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Στιγμιότυπα από την τέλεση του Αγιασμού των υδάτων από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρο στους κήπους του Μετοχίου του Αγίου Προκοπίου της Μονής Κύκκου στη Λευκωσία, μετά τη θεία
Λειτουργία ανήμερα της εορτής των Θεοφανείων

Την Κυριακή, προ της Χριστού Γεννήσεως (19 Δεκεμβρίου), ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρος, συλλειτουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, τέλεσε τη
θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Στατό της Πάφου. Κατά τη θεία Λειτουργία προέστη του ετησίου μνημοσύνου του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α’. Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από το μνημόσυνο

Η ΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
l Τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου
Κύκκου καί Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου

κατοντάδες χρόνια, πρίν γεννηθεῖ
στή Βηθλεέμ ὁ Ἄρχοντας τῆς Εἰρήνης Χριστός, ὁ Προφήτης καί βασιλιᾶς Δαβίδ εἶχε προαναγγείλει ὅτι ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὅταν θά ἐγεννᾶτο, ὡς
ἄνθρωπος, πάνω στή γῆ, θά ἔφερνε ὡς πολύτιμα δῶρα τοῦ οὐρανοῦ, ἀφ’ ἑνός
μέν τήν ἱκανοποίηση τοῦ βαθύτατου πανανθρώπινου πόθου γιά τήν ἀπονομή δικαιοσύνης, ἀφ’ ἑτέρου δέ τήν ἐγκαθίδρυση μόνιμης
καί ἀδιατάρακτης εἰρήνης μεταξύ ὅλων τῶν
ἀνθρώπων: «Ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ
δικαιοσύνη καί πλῆθος εἰρήνης» (Ψαλμ. οα’ 7).
Δυστυχῶς, ὅμως, ὕστερα ἀπό 2000 χρόνια
χριστιανικῆς ζωῆς τό νέο ἔτος 2011, τήν ἔναρξη τοῦ ὁποίου πρίν λίγες μέρες γιορτάσαμε,
βρίσκει τήν ἀνθρωπότητα γεμάτη ἀπό αἵμαEνατενίσεις



τα καί σπαραγμούς. Ὅλοι ἀκούομε καθημερινά μεγαλόστομες διακηρύξεις γιά τήν εἰρήνη, ἀλλά οἱ συνεχεῖς κατά τόπους πόλεμοι
κρατοῦν σέ ἀγωνιώδη ἐπιφυλακή ὁλόκληρη
τήν ἀνθρωπότητα. Μάταια ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ κηρύσσει τήν ἀγάπη καί τήν ἀδελφοσύνη μεταξύ τῶν λαῶν τῆς γῆς. Ὁ κλάδος
τῆς εἰρήνης ἔχει ξηρανθεῖ καί ἀφανισθεῖ, γιατί δέν ποτίζεται πλέον ἀπό τή ζωηφόρο πηγή
τῆς δικαιοσύνης. Ἡ ἐπί γῆς εἰρήνη ἔχει καταστεῖ σήμερα διαρκές καί πανανθρώπινο αἴτημα ἀνεκπλήρωτο, γιατί ἡ ἀνθρωπότητα δέν
θέλει νά ἀντιληφθεῖ τόν βαθύτερο, τόν ὀργανικό σύνδεσμο, πού ὑπάρχει μεταξύ τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης. Εἰρήνη πραγματική
δέν εἶναι δυνατό νά ὑπάρχει, ἄν δέν ὑπάρχει
δικαιοσύνη. Ἡ εἰρήνη πρέπει νά θεμελιώνε1

ται πάνω στή δικαιοσύνη. Ἡ εἰρήνη πρέπει νά
ὑπάρχει ὡς ἄνθισμα τῆς δικαιοσύνης καί τῆς
ἐλευθερίας.
Πρέπει ὅλοι νά τό ἐννοήσουμε καλά. Ἡ
εἰρήνη δέν θά ἔλθει αὐτόματα σάν κάποιος
ἀπό μηχανῆς θεός. Θά ἔλθει, ὡς συνέπεια καί
καρπός τῆς προσπάθειας τῶν λαῶν νά ἐφαρμόζουν δικαιοσύνη. Πῶς εἶναι δυνατόν νά
ὑπάρχει εἰρήνη πάνω στή γῆ, ὅταν οἱ ἄρχοντες
τῶν ἐθνῶν ἐθελοτυφλοῦν στή δικαιοσύνη, καί
ἐπικροτοῦν τήν ἀδικία, καί δέν διστάζουν νά
ἐφαρμόσουν τόν νόμο τῆς ζούγκλας καί στίς
ἀνθρώπινες κοινωνίες; Ὁ στραγγαλισμός τῆς
δικαιοσύνης δημιουργεῖ διχόνοιες, καί ἔριδες,
καί μάχες, καί πολέμους μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, τῶν λαῶν καί τῶν ἐθνῶν, ἐνῶ ἡ ἐφαρμογή
τοῦ δικαίου ἱκανοποιεῖ τό θεοφύτευτο στήν
ἀνθρώπινη ψυχή αἴτημα τῆς ἀπονομῆς δικαιοσύνης καί συντελεῖ στήν ἐξασφάλιση διαρκοῦς καί μόνιμης εἰρήνης. Ἡ αὐθεντική εἰρήνη εἶναι εἰλικρινής καί σταθερή διακήρυξη
ἀδελφοσύνης τῶν ἀνθρώπων καί τῶν δικαιωμάτων, πού ἔχουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, πλάσματα τοῦ ἴδιου Θεοῦ καί Πατέρα, νά ζήσουν καί
νά εὐτυχήσουν στόν κόσμο αὐτό.
Σήμερα, δυστυχῶς, ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη ἔχασε τήν αὐθεντία τῆς θείας προέλευσής της, καί ἔχει κατρακυλήσει στή λάσπη τῶν
σκοπιμοτήτων καί τῶν συναλλαγῶν. Σήμερα
ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης σφαγιάζεται, καί
τά στοιχειώδη δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων καί
τῶν λαῶν κατά τρόπο βάρβαρο ἀσύστολα καταστραγγαλίζονται. Σήμερα οἱ ἰθύνοντες τίς
τύχες τοῦ κόσμου, οὔτε στό δίκαιο πιστεύουν,
οὔτε στήν εἰρήνη, οὔτε στά ἀνθρώπινα δικαιώματα, οὔτε στήν ἐλευθερία, ἀποβλέπουν,
ἀλλά στό συμφέρον καί τήν πολιτική τῆς ἰσχύος. Καί σήμερα, ὅπως καί παλιά στήν ἐποχή
τῆς ἡγεμονίας τῶν Ἀθηνῶν, ἰσχύει ἡ φράση τοῦ
σύγχρονου τοῦ Σωκράτη Θρασύμαχου τοῦ
Χαλκηδόνιου: «Δίκαιον οὐκ ἄλλο τι ἤ τό τοῦ
κρείττονος συμφέρον». Καί σήμερα, ὅπως καί
παλιά, ὄχι τό δίκαιο τῶν ἀδικουμένων, ἀλλά
τῶν ἀδικούντων ἡ ἰσχύς φαίνεται νά εἶναι ὁ κυρίαρχος κανόνας. Οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν, πού
ἔχουν στά χέρια τους τίς τύχες τοῦ κόσμου,
ὡς ὁδηγό τους ἔχουν τό συμφέρον τους καί ὡς
ρυθμιστή τῶν ἐνεργειῶν τους τίς ἰδιοτελεῖς
ἐπιδιώξεις τους. Τά ἀδιαμφισβήτητα δίκαια
τῶν λαῶν, ἐφ’ ὅσον δέν ἐναρμονίζονται μέ τά
2



δικά τους συμφέροντα, περιφρονοῦνται καί
καταπατοῦνται. Καί καλύτερος μάρτυρας τῆς
ἀπροκάλυπτης καί πανάθλιας αὐτῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου τούτου, πού
ἀποδεικνύει τήν ψυχική νέφωση καί τήν ἠθική
ἀπαθλίωσή τους, εἶναι ἡ δική μας μαρτυρική
πατρίδα, πού γιά τριάντα ἑπτά τώρα χρόνια
παραμένει θῦμα τῆς μιαιφόνου διαθέσεως τῆς
Τουρκίας, ἡ ὁποία τήν ἰσχύν καί τήν πολιτική
της ἀρύεται ἀπό τό δίκαιο τῶν στρατιωτικῶν
ὅπλων. Εἶναι ἡ δική μας μικρή πατρίδα, πού ὁ
αἱματηρός διαμελισμός της συνεχίζεται καί τό
ὑπέροχο ἐπιστέγασμα τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, ἡ ἐλευθερία, ἐλεεινά κακοποιεῖται
ἀπό τό ἱστορικό κακούργημα τῆς εἰσβολῆς
καί τῆς παρατεινόμενης τουρκικῆς κατοχῆς,
ἐνῶ οἱ ἡγήτορες τοῦ κόσμου τούτου, πού εἶχαν
ἀνεχθεῖ τό 1974 τήν τουρκική κακουργία, ἐξακολουθοῦν καί σήμερα νά ὑποστηρίζουν τήν
ἀφόρητη τουρκική ἀδικοπραγία, ἀποστειρώνοντας ἔτσι τήν πολιτική τους ἀπό κάθε
ἔννοια ἠθικῆς καί δικαίου.
Αὐτό πού συμβαίνει σήμερα στήν Κύπρο,
εἶναι ἕνα τεκμήριο τῆς προχωρημένης ὑποκρισίας καί ἀναισχυντίας τῶν κυριάρχων τοῦ κόσμου τούτου, πού ἐννοοῦν τήν εἰρήνη ὡς ἀποτέλεσμα ἀλχημικῶν συμβιβασμῶν καί ἐξυπηρετήσεως ὑλικῶν συμφερόντων μόνο, καί ὄχι
ὡς ἄνθισμα τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἐλευθερίας. Γιά νά σταματήσει αὐτή ἡ ἀλλοίωση τῆς
δικαιοσύνης καί νά ἔλθει μόνιμη καί σταθερή
εἰρήνη, καί ἔτσι νά παύσει ἡ ἀνθρωπότητα
νά κυλίεται στήν ἄβυσσο τῆς καταστροφῆς,
θά πρέπει ἡ δύναμη νά τεθεῖ στήν ὑπηρεσία
τοῦ δικαίου, καί ὄχι τό δίκαιο στήν ὑπηρεσία
τῆς δυνάμεως, γιατί δίκαιο δέν εἶναι ὅ,τι εἶναι
ἰσχυρό, ἀλλά ὅ,τι εἶναι ἠθικό.
Ὁ θρίαμβος τῆς εἰρήνης ἐπιτυγχάνεται,
ὅταν αὐτή συγκαταβιώνει μέ τή δικαιοσύνη,
τήν ἐλευθερία καί τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Ἄς ἱκετεύσουμε λοιπόν τόν θεάνθρωπο
Λυτρωτή μας Χριστό νά φωτίζει καί νά κυβερνᾶ τή σκέψη καί τίς ἀποφάσεις τῶν ἡγετῶν
τοῦ κόσμου τούτου γιά τήν ἐπικράτηση τῶν
ὑψηλῶν, πανανθρώπινων ἰδανικῶν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας, καί τοῦ
σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, γιά
τήν ἐπικράτηση ὅλων αὐτῶν, τά ὁποῖα δέν
εἶναι πλέον ἁπλῶς ἰδανικά, ἀλλά ὑπαρξιακή
ἀναγκαιότητα τῆς ἀνθρωπότητας.
■
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Τιμητική Εκδήλωση για τον
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«Τηλλυρία, μνήμες, ιστορία
και αρχαιολογία»
Η επιστροφή και αναπαλαίωση
της Ιεράς Μονής Γενεσίων της
Θεοτόκου Μόσχας-Θαύμα της
Παναγίας της Κυκκώτισσας
Eπίσκεψη του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη μας στις Φυλακες και δηλωσεις του
Τα Κάλαντα στον Πανιερώτατο
Προσφορά του Πανιερωτάτου
Μητροπολιτη μας κ.κ. Νικηφορου στα εκπαιδευτήρια μας

