς και καταφρονεμένους. Επιπλέον πουθενά δε γίνεται στην Α.Γ. μνεία
δολοφονιών ή βιασμών γυναικών ως μέσου επίδειξης δύναμης, όπως επίσης ποτέ δεν επιβραβεύεται
η τακτική της καμένης γης (Δτ. 20, 19-20). Σε σύγκριση μάλιστα με αντίστοιχες περιγραφές θεών
τού περιβάλλοντος του Ισραήλ, όπως του Βάαλ, η
παρουσίαση του Θεού ως πολεμιστή είναι άκρως
συντηρητική. Τελικά ο ζηλωτής και σφαγέας των
450 «ιερέων της αισχύνης» Ηλίας συνειδητοποιεί
ότι ο Θεός δεν αποκαλύπτεται σα θύελλα, σα λαίλαπα ή σαν σεισμός που ξεριζώνει τα πάντα, αλλά
σαν ήχος από ελαφρό δροσερό αεράκι (φωνή αύρας
λεπτής Γ’ Βασ. 19, 11 κε.). Ο Δούλος τού Κυρίου νικά
θριαμβευτικά τη βία, ενώ την υπομένει θεληματικά
(Ησ. 53). Στην ίδια τη Βίβλο δεσπόζει η προφητεία
τής μετατροπής των μαχαιρών σε άροτρα (Ησ. 2)10,
η οποία δεσπόζει στην είσοδο του κτηρίου των
Ηνωμένων Εθνών.
Επειδή όμως σε αυτήν δεν είναι αποτυπωμένες ωραίες αλλά κενές ιδεολογίες, αλλά η τραγική
πραγματικότητα του ανθρώπου, η παγκόσμια ειρήνη (αφού αυτή μόνο παγκόσμια μπορεί να υπάρξει), αποτελεί εσχατολογικό όραμα (ουσιαστικά μια
ιστορική Ου-τοπία), η οποία θα συνοδεύσει την
εξάλειψη της αμαρτίας. Η ίδια η ειρήνη δεν εκλαμβάνεται ούτε ως απουσία πολέμου (όπως στην αρχαιοελληνικό λεξιλόγιο), ούτε ως επικράτηση μιας
σύννομης (μέσω της καταστολής) τάξης πραγμάτων (Pax), αλλά ως Σαλόμ, ως υγεία και σωτηρία
(< σάω, σώζω = γίνομαι ακέραιος/ολοκληρωμένος), ως απόλυτη δηλ. προσωπική εσωτερική και
εξωτερική αρμονία με τον Θεό, τον εαυτό, το συνάνθρωπο και τη φύση. Αυτή η υγεία προϋποθέτει
την απάλειψη του καρκινώματος της αμαρτίας,
που είναι διαδικασία οδυνηρή, αφού επιστρατεύεται η... μάχαιρα του ίδιου του Θεού. Γι’ αυτό όντως
στην Α.Γ. απαντούν χωρία, τα οποία ομιλούν για
τον πόλεμο του Κυρίου11, ποτέ όμως για ιερό/
άγιο πόλεμο12. Ο Γιαχβέ εξολοθρεύει τα πρωτότοκα
της Αιγύπτου (Έξ. 12), απαιτεί ως ανάθεμα την
Ιεριχώ (Ιησ. 7) και τίθεται επικεφαλής της μάχης
(π.χ. Β’ Βασ. 24). Επιδοκιμάζει την καταστρεπτική
δύναμη τού Σαμψών (Κρ. 15-16) και το ζήλο που
φθάνει μέχρι το σημείο να σκοτώσει τον παραβάτη της Διαθήκης (Αρ. 15, 11). Το τελικό ζητούμενο
11 Πρβλ. Α’ Βασ. 18, 17. 25, 28. Ψ.58,9.11. 137,9. 110, 1.6. 144,1.
12 Υπήρχε μάλιστα και Βιβλίο των Πολέμων του Γιαχβέ (Αρ. 21,

14)
και όχι του Ισραήλ, καθώς κάθε νίκη αποδίδεται στη Βίβλο κατά
βάση όχι στα ανδραγαθήματα του λαού, αλλά στη θέληση και στη
συνδρομή του Θεού.
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είναι η πίστη/εμπιστοσύνη στην παντοδυναμία
του Θεού. Γι’ αυτό και στον Ισραήλ δεν υπήρξε
λατρεία ηρώων. Η ειδωλολατρική Χαναάν, η οποία
προσφέρει τα βρέφη της θυσία στο Μολώχ και
απειλεί να μεταδώσει το καρκίνωμα της αμαρτίας, αποτελεί μια παγίδα για τον Ισραήλ και πρέπει
παραδειγματικά να εξοντωθεί (Δτ. 7, 1) για να μη
μεταδοθεί το καρκίνωμα των ελκυστικών οργιαστικών τελετών (στις οποίες συμπεριλαμβανόταν
και η θυσία των βρεφών) στο σώμα του λαού, που
ήταν προορισμένο να γίνει το φως της οικουμένης.
Γι’ αυτό και στο Δτ. 20, 16-18 προβλέπεται: στις πόλεις των λαών που ο Κύριος ο Θεός σας, σας δίνει
για ιδιοκτησία, κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να
μείνει ζωντανός. [...] Αλλιώς αυτοί θα σας μάθουν να
κάνετε τις σιχαμένες τους πράξεις, αυτές που κάνουν
στις λατρείες των θεών τους. Η ίδια οργή του Θεού
στρέφεται ενάντια στον ίδιο τον εκλεκτό λαό, όταν
εκείνος αποσυνδέεται από τη Γεννήτρια της ζωής
και αλληθωρίζει προς την αμαρτία. Πλήττει όλους
εκείνους που αδικούν και εκμεταλλεύονται το
φτωχό και τη χήρα. Και επειδή πολλοί διακρίνουν
τον μοχθηρό Θεό της Π.Δ. από τον Θεό της Κ.Δ.,
δεν είναι άραγε και ο Θεός της Κ.Δ. εκείνος που
επιτρέπει να πεθάνουν πάραυτα τα μέλη της νεοσύστατης Εκκλησίας, ο Ανανίας και η Σάπφειρα
(Πρ. 4) και μάλιστα για μη θεωρούμενη από εμάς
θανάσιμη αμαρτία (πρβλ. Πρ. 13, 6-12); Ο θάνατος
των Χαναναίων, όπως και αυτός του ζεύγους στις
Πράξεις, ίσως απέβη μοιραίος για το σώμα, αλλά
σωτήριος για το «πνεύμα» της Εκκλησίας που καλείται να γίνει φως και αλάτι αλλά και αυτών των
ίδιων (πρβλ. τη συμπεριφορά του Παύλου στο Α’
Κορ. 5, 5 ή στο Α’ Τιμ. 1, 20).
Σχετικά με την ειρήνη και τον Πόλεμο στην
Κ.Δ. πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

1

Στην Κ.Δ. ο Θεός εμφανίζεται όχι απλώς να
λυπάται, αλλά να αγαπά ως Αββά (= μπαμπάς)
- Πατέρας. Στον πυρήνα της δεν βρίσκεται ο Υπεράνθρωπος που διψά/αγαπά τη δύναμη, αλλά ο
Θεάνθρωπος, ο οποίος αποκαλύπτει ότι η απόλυτη
δύναμη κρύβεται στην έσχατη αδυναμία της θυσιαστικής αγάπης.
Ο Σταυρός, όπου ο Ιησούς υπέστη τον πιο επώδυνο και επονείδιστο θάνατο, με την οριζόντια και
την κάθετη διάστασή του, καθίσταται το σύμβολο
της ειρήνευσης με τον Θεό καταρχήν (γιατί, όπως
σημειώθηκε, αυτή είναι η αιτία του αρχέγονου φόνου του Άβελ από τον Κάιν) και το συνάνθρωπο,
ο οποίος εθεωρείτο ως ανταγωνιστής. Στο Σταυρό
ο Θεάνθρωπος, ανατρέποντας το ίνδαλμα του Υπε80



ρανθρώπου, σήκωσε τις ενοχές, τη μοναξιά και τον
πόνο συντρίβοντας της αναστάσεώς Του τον διάβολο και τον θάνατο του οποίου ο φόβος μεταβάλλει όλη τη ζωή σε ένοχη δουλείας (Εβρ. 2, 12). Στην
περίπτωση έτσι του Ιησού ισχύει το πρωτόγονο
πολεμικό σύνθημα: ο θάνατός Σου Κύριε ζωή
μου. Η ειρήνη δεν επιτυγχάνεται, συνεπώς, με την
επανάσταση (η οποία όπως απέδειξαν οι δύο ιστορικά κορυφαίες εξεγέρσεις η Γαλλική και η Ρωσική
ανακυκλώνει τη βία και μάλιστα με μεγαλύτερη
ένταση) αλλά με την ανάσταση, γιατί μόνον μέσω
αυτής νικάται ο θάνατος, που ουσιαστικά οδηγεί
τον άνθρωπο στην εγωκεντρικότητα και στον εμφύλιο (εσωτερικό και εξωτερικό) σπαραγμό. Γι’
αυτό και η Ειρήνη αποτέλεσε τον αναστάσιμο
χαιρετισμό του Ιησού προς τους τρομοκρατημένους μαθητές. Ο Παύλος εισάγει τις επιστολές του
με την ευλογία Χάρις (αντί του αρχαιοελληνικού
χαίρειν) και Ειρήνη, η οποία εκπορεύεται από τον
Θεό, ενώ προσδιορίζει την τελευταία (την ειρήνη)
ως καρπό του Πνεύματος (Γαλ. 5, 22. μετά την αγάπη και τη χαρά)13. Η καυστική αγιοπνευματική
εμπειρία της Πεντηκοστής (και όχι ο οποιοσδήποτε ανθρωπιστικός διαφωτισμός) είναι εκείνη που
οδηγεί τελικά στην πρώτη αληθινά ειρηνική κοινωνία, την Εκκλησία, όπου τα πάντα είναι κοινά
χωρίς βέβαια να είναι και ιδεατά. Για πρώτη φορά
Eνατενίσεις

ο όρος κομουνισμός - (communis < con + munis <
munus = καθήκον, εξουσία, υπούργημα) χρησιμοποιείται στο Πρ. 2, 44 (Βουλγάτα)14.

2

Ο Ι. Χριστός, η όντως ειρήνη, δεν ήταν ο ειρηνιστής εκείνος, που ήρθε να φέρει πάση θυσία
την επιφανειακή ένωση και την ειρήνη του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τέλη των αιώνων
συνδυάζονται με την πρώτη Παγκόσμια Ειρήνη,
τη Ρωμαϊκή, Αὐγούστου μοναρχήσαντος. Μετά από
μια πολυτάραχη εποχή εμφυλίων, ο Οκταβιανός
Αύγουστος κατάφερε να ενοποιήσει τους λαούς
και τις φυλές της Μεσογείου παρέχοντας μια ψευδαίσθηση αιώνιας ηρεμίας και ασφάλειας. Ο Ι. Χριστός, όμως, ως «σημείο αντιλεγόμενο» της Ιστορίας (Λκ. 2, 34), διαφοροποιεί την ειρήνη Του από την
Pax Romana: Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν
δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι
ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω

(Ιω. 14, 27). Ο Παύλος, μάλιστα, ασκώντας κριτική στους κράχτες/διαφημιστές της πολιτικής ευημερίας που κομίζει μέσω της καταστολής και της
στυγνής φορολογίας ο Πλανητάρχης-Καίσαρας
και κάθε επίγεια Pax, επαναλαμβάνει στους Θεσσαλονικείς (Α’ Θεσ. 5, 3) το χρησμό του Ιεζεκιήλ
(13, 10)15: ὅταν λέγωσιν· «εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια» (pax

et securitas), τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ
ἐκφύγωσιν. Τολμά μάλιστα ο Ιησούς, σε ένα ζη-

λωτικό περιβάλλον που ανέμενε την πυρπόληση
των κατακτητών Ρωμαίων και των «ακάθαρτων»
Σαμαρ(ε)ιτών, να διακηρύξει καθ’ Οδόν προς το
Πάθος και την Ανάστασή Του στο Λκ. 12, 49-53
τα εξής: Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τί θέλω εἰ

ἤδη ἀνήφθη; Βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι καὶ πῶς
συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ. Έτσι ενώ οι άγγελοι
έψαλλαν το καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ο Ηρώδης έσφαζε

αθώα νήπια, και η οικογένεια του Ι. Χριστού, που
μέχρι τότε απολάμβανε την ηρεμία της, υπέστη διωγμό, αφού διασπάστηκε η ενότητα και η ομόνοια
του κόσμου, ο οποίος από συμφώνου αμάρτανε και
παρέμενε στην πλάνη. Χάριν του ευαγγελίου της
Βασιλείας και του Προσώπου Του, ο Ιησούς ο οποίος εύχεται στους μαθητές «Εἰρήνη ὑμῖν», λειτουργεί ως μαχαίρι, όπως έμφαση σημειώνει ο Ματθαίος (10, 34-36), για τις θεμελιώδεις για την αρμονία
της κοινωνίας και της Pax Romana οικογενειακές σχέσεις πατέρα και υιού, τις οποίες αναμενό13

Πρβλ. επίσης Β’ Θεσ. 3, 16: Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης δῴη
ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. ὁ Κύριος μετὰ πάντων
ὑμῶν.
14 Ο σύγχρονος Γέροντας π. Ιωήλ Γιαννακόπουλος τόνιζε ότι ειρήνη
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ταν να αποκαταστήσει ο επανερχόμενος προφήτης
(Μαλ. 3, 23). Η μαθητεία στον Ιησού και η μετοχή
στη Βασιλεία Του απαιτεί την κατάρρευση του
συμβατικού Κόσμου, ο οποίος βασίζει την ύπαρξή
του στην ηδονή, τη δόξα και την κυριαρχία. Σύμφωνα με το σχόλιο του Ι. Χρυσοστόμου στο Μτ. 10,
34-36 (PG 57, 405), η ειρήνη είναι βλαβερή, όταν
αποβαίνει στην κατάλυση της αλήθειας. Τέτοια
είναι η πρόσκαιρη «κατά συνθήκη» ειρήνη των
ληστών και των μοιχών, που κατόπιν εξελίσσεται
σε μπούμερανγκ. Η ειρήνη στο ίδιο το ανθρώπινο κορμί πραγματοποιείται ὅταν τὸ νενοσηκὸς
(το καρκίνωμα) ἀποτέμνηται· ὅταν τὸ στασιάζον
χωρίζηται. Και αυτή είναι μια διαδικασία που προϋποθέτει χειρουργική επέμβαση και συνεπάγεται
πόνο. Άνευ της κοινής πίστεως στην αλήθεια, η ειρήνη όχι μόνο δεν έχει αξία, αλλ΄ είναι και επιβλαβής. Η ειρήνη - η ομόνοια δεν είναι, συνεπώς,
πάντα αγαθό: Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος,
εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ (Γρηγόριος Ναζιανζηνός Oμ. 2.87. PG 35, 488C). Προηγείται η ομοφροσύνη και ακολουθεί η ειρήνη16. Στο Β‘ Κορ. 13, 11
σημειώνεται πρώτα τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ᾽
ὑμῶν (πρβλ. Ρωμ. 12, 16. 15, 5. Φιλ. 2, 2. 3, 16. 4, 2).
Στο Εφ. 4, 3. 13 οι πιστοί προτρέπονται να σπουδάζουν να τηρούν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν
τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης· […] μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ
τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα
τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ
Χριστοῦ17.

3

Ο χριστιανός βιώνει αυτήν τη σταυροαναστάσιμη ειρήνη στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, το οποίο αποτελεί το κατεξοχήν μυστήριο
της Ειρήνης. Σε αυτό το μυστήριο ανατρέπονται
εκ βάθρων όλα τα συναισθήματα εκείνα που οδηγούν τον άνθρωπο στον πόλεμο. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι αγαπάται απεριόριστα από τον Θεό
και ότι ο ίδιος δεν ζει εν τάφω, αλλά εκ τάφου.
Αποκτά τη δυνατότητα να φάει και να πιει από κοινού με όλους τους χριστιανούς από το ίδιο Ποτήρι το Σώμα και το Αίμα του ίδιου του Ι. Χριστού
ως φάρμακο αθανασίας και όχι όπιο ευθανασίας,
αισθανόμενος πως θα ζήσει αύριο αιώνια και ότι
αυτή η ζωή δεν σημαίνει απλώς ύπαρξη, αλλά
συνύπαρξη. Όπως σημειώνει ο Ε. Θεοδώρου οι

στον κόσμο δεν επιτυγχάνεται με το αυτός τα έχει, διεκδίκησέ τα,
αλλά με το αυτός δεν έχει. Πρόσφερέ του τα πάντα.
15 Πρβλ. Ιερ. 6, 14. Μιχ. 3, 5.
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ιδεολογίες προσπαθούν να μεταμορφώσουν τους κανόνες του παιχνιδιού της κοινωνίας, χωρίς να μεταμορφώσουν τους ανθρώπους. Ένα άριστο παιχνίδι
με τους αρτιότερους κανόνες τινάσσεται, όμως, στον
αέρα, εάν οι παίκτες είναι «άρρωστοι». Ο Χριστιανισμός διά των Μυστηρίων και της άσκησης μεταμορφώνει το κύτταρο της κοινωνίας, το νου και
την καρδιά του ανθρώπου ώστε κατόπιν να αλλάξει και ο κόσμος. Ο κορυφαίος έβδομος μακαρισμός
των ειρηνοποιών ως υιών του Θεού (Μτ. 5, 9-10),
ακολουθεί τον μακαρισμό εκείνων που έχουν καθάρει το κάτοπτρο της καρδιάς τους και συνοδεύεται από την επαγγελία του πολέμου, του διωγμού
και του ακατάσχετου μίσους από τον κόσμο
και τον διάβολο. Αυτό το στοιχείο εξαίρεται και
στο Ιω. 16, 33: ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ
εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε· ἀλλὰ
θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον! Ο Ωριγένης
μάλιστα προσθέτει το παράδοξο ότι όταν μας μισεί
ο κόσμος, τότε παραδόξως εἰρήνην ἄγομεν (Κατά
Κέλσ. 8.70).

4

Η ειρήνη, συνεπώς, του Ι. Χριστού προϋποθέτει τον αδυσώπητο πόλεμο όχι όμως ενάντια
στον αμαρτωλό, αλλά στην αμαρτία και το διάβο-

16

Πρβλ. Σ.Σάκκου, Η Έρευνα της Γραφής, Θεσσαλονίκη 1969, 25.
αρχιμ. Ι. Κωστώφ, Οι Πατέρες της Εκκλησίας για τον Πόλεμο και
την Ειρήνη, Αθήναι: Αποστολική Διακονία 1984, 26 κ.ε.
17 Σύμφωνα με τον Μ. Βασίλειο, η ειρήνη είναι καταρχήν η ευστάθεια του ηγεμονικού (Ομ. Ψ. 28. PG. 29, 305) και συνδυάζεται με
την λύση των θορύβων του κόσμου και την απαλλαγή από τους
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λο. Αυτό αποτυπώνεται ανάγλυφα στο Εφ. 6, 1020: Τέλος αδελφοί μου να ενδυναμώνεσθε από τον
Κύριο και από την ισχυρή δύναμή Του. Φορέστε την
πανοπλία (δηλ. τον πλήρη και βαρύ εξοπλισμό)
του Θεού18, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις
πανουργίες του διαβόλου. Γιατί η πάλη μας δεν είναι με ανθρώπους, αλλά με τις αρχές, τις εξουσίες19,
τους σκοτεινούς κοσμοκράτορες αυτής της ζωής,
με τα πονηρά πνευματικά όντα, για την κατάκτηση των επουρανίων. Γι’ αυτό φορέστε την πανοπλία
του Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την
πονηρή ημέρα και εκτελώντας όλα αυτά να αναδειχθείτε νικητές. Σταθείτε λοιπόν σε θέση μάχης, αφού
(α) φορέστε στη μέση σας τη φαρδιά στρατιωτική
ζώνη, την αλήθεια της αποκαλύψεως του Κυρίου20 , και (β) φορέστε το θώρακα της αρετής (που

προφυλάσσει το στήθος και τα νώτα) και (γ) βάλετε
στα πόδια σας σαν άλλα υποδήματα, την ετοιμότητα
να διακηρύξτε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης
(!). Και μαζί με όλα σηκώστε (δ) τη μεγάλη επιμήκη
ασπίδα της πίστεως, με την οποία θα μπορέσετε να
σβήστε όλα τα πύρινα βέλη του Πονηρού. (ε) Λάβετε
και την περικεφαλαία της σωτηρίας και (στ) το
μαχαίρι (το κοντό ξίφος) του Πνεύματος, που είαόρατους πολεμίους.
ορολογία χρησιμοποιεί ο Π. στα χωρία Ρωμ 6, 13. Β’
Κορ. 6 7. πρβλ. Α’ Πέ. 4, 1. Πολυκ. 4, 1. Ιγν. 6, 3. Ποιμήν Ερμά 12,2.4 1.
QM 6, 15) Βλ. Oepke, ThWNT 5, 300-15.
19 Πρβλ. Εφ. 2, 1. 3,10. Ησ. 11,5. 49, 2. 52, 7. 59, 17.
20 Πρβλ. Εφ.1, 13. 4, 21. Ησ. 11, 5
18 Στρατιωτική
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ναι ο λόγος του Θεού21. Και με κάθε είδος προσευχής
και δεήσεως να προσεύχεσθε πάντα με την έμπνευση
του Πνεύματος. Και γι’ αυτό το έργο να αγρυπνείτε
με κάθε επιμονή και παράκληση για όλους τους χριστιανούς. Και για μένα, για να μου δίνεται λόγος,
όταν ανοίγω το στόμα μου, ώστε με θάρρος να γνωστοποιήσω το μυστήριο του Ευαγγελίου.
Σημειωτέον ότι αυτός ο «πολεμικός παιάνας»
επισφραγίζει εκείνη την παύλεια «καθολική»
επιστολή, την Προς Εφεσίους, η οποία κατεξοχήν
πραγματεύεται την διά του Ι. Χριστού επίτευξη
της κοσμικής ειρήνης. Ακολουθεί αμέσως μετά
τις οδηγίες που αναφέρονται στις κρίσιμες σχέσεις σκλάβων και κυρίων (6, 1-5)22 , προκειμένου
να διατρανώσει ότι η πάλη στο Χριστιανισμό δεν
είναι ταξική, ούτε εθνικοαπελευθερωτική. Ενώ
η κοινότητα του Κουμράν ετοιμαζόταν στην έρημο να διεξάγει μαζί με τα αγγελικά τάγματα τον
Πόλεμο όχι μόνον εναντίον του Βελίαρ, αλλά
και εναντίον των Ρωμαίων/Κιτιαίων, ο Παύλος
ξεκαθαρίζει ότι ο αγώνας μας δεν είναι εναντίον
των κακών «αφεντικών» ή των «αμαρτωλών και
άθεων δυναστών», αλλά μόνον εναντίον του διαβόλου, τον οποίο χαρακτηρίζει ποικιλοτρόπως,
προκειμένου να τονίσει την επίγεια δύναμη και
ποικιλομορφία του. Τα θεϊκά όπλα (από τα οποία
απουσιάζουν οι περικνημίδες και το δόρυ) χωρίζονται μάλιστα σε δυο τριάδες. Στο τέλος κάθε
τριάδος προβάλλει ένα επιθετικό μέσον (υποδήματα = ευαγγελισμός ελπίδας / μάχαιρα του
Πνεύματος = ρήμα Θεού), κάτι που σημαίνει
ότι ο Χριστιανός δεν αντιστέκεται στην αμαρτία
παθητικά, αλλά ενεργητικά (δεξιά όπλα). Μόνον που αυτό το μέσον δεν σχετίζεται με τη βία
αλλά με τη μαρτυρία/διακήρυξη του Λόγου-του
Χριστού (και όχι του Αντιχρίστου), η οποία συνοδεύεται με μια ιδιότυπη πορεία ειρήνης εν μέσω
πολέμου, αφού μόνον εάν πολεμούμε τον διάβολο, ειρηνεύουμε με τον Θεό. Ενώ μάλιστα παραδόξως απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην
ελπίδα και ιδίως στην αγάπη23, εξαίρεται στο τέλος η επίμονη άγρυπνη προσευχή υπέρ όλων
των αγίων, η οποία συνιστά το μεγαλύτερο όπλο
σε αυτόν τον ασύμμετρο αόρατο πόλεμο που διεξαγάγει ο χριστιανός. Είναι χαρακτηριστικό ότι
σε αντίθεση προς τον Χρυσό Κανόνα της Θρησκείας «ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι,
21 Πρβλ. Ησ. 49, 2. Ωσ.6,5
22 Η υπακοή στους κυρίους,

όπως επισημαίνεται στην αμέσως
προηγούμενη ενότητα, πρέπει να γίνεται με φόβο και τρόμο, χωρίς προσποιήσεις και υποκρισίες, ενώ η συμπεριφορά των κυρίων

Eνατενίσεις



να μην τον κάνεις και εσύ», ο Ιησούς διακήρυξε
στην Κατακλείδα τής επί του Όρους Ομιλίας «ό,
τι θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, αυτό να κάνεις»
(Μτ. 7, 12). Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ίδιος δεν πρότεινε απλώς παθητική αντίσταση κατά του Κακού
(όπως ο Γκάντι) αλλά ενεργητική διακονία του
εχθρού με φιλότιμο, όπως συνεχώς πρότεινε και
ο σύγχρονος γέροντας πατήρ Παΐσιος.
Με όλες αυτές τις παραινέσεις καταπολεμείται
η ενθουσιαστική εσχατολογία, η αντίληψη δηλ.
ότι η εσχατολογική νίκη είναι τετελεσμένη και
ότι η σωτηρία έχει ήδη επιτευχθεί. Όντως όλα τα
όντα (και οι αγγελικές δυνάμεις) να έχουν υποταχθεί ήδη στο Χριστό (1, 19-22) και στο Σώμα Του
την Εκκλησία (2, 5-6). Οι Χριστιανοί, όμως αξίζει
(όχι πρέπει) και να αγωνιστούν και οι ίδιοι για να
θριαμβεύσουν. Έτσι η ίδια η Εκκλησία χωρίς να
μεταβάλλεται σε ένα κλειστό γκέτο αλλά όντας
ανοικτή προς τον κόσμο (όπως δηλώνει και η εικόνα της Πεντηκοστής) είναι στο σύνολό της
ταυτόχρονα στρατευομένη και θριαμβεύουσα. Τα
ανωτέρω οδηγούν τον Χριστιανό, όχι καταρχήν
σε αντιπολεμικές εκστρατείες προς τα έξω, αλλά
σε μια ειρηνική πορεία προς τα μέσα. Το πρόβλημα του πολέμου δεν λύνεται απλώς με τραγουδάκια και συνθηματάκια «Θεός αν είσαι…», αλλά με
την αέναη αγωνιώδη όχι όμως απέλπιδα προσευχή από τον προσωπικό Άδη ‘Θεέ Πατέρα λυπήσου
μας!’ (Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με) και τη
συνέπεια στο ραντεβού που μας δίνει ο Χριστός ιδίως στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία στα
πρόσωπα των αλλοδαπών, πεινασμένων, φυλακισμένων, πασχόντων από AIDS... : Ειρήνευσε με τον
εαυτό σου και θα σου είναι ειρηνικός ο ουρανός κι η
γη. Τρέξε να μπεις στο κελί της καρδιάς σου και θα
δεις το κελί του ουρανού, γιατί ένα είναι και τα δυο
και βλέπονται συγχρόνως δια μιας εισόδου, επειδή
η σκάλα της Βασιλείας είναι κρυμμένη μέσα σου.
Αναλογίσου διά ενδομύχου μελέτης και βαθιάς θεωρίας τις αμαρτίες σου και θα βρεις αναβάσεις στην
καρδιά σου, διά των οποίων μπορείς να ανεβείς στην
ουράνια Βασιλεία. [...] Μπορεί η εντός μας ευρισκόμενη Βασιλεία των ουρανών να μην δείχνει το όλο,
αλλά όμως δηλώνει κτήμα παρόμοιο κι εάν αυτή η
αίσθηση της Βασιλείας των ουρανών υπάρχει, υπάρχει και η νοερή ενέργεια του Αγ. Πνεύματος (Ισαάκ
Σύρος, Κλίμαξ). 
■
να μην είναι απειλητική, αλλά να διέπεται από την επίγνωση ότι
υπάρχει δικαιοκρίτης Κύριος στον ουρανό.
23 Πρβλ. Α’Θεσ. 5, 8: ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν ἐνδυσάμενοι
θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας.
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Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ

ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
l Του Φώτιου Ιωαννίδη
Αναπληρωτή Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Αυρήλιος Αυγουστίνος συναριθμείται
μεταξύ των κορυφαίων δυτικών διδασκάλων της αδιαίρετης Εκκλησίας.
Γεννήθηκε στις 13 Νοεμβρίου του έτους
354 στην Ταγάστη της Νουμιδίας (σημερινή Souk - Ahras της Αλγερίας).
Στα νεανικά του χρόνια υπήρξε
ασταθής και έζησε με σαρκικές απολαύσεις. Σπούδασε στην Ταγάστη, τη Μάδαυρα, την
Καρχηδόνα, τη Ρώμη και το Μιλάνο, όπου συνδέθηκε πνευματικά με τον επίσκοπο της πόλης
άγιο Αμβρόσιο. Η συναναστροφή μαζί του υπήρξε
καταλυτική, γιατί αποκήρυξε την αίρεση του Μανιχαϊσμού, του οποίου υπήρξε οπαδός, και βαπτίστηκε Ορθόδοξος από τον πνευματικό του πατέρα
το Πάσχα του έτους 387. Ένα χρόνο αργότερα επέστρεψε στη γενέτειρά του, όπου ίδρυσε μοναστικό
κοινόβιο. Το έτος 391 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος
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από τον ελληνικής καταγωγής επίσκοπο Ιππώνος
Βαλέριο, τον οποίο και διαδέχθηκε στον επισκοπικό θρόνο το 396. Στο επισκοπικό μέγαρο της Ιππώνος (σημερινή Άναμπα της Αλγερίας) έζησε μαζί με
τους κληρικούς του αυστηρή κοινοβιακή ζωή.
Κοιμήθηκε στις 28 Αυγούστου του έτους 430.
Η μνήμη του τιμάται από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία την ημέρα της κοίμησής του, ενώ από την
Ορθόδοξη στις 15 Ιουνίου.
Ο ιερός πατέρας πολέμησε με σφοδρότητα τις
αιρέσεις του Μανιχαϊσμού, του Δονατισμού, του
Αρειανισμού και του Πελαγιανισμού. Αγωνίστηκε
για την ενότητα της Εκκλησίας, οργάνωσε το μοναχικό βίο στην επαρχία του και φρόντισε ως καλός ποιμένας το λαό του.
Υπήρξε άνθρωπος της προσευχής, της άσκησης, της συστηματικής αγιογραφικής μελέτης,
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δόκιμος συγγραφέας και βαθυστόχαστος αναλυτής φιλοσοφικών και θεολογικών πραγματειών. Η
συγγραφική του παραγωγή είναι πλουσιότατη και
καλύπτει όλα σχεδόν τα είδη της εκκλησιαστικής
γραμματείας. Η θεολογική του σκέψη παρουσίασε
έναν προοδευτικό χαρακτήρα και ο ίδιος επανειλημμένως έλεγε: «εγώ γράφω προοδεύοντας και
προοδεύω γράφοντας».
Η διδασκαλία του Αυγουστίνου για τη θεία
χάρη αναπτύσσεται σταδιακά. Μέσα σε 35 χρόνια
(392-427) ο ιερός πατέρας ολοκληρώνει με ιδιαίτερη βαθύτητα την ανάπτυξη αυτής της διδασκαλίας
στις λεπτομέρειές της, αγγίζοντας όλες τις πτυχές
του ανθρώπινου βίου. Σε αυτή τη βαθυστόχαστη
ανάπτυξη συντελούν τόσο τα βιώματα από την
προσωπική του μεταστροφή στην πίστη της Εκκλησίας όσο και τα ζητήματα που θέτουν οι Μανιχαίοι και Δονατιστές αντίπαλοί του. Η κορύφωση
όμως της περί χάριτος διδασκαλίας γίνεται κατά τη
διαμάχη του με τον Πελάγιο και τους οπαδούς του.
Στο πέρασμα των χρόνων οι θέσεις του σπουδαίου αυτού θεολόγου και αγίου της ενωμένης
Εκκλησίας υπέστησαν αλλοιώσεις και παρερμηνείες. Τόσο οι σχολαστικοί θεολόγοι όσο και οι μεταρρυθμιστές του 16ου αιώνα έδωσαν στο έργο του
διαστάσεις και ερμηνείες ξένες προς το πνεύμα και
το χαρακτήρα του. Έτσι, δεκαέξι περίπου αιώνες
μετά την κοίμησή του, τόσο η δυτική όσο και η ανατολική θεολογική παράδοση επιχειρούν να κατανοήσουν και να καθάρουν τη διδασκαλία του από
τις διαστρεβλώσεις που υπέστη, αλλά και να τη μελετήσουν, εντάσσοντάς την μέσα στο ιστορικό και
θεολογικό περιβάλλον στο οποίο διαμορφώθηκε.
Στη θεολογία του Αυγουστίνου η χάρη αποτελεί την κατεξοχήν δωρεά του Θεού προς τον
άνθρωπο και προσφέρεται με το σωτηριώδες
έργο του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Ο μεταπτωτικός άνθρωπος χρειάζεται απαραιτήτως
τη χάρη του Θεού για να πετύχει τη σωτηρία
του, αφού η απελευθέρωσή του από τα δεσμά
της αμαρτίας είναι αδύνατο να έρθει με τις δικές του δυνάμεις. Έτσι, η βοήθεια που προέρχεται από αυτήν, επιτελεί πρωτίστως ένα έργο
θεραπευτικό. Ενώ στον παράδεισο το ζητούμενο ήταν η στερέωση του Αδάμ στην κατάσταση
της αναμαρτησίας και της τέλειας ελευθερίας,
μετά την πτώση προέχει η θεραπεία και η ανακαίνιση της πεπτωκυίας ανθρώπινης φύσης.
Η πρόσληψη της χάρης από τον άνθρωπο γίνεται μέσω του μυστηρίου του βαπτίσματος, δια του
οποίου εξαλείφεται όχι μόνο η προπατορική αμαρEνατενίσεις



τία αλλά και η διάπραξη κάθε προσωπικής αμαρτίας. Η θεία χάρη εκχύνει στην καρδιά του ανθρώπου την αγάπη, επαναφέροντας την αίσθηση του
αγαθού αλλά και τη δυνατότητα διάπραξής του.
Με τη χάρη του μυστηρίου ο βαπτισμένος ελευθερώνεται πλήρως και το μόνο που επιθυμεί είναι η
τήρηση του θελήματος του Δημιουργού του.
Κατά τον ιερό Αυγουστίνο η χάρη είναι συνυφασμένη με την έννοια της δωρεάς, ενώ η πρωτο-

βουλία στο έργο της σωτηρίας ανήκει στον Θεό.
Αυτός αναζητά τον άνθρωπο και θεραπεύει την
ασθενή ανθρώπινη φύση. Απαραίτητη βέβαια
προϋπόθεση της διαρκούς παρουσίας της χάρης
και της παραμονής του ανθρώπου σε αυτή είναι η
καθημερινή μετάνοια και προσευχή. Μέσω αυτών
ο Θεός παρέχει τη βοήθειά Του στον άνθρωπο και
διασφαλίζεται η παραμονή στην αγαθότητά Του.
Κατά συνέπεια, η ευθύνη της απουσίας της χάρης
ανήκει αποκλειστικά στον άνθρωπο.
Η χάρη, που πηγάζει από το σωτηριώδες έργο
του Χριστού, προσφέρει στον άνθρωπο τη νίκη
κατά της αμαρτίας, την αθανασία και τη μακαριότητα ως δωρεά και όχι ως δυνατότητα. Ο Κύριος με
την ενανθρώπηση, τη σταύρωση, την ταφή και την
ανάστασή Του παρέχει σε όλους τη δικαίωση και τη
λύτρωση, γι’ αυτό ο Αυγουστίνος τονίζει με ιδιαίτερη έμφαση ότι οι προϋποθέσεις οικείωσης της σωτηρίας είναι το βάπτισμα και η πίστη στο Λυτρωτή.
Η κατάσταση βέβαια της πλήρους χαρίτωσης του
ανθρώπου δεν περιορίζεται στην πνευματική του
αναγέννηση και τη νίκη κατά της αμαρτίας, καθώς
περιλαμβάνει τη θεία υιοθεσία και την ενοίκηση
της Αγίας Τριάδας στην ψυχή του πιστού. Ο άνθρωπος γίνεται υιός του Θεού και απότοκο αυτής
της υιοθεσίας είναι η θέωσή του1, μετέχοντας στη
θεία φύση (divinae consortes naturae)2.
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Προϋπόθεση όμως όλων αυτών των πνευματικών εμπειριών είναι η αγάπη, η οποία βρίσκει την
πλήρωσή της στην τήρηση των εντολών του Θεού
και νοείται ως η κίνηση του ανθρώπου προς την
υπέρτατη Αγάπη, τον Θεό. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο
πως η θεία χάρη όχι μόνο δικαιώνει τον άνθρωπο,
αλλά παραμένει αρωγός του στην πορεία προς την
απόκτηση της τέλειας ελευθερίας και της επουράνιας βασιλείας. Αυτή παρέχει τη γνώση (scientia)
και την τέρψη (delectatio) του αγαθού, σε τέτοιο
μάλιστα βαθμό, που η σκληρότητα της ψυχής κάμπτεται και κάθε γήινη επιθυμία παύει να υφίσταται. Γνωρίζοντας πια ο άνθρωπος την ωραιότητα
του αγαθού και τη γλυκύτητα που παρέχει η πραγματοποίησή του, μένει προσηλωμένος στην τήρηση του θείου θελήματος.
Ο Αυγουστίνος επιμένει ιδιαιτέρως στη δωρεά
της γνώσης και της τέρψης, γιατί εγγυώνται την
καρποφορία της θείας χάρης. Η γνώση είναι συνάμα
έρωτας και βούληση για τον Θεό, μακριά από κάθε
κατώτερη ευδαιμονιστική τάση. Τελειούται δε και
αναδεικνύεται με την όραση του θείου φωτός.
Κατά τον ιερό πατέρα, η ενέργεια της θείας
χάρης είναι τόσο δυνατή, ώστε συμπαρασύρει και
αυτή τη δυνατότητα επιλογής. Η χάρη δε βιάζει,
αλλά ελευθερώνει την ανθρώπινη βούληση, προσφέροντάς της τον πόθο και τη λαχτάρα της πραγματικής ελευθερίας. Όσο περισσότερο ενεργεί ο
Θεός τόσο περισσότερο ο πιστός καθίσταται πραγματικά ελεύθερος. Γι’ αυτό και η τέρψη δε συνίσταται στην άρση του αυτεξουσίου, αλλά στην
αυθόρμητη κίνηση της ελεύθερης ανθρώπινης θέλησης προς την υπέρτατη Αγάπη. Με άλλα λόγια,
ο θρίαμβος της θείας χάρης συνιστά το θρίαμβο
του ίδιου του ανθρώπου πάνω στην αμαρτία και το
θάνατο. Ο Θεός δεν έρχεται να ακυρώσει τη θέληση του πιστού, αλλά να την προσανατολίσει προς
την ορθή κατεύθυνση και να την οδηγήσει στην
πληρότητα της θείας ελευθερίας. Θα ήταν άδικο
λοιπόν να υποστηρίξει κανείς πως, εξαίροντας ο
Αυγουστίνος τον ακαταγώνιστο χαρακτήρα της
θείας χάρης, ακυρώνει την ανθρώπινη συμβολή
1

«Ad quam spem uocauerit nos dominus deus noster, quid modo
geramus, quid toleremus et quid exspectemus, notum esse non dubito
cantati uestrae. Gerimus mortalitatem, toleramus infirmitatem,
exspectamus diuinitatem. Vult enim deus non solum uiuificare, sed
etiam deificare nos », Αυγουστίνος Ιππώνος, Sermo De psalmo LXXXI
: Deus stetit in synagoga deorum, 1, Fr. Dolbeau, “Nouveaux sermons
de saint Augustin pour la conversion des païens et des donatistes (V)”,
Revue des Études Augustiniennes 39 (1993), 57-108 (βλ. σ. 97).
2 Αυγουστίνος Ιππώνος, Speculum de Scriptura Sacra, PL 34, 10321033.
3 «…ita est excellentior creatura quae libera voluntate peccat, quam
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και θέληση. Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η διατύπωσή του πως προτιμά κάποιον που αμαρτάνει
με τη θέλησή του παρά κάποιον που δεν αμαρτάνει,
αλλά στερείται την ελευθερία της βουλήσεως3.
Ο ιερός πατέρας, σε όλη τη διάρκεια του
αντιαιρετικού του αγώνα, παραδέχεται ως θέσφατα δύο πραγματικότητες: την παντοδυναμία της θείας χάρης και την ανθρώπινη ελευθερία. Η σχέση Θεού και ανθρώπου αποτελεί
γι’ αυτόν ένα κρυμμένο μυστήριο. Κάτω όμως
από το μυστήριο, που καλύπτει αυτή τη σχέση, βλέπει να συνυπάρχουν αρμονικά ο θείος
και ο ανθρώπινος παράγοντας, η θεία χάρη
και η ανθρώπινη ελευθερία4.
Ο επίσκοπος Ιππώνος βλέπει τη σχέση της χάρης και της ελευθερίας ως ένα αδιαίρετο σύνολο στο
οποίο τίποτε δε λειτουργεί αυτόνομα αλλά σε άμεση
σχέση με το άλλο. Όλα προέρχονται από τη χάρη
του Θεού ως πηγής κάθε αγαθού και όλα από την
ανθρώπινη βούληση ως συγκατάνευση στο θείο θέλημα. Η χάρη και η ελευθερία δεν αποτελούν δύο
έννοιες σαφώς διαχωρισμένες μεταξύ τους, αλλά
δύο πραγματικότητες προσανατολισμένες στον ένα
και τον αυτό σκοπό, τη λύτρωση και τη σωτηρία του
ανθρώπου. Μόνο αυτός που αγαπά μπορεί να καταλάβει πώς είναι δυνατό να συνυπάρχει η παντοδυναμία της χάρης και η ελευθερία του ανθρώπου.
Ο Αυγουστίνος υπήρξε πρωτίστως ποιμένας που ενδιαφερόταν για τη σωτηρία του
ποιμνίου του και όχι σχολαστικός θεολόγος,
ώστε να προσπαθεί να προσαρμόσει το σχέδιο του Θεού στις νοητικές του δυνατότητες
και προϋποθέσεις. Είναι αδύνατο λοιπόν να
βρούμε στο έργο του μία πλήρη συμφωνία
της χάρης και της ελευθερίας, απαλλαγμένη
από ασάφειες αλλά και κάποιες αντινομίες.
Σε όλη τη διάρκεια της ζωής και του ποιμαντικού του αγώνα τόνιζε το παύλειο χωρίο: Ὦ
βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ!
ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ! (Ρωμ. 11, 33)5. 	
■
quae propterea non peccat, quia non habet liberam voluntatem», Αυγουστίνος Ιππώνος, De Libero arbitrio 3, 5, 15, PL 32, 1278.
4 «Proinde librum vel epistolam meam, quam secum ad nos supradicti
attulerunt, secundum hanc fidem intelligite, ut neque negetis Dei
gratiam, neque liberum arbitrium sic defendatis, ut a Dei gratia
separetis, tamquam sine illa vel cogitare aliquid vel agere secundum
Deum ulla ratione possimus; quod omnino non possumus. Propter
hoc enim Dominus cum de fructu iustitiae loqueretur, ait discipulis
suis: Sine me nihil potestis facere [Ιω. 15, 5]», Αυγουστίνος Ιππώνος,
Epistola 214, 2, PL 33, 969.
5 Αυγουστίνος Ιππώνος, Epistola 194, 2, 5, PL 33, 876.
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Η ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΗΜΙΜΑΘΕΙΑΣ
l Του Σπύρου Κ. Τσιτσίγκου
Αναπληρωτή Καθηγητή Ψυχολογίας τής Θρησκείας
τού Πανεπιστημίου Αθηνών

O

σο το θέμα αυτό είναι παλιό, άλλο
τόσο είναι και επίκαιρο. Μετά μάλιστα την ισότητα που διακήρυξε ο
Διαφωτισμός, όλοι «δημοκρατικά»
ενδείκνυται –και μάλιστα στον ίδιο
βαθμό– να έχουν άποψη (ίση ψήφο) για όλα! Ανόητοι, ψυχασθενείς, αφελείς, αναλφάβητοι, παιδιά
και έφηβοι δικαιούνται να διδάσκονται και να μαθαίνουν, ό,τι λ.χ. και ένας πυρηνικός επιστήμων.
Μα, είναι αυτό λογικά, ψυχολογικά, παιδαγωγικά,
κοινωνικά και πολιτικά ορθό ή εφικτό; Μπορείς σε
Eνατενίσεις



ένα μικρό παιδάκι, χωρίς την κατάλληλη προπαιδεία, να το διδάξεις αμέσως και από την αρχή Τριγωνομετρία; Μπορείς να του εμπιστευθείς ένα επικίνδυνο όπλο; Μπορείς π.χ. τα μυστικά τού Κράτους να τα κοινοποιήσεις σε όλους; Μπορούν όλοι
να κατανοήσουν ανώτερα Μαθηματικά και Φιλοσοφία; Μακάρι να ήταν στο χέρι μας να καθορίζαμε εμείς τη φυσική ισότητα των ανθρώπων, αλλά,
δυστυχώς, άλλο το στομάχι τού μικρού παιδιού
και άλλο τού ενήλικα· άλλος ο εγκέφαλος του ενός
και άλλος τού άλλου. Εν τοιαύτη περιπτώσει, πώς
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με μία τέτοια τακτική προκύπτει η λήψη αποφάσεων; Για να μην αναφερθούμε στη ρουσφετολογία, την αναξιοκρατία και τη διαφθορά, που είναι
συνήθη φαινόμενα, οι αποφάσεις –υπό κανονικές
συνθήκες (δηλ. «επιστημονικά»)– βγαίνουν είτε με
βάση τον στατιστικό μέσο όρο, είτε από την υφαρπαγή των «πρώτων εντυπώσεων» του δημαγωγού
απέναντι στην «κοινή γνώμη» ή τη (ρητορική)
ικανότητα πειθούς που διαθέτει ο εμπνευστής (βλ.
επιστημονική επανάσταση, κατά Τh. Kuhn).

Ημιμάθεια (sciolism, smattering) λέγεται η ιδιότητα που χαρακτηρίζει τις ανολοκλήρωτες και
ατελείς γνώσεις (βλ. ελλειμματική μάθηση) ενός
ατόμου (Μπριτάννικα 26, 409). Η ημιμάθεια σχετίζεται με την ημιμόρφωση (T. Adorno 1990), δηλ.
την εκπαίδευση αλλ’ όχι την παιδεία· τη δεξιότητα
αλλ’ όχι τη μόρφωση (< «μορφοῦν»). Μία ημιμαθής
«παιδεία» όχι μόνο μπορεί να διαστρεβλώσει μια

Από την άλλη μεριά, ερωτάται πώς είναι δυνατόν να ψέγουμε την ημιμάθεια, τη στιγμή που τα
πάντα –και μάλιστα επιστημονικώς πλέον αποδεδειγμένα (βλ. θεωρίες τής Σχετικότητας, Αβεβαιότητας, Χάους κ.λπ.)– είναι πεπερασμένα και σχετικά; Ποια αλήθεια θεωρείται απόλυτη, όταν «τά
πάντα ῥεῖ καί οὐδέν μένει»; Ποιος μπορεί να κάνει
τον δάσκαλο στους άλλους; Ποιος είναι αλάθητος;
Κανείς δεν έχει τα (γνωστικά, ηθικά, πνευματικά
κ.λπ.) εχέγγυα, ώστε να είναι ο ίδιος η Αυτοπηγή
τής Γνώσης (Αυτοαλήθεια), να είναι δηλ. «ὁ ὤν» (ο
«Ἐγώ εἰμί»), εκτός και αν δεν προέρχεται «εκ τού
κόσμου τούτου», ή είναι Προφήτης και Άγιος (που
και πάλι, βέβαια, δεσμεύεται από τον Κανόνα Πίστεως της Παράδοσής του).
Η ψυχοπαθολογία τής ημιμάθειας δεν έγκειται
στην πλήρη ή την ελλιπή γνώση τού ημιμαθούς,
αλλά στην ψευδαίσθηση που ο ίδιος καλλιεργεί
για τη βεβαιότητα και απολυτότητα των γνώσεών
του, και μάλιστα για την πληρότητα αυτών τών
γνώσεων· με άλλα λόγια, ότι κατέχει την (πάσα)
αλήθεια (βλ. δοκησισοφία). Χωρίς να αναγνωρίζει
τη μερικότητά του, διδάσκει «ὡς ἐξουσίαν ἔχων».
Έτσι, προκύπτει μία αυταρέσκεια, που παραθεωρεί τα πολλά που αγνοεί, και υπερτιμά τα λίγα ή τα
ελάχιστα που συμβαίνει να γνωρίζει. Η τυχόν δε
διάψευση ή αμφισβήτηση των γνώσεών του από
τους άλλους τού ενισχύει την παράλογη διεκδικητικότητα και επιθετικότητά του, αφού έχει ταυτίσει όλη του την ύπαρξη με τη δήθεν παντογνωσία
του. Ο ημιμαθής, εντέλει, μειονεκτεί όχι μόνο έναντι των πραγματικά μορφωμένων, αλλά και των
παντελώς αγράμματων, γιατί αφενός δεν προσπαθεί να διορθωθεί (αφού δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την πνευματική του ένδεια) και αφετέρου
οι γνώσεις και «γνωσίες» (γνωσιακά σχήματα) που
ήδη διαθέτει, δεν του επιτρέπουν μια νέα (ορθή ή/
και πληρέστερη) «εγγραφή» μέσα του άλλων πληροφοριών. Έτσι, ουσιαστικά, παραμένει πλήρως
αμαθής και αδαής: “A smattering of everything, and
a knowledge of nothing” (C. Dickens).
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αλήθεια, αλλά και δεν μπορεί να παράσχει πρωτογενή γνώση, αφού συνήθως στέκεται στις επαναλήψεις, στις αντιγραφές, στον σχολιασμό, στον
μιμητισμό και στον φορμαλισμό. Τόσο οι Αρχαίοι
Έλληνες, όσο και η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία γνωρίζουν και στηλιτεύουν αυτό το πάθος.
Σύμφωνα με τον π. G. Florovsky, οι Πατέρες τής
Eνατενίσεις

Εκκλησίας για την ημιμάθεια χρησιμοποιούσαν
– ιδίως για τους αιρετικούς – τον όρο «ψευδομόρφωσις» (D. Wendebourg, Rome 1993). Ειδικότερα,
ο ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί: «Βέλτιον γάρ ἀγνοεῖν καλῶς ἤ εἰδέναι κακῶς» (PG 50, 768).

Κλινική εικόνα, διάγνωση
και συμπτωματολογία
Την ημιμάθεια είναι δυνατόν να συναντήσει
κανείς από τον ευτελέστερο κοινωνικά άνθρωπο
μέχρι και τον πλέον λόγιο. Πολιτικοί, απόστρατοι, επίσκοποι, αρχιμανδρίτες, καθηγητές, εκπαιδευτικοί, γιατροί, δικηγόροι και δημοσιογράφοι
είναι τα συνήθη θύματα της σοβαρής αυτής νόσου. Μπορεί, για παράδειγμα, μια νοικοκυρά, που
έτυχε να αγοράσει σε μία επαρχιακή εμποροπανήγυρη ένα εκλαϊκευμένο βιβλίο, από όλα αυτά που
κυκλοφορούν, για τον βίο λ.χ. τού Ιησού Χριστού,
να αρχίσει να διδάσκει – και μάλιστα με απολυτότητα – ως ειδική Καινοδιαθηκολόγος (βλ. «το θράσος τής αμάθειας»)! Ιεροκήρυκες, που διάβασαν
μια καινοτόμο ερμηνεία ή ιδέα ενός πανεπιστημιακού, άκριτα και άμεσα την υιοθετούν και τη
μεταδίδουν. Εξάλλου, οι ημιμαθείς, επειδή πολλές φορές δεν μπορούν – με ταπείνωση και ειλικρίνεια – να παραδεχθούν ότι κατιτί το αγνοούν
ή τουλάχιστον ότι δεν είναι ειδικοί, αυτοσχεδιάζουν ή εκνευρίζονται και στρέφουν τη συζήτηση
σε προσωπικές αντιδικίες. Ποιος δεν έχει προσέξει τη μωροσοφία ορισμένων δημοσιογράφων ή
τον τρόπο συγγραφής (δίκην συρραφής κομματιών μιας κουρελούς, χωρίς δηλ. εννοιολογική
εμβάθυνση αφαιρετικά ή συνθετικά) κάποιων
βιβλίων τους; Ή ποιος δεν έχει παρατηρήσει την
ανωφελή δαπάνη (σπατάλη) έγχρωμων και με
illustration χαρτί πολλών ενοριακών χριστιανικών περιοδικών που γέμουν απλοϊκών, αφελών,
ρηχών, ελαφρών, συναισθηματικών, βιωματικών,
παιδαριωδών και εν πολλοίς άστοχων, λανθασμένων, παρα-μυθητικών, λογογραφικών, ηθικιστικών και ευσεβιστικών άρθρων και φωτογραφιών;
Έχω π.χ. διαβάσει άρθρα αρχιμανδριτών και νυν
επισκόπων, που χωρίς καμιά επιστημονική εξειδίκευση αλλά και καμιά αιδώ, γνωμάτευαν ad
litteram ότι δεν εμπιστεύονται τη χριστιανική
Κατήχηση σε κανέναν θεολόγο, πλην, εννοείται,
τού εαυτού τους! Έχω, επίσης, διαβάσει κηρύγματα Μητροπολιτών που εκφωνούνται από τους
ιερείς σε όλες τις ενορίες, τα οποία συγχέουν κατά
τραγικό τρόπο Πατερικές έννοιες, διαστρεβλώνοντας έτσι τελείως το θεολογικό νόημα.
Eνατενίσεις



Φιλοσοφικο-θεολογική και
επιστημολογική ημιμάθεια
Εκεί, όμως, που η ημιμάθεια και η ισχυρογνωμοσύνη φθάνουν κυριολεκτικά στο ζενίθ τους,
είναι σε θέματα φιλοσοφικά, ηθικά, παιδαγωγικά,
ιδεολογικο-πολιτικά και μεταφυσικά/θρησκευτικά. Εκεί όλοι σχεδόν έχουν άποψη, παριστάνοντας
τους ειδήμονες, γιατί, βέβαια, δεν τους περιορίζει
(τόσο) η γνώση μιας αυστηρής ορολογίας, μολονότι κάθε επιστήμη έχει την ορολογία της. Και, βέβαια, δεν καταδικάζουμε απερίφραστα τον οποιοδήποτε ερασιτεχνισμό (Dilettantism), που πολλές
φορές (τυχαία;) έχει απεργασθεί σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις και εφευρέσεις για την
ανθρωπότητα, αρκεί αφενός το υποκείμενο να μη
διέπεται από μία ολοκληρωτική και αυταρχική
συμπεριφορά, έχοντας συνείδηση των ορίων του,
και αφετέρου η εγκυκλοπαιδική, επιφανειακή και
σποράδην γνώση να μην θεωρηθεί ότι υποκαθιστά
τη βαθιά, ενδελεχή και εξαντλητική έρευνα και
σπουδή.
Ομοίως, στον χώρο των Θετικών Επιστημών
ο κάθε πτυχιούχος αποφαίνεται με ύφος Einstein
επί παντός επιστητού. Η αδαημοσύνη και η ανεπιτηδειότητα πάντα κερδίζουν (ποσοτικά και όχι
ποιοτικά) σε ακροατήριο! Αγνοώντας σφαιρικά την
πιο πρόσφατη βιβλιογραφία πάνω στην ειδικότητά
του, αφού εδώ οι γνώσεις – ιδίως στα εξειδικευμένα
ξένα κυρίως περιοδικά – αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, ο ημιμαθής επιστήμων αποφαίνεται
δογματικά, μολονότι η σύγχρονη Επιστημολογία (Κ. Popper, P. Feyerabend κ.ά.) είναι επ’ αυτού
πολύ επιφυλακτική και προσεκτική.

Αίτια της ημιμάθειας
Τα συνηθέστερα αίτια της ημιμάθειας είναι:
το complex κατωτερότητας, η άγνοια του εαυτού
και των ορίων του, η ανάγκη για (κοινωνική) αναγνώριση, η ματαιοδοξία και φιλοδοξία, η προβολή,
η αλαζονεία, ο εγωισμός, ο ναρκισσισμός, η στενή
και περιορισμένη επιστημονική εξειδίκευση, ή,
αντίθετα, η γενικευμένη και η πνευματική ελεφαντίαση, το εντεταλμένο καθήκον, η νομιζόμενη
ιεραποστολή, η παρανόηση του Χαρίσματος ομολογίας τής Πίστεως, το σύνδρομο του «σωτήρα» κ.ά.
Έτσι, βλέπουμε στην τηλεόραση, που συνήθως
επιδίδεται σε μια βιομηχανία ταλέντων, τα ίδια
πρόσωπα ή ακόμα και άσχετα (ηθοποιούς, τραγουδιστές, χορευτές, ζωγράφους, μανεκέν, σεφ, μαιτρ,
κομμωτές, ποδοσφαιριστές κ.ά.) να συζητούν κάθε
φορά για διαφορετικά θέματα (Πολιτικής, Παιδα89

γωγικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ηθικής, Θρησκείας/Μεταφυσικής κ.λπ.), εκφράζοντας δημόσια
(και προφανώς παρασύροντας ένα ικανό μέρος τής
κοινής γνώμης) τις (προσωπικές-εμπειρικές) πεποιθήσεις τους. Έτσι, η TV ή το Internet, που πληροφορούν μαζικά, διαδίδουν ραγδαία αυτή την
εγκυκλοπαιδική, επιφανειακή, επιπόλαια, αντεπιστημονική, λαϊκή, γενικευτική και επικίνδυνη
ψευδο-γνώση (παραπληροφόρηση).

να κατέχει απόλυτα και αλάθητα ολόκληρη την
αλήθεια, τουλάχιστον θα πρέπει να εμπιστευόμαστε – περισσότερο από ό,τι όλους τούς άλλους –
τους (πραγματικούς και όχι πλασματικά) ειδικούς:
«οὐκ ἄρα, ὦ βέλτιστε, πάνυ ἡμῖν οὕτω φροντιστέον τί
ἐροῦσιν οἱ πολλοὶ ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ὅτι ὁ ἐπαΐων περὶ τῶν
δικαίων καὶ ἀδίκων, ὁ εἷς καὶ αὐτὴ ἡ ἀλήθεια» (Πλά-

Πρόληψη και αντιμετώπιση
του φαινομένου
Τόσο η αρχαιοελληνική διανόηση («Μή προτρεχέτω ἡ γλῶττα τῆς διανοίας») και οι μεγαλύτεροι
σοφοί, όπως ο Σωκράτης («ἕν οἶδα ὅτι οὐδέν οἶδα»),

όσο και οι ιδρυτές, μύστες και άγιοι των διαφόρων
Θρησκειών, αλλά και ψυχο-κοινωνιολόγοι, έχουν
διαγνώσει το πάθος αυτό, συνιστώντας αυτογνωσία, αυτοέλεγχο και αυτοκριτική, σοβαρή προετοιμασία και εξέταση των πραγμάτων σε βάθος
και πλάτος, όχι βεβιασμένες αποφάνσεις, σκληρή
άσκηση για την απόκτηση της αληθινής σοφίας
(κυρίως κριτική, αφαιρετική και συνθετική ικανότητα) και όχι απλά πληθώρας πληροφοριών,
λακωνικότητα, μετριοπάθεια, ταπεινό και συμ-παθητικό γενικά φρόνημα, ησυχία και σιωπή, όπου
και όποτε επιβάλλεται: «Κρεῖττον σιωπᾶν ἤ λαλεῖν
μάτην». Το ίδιο για τη σιωπή συμβουλεύουν και
όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι, ποιητές και ρήτορες της
Αρχαιότητας: Πυθαγόρας, Ευριπίδης, Μένανδρος,
Επίκτητος, Ισοκράτης κ.ά.

Και ο Αυστρο-Βρετανός φιλόσοφος Ludwig
Wittgenstein (1889–1951) λέει σχετικά: «για ό,τι
δεν μπορούμε να συλλάβουμε καθαρά με τη σκέψη μας, είναι καλύτερα να σιωπούμε». Για να
φθάσουμε, όμως, σε αυτό το επίπεδο, απαιτείται
προηγουμένως να αποκτήσουμε το Πατερικό ήθος
τής «διακρίσεως»: «καιρός τοῦ σιγᾶν καί καιρός τοῦ
λαλεῖν», όπως κηρύττει ο Εκκλησιαστής (3, 7). Ο
ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός παραγγέλλει: «μηδέ
κληθῆτε καθηγηταί, ὅτι καθηγητής ὑμῶν ἐστιν εἷς ὁ
Χριστός. ὁ δέ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος. ὅστις
δέ ὑψώσει ἑαυτόν ταπεινωθήσεται καί ὅστις ταπεινώσει ἑαυτόν ὑψωθήσεται» (Ματθ. 23, 10-12). Εδώ ο

Χριστός – πέρα από το ότι αποδίδει την ημιμάθεια
στην αλαζονεία – δεν εννοεί ούτε per se τον τίτλο (ο
οποίος χρησιμοποιείτο και χρησιμοποιείται), ούτε
την αυθεντία τού ίδιου τού Λόγου Του, αλλά την
ψυχοπαθολογική εμμονή κάποιων στο ανθρωπίνως Αλάθητο. Εφόσον δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ή μια ομάδα ανθρώπων (πρβλ. think tank)
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Πυθαγόρας ο Σάμιος. Έλληνας φιλόσοφος,
μαθηματικός, γεωμέτρης και θεωρητικός της
μουσικής
των, Κρίτων). Όπως δεν μπορείς να κάνεις δημοψήφισμα λ.χ. για το ποιο οπλικό σύστημα είναι καταλληλότερο, έτσι δεν μπορείς να κάνεις δημοψήφισμα και για ένα ιατρικό ζήτημα. Αλλά, το ίδιο θα
πρέπει να συμβαίνει – αν όλα λειτουργούσαν, όπως
έπρεπε να λειτουργούν – και για όλους τούς τομείς
τής ζωής, τούς οποίους επί τούτω καλύπτουν οι διάφοροι επιστημονικοί χώροι (ειδικότητες και υποειδικότητες). 
■
Eνατενίσεις

Ο Άνθρωπος
μπροστά στη Νόσο
και το Θάνατο
Στο Ισλάμ και άλλες Θρησκείες
l Της Δρος Αρετής Δημοσθένους
Θρησκειολόγου
Επισκέπτριας Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Shandong

Ζ

ούσε κάποτε ένας ευσεβής μοναχός σ’
ένα μικρό χωριό, στο Θιβέτ. Εκείνα τα
χρόνια ξέσπασε επιδημία πανώλης από
την οποία πέθαναν πολλοί κάτοικοι,
μαζί και ο μοναχός. Επειδή το χιόνι
ήταν πολύ και το χώμα παγωμένο, δεν τον έθαψαν αλλά τον έριξαν στη λίμνη και το πτώμα του
βυθίστηκε κάτω από τα παγωμένα νερά. Ήρθε η
Άνοιξη, η επιδημία σταμάτησε και ο πάγος έλιωσε.
Ξαφνικά οι κάτοικοι της περιοχής παρατήρησαν
Eνατενίσεις



ότι υπήρχε ένα μόνιμο όμορφο ουράνιο τόξο πάνω
από τη λίμνη. Πήγαν τότε και βρήκαν στον τόπο
εκείνο το σώμα του μοναχού ολόκληρο, χωρίς καμμιά αποσύνθεση. Το πήραν στο μοναστήρι του και
το έκαυσαν με τιμές ενώ κατά τη διάρκεια της τελετής όμορφα χρώματα σε σχήμα ουράνιου τόξου
ανέβαιναν στον ουρανό και εκτός απ’ αυτό κατά
παράδοξο τρόπο κάποια οστά δεν κάηκαν στην
πυρά. Όλοι τότε κατάλαβαν ότι ο μοναχός εκείνος φαινόταν μεν κανονικός άνθρωπος, εντούτοις
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όμως, χαρακτηριζόταν από ανώτερες ιδιότητες οι
οποίες απορρόφησαν και θεράπευσαν το αρνητικό
κάρμα, το οποίο είχε προκαλέσει την επιδημία.
Στον Βουδισμό του Θιβέτ, η αρρώστια ενδέχεται να είναι σημάδι πνευματικής ολοκλήρωσης,
αλλά και μια θυσία για καλό των άλλων, όπως για
παράδειγμα μια μητέρα θυσιάζεται θηλάζοντας το
παιδί της. Η ασθένεια όπως μια άλλη σκούπα θεωρείται ότι σκουπίζει μακριά, δηλαδή εκδιώκει το
κακό κάρμα, οδηγώντας τον άνθρωπο στην υψηλότερη μορφή εξαγνισμού.

Βουδισμός1
Διακρίνεται στον Χιναγυάνα Βουδισμό2 και
στον Μαχαγυάνα.
Οι τέσσερις ευγενικές αλήθειες σύμφωνα με
τον Χιναγυάνα Βουδισμό είναι οι εξής: Η ύπαρξη
είναι πόνος. (Επειδή τα πάντα, ενώ δίνουν την
εντύπωση ότι διαρκούν, όμως είναι φευγαλέα,
κι ενώ δίνουν την εντύπωση ότι είναι συμπαγή,
είναι εντούτοις σύνθετα από διάφορα στοιχεία).
Αιτία του πόνου είναι η επιθυμία. (Αυτή δημιουργείται από την άγνοια του ανθρώπου, ο οποίος
θεωρεί σαν αληθινά, πράγματα που είναι ψεύτικα
στην πραγματικότητα, αφού είναι φευγαλέα και
σύνθετα). Γνωρίζοντας κανείς την αλήθεια παύει
να επιθυμεί, κι έτσι παύει να πράττει με τρόπο που
παράγει κάρμα. Έτσι παύει να αναγεννάται. Αυτή
η αλυσίδα αποτελεί βασικό μέρος του φωτισμού
του Βούδα κατά τον κανόνα Πάλι. Η κατάπαυση
του πόνου – Νιρβάνα. Αυτή γίνεται με την κατάσβεση της άγνοιας, της επιθυμίας και της απέχθειας και οδηγεί στην κατάπαυση των μετενσαρκώσεων. Τα τελευταία λόγια του Βούδα ήταν:
«Δεν θα ξαναγεννηθώ πια». Το μονοπάτι που οδηγεί στην κατάπαυση του πόνου αποτελείται από
οκτώ στάδια που είναι γνωστά σαν «οκταπλό μονοπάτι». Το ιδανικό στον Χιναγυάνα Βουδισμό
είναι ο μοναχισμός. Οι λαϊκοί, που είναι ωστόσο
ποσοτικά περισσότεροι, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα καλό κάρμα που θα τους εξασφαλίσει
μια καλή μετενσάρκωση.

Μαχαγυάνα Βουδισμός3
Ένα ιδανικό του Μαχαγυάνα Βουδισμού είναι
οι Μποντισάτβες. Αυτοί είναι όντα που κατάφεραν μετά από άπειρες ζωές να φτάσουν στη Νιρβάνα και να ενωθούν με το απόλυτο. Όμως για
να σώσουν τους άλλους καθυστερούν αυτή την

1 Ο Βουδισμός είναι μια θρησκεία η οποία αποτελείται από ένα σύνολο
παραδόσεων που αναπτύχθηκαν στο διάστημα της μακρόχρονης πορείας του. Χωρίζεται σε δυο κλάδους, τον Χιναγυάνα και τον Μαχαγυάνα
Βουδισμό. Ιδιαίτερος κλάδος θεωρείται ο Βουδισμός της Κίνας και της
Μογγολίας. Ιδρυτής του είναι ο Σιντάρτα Γκαουτάμα, γιος ενός ηγεμόνα μιας φυλής των Ινδών, ο οποίος όταν συνειδητοποίησε πως η ζωή
ξεκινάει με τη γέννηση και καταλήγει στη φθορά, την αρρώστια, τα γηρατειά και το θάνατο και πως αυτή η θλιβερή κατάσταση διαιωνίζεται
με τις μετενσαρκώσεις, εγκατέλειψε τη ζωή που ζούσε στο παλάτι του
κι αναζήτησε τρόπο λύτρωσης από τον κύκλο των μετενσαρκώσεων.
Έτσι απέκτησε το φωτισμό, έγινε δηλαδή Βούδας. Ο φωτισμός αυτός
θεωρείται ένα είδος γνώσης. Βλέπε ενδεικτικά http://www.phys.uoa.gr/
nektar/ortho¬¬doxy/religions/eastern/ religions.htm
2 Οπαδοί του βρίσκονται στη Σρι-Λάνκα, στη Μπούρμα, στην Καμπότζη, στο Λάος, στην Ταϋλάνδη, σε τμήμα του Βιετνάμ, του Μπαγκλαντές και της Ινδίας. Η διδασκαλία του συμπεριλαμβάνεται στον κανόνα
Πάλι, ο οποίος περιέχει και τον αρχικό πυρήνα της παράδοσης για τη
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ζωή του Βούδα και έχει συστηματοποιηθεί στη μορφή των τεσσάρων
ευγενικών αληθειών.
3 Οπαδοί του βρίσκονται στην Κίνα, στο Θιβέτ, στη Μογγολία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα και στο Βιετνάμ. Η διδασκαλία του περιέχεται στον
Κινέζικο και Θιβετιανό κανόνα. Έχει κοινή αφετηρία με τον Χιναγυάνα
Βουδισμό αλλά διαφοροποιήθηκε στην πορεία, κυρίως σε δυο θέματα:
- Την αληθινή φύση της πραγματικότητας. Κι εδώ όπως και στον Χιναγυάνα Βουδισμό τα όντα δεν είναι πραγματικά, όχι επειδή είναι μεταβλητά και σύνθετα αλλά επειδή δεν υπάρχουν αυτά καθ΄εαυτά, επειδή
στερούνται το δικό τους εαυτό. Κι αυτό, γιατί το κάθε τι, είναι ότι είναι,
μόνο σε αλληλεξάρτηση από τα άλλα όντα. Έτσι, αυτά είναι «κενά» από
το δικό τους εαυτό. - Την κοσμολογία. Στον Χιναγυάνα Βουδισμό, ο Βούδας είναι κάποιος όπως ο Σιντάρτα Γκαουτάμα που σε κάποια στιγμή
φωτίστηκε, ενώ στον Μαχαγυάνα Βουδισμό, ο όρος Βούδας εκφράζει
μια υπερβατική πραγματικότητα, ένα απόλυτο, όμοιο με το Ινδουϊστικό Μπράχμαν, από το οποίο εκπορεύονται χιλιάδες κόσμοι και χιλιάδες
εμφανίσεις τους.

Eνατενίσεις

ένωση και παραμένουν σε κάποιο ουράνιο κόσμο.
Έτσι έχουμε μια τριπλή σημασία του όρου Βούδαδας: Είναι ο άνθρωπος που φωτίστηκε, η απόλυτη υπερβατική πραγματικότητα και οι Μποντισάτβες. Ο Βουδισμός για το μεγάλο πλήθος των πιστών, είναι η θρησκεία της μεταθανάτιας ζωής. Οι
πολλοί επιδιώκουν την αναγέννηση σ’ έναν από
τους κόσμους στους οποίους βρίσκονται οι γνωστοί Βούδες και Μποντισάτβες.
Η μνήμη του θανάτου οδήγησε τον Βούδα
στη σύλληψη της ματαιότητας της ζωής. Κατανοώντας τη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει ο
άνθρωπος που είναι προσκολλημένος στις γήινες
απολαύσεις, ο Βούδας αρνήθηκε τον κόσμο και
ακολούθησε δρόμο άσκησης και πνευματικής
αναζήτησης. Ο Βουδισμός δεν βλέπει το θάνατο
ως συνέχεια της ύπαρξης της ψυχής αλλά ως ένα
ξύπνημα. Ο θάνατος και η ξαναγέννηση ως μετενσάρκωση παραλληλίζεται από τη θρησκεία αυτή
με το άναμμα ενός κεριού. Το φως μεταδίδεται
από το ένα κερί στο άλλο. Ωστόσο όταν το ένα κερί
σβήσει, η φλόγα υπάρχει στο άλλο. Η φλόγα υπάρχει, είναι αιώνια, είναι το φως. Αυτό που σβήνει είναι το κερί. Η διανοητική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται ο άνθρωπος όταν πεθαίνει έχει μεγάλη
σημασία, αφού αυτή αποτελεί τον χρόνο του «περάσματος» από τη μια ζωή στην άλλη.

Ζωροαστρισμός4
Οι Ζωροάστρες δεν καίνε τα πτώματα, ούτε
τα θάβουν. Τα εκθέτουν στους λεγόμενους «Πέντε Πύργους της Ησυχίας» (Mumbai), όπου με
τη βοήθεια σαρκοφάγων πουλιών διαλύονται. H
συνήθεια αυτή πηγάζει από την αντίληψη ότι ο
νεκρός είναι κάτι βρώμικο και κακό και πρέπει να
εξουδενωθεί. Ο θάνατος δεν είναι έργο του θεού,
αλλά του πονηρού.

Ιουδαϊσμός
Η ζωή στον Ιουδαϊσμό είναι πολύ πολύτιμη, γι’
αυτό κατά το Ταλμούδ δεν επιτρέπεται ακόμη ούτε
να κινήσει κανείς τα χέρια ενός ανθρώπου την ώρα
που αποθνήσκει, εάν με την κίνηση αυτή θα πεθάνει ο ασθενής γρηγορότερα. Ο θάνατος όπως και
η ζωή, στη θρησκεία αυτή, αποτελούν μέρος του
σωτηριώδους σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο.
Ο πόνος και τα δάκρυα έχουν σπουδαία σημασία
για την πνευματική ανέλιξη του ανθρώπου. Εξαγνίζουν την ψυχή5.

Ισλάμ
Το Ισλάμ παρέχει ένα πλήρη και λεπτομερές,
δίκαια ισορροπημένο νομικό σύστημα (Sharia)
που συμπληρώνει τις ηθικές διδασκαλίες του. Το
δικαίωμα για ζωή, η οποία αποτελεί ύψιστη αξία,
προστατεύεται από το Μουσουλμανικό Δίκαιο. Η
ευθανασία απαγορεύεται. Το κισμέτ καθορίζει τη
ζωή και τις πράξεις του ανθρώπου. Υπάρχει τελική κρίση και ανταπόδοση (παράδεισος-κόλαση). Ο

4 Ζωροάστρες ή Παρσί ή Παρσοί ή Παρσήδες ή Γουέβροι ονομάζονται
Πέρσες κυρίως πυρολάτρες που πρεσβεύουν τη θρησκεία του Ζωροάστρη, καλούμενη και Παρσισμός. Αποτελούν κλειστές θρησκευτικές
κοινότητες που βρίσκονται σε περισσότερο ποσοστό εγκατεστημένες
στην Ινδία, στο Ιράν, στο ανατολικό Ιράκ και λιγότερο σε άλλες χώρες
της Νότιας Ασίας και Άπω Ανατολής όπως και στην Ιαπωνία. Οι Παρσί κατάγονται από τους αρχαίους Πέρσες Ζωροάστρες, οι οποίοι είχαν
μεταναστεύσει προς την Ινδική χερσόνησο πριν από 2.000 και πλέον
χρόνια και πολύ πριν από την επικράτηση του Ισλάμ.
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5 Βλ. J. Esposito, D. Fasching, T. Lewis, World Religions Today, United
Kingdom: Amazon, 2001. P. Novak, The World’s Wisdom: Sacred
Texts of the World’s Religions, New York: Amazon, 1994. J. Walton,
Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament: Introducing the
Conceptual World of the Hebrew Bible, United Kingdom: Amazon, 2006.
R. Spencer, J. Adams, The Truth About Muhammad: Founder of the
World’s Most Intolerant Religion, United Kingdom: Amazon, 2006. A.
Γιαννουλάτου, Όψεις Ινδουϊσμού-Βουδδισμού, Αθήνα: Εκδόσεις Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1985.
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δεν υπάρχει μόνο ένας παράδεισος και μια κόλαση,
αλλά πολλοί παράδεισοι και πολλές κολάσεις.
Vaikunth είναι ο τόπος του θεού Vishnu, Κailash
είναι ο τόπος του θεού Siva και Brahmalok είναι
ο τόπος του θεού Brahman. Idralok είναι ο παράδεισος για τους κανονικούς δίκαιους ανθρώπους,
ενώ Yamalok είναι τόπος κόλασης. Η ύπαρξη των
τόπων αυτών είναι περισσότερο διδακτική και όχι
πειθαρχική, έχοντας ως στόχο τη διατήρηση, στη
μνήμη των ανθρώπων, την υποχρέωσή τους για
τελειοποίηση του προσωπικού τους κάρμα.
μυστικισμός στο Ισλάμ αναπτύχθηκε από τον 8ο
μ.Χ. αιώνα, υπό επίδραση του χριστιανικού ασκητισμού και του νεοπλατωνισμού. Σκοπός του είναι
η ένωση με το θεό, δια της εκμηδενίσεως του εγώ.
Ο φόβος μεταβάλλεται σε θείο έρωτα και επιδιώκεται η θέα του Θεού. Οι νεκροί τοποθετούνται με
κατεύθυνση τη Μέκκα. Οι ζωντανοί έχουν καθήκον να επισκέπτονται τους τάφους για να θυμούνται το θάνατο και τη μέρα της κρίσεως.

Κάρμα στον Ινδουισμό και Βουδισμό είναι η
δυναμική, η οποία παράγεται με τις πράξεις κάποιου ανθρώπου κατά τη διάρκεια της ζωής του
και με βάση αυτή τη δυναμική κρίνεται η πορεία
της ύπαρξής του, εάν δηλαδή θα ξαναγεννηθεί και
πώς.

Ινδουισμός
Ο Ινδουισμός πιστεύει στη μετενσάρκωση,
γι’ αυτό ο θάνατος δεν θεωρείται μεγάλο κακό.
Θάνατος είναι απλά μια προσωρινή διακοπή των
φυσικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Κατά το
θάνατο η ψυχή φεύγει και πηγαίνει σε ένα άλλο
άγνωστο κόσμο για μικρό διάστημα και επανέρχεται μέσα σε άλλο ζωντανό ον. Κατά τον Ινδουισμό

6 Οι Βέδες γράφτηκαν από το 1500 έως το 1000 π.Χ. και αντιστοιχούν
στη Βεδική θρησκεία των Ινδών, η οποία ήταν πολυθεϊστική και περιλάμβανε λατρεία με θυσίες σε θεούς όπως ο ουρανός, η φωτιά, ο ήλιος,
ο θεός της καταιγίδας, της γονιμότητας, του πολέμου κ.ά. Στις Βέδες
κυριαρχεί η ιδέα του Ντάρμα. Ντάρμα, ονομάζουν την παγκόσμια τάξη,
την οποία οφείλουν οι άνθρωποι να σέβονται και να προσαρμόζουν τη
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Οι Ινδουιστές μετά το θάνατο καίνε τα πτώματα. Ο άνθρωπος, σύμφωνα με τη θρησκεία αυτή,
αποτελείται από πέντε στοιχεία: φωτιά, χώμα,
νερό και αέρα (γήινα στοιχεία) και τον αιθέρα
που δίδεται από ανώτερα επίπεδα ζωής, υπερφυσικά. Με την καύση τα στοιχεία επιστρέφουν στον
τόπο καταγωγής τους.
Ο Ινδουισμός δεν αποτελεί μια ενιαία θρησκεία
με δόγμα, αλλά πρόκειται για ένα σύνολο παραδόσεων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή γύρω από
την κοιλάδα του Ινδού ποταμού σταδιακά, καθ΄
όλη τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας των Ινδών. Η παράδοση αυτή περιέχεται στα ιερά βιβλία
τους: τις Βέδες και τις Ουπανισάδες6.