Μαντζαρίδης, Ομότιμος Καθηγητής
Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, Γεώργιος Ν.
Χατζηκυριάκου, Γιάγκος Μελιφρονίδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Αποδήμων Μηλικουρίου, Γιώργος Πέτρου,
Κοινωνιολόγος Κέντρου Κοινωνικής
και Πνευματικής Στήριξης Ιεράς Μονής
Κύκκου, Έλενα Χατζημπέη, Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Δρ
Ελευθέριος Αντωνίου, Κοινωνιολόγος
– Ερευνητής, Ελπιδοφόρος Λαμπριανίδης, Αρχιμανδρίτης, Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και
Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής
Σχολής ΑΠΘ, Ιωάννης Καραβιδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δρ
Ιωάννης Μελιφρονίδης, Γεωπόνος
– Εντομολόγος, Ιωάννης Χρ. Γιάγκου,
Φιλόλογος, Καίτη Μαντζαρίδου, Εκπαιδευτικός, Δρ Κλείτος Ιωαννίδης,
Θρησκειολόγος-Καθηγητής Φιλοσοφίας,
Κωστής Κοκκινόφτας, Ερευνητής Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης, Λουκάς
Παναγιώτου, Διευθυντής Ραδιοσταθμού «Λόγος», Μαίρη Κατσιολούδη,
Νοσηλεύτρια-Εκπαιδευτικός, Προϊστάμενη Ιδρύματος «Ελεούσα του Κύκκου»
της Ιεράς Μονής Κύκκου, Μίκης Παπαϊωάννου, Καθηγητής Πληροφορικής
Ιερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας» Κύπρου, Nίκος Ζαχαρόπουλος,
Ομότιμος Καθηγητής Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παντελής Κούρος, πρώην Υφυπουργός,
Ρένος Θ. Κυριακίδης, Φυσιογνώστης-Ερευνητής, Σάββας Κοσιάρης,
Αθλητικογράφος, Σάββας Παύλου,
Φιλόλογος-Συγγραφέας Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Στυλιανός
Περδίκης, Διευθυντής Μουσείου Ιεράς
Μονής Κύκκου, Φίλιππος Γεωργιάδης, Υγειονομικός Λειτουργός, Δρ
Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας
Υμνογράφος της των Αλεξανδρέων
Εκκλησίας, Δρ Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, Αρχαιολόγος-Βυζαντινολόγος,
Διευθυντής Παγκοσμίου Βήματος
Θρησκειών και Πολιτισμών Ιεράς Μονής Κύκκου, Χρήστος Κ. Οικονόμου,
Καθηγητής και Προέδρος του Τμήματος
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
ΑΠΘ.
l Οι συγγραφείς των άρθρων φέρουν την απόλυτη ευθύνη των απόψεων που εκφράζουν

Εξώφυλλο: Ο Παντοκράτορας (12ος αιώνας), Ιερά Μονή
Παναγίας του Άρακα
Οπισθόφυλλο: Αναμνηστική φωτογραφία παιδιών
των Εκπαιδευτηρίων μας στο προαύλιο του Ιερού Ναού
Αγίου Προκοπίου Μετοχίου Κύκκου, που έψαλλαν τα
Κάλαντα, μαζί με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας
κ.κ. Νικηφόρο

Εορτή
τΩΝ ΓενέσIωΝ της Θεοτόκου
στην πανηγυρίζουσα
Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή
Μονή του Κύκκου
«Η Γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε
πάση τη οικουμένη, εκ σου γαρ ανέτειλεν ο
Ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών,
και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν,
και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσατο ημίν
ζωήν την αιώνιον»
ε κάθε λαμπρότητα και θρησκευτική
μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε και φέτος
(8 Σεπτεμβρίου 2010) στην πανηγυρίζουσα Μονή της Παναγίας του Κύκκου η Θεομητορική εορτή των Γενεσίων της Θεοτόκου.
Στον πανηγυρικό Εσπερινό και στην κατανυ6
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κτική θεία Λειτουργία προέστη ο Ηγούμενος της
Μονής, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, συμπαραστατούμενος
από πατέρες της Μονής και άλλους κληρικούς, ενώ
τους λειτουργικούς ύμνους απέδωσε ο Βυζαντινός
Χορός της Ιεράς Μονής Κύκκου υπό τη διεύθυνση
του κ. Άριστου Θουκυδίδη.

Ο Πανιερώτατος στο μεστό κήρυγμά του, κατά
τη θεία Λειτουργία, αναφέρθηκε στην πίστη της
Εκκλησίας για το πρόσωπο της Θεοτόκου, αλλά
και στο μεγάλο σεβασμό που τρέφει ο ορθόδοξος
λαός μας προς αυτήν, και κάλεσε το πλήρωμα της
Εκκλησίας να καταφεύγει με εμπιστοσύνη στη
χάρη της και με θερμή πίστη και ευλάβεια να καταθέτει τα προσωπικά του αιτήματα και προπάντων
να παρακαλεί για την απελευθέρωση της χειμαζόμενης πατρίδας μας.
Συγκινητική ήταν η παρουσία πλήθους κόσμου, ο οποίος συνέρρευσε και φέτος στην ιστορική Μονή, για να συμμετάσχει στο πνευματικό
πανηγύρι, στο οποίο η Εκκλησία εκφράζει λειτουργικά την πίστη της στο πρόσωπο, τη ζωή και
το ρόλο της Παρθένου στη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Κατά την ημέρα αυτή η Εκκλησία μας
τιμά τη Γέννηση αυτής, που έγινε πρόξενος της
αναγεννήσεως, αναπλάσεως και ανακαινίσεως
των πάντων. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης χαρακτηρίEνατενίσεις



ζει την Εορτή αυτή ως «παγκοσμίου ευφροσύνης
γενέθλιον», που αποβαίνει «η είσοδος όλων των
εορτών και το προοίμιο του μυστηρίου του Χριστού», ενώ στην υμνογραφία της Εκκλησίας μας η
Θεοτόκος αποκαλείται, μεταξύ άλλων, «παγκόσμιος χαρά», «ουρανός και θρόνος Θεού», «έμψυχον
παλάτιον της δόξης του Θεού», για να εκφραστεί
με τον τρόπο αυτό η πίστη της Εκκλησίας στην
Αειμακάριστο και Παναμώμητο και Μητέρα του
Θεού μας.

O Βυζαντινός Χορός της Ιεράς Μονής Κύκκου
υπό τη διεύθυνση του Χοράρχη κ. Άριστου Θουκυδίδη, ενώ ψάλλει τον πολυχρονισμό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρου στο
Συνοδικό της Μονής, μετά τη θεία Λειτουργία.  ■
7

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΒΗΜΑ
ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
Ὁ Τόμος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς
Κύκκου

Ἐκδήλωση Βιβλιοπαρουσίασης τοῦ Τόμου

Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου,
Εἰκὼν ἀνεσπέρου Φωτός
l Τοῦ Δρος Χαράλαμπου Γ. Χοτζάκογλου
Διευθυντοῦ τοῦ Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου

αρουσιάσθηκε τὴν Παρασκευὴ 22
Ὀκτωβρίου 2010 στὶς 19.00 στὴν κατάμεστη αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος «Ἀρχάγγελος»,
ὁ πλούσια εἰκονογραφημένος τόμος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, ὑπὸ τὸν
τίτλο: «Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου, Εἰκὼν ἀνεσπέρου Φωτός». Στὶς ἄνω τῶν 500 σελίδων τοῦ τόμου καὶ σὲ
32 ἐπιμέρους κεφάλαια ὁ ἀναγνώστης πληροφορεῖται γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Μονῆς ἀπὸ τὴν ἵδρυσή
της, γιὰ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τὴν τέχνη της, γιὰ
τοὺς κώδικες καὶ τὰ ἀρχεῖα της, γιὰ τὴ Βιβλιοθήκη
της, τὰ Μετόχια της ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Μεγαλονήσου,
καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν πολυσχιδὴ προσφορά της
στὸ ἔθνος. Παρουσιάζονται ἐπίσης τὰ ἐπιμέρους,
ἐρευνητικὰ κέντρα τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος
(Κέντρο Μελετῶν, Κέντρο Θησαυροῦ Κυπριακῆς
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Ἑλληνικῆς, Ἐργαστήρια Συντηρήσεως Μουσείου,
Βιβλιοθήκη) καὶ τὸ σημαῖνον ἔργο τους. Τὸ δεύτερο μέρος τοῦ τόμου ἀφιερώθηκε στὴν τέχνη, στὶς
ἀρχαιολογικὲς συλλογὲς τοῦ ἐντυπωσιακοῦ καὶ
ὑπερσύγχρονου ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου καὶ
στὸν καλλιτεχνικὸ πλοῦτο, ὁ ὁποῖος συγκεντρώθηκε στὴ Μονὴ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν αἰώνων, ἀναδεικνύοντας καὶ τὸ ρόλο τοῦ ἱεροῦ καθιδρύματος,
ὡς κιβωτοῦ διατήρησης καὶ προστασίας τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας. Τὴ γενικὴ ἐπιμέλεια τοῦ τόμου εἶχε ὁ διευθυντὴς τοῦ Μουσείου τοῦ Κύκκου,
Στυλιανὸς Περδίκης, καὶ τὴ φιλολογικὴ ἐπιμέλεια ὁ Μενέλαος Χριστοδούλου, διευθυντὴς τοῦ
Κέντρου Θησαυροῦ Κυπριακῆς Ἑλληνικῆς.
Χαιρετισμό στην Ἐκδήλωση ἀπηύθυνε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος.

Eνατενίσεις

ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ
«ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥΕΙΚΩΝ ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ»
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010
καί πρός θέαση, ἀλλά, προπάντων, πρός σπουδή
καί ἐντρύφηση τῶν ἐχόντων πνευματική τήν ἔφεση.
Ἐγκρατής, ὡς πρός τό ἀντικείμενο καί τά ἐπί
μέρους θέματα τοῦ Τόμου τούτου, ὁμάδα ἐρευνητῶν καί ἐπιστημόνων, τούς ὁποίους, κατά τήν
ἐπίσημη αὐτή τελετή συγχαίρομε, ἐργάσθηκε, ὑπό
τήν ἐποπτεία τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, φιλοτίμως καί ἐπιπόνως ἐπί
μακρόν καί, ἰδού, κατέχομε, μέ τήν ἄριστη ἐκτυπωτική συνδρομή τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Μίλητος», ἐν γραπτῷ λόγῳ καί ἐν ἐξαιρέτῳ ἀπεικονίσει
τόν καταπλουτισμό τῆς ἱστορίας καί τῆς πολυσχιδοῦς προσφορᾶς τῆς Ἱερᾶς τοῦ Κύκκου Βασιλικῆς
καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς, τῆς ἐν ὀνόματι τῆς
Ἀειπαρθένου καί Θεοτόκου Μαρίας τετιμημένης.
Ἡ εὐσθενής αὐτή συγκομιδή ἐπάξια στέφεται
μέ τῶν ἐγκωμίων τά ἄνθη. Καί ἡμεῖς, ὡς ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, καί οἱ σύν ἐμοί ἀδελφοί, «συνδεδραμηκότες», κατά τό λόγο τοῦ Ἁγίου καί Ὁμολογητοῦ Νικηφόρου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, «τῇ φαιδρᾷ ταύτῃ γαννύμεθα παρουσίᾳ».

Ὁ Μητροπολίτης Κύκκου κ.κ. Νικηφόρος, ἐνῶ
ἀπευθύνει τόν προοιμιακό λόγο του κατά τήν
παρουσίαση τοῦ Τόμου

Ἡ ἡμετέρα Μονή, ὡς διαφαίνεται μέσα ἀπό
τίς σελίδες τοῦ ὑπό παρουσία Τόμου, ἀνεδείχθη
«νέος Ἰωσὴφ σιτοδότης» στήν ἐγγύς χιλίων ἐτῶν
πορεία της, ἀφότου ὁ κτήτοράς της Ὅσιος Ἠσαΐας
συνέστησε αὐτήν ὡς Κοινόβιο, ἐκτρέφοντας πνευματικά καί ὑλικά τούς πενομένους καί νοτίζοντας
τόν «ἐν αὐχμῷ διατελοῦντα», πλεονάκις, λαό τοῦ
Θεοῦ τοῦ παροικοῦντος ἐν Κύπρῳ, καί ὄχι μόνο.

Ἔνθεη ἐπανθίζει χαρά τήν καρδία μου καί
ἄλεκτη εὐφροσύνη μέ συνέχει, καταθέτοντας τόν
εἰσιτήριο αὐτό λόγο, ὡς προοιμιακό ψαλμό, στήν
ἐκδήλωση τούτη, τῆς βιβλιοπαρουσίασης τοῦ περιεκτικοῦ καί πολυτελοῦς τόμου, ὁ ὁποῖος ἐπιγράφεται: «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ».

Ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου συνειδητοποίησε, ὡς ἡ
ἱστορία της ἐπιβεβαιώνει, καί στήν πράξη ἐφάρμοσε, καί θά ἐξακολουθήσει νά τηρεῖ μέ ἀκρίβεια,
τή θεόλεκτη ρήση τοῦ μεγαλοφωνότατου προφήτη Ἠσαΐα: «Πορεύεσθε διὰ τῶν πυλῶν μου καὶ
ὁδοποιήσατε τῷ λαῷ μου· καὶ τοὺς λίθους τοὺς ἐκ
τῆς ὁδοῦ διαρρίψατε» ( Ἠσ. 62,10).

Τό εὐκταῖο καί ποθούμενο ἐπιτεύχθηκε. Τό
«ὀστέον πρὸς ὀστέον καὶ ἡ ἁρμονία πρὸς ἁρμονίαν», κατά τήν προέκταση τοῦ νοήματος τοῦ λόγου
τοῦ προφήτη Ἰεζεκιήλ (37, 1 κ.ἑ.), συγκροτήθηκε

Ἔτσι, ἡ πνευματοκίνητη καί θεοτοκοσκέπαστη τῶν μοναστῶν τῆς ἡμετέρας Μονῆς ὁμήγυρη,
ἡ ἀπαρχῆς μέχρι σήμερα, δικαιωματικά χαίρει καί
καυχᾶται ἐν Κυρίῳ, διότι, διαχρονικά, καί τούς

Eνατενίσεις
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Διακρίνονται οἱ Μητροπολίτες Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, Ἰωαννουπόλεως κ. Δαμασκηνός, Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας καὶ ὁ
Έπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου

Οἱ ὁμιλητὲς τῆς ἐκδήλωσης Ἀγ. Τσελίκας, Χρ.
Οἰκονόμου, Χαρ. Χοτζάκογλου, Δημ. Τριανταφυλλόπουλος καὶ Κ. Κωνσταντινίδης

παντοειδεῖς προσκομματικούς «λίθους» διέρριψε,
ἀλλά καί ὁδοποίησε τό λαό τοῦ Θεοῦ, ἐξαίροντας
«σύσσημον εἰς τά ἔθνη» ( Ἠσ. 62,10).
Καί, ἀσφαλῶς, δέν ἀποτελεῖ περιαυτολόγημα, ἄν, στοιχώντας στούς λόγους τοῦ Ἐπιφανίου
Κατάνης, καταθέσομε ὅτι ἡ Μονή Κύκκου, ὅπως
καί στόν ὑπό ἀναφορά Τόμο διερμηνεύεται, ἕνεκα αὐτῆς τῆς ποιοτικῆς καί ποσοτικῆς παραγωγῆς τοῦ πολυεπίπεδου ἔργου της, συνιστᾶ τοῦ
«πρώτου Ποιμένος (τοῦ Χριστοῦ) ἀκριβέστατον
ἔσοπτρον... καί εὐθυτάτην τῶν ὀρθοδόξων πράξεων στάθμην». Καί, προσέτι, δίκαια μπορεῖ νά
τῆς ἀπονεμηθεῖ ὁ χαρακτηρισμός ὅτι, ἕνεκα τῆς
προσφορᾶς της, ἀναδείχθηκε «ὁ περιώνυμος τῆς
ἑπταφώτου λυχνίας (δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας) ὁλολαμπρέστατος λύχνος», ὁ ὁποῖος πυρσεύει «... διά
τῶν φανωτάτων λόγων καί ἔργων της, τάς διαυγείας τῶν ἀνθρώπων».
Ἀπέβη, ὄντως, ἡ ἡμετέρα Μονή, καί τοῦτο δέν
ἐμπίπτει διόλου στό πλέγμα τῆς ὑπερβολῆς, «ἡ περίκλυτος Μονή, τὸ ἐν Μοναῖς περίπυστον ὄνομα,
τὸ εὐκλεέστατον ἀκροθίνιον». Προσέφερε, ἐν λόγῳ
καί ἔργῳ, «τόν ζωτικότατον τῆς θείας διδασκαλίας
ἄρτον», στηρίζοντας και παρασκευάζοντας τό λαό
μας, προπάντων στίς δυσχείμερες περιόδους τῆς
ἱστορίας του, πρός ρωμαλεότερη πορεία, ἐπισκοπώντας τον καί συγκακουχούμενη μαζί του, κατά
τήν παρατήρηση τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου.
Στήν παρούσα ἐκδήλωση, ἐκλεκτή καί συνεκλεκτή Ὁμήγυρη, οὔτε ἀκοές ρημάτων ἐξυφαίνονται, οὔτε φῆμες λόγων συντρέχουν, ἀλλά πράξεις
λειτουργοῦν καί ἔργα περιρρέουν. Παραίτιοι τοῦ
ἔργου τούτου ὁ τριαδικός Θεός καί ἡ ἀειμακάρι-

στος καί παναμώμητος Θεοκυήτωρ Μαρία.
Ὅσα, ἑπομένως, ὑπάρχουν κατασκευάσματα τοῦ πανσέπτου αὐτῆς ναοῦ, τοῦ καί κατέχοντος τό πανορθόδοξο πανίερο θησαύρισμα, τή
θεία Εἰκόνα τῆς Ἐλεούσας τοῦ Κύκκου, ὅσα περικαλλῆ ἱερά διαδήματα καί εὐπρεπίσματα, ὅσα
ἅγια ἀναθήματα, ὅσα λειτουργοῦν πνευματικά,
πολιτιστικά, ἐπιστημονικά, φιλανθρωπικά ἱδρύματα ἤ ἐπιτεύγματα, τά, ὄντως σεμνά καί ἀληθῶς
μεγάλα, τά ἄξια ἔκπληξης καί ἱερῆς συγκίνησης,
αὐτά οὐσιαστικά ἀποτελοῦν τά ἐναργῆ δείγματα
τῆς ἐπί γῆς δράσης τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας. Γι᾿ αὐτό καί ἀποπνέουν ἔνθεη
εὐωδία καί μαρτυροῦν ἔκπαγλα τήν οἰκονομία
τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Ἐμεῖς, ἁπλά, εἴμεθα
διάκονοι Χριστοῦ καί τέκνα τῆς Θεομήτορος καί
ἀποβαίνομε εὔχρηστα ὄργανα «εἰς διακονίαν» τοῦ
εὐαγγελίου.
Ἀναμφίβολα ἡ πενία τῶν λόγων καί τοῦ νοός
τό πεπερασμένο, οὐδόλως ἐξαρκοῦν, ὥστε νά ἐξυφάνουν τήν πληθύν καί τή φύση τοῦ ἀνενδότου
ἔργου καί τῆς διηνεκοῦς προσφορᾶς τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς τῆς Ἐλεούσας τοῦ Κύκκου.
Γι᾿ αὐτό καί στίς παρώρειες τοῦ ὄρους τούτου
κείμενοι καί ἀναθεωροῦντες πάντα, ὅσα «τοῖς
ἑαυτῶν καιροῖς τῇ ἀληθείᾳ συνεπεράνθησαν ὑπό
τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς, καί τέλος εὐκλεέστατον
ἐδέξαντο», κατά τή ρήση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου,
ἀναπέμπομε πυκνές τίς εὐχαριστίες μας πρός τόν
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν καί τούς χαιρετισμούς μας
πρός τήν Κυρίαν Θεοτόκον, καί ἐκ μέσης καρδίας δεόμεθα καί παρακαλοῦμε νά κρατύνουν εἰς
αἰῶνας τήν γεραρά τοῦ Κύκκου Μονή, ὥστε αὐτή
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Γενικὴ ἄποψη ἀπὸ τὴν κατάμεστη αἴθουσα
στὸν Ἀρχάγγελο