ζωή τους σ΄ αυτήν. Έχει θεία καταγωγή κι αφορά τόσο τη δομή και λειτουργία του κόσμου, όσο και της κοινωνίας. Όσον αφορά την κοινωνία,
ήταν χωρισμένη πριν από την εγκατάσταση των Αρίων σε τρεις τάξεις:
Tις βάρνες ή κάστες, όπως τις ονόμασαν αργότερα οι Πορτογάλοι άποικοι. Τους ιερείς ή βραχμάνους, τους αριστοκράτες πολεμιστές και τους
καλλιεργητές, στους οποίους προστέθηκαν αργότερα οι χειρώνακτες,

Eνατενίσεις

Μόξα είναι η λύτρωση από την ατέρμονη παραμονή σε κάποια μορφή ύπαρξης, πράγμα που θεωρείται οδυνηρό.
Σύμφωνα με τις Βέδες, η λύτρωση επιτυγχάνεται με το σεβασμό και την υποταγή στο Ντάρμα,
ενώ σύμφωνα με τις Ουπανισάδες επιτυγχάνεται
με τη σταδιακή απόσυρση του νου του ανθρώπου
από τον εξωτερικό κόσμο, η στροφή του στον εσωτερικό, έτσι ώστε το Άτμαν του να ταυτιστεί με το
Μπράχμαν.
Γιόγκα ονομάζεται αυτή η σταδιακή απόσυρση του νου από τον εξωτερικό κόσμο και η ένωσή
του με το Μπράχμαν.

Στην Αρχαία Ελλάδα
Ο Πλάτωνας χρησιμοποιεί τον όρο: “Εαυτόν
ευ ποιείν”, όπου όμως η παρουσία κάποιου “ευεργέτη” είναι αναγκαία (Φαίδων 62 Α-C: “Οις δε βέλτιον τεθνάναι... μη όσιόν εστιν αυτούς εαυτούς ευ
ποιείν, αλλ’ άλλον δει περιμένειν ευεργέτην… μη
πρότερον αυτόν αποκτιννύναι δειν, πριν ανάγκην
τινά θεός επιπέμψη”).
Επιπλέον, ο Πλάτωνας στους Νόμους του (873
C) γράφει: “Ος αν εαυτόν κτείνη, την της ειμαρμένης βία αποστερών μοίραν” καταδικάζοντας,
έτσι, την αυτοκτονία. Οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι δεν ήταν εναντίον της αυτοκτονίας όταν αυτή
ήταν συνέπεια κάποιας ηρωϊκής ή πατριωτικής
αρετής. Ας μην ξεχάσουμε στο σημείο αυτό και τα
λόγια του Ιπποκράτη: “Ου δώσω δε ουδέ φάρμακον ουδενί αιτηθείς θανάσιμον, ουδέ υφηγήσομαι
ξυμβουλίην τοιήνδε…”

Συγκριτική Επισκόπηση
Θάνατος
Στον πολυθεϊσμό ο θάνατος υπερβαίνεται με
την πεποίθηση της αθανασίας της ψυχής, ενώ
στο μονοθεϊσμό αντιμετωπίζεται με την πίστη
στην ανάσταση των νεκρών. Η εμπειρία της αναγέννησης κατανοείται εντελώς διαφορετικά «στις
δύο ποικιλίες της ανθρώπινης θρησκευτικότητας»,
όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο καθηγητής Μάριος

δηλαδή οι κατακτημένοι ντόπιοι λαοί. Από τη στιγμή που κάποιος γεννιόταν, ήταν καθορισμένο σε ποια κάστα θα ανήκε για όλη του τη ζωή,
χωρίς καμιά δυνατότητα αλλαγής (έλλειψη κοινωνικής κινητικότητας).
Οι κάστες εντάσσονταν στην ιδέα του Ντάρμα. Στο τέλος της βεδικής
εποχής διαμορφώνεται η αντίληψη ότι στο βάθος του κόσμου βρίσκεται μια θεϊκή πραγματικότητα, ενώ ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι
το εξωτερικό-επιφανειακό στρώμα αυτής της θεϊκής πραγματικότητας.
Έτσι ο κόσμος χωρίζεται σε δυο μέρη: Τη θεμελιώδη πραγματικότητα και τον φαινομενικό κόσμο. Οι Ουπανισάδες γράφτηκαν από το 800
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Μπέγζος7. Ο πολυθεϊσμός κατανοεί την αναγέννηση ενδοφυσικά, φυσιοκρατικά, φυσιολατρικά,
νατουραλιστικά και ουσιοκρατικά ως αθανα¬σία
της ψυχής, σαν ανακύκλωση της γέννησης με
πρότυπο τη γυναικεία μήτρα της Μεγάλης Μητέρας – Μήτρας, θεάς φύσης. Ο μονοθεϊσμός αντιλαμβάνεται την αναγέννηση υπαρξιακά, προσωπικά,
προσωποκεντρικά, ως ανάσταση του νεκρού ανθρώπου με πρότυπο την εκ νεκρών ανάσταση του
Θεανθρώπου στο Χριστιανισμό ή την έλευση του
Μεσσία στον Ιουδαϊσμό ή την παραδείσια δικαίωση
των πιστών του Προφήτη Μωάμεθ στο Ισλάμ.
Σε κάθε περίπτωση ο θάνατος υπερβαίνεται
χωρίς να καταργείται είτε με την πεποίθηση στο
παρελθόν μιας μήτρας στη φύση, στη μητέρα, στη
γη, στη σελήνη, η οποία αδειάζει και γεμίζει, χάνεται και ξαναβρίσκεται, όπως στον πολυθεϊσμό,
είτε με την πίστη στο μέλλον μιας ευθείας γραμμής, που αρχίζει με την εκ του μηδενός δημιουργία
(creatio ex nihilo), επικεντρώνεται στην παρουσία
ενός Μεσσία-Θεανθρώπου (Χριστού, Υιού και Λόγου του Θεού Πατρός) με την Ενσάρκωση - Ενανθρώπηση του Θεού (Πρώτη Παρουσία) και αποκορυφώνεται με τη Δευτέρα Παρουσία, την Τελική
κρίση και την έλευση της Βασιλείας του Θεού.
Μπορούμε να επισκοπήσουμε τη θρησκειοφιλοσοφική εποποιία του πολιτισμού της ανθρωπότητας από τη σκοπιά της συγκλονιστικής
εμπειρίας του θανάτου. Η θρησκεία είναι μια

ως το 500 π.Χ. Εδώ σε αντίθεση με τις Βέδες που θεωρούν τον κόσμο
καλό, καλό θεωρείται μόνο η θεϊκή πραγματικότητα που αποτελεί το
υπόστρωμα του σύμπαντος και ονομάστηκε Μπράχμαν. Άτμαν ονομάστηκε ένα τμήμα του Μπράχμαν, ένα θεϊκό στοιχείο που υπάρχει μέσα
σε κάθε τι. Σαμσάρα είναι η ανακύκληση των υπάρξεων.
7 Μ. Μπέγζος, Εισαγωγή στη Θρησκειολογία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2006, 229. Επίσης βλ. Ο Κούλμαν, Αθανασία της Ψυχής ή Ανάσταση εκ των Νεκρών; Αθήνα 1994. Ν. Νησιώτης, Προλεγόμενα εις την
Θεολογικήν Γνωσιολογίαν, Αθήνα 1965.

95

απάντηση στην απορία του θανάτου. Η φιλοσοφία
αποτελεί «μελέτη θανάτου», διότι αρθρώνει λόγο
για το νόημα της ζωής υπό τη σκιά του θανάτου.
Οι δυο κυρίαρχες μορφές της θρησκείας, που είναι
ο πολυθεϊσμός και ο μονοθεϊσμός, εμφανίζονται
ως δύο ενδεχόμενες απαντήσεις της ανθρωπότητας στο πρόβλημα του θανάτου. Θρησκεύουμε
επειδή θνήσκουμε: Κάνουμε λόγο περί θρησκείας για να αντιμετωπίσουμε το θάνατο. Εντούτοις,
οι δύο εφικτές υπερβάσεις του θανάτου μέσω της
ενδοφυσικότητας του πολυθεϊσμού και της
εξωφυσικότητας του μονοθεϊσμού παραμένουν μοναδικές και ανυπέρβλητες μέχρι σήμερα8.
Ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα, δεν έχει ψυχή
και σώμα. Το σώμα δεν είναι ο τάφος της ψυχής
(«σώμα ίσον σήμα»: Πλάτων, Κρατύλος 400C,
Φαίδων 52Β) αλλά αναγορεύεται σε ναό του Αγίου Πνεύματος (Απ. Παύλος, Α’ Κορ. 3,16, Β’ Κορ.
6,16). Ο Ιουδαϊσμός και το Ισλάμ ασπάζονται την
πίστη στην ανάσταση των νεκρών με σοβαρές διαφοροποιήσεις έναντι του Χριστιανισμού. Το
μεσσιανικό στοιχείο στον Ιουδαϊσμό και το ηθικό
στοιχείο στο Ισλάμ διαδραματίζουν αποφασιστικότερο ρόλο, και όχι βεβαίως η εκκλησιαστική ή
η χριστοκεντρική παράμετρος που πρυτανεύουν
στο Χριστιανισμό.
Στην Ισλαμική Παράδοση απαντά η πίστη στη
μελλοντική επιστροφή του Ιησού πριν από την
εσχάτη κρίση και στην τελική νίκη κατά του Αντιχρίστου9.

Δωρεά οργάνων
Οι πέντε κοσμοθρησκείες θεωρούν τη δωρεά
οργάνων ως μεγάλη συνεισφορά στο βωμό της
αγάπης προς το συνάνθρωπο. Μερικές θρησκείες,
οι οποίες μέχρι πρότινος είχαν επιφυλάξεις ως προς
την αποδοχή του εγκεφαλικού θανάτου, ως του
πραγματικού θανάτου του ατόμου, αναθεωρούν η
μια μετά την άλλη, αυτή τη στάση τους. Επιπλέον,
ο Σιντοϊσμός στην Ιαπωνία, πρόσφατα δεν αντιτάχθηκε στη νομοθετική ρύθμιση, που επιτρέπει
τις μεταμοσχεύσεις από εγκεφαλικά νεκρούς δότες, αν και αυτό δεν είναι εκεί ακόμη κοινωνικά
ευρέως αποδεκτό.
Εντούτοις ανοιχτό ερώτημα στη φιλοσοφία

8 Ο θάνατος μοιάζει με το όνειρο: Είναι συμβάντα ετεροχρονισμένα. Σε
άλλο χρόνο βιώνουμε το όνειρο στον ύπνο μας και σε άλλο χρόνο το
ερμηνεύουμε αφυπνισμένοι. Ποτέ δεν συγχρονίζονται η βίωση και η ερμηνεία του ονείρου: Η πρώτη ανήκει στο σκοτάδι της νύκτας και η άλλη
αρμόζει στο φως της ημέρας. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με το θάνατο.
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των θρησκειών παραμένει το εξής σχετικά με τη
δωρεά οργάνων: Είμαστε έστω και λίγο σίγουροι ότι η ψυχή του εγκεφαλικά νεκρού επιθυμεί τη δωρεά οργάνων του, σε ζώντες ασθενείς,
εφόσον αυτός δεν είχε αποφανθεί περί τούτου,
πριν επέλθει ο εγκεφαλικός θάνατος;

Αποσύνδεση
από τον Αναπνευστήρα
Η αποσύνδεση από τον αναπνευστήρα δεν
θεωρείται ευθανασία με το επιχείρημα πως δεν
μπορεί να γίνει ευθανασία σε ένα ήδη νεκρό άτομο, γι’ αυτό και επιτρέπεται, π.χ. από τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ. Τέτοιο θέμα είναι δυνατόν να
προκύψει σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. μηχανικής
υποστήριξης της αναπνοής, όπως στην πλήρη,
μη αναστρέψιμη, τετραπληγία η οποία έχει ως
επακόλουθο την παράλυση του ασθενούς και
την απόλυτη αδυναμία του για αυτόνομη αναπνοή λόγω παραλύσεως και των αναπνευστικών
μυών, όπου όμως βέβαια ο εγκέφαλος λειτουργεί
κανονικά. Μία τέτοια περίπτωσης ασθενούς στο
Ισραήλ πήρε τέλος κατόπιν απόφασης του ιδίου
να αποσυνδεθεί από την τεχνική μηχανική υποστήριξη και νομικής υφιστάμενης κάλυψης της
απόφασής του αυτής.
Το πρόβλημα της ευθανασίας είτε «παθητικής»
είτε «ενεργητικής» δεν είναι δυνατόν να λυθεί
ομοιόμορφα στις διάφορες θρησκευτικές περιοχές,
οι οποίες είναι εμποτισμένες από διαφορετικές παραδόσεις και νομικά συστήματα.

Η Προσευχή
και η Αυτοσυγκέντρωση
ως μέσον Άρσης του Πόνου
Η προσπάθεια για υπέρβαση του πόνου και
για ανακούφιση του ανθρώπου από την ασθένεια, πνευματική ή σωματική, αποτελεί σημείο
διαφοράς στο Χριστιανισμό και τις άλλες
θρησκείες: Οι ορθόδοξοι μοναχοί προσπαθώντας να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να προσευχηθούν, να συγχωρέσει ο Θεός πρώτα τις
αμαρτίες τους και μετά ως θεϊκό δώρο να πά-

Η μελέτη του θανάτου στη ζωή και η εμπειρία του στην τελευτή είναι
απολύτως ετεροχρονισμένα συμβάντα.
9 M. Hayek, Le Christ de l’Islam, Paris 1959, 239-271. A. Γιαννουλάτου,
Ισλάμ, Αθήνα: Ακρίτας 2006, 219.
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ρουν τη θεραπεία, πρώτα την πνευματική και
μετά τη σωματική, ταπεινώνονται και αξιώνονται της δωρεάς της θέας του Ακτίστου Φωτός, το οποίο είναι το Φως του Θεού. Οι μοναχοί
στο Βουδισμό και στα άλλα Ασιατικά θρησκεύματα ψάχνουν να βρουν το φως μέσα τους με
βάση το σύστημα της αυτοστροφής (διαλογισμός) χωρίς σχέση αναφοράς του προσώπου
- εαυτού με την αμαρτία, χωρίς κατ’ ανάγκην
ταπείνωση και άφεση ως δώρο Θεού.
Η Νοερά προσευχή είναι στροφή του ανθρώπινου νου στο Θεό ενώ ο διαλογισμός
είναι στροφή γύρω από την αυτοϋπαρξη του
εγώ. Ας σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι ο διαλογισμός έχει αρνητική σημασία στην Καινή Διαθήκη10.

Άλλες Πρακτικές Γιόγκα
(Ανακουφιστική Φροντίδα)
Γιόγκα σημαίνει «ζεύξη», δηλ. ένωση. Είναι ο
σύντομος δρόμος για τη λύτρωση στον Ινδουισμό,
από την εποχή των Ουπανισάδων. Περιλαμβάνει
την ένωση του ανθρώπου με το θείο στοιχείο που
υπάρχει μέσα του, και πιο αναλυτικά την ένωση
του νου με το Άτμαν και στη συνέχεια του Άτμαν
με το Μπράχμαν, οπότε ο άνθρωπος λυτρώνεται,

Βλέπε μεταξύ άλλων, Κατά Μάρκον 2, 8: «Και ευθύς επιγνούς ο Ιησούς τω πνεύματι αυτού ότι ούτως διαλογίζονται εν εαυτοίς λέγει αυ-

10
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δηλαδή ξεφεύγει από τον κύκλο των μετενσαρκώσεων. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της Γιόγκα (ως προς τη μέθοδο, τις τεχνικές κ.λπ.). Εκτός
αυτού, οι μέθοδοι κι οι τεχνικές της χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς. Στη δύση για
παράδειγμα είναι γνωστή χωρίς το θρησκευτικό
της υπόβαθρο, σαν ασκήσεις χαλάρωσης κ.λπ.
Στα πλαίσια του Ινδουισμού η Γιόγκα προϋποθέτει την αντίληψη του κόσμου που υπάρχει στις
Ουπανισάδες, σύμφωνα με την οποία ο κόσμος
αποτελείται από δυο επίπεδα, τη θεϊκή πραγματικότητα που βρίσκεται στο βάθος των όντων και το
φαινομενικό κόσμο στην επιφάνεια. Ο άνθρωπος
αποτελείται από τρία μέρη: Από το φυσικό του
σώμα, από ένα άλλο σώμα που αποτελεί έδρα των
ψυχικών ιδιοτήτων (ονομάζεται λεπτό σώμα) και
από το νου. Άρα ο νους βρίσκεται στη μέση: Από
τη μια έχει τον φυσικό κόσμο κι αν προσκολληθεί σ’ αυτόν θα ταυτισθεί μαζί του, και θα γίνει μέρος του. Από την άλλη έχει τη θεϊκή πραγματικότητα κι αν στραφεί σ’ αυτήν, δηλαδή, μέσα του
προς το Άτμαν, θα ενωθεί μαζί του, άρα και με το
Μπράχμαν και θα λυτρωθεί. Ακόμα βασίζεται σε
δυο βασικές ιδέες: Ότι ο νους, σαν τον καθρέφτη,
περιέχει την εικόνα αυτού στο οποίο έχει στραφεί
και ότι ο άνθρωπος δεν έχει μόνιμη ταυτότητα
αλλά ταυτίζεται με εκείνο στο οποίο προσκολλάται ο νους του.
Η Γιόγκα διακρίνεται, ανάλογα με τα μέσα που
χρησιμοποιούνται για την ένωση με το θείο, σε:

τοίς: τι ταύτα διαλογίζεσθε εν ταις καρδίαις υμών;»
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«Γιόγκα της γνώσης», τζνάνα γιόγκα. Ως μέσον έχει την απλή γνώση του Άτμαν από το νου.
«Γιόγκα της αγαπητικής αφοσίωσης», μπάκτι γιόγκα. Προϋποθέτει τη θεώρηση του Θεού
ως προσωπικού. Ως μέσον έχει την αγάπη προς
αυτόν. «Γιόγκα των πράξεων», κάρμα γιόγκα.
Ως μέσο έχει τις καλές πράξεις προς τον κόσμο με
τις οποίες ο νους στρέφεται από το ατομικό εγώ
προς το Θεό.
Βασική τεχνική της Γιόγκα είναι ο διαλογισμός, ο οποίος συνίσταται στο να ξεκολλήσει ο
νους από τις διάφορες σκέψεις, αφού με αυτές ταυτίζεται με τα αντικείμενα στα οποία αναφέρονται
και άρα και με τον κόσμο των φαινομένων.
Τα τρία κύρια στάδια είναι τα εξής: Αρχικά ο
νους επιλέγει ένα μόνο αντικείμενο και ασχολείται
με αυτό μόνο. Μετά στρέφεται στο κέντρο αυτού
του αντικειμένου και από εκεί στο δικό του εσωτερικό και στο δικό του Άτμαν. Στο τρίτο στάδιο,
έχουμε το νου να διαλύεται στο Άτμαν, άρα και να
ενώνεται μ’ αυτό.
Η διαφορά ανάμεσα στη Γιόγκα και τον
Ορθόδοξο χριστιανικό μυστικισμό είναι μεγάλη και έχει να κάνει με το σκοπό καθώς και με τα
μέσα. Ως προς το σκοπό, στη Γιόγκα αυτός είναι η
διακοπή των μετενσαρκώσεων κι η απελευθέρωση από τον κόσμο αυτό, ενώ στο χριστιανικό μυστικισμό σκοπός είναι η εσχατολογική σωτηρία,
δηλαδή η διάσωση του κόσμου που θεωρείται «καλός λίαν» από το θάνατο και η βασιλεία του Θεού
δηλαδή η κοινωνία όλου του κόσμου με το Θεό. Ως
προς τα μέσα, στη Γιόγκα απολυτοποιούνται οι διάφορες μέθοδοι και τεχνικές και η λύτρωση θεωρείται προσωπικό κατόρθωμα (εγωισμός), ενώ
στο χριστιανικό μυστικισμό όλα αυτά παίζουν
βοηθητικό μόνο ρόλο και η σωτηρία επέρχεται ως
δώρο Θεού.

κά πως “όλοι οι άνθρωποι βιαστικά πορεύονται
την οδό του δικού τους τέλους στον κόσμο αυτό”
(ΒΕΠΕΣ 52, 16). Ωστόσο Κύριος και Εξουσιαστής
της Ζωής και του Θανάτου είναι ο ίδιος ο Δημιουργός της, ο οποίος “ίνα μη το κακόν αθάνατον γένηται” παραχώρησε να υπάρχει ο φυσικός θάνατος, συνέπεια βέβαια της πτώσης του ανθρώπου.
Η συγγνώμη, η άφεση και η σωτηρία στο Χριστιανισμό γίνονται υπαρκτές, κατανοητές και δυνατές
μόνο σε σχέση αναφοράς με τη νίκη του Χριστού
έναντι του θανάτου δια της Σταυρικής Του Θυσίας, μιας θυσίας γεμάτης πόνο και αίμα, αποδεκτής από τον ίδιο τον θυσιαζόμενο κατ’ ελεύθερήν
Του βούληση, δημιουργώντας έτσι το πρότυπο
της αναμενόμενης πορείας “διά πολλών θλίψεων” και πόνου, όλων εκείνων που Τον ομολογούν
ως Θεό και Σωτήρα. Στον καθημερινό αγώνα του
χριστιανού “διά πολλών θλίψεων” καθ’ οδόν προς
τη θέωση, κατεξοχήν ψυχολογική στήριξη συνάμα δε και ανακουφιστική φροντίδα προσφέρει
ο ιερέας εξομολόγος διά του Μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως, πράγμα που δεν υπάρχει σε
καμιά άλλη θρησκεία. Επίσης, το Μυστήριο του
Αγίου Ευχελαίου προσφέρει “ίασιν ψυχών και
σωμάτων”11.
■

Βελονισμός
Ο Βελονισμός είναι ένας τρόπος υπέρβασης
του πόνου, ασιατικής καταγωγής. Ωστόσο, προκαλεί κατιούσα αναστολή του πόνου χωρίς να εξουδετερώνει την αιτία της ασθένειας.

Δια των Μυστηρίων Θεραπεία
και Άφεση
Ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει χαρακτηριστιΑς σημειωθεί εδώ πως στον Ιουδαϊσμό η συγγνώμη προϋποθέτει μη
επανάληψη της πράξης, πράγμα ουσιαστικά αδύνατο στον “επί τα πο-

11
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νηρά ρέποντα άνθρωπον”.
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Αποκ. 12, 1: «γυνή περιβεβλημένη τόν ἥλιον, καί ἡ σελήνη ὑποκάτω
τῶν ποδῶν αὐτῆς καί ἐπί τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων
δώδεκα»

Η γυναίκα του βιβλίου
της Αποκαλύψεως
l Του Γεωργίου Κουννούσιη
Θεολόγου

το χωρίο αυτό περιγράφεται η
πάλη μεταξύ της Βασιλείας του
Θεού και των αντίθεων δυνάμεων. Η δραματική αυτή πάλη παριστάνεται με αλλεπάλληλες οπτασίες, που αρχίζουν με την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Θεού
στη γη από το Χριστό και επεκτείEνατενίσεις



νεται, μέσω ποικίλων φάσεων και μερικών κρίσεων, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και
την οριστική συντριβή των πολλών του εχθρών.
Οι εχθροί αυτοί συμβολίζονται με τη μορφή του
δράκοντα, που επιτίθεται κατ’ αρχήν προσωπικά
κατά του παιδιού-Μεσσία. Έπειτα ο πόλεμος γίνεται κατά της μητέρας του και στη συνέχεια, μαζί
με τα πολλά του όργανα, που ο πιο κύριος εκπρό99

σωπος του εμφανίζεται η πόρνη Βαβυλώνα-Ρώμη,
επιτίθεται κατά των δικών του Μεσσία, που παριστάνεται και πάλι ως αρνίο.
Το κεφάλαιο αυτό, αλλά και τα δύο επόμενα,
άσκησαν μεγάλη επίδραση στην καρδιά και τη
φαντασία, όχι μόνο μεγάλων καλλιτεχνών και
ποιητών1, αλλά και πολλών εκκλησιαστικών
πατέρων και συγγραφέων. Όπως είπαμε, στα
κεφάλαια αυτά παριστάνεται η πάλη μεταξύ Σατανά και Μεσσία στην πρώτη επί γης παρουσία
Του και η τελική Του νίκη
στη δεύτερη παρουσία Του,

α) Η γυναίκα εκπροσωπεί
την Εκκλησία του Χριστού
Πολλοί από τους πρώτους συγγραφείς αποδέχονταν ότι πίσω από τη γυναίκα νοείται η Εκκλησία του Χριστού. Από τους Έλληνες Πατέρες ήταν
ο Ιππόλυτος Ρώμης5, ο Μεθόδιος Ολύμπου6 και ο
Αντρέας Καισαρείας7 και από τους Λατίνους Πατέρες ο Τυχώνιος8 και ο Πριμάσιος9, οι οποίοι επηρεάζουν μέχρι και σήμερα τη λατινική ερμηνευτική
για τη γυναίκα του Αποκ. 12,1. Όλοι αυτοί οι ερ-

«διατελοῦντος ἐν ἀδιασπάστῳ
συνδέσμῳ μετά μεγαλειώδους
γυναικείας μορφής καί τῶν τέκνων αὐτῆς»2 .

Ο καθηγητής Ν. Ματσούκας, σχολιάζοντας αυτήν την
εικόνα, γράφει: «Επιβλητική
στο έπακρο είναι η εικόνα της
γυναίκας, που περιβάλλεται
τον ήλιο και πατάει το φεγγάρι,
έχοντας στο κεφάλι της στεφάνι με δώδεκα αστέρια· ωδίνουσα
και βασανιζομένη τεκείν διώκεται από τον κόκκινο δράκοντα
που ζητά να καταφάγει το γιο
της, που μέλλει να ποιμάνει όλα
τα έθνη. Ακόμη και στην έρημο,
όπου κατέφυγε για να σωθεί, την κυνηγά ο δράκοντας, βγάζοντας από το στόμα του ολάκερο ποτάμι
νερού για να την εξαφανίσει ως ποταμοφόρητον!
Ωστόσο μπροστά στη δόξα του Θεού δεν κατάφερε
τίποτα!»3.
Για τη γυναικεία μορφή, η οποία παριστάνεται
ως βασίλισσα του ουρανού και μητέρα του Μεσσία
(στ. 5) και των πιστών (στ. 17), ήδη από την αρχαία
Εκκλησία και μέχρι σήμερα υπάρχουν πολλές και
διάφορες γνώμες. Οι κύριες ερμηνείες που προτείνονται για τη γυναίκα είναι τέσσερις4:

1

Βλ. Σεφέρη Γ., Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, Ίκαρος, Αθήνα 1991, σελ.
97-103. Ελύτη Οδ., Ιωάννης, Η Αποκάλυψη, μορφή στα νέα ελληνικά,
Ύψιλον/Βιβλία, σελ. 72-77.2 Μπρατσιώτη Π., Η αποκάλυψις του Αποστόλου Ιωάννου, Δ. Μαυρομάτη, Αθήνα 1992, σελ. 190-191.
3 Ματσούκα Ν., Παλαιάς και Καινής Διαθήκης σημεία, νοήματα, αποτυπώματα, Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 549-550.
4 Σάκκου Στ., «Η γυναίκα του Απ. 12,1 κατά την ερμηνεία των οκτώ
πρώτων αιώνων», στο: Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, προβλήματα φιλολογικά, ιστορικά, ερμηνευτικά, θεολογικά, Εισηγήσεις ΣΤ΄ Συνάξεως
Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων, Λευκωσία 1991, σελ. 166.
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μηνευτές βλέπουν στο πρόσωπο της γυναίκας την
Εκκλησία, βάσει των διαφόρων χαρακτηριστικών,
τα οποία περιγράφει ο Ιωάννης και τα οποία εφαρμόζονται κατάλληλα στην ιστορία της Εκκλησίας.
Όμως, δεν υπάρχει ομοφωνία σχεδόν για κανένα
χωρίο.
Στα σύγχρονα υπομνήματα ξεχωρίζει αυτό του
καθηγητή Σάββα Αγουρίδη, ο οποίος τονίζει ότι η
γυναίκα είναι η Εκκλησία, η οποία διώκεται από
το θηρίο, που είναι η ρωμαϊκή εξουσία. Κάνει σύγκριση της πόρνης Βαβυλώνας, που συμβολίζεται

5 Ιππολύτου Ρώμης, Απόδειξις περί Χριστού καί Aντιχρίστου, PG 10,
725-788.
6 Μεθοδίου Ολύμπου, Συμπόσιον τῶν δέκα παρθένων ή περί
ἀγνοίας , PG 18, 28-220.
7 Ανδρέου Καισαρείας Καππαδοκίας, Ἐρμηνείαν εἰς τήν Ἀποκάλυψιν,
PG 106, 216-457.
8 Tyconii Afri, Commentarii in Apocalypsim, PL 1, 621-652.
9 Primasii Adrumentani, Commentariorum super Apocalypsim B.
Joannis, Libri 1-5, PL 68, 795-936.
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με την αυτοκρατορία της Ρώμης, και της γυναίκας
με την ουράνια δόξα, που συμβολίζεται με την Εκκλησία. Συγκεκριμένα αναφέρει: «η γυναίκα και
η γέννηση του τέκνου της δεν έχει καμιά σχέση,
ούτε με κάποια ουράνια, ούτε με την επίγεια γέννηση του Ιησού από τη Μαρία, αλλά συμβολίζει τη
χριστιανική κοινότητα»10.

λοιπους ερμηνευτές. Με ιδιάζοντα τρόπο εκφέρει
την ίδια ερμηνεία και ο ιερός Αυγουστίνος16.

Τη γυναίκα ως Εκκλησία την ερμήνευσαν και
οι συγγραφείς της περιόδου της Τουρκοκρατίας11.
Αλλά σ’ αυτή την περίπτωση, πρέπει να τονίσουμε
ότι αυτό που απασχολούσε τους συγγραφείς στην
Τουρκοκρατία ήταν η παρηγοριά των ορθοδόξων
χριστιανών μέσα στις θλίψεις και τις στενοχώριες
τους. Παρηγοριά για τις συνεχείς κακουχίες αλλά
και για την λατινική προπαγάνδα κατά της ορθόδοξης Εκκλησίας.

Από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας στο πρόσωπο της γυναίκας του Αποκ. 12,1 οι ερμηνευτές
είδαν το πρόσωπο της Θεοτόκου. Υποστηρικτές
αυτής της ερμηνείας ήταν ο Επιφάνιος Σαλαμίνος17, ο Οικουμένιος18 και ο Αρέθας19. Αυτή η ερμηνεία εκτίθεται πλήρως από τον Οικουμένιο, ο
οποίος και την κατοχυρώνει θεωρητικά, επιστρατεύοντας λόγους ειρμού και συνάφειας. Εξηγεί
δηλαδή, ότι, προκειμένου η οπτασία να διαγράψει
‘‘τελειώτερον’’ για τον αντίχριστο, χρειάζεται να
μνημονεύσει την Ενανθρώπηση του Κυρίου, εφ’
όσον αυτή υπήρξε η αιτία για να προχειρίσει ο σατανάς τον αντίχριστο· αρχή της Ενανθρωπήσεως
του Κυρίου είναι η κατά σάρκα σύλληψη και γέννησή του από την Παρθένο Μαρία.

β) Η γυναίκα αποτελεί σύμβολο
της αρχαίας Εκκλησίας, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης
Άλλοι ερμηνευτές στη βάση των αλληγοριών του Ησαΐα12, του Ιεζεκιήλ, του Δανιήλ και του
Άσματος Ασμάτων, καθώς και της προς Γαλάτας
Επιστολής13 του Απ. Παύλου, νόμισαν ότι πρόκειται για τον ιδανικό ή τον ιστορικό Ισραήλ της Παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης ή και των δυο μαζί.
Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, η γυναίκα συμβολίζει την αρχαία Εκκλησία των πατέρων, των
προφητών και των αποστόλων. Αυτοί συγκρίνονται με τη γυναίκα του Αποκ. 12,1 που ωδίνει τους
πόνους του τοκετού, άρα και αυτοί δοκίμασαν τις
ωδίνες του πόθου για τον Μεσσία, κραύγασαν τη
λαχτάρα τους να τον αποκτήσουν και βασανίσθηκαν από την επιθυμία να τον έχουν κοντά τους.
Τελικά ο Ισραήλ του Θεού γέννησε τον Χριστό και
στη συνέχεια ο Χριστός με την Εκκλησία του γεννά τα μέλη της, τους πιστούς14. Στην εν λόγω άποψη κυρίαρχη είναι η ερμηνεία του Βικτωρίνου15, η
οποία ουσιαστικά επαναλαμβάνεται από τους υπό10

Αγουρίδη Σ., Η αποκάλυψη του Ιωάννη, Πουρναρά, Θεσσαλονίκη
2000, σελ. 285-290.
11 Γεργανού Ζαχ., Εξήγησις εις την του Ιωάννου του Υψηλοτάτου Θεολόγου Αποκάλυψιν, (κριτική έκδ., εισαγ.-σχόλια Αργυρίου Α.), Άρτος
Ζωής, Αθήνα 1991, σελ. 189-198. Αντίπα μοναχού (Πάτμιου), Η επτάφωτος λυχνία ήτοι ερμηνεία της ιεράς Αποκαλύψεως Ιωάννου του Θεολόγου, εν Αθήναις, 1923, σελ. 133.
12 Ησαΐα 26, 17-18: «Καί ὡς ἡ ὠδίνουσα ἐγγίζει τοῦ τεκεῖν καί ἐπί

τῇ ὠδῖνι αὐτῆς ἐκέκραξεν, οὕτως ἐγενήθημεν τῷ ἀγαπητῷ σου
διά τόν φόβον σου, Κύριε. Ἐν γαστρί ἐλάβομεν καί ὠδινήσαμε καί
ἐτέκομεν. Πνεῦμα σωτηρίας σου ἐποιήσαμεν ἐπί τῆς γῆς, οὐ πεσούμεθα, ἀλλά πεσοῦνται πάντες οἰ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς».

13 Γαλ. 4,26.
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γ) Η γυναίκα ερμηνεύεται ως
η Παρθένος Μαρία, η Θεοτόκος
Μητέρα του Κυρίου μας

Είναι ερμηνευτικός κανόνας ότι η Αποκάλυψη χρησιμοποιεί φυσικά και ιστορικά δεδομένα
για να επισημάνει υπερφυσικά και πνευματικά
γεγονότα. Η αντιστοιχία όμως των γεγονότων στα
άγνωστα, των ορατών στα αόρατα δεν είναι απαραίτητο να ισχύει ως προς τα επί μέρους στοιχεία,
αλλά ως προς το κύριο και νοηματικό συστατικό
της εικόνος που χρησιμοποιείται και του θέματος
που συμβολίζει20. Έτσι,

δ) Η γυναίκα είναι η Θεοτόκος
Μαρία αλλά και η Εκκλησία
του Χριστού
Υποστηρίζεται από πολλούς ότι στο πρόσωπο
της γυναίκας εικονίζεται τόσο η Θεοτόκος, όσο και
η Εκκλησία. Αυτή η άποψη υποστηρίχτηκε τόσο
14 Σάκκου Στ., «Η γυναίκα του Απ. 12,1 κατά την ερμηνεία των οκτώ
πρώτων αιώνων», ό.π., σελ. 172.
15 S. Victorini, Scholia in Apocalypsim B. Joannis, PL 5, 317-344.
16 Αυγουστίνος, De civitate Dei, PL 37, 1815-1816.
17 Επιφανίου Σαλαμίνος, Κατά Αιρέσεων, PG 42, 716AD.
18 Οικουμενίου, Υπόμνημα εις την Αποκάλυψιν, εκδ. H.C. Hoskier,
1928, t. 23.
19 Αρέθα Καισαρείας Καππαδοκίας, Συλλογή εξηγήσεων εκ διαφόρων
αγίων ανδρών εις την Ιωάννου του ηγαπημένου και ευαγγελιστού Αποκάλυψιν, PG 106, 500-785.
20 Σάκκου Στ., «Η γυναίκα του Απ. 12,1 κατά την ερμηνεία των οκτώ
πρώτων αιώνων», ό.π., σελ. 176.
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από Λατίνους συγγραφείς, όσο και από
σύγχρονους Έλληνες. Στη Δύση ο μαθητής του Αυγουστίνου, ο Quodvultdens21
και ο Αμβρόσιος Autpert22 και στην Ανατολή ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άνθιμος23, ο Μπρατσιώτης24 και ο Γιαννακόπουλος25 είναι οι υποστηρικτές αυτής
της άποψης. Αξιοσημείωτο, όμως, είναι
το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι ερμηνευτές
αρχίζουν την ερμηνεία τους με το θηρίο,
το οποίο παρομοιάζουν με το φίδι της Γενέσεως, τη γυναίκα με την Εύα, την Εύα
με την Παναγία και την Παναγία με την
Εκκλησία26. Ο π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης,
ο αποκαλυπτιολόγος της Θεολογικής
Σχολής του Α.Π.Θ., όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλούν, σε μια εξαίρετη εργασία του κατέδειξε τη στενή σχέση μεταξύ
του βιβλίου της Γενέσεως με αυτό της
Αποκαλύψεως. Χαρακτηριστικά δηλώνει ότι: «υπάρχει συγγένεια μεταξύ της
αρχέγονης ιστορίας της έχθρας του διαβόλου και της γυναίκας του παραδείσου
με την έχθρα του θηρίου και της γυναίκας της Αποκάλυψης. Δύο είναι κυρίως
τα σημεία που μας οδηγούν στα γεγονότα του παραδείσου: α) η ταύτιση από τον ίδιο το συγγραφέα
του δράκοντα και του αρχαίου όφεως και κατ’ επέκταση ο χαρακτηρισμός του διαβόλου και σατανά
και β) η εχθρότητα του δράκοντα – όφεως προς το
τέκνο, τη γυναίκα και ‘‘τους λοιπούς του σπέρματος αυτής’’»27.
Συνοψίζοντας την τελευταία άποψη που
ταυτίζει τη γυναίκα με τη Θεοτόκο και την Εκκλησία, αναφέρουμε ότι η Θεοτόκος αποτελεί το
απόσταγμα του εκλεκτού καταλοίπου, του λαού
του Θεού, αλλά και τη ρίζα, τη μαγιά του νέου Ισραήλ, της Εκκλησίας. Από το εκλεκτό κατάλοιπο
του Ισραήλ γεννήθηκε η Μαρία. Από τη μήτρα της
Παρθένου Μαρίας άνευ ανδρός εκ Πνεύματος αγίου γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Από την πλευρά
του Ιησού με την Ανάσταση και την επιφοίτηση
του Αγίου Πνεύματος γεννήθηκε η Εκκλησία.
Η πρώτη τέλεια υπόσταση είναι η Θεοτόκος. Στο
21 Augustini, De Sympolo, Ad Catechumenos sermo alius, PL 40, 659–
668. Η έρευνα απέδειξε ότι το έργο είναι του Quodveltdens.
22 Ambrosii Autpert, In Apocalypsi, b. 10, Max. Bibl. Vet. Patr, Lugduni,
1577.
23 Άνθιμου Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Ερμηνεία εις την Αποκάλυψιν, Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 19812, σελ. 117-128.
24 Μπρατσιώτη Π., Η αποκάλυψις του Αποστόλου Ιωάννου, ό.π., σελ.
192-204.
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πρόσωπό της έχουμε το επιτυχημένο πείραμα του
Θεού για τη νέα δημιουργία και συγχρόνως την
αντιπροσωπευτική και θριαμβευτική μορφή της
Εκκλησίας 28.

Επίλογος
Είναι γεγονός ότι η Αποκάλυψη είναι πολύ δύσκολο να ερμηνευθεί από τον οποιονδήποτε, γιατί
χρησιμοποιεί ένα κώδικα επικοινωνίας, ο οποίος
δυστυχώς έχει χαθεί από την ερμηνευτική μας
παράδοση. Είναι ο κώδικας επικοινωνίας της πρωτοχριστιανικής κοινότητας, η οποία κρυβόταν από
τους διωγμούς των Ρωμαίων αυτοκρατόρων μέσα
στις κατακόμβες και τις ερήμους.
Θα επιχειρήσω μια εντελώς καινούργια ερμηνεία, συνδυάζοντας όλες τις παραπάνω ερμηνείες
που αναλύσαμε, αλλά και συνοψίζοντας την πατερική ερμηνευτική παράδοση. Πρώτο δεδομένο
στην ερμηνευτική πορεία της Αποκάλυψης είναι

25 Γιαννακόπουλου Ι., Ερμηνεία της Αποκαλύψεως, Πουρναρά, Θεσσα-

λονίκη 19912, σελ. 123-136.

26 Γεν. 3,15.
27 Σκιαδαρέση

π. Ι., Γένεση και Αποκάλυψη, (Συμπληρωματική επανέκδοση άρθρου από το ΔΒΜ , τόμος 7ος, νέα σειρά -1988), Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 46-54.
28 Σάκκου Στ., «Η γυναίκα του Απ. 12,1 κατά την ερμηνεία των οκτώ
πρώτων αιώνων», ό.π., σελ. 179.
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το γεγονός ότι αυτή ερμηνεύει την πορεία της θείας Οικονομίας: των ενεργειών δηλαδή του Θεού
για τη δημιουργία, αναδημιουργία και αποκατάσταση του κτιστού κόσμου. Δεύτερο δεδομένο είναι ότι αυτή η πορεία της θείας Οικονομίας κεντρικό πρόσωπο έχει τον ίδιο το Δημιουργό Λόγο του
Θεού και τις ενέργειές του μέσα στην κτιστή φύση
και ιστορία. Τέλος, τρίτο δεδομένο είναι ότι η Θεία
Οικονομία είναι η ιστορία της Εκκλησίας, ο τόπος
όπου ο Θεός καλεί σε κοινωνία μαζί του όλα τα δημιουργήματά του.
Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγ. Μαξίμου
του Ομολογητού, η Εκκλησία δημιουργήθηκε
εξ αρχής από τη δημιουργία του κτιστού κόσμου.
Άμα τη δημιουργία ταυτόχρονα και η γέννηση
της Εκκλησίας. Είναι γεγονός ότι η Δημιουργία
του κόσμου έγινε για την Εκκλησία και ο Υιός του
Θεού έγινε άνθρωπος για την Εκκλησία -για τη
Βασιλεία του Θεού. Έτσι, όλη η πορεία της Θείας
Οικονομίας συνοψίζεται στο γεγονός της εξόδου
και της κίνησης της ενέργειας του Τριαδικού Θεού
για τη δημιουργία και εγκαθίδρυση της Εκκλησίας στον κτιστό κόσμο με σκοπό την ένωση και την
κοινωνία μαζί του.
Έχοντας υπόψη και τον πόλεμο ‘‘ἐν τῷ
οὐρανῷ’’, ο οποίος έγινε, σύμφωνα και με τη διήγηση του βιβλίου της Γενέσεως πριν την πτώση
του ανθρώπου από τον Παράδεισο (είναι γεγονός
ότι το Εωσφορικό τάγμα έπεσε πολύ πριν από τον
άνθρωπο στη γέενα του πυρός) και κατά τον οποίο
νικητής βγήκε ο Αρχιστράτηγος Μιχαήλ και οι άγγελοι του φωτός, τότε η πρώτη επίθεση του δράκοντα προς τη γυναίκα έγινε άμα τη δημιουργία του
κόσμου, άρα η επίθεση αυτή ήταν κατά της Εκκλησίας. Η γυναίκα επομένως γέννησε τον Υιόν,
τον άσαρκο Λόγο του Θεού, γιατί όπως είπαμε το
σχέδιο της Θείας Οικονομίας συνοψίζεται στο γεγονός της Ενανθρωπήσεως του Λόγου του Θεού, ο
οποίος, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, θα ποίμανε
‘‘πάντα τά ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ’’. Όμως, απ’ ό,τι
φαίνεται η ενέργεια του Εωσφόρου να γίνει Θεός
στη θέση του Θεού, από ζήλια κυρίως, ανέκοψε
το αρχικό σχέδιο. Διατάραξε τις αρχικές σχέσεις
του παιδιού με τον κόσμο, επειδή παρεισέφρησε το
κακό. Έτσι, ο Υιός αρπάζεται από τα αγγελικά τάγματα και μεταφέρεται στο θρόνο του Θεού, στον
οποίο πάντοτε ανήκε και είχε τη δική του θέση. Η
γυναίκα-Εκκλησία οδηγείται με τη σειρά της στην
έρημο, στη γη η οποία ήταν ετοιμασμένη από το
Θεό για να τη δεχθεί. Οι ημέρες που αναφέρονται
θα πρέπει να είναι παράλληλες προς τις μέρες τις
Δημιουργίας, δηλαδή ένα μεγάλο διάστημα στο
Eνατενίσεις



οποίο θα παλεύει μόνη της μέχρι να έρθει η λύτρωση από τον Υιό της.
Το κακό, επομένως, παρεισέφρησε ως δύναμη
στον κόσμο από τη ζηλόφθονο ενέργεια του Εωσφόρου, ο οποίος, μη δεχόμενος την τελειωτική
και αυξητική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος για
την προσωπική του θέωση, θέλησε να γίνει Θεός
στη θέση του Θεού. Με τον τρόπο αυτό προσπάθησε να ξεσηκώσει τα αγγελικά τάγματα για μια επανάσταση και ανταρσία έναντι του Θεού. Όμως, ο
αρχάγγελος Μιχαήλ, μένοντας πιστός στην αγάπη
και στον έρωτα του Δημιουργού Θεού, σύναξε τα
αγγελικά τάγματα και με μια δριμεία επίθεση εναντίον του Εωσφόρου του κατάφερε καίρια κτυπήματα. Έτσι, ο «δράκων οὐκ ἴσχυσεν, οὐδέ τόπος
εὑρέθη αὐτῷ ἐν τῷ οὐρανῷ. καί ἐβλήθη ὁ δράκων
... εἰς τήν γῆν’’, θυμίζοντας το κυριακό λόγιο: «Ἐθεώρουν τόν σατανᾶν ὡς ἀστραπήν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
πεσόντα» (Λουκ. 10,18).

Κατόπιν έρχεται η δημιουργία του ανθρώπου
‘‘κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν’’ Θεού, για να γεμίσει ο κτιστός κόσμος, στον οποίο ήδη υπάρχει η
Εκκλησία, αλλά και για να εργάζεται σ’ αυτόν και
να το φροντίζει. Η κοινωνία του ανθρώπου με τον
Τριαδικό Θεό και την Εκκλησία χαρακτηρίζεται
ως ‘‘Παράδεισος της τρυφής’’ και οι σχέσεις μεταξύ
τους είναι αρμονικές. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε
με σκοπό να γίνει κατά χάριν Θεός. Όμως, ο πόλεμος του Εωσφόρου κατά της Εκκλησίας, στράφηκε και προς τα ‘‘τέκνα αυτής’’ και με δόλιο τρόπο
ξεγέλασε τον άνθρωπο και τον γέμισε με έπαρση
και φθόνο, με αποτέλεσμα να χάσει την επαφή με
το Θεό και συνεπώς να χάσει τη ζωή, την αθανασία και την τρυφή του Παραδείσου. Η εκδίωξη από
τον Παράδεισο δεν στρεφόταν κατά του ανθρώπου, αλλά κατά του ζηλόφθονου και διαβάλλοντος
Εωσφόρου, ο οποίος πλέον εξουσίαζε τη ζωή του
ανθρώπου. Από την άλλη, ο Θεός δεν άφησε μόνο
του τον άνθρωπο, αλλά μέσα από το Πρωτευαγγέλιο προς την Εύα, του έδωσε την ελπίδα της νίκης
κατά του όφεως. Έτσι, μέσα από την ιστορική πλέον και δραματική πορεία της επί γης Εκκλησίας, θα
επιλεγεί το κατάλληλο πρόσωπο, η Θεοτόκος Μαρία, για να εκπληρώσει στο πρόσωπό της το σχέδιο
της Θείας Οικονομίας. Έτσι, η Εκκλησία γίνεται
και πάλι ορατή, ως κοινωνία Θεού και ανθρώπου,
με την Ενανθρώπηση του Χριστού. Η πάλη του
Εωσφόρου εναντίον της Εκκλησίας και των τέκνων της θα συνεχιστεί μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Σαρκωμένου Λόγου του Θεού στη γη, την
τελική επικράτησή του και την εγκαθίδρυση της
Βασιλείας του, της ‘‘καινής Ιερουσαλήμ’’. 
■
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Μια πορεία,
ένας αγώνας
l Του Αλέξανδρου Ταπάκη
Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κ

άθε αρχή έχει και ένα τέλος. Έτσι και
η σταδιοδρομία κάθε εκπαιδευτικού,
κάποτε έρχεται η ώρα που ολοκληρώνεται. Οι στιγμές του αποχωρισμού
από το σχολικό περιβάλλον, από τα
μαθητικά νιάτα, από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς είναι δύσκολες. Πολύ δύσκολες και οι στιγμές
του αποχαιρετισμού, που διοργανώνουν τα σχολεία
προς τιμή των αφυπηρετούντων εκπαιδευτικών.
Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μια σταδιοδρομία μερικών δεκαετιών τελειώνει τόσο γρήγορα. Πολλές φορές η συγκίνηση και τα δάκρυα είναι
αναπόφευκτα. Όταν όμως ο αποχαιρετισμός αυτός
γίνεται μέσα σε ένα πνεύμα καταξίωσης, τότε αυτές
οι στιγμές του αποχωρισμού μετατρέπονται σε μια
ήρεμη και γαλήνια έκφραση αγάπης και τιμής, τόσο
από αυτόν που φεύγει, όσο και από αυτούς που τον
αποχαιρετούν με αγάπη και του δείχνουν με κάθε
τρόπο την εκτίμησή τους.
«Το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό
ου κατέλαβεν» (Ιω. 1,5). Το λίγο ή πολύ φως που
σκόρπισε ο καθένας μας στις παιδικές ψυχές θα φωτίζει και τις δικές μας καρδιές, δίνοντας μια γλυκιά
θαλπωρή στις αναμνήσεις μιας μακράς πορείας.
Μέσα σ΄ένα κλίμα ηρεμίας, γαλήνης και ψυχικής
πληρότητας ο κάθε εκπαιδευτικός που φεύγει, αισθάνεται αυτή την καταξίωση και την ικανοποίηση
για το έργο το οποίο έχει επιτελέσει.
Φεύγοντας, ο καθένας μας αφήνει πίσω του
ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Όμως, μπορούμε να
φύγουμε ήσυχοι με το κεφάλι ψηλά. Μπορούμε να
πούμε ελεύθερα:
«Τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, τον δρόμον
τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα....» (2Τιμ.4,7).
Αγώνας και πίστη ήταν ο δρόμος.
Αγώνας και πίστη σε αξίες, αρχές και ιδανικά.
Αυτά είναι ο πραγματικός στέφανος, το ατίμητο έπαθλο, για τον κάθε αγωνιστή στο στάδιο και
στον αγώνα που λέγεται παιδεία.
Φεύγουμε ήσυχοι, με το κεφάλι ψηλά και τη συνείδηση καθαρή. Τι ανακούφιση να νιώθεις ότι δεν
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πλήγωσες κανέναν στα χρόνια της σταδιοδρομίας
σου! Ότι βοήθησες, όσο μπορούσες, τους νέους εκπαιδευτικούς που αναζητούσαν δρόμους και πορείες. Ότι έδωσες φτερά σε παιδικές αγνές ψυχές για
τα ψηλά φτερουγίσματα και τους ψηλούς στόχους.
Οι νέοι εκπαιδευτικοί ας θυμηθούν τους παλιούς λαϊκούς ανθρώπους, του μόχθου και της
φτώχειας. Οι παππούδες μας, λοιπόν, άρχιζαν την
ημέρα τους με έναν απλό σταυρό και πήγαιναν στη
δουλειά τους λέγοντας «Έλα Χριστέ, μαζί μας».
Και τέλειωναν πάλι μ’ έναν σταυρό και το «Δόξα
σοι ο Θεός». Έτσι πρέπει να είναι και η καθημερινή πορεία κάθε σημερινού ανθρώπου και ιδίως του
εκπαιδευτικού που έχει να αγωνιστεί ένα δύσκολο
αγώνα με τους συναδέλφους, τους μαθητές, τους
γονείς και την ευρύτερη κοινωνία μας.
Εμείς οι εκπαιδευτικοί πρέπει να θέτουμε ως
στόχο μας, την υπηρεσία και τη διακονία, με το παράδειγμα του μεγάλου δασκάλου, που είναι ο Χριστός. Έτσι η κάθε μέρα μας θα πηγαίνει καλά, αν
προσπαθούμε να βοηθούμε http://amcham.org.hk/
press_center/photo-teaching.jpg τους άλλους και να
μην πληγώνουμε κανέναν, είτε μαθητή, είτε δάσκαλο, είτε γονιό.
Αν, λοιπόν, στην ώρα του μεγάλου απολογισμού ο Κύριος απευθύνει στους άλλους το «επείνασα και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα και εποτίσατέ με, ξένος ήμην και συνηγάγετέ με, γυμνός και
περιεβάλετέ με, ησθένησα και επεσκέψασθέ με, εν
φυλακή ήμην και ήλθετε προς με» (Ματθ. 22,35),
σε μας τους εκπαιδευτικούς θα πει: «ήμουν μαθητής αδύνατος, φοβισμένος και ταλαιπωρημένος,
προβληματικός και άτακτος και σεις μου εδώσατε
βοήθεια, φροντίδα και σκύψατε με αγάπη πάνω
μου. Μου απλώσατε το χέρι και με τραβήξατε από
την περιφρόνηση, την περιθωριοποίηση και τον
στιγματισμό». Αυτό θα είναι για μας η πιο μεγάλη
ικανοποίηση.
Αυτό θα είναι ο πραγματικός στέφανος, το ατίμητο έπαθλο, για τον κάθε εκπαιδευτικό που αγωνίστηκε στο στάδιο και στον αγώνα που λέγεται παιδεία. ■
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Το παρεκκλήσιο
της Παναγίας των
Ηλιακών που κτίστηκε πρόσφατα
από τον Μητροπολίτη κ.κ. Νικηφόρο

Η Παναγία η Παραμυθία, η εφέστιος εικόνα της Μονής των Ηλιακών, η οποία
ευρίσκεται σήμερα θησαυρισμένη στο
τέμπλο της Ιεράς Μονής Κύκκου

H MONH THΣ ΠANAΓIAΣ
TΩN HΛIAKΩN
l Του Κωστή Κοκκινόφτα
Ερευνητή Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Mονή της Παναγίας των Hλιακών
ή Eλικιών, όπως είναι ευρύτερα
γνωστή, βρίσκεται σε υψόμετρο
880 μέτρων, στο πάνω μέρος της
κοιλάδας του ποταμού Λιμνίτη
και πλησίον της βουνοκορφής
Tρίπυλος, που υψώνεται στα νότιά της. H τοποθεσία στην οποία είναι κτισμένη είναι κατάφυτη από πεύκα και απέχει τέσσερα περίEνατενίσεις



που χιλιόμετρα δυτικά του χωριού Tσακίστρα και
δεκαπέντε βορειοδυτικά της Mονής Kύκκου. Aπό
αυτή σώζονται μέχρι σήμερα λείψανα κελλιών και
σε ύψος ενός έως ενάμισι περίπου μέτρου οι τοίχοι
της εκκλησίας, που ήταν ξυλόστεγη, μικρών διαστάσεων και τοιχογραφημένη.
H Mονή λειτουργούσε ήδη από τις αρχές του
16ου αιώνα, όπως μαρτυρείται σε έγγραφο, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 1503, που φυλάσσεται
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στο Kρατικό Aρχείο της Bενετίας. Σύμφωνα με
αυτό, το Συμβούλιο των Δέκα στη Bενετία εξιουσιοδότησε τον Tοποτηρητή της Kύπρου να αποφασίσει από κοινού με τους συμβούλους του, για
το παράπονο που υπέβαλε ο ιερέας της Παναγίας
de Elichies, όπως αναφέρεται, και το οποίο αφορούσε εκδίωξή του από τη Mονή από λατίνους
κληρικούς1. Mαρτυρίες για τη λειτουργία της
κατά τον 16ο αιώνα έχουμε επίσης και από δύο

1587/8), που σώθηκε, μαζί με άλλα έγγραφα, σε
χειρόγραφο κώδικα, ο οποίος φυλάσσεται σήμερα
στην Eθνική Bιβλιοθήκη του Παρισιού. Tο έγγραφο αυτό αναφέρεται στην αντικατάσταση του μέχρι τότε Hγουμένου της Mονής, Nεοφύτου, ο οποίος αποδείχθηκε ανάξιος στη διακυβέρνησή της,
από τον Iερομόναχο Φιλάρετο, «άνδρα ενάρετον
και καλού βίου και καλής μαρτυρίας»3.
H Mονή εξακολουθούσε να λειτουργεί μέχρι τα

Φωτογραφία της κατεστραμμένης εκκλησίας
της Μονής της Παναγίας των Ηλιακών, πριν
από την προστασία της με στέγαστρο
άλλα έγγραφα, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου
1551 και 19 Mαΐου 1554, του Kρατικού Aρχείου
της Bενετίας, όπου γίνεται αναφορά στο αίτημα του Hγουμένου της Mονής της Παναγίας de
Elichies, Aρσενίου, προς το Συμβούλιο των Δέκα,
για να του εκμισθωθούν μόνιμα κάποια κτήματα,
για τις ανάγκες της Mονής του. Eίναι αξιοσημείωτο, ότι στο ίδιο έγγραφο περιλαμβάνεται και
αίτημα του Hγουμένου Kύκκου Συμεών, για να
παραχωρούνται ετησίως προς τη Mονή του εκατόν μόδια σιτάρι, γεγονός που έμμεσα φανερώνει
κάποια πνευματική σχέση των δύο Mονών2.
Aκόμη, στη «Mονή των Hλιακών», όπως σημειώνεται, αναφέρεται και αχρονολόγητο έγγραφο του Aρχιεπισκόπου Kύπρου Tιμοθέου (15721 Aικατερίνης Aριστείδου, Aνέκδοτα έγγραφα της κυπριακής ιστορίας από

το Aρχείο της Bενετίας, τ. A΄ (1474-1508), Λευκωσία 1990, σ. 277-279.
2 Zιλ

Γκριβώ, «H Iερά Mονή Kύκκου και τα εισοδήματά της στα 1553»,
Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 1(1990)66-67.
3

Kώστα Xατζηψάλτη, «Έγγραφον του Aρχιεπισκόπου Kύπρου Tιμο-
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Το αχρονολόγητο έγγραφο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Τιμοθέου για τη Μονή των Ηλιακών
μέσα του 18ου αιώνα, αφού ο Pώσος μοναχός Bασίλειος Mπάρσκυ, που την αναφέρει με το όνομα
«Mονή του Hλιακού», την περιλαμβάνει, το 1736,
ανάμεσα στα μοναστήρια του νησιού, που δεν μπόρεσε να επισκεφθεί4. Mερικά χρόνια αργότερα, το
1750, ο Άγγλος πρόξενος στο Xαλέπι Aλεξάντερ
θέου σχετικόν προς την Mονήν των Hλιακών», Kυπριακαί Σπουδαί
26(1962)141-143. Aς σημειωθεί, ότι στο κείμενο του Aρχιεπισκόπου Tιμοθέου η λέξη «Hλιακών» συναντάται και με τη γραφή «Iλιακών».
4 Aνδρέα Στυλιανού, «Aι περιηγήσεις του Pώσσου μοναχού Bασιλείου
Γρηγόροβιτς Bάρσκυ - Πλάκα - Άλποβ άλλως Bασιλείου Mοσκοβορρώσσου Kιεβοπολίτου εν Kύπρω», Kυπριακαί Σπουδαί 21(1957)119.
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τάστιχο του 1825, από το οποίο αντλούμε πληροφορίες για τη λειτουργία 67 κυπριακών Mονών8.

Άποψη της εκκλησίας της Μονής, όπως προστατεύεται σήμερα
Nτράμμοντ απεικόνισε τη Mονή, κατά τη δεύτερη
επίσκεψή του στην Kύπρο, σε τοπογραφικό χάρτη της περιοχής Kάμπου, αναγράφοντάς την ως
«Elyakon Monastery»5.
Στη «Mονή των Hλιακών» γίνεται επίσης
αναφορά στον κτηματικό κώδικα B’, του έτους
1773, της Mητροπόλεως Kυρηνείας, όπου σημειώνεται η μικρή κινητή και ακίνητη περιουσία της,
όπως αμπελότοποι και σύμπλεγμα οικοδομών
στην κεντρική συνοικία του χωριού Kάμπος, καθώς και αμπελότοποι, χωράφια και αλώνι σε διάφορες παρακείμενες δασικές περιοχές της Mονής
και νερόμυλο στην περιοχή του χωριού Bροδίσια
της Πάφου6.
Tην περίοδο αυτή, η Mονή εγκαταλείφθηκε
και ερημώθηκε, αφού ούτε ο Aρχιμανδρίτης Kυπριανός την περιλαμβάνει στον κατάλογο των Mονών, που καταγράφει στο βιβλίο του για την ιστορία του νησιού, το οποίο εξέδωσε στην Bενετία το
17887, αλλά ούτε και αναφέρεται σε έγγραφα μεταγενέστερων χρόνων, όπως για παράδειγμα στο κα-

5 Άντρου

Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες μέσα από τα κείμενα ξένων επισκεπτών της, τ. B΄, Λευκωσία 1994, σ. 812, όπου αναδημοσιεύεται ο χάρτης που σχεδίασε ο Nτράμμοντ.
6 Pοβέρτου Λειμωνίδα, «Mονή των Eλιτζιών», Πάφος 7(1942)100· Nεοκλή Kυριαζή, Tα μοναστήρια εν Kύπρω, Λάρνακα 1950, σ. 118· Kυπριανού Σάββα, H Mονή της Παναγίας των Hλιακών, Λευκωσία 1999, σ.
46-47.
7 Για τον κατάλογο αυτό βλ. Αρχιμανδρίτη Κυπριανού, Iστορία Χρονολογική της νήσου Κύπρου ερανισθείσα εκ διαφόρων ιστορικών και
συντεθείσα απλή φράσει, Ενετία 1788, σ. 392-393.
8 Για το Kατάστιχο του 1825 και τα εν λειτουργία μοναστήρια της εποχής βλ. Kωστή Kοκκινόφτα - Iωάννη Θεοχαρίδη, «Mοναστηριακά δεδομένα σύμφωνα με το Kατάστιχο VI της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1825)»,
Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 4(1999)241-309.
9 Kυπριανού Σάββα, H Mονή της Παναγίας των Hλιακών, ό.π., σ. 47-48.
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Mετά την εγκατάλειψή της, τα κτήματά της
περιήλθαν στη Mητρόπολη Kυρηνείας, που τα
ενοικίαζε σε κατοίκους της περιοχής. Tο 1926,
όμως, το Tμήμα Δασών διεκδίκησε την κυριότητα
όσων βρίσκονταν εντός του δάσους, υποστηρίζοντας ότι ανήκαν σε εγκαταλελειμμένη Mονή, της
οποίας ο ναός ήταν ερειπωμένος. H Mητρόπολη
Kυρηνείας προσέφυγε τότε στο δικαστήριο, που,
όμως, με βάση την τότε νομοθεσία, επεδίκασε τα
κτήματα στο Tμήμα Δασών. Tο ίδιο συνέβη την
περίοδο αυτή και με την επίσης εγκαταλελειμμένη Mονή της Aγίας Aρκάς, κοντά στο Mηλικούρι,
όπου η Mητρόπολη Kυρηνείας κατάφερε και διατήρησε στην κατοχή της έκταση 30 στρεμμάτων,
που της παραχωρήθηκαν, κατόπιν ειδικής συμφωνίας, από τον διευθυντή του Tμήματος Δασών A.
Άνγουιν9.
Σύμφωνα με την παράδοση των μοναχών της
Mονής Kύκκου και των κατοίκων του χωριού Kάμπος, από τη Mονή των Hλιακών προέρχεται η εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας10, που σήμερα
βρίσκεται στο εικονοστάσιο του καθολικού της
Mονής και από την οποία ανέβλυσαν δάκρυα στις
αρχές του έτους 1997. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί, ότι κατά καιρούς καταγράφηκε και μία δεύτερη παράδοση, που υποστηρίζει ότι από την ίδια
Mονή προέρχεται και η εικόνα της Παναγίας της
Eλεούσας, η οποία επίσης βρίσκεται σήμερα στο
εικονοστάσιο του καθολικού της Mονής Kύκκου11.
Aμφότερες, όπως έχουν δείξει νεότερες μελέτες,
είναι έργα του Iωάννη Kορνάρου του Kρητός και
χρονολογούνται η μεν της Παραμυθίας γύρω στο
1790, η δε Eλεούσα στο 178912 και είναι μάλλον επιζωγραφισμένες, γεγονός που δικαιολογεί και την
παράδοση, που τις θέλει να ανάγονται σε προγενέστερη εποχή.

Για την Aγία Aρκά βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Tα Kαμινάρια, Λευκωσία
2009, σ. 265-267, όπου και βιβλιογραφία.
10 Hγουμένου Kύκκου Xρυσοστόμου, H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή του Kύκκου, Kύπρος 1969, σ. 29, 40 (φωτ.)· Διονυσίου Kυκκώτη, Iστορία Iεράς Mονής Kύκκου, Λευκωσία 1979, σ. 20.
11 Nεοκλή Kυριαζή, «Mονή Kύκκου», Kυπριακά Xρονικά 13(1937)235·
Tου ιδίου, Iστορία της Iεράς Mονής Kύκκου, Λάρνακα 1949, σ. 27· Tου
ιδίου, Tά μοναστήρια εν Kύπρω, ό.π., σ. 117· Pοβέρτου Λειμωνίδα,
«Mονή των Eλιτζιών», ό.π., σ. 88· Hγουμένου Kύκκου Xρυσοστόμου,
Mονή Kύκκου, ό.π., σ. 35.
12 Περιγραφές των εικόνων της Παραμυθίας και της Eλεούσας δημοσιεύτηκαν από τη Mαίρη Aσπρά - Bαρδαβάκη, «Xειρ ην Zωγράφου Kορνάρου Iωάννου Kρητός εν τη Mονή της Kύκκου», στον τόμο: Mουσείου Iεράς Mονής Kύκκου, Πρακτικά Συνεδρίου «H Iερά Mονή Kύκκου
στη Bυζαντινή και Mεταβυζαντινή αρχαιολογία και Tέχνη», Λευκωσία

107

γία. H υπόθεση αυτή βασίστηκε στο γεγονός, ότι
πολλά μοναστήρια του νησιού, που είναι αφιερωμένα στην Παναγία, έχουν φυτωνυμικές ονομασίες, όπως των Aψινθίων, της Παλλουριώτισσας, της
Mακεδονίτισσας, της Zαλακιώτισσας και άλλα16.
Γράφτηκε δε, ότι στην περιοχή της Mονής φύεται
θάμνος, που είναι γνωστός ανάμεσα στους κατοίκους με το όνομα ελίκη, από τον οποίο, πιθανότατα,
προήλθε και η ονομασία της. Eπίσης, για ενίσχυση
της άποψης αυτής παρατέθηκε και το γεγονός της
αναγραφής του ονόματος της Mονής στα προαναφερθέντα βενετικά έγγραφα του 16ου αιώνα, ως
Mονή de Elichies, που αποδόθηκε στα ελληνικά ως
«των Eλικιών».

Αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας των
Ηλιακών στο εικονοστάσιo του ιερού ναού
του Αγίου Κυριακού στον Κάμπο
Όπως υποστηρίχθηκε από κατοίκους του
Kάμπου, η πρώτη από τις εικόνες αυτές είχε μεταφερθεί αρχικά στον ναό του Aγίου Kυριακού της
κοινότητας και από εκεί στη Mονή Kύκκου, όπου
ο τότε Hγούμενος Mελέτιος B’ (1789-1811) την κατακράτησε και έστειλε στη θέση της άλλη εικόνα.
H τελευταία είναι έργο του Iεροδιάκονου Xαράλαμπου Kυκκώτη, του έτους 1789, και φέρει την επιγραφή «Παναγία των Hλιακών» με πρόσθετη σημείωση, ότι αγιογραφήθηκε επί των ημερών του
Hγουμένου Mελετίου13. Σύμφωνα με την τοπική
παράδοση, η εικόνα αυτή εθεωρείτο θαυματουργική και μεταφερόταν από τους κατοίκους σε εποχές
ανομβρίας στη Mονή των Hλιακών, όπου γινόταν
λιτανεία και παράκληση για βροχή14.
Για την ονομασία της Mονής υποστηρίχθηκε
ότι αυτή προέρχεται από το φυτό ελίκη, ένα είδος
ιτιάς, που αναφέρεται από τον αρχαίο συγγραφέα
Θεόφραστο15, και πως η μετονομασία της από Eλικιών σε Hλιακών οφείλεται σε λόγια παρετυμολο2001, σ. 321 και 316-319, αντιστοίχως.
13 Περιγραφή της εικόνας αυτής δημοσίευσε ο Kυπριανός Σάββα, H
Mονή της Παναγίας των Hλιακών, ό.π., σ. 40-43. Eπίσης βλ. Κώστα
Γερασίμου, «Aνασύροντας από την αφάνεια τους ταπεινούς αγιογράφους», στον τόμο: Λευκής Mιχαηλίδου (επιμ.), Iερά Mητρόπολις Mόρφου. 2000 χρόνια Tέχνης και Aγιότητος, Λευκωσία 2000, σ. 172.
14 Pοβέρτου Λειμωνίδα, «Mονή των Eλιτζιών», ό.π., σ. 87.
15 «Eλίκη, παρά Θεοφράστου, είδος Iτέας δυσπροσδιόριστον». Bλ. Π.Γ.
Γενναδίου, Λεξικόν Φυτολογικόν, Aθήνα 1914, σ. 301.
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Ωστόσο, κατά παρόμοιο τρόπο, μπορεί να τραπεί και το πρώτο γράμμα της λέξης «Hλιακών»
σε «E», αφού δεν μπορεί να αποδοθεί διαφορετικά
στην ιταλική γλώσσα. Tο ίδιο ισχύει και για τη
γραφή «Elyakon Monastery», που χρησιμοποίησε
ο Nτράμμοντ στον χάρτη του. Kατά συνέπεια δεν
μπορεί να υποστηριχθεί με βεβαιότητα, με βάση τα
έγγραφα αυτά και τον χάρτη του Άγγλου περιηγητή, ότι η αρχική ονομασία της Mονής ήταν «Eλικιών» και πως η μετέπειτα ονομασία «Hλιακών»
προέκυψε από παρετυμολογία.
Πρόσφατα, η εκδοχή αυτή απερρίφθη οριστικά μετά από επιτόπια έρευνα, που κατέδειξε ότι ο
θάμνος που θεωρήθηκε από τους κατοίκους ως το
φυτό ελίκη, είναι στην πραγματικότητα το είδος
«Yπερικόν το τράγιον». H σύγχυση αυτή οφείλεται, κατά πάσαν πιθανότητα, στον παλαιότερο
μελετητή Pοβέρτο Λειμωνίδα, ο οποίος, επιδιώκοντας να δώσει κάποια εξήγηση στην προέλευση
της ονομασίας της Mονής, το θεώρησε ως το αναφερόμενο από τον Θεόφραστο17.
Σε αντίθεση με την εκδοχή αυτή, στα νεότερα
χρόνια προτάθηκαν άλλες δύο, που στηρίζουν την
επιχειρηματολογία τους στον τρόπο γραφής του
ονόματος της Mονής στο έγγραφο του Aρχιεπισκόπου Tιμοθέου, στο κείμενο του Mπάρσκυ, στον
κτηματικό κώδικα της Mητροπόλεως Kυρηνείας
και στην επιγραφή επί της εικόνας του Iεροδιακόνου Xαράλαμπου Kυκκώτη, όπου αναγράφεται ως
16 Λοΐζου Φιλίππου, «H Mονή των Eλιτζιών», Πάφος 7(1942)109-110·
Aθανάσιου Παπαγεωργίου, «Eλιτζιών Παναγίας μοναστήρι», Mεγάλη
Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 5ος, Λευκωσία 1986, σ. 56· Kωστή Kοκκινόφτα, «Tα Mοναστήρια της Iεράς Mητροπόλεως Mόρφου», στον τόμο:
Λευκής Mιχαηλίδου (επιμ.), Iερά Mητρόπολις Mόρφου, ό.π., σ. 187-188.
17 Για το ζήτημα αυτό βλ. τη διεξοδική μελέτη του Γεώργιου Xατζηκυριάκου, «H Mονή των Eλίκων ή Hλιακών», Λαογραφική Kύπρος
50(2000)127-136, όπου αναφέρονται και διάφορες άλλες εκδοχές για την
προέλευση του ονόματος της Mονής.
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«των Hλιακών» ή «του Hλιακού». H πρώτη από
αυτές το συνδέει με τις ηλιακές ακτίνες του φωτοστέφανου της εικόνας της Παναγίας των Hλιακών
και υποστηρίζει, χωρίς όμως πειστικότητα, ότι
προέρχεται από αυτές. H δεύτερη, που είναι και η
επικρατέστερη, το συσχετίζει με την ευήλια περιοχή, στην οποία ευρίσκεται η Mονή και υποστηρίζει, με ισχυρά επιχειρήματα, ότι συνδέεται με τον
ήλιο και τις ακτίνες του18.
H Mονή των Hλιακών έγινε το επίκεντρο του
ενδιαφέροντος μετά την ανάβλυση δακρύων, κατά
θαυμαστό τρόπο, στις αρχές Φεβρουαρίου 1997,
από την προαναφερθείσα εικόνα της Παναγίας της
Παραμυθίας. Tότε, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση
του γεγονότος, πολλοί πιστοί ανήλθαν στη Mονή
Kύκκου για να προσκυνήσουν και να προσευχηθούν. Eισέφεραν δε το ποσό των 40 χιλιάδων λιρών
στο παγκάρι της Mονής, οι οποίες, μαζί με άλλες 40
χιλιάδες, που προσφέρθηκαν από τον Hγούμενο
Kύκκου Nικηφόρο και την αδελφότητα της Mονής, δόθηκαν στο Yπουργείο Άμυνας, για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Kύπρου19.
Tο θαυμαστό γεγονός της δακρυρροούσας εικόνας συνέτεινε ώστε ο Hγούμενος Kύκκου και
νυν Mητροπολίτης Kύκκου και Tηλλυρίας Nικηφόρος να θελήσει να συμβάλει στην αναβίωση
της λατρείας στον χώρο της ερειπωμένης Mονής.
Για τον λόγο αυτό ανέλαβε την πρωτοβουλία και
κάλυψε εξ ολοκλήρου τη δαπάνη, για την πραγματοποίηση ανασκαφικής έρευνας από το Tμήμα Aρχαιοτήτων, η οποία πραγματοποιήθηκε, σε
συνεργασία με το Mουσείο Iεράς Mονής Kύκκου,
μεταξύ της 12ης και της 23ης Mαΐου 1997. Aρχικά αφαιρέθηκαν τα επιπρόσθετα στρώματα, που
είχαν καλύψει τον ναό, ο οποίος ανήκε, όπως αποδείχτηκε, στον διαδεδομένο στην οροσειρά του
Tροόδους αρχιτεκτονικό τύπο του μονόχωρου
ξυλόστεγου και όχι του καμαροσκέπαστου, όπως
υποστηριζόταν μέχρι τότε. Eντοπίστηκαν στη συνέχεια υπολείμματα τοιχογραφιών, καθώς και οι
κεραμικές πλάκες του δαπέδου του ναού. Kαταδείχθηκε επίσης, ότι για την ανέγερση του είχε χρησιμοποιηθεί η συνηθισμένη πέτρα της περιοχής,
με τοποθέτηση μικρών τεμαχίων από κεραμίδια
18 Για τις εκδοχές αυτή βλ. Kυπριανού Σάββα, O Kάμπος, Λευκωσία 1997,
σ. 50-62· Tου ιδίου, H Mονή της Παναγίας των Hλιακών, ό.π., σ. 27-34.
19 Για το γεγονός της θαυματουργικής δακρυρροΐας της εικόνας της Παναγίας της Παραμυθίας ενδεικτικά βλ. «Δάκρυσε εικόνα χθες στον Kύκκο», Σημερινή, 2.2.1997· «50.000 πιστοί χθες στον Kύκκο», Aλήθεια,
10.2.1997· «Hγούμενος Kύκκου Nικηφόρος: Tα δάκρυα της Παναγίας
της Παραμυθίας επισημαίνουν την ηθική κατάπτωση της εποχής μας
και δίδουν σε μας πολλά μηνύματα», Σημερινή, 16.2.1997· «H εισφορά
της Mονής Kύκκου», Aγών, 18.2.1997· Aικατερίνης Aριστείδου, «Tο μο-
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Πανοραμική άποψη της τοποθεσίας της Μονής
των Ηλιακών από την περιοχή του Τριπύλου
στα ενδιάμεσα και με συνδετικό υλικό τον χωματοπηλό. Aς σημειωθεί ακόμη, ότι τα πορίσματα της
αρχαιολογικής έρευνας επιβεβαίωσαν την άποψη,
ότι η Mονή των Hλιακών ήταν μικρή και ολιγάριθμη. Tέλος, διαπιστώθηκε ότι ο δασικός δρόμος,
που είχε διανοιχθεί στην περιοχή, τη δεκαετία του
1950, κατέστρεψε σε μεγάλο βαθμό το κοιμητήριο,
που βρισκόταν στα ανατολικά του ναού, καθώς και
τα κελλιά και τα βοηθητικά κτήρια, από τα οποία
διασώθηκαν ελάχιστα ίχνη20.
Σύμφωνα με την προφορική παράδοση της
αδελφότητας της Mονής, ο δρόμος αρχικά είχε σχεδιαστεί για να περάσει από τη θέση των ερειπίων
του ναού. Tόσο, όμως, το πρώτο εσκαφικό μηχάνημα, που θα χρησιμοποιείτο, όσο και ένα δεύτερο,
που μετεφέρθη στην περιοχή, παρουσίασαν μηχανικά προβλήματα και αδυνατούσαν να προχωρήσουν. Tελικά, οι εργασίες συνεχίστηκαν, όταν αποφασίστηκε να παρακαμφθούν τα ερείπια, οπότε, ως
εκ θαύματος, οι εσκαφείς επαναλειτούργησαν21.
Στη συνέχεια, με πρωτοβουλία του Hγουμένου Nικηφόρου κατασκευάσθηκε υπόστεγο για
την προστασία των ερειπίων και ανηγέρθη σε παρακείμενη τοποθεσία, στις αρχές της δεκαετίας
του 2000, νέος πετρόκτιστος ναός, αφιερωμένος
στη Θεοτόκο των Hλιακών, που υπενθυμίζει στον
επισκέπτη την ιστορικότητα του χώρου και την
ευσέβεια του λαού μας. O ναός πανηγυρίζει στις 2
Φεβρουαρίου, ημέρα της εορτής της Yπαπαντής,
οπότε τελείται λειτουργία από πατέρες της Mονής
Kύκκου, παρόντων κατοίκων της περιοχής. 
■
ναστήρι των Eλικιών και η δακρυρροούσα εικόνα της Παναγίας», Σημερινή, 23.2.1997· «80.000 στην Άμυνα από τη Mονή Kύκκου», Aγών,
1.3.1997· Aνδρέα Γιακόβλεβιτς, Tα θαύματα της Παναγίας στην Iερά
Mονή Kύκκου, Λευκωσία 1998, σ. 21-22.
20 Γιώργου Φιλοθέου, «H ανασκαφική έρευνα στη Mονή της Παναγίας
των Eλίκων και η Mονή Kύκκου», στον τόμο: Mουσείου Iεράς Mονής
Kύκκου, Πρακτικά Συνεδρίου, ό.π., σ. 387-414.
21 Aφήγηση Σκευοφύλακα Mακαρίου Kυκκώτη (Mάιος 1997).
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ΠενταδAκτυλος
το βουνό της Παναγίας

l Του Άντρου Παυλίδη
Ιστορικού-Ερευνητή

οροσειρά του Πενταδακτύλου, ολόκληρη κατεχόμενη από το καλοκαίρι του 1974, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα από πολλές απόψεις:από
άποψη φυσικής ομορφιάς και μεγαλοπρέπειας, από άποψη χλωρίδας καθώς σ΄ αυτήν απαντώνται και αρκετά ενδημικά φυτά, από
άποψη γεωλογική αφού αποτελεί γεωλογικό φαινόμενο, ακόμη και από άποψη κλιματολογική.Ο
Πενταδάκτυλος δεν φημίζεται για το μεγάλο του
ύψος, είναι ωστόσο ένα όρθιο βουνό. Η οροσειρά
αποτελείται από ένα αριθμό αλλεπάλληλων βουνοκορφών, που από ανατολικά προς δυτικά είναι:
l Καντάρα (724μ.)
l Πλατάνι (723 μ.)
l Όλυμπος (740 μ.)
l Παλιά Βρύση (819 μ.)
l Γιαηλάς (935 μ.)
l Πενταδάκτυλος (740 μ.)
l Βουφαβέντο (954 μ.)
l Αλωνάγρα (935 μ.)
l Άγιος Ιλαρίων (725 μ.)
l Προφήτης Ηλίας (888 μ.)
l Κουρδέλλα (856 μ.)
l Κυπαρισσόβουνος (1.024 μ.)
l Κόρνος (946 μ.)
Ως εκ της φύσης της, η οροσειρά δεν υπήρξε
κατοικημένη παρά μόνο στις χαμηλότερες πλαγιές
της. Το τραχύ και απότομο, συνάμα και μεγαλόπρεπο του τοπίου, δεν προσφερόταν για καλλιέργειες και συνεπώς δεν είχαν ιδρυθεί και αναπτυχθεί οικισμοί, εκτός σε πλαγιές κοντινότερες στις
πεδιάδες. Την πεδιάδα της Μεσαορίας στο ανατολικό τμήμα, την πεδιάδα της Μόρφου στο δυτικό
και την στενή παράκτια πεδιάδα σ΄ όλο το βόρειο
μήκος της οροσειράς, από την δυτικότερη κορυφή
της, τον Κόρνο, μέχρι και το «σβήσιμό» της στη
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χερσόνησο της Καρπασίας.
Ως εκ τούτου, η οροσειρά του Πενταδακτύλου
προσφερόταν για ασκητική ζωή, υπήρξε δε καταφύγιο ερημιτών, ασκητών, μοναχών. Ο άγιος Ιλαρίων ο μέγας, ο άγιος Αντώνιος, ο άγιος Νεόφυτος
για ένα διάστημα, οι άγιοι και μάρτυρες 13 μοναχοί
της Καντάρας, υπήρξαν κάτοικοι της οροσειράς.
Φυσικό επακόλουθο ήταν και η ίδρυση ενός μεγάλου αριθμού μοναστηριών στην οροσειρά, εκ των
οποίων κάποια αναφέρονται μεν στις πηγές αλλά
ίχνη τους δεν σώθηκαν. Από όσα μοναστήρια άκμασαν και σώζονται, ακέραια πλην εγκαταλειμμένα ή και σε κατάσταση πλήρους ερήμωσης, η συντριπτική πλειοψηφία τους είχε αφιερωθεί στην
Θεοτόκο. Πράγμα που μου επιτρέπει να ονομάσω
την οροσειρά του Πενταδακτύλου Βουνό της Παναγίας.
Συγκεκριμένα: Στην οροσειρά υπάρχουν σήμερα, έρημα ή ερειπωμένα, τα ακόλουθα μοναστήρια, από ανατολικά προς δυτικά:
l Άγιος Νικόλαος Δαυλού
l Παναγία Καντάρας
l Παναγία του Τοχνιού
l Χριστός Αντιφωνητής
l Παναγία Υπάτη
l Αρμενομονάστηρο
l Παναγία Πλατανιώτισσα
l Παναγία Αψινθιώτισσα
l Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος
l Παναγία Ασπροφορούσα (Αββαείο Πέλλα Παϊς)
l Παναγία Γαλατερούσα
l Παναγία Κρινιώτισσα
l Αγία Παρασκευή
l Παναγία Καθάρων
Συνολικά 14 μοναστήρια, εκ των οποίων ένα
των Αρμενίων. Από τα υπόλοιπα 13, τα 9 είναι αφιερωμένα στην Παναγία. Εάν δε υπολογίσουμε και
Eνατενίσεις

τα μοναστήρια που είχαν κάποτε ακμάσει στους
πρόποδες ή την προέκταση της οροσειράς του
Πενταδακτύλου, έχουμε άλλα 4 μοναστήρια,
όλα αφιερωμένα στην Παναγία επίσης. Αυτά είναι:

Παναγία Καντάρας

l Παναγία Ελεούσα στην Καρπασία
l Παναγία Περγαμηνιώτισσα, δυτικά της Ακανθούς
l Παναγία Μελανδρύνα, ανατολικά του Αγίου
Αμβροσίου
l Αχειροποίητος στην τοποθεσία της αρχαίας
Λάμπουσας.
Από ένα σύνολο, λοιπόν, 17 μοναστηριών, τα
13 είναι αφιερωμένα στην Θεοτόκο. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καθόλου παράξενο, αφού στην
Κύπρο ολόκληρη τιμήθηκε και τιμάται όλως
ιδιαιτέρως η Παναγία. Στην οποία είναι αφιερωμένα και τα περισσότερα και σημαντικότερα και
ιστορικότερα μοναστήρια στην ελεύθερη Κύπρο:
Κύκκου, Τροοδίτισσας, Χρυσορροϊάτισσας, Τρικουκκιώτισσας, Μαχαιριώτισσας, Σαλαμιώτισσας,
Αμασγού κ.α.
Η ύπαρξη τόσων πολλών μοναστηριών στην
ίδια την οροσειρά του Πενταδακτύλου καθώς και
στους πρόποδές της, οφείλεται όχι μόνο στο ότι το
βουνό προσφερόταν για απομόνωση και άσκηση,
αλλά και στο ότι βρίσκεται κοντά και παράλληλα
προς τις νότιες ακτές της Μικράς Ασίας. Ήταν, συνεπώς, ευκολότερα προσβάσιμο σε μοναχούς από
εκεί, που περνούσαν στην Κύπρο κατά καιρούς,
για διάφορους λόγους. Κατά την περίοδο της Εικονομαχίας για παράδειγμα, οπότε η Κύπρος δέχθηκε πολλούς εικονολάτρες που προσπαθούσαν να
αποφύγουν τους σκληρούς διωγμούς, αλλά και
αργότερα, όταν η Μικρά Ασία απωλέσθηκε για
την Αυτοκρατορία και απετέλεσε εχθρικό για
τους Χριστιανούς χώρο, με την κυριαρχία εκεί
των Μουσουλμάνων.