νά ἐκπέμπει στό διηνεκές τό ἀνέσπερο φῶς της.
Τέσσερεις ἀκαδημαϊκοὶ εἶχαν ἀναλάβει τὴν
παρουσίαση τῶν ἐπιμέρους κεφαλαίων τοῦ ἐν
λόγῳ Τόμου. Ὁ Κωνσταντῖνος Κωνσταντινίδης, καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, παρουσίασε διεξοδικὰ τὰ κεφάλαια, τὰ ὁποῖα ἅπτονταν τῆς
Παιδείας καὶ τῶν Γραμμάτων. Ἀναφέρθηκε στὸ
Ἱστορικὸ ἵδρυσης τοῦ Κύκκου, στὰ ἔγγραφα,
χειρόγραφα καὶ παλαίτυπα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς,
στὰ Κυκκώτικα Μετόχια, στὶς περιηγητικὲς
μαρτυρίες γιὰ τὸ ἱερὸ Καθίδρυμα, καθὼς ἐπίσης καὶ στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς καὶ τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος, μία ἀπὸ τὶς σημαντικώτερες στὴ Μεγαλόνησο.
Ὁ βυζαντινολόγος Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος, καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, παρουσίασε μὲ φωτεινὲς διαφάνειες καὶ μὲ λόγο
ἐπιστημονικὸ καὶ ἐναργὴ τὰ κεφάλαια, ποὺ
ἀναφέρονται στὴν ἀρχιτεκτονικὴ τῆς Μονῆς,
στὸ καθολικὸ μὲ τὸ ἐντυπωσιακό ξυλόγλυπτο
εἰκονοστάσιο καὶ τὶς φορητὲς εἰκόνες του, στὰ
χρυσοκέντητα ἄμφια καὶ στὰ ἐκκλησιαστικὰ
ἐκθέματα τοῦ Μουσείου τῆς Μονῆς Κύκκου.
Ὁ θεολόγος Χρῆστος Οἰκονόμου, καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διεξῆλθε μὲ
λεπτομέρεια τὰ κεφάλαια, ποὺ ἀναφέρονταν
στὴν προσφορὰ τῆς Μονῆς στοὺς Ἀγῶνες τοῦ
Ἔθνους, στὴ συμβολή της στὴν ἐκκλησιαστικὴ
μουσικὴ παράδοση, στὶς περιηγητικὲς μαρτυEνατενίσεις



Στή φωτογραφία οἱ πατέρες τῆς Μονῆς Κύκκου,
ἀρχιμανδρίτες Διονύσιος, Ἀδαμάντιος, Ἀλέξιος,
Ἀνθέμιος καὶ ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος Ἐγκλειστριώτης, Ἡγουμενοσύμβουλος τῆς Ἱ. Μονῆς
Ὁσ. Νεοφύτου

ρίες γιὰ τὴ Μονή καὶ ἀκολούθως ἀναφέρθηκε
στὰ κεφάλαια ποὺ παρουσιάζονται τὰ ἐπιμέρους ἐρευνητικὰ κέντρα τοῦ Πολιτιστικοῦ
Ἱδρύματος «Ἀρχάγγελος».
Ὁ φιλόλογος καὶ παλαιογράφος τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέζης Ἑλλάδος, Ἀγαμέμνων Τσελίκας, ἐκπρόσωπος τοῦ
ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Τροία Ἐκδοτικὴ» καὶ ἕνας
ἐκ τῶν συντελεστῶν τοῦ Τόμου, ἔκλεισε τὴ βιβλιοπαρουσίαση μὲ ἀναδρομὴ στὰ στάδια τοῦ
ἐκδοτικοῦ ἐγχειρήματος, τὸ ὁποῖο ξεκίνησε
πρὶν ἀπὸ τουλάχιστον μία δεκαετία, ὑπογραμμίζοντας τὴ σημαίνουσα συμβολὴ στὴν ἔρευνα,
τὴν ὁποία προσφέρει ὁ παρὼν Τόμος.
Τὴν ἐκδήλωση συντόνισε ὁ βυζαντινολόγος
Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, διευθυντὴς
τοῦ Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, τὸ ὁποῖο εἶχε
ἀναλάβει καὶ τὴν ὅλη διοργάνωση τῆς ἐκδήλωσης. Μετὰ τὸ πέρας της παρετέθη ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Κύκκου κ.κ. Νικηφόρο δεξίωση στὸ
προαύλιο τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου γιὰ τοὺς
παρευρεθέντες.
Ὁ Τόμος διατίθεται μέσα σὲ εἰκονογραφημένη κασετίνα ἀπὸ τὸ Πολιτιστικὸ Ἵδρυμα
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου «Ἀρχάγγελος» (τηλ.
22.370.002 κ. Χάρης Φαλᾶς) καὶ ἀπὸ τὰ βιβλιοπωλεῖα.
Οἱ πλήρεις εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν ἔχουν
ἀναρτηθεῖ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Παγκοσμίου
Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν: http://
www.religionscultures.org
■
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Ο ΔΑΜΑΤΩΡ
ΧΡΟΝΟΣ
ΚΙ ΕΜΕΙΣ

l Του Νίκου Γρ. Ζαχαρόπουλου
Ομότιμου Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

όσο προσφιλείς στους ανθρώπους
είναι οι οριοθετήσεις αποτελεί δεδομένο τόσο γνωστό σε όλους, που
δεν χρειάζεται κανείς να το τονίσει, μια που, εξάλλου, κανείς δεν
έρχεται να το αμφισβητήσει. Σήμε12



ρα, αύριο, χθες. Σε πέντε ώρες, πριν δέκα μέρες,
σ’ ένα χρόνο, μόλις τώρα. Παρελθόν, παρόν και
μέλλον. Να κάποιες από τις χρονικές οριοθετήσεις που είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής των
ανθρώπων ή καλύτερα που μέσα σ’ αυτές και
μ’ αυτές αναγκαστικά περνάει τη ζωή του. Κι η
Eνατενίσεις

ζωή αναλώνεται μέσα σε μια απαράμιλλη ποικιλία από γεγονότα, ευχάριστα και δυσάρεστα, με
αγωνίες και χαρές, με πίκρες και απολαύσεις, σ’
έναν κακοτράχαλο δρόμο, με ανωφέρειες και κατωφέρειες ή κάποτε -μάλλον σπάνια- σ’ ένα ανθόσπαρτο και με θεσπέσιες ευωδιές μονοπάτι
Η αλλαγή του χρόνου εμπίπτει κι αυτή στις
οριοθετήσεις για τις οποίες κάναμε λόγο. Οι 365
μέρες τόσο γρήγορα περνούν και καθιστούν τον
άνθρωπο μάρτυρα αλλά και συνεργό στους πανηγυρισμούς γι’ αυτή την αλλαγή. Γέλια, χαρές,
σαμπάνιες, ευχές, ρεβεγιόν, δείπνα σε οικογενειακές και φιλικές συνάξεις, μουσικές, τραγούδια,
τουφεκιές, βαρελότα και βεγγαλικά που φέρνουν στ’ αυτιά και στα μάτια τους, με τους ήχους
και το φως τους, το μήνυμα της έναρξης –οριοθέτηση, λοιπόν- της νέας χρονιάς.
Λένε πως με την αλλαγή της χρονιάς μπορούμε χρονικά να δούμε ότι βρισκόμαστε –με τις
προσφιλείς σε μας τους ανθρώπους οριοθετήσειςσε καίριο σημείο. Περνούμε από τη μια χρονιά
στην άλλη. Είμαστε, πιστεύουν, σε κάποια κορυφή βουνού απ’ όπου αντικρίζουμε ένα αξιόλογο
παρελθόν, όλο αυτόν τον όγκο και την ομορφιά
του υπέροχου βουνού, αλλά και μια μεγάλη πεδιάδα μπρος, που πρέπει να την περάσουμε με νέο
αγώνα και με πολλή καλλιέργεια, με σωστή άρδευση, με αποτελεσματική συλλογή καρπών, για
να ανέβουμε νέες κορφές που θα ξαναδώσουν ευφορία ψυχής τέτοια που νιώθεις όταν βρίσκεσαι
στην κορυφή. Ας ξεκινήσουμε πατώντας στέρεα,
προχωρώντας σταθερά και βλέποντας πάντοτε
ψηλά.

ένα αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας
και ιερό κείμενο των Χριστιανών, ο Εκκλησιαστής. Το μεταφέρω εδώ από το κείμενο των Ο΄:
«Τοις πάσιν ο χρόνος, και καιρός το παντί
πράγματι υπό τον ουρανόν. Καιρός του τεκείν
και καιρός του αποθανείν. Καιρός του φυτεύσαι και καιρός του εκτίλαι το πεφυτευμένον.
Καιρός του φονεύσαι και καιρός του ιάσασθαι,
καιρός του καθελείν και καιρός του οικοδομείν,
καιρός του κλαύσαι και καιρός του γελάσαι,
καιρός του ζητήσαι και καιρός του απολέσαι,
καιρός του φυλάξαι και καιρός του εκβαλείν.
Καιρός του ρήξαι, καιρός του ράψαι, καιρός του
σιγάν και καιρός του λαλείν. Καιρός του φιλήσαι και καιρός του μισήσαι, καιρός πολέμου και
καιρός ειρήνης».
Σύμφωνα με το κείμενο αυτό διαπιστώνεται
η στενή σχέση του ανθρώπου με τον «καιρό»
δηλαδή τον χρόνο, και καλύτερα η τυραννική
συνάφεια της ζωής του με αυτόν. Καιρός λοιπόν
για τον άνθρωπο, με την ευκαιρία που του δίνει
η εκάστοτε αλλαγή του χρόνου, να παρατηρήσει
περαιτέρω τον σύντροφό του αυτόν για να αντιληφθεί με ποιον και πώς βρίσκεται αχώριστα
μαζί.

Παράγοντας σημαντικός της πορείας που
ανοίγεται κάθε φορά, με το νέο έτος μπρος στους
ανθρώπους παραμένει ο δαμάτορας χρόνος, ο
χρόνος ο δαμαστής- δαμάτωρ- ο κυρίαρχος, ο δεσποτικός, ο ανελέητος, που σύγχρονα όμως προσφέρει το εφαλτήριο για την επέλασή μας στον
χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας, της
εναρμόνισής με το περιβάλλον και οδηγεί στην
κατάκτηση του σύμπαντος, τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, σε νέες θρησκευτικής υφής ανατάσεις. Όπως αντιλαμβάνεται
κανείς είναι αυτός που καθορίζει όλα τα μεγάλα
και μικρά της καθημερινής ζωής, όλα εκείνα που
καταγράφονται στους υπέρβαρους κώδικες των
συμβάντων της πορείας των ανθρώπων στον κόσμο αυτόν.
Ιδιαίτερα επιγραμματικά το δεδομένο αυτό
της ζωής το παρουσιάζει σε κάποιο σημείο του
Eνατενίσεις



Ο Πλάτωνας
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σεις. Κι ήρθε ο Πλωτίνος και οι Νεοπλατωνικοί,
οι εμπειριοκράτες και πραγματιστές, οι φαινομενολόγοι και οι ιδεοκρατικοί, οι υλιστές και οι
Πατέρες της Εκκλησίας, και τόσοι άλλοι να διατυπώσουν σχετικά και με το θέμα αυτό απόψεις.
Περιορίζομαι στις γενικές αυτές επισημάνσεις, παραλείποντας σημαντικές αναφορές,
όπως στον Μ. Βασίλειο ή στον Αυγουστίνο, τον
Θωμά τον Ακινάτη και τον Αλμπέρτο τον Μέγα
κι ακόμη στους Καρτέσιο και Χόμπς, Λεϊβνίτιο
και Βολφ, Μπέρκλεΰ και Χιουμ και τόσους άλλους, μια που ο σκοπός εδώ είναι πρακτικότερος
προσεγγίζοντας το θέμα χρόνος.
Ας αφήσουμε τους φιλοσόφους, λοιπόν, και
την φιλοσοφία με τις βαθυστόχαστες σκέψεις
και τις έριδες μεταξύ των εκπροσώπων της για
τον καθορισμό της ουσίας των πραγμάτων κι ας
έρθουμε στα πρακτικότερα ζητήματα της ζωής
που ανοίγονται μπρος στον άνθρωπο κάθε φορά
με το νέο έτος.

Ο Αριστοτέλης
Το θέμα του χρόνου, αυτός που το εξέτασε
πρώτος συστηματικά ήταν ο Πλάτωνας. Οι προηγούμενοι από αυτόν σοφοί της φυλής μας, που
έθεσαν τις βάσεις σε τόσα ζητήματα της ζωής και
έδωσαν τις πρώτες κατευθύνσεις στη φιλοσοφία
και στις επιστήμες, δεν ασχολήθηκαν συστηματικά με το θέμα του χρόνου. Απλώς ο Ηράκλειτος και ο Παρμενίδης συνέδεσαν τον χρόνο με
το φαινόμενο της αλλαγής. Ο Ζήνωνας τον αντιμετώπισε διαλεκτικά, αρνούμενος τον χώρο και
επομένως και τον χρόνο, που ήταν στενά συνδεδεμένος με αυτόν. Ο Πυθαγόρας και ο Δημόκριτος έδωσαν κάποιους δικούς τους ορισμούς,
ενώ ο Πλάτωνας, με τη συστηματική διερεύνηση του θέματος, έφθασε στο συμπέρασμα ότι ο
χρόνος δεν είναι τίποτε άλλο από την εικόνα της
αιωνιότητας, για να έρθει όμως ο Αριστοτέλης
να προσγειώσει την υπόθεση, αντικρούοντας
την ιδεολογική αυτή άποψη του Πλάτωνα και
λέγοντας πως ο χρόνος δεν είναι παρά η σχέση
ανάμεσα στα πράγματα. Ο χρόνος δεν αντιστοιχεί σε κάτι το πραγματικό, αλλά γεννιέται από
την κίνηση. Αλλαγή, κίνηση, φθορά, μετατροπή
του «νυν» σε «κάποτε» και σε «κάτι» μελλοντικό
κυριάρχησαν στις σχετικές κατοπινές συζητή14



Αυτό που αρχικά πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει έναν
άνισο αγώνα με τον χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι,
άπιαστος, φευγαλέος, δεσποτικός, χωρίς υλική
υπόσταση, δηλωτικός της φθοράς, ενώ ο άνθρωπος διανύει βίο επίγειο και υλικό, φέρει σάρκα
και υπόκειται σε όλους τους κανόνες της ύλης.
Αυτή ακριβώς την πλευρά του ανθρώπου έρχεται ο χρόνος να πλήξει, δείχνοντας όλη την τυραννική του μανία στο πεδίο αυτό της υπόστασης του ανθρώπου. Προσθέτει στον άνθρωπο
το ένα μετά το άλλο τα έτη στο διάβα της ζωής
του, την οποία έτσι την καθιστά παροδική, ενώ
σχετικά σύντομα αυτό το κάνει συνείδησή του,
οπότε λέγεται από μέρους των ανθρώπων εκείνο το σύνηθες: «μα θαρρείς και ήταν χθες», κι ας
έχουν περάσει κάποιες δεκαετίες. Το τρισευτυχές γεγονός της γέννησης έρχεται σε χρόνο που
ούτε καταλαβαίνουμε πώς περνάει για να το διαδεχθεί το θλιβερό γεγονός του θανάτου.
Και δεν φθάνει μόνο αυτό, αλλά όλα γύρω
στον άνθρωπο παρουσιάζουν την αποσυνθετική
τους τάση, που δίνει αυτή την ευτελιστική υφή
όλων των πραγμάτων, αν και αυτός σε κάποιες
στιγμές νομίζει πως κρατάει στα χέρια του αναφαίρετους και αναλλοίωτους θησαυρούς. Αλήθεια, τι ειρωνεία είναι ακόμη και τι σαρκασμός
από μέρους του χρόνου, όταν κάνει να βρεθούν
οι άνθρωποι μπρος στη διάψευση των όρκων που
έλαβαν αιώνιας φιλίας και αγάπης;
Αυτά και άλλα πολλά, αρνητικά, έχουμε να
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παρατηρήσουμε σχετικά με τον άνισο αγώνα
του ανθρώπου με τον χρόνο. Παρά το γεγονός
όμως αυτό, η τέχνη της σωστής αντιμετώπισης
της ζωής έγκειται στην προσπάθεια να μην μένει μόνο στις αρνητικές πλευρές των δεδομένων
της, να μην κατατρύχεται από απαισιόδοξες σκέψεις, αλλά να βλέπει τη ζωή και τους παράγοντές
της θετικά, να εκμεταλλεύεται τις ευεργετικές
επιπτώσεις που αυτοί γενικώς, και ο χρόνος ειδικά, μπορούν να έχουν στη ζωή του.
Με βάση τη σκέψη αυτή έρχομαι, κλείνοντας
τις γραμμές αυτές, να τονίσω επιγραμματικά, τα
όσα θετικά θα μπορούσαν οι άνθρωποι να αναμένουν, προσβλέποντας στον παράγοντα χρόνο και
εκμεταλλευόμενοι αυτόν στη ζωή.
Ο δαμάτορας χρόνος μπορεί να μετατραπεί
με τη θέλησή του ανθρώπου σε εύπλαστο, ήπιο,
ευμάλακτο, παρήγορο στις αντιξοότητες της ζωής στοιχείο και,
όντας ευεπίφορος σε υποταγή,
να μετατραπεί από τύραννος σε
δούλο, θεράποντα του ανθρώπου. Υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα ο άνθρωπος να νιώσει κάτι
σαν ένα φευγαλέο παιχνίδισμα
ηλεκτρικού ρεύματος μέσα του,
έναν ενεργειακό μικροστρόβιλο
που να τον ζωογονεί και να τον
αναταράσσει. Έτσι εδραιώνεται
η λαχτάρα για τη ζωή. Η μούσα
της ζωής μιλάει στους λίγους
που πραγματικά την αποζητούν, γιατί τίποτα δεν προσφέρεται δωρεάν. Χρειάζεται πίστη,
καλλιέργεια, δύναμη θέλησης,
ασκητική διάθεση, επιμονή στο
ζητούμενο. Στο Συμπόσιο του
Πλάτωνα σημειώνεται ότι στην
εκστρατεία της Ποτίδαιας ο Αλ- Ο Σωκράτης
κιβιάδης βρισκόταν κοντά στον
Σωκράτη, όταν παρατήρησε μια μέρα να στέκεται ο φιλόσοφος όρθιος και ακίνητος. Τη στάση
του αυτή τη διατήρησε όλη τη μέρα κι όλη τη
νύχτα. Όλοι περίεργοι τον παρατηρούσαν. Με
εμμονή σκεφτόταν ή προσευχόταν; Δείγμα άριστο άσκησης.
Η πίεση, που σαν οδοστρωτήρας ασκεί ο χρόνος στη ζωή μας, είναι εφικτό να μετατραπεί σε
καλοστρωμένο πεδίο μόρφωσης, καλλιέργειας
και ανάπτυξης. Στάδιο άθλησης σε καλά έργα.
Δρόμος που να συνδέει με τα δεδομένα του ποEνατενίσεις



λιτισμού και τα εθνικά ιδεώδη. Πορεία εκσυγχρονισμού που να παρέχει στους χρήστες του
τις απαραίτητες λογικές ανέσεις στη δική τους
ζωή αλλά και των ατόμων και των κοινωνιών
των επερχόμενων γενεών. Στίβος πρωταθλητισμού στο άθλημα της εφαρμογής και επιβολής
ενός παγκόσμιου ήθους και μιας συνεχώς αναβλύζουσας από την καρδιά αγάπης για τον εγγύς και τον μακράν, για τον οικείο και τον ξένο,
για τον φίλο και τον εχθρό. Μπορεί να αποβεί
για τον άνθρωπο όργανο διαλεκτικής εμπειρίας που να τον οδηγεί από το μικρό και ασήμαντο, στο μεγάλο και συμπαντικό, από το άτομο
στην κοινωνία, από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, καθιστώντας τον μέρος ενός εξαϋλωμένου
και αόρατου σύννεφου που απλώνεται στο
σύμπαν, έτσι ώστε να τοποθετεί τον εαυτό του

εκεί ψηλά, όπου να εκκενώνει την ενέργειά του
και να διαλύεται και να χάνεται με γαλήνη και
ευτυχία στο όλον, να στρέφεται προς το τέλος,
δίχως όμως τέλος, μέχρι τα ακραία όρια, χωρίς
όμως όρια.
Ο άνθρωπος, το στοχαστικό αυτό καλάμι,
που το ανεμοδέρνει ανελέητα ο χρόνος, μπορεί
–αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα της αλλαγής
του χρόνου- όντας μέλος της χριστιανικής συσσωμάτωσης, αυτής της εξαίσιας αδελφοσύνηςτο χάος να το μετατρέπει σε κόσμο. Αυτό είναι
απαραίτητο να γίνει πόθος και ευχή. 
■
15