ρια, παρέμειναν μέχρι το τέλος πιστοί στην Ορθοδοξία. Η Εκκλησία τους ανακήρυξε αγίους και
τιμά τη μνήμη τους στις 19 Μαϊου.
Από το αρχικό μικρό μοναστήρι δεν σώθηκε τίποτα. Σήμερα σώζεται ο νεότερος ναός, που προφανώς αντικατέστησε τον αρχικό. Ο ναός κτίστηκε
το 1777. Στα νοτιοδυτικά του υπάρχουν ελάχιστα
ερείπια από τα λοιπά μοναστηριακά οικοδομήματα. Το μοναστήρι φαίνεται να διαλύθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα.
Από το εσωτερικό του ναού έχουν χαθεί και
εικονοστάσι και εικόνες και ό,τι άλλο μετά το
1974, ενώ ο ίδιος ο ναός χρησιμοποιείται από τους
Τούρκους ως αποθήκη διαφόρων υλικών και παλιατσαρίας.
Παναγία Τοχνιού

Στο άρθρο αυτό θα δούμε, σε συντομία, τα
μοναστήρια του Πενταδακτύλου τα αφιερωμένα
στην Παναγία. Σε μελλοντικό άρθρο θα δούμε
και τα υπόλοιπα.
Παναγία Καντάρας. Άκμασε στα νοτιοδυτικά του ομώνυμου φρουρίου, σε ωραία κατάφυτη τοποθεσία που αντικρίζει τη μεγάλη πεδιάδα
της Μεσαορίας. Ιδρύθηκε τον 11ο ή 12ο αιώνα.
Στις πηγές αναφέρεται για πρώτη φορά το έτος
1231 (περίοδος Φραγκοκρατίας), οπότε οι τότε 13
μοναχοί του υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο από
τους Λατίνους στη Λευκωσία, όπου και είχαν κρατηθεί φυλακισμένοι για 3 χρόνια. Παρά τα μαρτύEνατενίσεις



Παναγία του Τοχνιού. Βρίσκεται στ’ ανατολικά του χωριού Μάντρες. Είναι άγνωστο πότε
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ιδρύθηκε. Πιθανότατα τον 12ο αιώνα, στον οποίο
χρονολογείται ο ναός, μονόκλιτος με τρούλο. Περιβάλλεται από πετρόκτιστα οικοδομήματα που
είναι πολύ νεότερα, του 18ου αιώνα. Ο ναός ήταν
κάποτε ολόκληρος κοσμημένος με τοιχογραφίες,
από τις οποίες ελάχιστα δείγματα σώζονται. Το ξυλόγλυπτο εικονοστάσι, έργο του 1751, οι εικόνες
και ό,τι άλλο, έχουν καταστραφεί. Σώθηκε μόνο
μία εικόνα του Χριστού, έργο του 16ου αιώνα, που
πριν την τουρκική εισβολή έτυχε να μεταφερθεί
στη Λευκωσία για συντήρηση.
Το μικρό αυτό μοναστήρι διαλύθηκε νωρίς τον
19ο αιώνα, ίσως κάπως ενωρίτερα. Ο ναός και τα
λοιπά οικοδομήματα υπέστησαν πρόσφατα συντήρηση. Στα βόρεια του ναού υπάρχει ένα τεράστιο κυπαρίσσι που περιλαμβάνεται στα δέντρα
γίγαντες της Κύπρου.
Παναγία Υπάτη

αποτελεί συντόμευση της Υπαπαντής. Ωστόσο
το Υπάτη (=Ανώτατη) μπορεί να λογιστεί ως ένα
ακόμη των τόσων και τόσων επιθέτων της Παναγίας. Υπάρχει και η μη εξακριβωμένη πληροφορία
ότι στην περιοχή υπήρξε αρχαίος οικισμός με την
αυτή ονομασία, Υπάτη, ιδρυμένος από Αχαιούς
αποίκους.
Ο ναός χρησιμοποιείται από τους Τούρκους ως
μάντρα προβάτων.
Παναγία Πλατανιώτισσα. Από το μοναστήρι
της Παναγίας Πλατανιώτισσας, στη νότια πλαγιά
του Πενταδακτύλου, στην καρδιά του ομώνυμου
δάσους, πάνω από την Κυθρέα, υπάρχουν σήμερα
μόνο ερείπια. Οι Τούρκοι δημιούργησαν στην περιοχή ένα τεράστιο λατομείο που κατέστρεψε μεγάλο μέρος του δάσους. Επίσης στην περιοχή κάνουν συχνά γυμνάσια οι Τούρκοι στρατιώτες του
κοντινού στρατοπέδου των επιλέκτων καταδρομέων με τα μπλέ μπερέ, που έχουν γράψει και με
πέτρες στην πλαγιά μία μεγάλη επιγραφή με τη
λέξη «Κομάντος».
Είναι άγνωστη η ιστορία του μοναστηριού
αυτού, που φαίνεται να είχε ιδρυθεί ήδη από
τα Βυζαντινά χρόνια αλλά είχε εγκαταλειφθεί
σχετικά νωρίς, ίσως κατά τα τέλη της περιόδου
της Βενετοκρατίας ή τις αρχές της περιόδου της
Τουρκοκρατίας, δηλαδή γύρω στα 1570. Υπάρχει
εξάλλου και παλαιός θρύλος, ότι με την οθωμανική εισβολή (1570) οι Βενετοί είχαν κρύψει στο
μοναστήρι αυτό ένα θησαυρό. Ωστόσο οι θρύλοι
για δήθεν κρυμμένους θησαυρούς υπήρξαν συνήθεις στην Κύπρο. Σε παλαιότερα χρόνια, αρκετοί διενήργησαν «ανασκαφές» για τον περιβόητο
θησαυρό, χωρίς φυσικά αποτέλεσμα.

Παναγία Υπάτη. Από το μικρό αυτό μοναστήρι σώζεται μόνο ο ναός, μονόκλιτος με τρούλο, καμαροσκέπαστος και με μεταγενέστερη προσθήκη
κεραμιδιών. Κοντά υπάρχουν λίγα ερείπια από τα
λοιπά μοναστηριακά οικοδομήματα. Το μοναστήρι
βρίσκεται δυτικά του μοναστηριού του Αντιφωνητή Χριστού, πάνω από το χωριό Άγιος Αμβρόσιος.
Πιθανότατα είχε ιδρυθεί τον 12ο αιώνα, στον οποίο
χρονολογείται και ο ναός, πάντως η ιστορία του είναι άγνωστη. Διαλύθηκε σε άγνωστο επίσης χρόνο, η δε διοίκησή του ανελήφθη για ένα διάστημα
από τον ηγούμενο του κοντινού μοναστηριού του
Χριστού Αντιφωνητή.
Στους κατοίκους των κοντινών χωριών το μοναστήρι ήταν γνωστό ως της Άπατης, που δήλωνε τοποθεσία άβατη, απάτητη. Ωστόσο τούτο δεν
ευσταθεί. Κατ΄ άλλη άποψη, η ονομασία Υπάτη
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Σήμερα, και ύστερα από πάρα πολλά χρόνια
εγκατάλειψης, δεν σώζονται παρά λίγα ερείπια
από τον πετρόκτιστο μονόκλιτο ναό και από τα
λοιπά μοναστηριακά οικοδομήματα.
Παναγία Αψινθιώτισσα. Το μοναστήρι αυτό
υπήρξε ένα των σημαντικοτέρων της μεσαιωνικής
Κύπρου. Σ’ αυτό γινόταν μεγάλο πανηγύρι στις
15 Αυγούστου, όπως αναφέρει ο χρονικογράφος
του 15ου αιώνα Γεώργιος Βουστρώνιος. Σ’ αυτό,
κατά τον ίδιο, είχε μεταβεί για αποχαιρετιστήριο
προσκύνημα, μαζί με όλο το σώμα των ευγενών,
η τελευταία βασίλισσα της Κύπρου, η Αικατερίνη Κορνάρο, λίγο πριν εγκαταλείψει οριστικά το
νησί το 1489. Τούτο ίσως να σημαίνει ότι, κατά την
περίοδο της Φραγκοκρατίας, το φημισμένο αυτό
μοναστήρι το είχαν καταλάβει οι Λατίνοι, εκδιώκοντας τους Ορθοδόξους, όπως έπραξαν και σε άλλα
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τη τάξει μεταξύ των επισκόπων ήταν ο εκάστοτε επίσκοπος Σολίας. Επίσης τότε η Νίκαια ήταν
η προσωρινή πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας,
μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από
τους Λατίνους το 1204. Οι Λεόντιος και Λεόντιος
πήγαν στη Νίκαια για να ζητήσουν στήριξη της
Εκκλησίας της Κύπρου προκειμένου να αντιμετωπίσει τις διώξεις εκ μέρους της Λατινικής.

Παναγία Αψινθιώτισσα

Το μοναστήρι διαλύθηκε στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας. Ο Ρώσος προσκυνητής Βασίλειος Μπάρσκι, που το είχε δει το έτος 1735, γράφει
ότι ήταν τότε ήδη μισοερειπωμένο. Αναστυλώθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων το 1963 – 1967.
Ο εντυπωσιακός και μεγάλος ναός, ο μόνος εξαγωνικός που σώθηκε στην Κύπρο, κτίστηκε (με
βάση τα αρχιτεκτονικά του γνωρίσματα) κάπου
μεταξύ του 1190 και του 1210. Στο δυτικό του
άκρο υπάρχει μεταγενέστερος νάρθηκας. Στα
βόρεια του ναού σώζεται η μεγάλη μακρόστενη
τράπεζα, η μοναδική βυζαντινή τράπεζα που σώθηκε στην Κύπρο. Κοντά υπάρχουν λίγα ερείπια
από τα λοιπά μοναστηριακά οικοδομήματα. Στην
τοιχοδομία του ναού και της τράπεζας είναι πολύ
χαρακτηριστική η χρήση κόκκινων τούβλων,
γεγονός σπάνιο στη ναϊκή αρχιτεκτονική της
Κύπρου.
Τόσο ο ναός όσο και η τράπεζά του είχαν κοσμηθεί με τοιχογραφίες από τις οποίες ελάχιστα
ίχνη παραμένουν σήμερα. Και ο ναός και η τράπεζα χρησιμοποιούνται περιστασιακά από Τούρκους εκδρομείς και κυνηγούς για άναμμα φωτιάς
και ψήσιμο σούβλας.
Άγιος Σάββας

Τράπεζα
(λ.χ. το μοναστήρι του Σταυροβουνιού).
Το μοναστήρι ιδρύθηκε στα τέλη του 11ου
αιώνα. Το 1223 αναφέρεται ότι ο τότε ηγούμενός
του Λεόντιος, μαζί με τον τότε επίσκοπο Σολίας
Λεόντιο, είχαν μεταβεί στη Νίκαια. Ο Σολίας Λεόντιος λογίζεται ως αρχιεπίσκοπος Κύπρου, αφού
τότε οι Λατίνοι είχαν εκδιώξει τους Ορθόδοξους ιεράρχες από τις πόλεις στην ύπαιθρο, καταργώντας
και το αξίωμα του αρχιεπισκόπου. Ωστόσο πρώτος
Eνατενίσεις



Στο μοναστήρι θα πρέπει να ανήκε και ο μικρός
ναός του Αγίου Σάββα, που κατάλοιπά του βρίσκονται περί τα 150 μέτρα ανατολικότερα. Από τον
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μικρό και μονόκλιτο αυτό ναό λίγα μόνο ερείπια
υπάρχουν, καθώς και ίχνη τοιχογραφιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τέσσερις μεγάλες,
υπόγειες, επιμελημένα πετρόκτιστες και θολωτές
κρύπτες κάτω από το πάτωμα του ναού. Οι κρύπτες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Πιθανότατα
χρησίμευαν για απόκρυψη πολυτίμων αντικειμένων του μοναστηριού σε περιόδους επιδρομών
και πολέμων, δεδομένου και του γεγονότος ότι το
μοναστήρι βρισκόταν σε τοποθεσία που δεν προσέφερε ούτε φυσική οχύρωση.
Παναγία Ασπροφορούσα. Πρόκειται για το
εντυπωσιακό λατινικό αββαείο του Πέλλα Παϊς
(= ντε λα παϊς, δηλαδή «της ειρήνης»). Ο χώρος πιθανότατα είχε υπάρξει κατά τα Βυζαντινά χρόνια
ενδιαίτημα Ορθόδοξου επισκόπου, γιατί ονομαζόταν και Πισκοπιά. Το αββαείο ιδρύθηκε κατά τις
αρχές της περιόδου της Φραγκοκρατίας (τέλη 12ου
ή αρχές 13ου αιώνα). Ιδρύθηκε ως κοινόβιο Αυγουστινιανών μοναχών. Λίγο αργότερα πέρασε στην
κατοχή των Πρεμονστρατιανών μοναχών, των
οποίων το επίσημο ένδυμα ήταν λευκό ράσο, γι΄
αυτό και το μοναστήρι έγινε γνωστό και ως Λευκή
Αββατεία. Έτσι και η λατρευόμενη και εδώ Παναγία πήρε το επίθετο Ασπροφορούσα.

αιώνα. Λαξευμένα στο βράχο ήσαν επίσης και τα
λίγα κελιά, καθώς και η τράπεζα του μοναστηριού
αυτού, του οποίου η ίδρυση τοποθετείται τον ή και
πριν τον 9ο αιώνα.
Στους κατοίκους της περιοχής το λαξευτό αυτό
μοναστήρι ήταν γνωστό ως Παναγία Γαλατερούσα. Ωστόσο σώθηκε επιγραφή σε τοιχογραφία της
Παναγίας στο ιερό (η Θεοτόκος εικονιζόταν με τα
χέρια σε δέηση και με τον μικρό Χριστό στην ποδιά
της), που αναφέρει: «Η ΣΤΑΖΟΥΣΑ». Συνεπώς το
μοναστήρι αυτό ήταν αφιερωμένο στην Παναγία
Στάζουσα.
Στις πηγές δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε αναφορές για το μικρό τρωγλοδυτικό αυτό μοναστήρι.

Το αββαείο υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικό και
πλούσιο, τα δε μεγαλόπρεπα κατάλοιπά του αποτελούν τα σημαντικότερα δείγματα γοτθικής ναϊκής
αρχιτεκτονικής σε ολόκληρη την Ανατολή.
Με τη φυγή των Λατίνων μετά την οθωμανική κατάκτηση, το αββαείο πέρασε στην κατοχή
των Ορθοδόξων. Αφού δε κοντά ιδρύθηκε και ο
ομώνυμος οικισμός, ο ναός του μοναστηριού έγινε
ενοριακός. Ο ναός είναι τρίκλιτος, με πολύ ορατά
τα στοιχεία της γοτθικής αρχιτεκτονικής. Στο δυτικό του άκρο υπάρχει πρόστωον, ενώ στα βόρεια
του ιερού υπάρχει διακονικόν. Ο ναός αποτελεί το
νότιο τμήμα του όλου οικοδομικού συμπλέγματος
που αποτελείται από μεγάλη εσωτερική αυλή περιβαλλόμενη από στοές, μεγάλη τράπεζα στα βόρεια
και άλλες ακόμη αίθουσες. Τα κελιά βρίσκονταν
στον μη σωζόμενο όροφο. Ολόκληρος ο χώρος, περιλαμβανομένου και του άθικτου ναού, λειτουργεί
ως μουσείο.
Παναγία Γαλατερούσα. Πρόκειται για μικρό λαξευτό ενδιαίτημα λίγων μοναχών, που βρίσκεται περί το ένα χιλιόμετρο πάνω από το χωριό
Καταβάς. Στην απότομη πλαγιά του βουνού είχε
λαξευτεί μικρών διαστάσεων ναός (περ. 3,70Χ3,90
μέτρα), που ολόκληρος είχε κοσμηθεί με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στις αρχές του 13ου
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Παναγία Κρινιώτισσα
Παναγία Κρινιώτισσα. Από το μοναστήρι
αυτό, σε ωραία, δασώδη και απότομη πλαγιά βορειοανατολικά της κορφής Κόρνος, υπάρχει μόνο ο
ερειπωμένος μικρός του ναός. Ιδρύθηκε πιθανότατα τον 12ο αιώνα, όπως προκύπτει από σωζόμενη
αναφορά σχετική με την περιουσία του, που περιέχεται σε κώδικα που βρίσκεται στο Βατικανό. Τον
15ο αιώνα το μοναστήρι έγινε μετόχι του μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου των Μαγκάνων που είχε
ακμάσει τότε στη Λευκωσία. Αργότερα, άγνωστο
πότε ακριβώς, έγινε μετόχι του μοναστηριού της
Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Το 1735, κατά μαρτυρία του προσκυνητή Βασιλείου Μπάρσκι, το μοναστήρι ήταν ήδη εγκαταλειμμένο και ο ναός του
ετοιμόρροπος. Μόνο κάθε Σάββατο ένας μοναχός
από το κοντινό (σε χαμηλότερο σημείο της πλαγιάς) μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής ανέβαινε
για να ανάψει τα καντήλια. Προφανώς στο πέρασμα του χρόνου άκμασε το μοναστήρι της Αγίας
Eνατενίσεις

Παρασκευής (επίσης μετόχι του Σινά) ενώ παράλληλα παρήκμασε εκείνο της Κρινιώτισσας.
Ο μικρός ναός του μοναστηριού της Κρινιώτισσας φαίνεται να είναι κτίσμα του 14ου αιώνα,
άρα είχε αντικαταστήσει τον αρχικό. Από τα λοιπά
μοναστηριακά οικοδομήματα σώζονται λίγα μόνο
ερείπια.

ναού. Σε σχετική ερώτησή μου, είπε (σε καλά ελληνικά) ότι ο ίδιος, με δικά του χρήματα, είχε τοποθετήσει δύο φορές ξύλινα φράγματα στις εισόδους,
που όμως τα κλέβανε. Έτσι, κάθε που το κοπάδι
του έβοσκε γύρω, ο ίδιος καθόταν φρουρός για να
μη εισέρχονταν τα ζώα του στο ναό. Ο ναός έχει και
αυτός απογυμνωθεί και από εικονοστάσι και από
εικόνες και κάθε τι άλλο.
Το επίθετο της Παναγίας, «Καθαρκώτισσα»,
προήλθε (κατά μαρτυρίαν του Βασιλείου Μπάρσκι
που επεσκέφθη και αυτό το μοναστήρι το 1735)
από τη θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου που
θεράπευε παθήσεις των ματιών, «καθάριζε» τα μάτια. Υπήρχε επίσης αγίασμα, βοηθητικό κατά των
παθήσεων των οφθαλμών. Υπάρχει και παλαιά παράδοση ότι στην περιοχή υφίστατο και αρχαίος οικισμός. Βρέθηκε αρχαία επιγραφή αφιερωματική
στο θεό Ποσειδώνα.

Παναγία Καθάρων

Παναγία των Καθάρων. Το μοναστήρι αυτό
βρίσκεται στην αντίθετη (νότια) πλαγιά της κορφής Κόρνος, δυτικά του χωριού Λάρνακας της Λαπήθου. Όπως σε όλους σχεδόν τους κατεχόμενους
ναούς, έτσι και εδώ απουσιάζουν και θύρες και
παράθυρα. Βρήκα ωστόσο εδώ έναν Τουρκοκύπριο
βοσκό που καθόταν στην δυτική ωραία θύρα του
Παναγία Καθάρων

Είναι άγνωστη η ιστορία ίδρυσης του μοναστηριού, που πρέπει πάντως να είχε ιδρυθεί κατά τα
Βυζαντινά χρόνια. Το μοναστήρι λειτούργησε μέχρι και τον 19ο αιώνα. Ο σωζόμενος σήμερα ναός,
που γιόρταζε στις 15 Αυγούστου, αντικατέστησε
παλαιότερο και κτίστηκε περί το 1720, κατά μαρτυρία του Μπάρσκι. Πάντως πάνω από τη δυτική
είσοδο του ναού υπάρχει εντοιχισμένη η χρονολογία 1707. Ο ναός είναι μονόκλιτος καμαροσκέπαστος, χωρίς τρούλο, με μεταγενέστερη προσθήκη
κεραμιδιών. Το καμπαναριό είναι επίσης πρόσθετο
μεταγενέστερο κτίσμα. Μία ερειπωμένη διώροφη
πτέρυγα υπάρχει στα ανατολικά του ναού. Άλλα
ερείπια μοναστηριακών εγκαταστάσεων υπάρχουν στα βόρεια και βορειοδυτικά. Οι δύο θύρες
του ναού, στον δυτικό και στον βόρειο τοίχο, είναι ωραία δείγματα σκαλιστών πλαισίων.
Αυτά λοιπόν είναι τα μοναστήρια της οροσειράς του Πενταδακτύλου που είναι αφιερωμένα
στην Παναγία. Ας δούμε σε συντομία και τα άλλα
πέντε μοναστήρια της Θεοτόκου που βρίσκονται
στα χαμηλότερα τμήματα της οροσειράς, και πάλι
αρχίζοντας από το ανατολικό της άκρο.
Παναγία Ελεούσα. Μικρό μοναστήρι σε
ωραία δασώδη περιοχή στην Καρπασία, αρκετά
δυτικότερα του Ριζοκαρπάσου. Το μοναστήρι
αυτό υπήρξε για μεγάλο διάστημα μετόχι της
Αγίας Αικατερίνης του Σινά, όμως μετά το 1960
αγοράστηκε από το ακμάζον τότε μοναστήρι του
Αποστόλου Ανδρέα. Πότε ιδρύθηκε το μοναστήρι
αυτό, είναι άγνωστο. Ο σωζόμενος ναός του, μικρός, δίκλιτος και καμαροσκέπαστος, είναι κτίσμα μάλλον του 15ου αιώνα, εφόσον στο οικοδό-
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Παναγία Ελεούσα

που είχε ακμάσει κατά τη Ρωμαϊκή και Πρωτοβυζαντινή περίοδο. Για τον ίδιο τον οικισμό δεν
υπάρχουν πληροφορίες, αφού δεν έχουν γίνει
αρχαιολογικές ανασκαφές. Ο σωζόμενος ναός,
του τύπου του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με
τρούλο, κτίστηκε τον 11ο αιώνα, στον οποίο χρονολογείται και το αρχαιότερο στρώμα των τοιχογραφιών του. Υπήρχαν και τοιχογραφίες του
12ου αιώνα, σήμερα όμως σώζονται λίγα μόνο
κατάλοιπα.
Ο ναός κτίστηκε επί των ερειπίων τρίκλιτης
παλαιοχριστιανικής βασιλικής, που προφανώς
υπήρξε ενοριακή εκκλησία του αρχαίου οικισμού. Κατάλοιπα της αρχικής βασιλικής είναι
ορατά, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του
ναού, ο οποίος είχε κτιστεί σε μικρότερες από την
αρχική βασιλική διαστάσεις.

μημα υπάρχουν ανάμεικτα βυζαντινά και γοτθικά
στοιχεία. Ωστόσο το μοναστήρι φαίνεται να ήταν
πολύ αρχαιότερο, ο δε ναός του να αντικατέστησε
παλαιότερο. Ο ναός είναι σήμερα απογυμνωμένος
από κάθε τι. Μία των εικόνων του που σώθηκε, του
Αρχαγγέλου, χρονολογούμενη στον 15ο αιώνα,
βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο της Αρχιεπισκοπής στη Λευκωσία.
Τα λοιπά μοναστηριακά οικοδομήματα, πλινθόκτιστα κυρίως, δεν σώζονται. Ερείπιά τους
υπάρχουν στα νότια του ναού.
Παναγία Περγαμηνιώτισσα

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο αρχαίος οικισμός καταστράφηκε και εγκαταλείφθηκε (όπως
και πολλοί άλλοι στην Κύπρο) κατά την περίοδο
των αραβικών επιδρομών (7ος – 10ος αιώνες) αλλά
τον 11ο αιώνα ίσως κατοικήθηκε ξανά, αφού τότε
κτίστηκε και πάλι η εκκλησία. Το επίθετο Περγαμηνιώτισσα φαίνεται να συνδέει την περιοχή με
εποίκους – φυγάδες από την Μικρά Ασία και ιδιαίτερα την περιοχή της Περγάμου.
Ο ναός δεν υπήρξε εξαρχής καθολικό μοναστηριού. Ωστόσο, όταν παρέμεινε στην ερημιά του,
εγκαταστάθηκαν εκεί λίγοι μοναχοί και για κάποιο
διάστημα λειτούργησε ως μοναστήρι. Ως μοναστήρι πάντως αναφέρεται σε πηγές του 19ου αιώνα.
Παναγία Μελανδρύνα

Παναγία Περγαμηνιώτισσα. Βρίσκεται
στους βόρειους πρόποδες της οροσειράς, περί τα
6 χλμ από την Ακανθού, στο μέσον εκτενούς περιοχής γεμάτης από κατάλοιπα μεγάλου οικισμού
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Παναγία Μελανδρύνα. Και το μοναστήρι αυτό βρισκόταν στη ρίζα της οροσειράς του
Πενταδακτύλου, στη διοικητική έκταση του
Eνατενίσεις

χωριού Άγιος Αμβρόσιος, κοντά στο άκρο Στάζουσας. Στην περιοχή υπήρξε μεσαιωνικός οικισμός – φέουδο με την ονομασία Μελανδρύνα
( από τις λέξεις μέλας και δρυς). Άγνωστο πότε
ιδρύθηκε το μοναστήρι, ίσως τον 12ο αιώνα. Πάντως ο ερειπωμένος σήμερα ναός του, μονόκλιτος και καμαροσκέπαστος, είναι μεταγενέστερος, μάλλον του 15ου αιώνα.
Μετά το 1974 το μοναστήρι λεηλατήθηκε και
σήμερα επιμένει να στέκει μόνο ο ναός, χωρίς θύρες και παράθυρα, χορταριασμένος, ενώ τμήμα
της στέγης έχει καταρρεύσει. Κατά την τελευταία μου επίσκεψη βρήκα στο ναό κουρνιασμένες μόνο νυχτερίδες. Το εικονοστάσι, έργο του
16ου αιώνα, είναι εξαφανισμένο, το ίδιο και ό,τι
άλλο κοσμούσε το ναό. Από τα λοιπά μοναστηριακά οικοδομήματα υπάρχουν μόνο ερείπια.
Αχειροποίητος. Στη διοικητική έκταση
της Λαπήθου, στην περιοχή της αρχαίας Λάμπουσας, εκεί που ο Πενταδάκτυλος σμίγει με
το κύμα, βρίσκεται το μοναστήρι της Αχειροποιήτου, απρόσιτο, αφού αποτελεί στρατόπεδο του
τουρκικού στρατού. Δύο φορές ζήτησα να μου
επιτραπεί να φωτογραφήσω το ναό και τις δύο
με διώξανε χωρίς πολλά λόγια.
Ο ναός του μοναστηριού είναι κτισμένος
επί των ερειπίων του κεντρικού κλίτους μεγάλης πεντάκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής, ενώ στις τρεις πλευρές της αυλής που τον
περιβάλλει, υπάρχουν τα λοιπά διώροφα μοναστηριακά οικοδομήματα. Ο ναός, του τύπου
του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλο,
είναι κτίσμα του 11ου ή 12ου αιώνα. Χρησιμοποιείται από τους Τούρκους ως αποθήκη στρατιωτικού υλικού. Τα λοιπά οικοδομήματα είναι
του 18ου αιώνα.
Η ιστορία του μοναστηριού είναι ασαφής. Θα
πρέπει να ιδρύθηκε την εποχή κατά την οποία
κτίστηκε ο ναός. Ο χρονικογράφος του 15ου
αιώνα Γεώργιος Βουστρώνιος αναφέρει ότι
το μοναστήρι πανηγύριζε στις 15 Αυγούστου,
άρα ήταν αφιερωμένο στην Παναγία. Το 1735,
όταν το επεσκέφθη ο Ρώσος μοναχός Βασίλειος
Μπάρσκι, υπηρετούσαν σ΄ αυτό 9-10 μοναχοί.
Επιγραφή εξάλλου κάτω από την εικόνα της Παναγίας στο εικονοστάσι (έργο του 1765), ανέφερε
ότι το μοναστήρι είχε λίγο ενωρίτερα λεηλατηθεί από τους Τούρκους και μεταξύ άλλων είχε
Eνατενίσεις



καταστραφεί και η αρχική εικόνα της Παναγίας
της Αχειροποιήτου (= της κατασκευασμένης όχι
από ανθρώπινα χέρια). Τη λεηλασία και πυρπόληση του μοναστηριού από Τούρκους πειρατές
από την Καραμανιά, μαρτυρεί και ο Γερμανός
περιηγητής Πέτερμαν, που το είχε επισκεφθεί το
1851. Γράφει ότι 90 χρόνια ενωρίτερα (άρα το το
1761), οι Τούρκοι λεηλάτησαν το μοναστήρι και
μεταξύ άλλων κατέστρεψαν και τη βιβλιοθήκη
του. Το μοναστήρι επλήγη και πάλι το 1821, οπότε εκτελέστηκαν ο τότε ηγούμενός του γνωστός
με το επώνυμο Φασούλας, και ο προκάτοχός του
Μελέτιος. Έκτοτε το μοναστήρι παρήκμασε και
έπαυσε τη λειτουργία του νωρίς τον 20ό αιώνα.
Αυτά λοιπόν υπήρξαν τα μοναστήρια τα
αφιερωμένα στην Παναγία, που είχαν ακμάσει
στις γερές πλάτες και στις ρίζες της οροσειράς
του Πενταδακτύλου. Συνολικά 13 μοναστήρια.
Εάν ωστόσο θεωρήσουμε ότι στην πραγματικότητα η έννοια Πενταδάκτυλος αρχίζει από το
ακρωτήριο του Κορμακίτη στα δυτικά και τελειώνει, ουσιαστικά, στο ακρωτήριο του Αποστόλου Ανδρέα στα ανατολικά, τότε μπορούμε
να υπολογίσουμε μερικά ακόμη μοναστήρια,
αφιερωμένα και αυτά στην Παναγία. Όπως λ.χ.
η Παναγία η Κυρά και ακόμη και η Παναγία
Κανακαρία, ο γνωστός ναός στη Λυθράγκωμη
που για κάποιο διάστημα είχε επίσης λειτουργήσει ως μοναστήρι. Ακόμη και ασκητήρια,
όπως η θαλασσινή σπηλιά στη βόρεια ακτή, κοντά στο χωριό Γιαλούσα, γνωστή στην περιοχή
ως Παναγία Γαλατερή.
Και από θρησκευτική άποψη και από περιβαλλοντολογική, από άποψη χλωρίδας κλπ.
για μένα η οροσειρά του Πενταδακτύλου είναι
χώρος ιδιαίτερα σημαντικός, ιδιαίτερα αγαπητός και οικείος. Μου είναι συνεπώς αδύνατο να
τον αρνηθώ.
(Το παρόν κείμενο αποτελεί διασκευασμένη
προδημοσίευση από βιβλίο – λεύκωμα που θα
εκδοθεί με τίτλο «Πενταδάκτυλος» και θα περιγράφει αλλά και θα φωτογραφίζει το βουνό, τον
χαρακτήρα του, τα κάστρα, τα μοναστήρια, τις
εκκλησιές, τα χωριά, τα λουλούδια του, τις σπηλιές και τα κεφαλόβρυσά του, θα αναφέρει τους
θρύλους που το περιβάλλουν και ό,τι άλλο σχετίζεται μαζί του). 
■
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ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ
ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ
l Του Στυλιανού Περδίκη
Διευθυντή Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου

Α

πό τις 14 μέχρι τις 16 Μαΐου 2010
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το
τριακοστό συμπόσιο Βυζαντινής και
Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και
Τέχνης, που διοργανώνει σε ετήσια
βάση η Χριστιανική και Αρχαιολογική Εταιρεία.
Οι εργασίες του συμποσίου διεξήχθησαν στους
χώρους του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου στην Αθήνα. Το συμπόσιο ήταν αφιερωμένο
στη μνήμη του βυζαντινολόγου Μανόλη Χατζηδάκη. Το ειδικό επιστημονικό θέμα, του συμποσίου
ήταν «Οι ζωγράφοι και τα εργαστήριά τους κατά τη
βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο». Σχετικά με
το πιο πάνω θέμα πραγματοποιήθηκαν μία εισήγηση και δύο στρογγυλές τράπεζες. Η εισήγηση
έγινε από την Ευγενία Δρακοπούλου, και είχε ως
θέμα: «Το έργο του Μανόλη Χατζηδάκη. Έλληνες
ζωγράφοι μετά την άλωση και η δραστηριότητα
των μεταβυζαντινών ζωγράφων». Οι στρογγυλές
τράπεζες είχαν ως θέματα: α) Βυζαντινά και μεταβυζαντινά εργαστήρια ζωγραφικής, με ομιλητές
τους Γεώργιο Βελένη, Μαίρη Παναγιωτίδη, Gojo
Subotic και Αναστασία Τούρτα. Συντονίστρια ήταν
η Σοφία Καλοπίση. β) Οι ζωγράφοι και τα εργαστήριά τους στην Βενετοκρατούμενη Κρήτη (15ος – 16ος
αιώνας), με ομιλητές τις Μαρία Βασιλάκη, Νανώ
Χατζηδάκη, Μαίρη Κωνσταντουδάκη και Μαρία
Καζανάκη. Συντονίστρια ήταν η Χρύσα Μαλτέζου. Στο τριήμερο, που διήρκεσαν οι εργασίες του
συμποσίου, παρουσιάστηκαν πενήντα πέντε πρωτότυπες ανακοινώσεις, οι οποίες επεκτείνονται σε
ολόκληρο σχεδόν το φάσμα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης.

Αρχαιολογικής Εταιρείας θεωρείται ως ένα από τα
πιό καταξιωμένα συμπόσια του είδους του για τον
Ελληνικό χώρο, αλλά και παγκοσμίως.
Στην ενότητα, Από την ύστερη αρχαιότητα
έως και τη μεσοβυζαντινή εποχή, ο διευθυντής
του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου Στυλιανός Περδίκης παρουσίασε ένα ιδιόμορφο μεσοβυ-

Ορειχάλκινος
σταυρός ευλογίας
9ος – 10ος αιώνας,
Μουσείον Ιεράς
Μονής Κύκκου
(Δ 1343),
διαστάσεις
21,1Χ15Χ1,3 εκ.

Το ετήσιο αυτό συμπόσιο της Χριστιανικής
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ζαντινό σταυρό από τις συλλογές του Μουσείου
του Κύκκου.
Παρά τη θέση, που είχε η Κύπρος στη βυζαντινή αυτοκρατορία, τα αντικείμενα μικροτεχνίας,
που είναι γνωστά και προέρχονται από τη μεγαλόνησο, είναι περιορισμένα.
Από τις συλλογές του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου προέρχεται ορειχάλκινος κιτρινωπός
σταυρός διαστάσεων 21,1Χ15Χ1,3 εκ. Οι κεραίες
του έχουν καμπυλόγραμμη απόληξη και μέγιστο
πλάτος 4,8 εκ. Στη βάση της κάτω κάθετης κεραίας
τμήμα του περιγράμματος έχει αποκοπεί. Πιθανόν
να υπήρχε προέκταση χειρολαβής. Η πίσω πλευρά του σταυρού είναι κοίλη, χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια, και με υπερυψωμένο περίγραμμα 1,3 εκ. Η
πρόσοψη φέρει έξεργη γλυπτή διακόσμηση. Παρουσιάζει στο μέσο ολόσωμη βρεφοκρατούσα Παναγία στον τύπο της Κυριώτισσας και εκατέρωθέν
της κάθετα την κεφαλαιογράμματη επιγραφή: Η
ΑΓΙΑ / ΘΕΟΤΟΗ. Ανά ένας, τέσσερις ευαγγελιστές
εικονίζονται μετωπικοί, στηθαίοι μέσα σε κυκλικά μετάλλια, στην απόληξη της κάθε κεραίας. Με
το δεξί τους χέρι ευλογούν, ενώ στο άλλο κρατούν
κλειστό βιβλίο. Η ταυτότητά τους δηλώνεται μόνο
με τα ονόματά τους, τα οποία γράφονται ολογράφως κάθετα εκατέρωθεν των μορφών. Ταινία με
σειρά από έξεργα ημισφαίρια, τα οποία μιμούνται
μαργαριτάρια, περιτρέχει ως πλαίσιο τον σταυρό.
Οι επιμέρους σχεδιαστικές λεπτομέρειες δίδονται
εγχάρακτες και στικτές.

Ο ευαγγελιστής Ιωάννης, λεπτομέρεια
από τον σταυρό
του Μουσείου
του Κύκκου
9ος – 10ος αιώνας



Βασιζόμενοι σε τεχνοτροπικά και επιγραφικά
στοιχεία (Brigitte Pitarakis, Les croix-reliquaires
pectorales Byzantines en bronze, Paris, 2006, σ. 57
– 60), θα προτείναμε για τον σταυρό του Μουσείου
Κύκκου τη χρονολόγησή του στον 9ο με 10ο αιώνα μετά τη διαμάχη της εικονομαχίας.
Προ ημερών η Ουρανία Περδίκη αρχαιολόγος
στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής κατά
την καταγραφή των εικόνων και των σκευών στο
ναό του Αγίου Επιφανίου στην ομώνυμη κοινότητα της περιοχής Ορεινής εντόπισε όμοιου τύπου σταυρό.
■

Ο ευαγγελιστής Λουκάς, λεπτομέρεια
από τον σταυρό του
Μουσείου του Κύκκου
9ος -10ος αιώνας

Από άποψη υλικού κατασκευής, διαστάσεων
και τεχνοτροπίας, ο σταυρός του Μουσείου Κύκκου είναι πανομοιότυπος με αντίστοιχο σκέλος
σταυρού, που σήμερα βρίσκεται στον ναό της Αγίας Παρασκευής στην κοινότητα Τεμβριάς Σολέας
Eνατενίσεις

(Κύπρου). (Σ. Περδίκης, «Σταυρός, 9ος – 10ος αιώνας» στο: Ιερά Μητρόπολις Μόρφου 2000 χρόνια τέχνης και αγιότητος, Λευκωσία, 2000, σσ. 450 – 451).
Πιθανόν τα δύο αυτά σκέλη σταυρών (Τεμβριάς –
Κύκκου) να συναποτελούσαν τμήματα του αυτού
σταυρού. Αναμφίβολα πάντως προέρχονται από
το ίδιο εργαστήριο ή και τον ίδιο τεχνίτη. Θα ήταν
λίγο παρακινδυνευμένο επί του παρόντος, ως χώρος κατασκευής τους, να προταθεί η Κύπρος. Μέχρι στιγμής δεν έχομε εντοπίσει άλλους σταυρούς
όμοιους με τους προαναφερθέντες (μέγεθος, καμπυλόγραμμη απόληξη κεραιών), ούτε εντός, ούτε
εκτός Κύπρου. Στοιχείο που παρεμποδίζει την εξαγωγή πιο σταθερών συπερασμάτων. Ως προς τη
χρήση του, με βάση το μέγεθος, βάρος και τα άλλα
στοιχεία, που διασώζει, θα προτείναμε ότι μάλλον
πρόκειται για σταυρό ευλογίας, ο οποίος στο κάτω
μέρος έφερε χειρολαβή.

Ορειχάλκινος
σταυρός ευλογίας από τον ναό
της Αγίας Παρασκευής Τεμβριάς
9ος -10ος αιώνας
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Σ

τις εκδόσεις του Κέντρου Μελετών της
Ιεράς Μονής Κύκκου κυκλοφόρησε το
βιβλίο του καθηγητού Χαράλαμπου Π.
Συμεωνίδη «Ετυμολογικό λεξικό των
νεοελληνικών οικωνυμίων», Λευκωσία-Θεσσαλονίκη, 2000 σελίδες. Πρόκειται για το
πρώτο έργο αυτού του είδους για τα ελληνικά δεδομένα, διότι προϋποθέτει εξοικείωση με τις περιβάλλουσες βαλκανικές γλώσσες και ιδιαίτερα με τα
τουρκικά, τα σλαβικά και τα αλβανικά. Τύχη αγαθή
οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνταν στο πρόσωπο
του συντάκτη του έργου, ο οποίος δεν εδίστασε να
το αναλάβει και να το προωθήσει στη σύνθεση και
έκδοσή του, αν και γνώριζε ότι θα αντιμετώπιζε όχι
τόσο επιστημονικά προβλήματα (των οποίων η έκταση μπορεί να γίνει αντιληπτή και μόνον με ένα απλό
κοίταγμα στον πίνακα των γλωσσών του έργου, που
είναι πάνω από 60) όσο οικονομικής φύσης, γιατί
το έργο θα ήταν μακρόπνοο και θα απαιτούσε πέρα
από τη νευρική αντοχή του συντάκτη και οικονομική στήριξη, για να επιβιώσει και να μην αποτελματωθεί, όπως συνήθως συμβαίνει στη χώρα μας με
τα έργα μακράς διάρκειας. Πρέπει να σημειωθεί ότι
λόγω της τεράστιας δυσκολίας και πολυπλοκότητας
που παρουσιάζει ένα τέτοιο έργο πολλές ευρωπαϊκές
χώρες δεν διαθέτουν παρόμοιο έργο.

Το λεξικό εντοπίζει την πρώτη παρουσία (αρχαιοελληνική, μεσαιωνική ή νεώτερη) των οικωνυμίων στον σύγχρονο ζωτικό ελληνικό χώρο ή
ενδεχομένως σε τέως ελληνόφωνη περιοχή και
παρακολουθεί τη γλωσσική εξέλιξη όλων των μορφών του κάθε οικωνυμίου έως τη σημερινή τελική
μορφή, την οποία και ετυμολογεί. Συνεπώς κατουσίαν πρόκειται για ένα ετυμολογικό λεξικό των
μεσαιωνικών και νεώτερων ελληνικών οικωνυμί¬ων. Αρχαιοελληνικής αρχής οικωνύμια ετυμολογούνται ευκαιριακά και δευτερευόντως, καθώς
στόχο του έργου δεν αποτελούν τα αρχαιοελληνικά οικωνύμια και τοπωνύμια γενικότερα. Το λεξικό επιδιώκει να ανακαλύψει και να αποκαλύψει
στη συνέχεια τις μεσαιωνικές ιδιαίτερα καταβολές
των νεοελληνικών τοπωνυμίων και ανθρωπωνυμίων. Στο λεξικό έχουν περιληφθεί κατεξαίρεσιν
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και δειγματοληπτικά ορισμένα ονόματα βουνών,
ποταμών και λιμνών προκειμένου να τονισθεί το
ετυμολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν και να
κεντρίσουν ενδεχομένως την ερευνητική διάθεση
νέων επιστημόνων προς την κατεύθυνση αυτή.
Το έργο καταχωρίζει τις πρωτότυπες ερμηνείες ή
σημαντικότερες ετυμολογικές προσπάθειες των
Ελλήνων και ξένων ερευνητών, αναφέροντας απαρέγκλιτα το όνομά τους και το συγκεκριμένο δημοσίευμά τους, για να μπορεί ιδιαίτερα ο επιστήμονας
να αξιολογεί τη συμβολή του κάθε ερευνητή. Ερμηνείες που δεν συνοδεύονται από μνεία ερευνητού ή
ερευνητών ανήκουν αποκλειστικά στον συντάκτη
του έργου και ανέρχονται σε εκατοντάδες.
Πέρα όμως από τη φυσική τους γλωσσική
εξέλιξη τα οικωνύμια μιας χώρας υφίστανται και
βίαιες και αυθαίρετες μεταβολές (αλλαγές του
ονόματος) για λό¬γους καθαρισμού της γλώσσας,
όπως συνέβη και με τον καθαρισμό του κοινού νεοελληνικού λεξιλογίου από τις ξένες λέξεις (ιδίως
τουρκικές, σλαβικές και ιταλικές). Το αποτέλεσμα
της μετονομασίας των ξένων ονομάτων (κατά την
κρίση των ειδικών επιτροπών) ήταν πολλές φορές
αμφίρροπο και προκάλεσε τη διαμαρτυρία των δημοτών των μετονομαζόμενων χωριών και κωμοπόλεων, οι οποίοι εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν
το παλιό όνομα του τόπου τους και να μη συμμορφώνονται προς τις αλλαγές. Με μεγάλη και πολύχρονη καθυστέρηση άρχισαν να επβάλλονται τα
νέα ονόματα και μάλιστα ανάμεσα στον πληθυσμό
των νέων ανθρώπων, ενώ οι ηλικιωμένοι εξακολούθησαν να χρησιμοποιούν το παλιό γνήσιο όνομα του χωριού τους. Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία χρησιμοποιούνται τόσο τα νεώτερα όσο και
τα παλιά ονόματα σχεδόν χωρίς καμιά διάκριση.
Συνεπώς ένα λεξικό των σύγχρονων ελληνικών
οικωνυμί¬ων δεν θα μπορούσε να αγνοεί τα παλιά
ονόματα των τόπων για λόγους όχι μόνον πραγματικούς αλλά και ιστορικούς. Δεν είναι δυνατόν το
νεώτερο όνομα να επικαλύπτει κατά τρόπο ισοπεδωτικό το παλιό όνομα, με το οποίο εξάλλου συνδέεται η ιστορία του τόπου. Ιδιαίτερα ο γλωσσολόγος
και ο φιλόλογος ενδιαφέρε¬ται να μάθει ποια γλωσEνατενίσεις

σικά μέσα χρησιμοποίησε ο λόγιος ονοματοθέτης,
όταν μετέφραζε σωστά ή αδέξια ή παρετυμολογούσε ή εξελλήνιζε το παλιό γνήσιο ξένο όνομα.
Το πρόβλημα της μετονομασίας των τοπωνυμίων απασχόλη¬σε έντονα τους Έλληνες λογίους τον
19ο και τον 20ό αιώνα, που στο θέμα αυτό παρουσιάσθηκαν διχασμέ¬νοι. Ο σπουδαί¬ος ονοματολόγος
Κωνσταντίνος Άμαντος λ.χ. πίστευε ότι έπρεπε να
αποσυρθούν από τη χρήση τα ξένα ονόματα, ενώ ο
Σωκράτης Κουγέας δεν ενοχλούνταν από τη δημόσια εμφάνιση και επίσημη καταχώρισή τους στους
καταλόγους των ονομάτων δήμων και κοινοτήτων
του κράτους. Το επίσημο ελληνικό κράτος προχώρησε στη σαρωτική πολλές φορές μετονομασία των
ξένων τοπωνυμίων χωρίς να προβληματίζεται αν
με την κατάργηση ξένων ονομάτων εξοστρακίζει
μαζί με τα ονόματα και κάποιες λαμπρές σελίδες
της νεοελληνικής ιστορίας, όπως λ.χ. παρατηρούσε ένας μεγάλος ονοματολόγος, ο Α. Μηλιαράκης:
«Δόξα απολεσθείσα δεν επανέρχεται δι’ αλλαγής
λέξε¬ων και φράσεων, ουδέ αναιρούνται διά τοιούτων φιλολογικών παιγνίων ιστορικαί, γλωσσολογικαί και εθνολογικαί αλήθειαι».
Ένα ετυμολογικό λεξικό συνεπώς δεν θα μπορούσε να αγνοεί την ενδεχόμενη παλιά ονομασία
ενός τόπου στα πλαίσια και ενονόματι της ιστορίας
του τόπου και της γλωσσικής αλήθειας που συνδέεται με τα μετονομασμένα οικωνύμια. Εξάλλου
είναι γνωστό ότι οι μεσαιωνικοί συνήθως φορείς
των ξένων ονομάτων, που ίσως ανήκαν σε κάποια
εθνολογική ομάδα αλλά δεν είχαν διαμορφώσει
ακόμη κάποια κρατική οντότητα, εξελληνίζονταν
με γρήγορους ρυθμούς, αποκτούσαν ελληνική συνείδηση και αισθάνονταν ως ακραιφνείς Έλληνες,
όπως αποδεικνύουν όσοι από τους πολύ γνωστούς
ήρωες της Επανάστασης του 1821 δεν είχαν τα
ελληνικά ως μητρική γλώσσα. Από τα ξένα τοπωνύμια ενοχλούσαν τους επίσημους διοικητικούς
κύκλους ιδιαίτερα τα σλαβικά, καθώς υπήρχε κάποια εξοικείωση και ανοχή έναντι των τουρκικών
και ιταλικών ονομάτων, εφόσον κάποια ελληνικά
εδάφη απελευθερώθηκαν από τους Τούρκους και
τους Ιταλούς με μεγάλη καθυστέρηση. Το πρόβλημα συνεπώς των ξένων τοπωνυμίων επικεντρωνόταν στα σλαβικά, των οποίων η παρουσία στα
ελληνικά εδάφη αποτελεί μια ιστορική πραγματικότητα, που δεν πρέπει να ενοχλεί, όπως δεν ενοχλούν τους σημερινούς Γερμανούς οι εκατοντάδες
σλβικών τοπωνυμίων που είναι διασκορπισμένα
στη Γερμανία, ιδιαίτερα την τέως Ανατολική. Αποτιμώντας με επιστημονική αντικειμενικότητα και
νηφάλια διάθεση την παρουσία των σλαβικών ονοEνατενίσεις



μάτων στην Ελλάδα ο πολύς Max Vasmer κλείνει
το σχετικό εμβριθές βιβλίο του ως εξής: «Για την
επιμονή όμως του ελληνικού πολιτισμού δεν είναι
λιγότερο χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αμέσως
μετά την εποχή αυτή των αναταραχών στη μητρική γη προπαρασκευάστηκε με Έλληνες ιερωμένους ο προσηλυτισμός στον χριστιανισμό βόρειων
σλαβικών φύλων και συνδέθηκε μ’ αυτόν ένας
θρίαμβος του ελληνικού πνεύματος, του οποίου οι
συνέπειες διατηρούνται επί αιώνες».
Πέρα όμως από την επιστημονική αλήθεια,
που επιβάλλει τη μελέτη των ξένων τοπωνυμίων,
δεν φαίνεται να υπάρχουν ούτε πολιτικά εμπόδια
σήμερα μετά την κατάργηση της τέως Σοβιετικής
Ένωσης και το τέλος του ψυχροπολεμικού κλίματος που δέσποζε και στα Βαλκάνια. Είχε προβλέψει
ίσως τη σημερινή αλλαγή στις σχέσεις των βαλκανικών λαών, που γίνονται όλο και περισσότερο ανεξίκακες και φιλικές, ο επικεφαλής της Γερμανικής
Αρχαιολογικής Αποστολής στην Ελλάδα στις αρχές
του περασμένου αιώνα Hiller von Gärtringen, όταν
υποστήριζε ότι θα βρεθεί στο μέλλον Έλληνας
επιστήμονας που δεν θα διστάσει να μελετήσει τα
σλαβικά τοπωνύμια στην Ελλάδα και να δώσει στη
δημοσιότητα τα αποτελέσματα της έρευνάς του.
Το έργο παρουσιάζει και κυπριακό ενδιαφέ121

ρον, εφόσον πολλά κυπριακά τοπωνύμια ταυτίζονται με αντίστοιχα ελλαδικά (λ.χ. τα αγιώνυμα και
άλλα) ή ερμηνεύονται ευκαιριακά (λ.χ. τα Κούκλια
< μεσαιωνικό Κουβούκλια = εξοχική κατοικία,
έπαυλη, Λυθροδόντας < Λήδρας ελαιώντας = ελαι-

ώνας, Ζύγι < πβ. τα ζύγια του χαρταετού, επειδή το
Ζύγι βρίσκεται στη μέση της απόστασης μεταξύ
Λάρνακας και Λεμεσού, Ξυλοφάς = ακρωτήριο
που τρώγει, καταστρέφει τα πλοία, ξύλον = πλοίο,
πβ. αρχαίο κᾶλον = ξύλο, πλοίο).
■

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Π. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ
Ο καθηγητής Χαράλαμπος Π. Συμεωνίδης σπούδασε κλασική φιλολογία και γλωσσολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1952-1956).
Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές ως υπότροφος της
Alexander von Humboldt-Stiftung και της Deutsche
Forschungsgemeinschaft στα Πανεπιστήμια Βόννης, Κολωνίας και Μονάχου (1965-1970) στις ειδικεύσεις γενική γλωσσολογία, ιστορικοσυγκριτική
γλωσσολογία και βαλκανική γλωσσολογία. Υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 1960
και εξής πάνω από 40 χρόνια. Από το 2001 δίδαξε ως
επισκέπτης καθηγητής εναλλάξ στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και το Τμήμα Κλασικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου διδάσκει και σήμερα κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Είναι κατά γενική αναγνώριση ο εισηγητής της
βαλκανικής γλωσσολογίας στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας 1970 με πολλά βαλκανικού ενδιαφέροντος άρθρα και ιδίως με τα βιβλία Lautlehre der
türkischen Lehnwörter im neugriechischen Dialekt
des Pontos (1968-1972) και Der Vokalismus der
griechischen Lehwörter im Türkischen (1970-1974).
Μέλος (πολλές φορές ιδρυτικό) ελληνικών και ευρωπαϊκών γλωσσικών εταιρειών.
Τιμητικές διακρίσεις: 1966-1968, υπότροφος
έρευνας της Alexander von HumboldtStiftung, Παν/ια Κολωνίας και Βόννης [χορηγείται μόνον σε επιστήμονες με εξαιρετικώς υψηλά
επαγγελματικά προσόντα]
1969-1970, υπότροφος υφηγεσίας της Deutsche
Forschungs-gemeinschaft, Παν/ιο Μονάχου (πάτρωνες ο βυζαντινολόγος Hans Georg Beck, ο τουρκολόγος Joachom Kissling, ο βαλκανολόγος Alois
Schmaus) [η υποτροφία χορηγήθηκε για πρώτη και
τελευταία φορά κατ’ εξαίρεση σε μη Γερμανό επιστήμονα λόγω υψηλής επιστημονικής ποιότητας]
1970, πρώτο βραβείο (με χρηματικό έπαθλο) της
Gesellschaft für Südosteuropa-Forschung για την
καλύτερη εργασία στην περιοχή της βαλκανολογίας «Der Vokalismus der griechi-schen Lehwörter im
Türkischen» (= Ο φωνηεντισμός των ελληνικών δάνειων λέξεων της Τουρκικής, διατριβή επί υφηγεσία)
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1988, απονομή τιμητικής διάκρισης (του μεταλλίου «1300 χρόνια από την ίδρυση του βουλγαρικού
κράτους») για την προσφορά του στην περιοχή των
αμοιβαίων ελληνοσλαβικών γλωσσικών επαφών.
Δημοσίευσε 18 βιβλία και πάνω από 100 άρθρα
σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Το έργο του αναφέρεται στην ιστορία της Ελληνικής και των διαλέκτων της από τους αρχαιότατους χρόνους έως
σήμερα. Ένα μεγάλο μέρος του έργου του εξετάζει
τις αμοιβαίες επαφές της Ελληνικής με τις βαλκανικές γλώσσες και ιδιαίτερα την Τουρκική, τη
Βουλγαρική και την Αλβανική. Επιστημονικό του
χόμπι αποτελεί η έρευνα των ανθρωπωνυμίων και
τοπωνυμίων. Το δίτομο «Ετυμολογικό λεξικό των
νεοελληνικών οικωνυμίων», του οποίου ο θεμέλιος λίθος (δηλ. τα πρώτα δελτία) τέθηκε το 1960,
όταν ο συγγραφέας υπηρετούσε ως επιστημονικός
συνεργάτης στο Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη του Α.Π.Θ., είναι το αποτέλεσμα μιας εντατικής
και απόλυτα προσωπικής δουλειάς και αποτελεί το
δια βίου έργο ενός παθιασμένου ονοματολόγου. Η
διδασκαλία του Χ. Συμεωνίδη ως επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έστρεψε το ερευνητικό του ενδιαφέρον και στην κυπριακή διάλεκτο. Έτσι το 2001 κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Η
ελληνική γλωσσική επίδραση στο σύστημα κύριων
ονομάτων της Παλαιοσλαβικής και ιδιαίτερα της
Βουλγαρικής», Λευκωσία 2001 (Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, αρ. ΧΧΧΙΙ), (183 σελ.). Το βιβλίο
αυτό μεταφράστηκε το 2006 στα βουλγαρικά από
το Τμήμα Σλαβικών Γλωσσών και Φιλολογιών του
Πανεπιστημίου Σόφιας. Το 2006 κυκλοφόρησε από
τις εκδόσεις του Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου η «Ιστορία της κυπριακής διαλέκτου
από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως σήμερα». Στο κυπριακού
ενδιαφέροντος ερευνητικό πρόγραμμα του Χ. Συμεωνίδη περιλαμβάνεται μια σειρά βασικών έργων
υποδομής, που αποσκοπούν στο να διευκολύνουν
τη μελέτη της διαλέκτου σήμερα που η Κύπρος με
την πρόσφατη ίδρυση του Πανεπιστημίου της δεν
είναι πια ετερόφωτη αλλά στοχεύει να αποκτήσει
ερευνητική αυτοτέλεια. 
Eνατενίσεις

Νύχτα καλοκαιρινή
l Της Αιμιλίας Ποΐζη
Νύχτα καλοκαιρινή, ατέλειωτη απόλαυση μες το σκοτάδι και το φως
στο μονοπάτι το μοναχικό, στο μέρος το εκλεκτό, δίχως τον ήχο τον κρυφό.
Στης μυρωδιάς και της ίδιας της χαμένης ομορφιάς, ενός μύθου της καρδιάς,
σε μιας παρέας, την αναζήτηση των ξεχασμένων πειρασμών, των εφηβικών,
και των ονομάτων των αστεριών, που έφερναν θύμισες παλιών ευχών.
Νύχτα καλοκαιρινή, μια στιγμή για εκείνους, μια συνάντηση εκλεκτή,
ένα ταξίδι για μια ψυχή που στέκεται πιστή, στης φύσης την ιδανική ζωή,
στο δημιούργημα του παραδείσου του κρυφού που κρύβεται για ηδονή στη γη.
Σε ένα πράσινο άλλοτε απρόσμενο θαύμα για κάθε λογής ανάσταση ψυχής,
μέσα στο δάσος, στα μυστικά χιλιάδων προορισμών και άφθονων κεριών
που ανάβουνε μπροστά στο δρόμο και στο ταξίδι των αγνώστων θεών.
Στα βήματα των πιστών χριστιανών, και των ονείρων των αγνών,
στη δέηση για κάτι μαγικό, για επιστροφή στο θέαμα το αληθινό.
Για μια ποιητική εορτή που γίνεται κατόρθωμα θριαμβευτικό,
στης τέχνης την δοσμένη από καιρό πηγή για το ακατόρθωτο.
Μέσα στο θαύμα εκεί στην άκρη του βουνού απλώνεται έργο ζηλευτό
για μια αναζήτηση μένει απροστάτευτο απ’ τον ίδιο τον δημιουργό.
Νύχτα καλοκαιρινή, του Αυγούστου αίσθηση δίχως λογική,
μέθη απ’ τις μυρωδιές των πεύκων που κρύβουνε τις ομορφιές
και αφήνουνε το πέρασμα για συναντήσεις βραδινές, εκλεκτές.
Για ανθρώπους έτοιμους, ιδανικούς για απόλαυση μεγαλοπρεπή
τόσο γνώριμη και εξαίσια ανάμνηση μιας νύκτας καλοκαιρινής.

* Πηγή έμπνευσης δεν αποτελούν μονάχα σπουδαία έργα αλλά και σπουδαίοι άνθρωποι
που δημιουργούν για την ίδια την ζωή μέσα απ’ το θαύμα μιας νύχτας καλοκαιρινής.
Eνατενίσεις
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Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὴ Βαρίσεια

Καταγραφὴ θρησκευτικῶν
χώρων καὶ μεσαιωνικῶν
μνημείων στὴ Νεκρὰ Ζώνη
τῆς περιοχῆς Τηλλυρίας
l Τοῦ δρος Χαράλαμπου Γ. Χοτζάκογλου, Βυζαντινολόγου
Διευθυντοῦ τοῦ Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου

Σ

ὲ συνεργασία μὲ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη
στὴν Κύπρο πραγματοποιήθηκε τὸν
Μάρτιο τοῦ 2010 ἀπὸ τὸν γράφοντα
ἐκ μέρους τοῦ Μουσείου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Κύκκου καταγραφὴ καὶ φωτογραφικὴ ἀποτύπωση τῶν θρησκευτικῶν
χώρων καὶ μεσαιωνικῶν μνημείων στὴ Νεκρὰ
Ζώνη τῆς περιοχῆς Τηλλυρίας. Ἡ καταγραφὴ
ἐπετεύχθη ὕστερα ἀπὸ ἄδεια ποὺ παραχώρησε

τὸ ἁρμόδιο Τμῆμα τῆς Εἰρηνευτικῆς Δυνάμεως
τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν στὴν Κύπρο (Civil Affairs
Dpt., UNFICYP) καὶ πραγματοποιήθηκε μὲ τὴ
συνοδεία τοῦ Αὐστριακοῦ ταγματάρχη Harald
Klimmer, μὲ τὸν ὁποῖο ὑπῆρξε ἄριστη συνεργασία. Ἡ ἀποστολὴ αὐτὴ ἦταν ἡ τέταρτη κατὰ
σειρὰν μὲ τὴν ὁποία ὁλοκληρώθηκε ἡ καταγραφὴ τῶν θρησκευτικῶν μνημείων στὴ Νεκρὰ
Ζώνη ὁλόκληρης τῆς Μεγαλονήσου.

¹ Γιὰ τὶς εἰκόνες τοῦ ναοῦ πρβλ. καὶ Στ. Περδίκη, «Εἰκόνες τοῦ Θεοδοσίου Δ. Θεοδωρίδη ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Βαρίσειας» περιοδ. Ἐνατενίσεις 10 (Ἰαν.-Ἀπρίλιος 2010) 154-7.
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Eνατενίσεις

Λεπτομέρεια τοῦ λιθανάγλυφου τοῦ Ἁγ.
Γεωργίου στὴ Βαρίσεια
μὲ τὸ ἔτος ἀνέγερσης
Κοιμητήριο τοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὴ Βαρίσεια

Ὅλοι οἰ οἰκισμοὶ καὶ χωριὰ τῆς περιοχῆς
τῆς Νεκρᾶς Ζώνης τῆς Τηλλυρίας εἶναι σήμερα
ἐγκαταλελειμμένοι καὶ ἀποτελοῦν οὐσιαστικὰ
οἰκισμοὺς-φαντάσματα. Εἰσερχόμενος κάποιος
στὰ χωριὰ ἔχει τὴν ἐντύπωση πὼς πραγματοποιεῖ ἕνα ταξίδι στὸ χρόνο.
Πρῶτος σταθμὸς τῆς ἀποστολῆς μας ἦταν τὸ
χωριὸ Βαρίσεια μὲ τὸ ναὸ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου καὶ τὸ
κοιμητήριό του. Ἡ ἐκκλησία ἀνάγεται στὰ τέλη
τοῦ 19ου αἰῶνος καὶ ἀνακαινίσθηκε τὸ Μάρτιο
τοῦ 2008 σὲ συνεργασία μὲ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη.
Πρόκειται οὐσιαστικὰ γιὰ ἕναν μονόχωρο, καμαροσκεπὴ ναὸ μὲ προεξέχουσα ἡμικυκλικὴ ἁψίδα

καὶ κωδωνοστάσιο στὸ βορειοανατολικὸ ἄκρο
του μὲ μία καμπάνα. Οἱ μακρεῖς τοῖχοι φέρουν
ἀπὸ μία θύρα καὶ δύο παράθυρα ἕκαστος. Ἡ
κεντρικὴ θύρα βρίσκεται στὰ δυτικά, καὶ στὴν
ἀνατολικὴ πλευρὰ δύο παράθυρα διατρυποῦν
τὸν τοῖχο. Στὸ ἐσωτερικὸ βρίσκονται νέοι, ξύλινοι
σκάμνοι, ἀνακαινισμένοι ἁγία τράπεζα καὶ εἰκονοστάσιο χωρὶς εἰκόνες. Οἱ εἰκόνες μεταφέρονται ἀπὸ τοὺς κατοίκους, ὅταν τελεῖται μία φορὰ
τὸ χρόνο λειτουργία. Πάνω ἀπὸ τὴ δυτικὴ εἴσοδο τοῦ ναοῦ βρίσκεται ἐντοιχισμένη ἐπιγραφή:
«ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ/ ΒΑΡΙΣΙΑΣ/
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΗ ΤΟΝ/ ΜΑΡΤΙΟ 2008/ ΦΡΟ-

Τὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἁγ.
Μαύρας στὴ Γαληνή
Τὸ χωριὸ Βαρίσεια

Eνατενίσεις
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Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἁγ.
Μαύρας στὴ Γαληνή

ΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ: ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ/
ΕΙΣΕΦΕΡΑΝ: ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ
(ΠΙΤΤΑ)/ ΣΑΒΒΟΥ ΝΙΚΟΥ (ΣΙΑΡΜΑΤΤΑ)/ ΘΕΑΝΟ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ/ ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΣΙΑΧΟΥΡΟΣ». Ὑπεράνω τῆς βορείας εἰσόδου τοῦ
ναοῦ βρίσκεται ἐντοιχισμένο λιθανάγλυφο μὲ
σταυρὸ καὶ στὴ βάση του ἀναγράφεται τὸ ἔτος
1890. Στὴ δυτικὴ πλευρὰ τοῦ ναοῦ βρίσκεται τὸ
περιφραγμένο κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ μὲ τέσσερεις σταυρούς (Ἀντ. Μουζουρίδης, Ἑλ. Γ. Σιαχούρου, Κ. Πήττας, Εὐγ. ..θένου) καὶ ἕναν οἰκογενειακὸ τάφο (Νίκος καὶ Εὐαγγελία Σιαρματτᾶ).

Ἀκολούθησε τὸ κοιμητήριο τοῦ οἰκισμοῦ τοῦ
Ἁγ. Γεωργίου, τὸ ὁποῖο βρίσκεται περιφραγμένο
μὲ καγκελόπορτα καὶ περιλαμβάνει δεκάδες τάφους καὶ ἱστάμενους ἐνεπίγραφους σταυρούς. Σὲ
κτιστὸ παρακείμενο δωμάτιο διασώζεται ἀκόμη
τὸ ξύλινο νεκροκρέβατο, μὲ τὸ ὁποῖο μετέφεραν
τοὺς ἀποβιώσαντες στὸ κοιμητήριο.
Τὸ χωριὸ Γαληνή, μὲ τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, ὅπως καὶ ὁ Λουτρός, μὲ
τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, κατέχονται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὶς Τουρκικὲς δυνάμεις κατοχῆς.
Στάθηκε δυνατὸν νὰ ἐπισκεφθοῦμε μόνο τὸν

Ὑδρόμυλος Γαληνῆς

Τὸ χωριὸ Γαληνή
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Eνατενίσεις

ὑδρόμυλλο τοῦ χωριοῦ Γαληνή, ἀπὸ τὸν ὁποῖο
σώζεται μόνον ὁ κτιστὸς σκελετός του καὶ τὸ
κοιμητήριο τῆς Γαληνῆς. Ἀμφότερα βρίσκονται
ἔξω ἀπὸ τὸν κυρίως οἰκισμό. Τὸ κοιμητήριο βρίσκεται σὲ κακὴ κατάσταση καὶ χρειάζεται νὰ
συντηρηθεῖ, νὰ ἀποκατασταθοῦν οἱ σπασμένοι
τάφοι καὶ νὰ περιφραχθεῖ.
Τελευταῖο σταθμὸ τῆς ἀποστολῆς μας ἀποτέλεσε τὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἁγ. Μαύρης, τὸ
ὁποῖο εὑρισκόμενο πάνω στὸ δρόμο δέχεται
ἐπισκέψεις ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἄν κρίνει κανεὶς ἀπὸ τὶς ρωμαιοκαθολικὲς εἰκόνες καὶ τὰ ἀγαλματίδια, ποὺ ἔχουν
τοποθετηθεῖ στὸ ἐσωτερικό του. Τὸ τσιμεντένιο
ἐκκλησίδιο εἶναι μονόχωρο, μὲ δίρρυτη στέγη
καὶ προεξέχουσα ἡμικυκλικὴ ἁψίδα. Στὸ ἐσωτερικὸ σώζεται ὁ σκελετὸς τοῦ μοντέρνου εἰκονοστασίου, ὄχι ὅμως καὶ οἱ φορητὲς εἰκόνες.
Βάσει τοπογραφικοῦ χάρτη ἀναζητήσαμε ἐπίσης τοὺς δύο ναοὺς τοῦ Ἁγ. Μάμαντος, οἱ ὁποῖοι
σημειώνονται στὴν περιοχή, ἀλλὰ παρὰ τὴν ἐπιφανειακή μας ἔρευνα δὲν στάθηκε δυνατὸν νὰ
ἐντοπισθοῦν οὔτε κἄν ἐρείπιά τους. Ἐνδεχομένως
τὰ ἴχνη τους νὰ ἀποκαλυφθοῦν μόνον ἀπὸ τὴν
ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη τοῦ μέλλοντος.
Ἡ ὀργιώδης βλάστηση καὶ τὰ ἀγρινὰ ποὺ
περιφέρονταν εἶναι πλέον οἱ μόνοι κάτοικοι
τῆς περιοχῆς. Οἱ ἐν λόγῳ οἰκισμοὶ καὶ χωριὰ μὲ
τὰ μνημεῖα τους ἀκολουθοῦν μία προδιαγεγραμμένη πορεία ἐξαφάνισης μέσα στὸ χρόνο.
Ὁπωσδήποτε ἀπαιτοῦνται σὲ συνεργασία μὲ

Συνοικισμὸς Ἁγ. Γεωργίου

τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ἐργασίες συντήρησης καὶ
ἐπιδιόρθωσης τῶν θρησκευτικῶν χώρων καὶ
τῶν μνημείων. Ὅμως, ἔχουμε ἄραγε τὴν πολυτέλεια μὲ τὴν αἱμάσουσα πληγὴ τοῦ Κυπριακοῦ
νὰ τὰ χάσουμε ἐντελῶς καὶ αὐτά; Μήπως, δεδομένων τῶν καταστάσεων, ἔχει ἔρθει ἡ στιγμὴ νὰ
ἀπαιτήσουμε τὴν ἐπιστροφὴ τῶν προσφύγων
αὐτῶν τῆς Τηλλυρίας στὶς ἑστίες τους; Ἄς θυμηθοῦμε τὰ λόγια τοῦ Σοφοκλέους στὸν Οἰδίποδα
Τύραννο: ὡς οὐδὲν ἐστιν πύργος οὔτε ναῦς ἔρημος
ἀνδρῶν μὴ συνοικούντων ἔσω, ἄς ἀναλογισθοῦμε
τὶς ἐμπειρίες μας μετὰ ἀπὸ 36 χρόνια κατοχῆς
καὶ ἄν ἀπαντήσουμε θετικὰ στὸ ἐρώτημα, ἄς
σκεφθοῦμε σοβαρά, μήπως ἦλθε ἡ στιγμὴ τῆς
■
ἐπιστροφῆς στὰ πάτρια. 

Τὸ νεκροκρέββατο τοῦ
οἰκισμοῦ Ἁγ. Γεωργίου
Κοιμητήριο Ἁγ. Γεωργίου

Eνατενίσεις
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Ἡ καταστροφὴ τῆς πολιτιστικῆς
κληρονομίας στὰ Κατεχόμενα
καὶ τὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου
στὸ «Ἀρχονταρίκι» τῆς ΕΡΤ
l Τοῦ δρος Χαράλαμπου Γ. Χοτζάκογλου, Βυζαντινολόγου
Διευθυντοῦ τοῦ Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου

Μ

ὲ ἔμφαση στὸ θέμα τῆς καταστροφῆς τῆς πολιτιστικῆς
κληρονομιᾶς στὰ Κατεχόμενα
προσκλήθηκε ὁ δρ Χαράλαμπος Χοτζάκογλου ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος καὶ
Ἀλμυροῦ, κ. Ἰγνατίου, στὴ γνωστή, κυριακάτικη
ἐκπομπὴ τῆς ΕΡΤ, «Ἀρχονταρίκι», ἡ ὁποία προβάλλεται μέσῳ δορυφόρου σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Στὴν ἐκπομπὴ παρουσιάσθηκε τὸ ἐν γένει
ἔργο τοῦ Μητροπολίτου Κύκκου καὶ Τηλλυρίας
κ. κ. Νικηφόρου στὸν τομέα τοῦ πολιτισμοῦ καὶ
δόθηκε ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴ δραστηριότητα
ποὺ ἔχει ἀναπτυχθεῖ σχετικὰ μὲ τὴ διεθνοποίηση
τῆς καταστροφῆς τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς
στὰ Κατεχόμενα. Μὲ τὴ συνδρομὴ τοῦ ἐξαίρετου
σκηνοθέτη τῆς ἐκπομπῆς, κ. Νίκου Σαμπαζιώτη, προβλήθηκε ἐπίσης πλούσιο φωτογραφικὸ
ὑλικὸ καὶ ἀπευθύνθηκε ἔκκληση στοὺς τηλεθεατὲς γιὰ ἀποστολὴ στὴν Μονὴ Κύκκου παλαιοῦ
φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ ποὺ τυχὸν ὑπάρχει σὲ
ἰδιῶτες καὶ ἀπεικονίζει ναοὺς τῶν Κατεχομένων
πρὶν τὴν καταστροφὴ καὶ λεηλασία τους τοῦ
1974.
Ἡ πρόσκληση γιὰ τὴν ἐκπομπὴ δὲν προῆλθε
μόνον ἀπὸ τὴν ἀπεριόριστη ἐκτίμηση ποὺ τρέφει ὁ κ. Ἰγνάτιος γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ
Κύκκου Νικηφόρου καὶ τὴ διεθνὴ ἀπήχηση τοῦ
πολυσχιδοῦς ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου,
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον καὶ ἀγάπη ποὺ τὸν χαρακτηρίζει γιὰ τὴν Κύπρο. Ὡς ἐκ
τούτου θεωρεῖ ὡς ἐλάχιστη ὑποχρέωση τοῦ καθενός μας τὴν καλλιέργεια τοῦ νόστου γιὰ τὴν
ἐπαναλειτουργία τῶν βεβηλωμένων θυσιαστηρίων στὰ Κατεχόμενα καὶ τὴ μεταλαμπάδευσή
του σὲ ὁλοκληρο τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Διασπορᾶς,
ὁ ὁποῖος προσφέρει στὴν καταξιωμένη αὐτὴ
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ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος καὶ Ἀλμυροῦ,
κ. Ἰγνάτιος μὲ τὸν προσκεκλημένο δρα Χ. Χοτζάκογλου

ἐκπομπή του, τὴν ὑψηλότερη ἀκροαματικότητα τῶν δορυφορικῶν προγραμμάτων τῆς ΕΡΤ.
Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἐξέφρασε καὶ τὸ ἐνδιαφέρον
του νὰ προχωρήσει ὡς Ἱερὰ Μητρόπολις Δημητριάδος καὶ Ἀλμυροῦ σὲ σχετικὲς πολιτιστικὲς
δραστηριότητες γιὰ τὴν ἐνδελεχὴ ἐνημέρωση
τοῦ ποιμνίου του καὶ ἰδίως τῆς μαθητιώσας νεολαίας, ἀναφορικὰ μὲ τὴν κατάσταση τῶν μνημείων στὰ Κατεχόμενα μέσῳ ὁμιλιῶν καὶ φωτογραφικῆς ἔκθεσης. Ἀνάλογες ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν
Κύπρο ἔχει ἄλλωστε πραγματοποιήσει καὶ στὸ
παρελθὸν μὲ μεγάλη ἐπιτυχία, μὲ τὴ συνδρομὴ
τῆς δραστήριας κυπριακῆς κοινότητας τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειάς του.
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ παρακολουθήσουν τὴν ἐπομπὴ καὶ στὴν ἰστοσελίδα τοῦ Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου. 
■
Eνατενίσεις

Στιγμιότυπο μὲ τοὺς συντελεστὲς τῆς δημόσιας ἀκρόασης στὸ Στρασβοῦργο

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ
ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ
l Τοῦ δρος Χαράλαμπου Γ. Χοτζάκογλου, Βυζαντινολόγου
Διευθυντοῦ τοῦ Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου

Σ

υνεχίζονται μὲ ἀμείωτη ἔνταση οἱ
ἐργώδεις προσπάθειες τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Κύκκου, μὲ σκοπὸ τὴν ἀντικειμενικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἐνημέρωση διεθνῶν φορέων γιὰ τὴ συνεχιζόμενη καταστροφὴ τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς στὰ Κατεχόμενα. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἡ Μονὴ
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Κύκκου ἀνταποκρίθηκε θετικὰ στὴν πρόσκληση ποὺ ἀπηύθυνε ὁ Δανός εὐρωβουλευτὴς κ.
Morten Messerschmidt ὡς πρόεδρος τῆς πολιτικῆς ὁμάδας τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου «Εὐρώπη
γιὰ τὴν Ἐλευθερία καὶ τὴ Δημοκρατία» (EFD)
στὸ Στρασβοῦργο, μὲ θέμα τὴν ὑποψηφιότητα
τῆς Τουρκίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴ
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στάση της στὸν τομέα τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας. Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου
προσεκλήθη ὡς ὁμιλητὴς ὁ δρ Χαράλαμπος Γ.
Χοτζάκογλου, βυζαντινολόγος καὶ διεθυντὴς
τοῦ Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, ἐνῶ τὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄, στὸ ὁποῖο βρίσκονται οἱ περισσότεροι βυζαντινοὶ θησαυροὶ ποῦ ἐπαναπατρίζονται, ἐκπροσώπησε ὁ διευθυντής του, δρ Ἰωάννης Ἠλιάδης.
Ὁ δρ Χοτζάκογλου στὴν εἰσήγησή του ὑπὸ
τὸν τίτλο «Περιδιάβαση στὶς τουρκοκρατούμενες περιοχὲς τῆς Κύπρου: ἡ καταστροφὴ τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καὶ ἡ λεηλασία τῆς θρησκευτικῆς τέχνης» ἐνημέρωσε τοὺς παρισταμένους γιὰ τὶς ποικίλες πτυχὲς τοῦ θέματος τῆς
καταστροφῆς τῆς θρησκευτικῆς, πολιτιστικῆς
κληρονομιᾶς στὴν Κύπρο, γιὰ τὸ θέμα τῆς καταπάτησης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ
τῆς ἔλλειψης θρησκευτικῆς ἐλευθερίας σὲ ὅλες
τὶς θρησκευτικὲς ὁμάδες στὸ τουρκοκρατούμενο βόρειο τμῆμα τῆς Κύπρου, περιλαμβάνοντας
τοὺς Ἑλληνορθοδόξους, Ρωμαιοκαθολικούς,
Μαρωνίτες, Ἀρμενίους, Προτεστάντες, Ἑβραίους, καθὼς ἐπίσης καὶ τοὺς μουσουλμάνους
Ἀλεβίτες. Παρουσίασε τὸ ἔργο τῆς φωτογραφικῆς τεκμηρίωσης τῶν θρησκευτικῶν μνημείων στὰ Κατεχόμενα, τὸ ὁποῖο ἀποτέλεσε τὴν
πραγμάτωση τοῦ ἔκδηλου ἐνδιαφέροντος τοῦ
μητροπολίτη Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρου, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τόσο τὴν οἰκονομικὴ
στήριξη τοῦ προγράμματος, ὅσο καὶ μία σειρὰ
σχετικῶν διαφωτιστικῶν ἐκθέσεων, ἐκδηλώσεων καὶ ἐκδόσεων. Στοὺς εὐρωβουλευτὲς παρουσιάσθηκε καὶ ἐπιδόθηκε ἡ σχετικὴ ἔκδοση τοῦ
Μουσείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, τὴν ὁποία
ἐξέδωσε ὁ Κύκκου Νικηφόρος καὶ συνέγραψε ὁ
ὁμιλητής.
Ὁ δρ Ἰω. Ἠλιάδης ἀνέλυσε τὸ πρόβλημα
τῆς ἀρχαιοκαπηλείας στὶς κατεχόμενες περιοχές τῆς Κύπρου, τὶς ἐνέργειες ἐπαναπατρισμοῦ
ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ τῆς
Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τὶς προσπάθειες διαφώτισης καὶ ἐνημέρωσης ξένων φορέων ἀπὸ
τὸ Βυζαντινό Μουσεῖο τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, καθὼς ἐπίσης τοῦ ἐντοπισμοῦ, τῆς τεκμηρίωσης καὶ τῆς διεκδίκησης
κλεμμένων θησαυρῶν∙ γιὰ ὅσα δὲ ἔργα ἔχουν
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ἐπαναπατρισθεῖ, τὴ συντήρηση, διατήρηση καὶ
ἔκθεσή τους, ἕως τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ μπορέσουν
νὰ μεταφερθοῦν μὲ ἀσφάλεια στοὺς χώρους,
ἀπὸ ὃπου προέρχονται.
Στὸ πλαίσιο τῆς ἐκδήλωσης προβλήθηκε ἡ
ταινία μικροῦ μήκους «Κύπρος – μία κληρονομιὰ ποὺ χάνεται», παραγωγῆς ΙΡΙΔΟΣ - Γραφείου Τύπου καὶ Πληροφοριῶν.
Στὴν ἐκδήλωση παρέστησαν ἐκτός ἀπὸ
τοὺς Κύπριους εὐρωβουλευτές, Γ. Κασουλίδη, Ἀντ. Παπαδοπούλου, Κ. Τριανταφυλλίδη
καὶ Κ. Μαυρονικόλα, μεγάλος ἀριθμὸς εὐρωβουλευτῶν καὶ κοινοβουλευτικῶν συνεργατῶν
ἀπὸ τὴν Αὐστρία, Γαλλία, Δανία, Ἑλλάδα,
Ἰταλία, Μ. Βρετανία, Ὁλλανδία, Οὑγγαρία,
Πολωνία, ἐκπρόσωποι τῆς Τουρκίας, καθὼς
ἐπίσης ὁ πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος, κ. Ἀθαν. Καλλιδόπουλος καὶ ἡ κ. Κ. Παναγιωτακοπούλου
ἀπὸ τὴν Μόνιμη Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἑλλάδος
στὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης στὸ Στρασβοῦργο,
ὁ κ. Χαρ. Καυκαρίδης ἀπὸ τὴ Μόνιμη Ἀντιπροσωπεία τῆς Κύπρου στὶς Βρυξέλλες, ὁ κ. Στ.
Χατζηγιάννης ἀπὸ τὴν Μόνιμη Ἀντιπροσωπεία
τῆς Κύπρου στὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης στὸ
Στρασβοῦργο κ.ἄ.
Οἱ ξένοι εὐρωβουλευτὲς ἔδειξαν συγκλονισμένοι ἀπὸ τὸ ἀποκαλυπτικὀ, φωτογραφικὸ
ὑλικὸ ποὺ παρουσιάσθηκε καὶ ἐπὶ μία περίπου ὥρα μὲ παρεμβάσεις καὶ ἐρωτήσεις τους
ζητοῦσαν νὰ πληροφορηθοῦν μὲ λεπτομέρειες
γιὰ ποικίλες πτυχὲς τῶν θεμάτων, γιὰ τὰ ὁποῖα
ἔγινε λόγος ἀπὸ τοὺς δύο ὁμιλητές. Τὸ ζωηρὸ
ἐνδιαφέρον τους ἐπιβεβαιώθηκε καὶ ἀπὸ τὶς
κατ’ ἰδίαν συναντήσεις, ποὺ συνεχίσθηκαν ἕως
ἀργὰ τὸ βράδυ στὰ γραφεῖα τους μὲ τοὺς ὁμιλητές, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ζήτησαν πληροφοριακὸ ὑλικό, φωτογραφίες κτλ., ὥστε, ἀφενὸς νὰ
ἐνημερωθοῦν οἱ ἴδιοι καὶ ἀφετέρου νὰ ὑποβάλλουν σχετικὲς ἐπερωτήσεις. Χωρὶς μάλιστα νὰ
ἔχει προγραμματισθεῖ, κάλεσαν τοὺς ὁμιλητὲς
νὰ προχωρήσουν τὸ ἴδιο βράδυ μὲ παρουσίαση τοῦ θέματος καὶ στὴν Ὁλομέλεια τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας τῶν Ἀνεξάρτητων Εὐρωβουλευτῶν τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, ἐνῶ ἀργὰ
τὸ βράδυ ἡ πολιτικὴ ὁμάδα «Εὐρώπη γιὰ τὴν
Ἐλευθερία καὶ τὴ Δημοκρατία» (EFD) παρέθεσε πρὸς τιμήν τους δεῖπνο σὲ κεντρικὸ ἑστιατόριο τοῦ Στρασβούργου μὲ συμμετοχὴ δεκάδων
Εὐρωβουλευτῶν καὶ συνεργατῶν τους. 
■
Eνατενίσεις

Στην θαλασσοφίλητη αδούλωτη Κερύνεια
και στους πρόσφυγες Κερυνειώτες
Την κούρσεψαν οι βάρβαροι λαβώσαν το κορμί της,
μα παραμένει αδούλωτο το πνεύμα κι η ψυχή της.
Ο πόνος κι η απόγνωση καίνε τα σωθικά της,
μα σαν η λάβα ξεχυθεί θα λυώσει τα δεσμά της.
Με τις χρυσές ακρογιαλιές τ’ απάνεμο λιμάνι,
λάμπει μες στη Μεσόγειο πανέμορφο κοράλλι,
λεμονανθοί ευωδιαστοί κοσμούν το μέτωπό της,
και προσδοκά αμίλητη να φύγει ο εχθρός της.
Αυτοί που τώρα κατοικούν είναι και θάναι ξένοι,
τους νόμιμους κατοίκους της για πάντα θα προσμένει.
Πρόσφυγες εις τον τόπο τους που ζουν με μιάν ελπίδα,
να πάνε στην Κερύνεια τους, την λατρευτή πατρίδα.
Στους τάφους των προγόνων τους να παν να γονατίσουν,
τα ματωμένα χώματα να σκύψουν να φιλήσουν,
και να ευχηθούν στον Ύψιστο μέσα απ’ τη ψυχή τους,
να σώσει την Κερύνεια τους και όλο το νησί τους.
Παντελής Κούρος
Eνατενίσεις
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Nα δημευθοYν

οι περιουσίες τους

l Του Ντίνου Αυγουστή
Εκπαιδευτικού ΤΕΙ Λάρισας

Η

πολιτεία υπάρχει για να κάνει τον
πολίτη καλύτερο. Και υπουργός σημαίνει υπηρέτης του Λαού. Πολιτικοί και πολίτες οφείλουν να στοχεύουν πάντα το άριστο. Αυτό μπορεί να
γίνεται θυσιαστικά, ενίοτε μάλιστα, ακόμα και με
αυτοθυσία. Οι πολιτικοί επιβάλλεται να προωθούν
τα ζητήματα των πολιτών με απόλυτη ειλικρίνεια
και ανιδιοτέλεια.
Πόσα από τα παραπάνω, ισχύουν λοιπόν στην
σημερινή εποχή; Η απάντηση είναι δυστυχώς
αποκαρδιωτική. Γιατί, όσο και αν προσπαθήσουμε δύσκολα θα βρούμε πολιτικούς με πραγματικό
ανάστημα. Ο σύγχρονος πολιτικός διακατέχεται
συνήθως από μια υπέρμετρη έπαρση, απότοκο της
οποίας είναι η επιμονή στην δια βίου εξουσία, που
έχει ως συνεπακόλουθο την άσκηση της πολιτικής με μοναδικό στόχο την ικανοποίηση σχεδόν
αποκλειστικώς, προσωπικών αναγκών και φιλοδοξιών. Και όλα αυτά, νομοτελειακώς οδηγούν
στην ανάπτυξη επικίνδυνων καταστάσεων και
συμπλεγμάτων. Κάπως, έτσι, άλλωστε, είναι που
φθάσαμε στην κατ’ επίφαση σημερινή Δημοκρατία. Την Δημοκρατία δηλαδή της αρπαχτής και
της προώθησης των επιγόνων…
Ο Σωκράτης έλεγε: «Θέλεις να λυθούν τα προβλήματα της Πόλης; Αναζήτησε πολιτικούς που
δεν είναι ερωτευμένοι με την Πολιτεία» (εξουσία).
Αναζήτησε δηλαδή, πολιτικούς που δεν θέλουν
να πάρουν, αλλά που θέλουν να δώσουν. Γι’ αυτό,
άλλωστε, εκλέγονται οι πολιτικοί. Για να δώσουν
το άπαν των δυνάμεών τους για την πατρίδα. Γιατί, μέσα σε μια κοινωνία, αλληλοσυγκρουόμενων
συμφερόντων, αν δεν έχεις ενάρετους πολιτικούς
και νομοταγείς πολίτες, τότε, δεν έχεις ούτε Πολιτεία. Γιατί, Πολιτεία, είμαστε πρωτίστως εμείς, οι
απλοί καθημερινοί άνθρωποι, κάθε κοινωνικής και
επαγγελματικής τάξης. Πλούσιοι και φτωχοί, εργάτες και εργολάβοι, εγγράμματοι και αγράμματοι.
Και για να κάνουμε βήματα μπροστά, δεν αρκούν
μόνο τα μεγάλα λόγια, οι εκθέσεις ιδεών και οι πελατειακές σχέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση δεν
υπάρχει Ευνομούμενη και Αξιοκρατική Πολιτεία,
αφού ο πολιτικός στην προσπάθειά του να διατηρηθεί στην εξουσία, γίνεται εργαλείο ύποπτων και
σκοτεινών κυκλωμάτων, κάτι που μοιραίως καταποντίζει την κοινωνία στην ολότητά της.
Eνατενίσεις



Σε μια ευνομούμενη Πολιτεία υπάρχουν πολίτες με δικαιώματα, αλλά κατ’ αντιστοιχία υπάρχουν και πολίτες με υποχρεώσεις. Το δικαίωμα του
λόγου, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι,
το δικαίωμα των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση
και την εργασία. Και η υποχρέωση στην στράτευση, στην καταβολή του ανάλογου με την απόδοση
χρηματικού ποσού στο κοινό ταμείο του κράτους.
Αυτό σημαίνει, πολίτης με ευθύνη και πολιτικός
με υπευθυνότητα.
Ας κάνουμε λοιπόν συχνά τον απολογισμό μας.
Το χρωστούμε κυρίως στους νέους μας που τους
τάξαμε τον επίγειο παράδεισο, μα δυστυχώς τους
προδώσαμε Στους νέους μας που πεθαίνουν αβοήθητοι στις πλατείες και στα πεζοδρόμια της εξάρτησης. Στους νέους μας που σφάζονται για ασήμαντη
αφορμή στα γήπεδα. Οι νέοι μας, που αδύναμοι και
επιρρεπείς σε εκτροπές αναπόφευκτα αναπαράγουν και πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα. Οι
νέοι μας, πιστά αντίγραφα των πατέρων τους…
Έστω και αν μέσα από αυτό τον βούρκο ξεπηδάνε διαρκώς και ολάνθιστα λουλούδια. Η ανέχεια πάντα γυμνάζει και γιγαντώνει την ψυχή,
γι’ αυτό και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, που
άγνωστοι τσοπάνοι έγιναν εξαιρετικοί άνθρωποι
και σπάνιοι επιστήμονες. Αληθινοί επιστήμονες,
που ξεφυτρώνουν μέσα από σπίτια φτωχικά, από
γονείς με Αρχές Αδιαπραγμάτευτες. Γονείς, που
μαθαίνουν τα παιδιά τους να αγωνίζονται. Γιατί,
είναι πολύ μεγάλο πράγμα ο αγώνας με άδολη αγάπη και ανυστερόβουλη αλληλεγγύη, μέσα σε αυτή
την αληθινή ζούγκλα που ζούμε όλοι μας.
Υ.Γ.: Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όσους ενέχονται στις «μίζες», ανεξαρτήτως κομματικής αποχρώσεως. Αλήθεια, πότε το ελληνικό κράτος θα
δημεύσει τις περιουσίες τους; Και φυσικά δεν χρειάζονται ανθρωποθυσίες. Επιστροφή των κλεμμένων είναι που απαιτούμε... 
■
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Οι σχέσεις

των ζευγαριών
και η αντοχή τους στο χρόνο
και τη ρουτίνα

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

Μ

πορούν άραγε οι σχέσεις των
ζευγαριών να αντέξουν στο
χρόνο και στη ρουτίνα; Ποια
προβλήματα παρουσιάζονται
συνήθως και με ποιους τρόπους
μπορούν να ξεπεραστούν; Γιατί πολλοί άνθρωποι σπαταλούν μεγάλο μέρος της προσωπικής
τους ενέργειας, για να διαχειριστούν δυσκολίες
που στην πραγματικότητα δεν μπορούν να ξεπεραστούν, παρά μόνο να κατανοηθούν, και θεωρούν τη σχέση τους υπεύθυνη για τη δική τους
αποτυχία και απελπισία;

ματικά ασφαλών και ολοκληρωμένων ανθρώπων για να υπάρξει μια υγιής σχέση. Πολλοί
ψάχνουν να βρουν στο σύντροφο το αίσθημα της
ολοκλήρωσης και ψυχικής ευημερίας. Εάν αυτό
αποτύχει, τότε το ζευγάρι απομακρύνεται και
απογοητεύεται. Μια μεγάλη σύγχυση που συχνά
παρουσιάζεται είναι η παρεξήγηση του αριθμού 2
(δηλ. του να υπάρχουν 2 άνθρωποι που να αποτελούν ζευγάρι). 2 λοιπόν σημαίνει ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος και ακόμα ένας ολοκληρωμένος
άνθρωπος που αποτελούν το 2 (δηλ. το ζευγάρι)
και όχι ένας άνθρωπος που ψάχνει ένα άλλο άνθρωπο για να γίνουν ένα (δηλ. μονάδα).

Σχέσεις ζευγαριών και η σχέση
τους με την ευτυχία και δυστυχία

Οι σχέσεις είναι πιο επιτυχημένες όταν υπάρξει ωρίμανση τόσο των ατόμων όσο και του ζευγαριού. Ο έρωτας από μόνος του σαν χαρακτηριστικό δεν είναι αρκετός, αφού σε κάποια στιγμή σβήνει μπροστά σε ένα θυμό, την απογοήτευση και εκείνα όλα που προκαλούν μικρά
κενά και τραύματα.

Είναι γεγονός ότι αρκετοί άνθρωποι προξενούν κακό στον εαυτό τους μέσα από μια σχέση
που δε γνωρίζουν πώς να τη διαχειριστούν. Φυσικό επακόλουθο το άτομο αισθάνεται αδύναμο και
δυσκολεύεται ακόμα και να εργαστεί, να συγκεντρωθεί σε άλλα θέματα ή να νιώσει ευτυχισμένο.
Σε αντίθεση με το μικρό ποσοστό των ανθρώπων
που προκαλούν ισορροπία, ηρεμία και ευτυχία
στον εαυτό τους μέσα από τη δημιουργία μια σχέσης στην οποία οι διάφοροι χειρισμοί γίνονται με
ωριμότητα, αυτογνωσία και καλλιέργεια.

Τι χρειάζεται για να υπάρξει
υγιής σχέση
Επιβάλλεται η παρουσία δύο συναισθη132



Όμορφη σχέση,
όνειρο ή πραγματικότητα;
Για να διατηρηθεί ή να αναθερμανθεί ο έρωτας
θα ήταν βοηθητικό να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία, σεβασμός, αναγνώριση, αποδοχή και
άλλα ανάλογα της σχέσης, της ηλικίας των ατόμων, των εμπειριών, της κοινωνικοποίησης.
Το όνειρο μιάς όμορφης σχέσης δεν αποτελεί
απλά ένα όνειρο. Το κάθε άτομο διαθέτει μια τεράEνατενίσεις

στια ικανότητα για να αγαπήσει σωστά και να δημιουργήσει μια σωστή σχέση. Γι’ αυτό και πρέπει
να κατανοηθούν κάποιες βασικές αρχές, όπως η
αναγνώριση ότι όλοι σχεδόν χάνουν ένα δικό τους
κομμάτι όταν πρόκειται για τη σχέση αλλά κερδίζουν άλλο.

Παράγοντες που φθείρουν
μια σχέση
Η σχέση όπως και κάθε άλλος ζωντανός
οργανισμός είναι δύσκολο να διατηρηθεί πάντα υγιής. Όταν υπάρχει ο πόνος, η μόλυνση,
η κούραση, τότε χρειάζεται φροντίδα.
Η ρουτίνα και η βαριεστιμάρα είναι συνηθισμένη κατάσταση στις ερωτικές σχέσεις. Περιστέλλουν τον έρωτα και περιορίζουν την έκφραση
προσωπικών συναισθημάτων. Μειώνουν την επικοινωνία και καθιστούν το άτομο συναισθηματικά
παράλυτο. Η σχέση αφυδατώνεται και αφαιρείται
το πάθος, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η πιθανότητα ότι η σχέση θα φτάσει σε τέλος.

Λύσεις
Υπάρχει ένας τρόπος οι σύντροφοι να έρθουν πιο κοντά και αυτό είναι όταν εκφράσουν τα συναισθήματα τους ο ένας για τον
άλλον απόλυτα. Ωστόσο για να πετύχει αυτό θα
πρέπει να ακούει ο κάθε σύντροφος τα συναισθήματα του άλλου χωρίς να είναι αμυντικός, άσχετα
με τον τρόπο που μπορεί ο σύντροφος να τα εκφράζει. Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές επικοινωνίας
του ζευγαριού και κάποια βασικά δικαιώματα που
τα άτομα σαν προσωπικότητες πρέπει να έχουν σε
κάποια σχέση. Τα δικαιώματα του ατόμου είναι τα
ίδια που απολάμβανε πριν γνωρίσει την/τον σύντροφό του και πρέπει να διαφυλαχτούν Σύμφωνα
με την έρευνα του Heine, χαρακτηριστικά που
βοηθούν μια σχέση είναι οι συμπεριφορές που
επιτρέπουν την ανεξαρτησία, που δείχνουν
προσπάθεια κατανόησης του συναισθήματος
του άλλου και που εγκαθιστούν ένα κλίμα
εμπιστοσύνης.
Με τον όρο κατανόηση δεν εννοούμε υποχρεωτικά κάποιο είδος αναλυτικής σκέψης αλλά την
ικανότητα και την θέληση να εκτιμήσουμε εκείνες τις ανάγκες, επιθυμίες, προτιμήσεις, σκέψεις,
αξίες κίνητρα και συναισθήματα που αφορούν
την σχέση.
Με άλλα λόγια, το άτομο προσπαθεί να αναγνωρίσει αυτά που αισθάνεται ένα άλλο άτομο,
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προσπαθεί να μπει στη θέση του και να δει τον κόσμο με τα δικά του μάτια. Σε κάποιο εργαστήριο, η
οδηγία που δίνουν στα άτομα που προσπαθούν να
αποκτήσουν αυτή τη δεξιότητα είναι: «Προσπάθησε να φανταστείς πώς αισθάνεται το άτομο σε αυτή
την κατάσταση και πώς επηρεάστηκε η ζωή του».

Σύγχρονη κοινωνία και συμβου
λευτική στήριξη για σχέσεις
Σήμερα, ο τρόπος ζωής, οι επιλογές, οι κοινωνικές αλλαγές και η ανεκτικότητα έχουν ελαττωθεί
και σχηματιστεί ανάλογα με την εποχή. Στην εποχή μας παρατηρείται αύξηση των χωρισμών ανάμεσα σε ζευγάρια, ενώ μικρό είναι το ποσοστό των
ζευγαριών που απευθύνονται και οι δύο σε υπη133

«αγάπη». Ένα ερώτημα που θα μπορούσε να προβληματίσει τα ζευγάρια είναι το αν μπορεί απλά η
αγάπη χωρίς τις ανάλογες κοινές πράξεις που την
αποδεικνύουν, να διατηρήσει εύφορη μια σχέση.
Και αν όντως η αγάπη δε συνοδεύεται από πράξεις,
είναι πράγματι αγάπη;

Προβλήματα επικοινωνίας
στο ζευγάρι

ρεσίες στήριξης και θεραπείας της σχέσης. Όταν
τα άτομα σε ένα ζευγάρι επιχειρούν με ειλικρίνεια
και αυθεντικότητα στήριξη σε ειδικούς τα αποτελέσματα είναι παραγωγικά. Στην περίπτωση που
τα άτομα απευθυνθούν σε ειδικούς με σκοπό απλά
να κατηγορήσουν ο ένας τον άλλον και να βρουν
το ‘δίκαιο’ τους από τον ειδικό, η διαδικασία αποτυγχάνει. Προϋπόθεση για την έναρξη συμβουλευτικής διαδικασίας στο ζευγάρι είναι το κάθε
άτομο να:
l Επιθυμεί την ευημερία της σχέσης
l Να αναγνωρίζει τα δικά του κενά, τις αδυναμίες και αντιπαραγωγικές προς τη σχέση
συμπεριφορές
l Να είναι πρόθυμο να βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας ή οποιεσδήποτε άλλες δεξιότητες μπορούν να βοηθήσουν τη σχέση.

Η σημαντικότητα της κοινής
προσπάθειας
Δυστυχώς τις περισσότερες φορές στις σχέσεις, προσπαθεί μόνο το ένα άτομο που συνήθως
μετά από χρόνια εξαντλημένο και απογοητευμένο διαπιστώνει πως οι προσπάθειές του, αν και
μεγάλες, δεν μπορούν να σώσουν τη σχέση αλλά
το μόνο που θα μπορούσε να βοηθήσει θα ήταν η
εμπλοκή και του άλλου συντρόφου στη διαδικασία αυτή. Ακόμα θλιβερό φαινόμενο είναι η παρεξήγηση της λέξης «αγάπη» ανάμεσα στα ζευγάρια.
Πολλές φορές συγχέεται με τη λέξη συνήθεια ή
με τον έρωτα. Διάφοροι φιλόσοφοι, άγιοι της Εκκλησίας αλλά και απλοί άνθρωποι έχουν δώσει τις
δικές τους διάφορες ερμηνείες ως προς το τι είναι
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Πολλές είναι βέβαια και οι περιπτώσεις κατά
τις οποίες λόγω προβλημάτων επικοινωνίας ανάμεσα στο ζευγάρι τα διάφορα μηνύματα αγάπης
(είτε λεκτικά, είτε έμπρακτα) παρερμηνεύονται
από τους συντρόφους, απλά και μόνο επειδή ο καθένας από εμάς έχει μάθει να δείχνει την αγάπη του
με διαφορετικό τρόπο προς τους άλλους. Σε τέτοιες
περιπτώσεις ενώ υπάρχει αγάπη τα μηνύματα δεν
αποκωδικοποιούνται σωστά και η σχέση υποφέρει μέχρι η επικοινωνία να αποκατασταθεί. Ένας
άλλος παράγοντας που προκαλεί προβλήματα επικοινωνίας στο ζευγάρι είναι οι ανασφάλειες που
κάθε σύντροφος θα φέρει στη σχέση. Ανασφάλειες
που πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί στο άτομο
από το παρελθόν του, από άλλες σχέσεις ή από την
παιδική του ηλικία. Αυτές εμποδίζουν το άτομο
από το να δει μια καθαρή θετική εικόνα προς την/
τον σύντροφο του και έτσι αισθάνεται καχύποπτο
προς το άλλο άτομο χωρίς στην πραγματικότητα
να υπάρχει αιτία. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται μια βαθιά ματιά του ατόμου προς τον εαυτό του
και η προσωπική του προσπάθεια για αντιμετώπιση του θέματος χωρίς να ζητά συνεχόμενες λεκτικές διαβεβαιώσεις από την/τον σύντροφο. Όταν
καταφέρει να ερμηνεύει καλύτερα τα μηνύματα
αποδοχής και συμπαράστασης του συντρόφου ξεκινά να αισθάνεται καλύτερα.

Σχέσεις, ένα απλό
ή πολύπλοκο θέμα;
Το θέμα της αντοχής των σχέσεων είναι ένα
θέμα ανεξάντλητο και αφορά όλους είτε βρίσκονται σε σχέση είτε όχι. Κάποιοι το θεωρούν περίπλοκο και κάποιοι απλό. Κλείνοντας θα ήθελα να
παραθέσω κάποια σχετικά λόγια του Σαίξπηρ:
«Το να αγαπάς κάποιον δεν είναι τίποτα,
το να σε αγαπάει κάποιος είναι κάτι, το να αγαπάς και να αγαπιέσαι είναι το παν».
Ας αναρωτηθεί ο καθένας από εμάς με βάση τα
λόγια του Σαίξπηρ τι έχει, τι δεν έχει, πώς αισθάνεται και τι μπορεί να κάνει για αυτό. 
■
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Χριστιανικός

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
l Του Κωνσταντίνου Ν. Κάζου
Ιστορικού Ερευνητή

Ο

λόγος του Κυρίου κηρύχθηκε αρχικά στην Παλαιστίνη και τις γειτονικές περιοχές, εκεί όπου δημιουργήθηκαν και οι πρώτες κοινωνικές
ομάδες που επίστευσαν σ’ αυτόν.
Συγχρόνως όμως η διαδοσή του συνέβαλε τα μέγιστα και στην ακμή των γνωστών Επτά ΕκκληEνατενίσεις



σιών στην περιοχή της Μικράς Ασίας, γεγονός που
έδωσε σε αυτόν ενα Οικουμενικό χαρακτήρα απο
τη στιγμή που ο Απόστολος των Εθνών Παύλος
εκήρυξε οτι «ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην,
ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρρεν
και θήλυ, πάντες γάρ υμείς είς εστέ εν Χριστώ
Ιησού». Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού,
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ο Απόστολος πραγματοποίησε πολλές μακρές
οδοιπορίες επιτελώντας την άνωθεν σ’ αυτόν
δοθείσαν εντολήν μέσα απο χιλιάδες κινδύνους,
ραβδισμούς, λιθοβολισμούς, ληστείες και ναυάγια ταξειδεύοντας σε Συρία, Αραβία, Κύπρο και
Μικρά Ασία. Μετά ακολούθησε η άφιξή του στην
πόλη των Αθηνών όπου παίρνοντας τον λόγο στον
ονομαστό Άρειο Πάγο κηρύσσει τον λόγο του Κυρίου στους πολίτες και ομιλεί για την ανάσταση
των νεκρών. Από το ακροατήριο αυτό μερικοί τον
χλέυασαν, άλλοι του είπαν «Ακουσόμεθα σου
πάλιν περί τούτου», άλλοι δε απο αυτούς, άνδρες
και γυναίκες επίστευσαν στα λόγια του, τον πλησίασαν ποιό κοντά και συνοδοιπόρησαν μαζί του,
μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Διονύσιος ο
Αρεοπαγίτης και η Δάμαρις.
Μέσα λοιπόν απο τέτοιους αγώνες και κάθε είδους κινδύνους, ιδρύθηκαν οι πρώτες Χριστανικές
Εκκλησίες, που για την τύχη τους και την κατάστασή τους στη διάρκεια των αρχαίων αυτών χρόνων διαθέτουμε πολύ ελάχιστες ασφαλείς πληροφορίες. Λέγεται οτι λίγο πριν από το τέλος του 1ου
μ.Χ. αιώνα το Ευαγγέλιο είχε κηρυχθεί προς Ανατολάς μέχρι τα σύνορα της Ινδικής, δυτικά μέχρι
την Ισπανία, αλλά παραμένει άγνωστος ο αριθμός
των ανθρώπων που είχαν πιστεύσει στο νέο δόγμα.
Το μόνο βέβαιο ειναι οτι για να αποφασίσει ο Μέγας Κωνσταντίνος να αναλάβει τον 4ο μ.Χ. αιώνα
χωρίς δισταγμό και αποφασιστικότητα την προστασία των Χριστιανών, η δυναμή τους τουλάχιστον στην Ανατολή ήταν ήδη μεγαλύτερη απο τις
αντίπαλες δυνάμεις. Την νέα ομως αυτή κοινωνία
των Χριστιανών που άρχισε να δημιουργείται και
να μεγαλώνει, περισσότερο την βοήθησε αρχικά
να εδραιωθεί ο εσωτερικός οργανισμός που ειχαν
εφαρμόσει πολύ νωρίτερα οι Χριστιανικές Εκκλησίες. Ο οργανισμός αυτός αρχικά είχε σαν κύριο
χαρακτηριστικό του την απόλυτη δημοκρατικότητα. Κάθε Εκκλησία εξέλεγε τους ονομαζόμενους
πρεσβυτέρους, οι οποίοι μέσα απο το συμβούλιό
τους που συγκροτούσαν, ασκούσαν διαχείριση σε
όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Πρίν όμως απο το τέλος του 1ου μ.Χ. αιώνα, και
με το γεγονός οτι οι υποθέσεις έγιναν πολλές και
διαφορετικών μορφών, αποτέλεσμα ήταν τα συμφέροντα να γίνουν μεγαλύτερα και τα πάθη ισχυρότερα. Παρουσιάστηκε λοιπόν η επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί μια διοικητική αρχή η οποία
και θα προΐστατο του συμβουλίου των πρεσβυτέρων. Τη θέση αυτή κατέλαβαν αρχικά οι Επίσκοποι, οι οποίοι ομως σιγά σιγά τους πήραν ολόκληρη
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την εξουσία που είχαν, και απο τότε πλέον τους θεωρούσαν μονο απλούς συμβούλους. Ταυτόχρονα
ομως, με την επικράτηση αυτής της κατάστασης,
οι Επίσκοποι και οι Πρεσβύτεροι αποτέλεσαν πλέον μια ιδαίτερη τάξη που πήρε το όνομα Κλήρος,
και ο οποίος ξεχώριζε χαρακτηριστικά απο τον
Λαό, δηλαδή τους Λαϊκούς.
Οι Επίσκοποι όμως εκτός απο τα κύρια Ιερατικά τους καθήκοντα, είχαν και τη διαχείριση της
Εκκλησιαστικής περιουσίας, αποφάσιζαν δε και
για όλες τις διαφορές που παρουσιάζονταν μεταξύ
των Χριστιανών, γιατί αυτοί δεν επιθυμούσαν να
καταφύγουν για την επιλυσή τους σε ειδωλολάτρη
Δικαστή. Με τον θάνατο του Επισκόπου εξελέγετο
απο το σύνολο της Εκκλησίας ο νέος Επίσκοπος
ο οποίος απαραίτητα ηταν μέλος του συμβουλίου
των Πρεσβυτέρων. Ετσι λοιπόν κάθε Εκκλησία
αποτελούσε ξεχωριστή πολιτεία μέσα στις μεγαλύτερες πόλεις του Κράτους. Στη συνέχεια περίπου στο τέλος του 2ου μ.Χ. αιώνα, όλες εκείνες οι
Εκκλησίες αισθάνθηκαν την ανάγκη της επικοινωνίας και της σύνδεσης μεταξύ τους και ετσι
εδημιούργησαν τις λεγόμενες Επαρχιακές συνόδους. Ετσι λοιπόν οι Επίσκοποι των Εκκλησιών
συνεδρίαζαν την άνοιξη και το φθινόπωρο στην
πρωτεύουσα της Επαρχίας, οπου, αφού άκουγαν
τη γνώμη κάποιων εγκρίτων Ιερέων, εξέδιδαν και
με την παρουσία των πιστών αποφάσεις τους λεγόμενους Κανόνες που ρύθμιζαν τα κυριώτερα κεφάλαια της πίστεως και της πειθαρχίας. Μετά απο
λίγο χρονικό διάστημα οι τοπικές αυτές σύνοδοι
δημιούργησαν μεταξύ τους σχέσεις, ανακοινώνοντας και επικυρώνοντας τις αμοιβαίες τους πράξεις, έτσι ώστε ή Χριστιανική Εκκλησία πήρε τη
μορφή μιας μεγάλης αυτοτελούς Ομοσπονδίας Πολιτειών που ειχαν δική τους διοίκηση, δική τους
νομοθεσία και δική τους περιουσία.
Αυτός ο οργανισμός όμως δεν περιορίσθηκε
μόνο σε αυτά. Οι μεν Επίσκοποι των επαρχιακών
πόλεων υποτάχθηκαν στον Επίσκοπο της Μητροπόλεως, πάλι δε, μερικές απο τις Μητροπόλεις πήραν κάποια προεξάρχουσα τάξη απο τις άλλες, είτε
γιατί είχαν μεγάλο πλήθος Χριστιανών, είτε γιατί
ειχαν περισσότερους Αγίους ή μάρτυρες απο αυτούς που ανέδειξαν και διατήρησαν την Χριστιανική πίστη. Οι προέχουσες λοιπόν εκείνες Μητροπόλεις ονομάστηκαν πλέον Αποστολικές Εκκλησίες.
Ηταν λοπόν στην μεν Δύση η Ρώμη, στη δε Ανατολή, τα Ιεροσόλυμα, η Αντιόχεια, η Αλεξάνδρεια,
η Έφεσος, και η Κόρινθος. Ετσι λοιπόν όλες οι
Χριστανικές Εκκλησίες ειχαν μεταξύ τους επικοιEνατενίσεις

νωνία και αλληλογραφία, ώστε να δημιουργηθεί
ενας κοινός δεσμός, απο τη Βρετανία μέχρι και την
Περσία. Ο πολιτικός αυτός οργανισμός του Χριστιανισμού, ιδιαίτερα στην Ανατολή, επέφερε το
εξής παράδοξο αποτέλεσμα, σε κάθε πόλη σχεδόν
να υπάρχουν διπλές εκκλησίες, διπλές βουλές, και
διπλές αρχές, που ανήκαν αντίστοιχα σε Χριστιανούς και σε Εθνικούς.
Στην αρχή αυτές των Εθνικών που ήταν και
ισχυρότερες, απολάμβαναν με πολλούς και ποικίλους τρόπους και την προστασία της Ρωμαϊκής
μοναρχίας, με την πάροδο όμως του χρόνου άρχισαν να χαλαρώνουν και να πέφτουν σε μαρασμό,
σε αντίθεση με αυτές των Χριστιανών που, παρ’ ό,
τι εβασίζοντο στις δικές τους δυνάμεις και πόρους,
παρουσίαζαν και αύξηση και μεγαλύτερη δύναμη.
Το αποτέλεσμα αυτό έχει εύκολη και απλή εξήγηση, αφού η Ρωμαϊκή μοναρχία που ηταν ο φυσικός
προστάτης της Αρχαίας Θρησκείας, διασπούσε την
προσοχή της είτε στην αντιμετώπιση εσωτερικών
ταραχών και επαναστάσεων, είτε σε απόκρουση
εξωτερικών επιδρομών που πολλές φορές δεν μπορούσε να αναχαιτίσει. Στη μέση λοιπόν αυτής της
υλικής και ηθικής αναρχίας, οι Χριστιανικές Εκκλησίες ηταν σαν τις οάσεις μέσα στην έρημο. Σε
ένα φαύλο κύκλο εξουσίας πολλοί αυτοχειροτόνητοι Αυτοκράτορες πολεμούσαν ο ένας τον άλλον,
τα στίφη δε απο βαρβάρους που διαρκώς επετίθεντο μεγάλωναν ολο και περισσότερο την υπάρχουσα αυτή αναρχία.
Σε αντίθεση αυτής της κατάστασης ο κάθε Χριστιανός γνώριζε ποια ηταν η κυβέρνησή του και
ποιοι ήταν οι νόμοι του. Ειχε λοιπόν σταθερούς και
αμετακίνητους κυβερνήτες μαζί με την αίσθηση
της προστασίας και της σωστής καθοδήγησης.
Σε κάθε πόλη υπήρχε ένας σεβαστός άνθρωπος
που ειχε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, και σε
όλη τη χώρα επικρατούσε ενα αίσθημα σύνδεσης
των καλλίτερων και πιό ενεργών κατοίκων μεταξύ τους. Το βήμα του ρήτορα στην παλαιά Αγορά
αντικατέστησε ο άμβωνας της Εκκλησίας και η
νέα κοινωνία συνυπήρχε με αυτή που πέθαινε.
Τίθεται ομως το ερώτημα: Με έτσι διαμορφωμένη
την κατάσταση οι δύο κοινότητες μπορούσαν να
ζήσουν ειρηνικά; Οι Ρωμαίοι, αρχικά, έδειξαν αδιαφορία για το νέο δόγμα, αλλά η διαμάχη μεταξύ
των δύο κοινωνιών άρχισε νωρίς την 1η εκατονταετηρίδα μ.Χ. επί Αυτοκράτορος Νέρωνος με διωγμούς που εξακολούθησαν μετα απο μερικά διαλείμματα μέχρι τις αρχές της 4ης . Τότε εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο Μέγας Κωνσταντίνος ο οποίος
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στα τέλη του 323 μ.Χ. και σε ηλικία 49 ετών αφού,
μετά απο μακρούς και επίπονους αγώνες, ενίκησε
όλους τους αντιπάλους του αποκατέστησε την απο
πολλών χρόνων διακοπείσα ενότητα του Ρωμαικού κράτους. Ταυτόχρονα όμως δεν δίστασε με δύο
προσωπικά του νομοθετήματα να καταδείξει οτι ο
σκοπός του ήταν να τοποθετήσει την πρωτεύουσα του Κράτους στην Ανατολή. Με το μεν πρώτο
κανόνισε γενναία αποζημίωση στους Χριστιανούς
της Ανατολής αποκαθιστώντας έτσι όλες τις αδικίες που είχαν υποστεί απο τους προκατόχους του, με
το δεύτερο δε επικαλείται πλέον ρητά τις ευλογίες
του Θεού υπο την σκέπη του οποίου έθεσε και τον
εαυτό του και ολόκληρο το Ανατολικό Κράτος:
«Σε νυν, τον μέγιστον Θεόν παρακαλώ,
είης πράος τε και ευμενής τοις σοις ανατολικοίς, δι’ εμού του σου θεράποντος ορέγων ίασιν. Και ταύτα γε αιτώ ουκ απεικότως, ω δέσποτα των όλων Άγιε Θεέ, ταις σαις γαρ υφηγήσεσιν ενεστησάμην σωτηριώδη πράγματα
και διήνυσα. Διά ταύτα ανέθηκά σοι την εμαυτού ψυχήν, έρωτι και φόβω καθαρώς ανακριθείσαν. Το μεν γαρ όνομά σου γνησίως αγαπώ,
την δε δυναμίν σου ευλαβώ, ην πολλοίς τεκμηρίοις έδειξας και την εμήν πίστιν βεβαιοτέραν ειργάσω».
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Σύμφωνα με το πνεύμα του παραπάνω προοιμίου ο καθένας θα νόμιζε οτι ο Κωνσταντίνος
άμεσα θα επέβαλε την νέα Πίστη σαν επίσημο
Θρήσκευμα του Κράτους και θα κτυπούσε αποφασιστικά την Ειδωλολατρεία. Οχι βέβαια, γιατί
στην συνέχεια με την εξαιρετική σύνεση που τον
διέκρινε αναφέρει:
«Ειρηνεύειν σου τον λαόν και αστασίαστον μένειν επιθυμώ. Ομοίαν τοις πιστεύουσιν οι πλανώμενοι χαίροντες λαμβανέτωσαν
ειρήνης τε και ησυχίας απόλαυσιν. Αύτη γαρ
η της κοινωνίας επανόρθωσις και προ την ευθείας αγαγείν οδόν ισχύει. Μηδείς τον έτερον
παρενοχλείτω έκαστος όπερ η ψυχή βούλεται,
τούτω και πραττέτω».
Ετσι λοιπόν μεσα απο αυτό το πνεύμα συμβιβάστηκε ο ανταγωνισμός μεταξύ των Χριστιανών
και των Εθνικών. Μετά απο λίγο όμως θα ξεσπάσει ο μεγάλος εμφύλιος αγώνας του Χριστιανισμού που έγκαιρα τον είχε προβλέψει ο Απόστολος Παύλος γράφοντας την επιστολή του προς
τους Κολοσσαείς.
«Βλέπετε μη τις υμάς έσται ο συλαγωγών
διά της φιλοσοφίας και κενής απάτης».
Πράγματι γύρω στο 319 μ.Χ. ο Επίσκοπος Αλεξανδρείας Αλέξανδρος, άνδρας πράος και ενάρετος,
διαπίστωσε οτι μεταξύ των κληρικών της Εκκλησίας του αρκετοί επίστευαν οτι ο υιός του Θεού
ήταν μεν το πρωτότοκον των όντων, αλλά πλάσθηκε όπως όλα τα υπόλοιπα υπο του Θεού και δεν
προϋπήρχε από αιώνος. Μετά απο έρευνα του γεγονότος ο Επίσκοπος βεβαιώθηκε οτι αυτές οι καινοτομίες διεδίδοντο απο εναν εκ των πρεσβυτέρων
της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας ονόματι Άρειον,
ο οποίος ηταν και γνωστός για την δεινότητά του
στην ερμηνεία των Θείων Γραφών. Αφού λοιπόν
τον εκάλεσε, του ζήτησε να απολογηθεί σχετικά με
τις απόψεις που διέδιδε. Ο Άρειος τότε αποφεύγει
κάθε απάντηση ή ομολογία και φεύγοντας δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμμιά διαφωνία μεταξύ αυτού
και του Επισκόπου. Η δήλωσή του αυτή γίνεται
άμεσα γνωστή στον Επίσκοπο, ο οποίος σταματά
να αναφέρεται πλέον για το θέμα ονομαστικά στον
Άρειο, και με την πρώτη ευκαιρία που του δίδεται
αναπτύσει το θέμα της Τριάδος σε μια εκκλησιαστική του ομιλία. Εκεί, όπως αναφέρει και ο ιστορικός Επίσκοπος Σωκράτης, επεχείρισε να αποδείξει
«φιλοτιμότερόν τι» οτι οι τρείς υποστάσεις ήσαν
εντελέσταται προς αλλήλας ηνωμέναι και ίσαι.
Τότε ο Άρειος παίρνοντας τον λόγον εκφράζει
τον εξής πολύκροτο συλλογισμό: «Ότι, αν ο Πα138



τήρ εγέννησε τον Υιόν, ο γεννήσας προϋπήρχε
του γεννηθέντος, άρα ο Υιός δεν υπήρξεν από
αιώνος». Η συζήτηση αυτή έφερε στη συνέχεια
μεγάλη αναστάτωση και διαφωνίες σε όλη την Αίγυπτο κάτι που δεν ηταν δυνατόν να διευθετήσει
και να επιβάλλει η προσωπικότητα και οι δυνατότητες του Επισκόπου. Μεταξύ ομως των κληρικών που τον περιέβαλλαν υπήρχε και ένας νεαρός
Διάκονος μικρού αναστήματος, αλλά με φλογερή
ψυχή και ζωηρούς οφθαλμούς γεμάτους λάμψη.
Ο νέος αυτός ονόματι Αθανάσιος, τότε μόλις είκοσι
ετών, με το που άρχισε η έριδα αντιλήφθηκε αμέσως οτι ο Άρειος δεν τολμούσε να δώσει πλήρεις
εξηγήσεις για τις θέσεις του μη έχοντας συνείδηση
του τελικού συμπεράσματος, και έτσι διατύπωνε
μόνο την άρνηση της Θείας φύσης του Σωτήρος.
Με λιγα λόγια ο Άρειος παρίστανε το κήρυγμα
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού σαν ανθρώπινο
δόγμα, απογυμνωμένο απο κάθε αποκάλυψη και
έτσι εκτεθειμένο στην προσβολή κάθε φιλοσοφικού πνεύματος. Αυτά αναλογιζόμενος ο Αθανάσιος, αφιέρωσε απο τότε ολες του τις δυνάμεις στην
υπεράσπιση και την άμυνα του Ενσαρκωθέντος
Λόγου, με τόσο μεγάλη θρησκευτική πεποίθηση
και ατρόμητο θάρρος ώστε να γίνει ο ηρωικότερος
όλων των Αγίων της Εκκλησίας.
Από τον μεγαλοφυή αυτό νέο οδηγούμενος
ο Αλέξανδρος, εκάλεσε τον Άρειο να απολογηθεί
ξανά, αυτή τη φορά όμως μπροστά σε όλο τον κλήρο της Αλεξάνδρειας. Εκεί με κατάλληλα εύστοχες
ερωτήσεις τον οδήγησε, παρά την μεγάλη ρητορική του δεινότητα, να ομολογήσει τη μεγάλη βλασφημία, οτι ο Λόγος του Θεού δεν ειναι αναμάρτητος. Αυτή η ομολογία οδήγησε άμεσα και χωρίς
δισταγμό στον αναθεματισμό και την καθαίρεσή
του σαν αιρετικό και σε επέκταση σε όλους αυτούς
που αποδέχονταν τα δογματά του, δηλαδή εκτός
απο τον Άρειο ένδεκα διάκονοι και δύο Επίσκοποι.
Μετά απο αυτό το γεγονός ο Άρειος γνωστός για
την ευφράδειά του (μέχρι παροιμία σχετική διασώθηκε στη Κωνσταντινούπολη που αναφερόταν
στο «του Αρείου το απύλωτον στόμα») την εξαιρετική του ευφυΐα και την έντονη δραστηριότητά
του, εκμεταλλεύτηκε, αφ’ ενός μεν την περίπλοκη
δομή του ζητήματος, αφ’ ετέρου δε τα εξημμένα
πνεύματα, καταφέρνοντας να συγκροτήσει στην
Ανατολή μεγάλη και ισχυρή μερίδα οπαδών.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στους οπαδούς αυτούς συμπεριλαμβάνοντο και ιδιαίτεροι φίλοι του
Βασιλέως, οπως ο Νικομηδείας Ευσέβιος και ο
Ευσέβιος Καισαρείας που εθεωρείτο τότε και ένας
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των φωστήρων της Εκκλησίας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έχοντας λοιπόν κατανοήσει απο την
αρχή, οτι αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να αποτελέσει την κύρια αιτία δημιουργίας σκανδάλων και
εκτρόπων, προέτρεψε και τις δύο πλευρές να συναντηθούν και να συζητήσουν πάνω σε αυτό και να
συνδιαλλαγούν, ώστε να επέλθει ειρήνη και ηρεμία στους κόλπους της Εκκλησίας. Αλλά μάταια,
η φωνή αυτή της σύνεσης και της μετριοπάθειας
δεν επρόκειτο ποτέ να ακουστεί. Ο Άρειος έγραψε
προς τον Βασιλέα μια βλάσφημη επιστολή παραπονούμενος για την επιβληθείσα σε αυτόν αργία,
συγχρόνως δε ο Κωνσταντίνος πληροφορείται οτι
στην Αλεξάνδρεια ξέσπασαν ταραχές όπου οι όχλοι
δεν σέβονται πλέον ούτε τον ίδιον. Μπροστά σε
αυτή λοιπόν τη δυσκολία το εφευρετικό του πνεύμα βρίσκει λύση, και αποφασίζει αμέσως τι πρέπει
να κάνει. Αφού οι Ιεράρχες δεν επείθοντο μεταξύ
τους στο να σταματήσουν οι έριδες και να συνδιαλλαγούν, συνεκάλεσε Οικουμενική Σύνοδο στη
Νίκαια της Βιθυνίας για να λύσει την υπάρχουσα
διαφορά.
Στη Σύνοδο αυτή προσκλήθηκαν όλοι οι Επίσκοποι της Χριστιανοσύνης. Παρ’ ό,τι όμως που με
εντολή του Βασιλέα το Δημόσιο ανέλαβε όλα τα
έξοδα οδοιπορίας και διατροφής, προσήλθαν μεν
περισσότεροι απο τριακόσιοι Επίσκοποι, αλλά μόνο
τρείς η τέσσερις απο τη Δυτική Ευρώπη, ούτε και ο
Πάπας της Ρώμης ήλθε, στέλνοντας μόνο δύο Επισκόπους σαν αντιπροσώπους του. Οι περισσότεροι
λοιπόν Επίσκοποι ανήκαν σε Ελληνικές ή Εξελληνισμένες χώρες της Ανατολής, μεταξύ δε όλων
των Επισκόπων στη Σύνοδο διακρίθηκε ο γηραιός
Αλέξανδρος της Αλεξανδρείας πλαισιωμένος απο
το νεαρό του σύμβουλο Αθανάσιο. Δηλαδή η Σύνοδος έγινε εξ ολοκλήρου Ελληνική. Ο Βασιλεύς
Κωνσταντίνος εκφώνησε τον εναρκτήριο λόγο
στα Λατινικά, που μεταφράστηκε κατάλληλα και
άμεσα στα Ελληνικά. Όταν όμως αργότερα αναμίχθηκε σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις μίλησε Ελληνικά,
οπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ευσέβιος: ‘’ Ελληνίζων τη φωνή, οτι μηδέ ταύτης αμαθώς είχε’’.
Στη συνέχεια ολες οι πράξεις της Συνόδου συντάχθηκαν και διατυπώθηκαν στα Ελληνικά, ιδίως δε
το τότε κανονισθέν Σύμβολον της Πίστεως. Οι συμετέχοντες στη Σύνοδο Επίσκοποι συναντήθηκαν
αρχικά στις 25 Ιουνίου του 325 μ.Χ. αλλά η πρώτη
τους επίσημη συνεδρίαση έγινε 5 η 6 Ιουλίου. Η Σύνοδος δεν κράτησε περισσότερο απο είκοσι ημέρες,
και μέσα στο μικρό αυτό χρονικό διάστημα, εκτός
απο τα άλλα μικρότερης σημασίας ζητήματα, έλυσε το κεφαλαιώδες ζήτημα, το οποίο πρίν απο λίγο
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χρόνο ειχε κυριολεκτικά διαιρέσει την Εκκλησία.
Ετσι καθιερώθηκε το δόγμα οτι «ο υιός του Θεού
ητο ομοούσιος τω Πατρί», αναθεμάτισε τον
Άρειο και τους υποστηρικτές του, τους πλέον δε
ισχυρά αντιφρονούντες εξόρισε στην Γαλατία της
Μικράς Ασίας. Οι δύο Ευσέβιοι, που στην αρχή δίσταζαν να υπογράψουν το Σύμβολο της Πίστεως,
τελικά τάχθηκαν με την πλειοψηφία, βλέποντας
ότι ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος θα υποστηρίξει τα
κυρωθέντα απο τη Σύνοδο. Πράγματι ο Βασιλεύς,
μη αρκούμενος σε αυτά, εξέδωσε ειδικό διάταγμα
κατά των αντιδοξούντων, με το οποίο καλούσε να
καούν όλα τα συγγράμματα του Αρείου, και να
επιβάλλεται η θανατική ποινή σε όποιον διέδιδε ή
έκρυβε κάποιο απο αυτά. Βεβαίως αν αυτό το γεγονός εκτιμηθεί με τις σημερινές επικρατούσες αρχές ειναι αδιανόητη μια τέτοιου είδους επέμβαση
στα δόγματα της Εκκλησίας.
Αλλά ο Κωνσταντίνος ήδη ειχε πειστεί, και σ’
αυτό ειχε απόλυτο δίκιο, υπήρχαν πράγματι δυο
ιδιαίτερα σημαντικοί και ζωτικοί λόγοι, πρώτον,
αν δεν σταματούσαν άμεσα αυτές οι συζητήσεις
κινδύνευε να καταπέσει όλο το οικοδόμημα του
Χριστιανισμού, και δεύτερον οι αποφάσεις της
Οικουμενικής Συνόδου όσο οικουμενικές και άν
ήταν δεν θα μπορούσαν να ξεριζώσουν τα αίτια της
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διαμάχης, αν τα δόγματά της δεν τα επεκύρωνε
ένα Αυτοκρατορικό θέσπισμα. Δικαιολογώντας δε
την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος λέγει προς
τους Επισκόπους: «Αλλ’ υμείς μεν των είσω
της Εκκλησίας, εγώ δε των εκτός, υπό Θεού
καθιστάμενος, Επίσκοπος αν είην». Στα τέλη
Ιουλίου λύνοντας τη συνεδρίαση μίλησε προς
τους Επισκόπους με πραότητα και αγάπη, και τους
συμβούλεψε να μην επιτίθενται μεταξύ τους, δίνοντας έτσι την αφορμή σε εκείνους που ειναι πάντα
έτοιμοι να βλασφημήσουν το Θείο Όνομα. Ετσι
διαλύθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, της
οποίας το κύριο έργο υπήρξε ο προσδιορισμός του
μέρους εκείνου του Συμβόλου της Πίστεώς μας,
με το οποίο κάθε Χριστιανός ομολογεί οτι πιστεύει
«εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον υιόν του
Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προ πάντων των αιώνων. Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’
ου τα πάντα εγένετο».
Το πόσο συνετά διαχειρίστηκε αυτή την υπόθεση ο Κωνσταντίνος ειναι αναμφισβήτητο από το
αποτέλεσμα. Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν 1685
χρόνια, το κράτος αυτό στο οποίο ο Βασιλεύς συνεκάλεσε και προήδρευσε στη Σύνοδο της Νίκαιας έχει καταλυθεί απο αιώνες. Στη συνέχεια στα
ερείπια του κτίστηκαν άλλα διαφορετικά κράτη,
διαμορφώθηκαν Νέα Έθνη, δημιουργήθηκαν και
διαπλάστηκαν νέες γλώσσες, ανακαλύφθηκαν νέοι
κόσμοι, επινοήθηκαν νέες Τέχνες και Επιστήμες,
παρουσιάστηκαν νέες ανάγκες, προαιρέσεις και
δοξασίες, η υλική και ηθική όψη της Γης μας μεταβλήθηκε ολοκληρωτικά, και όμως σε ποιο σημείο
της, και σε ποια ανθρώπινη γλώσσα δεν αντήχησε
και δεν αντηχεί καθημερινά η προσευχή εκείνη
που ορίστηκε στη Νίκαια απο τους αντιπρόσωπους
του Ελληνικού Χριστιανισμού; Βεβαίως εμείς οι
Ελληνες οφείλουμε μεγάλη χάρη στούς Αρχαίους
προγόνους μας, που μέσα απο τα αριστουργήματά
τους του πνεύματος και της Τέχνης μας όρισαν
τους νόμους του Καλού, του Ωραίου και του Υψηλού, νόμους που και μέχρι σήμερα θαυμάζουμε
και εκτιμούμε. Αλλά μήπως οφείλουμε μεγάλη
ευγνωμοσύνη και στους Χριστιανούς εκείνους
προγόνους μας, οι οποίοι όρισαν τους κανόνες του
ανθρώπινου συνειδότος για την φύση της Θεότητας, κανόνες επάνω στούς οποίους θεμελιώθηκε
απο τότε όλος ο νεότερος πολιτισμός;
Αμέσως μετά απο τη διάλυση της Συνόδου της
Νικαίας, η δόξα του Κωνσταντίνου αμαυρώθηκε
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με πράξεις τις οποίες, οι μεν υποστηρικτές του δεν
κατάφεραν να αρνηθούν, οι δε εχθροί του επιχείρησαν να πολλαπλασιάσουν. Κρίνοντας απαραίτητο να πάει στη Ρώμη, οπου επικρατούσε ακόμη
η ειδωλολατρεία, δεν σεβάστηκε το θρησκευτικό
αίσθημα του πλήθους με αποτέλεσμα να τον εξύβρισουν έντονα. Εκτός από αυτό παρασύρθηκε και
απο οικογενειακές ραδιουργίες, θανατώνοντας το
καλλίτερο μέλος του οίκου του τον Κρίσπο, οπως

και κατηγορείται απο πολλούς και για το θάνατο
της Φαύστας μητριάς του Κρίσπου. Το βέβαιο ειναι
οτι ο Βασιλεύς κάτω απο το βάρος αυτών των αποτρόπαιων περιπετειών και πράξεων αναχώρησε
πίσω για τα εδάφη της Ανατολής.
Στη διάρκεια της επιστροφής του σκεπτόμενος για τη μελλοντική τύχη του κόσμου, αποφάσισε την οριστική εγκατάλειψη της Αρχαίας
Eνατενίσεις

πρωτεύουσας, η οποία φαινόταν καθαρά οτι δεν
ειχε προσεγγίσει και κατανοήσει τη μεγάλη αλλαγή που ερχόταν στην Οικουμένη. Ετσι εδραιώθηκε και παγιώθηκε η εγκατάσταση της πρωτεύουσας του κράτους στην Ανατολή, εκει οπου
θα κτιζόταν το νέο έρεισμα του ανακαινισμένου
κόσμου. Αυτή ίσως υπήρξε και η κρισιμότερη
στιγμή της ζωής του Κωνσταντίνου. Στην ίδρυση της Κωνσταντινούπολης οφείλεται η αναβίωση και εξασφάλιση της πολιτικής του Ελληνικού Εθνους και η για χίλια και πλέον χρόνια
διατήρηση της αυτονομίας του. Αυτό όμως οφείλεται όχι μόνο γιατί απλά κτίστηκε μια ισχυρή
και μεγάλη πόλη, αλλά γιατί λόγω της θεσεώς
της ειχε μοναδικά πλεονεκτήματα αποτελώντας
την πρωτεύουσα. Λέγεται οτι αρχικά ο Βασιλεύς
ειχε επιλέξει την Σόφια των Βουλγάρων, αλλοι
δε αναφέρουν και την επιλογή μιας θέσεως μεταξύ Ιλίου και Περγάμου. Αλλά κι αν υποτεθεί
οτι για αρκετό χρόνο ταλαντεύτηκε, ο χώρος τον
οποίο επέλεξε, το Αρχαίο Βυζάντιο αποδείχθηκε
το καταλληλότερο για τις επαγγελίες που ειχε
επιλεγεί να εκπληρώσει. Αυτό ειναι ακόμη ένα
ασφαλές δείγμα της μεγαλοφυίας του, όπως εκείνο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά μάλλον κάτι
περισσότερο αφου αυτή η πόλη επέζησε μέσα απο
τόσες περιπέτειες τόσους πολλούς αιώνες.
Ο Κωνσταντίνος μόλις επέλεξε πού θα κτίσει
τη νέα πρωτεύουσα, άρχισε την υλοποίησή της
και με την συνήθη γρήγορη δραστηριότητα που
τον διέκρινε τελείωσε το έργο μέσα σε εννέα μήνες του έτους 330 μ.Χ., δηλαδή μόλις πέντε χρόνια
αφού είχε συνέλθει η Οικουμενική σύνοδος της
Νίκαιας. Ο περίβολος του Αρχαίου Βυζαντίου επεκτάθηκε τόσο πολύ, ώστε η νέα πόλη να ειναι δεκαπέντε στάδια μεγαλύτερη απο την προηγούμενη.
Τα τείχη της κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος του
Ισθμού που σχηματίζεται απο την Προποντίδα και
τον Κεράτιο κόλπο, κατασκευάσθηκαν δε στην
Προποντίδα και δύο λιμένες, η οποία προηγουμένως δεν είχε κανένα, τον λιμένα των Σοφιών και
τον λιμένα του Ελευθερίου.Ταυτόχρονα με αυτά
που γίνονται στην περιφέρεια, πολλά νέα δημόσια
και ιδιωτικά κτίρια εκάλυψαν το εσωτερικό της
πόλεως, εκτός δε απο αυτά, θα αναφερθούμε ιδιαίτερα σε τρείς αχανείς πλατείες διακοσμημένες
με στοές, περιζωμένες απο γιγάντια κτίρια και επι
πλέον στον πολυθρύλητο Ιππόδρομο κοντά στον
οποίο έκτισε το λεγόμενο Παλάτιο. Αυτό περιελάμβανε πολλές αίθουσες και βιβλιοθήκες, είχε δε
τόσο μεγάλη έκταση, ώστε η αρχή του να ειναι στο
Eνατενίσεις



παράλιο τείχος και το τέλος του να φθάνει μέχρι
τη μέση της πόλεως.
Εκτός όμως απο όλα αυτά, ετίμησε το νέο
Θρήσκευμα για την εξασφάλιση του οποίου οικοδόμησε τη νέα πόλη, κτίζοντας πολλές και ωραίες
εκκλησίες, τις εφοδίασε δε με όλα τα απαραίτητα
για τη λατρεία Ιερά βιβλία και σκεύη, ανέθεσε δε
αυτή τη φροντίδα στον στενό του φίλο Επίσκοπο Καισαρείας Ευσέβιο. Πλήθος απο τα σύμβολα
της νέας Πίστεως διακόσμησαν τη νέα Πόλη και
ιδιαίτερα τα πολλά της Ανάκτορα, παρ’ όλα αυτά
ο Κωνσταντίνος δεν αμέλησε να συγκεντρώσει
σ’ αυτήν πολλά και απο τα αριστουργήματα της
Αρχαίας τέχνης, κατηγορήθηκε δε γι’ αυτό απο
αρχαίους και νεώτερους οτι απογύμνωσε τις άλλες πόλεις για να κάνει μεγαλοπρεπέστερο το
δικό του επώνυμο έργο. Ειναι βέβαιο οτι η άποψη
αυτή έχει μια δόση υπερβολής και απέχει πολύ
απο την πραγματικότητα.
Από τον Κωνσταντίνο μεταφέρθηκαν στη νέα
Βασιλεύουσα έργα τέχνης χωρίς να θιγούν κανένα
απο τα αριστουργήματα του Φειδία της Ακροπόλεως των Αθηνών, ούτε του Διός στην Ολυμπία.
Μεταφέρθηκαν όμως και στήθηκαν στον Ιππόδρομο οι Τρίποδες του Μαντείου των Δελφών και
σε ιδιαίτερα περίοπτη θέση ο χρυσός τρίποδας με
βάση το τρικέφαλο χάκλινο φίδι, δώρο των Ελλήνων στον Απόλλωνα για τη νίκη τους στη μάχη
των Πλαταιών, καθώς και οι Ελικωνίδες Μούσες
απο την κορυφή του όρους Ελικών. Με αυτή τη κίνηση μάλλον ο Κωνσταντινος μεταφέρει τα πλέον
εγκαταλελειμμένα έργα, γιατί ήδη όπως αναφέρει
ο Πλούταρχος στους δικούς του χρόνους πολύ λίγοι επισκεπτόντουσαν τους Δελφούς και ακόμη
λιγώτεροι ανέβαιναν στο όρος Ελικών για να δούν
τις Μούσες. Πρέπει να επισημάνουμε δύο σημεία:
πρώτον ότι, παρ’ ό,τι πολλά από αυτά τα έργα, αν
και τεμαχίστηκαν, συνεχίζουν ακόμη και σήμερα
να υπάρχουν στοιχεία τους εκεί, ώστε να θυμίζουν
και να διδάσκουν στις παρούσες γεννεές για το ένδοξο παρελθόν του Ελληνικού Έθνους, και δεύτερον, αν ο Κωνσταντίνος ειχε πάρει πολύ περισσότερα αριστουργήματα στη νέα Πόλη απο αυτά που
βρίσκονταν στις Επαρχίες σίγουρα αυτά θα είχαν
γλιτώσει από την πρόωρη καταστροφή τους είτε
απο τους διάφορους Βαρβάρους επιδρομείς είτε απο
το ζήλο των Χριστιανών. Τουλάχιστον όσα βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη, τα εθαύμαζαν και
τα τιμούσαν μέχρι τις αρχές του 13ου μ.Χ. αιώνα
οπότε και καταστράφηκαν απο τη βάρβαρη πλεονεξία των Δυτικών κατακτητών της. 
■
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Ενίσχυση
της εικόνας της Κύπρου
στο διεθνές περιβάλλον

l Του Νίκου Γ. Σύκα
Επικοινωνιολόγου
• Διεθνές Kέντρο Υπηρεσιών
• Τουρισμός
• Κυπριακή Προεδρία Ε.Ε. 2012

Α. Εισαγωγή:
Η τέχνη της πειθούς
Από το λόφο της Πνύκας και τη ρητορική
του Αριστοτέλη, του Γοργία και του Λυσία μέχρι τους ουρανοξύστες του Manhattan και τη
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σύγχρονη διαφήμιση του David Ogilvy, του
Alex Osborn και του Leo Burnett, ο βασικός
επικοινωνιακός στόχος παραμένει ο ίδιος: Η
μεταφορά του μηνύματος πιο απλά, πιο κατανοητά, πιο δημιουργικά, πιο διεισδυτικά,
πιο πειστικά, πιο αποτελεσματικά. Σύμφωνα
με τον Λυσία, ο λόγος πρέπει να είναι λακωνικός, με σχήματα λόγου, καθαρός, διαυγής
με έκφραση. Η ρητορική ορίζεται ως η τέχνη
της πειθούς, η επιστήμη και η τέχνη του αποτελεσματικού λόγου. Η Έλενα Σ. ΧαντζοπούEνατενίσεις

λου–Μπαλτά στο βιβλίο της «Μεταβυζαντινή
και Νεοελληνική Ρητορική» αναφέρει: «Σχετικά με την επεξεργασία της ύλης του ρητορικού λόγου, σημειώνεται εδώ αδρομερώς ότι
αποβλέπει στην καλλιέπεια και ευταξία του
λόγου, ώστε να συγκεντρώνει τις ακόλουθες
αρετές: ορθότητα, καθαρότητα, σαφήνεια,
ακρίβεια, γλαφυρότητα, ενότητα, δύναμη και
αρμονία / κάλλος».
Κάθε όψη της ανθρώπινης ζωής που εξαρτάται
από τη δημιουργία και μεταφορά νοήματος εμπλέκει στοιχεία ρητορικής. Στη σύγχρονη εποχή η
ρητορική θεωρία εφαρμόζεται σε τέχνες, όπως η
λογοτεχνία, η δημοσιογραφία, η ζωγραφική ή η
μουσική και σε επιστημονικούς κλάδους, όπως η
φιλοσοφία, η παιδαγωγική, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η γλωσσολογία, η νομική, η διοίκηση,
ακόμα και η χαρτογραφία ή η αρχιτεκτονική, ως
οπτικές γλώσσες που μεταφέρουν νόημα. Ένα
παράδειγμα από το χώρο της διαφήμισης αφορά
το γνωστό όρο «AIDA» αρκτικόλεξο των λέξεων «Attention (προσοχή) – Interest (ενδιαφέρον)
– Desire (επιθυμία) – Action (δράση)», που μπορεί
να χρησιμεύσει ως συνοπτικός ορισμός της ρητοEνατενίσεις



ρικής και των λειτουργιών της.
Οι λέξεις αποτελούν τη βάση της πειθούς. Ο
συγγραφέας και ποιητής Pearl Strachan προειδοποιεί: «Να τις χειρίζεσαι προσεκτικά, αφού οι λέξεις έχουν περισσότερη δύναμη από ατομικές βόμβες». Το μήνυμα πρέπει να προσελκύει την προσοχή, να είναι σύντομο και απλό, να το λέμε ξανά και
ξανά – και μετά να τους πούμε ξανά αυτό που τους
είπαμε. Να είμαστε παραστατικοί, δημιουργικοί. Η
εννοιολογική μεταφορά βοηθά. Η αναλογία βοηθά
να περάσει το μήνυμα πιο εύκολα.
Η ανάδειξη της αλήθειας αποτελεί την πεμπτουσία της επικοινωνίας. Το σλόγκαν της
McCann Erickson, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα επικοινωνίας στον κόσμο, μιλά από μόνο του:
«Truth well told». Σε δική μου ελεύθερη μετάφραση «Αλήθεια καλά ειπωμένη».

Β. Εφαρμοσμένη
Δημιουργικότητα
Εστιάζοντας την εκστρατεία προβολής σε μια
σαφή στρατηγική τοποθέτηση, σε μια απλή, δυνατή και σχετική δημιουργική ιδέα, σε ένα σύνθημα
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(μια λέξη, το πολύ μια φράση), πολλαπλασιάζεται
ο αντίκτυπος της όλης προσπάθειας. Διαρκής στόχος η αποτελεσματική διαφοροποίηση. Στο παρόν
άρθρο παρουσιάζονται διάφορες εναλλακτικές
δημιουργικές ιδέες και σενάρια για την ενίσχυση
της εικόνας και την προβολή της Κύπρου σε τρεις
βασικούς τομείς: α)Διεθνές Kέντρο Υπηρεσιών,
β)Τουρισμός και γ)Κυπριακή Προεδρία Ε.Ε. 2012.
Κοινός στόχος των προτεινόμενων ιδεών η ενίσχυση της εικόνας της Κύπρου στο διεθνές περιβάλλον. Σε όλες τις περιπτώσεις έχω χρησιμοποιήσει
ρητορικά σχήματα –κυρίως την εννοιολογική μεταφορά– ως τεχνική δημιουργικότητας.

1. Προβολή της Κύπρου ως
Διεθνούς Kέντρου Υπηρεσιών
Η στρατηγική γεωγραφική θέση της Κύπρου
στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας. Διαρκής
στόχος η καθιέρωση της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου σε διάφορους τομείς (επιχειρηματικό,
χρηματοοικονομικό, ναυτιλιακό, εκπαιδευτικό,
ιατρικό, αθλητικό τομέα). Η Κύπρος αποτελεί επίσης το εφαλτήριο της Ε.Ε. για τη Μέση Ανατολή
και την Αφρική.
Για την πιο πάνω διεθνή επικοινωνιακή εκστρατεία προτείνω το εξής σενάριο. Εικαστικό:
Στο χάρτη της περιοχής φαίνεται η Κύπρος στο
σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Κεντρικό μήνυμα:
«Cyprus, the strategic edge… Αt the edge of 3
continents». Πολλαπλές εφαρμογές: Ο χάρτης
της περιοχής με την Κύπρο στο σταυροδρόμι 3
ηπείρων αποτελεί το σταθερό φόντο για όλες τις
έντυπες και τηλεοπτικές καταχωρίσεις. Το σλόγκαν «Cyprus, the strategic edge… At the edge of
3 continents» επίσης παραμένει σταθερό. Όμως
σε κάθε επιμέρους εφαρμογή (Κυπριακή Προεδρία Ε.Ε., επιχειρηματικό κέντρο, εκπαιδευτικό
κέντρο κ.λπ.) υπάρχει ένα πρόσθετο στοιχείο (εικόνα / σύμβολο / κείμενο) το οποίο αλλάζει, εξειδικεύοντας την εκστρατεία προβολής ανάλογα
με την περίπτωση. Για παράδειγμα, στην εκπαίδευση θα μπορούσαμε να έχουμε: «The higher
education centre that gives you the career
edge», στον επιχειρηματικό τομέα «The business
centre that gives you the competitive edge»
κ.ο.κ. Βασικά έχω κτίσει την κεντρική δημιουργική ιδέα στη διττή σημασία (κυριολεκτική και
μεταφορική) της λέξης «άκρη» / «edge». Η λέξη
«edge» κυριολεκτικά σημαίνει άκρη, μεταφορικά
σημαίνει πλεονέκτημα.
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Η πιο πάνω πρότασή μου πληροί τα βασικά στρατηγικά και δημιουργικά κριτήρια
μιας αποτελεσματικής επικοινωνιακής εκστρατείας: 1.Ποιό είναι το όφελος; Η Κύπρος
προσφέρει το στρατηγικό πλεονέκτημα. 2.Διαφοροποίηση, μοναδικότητα – δεν υπάρχει
άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. στο σταυροδρόμι
τριών ηπείρων. 3.Η κεντρική δημιουργική
ιδέα είναι απλή, δυνατή αλλά και ευέλικτη /
εύπλαστη, αφού διακλαδώνεται (έχει ένα κοινό κορμό και πολλά κλαδιά), επιτρέποντας
πολλαπλές εφαρμογές. Με αυτό τον τρόπο
επιτυγχάνεται συνέργεια αλλά και εξειδίκευση. 4.Το κεντρικό μήνυμα είναι μονολιθικό
και πολύστοχο συνάμα.
2. Προβολή της Κύπρου ως Διεθνούς Επιχειρηματικού Κέντρου σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό του τουριστικού μας προϊόντος (π.χ.
ανάπτυξη Συνεδριακού Τουρισμού)
Με στόχο την προβολή της Κύπρου ως Διεθνούς Επιχειρηματικού Κέντρου, σε συνδυασμό
με τον εκσυγχρονισμό του τουριστικού μας προϊόντος (π.χ. ανάπτυξη Συνεδριακού Τουρισμού),
προτείνω μια διεθνή διαφημιστική εκστρατεία με
βάση το εξής σενάριο. Εικαστικό: Η περιοχή της
νοτιοανατολικής Μεσογείου φαίνεται από ψηλά
σαν ένα τεράστιο γήπεδο γκολφ με το νησί μας να
αποτελεί το «green» στο κέντρο της λίμνης. Απεικονίζεται επίσης η τροχιά που έχει διαγράψει το
πρώτο μπαλάκι του γκολφ από την Ευρώπη, το
δεύτερο μπαλάκι από την Ασία και το τρίτο μπαλάκι από την Αφρική, για να καταλήξουν –και τα
τρία μπαλάκια του γκολφ– πάνω στο «green», το
οποίο έχει το σχήμα της Κύπρου (στο κέντρο του
«green» βρίσκεται ένας μικρός ιστός με το σημαιάκι της Κύπρου). Το κύριο μήνυμα έχει ως εξής
«land your business on the green» μια δημιουργική πρόταση με διττή σημασία – κλείνω μια
συμφωνία, ένα business deal με επιτυχία, ακριβώς
όπως το μπαλάκι του γκολφ καταλήγει πάνω στο
«green» (land on the green). Στο κάτω μέρος της διαφήμισης αναγράφεται το σλόγκαν «Cyprus, the
business centre that gives you the edge», όπου
έχω αξιοποιήσει τη γνωστή αγγλική φράση–ιδιωματισμό «gives you the edge» δηλαδή σου δίνει το
πλεονέκτημα.
Με βάση την ίδια κεντρική ιδέα και το εικαστικό (σενάριο γκολφ) θα μπορούσαμε να έχουμε δύο
ακόμη εφαρμογές με διαφορετικά συνθήματα:
1. «Business or pleasure? Striking the
perfect balance».
Eνατενίσεις

2. «Hitting the centre of the green… At the
edge of three continents».
Οι πιο πάνω επικοινωνιακές προτάσεις θα
βοηθούσαν στην επίτευξη του διττού στόχου:
α)Καθιέρωση της Κύπρου ως Διεθνούς Επιχειρηματικού Κέντρου και β)ανάπτυξη του ποιοτικού
τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. (Συνεδριακού Τουρισμού, Ναυτικού Τουρισμού και κρουαζιέρων, Αθλητικού Τουρισμού).

3. Διαφημιστικό σλόγκαν
για τον Τουρισμό
Πιστεύω η χρονική αυτή περίοδος προσφέρεται για ανατοποθέτηση του τουριστικού μας προϊόντος. Το σλόγκαν αποτελεί την αιχμή του δόρατος
στην προσπάθεια για στρατηγική ανατοποθέτηση
(strategic repositioning). Για όλες τις διαφημιστικές εκστρατείες του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού προτείνω το σύνθημα «Κύπρος, ιστορική
φιλοξενία» / «Cyprus, historic hospitality». Το
σλόγκαν αυτό έχει διττή σημασία: α)Ιστορικότητα
της Κυπριακής φιλοξενίας – αναδεικνύεται η ιστορία και η φιλοξενία του τόπου, β)μοναδική / ανεπανάληπτη φιλοξενία.
Η ιδέα αυτή εφαρμόζεται εξίσου δημιουργικά
και στις δύο γλώσσες – ελληνικά και αγγλικά. Η
νέα αυτή στρατηγική τοποθέτηση αναδεικνύει
το φιλόξενο χαρακτήρα του νησιού και των κατοίκων του, προβάλλει τη διαφορετικότητα και
ενδυναμώνει την ταυτότητα του τουριστικού μας
προϊόντος. Πρωταρχικός επικοινωνιακός στόχος
να αναδείξουμε τη μοναδικότητα της Κυπριακής
φιλοξενίας. Αντίθετα, ο ήλιος, η θάλασσα και η
αγάπη αποτελούν χαρακτηριστικά όλων των Μεσογειακών χωρών.
Στο πλαίσιο της πιο πάνω εκστρατείας προβολής θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να ετοιμαστεί ένα
ενδιαφέρον διαφημιστικό φυλλάδιο –ή ακόμη και
βιβλιαράκι– με τίτλο «Η ιστορία της Kυπριακής
φιλοξενίας» (The history of Cypriot hospitality) στο
οποίο να παρουσιάζονται παραδείγματα, πρόσωπα,
σύμβολα, χώροι και εκδηλώσεις που σχετίζονται
με τη φιλοξενία στην Κύπρο από την αρχαιότητα
μέχρι σήμερα.