«Ἀβραάμ ἐγέννησε τόν Ἰσαάκ ...»
l Τοῦ Νίκου Νικολαΐδη,
Καθηγητῆ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
κούγοντας καί φέτος, τήν Κυριακή, ὅπως
καί τίς προηγούμενες χρονιές, τό πρό τῆς
Χριστοῦ Γεννήσεως εὐαγγέλιο, ἴσως, σέ
ὁρισμένους, καί μάλιστα στούς συνειδητούς ἀκροατές του, νά προέκυψαν κάποιες ἀπορίες. Αὐτές θά προσπαθήσομε
νά προσεγγίσομε, στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ.
Καί ὡς πρώτη ἐπισημαίνουμε: Γιατί παρατίθεται αὐτή ἡ μακροσκελής γενεαλογία περί τοῦ Χριστοῦ; Πῶς αὐτή διασώθηκε καί ποιός ὁ σκοπός;
Ἡ ἀπάντηση, κατ᾿ ἀρχήν, εἶναι ὅτι ἡ γραπτή διατήρηση γενεαλογικῶν δένδρων ἀποτελοῦσε ἱστορική
πρακτική στούς Ἑβραίους. Καί ἡ παράδοση τούτη
ἐνισχυόταν, ἐξαιτίας τῶν προφητειῶν περί τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Μεσσία Χριστοῦ. Ἔτσι κάθε ἑβραϊκή οἰκογένεια, καί ἰδιαίτερα οἱ ἐπισημότερες, τρέφοντας καί
τήν προσδοκία μήπως ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀπόγονός
της, κρατοῦσε τίς γενεαλογίες.
Ὁ Ματθαῖος, τίς σχετικές εἰδήσεις γιά τό γενεαλογικό δένδρο τοῦ Χριστοῦ, μᾶλλον τίς δανείζεται
ἀπό τόν κύκλο τοῦ μνήστορα Ἰωσήφ καί μᾶς παραθέτει τή βασιλική καταγωγή του. Ἐνῶ ὁ Λουκᾶς, τίς
ἀνάλογες πληροφορίες του, ἀντλεῖ πολύ πιθανό ἀπό
τή Θεοτόκο, καί καταγράφει τήν πραγματική γενεαλογική καταγωγή τοῦ Χριστοῦ, ἀνάγοντάς την μάλιστα στόν Ἀδάμ (Λουκ. γ΄23-38).
Πέρα ὅμως ἀπό τά πιό πάνω, ἡ πρόταξη στό
Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου τοῦ γενεαλογικοῦ δένδρου
τοῦ Χριστοῦ, μέσα ἀπό τό ὁποῖο παρελαύνουν ὡς
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(Ματθ. α΄, 1-25)

πρόγονοί του, ὄχι μόνο Ἑβραῖοι ἀλλά καί ἐθνικοί,
καί ἀκόμη ἡ καταχώριση καί προγόνων τοῦ Χριστοῦ,
τούς ὁποίους χαρακτηρίζει ἄτυπη ζωή, ἀποσκοπεῖ
ἀπό τή μιά στό νά διατρανώσει τήν ἀλήθεια ὅτι ὁ
Χριστός δέν κατάγεται μόνο ἀπό Ἑβραίους ἀλλά τό
κατά σάρκα τό ὀφείλει καί στούς ἐθνικούς καί ἔτσι
ἀποβαίνει ὁ Χριστός ὁ οἰκουμενικός διδάσκαλος·
ἀπό τήν ἄλλη ὁ Ματθαῖος μᾶς διδάσκει ὅτι «οὐ δεῖ
ἐπαισχύνεσθαι τούς προπάτορας· καί ἀκόμη ὅτι παραγέγονεν ὁ Χριστός οὐχ ὡς κριτής, ἀλλά ὡς ἰατρός»,
κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο.
Ἰδιαίτερα ἡ ἀναφορά τοῦ Ματθαίου ὅτι ὁ Χριστός εἶναι «υἱός Δαβίδ» καί ὄχι υἱός τοῦ Ἀβραάμ
εἶναι ἀξιοσημείωτη. Καί ἐξεπίτηδες τό καταγράφει
αὐτό. Γιά νά ἐπισημάνει καί νά φωτίσει καί νά πείσει, κυρίως τούς ὁμοεθνεῖς του Ἑβραίους, γιατί πρός
αὐτούς κυρίως ἀπευθύνεται, πώς ὁ Χριστός εἶναι
ὅπως τόν ἀποκαλοῦσαν καί τόν ἀνέμεναν, ὅτι δηλαδή
εἶναι πράγματι ὁ γόνος τοῦ Δαβίδ. Ἑπομένως αὐτός
εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Χριστός καί ἔτσι πρέπει νά τόν
δεχθοῦν, ὡς τόν ἀληθινό καί πραγματικό Μεσσία. Τή
μεσσιανικότητα, λοιπόν, τήν ἀνθρωπότητα ἀλλά καί
τήν οἰκουμενικότητα τοῦ Χριστοῦ θέλει νά τονίσει ὁ
Ματθαῖος στή γενεαλογία του.
Ποιά, ὅμως, εἶναι ἡ ἑρμηνευτική προσέγγιση τῆς
εὐαγγελικῆς διήγησης: «Ἰακώβ δέ ἐγέννησε τόν Ἰωσήφ τόν ἄνδρα Μαρίας ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός»;
Πῶς δηλαδή γενεαλογεῖται ὁ Ἰωσήφ, ἀφοῦ αὐτός
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«οὐδεμίαν μετουσίαν εἶχε πρός τήν γέννησιν τοῦ Χριστοῦ»; Γιατί δέ γενεαλογεῖται ἡ Θεοτόκος; Αὐτό συμβαίνει ἐπειδή ὁ ἑβραϊκός νόμος δέν ἐπέτρεπε κάτι
τέτοιο. Οἱ γυναῖκες δέ συμμετεῖχαν στή γεναελογία.
Ἀλλά ὁ νόμος ταυτόχρονα ὑπαγόρευε τό «ἀπό ἑτέρας φυλῆς (τῶν Ἑβραίων) ἤ πατριᾶς μή λαμβάνειν γυναῖκας». Ἔτσι, καταχωρίζοντας ὁ Εὐαγγελιστής τόν
Ἰωσήφ στόν κατάλογο, συνεισάγει οὐσιαστικά στό
γενεαλογικό δένδρο καί τήν Παναγία, ἀφοῦ καί αὐτή
ἀνῆκε στήν ἴδια μέ τόν Ἰωσήφ φυλή καί πατριά. Γι᾿
αὐτό καί τό κείμενο εὔστοχα μνημονεύει: «Ἐξ ἧς καί
ὄχι ἐξ οὗ ἐγεννήθη ὁ Χριστός».
Γιατί ὅμως ἀποκαλεῖται ἀπό τόν Εὐαγγελιστή
ὁ Ἰωσήφ ὡς ὁ «ἄνδρας Μαρίας», ἀφοῦ «οὐδέν πρός
τήν γέννησιν τοῦ Χριστοῦ συντελεῖ» (Θεοφύλακτος
Βουλγαρίας), καί ἡ Μαρία ὡς «γυναίκα» τοῦ Ἰωσήφ;
Αὐτό δέν πρέπει νά παραξενεύει, διότι, ἄν μεταφερθοῦμε στήν ἐποχή ἐκείνη, αὐτές οἱ λέξεις ἀποτελοῦσαν τύπους γλωσσικούς καί ἔθιμικές προσφωνήσεις γιά τούς Ἑβραίους.
Αὐτό, ἑπομένως, πού πρέπει νά ἔχομε ὑπόψη μας
εἶναι ὅτι ὁ Θεός στήν πραγματικότητα «συνεχώρησε»
νά μνηστευθεῖ ὁ Ἰωσήφ τή Μαρία καί νά φέρει τό
σχῆμα, ὄχι τήν πράξη τῆς συζυγίας, ὥστε νά ἀποβεῖ
ὁ δίκαιος αὐτός ἄνδρας, κηδεμόνας-προστάτης της
στή βέβαιη συμφορά της. «Τό διασωθῆναι τήν Παρθένον καί ὑποψίας ἀπαλλαγῆναι πονηρᾶς», ἐπεξηγεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος.
Ὁ νόμος τότε ἦταν ἀδέκαστος καί κέλευε ἡ μοιχαλίδα νά παραδειγματίζεται, νά καταγγέλλεται καί
νά λιθοβολεῖται. Καί αὐτό σίγουρα θά συνέβαινε, ἄν
ἡ Θεοτόκος «εὑρίσκετο ἐν γαστρί», ἀπόντος ὅμως
ἀνδρός. Ἔτσι ὅλα αὐτά ἐπισυμβαίνουν καί γιά νά
στομωθεῖ ὁ διάβολος ἀλλά καί νά διαλάθει ἡ Μαρία
τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ. Καί ἀκριβῶς αὐτό τό ρόλο
διαμηνύει πρός τόν Ἰωσήφ καί ὁ ἄγγελος Κυρίου.
Ὅτι δηλαδή ἡ Θεοτόκος, ὄχι μόνο ἀθώα «παρανόμου
μίξεως» ὑπάρχει, ἀλλά καί κατά ἄρρητο καί θειότερο τρόπο ἐκ Πνεύματος Ἁγίου συνέλαβε. Ἔτσι, «μή
γάρ ὑπολάμβανε Ἰωσήφ, ὅτι ἐπεί ἀπό Πνεύματός
ἐστιν ἡ σύλληψις, ἀφήσεις τήν Παρθένον ἀβοήθητον.
Ἀλλά ὑπουργήσεις (θά ὑπηρετήσεις) αὐτήν ἐν ἅπασι» (Ἰω. Χρυσόστομος). Καί ἐπειδή ἦταν δίκαιος ὁ Ἰωσήφ, δηλαδή πλήρης ἀρετῶν, καί ἀντιλαμβάνεται τό
ρόλο του καί ὑπακούει.
Καί, γιά νά βεβαιωθοῦμε ὅτι ὁ Ἰωσήφ ὑπηρετεῖ
τά σχέδια τοῦ Θεοῦ, προσθέτει ὁ Ἄγγελος, «προλέγων τά τοῦ μέλλοντος»: «Τέξεται υἱόν». Ἔτσι, προαναγγέλλονται γεγονότα, ὥστε νά διασκεδάσει τοῦ
Ἰωσήφ καί τοῦ καθενός μας κάθε ἀμφιθυμία.
Ἀλλά, ὁ ἄγγελος «οὐκ εἶπε τέξεταί σοι, ἀλλ᾿
ἁπλῶς τέξεται». Γιατί; Ἐπειδή αὐτός, πού ἐπρόκειτο νά γεννηθεῖ, δέν προερχόταν οὔτε καί ἀνῆκε σέ
ἄνδρα, τόν Ἰωσήφ.
Ἀσφαλῶς, κατά τό νόμο, ἔπρεπε νά θεωρεῖται ὁ
Ἰωσήφ γεννήτορας τοῦ Χριστοῦ, γι᾿ αὐτό καί ὁ Ἄγγελος διακελεύει τόν Ἰωσήφ νά δώσει τό ὄνομα τοῦ
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Παιδίου «Ἰησοῦς», πού σημαίνει «σωτήρας». Καί,
γιά νά γίνει ἀκόμη πειστικότερος ὁ Ἄγγελος, παραπέμπει τόν Ἰωσήφ στήν προφητική ρήση τοῦ Ἠσαΐα,
ὁ ὁποῖος ὀκτακόσια χρόνια πρίν, προαναγγέλλει τό
«μέγα σημεῖον»: «Ἰδού ἡ Παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί
τέξεται υἱόν καί καλέσουσι τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ» (7,14). Ἔτσι ἡ σύζευξη τῶν ὀνομάτων «Ἰησοῦς» καί «Ἐμμανουήλ» γίνεται ἐξεπίτηδες ἀπό τόν
Εὐαγγελιστή, γιά νά διαμηνύσει ὅτι ὁ Χριστός εἶναι
καί Θεάνθρωπος καί Σωτήρας.
Ἀλλά καί πῶς ἑρμηνεύεται ἡ ἀναφορά τοῦ Ματθαίου: «καί οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτήν ἕως οὗ ἔτεκε τόν
υἱόν αὐτῆς τόν πρωτότοκον»; Μήπως ἀφήνεται νά
νοηθεῖ ὅτι, μετά τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἰωσήφ
«ἔγνω» ὡς σύζυγό του τή Θεοτόκο, ὅπως βλάσφημα
κάποιοι ὑποστηρίζουν; Ὄχι, ἀσφαλῶς. Γιατί, διδάσκει καί ὁ δικός μας Ἅγιος Ἐπιφάνιος, «ἡ Μαρία
καί ὁ Ἰωσήφ, μετά ἀπό τόσα θαυμαστά γεγονότα,
τά ὁποῖα βίωσαν, γιά τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί
τό δικό τους ρόλο, πῶς θά προχωροῦσαν σέ γάμο,
ἀφοῦ ἄλλος, ἀνώτερος, ἦταν ὁ σκοπός τῆς μνηστείας
τους;». Ἄλλωστε ὁ Ἰωσήφ, πάλι, κατά τόν ἃγιο Ἐπιφάνιο, ἦταν ὀγδόντα ἐτῶν χῆρος, ὅταν μέ κλῆρο μνηστεύθηκε τή Θεοτόκο.
Ὡστόσο, τό «ἕως οὗ», τό ὁποῖο σκανδαλίζει κάποιους, πρέπει νά ξέρομε ὅτι ἀποτελεῖ διατύπωση
συνήθη στά κείμενα τῆς Γραφῆς, χωρίς καί νά σημαίνει διορισμένο χρόνο. Καί παραπέμπουν οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας στίς βιβλικές ἀναφορές, ὅπως π.χ. «ὁ
κόραξ (τοῦ Νῶε) οὐχ ἐπέστρεψεν ἕως οὗ ἐξηράνθη
ἡ γῆ» (Γεν. η΄7), πού δηλοποιεῖ ὅτι οὐδέποτε μετά
ταῦτα ἐπέστρεψε. Καί στό «κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως
ἄν θῶ τούς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου»
(Ψαλμ. 71, 7), πού σημαίνει ὅτι πάντοτε ὁ Χριστός θά
βασιλεύει.
Αὐτό, ὅμως, πού πρέπει, περαίνοντας τίς σύντομες αὐτές προσεγγίσεις, νά ὑπογραμμίσομε εἶναι ὅτι
τό τῆς Κυριακῆς, πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως ἀνάγνωσμα, ἀποτελεῖ συνάμα τό πρῶτο κεφάλαιο καί
τόν πρόλογο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ματθαίου. Καί ὁ
Εὐαγγελιστής εὔστοχα, μέ ὅσα γράφει, σκοπεύει
καί δηλοποιεῖ τή σχέση τῶν δύο Διαθηκῶν, Παλαιᾶς
καί Καινῆς. Ἔτσι θεόπνευστα διερμηνεύει ὅτι ἡ μία,
ἡ Παλαιά, ἐκβάλλει στήν ἄλλη, τήν Καινή, καί ὅτι ἡ
δεύτερη, ἡ Καινή, ἑρμηνεύει τήν πρώτη, τήν Παλαιά.
Ἄρα οἱ δύο Διαθῆκες εἶναι ἰσόκυρες καί δέν μπορεῖ
νά ὑπάρξει οὔτε νά ἑρμηνευθεῖ ἡ μία χωρίς τήν ἄλλη.
Αὐτή τή Βιβλική θεώρηση καί ἀρχή διδάσκουν ὅλοι
οἱ Πατέρες.
Ἀλλά πάνω ἀπό ὅλα τό πρώτιστο καί καίριο
γνώρισμα τοῦ κειμένου τῆς περικοπῆς εἶναι ὅτι ὁ
Ματθαῖος ὡς κέντρο ἀναφορᾶς του προβάλλει τό διαχρονικό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Διακηρύττει ὅμως
ταυτόχρονα ὅτι καί οἱ δύο Διαθῆκες, Παλαιά καί
Καινή, ἐπισημαίνουν καί διαμηνοῦν ὅτι κύριο ἐνδιαφέρον τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ διαχρονικά τό πρόσωπο
τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ σωτηρία του! 
■
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
l Τοῧ Γεώργιου Μαντζαρίδη
Ὁμότιμου Καθηγητῆ Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