4. Προβολή της Κυπριακής
Προεδρίας Ε.Ε. 2012
Κάθε κράτος–μέλος που προεδρεύει της Ε.Ε. για
ένα συγκεκριμένο εξάμηνο υιοθετεί το δικό του λοEνατενίσεις



γότυπο. Το δεύτερο εξάμηνο 2012 θα είναι και η σειρά της Κύπρου. Στο παρόν άρθρο θα σκιαγραφήσω
μια δημιουργική ιδέα, ένα λογότυπο για προβολή
της Κυπριακής Προεδρίας Ε.Ε. 2012. Το λογότυπο
πρέπει να αντικατοπτρίζει τον κύριο στόχο της επικοινωνιακής εκστρατείας: Η ανάδειξη της Κύπρου
ως γέφυρας μεταξύ Ε.Ε. και Μέσης Ανατολής.
Η ιδέα πρέπει να είναι απλή και δυνατή, δημιουργική, να ελκύει την προσοχή. Το λογότυπο
πρέπει να περιέχει, να συμπυκνώνει, να συμβολίζει και να μεταφέρει την ίδια την ιδέα. Το μήνυμα
πρέπει να είναι σχετικό και ξεκάθαρο, ένα και μοναδικό. Εάν προσπαθήσουμε να περάσουμε πολλά
μηνύματα ή έστω ένα σύνθετο μήνυμα, θα αποτύχουμε. Με το να βρίσκεσαι παντού δεν σημαίνει
ότι θα σε προσέξουν. Παντού μπορεί να σημαίνει
και πουθενά.
Η πρότασή μου για το λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας Ε.Ε. έχει κάπως έτσι: Απ´
τη μια πλευρά έχουμε ένα κλαδί ελιάς με ώριμους καρπούς. Κάτω από το κλαδί της ελιάς
υπάρχει η επιστημονική ονομασία της ελιάς,
δηλ. «Olea europaea» (η ευρωπαϊκή ελιά)
η οποία παραπέμπει σαφώς στην Ε.Ε., ενώ
το ελαιόδεντρο συμβολίζει την περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου. Απ΄ την άλλη πλευρά έχουμε ένα κλαδί φοινικόδεντρου επίσης
με ώριμους καρπούς. Κάτω από το κλαδί του
φοινικόδεντρου υπάρχει η επιστημονική ονομασία του «Phoenix dactylifera». Το φοινικόδεντρο συμβολίζει τη Μέση Ανατολή. Τα δύο
κλαδιά –της ελιάς και του φοίνικα– ενώνονται
στην άκρη, σχηματίζοντας μια αψίδα η οποία
μοιάζει με γέφυρα. Κάτω από την αψίδα με τα
κλαδιά είναι το γαλάζιο της θάλασσας (συμβολίζει τη Μεσόγειο Θάλασσα). Το προτεινόμενο
λογότυπο ενώνει, συμβολικά, τους λαούς της
Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η πιο πάνω πρόταση έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 1.Ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, από τους
συνηθισμένους τύπους γέφυρας. Γέφυρες υπάρχουν χιλιάδες στον κόσμο, αρκετές από τις οποίες
είναι φημισμένες. Όμως γέφυρα που να μοιάζει με
αψίδα και να αποτελείται από δύο κλαδιά–σύμβολα (ελιά και φοινικόδεντρο) δεν υπάρχει άλλη στον
κόσμο. Είναι μία και μοναδική. 2.Προσεγγίζουμε
τον κόσμο της Μέσης Ανατολής σε συμβολικό και
συναισθηματικό επίπεδο. Ό,τι σημαίνει για εμάς η
ελιά σημαίνει και ο φοίνικας για τον Αραβικό κόσμο. 3.Το λογότυπο είναι εξίσου αναγνωρίσιμο σε
όλους τους λαούς. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. 
■
145

Το τσιφλΙκι
των ΜασΑρων
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας
1570 – 1878

l Του Δρος Ελευθέριου Αντωνίου

Τ

ην περίοδο της Τουρκοκρατίας, η Κύπρος ήταν διαιρεμένη
αρχικά σε τέσσερις επαρχίες
και αργότερα, στο τέλος της περιόδου, σε έξι. Κάθε επαρχία διαιρέθηκε σε
διαμερίσματα ή και τσιφλίκια (εικόνα 1). Η
βασικότερη διάκριση γαιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε σχέση με το δικαίωμα της κυριότητάς της, ήταν η κατηγοριοποίησή τους1.
Η Κύπρος είχε πάνω από οκτακόσια
χωριά, τα οποία όμως σταδιακά ερημώθηκαν και εγκαταλείφθηκαν. Για διοικητικούς σκοπούς στην αρχή, οι Τούρκοι
χώρισαν την Κύπρο σε δεκαεπτά διοικητικές περιοχές ή κατιλλίκια 2 . Αργότερα οι
διοικητικές περιφέρειες (εικόνα 2) ονομάστηκαν καζάδες (καζάς ή περιφέρεια του
Καδή, δηλαδή διαμέρισμα).
Το 1831 που έγινε η απογραφή, η Κύπρος είχε χωρισθεί σε δεκαεπτά καζάδες3. Η
διοικητική οργάνωση με το σύστημα καζάδων διατηρήθηκε μέχρι το 1856, οπόταν η
Κύπρος αναδιοργανώθηκε διοικητικά στις
έξι γνωστές επαρχίες (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Κερύνειας
και Πάφου). Υπεύθυνος κάθε επαρχίας ήταν

1

Eικόνα 1: Κατάστιχο ΧΧIV (1839) που περιλαμβάνει πολλές και διάφορες εγγραφές. Μεταξύ αυτών
ήταν και η φορολογία που κατέβαλλε το τσιφλίκι
των Μασσάρων. Κατάστιχα Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Κύπρου – Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ’

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου – Μοναστηριακά τσιφλίκια
στους κώδικες 49 (1813-1841) και 51 (1818–1881) Ιεράς Μονής Κύκκου.
Τα τσιφλίκια (ciftlik) είναι οι κατηγορίες των γαιών που προήλθαν από:
1. Eγκαταλελειμμένες ή ακαλλιέργητες γαίες, οι οποίες δόθηκαν από
τον Σουλτάνο.
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2. Δημόσιες γαίες (miri), που εγκαταλείφθηκαν (έρημες–mevat), από
τους καλλιεργητές.
3. Δημόσιες γαίες που μετατραπήκανε σε πλήρους κυριότητας (malk) ή
βακούφικες (valk).

Eνατενίσεις

Βλ. Ιωάννη Π Θεοχαρίδη, Οθωμανικά Έγγραφα 1572-1839, Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου
(Α 1572-1719)

Το τσιφλίκι5 ως τόπος κατοχής της γης στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία προσδιόριζε τις σχέσεις

του ανθρώπου με την αγροτική παραγωγή6.
Γύρω στα τέλη του 18ου αιώνα και ιδιαίτερα
στις αρχές του 19ου αιώνα, παρείχετο το δικαίωμα
σε Οθωμανούς αξιωματούχους7 του στρατού, ή και
σε Χριστιανούς υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να διεκδικήσουν την εκμίσθωση και εκμετάλλευση των τσιφλικιών8.
Στον αγροτικό χώρο της περιοχής Μόρφου,
περιλαμβανόταν η παραδοσιακή αγροτική μονάδα, το χωριό και τα τσιφλίκια Μόρφου, Ντερβίς Εφέντη, Πέτρας, Φλάσου και των Μασάρων9

4. Δημόσιες γαίες στις οποίες εφαρμοζόταν το μαλικανέ (malikane).
2 Κατιλλίκιν, τουρκ./ kad–lik, είναι διοικητική περιφέρεια του Καδή (ιεροδικαστή).
3 Τα ονόματα καζάδων ή κατιλλικιών, όπως αυτά είχαν καθοριστεί το
1832 ήταν:
1. Λευκωσίας 2. Κυθρέας 3. Ορεινής 4. Μόρφου 5. Λεύκας 6. Καρπασίας 7. Κερύνειας
8. Μεσαορίας 9. Αμμοχώστου 10. Λάρνακας 11. Λεμεσού 12. Επισκοπής 13. Κοιλανίου
14. Αυδήμου 15. Πάφου 16. Κουκλιών 17. Χρυσοχούς.
4 Με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 τόσο ο Διοικητής
όσο και ο Υποδιοικητής μετονομάστηκαν αντίστοιχα σε Έπαρχο και
Βοηθό Έπαρχου.
5 Ο θεσμός του τσιφλικιού (γεωργοκτηνοτροφική μονάδα), ήταν συνέχεια του τιμαριακού συστήματος, το οποίο κατέρρευσε στα τέλη του
16ου αιώνα.
6 Κυπριανός Δ. Λούη, Τα τσιφλίκια της περιοχής Μόρφου κατά την
ύστερη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, 70 (Το περιοδικό της Κατωκοπιάς, Λευκωσία, 2008).
7 Η τουρκική Διοίκηση, σκοπεύοντας να συγκρατήσει τον πληθυσμό
στο νησί, για την αναζωογόνηση της οικονομίας, έλαβε μέτρα μεταξύ
των οποίων ήταν και η απελευθέρωση όλων των δουλοπαροίκων, καταργώντας έτσι το δυτικό ευρωπαϊκό φεουδαρχικό σύστημα, παρόλο
που οι πλείστες παραγωγικές εκτάσεις και πολλά φέουδα των Φράγκων,
όπως και το φέουδο των Μασάρων, περιήλθαν στην κατοχή ανώτερων
Τούρκων στρατιωτικών, υψηλόβαθμων διοικητικών λειτουργών και
του Μουσουλμανικού Θρησκευτικού Ιδρύματος Εβκάφ. Τα κτήματα

αυτά ονομάστηκαν “τσιφλίκια”.
8 Χρ. Ι. Παπαχριστοδούλου, Λεξικό των Ροδίτικων Ιδρυμάτων, Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Αθήνα, 1986, 633, όπου αναφέρεται ότι, τσιφλίκι(ν), το και τσιφτιλίκι(ν) – μεγάλο περβόλι τουρκ.
Ciftlik.
9 Μάσαρη, τα /Μάσσαρι, το. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την ονομασία του χωριού, το οποίο βρίσκεται από το 1974 υπό τουρκική κατοχή:
1. Massara /Massari, έλεγαν κατά το Σίμο Μέναρδο, τις αγροτικές
επαύλεις, τα αγροκτήματα.
2. Αικ. Αριστείδου, Γλωσσικές Επιδράσεις από την παρουσία των Ιταλών και Βενετών στην Κύπρο. Επετηρίς Κ.Ε.Ε ΧΧΙ (1995). Στην Κύπρο
βασίζονται και ορισμένα τοπωνύμια από τον καιρό της Βενετοκρατίας
όπως Mασάρα / Masara (τόπος που διαβρέχεται, διάβρεξη), 107.
3. Jack G. Goodwin, “An Historical Toponymy of Cyprus” 1985, 1078.
Όπου αναφέρεται ότι το όνομα προέρχεται ίσως από το Mesarka (Μεσαρκά), που σημαίνει την κάτω γη (χαμηλή πεδιάδα).
4. Νέαρχος Κληρίδης, Χωριά και Πολιτείες της Κύπρου (…Μάσαρη,
τα χτισμένο στη συμβολή δύο παραπόταμων του Σερράχη, τον ποταμό
του Ακακίου και τον ποταμό της Περιστερώνας, διατηρεί το φράγκικο όνομα Masara. Εκεί είχε την έπαυλή του ο Φράγκος Φεουδάρχης
του οποίου η έπαυλη ονομαζόταν “Μασάρα”. Αρχές του 1800 το χωριό
ανήκε στον Προύχοντα Σόλων Σολωμή, που καρατομήθηκε από τους
Τούρκους στις 10 Ιουλίου 1821, 163).
5. Τα Μάσαρη βρίσκονται στη μέση δύο ορέων, του Τροόδου και του
Πενταδακτύλου.
6. Μάσαρη, τόπος παραγωγής ζάχαρης.
7. Ν. Γ. Κυριαζή, Τα χωριά της Κύπρου, Λάρνακα 1952 “… Προ αιώ-

ο Καϊμακάμης4 (ka´immakam), δηλαδή Διοικητής
του καζά και Υποδιοικητής ο Μουδίρης (mudir).

Eνατενίσεις
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(ή του Μάσαρη). Το τσιφλίκι των Μασάρων, βρισκόταν στις όχθες του χειμάρρου Σερράχη, στην
περιοχή του μεγαλύτερου υδροφόρου στρώματος
της Κύπρου10.
Το τσιφλίκι των Μασάρων, όπως και τα άλλα
τσιφλίκια της περιοχής, εφάρμοζαν ειδικό σύστημα άρδευσης στις καλλιέργειες των προϊόντων τους11.
Ο Κυπριανός Δ. Λούη, όπως αναφέρει στη Μελέτη του για τα τσιφλίκια της περιοχής Μόρφου
κατά την ύστερη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, περιλάμβαναν τη γεωργική γη, αρδεύσιμη ή
μη, λιβάδια για καλλιέργειες και για βοσκή, κτίσματα (οσπήτιον–σπίτι του καστελάνου), φούρνο,
σιδηρουργείο, σταύλους “βοκολόμανδρα” για τα
μεγάλα ζώα, όπως τα βόδια και άλλα που βοηθούσαν στην καλλιέργεια, στο αλώνισμα και στη μεταφορά, και μάνδρες για πρόβατα, αποθήκες για
την παραγωγή, απλά καταλύματα για τους εργάτες, βοηθητικούς χώρους για την παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως χαλούμια, αναρά-

νος ήτο τσιφλίτζιν του Σολωμή, καρατομηθέντος το 1821. Είναι κώμη
Μόρφου, έχουσα εκατοντάδα κατοίκων. Massa, massara και Massari,
έλεγαν τας αγροτικάς επαύλεις. Κώμη Μάσσαρι υπάρχει και εν Ρόδω.”
8. Σύμφωνα με την παράδοση, στα Μάσαρη διέμενε η Μασάρα, η πιστή
υπηρέτρια του Ρήγα, ο οποίος είχε το βασίλειό του στο μικρό γειτονικό
χωριό Βασιλικό, βόρεια του Μάσαρη. Η σύζυγός του η Ρη(γ)αινα, κατοικούσε στο άλλο γειτονικό χωριό, την Κυρά, το οποίο βρίσκεται στα
δυτικά του Μάσαρη. Στα ανατολικά και πιο συγκεκριμένα στο εγγύς
γειτονικό χωριό τη Φιλιά, έμενε η φιλενάδα του Ρήγα. Τέλος στο κοντινό χωριό Αυλώνα, το οποίο βρίσκεται στα νοτιανατολικά του Μάσαρη,
διέμεναν οι αυλικοί, ευγενείς που περιέβαλαν τον Ρήγα.
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Βλ. Ιωάννη Π Θεοχαρίδη, Οθωμανικά Έγγραφα 1572-1839, Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου (Α 1572-1719)
δες και τυριά. Επίσης στα τσιφλίκια υπήρχαν όλα
τα απαραίτητα εργαλεία όπως κάρα, άροτρα και
μύλοι, όπως ελιόμυλοι και αλευρόμυλοι12.
Υπάρχουν μαρτυρίες για τρεις μεγάλους τσιφλικάδες στα Μάσαρη, κατά τις περιόδους (1731–
1732), (1800–1821) και 1825. Στην πρώτη περίοδο,
στο οθωμανικό παραχωρητήριο έγγραφο (1144/6
Ιουλίου 1731–26 Μαΐου 1732), ο λοχαγός (Ser boluk)
Husein ήταν σπαχής13 του τιμαρίου Μάσαρη και

10 Ελευθέριος Αντωνίου – Λυγία Χριστοφόρου Αντωνίου, Μάσσαρι - θύ-

μισες μιας γης, Λευκωσία 2008, 23-39. Όπου αναφέρεται η δημιουργία
του μεγάλου εμπλουτιστικού υδατοφράγματος των Μασάρων το 1973.
11 Ακόμη και σήμερα στο κατεχόμενο χωριό Μάσαρη, υπάρχουν κατάλοιπα μεγάλων λαγουμιών, στερνών και πετραυλάκων.
12 Ερείπια και χαλάσματα από τρεις τουλάχιστον ελιόμυλους κι ενός
αλευρόμυλου υφίστανται στα Μάσαρη.
13 Ο σπαχής ήταν στρατιωτικός αξιωματούχος, Φεουδάρχης, Τσιφλικάς, ο οποίος ήταν υποχρεωμένος να υπηρετεί το σώμα ιππέων σε
αντάλλαγμα στρατιωτικού τιμαρίου (τσιφλικιού) το οποίο του είχε παραχωρηθεί από την Οθωμανική Διοίκηση.

Eνατενίσεις

κατείχε με αυτοκρατορικό μπεράτι, το υπαγόμενο στον καζά Μόρφου, χωριό, Μάσαρη (εικόνα 3).
Στη δεύτερη περίοδο (1800–1821), όπως αναφέρει
ο Χρ. Παπαδόπουλος14, στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (29.07.1931) με τίτλο “Κυπριακαί θυσίαι εις την
μεγάλην Ιδέαν, η εκατόμβη της 9ης Ιουλίου 1821…”.
Στο κτήμα του τσιφλικιού των Μασάρων15, υπήρχε και το κονάκι του τσιφλικά16 Σόλων Σολωμή
(εικόνα 4).
Όπως φαίνεται ο προύχοντας Σολωμής, κάτοχος του τσιφλικιού των Μασάρων17, ήταν και κάτοχος πολύ μεγάλης περιουσίας18, μεταξύ άλλων
και των τσιφλικιών Φλάσου και Μόρφου.
Μετά το θάνατο του Σόλων Σολωμή19, (εικόνα 5) η περιουσία του δημεύθηκε. Έτσι αφού το
τσιφλίκι των Μασάρων περιήλθε πρώτα σε διάφορους ανώτερους Οθωμανούς αξιωματούχους του
στρατού καθώς και σε άλλους Χριστιανούς αξιωματούχους της Επαρχιακής Διοίκησης, οι οποίοι
επωφελήθηκαν, διεκδικώντας την εκμίσθωσή του,
τελικά κατέληξε στον Χατζηλούκα Χατζηκωνσταντή20. Αναφορές από τα κατάστιχα V+VII του 1825
του Αρχείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου
σημειώνεται ως ο μόνος φορολογούμενος από τα
Μάσαρη, ο προύχοντας τσιφλικάς, Χατζηλούκας
Χατζηκωνσταντής (εικόνα 7).
Η έπαυλη Μασάρα 21, αργότερα τιμάριο, τσιφλίκι των Μασάρων και τέλος, το χωριό Μάσαρη,
άφησαν με τη σειρά τους, ανεξίτηλα τα σημάδια
τους, τόσο στην αγροτική κοινωνική ζωή της
υπαίθρου, όσο και στην ευρύτερη δομή της κυπριακής κοινωνίας.

14 Διευθυντής Αστικής Αγ. Σάββα.
15 Σίμος Μενάρδος, Τοπωνυμικαί

και Λαογραφικαί Μελέται, Αθήνα,
1907. Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών ΧΧΧΙ, Λευκωσία, 2001.
“…Ιδίας προσοχής άξιο είναι το Μάσαρι (ή τα), κωμίδιον του Μόρφου,
αφού έχον 70 κατοίκους, περί ου είναι γνωστόν ότι ήτο τσιφλίκι…Τοιούτο δε (τσιφλίκι) βεβαίως ήτο και επί των Φράγκων, οίτινες massa και
massara και massar, έλεγον τας αγροτικάς επαύλεις...” (εικόνα 6).
16 Το κονάκι του τσιφλικά Σόλων Σολωμή (ο οποίος και ήταν ένας από
τους 486 πρόκριτους, προύχοντες, εθνομάρτυρες, που καρατομήθηκε στις 10 Ιουλίου του 1821 από τους Τούρκους. Μια μόνο μέρα μετά
τον σφαγιασμό του εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των
άλλων Αρχιερέων του νησιού). Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων
των Μασάρων, το κονάκι του Σόλων Σολωμή βρισκόταν δίπλα από την
εκκλησία του Αγίου Αντωνίου (μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός του
15ου αιώνα). Χαλάσματα της οικίας του Σολωμή υπάρχουν ακόμη και
σήμερα.
17 “Το τσουβλίτζιην των Μασάρων” όπως αυτό προφέρεται ακόμη από
μερικούς πολύ ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού.
18 Κατά την αυτήν 10ην Ιουλίου εκαρατομήθηκαν οι προύχοντες της
Λευκωσίας... Σόλων Σολωμής (του οποίου εδημεύθησαν μία οικία κείμενη εν τη συνοικία Αγ.Αντωνίου, η εν τω χωρίω Φλάσου περιουσία
αποτελουμένη από κατοικίαν, ελαιοτριβείον, γαίας, ύδωρ, ελαιόδεν-
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“Εις το χωρίδιον Μάσσαρη, εκ 15 μόλις οικογενειών αλλ’ έχον την τιμήν να αριθμή ένα
εθνομάρτυρα κατά τας σφαγάς του 1821, από της
ενάρξεως του πολέμου η κανδήλα προ της εικόνος του Αγ. Γεωργίου εν των Ναώ σβύνεται μικρόν μετά το άναμμα καθ’ εκάστην. Τούτο ελύπει πολύ τον ευλαβή χωρικόν όστις είχε την φροντίδα ταύτην. Κατά τίνα νύκτα κατ’ όνας είδεν ο
χωρικός ούτος τον Άγιον όστις τον καθησύχασε
λέγων αυτώ ότι απουσιάζει εις τον πόλεμον και
είναι περιττή η κανδήλα.”

δρα και πρόβατα, η εις το χωρίον Μάσαρι περιουσία περιλαμβάνουσας
ως αύτως κατοικίαν, γαίας, ύδωρ, ελαιόδενδρα και πρόβατα και η εν
Μόρφου περιουσία απαρτιζομένη εν κατοικίας, νερόμυλου, ύδατος και
γαιών’
19 Βλ. Ελευθέριος Αντωνίου – Λυγία Χριστοφόρου Αντωνίου, Μάσσαρι
- θύμισες μιας γης, εκδόσεις Βιβλιεκδοτική, Λευκωσία, 2008, 272, 273,
274. Ο Σόλων Σολωμής είχε μια κόρη, την Χρυσταλλού και τρεις γιους,
τον Δημήτριο, τον Ελευθέριο και τον Ιωάννη.
20 Ο Χατζηλούκας και ο Χατζηλοιζής Χαντζηκωνσταντίνου ήταν αδέλφια και κατάγονταν από το Καϊμακλί. Στις αρχές του 1800 μετοίκησαν
στα Μάσαρη όπου και δημιούργησαν τις οικογένειές τους.
21 Γεώργιος Χατζιδάκις, Περί του ετύμου της λέξεως Μεσαρέα, ΑΘΗΝΑ ΣΥΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ, Αθήνα τόμος VI, 1894, 22. Massara,
εσήμαινε δι’αρχικώς κτήμα, μετά επαύλεως αγροτικής, κατόπιν δε
αυτήν την επί του κτήματος κυριότητα.. Επίσης περιελάμβανεν εν τη
εννοία αυτής πάσαν κτήσιν. Massarius, δι’εκαλείτο ο καλλιεργών γεωργός την μασσάραν, ο φύλαξ αυτής, ή και ο όποιος, ωσαύτος ο κατοικών
εν αυτή…βλ.επίσης ό.π. 24, όπου αναφέρεται ‘‘Αν δε το όνομα μασσάριος δεν περιεσώθη εν τη γλώσση του λαού, τούτο προήλθε διότι ήτο
ιδιότης πεπερασμένη των καλλιεργητών, συνδεομένη με τρόπον ίδιον
και υποχρεώσεις ιδίας αυτών. Ευθύς ως κτήμα τιμαριούχου έπαυσεν
ον μασσάρα αυτού, οι καλλιεργηταί δεν ηδύναντο να φέρουσι πλέον το
όνομα του μασσαρίου’’
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Γενεαλογικό Δέντρο Σόλων Σολωμή

Giovanni Maria Turrini, «Cyprus Insula»
(75x110 mm), Il theatro del Mondo-Candia,
Βενετία 1655. Ο χάρτης μινατούρα της Κύπρου εκδόθηκε από τον Turrini στη Βενετία
και είναι προϊόν αντιγραφής από τον άτλαντα τσέπης του Ortelius

Κατάστιχα V + VII 1825 – Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου
Φορολογούμενος ο Χατζηλούκας Χατζηκωσταντής από το Μάσσαρι
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Εφημερίδα Κυπριακός Φύλαξ 27.10.1912, η
“είδηση” φιλοξενήθηκε στην εφημερίδα με τίτλο
Αγία Απλότης, Sancta Simplicitas. 
■

Eνατενίσεις

Τρεις γενιές γράφουν
για τον σκλαβωμένο
γενέθλιο τόπο
l Του Σάββα Παύλου
Φιλολόγου Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

Γ

ιάννης Ορφανίδης, Κυθρέα, ο τόπος
μου. Οι οικογένειες, ο τόπος, η εισβολή
και άλλα περιστατικά. εκδ. Ακτή, Λευκωσία 2010. Νίκος Ορφανίδης, Ο τόπος
της Κυθρέας. Αφιερωματικό λεύκωμα,
εκδ. Ακτή, Λευκωσία 2008. Γιώργος Ορφανίδης,
Τόπος μαρτύρων. Η εμπειρία της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην περιφέρεια της Κυθρέας. εκδ.
Ακτή, Λευκωσία 2008.
Έχει τονιστεί, από πολλούς μελετητές, η στροφή της έρευνας και της συγγραφής για τις κοινότητες της σκλαβωμένης Κύπρου. Μετά 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 κοινό152



τητες 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. Στην περίπτωση της Κυθρέας υπάρχει ένα αξιοσημείωτο γεγονός, έχουμε τρία βιβλία
τα οποία προέρχονται από τους κόλπους της ίδιας
οικογένειας. Γράφουν για τον κατεχόμενο γενέθλιο τόπο οι: Γιάννης Ορφανίδης (παππούς και πατέρας), Νίκος Ορφανίδης (πατέρας και γιος), Γιώργος Ορφανίδης (γιος και εγγονός)
Eνατενίσεις

Ο Γιώργος Ορφανίδης κεντρώνει το ενδιαφέρον του ειδικά για την περίοδο του 1974, πώς ένας
πανάρχαιος ελληνικός τόπος σκλαβώθηκε στον
Τούρκο κατακτητή. Η μελέτη του καλύπτει τις
κύριες πλευρές αυτής της τραγικής περιόδου με τα
γεγονότα που ακολούθησαν την πρώτη φάση της
τουρκικής εισβολής στις 20 Ιουλίου του 1974, με
αναφορά στις πρώτες πολεμικές επιχειρήσεις αλλά
και στην υποδοχή στην Κυθρέα των πρώτων προσφύγων από την πόλη και επαρχία της Κερύνειας.
Ακολουθεί το δεύτερο μέρος με τη δεύτερη φάση
της εισβολής που αναφέρεται στην εγκατάλειψη
της Κυθρέας και την είσοδο των τουρκικών στρατευμάτων. Από κει και πέρα αρχίζει η φρικιαστική δοκιμασία με τις σφαγές και τις δολοφονίες,
με ιδιαίτερη αναφορά στις μαζικές εκτελέσεις στο
Παλαίκυθρο, την εμπειρία των εγκλωβισμένων
και τον εγκλεισμό τους σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως στη Βώνη. Ακόμη υπάρχουν ειδικά κεφάλαια για τους αγνοούμενους της Κυθρέας και
την εμπειρία των Κυθρεωτών που μεταφέρθηκαν
αιχμάλωτοι στην Τουρκία. Στόχος μου, αναφέρει
ο συγγραφέας, ήταν να επισημάνω τον αντίκτυπο
των πολεμικών γεγονότων στη ζωή των απλών,
καθημερινών ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής
Κυθρέας και να εστιάσω στις συγκλονιστικές,
πρωτόγνωρες εμπειρίες τους, πολλές από τις οποίες απέβησαν τραυματικές και σημάδεψαν ολόκληρη τη μετέπειτα ζωή, τόσο των ιδίων όσο και των
οικογενειών τους. Η εργασία του κλείνει με την
εξέταση της πολιτισμικής και οικολογικής καταστροφής που προκάλεσε η κατοχή με τους λεηλατημένους ναούς, την ανεξέλεγκτη λατόμευση, την
εξαφάνιση των κήπων και των περιβολιών.
Η μελέτη του Γιώργου Ορφανίδη βασίστηκε σε
υλικό αρχείων, σε περιοδικά και εκδεδομένα χρονικά και μαρτυρίες, σε λογοτεχνικά κείμενα και σε
άλλες αναφορές και καταγγελίες για όσα συνεβησαν στην Κυθρέα καθώς και σε προφορικές μαρτυρίες από το οικογενειακό του περιβάλλον. Εκδιπλώνει το θέμα του με νηφαλιότητα και σύμφωνα με τη
ερευνητική δεοντολογία. Όμως η συγκίνηση αναφύεται σε διάφορα μέρη του κειμένου αφού αναφέρεται και σε οικεία πρόσωπα και σε οικείο τόπο.
Στο βιβλίο του Νίκου Ορφανίδη, Ο τόπος της
Κυθρέας. Αφιερωματικό λεύκωμα, η μνήμη εκδιπλώνεται μέσα από λογοτεχνικά, κυρίως, κείμενά του, που δημοσιεύτηκαν προηγουμένως, όπως
από τα βιβλία πεζογραφίας Το βραδινό λεωφορείο,
Ο Άγγελος έφυγε ευτυχισμένος, Κλειώ, τις ποιητικές συλλογές Ανατολική θάλασσα, Η άλλη βιογραφία, Η Λυπημένη στο Μαγεμένο Δάσος, αλλά
Eνατενίσεις



και δοκιμιακού τύπου κείμενα που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά και εφημερίδες καθώς και στον
τόμο Επί πτερύγων ανέμων. Μετά την εισβολή του
1974 και την απώλεια της γενέτειράς του, ο συγγραφέας επιστρέφει συνεχώς στον τόπο όπου βλάστησαν τα δώδεκά του χρόνια και με το όχημα της
λογοτεχνίας προσπαθεί να μετακυλίσει τον πόνο,
μεταπλάθοντας το οδυνηρό φορτίο της μνήμης σε
στίχους και πεζογραφικές εκδιπλώσεις. Εκκλησίες, άγιοι, μάρτυρες και μετανάστες, σχολεία, γειτονιές, εκδηλώσεις, φωτογραφίες, το ήθος, το έθος
και η συνήθεια μιας ελληνικής κοινότητας που
εκθεμελιώθηκε βάναυσα και ανελέητα. Στο βιβλίο
προτάσσεται το κείμενο “Ο τόπος της Κυθρέας”
που διαβάστηκε σε εκδήλωση του Δήμου Κυθρέας.

Ο συγγραφέας αναφέρεται στην περιήγηση της
σημερινής Κυθρέας, βλέπει την άγρια και καταπιεστική σφραγίδα της κατοχής, σημειώνοντας την
“απουσία”: πως ένας κόσμος που έσφυζε από ζωή
χάθηκε, όταν όχι μόνο τα οικεία πρόσωπα αλλά και
“τα τοπία που γνωρίζαμε, έχουν αποσυρθεί”. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Νίκος Ορφανίδης, ως φόρο
τιμής προς τον τόπο καταγωγής του, επιμελήθηκε,
το 2002, τον τόμο Κυθρέα χαρίεσσα με συναγωγή
κειμένων για την γενέτειρά του. Ποιήματα και
πεζά από το χώρο της λογοτεχνίας και ταξιδιωτικά
κείμενα επαναφέρουν την εικόνα του γενέθλιου
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τόπου. Ακολουθούν τα ιστορικα κείμενα με πλήθος πληροφορίες για την κοινωνία, την παραγωγή
και την εκκλησιαστική ζωή της κοινότητας.
Ο Γιάννης Ορφανίδης, σε ηλικία 90 χρόνων,
εκδιπλώνει τις μνήμες και σκέψεις του για την
Κυθρέα, σε ένα κείμενο-χρονικό. Είναι η ιστορία
της “χαρίεσσας Κυθρέας”, ενός ακμάζοντος διοικητικού και οικονομικού κέντρου, από το στόμα
ενός αυθεντικού λαϊκού συναξαριστή, σημειώνει
εύστοχα ο Πέτρος Παπαπολυβίου στο προλογικό
του σημείωμα. Όπως τονίζει και ο Γιώργος Καζαμίας σε εισαγωγικό σημείωμά του για το βιβλίο
“το έργο καλύπτει διάστημα σχεδόν δύο αιώνων,
από τη σκοπιά της οικογενειακής ιστορίας και των
αναμνήσεων, όπως μεταδόθηκαν προφορικά από
τον πληροφορητή. Υποδειγματικά οργανωμένη,
η επεξεργασμένη αφήγηση καλύπτει μια σειρά
θεμάτων που εκτείνονται από την καταγωγή του
πληροφορητή και την περιγραφή της ιδιαίτερης
πατρίδας του, της Κυθραίας, μέχρι τα τραυματικά βιώματα της τουρκικής εισβολής. Στη διαδρομή προσεγγίζεται πλούτος άλλων θεμάτων.” Οι
οικογένειες, τα παιδικά χρόνια, ο Κεφαλόβρυσος,
παλιά αρχοντικά, άνθρωποι και γειτονιές, δάσκαλοι και γιατροί, τα μεγάλα κτήματα της Κυθρέας.
Πάντα με την άμεση μαρτυρία που ξέρει να καθορίσει εν χώρω και εν χρόνω, να μνημειώσει τη
συγκεκριμένη ανθρώπινη πράξη και συμμετοχή.
Πάντα και παντού, τοπωνύμια, κτήματα, επώνυμα και βαφτιστικά ανθρώπων, μια διήγηση κεντημένη με ονόματα. Που φτάνει στο σήμερα με
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την πικρή πραγματικότητα: “Τώρα το σπίτι μας
το γκρέμισαν οι Τούρκοι. Δεν υπάρχει τίποτε εκεί,
παρά μόνο χόρτα. Και το περιβόλι ξεράθηκε και το
έκαναν οικόπεδο. Το περιβόλι το είχε φυτέψει ο πεθερός μου, ο Κκόλας. Είχε απ’ όλα τα δέντρα μέσα.
Λεμόνια, πορτοκάλια, φράππες, μανταρίνια, ελιές,
μαραπέλλες. Στην άκρη, στο δρόμο, είχε συκιές,
περνούσε και έτρωγε ο κόσμος. Απέναντι από το
καφενείο του Αποστολή, στο χωράφι του Ανδρέα
του Πραματευτή, που τον σκότωσαν οι Τούρκοι,
έκτισαν ένα απαίσιο μνημείο πολέμου οι Τούρκοι.
Η γειτονιά έγινε αγνώριστη».
Τρεις, λοιπόν, εκδόσεις, από τους κόλπους της
ίδιας οικογένειας για το κατεχόμενο κεφαλοχώρι. Στην περίπτωση του γηραιότερου Ορφανίδη
έχουμε εκδίπλωση της μνήμης, μέσα από τις θύμισες αναδύεται ο γενέθλιος χώρος ως κοινωνία
και ήθος ανθρώπων, ως παραγωγή και εργασία, ως
ιστορική πρόσληψη. Στην περίπτωση του μεσαίου
Ορφανίδη έχουμε τη λόγια-φιλολογική, τη λογοτεχνική, κυρίως, εκδίπλωση του θέματος, στην
περίπτωση του νεαρότερου Ορφανίδη έχουμε στα
χέρια μας τα αποτελέσματα της έρευνας και της
κριτικής επισκόπησης. Ο πρώτος μαρτυρία, ο δεύτερος λογοτεχνία, ο τρίτος μελέτη.
Το 1974, τη χρονιά της εισβολής και της απώλειας της Κυθρέας, ο πρώτος (ο πατέρας και παππούς Γιάννης Οικονομίδης) ήταν 54 χρονών, ο
δεύτερος (ο γιος και πατέρας Νίκος Ορφανίδης)
ήταν 25 χρονών και ο τρίτος (ο εγγονός και γιος
Γιώργος Ορφανίδης) ήταν πέντε μηνών. 
■
Eνατενίσεις

15η Ιουλίου 2010
Μου ’πες να γράψω για την μέρα αυτή, αυτήν της καταδίκης.
Τι να καταδικάσω;
Τον εαυτό μου θυσιάζω ολόγυμνο μπροστά της, να με δεχτεί με τις
αμαρτίες μου.
Γιατί εγώ δεν έζησα να δω, μα ξέχασα ποιο χώμα με μεγάλωσε, ποιος
ήλιος μου χάιδεψε γλυκά, το παιδικό μου αθώο πρόσωπο.
Γιατί εγώ δεν έζησα να δω, το μόνο που βλέπω τώρα είναι πανό,
πλακάτ, σε αντίθετους δρόμους, σε αντίθετες πορείες.
Κι εσύ μου ’πες να γράψω για την μέρα αυτή, αυτήν της καταδίκης.
Που σήμερα φοριέται σε φανέλες πνιγμένες με κασκόλ, για να
ταΐσουνε τους λύκους μάτια μου!
Κι εσύ μου λες να γράψω…
Όταν μπορέσει τούτη η μέρα να με δεχτεί, χωρίς εγώ να την προδίδω
καθημερινά, τότε θα γράψω.
Θα γράψω για την μέρα αυτή, αυτήν της καταδίκης.

Μάριος Νικολαΐδης
15.7.2010
Eνατενίσεις
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΡΙΚ ΛΙΝΤΕΛ
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Οι δρόμοι της φωτιάς...
l Του Σάββα Κοσιάρη
Δημοσιογράφου-Αθλητικογράφου

Ο

διεθνούς φήμης Ελληνας μουσικός
Βαγγέλης Παπαθανασίου (ο οποίος
κατάγεται από το Βόλο) βραβεύθηκε το 1982 με Οσκαρ για τη μουσική του στην κινηματογραφική
ταινία «Οι δρόμοι της φωτιάς». Η ταινία, η οποία
προβλήθηκε στους κινηματογράφους στις αρχές
της δεκαετίας του 1980 παρουσιάζει τους Ολυμπιακούς αγώνες του 1924 στο Παρίσι, μέσα από
την προσπάθεια δύο δρομέων από την Βρετανία,
του Χάρολντ Αμπραχαμς στα 100μ και του Έρικ
Λίντελ στα 400μ, για να φτάσουν στη διάκριση.
Πιο συγκλονιστική βέβαια η ιστορία του Ερικ
Λίντελ ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στον Κύριο και τους ανθρώπους. Ιστορία που αξίζει τον
κόπο να μάθουμε.
Ο Ερικ Λίντελ γεννήθηκε στην Κίνα στις 16
Ιανουαρίου από Σκωτσέζους γονείς που ήταν ιεραπόστολοι εκεί. Στα έξη του χρόνια εγκλείστηκε
μαζί με τον αδελφό του Ροπ στο οικοτροφείο του
Κολλεγίου Eltham στην Αγγλία το οποίο φιλοξενούσε αγόρια, παιδιά των ιεραποστόλων. Εκεί
έδειξε και τις πρώτες ικανότητές του στον αθλητισμό ιδιαίτερα στο κρίκετ και το ράγκμπι. Το 1921
(πάντα μαζί με τον αδελφό του) εγγράφεται στο
Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου για σπουδές με
θέμα την κοινωνία (ακολουθώντας τον ιεραποστολικό δρόμο του πατέρα του) και ταυτόχρονα
αρχίζει να αναδεικνύει το ταλέντο του στο στίβο τρέχοντας στο 100, 200 αλλά και 400 μέτρα!
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Ο Άμπραχαμ τερματίζει πρώτος στα 100 μέτρα το 1924 στο Παρίσι. Χρειάστηκε το πείσμα το δικό του και η αποχή του Ερικ Λίντελ
για να φτάσει στο μετάλλιο
Κερδίζει πολλές πρώτες νίκες με την ομάδα του
Πανεπιστημίου γεγονός που τον φέρνει και στη
Βρεττανική ομάδα για τους Ολυμπιακούς αγώνες
του 1924 στο Παρίσι.

Ημέρα προσευχής
Ο Λίντελ είχε δηλωθεί να αγωνιστεί στα 100
και 200 μέτρα αλλά αρνείται να τρέξει στο εκατοστάρι αφού προγραμματίστηκε να γίνει ημέρα
Κυριακή. Ημέρα της προσευχής και της ξεκούρασης… Κι ο Λίντελ δεν μπορούσε να παραβεί τις
οδηγίες του Θεού. Αρνείται να τρέξει και το χρυσό
μετάλλιο κερδίζει ο Χάρολντ Αμπραχαμς. Ο Λίντελ ανταλλάζει τη θέση του με ένα αθλητή των
Eνατενίσεις

400 μέτρων με πρόθεση να συμμετάσχει σε αυτό
το αγώνισμα. Πριν όμως από αυτό συμμετέχει στα
200 μέτρα και κατακτά το χάλκινο μετάλλιο, τερματίζοντας πίσω από τους Αμερικανούς Τζιάκσον
Σιολτζ και Τσιαρλς Πάτοκ. Ο συναθλητής του Χάρολντ Αμπραχαμς τερμάτισε στην έκτη θέση. Ηταν
η δεύτερη και τελευταία φορά που Λίντελ και
Αμπραχαμς (οι οποίοι έγιναν θέμα αργότερα στην
ταινία «Οι δρόμοι της φωτιάς») έτρεξαν μαζί…

Ενα σημείωμα
Λίγο πριν αρχίσει το αγώνισμα των 400 μέτρων
ένας Αμερικανός μασσέρ πλησιάζει στη γραμμή
εκκίνησης το Λίντελ και του αφήνει στο χέρι ένα
κομμάτι χαρτί, το οποίο Ερικ θα κρατούσε σφιχτά
σε όλη τη διαδρομή. Το χαρτί έγραφε μια περικοπή
του προφήτη Σαμουήλ. «Αυτός που θα με τιμήσει
θα τον τιμήσω»… Κι ο ιεραπόστολος αθλητής από
τη Σκωτία, ο οποίος σε όλη του τη ζωή τιμούσε τον
Κύριο, έλαβε τιμή μεγάλη στην προσπάθειά του
στην κούρσα των 400 μέτρων. Τερμάτισε στην
πρώτη θέση κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο με
νέα παγκόσμια επίδοση 47,6 η οποία άντεξε μέχρι
τους Ολυμπιακούς στο Βερολίνο το 1936.

Επιστροφή στην Κίνα
Μετά τους αγώνες στο Παρίσι ο Λίντελ επέστρεψε στη Βόρεια Κίνα όπου υπηρέτησε ως
ιεραπόστολος όπως και οι γονείς του. Τον αθλητισμό δεν τον εγκατέλειψε αφού συμμετείχε σε
αγώνες που γίνονταν στη χώρα αλλά και προσφέροντας τις γνώσεις του για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων. Το 1934 παντρεύτηκε τη
Φλωρεντία Μακκένζι από τον Καναδά, με την
οποία απέκτησαν τρεις κόρες. Το 1941 η Βρεττανική κυβέρνηση συμβούλεψε τους υπηκόους
της να εγκαταλείψουν την Κίνα αφού λόγω του
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου η ζωή εκεί ήταν
επικίνδυνη. Ο Λίντελ έστειλε την οικογένειά του
στον Καναδά αλλά ο ίδιος έμεινε στην Κίνα, μαζί
με τον αδελφό του Ροπ ο οποίος ήταν γιατρός, για
να βοηθούν τους φτωχούς και τους ταλαιπωρημένους από τον πόλεμο. Το 1943 οι Ιάπωνες εισβάλλουν στο σταθμό ιεραποστολής και συλλαμβάνουν μαζί με όλους τους άλλους και τον Ερικ
Λίντελ, τον οποίο μεταφέρουν σε στρατόπεδο
συγκέντρωσης στο Γουέιφαγκ της Κίνας. Εκεί ο
Ολυμπιονίκης ιεραπόστολος εξακολουθέι να έχει
βασική έγνοια του τη βοήθεια των συνανθρώπων
του. Ακόμη και στις στιγμές των αντιπαραθέσεων
και συγκρούσεων στο στρατόπεδο συγκέντρωEνατενίσεις



Ο Έρικ Λίντελ που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα το 1924 στο Παρίσι
(στεφανωμένος στους ώμους συμπατριωτών
του) αφοσιώθηκε μέχρι θανάτου στο έργο της
ιεραποστολής
σης, ο Λίντελ είναι ο ειρηνοποιός προσπαθώντας
να στηρίξει όλους και ηθικά.

Ο θάνατος
Σε ένα γράμμα προς τη σύζυγό του στον Καναδά (που έμελλε να είναι και το τελευταίο) ο Λίντελ
της εκμυστηρεύεται ότι υποφέρει από πονοκεφάλους λόγω κούρασης. Οι πονοκέφαλοι ήταν τελικά
ένας όγκος στον εγκέφαλο ο οποίος προκάλεσε το
θάνατό του στις 21 Φεβρουαρίου 1945, πέντε ημέρες πριν από την απελευθέρωσή του. Η συγκλονιστική όμως αλήθεια για τη συμπεριφορά του Λίντελ αποκαλύφθηκε πολλά χρόνια αργότερα από
τις Κινεζικές αρχές.

Η αυταπάρνηση
Αμέσως μετά τη σύλληψή του κι αφού διαπιστώθηκε η ταυτότητά του ως Ολυμπιονίκης, οι
Ιάπωνες τον πρότειναν για ανταλλαγή αιχμαλώτων σε μια σχετική συμφωνία με τη Βρεττανική
κυβέρνηση. Ο Λίντελ τιμώντας απόλυτα το ιεραποστολικό του έργο δεν αποδέχθηκε την ανταλλαγή του, προσφέροντας τη θέση του σε μια έγκυο
αιχμάλωτη από την Κίνα. Ετσι ο ίδιος παρέμεινε
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης μέχρι την ημέρα
του θανάτου του.
Ο τάφος του βρέθηκε τον Ιούνιο του 1990 από
έναν πολιτικό μηχανικό, τον Τσάρλς Γουόκερ, μόνιμο κάτοικο του Χονγκ Κονγκ.

Χάρολντ Άμπραχαμς
Ο συναθλητής του Λίντελ Χάρολντ Αμπρα157

Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου με την υπέροχη μουσική του στην ταινία «Οι
δρόμοι της φωτιάς» πήρε
το 1982 το Οσκαρ!

Ο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν (πρώτος από αριστερά) ήταν παρών στους
Ολυμπιακούς στο Παρίσι και παρακολούθησε την προσπάθεια
των Άμπραχαμς και Λίντελ

Το 1981 ο Χιου Χάντσον μετέφερε στη
μεγάλη οθόνη την
ιστορία των Αμπραχαμς και Λίντελ με
την ταινία «Οι δρόμοι
της φωτιάς» απεικονίζοντας με χρώματα
πια, τη συγκλονιστική προσπάθεια των
αθλητών στους Ολυμπιακούς του 1924

χαμς είχε κύριο αγώνισμα το μήκος αλλά επέμενε
να τρέχει και στα 100 μέτρα, στα οποία όμως στους
Ολυμπιακούς του 1920 απέτυχε. Πείσμωσε και
προσέλαβε προσωπικό προπονητή ώστε να του βελτιώσει την εκκίνησή του. Παράλληλα σκαρφίστηκε και την εξής κίνηση για να κερδίσει τη στήριξη
των συμπατριωτών του, οι οποίοι δεν πίστευαν ότι
ένας Βρεττανός θα μπορούσε να σπάσει την κυριαρχία των Αμερικανών στα 100 μέτρα αλλά και να
αφοσιωθεί σε αυτό αγώνισμα. Εστειλε ο ίδιος με
ψευδώνυμα δεκάδες επιστολές σε αγγλικές εφημερίδες που του ζητούσαν δήθεν να εγκαταλείψει το
μήκος και να στραφεί αποκλειστικά στο αγώνισμα
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Ο Έρικ Λίντελ αρνήθηκε την απελευθέρωσή του από το στρατόπεδο συγκέντρωσης
στην Κίνα, παραχωρώντας τη θέση του σε
μια έγκυο αιχμάλωτη

«της μιας ανάσας». Και τελικά τα κατάφερε !
Στις 7 Ιουλίου 1924 βρέθηκε στην κορυφαία
στιγμή του. Έκανε την καλύτερη κούρσα του,
με τον καλύτερο χρόνο του. Είχε εφαρμόσει κατά
γράμμα την εντολή του προπονητή του: «Δύο
πράγματα πρέπει να σε απασχολήσουν: Η πιστολιά του αφέτη και το νήμα του τερματισμού»…
Η ταινία «Οι δρόμοι της φωτιάς» του Χιου Χάντσον με την υπέροχη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου (που του χάρισε και το Οσκαρ) θα θυμίζει σε όλους τη μεγάλη προσπάθεια του Χάρολντ
Αμπραχαμς και του Ερικ Λίντελ να φτάσουν στη
διάκριση.
■
Eνατενίσεις

Το Λεμόνι
Που τες πέντε τες αρφάδες
τζιείνη πουν η δυνατή
εν’ η μυρωδκιά λαλούσιν
να σβηστεί εν ημπορεί
Χτές επήα στ’ αγγονούιν
για να παίξουμεν μαζίν
έναν τόχω ούλλον τζι ούλλον
τζι η αγάπη του εν πολλή
Τζι είπεν μου το μασκαρούδιν
«Έλα κάτσε δαχαμέ
θέλω να σου κάμω κάτι
ξήαστον τον καφενέν»
Τζι έδησέν μου τα δκυό μάθκια
με μαντήλαν πλουμιστήν
τζι έκατσέν με στο σκαμνούιν
δίχα να θωρώ κουτσιήν
Τζι έβαλέν μου εις την μούττην
του Θεού τα πορικά

τζι είπεν μου αν του τα βρίσκω
’ννα κερτήσω δκυό φιλιά
Πρώτα έρεξέν μου μήλον,
το μυρίστηκα καλά
ήβρα το με μιας τζιαι δώστου
να μου ρέσσει πορικά
Τζιαι μυρίστηκα πεντ’ έξι
τζιαι γυρόν μου σκοτεινά
μ’ άμαν ήρτεν το λεμόνιν
ήρτεν τζιαι η ξαστερκά
Που το μαύρον που εθώρουν
με τα μάθκια μου κλειστά
τούτη η μυρωθκιά με πήρεν
στα ’μορφά μας τα χωρκά
Στην αυλήν με τα δεντρά μας
στες γλυτζιές τες μυρωθκιές
σ’ άνθη λεμονιάς τζιαι φύλλα
Καραβκιώτικες χαρές.
Μαρία Ματθοπούλου-Ποστεκκή

Eνατενίσεις
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Μαγειρική

Σπανακοκροκέτες
1,5 φλυτζάνι τσαγιοῦ σπανάκι βρασμένο, ψιλοκομμένο καί πολύ καλά στραγγισμένο (τό
πατοῦμε γιά νά βγεῖ ὅλο τό νερό)
3 κουταλιές τῆς σούπας φυτικό βούτυρο
4 κουταλιές τῆς σούπας ἀλεύρι
1 φλυτζάνι τσαγιοῦ ζεστό γάλα
ἁλάτι, πιπέρι
2 κουταλιές τῆς σούπας ἀμύγδαλα
ἀσπρισμένα, ψιλοκομμένα καί καβουρντισμένα
1 κουταλιά τῆς σούπας γοῦστερ σώς
ἀλεύρι
τριμμένο παξιμάδι
λάδι γιά τό τηγάνισμα
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Ἐκτέλεση
Σέ μιά κατσαρόλα λειώνουμε τό βούτυρο
καί προσθέτουμε τό ἀλεύρι. Ἀνακατώνουμε
συνέχεια τό μεῖγμα σέ μέτρια φωτιά, ὥσπου
νά ξανθύνει. Προσθέτουμε τό γάλα καί χτυποῦμε τή σάλτσα μέ τό σύρμα γιά νά γίνει
λεία. Κατεβάζουμε τήν κατσαρόλα ἀπό τή
φωτιά καί προσθέτουμε ὅλα τά ὑπόλοιπα ὑλικά. Ἀφήνουμε τό μεῖγμα νά κρυώσει.
Πλάθουμε ἀπό αὐτό στρογγυλά μπαλάκια
καί τά βουτᾶμε στό ἀλεύρι καί στό τριμμένο παξιμάδι. Τηγανίζουμε τίς κροκέτες στό
καυτό λάδι.

Eνατενίσεις

Zaχαροπλαστική

Μῆλα πράσινα
Καθαρίζουμε 10 ξυνόμηλα καί μέ τό εἰδικό ἐργαλεῖο ἀφαιροῦμε τά κουκούτσια. Βάζουμε τά φροῦτα σέ μιά πλατιά κατσαρόλα
καί ρίχνουμε ἐπάνω σέ κάθε μῆλο 1 (μία)
κουταλιά τῆς σούπας ζάχαρη καί 1 (μία)
κουταλιά τῆς σούπας λικέρ μέντα. Προσθέτουμε λίγο νερό καί τά βράζουμε σέ χαμηλή φωτιά γυρίζοντάς τα ἀπό τήν ἀνάποδη
γιά νά πρασινίσουν ἀπό ὅλες τίς πλευρές.

Προσέχουμε νά μήν παραβράσουν. Ἄν τό σιρόπι εἶναι ἀραιό, βγάζουμε τά μῆλα προσεκτικά, τά τοποθετοῦμε σέ μιά πιατέλα καί
ἀφήνουμε τό σιρόπι τους νά βράσει ἀκόμη
λίγο γιά νά δέσει καλύτερα. Περιχύνουμε
τά μῆλα μέ τό σιρόπι καί τοποθετοῦμε στό
ἐπάνω ἄνοιγμα τοῦ κάθε μήλου ἕνα κερασάκι μαρασκίνο.

Καίτης Μαντζαρίδου
Eνατενίσεις
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ERYSIMUM
KYKKOTICUM
Hadjik. & Alziar
(Ερύσιμον το κυκκώτικον)
ένα νέο ενδημικό είδος της Κύπρου
l Tου Γεώργιου Ν. Χατζηκυριάκου

Η

χλωρίδα της Κύπρου μελετήθηκε
αρκετά καλά από τον R.D. Meikle,
ο οποίος έγραψε το δίτομο βιβλίο
Flora of Cyprus (1977 & 1985).
Ωστόσο, ο τόπος μας κρύβει ακόμα
φυτά άγνωστα για την επιστήμη. Τον Νοέμβριο
του 1997 εντόπισα ένα άγνωστο φυτό στην τοποθεσία Αργάκι του Πισσόκρεμμου (κοιλάδα Ξερού,
δάσος Πάφου) που βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα
βορειοανατολικά της Μονής Κύκκου. Περαιτέρω
έρευνα έδειξε ότι ήταν νέο είδος για την επιστήμη,
το οποίο ανήκει στην οικογένεια Cruciferae (Σταυρανθή) και είναι συγγενικό με τη γνωστή μας Χερινιά. Αμέσως άρχισε η διαδικασία περιγραφής και σε
συνεργασία με τον Γάλλο βοτανικό Gabriel Alziar
του Βοτανικού Κήπου της Νίκαιας τη δημοσιεύσαμε στο γαλλικό περιοδικό Biocosme Mesogeen
(15: 243–251). Επειδή το νέο είδος απαντά στα περίχωρα της Μονής Κύκκου του έδωσα το επίθετο
“κυκκώτικον”.

Το Ερύσιμον το κυκκώτικον έχει ύψος 15–50
εκατοστά. Είναι τριχωτό, γλαυκοπράσινο σε γενική εμφάνιση, με σπατουλοειδή ή αντιστρόφως
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λογχοειδή φύλλα, μήκους 2–6 εκατοστά. Τα κίτρινα άνθη σχηματίζουν στην αρχή κοντές και πυκνές ταξιανθίες, οι οποίες με τον καιρό επιμηκύνονται. Οι καρποί είναι όρθιοι, ίσιοι ή ελαφρά κυρτοί,
μήκους 4,5–8 εκατοστά. Ανθίζει από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τα μέσα Μαΐου και οι καρποί ωριμάζουν
από τον Ιούνη μέχρι τον Ιούλη.
Απαντά σε τρεις μικρούς πληθυσμούς μέσα
σε έκταση 6 τετραγωνικών χιλιομέτρων και η
απόσταση μεταξύ τους είναι γύρω στο ένα χιλιόμετρο. Οι πρώτοι δύο καλύπτουν μια επιφάνεια
ενός εκταρίου αντίστοιχα και κάθε πληθυσμός δεν
υπερβαίνει τα 400 φυτά. Ο τρίτος καλύπτει μισό
εκτάριο και ο πληθυσμός είναι γύρω στα 200 φυτά.
Συνολικά αριθμεί γύρω στα 1000 φυτά. Επειδή είναι πολύ σπάνιο φυτό εντάχθηκε στον κατάλογο
των 50 πιο απειλούμενων φυτών των νησιών της
Μεσογείου (Top 50 Mediterranean Island Plants)
που ετοιμάστηκε από τη Διεθνή Ένωση για την
Προστασία της Φύσης (IUCN & SSC), όπου χαρακτηρίζεται ως Κρίσιμα Κινδυνεύον (CR). Επίσης,
συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φυτά του Κόκκινου
Βιβλίου της Χλωρίδας της Κύπρου, όπου χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (VU).
Βιότοπος και οικολογία: Απαντά σε σχισμές
πυριγενών βράχων και σε κάθετες όχθες εγκαταλειμμένων δρόμων με ανατολική ή βόρεια έκθεση, σε υψόμετρο 250 μέχρι 450 μέτρα. Σχηματίζει μικρές ομάδες που περιβάλλονται από πεύκα
(Πεύκη την τραχεία –Pinus brutia), λατζιές (Δρυς
η κληθρόφυλλη –Quercus alnifolia) και άλλους
θάμνους. Η γύρω περιοχή είναι δυσπρόσιτη και
χαρακτηρίζεται από απότομες πλαγιές και κάθετους κρημνούς.
Απειλές και μέτρα διατήρησης: Οι κύριες
απειλές είναι: οι δασικές πυρκαγιές, οι δασικές εργασίες και η παρατεταμένη ξηρασία. Η διατήρησή
του στηρίζεται στο Δασικό Νόμο, ο οποίος προστατεύει την περιοχή που βρίσκεται το είδος. Επίσης
βρίσκεται σε περιοχή του δικτύου Φύση 2000

Βιβλιογραφία

(Natura 2000). Τέλος έχει προταθεί για συμπερίληψη στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών
Οικοτόπων, γνωστή ως Σύμβαση της Βέρνης. 
■
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ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ
Ο άγνωστος, ζωγράφος της Κύπρου
(1913 – 1987)
Μια πραγματική αποκάλυψη
l Του Νικηφόρου Ορφανού

Α

πό το Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος
και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα μια
εντυπωσιακή αναδρομική έκθεση
έργων του άγνωστου, αλλά σημαντικού, ζωγράφου της Κύπρου Κώστα Στάθη και παράλληλα
κυκλοφόρησε μια πολύ περιεκτική έκδοση για
την πολυτάραχη ζωή και το πλούσιο έργο του. Ο
Κώστας Στάθης έμεινε για δεκαετίες στην αφάνεια
και η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ανάδειξη
και προβολή του σημαντικού έργου του, ώστε να
πάρει ο ζωγράφος-δημιουργός του, τη θέση που
του αξίζει ανάμεσα στους πρωτοπόρους της σύγχρονης Κυπριακής Ζωγραφικής. Η περίπτωση
του παραγνωρισμένου ζωγράφου Κώστα Στάθη
είναι μια πραγματική αποκάλυψη.
Γεννήθηκε το 1913 στο χωριό Ασκάς της Πιτσιλιάς και εκεί έζησε τα παιδικά του χρόνια σε
καιρούς δύσκολους και σκληρούς, όπου η φτώχια
αποτελούσε τη μεγαλύτερη μάστιγα των ορεινών
χωριών. Όμως ήταν παιδί χαρούμενο που αγαπούσε ιδιαίτερα τις φυσικές ομορφιές του χωριού
του και πολλές φορές αποστασιοποιείτο από τους
συνομήλικούς του. Περιπλανιόταν στα λιθόστρωτα δρομάκια του χωριού, στα περιβόλια, στις ποταμοσιές, στις απόκρημνες πλαγιές. Αγαπούσε τα
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O Kώστας Στάθης σε ηλικία 23 χρόνων
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δέντρα και τους θάμνους. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα μεγάλωσε ο ζωγράφος Κώστας Στάθης,
αφομοιώνοντας τον καιρό, το χρώμα, το τοπίο, τις
μυρωδιές, το φως και τους ανθρώπους της Πιτσιλιάς, που αγάπησε και έκλεισε στην καρδιά του,
στη σκέψη και τον ψυχισμό του.
Μετά την αποφοίτηση του από το Δημοτικό
Σχολείο του Ασκά, εγγράφεται στο Παγκύπριο
Γυμνάσιο στη Λευκωσία στο οποίο φοιτά από το
1929 μέχρι το 1935.
Από δημοσιεύματα του 1934 και 1935 φαίνεται
ότι ο Κώστας Στάθης φανέρωσε το ταλέντο του στη
ζωγραφική από τα μαθητικά χρόνια, έχοντας ως καθηγητές τέχνης τον Ανδρέα Θυμόπουλο, τον Ιωάννη
Κισσονέργη και τον Αδαμάντιο Διαμαντή, οι οποίοι
τον καθοδηγούσαν και τον ενθάρρυναν. Ο ποιητής
Τεύκρος Ανθίας έγραψε με την ευκαιρία της διοργάνωσης ατομικής έκθεσης του ζωγράφου για ένα
αληθινό ταλέντο και μια καλλιτεχνική ιδιοφυΐα.
Μετά την αποφοίτησή του από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, μεταβαίνει το 1936 με υποτροφία στην Αθήνα
για σπουδές στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.
Εκεί φοιτούσε και ο δεύτερος εξάδελφος του Τηλέμαχος Κάνθος, 3 χρόνια μεγαλύτερός του, με τον οποίο
τον συνέδεε στενή φιλία. Για κάποιο διάστημα φοίτησαν μαζί στο εργαστήρι του χαράκτη Γιάννη Κεφαλληνού. Όσοι τον γνώριζαν στην Αθήνα μιλούσαν για
το ανεπανάληπτο ταλέντο του, την εφευρετικότητά
του, την ελεύθερη σκέψη του και την πρωτοτυπία
του. Αναμείχθηκε με τους καλλιτεχνικούς κύκλους
της Αθήνας και έλαβε μέρος σε ομαδικές εκθέσεις.
Το 1941, κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου
πολέμου, σε συνθήκες κατοχής αναγκάζεται να διακόψει τις σπουδές του, χωρίς να πάρει το πτυχίο
του, και να επιστρέψει στην Κύπρο μέσω Κωνσταντινούπολης – Μερσίνας.
Εργάστηκε για λίγο στο Γραφείο Δημοσίων
Πληροφοριών σχεδιάζοντας αφίσες και για δυο σχολικές χρονιές ως καθηγητής Τέχνης στο Ινστιτούτο
Μελκονιάν στη Λευκωσία. Ο ζωγράφος όμως, άτομο
ανήσυχο και δημιουργικό εγκαταλείπει την εκπαίδευση το 1943 και προχωρεί στη δημιουργία ενός
πρωτοποριακού υφαντουργείου, έχοντας σχετική
πείρα που απέκτησε στην Αθήνα. Το υφαντουργείο
στεγάστηκε σ’ ένα επιβλητικό νεοκλασικό αρχοντικό σε ύψωμα στους Άγιους Ομολογητές, όπου ο
ζωγράφος διατηρούσε επίσης το καλλιτεχνικό του
εργαστήρι. Εκτός από τα περίφημα κυπριακά υφαντά, έφτιαχνε κασμήρια, λινά και διακοσμητικά
χαλιά με δικά του σχέδια που γίνονταν ανάρπαστα.
Παράλληλα συνέχισε να ζωγραφίζει αδιάκοπα. ΟρEνατενίσεις



Υφάντρες, 1944 ή 1945, λάδι, 53 x 46 εκ., συλλογή Παύλου Παπαδόπουλου
γανώνει ατομικές εκθέσεις και λαμβάνει μέρος σε
ομαδικές. Και ενώ ο ζωγράφος ακολουθούσε μια
δυναμική δημιουργική πορεία που υποσχόταν πολλά, άρχισε να μελαγχολεί, να κλείνεται στον εαυτό
του, να χάνεται στην κατάθλιψη και την απομόνωση, σκεπτικός και κατηφής διαρκώς.
Τέλη του 1947 κλείνει το υφαντουργείο και η
ψυχική του υγεία επιδεινώνεται το 1948. Το 1949
μεταβαίνει στην Αθήνα με τον πατέρα του για θεραπεία. Επιστρέφουν στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο
του ίδιου χρόνου χωρίς αξιόλογα αποτελέσματα.
Από το 1950 μέχρι το 1985 αποσύρεται στη γενέτειρά του Ασκά και εκεί συνεχίζει να ζωγραφίζει για
35 χρόνια μέσα στη δίνη της κλονισμένης υγείας του.
Ο Κώστας Στάθης έζησε τα περισσότερα χρόνια
της ζωής του στο γενέθλιο χώρο, στο χωριό Ασκάς,
που στάθηκε η κυριότερη πηγή έμπνευσής του.
Στο συνολικό έργο του κυριαρχεί το τοπίο και
οι άνθρωποι του χωριού του, μα πάνω απ’ όλα το
ανεξίτηλο φως του.
Η υγεία του σταδιακά από το 1985 χειροτερεύει και το 1987 πεθαίνει από αγγειοκαρδιακά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
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Τάφηκε απλά στο κοιμητήριο του χωριού του
όπως απλός παρέμεινε και ο ίδιος σε όλη του τη
ζωή αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο έργο.
- Την έρευνα και τη συγγραφή του βιογραφικού κειμένου για τον Κώστα Στάθη έκαναν
οι Νικηφόρος Ορφανός, Ευρυδίκη ΠερικλέουςΠαπαδοπούλου και Στάθης Ορφανίδης.
- Την έρευνα, τεχνοκριτική ανάλυση και παρουσίαση του έργου του ζωγράφου έκανε η Δρ
Ελένη Νικήτα, η οποία αναφέρει στο βιβλίο:
«Άρχισε να ζωγραφίζει από τα μαθητικά του
χρόνια και παρουσίασε για πρώτη φορά έργα του
σε ατομική έκθεση στη Λευκωσία το 1936, μια εποχή που πολύ λίγοι καλλιτέχνες ζούσαν και εξέθεταν στην Κύπρο.

Περιστέρια στην αυλή, λάδι, 31 x 31,5 εκ.,
συλλογή Κώστα Ορφανίδη

Η ζωγραφική του είναι βιωματική και τα θέματά του εμπνευσμένα από το άμεσο οπτικό περιβάλλον του. Τη φύση, ιδιαίτερα της Πιτσιλιάς,
τις σκηνές της αγροτικής ζωής, τα αντικείμενα και
τους ανθρώπους με τους οποίους είχε άμεση και
καθημερινή επαφή.
Μέχρι το 1949 ανέπτυξε μια έντονη καλλιτεχνική ζωή και η παρουσία του στην τότε φτωχή εικαστική κίνηση της Κύπρου ήταν αισθητή και εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από την πνευματική ελίτ του τόπου.
Μια ψυχική ασθένεια που του παρουσιάστηκε
προς το τέλος της δεκαετίας του ’40, τον ανάγκασε
να αποσυρθεί στη γενέτειρά του, τον Ασκά, όπου συνέχισε να δημιουργεί μέχρι το τέλος της ζωής του.
Η ασθένεια του επηρέασε καθοριστικά την
ομαλή εξέλιξη της καλλιτεχνικής του πορείας, το
ύφος και τον ψυχισμό των έργων του. Τα παλαιότερα έργα του, πριν την επιδείνωση της υγείας του,
είναι πιο ρεαλιστικά και πιο κοντά στα διδάγματα
της Σχολής Καλών Τεχνών. Αντίθετα, όσο προχωρούμε στο χρόνο, η εικαστική του γλώσσα αποδεσμεύεται απο τη διδασκαλία της Σχολής και οδηγείται σε εντελώς προσωπικούς δρόμους, εκφράζοντας συγκινήσεις και ψυχικές καταστάσεις.
Η γραφή του γίνεται πιο χειρονομιακή πιο άμεση, πιο αυθόρμητη, πιο αφαιρετική, το χέρι του οδηγείται περισσότερο από το συναίσθημα και λιγότερο
από το μυαλό. Απλοποιεί τις μορφές, σχηματοποιεί
και δεν στέκει στις περιγραφικές λεπτομέρειες και
στα διακοσμητικά ή παραπληρωματικά στοιχεία. Οι
μορφές γίνονται όλο και περισσότερο αρχετυπικές,
το κέντρο βάρους μεταφέρεται από το εξωτερικό στο
εσωτερικό, από την εκτύπωση στην έκφραση.

Παπαρούνες, λάδι, 25 x 19 εκ., συλλογή Κώστα Ορφανίδη
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Ο ρόλος του χρώματος αναβαθμίζεται σε αυτόνομη μορφική και εκφραστική αξία. Με το χρώμα
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Τοπίο με τραπέζι και βουνοκορφές, λάδι, 34,5 x 49 εκ., συλλογή Κώστα Ορφανίδη

δομεί, δίνει όγκους, προοπτική, φωτίζει και συνθέτει τους πίνακές του. Στη μακρά καλλιτεχνική του
πορεία, ο Κώστας Στάθης συναντά μεταϊμπρεσσιονιστικά κινήματα, εκφράζεται με εξπρεσσιονιστικούς τύπους και καταφεύγει στην αμεσότητα και
απλοϊκότητα της παιδικής τέχνης για να αποδώσει την αλήθεια (τη δική του και του κόσμου). Το
μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο ακολουθεί συνειδητά συγκεκριμένα εικαστικά ρεύματα ή αν φθάνει σε πρωτοποριακές αναζητήσεις
από ένα δικό του δρόμο, καθοδηγούμενος από ένα
δυνατό ένστικτο, από μια πιεστική ανάγκη έκφρασης, αποδεσμευμένη από τους αυτοπεριορισμούς
συμβατικών καλλιτεχνικών κανόνων. Προφανώς
στην περίπτωση του Κώστα Στάθη συνέβηκε το
δεύτερο. Σ’ αυτό συνηγορεί και η απουσία στιλιστικής εξέλιξης, ως αποτέλεσμα και αυτό της έλλειψης διαλόγου με τα διάφορα εικαστικά ρεύματα, απότοκο της φυσικής και πνευματικής απομόνωσης στην οποία τον καταδίκασε η ασθένειά του.
Μια ασθένεια που του έκλεψε γνώση, που του χάρισε όμως ελευθερία, αμεσότητα και αλήθεια.
Η ζωγραφική του Κώστα Στάθη είναι μια έκφραση υπαρξιακή, μια προβολή των δονήσεων της ψυχής, μια ταύτιση του εγώ με τον κόσμο. Σ’ αυτό, και
Eνατενίσεις



Ο πλανοδιοπώλης, λάδι, 28,5 x 43,5 εκ., συλλογή Κώστα Ορφανίδη
έχοντας βέβαια υπόψη τα διαφορετικά μεγέθη των
καλλιτεχνών, η περίπτωση του Κώστα Στάθη θα μπορούσε να συγκριθεί με την περίπτωση του Γιανούλη
Χαλεπά και του Βίνσεντ Βαν Γκοχ. Και στις τρεις περιπτώσεις μιλάμε για τη γλώσσα της ψυχής».
■
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Ο παλαιός
Παναής
Πασιαρδής
l Του Κυριάκου Γ. Κοφτερού
Επιθεωρητή πλοίων, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

Μ

ια αξέχαστη μορφή του Κάμπου
ήταν ο Παναής Πασιαρδής, ένας
άνθρωπος με πνευματικές διαστάσεις. Ο Σαββής Σιακάς, όταν
κάποτε αναφέρθηκε στον γέροντα, τον χαρακτήρισε παλαιό, ένας όρος που έχει
σχεδόν ξεχαστεί και όμως έχει μεγάλο νόημα και
βαθειά ιστορία. Στην Κύπρο εκείνης της εποχής,
παλαιός ήταν ο άνθρωπος που γνώριζε και συνέχιζε τις αξίες της ορθόδοξης παράδοσης και την σχέση της με την καθημερινή ζωή της τότε αγροτικής
κοινωνίας. Μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήματα
για την καταγωγή μας, για την παράδοση, για τον
ετήσιο κύκλο της Εκκλησίας και αποτελούσε πρότυπο συμπεριφοράς. Δεν ήταν απλώς οι παλιοί σε
ηλικία. Ηταν οι παλαιοί. Ηταν κάτι μεταξύ κοσμικού και γέροντα της Εκκλησίας. Οι Ρώσοι ονομάζουν στάρετς τον γέροντα της Εκκλησίας και στάρετς δεν σημαίνει μόνο γέρων αλλά και παλαιός,
κάτι που φωτίζει ίσως καλύτερα τον όρο.
Όσοι ήταν παιδιά στον Κάμπο στα χρόνια 19601962 πρόλαβαν τον γέρο Παναή υπέργηρο να κάθεται κάτω από μια συκαμινιά (συκομουριά) στον
ήλιο, στην αυλή του σπιτιού του, μια αυλή στρωμένη με πέτρες. Εκεί μιλούσε με τα παιδιά που τον
ρωτούσαν απλά πράγματα της παιδικής ηλικίας
και ο καλός γέρων απαντούσε με ήσυχη φωνή και
έδινε εξηγήσεις και συμβουλές και τα παιδιά του
έφερναν νερό σε κούζα (στάμνα) από την βρύση του
χωριού. Νεώτερος ήταν επίτροπος της Εκκλησίας,
βαθειά θρησκευόμενος γνώστης των ακολουθιών
και της τάξης τους, παρ’όλο που δεν ήταν ο ίδιος
ψάλτης. Το είχε τιμή του να φιλοξενεί στο σπίτι
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Αναμνηστική φωτογραφία του
Παναή Πασιαρδή (δεύτερος από
αριστερά) με συγχωριανούς του

του τον επίσκοπο Κυρηνείας, όταν επισκεπτόταν
τον Κάμπο. Το σπίτι του ήταν πεντακάθαρο σπίτιμουσείο, με ληνό, αρχαία κεντήματα και έπιπλα,
βούφα (αργαλειό) και όλα τα εργαλεία της αγροτικής ζωής. Είχε πάντα απόθεμα καυσόξυλα για την
περίπτωση βαρυχειμωνιάς. Οι συκομουριές υπήρχαν για την εκτροφή μεταξοσκώληκα.
Ο όρος παλαιός πρέπει να ανιχνεύθηκε και από
τον Γιώργο Σεφέρη, όταν επισκέφθηκε την Κύπρο
την δεκαετία του ’50 . Ο πρώτος-πρώτος στίχος του
«Κύπρον ού μ’εθέσπισεν»: Και βλέπεις το φώς του
ήλιου καθώς έλεγαν οι παλαιοί… στην Αγιά Νάπα
Α΄ με αναφορά στην Ιλιάδα: Ζώει και ορά φάος ηελίοιο. Θα λέγαμε ότι η λέξη παλαιοί στον στίχο δεν
μπήκε τυχαία, και μάλιστα του δίδεται σημασία σε
βάθος χρόνου ως τον Όμηρο. Και αποτελεί ευτυχή σύμπτωση ότι στην Αγιά Νάπα Β΄ αναφέρεται
και η συκομουριά: Κάτω απ’την γέρικη συκομουριά,
τρελός ο αγέρας έπαιζε…. Και η συκομουριά και ο
παλαιός ανιχνεύθηκαν λοιπόν από την γνώση και
την παιδεία του Σεφέρη κι άς μην γνώρισε ποτέ τον
γέρο Παναγή – το όνομα του κατά τρίτη σύμπτωση
παρουσιάζεται στα Περίχωρα της Κερύνειας.
Κάποτε την περίοδο της Σαρακοστής ενώ κλάδευε στα αμπέλια έπιασε ένα λαγό σε παγίδα. Περίοδος αυστηρής νηστείας, και τί κάνει με την καθαρή
του καρδιά; Του δίνει δυό μπατσάκια και τον απελευθερώνει. «Αντε, κι άλλη φορά να προσέχεις…»
Απεβίωσε γύρω στο 1968. Η συκομουριά στην
αυλή του ακόμα παίζει με τον άνεμο τις νύκτες και
μιλά για τις προαιώνιες μα και τόσο σύγχρονες
αξίες που μετέδωσε στα παιδιά, ο παλαιός Παναής
Πασιαρδής.
■
Eνατενίσεις

Στιγμιότυπα
από τη Θεία
Λειτουργία

Εθνικό Μνημόσυνο

Τ

ην Κυριακή, 16 Μαΐου 2010, η Τοπική Επιτροπή Παραλιμνίου της
«Ένωσης Αγωνιστών Αμμοχώστου 1955-1959», τέλεσε Εθνικοθρησκευτικό Μνημόσυνο υπέρ
των θανόντων αγωνιστών της ΕΟΚΑ 19551959 της πόλης Παραλιμνίου. Το Μνημόσυνο τελέστηκε στο Μητροπολιτικό ναό Αγίου
Eνατενίσεις



Γεωργίου Παραλιμνίου και σ’ αυτό προέστη
ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος. Κατά τη διάρκεια
του Μνημοσύνου απηύθηνε χαιρετισμό ο δήμαρχος Παραλιμνίου κ. Ανδρέας Ευαγγέλου,
ενώ τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος. 
■
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Εκδηλώσεις από το
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
l Της Μαρίας Ματθοπούλου Ποστεκκή
Εκτελεστικής Μηχανικού Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Τ

ο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ)
υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της υδατικής πολιτικής με σκοπό
την ορθολογιστική ανάπτυξη και διαχείριση των
υδατικών πόρων της Κύπρου.
Στα πλαίσια αυτά, οι αρμοδιότητες του καλύπτουν ένα ευρύ κα ποικίλο φάσμα, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία υδατικής συνείδησης στου πολίτες για εξοικονόμηση νερού.
Στη συνέχεια αναφέρονται εκδηλώσεις που
έχουν γίνει από το ΤΑΥ κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.
170



1. Εγκαίνια του Εκθεσιακού
Μουσειακού Χώρου «Κούλλης
Μιχαήλ»
Στις 19 Μαϊου 2010 πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων του Εκθεσιακού Μουσειακού
Χώρου, στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων
του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), που
βρίσκεται στη Λεωφόρο Κέννεντυ 100-110, στην
Παλλουριώτισσα. Η δημιουργία του Εκθεσιακού
Μουσειακού Χώρου έχει στόχο την παρουσίαση
της υδατικής ανάπτυξης στον τόπο μας. Την τελετή επισκίασε ο άδικος χαμός του συναδέλφου Κούλη Μιχαήλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του, καθώς και
Eνατενίσεις

Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια
του Εκθεσιακού Μουσιακού
Χώρου «Κούλλης Μιχαήλ»

ο τραυματισμός άλλων δύο Λειτουργών του ΤΑΥ.
Η Διεύθυνση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ως ένδειξη βαθύτατου σεβασμού και ως ελάχιστη εκτίμηση της μακρόχρονης υπηρεσίας και
προσφοράς του εκλιπόντος Κούλη Μιχαήλ, αφιέρωσε τον Εκθεσιακό Μουσειακό Χώρο, ο οποίος
φέρει το όνομά του, στη μνήμη του.
Ο Διευθυντής του ΤΑΥ κύριος Σοφοκλής Αλετράρης, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια των
Εγκαινίων, ευχήθηκε όπως ο χώρος αυτός γίνει
το έναυσμα για την περαιτέρω προώθηση και δημιουργία ενός αυτόνομου Μουσείου Διαχείρισης
του Νερού από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, το
οποίο θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στην πολιτιστική μας κληρονομιά και στο έργο που επιτελείται στον τόπο μας από το Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων.
Για τη δημιουργία του Εκθεσιακού Μουσειακού Χώρου επιλέγηκαν παλιά εργαλεία, όργανα,
φωτογραφίες σχεδίων και χειρόγραφα, ώστε να
προβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος
Eνατενίσεις



από τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα προσπάθησε να
επιλύσει το υδατικό πρόβλημα, που κατά καιρούς
αντιμετώπιζε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει.
Έγινε προσπάθεια να προβληθούν το παρελθόν και το παρόν του υδατικού θέματος στην Κύπρο. Η κάθε χρονική περίοδος καλύπτει διαφορετική θεματική ενότητα :
l Μαυρόασπρες φωτογραφίες ζωντανεύουν το παρελθόν και δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη
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Στιγμιότυπα από το πανηγύρι επιστήμης με θέμα το Νερό

να γνωρίσει τρόπους άρδευσης και ύδρευσης των
παλαιότερων χρόνων.

στον επισκέπτη τη σημασία του υδατικού στοιχείου στη ζωή του ανθρώπου.