ὀρθόδοξη χριστιανική θεολογία διακρίνει πάντοτε δύο εἴδη γνώσεως:
τήν κοσμική καί τήν θεία. Ἡ κοσμική
γνώση κινεῖται στό ἐπίπεδο τοῦ κτιστοῦ καί ἀδυνατεῖ νά προσεγγίσει
τό ἄκτιστο, τό θεῖο. Ἡ θεία γνώση
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ἀναφέρεται στό ἐπίπεδο τοῦ ἀκτίστου, δηλαδή
τοῦ Θεοῦ, καί φανερώνεται στόν κόσμο ἀποκαλύπτοντας τόν κατά Θεόν σκοπό του. Ἡ ἐπιστημονική γνώση θέλει νά εἶναι ἀντικειμενική. Μολονότι
ἡ ἐξέλιξή της ἔχει ὑποκειμενικό χαρακτήρα, εἶναι
ἀπρόσωπη καί ἡ ἀξία της ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀντι-
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κειμενικότητά της. Ὡς γνώση τρεπτῶν πραγμάτων
εἶναι καί ἡ ἴδια τρεπτή –ἑπομένως ἀβέβαιη καί ὄχι
ἀπόλυτη–, ἐνῶ ἡ διαδικασία γιά τήν κατάκτησή
της ἀτέρμονη, ἐξαιτίας τῆς ἀβεβαιότητας καί τῆς
σχετικότητάς της.
Ἡ θεία γνώση ἔχει προσωπικό χαρακτήρα
καί ἡ ἀκρίβειά της ἐξαρτᾶται ἀπό τήν προσωπική καθαρότητα τοῦ δέκτου της. Ὅταν δηλαδή
ὁ ἄνθρωπος πού τήν δέχεται εἶναι πνευματικά
καθαρός, τότε καί αὐτή εἶναι ὀρθή. Ὅταν ὅμως ὁ
ἄνθρωπος πού τήν δέχεται εἶναι ἀκάθαρτος, τότε
καί αὐτή ἀλλοιώνεται. Ἡ θεία γνώση ὡς γνώση
ἀτρέπτων πραγμάτων εἶναι ἄτρεπτη –ἑπομένως
βέβαιη καί ἀπόλυτη–, ἐνῶ ἡ διαδικασία γιά τήν
κατάκτησή της εἶναι ἀτέρμονη. Καί αὐτή εἶναι
ἀτέρμονη, ὄχι ὅμως ἐξαιτίας ρευστότητας ἤ σχετικότητάς της, ἀλλά ἐξαιτίας τῆς ἀπειρότητας
τοῦ βάθους της.
Μεταξύ κοσμικῆς ἤ ἐπιστημονικῆς γνώσεως
καί θείας γνώσεως δέν μπορεῖ καταρχήν νά ὑπάρχει σύγκρουση, γιατί ἡ καθεμία ἀπό αὐτές κινεῖται
στό δικό της ἐπίπεδο καί ἔχει τόν δικό της χαρακτήρα. Τά δύο αὐτά εἴδη τῆς γνώσεως εἶναι καλά
καί ὠφέλιμα γιά τόν ἄνθρωπο. Παρα ταῦτα ὅμως
δέν εἶναι ἰσάξια οὔτε ἐξίσου ἀπαραίτητα. Ὅσοι
περιορίζουν τό ἐνδιαφέρον τους στό ἐπίπεδο
τῆς ἐγκοσμιότητας, προτάσσουν ἤ καί ἀπολυτοποιοῦν τήν ἐπιστημονική γνώση, στερώντας ἀπό
τόν ἑαυτό τους τήν γνώση πού ὁδηγεῖ στήν ἐλευθερία τοῦ Πνεύματος. Ὅσοι πάλι στρέφουν τό ἐνδιαφέρον τους στό ὑπερβατικό ἐπίπεδο, ἀπολυτοποιοῦν τήν θεία γνώση, σχετικοποιώντας ἤ καί
παραμερίζοντας τήν ἐγκόσμια γνώση, πού διευκολύνει τήν ἐξυπηρέτηση τῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν.

ποιήθηκε μέ τήν καλλιέργεια τῆς ἐπιστημονικῆς
ἔρευνας μέσα στούς κόλπους τοῦ δυτικοῦ μοναχισμοῦ, ὁδήγησε ἀργότερα, μέ τήν παρέμβαση καί
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας, στήν σύγκρουση
θεολογίας καί ἐπιστήμης, πού εἶχε τίς γνωστές
τραγικές συνέπειες. Ἀλλά εὐτυχῶς ἡ σύγκρουση
αὐτή ἀμβλύν θηκε στήν ἐποχή μας.
Πέρα ὅμως ἀπό τήν θετική στάση της γιά τήν
κοσμική γνώση καί ἐπιστήμη, ἡ θεολογία δέν παύει νά ἐπισημαίνει τήν σχετικότητα καί τήν προσκαιρότητα πού τίς διακρίνει. Ἡ κοσμική γνώση
εἶναι χρήσιμη, ὄχι ὅμως καί ἀπαραίτητη γιά τήν
καταξίωση καί τήν ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ τῆς
ἀνθρώπινης ζωῆς1. Πάνω καί πέρα ἀπό αὐτήν
βρίσκεται ἡ ἀλήθεια πού ὁδηγεῖ στήν θεογνωσία
καί τήν σωτηρία. Καί ἡ ἀλήθεια αὐτή δέν ὑπάρχει
στά ἀντικείμενα οὔτε εἶναι ἀντικειμενική. Εἶναι
ἀλήθεια ζωῆς καί κοινωνίας, ἀγάπης καί εἰρήνης,
ἐλευθερίας καί κάλλους· εἶναι ἀλήθεια πού προσιδιάζει στά πρόσωπα· ἀλήθεια προσωπική. Αὐτή
εἶναι ἡ ἀλή θεια τοῦ Χριστοῦ, ἤ ἀκριβέστερα, αὐτή
ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός: «Ὁ ὤν καί ὁ ἦν
καί ὁ ἐρχόμενος»2.