Συγκεκριμένα απεικονίζονται η Υδρία του 9ου
π.Χ. αιώνα, τρία πέτρινα Υδραγωγεία μεταφοράς
νερού, εκ των οποίων το πρώτο είναι από την Κυθρέα στον Άγιο Σέργιο στη Σαλαμίνα, το δεύτερο
στην Πόλη της Λάρνακας και το τρίτο στην Αγία
Άννα, στην Επαρχία Λάρνακας, ένα πετρόκτιστο
υπόγειο κανάλι λαουμιού, ένας Νερόμυλος, ένα
πηγάδι στη Τσάδα, αλακάτι για άντληση νερού,
μία δημόσια βρύση στο Καϊμακλί, άντληση νερού
από ανεμόμυλο και ανόρυξη γεώτρησης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων, αποδόθηκαν τιμητικές πλακέτες σε εκπροσώπους Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Οργανισμούς, που
συνέβαλαν στην προσπάθεια καλλιέργειας υδατικής συνείδησης.

l Μέσα από έγχρωμες φωτογραφίες, ο επισκέπτης
γνωρίζει το παρόν. Απεικονίζονται το Φράγμα
του Ασπρόκρεμμου, το Φράγμα των Λευκάρων,
η τοποθέτηση του Νότιου αγωγού καθώς και η
δεξαμενή εξισορρόπησης στη Νήσου, το Φράγμα
Ταμασού, Δεξαμενές καθίζησης στο Διυλιστήριο
Τερσεφάνου, η Λιμνοδεξαμενή Κάτω Μύλου, η
Δεξαμενή Δευτεροβάθμιας καθίζησης στο Σταθμό
Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά, η τριπλή παροχή άρδευσης στα Κοκκινοχώρια, η Μονάδα αφαλάτωσης στη Δεκέλια, η κινητή Μονάδα Αφαλάτωσης Μονής και μέρος της αρδευόμενης περιοχής με
ανακυκλωμένο νερό στη Λάρνακα.
Η μεγάλη φωτογραφία με το φράγμα του Κούρη, ως κύρια θεματική του χώρου, μεταλαμπαδεύει στο κοινό το όραμα του Τμήματος Αναπτύξεως
Υδάτων που είναι η αειφόρος ανάπτυξη των υδατικών πόρων μέσα στα πλαίσια μίας ολοκληρωμένης
περιβαλλοντικής πολιτικής.
Το όλο σκηνικό συμπληρώνει η οθόνη τηλεόρασης, από την οποία προβάλλονται τα διαφημιστικά μηνύματα του Τμήματος, τονίζοντας έτσι
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Επίσης, παιδιά του Α κύκλου του Δημοτικού
Σχολείου Αγίου Ανδρέα παρουσίασαν σύντομο
καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, η στιγμή αυτή ήταν ιστορική, αφού
τα παιδιά με την παρουσία τους είχαν δώσει νέα
πνοή και ζωντάνια στον Εκθεσιακό Μουσειακό
Χώρο του Τμήματος.

2. «Πανηγύρι Επιστήμης
με θέμα το Νερό»
Σε εκδήλωση, που έγινε το Σάββατο στις 20
Μαρτίου 2010 μέσα στα πλαίσια της Παγκόσμιας
μέρας Νερού, η οποία έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται Παγκοσμίως στις 22 Μαρτίου, το ΤΑΥ σε συνεργασία με τη Δημοτική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργάνωσε «Πανηγύρι
Επιστήμης με θέμα το Νερό», όπου πέραν των 70
παιδιών με την καθοδήγηση φοιτητών κατασκεύασαν και παρουσίασαν παιγνίδια επιστήμης με
θέμα το νερό.
Στην εκδήλωση αυτή που έγινε για πρώτη
φορά και η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν τα Δημοτικά
Σχολεία Παλλουριώτισσας, Καϊμακλιού και Αγλαντζιάς. Στόχος του ΤΑΥ είναι όπως η εκδήλωση
αυτή καθιερωθεί και γίνει θεσμός, ούτως ώστε να
Eνατενίσεις

επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή διαφορετικών σχολείων.

3. Καλλιέργεια υδατικής συνείδησης σε μαθητές Νηπιαγωγείων
και Δημοτικών Σχολείων
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δίδει ιδιαίτερη
σημασία στην ευαισθητοποίηση του κοινού για
την εξοικονόμηση νερού. Στόχος είναι η καλλιέργεια υδατικής συνείδησης από νεαρή ηλικία, μέσα
από διαλέξεις που πραγματοποιούνται στο σχολικό
περιβάλλον με θέμα το νερό. Με τον τρόπο αυτό, το
ΤΑΥ επενδύει στο μέλλον, αφού οι αυριανοί πολίτες θα είναι ευαισθητοποιημένοι στην εξοικονόμηση νερού.
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. Για την επίτευξη του στόχου αυτού,
το ΤΑΥ έχει προσλάβει κατόπιν διαγωνισμού τέσσερεις Φιλόλογους ( μία για κάθε επαρχία ) για περίοδο πέντε μηνών. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς 2009 - 2010, το
ΤΑΥ έχει παραλάβει πέραν των 440 αιτήσεων από
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, στα οποία
πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τη διάρκεια της φετινής
σχολικής χρονιάς, τις διαλέξεις παρακολούθησαν συνολικά πέραν των 42.500 μαθητών, εκ των
οποίων περίπου 8.500 είναι παιδιά που φοιτούν σε
Νηπιαγωγεία και 32.000 είναι μαθητές Δημοτικών
Σχολείων.

4. Εβδομάδα εξοικονόμησης
νερού
Μέσα στα πλαίσια ευαισθητοποίησης του
κοινού για την εξοικονόμηση νερού, κάθε χρόνο,
ορίζεται μία εβδομάδα από το Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων σε συνεργασία με τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και την Ένωση Δήμων ως εβδομάδα
εξοικονόμησης νερού. Κατά τη φετινή χρονιά, η
εβδομάδα αυτή ορίστηκε η περίοδος από τη Δευτέρα 17 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή 21 Μαΐου 2010,
κατά τη διάρκεια της οποίας, λειτούργησαν τέσσερα Περίπτερα στις αστικές περιοχές της Κύπρου
(Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Γεροσκήπου).
Λειτουργοί του ΤΑΥ καθώς και των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας και του Δήμου ΓεροσκήEνατενίσεις



που, ενημέρωναν το κοινό σχετικά με το υδατικό
πρόβλημα, διανέμοντας έντυπο υλικό, με στόχο
την ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια υδατικής
συνείδησης προς το κοινό.
Το ΤΑΥ συνεχώς προτρέπει τους καταναλωτές
να μη σπαταλούν το νερό. Η εξοικονόμηση νερού
είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας. Είναι τρόπος
συνήθειας στην καθημερινή μας ζωή. Η εξοικονόμηση νερού είναι αναγκαία, όχι μόνο λόγω μειωμένων υδατικών πόρων, αλλά και για την προστασία
του περιβάλλοντος. Ακόμη και σε Χώρες στις οποίες δεν αντιμετωπίζεται υδατικό πρόβλημα, αναπτύσσονται προγράμματα για την εξοικονόμηση
νερού.

Βέβαια, η επίλυση του υδατικού προβλήματος,
λόγω της απεξάρτησης από τη βροχόπτωση, δεν
καθιστά τα υδατικά αποθέματα ανεξάντλητα. Η
ανάπτυξη των υδατικών πόρων μέσω των Μονάδων αφαλάτωσης προϋποθέτει οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Όσο μειωμένες ποσότητες
νερού χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή,
τόσο λιγότερο νερό θα χρειάζεται να αφαλατώνουμε, άρα θα μειώνουμε το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Για το λόγο αυτό, η εξοικονόμηση
του νερού, καθίσταται περισσότερο αναγκαία.
Ας δώσουμε το λόγο στη μάνα γη, για να απευθύνει η ίδια ένα μήνυμα στους πολίτες. Αν μας μιλούσε, θα μας έλεγε:
«Είμαι η μάνα γη και σας αγαπώ.
Δεν σας ανήκω.
Εσείς ανήκετε σε εμένα.
Όσο περισσότερο με νοιάζεστε και με προστατεύετε,
τόσο καλύτερα θα μπορώ να σας τρέφω
και να σας παρέχω τα αγαθά μου». 
■
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Αναμνηστικές φωτογραφίες
από τη συνάντηση

Επίσκεψη Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Τύρου
και Σιδώνος στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο

Σ

τις 19 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τύρου και Σιδώνος κ.
Ηλίας επισκέφθηκε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο στο γραφείο του
στο Μετόχιο Κύκκου στη Λευκωσία. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης, οι δύο εκκλησιαστικοί άνδρες συζήτησαν θέματα που αφορούν στις
Εκκλησίες Κύπρου και Αντιοχείας, το ζήτημα
των διορθόδοξων και διαχριστιανικών σχέσεων,
όπως και εκείνο των διαθρησκειακών διαλόγων,
που στόχο έχουν την προαγωγή του κλίματος της
ανεκτικότητας, της συνεννόησης και της συνεργασίας μεταξύ των λαών.
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας ενημέρωσε τον Σεβασμιώτατο Μητρο174



πολίτη Τύρου και Σιδώνος για τις προσπάθειες του
Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου για την προβολή του φαινομένου της καταστροφής της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα εδάφη της πατρίδας μας, καθώς και για τις
εκδόσεις που προβαίνει κατά καιρούς η Ιερά Μονή
Κύκκου, οι οποίες σχετίζονται με το ευαίσθητο αυτό
ζήτημα. Η συνάντηση υπήρξε πολύ εποικοδομητική, αφού μεταξύ των δύο Ιεραρχών αναπτύχθηκε
γόνιμος διάλογος και ανταλλάγησαν απόψεις και
εμπειρίες. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τύρου
και Σιδώνος εξέφρασε την μεγάλη του χαρά για την
συνάντηση και ευχήθηκε στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κάθε ενίσχυση από τον Θεό, για το
πολύπλευρο έργο που επιτελεί. Κατά τη συνάντηση ανταλλάγησαν αναμνηστικά δώρα. 
■
Eνατενίσεις

Τεμάχιο του ιερού λειψάνου
του Αποστόλου Ανδρέα
στο Μετόχιο Αγίου Προκοπίου Κύκκου

Α

ποτέλεσε ευκαιρία πνευματική η μεταφορά της ιεράς χειρός και μέρους
του ιερού λειψάνου του Αποστόλου
Ανδρέα του Πρωτοκλήτου στο Μετόχιο του Αγίου Προκοπίου της Ιεράς Μονής Κύκκου στη Λευκωσία, στις 20 παρελθόντος Μαΐου.

ρίσκονται θησαυρισμένα στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους.

Το προσωπικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας και της Ιεράς Μονής Κύκκου
στη Λευκωσία, όπως και άλλοι πιστοί, με επικεφαλής τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ.
Νικηφόρο και πατέρες της Μονής, υποδέχθηκαν
και προσκύνησαν τα τίμια λείψανα, τα οποία ευ-

Με την ευκαιρία αυτή και προκειμένου οι πατέρες της Μονής Ξενοφώντος να επισκεφθούν τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας, ευσεβώς φιλοτιμούμενοι, μετέφεραν τα πιο πάνω ιερά θησαυρίσματα και στο Μετόχιο Κύκκου. 
■

Eνατενίσεις



Τα ιερά λείψανα, τα οποία συνόδευαν πατέρες
της πιο πάνω Μονής, μεταφέρθηκαν στην Κύπρο,
προκειμένου να εκτεθούν για προσκύνηση στον
ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς.
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«ΗσθEνησα,
και επεσκEψασθE με...»

Α

νταποκρινόμενος ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος
στις ανάγκες του Νοσοκομείου Παραλιμνίου και προκειμένου να μεταφέρονται από το σπίτι τους και
προς το Νοσοκομείο οι συνάνθρωποί μας καρκινοπαθείς, για σκοπούς χημειοθεραπείας, προσέφερε
δωρεάν ένα αυτοκίνητο.
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Το εν λόγω αυτοκίνητο παραδόθηκε από τον
Πανιερώτατο προς το Διευθυντή του Νοσοκομείου Παραλιμνίου Δρα Πέτρο Μάτσα.
Αποτελεί και αυτή η χειρονομία του Πανιερωτάτου άλλη μια έκφραση της αγάπης του προς τον
άνθρωπο και εφαρμόζει στην πράξη την εντολή
του Χριστού: «Ησθένησα, και επεσκέψασθέ με…»
(Ματθ. 25, 36) 
■
Eνατενίσεις

Εγκαίνια καταστήματος

Τ

ο Σάββατο, 29 Μαΐου 2010, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος τέλεσε στην περιοχή Ανθούπολης
τα εγκαίνια του καταστήματος DIY,
ιδιοκτησία του κ. Γιαννάκη Έλληνα. Προηγήθηκε Αγιασμός και, μετά τα εγκαίνια,
ο Πανιερώτατος σε σύντομη προσφώνησή του
υπογράμμισε τη σημασία της λειτουργίας τέτοιων
καταστημάτων, τα οποία συμβάλλουν και στην
Eνατενίσεις



απασχόληση εργατικού προσωπικού αλλά και στη
γενικότερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
του τόπου μας.
Ο εμπνευστής και δημιουργός και διευθύνων
σύμβουλος του έργου κ. Γιαννάκης Έλληνας, σε
ομιλία του αναφέρθηκε στην ιστορία της εταιρίας του και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον
Πανιερώτατο και σε όλους όσους συνέβαλαν στην
πραγματοποίηση του έργου αυτού. 
■
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Αποκαλυπτήρια Προτομής

Υποστράτηγου Τάσου Μάρκου

Τ

ην Κυριακή, 30 Μαΐου 2010, πραγματοποιήθηκε η τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτομής του ήρωα
Υποστράτηγου Τάσου Μάρκου, στο
ομώνυμο στρατόπεδο στην Κλήρου.
Της δεήσεως προέστη ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος,
ενώ τα αποκαλυπτήρια της προτομής τέλεσε ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας.

χαιρετισμός από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο. Στο τέλος
της Εκδήλωσης έγινε κατάθεση στεφάνων, μονόλεπτη σιγή, και ψάληκε ο εθνικός ύμνος.

Κατά τη διάρκεια της όλης Εκδήλωσης αναγνώστηκε το βιογραφικό του ήρωα Υποστράτηγου
Τάσου Μάρκου, ενώ ο αντιδήμαρχος Παραλιμνίου, γενέτειρας του ήρωα, κ. Γεώργιος Νικολέττος
απηύθυνε χαιρετισμό. Ακολούθησε χαιρετισμός
εκ μέρους της οικογένειας του ήρωα, καθώς και

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, ενώ απευθύνει
χαιρετισμό στην τελετή των Αποκαλυπτηρίων
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Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος ενώ καταθέτει στεφάνι
στην προτομή του ήρωα

Υποστράτηγος
Τάσος Μάρκου
από το Παραλίμνι

Ο

Τάσος Μάρκου γεννήθηκε στην κωμόπολη Παραλιμνίου στις 18 Σεπτεμβρίου 1936.
Ήταν το πρώτο παιδί του Μελή Μάρκου και
της Μαρίας Ξιούρου.
Λόγω των οικονομικών δυσκολιών και της φτώχειας που μάστιζε τότε τον αγροτικό πληθυσμό της
Κύπρου, η οικογένεια Μάρκου μετακόμισε στην Αμμόχωστο, όπου ο μικρός Τάσος έμαθε τα πρώτα του γράμματα στο Δημοτικό σχολείο Αγίας Ζώνης και αργότερα
στο Δημοτικό σχολείο Αγίου Λουκά.
Το Σεπτέμβριο του 1948 εισήχθη στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων.
Στο χαρακτήρα του άρχισαν τότε να φαίνονται τα πρώτα
δείγματα, όπως η υπευθυνότητα και το φιλότιμο, η φιλία, η εκτίμηση προς τον συνάνθρωπο και η ανθρωπιά.
Η λεβεντιά της ψυχής άρχισε τότε να συνοδεύεται
από τη λεβεντιά του σώματος. Συμμετείχε στην αθλητική ομάδα του Γυμνασίου Αμμοχώστου, με την οποία
έλαβε μέρος στους Ε’ Παγκύπριους Μαθητικούς ΑγώEνατενίσεις



νες, στους οποίους κέρδισε το χρυσό και αργυρό μετάλλιο στον ακοντισμό και τη σφαιροβολία αντίστοιχα.
Σαν επιβράβευση των επιτυχιών του, ο καθηγητικός
σύλλογος του Γυμνασίου Αμμοχώστου του απένειμε το
«Κυριακίδιο» βραβείο για τη χρονιά 1953-1954.
Μετά την αποφοίτηση του από το Γυμνάσιο Αμμοχώστου, μεταβαίνει στην Αθήνα για να παρακαθίσει
στις εξετάσεις για την σχολή Ευελπίδων, λόγω όμως
καθυστέρησης στη άφιξή του χάνει τις εξετάσεις και
επιστρέφει στη Κύπρο, όπου προσλαμβάνεται υπάλληλος στην εταιρεία Π.Κ. Παναγίδης στην Αμμόχωστο.
Τον Μάιο του 1955 και ενώ είχε αρχίσει ο απελευθερωτικός αγώνας της Κύπρου, ο Τάσος Μάρκου
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εντάσσεται στην Ε.Ο.Κ.Α. και ρίχνεται με όλες του τις
δυνάμεις στον αγώνα για την Ελευθερία της Πατρίδας του. Στις 18 Δεκεμβρίου 1955 η ομάδα στην οποία
συμμετείχε τραυματίζει σοβαρά μετά από ενέδρα δύο
Άγγλους αξιωματικούς. Οι πληροφορίες των Άγγλων
φέρουν τον Τάσο Μάρκου να εμπλέκεται στην ενέδρα
και τον καταζητούν, ο ίδιος όμως καταφέρνει μετά από
αγωνιώδη προσπάθεια να διαφύγει της σύλληψης και
να φυγαδευτεί από την Οργάνωση στις 5 Ιανουαρίου
1955 στην Αθήνα.
Εκεί ο Τάσος Μάρκου καταφέρνει να βρει δουλειά
και με το τρόπο αυτό να καλύψει τα έξοδα των φροντιστηρίων και να προετοιμαστεί για το μεγάλο του όνειρο
που παρέμενε πάντα η εισαγωγή και φοίτηση του στη
Σχολή Ευελπίδων, πράγμα το οποίο επιτυγχάνει στις
επόμενες εισαγωγικές εξετάσεις.
Κατά την περίοδο αυτή το μυαλό του πάντα βρισκόταν στη αγωνιζόμενη για την Ελευθερία πατρίδα
του και η καρδιά του κτυπούσε παλμούς αγώνα. Για το
λόγο αυτό, το Νοέμβριο του 1958, εγκαταλείπει μυστικά τη Σχολή Ευελπίδων και επιστρέφει αεροπορικώς
στην Κύπρο μέσω Παρισιού.
Με την άφιξη του στη Κύπρο μεταφέρεται αμέσως
σε κρησφύγετο στη Λευκωσία, όπου συναντά τον τότε
γενικό υπεύθυνο της Π.Ε.Κ.Α. Τάσσο Παπαδόπουλο.
Με το ψευδώνυμο «Γκούρας» αναλαμβάνει τη διοίκηση του τομέα Κυθραίας τις παραμονές των Χριστουγέννων του 1958.
Η ανάληψη της διοίκησης του τομέα Κυθραίας και
η παρουσία του Τάσου Μάρκου στην περιοχή συνοδεύεται τότε με την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων
που υπάρχουν λόγω των επιτυχιών των Άγγλων την
περίοδο εκείνη. Ο Τάσος Μάρκου δεν αργεί να κερδίσει
την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των συναγωνιστών
του και να αναδιοργανώσει τον τομέα του, μεταβάλλοντάς τον σε ένα αξιόμαχο τμήμα της Οργάνωσης.
Η υπογραφή της Συμφωνίας της Ζυρίχης βρίσκει
το Τάσο Μάρκου στον Τομέα του. Ο ίδιος είχε τότε εκφράσει την άποψη ότι οι αγωνιστές έπρεπε να πειθαρχήσουν στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας σε σχέση με τις Συμφωνίες. Το Μάρτιο του 1959 ο Αγώνας
τελειώνει και οι Αγωνιστές κατεβαίνουν από τα βουνά
και βγαίνουν από τα κρησφύγετα. Ο Τάσος Μάρκου δέχεται τότε, με το ήθος και τη σεμνότητα που διέπουν τον
αγνό αγωνιστή, τις τιμητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται προς τιμή των Αγωνιστών.
Στις 13 Απριλίου 1959 ο Τάσος Μάρκου αναχωρεί για την Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές του στη
Σχολή Ευελπίδων. Εκεί ρίχνεται πάλι πίσω στην προσπάθεια για την επιτυχία στα μαθήματα της Σχολής.
Τον Αύγουστο του 1959 παίρνει το πτυχίο του από τη
Σχολή και δίνει τον τιμημένο όρκο του Έλληνα Αξιωματικού. Με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού υπηρετεί
τότε στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Χαρακτηριστική για το ήθος και τη σεμνότητα του
ήταν η απάντηση που έδωσε στον Διγενή, όταν του είχε
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ζητήσει τότε να του αποστείλει γραπτώς έκθεση για την
προσωπική του δράση στον Αγώνα για την περίληψή
της στα Απομνημονεύματα του Αρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α.:
«Ό,τι έκανα Αρχηγέ, ήταν μια υποχρέωση μου προς
την Πατρίδα. Επομένως δεν έχω οτιδήποτε να πω για
τον εαυτό μου».
Στις 16 Νοεμβρίου 1961 μετά από πρόσκληση του
τότε προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ επιστρέφει στην
Κύπρο και στις 4 Δεκεμβρίου 1961 εντάσσεται στο νεοσύστατο Κυπριακό στρατό με το βαθμό του Λοχαγού.
Το Μάιο του 1963 τέλεσε τον γάμο του με τη Μαίρη
Ντελυφέρ με την οποία απέκτησε αργότερα δύο παιδιά
την Άντρη και τον Πάρη.
Η Τουρκοκυπριακή ανταρσία του Δεκεμβρίου
1963 βρίσκει τον Τάσο Μάρκου στις επάλξεις του αγώνα για την άμυνα της Λευκωσίας. Σημαντική ήταν η
συμβολή του στην εξουδετέρωση των αμυντικών θέσεων των Τούρκων και τον απεγκλωβισμό ομάδων εθνοφυλάκων στην περιοχή του Αλευρόμυλου Σεβέρη. Την
Άνοιξη του 1964, ο Τάσος Μάρκου προωθείται με τους
άνδρες του στα υψώματα Προφήτη Ηλία στον Πενταδάκτυλο, δημιουργώντας εκεί ισχυρή γραμμή άμυνας
βορείως της Λευκωσίας. Αξιοσημείωτη ήταν η προσπάθειά του για προστασία των αμάχων μεταξύ των
Τουρκοκυπρίων, γεγονός που αποδείκνυε για ακόμα
μία φορά τον ανθρώπινο χαρακτήρα του και τη μεγάλη
του εκτίμηση για την ανθρώπινη ζωή.
Μετά το τέλος των εχθροπραξιών, η Κυπριακή Κυβέρνηση ενέτεινε τις προσπάθειές της για απόκτηση
σύγχρονου οπλισμού. Η τιμιότητα και ο αδαμάντινος
χαρακτήρας του Τάσου Μάρκου συνέτειναν στο να
ανατεθούν στο νεαρό Λοχαγό οι αποστολές εξασφάλισης του οπλισμού αυτού από το Λίβανο, την Αίγυπτο
και την Τσεχοσλοβακία.
Στις 22 Νοεμβρίου 1965 μεταβαίνει στην Αίγυπτο
ομάδα Κυπρίων μηχανικών και μεγάλος αριθμός εφέδρων για εκπαίδευση στους Ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους που εξασφάλισε τότε η Κυπριακή Κυβέρνηση. Η ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής της εκπαίδευσης ανατέθηκε τότε στο Λοχαγό Τάσο Μάρκου. Η
εκπαίδευση των Κυπρίων χειριστών συμπληρώθηκε
με μεγάλη επιτυχία τον Σεπτέμβριο του 1966. Ωστόσο
οι Ρωσικοί πύραυλοι ουδέποτε έφθασαν στην Κύπρο.
Όλες οι πιο πάνω αποστολές αποδεικνύουν την
εμπιστοσύνη που έτρεφε η Κυπριακή Κυβέρνηση στο
πρόσωπο του νεαρού τότε Λοχαγού που απέρρεε από
τις ψηλές διοικητικές του ικανότητες, το άριστο του χαρακτήρα και την τιμιότητά του.
Το Νοέμβριο του 1971, ο Τάσος Μάρκου προάγεται
στο βαθμό του Ταγματάρχη. Στο μεταξύ τα αισθήματά του ενάντια στην Ελληνική χούντα και στα παρακλάδια της στην Κύπρο γίνονται όλο και πιο έντονα.
Η υποκλοπή ενός εγγράφου-σχεδίου πραξικοπήματος
το Φεβρουάριο του 1972 από τον Τάσο Μάρκου και η
προώθηση του εγγράφου αυτού στην Κυπριακή ΚυβέρEνατενίσεις

νηση συνέτεινε αποφασιστικά στη ματαίωση του σχεδιαζόμενου πραξικοπήματος.
Την Άνοιξη του 1973 μετατίθεται στο 12ο Τακτικό
Συγκρότημα με έδρα την Κυθραία, όπου αναλαμβάνει
επιτελικά καθήκοντα. Εκεί πρωτοστατεί στην αμυντική οργάνωση της περιοχής και στην προετοιμασία για
απόκρουση οποιασδήποτε εχθρικής ενέργειας.
Το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974
βρίσκει τον Τάσο Μάρκου στην Κυθρέα, από όπου αναχωρεί μετά από άδεια για την Αρχιεπισκοπή, όπου οργανώνει την άμυνα του Μεγάρου.
Με την εκδήλωση της Τουρκικής Εισβολής την 20ή
Ιουλίου 1974, ο Ταγματάρχης Τάσος Μάρκου οργανώνει με μικρό αριθμό εφέδρων αμυντική γραμμή στην
περιοχή του χωριού Χαμίτ Μάνδρες, όπου είχε προηγηθεί ρίψη αλεξιπτωτιστών από τις Τουρκικές δυνάμεις
εισβολής. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Ταγματάρχης Μάρκου τέθηκε επικεφαλής των δυνάμεων εξουδετέρωσης του θύλακα Μπέκκιογιου. Κατά τη διάρκεια
της μάχης ο Ταγματάρχης Μάρκου επέδειξε σπάνια χαρακτηριστικά ηρωισμού και αυτοθυσίας και η συμβολή του στην επιτυχία της επιθετικής ενέργειας ήταν καθοριστική. Το βράδυ της 21ης Ιουλίου 1974 προωθείται
επικεφαλής δυνάμεως 100 περίπου ανδρών στην περιοχή Δικώμου, όπου ενισχύει τα αμυνόμενα τμήματα του
361 ΤΠ στην περιοχή, με αποστολή την αναχαίτιση των
προελαύνοντων τουρκικών δυνάμεων εισβολής.
Την 23η Ιουλίου 1974, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ανατίθεται στον Ταγματάρχη Τάσο
Μάρκου η συγκρότηση της αμυντικής γραμμής από τη
Μια Μηλιά προς τον Κουτσοβέντη. Από την 23η Ιουλίου μέχρι και τη 29η Ιουλίου 1974, συγκροτεί το 315
ΤΠ το οποίο απαρτίζεται από εφέδρους και στρατιώτες
από άλλες μονάδες και κατασκευάζει οχυρωματικά
έργα και ναρκοθετεί την περιοχή.
Ταυτόχρονα στο μυαλό του στριφογυρίζει η ιδέα
της ανατροπής των πραξικοπηματικών δεδομένων και
η αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης με την εκδίωξη των επίορκων Ελλαδιτών αξιωματικών και τον
έλεγχο της Εθνικής Φρουράς από δημοκρατικούς Κύπριους Αξιωματικούς. Αντικειμενικός του στόχος ήταν
η δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικής άμυνας και
ακόμα, εάν οι συνθήκες το επέτρεπαν, η διενέργεια αιφνιδιαστικού κτυπήματος και αντεπίθεσης για εκδίωξη
των τουρκικών δυνάμεων εισβολής. Για άγνωστους μέχρι σήμερα λόγους, η κίνηση για ανατροπή των πραξικοπηματικών δεδομένων ουδέποτε εκδηλώθηκε, ίσως
λόγω της μη ανταπόκρισης από διάφορους παράγοντες
τους οποίους προσέγγισε τότε ο Ταγματάρχης Μάρκου.
Το βράδυ της 30ής Ιουλίου 1974, επιστρέφει στη
μονάδα του στην περιοχή Μιας Μηλιάς απογοητευμένος αλλά ταυτόχρονα αποφασισμένος να αναχαιτίσει
τη επερχόμενη προέλαση των Τούρκων προς την περιοχή Αμμοχώστου. Δημιουργεί νέες αμυντικές θέσεις,
επανδρώνει νέα φυλάκια και ζητά από το ΓΕΕΦ ενιEνατενίσεις



σχύσεις οι οποίες δεν του αποστάληκαν ποτέ. Ένα νέο
σκηνικό όμοιο μετά στενά των Θερμοπυλών στήνεται
στην περιοχή Μιας Μηλιάς - Κουτσοβέντη. Ο σύγχρονος Λεωνίδας της Κυπριακής Ιστορίας οργανώνει ολημερίς την άμυνα της περιοχής και τη νύκτα σχεδιάζει
τις ενέργειές του σε περίπτωση εκδήλωσης επίθεσης
από τους Τούρκους και επιθεωρεί τα αμυντικά έργα.
Τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου 1974, η τραγωδία της Κύπρου άρχισε να συντελείται. Το τάγμα του
Τάσου Μάρκου δέχεται ανελέητο βομβαρδισμό από
την τουρκική αεροπορία. Ο Τάσος Μάρκου ζητά από το
ΓΕΕΦ υποστήριξη από τις μονάδες πυροβολικού που
δρούσαν στην περιοχή και ενίσχυση σε άνδρες και πολεμικό υλικό, αλλά η απάντηση του ΓΕΕΦ δεν έφθασε
ποτέ στον αγωνιζόμενο με νύχια και με δόντια ηρωικό Ταγματάρχη. Ο Τάσος Μάρκου διαβλέποντας την
εγκατάλειψή του από το ΓΕΕΦ, αποφάσισε να αντιμετωπίσει τη διαμορφούμενη κατάσταση με τα μηδαμινά
μέσα που ο ίδιος διέθετε. Η μάχη ήταν άνιση αλλά ο
ήρωας Ταγματάρχης και οι άνδρες του αμύνονταν με
πείσμα και ανδρεία του πάτριου εδάφους.
Γύρω στις 10:00 π.μ. η γραμμή άμυνας στην περιοχή είχε διασπαστεί και τα τουρκικά άρματα είχαν
μπει στο δρόμο Λευκωσίας - Αμμοχώστου. Το δράμα
άρχισε να ολοκληρώνεται. Σε μια ύστατη προσπάθεια
απόκρουσης των προελαύνοντων τουρκικών αρμάτων
με τη δημιουργία νέας αμυντικής γραμμής και αφού
εξασφάλισε την ομαλή αναδίπλωση των ανδρών του
για αποφυγή της αποκοπής τους στην ήδη καταληφθείσα περιοχή, ο Ταγματάρχης Μάρκου κινήθηκε βόρεια
προς την περιοχή Κυθραίας μαζί με δύο από τους άνδρες του. Λίγο αργότερα διέταξε τους δύο άνδρες του να
φύγουν και ο ίδιος κινήθηκε προς την περιοχή Κεφαλόβρυσου Κυθραίας. Η τελευταία επαφή με τον Ταγματάρχη Τάσο Μάρκου έγινε μέσω ασυρμάτου από το
Διοικητή του Τακτικού Συγκροτήματος Κυθραίας το
απόγευμα της 15ης Αυγούστου 1974. Έκτοτε παραμένει αγνοούμενος.
Ο Ταγματάρχης Τάσος Μάρκου, πιστός στον όρκο
του Έλληνα αξιωματικού, παρέμεινε αμετακίνητος
επί των επάλξεων της άμυνας της Πατρίδας του, πολέμησε με απαράμιλλο ηρωισμό, θάρρος και αυταπάρνηση και αποτελεί σήμερα την ηρωικότερη μορφή μεταξύ των Ελλήνων Κυπρίων Αξιωματικών. Ιδιαίτερη
δόξα και τιμή ανήκει στον ηρωικό και αθάνατο - είτε
ζει αγνοούμενος είτε έπεσε στο πεδίο της Τιμής - Ταγματάρχη Τάσο Μάρκου. Τέτοιους άνδρες και τέτοιους
αξιωματικούς γέννησε η μικρή μας Κύπρος.
Η πατρίδα, εκτιμώντας το μέγεθος του ηρωισμού
του και αποδίδοντας σε αυτόν την αρμόζουσα τιμή, προήγαγε τον Τάσο Μάρκου στο βαθμό του Υποστράτηγου
την 26η Οκτωβρίου 2002. Απέδωσε δε προς τιμή του
Ήρωα Αξιωματικού, σε ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς το όνομα του, αποκαλώντας
■
το «Στρατόπεδο Υποστράτηγου Τάσου Μάρκου». 
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Στιγμιότυπα από την αιμοδοσία

Π

Αιμοδοσία

ροκειμένου οι Πατέρες και το προσωπικό της Ιεράς Μονής Κύκκου,
που διαμένουν στη Λευκωσία, όπως
και το προσωπικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας, να
τιμήσουν τη μνήμη του Ομολογητή Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρου, αλλά και να
απονέμουν στον εορτάζοντα Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο τον υιικό σε-
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βασμό και την αγάπη τους, αντί της προσφοράς σ’
Αυτόν οποιουδήποτε δώρου, καθιέρωσαν την ημέρα της ονομαστικής του εορτής αιμοδοσία στην
τράπεζα αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
Έτσι, συνεργείο του Τμήματος αιμοδοσίας
στις 3 Ιουνίου διαρρύθμισε ειδικό χώρο στο Μετόχιο Κύκκου, όπου πραγματοποιήθηκε η αιμοδοσία. 
■
Eνατενίσεις

Στιγμιότυπο από την ομολογία πίστεως του Derek Young. Την ακολουθία τελεί ο Πρωτοπρεσβύτερος Παρασκευάς Παπαμιχαήλ

Προσέλευση
στην Ορθόδοξη
Εκκλησία

Y

Eνατενίσεις



στερα από την κεκανονισμένη
κατήχηση, ο Aμερικανός Derek
Young προσήλθε στο Μυστήριο
του Ιερού Βαπτίσματος και έγινε
μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας

με το όνομα Δημήτριος.
Το μυστήριο τέλεσε στον Ιερό Ναό του
Αγίου Προκοπίου Μετοχίου Κύκκου στη Λευκωσία ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος. 
■
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Η όλη τελετή, η οποία έγινε στην παρουσία λίγων και εκλεκτών προσώπων, ήταν
πράγματι συγκινητική

Φωτογραφία μετά την τελετή του βαπτίσματος. Διακρίνονται, εκτός από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας, ο νεοφώτιστος με τη σύζυγό του κα Άντρη Γεννάρη και ο
πεθερός του κ. Δώρος Γεννάρης με τον ανάδοχο κ. Μάριο Γεννάρη
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Eνατενίσεις

Εορτή του Αγίου Παντελεήμονος
στην πανηγυρίζουσα ομώνυμη
Ιερά Μονή της Αχεράς

Τ

ο εσπέρας (25ης Ιουλίου) της παραμονής της εορτής του Αγίου Παντελεήμονος ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος επισκέφθηκε την ομώνυμη Ιερά
Μονή στην περιοχή της Αχεράς (πλησίον της κοινότητας Αγροκηπιάς).
Πλήθος πιστών συνέρρευσε στη Μονή, για
να συμμετάσχει στην ακολουθία και να προσευχηθεί στο μεγάλο, θαυματουργό και ιαματικό
Παντελεήμονα.
Η Ηγουμένη της Μονής Καλλίστη με τη συνοδεία της, ο κλήρος και τα πλήθη των προσκυνητών υποδέχθηκαν τον Πανιερώτατο στη Μονή. Η
ακολουθία ήταν κατανυκτική και συγκινητική.
Ο Πανιερώτατος προέστη της εσπερινής ακολουθίας, ηγήθηκε της καθιερωμένης λιτάνευσης
της εφέστιας εικόνας της Μονής, του Αγίου Παντελεήμονος, και επιδαψίλευσε σε όλους τις πατρικές
ευχές και ευλογίες του. 
■

Eνατενίσεις



Αναμνηστική φωτογραφία στο Συνοδικό της
Μονής. Διακρίνονται οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος και Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας
και η Ηγουμένη της Μονής Καλλίστη μοναχή
με τη συνοδεία της
185

Πολιτιστική και
φιλανθρωπική Εκδήλωση
του Χριστιανικού
Συνδέσμου Γυναικών
Μηλικουρίου
l Της Ανδρούλας Πετρίδου
Εκπαιδευτικού-Προέδρου του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών «Άγιος Γεώργιος»
Μηλικουρίου-Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής των Χριστιανικών Συνδέσμων
Γυναικών Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε
η πολιτιστική και φιλανθρωπική Εκδήλωση του
Χριστιανικού
Συνδέσμου
Γυναικών «Άγιος Γεώργιος»
Μηλικουρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 22
Ιουνίου 2010, στο ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ στη
Λευκωσία. Το πρόγραμμα της Εκδήλωση άρχισε με υπέροχους κατανυκτικούς βυζαντινούς
ύμνους από την εκκλησιαστική υμνολογία της
Πεντηκοστής, που έψαλλε η χορωδία της Πα-
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γκύπριας Ένωσης Ιεροψαλτών «Ιωάννης Κουκουζέλης» υπό τη διεύθυνση του κ. Γιώργου
Λοίζου.
Η Εκδήλωση τελούσε υπό την υψηλή προστασία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου, εκ μέρους
του οποίου απηύθυνε χαιρετισμό ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος Κυκκώτης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως
Κύκκου και Τηλλυρίας, ο οποίος τίμησε με την
παρουσία του την Εκδήλωση.
Eνατενίσεις

Η κ. Έλλη Μακρή, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών «Άγιος Γεώργιος» Μηλικουρίου, ενώ εκφωνεί το πρόγραμμα

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ.
Αγαθόνικος ενώ εκφωνεί χαιρετισμό

Στιγμιότυπα από την Εκδήλωση. Διακρίνονται ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης
και Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Αγαθόνικος, ο
εφημέριος του ιερού ναού Αγίου Νικολάου
Τσακκίστρας Οικονόμος Χριστόδουλος Παπαμιχαήλ και άλλοι

Στο χαιρετισμό του ο Πανοσιολογιώτατος ανέφερε ότι πήρε εντολή από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο
να τον εκπροσωπήσει στην Εκδήλωση του Χριστιανικού Συνδέσμου και να απευθύνει σε μας τις
ευχές και τους πατρικούς του χαιρετισμούς. Στη
συνέχεια, αναφερόμενος στο Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυναικών Μηλικουρίου, είπε ότι τόσο με την
σημερινή Εκδήλωση όσο και με άλλες δραστηριότητες που διοργάνωσε και πραγματοποίησε στο
παρελθόν, αλλά και με όσα θεοφιλή έργα έχει προγραμματίσει για το μέλλον, απέδειξε ότι είναι ένας
δυναμικός και δραστήριος Σύνδεσμος. Και συνέχισε: «Έτσι με την ευκαιρία αυτή θέλω να εξάρω
το έργο του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών
Μηλικουρίου, αλλά και να διερμηνεύσω την πληρότητα της πατρικής ανάπαυσης και πνευματικής χαράς που αισθάνεται και βιώνει για το σκοπό
αυτό ο Ποιμενάρχης μας κ.κ. Νικηφόρος. “Τα έργα
της οικοδομής της εις αλλήλους” και της ευποιίας
και κοινωνίας εγκαινιάστηκαν για πρώτη φορά
στην ιστορία της ανθρωπότητας από την αρχέγονη

Χριστιανική Εκκλησία, καθ΄υπόδειξη του ίδιου
του Χριστού και των Αποστόλων και υπήρξαν το
κύριο και καίριο γνώρισμα της ζωής των πρώτων
Χριστιανών.
Η Εκκλησία του Χριστού στα Ιεροσόλυμα ήταν
εκείνη που οργάνωσε και λειτούργησε καθημερινά
συσσίτια, τις λεγόμενες αγάπες, για τους πτωχούς
χριστιανούς. Γι’ αυτό στη συνέχεια αυτή η έμπρακτη αγάπη απετέλεσε καθοριστικό στοιχείο στη
ζωή της Εκκλησίας μας και οι μεγάλοι Πατέρες
αλλά και πολλοί άλλοι Άγιοι, πρωτοστάτησαν σε
θεοφιλή έργα. Και σεις σήμερα στοιχείτε στο θεάρεστο τούτο κανόνα και συνεχίζετε ως οργανωμένο σύνολο μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα,
υπό την ευλογία του Πανιερωτάτου μας, το άγιο
τούτο διακόνημα της φιλαδελφείας. Επομένως και
η σύσταση του Χριστιανικού Συνδέσμου σας, αλλά
και όλες οι Εκδηλώσεις σας, αποτελούν μια ευλογημένη συνέχεια, της οποίας οι ρίζες ανάγονται
στις απαρχές της Εκκλησίας μας και συμφωνούν
με όσα ο Κύριός μας και οι Απόστολοί του μας κατέλειπαν. Ιδιαίτερα μάλιστα, η απόφαση σας να εκ-

Eνατενίσεις
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φράσετε τη δίκαιη επαινετική τιμή προς τους δύο
ιερείς, ποιμένες της κοινότητας Μηλικουρίου, τον
αείμνηστο Παπαπαναγιώτη Πολυδώρου και τον
Αιδεσιμότατο Οικονόμο Χριστόδουλο Παπαμιχαήλ, για όσα ο καθένας, στο μέτρο της λειτουργικής
και ποιμαντικής του διακονίας πρόσφεραν στους
κατοίκους της κοινότητάς σας, τούτο και σας τιμά,
αλλά και σας καταξιώνει ενώπιον του Θεού και
των ανθρώπων. Γι’ αυτό και σήμερα, εξ ονόματος
του Μητροπολίτη και Ποιμενάρχη μας κ.κ. Nικηφόρου, σας καλώ να συνεχίσετε και να αυξήσετε το
ζήλο σας και προς ωφέλεια των συνανθρώπων σας
και προς οικοδομή δική σας, αλλά και προς δόξα
του εν Τριάδι προσκυνητού Θεού μας. Τελειώνοντας θέλω να συγχαρώ όλες σας και ιδιαίτερα το
Διοικητικό Συμβούλιο και την Πρόεδρο κ. Ανδρούλλα Πετρίδου για τη σύνολη προσπάθεια που
καταβάλλετε. Ο Θεός να είναι μαζί σας όπως και οι
ευλογίες της μάνας Παναγίας Ελεούσας της Κυκκώτισσας».

της Παναγίας της Κυκκώτισσας και του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου, έχει συμπληρώσει ήδη
δύο χρόνια ζωής. Παρά τα προβλήματα που παρουσιάζονται κάθε φορά, το έργο του Συνδέσμου ήταν
και συνεχές και παραγωγικό, με πολλές και ποικίλες δραστηριότητες με θρησκευτικό, πνευματικό,
πολιτιστικό, και ψυχαγωγικό και στο μέτρο των
δυνατοτήτων του φιλανθρωπικό περιεχόμενο,
όπως ορίζει και το Καταστατικό ίδρυσής του. Ως
νέα δραστηριότητα στη Λευκωσία αναφέρθηκε η
καθιέρωση Κύκλου Αγίας Γραφής στον Αρχάγγελο κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα υπό την ευθύνη
του Διευθυντή Εκκλησιαστικής Διακονίας της
Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας Δρα
Νίκου Νικολαΐδη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δραστηριότητες του Συνδέσμου στο Μηλικούρι, που σκοπό
έχουν να δώσουν την ευκαιρία στους απόδημους
να επισκέπτονται συχνά το χωριό τους έτσι που
η μικρή κοινότητα Μηλικουρίου να κρατηθεί ζω-

Η κ. Ανδρούλα Πετρίδου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών «Άγιος Γεώργιος» Μηλικουρίου, ενώ εκφωνεί την ομιλία της

Η κ. Ερασμία Ρουσιά, ενώ παρουσιάζει τον
ομιλητή της Εκδήλωσης Δρ Νίκο Νικολαΐδη

Στην ομιλία της η Πρόεδρος του Χριστιανικού
Συνδέσμου Γυναικών Μηλικουρίου κ. Ανδρούλλα Πετρίδου, αναφέρθηκε αρχικά στις δυσκολίες
και τα προβλήματα που παρουσιάζονται, ιδιαίτερα στον τομέα της επικοινωνίας μεταξύ των μελών, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κάτω από τις
οποίες ο Σύνδεσμος λειτουργεί και αφού διαβεβαίωσε όλους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αντιμετώπιση
της κατάστασης, ζήτησε την κατανόηση όλων και
τους παρακάλεσε να επιδεικνύουν την καλή τους
διάθεση και πρόθεση έναντι του Συνδέσμου. Στη
συνέχεια αναφέρθηκε με συντομία στις δραστηριότητες του Συνδέσμου που με τη βοήθεια του Θεού,

ντανή. Οργανώθηκαν θρησκευτικές ομιλίες, των
οποίων προηγείτο πάντοτε κοινός εκκλησιασμός
και κοινό πρόγευμα με παραδοσιακά εδέσματα,
που ο Σύνδεσμος, πλουσιοπάροχα πρόσφερε κάθε
φορά σε όλο το εκκλησίασμα. Μεγάλη έμφαση
δόθηκε στις δραστηριότητες του Πάσχα και στη
γιορτή του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Μηνά,
τη μνήμη του οποίου ο Σύνδεσμος γιόρτασε με πανηγυρική θεία Λειτουργία.
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Για την επιτυχία των προσπαθειών του Συνδέσμου η κυρία Πετρίδου εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρωτοσύγκελλο της Μητρόπολης
Αρχιμανδρίτη Αγαθόνικο Κυκκώτη, που ανταποκρινόταν πάντοτε θετικά στην πρόσκληση του ΔιEνατενίσεις

Στιγμιότυπο από την ομιλία του Δρος Νίκου Νικολαΐδη

οικητικού Συμβουλίου να έρθει στο χωριό για να
τελέσει τη θεία Λειτουργία, αλλά και να κηρύξει το
θείο λόγο. Ευχαριστίες εξέφρασε και προς τον Διευθυντή Εκκλησιαστικής Διακονίας της Μητρόπολης, Δρα Νίκο Νικολαΐδη, καθώς και προς τον
Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Κυκκώτη που αποδέχτηκαν την πρόσκληση του Συνδέσμου να έρθουν
στο Μηλικούρι και να μιλήσουν. Όλως ιδιαίτερες,
όμως, ευχαριστίες και βαθιά ευγνωμοσύνη η κυρία Πετρίδου εξέφρασε προς τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο
για τις ευλογίες και τη στήριξη που παρέχει στο
Σύνδεσμο.
Κύριος ομιλητής στην Πολιτιστική και Φιλανθρωπική αυτή Εκδήλωση ήταν ο Δρ Νίκος
Νικολαΐδης. Επειδή η ημέρα κατά την οποία θα
πραγματοποιείτο η Εκδήλωση συνέπιπτε με το
Σάββατο της εβδομάδας του Αγίου Πνεύματος, συναποφασίστηκε η ομιλία του κ. Νικολαΐδη να έχει
τίτλο: «Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο». Όπως
ανέφερε ο κ. Νικολαΐδης, συνήθως στις ομιλίες
μας αναφερόμαστε λίγο στο Θεό Πατέρα, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, περισσότερο στο
Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας,
και σχεδόν καθόλου στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο
αγνοούμε ή το αφήνουμε στο περιθώριο. Και όμως,
το Άγιο Πνεύμα, είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας
Eνατενίσεις



Τριάδας. Η αρίθμηση στην περίπτωση αυτή δεν είναι υπαρίθμηση και δεν τοποθετούμε τα πρόσωπα
της Αγίας Τριάδας κατά σειράν αξίας. Και τα τρία
πρόσωπα είναι ισάξια, ισότιμα και ομοούσια και το
κάθε ένα από αυτά είναι τέλειος Θεός. Δεν πιστεύουμε, όμως, σε τρεις ξεχωριστούς Θεούς, αλλά σε
ένα. Έχουμε στην χριστιανική μας πίστη την παράδοξη εξίσωση 1+1+1 =1. Δεν έχουμε πολυθεϊσμό
στην Χριστιανική Εκκλησία, αλλά Μονοθεϊσμό.
Ο Μονοθεϊσμός όμως, στον οποίο πιστεύουμε, διακρίνεται σε τρία πρόσωπα, με μια κοινή ουσία, κάτι
που ο άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να εξηγήσει
και να κατανοήσει. Και τούτο, γιατί η χριστιανική
πίστη δεν είναι δημιούργημα κανενός ανθρώπου.
Αυτά που πιστεύουμε δεν είναι ανθρώπινες επινοήσεις, αλλά αποκαλύψεις του ίδιου του Θεού.
Ό,τι λέμε και πιστεύουμε, για τον Θεό, μας το αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός. Στην Παλαιά Διαθήκη με
πολλούς τρόπους και σε πολλούς τόπους ο Θεός
αποκάλυψε στους ανθρώπους το δικό του πρόσωπο και τις δικές του ιδιότητες, ενώ στην Καινή Διαθήκη μας αποκαλύφθηκε μέσω του υιού του Ιησού
Χριστού. Η ουσία του Θεού και η ουσία του ανθρώπου είναι δύο μεγέθη άνισα που χωρίζονται μεταξύ
τους από μια άβυσσο. Γι’ αυτό και δύσκολα μπορεί
ο ανθρώπινος νους να συλλάβει και να κατανοήσει
την έννοια του Θεού. Όταν ακόμα ο Χριστός βρι189

σκόταν ανάμεσα στους μαθητές του, τους υποσχέθηκε ότι, όταν ανεβεί προς τον Πατέρα του, θα τους
στείλει το Άγιο Πνεύμα, τον άλλο Παράκλητο,
που θα είναι πάντα μαζί τους. Το Άγιο Πνεύμα είναι το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το οποίο
έρχεται σε επαφή με τον άνθρωπο. Είναι λάθος να
πιστεύουμε ότι η Εκκλησία άρχισε τη λειτουργία
της την ημέρα της Πεντηκοστής.
Η Εκκλησία είναι η οικογένεια του Θεού και
υπήρχε πάντοτε. Ένα μέλος της θείας οικογένειας, ο άνθρωπος, απομακρύνθηκε από αυτή. Το
Άγιο Πνεύμα έχει σκοπό να τον αρπάξει και να τον
πάρει πίσω, εκεί που ανήκει. Με το Βάπτισμα ο άνθρωπος παίρνει τη Βασιλική Σφραγίδα. Αυτή τη
σφραγίδα την παίρνομε στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Ο άνθρωπος βαπτίζεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι
κάνουμε, το κάνουμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός πρέπει να είναι και ο σκοπός της ζωής
του ανθρώπου, να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα.
Σύμφωνα με τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώφ, όπως
γράφει ένας μαθητής του, σκοπός της ζωής μας
είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα και να γίνουμε άγιοι. Ασφαλώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός
ότι η Εκκλησία μας γιορτάζει την πρώτη Κυριακή
μετά την Πεντηκοστή την μνήμη των Αγίων Πάντων. Τιμούμε τους Αγίους Πάντες αυτή την Κυριακή, γιατί ακριβώς οι Άγιοι είναι οι καρποί του
Αγίου Πνεύματος.
Μετά την ομιλία του Δρος Νικολαΐδη έγινε η
τελετή επίδοσης τιμητικής πλακέτας σε εκπρόσωπο της οικογένειας του αείμνηστου Παπαπαναγιώτη Πολυδώρου και στον Αιδεσιμότατο Οικονόμο Χριστόδουλο Παπαμιχαήλ, εφημέριο της
κοινότητας Τσακκίστρας, για την προσφορά τους
στην κοινότητα Μηλικουρίου. Όπως ανέφερε η κα
Πετρίδου, η σημερινή Εκδήλωση με καθαρά πνευματικό περιεχόμενο, αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα, θεωρήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών «Άγιος Γεώργιος» Μηλικουρίου, ως η πιο κατάλληλη ευκαιρία για να τιμηθούν δύο σημαντικοί πνευματικοί
άνθρωποι, συνεχιστές του έργου των Αποστόλων
και της Εκκλησίας, οι οποίοι πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινότητα Μηλικουρίου ειδικά, αλλά και στην Εκκλησία γενικά, ο αείμνηστος
Παπαπαναγιώτης Πολυδώρου και ο Οικονόμος
Χριστόδουλος Παπαμιχαήλ, ιερέας στο γειτονικό
χωριό Τσακκίστρα.
Ο αείμνηστος Παπαπαναγιώτης πρόσφερε τις
υπηρεσίες του στην κοινότητα Μηλικουρίου για
μισό σχεδόν αιώνα, από το 1947 μέχρι το 1994. Ο
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Φωτογραφία από την απονομή τιμητικής
πλακέτας στη μνήμη του αειμνήστου Παπαπαναγιώτη Πολυδώρου, εφημερίου του ιερού
ναού Αγίου Γεωργίου Μηλικουρίου. Την πλακέτα, εκ μέρους της οικογένειας, παρέλαβε η
κόρη του Αναστασία Δημοσθένους, η οποία
και σε ομιλία της εξέφρασε ευχαριστίες και
αναφέρθηκε στον αείμνηστο πατέρα της

Η κ. Αναστασία Δημοσθένους, ενώ αναφέρεται στην απονομή τιμής προς τον πατέρα της
Παπαπαναγιώτη
Παπαπαναγιώτης ήταν ισχυρή προσωπικότητα
και με επιβλητικό παράστημα, ένας πραγματικά
λεβεντάνθρωπος. Παρόλο που ήταν μόνο απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου, είχε μεγάλη κοινωνική
μόρφωση. Όντας άριστος γνώστης του Τυπικού
της Εκκλησίας και όλων των ιερών ακολουθιών,
εξελίχθηκε σε άριστο ιερουργό και εκτελούσε όλα
τα ιερατικά του καθήκοντα στο ακέραιο, σεβόμενος και τηρώντας την παράδοση. Με την αφοσίωσή του στο καθήκον και με την επιβλητική
παρουσία του καθιερώθηκε στη συνείδηση των
συγχωριανών του ως ο πνευματικός πατέρας της
κοινότητας. Έχαιρε εκτίμησης όχι μόνο από τους
συγχωριανούς του αλλά και από τους κατοίκους
των γύρω χωριών. Ο Παπαπαναγιώτης έζησε και
πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην κοινότητα Μηλικουρίου σε μια περίοδο που το χωριό έσφυζε από
ζωή. Μεγάλος ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων,
Eνατενίσεις

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από την
απονομή τιμής στον εφημέριο του ιερού ναού
Αγίου Νικολάου Τσακκίστρας Οικονόμο Χριστόδουλο Παπαμιχαήλ και την αντιφώνηση
εκ μέρους του
πολλές γιορτές, πολλές γεννήσεις και βαπτίσεις,
πολλοί γάμοι, πολλά τα πολιτιστικά και κοινωνικά
δρώμενα, πλούσια η πνευματική ζωή στον τόπο.
Και ο Παπαπαναγιώτης παρόν σε όλες τις στιγμές
της ζωής των χωριανών, χαρούμενες ή δυσάριστες,
έτοιμος πάντα να προσφέρει τις υπηρεσίες του και
να μοιραστεί μαζί τους τη χαρά ή τη λύπη τους.
Για σαρανταεπτά ολόκληρα χρόνια πρόσφερε τις
υπηρεσίες του. Μακρόχρονο, μεγάλο, πολύτιμο
και ανεκτίμητο, αλλά και δύσκολο το έργο που
επετέλεσε.
Ο Αιδεσιμότατος Οικονόμος Χριστόδουλος
Παπαμιχαήλ, ιερέας του ιερού ναού Αγίου Νικολάου Τσακκίστρας, μετά τον θάνατο του μακαριστού Παπαπαναγιώτη, αποδέχτηκε εισήγηση του
τότε Μητροπολίτη Μόρφου Χρύσανθου Σαρηγιάννη, να αναλάβει και την εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου Μηλικουρίου, μέχρι που το χωριό να
αποκτήσει νέο δικό του ιερέα. Θα λειτουργούσε
κάθε Σάββατο στο Μηλικούρι και την Κυριακή θα
παρέμενε στην κοινότητά του. Δύσκολη για όλους
διευθέτηση, αλλά λύση ανάγκης για να κρατηθεί
το χωριό ζωντανό. Έτσι ο Παπαχριστόδουλος,
παράλληλα με τη δική του κοινότητα, ανέλαβε
και την κοινότητα Μηλικουρίου, εκτελώντας όλα
Eνατενίσεις



τα εκκλησιαστικά και πνευματικά καθήκοντα. Η
διευθέτηση αυτή κράτησε τρία ολόκληρα χρόνια,
από το 1994 μέχρι το 1997, οπότε χειροτονήθηκε
ο σημερινός ιερέας του χωριού Παπαχαράλαμπος
Ευσταθίου. Στα τρία αυτά χρόνια ο Παπαχριστόδουλος είχε πάντοτε σε ίση μοίρα το Μηλικούρι
με το χωριό του. Εκτός από τη θεία Λειτουργία το
Σάββατο, τελούσε ανελλιπώς και όλες τις άλλες
λειτουργίες και ακολουθίες. Δεν παραμελούσε
ποτέ τα καθήκοντά του, ούτε και σε μέρες μεγάλης κακοκαιρίας. Ερχόταν πάντοτε έγκαιρα στο
χωριό και τα είχε όλα έτοιμα στην ώρα τους για
να αρχίσει η Λειτουργία. Και όταν οι χωριανοί
τον χρειάζονταν για το μυστήριο της εξομολογήσεως ή για να τελέσει κάποιο άλλο μυστήριο,
οποιαδήποτε μέρα και ώρα τον καλούσαν, ερχόταν
πάντοτε πρόθυμα να τους εξυπηρετήσει. Μεγάλο
πνευματικό όφελος είχαν οι κάτοικοι του χωριού
μας και από τις σύντομες ομιλίες, που απηύθυνε
στο εκκλησίασμα κατά τις θείες Λειτουργίες. Παράλληλα φρόντιζε για την καθαριότητα και την
ευκοσμία της εκκλησίας. Είχε αρμονικότατη συνεργασία με την εκκλησιαστική επιτροπή, Έχαιρε εκτίμησης και όλοι ήταν ευχαριστημένοι μαζί
του. Η όλη προσφορά του πατρός Χριστοδούλου
Παπαμιχαήλ στην εκκλησία και η πνευματική
στήριξή του προς τους κατοίκους της κοινότητας
Μηλικουρίου, αλλά και η πολύτιμη βοήθεια που
έδωσε στον νεοχειροτονηθέντα τότε ιερέα του
χωριού Χαράλαμπο Ευσταθίου, ώσπου να είναι
έτοιμος να αναλάβει τα ιερατικά του καθήκοντα,
δεν πέρασε απαρατήρητη και δεν ξεχάστηκε.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών «Άγιος Γεώργιος» Μηλικουρίου, συναισθανόμενα την
υποχρέωση της κοινότητας να εκφράσει τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη της, τόσο προς
τον αείμνηστο Παπαπαναγιώτη Πολυδώρου, όσο
και προς τον Αιδεσιμότατο Οικονόμο Χριστόδουλο Παπαμιχαήλ, αποφάσισαν να τους τιμήσουν,
προσφέροντάς τους μια τιμητική πλακέτα και μια
μικρή εικόνα του Αγίου Γεωργίου, την εκκλησία
του οποίου υπηρέτησαν πιστά και με αφοσίωση.
Η πλακέτα και το δώρο του Παπαπαναγιώτη Παπαμιχαήλ προσφέρθηκαν στην κόρη του Αναστασία Δημοσθένους. Τις τιμητικές πλακέτες και
την εικόνα του Αγίου Γεωργίου επέδωσε ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτης
Αγαθόνικος Κυκκώτης. Στην αντιφώνηση τους,
τόσο η θυγατέρα του αείμνηστου Παπαπαναγιώτη, όσο και ο Οικονόμος Χριστόδουλος Παπαμιχαήλ, ευχαρίστησαν τον Χριστιανικό Σύνδεσμο
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Άποψη από το Βυζαντινό Χορό «Ιωάννης Κουκουζέλης», τον οποίο διευθύνει ο κ. Γεώργιος
Λοΐζου
Γυναικών Μηλικουρίου και την κοινότητα γενικά για την τιμή που τους έκαμαν.
Η Αναστασία Δημοσθένους, αναφερόμενη στο
έργο του πατέρα της, είπε ότι ο αείμνηστος Παπαπαναγιώτης ήταν κοντά στους χωριανούς σε όλες
τις ευτυχισμένες, αλλά και τις δύσκολες ώρες τους
για να τους παρηγορήσει και να τους συμπαρασταθεί. Ανέφερε ότι ο μακαριστός πατέρας της έτρεφε
ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση προς τον σημερινό
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο και στην Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Κύκκου.
Τόνισε επίσης ότι ιδιαίτερη αγάπη και ενδιαφέρον
έτρεφε και για τη νεολαία και ότι έκανε συχνά δεήσεις και παρακλήσεις για τους στρατιώτες και τους
αγνοουμένους μας. Με τον ήρεμο και γλυκό του χαρακτήρα κρατούσε τους χωριανούς ενωμένους και
μονιασμένους και ευχήθηκε να επικρατεί και σήμερα η αγάπη και η ομόνοια μεταξύ των χωριανών για
να βοηθήσουν το χωριό να κρατηθεί και να ζήσει.
Ο οικονόμος Χριστόδουλος Παπαμιχαήλ είπε
ότι οι ευχαριστίες δεν ανήκουν σ’ αυτόν, και ότι
οι ευχαριστίες και οι δοξολογίες ανήκουν στον
Τριαδικό Θεό που τον αξίωσε να μπει στις τάξεις
της ιεροσύνης και να λειτουργεί και τελεί τα άγια
Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Αναφερόμενος στην περίοδο της υπηρεσίας του στην
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κοινότητα Μηλικουρίου, είπε ότι απλά έκαμε το
καθήκον του και ότι μαζί με τους συνεργάτες του,
οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν ήδη αποδημήσει προς Κύριο, έκαμνε ό,τι μπορούσε για να
βοηθήσει την κατάσταση. Αναφέρθηκε στον κ.
Δημητράκη Πετρίδη και στον κ. Πέτρο Γεωργίου
και την αβραμιαία φιλοξενία του, καθώς και στους
μακαριστούς Δημοσθένη Μελιφρονίδη, Μιλτιάδη

Αναμνηστική φωτογραφία από την Εκδήλωση τιμής προς τον αείμνηστο Παπαπαναγιώτη Πολυδώρου και τον Οικονόμο Χριστόδουλο Παπαμιχαήλ
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Στις φωτογραφίες ο αείμνηστος
Παπαπαναγιώτης Πολυδώρου στον
ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Μηλικουρίου

Ο Παπαπαναγιώτης σε μια
αναμνηστική φωτογραφία
με συγχωριανούς του κατά
τη διάρκεια εκδρομής

Αντωνιάδη και την Μαρία Χριστοδούλου, που ήταν
πάντα πρώτη στην εκκλησία και κτυπούσε τα χέρια της από χαρά επειδή θα γινόταν Λειτουργία.
Αναφέρθηκε, επίσης, στη συνεργασία όλων των
χωριανών και στην προθυμία τους να προσφέρουν
Eνατενίσεις



ό,τι μπορούσαν για τις ανάγκες της εκκλησίας, έτσι
που να είναι καλά εξοπλισμένη και ευπρεπισμένη
για να την χαίρονται και να την θαυμάζουν.
Η όλη Εκδήλωση έκλεισε με κλήρωση πλούσιων δώρων. 
■
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Στη φωτογραφία διακρίνεται ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρος και ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Βασίλης Παπαϊωάννου

Εκδήλωση στο Μετόχιο
Κύκκου για την παγκόσμια
μέρα ενάντια στα ναρκωτικά

Σ

τις 28 Ιουνίου, παγκόσμια ημέρα
εναντίον των ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκε στους κήπους του Μετοχίου του Αγίου Προκοπίου Κύκκου
στη Λευκωσία μεγάλη Μουσική Εκδήλωση, που στόχο είχε να στείλει το μήνυμα
εναντίον της χρήσης ουσιοεξαρτήσεων και να
προβάλει την αξία της ανθρώπινης ευτυχίας ως
εσωτερικής υπόθεσης.
Η Εκδήλωση, η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία, διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Υγειονομικού της Εθνικής Φρουράς Κύπρου, και τελούσε υπό την υψηλή προστασία του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικη194
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φόρου. Μέσα στα πλαίσια της Εκδήλωσης δόθηκε
συναυλία για τους εθνοφρουρούς και τα στελέχη
της Εθνικής Φρουράς Κύπρου. Την συναυλία έδωσε το επιτυχημένο συγκρότημα «Παράσταση Τραγούδι Λαϊκό», υπό τη διεύθυνση και επιμέλεια του
καταξιωμένου μουσικού Δημήτρη Ιεροδιακόνου.
Στην Εκδήλωση παρευρέθηκαν ο έντιμος Υπουργός Άμυνας κ. Κώστας Παπακώστας, ο αρχηγός
ΓΕΕΦ Αντιστράτηγος Πέτρος Τσαλικίδης, πολλά

υψηλόβαθμα στελέχη της Εθνικής Φρουράς Κύπρου, επίσημοι και πλήθος κόσμου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το Υπουργείο
Άμυνας Κύπρου δια του έντιμου Υπουργού Άμυνας κ. Κώστα Παπακώστα τίμησε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο για την πολύτιμη προσφορά του στην άμυνα
της Πατρίδας μας και την μακρόχρονη έμπρακτη
στήριξή του στους εθνοφρουρούς μας. 
■

Οι συμπατριώτες
μας μουσικοί Δημήτρης Ιεροδιακόνου
και Έλενα Ανδρέου
κατά τη διάρκεια του
καλλιτεχνικού προγράμματος
Eνατενίσεις
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Η ομάδα των παιδιών μαζί με το Διευθυντή του Γραφείου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου Πρωτοπρεσβύτερο Παρασκευά Παπάμιχαήλ και στελέχη των Κατηχητικών Συνάξεων, ενώ αναχωρούν από την Κύπρο

Προσκυνηματική και ψυχαγωγική
εκδρομή των Κατηχητικών
Συνάξεων της Μητρόπολης
Κύκκου και Τηλλυρίας
στα Ελληνικά νησιά

Μ

ε τις ευλογίες του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου πραγματοποιήθηκε από τις 28 Ιουνίου
έως 2 Ιουλίου η καθιερωμένη
προσκυνηματική και ψυχαγωγική εκδρομή του
ανώτερου κύκλου των κατηχητικών συνάξεων
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας στο εξωτερικό. Φετινός προορισμός τα ελληνικά νησιά με επίκεντρο
το προσκύνημα στο Αγιονήσι της Παναγίας, την
Τήνο. Η εκδρομή-κρουαζιέρα που ξεκίνησε από το
Λιμάνι της Λεμεσού περιελάμβανε ποικιλία δραστηριοτήτων.
Πρώτος σταθμός η Σαντορίνη με την άγρια
και απόκοσμή της ομορφιά, φτιαγμένη από μια
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κοσμογονία, από ένα ηφαίστειο που κείτεται καταμεσής του όρμου του νησιού. Εκεί τα παιδιά είχαν
την ευκαιρία να ξεναγηθούν στα σοκάκια των Φηρών και να φωτογραφηθούν στο κρημνώδες και
μαγευτικό τοπίο με φόντο το απέραντο γαλάζιο.
Επόμενος σταθμός η Σύρος, η νύμφη του Αιγαίου. Το αρχοντικό νησί των Κυκλάδων δεσπόζει
στο κέντρο του νησιώτικου συμπλέγματος και γοητεύει τους επισκέπτες του με τον εντελώς ξεχωριστό χαρακτήρα από τα υπόλοιπα κυκλαδίτικα
νησιά, χάρη στην εξαιρετική νεοκλασική αρχιτεκτονική της. Σημαδιακή για τα παιδιά η επίσκεψη
στο Μουσείο της Ερμούπολης, αφιερωμένο στο μεγάλο μουσουργό του ελληνικού τραγουδιού Μάρκο Βαμβακάρη, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του
Eνατενίσεις

και την καλλιτεχνική του δημιουργία με τη Σύρο
όσο κανένας άλλος. Η Φραγκοσυριανή, το περιβόητο χασάπικο του Μάρκου πρέπει να είναι το ελληνικό τραγούδι που έχει γνωρίσει τις περισσότερες
εκτελέσεις και διασκευές και έχει κάνει τη Σύρο
ξακουστή σε όλο τον κόσμο.
To ευλαβικό προσκύνημά μας στο άγιο, ζωντανό εικονοστάσι της Ορθοδοξίας και της Πατρίδας,
στην Τηνο, ήταν για τον καθένα μας μια εμπειρία
ζωής. Με την είσοδό μας στον επιβλητικό ναό η διάχυτη αίσθηση της παρουσίας της Θεομήτορος κάλυπτε κάθε άλλη σκέψη. Η ανάγκη για σιωπή και η
κατάνυξη άφηναν τα αισθητά τους σημάδια στις μισοσκυμμένες βουρκωμένες φιγούρες που πρόσμεναν ανυπόμονα να προσκυνήσουν τη στολισμένη
με αφιερώματα εικόνα της. Θερμές ικεσίες και αίνοι
ευχαριστίας που γίνονταν ορατοί μέσα από τα αμέτρητα αφιερώματα, τα οποία κάλυπταν την εικόνα
της και πρόδιδαν ότι πολλές ψυχές, πολλές ατελείωτες ιστορίες, πολλές θερμές ικεσίες κρέμονταν
κάτω από τα χείλια της Παρθένου, προσμένοντας
τη δική τους απάντηση. Το κάθε αφιέρωμα είχε από
κάτω ένα ασημένιο κατασκεύασμα που «εξηγούσε»
γιατί βρισκόταν εκεί μέσα. Άλλο είχε ένα σπιτάκι,
άλλο μια ανθρώπινη μορφή, άλλο είχε ένα καραβάκι. Ποιος ξέρει, πώς ευεργέτησε η Παναγία όλους
αυτούς, ώστε να προσθέσουν και το δικό τους αφιέρωμα στη Χάρη Της. Η συντροφιά μας με τη Παναγιά δεν κράτησε για πολύ αφού το καραβάκι της
επιστροφής μας καλούσε να ανοίξουμε τα βήματα
μας προς το λιμανάκι αναζωογονημένοι πνευματικά από την γλυκιά αύρα της Μεγαλόχαρης.

Ταξιδεύοντας στα γαλάζια νερά του Αιγαίου
και ατενίζοντας τα γραφικά και υπέροχα νησιά του

Ανηφορίζοντας το πλακόστρωτο στην κεντρική πλατεία της Τήνου που οδηγεί στο πανίερο
προσκύνημα της Παναγίας

Η κρουαζιέρα συνεχίστηκε με μια ολιγόωρη
στάση στο νησί της Ρόδου, όπου τα παιδιά απόλαυσαν τον περίπατό τους στα γραφικά δρομάκια της
πόλης των Ιπποτών και ψώνισαν από τα πλημμυρισμένα από σουβενίρ μαγαζάκια της. Ορισμένοι
προτίμησαν τις βουτιές στα καταγάλανα νερά του
πανέμορφου νησιού.
Με ακατάπαυστο κέφι η διασκέδαση συνεχίστηκε στο πλοίο κατά την διάρκεια της επιστροφής
στη Λεμεσό. Κατάφορτοι και πλημμυρισμένοι από
ψυχαγωγικές εμπειρίες αναπολούσαμε όλοι τις
όμορφες και μοναδικές στιγμές της εκδρομής προσμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη φορά.
Για όλα αυτά και πολλά άλλα οφείλουμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ στον πνευματικό μας Πατέρα,
τον Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρο, και μια προσευχή ώστε ο Θεός να του δίδει υγεία, μακροημέρευση και δύναμη πολλή, για να επιτελεί το έργο
που του ανέθεσε.
■
Eνατενίσεις



Μια αναμνηστική φωτογραφία μπροστά από
την εκκλησία της Παναγίας της Τήνου
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Μια εκδρομή με μοναδικές
και αξέχαστες εμπειρίες
l Μάρω Χαραλάμπους, Σοφία Κοντάκκη, Χλόη Γαβριήλ

Μ

ετά από μια κουραστική σχολική
χρονιά, για άλλη μια φορά μας δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδέψουμε
όλοι στην Ελλάδα. Αυτό για τον
καθένα από εμάς τους έφηβους σημαίνει πάρα πολλά, γιατί μέσα στα πλαίσια αυτών
των ταξιδιών και γενικότερα μέσα στο πλαίσιο του
Κατηχητικού όχι μόνο ερχόμαστε πιο κοντά στον
Θεό, αλλά ενδυναμώνουμε και τις σχέσεις μεταξύ
μας. Όλοι μας εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες
μας στον Πανιερώτατο κ.κ Νικηφόρο, γιατί χωρίς
αυτόν πολλοί από εμάς που δεν είχαμε μεγάλη οικονομική ευχέρεια δεν θα μπορούσαμε να ταξιδέψουμε μαζί με τους φίλους μας και δεν θα αποκτούσαμε
τόσες πολλές και όμορφες εμπειρίες. Ευχαριστούμε
επίσης τον Πάτερ Παρασκευά Παπαμιχαήλ, τον

κύριο Ερρίκο Σεργίου, τον κύριο Σάββα Ιωάννου,
τον κύριο Γεώργιο Διάκο και τον κύριο Χάρη Φαλά,
που δέχτηκαν με μεγάλη τους ευχαρίστηση να μας
συνοδεύσουν σε αυτή την πενταήμερη εκδρομή.
Αρχικά πήγαμε στο πανέμορφο νησί Σαντορίνη.
Αφού κατεβήκαμε από το πλοίο ανεβήκαμε στην Σαντορίνη με τελεφερίκ . Εκεί είχαμε την ευκαιρία να
απολαύσουμε το εντυπωσιακό, μαγευτικό ηλιοβασίλεμα που είναι το πιο φημισμένο ηλιοβασίλεμα σε όλο
τον κόσμο. Όταν έφτασε ο χρόνος για την επιστροφή αποφασίσαμε να γυρίσουμε στο πλοίο και αντί με
τελεφερίκ να κατεβούμε τα 800 σκαλιά θαυμάζοντας
την υπέροχη θέα που αντικρίζαμε απέναντί μας.
Μετέπειτα ο επόμενος μας προορισμός ήταν
στην εντυπωσιακή Σύρο, όπου είχαμε την ευκαιρία να αγοράσουμε τα νόστιμα λουκούμια της
Σύρου που είναι τα πιο φημισμένα λουκούμια σε
ολόκληρη την Ελλάδα. Εκεί καθίσαμε σε μια από
τις πολλές καφετερίες που υπάρχουν στο γραφικό λιμανάκι της Σύρου, απολαμβάνοντας παγωτό μαζί με
τους συνοδούς μας.
Επόμενος σταθμός ήταν η
Μύκονος από όπου πήραμε μικρό πλοιαράκι και πήγαμε για
Η θαυματουργή εικόνα της
Παναγίας της Τήνου
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Το προσωπικό του πλοίου ήταν ευγενικό και
πολύ εξυπηρετικό. Ακόμη, το φαγητό μας ήταν
καθημερινά πολύ νόστιμο. Η νυχτερινή ζωή
στο πλοίο ήταν πολύ διασκεδαστική. Το πρόγραμμα ήταν ζωντανό, με πολύ χορό, τραγούδι,
γέλιο και ξεφάντωμα.

προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου.
Η Παναγία της Τήνου ανοικοδομήθηκε το
1823. Η εικόνα της Παναγίας της Τήνου είναι
από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Άνθρωποι από κάθε γωνιά έρχονται εδώ να προσκυνήσουν, να εκπληρώσουν
ένα τάμα, να παρακαλέσουν, να ευχηθούν, να εξομολογηθούν… Το θρησκευτικό συναίσθημα είναι
ιδιαίτερα έντονο. Πολλοί, μάλιστα, πηγαίνουν
γονυπετείς από το πλοίο μέχρι και την εκκλησία
η οποία φαίνεται από το λιμάνι. Η ανηφορική διαδρομή στρώνεται με χαλιά που βοηθούν τους προσκυνητές στο έργο τους. Τέλος επιστρέψαμε πίσω
στην Μύκονο, όπου κάναμε ψώνια και περπατήσαμε μέσα στα στενά σοκάκια παρατηρώντας τούς
υπέροχους ανεμόμυλους.

Τελευταίος μας προορισμός ήταν η Ρόδος.
Εκεί επισκεφτήκαμε τον Κολοσσό της Ρόδου,
όπου βγάλαμε πολλές φωτογραφίες και μάθαμε
πολλές πληροφορίες. Αργότερα κάναμε τα τελευταία μας ψώνια. Επίσης κολυμπήσαμε στα
κρυστάλλινα , πεντακάθαρα νερά της Ρόδου όλοι
μαζί τραγουδώντας, γελώντας, θέλοντας να απολαύσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την τελευταία μέρα του ταξιδιού μας.
Η διαμονή μας στο πλοίο ήταν φανταστική.
Eνατενίσεις



Τίποτα από όλα τα πιο πάνω όμως δεν θα είχαν
την ίδια γεύση αν μαζί μας δεν έρχονταν οι καταπληκτικοί, πολυαγαπημένοι μας συνοδοί. Η παρουσία του Πάτερ Παρασκευά ήταν για εμάς πολύ
χρήσιμη, αφού συνεχώς μέσα από τις πολύωρες
συζητήσεις μας, μας έδινε απαντήσεις για θέματα
που μας προβλημάτιζαν για πολύ καιρό. Οι συμβουλές και οι γνώσεις που μας πρόσφερε θα μας είναι πάντοτε χρήσιμες στο μέλλον. Αυτό, γιατί στον
σημερινό κόσμο, όπου κυριαρχεί ο υλισμός, το
ψέμα και το συμφέρον για να μπορέσει κάποιος να
τα βγάλει πέρα χρειάζεται γερές παραινέσεις και
συμβουλές. Τον Πάτερ Παρασκευά θα τον αγαπάμε πάντα και τον παρακαλούμε να έρθει μαζί μας
και στην επόμενη μας εκδρομή. Επιπλέον θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Έρικ, τον κύριο
Σάββα, τον κύριο Γιώργο και τον κύριο Χάρη, που
ήταν συνέχεια μαζί μας και μας πρόσεχαν, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για εμάς.
Είναι γεγονός, πως οι κατηχητικές μας συναντήσεις κατά την διάρκεια της χρονιάς μας βοήθησαν όλους αρκετά, ώστε να διαμορφώσουμε σωστά
το χαρακτήρα μας και να γίνουμε ενεργά μέλη της
κοινωνίας. Ιδιαίτερα οι τελειόφοιτοι του σχολείου
μας, είναι ευγνώμονες στους καθηγητές του κατηχητικού – τον κ.Σάββα, τον κ. Έρικ, τον κ. Χρήστο – που έδιναν πάντα χρήσιμες συμβουλές για
τον νέο δρόμο που θα ανοιχτεί μπροστά τους, έτσι
ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με θάρρος
και ψυχραιμία οποιοδήποτε πρόβλημα συναντήσουν. Οι τελειόφοιτοι, φεύγοντας τα κορίτσια για
σπουδές και τα αγόρια για να υπηρετήσουν την πατρίδα μας, εύχονται να μπορέσουν και του χρόνου
να λάβουν μέρος στην εκδρομή του κατηχητικού,
αφού, όποτε βρίσκονται στο χωριό, θα παρευρίσκονται και στις κατηχητικές μας συναντήσεις.
Εν κατακλείδι, αυτή η πενταήμερη κρουαζιέρα χάρισε σε όλους μας αρκετές εμπειρίες. Αυτό
αναμφισβήτητα το χρωστάμε στον Πανιερώτατο
κ.κ. Νικηφόρο, που στέκεται πάντα δίπλα μας σε
ό,τι του ζητήσουμε. Τον ευχαριστούμε όλοι μέσα
από τα βάθη της ψυχής μας, αφού κάνει τα όνειρα μας πραγματικότητα. Ευχόμαστε ο Θεός να τον
έχει πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε!! 
■
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Στιγμιότυπο
από την τέλεση
του Τρισαγίου

Αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα
Εύδωρα Βασιλαρά στην Έγκωμη

Σ

ε μια σεμνή και γεμάτη συγκίνηση τελετή που διοργάνωσε ο Δήμος Έγκωμης, στις 7 Ιουλίου, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα
Εύδωρα Βασιλαρά. Της τελετής των
εγκαινίων προηγήθηκε τρισάγιο στη μνήμη του
ήρωα, το οποίο τέλεσε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος. Στο
πρόγραμμα περιλαμβανόταν και τα εγκαίνια πάρ-
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κου, το οποίο φέρει το όνομα του ήρωα.
Τα αποκαλυπτήρια τέλεσε ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφορος στην παρουσία του Δημάρχου Έγκωμης κ. Νίκου Παυλίδη, εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, συγγενών, φίλων και αρκετών
συμπολεμιστών του ήρωα, που με δάκρυα στα
μάτια τίμησαν τη μνήμη του ηρωικού παλικαριού της Κύπρου. 
■
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Βιογραφικό σημείωμα
Ο Εύδωρας (Δώρος) Βασιλαράς γεννήθηκε στο Στρόβολο στις 21/6/1951 και
ήταν το πέμπτο από τα 8 παιδιά της οικογένειας Χαραλάμπους και Άννας Βασιλαρά. Και οι δύο γονείς του απεβίωσαν,
παίρνοντας μαζί τους τον πόνο τού (μέχρι τότε) αγνοούμενου παιδιού τους.
Ο Εύδωρας αποφοίτησε από τη Σχολή Γρηγορίου Λευκωσίας και ακολούθως
υπηρέτησε τη θητεία του στην Εθνική
Φρουρά, από όπου απολύθηκε με το βαθμό του Έφεδρου Ανθυπολοχαγού. Ενώ
ετοιμαζόταν να αναχωρήσει στην Αγγλία
για σπουδές, τον πρόλαβε η τουρκική εισβολή. Με περίσσιο θάρρος εντάσσεται
και πάλι στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς υπερασπιζόμενος την πατρίδα μας
και συμμετέχοντας σε πολλές μάχες,
όπως αυτές του Αγίου Ερμολάου και της

Eνατενίσεις



Μιας Μηλιάς. Γαλουχημένος με τα ιδεώδη της αγάπης για την πατρίδα και τη
θρησκεία, τα έκανε πράξη με την ηρωική του θυσία στα 23 του χρόνια, πέφτοντας από τα τουρκικά πυρά, μαχόμενος
στις 17.8.74 στην περιοχή Αγίου Παύλου.
Τα λείψανά του μεταφέρθηκαν και τάφηκαν στο στρατιωτικό κοιμητήριο Λακατάμιας, ενώ συγκεχυμένες πληροφορίες
παρουσίαζαν τον Εύδωρα άλλοτε ως πεσόντα και άλλοτε ως αγνοούμενο. Στις 8
Αυγούστου 2001, και ύστερα από τη διακρίβωση των λειψάνων του, έγινε η καθιερωμένη εκκλησιαστική τελετή και η
γη της Κύπρου δέχτηκε αναγνωρισμένα
πλέον τα λείψανά του Δώρου Βασιλαρά
και η ιστορία μας λαμπρύνθηκε με ακόμη μια σελίδα, που της πρόσθεσε η ηρωική του θυσία.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ AΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΚΩΜΟΠΟΛΗΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Μ

ε λαμπρότητα και ιερή συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στις
6 και 7 Ιουλίου 2010, τρίπτυχο
εκδηλώσεων στη Δημητσάνα,
έδρα του Δήμου Γορτυνίας. Το
τρίπτυχο αυτό περιλάμβανε τους εορτασμούς της
πολιούχου της Δημητσάνας Αγίας Κυριακής, την
τελετή αδελφοποίησης της Δημητσάνας με την
Κατωκοπιά (κατεχόμενο χωριό της Κύπρου), και
τα αποκαλυπτήρια μαρμάρινης πλάκας προς τιμή
του Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Δημητσάνας Φιλοθέου Χατζή (1795-1821) του Κυπρίου. Τόσο οι
συντελεστές όσο οι οργανωτές και οι συμμετέχο-
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ντες βίωσαν τις συγκλονιστικές στιγμές των πιο
πάνω εκδηλώσεων. Εκπρόσωπος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τυλληρίας κ.κ.
Νικηφόρου, εστάλη ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μονής Κύκκου κ. Χρυσόστομος, ο οποίος ανέγνωσε τον χαιρετισμό του Πανιερωτάτου και μετέφερε σε όλους τις ευχές και τις
ευλογίες του.
Ανάμεσα στις εκδηλώσεις αυτές, αξιοσημείωτη
ήταν και η ξενάγηση στην ιστορική βιβλιοθήκη
της Δημητσάνας, η οποία διασώζει πλούσιο αρχειακό υλικό.

Eνατενίσεις

Εθνομάρτυρας
Φιλόθεος Χατζής,
Μητροπολίτης Δημητσάνας 1795-1821
Κυπριακής καταγωγής και δευτερεύ-

φυλακίστηκε από τους Τούρκους μαζί με

ων των Διακόνων στην Πατριαρχική αυλή

άλλους Αρχιερείς στην Τρίπολη. Απεβί-

του Οικουμενικού Πατριάρχη Γερασίμου

ωσε σε μπουντρούμι το 1821, δεκαπέντε

Γ’ του Κυπρίου. Στη συνέχεια Μητροπο-

μέρες πριν από την απελευθέρωση της πό-

λίτης Δημητσάνας. Λόγω της δράσης του

λης του.

XAIPETIΣMOΣ
TOY MHTPOΠOΛITH KYKKOY KAI THΛΛYPIAΣ
κ.κ. NIKHΦOPOY ΣTA AΠOKAΛYΠTHPIA THΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ TOY EΘNOMAPTYPA MHTPOΠOΛITH ΔHMHTΣANHΣ
ΦIΛOΘEOY
[To Χαιρετισμό διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Κυκκώτης]
Σεβασμιότατοι,
Κύριοι Αξιωματούχοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Εξοχότατε κύριε Πρέσβη της Κυπριακής
Δημοκρατίας,
Kυρίες και Kύριοι,
H ιστορική έρευνα δεν έχει φωτίσει μέχρι σήμερα αρκετά την πολύπλευρη και πολυδιάστατη συμβολή της Kύπρου στην ελληνική επανάσταση του
1821. Aλλά από τα στοιχεία τα κατασπαρμένα σε
δημοσιευθέντα έγγραφα ή στα απομνημονεύματα
των οπλαρχηγών, διαπιστώνει κανείς την έντονη
παρουσία της στο ιστορικό προσκλητήριο της εθνικής παλιγγενεσίας. H επεξεργασία των διαφόρων
ιστορικών πηγών μάς επιτρέπει να υπολογίσουμε
τον αριθμό των Kυπρίων αγωνιστών του 1821 σε
χίλιους περίπου, που είναι εξαιρετικά μεγάλος, αν
αναλογιστούμε ότι ο ελληνικός πληθυσμός του νησιού ανερχόταν τότε στις ογδόντα έως εκατόν χιλιάδες κατοίκους. Aνάμεσά τους περιλαμβάνονται και
τέσσερις σημαίνοντες Aρχιερείς, οι Δημητσάνης
Φιλόθεος Xατζής, Nικομηδείας Aθανάσιος Kαρύδης, Aγκύρας και μετέπειτα Λοκρίδος Aγαθάγγελος
Eνατενίσεις



Mυριανθούσης και Δημητριάδος και Zαγοράς Aθανάσιος Kασσαβέτης.
O Φιλόθεος Xατζής υπήρξε μία από τις πλέον
σημαντικές μορφές των Kυπρίων κληρικών της
εποχής. Όπως σημειώνει βιογράφος του, «ήτο εκ
των ησυχοτέρων Aρχιερέων και πολύ εκκλησιαστικός». Aξίζει να αναφέρουμε, ότι υπήρξε πνευματικό τέκνο του Mητροπολίτη Πάφου αγίου Παναρέτου, ενός ξεχωριστού και λαμπρού κληρικού.
Aνήκε επίσης, μαζί με πολλούς άλλους Kυπρίους
Aρχιερείς, όπως τον Πατριάρχη Aντιοχείας Aνθέμιο, στον κύκλο του μεγάλου Kυπρίου Oικουμενικού Πατριάρχη Γερασίμου του Γ’, από τον οποίο
υποστηρίχθηκε στην άνοδό του στον μητροπολιτικό θρόνο Δημητσάνης, όπου προσέφερε πολύτιμες
υπηρεσίες για την πνευματική προκοπή των κατοίκων.
O Φιλόθεος, καθόλο το διάστημα της αρχιερατικής του διακονίας, επικέντρωσε μεγάλο μέρος της
δραστηριότητάς του στη διάδοση των ελληνικών
γραμμάτων στις πόλεις και στα χωριά της μητρο203

Ο Αρχιμανδρίτης
Χρυσόστομος ενώ
διαβάζει το Χαιρετισμό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου
κατά την τελετή αποκάλυψης της μαρμάρινης πλάκας προς
τιμήν του Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη
Δημητσάνης Φιλόθεου Χατζή του Κυπρίου

πολιτικής του περιοχής. Kυρίως, όμως, στήριξε τη
λειτουργία της Eλληνικής Σχολής της Δημητσάνης, την οποία έθεσε κάτω από την εποπτεία του
από τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής του στην
πόλη. Eπίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε για
την ομαλή λειτουργία των Mονών, και ιδίως αυτής
του Φιλοσόφου, οι οποίες αποτελούσαν κέντρα ελληνικών γραμμάτων και στήριξης της ελληνορθόδοξης συνείδησης του λαού.
H ίδρυση της Φιλικής Eταιρείας δεν άφησε
ασυγκίνητο τον Φιλόθεο, ο οποίος μυήθηκε από
τους πρώτους σε αυτήν, κατά μία εκδοχή από τον
Παλαιών Πατρών Γερμανό. Tο ίδιο συνέβη και
με το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού της Mητρόπολης Δημητσάνης, που ήταν αμιγώς ελληνικός,
γεγονός που επέτρεψε την επαναλειτουργία των
μπαρουτόμυλων της περιοχής, οι οποίοι είχαν καταστραφεί από την εποχή των Oρλωφικών, καθώς
και τη λειτουργία άλλων. Mε την καθοδήγηση δε
των αδελφών Nικολάου και Σπυρίδωνα Σπηλιωτόπουλου παρασκευάστηκε μπαρούτι, που αποθηκευόταν στη συνέχεια στα μοναστήρια της Δημητσάνης και σε κατάλληλες κρυψώνες, από όπου
διοχετεύτηκε, μετά την έναρξη του αγώνα, στις
επαναστατημένες περιοχές.
Bέβαια, η προετοιμασία της Eπανάστασης ήταν
αδύνατο να μην γίνει αντιληπτή από τους κατακτητές, που, έχοντας αρκετές ενδείξεις για την επικείμενη έναρξή της, κάλεσαν τους Aρχιερείς και
τους προκρίτους στην Tρίπολη, δήθεν προς σύσκεψιν. Στην πραγματικότητα, όμως, επεδίωκαν τη
σύλληψή τους, ώστε ο λαός να παραμείνει χωρίς
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τους φυσικούς καθοδηγητές του και να διστάσει
να εξεγερθεί. Eκφράστηκαν τότε δύο εκ διαμέτρου
αντίθετες απόψεις: H μεν πρώτη υποστήριζε ότι
έπρεπε να κρυβούν προσωρινά και στη συνέχεια
να ενταχθούν στα σώματα των επαναστατών, που
ανεμένετο να ξεσηκωθούν, η δε δεύτερη ότι έπρεπε
να μεταβούν στην Tρίπολη, ώστε να παραπλανήσουν τις Oθωμανικές αρχές και να δώσουν χρόνο,
για την καλύτερη προετοιμασία του αγώνα. Aνάμεσα στους τελευταίους περιλαμβανόταν και ο
Φιλόθεος Xατζής, ο οποίος οδηγήθηκε αυτοπροαιρέτως στο μαρτύριο, χάριν της επιτυχίας της επανάστασης.
Στην Tρίπολη, ο Φιλόθεος συνελήφθη και
ρίχτηκε στις φυλακές, μαζί με αρκετούς άλλους
Aρχιερείς της Πελοποννήσου, όπου απεβίωσε από
τα βασανιστήρια και τις κακουχίες, στις 10 Σεπτεμβρίου 1821, λίγες ημέρες πριν από την απελευθέρωση της πόλης. H όλη βιοτή και το μαρτυρικό του φρόνημα είναι αποκαλυπτικά της προσωπικότητας τού πολύ σημαντικού αυτού Kύπριου
κληρικού, ο οποίος διεπότισε με την εκκλησιαστική και εθνική του συνείδηση την ατμόσφαιρα του
μεγάλου ξεσηκωμού του 1821 και επιβεβαίωσε με
τη συμμετοχή του στην ελληνική επανάσταση τη
μεγάλη προσφορά, που είχε πάντοτε ο κυπριακός
κλήρος στους αγώνες του Eλληνισμού για ελευθερία και αξιοπρέπεια. Eίναι για τον λόγο αυτό που
με ξεχωριστή χαρά χαιρετίζουμε την εκδήλωση
των αποκαλυπτηρίων της προτομής του και ευχόμαστε η ζωή του να αποτελέσει παράδειγμα προς
μίμηση, για όλους εμάς τους νεότερους.
Eνατενίσεις

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Λ

αμπρός και φέτος ο εορτασμός της
πολιούχου της Δημητσάνας Μεγαλομάρτυρος Αγίας Κυριακής. Κατά τη
διάρκεια του διημέρου των εκδηλώσεων (6 και 7 Ιουλίου) πραγματοποιήθηκε και η αδελφοποίηση του Δήμου Δημητσάνας
με την κατεχόμενη κοινότητα Κατωκοπιάς Λευκωσίας της Κύπρου.

Τις θρησκευτικές εκδηλώσεις λάμπρυναν με
την παρουσία τους δύο Αξιοσέβαστοι Ιεράρχες, οι
Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμίας και Καισαριανής, Βύρωνος
και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ.
Η συνεργασία του Δημοτικού Συμβουλίου Δημητσάνας με το τοπικό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
ήταν άψογη, με αποτέλεσμα όλες οι εκδηλώσεις να
στεφθούν με απόλυτη επιτυχία και ο Δήμαρχος
Δημητσάνας κ. Αναστάσιος Βλάχος να δεχθεί θερμά συγχαρητήρια από όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους όχι μόνο για την οργάνωση αλλά και για
τη φιλοξενία.
Η αδελφοποίηση της Δημητσάνας με την Κατωκοπιά Κύπρου έδωσε μια άλλη διάσταση στο φετινό εορτασμό της πόλης και όπως φάνηκε αυτή η
πρωτοβουλία θα έχει σηματικά αποτελέσματα για
τους πολίτες των δύο περιοχών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αδελφοποίηση έγινε παρουσία του πρέσβη
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωσήφ Ιωσήφ ο
οποίος δεσμεύθηκε να δουλέψει προσωπικά για να
επιτευχθούν οι στόχοι των δύο Δήμων.
Την Τετάρτη 7/7/2010 αμέσως μετά την Αρχιερατική θεία Λειτουργία έγιναν τα αποκαλυπτήρια
τιμητικής μαρμάρινης πλάκας αφιερωμένης στη
Eνατενίσεις



Άποψη της Δημητσάνας κατά την ώρα του
εσπερινού
μνήμη του Κυπρίου Εθνομάρτυρα Φιλοθέου Χατζή ο οποίος διετέλεσε Μητροπολίτης Δημητσάνας
από το 1795 έως το 1821 και πέθανε μαρτυρικά στις
φυλακές της Τριπολιτσάς, μαζί με άλλους Ιεράρχες, κατά τη διάρκεια της άλωσης.
Η κατασκευή αυτής της μαρμάρινης πλάκας
έγινε με προσωπικό αγώνα που έδωσε ο πρόεδρος
του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κυπρίων
Αθήνας κ. Ηρακλής Ζαχαριάδης ο οποίος στην ομιλία του τόνισε ότι αυτό το έργο ήταν ένα τάμα, μία
οφειλόμενη τιμή σε ένα Κύπριο Ιεράρχη που έδωσε τη ζωή του για την ελευθερία της Ελλάδας.
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Κάτοικοι της κατεχόμενης Κατωκοπιάς με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο και τον
πρόεδρο του ΕΠΟΚ Δρα Ηρακλή Ζαχαριάδη
Μέσα σε ένα ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, οι Κύπριοι της Κατωκοπιάς και οι
Δημητσανίτες έγιναν αδέλφια δίνοντας όρκο αιώνιας φιλίας και συνεργασίας. Στην ομιλία του ο
Κοινοτάρχης Κατωκοπιάς κ. Ανδρέας Φραγκουλίδης, φανερά συγκινημένος, δήλωσε ότι νιώθουν
υπερήφανοι που αδελφοποιούνται με την ιστορική
Δημητσάνα και τόνισε ότι μέχρι να ελευθερωθεί ο
τόπος τους, το δικό τους χωριό θα είναι η Δημητσάνα. Σήμερα νιώθουμε ότι αποκτάμε και εμείς
ένα δικό μας τόπο, είπε χαρακτηριστικά ο Κύπριος
Κοινοτάρχης.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημητσάνας κ. Νίκος Κάλλας, αφού ανάγνωσε την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. για την αδελφοποίηση με
την Κατωκοπιά Κύπρου, δήλωσε ότι η Δημητσάνα
αγκαλιάζει από σήμερα όλους τους Κυπρίους αδελφούς της και τόνισε ότι αυτή η αδελφοποίηση δε
γίνεται για δημόσιες σχέσεις, ενώ δεσμεύθηκε ότι,
όσο περνάει από το χέρι του, αυτή η αδελφοποίηση
δε θα μείνει στα χαρτιά.
Η τελετή της αδελφοποίησης ολοκληρώθηκε με την υπογραφή του πρωτοκόλλου, από
τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών, ενώ
αναμνηστικά δώρα δόθηκαν και από τις δύο
πλευρές. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με ένα γνήσιο αρκαδικό γλέντι. Χορευτικό πρόγραμμα
παρουσίασε το χορευτικό τμήμα της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως ενώ
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ευχάριστη έκπληξη ήταν η συμμετοχή τριών
μικρών χορευτών από την Κατωκοπιά, που χόρεψαν κυπριακά τραγούδια. Ακολούθησε γεύμα προς τιμήν των προσκεκλημένων που παράθεσε ο Δήμος Δημητσάνας στον προαύλιο χώρο
της εκκλησίας.
Στο τέλος, ο Δήμαρχος Δημητσάνας κ. Αναστάσιος Βλάχος, ευχαρίστησε όλους αυτούς που
εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η αδελφοποίηση καθώς και όλους αυτούς που τίμησαν με
την παρουσία τους τις εκδηλώσεις του Δήμου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόντες στην τελετή
της αδελφοποίησης, εκτός από το πλήθος του κό-

Μικρή ομάδα νέων-χορευτών από την Κατωκοπιά, μεγάλοι πρεσβευτές της παράδοσής
μας σε κυπριακούς χορούς
Eνατενίσεις

Τα δύο χορευτικά συγκροτήματα Γορτυνίας και Κατωκοπιάς

Κάτοικοι της
Κατωκοπιάς με
αξιωματούχους
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον
εξοχώτατο Πρέσβη της Κύπρου
στην Αθήνα Δρα
Ιωσήφ Ιωσήφ,
τον πρόεδρο του
ΕΠΟΚ Δρα Ηρακλή Ζαχαριάδη
και τον διευθυντή
του ΚΟΤ στην
Αθήνα, μπροστά
από την αναμνηστική μαρμάρινη
πλάκα
σμου, ήταν οι παρακάτω επίσημοι:
1. Ο Πρέσβης τη Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωσήφ Ιωσήφ.
2. Ο Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τούζος, Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Πελοποννήσου.
3. Ο Διευθυντής Αστυνομικής Διευθύνσεως Αρκαδίας κ. Πέτρος Αλμπάνης.
4. Ο Νομάρχης Αρκαδίας κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.
5. Ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Αρκαδίας και Δήμαρχος
Τρικολώνων κ. Γεώργιος Μπαρούτσας.
6. Ο Δήμαρχος Βυτίνας κ. Γιάννης Σακελλαρίου.
7. Ο Δήμαρχος Λαγκαδίων κ. Ευστάθιος Κούλης.
Eνατενίσεις



8. Ο Δήμαρχος Ηραίας κ. Σταύρος Χριστόπουλος.
9. Ο Δήμαρχος Κοντοβάζαινας κ. Ηλίας Αποσκίτης
10. Η Δήμαρχος Μάνδρας Αττικής κα Κριακούκη.
11. Ο Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού στο γραφείο της Αθήνας κ. Γεώργιος
Ιωαννίδης.
12. Ο Υπεύθυνος Τύπου της Πρεσβείας της Κύπρου κ. Πέτρος Βοσκαρίδης.
13. Ο Διοικητής της Π.Υ. Μεγαλόπολης κ. Κώστας
Γιόβας.
14. Ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Κύκκου και
Τηλλυρίας, Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Κυκκώτης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιερό Μνημείο η τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας προς τιμή του Φιλόθεου
Χατζή και αδελφοποίηση Δημητσάνα και Κοινότητας Κατωκοπιάς της Κύπρου

Στις 7 Ιουλίου έγιναν τα αποκαλυπτήρια της
μαρμάρινης πλάκας προς τιμήν του Κύπριου Αρχιεπισκόπου Φιλοθέου Χατζή εκ Κύπρου, μετά από
πρωτοβουλία του Ηρακλή Ζαχαριάδη, Προέδρου
του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κυπρίων
Ελλάδος. Μια σημαντική ημέρα στην οποία παρευρέθηκαν ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωσήφ, ο Μητροπολίτης Βύρωνα και Καισαριανής κ. Δανιήλ, ο Μητροπολίτης Δημητσάνας
κ. Ιερεμίας, ο Δήμαρχος Δημητσάνας κ. Βλάχος, ο
Νομάρχης Αρκαδίας, κ. Κωνσταντόπουλος, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, Βουλευτές Δήμαρχοι και εκατοντάδες κόσμου.
Η μαρμάρινη πλάκα τοποθετήθηκε στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης Δημητσάνας αφιερωμένη στη Αγία Κυριακή, όπου απέναντι είναι η
ιστορική βιβλιοθήκη της Δημητσάνης, η προτομή
του Ιεράρχη Γρηγορίου Ε΄και τώρα το μνημείο
του Αρχιεπισκόπου Φιλοθέου Χατζή.
Συγκλονιστική ήταν η ομιλία του Προέδρου
του ΕΠΟΚ Ηρακλή Ζαχαριάδη, ο οποίος εν συντομία αναφέρθηκε πώς έφθασε μετά από τρία ολόκληρα χρόνια το όραμά του να πραγματοποιηθεί,
πώς σχεδίασε στο μυαλό του τα σχέδια που έπρεπε
να τοποθετήσει, πώς ανακάλυψε την προσωπογραφία του Φιλόθεου Χατζή στην οποία αποτυπώθηκε
η Αγία Μορφή ενός μεγάλου της πίστεως και της
πατρίδας μας. “Είναι ο Άγιος Φιλόθεος που ελπίζω σύντομα η εκκλησία μας να τον κατατάξει στην
Αγιοσύνη της. Εμείς θα κάνουμε την πρόταση
τούτη προς την Κυπριακή Εκκλησία που θα αγωνιστούμε να πραγματοποιηθεί”, δήλωσε ο κ. Ζαχαριάδης. Εν συνεχεία αναφέρθηκε στους Χορηγούς
της κατασκευής της πλάκας που είναι:
1. Η Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας.
2. Η οικογένεια Λίζας και Κώστα Ζαχαρίου.
3. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ).
4. Ο κ. Άριστος Δωρίτης
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Μπροστά από την μαρμάρινη πλάκα και από
αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται ο πρόεδρος του ΕΠΟΚ Δρ Ηρακλής Ζαχαριάδης, ο
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, ο Πρέσβης της
Κύπρου στην Αθήνα Δρ Ιωσήφ Ιωσήφ και ο
Κοινοτάρχης Κατωκοπιάς κ. Αντρέας Φραγκουλίδης
5. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου
6. Η κα. Μαρία Ζάμπα, Αρχιτέκτων.
Όλα αυτά είναι χαραγμένα στη μαρμάρινη
πλάκα. Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Δημητσάνας κ. Αναστάσιος Βλάχος, ο οποίος αναφέρθηκε στον Φιλόθεο Χατζή και έπειτα ο συγγραφέας – ιστορικός κ. Β. Σκολαρίκος, ο οποίος αναφέρθηκε και αυτός στο ρόλο και τη ζωή του Φιλόθεου
Χατζή. Τις ομιλίες έκλεισε ο Πανοσιολογιώτατος
Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος, ο οποίος διάβασε
χαιρετισμό του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου. Εν συνεχεία ο Δήμαρχος
Eνατενίσεις

Δημητσάνας τίμησε τον ιατρό και Πρόεδρο του
ΕΠΟΚ κ. Ηρακλή Ζαχαριάδη και τον Κοινοτάρχη
της Κατωκοπιάς κ. Ανδρέα Φραγκουλίδη, με τον
οποίο ο Δήμος Δημητσάνας πραγματοποίησε την
αδελφοποίηση Δημητσάνας και Κατωκοπιάς, έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Πράγματι η
όλη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσα σε ατμόσφαιρα εθνικού και θρησκευτικού ενθουσιασμού
και πατριωτικής έξαρσης μια και πλήθος κόσμου
κατέκλυσε όλο τον προαύλιο χώρο, τους δρόμους

της πόλης, τα καφενεία. Χοροί ελληνικοί και κυπριακοί συνόδευαν την Αδελφοποίηση.
Τα αποκαλυπτήρια πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του ΕΠΟΚ κ. Ηρακλής Ζαχαριάδης, ο Δήμαρχος Δημητσάνας κ. Βλάχος και ο Πρέσβης
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωσήφ Ιωσήφ. Η
πλάκα ήταν ντυμένη με τα ελληνικά χρώματα. Η
σημαία δόθηκε στον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας και τιμήθηκε και από την Κοινότητα
Δημητσάνας.

Προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο
Από ΤΟ Δρ Ηρακλή Ζαχαριάδη
Πρόεδρο Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος
Εξ ονόματος του Ελληνικού Πνευματικού
Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος απευθύνομε εγκάρδιο
χαιρετισμό και ευχαριστίες προς το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας για την
άμεση ανταπόκριση βοηθείας για την κατασκευή
και τοποθέτηση της μαρμάρινης πλάκας προς τιμή
του Αρχιεπισκόπου Φιλοθέου Χατζή. Ευχαριστίες επίσης εκφράζομε προς υμάς για την θαυμάσια
επιλογή σας να μας αποστείλετε τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο, ο οποίος μας
συνεκίνησε με τη σύνεση, τη μόρφωση, τη χριστιανική του θέση και όπως όλοι αντιληφθήκαμε
ο Αρχιμανδρίτης αυτός ήταν πολύ εκκλησιαστικός
σεβόμενος όλους τους εκδρομείς, τους φίλους Δημητσανίτες οι οποίοι μας έδωσαν συγχαρητήρια
για την παρουσία του Αρχιμανδρίτη όστις τους συνεκίνησε με την τιμιότητα, την ευσέβειά του διότι
και στον Εσπερινό αλλά και στην πρωινή Λειτουργία (όρθρος) ήταν παρών πρώτος μεταξύ των πρώτων. Τέτοιοι ιεράρχες εκπροσωπούν επάξια κι εσάς
αλλά γενικότερα την Εκκλησία μας. Σας μεταβιβάζω τα συγχαρητήρια του Γορτυνιακού λαού και
την αγάπη τους.
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα, κάθε αγώνας του
Ελληνισμού είναι και μια θαυμαστή και ηρωική
κατάδυση στα σπλάχνα της ιστορικής μας θύμισης, είναι η αφομοιωτική προσέγγιση του παρελθόντος, η αναζήτηση των γονίμων και ζωνταντών
στοιχείων, των στοιχείων που θα αποτελέσουν
πηγή νέων κατευθύνσεων, είναι τέλος η αγάπη
για ό,τι είναι δικό μας είναι η γνώση ότι έχουμε ένα
Eνατενίσεις



Ο πρόεδρος του ΕΠΟΚ Δρ Ηρακλής Ζαχαριάδης, φανερά συγκινημένος και με αμεσότητα, απευθύνει το δικό του χαιρετισμό στην
εκδήλωση της αδελφοποίησης
πλούτο ανεξάντλητο που δεν έχει κανένας άλλος
λαός, είναι η ιστορία και η ιστορική συνέχιση του
Ελληνισμού και της Ελλάδος μας.
Η Ελληνική φυλή έχει μια παράξενη μοίρα
που οι άλλοι άνθρωποι και λαοί δεν μπορούν να
την κατανοήσουν και να την συλλάβουν. Οδεύουν το δρόμο της ζωής με το θάνατο συντροφιά.
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Ακολουθούν το δρόμο των ολίγων, το δρόμο των
μεγάλων. Μεγάλοι, Πανιερώτατε Μητροπολίτη
Νικηφόρε, είναι “ όσων η καρδιά σφύζει και κτυπά
από μεγάλα οράματα και όταν αυτά απειλούνται,
θυσιάζονται για την ακεραιότητα και την ελευθερία τους. Κι ο αγώνας – ο κάθε αγώνας – που γίνεται για τη διάσωση της πατρίδας, για την οικογένεια, για τις γυναίκες και τα παιδιά, για τα ιερά και
τους τάφους των νεκρών πατέρων και αδελφών,
περιβάλλεται το φωτοστέφανο της δόξας και του
μεγαλείου.
Σήμερα, Πανιερώτατε, με την απόσταση που
μας χωρίζει από το 1821, μας δίνεται η ευκαιρία
για μια ουσιαστικότερη και ψύχραιμη προσέγγιση των τότε γεγονότων, για να αναλογιστούμε τις

Επανάσταση του 1821 και επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε τους ιδιαίτερους εθνικούς συνειδησιακούς δεσμούς και τους δεσμούς αλληλεγγύης
μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και να γνωρίσουμε
την ψυχογραφία των Κυπρίων Ιεραρχών απέναντι στον εθνικό αγώνα του ’21, να συμπορευτούν
σε μια κοινή μοίρα με τους υπόλοιπους Έλληνες,
να πάψουν να είναι αποκομμένοι και αποξενωμένοι αδελφοί.
Εμείς θα προσπαθήσουμε μέσα στα δυνατά
πλαίσια της πληροφόρησής μας να φωτίσουμε
κατά το δυνατό τις πτυχές αυτές που αναφέρονται
στη συμβολή και συμμετοχή της Κύπρου και των
Κυπρίων Ιεραρχών στον Απελευθερωτικό αγώνα του ’21. Ήδη, Πανιερώτατε, το βιβλίο μας που
αναφέρεται στη συμμετοχή των Κυπρίων το 1821
τελείωσε και είναι για διόρθωση (το ανέφερα στον
Πανοσιολογιώτατο Χρυσόστομο).
Πρέπει επίσης να αναφέρω ότι “άρχισα” την
έρευνα για ένα άλλο σεβαστό Μητροπολίτη Μηθύμνης, τον μακαριστό Πανάρετο. Κάποιο φυλλάδιο
ενεχείρησα στον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο.
Πανιερώτατε, η προχθεσινή εκδήλωση άφησε
άφωνο το λαό της Γορτυνίας, διότι όλοι δεν είχαν
καμιά ενημέρωση ούτε για το Κυπριακό ούτε για
τον Κύπριο Αρχιεπίσκοπο Φιλόθεο Χατζή.

Ο Κοινοτάρχης Κατωκοπιάς κ. Αντρέας Φραγκουλίδης και ο Δήμαρχος Δημητσάνας κ.
Αναστάσιος Βλάχος, κατά την υπογραφή της
πράξης αδελφοποίησης
ευθύνες μας και να συνειδητοποιήσουμε το χρέος
μας απέναντι στους ήρωες και δημιουργούς της
ανεπανάληπτης εποποιίας και ειδικά τους ιεράρχες Κυπρίους που έμειναν ξεχασμένοι και οι οποίοι
άφησαν ιστορία, αγώνες και απέθαναν χωρίς κανείς να τους τιμήσει.
Χρέος μας, Πανιερώτατε, για μας τους ζωντανούς, τους νεώτερους, τους ελεύθερους Έλληνες
της Μητροπολιτικής Ελλάδος αλλά και της Κύπρου είναι να αποτίσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης σ’ όλους αυτούς που μας έδωσαν τη δυνατότητα να ζούμε ελεύθεροι σε χώρο ελεύθερο.
Πιστεύω, Πανιερώτατε, με τις λίγες δυνάμεις που
μου απέμειναν, με τη βοήθεια του Θεού να βοηθήσω για να φωτιστεί σε κάποιο βαθμό, μια άγνωστη
για πολλούς πτυχή της ελληνικής ιστορίας που
σχετίζεται με το ρόλο Ιεραρχών της Κύπρου στην
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Είναι καιρός, Πανιερώτατε, να συμμαζέψουμε
τα σκορπισμένα εδώ και εκεί, τα λιγοστά έστω μηνύματα που διασώζονται μέσα στο χρόνο, των ανωνύμων που έζησαν, πόνεσαν, χάρηκαν και πέρασαν
χωρίς να στήσουν τρόπαια στο πέρασμά τους.
Και πρέπει να γράψουμε γι’ αυτούς που με
τη φλόγα στην καριδά και την αστραπή στα μάτια δρασκέλισαν κάμπους και λαγκάδια, πέρασαν
πελάγη και θάλασσες για να βρεθούν στον κόρφο
της μάνας Ελλάδας να την παρηγορήσουν με την
παρουσία τους και να δηλώσουν παρών με τη θυσία τους. Και ίσως το μεγαλύτερο τρόπαιό τους να
ήταν ο αμετάθετος νόμος της υπέρτατης θυσίας για
τα ιερά και τα πάτρια.
Πανιερώτατε, σας ευχαριστώ για όλα και εσάς
και παρακαλώ να μεταβιβάσετε τις ευχαριστίες
μας και στο Σεβασμό Μητροπολίτη Ησαΐα για την
αγάπη που μου έδειξε.
Το Σεπτέμβριο θα ευρεθώ στην Κύπρο και εύχομαι να είμαστε όλοι μαζί στην Κατωκοπιά, όπου
θα πραγματοποιηθεί η Αδελφοποίηση με τη Δημητσάνα.
Με σεβασμό
Ηρακλής Ζαχαριάδης
Eνατενίσεις

Εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Προκοπίου στο Μετόχι της Ιεράς Μονής
Κύκκου στη Λευκωσία

Κ

ατά την ημέρα της μνήμης της εορτής του Aγίου Mεγαλομάρτυρος
Προκοπίου, στις 8 Ιουλίου, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος τέλεσε
τη Θεία Λειτουργία στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα
ιερό ναό στο Μετόχι της Μονής Κύκκου στη Λευκωσία.

φωτεινό παράδειγμα και ηλιαχτίδα θείου φωτός
που αναθερμαίνει πνευματικά τις ψυχές των διψασμένων προσκυνητών του. 
■

Πλήθος κόσμου συνέρρευσε από του όρθρου
στον πανηγυρίζοντα ναό, για να τιμήσει τη μνήμη του Αγίου, ο οποίος ξεπροβάλλει αγγελοπρεπώς από το χορό των μαρτύρων της Εκκλησίας
μας. Σκεύος τίμιον του Παραδείσου και χαριτόβρυτη πηγή ιαμάτων, ο Άγιος, είλκυσε το φως
του Χριστού και το παρέχει σε όσους καταφεύγουν στη Χάρη του και συμμετέχουν στη θεια
μυσταγωγία ανήμερα της εορτής της μνήμης
του, ενώνοντας τις προσευχές και τις θερμές
ικεσίες τους. Mε την αταλάντευτη του πίστη και
το ακλόνητο χριστιανικό φρόνημά του, ως γνήσιος μιμητής του Αποστόλου Παύλου, συνεχίζει να αποτελεί και σήμερα, ο Άγιος Προκόπιος,
Eνατενίσεις
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Εσπερινός
της εορτής

του Προφήτη Ηλία

Σ

τον Εσπερινό (19 Ιουλίου) της εορτής του Προφήτη Ηλία ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας
κ.κ. Νικηφόρος προέστη της ακολουθίας στο πανηγυρίζον εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία στον
Πρωταρά. Παρέστησαν οι τοπικές αρχές Παραλιμνίου, ο κλήρος της περιοχής και πλήθος πιστών. 	 ■

Στιγμιότυπα από την ακολουθία του Εσπερινού στο προαύλιο του εξωκκλησίου

Ο Πανιερώτατος, ενώ ευλογεί τα παιδιά
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Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, ενώ απευθύνει
χαιρετισμό και αποδέχεται τις τιμητικές φιλοφρονήσεις προς το πρόσωπό του.

Ετήσια Χοροεσπερίδα
Σωματείου ΑΕΚ (Κελιών)

Ο

Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας
κ.κ. Νικηφόρος τίμησε με την παρουσία του την ετήσια Χοροεσπερίδα
του Σωματείου της ΑΕΚ (Κελιών).
Η ΑΕΚ στελεχώνεται από πρόσφυγες κατοίκους των Κελιών και έχει να επιδείξει
σημαντική αθλητική, πολιτιστική και κοινωνική
δράση. Ο Πανιερώτατος θεωρείται ένας από τους
σταθερούς και δυνατούς φίλους του Σωματείου
και της κοινότητας ευρύτερα, δείχνοντας έμπρακτα και στο παρελθόν την αγάπη του. Στο χαιρετισμό του, ο Πανιερώτατος, πέρα από την εξαγγελία
οικονομικής στήριξης της ΑΕΚ, συγχάρηκε τους
ανθρώπους του Σωματείου για τη δράση τους και
τόνισε τη σημασία που έχουν για την κοινωνία μας
Eνατενίσεις



τέτοια κύτταρα, όπως ο σύλλογος των Κελιών.
Τον Πανιερώτατο καλωσόρισε και ευχαρίστησε ο πρόεδρος της ΑΕΚ Πανίκος Τυρίμου, ο οποίος
απένειμε σε αυτόν τιμητική πλακέτα για την πολύχρονη προσφορά του στον αθλητισμό.
Στη διαχρονική προσφορά του Πανιερωτάτου στην κυπριακή κοινωνία και ιδιαίτερα στη
νεολαία κοινοτήτων αλλά και περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αναφέρθηκε στο χαιρετισμό του ο κ. Σάββας Κοσιάρης, αντιπρόεδρος
του ΚΟΑ. Χαρακτήρισε τον Πανιερώτατο «καλό
συνεργάτη» στο έργο του Κυπριακού Οργανισμού
Αθλητισμού, φέρνοντας ως παράδειγμα την κατασκευή των υπερσύγχρονων γηπέδων Φούτσαλ
στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας. 
■
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Αγνοούμενοι περιοχής Κάμπου

Μνημόσυνο πεσόντων
περιοχής Κάμπου
- Τσακκίστρας

Τ

ελέστηκε, την Κυριακή, 19 Ιουλίου,
στον ιερό ναό του Αγίου Κυριακού
στον Κάμπο η θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ.
Νικηφόρου, και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων κατά την Τουρκική εισβολή
ηρώων, που έλκουν την καταγωγή τους από την
περιοχή Κάμπου-Τσακκίστρας.
Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Πρόεδρος
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του ΔΗΣΥ κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος εξήρε
τη θυσία των ηρώων για προάσπιση της ελευθερίας της πατρίδας μας και αναφέρθηκε στην παρούσα φάση του Κυπριακού. Στο μνημόσυνο παρέστησαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, των κομμάτων
κ.ά. Στεφάνια κατέθεσαν ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος,
ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κ. Νίκος Αναστασιάδης, οι
συγγενείς των θυμάτων και οι εκπρόσωποι των
κομμάτων και των στρατιωτικών και κοινοτικών
αρχών της περιοχής. 
■
Eνατενίσεις

και πεσόντες

Στιγμιότυπα
από τη θεία
Λειτουργία

Ο Πρόεδρος του
ΔΗΣΥ κ. Νίκος
Αναστασιάδης
κατά τον επιμνημόσυνο λόγο του

Eνατενίσεις



215

Κατασκηνωτικό
ΤΡΙΗΜΕΡΟ
2-4 Ιουλίου

H

ταν μια ευλογία του Θεού το κατασκηνωτικό τριήμερο των μελών
των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών της Μητροπολιτικής μας
Περιφέρειας.

Για πρώτη φορά πέραν των εκατόν τριάντα
γυναικών, των Συνδέσμων Πύργου, Κάμπου,
Τσακκίστρας και Μηλικουρίου αλλά και απόδημοι, συμμετέσχαν σε μια κοινή ευκαιρία στο Μοναστήρι της Παναγίας του Κύκκου, έχοντας κοινό
πρόγραμμα, κοινή λατρευτική ζωή και αδελφική
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επικοινωνία.
Ολόθυμα ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας
κ.κ. Νικηφόρος επευλόγησε και κατέβαλε όλα τα
έξοδα της μεταφοράς και της διαβίωσης στη Μονή.
Οι γυναίκες, μετά την άφιξη και τακτοποίησή
τους στα δωμάτια, παρευρέθηκαν στην ακολουθία
του Αγιασμού, τον οποίο τέλεσε ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως και
Έφορος της Μονής Κύκκου Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος, ο οποίος και μίλησε κατάλληλα προς τις
γυναίκες.
Eνατενίσεις

Στη συνέχεια, και μετά το δείπνο, ακολούθησε
η προσέλευση στο Μυστήριο της ιεράς Εξομολογήσεως, το οποίο τέλεσαν, εκτός από τον π. Αγαθόνικο, και ο Αρχιμανδρίτης της Μονής Εφραίμ, όπως
και ο Οικονόμος και Εφημέριος του Ιερού Ναού
Αγίου Νικολάου Τσακκίστρας Χριστόδουλος Παπαμιχαήλ.

Κύκκου μετάγγισαν στις καρδιές όλων ανεξίτηλες
βιωματικές εμπειρίες. Στην όλη ακολουθία προέστη ο πατήρ Αγαθόνικος.

Η κατανυκτική ακολουθία της αγρυπνίας
και η θεία Λειτουργία που τελέστηκαν το βράδυ
της Παρασκευής στο Καθολικό της Μονής και με
την έντονη παρουσία της χάρης της Παναγίας του

Το πρωί του Σαββάτου, 3 Ιουλίου, και μετά το
κοινό πρόγευμα, ακολούθησε συγκέντρωση στον
κατασκηνωτικό χώρο, που διαμορφώθηκε για το
σκοπό αυτό σε μια πτέρυγα οικοδομημάτων έξω

Eνατενίσεις



Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η προσέλευση στο
μυστήριο της θείας Ευχαριστίας.
Η πρώτη μέρα έκλεισε με την προσφορά κεράσματος, μετά τη θεία Λειτουργία.
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Στιγμιότυπα από
την Αγρυπνία-θεία
Λειτουργία και την
προσέλευση στη θεία
Κοινωνία
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Eνατενίσεις

Στιγμιότυπα από την ομιλία

από τη Μονή, με ομιλήτρια τη φιλόλογο και πρεσβυτέρα κ. Αγγελική Κωνσταντίνου. Το θέμα της
ομιλίας στρεφόταν γύρω από το πρόσωπο συγχρόνων γυναικών, οι οποίες δημιούργησαν οικογένεια, μεγάλωσαν και ανέθρεψαν παιδιά, δούλεψαν
μέσα στη βιοπάλη αλλά κατάφεραν να αναδειχθούν, όχι μόνο ηρωίδες της ζωής, αλλά πρότυπα
χριστιανών γυναικών.

ραμένει έντονη στον τόπο όπου έζησε στη Βόρεια
Ελλάδα.

Μια τέτοια γυναίκα ήταν και η Τατιανή, η
οποία σε μικρή ηλικία έφθασε στην Ελλάδα ως
πρόσφυγας από τον Πόντο και η οποία αποτελεί
παράδειγμα θαυμασμού και μίμησης. Ο θάνατός
της επισυνέβηκε πρόσφατα αλλά η ζωή της πα-

Στη συνέχεια όλες οι γυναίκες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στη Μονή, να αναστραφούν
μεταξύ τους, για να καταλήξουν στην τοποθεσία
Βρυσί, όπου εκεί παρατέθηκε το μεσημεριανό φαγητό.

Eνατενίσεις



Με την ομιλία αυτή και τη συζήτηση που ακολούθησε φάνηκε πόσο έντονα κατατέθηκε στις
ψυχές των γυναικών το παράδειγμα της Τατιανής,
αλλά και πόση δύναμη πήραν τα μέλη των Συνδέσμων μας στον καθημερινό τους οικογενειακό και
κοινωνικό αγώνα.
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Στιγμιότυπα από το κοινό φαγητό
Το απόγευμα του Σαββάτου όλη η ομήγυρη
των γυναικών μετέβηκε στην κοινότητα Κάμπος,
για να συμμετάσχει στον Εσπερινό, τον οποίο τέλεσαν ο Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος και ο πολιός
εφημέριος του Αγίου Κυριακού Οικονόμος Μιχαήλ, διακονούντος του ιερολογιωτάτου διακόνου
της Μητροπόλεώς μας Νικολάου Κούτσιου.
Στην εκκλησία του Αγίου Κυριακού οι γυναίκες είχαν την ευλογημένη ευκαιρία να προσκυνήσουν τεμάχιο του λειψάνου του Οσίου Κυριακού.
Μετά τον Εσπερινό, ακολούθησε ομιλία από τον
Δρα Νίκο Νικολαΐδη, Καθηγητή της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυ220



ντή Εκκλησιαστικής Διακονίας της Μητροπόλεώς μας, με κύρια αναφορά στη ζωή του Χριστού.
Το βράδυ της ίδιας μέρας όλες παρακάθισαν σε
δείπνο σε εξοχικό κέντρο στον Κάμπο.
Η μέρα τούτη με τις πλούσιες και μεστές εμπειρίες έκλεισε με την ακολουθία του Αποδείπνου.
Το πρωί της Κυριακής συμμετέσχαν τα μέλη
των Συνδέσμων μας στη θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο Καθολικό της Μονής, με λειτουργό
τον Αρχιμανδρίτη της Μονής Πορφύριο και διάκονο τον ιερολογιώτατο Νικόλαο Κούτσιο. Το θείο
λόγο κήρυξε ο θεολόγος Νίκος Νικολαΐδης.
Στο κοινό πρόγευμα, που ακολούθησε και που
Eνατενίσεις

Aπό την συμμετοχή των
γυναικών στον Εσπερινό στον ιερό ναό Αγίου
Κυριακού Κάμπου

ήταν η τελευταία εκδήλωση όλων των
μελών του κατασκηνωτικού τριημέρου,
η ατμόσφαιρα ήταν άκρως συγκινητική
και η επικοινωνία έντονα αδελφική.
Η αναχώρηση με την προσφορά μιας
εικόνας της Παναγίας του Κύκκου από
μέρους της Μητρόπολής μας, έδινε την
υπόσχεση της σύντομης επανάληψης τέτοιων ευκαιριών και στο μέλλον και εξέφραζε έντονες τις ευχαριστίες πρώτα και
πάνω απ’ όλα προς τον Θεό και την Παναγία αλλά και προς τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρο. 
■
Eνατενίσεις
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Εθνικό μνημόσυνο

Ο

Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος την Κυριακή, 11 Ιουλίου, τέλεσε τη θεία Λειτουργία
στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου
στο Μοσφίλι Τηλλυρίας. Κατά τη διάρκεια
της θείας Λειτουργίας και στην παρουσία του
Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, προέστη του
μνημοσύνου του ήρωα Γεώργιου Ανδρονίκου
Μιχαήλ, που έπεσε κατά το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974.
Τον επιμνημόσυνο λόγο του ήρωα εκφώνησε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Χριστόφιας. Ο
ομιλητής εγκωμίασε, στο πρόσωπο του ήρωα,
όλα τα αμούστακα παιδιά που έπεσαν σε μια
άνιση και προδομένη μάχη με γενναιότητα
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης
Χριστόφιας με τη σύζυγό του Έλση, κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας, μαζί με εκπροσώπους των στρατιωτικών αρχών της περιοχής
Eνατενίσεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης
Χριστόφιας, ενώ εκφωνεί τον επιμνημόσυνο
λόγο του
Στιγμιότυπο από την τέλεση του μνημοσύνου
του ήρωα από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
μας κ.κ. Νικηφόρο

Εκτός από τους επισήμους, διακρίνεται και η
στενή συγγενής του Γεωργίου Μιχαήλ, προκειμένου να καταθέσει στεφάνι

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος, ενώ καταθέτει στεφάνι

για την προάσπιση της δημοκρατίας της Πατρίδας
μας. Παράλληλα δεν παρέλειψε να αναφερθεί και
στην σημερινή κατάσταση, όπως αυτή εξελίσσεται μέσα από το διακοινοτικό διάλογο.

πολιτική βούληση με τη δική μας πλευρά για λύση.Θα πρέπει, σημείωσε, να αποδείξουν ότι τα λόγια και οι κατά καιρούς διακηρύξεις τους δεν είναι
απλά μέρος ενός επικοινωνιακού παιχνιδιού επίρριψης ευθυνών. Πρέπει, είπε, στην πράξη να φανεί
στο τραπέζι των συνομιλιών ότι δεσμεύονται από
το συμφωνημένο πλαίσιο.

Επισήμανε, επίσης, μεταξύ άλλων, ότι ξεκάθαρος στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι η
επανένωση της Πατρίδας μας και ο τερματισμός
της κατοχής και του εποικισμού, τονίζοντας ότι ο
οδυνηρός συμβιβασμός της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας είναι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος
για ανατροπή των τετελεσμένων της κατοχής.
Την ίδια ώρα κάλεσε την τ/κ ηγεσία και την
Άγκυρα να δώσουν απτά δείγματα γραφής και να
αποδείξουν στην πράξη ότι μοιράζονται την ίδια
Eνατενίσεις



Τέλος διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα, υπερασπιζόμενος αρχές, για επίτευξη συνολικής και συμφωνημένης λύσης στο Κυπριακό, όσο
το δυνατό πιο σύντομα. Γι΄ αυτό κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα να στρέψουν
τις προσπάθειές τους προς την Τουρκία, ώστε να
περάσει από τα συνθήματα στην πράξη.
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Αποκαλυπτήρια πλάκας
του ήρωα
Κωνσταντίνου Οικονομίδη
στον Άγιο Δομέτιο

Τ

ην Πέμπτη, 22 Ιουλίου, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος τέλεσε τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας
του ήρωα Κωνσταντίνου Οικονομίδη. Η τελετή άρχισε με Τρισάγιο στη μνήμη του
ήρωα, του οποίου προέστη ο Πανιερώτατος, έγιναν αναφορές στη ζωή, τους αγώνες και το θάνατο
του Κωνσταντίνου Οικονομίδη και ακολούθησαν
τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πλάκας.
Κατά την τελετή ο Πανιερώτατος εκφώνησε
τον πιο κάτω εμπνευσμένο λόγο:

«Ὁ Κωνσταντῖνος Οἰκονομίδης ἦταν ἕνας ἐξέχων
ἄνθρωπος, ἐκ τῶν συνήθων. Ἀγωνίστηκε νά πραγματώσει τά ὁράματα τῆς ζωῆς του, καί προσέφερε
τό νενομισμένο μερίδιό του στήν πατρίδα καί τήν
κοινωνία.
Ὡς μαθητής συμμετέχει στόν ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ
1955-59, συλλαμβάνεται καί βασανίζεται.
Οἱ φιλολογικές, οἱ παιδαγωγικές καί δημοσιογραφικές σπουδές του στήν Ἀθήνα τοῦ ἀνοίγουν νέους
ὁρίζοντες γιά προσφορά. Στούς μαθητές του, ὡς δάσκαλος, δίδασκε τά ἑλληνικά γράμματα καί τίς ἀξίες
τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, τήν ἐλευθερία, τή δημοκρατία, τή δικαιοσύνη, τήν ἀρετή.
Στήν κοινωνική του ζωή «πάντα νοιαζόταν γιά
τούς ἄλλους», σημειώνει ἡ Λένια Καττάμη, τότε σύζυγός του, στό βιβλίο της «Ὅταν οἱ μνῆμες ξυπνοῦν».
Δημιούργησε τήν ἅγια οἰκογένειά του, καί ἀγωνιζόταν μέ ὑπέρβαση ἑαυτοῦ γιά τήν εὐτυχία καί
τήν εὐημερία της. Ἡ ζωή τῆς οἰκογένειας κυλοῦσε
μέσα σέ ἀγάπη καί εἰρήνη. Ὁ καλός Κωνσταντῖνος
ὀνειρευόταν ἕνα κόσμο ὡραῖο γιά τήν οἰκογένειά
του, τήν πατρίδα του καί τόν κόσμο ὅλο.
Ὅμως, στίς 22 Ἰουλίου τοῦ 1974, κατά τίς ἀπο-
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φράδες ἐκεῖνες ἡμέρες τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς,
βλῆμα ὅλμου τόν τραυμάτισε θανάσιμα μπροστά
στήν εἴσοδο τοῦ σπιτιοῦ του.
Ὁ θάνατος τοῦ Κωνσταντίνου Οἰκονομίδη,
τοῦ εἰρηνικοῦ οἰκογενειάρχη, τοῦ ἰδεολόγου καθηγητῆ καί τοῦ κοινωνικοῦ ἐργάτη, πού ὁραματιζόταν ἕνα ὄμορφο κόσμο, ἀποτελεῖ ἔγκλημα κατά
τῆς δικαιοσύνης.
Ἡ δικαιοσύνη δέν μερίζεται σέ διαβαθμίσεις,
εἶναι μία καί ἑνιαία. Ὅπως εἶπε ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρείας: «Ἡ δικαιοσύνη τετράγωνός ἐστι, πάντοθεν ἴση καί ὁμοία ἐν λόγῳ, ἐν ἔργῳ, ἐν ἀποχῇ
κακῶν, ἐν εὐποιία, ἐν τελειότητι γνωστικῇ».
Ὅταν τραυματίζεται καί κατ’ ἐλάχιστο ἡ δικαιοσύνη, προσβάλλεται ὁλόκληρη. Δέν ἔχει σημασία
ἄν ὁ ἀδικούμενος εἶναι μικρός καί ἀσήμαντος. Καί
ἡ ἀδικία κατά τοῦ τελευταίου ἀνθρώπου τραυματίζει τή σύνολη δικαιοσύνη. Καί ἀναφέρεται προσβλητικά στό φορέα καί στό χορηγό τῆς δικαιοσύνης, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός.
Οἱ κινούμενες γνῶμες τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖες
λειτουργοῦν κατά τά συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν,

Eνατενίσεις

δέν συνιστοῦν τή δικαιοσύνη, ἀφοῦ ἔχουν τό γνώρισμα τῆς ἐπιβολῆς κατά τῶν ἀδυνάτων καί τῆς
ἐκμετάλλευσής τους. Ἡ δικαιοσύνη πηγάζει ἀπό
τόν ἴδιο τό Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι δικαιοκρίτης καί
ἀπροσωπόληπτος, καί αὐτός εἶναι ἐκεῖνος πού
ἐντέλλεται: «δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες
ἐπί τῆς γῆς» (Ἠσ. 26, 9).
Ὅταν διαπράττεται ἀδικία καί καταπατεῖται
ἡ δικαιοσύνη, οἱ ἄνθρωποι, τά κράτη καί οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί πρέπει νά εἶναι καί ὁμόφωνοι
καί ἀλληλέγγυοι. Ἄν ἀδιαφοροῦν καί σιγοῦν, καθίστανται συνένοχοι στήν ἀδικία. Τό ἀλληλέγγυο
καί φιλάνθρωπο τῆς δικαιοσύνης ἐξέφρασε καί ὁ
ἱερός Χρυσόστομος, διακηρύσσοντας ὅτι: «Δικαιοσύνης ἔνδειξις, τό μή μόνον αὐτόν εἶναι δίκαιον,
ἀλλά καί τό ἑτέρους ἐν ἁμαρτίᾳ καταπεσόντας
ἐξαίφνης δικαίους ποιεῖν».
Ἀλήθεια, σέ τί ἔπταιε ὁ Κωνσταντῖνος Οἰκονομίδης, ὥστε νά στερηθεῖ τή ζωή του; Σέ τί ἔπταιε ἡ
σύζυγός του, ὥστε νά γευθεῖ τή λυγρή χηρεία; Σέ τί
ἔπταιαν τά ἀνήλικα παιδιά του, ὥστε νά χάσουν
τόν προστάτη τους στή ζωή; Σέ τί ἔπταιαν, γενι-
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κά, οἱ Κύπριοι, ὥστε νά δεχθοῦν ἀνηλεῆ θάνατο,
νά βιασθοῦν, νά ἐκδιωχθοῦν ἀπό τίς ἑστίες καί τίς
περιουσίες τους καί νά καταστοῦν πλάνητες στήν
ἴδιά τους τήν πατρίδα;
Γιά τήν ἀδικία κατά τοῦ προσώπου του καί
τῆς οἰκογένειάς του ὁ Κωνσταντῖνος Οἰκονομίδης
ἐγκαλεῖ τούς ἐνόχους στόν θρόνο τοῦ δικαιοκρίτη
Θεοῦ, καί ζητεῖ δικαίωση. Μαζί του ἐγκαλοῦν γιά
τή σέ βάρος τους ἀδικία ἀπό τήν κτηνώδη τουρκική εἰσβολή καί ὅλοι οἱ Κύπριοι.
Δυστυχῶς, τά τραγικά γεγονότα τοῦ 1974
ἀποτελοῦν συνέχεια τῶν ἄδικων σχεδίων κατά
τῆς Κύπρου. Μέ τό σχῆμα τῶν διηυρυμένων συνομιλιῶν, πού προηγήθηκαν, μέ τή συμμετοχή τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Τουρκίας, φάνηκε ὅτι
ἐπιτεύχθηκε λύση αὐτονόμων τουρκικῶν θυλάκων ἀπό τήν Καρπασία ὡς τήν Πάφο. Ἀλλά μέ
τό μόρφωμα τοῦτο ἡ Κύπρος μετατρεπόταν σέ
ἕνα τρύπιο κόσκινο. Ὁ Ἐθνάρχης Μακάριος δέν
δέχθηκε τήν ἄδικη αὐτή λύση πρός μεγάλη ἀμηχανία τῶν παρακολουθούντων τότε Ἄγγλων καί
Ἀμερικανῶν.
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Αναμνηστική φωτογραφία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρου μαζί με την κυρία Λένια
Καττάμη (τότε σύζυγο του μακαριστού ήρωα
Κωνσταντίνου Οικονομίδη)

Ἔτσι ἐπιστράτευσαν τήν Χούντα τῶν Ἀθηνῶν,
προκειμένου νά ἐπιβάλουν μιά ἄδικη λύση στήν Κύπρο. Αὐτή, ἐνεργώντας προδοτικά, διέπραξε τό ἐγκληματικό πραξικόπημα, ἀπομακρύνοντας τόν Ἐθνάρχη
Μακάριο, μέ τά γνωστά σέ ὅλους μας τραγικά παρακολουθήματα.
Καί τό ἔγκλημα τῆς ἀδικίας σέ βάρος τοῦ λαοῦ μας,
ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει καί νά διαιωνίζεται, παρά τίς
γνωστές διακηρύξεις Διεθνῶν Ὀργανισμῶν καί αὐτῆς
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιά σεβασμό τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ὅλων τῶν λαῶν. Ἔτσι ἡ ἀδράνεια καί
ἡ ἀνοχή τους ἤ καί ἡ ὑποκρισία τους μεταποιεῖται σέ
συμμετοχή καί συνενοχή τους στό ἔγκλημα τῆς ἀδικίας πού διαπράττεται στόν τόπο μας.
Γιατί, πῶς ἀλλοιῶς μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ ἡ στάση τους, ὅταν μέ ἀπάθεια καί χωρίς ἀντίδραση παρακολουθοῦν ἤ καί θωπεύουν τήν Τουρκία, ὅταν αὐτή
προβαίνει σέ βάναυσες παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων
δικαιωμάτων στήν ἴδιά της τήν χώρα ἤ σέ ἐθνικά ξεκαθαρίσματα τῶν λαῶν καί ἐπιβάλλει ρατσιστικές
λύσεις ἤ βαρύνεται μέ τά ἐγκλήματα τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων καί τῶν Ἀρμενίων; Ἤ, ὅταν, ἀκόμη,
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ἀκούουν, καί δέν ἀντιδροῦν, τόν εἰσηγητή τοῦ νεοοθωμανισμοῦ, ὡς μεγάλη ἰδέα τῆς Τουρκίας, ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀχμέτ Νταβούτογλου, νά ἀπειλεῖ τήν
Ἑλλάδα καί νά ζητεῖ τήν ὑποταγή της, ἤ νά διεκδικεῖ
γιά λόγους γεωπολιτικούς καί στρατηγικούς γιά τή
χώρα του ὁλόκληρη τήν Κύπρο καί νά λέει ξεκάθαρα
στό βιβλίο του «Τό στρατηγικό βάθος», τό ὁποῖο πρόσφατα κυκλοφόρησε, μεταξύ ἄλλων, καί τά ἑξῆς: «Καί
νά μήν ὑπῆρχε οὔτε καί ἕνας μουσουλμάνος Τοῦρκος
στήν Κύπρο, ἡ Τουρκία ὄφειλε νά κρατεῖ τό ζήτημα
τῆς Κύπρου ἀνοικτό»;
Ἀλλά δέν εἶναι αὐτός ὁ κόσμος τῆς δικαιοσύνης.
Ἤδη ἡ μετανεωτερική ἐποχή καταρρέει. Ἡ ἐξατομίκευση καί ἡ χυδαιοποίηση τοῦ ἀνθρώπου ἔφθασε
στά ἔσχατα ὅρια. Τό καινούργιο γεννιέται. Ἀνατέλλει
ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἑνιαίας καί ἀπόλυτης,
πού δέν δέχεται κανένα τραῦμα. Τή δύναμη τοῦ δικαίου δέν μπορεῖ καμιά ταφόπετρα νά τήν ἔχει γιά
πάντα θαμμένη. Τό ἀντίτιμο κατεβλήθη. Εἶναι τό αἷμα
τῶν μαρτύρων καί τῶν ἡρώων μας, τῶν ἀδικοχαμένων
μας, ὅπως ὁ Κωνσταντῖνος Οἰκονομίδης. Αὐτό ἐκφράζει θαυμάσια καί ὁ νομπελίστας ποιητής μας Ὀδυσσέας Ἐλύτης:
«Γιά νά γυρίσει ὁ ἥλιος, θέλει δουλειά πολλή,
θέλει νεκρούς χιλιάδες, νά’ναι στούς τρόχους,
θέλει κι οἱ ζωντανοί νά δίνουν τό αἷμά τους».
Ἡ Ἐκκλησία μας δέν εὔχεται «ὑπέρ τῆς εἰρήνης
τοῦ σύμπαντος κόσμου» ἐπί ματαίῳ. Ὁ αἰσχρός κόσμος τῆς ἀδικίας θά παρέλθει καί ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης θά λάμψει σέ ὅλη τή γῆ.
■

Eνατενίσεις

Εορτή της Μεταμορφώσεως

Α

νήμερα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Χριστού (6 Αυγούστου) ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος, μετά από σχετική πρόσκληση, επισκέφθηκε τον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας Παραλιμνίου, όπου τέλεσε τη θεία Λειτουργία και ανέπτυξε
στο κήρυγμά του τη σημασία του γεγονότος της εορτής.
■

Eνατενίσεις
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ΠΑΝΑΓΙΑ

Η ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ

Μ

ε κάθε λαμπρότητα και μέσα σε
μια έντονα κατανυκτική ατμόσφαιρα τελέστηκε, κατά τις παραμονές της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο Εσπερινός
και ακολούθως μεταφέρθηκε η Εικόνα της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας από την εκκλησία του
Αγίου Νικολάου Κάτω Δευτεράς στο απέναντι της
κοινότητας ευρισκόμενο ιερό Σπήλαιο.
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Πλήθος προσκυνητών παρευρέθηκε στην όλη
ακολουθία και μεταφορά της Εικόνας και πολλοί
ήταν εκείνοι που με δάκρυα στα μάτια κατέθεταν
ευλαβικά στο ιερό τούτο Θησαύρισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου την ευχαριστία τους.
Της όλης τελετής προέστη ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος, πλαισιούμενος από τους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως
Ταμασού και Ορεινής. 
■
Eνατενίσεις

Του ιερό Σπήλαιο

Aπό την τελετή του Εσπερινού στον ιερό
ναό Αγίου Νικολάου Κάτω
Δευτεράς

Eνατενίσεις
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΤΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΜΒΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΙΚΟΥΡΙΟΥ
Μηλικούρι: Κόμβος
και Πορθμείο Αγωνιστών
«Δύο ποιού καιρούς του λέγειν, ή περί ων οίσθα,
ή περί ων αναγκαίον ειπείν». Και πράγματι στις 15
Αυγούστου 2010 η ρήση του Ισοκράτη πραγματώνεται σ’ ένα συμπόσιο πνεύματος, με κατάθεση του
ενδεδειγμένου, του αληθούς, του αναγκαίου και
του πρέποντος, για μια ηρωική κοινότητα, την κοινότητα Μηλικουρίου, η οποία μακράν θεών και ανθρώπων, όπως θα έλεγε ο ποιητής, κατέστησε προσφιλέστερον την πατρώα γη, δίνοντας ομόθυμα το
δυναμικό της παρόν σε κάθε κάλεσμα της πατρίδος.
Στην είσοδο της κοινότητας, σ’ ένα επιβλητικό
σημείο, όπου το θείο σμίγει με το γήινο, όπου τα
τέσσερα σημεία του ορίζοντος σε σχήμα σταυρού
απεικονίζουν την ταύτιση του ανθρώπου άνωθεν με το θείο και οριζοντίως με το συνάνθρωπο
και την πατρώα γη, η Εκκλησία με πρωτοπόρο και
πρωτοστάτη την Ιερά Μονή Κύκκου και τον Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο
και η Πολιτεία, απότισαν τον πρέποντα φόρο τιμής
και αναγνώρισης για τη διαχρονική προσφορά της
ηρωικής κοινότητας Μηλικουρίου.
Ένα περίλαμπρον μνημείο, το οποίο ανεγέρθη
με δαπάνη της Ιεράς Μονής Κύκκου υπό την καθοδήγηση του Μητροπολίτη κ.κ. Νικηφόρου, με
τις προτομές των αγνοουμένων του 1974 στρατι230



ώτη Χρίστου Αριστάρχου και του ιερέα Επιφανίου
Ιωάννου και του αγνοουμένου του 1963 Αχιλλέως
Χάρπα και τις εκατέρωθεν στήλες όσων αγωνίστηκαν στον απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ
1955-1959 και όσων τίμησαν το Μηλικούρι και
την Κύπρο γενικότερα με την εθνική, πνευματική, πολιτική και κοινωνική τους προσφορά, υπερβαίνει κατά τρόπο κρείττονα τα μεγέθη του λόγου και
παρέχει τοις ορώσι θαυμασίαν την θέαν.
Τα αποκαλυπτήρια του περίλαμπρου μνημείου έγιναν από τον Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο και τον Υπουργό Άμυνας
κ. Κώστα Παπακώστα με κάθε λαμπρότητα και
μεγαλοπρέπεια και μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας. Στην τελετή παρέEνατενίσεις

στησαν ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ.
Ησαΐας, η αδελφότης της Ιεράς Μονής Κύκκου με
επικεφαλής τον Πανοσιολογιώτατο Έφορο της Ιεράς Μονής κ. Αγαθόνικο, ο αρχηγός της Εθνικής
Φρουράς κ. Τσολακίδης, βουλευτές, εκπρόσωποι
περιφερειακών κυβερνητικών τμημάτων, αντιπροσωπείες από τις κοινότητες Μαραθάσας και
όλοι οι κάτοικοι Μηλικουρίου.
Ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ.
Νικηφόρος σε μια εμπνευσμένη και υψηλού λόγου ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι οι
τιμώμενοι σήμερα γόνοι της ευκλεούς κοινότητας
Μηλικουρίου, τα μεγάλα και ενεργή δείγματα πατριωτισμού και αυτοθυσίας. Είναι οι τιμώμενοι σήμερα
άνδρες εκείνοι οι οποίοι ταις των τυράννων απειλαίς
τας ψυχάς απενάρκησαν, όπως αναφέρει ο Ευσέβιος
Καισαρείας αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτοί τους
οποίους ο σωτήριος λόγος δεν παρέβλεψε και η τιμητική πράξη διόλου δεν τους αφήκε αθεράπευτους. Οι
προτομές και οι τιμητικές επιγραφές των ονομάτων
των τριών αγνοουμένων της μαρτυρικής αλλά και
ηρωικής κοινότητας Μηλικουρίου, του στρατιώτη
Χρίστου Αριστάρχου, του ιερέα Επιφανίου Ιωάννου,
αγνοουμένων κατά την τουρκική εισβολή του 1974, και
του Αχιλλέα Χάρπα, αγνοουμένου κατά την ανταρσία
των Τούρκων το 1963, αποτελούν πρόπυλον μέγα, το
οποίον επαίρει προς το ύψος όσους το ατενίζουν.
Η μικρή αυτή κώμη Μηλικουρίου, συνέχισε ο
Πανιερώτατος Κύκκου και Τηλλυρίας, έστη γενναίως και σωφρόνως κατά τις σκληρές εκείνες μέρες
του επικού αγώνα του 1955-59. Μετέσχε η κοινότητα
αυτή σύσσωμη, μετέσχε με την πίστη, την ελπίδα, τον
ενθουσιασμό, τις ομάδες, τους καταζητουμένους, τους
αγωνιστές, τις φιλοξενήσεις και τις αποκρύψεις. Το
μικρό αυτό χωριό, πρόσθεσε, εξέθρεψε άνδρες ευκλεείς και της ελευθερίας εραστές και έγινε κόμβος και
πορθμείο των γενναίων της ΕΟΚΑ αγωνιστών. Το
ηρωικό και μαρτυρικό Μηλικούρι, ανέφερε στην
ομιλία του ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας, δικαιούται να καυχάται. Έδωσε τέκνα, που έγιναν
σύμβολα των μεγάλων αξιών, που αποτελούν τις συντεταγμένες ζωής και της ταυτότητάς μας. Ο στενός
και δυσπρόσιτος τόπος του Μηλικουρίου, συνέχισε ο
Πανιερώτατος, που εξέθρεψε τους ευκλεείς άνδρες,
αποβαίνει σήμερα άμβωνας ο οποίος επιφωνεί την
αρετή της ελευθερίας και αναζωπυρώνει τις καρδιές
όλων μας για διακονία της πατρίδας, των συνανθρώπων μας και της κοινωνικής προσφοράς και δράσης.
Στην ομιλία του ο Υπουργός Άμυνας κ. Κώστας
Παπακώστας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι αυτοί οι
Έλληνες Κύπριοι αδελφοί μας τους οποίους τιEνατενίσεις



μούμε σήμερα, δόξασαν την πατρίδα και δοξάστηκαν. Ο καθαρός αέρας τον οποίο από την αρχή της
ζωής τους ανέπνευσαν, ήταν αέρας ελευθερίας γεμάτος ιερά μηνύματα. Το φως, από τη στιγμή που
το είδαν ερχόμενοι στον κόσμο, ήταν φως καθαρό
γεμάτο συμβολισμούς. Ένα χρέος ιερό προς ηθικές αρχές και εθνικές αξίες μορφοποιήθηκε μέσα
τους. Ψηλά πάνω από την κοινότητά τους, συνέχισε ο Υπουργός Άμυνας, υφίσταται και λειτουργεί
μια αιωνόβιος Μονή, η Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας του Κύκκου. Αυτή η
πάνσεπτος Μονή, είπε, είναι η κιβωτός των αξιών
μας, είναι η ακρόπολη των ιδανικών μας, είναι η
έπαλξη των ιερών και των οσίων μας.
Η τελετή των αποκαλυπτηρίων άρχισε με την
αφή της φλόγας την οποία μετέφεραν από τον Τάφο
του Εθνάρχου Μακαρίου στο Θρονί του Κύκκου
ομάδα δρομέων του Σωματείου «Περικλής Δημητρίου». Στη συνέχεια τελέστηκε Τρισάγιο από τον
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας στο χώρο
του μνημείου. Ακολούθησε εισαγωγική ομιλία από
το δημοσιογράφο Γιάννη Καρεκλά, Διευθυντή Ειδήσεων και Επικαίρων του ΡΙΚ, και στη συνέχεια
ευχαριστήρια προσφώνηση του κοινοτάρχη Μηλικουρίου κ. Δημοσθένη Περιστιάνη προς το Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο
και την Ιερά Μονή Κύκκου για την στήριξη που
προσφέρουν διαχρονικά στην κοινότητα αλλά και
την ανέγερση του μεγαλόπρεπου μνημείου.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων Μηλικουρίου κ. Γιάγκος Μελιφρονίδης. Η
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πατριωτικά τραγούδια από τις χορωδίες της κοινότητας Μηλικουρίου
και των ιεροψαλτών της Ιεράς Μονής Κύκκου.
Μετά το πέρας της τελετής η Οργανωτική Επιτροπή δεξιώθηκε όλους τους επισήμους και τις
εκατοντάδες των κατοίκων που παρέστησαν. Κατά
τη διάρκεια της δεξίωσης τον Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας καλωσόρισε σε έμμετρο λόγο
με κείμενα του δημοσιογράφου του ΡΙΚ Ανδρέα
Χατζηλοΐζου η Αναστασία Άριστου Δημοσθένους,
μια από τους ελάχιστους μόνιμους κατοίκους που
έχουν απομείνει στο Μηλικούρι.
Θα πρέπει να καταγραφεί ότι το μνημείο φιλοτέχνησε ο γλύπτης Αλέξανδρος Σαντής και το
σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Μουχτάρης.
Την Οργανωτική Επιτροπή της εκδήλωσης αποτελούσαν το Κοινοτικό Συμβούλιο, ο Σύνδεσμος
Αποδήμων, ο Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών
Μηλικουρίου και η Εκκλησιαστική Επιτροπή.  ■
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Άποψη από τη
συγκέντρωση.
Το συντονισμό
του προγράμματος της Εκδήλωσης ανέλαβε
ο κ. Γιάννης
Καρεκλάς, δημοσιογράφος
και γόνος της
κοινότητας Μηλικουρίου

Εισαγωγική Ομιλία
l Του Γιάννη Καρεκλά
Δημοσιογράφου
Πανιερώτατοι,
Σεβαστή Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Κύκκου,
Κύριε Υπουργέ,
Κυρίες και Κύριοι,

Στιγμιότυπο από τη Δέηση-το Τρισάγιο, που
αναπέμφθηκε κατά την έναρξη της Εκδήλωσης, προϊσταμένου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Νικηφόρου
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Σ

τον ιερό χώρο τούτο, όπου η φύση σου
επιβάλλεται ολοκληρωτικά, όπου η
κάθε ρεματιά, η κάθε βουνοκορφή, η
κάθε βουνοπλαγιά και το κάθε ξέφωτο σου μιλούν και σε αγγίζουν, όπου
«το κατά φύσιν ζην, ταυτόν εστί του κατ’ αρετήν
ζην», ξεδιπλώνεται η ιστορική πορεία όχι μόνο της
ηρωικής κοινότητας Μηλικουρίου, αλλά και της

Δρομείς του Σωματείου «Περικλής Δημητρίου»
μεταφέρουν φως από τον τάφο του Εθνάρχη
Μακαρίου στο Θρονί, προκειμένου να γίνει η
αφή του φωτός στον τόπο της Εκδήλωσης
Eνατενίσεις

Ιερά Μονή Κύκκου.

Κύπρου ολόκληρης.
«Τι γαρ φίλτερον ανδρί πατρώας χθονός;».
Και πράγματι αυτή η κοινότητα με την τραχεία
γη, μακραν θεών και ανθρώπων, κατέστησε προσφιλέστερον την πατρώα γη, δίνοντας ομόθυμα το
δυναμικό της παρόν σε κάθε κάλεσμα της πατρίδας τα ταλευταία εξήντα χρόνια της ιστορίας του
τόπου και όχι μόνο.
Στον Απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 5559, το 1963 κατά την τουρκοκυπριακή ανταρσία,
κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή
του 74, αυτή η κοινότητα ήταν παρούσα, ξεπερνώντας, ιδιαίτερα κατά τον επικό αγώνα της ΕΟΚΑ
με τη συμμετοχή της και την ανδρεία της τα γεωγραφικά όρια της Κύπρου.
Οι προτομές των τριών τιμωμένων μας, του
στρατιώτη Χρίστου Αριστάρχου, αγνοουμένου
από το 1974, του ιερέα Επιφανίου Ιωάννου, αγνοουμένου από το 1974, και του
Αχιλλέα Χάρπα αγνοουμένου από το
1963, και οι εκατέρωθεν στήλες των συμμετεχόντων στον αγώνα της ΕΟΚΑ και
όσων τίμησαν την κοινότητά μας, καταδεικνύουν ότι «εν μείζονι μοίρα και παρά
Θεοίς και παρ’ ανθρώποις, τοις νουν έχουσιν, τιμιώτερον και σεμνότερον και αγιώτατον εστί η πατρίς».
Αυτό το περίλαμπρο μνημείο αντάξιο
της εθνικής, πολιτικής και κοινωνικής
προσφοράς της κοινότητας Μηλικουρίου,
καταδεικνύει ότι αι γενεαί δεν χωρίζονται μεταξύ τους. Εκάστη εξ αυτών φέρει εν αυτή και όλας τας προγενεστέρας,
διότι η ουσία της πατρίδος είναι προϊόν
αιωνίας, αδιαιρέτου και ατελευτήτου συναρτήσεως.

Η ανωτάτη αυτή τιμή στα τρία τέκνα της κοινότητάς μας αλλά και σ’ αυτούς που λάμπρυναν
τον τόπο με την εθνική, πολιτική και κοινωνική
τους προσφορά δεν θα αποδιδόταν χωρίς τη σοφή
καθοδήγηση αλλά και ανέγερση του περίλαμπρου
μνημείου από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο, και την



Ολόκληρη η κοινότητα Μηλικουρίου υποκλίνεται στην προσωπικότητά σας, το ήθος, την
ανθρωπιά σας, την κοινωνική και ανθρωπιστική
προσφορά σας αλλά και για την αγάπη που τρέφετε ιδιαίτερα για την κοινότητα Μηλικουρίου.
Η ζωή αυτής της κοινότητας είναι συνδεδεμένη και ταυτισμένη με την Ιερά Μονή Κύκκου. Για
μας το Μηλικούρι και η Ιερά Μονή Κύκκου είναι
φίλτρα ζωής, έμπνευσης, θεϊκής ενδυνάμωσης και
καταξίωσης.
Και εσείς, Πανιερώτατε, ανυψώσατε την πίστη μας για την κοινότητά μας, μας διδάξατε την
επιστροφή σ’ αυτήν, αγκαλιάσατε το μικρό τούτο

Τους παρισταμένους καλωσορίζει ο πρόεδρος της κοινότητας Μηλικουρίου κ. Δημοσθένης Κωνσταντίνου

Πανιερώτατε,
Κυρίες και Κύριοι,

Eνατενίσεις

Πανιερώτατε,

χώρο και εμφυσήσατε σε όλους εμάς την αναγκαιότητα της σύνδεσης και του κοινοτικού πνεύματος.
Εμείς απλά και ταπεινά αλλά εγκαρδίως και ολοψύχως εκφράζουμε προς εσάς και την Ιερά Μονή
Κύκκου ένα μεγάλο ευχαριστώ, με την ιερά υπόσχεση ότι ομού μεθ’ υμών, υπό την υψηλή καθοδήγησή σας, να προχωρούμε μπροστά, με συμπαραστάτες την Παναγία την Κυκκώτισσα και το
διπλανό Άγιο Γεώργιο.
Σας ευχαριστώ. 

■
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Ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης
μας κ.κ. Νικηφόρος, ενώ εκφωνεί τη μεστή
και περιεκτική
ομιλία του προς
την Εκδήλωση

Η ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΙΚΟΥΡΙΟΥΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
ΟΣΩΝ ΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
ΤΗΣ ΕΟΚΑ 1955-1959
ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΙΚΟΥΡΙΟΥ
ΣΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
Ἔντιμε κ. Ὑπουργέ,
Κυρίες καί Κύριοι,

ἶναι μέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση πού
παρευρίσκομαι σήμερα στήν κοινότητα
Μηλικουρίου, στό μικρό αὐτό, ἀλλά δυναμικό καί φορτισμένο μέ ἱστορία, χωριό,
πού βρίσκεται στόν τελευταῖο ἀναβαθμό
πρίν ἀπό τήν περίπυστη τοῦ Κύκκου Ἱερά Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή, τῆς ὁποίας τή
ζωογόνο πνοή καί τήν εὐεργετική σκιά δαψιλῶς
δέχεται. Τά αἰσθήματά μου ὅμως αὐτά μεγιστοποιοῦνται ἐξ αἰτίας τοῦ σκοποῦ τῆς παρούσης
συνάξεως.
Ὅπως ἔχει προγραμματισθεῖ καί ἀνακοινωθεῖ, πρόκειται νά τελέσομε τά ἀποκαλυπτήρια
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τῶν προτομῶν τῶν τριῶν ἀγνοουμένων τῆς Κοινότητας αὐτῆς, τῆς ἡρωϊκῆς κοινότητας Μηλικουρίου, τοῦ Χρίστου Ἀριστάρχου, τοῦ ἱερέα Ἐπιφανίου Ἰωάννου, καί τοῦ Ἀχιλλέα Χάρπα, καί τά
ἀποκαλυπτήρια ἄλλων δύο τιμητικῶν πλακῶν:
τῆς μιᾶς, ἐπί τῆς ὁποίας ἀναγράφονται τά ὀνόματα ὅσων τέκνων τῆς κοινότητας αὐτῆς τίμησαν,
ἐξ αἰτίας τῆς κοινωνικῆς, πνευματικῆς καί ἄλλης
προσφορᾶς τους, τήν κοινότητα Μηλικουρίου,
καί τῆς ἄλλης γιά ὅσους συμμετέσχαν στόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ 1955-1959.
Τό «ἄρξομαι ἀπό προγόνων», πού ἐπισημαίνει ὁ μεγάλος πολιτικός τῆς ἀρχαίας Ἀθήνας Περικλῆς, καί μᾶς διασώζει στό κείμενο τοῦ «ἐπιταφίου» ὁ ἱστορικός Θουκυδίδης, ἀποτελεῖ διαχρονική ἀλήθεια καί παρακαταθήκη. Ἡ ἱστορία τῶν
ἐνδόξων προγόνων συνιστᾶ πεντόσταγμα ἀρετῆς
καί προοιμιάζει τήν πορεία καί τήν ποιότητα τῆς
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ζωῆς τῶν ἐπιγενεστέρων. Οἱ τιμώμενοι σήμερα
γόνοι τῆς κοινότητας Μηλικουρίου κατατάσσονται στόν κατάλογο τῶν ἐπιφανῶν ἀνθρώπων,
ἀφοῦ τό παράδειγμά τους ἐξακτινώνεται στούς
«ἐγγύς καί στούς μακράν». Στούς «ἐγγύς», ἀφοῦ
αὐτοί ὑπῆρξαν γεννήματα τοῦ τόπου αὐτοῦ,
καί ἄρα προβάλλονται ὡς πρότυπα σέ ὅλους
ἐμᾶς καί στούς ἐπερχομένους, ἀλλά καί στούς
«μακράν», ἀφοῦ οἱ ἄξιοι τῆς πατρίδας καί τῆς
κοινωνίας ὑπερακοντίζουν τά στενά τοπικά καί
χρονικά ὅρια τῆς ἐποχῆς τους, καί καθίστανται
«φωστῆρες ἐν κόσμῳ», κατά τή ρήση τοῦ Γρηγορίου Θεολόγου. Καί ἐπί τοῦ προκειμένου, πάλι
ἐπαληθεύεται ὁ λόγος τοῦ Περικλῆ ὅτι «ἀνδρῶν
ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος».
Οἱ τιμώμενοι σήμερα ἄνδρες εἶναι ὡραϊσμένοι μέ ἀκμάζουσα τήν ἀρετή καί μέ ἔργα εὐκλεῆ
καί πράξεις ἐπιδεδειγμένες, γι’ αὐτό καί περιβάλλονται μέ «δόξαν κρείττονα» τῶν κοινῶν ἀνθρώπων. Ἀνήκουν οἱ τιμώμενοι σήμερα ἄνδρες στούς
«λαμπρῶς ἀναστρεφομένους ἀνθρώπους», καί
ὡς «πολυανθής κῆπος» καταγλαΐζουν «τάς δέλτους» τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί τῆς ἀνθρωπιστικῆς συμπεριφορᾶς.
Εἶναι οἱ τιμώμενοι σήμερα γόνοι τῆς εὐκλεοῦς κοινότητας Μηλικουρίου τά μεγάλα καί
ἐναργῆ δείγματα πατριωτισμοῦ καί αὐτοθυσίας. Εἶναι οἱ τιμώμενοι σήμερα ἄνδρες ἐκεῖνοι οἱ
ὁποῖοι «ταῖς τῶν τυράννων ἀπειλαῖς τάς ψυχάς
ἀπενάρκησαν», ὅπως ἀναφέρει ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας, ἀλλά ταυτόχρονα εἶναι καί αὐτοί τούς
ὁποίους «ὁ σωτήριος λόγος» δέν παρέβλεψε καί
ἡ τιμητική πράξη διόλου δέν τούς ἀφῆκε «ἀθεραπεύτους». Οἱ προτομές καί τιμητικές ἐπιγραφές τῶν ὀνομάτων τῶν τριῶν ἀγνοουμένων τῆς
μαρτυρικῆς, ἀλλά καί ἡρωϊκῆς, κοινότητας Μηλικουρίου, τοῦ στρατιώτη Χρίστου Ἀριστάρχου καί τοῦ ἱερέα Ἐπιφανίου Ἰωάννου, ἀγνοουμένων κατά τήν Τουρκική εἰσβολή τοῦ 1974,
καί τοῦ Ἀχιλλέα Χάρπα, ἀγνοουμένου κατά
τήν ἀνταρσία τῶν Τούρκων τό 1963, ἀποτελοῦν
«πρόπυλον μέγα», τό ὁποῖον ἐπαίρει πρός τό
ὕψος ὅσους τούς ἐνατενίζουν.

ἀγωνιστές τοῦ 1955-59.
Ἡ μικρή αὐτή κώμη Μηλικουρίου ἔστη γενναίως καί σωφρόνως κατά τίς σκληρές ἐκεῖνες
μέρες τοῦ ἐπικοῦ ἀγώνα τοῦ 1955-59. Μετέσχε ἡ
κοινότητα αὐτή σύσσωμη, μετέσχε μέ τήν πίστη,
τήν ἐλπίδα, τόν ἐνθουσιασμό, τίς ὁμάδες, τούς
καταζητουμένους, τούς ἀγωνιστές, τίς φιλοξενήσεις καί τίς ἀποκρύψεις. Τό μικρό αὐτό χωριό, ἡ
γλυκυτάτη γενέτειρα τοῦ ὑπαρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ
Ἀντώνη Γεωργιάδη καί τοῦ ἐξ ἀπορρήτων συνδέσμου τοῦ Ἀρχηγοῦ Διγενῆ Οἰκονόμου τοῦ ἱεροῦ
ναοῦ τοῦ Τρυπιώτου Ἄνθιμου Κυριακίδη, ἐξέθρεψε ἄνδρες εὐκλεεῖς καί τῆς ἐλευθερίας ἐραστές, καί ἔγινε κόμβος καί πορθμεῖο τῶν γενναίων
τῆς ΕΟΚΑ ἀγωνιστῶν, γι’ αὐτό καί τό Μηλικούρι
ἦταν τό χωριό, πού δοκιμάστηκε περισσότερο
ἀπό ὅλα. Οἱ Ἄγγλοι, γιά νά σπάσουν τήν κάλυψη
καί τήν ἐνίσχυση τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ, ἐπέβαλαν στό Μηλικούρι κατ’ οἶκον περιορισμό γιά
πενῆντα τέσσερεις ἡμέρες, ἀπό τίς 18 Μαρτίου
μέχρι τίς 10 Μαΐου 1957.
Δέχθηκαν οἱ κάτοικοι τῆς μικρῆς αὐτῆς κώμης
δυσήκουστα καί δυσβάστακτα βασανιστήρια
ἀπό τούς Ἄγγλους ἀρκυωρούς ἐπί μακρόν, χωρίς
ὅμως νά καμφθεῖ τό ἡρωϊκό τους φρόνημα ἤ νά
λυγίσουν, σπιλώνοντας μέ προδοσία τήν ἐθνική
προκοπή τους. Δέν εἶναι τυχαία, λοιπόν, πού στήν
τιμητική πλάκα γιά τόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα
1955-59 δέν ἀναγράφονται, ὡς εἴθισται, ὀνόματα.
Στήν πραγματικότητα ἡ πλάκα εἶναι ἀφιερωμένη
σέ ὅλους τούς κατοίκους τοῦ Μηλικουρίου, γιατί
ὅλοι ὑπῆρξαν ἀγωνιστές τῆς ἐλευθερίας.
Πέραν ὅμως τῶν ἀγνοουμένων τῆς κοινότητας αὐτῆς καί τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ 195559, μᾶς παρακολουθοῦν σήμερα καί οἱ ἐπώνυμοι ἐργάτες τοῦ πνεύματος καί τῆς κοινωνίας,
ἄξιοι γόνοι τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς τοῦ Μηλικουρίου κοινότητας.

Μᾶς παρακολουθοῦν σήμερα οἱ ἀγνοούμενοι
τῆς κοινότητας αὐτῆς, ὅπου κι ἄν βρίσκονται, εἴτε
ἐν τῇ γῇ, εἴτε ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καί φιλοτιμοῦν τήν
ψυχή μας σέ μίμηση τῶν ἀθλητῶν αὐτῶν τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδας.

Ἐπιλείψει με διηγούμενον ὁ χρόνος, ἄν ἐπιχειρήσω νά ἀναφερθῶ στά ὀνόματα τοῦ καθενός
ἀπό αὐτούς, γι’ αὐτό καί περιστέλλω τόν λόγο,
ἀνθολογῶντας νά μνημονεύσω τόν Μητροπολίτη
Λοκρίδος Ἀγαθάγγελο Μυριανθούση, ὁ ὁποῖος
ἔδρασε μαζί μέ τόν ἀδελφό του Χριστόδουλο
κατά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821, διετέλεσε γραμματέας τοῦ Δημητρίου Ὑψηλάντη καί
στή συνέχεια διαδέχθηκε τόν Παλαιῶν Πατρῶν
Γερμανό στήν ὁμώνυμη Μητρόπολη.

Μᾶς παρακολουθοῦν, ὅμως, καί οἱ καταγεγραμμένοι ἤ ὄχι, ἐπώνυμοι ἤ ἀνώνυμοι, ἀλλά καταξιωμένοι στίς σελίδες τῆς κυπριακῆς ἱστορίας

Ἐπιλέγω ἀκόμη ἀπό τόν εὐώδη αὐτό λειμῶνα
τόν Μακάριο Μελιφρονίδη, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τόν
Ἱερώνυμο Μυριανθούσιο πρωτοστάτησαν στήν

Eνατενίσεις
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ἀνοικοδόμηση τοῦ πρώτου Ὀρθοδόξου ναοῦ τῆς
τοῦ Θεοῦ Σοφίας στό Λονδῖνο. Τόν ἱερομόναχο
Ἐπιφάνιο Κυκκώτη, ὁ ὁποῖος, ἐλλαμφθείς τό ἄνω
φῶς, ἀνήγειρε τό δημοτικό σχολεῖο Μηλικουρίου.
Τόν Πανάρετο Κυκκώτη, ὁ ὁποῖος, γευθείς
τό ἄνω ὕδωρ, κατασκεύασε τή βρύση τοῦ ὕδατος
στό χωριό.
Οὔτε, ἀσφαλῶς, καί μοῦ ἐπιτρέπεται νά παραλείψω νά μνημονεύσω καί πάλιν τόν ἀγωνιστή
καί ὑπαρχηγό τῆς ΕΟΚΑ Ἀντώνη Γεωργιάδη, ὁ
ὁποῖος διαδέχθηκε στή θέση αὐτή τόν Γρηγόρη
Αὐξεντίου, καί τόν ὁποῖον ὁ ἀείμνηστος Ἐθνάρχης Μακάριος τοῦ ἐμπιστεύθηκε, μετά τήν ἀνεξαρτησία τῆς Κύπρου, ὑπουργική θέση.
Ἀλλά καί τόν οἰκονόμο Ἄνθιμο Κυριακίδη
ἐπιβάλλεται νά ξαναμνημονεύσω, ἀφοῦ ὑπῆρξε
ὁ στενότερος σύνδεσμος τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ
Διγενῆ μέ τούς ἐπιτελεῖς του. Τέλος μνείαν ποιούμεθα καί τοῦ ὀνόματος τοῦ μακαριστοῦ Ἀλέκου
Μιχαηλίδη, ὁ ὁποῖος ἄξια εἶχε καταλάβει τό ὑψηλόν καί ἐπίφθονον ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς
Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων.
Κυρίες καί Κύριοι,
Τό ἡρωϊκό καί μαρτυρικό Μηλικούρι δικαιοῦται νά ἐγκαυχᾶται. Ἔδωσε τέκνα, πού ἔγιναν
σύμβολα τῶν μεγάλων ἀξιῶν, πού ἀποτελοῦν τίς
συντεταγμένες τῆς ζωῆς καί τῆς ταυτότητάς μας.
Οἱ κάτοικοι τῆς κοινότητας Μηλικουρίου, οἱ
ὁποῖοι κατά τίς ἱστορικές μαρτυρίες ἀποτελοῦν
τήν ἱστορική προέκταση τῶν καταπονουμένων,
ἐξ αἰτίας τῶν ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν, ἐνοίκων τῆς
ἔνδοξης πόλης τοῦ Κουρίου, ἀνέδειξαν ἱστορία, ἡ
ὁποία ἀποβαίνει, κατά τή διατύπωση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἱστοριογράφου Εὐσεβίου, «ὑπερτέρα
τῆς διά τῶν λόγων μαθήσεως».
Ἕνεκα, λοιπόν, τούτων τῶν πραγμάτων τῆς
καίριας καί κύριας συμβολῆς τῶν κατοίκων τῆς
κώμης αὐτῆς στούς ἀγῶνες τῆς Κύπρου καί τοῦ
ἔθνους, ὅπως καί στήν κοινωνική, πνευματική,
πολιτική, ἐκκλησιαστική καί ἄλλη προσφορά
τους, ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου, μή φειδομένη χρημάτων καί κόπου, ἀποφάσισε καί ὑλοποίησε τό
τιμητικό τοῦτο ἔργο, ὥστε νά ὑπερβαίνει, κατά
τρόπο κρείττονα, τά μεγέθη τοῦ λόγου, καί νά
παρέχει «τοῖς ὁρῶσι θαυμασίαν τήν θέαν».
Ἡ τοποθέτηση τῶν προτομῶν καί τῶν τιμητικῶν πλακῶν στά πρόπυλα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου καί στήν περίοπτη εἴσοδο τῆς
κοινότητας Μηλικουρίου συνδυάζει, κατά τρόπο
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μοναδικό, τήν κάτοψη τοῦ οὐρανοῦ καί ἀναπετᾷ
τίς ἀκτῖνες τοῦ ἀνατέλλοντος καί δύοντος ἡλίου
στά ἐπηρμένα ὕψη.
Ἡ σημερινή μέρα, κυρίες καί κύριοι, μέ τήν
ἐκδήλωση αὐτή, δέν θά ἦταν ὑπερβολή νά λέγαμε
ὅτι συνθέτει τό συναπάντημα τῆς ἱστορίας μέ τό
παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον.
Ἡ τιμή τῶν ἐπιφανῶν αὐτῶν ἀνδρῶν συνιστᾷ
καθῆκον ἱερό, καί ἡ ἔμπρακτη ἔκφραση σεβασμοῦ πρός τά πρόσωπα καί τό ἔργο τους ἀποτελεῖ γιά τόν καθένα ἀπό μᾶς πρόκληση καί καίρια
συγκυρία γιά αὐτογνωσία καί αὐτοκριτική.
Αὐτοί, πού τιμοῦμε σήμερα, ἀποτυπώνουν
καί διαδηλώνουν ἰδέες ἀθάνατες, οἱ ὁποῖες ἀντιστέκονται καί δέν ἐκδαπανῶνται στήν καταλυτική φθορά τοῦ χρόνου ἤ τῶν ὁποιωνδήποτε κοινωνικῶν, πολιτικῶν, πολιτιστικῶν ἤ ἐθνικῶν περιστάσεων.
Ὁ «στενός» καί δυσπρόσιτος τόπος τοῦ Μηλικουρίου, πού ἐξέθρεψε τούς εὐκλεεῖς αὐτούς
ἄνδρες, ἀποβαίνει σήμερα ἄμβωνας, ὁ ὁποῖος
ἐπιφωνεῖ τήν ἀρετή τῆς ἐλευθερίας καί ἀναζωπυρώνει τίς καρδιές ὅλων μας γιά διακονία τῆς
πατρίδας, τῶν συνανθρώπων μας καί τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς καί δράσης.
Σήμερα, πού ἡ ἀνάλγητη τυραννία καί ἡ ἀδυσώπητη ἀκαμψία τῶν ἀνόμων συμφερόντων τῶν
ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου τούτου κρατοῦν, γιά 36 τώρα
χρόνια, τήν πατρίδα μας ἡμιυπόδουλη, τραυματισμένη καί πρόσφυγα, αὐτῶν τῶν ἐξεχόντων
ἀνδρῶν τίς ἱερές παρακαταθῆκες ζωῆς καί συμπεριφορᾶς, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά
ἔχουμε, ὡς Κυπριακός Ἑλληνισμός, ἀνάγκη, ἄν
θέλουμε νά μήν εἴμαστε ἡ τελευταία γενιά τῶν
Ἑλλήνων σ’ αὐτή τή μακαρία νῆσο τῶν Ἀχαιῶν
καί τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Καλούμαστε σήμερα, ὡς Ἕλληνες τῆς Κύπρου, ὄχι ἁπλᾶ νά ἐνωτιστοῦμε τή φωνή τους καί νά ἀποβοῦμε μιμητές
τους, ἀλλά, ὡς γνήσια τέκνα τῆς ἑλληνικῆς παραδόσεως, νά ξεπεράσουμε τά τετριμμένα τῆς
καθημερινῆς ζωῆς καί ἄκαμπτοι νά ἀγωνιστοῦμε
γιά μιά Κύπρο ἐλεύθερη, ἀνεξάρτητη, ἑνωμένη
καί δημοκρατική, ἀναδεικνυόμενοι ἔτσι «πολλῷ
κάρρονες τούτων», κατά τή σπαρτιατική ρήση.
Μέ τούς εἰσαγωγικούς αὐτούς λόγους τελοῦμε
σέ λίγο μαζί μέ τόν ἔντιμο ὑπουργό Ἀμύνης κ. Κώστα Παπακώστα τά ἀποκαλυπτήρια τῶν προτομῶν τῶν ἀγνοουμένων καί τῶν δύο τιμητικῶν
πλακῶν, πού ἡ ἀγάπη τῶν ἐνδημούντων καί ἀποδημούντων κατοίκων Μηλικουρίου ἔστησε, ὡς
σύμβολο σοφίας, φρονήσεως καί φιλοπατρίας. ■

Eνατενίσεις

Ο Υπουργός
Εθνικής Άμυνας
κ. Κώστας Παπακώστας, κατά
την εκφώνηση
της ομιλίας του

H Ομιλία του Υπουργού Άμυνας κ. Κώστα Παπακώστα
στα αποκαλυπτήρια Μνημείου στο Μηλικούρι

Μ

14/08/2010

ε ιδιαίτερη συγκίνηση αποδέχθηκα την πρόσκληση των διοργανωτών αυτής της τελετής
και βρίσκομαι σήμερα μαζί σας
για να τελέσω τα αποκαλυπτήρια των δύο αναμνηστικών πλακών με τα ονόματα
των κατοίκων της κοινότητας Μηλικουρίου που
μετείχαν στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ
1955-59 καθώς και όλων όσοι τίμησαν ή βοήθησαν
την κοινότητα με τη δραστηριότητά τους. Αναγνωρίζουμε την προσφορά τους και μεταθανατίως
ακόμη τους ευχαριστούμε.
Εκφράζουμε τον θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη μας στους Χρίστο Θεοχάρους του Αρίσταρχου, Παπαεπιφάνιο Ιωάννου και Αχιλλέα
Χάρπα με τα αποκαλυπτήρια των προτομών και
των πλακών που μνημονεύουν την ηρωική στάση που τήρησαν στα γεγονότα του 1963 και του
1974. Υπήρξαν πρότυπα φιλοπατρίας και αυτοθυσίας για την ελευθερία.
Ο αγώνας και οι θυσίες των ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ ’55-’59 κατά των
Άγγλων αποικιοκρατών έγραψαν λαμπρές σελίδες
στην Ιστορία της Κύπρου. Σελίδες σφραγισμένες
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με αυτοθυσία, αγνό πατριωτισμό και αίμα.
Δύσκολες στιγμές στην Ιστορία μας ήταν τα
γεγονότα του Δεκεμβρίου του 1963 όταν, με πρόσχημα τις διακοινοτικές συγκρούσεις, η Τουρκία,
που η ίδια τις μηχανεύθηκε και προκάλεσε, έθεσε
σε εφαρμογή τα διχοτομικά της σχέδια. Λίγο αργότερα, τον Αύγουστο του 1964, η υπόσταση της
Κυπριακής Δημοκρατίας δέχθηκε σοβαρότατη
απειλή από τις επιθέσεις των Τούρκων. Ο άγριος,
πολυήμερος βομβαρδισμός της Τηλλυρίας από
την τουρκική πολεμική αεροπορία υπήρξε το
αποκορύφωμα ενός οργανωμένου σχεδίου που θα
μπορούσε να είχε αποβεί καταστροφικό για την
πατρίδα μας.
Εκεί, όμως, μέσα στη φλεγόμενη Τηλλυρία,
πρόβαλε αγέρωχη η παλικαριά των Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών αγωνιστών που αντιστάθηκαν μέχρις εσχάτων στην τουρκική επιδρομή.
Έτσι, οι Τούρκοι απέτυχαν τότε να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους.
Πικρές μέρες θλίψης και περισυλλογής ζωντανεύουν στη μνήμη μας και από το επάρατο
προδοτικό πραξικόπημα και τη βάρβαρη τουρκική
εισβολή του ’74. Τις μέρες, όμως, εκείνες υπήρξαν
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Στιγμιότυπα των αποκαλυπτηρίων των προτομών
και ξεχωριστές σελίδες τιμής και πίστης στον όρκο
και στο καθήκον προς την πατρίδα, με την παλικαριά και την αυτοθυσία των αγωνιστών της αντίστασης και προάσπισης της δημοκρατίας και της
ελευθερίας.
Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,
Ίσως μας φαίνονται πολύ μακρινές εκείνες οι
εποχές. Όμως, αν αναλογιστούμε ότι τα γεγονότα
αυτά διαδραματίστηκαν σε ένα χρονικό πλαίσιο
που δεν είναι πολύ μακριά από εμάς, τότε οι άνθρωποι αυτοί είναι ζωντανοί στη μνήμη μας όχι μόνον
ως ήρωες αλλά και ως πρότυπα αξιοπρέπειας και
ανθρωπιάς. Όλοι όσοι αντιστάθηκαν κατέβαλαν
πολύ σκληρό τίμημα, πολλές φορές την ίδια τη
ζωή τους, και μας κατέλιπαν μαθήματα και παραδείγματα. Η δική μας υποχρέωση απέναντί τους
δεν είναι μόνον να εκφράζουμε τον θαυμασμό και
την ευγνωμοσύνη μας με ρητορικές δηλώσεις,
αλλά να αποδεικνύουμε και έμπρακτα, ατομικά
και συλλογικά, ολόκληρος ο λαός, ότι είμαστε άξιοι της προσφοράς και της θυσίας τους.
Απαιτείται ενότητα, αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή προκειμένου να αποδείξουμε τις δυνατότητες του λαού μας. Πρέπει να αντισταθούμε
στο όποιο κλίμα απαισιοδοξίας και να κωφεύσουμε
στα όποια μηνύματα απαξίωσης διαχέονται στην
κοινωνία μας. Η πορεία μας δεν είναι καθηλωμένη
ούτε στάσιμη, ούτε υπήρξε ποτέ. Έχουμε γνώση
ότι η Ιστορία μας γράφεται από εμάς τους ίδιους
και όχι ερήμην μας.
Εύχομαι, όπως και σεις, να έχουμε τη σύνεση
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και την προνοητικότητα, ώστε ποτέ άλλη φορά η
πατρίδα μας να μη ζήσει παρόμοια τραγικά γεγονότα. Να μη βρεθούμε ξανά στην ανάγκη να αντισταθούμε κατά φαινομένων κατάλυσης και ακραίου
ευτελισμού θεσμών, αρχών και αξιών. Δεν είναι
εύκολο εγχείρημα. Όμως πάντα υπάρχουν αξίες
που παραμένουν σταθερές και αναλλοίωτες: Ο πατριωτισμός, η εθνική αξιοπρέπεια, η υπεράσπιση
της εθνικής ακεραιότητας, η παροχή του αναγκαίου αισθήματος ασφάλειας προς τον λαό μας.
Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,
Αυτοί οι Έλληνες Κύπριοι αδελφοί μας, τους
Eνατενίσεις

Η Χορωδία των
Αποδήμων της κοινότητας Μηλικουρίου, ενώ αποδίδει
κατάλληλα για την
Εκδήλωση τραγούδια υπό τη διεύθυνση της κ. Ερασμίας
Ρουσιά

οποίους τιμούμε σήμερα, δόξασαν την πατρίδα
και δοξάστηκαν και οι ίδιοι. Ο καθαρός αέρας, τον
οποίο από την αρχή της ζωής τους ανέπνευσαν,
ήταν αέρας ελευθερίας γεμάτος ιερά μηνύματα. Το
φως, από τη στιγμή που το είδαν ερχόμενοι στον
κόσμο, ήταν φως καθαρό γεμάτο συμβολισμούς.
Ένα χρέος ιερό προς ηθικές αρχές και εθνικές αξίες μορφοποιήθηκε μέσα τους.
Ψηλά πάνω από την κοινότητά τους, σαν μεταξύ ουρανού και γης, υφίσταται και λειτουργεί μια
αιωνόβιος Μονή, η Ιερά Βασιλική και Σταυροπη-

γιακή Μονή της Παναγίας του Κύκκου, της μάνας
και προστάτιδος του πολυβασανισμένου Κυπριακού Ελληνισμού διά μέσου των αιώνων. Αυτή
η πάνσεπτος Μονή είναι κιβωτός των αξιών μας,
είναι ακρόπολις των ιδανικών μας, είναι έπαλξη
των ιερών και των οσίων μας. Είναι παλαίστρα,
αν θέλετε, ατομικής και συλλογικής μας καταξίωσης στην υψηλότερη μορφή της, αφού ψηλά, πολύ
ψηλά, συμβολικά και πραγματικά, βρίσκεται αυτό
το παλαίφατο Μοναστήρι που μας έδωσε και τον
μεγάλο ηγέτη μας Εθνάρχη Μακάριο.

Στιγμιότυπα από την απονομή της Ελληνικής σημαίας στους συγγενείς των αγνοουμένων
Eνατενίσεις
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στους ήρωες μας μετέχει και ο Ηγούμενος της Μονής Νικηφόρος, Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας. Ο Νικηφόρος με τη ζωή και το έργο του
σαρκώνει και άξια συνεχίζει, εμπλουτίζει και λαμπρύνει την παράδοση και την ιστορία της Μονής
και με διάφορες πρωτοβουλίες διευρύνει την αίγλη
της πέρα από τα σύνορα μας. Επιτελεί θεάρεστο
έργο, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό, παιδευτικό,
κοινωνικό, πολιτιστικό, ευαίσθητος πάντοτε στα
προβλήματα του ανθρώπου και του κόσμου. Είθε
η Παναγία του Κύκκου να τον σκέπει, μαζί με όλη
την Αδελφότητα της Μονής.

Ο Βυζαντινός Χορός της Ιεράς Μονής Κύκκου
ενώ αποδίδει εκκλησιαστικούς ύμνους και
τραγούδια υπό τη διεύθυνση του κ. Άριστου
Θουκυδίδη
Αυτό το Μοναστήρι υπήρξε κάστρο, καταφύγιο και εστία του εθνικού απελευθερωτικού μας
αγώνα 1955-1959, επί της ηγουμενίας του ηρωικού Χρυσοστόμου. Γι’ αυτήν τη συγκυρία είμαι
ιδιαίτερα συγκινημένος και πιστεύω ότι από τα
ίδια συναισθήματα διακατέχεσθε όλοι. Αλλά θεωρώ και προνόμιο ότι μαζί μας, σήμερα, σ’ αυτήν
τη διακονία απονομής τιμής και ευγνωμοσύνης

Με αυτές τις σκέψεις και με πολλή συγκίνηση αποκαλύπτω τις τιμητικές αναμνηστικές πλάκες. Εύχομαι να εκπέμπουν μνήμες καρτερίας και
αντοχής για να αντιστεκόμαστε, για να κλείσουμε
τις πληγές της εισβολής που συνεχίζουν να αιμορραγούν. Με πρωτεργάτη τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια θα θέσουμε
τις βάσεις για την επανένωση της πατρίδας μας.
Συγχαίρω θερμά τον γλύπτη Αλέξανδρο Σαντή που φιλοτέχνησε τις προτομές των Χρίστου
Θεοφάνους, Παπαεπιφάνιου Ιωάννου και Αχιλλέα
Χάρπα. Εκφράζω, επίσης, ευχαριστίες στον Πανιερώτατο Ηγούμενο και Μητροπολίτη Νικηφόρο
για τη γενναιόδωρη συνεισφορά του στη φιλοτέχνησή τους.
Εύχομαι η Παναγιά του Κύκκου να τηρεί κάτω
από το ήπιο βλέμμα της τους τιμώμενους ήρωες μας
αλλά και όλους τους τιμώντες τη μνήμη τους.  ■

Γενική άποψη
από την Εκδήλωση
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Ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Αποδήμων Μηλικουρίου και
πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής κ. Γιάγκος Μελιφρονίδης, ενώ προσφωνεί
τη Συγκέντρωση. (Στη φωτογραφία διακρίνονται οι
Πανιερώτατοι Μητροπολίτες
Κύκκου και Τηλλυρίας και
Ταμασού και Ορεινής κ.κ.
Νικηφόρος και Ησαΐας, ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας
κ. Κώστας Παπακώστας, ο
Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς κ. Πέτρος Τσαλικίδης,
πατέρες της Μονής Κύκκου,
άλλοι επίσημοι και πλήθος
κόσμου)

Ομιλία κατά την Τελετή
των Αποκαλυπτηρίων Μνημείου Αγνοουμένων, όσων
συμμετείχαν στον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ και
όσων τίμησαν το χωριό τους το Μηλικούρι
l Του Γιάγκου Μελιφρονίδη
Εκ μέρους των διοργανωτών της Τελετής
Εκ μέρους των διοργανωτών της Τελετής αυτής
καλωσορίζω και ευχαριστώ για την εδώ παρουσία
τους,
Τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας, Κύκκου και
Τηλλυρίας, κ.κ. Νικηφόρο,
Τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και
Ορεινής κ. Ησαΐα,
Τον Πανοσιολογιώτατο Έφορο της Ιεράς Μονής
Κύκκου κ. Αγαθόνικο,
Τον Έντιμο Υπουργό Άμυνας κ. Παπακώστα,
Τον Έντιμο Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς κ. Τσολακίδη,
Τον Αξιότιμο Βουλευτή των Οικολόγων κ. Περδίκη,
Τους Σεβαστούς Πατέρες,
Τους συγγενείς των Αγνοουμένων μας,
Τους εκλεκτούς μας προσκεκλημένους,
Τους αγαπητούς συγχωριανούς και φίλους του
χωριού μας.

Πανιερώτατε,
Είναι γνωστές οι ευαισθησίες σας για θέματα
εκκλησιαστικά, εθνικά και κοινωνικά. Μια ακόμα
απόδειξη τούτου η τιμή που προσδίδετε σ’αυτούς
που τιμούμε σήμερα, με την ανέγερση του μεγαλοπρεπούς αυτού μνημείου, του οποίου η πορεία των
εργασιών ήτο κάτω από την προσωπική σας επίβλεψη και καθοδήγηση. Εκ μέρους όλων μας, σας απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε
άμεσα στην παράκλησή μας για την ανέγερση μνημείου για τους αγνοούμενους συγχωριανούς μας.
Ευχόμαστε η Παναγία του Κύκκου να σας ενισχύει,
ώστε να συνεχίσετε το πολύπλευρο έργο σας.
Α. Μήλο και Κούριο-Μηλικούρι, σ’ αυτόν εδώ
τον κρυψώνα όπου οι κάτοικοι των δύο οικισμών
αποφάσισαν να δημιουργήσουν το νέο τους χωριό
με σκοπό να γλιτώσουν από τις Αραβικές και άλλες επιδρομές. Και έπρεπε οι κάτοικοι αυτού του
τόπου να έχουν δύναμη ψυχής και σώματος για να
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα στοιχεία της φύσης και να δαμάσουν τις απόκρημνες βουνοπλαγιές για να κτίσουν τα σπίτια τους και να δημιουργήσουν τους αμπελώνες και τα περιβόλια τους.
Στήριγμά τους η Παναγία του Κύκκου που πά-
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ντα επικαλούντο τη βοήθεια της. Πολύ στενές και
οι σχέσεις του χωριού με το Μοναστήρι και η βοήθεια από αυτό δεδομένη.
Οι δυσκολίες για επιβίωση συνεχείς και η σκέψη μία. Τα παιδιά τους έπρεπε να μάθουν γράμματα για να μην κληρονομήσουν τα βάσανα τους. Και
άρχισαν σχεδόν όλοι να τα στέλλουν για μόρφωση.
Όσοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, συνόδευαν τα παιδιά τους στο Μοναστήρι του Κύκκου
για να τα εντάξουν στην Κοινότητα της Μονής.
Και το Μηλικούρι, με την έφεση που είχαν οι νέοι
για μόρφωση και προσφορά, έδωσε στην Πατρίδα,
την Εκκλησία και την Κοινωνία, αξιόλογους ανθρώπους που τίμησαν το χωριό τους.
Θέλοντας να τιμήσουμε κάποιους από αυτούς
αναρτήθηκε αυτή εδώ η πλάκα, με την ευχή και οι
επόμενες γενιές να τιμούν τις ρίζες τους.
Β. Και ενώ ο αγώνας για καλύτερες συνθήκες ζωής συνεχιζόταν, ένας άλλος αγώνας άρχιζε
την 1η του Απρίλη του 1955. Ο ένδοξος Απελευθερωτικός Αγώνας του 1955-59 για αποτίναξη του
Αγγλικού ζυγού. Όπως και σε όλους τους αγώνες
του Έθνους, έτσι και σ’αυτόν τον αγώνα, οι Μηλικουριώτες δήλωσαν παρόντες. Σχεδόν όλο το
Μηλικούρι ήταν ΕΟΚΑ. Μηλικουριώτες επέλεξε ο
Διγενής για στενούς του συνεργάτες.
-Αντώνης Γεωργιάδης- Ο αχώριστος σύντροφός του, από την έναρξη των μεγάλων επιχειρήσεων του Χάρτιγκ στην περιοχή Κύκκου το Μάιο
του 1956, μέχρι τέλους του αγώνα. Προηγουμένως
διοικούσε αντάρτική ομάδα στην περιοχή Μηλικουρίου.
-Ιεροδιάκονος Άνθιμος Κυριακίδης- Ο μόνος που γνώριζε τον τόπο διαμονής του Διγενή και
ο μόνος που είχε το σύστημα Συνδέσμων, βοηθούμενος από τον επίσης συγχωριανό μας δημοσιογράφο Φάνο Κωνσταντινίδη.

Θέλοντας να τιμήσουμε τους αγνούς αυτούς
αγωνιστές της ΕΟΚΑ, ζωντανούς και αποθαμένους, αναρτήθηκε αυτή εδώ η πλάκα σε ένδειξη
εκτίμηση, θαυμασμού και ευγνωμοσύνης για τα
όσα πρόσφεραν για την απελευθέρωση της πατρίδας μας.
«Όσοι το χάλκεον χέρι
βαρύ του φόβου αισθάνονται,
ζυγόν δουλείας ας έχωσι
θέλει αρετήν και τόλμην
η ελευθερία»
Ευχαριστούμε, Πανιερώτατε, για τον στίχο
αυτό που έχετε προσθέσει από τα Λυρικά του Ανδρέα Κάλβου, Ωδή 4, «Εις Σάμον».
Γ. Και ο αγώνας αυτός της ΕΟΚΑ έφερε στην
Κύπρο την ανεξαρτησία και την ανακήρυξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως η πολιτική του
διαχωρισμού που προωθούσε η Τουρκία και τα γεωστρατηγικά συμφέροντα ξένων δυνάμεων δεν
άργησαν να ενσπείρουν τη διχόνοια τόσο μεταξύ
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων όσο και μεταξύ μας.
Ακολουθούν οι διακοινοτικές ταραχές του Δεκεμβρίου 1963, και το προδοτικό πραξικόπημα που
άνοιξε την κερκόπορτα για την Τούρκικη εισβολή
του Ιουλίου 1974. Όπως όλοι, έτσι και οι στρατεύσιμοι νέοι του χωριού μας, ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα της πατρίδας. Όμως ο πόλεμος άνισος
και προδωμένος και τα αποτελέσματα γνωστά.
Το χωριό μας έχει και αυτό τους αγνοούμενούς
του, των οποίων οι προτομές βρίσκονται μπροστά
σας.
-Του εφέδρου στρατιώτη του 256 ΤΟ, Χρίστου
Αριστάρχου

Χειριστής του

-Του ιερέα της Αγκαστίνας, Παπαεπιφανίου Ιωάννου, και

-Χρίστος Ράσπας- Ο άνθρωπος που διακινούσε την αλληλογραφία από και προς το Διγενή.

-Του πολίτη, Αχιλλέα Χάρπα, που αγνοείται από
τις 3 Μαρτίου 1964.

-Πολύκαρπος Πετρίδηςασύρματου του Διγενή.

Μεγάλος ο κατάλογος των συγχωριανών μας
που είτε ως κατασκευαστές κρησφυγέτων, είτε
ως τροφοδότες της ομάδας του Διγενή και άλλων
αντάρτικων ομάδων, είτε ως μεταφορείς αλληλογραφίας, βοήθησαν το έργο της ΕΟΚΑ.
Γνωστό το Μηλικούρι και για τον κατ’ οίκο
περιορισμό των 54 ημερών από τα αγγλικά στρατεύματα στην προσπάθειά τους να συλλάβουν το
Διγενή.
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Ευχόμαστε όλοι, σύντομα να διακριβωθεί η
τύχη τους.
Οι διοργανωτές ευχαριστούν όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους τη σημερινή Τελετή,
ως επίσης και όσους με οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν στην επιτυχία της.
Σας ευχαριστώ.

Eνατενίσεις

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ (ΣΕ ΕΜΜΕΤΡΟ ΛΟΓΟ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΗΛΙΚΟΥΡΙ
ΣΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
Καλώς ήρτετε ξένοι μας, τζιαι χωρκανοί επίσης
εν να μας βάλει ο... Καρεκλάς πόψε τζιαι στες ειδήσεις.
Καλώς ήρτες Δεσπότη μας, Κύκκου και Τηλλυρίας,
να σε φυλάει ο Θεός τζι η ευτζιή της Παναγίας.
Ευκαριστούμεν που καρκιάς, που ήρτες στο χωρκόν μας
ξέρεις πως ούλλοι μας δαμέ, θεωρούμεν σε δικόν μας.
Μεγάλη η εχτίμηση που σού’χουμεν, Δεσπότη,
το σιέριν σου φιλούμεν το, με σέβας, πρώτοι-πρώτοι.
Καλώς μας ήρτεν τζι ο Υπουρκός της Άμυνας του τόπου
ο κύριος Παπακώστας μας, τζιαι μπράβο του αδρώπου.
Παρόλα τα προβλήματα, ήρτεν να μας τιμήσει
στα εγκαίνια του μνημείου μας τζιαι τούτος να μιλήσει.
Έναν τζιαιρόν τουν’ το χωρκόν, το ωραίον Μηλικούρι,
που εζιούσαν μεσ’ τους ποταμούς ασσιέλια τζιαι καούροι,
ήταν γεμάτον πλάσματα, είσιεν εκατοντάες,
με καφενέες κάμποσους, γεμάτες τες αυλάες.
Μα δυστυχώς με τον τζιαιρόν (ούλλοι τους να το δούσιν)
εμείναν δέκα πλάσματα, τον τόπον να κρατούσιν.
Κάποτες εγεμώνναμεν τους τόπους με σουτζιούκκους
με ππαλουζέν, ροδόστεμμαν, ζιβάναν τζιαι ζαμπούκκους.
Μα σήμμερα εχάθησαν, ούλλα εξαφανιστήκαν
τ’ αμπέλια εγερημώσασιν τζιαι βάτοι εβλαστήσαν.
Όμως πιστεύκω, Δέσποτα, πως πρέπει να σταθούμεν
τζιαι το χωρκόν να σώσουμεν, τζι εμείς να μεν χαθούμεν.
Νιώθω χαράν άμαν θωρώ, πολλούς δίχα να πνάζουν,
τους παραπάνω χωρκανούς τα σπίθκια τους να σάζουν.
Χτίζουσιν, πογιατίζουσιν, έστω τζι αν έσιει κρίσιν,
γιατί αγαπούσιν το χωρκόν τζιαι θέλουν το να ζήσει.
Ξέρουμεν ούλλοι, Δέσποτα, εστάθηκες κοντά μας
τζιαι εβοήθας το χωρκόν τζιαι πάντα ήσουν μιτά μας.
Ενοιάζεσουν τζιαι άπλωννες το σιέριν να βοηθήσεις
έστω τζι αν δεν σ’ αφήνναμεν, κάποτε, να τανύσεις.
Όμως παρακαλούμεν σε, πάντα να μας στηρίζεις
τζιαι νά’ρκεσαι να μας θωρείς τζιαι να μας πεϊντίζεις.
Μακάρι η Παναγία μας του Τζιύκκου να σε βλέπει
τζι ο Άης Γιώρκης μας ποδά, μαζίν της να σε σσιέπει.
Να σου διούσιν δύναμιν, να σου διούν υγείαν,
τζι εσύ να μας διάς τζι εμάς, κουράγιον τζιαι ορπίαν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο έγραψε ο Ανδρέας Χατζηλοϊζου και το διάβασε η κ. Αναστασία Άριστου Δημοσθένους, μια από τους ελάχιστους μονίμους κατοίκους που έχουν απομείνει στο Μηλικούρι.
Eνατενίσεις



243

Το Φανάρι, η έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και στο προαύλιό του ο πατριαρχικός
ναός του Αγίου Γεωργίου. Μέσα στο ναό, μεταξύ
των άλλων ιερών κειμηλίων, βρίσκεται θησαυρισμένο και το σκήνωμα της Αγίας Ευφημίας

Οδοιπορικό
ψυχής

στην Κωνσταντινούπολη
l Δημητρίου Χ. Πετρίδη
Εκπαιδευτικού
Ενδόμυχη επιθυμία των μελών των Xριστιανικών Συνδέσμων της Ιεράς Μητρόπολης Κύκκου και Τηλλυρίας ήταν η πραγματοποίηση μιας
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εκδρομής-προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη-στην Αγία Σοφία-το Οικουμενικό Πατριαρχείο
και άλλα ιστορικά μνημεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η επιθυμία αυτή μεταφέρθηκε στον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικηφόρο, ο
οποίος πρόθυμα έδωσε τη συγκατάθεσή του και
Eνατενίσεις

τις ευλογίες του, όπως και τη γενναία οικονομική
συνδρομή του.
Σε συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής
των Χριστιανικών Συνδέσμων που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2010 στην Ιερά Μονή Κύκκου υπό την προεδρία του Δρα Νίκου Νικολαΐδη,
Διευθυντή Εκκλησιαστικής Διακονίας της Μητροπολής μας, μελετήθηκαν πρακτικά θέματα για
την εκδρομή.
Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε μεταξύ της
26ης και 31ης Αυγούστου 2010 και σε αυτήν έλαβαν μέρος 162 άτομα, μέλη των Χριστιανικών
Συνδέσμων της Μητρόπολης με τους συζύγους ή
άλλα μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και μέλη
του προσωπικού της Μητρόπολης και της Ιεράς
Μονής Κύκκου. Αρχηγός της εκδρομής ήταν ο Δρ
Νίκος Νικολαΐδης, βοηθούμενος από την υπεύθυEνατενίσεις



νη του Λογιστηρίου της Μητρόπολης κ. Μαίρη
Κωνσταντίνου και τα μέλη της Συντονιστικής
Επιτροπής των Συνδέσμων.
Φύγαμε από το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 26
Αυγούστου στις 7.οο το πρωί με ειδική πτήση και
στις 8.40 φθάσαμε στην Αλεξανδρούπολη. Επιβιβαστήκαμε αμέσως στα λεωφορεία με προορισμό
την Κωνσταντινούπολη. Η διαδρομή μας ήταν
εξαιρετική, μα και πολύ συγκινητική. Τα εδάφη
μέσα από τα οποία περνούσαμε ήταν κάποτε μέρος
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο παραχωρήθηκαν από τους συμμάχους στην Ελλάδα. Δυστυχώς όμως, μετά τη
Μικρασιατική καταστροφή, τα εδάφη αυτά κρατήθηκαν από την Τουρκία. Γύρω στις 4.οο το απόγευμα φθάσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Πρωί
την επόμενη 27 Αυγούστου, αναχωρήσαμε για τα
Πριγκιπόνησα.
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Άποψη της Χάλκης, η οποία είναι η τρίτη στη
σειρά μετά την νήσο Πρώτη και την Αντιγόνη

Αναμνηστική φωτογραφία μιας ομάδας των
εκδρομέων μας στα προπύλαια της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Έτοιμες αλλά κενές και βουβές οι τάξεις διδασκαλίας της Σχολής, οι οποίες άλλοτε βούιζαν από ζωή και μεγαλείο
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Κάτω στην παραλία της Χάλκης οι εκδρομείς
μας περιδιαβαίνουν τα γραφικά δρομάκια του
νησιού, αναμένοντας τις άμαξες να τους μεταφέρουν στην κορυφή, όπου βρίσκεται η Σχολή
Η πρώτη μας επίσκεψη στο νησί Χάλκη.
Πήγαμε κατ’ ευθείαν στην Πατριαρχική Θεολογική Σχολή Χάλκης, που σήμερα λόγω της άρνησης των Τούρκων δεν λειτουργεί. Βρίσκεται
στην κορυφή του βορείου πευκόφυτου λόφου
του νησιού. Η Σχολή ιδρύθηκε το 1844 στην
εκεί ευρισκόμενη Μονή της Αγίας Τριάδος, την
οποία έκτισε ο Μ. Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (864 μ.Χ.). Όλοι οι εκδρομείς απολαύσαμε τη διαδρομή από το μικρό λιμανάκι του
νησιού μέχρι τη Σχολή. Ανεβήκαμε με άμαξες
και στη διαδρομή περάσαμε δίπλα από τα ωραία
αρχοντικά που ανήκουν σε Έλληνες, που ζουν
στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες. Η περιήγηση στη
Σχολή συγκίνησε όλους μας, και αυτό, γιατί στο
παρελθόν, όταν λειτουργούσε, υπήρξε το πνευματικό φυτώριο για μορφωμένους κληρικούς
και θεολόγους. Ήταν αυτοί που υπηρετούσαν
Eνατενίσεις

Αναμνηστική φωτογραφία μιας ομάδας των εκδρομέων μας μπροστά στην Αγία Σοφία

Άποψη του εσωτερικού της Αγίας Σοφίας και στιγμιότυπο από τη ξενάγηση
σε διάφορες θέσεις στο Πατριαρχείο από απλοί
ιερείς μέχρι και τον Πατριάρχη.
Στη συνέχεια το πλοιάριο μάς πήρε στη νήσο
Πρίγκιπο. Και εδώ κάνουν στον επισκέπτη εντύπωση τα όμορφα αρχοντικά. Φημισμένη είναι και
η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά, που
βρίσκεται στην ψηλότερη κορυφή του νησιού.
Μετά το γεύμα σε παραλιακή ταβέρνα επιστρέφουμε στην Κων/λη.
Στις 28 Αυγούστου μετά το πρόγευμα πραγμαEνατενίσεις



τοποιήσαμε επίσκεψη στην Αγία Σοφία. Έμεινα
έκθαμβος μόλις αντίκρισα το επίτευγμα αυτό του
Ιουστινιανού. Ήρθε αμέσως στη σκέψη μου ο λόγος του κτήτορα αυτοκράτορα, που μόλις αντίκρισε ολοκληρωμένο το μέγα αυτό επίτευγμα, αναφώνησε «νενίκηκά σε Σολομών».
Η Αγία Σοφία από τότε που κτίστηκε απέβηκε το κέντρο του Χριστιανικού Ελληνισμού. Δεν
είναι υπερβολή να πει κάποιος πως έχει την ίδια
ηθική και πολιτιστική αξία με τον Παρθενώνα του
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Η Στήλη της Φραγγελώσεως (του Χριστού), ένα
από τα ιερότερα κειμήλια της Μεγάλης Εκκλησίας, που φυλάσσεται στον Πατριαρχικό Ναό,
μαζί με τα λείψανα των τριών Αγίων γυναικών
Θεοφανούς, της Βασιλίσσης, Μεγαλομάρτυρος
Ευφημίας και Σολομονής, μητέρας των Επτά
Παίδων

Στιγμιότυπο από την επίδοση της εικόνας
της Ελεούσας του Κύκκου στον Παναγιώτατο
και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο από τον Πανοσ. Αρχιμ. Στέφανο Κυκκώτη, στο προαύλιο του Πατριαρχικού ναού
στο Φανάρι
Περικλή του προχριστιανικού Ελληνισμού. Συγκίνηση μα και θλίψη πλημμύρισε την ψυχή μας,
μόλις πατήσαμε το πόδι μας στον ιερό αυτό χώρο.
Στο χώρο όπου για χίλια χρόνια κτυπούσε η καρδιά της χριστιανοσύνης, του Ελληνισμού, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στο νου και στην καρδιά μας στριφογύριζε συνέχεια η σκέψη, μα και η
θλίψη για το τι είχαμε και τι χάσαμε. Ακολούθησε
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επίσκεψή μας στο Υδραγωγείο Ιουστινιανού. Είναι
ένα τεράστιο οικοδόμημα που διατηρείται θαυμάσια ίσα με σήμερα. Έχει ανεγερθεί το 532 σε έκταση περίπου 10,000 τ.μ., με χωρητικότητα 80,000
κυβικών μέτρων νερού. Έχει μήκος 143 μ. και
πλάτος 65 μέτρα. Η χωρητικότητά του μπορούσε
Eνατενίσεις

σε περίπτωση πολιορκίας να ικανοποιήσει σε νερό
για πολύ καιρό τους κατοίκους της Κων/λης. Και
αυτό συνέβη πολλές φορές όταν η Πόλη πολιορκήθηκε από εχθρικά στρατεύματα. Το Υδραγωγείο
είναι ακόμα ένα σπουδαίο επίτευγμα του μεγάλου
αυτού Βυζαντινού Αυτοκράτορα.
Σε κοντινή απόσταση από το υδραγωγείο βρίσκεται ο χώρος του Βυζαντινού Ιπποδρόμου, όπου
πήγαμε με τα πόδια. Εκεί αναπολήσαμε τα πολλά
και σημαντικά γεγονότα, που συνέβησαν σε αυτό
το χώρο. Τη Στάση του Νίκα. Τη θριαμβευτική
επιστροφή του Ηρακλείου από την Περσία, απ’
όπου μετέφερε τον Τίμιο Σταυρό. Αφού τον απέσπασε από τα χέρια των Περσών. Αναπολήσαμε
ακόμη τις χαρμόσυνες εορταστικές εκδηλώσεις
που γίνονταν σε εκείνο το χώρο με την ευκαιρία
ενθρόνισης αυτοκρατόρων, όπως και άλλων παρόμοιων γεγονότων.
Την Κυριακή 29 Αυγούστου, μέρα μνήμης της
αποτομής της Τίμιας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου
του Προδρόμου του Βαπτιστού, όλοι οι εκδρομείς
παρακολουθήσαμε τη θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Την
ημέρα εκείνη είχαμε την εξαιρετική ευκαιρία και
μεγάλη χαρά να συναντήσουμε τον Οικουμενικό
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος χοροστάτησε κατά τη θεία Λειτουργία. Στο τέλος της Λειτουργίας ο Πατριάρχης απηύθυνε ιδιαίτερο λόγο σ’
εμάς τους Κυπρίους επισκέπτες. Έπλεξε το εγκώμιο του πιστού και μαρτυρικού λαού της Κύπρου,
που, όπως είπε, πέρασε και περνά τα ίδια δεινοπαEνατενίσεις



Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής, την επιλεγομένη Βαλουκλή, δύο άλλες ομάδες μας σε
αναμνηστικές φωτογραφίες
θήματα, όπως και το Πατριαρχείο και οι Έλληνες
κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης από τον ίδιο κατακτητή. Μας ευχήθηκε να ευοδωθεί ο αγώνας μας
με την βοήθεια των Αγίων της Κύπρου.
Μετά τη θεία Λειτουργία οι Κύπριοι εκδρομείς,
είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τον Πατριάρχη στο προαύλιο της εκκλησίας. Ως αναμνηστικό ενθύμιο εκ μέρους των εκδρομέων ο Πανοσ.
Αρχ. κ. Στέφανος Κυκκώτης, επέδωσε στον Πατριάρχη ένα αντίγραφο της Παναγίας της Ελεούσας
του Κύκκου. Οι εκδρομείς είχαν επίσης την ευκαιρία να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες με τον
Πατριάρχη.
Μετά το Πατριαρχείο περάσαμε από τα βυζα249

«Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια…»,
αναπέμπει όμιλος των εκδρομέων μας στο
ναό της Παναγίας των Βλαχερνών
ντινά τείχη του Μ. Θεοδοσίου για να επισκεφθούμε τον ιερό ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Σε
αυτό το ναό ψάλθηκε για πρώτη φορά το 626 ο
Ακάθιστος ύμνος.
Συνεχίσαμε την πορεία μας με επίσκεψη στην
Παναγία της Ζωοδόχου Πηγής ή Βαλουκλή. Εδώ
βρίσκονται οι τάφοι των Πατριαρχών. Ο χώρος της
Παναγίας της Βαλουκλιώτισσας συνδέεται με το
γνωστό θρύλο των μισοτηγανισμένων ψαριών,
που ζωντάνεψαν και ξεπετάχτηκαν από το τηγάνι
και έπεσαν στο νερό, όταν η Πόλη έπεφτε στα χέρια
των Τούρκων. Η παράδοση λέγει ότι κάποιος καλόγηρος τηγάνιζε ψάρια κατά την ώρα που έπεφτε η
Πόλη. Όταν του φώναξε κάποιος «εάλω η Πόλις»
αυτός είπε! «Αν τα ψάρια που τηγανίζω ζωντανέψουν και βγουν από το τηγάνι, τότε θα πιστέψω
ότι «εάλω η Πόλις». Και τα ψάρια, πράγματι, πετά-

Μονή της Χώρας
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Εσωτερικό του ναού της Μονής της Χώρας
χτηκαν από το τηγάνι και έπεσαν στο νερό για να
επιβεβαιωθεί ότι η Πόλη έπεσε.
Συμπληρώσαμε το οδοιπορικό της ημέρας αυτής με επίσκεψη στη Μονή της Χώρας, που σήμερα λειτουργεί ως Μουσείο με το όνομα Καριέ.
Η λέξη «Καριέ» είναι παραφθορά της ελληνικής
λέξης «χώρα» που δήλωνε ότι βρισκόταν έξω από
τα τείχη. Η εκκλησία της Μονής είναι μικρή, αλλά
μοναδική από άποψη ψηφιδωτών, που βρίσκονται
στο εσωτερικό της. Τα ψηφιδωτά είναι τόσο σημαντικά, που θεωρούνται παγκόσμια ως τα δεύτερα
ψηφιδωτά σε αξία μετά από αυτά της Ραβέννας
στην Ιταλία. Ο επισκέπτης μένει έκθαμβος από
την καταπληκτική αυτή τέχνη.
Λέγεται Μονή της Χώρας, γιατί είναι αφιερωμένη στο Χριστό που είναι η χώρα των ζώντων και στην Παναγία που είναι η χώρα του
Αχωρήτου.
Το απόγευμα, μετά τις επισκέψεις αυτές κά-

Ο Βόσπορος
Eνατενίσεις

Θαυμάσιες απόψεις του Βοσπόρου, που απολαύσαμε σε μια θαλάσσια περιήγησή μας

ναμε μια ψυχαγωγική κρουαζιέρα στον πολυτραγουδησμένο Βόσπορο. Είναι πράγματι ο Βόσπορος
υπέροχος με τις θαυμάσιες φυσικές ομορφιές.
Στις ακτές του βρίσκονται τα ξακουστά ανάκτορα Ντολμά Μπαξέ, όπως, επίσης, και ωραίες
παραλιακές επαύλεις. Περνώντας κάτω από τις
δύο κρεμαστές γέφυρες που ενώνουν την Ευρωπαϊκή Τουρκία με την Ασιατική, επιστρέψαμε στα
ξενοδοχεία μας.
Την επόμενη μέρα, 30 Αυγούστου, αναχωρήσαμε για τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Αφού διαβήκαμε τα σύνορα και ύστερα από λίγη ξεκούραση
στην Αλεξανδρούπολη κατευθυνθήκαμε προς
το μαγευτικό Πόρτο Λάγος. Εκεί επισκεφθήκαμε περνώντας πάνω από μια ξύλινη γέφυρα, τους
ναούς του Αγίου Νικολάου και της Παντάνασσας,
που είναι κτισμένοι πάνω σε ένα βράχο μέσα στη
λίμνη Βιστωνίδα.

Ο Άγιος Νικόλαος (άνω), φορητή εικόνα στον
ομώνυμο ναό, και το μετόχι της Μονής Βατοπαιδίου στο Πόρτο Λάγος στην Ξάνθη, πάνω
στη λίμνη Βιστωνίδα
Eνατενίσεις



Στο βάθος και μετά τον Άγιο Νικόλαο, πάνω
στη λίμνη, η εκκλησία της Παντάνασσας Παναγίας

Εν συνεχεία προχωρήσαμε προς τη Νέα Καρβάλη. Εκεί είχαμε τη χαρά να προσκυνήσουμε το
ιερό λείψανο του Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου που
έφεραν οι ξεριζωμένοι αδελφοί μας από την Καππαδοκία.
Το απόγευμα φθάσαμε στην Καβάλα όπου και
251

δική για την ορθοδοξία γυναικεία αδελφότητα, η
Ορθόδοξος Χριστιανική Αδελφότητα «Λυδία». Η
Αδελφότητα αυτή απαριθμεί 100 αδελφές, οι οποίες προσφέρουν ακατάπαυστα πλούσιο χριστιανικό
–φιλανθρωπικό έργο για συνανθρώπους μας που
έχουν ανάγκη. Το έργο τους και η προσφορά τους
εκτείνεται ακόμη και έξω από τα ελληνικά σύνορα. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, περιμάζεψαν και

Στη Νέα Καρβάλη οι Έλληνες πρόσφυγες μετέφεραν μαζί με τον πόνο του εκτοπισμού τους
και το ιερό σκήνωμα του Αγίου Γρηγορίου του
Θεολόγου, το οποίο εναπέθεσαν στον ομώνυμο ναό του, όπου με πολλή ευλάβεια και συγκίνηση προσκυνήσαμε όλοι οι εκδρομείς
διανυκτερεύσαμε. Εκεί πήραμε και το πλούσιο δείπνο μας, που ήταν προσφορά του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη μας κ. Νικηφόρου. Του εκφράζουμε
τις θερμές μας ευχαριστίες.
Μια αναμνηστική φωτογραφία των εκδρομέων
στα πρόπυλα του ναού της Αγίας Λυδίας στην
Ασπροβάλτα μαζί με τον πατέρα Θεόφιλο

Ο πνευματικός καθοδηγητής της Αδελφότητας «Λυδία η Φιλιππησία» Αρχιμανδρίτης
Θεόφιλος, ενώ απευθύνει λόγους οικοδομής
στους εκδρομείς μας
Την επομένη το πρωί, 31 Αυγούστου, επισκεφθήκαμε την Ασπροβάλτα όπου βρίσκεται ο
ιερός ναός της Αγ. Λυδίας της Φιλιππησίας. Η Αγ.
Λυδία ήταν η πρώτη γυναίκα που ασπάσθηκε τον
Χριστιανισμό στους Φιλίππους της Μακεδονίας.
Εκεί βρίσκεται και δραστηριοποιείται μια μονα252



πρόσφεραν κάθε βοήθεια σε εκατοντάδες παιδιά
που είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους κατά τη
διάρκεια των βομβαρδισμών της Γιουγκοσλαβίας.
Θέλω ιδιαίτερα να σημειώσω ότι ο μεγάλος αριθμός των αδελφών της Ορθοδόξου Χριστιανικής
Αδελφότητας «Λυδία» κατέχουν πανεπιστημιακά
διπλώματα (γιατροί, δικηγόροι, θεολόγοι κλπ). Ιδιαίτερα εντύπωση κάνει στον επισκέπτη το γεγονός ότι στο χώρο της Αδελφότητος λειτουργεί ένα
από τα πιο σύγχρονα τυπογραφεία των Βαλκανίων. Εκεί εκτυπώνονται συνεχώς πολλά βιβλία που
φέρουν την ένδειξη «εκδόσεις Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Λυδία» καθώς επίσης και άλλα
βιβλία συγγραφέων και εκδοτικών οίκων. Η Αδελφότητα λειτουργεί επίσης Τηλεοπτικό και Ραδιοφωνικό σταθμό. Τα προγράμματά τους, σύμφωνα
με τους ακροατές και τηλεθεατές, τόσο από την
Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, είναι εξαιρετικά όσον αφορά το περιεχόμενό τους και την ηθοπλαστική τους ποιότητα.
Κατά την επίσκεψή μας στο ναό της Αγ. Λυδίας
συναντήσαμε τον προϊστάμενο της Αδελφότητος
Αρχιμανδρίτη Θεόφιλο Ζησόπουλο. Ο πατήρ ΘεEνατενίσεις

όφιλος μάς καλωσόρισε με ένα θερμό λόγο μεστό
μηνυμάτων για την ψυχική και πνευματική μας
τελείωση και το εθνικό μας πρόβλημα. Τον πατέρα Θεόφιλο μας παρουσίασε ο κ. Νικολαΐδης χαρακτηρίζοντάς τον ως άριστο πηδαλιούχο ενός μεγάλου καραβιού. Μετά τη συνάντησή μας με τον

ράς Μονής Κύκκου κ. Στέφανος πρόσφερε ως αναμνηστικό ενθύμιο ένα αντίγραφο της εικόνα της
Παναγιάς της Ελεούσας του Κύκκου σε εκπρόσωπο της Αδελφότητος.
Παίρνω αυτή την ευκαιρία να εκφράσω τις
θερμές ευχαριστίες όλων των μελών της ομάδας
γι’αυτή τη θερμή φιλοξενία, που θα μας μείνει αξέχαστη. Ευχόμαστε όπως ο Κύριος, που νυχθημερόν υπηρετούν με τις προσευχές τους, αλλά και με
τα έργα τους, να τις ενδυναμώνει και να χαρίζει
σε όλες υγεία και μακροημέρευση για το καλό των
πασχόντων, των αναξιοπαθούντων και γενικά των
«εχόντων χρείαν βοηθείας».
Από την Ασπροβάλτα αναχωρήσαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Πήγαμε στο αεροδρόμιο της
Καβάλλας όπου πήραμε το αεροπλάνο για την επιστροφή μας στη Κύπρο.

Αβραμιαία η φιλοξενία σε όλους τους εκδρομείς (163 άτομα) στην τραπεζαρία της κατασκήνωσης της Αδελφότητας

Αναμνηστικό αντίδωρο μια εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας του Κύκκου
Αρχιμανδρίτη Θεόφιλο, αδελφές μάς μετέφεραν
με μικρά λεωφορεία, που διαθέτει η Αδελφότητα
στην τραπεζαρία του ιδρύματος. Εκεί είχαμε την
ευκαιρία να απολαύσουμε ένα πλούσιο γεύμα, που
με πολλή αγάπη ετοίμασαν οι ίδιες για μας. Κατά
τη διάρκεια του γεύματος ο Αρχιμανδρίτης της ΙεEνατενίσεις



Είναι χρήσιμο στο σημείο αυτό να σημειώσω
ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην Κωνσταντινούπολη, στο πρόγραμμα επισκέψεων περιλαμβάνονταν και διάφορα γνωστά μνημεία όπως
το Τοπ-Καπι, το Μπλε τζαμί και το Ντολμά-Μπαξέ.
Η επίσκεψη- προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη, την Αγία Σοφία, στο Πατριαρχείο και ιδιαίτερα η συνάντησή μας με τον Πατριάρχη μού δημιούργησαν δυνατές μνήμες, που θα μείνουν για
πάντα ανεξίτηλες στην ψυχή μου. Ο Ελληνισμός
θυσιάστηκε πολλές φορές και περιφρονήθηκε
άλλες τόσες. Η Αρχαία, Βυζαντινή και σύγχρονη
συνεχιζόμενη ιστορία του αποτελούν ανεκτίμητα
διδάγματα, που μας δίνουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την προσφορά του στο βωμό της τιμής, της θυσίας, του ήθους και της ελευθερίας.
Δεν μπορώ να αποφύγω να αναφερθώ σε ένα
θλιβερό για μένα γεγονός, που έχει μείνει χαραγμένο στην ψυχή μου. Όταν ολοκληρώθηκε το
πρόγραμμα της εκδρομής μας και φεύγαμε από την
Κωνσταντινούπολη, προσέξαμε ότι η Πόλις ήταν
ολοκόκκινη από τουρκικές σημαίες, ενώ στους
δρόμους κινούνταν τανκς του τουρκικού στρατού.
Ο ξεναγός μάς εξήγησε ότι η ημέρα εκείνη ήταν
πανηγυρική και μέρα αργίας σε όλη την Τουρκία.
Οι Τούρκοι γιόρταζαν πανηγυρικά τη νίκη τους
στο Αφιόν Καρά Χισάρ επί των ελληνικών στρατευμάτων, οπότε και άρχισε η υποχώρησή τους.
Αυτονόητα ήλθαν στο νου μας τα θλιβερά και τραγικά αυτά γεγονότα του ελληνισμού που αιτία
τους ήταν οι διχόνοιες και οι εσωτερικές έριδες
εκείνης της εποχής ανάμεσα στους πολιτικούς της
Ελλάδος. Πώς να μην πάει ο νους του καθενός μας
στις διχογνωμίες, στις αντιπαλότητες, στις αντι253

παραθέσεις των πολιτικών μας πάνω στο εθνικό
μας πρόβλημα; Αντί της ομόνοιας, της συνεργασίας και της συντονισμένης προσπάθειας οι πολιτικοί μας και στην Κύπρο δυστυχώς υποσκάπτουν ο
ένας τον άλλο. Ας αναλογιστούμε και διδαχθούμε
επιτέλους ποια μπορεί να είναι η καταστροφή στη
μικρή μας ταλαίπωρη πατρίδα ως αποτέλεσμα των
συνεχιζόμενων αυτών εμφύλιων συγκρούσεων.
Ενώ γράφω αυτό το κείμενο έρχονται στη
μνήμη μου τα θλιβερά γεγονότα σχετικά με την
άλωση της Κωνσταντινούπολης, της επτάλοφης Πόλης, της Πόλης των Κωνσταντίνων με
εγκλωβισμένο ίσα με σήμερα το Οικουμενικό
Πατριαρχείο, την «Μητέρα Εκκλησία» της Ορθοδοξίας. Κατά την αποφράδα μέρα, που ακούστηκε η κραυγή «Εάλω η Πόλις» για την ιστορία του
χριστιανικού Ελληνισμού έκλεισε ένα κεφάλαιο
και ταυτόχρονα άνοιξε ένα άλλο. Για μια ολόκληρη χιλιετία η Πόλις στάθηκε το ακροπύργιο
της πίστης και του πολιτισμού για την Ορθοδοξία. Ήταν ταυτόχρονα ο κυματοθραύστης πάνω
στον οποίο διαλύονταν τα στίφη των βαρβαρικών
επιδρομών, αλλά και των Σταυροφόρων της «πολιτισμένης Ευρώπης». Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έγραψε με τη θυσία του και υπέγραψε με το
αίμα του την ηρωική απόφαση να αγωνιστεί για
να πεθάνει σαν ένας απλός στρατιώτης. Υπήρξε ο
τελευταίος αυτοκράτορας μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, που ήταν καταδικασμένη να καταρρεύσει
από τα βαριά κτυπήματα που δεχόταν τόσο από
την Ανατολή, όσο και από τη Δύση.
Ασφαλώς στις επισκέψεις μας στα Πριγκιπόνησα μεταφερόμαστε με καράβια

Ο λαός του Βυζαντίου, ο λαός της Πόλης, δε θυσιάστηκε για να κερδίσει την ευγνωμοσύνη των
μεταγενεστέρων. Το πνεύμα της θυσίας των στρατιωτικών φρουρών και του λαού του Βυζαντίου
συμπυκνώνεται στα τελευταία λόγια του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ο οποίος
σφράγισε την ύστατη και πιο τραγική σελίδα της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας με τον ιστορικό του
λόγο: «Την δε Πόλιν σοι δούναι ούτε εμόν εστίν
ουτ’ άλλων των κατοικούντων ενταύθα, κοινή
γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν
και ου φεισόμεθα της ζωής ημών».
Εμείς οι Κύπριοι, που ζήσαμε έντονα για αιώνες
τα θρησκευτικά και πολιτιστικά επιτεύγματα της
Βυζαντινής περιόδου, έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε να παλεύουμε, έστω και μέσα από δύσκολες συνθήκες που περνά σήμερα ο τόπος μας για να
διατηρηθούν αλώβητες εκείνες οι αρχές και αξίες.

Μια επίσκεψη μας στην κλειστή αγορά
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Είναι αδυσώπητη αναγκαιότητα να ακολουθήσουμε την τροχιά της ιστορίας γύρω από το θρησκευEνατενίσεις

Το θέαμα από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης είναι μοναδικό

Τελευταία νύχτα της εκδρομής στην Καβάλλα. Η αγάπη του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Νικηφόρου, εκτός των άλλων,
μας πρόσφερε και το πλούσιο δείπνο σε παραθαλάσσιο εστιατόριο της πόλης

Στην Ασιατική πλευρά της Τουρκίας βρίσκονται οι
αρχαίες ιστορικές πόλεις Νίκαια και Χαλκηδόνα

Στη μονή Βαλουκλή μια ομάδα εκδρομέων
μας με τον πατέρα Στέφανο Κυκκώτη αντλεί
αγίασμα. Ακριβώς πιο κάτω βρίσκεται η δεξαμενή με τα ψάρια, που κατά την παράδοση,
μεταπήδησαν από το τηγάνι στη λίμνη στο
άκουσμα ότι «η Πόλις εάλω»
τικό και πολιτιστικό μας κέντρο. Μια φωτιά άσβεστη
πρέπει να καίει και να πυρώνει και να φωτίζει το
δρόμο κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνοκύπριου στη
σύγχρονη τραγική ιστορική μας πορεία.
Αυτό είναι για μένα, αλλά σίγουρα και για όλα
Eνατενίσεις



τα άλλα μέλη της εκδρομικής μας ομάδας, το μήνυμα ενός καθόλα επιτυχημένου οδοιπορικού ψυχής στο θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο της
Ορθοδοξίας, την Κωνσταντινούπολη. 
■
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Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΠΡΟΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ
(29 Αὐγούστου 2010)
Ἱερώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἐξοχώτατοι,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζει καί τιμᾷ καθημερινῶς μνήμας ἁγίων, γεραίρουσα ἄλλου τό μαρτύριον,
ἄλλου τήν ἄσκησιν, ἄλλου τήν ὁμολογίαν, ἄλλου τήν ἱεραποστολήν ἀνά τόν τετραπέρατον κόσμον. Ὁ βίος κάθε
Ἁγίου γίνεται προτροπή πρός μίμησιν, ἔναυσμα διά
πρόοδον πνευματικήν καί ταπείνωσιν.
Ἕνας Ἅγιος, τόν ὁποῖον κατ᾿ ἐξοχήν καί μάλιστα
ὀκτώ φορές κατ᾿ ἔτος, τιμᾷ ἡ Ἐκκλησία, εἶναι καί ὁ Τίμιος Πρόδρομος, ὁ μεσίτης μεταξύ Παλαιᾶς καί Καινῆς
Διαθήκης, ὁ ὁποῖος εἶδεν ἰδίοις ὄμμασι καί ἐβάπτισεν
ἐκεῖνον πού οἱ Προφῆται πάντες προκατήγγειλαν, καί ὁ
ὁποῖος ὑπῆρξε τῆς ἐρήμου τό κάλλιστον θρέμμα, ὁ ἐπίγειος ἄγγελος καί οὐράνιος ἄνθρωπος, «ὁ μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν» (Ματθαίου 11, 11).
Ἡ ὑπέρ ἄνθρωπον ζωή του ἦτο σεβαστή ἀκόμη καί
εἰς τόν «ἀσελγέστατον» Ἡρῴδην, ὁ ὁποῖος τόν ἐγνώριζεν
ὡς «ἄνδρα δίκαιον καί ἅγιον, ἀκούων δέ αὐτοῦ πολλά
ἐποίει καί ἡδέως αὐτοῦ ἤκουε» (Μάρκου 6, 20).
Θά ἠδύνατο ὁ Ἰωάννης νά ἐκμεταλλευθῇ δεόντως
πρός ἴδιον συμφέρον καί ὄφελος τήν καλήν γνώμην τοῦ
Ἡρῴδου περί αὐτοῦ. Ἀλλά διά τόν ἐνδεδυμένον μέ τρίχας καμήλου, τόν τρεφόμενον μέ ἀκρίδες καί μέλι ἄγριον, τοῦτο θά ἦτο προδοσία ἰδεῶν καί πίστεως.
Δι’ αὐτόν προεῖχε πάντων ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ. Καί
ἀντήχησεν ἀνά τά πέρατα τῆς Ἁγίας Γῆς ἡ φωνή αὐτοῦ:
«Οὐκ ἐξεστί σοι ἔχειν τήν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου Φιλίππου» (Μάρκου 6, 17). Καί ἔτσι ἡ αἰδέσιμος καί εἰς
αὐτούς τούς ἀγγέλους κεφαλή του ἀπετμήθη ὡσάν σήμερα καί περιήχθη ἐπί πίνακι ὑπό γυναικός ἁμαρτωλῆς.
Διά τάς ὀρθάς αὐτοῦ ἰδέας ἔλαβεν ὡς ἀμοιβήν τόν ἀποκεφαλισμόν.
Δεῖγμα τοῦτο ἐξαίσιον ὅτι διά τήν πίστιν αὐτοῦ
ὀφείλει νά ἀγωνίζεται κανείς σθεναρῶς, ἀσχέτως ἐάν
αὐτό στοιχίζῃ πολλά ἤ καί τήν ζωήν του ἀκόμη.
Ἀγαπητοί Κύπριοι ἀδελφοί,
Ἡ ἱστορία τῆς νήσου τῶν ἁγίων, τῆς Κύπρου, τί
ἄλλο εἶναι παρά συνεχής, ἀδιάλειπτος καί μακρύς ἀγών
διά τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν; Ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα ἕως τῶν αὐτοκρατόρων Ζήνωνος καί
Ἰουστινιανοῦ τοῦ Β’, ἀπό Τιβερίου ἕως τῶν δέκα τριῶν
Μαρτύρων μοναχῶν τῆς Καντάρας, καί ἀπό τούτων ἕως
τῶν 486 Νεομαρτύρων, τόν αἰωρούμενον βρόχον τῶν φυλακισμένων μνημάτων τῶν εὐγενῶν καί ἡρωϊκῶν ἐκείνων
νέων, τῶν ὁποίων ἡ μνήμη ἄληστος, τί τό συνηθέστερον;
Μαρτύρια, ἀποκεφαλισμοί, αἷμα, δάκρυ. Ὅταν φυλλομετρῇ κανείς τό βιβλίον τῆς ἱστορίας τοῦ νησιοῦ σας
αἰσθάνεται ὅτι οἱ δάκτυλοι αὐτοῦ γεμίζουν ἀπό θρόμβους αἵματος καί σταλαγμούς δακρύων. Ἐκτιμῶμεν
βαθέως τήν ἐμμονήν τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ εἰς τήν ἅπαξ
τοῖς ἁγίοις παραδοθεῖσαν Ὀρθόδοξον Πίστιν. Πρόκειται περί θαύματος ἐκστατικοῦ, πρό τοῦ ὁποίου μέ δέος
ὑποκλινόμεθα.
Θεωροῦμεν τήν ἀπό τῆς Γ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
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τοῦ 431 αὐτοκέφαλον τῆς Κύπρου Ἐκκλησίαν, ὄχι μόνον ἀδελφήν ἐν τῇ Πίστει, ἀλλά ἀδελφήν καί ἐν ταῖς δοκιμασίαις.
Ἡ παρουσία σας ὡς προσκυνητῶν, μετά τοῦ Ἑλλογιμωτάτου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κυρίου Νικολάου Νικολαΐδου,
γεμίζει τήν καρδίαν μας μέ πολλήν χαράν καί συγκίνησιν. Εἰς τά πρόσωπά σας βλέπομεν ὅλον τόν Κυπριακόν
λαόν, τόν ἐν τῇ νήσῳ καί ὅπου γῆς.
Ἀσπαζόμεθα νοερῶς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κύριον
Χρυσόστομον καί τούς περί αὐτόν ἀδελφούς ἀρχιερεῖς,
καί εὐλογοῦμεν πατρικῶς τούς ἱερεῖς, τούς διακόνους,
τούς μονάζοντας καί σύμπαντα τόν εὐλογημένον λαόν
τοῦ Θεοῦ.
Εὐχόμεθα καλήν διαμονήν εἰς τήν Βασιλεύουσαν.
Πολλά εἴδετε, πολλά πρόκειται νά προσκυνήσετε.
Ὅμως, μέ ὅλα αὐτά ἀνεγνώσατε μόνον τά περιεχόμενα
ἑνός μυριοσελίδου βιβλίου. Θά χρειασθοῦν πολλαί ἐπισκέψεις πρός ἀνάγνωσιν καί κατανόησιν τοῦ μεγαλείου τοῦ εὐλογημένου ἡμῶν Γένους καί τῆς μακρόχρονης
ἱστορίας αὐτῆς τῆς πόλεως.
Σᾶς ἐπευλογοῦμεν Πατριαρχικῶς, ὑπενθυμίζοντες
ὅτι καί ἡμεῖς ἐδῶ εἴμεθα ὅπως καί ἐσεῖς, ἕνα «παραποῦλι» ἀπό ἐκεῖνο τό «καβάτσιν», ἀπό τήν Ρωμηοσύνη
πού εἶναι «φυλή συνότσαιρη τοῦ κόσμου» πού «δέν βρέθηκε ποτέ κανείς νά τήν ᾿ξηλείψῃ», διότι ἡ Ρωμηοσύνη
«ἐν νά χαθῇ ὄντας ὁ κόσμος λείψῃ» ἀφοῦ «σέπει την πού
τ᾿ ἅψη ὁ Θεός μου», ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ ἐν Τριάδι Ἁγίᾳ προσκυνούμενος, ᾧ ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας.
Καλωσορίζουμε ἐπίσης μέ ἐγκαρδιότητα καί ἀγάπην τούς ἐκ Σύρου εὐλαβεῖς προσκυνητάς, Καθολικούς
καί Ὀρθοδόξους, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. π. Ἀντωνίου Βουτσίνου. Χαιρόμεθα τήν ἀδελφοσύνην πού σᾶς
συνδέει, ἀγαπητοί Συριανοί. Ἀποτελεῖτε παράδειγμα
πρός μίμησιν. Ἐκφράζετε τό πνεῦμα πού διέπει τάς σχέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέ τήν Ἐκκλησίαν
τῆς Ρώμης, τήν φιλίαν πού συνδέει τήν ἡμετέραν Μετριότητα μέ τόν Ἁγιώτατον Πάπαν Βενέδικτον τόν ΙϚ΄, ὅπως
καί παλαιότερον μέ τόν ἀείμνηστον προκάτοχόν του Ἰωάννην Παῦλον τόν Β΄, τοῦ ὁποίου τήν πατρίδα Πολωνίαν
ἐπεσκέφθημεν μόλις πρό ὀλίγων ἡμερῶν καί ἐτιμήθημεν
ἀπό τό Καθολικόν Πανεπιστήμιον τῆς Πόλεως Lublin, εἰς
τό ὁποῖον ἐπί σειράν ἐτῶν ἐδίδαξε τό μάθημα τῆς Ἠθικῆς
καί τό ὁποῖον Πανεπιστήμιον φέρει τό ὄνομά του.
Ἐδῶ παραμένει ζωντανή ἡ ἀνάμνησις τῆς ἐπισκέψεως πρό τετραετίας τοῦ σημερινοῦ Πάπα, μέ τόν ὁποῖον
ὑπεγράψαμεν Κοινήν Δήλωσιν μέ τάς κοινάς ἀπόψεις
τῶν Ἐκκλησιῶν μας διά τά σύγχρονα θέματα καί διεδηλώσαμε τήν ἀποφασιστικότητά μας νά συνεχίσουμεν
τάς ἀδελφικάς σχέσεις μας καί τόν θεολογικόν διάλογον
τῶν Ἐκκλησιῶν μας.
Εἶναι ἄξιον ἐξάρσεως τό γεγονός ὅτι οἱ Ποιμενάρχαι τῆς Σύρου, Καθολικός καί Ὀρθόδοξος, οἱ ἀδελφοί
ἐν Χριστῷ Νικόλαος καί Δωρόθεος ἐμφοροῦνται ἀπό
τό ἴδιον πνεῦμα ἀγάπης καί συνεργασίας καί ἀναλόγως
καθοδηγοῦν τούς πιστούς των. Τούς ἀπευθύνομεν ἐκ
Φαναρίου ἐγκάρδιον ἀδελφικόν χαιρετισμόν καί ἀσπασμόν ἐν Χριστῷ.

Eνατενίσεις