Ἡ ἐπιστημονική, ὅπως καί εὐρύτερα ἡ κοσμική γνώση, ἐξυπηρετεῖ τήν καθημερινότητα τοῦ
ἀνθρώπου καί συντελεῖ στήν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ θεία γνώση παρέχει νόημα ζωῆς. Προσφέρει λύτρωση στόν ἄνθρωπο, ἐνῶ ταυτόχρονα
ἐμπνέει τά ἔργα καί τόν πολιτισμό του. Ὁλόκληρος
ὁ βυζαντινός ἤ ὁ μεσαιωνικός, ἀλλά καί ὁ νεώτερος
ἀκόμα εὐρωπαϊκός πολιτισμός, δέν εἶναι δυνατό
νά νοηθοῦν ἀνεξάρτητα ἀπό τήν παρουσία τοῦ
Χριστιανισμοῦ. Ἀλλά καί ἡ σύγχρονη ἐπι στημονική ἔρευνα ἔχει τίς ἀπαρχές της στά μονστήρια
τῆς Δύσεως, ὅπου μοναχοί, μέ ἐκκοσμικευμένο συνήθως πνεῦμα, ἐρευνοῦσαν τά μυστικά καί τούς
νό μους τῆς φύσεως.
Ἡ συνέ νωση, καί πολύ περισσότερο ἡ ταύτιση
τῶν δύο ἐπιπέδων τῆς γνώσεως, πού πραγματο-

1 «Πόσοι γάρ στάδιοι γῆς ἤ θαλάσσης, καί πόσοι κινοῦνται
τῶν ἀστέρων, καί πόσον ἔτερος τοῦ ἑτέρου προέχει τῷ
τάχει, ἐάν μή εἰδῶμεν τήν ἐν τούτοις ἀλήθειαν, οὐδέν ἡμῖν
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ἐμποδίσει πρός τό ἐπιτυχεῖν τῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ μακαριότητος». Μ. Βασιλείου, Εἰς Ψαλμόν 14, PG 29,256.
2 Ἀποκ. 1,8.

19

Ἡ ἐπιστημονική σκέψη εἶναι ἐγκλωβισμένη
στήν ἀρχή τῆς ἀντικειμενικῆς γνώσεως. Ἀδιαφορεῖ
γιά τήν ἀρχή τοῦ προσώπου, γιατί τήν θεωρεῖ συμβατική καί ἀβέβαιη. Ὅπως ὅμως εὔστοχα ἐπισημαίνεται, «ἄλλο πράγμα εἶναι νά ἀπορριφθεῖ κάτι
μέ τή λογική μας σκέψη, καί τελείως ἄλλο ἡ πραγματικότητα τοῦ εἶναι. Ὁ Ζῶν Θεός εἶναι προσωπικό Ὄν καί ὄχι κάποια ἀφηρημένη ἰδέα ἤ κάποιο
ὑπερβατικό ἀντικείμενο. Εἶναι ὁ ἐν Χριστῷ ἀποκαλυπτόμενος προσωπικός Θεός, πού εἶπε στόν
ἄνθρωπο: “’Εγώ εἰμι... ἡ ἀλήθεια”3: Ὁ Πατέρας, ὁ
Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τά τρία αὐτά Πρόσωπα
εἶναι ἡ ἑνιαία ἀλήθεια»4.
Ὁ προσωπικός αὐτός χαρακτήρας τῆς ἀλήθειας ἔχει κεφαλαιώδη σπουδαιότητα γιά τόν ἄνθρωπο. Ἡ ζωντανή ἀλήθεια δέν μπορεῖ νά ἀντι κειμενοποιηθεῖ, γιατί ἡ ἀντικειμενοποίησή της ἰσοδυναμεῖ μέ ἀπονέκρωσή της. Ἡ γνώση τῆς ἀλήθειας
αὐτῆς εἶναι ἐμπειρία ζωῆς. «Εἶναι καρπός ἑνώσεως
στό ἴδιο Εἶναι δύο ὑποκειμένων: τοῦ Θεοῦ καί τοῦ
ἀνθρώπου. Κανένας ἀπό αὐτούς δέν γίνεται “ἀντικείμενο”· καί οἱ δύο, καί ὁ Θεός καί ὁ ἄνθρωπος
ζοῦν τό γεγονός αὐτό ὡς ἑνιαία ζωή»5. Ἡ ἐπίγνωση αὐτή εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική γιά τήν σωστή
προσέγγιση καί ἀξιολό γηση κά θε ἐπιμέρους ἀλήθειας πού ἀναζητεῖ ὁ ἄνθρωπος στήν ζωή του.
Ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα, ὡς μέσο προσεγγίσεως τῆς κοσμικῆς ἀλή θειας, ἔχει καταρχήν θετική
ἀξία. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τίς κατακτήσεις ἤ τίς
ἐφαρμογές τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. Ὅλα αὐτά
δέν εἶναι ἔργα τοῦ διαβόλου, ἀλλά τοῦ ἀνθρώπου
πού δημιουργήθηκε «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ». Βέβαια
ὡς δημιούργημα «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» ὁ ἄνθρωπος
πρέπει νά διατηρεῖ ζωντανή σχέση μέ τόν Δημιουργό του. Πρέπει καί ὁ νοῦς του, πού ἀπο τελεῖ
τό ὑψηλότερο στοιχεῖο τῆς ὑπάρξεώς του, νά φω
τίζεται ἀπό τόν Θεό. Ἄλλωστε μόνο μέ τήν προϋπόθεση αὐτή μπορεῖ ὁ ἀν θρώπινος νοῦς νά λειτουργεῖ κατά φύση. Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ἅγιος Μά
ξιμος ὁ Ὁμολογητής, «κατά φύσιν ὁ νοῦς ἐνεργεῖ,
ὅταν τά πάθη ἔχῃ ὑπο τε ταγμένα, καί τούς λόγους
τῶν ὄντων θεωρῇ, καί πρός Θεόν διάγῃ»6.

αὐτό. Σέ ὁποιαδήποτε λοιπόν περίπτωση, ὁτιδήποτε καί ἄν κατορθωθεῖ ἀπό τόν ἄνθρωπο, ἔχει
πάντοτε καί κάποιο θετικό στοιχεῖο. Ἀποσπώμενο ὅμως ἀπό τήν κατά φύση ἤ τήν κατά Θεόν προοπτική του, προσλαμβάνει ἀρνητικό χαρακτήρα.
Ἔτσι καί στήν περιοχή τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας δέν μπορεῖ νά ἀμφι σβητηθεῖ καταρχήν ἡ ἀξία
ὁποιουδήποτε ἐπιτεύγμα τος, ἀλλά χρειάζεται νά
ἐλεγχθεῖ ὁ σκοπός καί ἡ χρήση του. Καί γι’ αὐτά
ἀποφασίζει ὁ ἀνθρώπινος νοῦς.

Ἀλλά καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος κινεῖται ἀνεξάρτητα ἀπό τόν Θεό ἀκολουθώντας τό δικό του θέλημα, οἱ κατακτήσεις καί τά ἐπιτεύγματά του
δέν παύουν νά ἔχουν κάποια σχέση μέ τό ἀγαθό.
Στό ἐπίπεδο τῆς ὀντολο γίας ἀπό τήν σκοπιά τῆς
χριστιανικῆς θεολογίας ὑπάρχει μόνο τό ἀγαθό.
Τό κακό δέν ἀποτελεῖ θέση ἀλλά ἄρνηση. Εἶναι
ἄρνηση τοῦ ἀγαθοῦ. Καί ὡς ἄρνηση τοῦ ἀγαθοῦ,
πού εἶναι καί τό μόνο ὑπαρκτό, ἀγκιστρώνεται σέ

Σημαντικό στοιχεῖο σέ σχέση μέ τήν ἐπιστημονική ἔρευνα εἶναι ὁ σκοπός, γιά τόν ὁποῖο αὐτή
πραγματοποιεῖται. Καί, ὅπως εἶναι φυσικό, ἡ ποιότητα τοῦ σκοποῦ προσδίδει καί ἀντίστοιχη ἀξία
στήν ἔρευνα. Ὅταν ἐξαρχῆς ὁ σκοπός εἶναι ἀρνητικός, δέν μπορεῖ ἡ ἔρευνα νά θεωρηθεῖ θετική
ἤ νά γίνει σεβαστή. Συχνά ὅμως, ἰδιαίτερα στήν
ἐποχή μας, ἡ ἔρευνα γίνεται σεβαστή ὄχι μόνο ὡς
μέσο γιά κάποιον σκοπό, ἀλλά καί καθεαυτήν:
«Ἡ ἔρευνα γιά τήν ἔρευνα». Δέν ὑπάρχει βέβαια
ἀμφιβολία ὅτι ἀκό μα καί στήν περί πτωση αὐτή
εἶναι ἐνδεχόμενο νά προκύψει κάποιο ἀ προσ δό

3 Ἰω. 14,6.
4 Βλ. Ἀρχιμ.

5 Ὅ. π., σ. 124.
6 Μαξίμου Ὁμολογητοῦ,

Σωφρονίου( Σαχάρωφ), Τό μυστήριο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 2010, σ. 121.
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κητο καλό, ὅπως βέβαια καί κάποιο ἀπροσδόκητο
κακό. Ἀλλά μιά τέτοια αὐτο νόμηση τῆς ἔρευνας
τήν ἀποσυνδέει τελείως ἀπό κάθε ἠθικό φραγμό.
Στίς λεγόμενες θετικές ἐπιστῆμες, ὅπου δεσπόζει ἡ ἀρχή τῆς ἀντι κειμενικότητας, κυριαρχοῦν οἱ ἀριθμοί καί οἱ ποσότητες, ἐνῶ ταυτόχρονα παραμερίζονται τά πρόσωπα καί οἱ ἠθικές καί
προσωπικές σχέσεις. Τήν ἴδια μάλιστα τακτική
ἀκολουθοῦν συχνά καί οἱ κοινωνικές ἐπιστῆμες,
μολονότι αὐτές ἀσχολοῦνται μέ τόν ἄνθρωπο καί
τήν κοινωνική του ζωή. Ἡ τα κτική αὐτή, πού ἐπικράτησε στόν ἐπιστημονικό κόσμο μετά τόν θρίαμβο τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, παραβλάπτει τίς
κοινωνικές ἐπιστῆμες καί τίς ἀπομακρύνει ἀπό
τόν πραγματικό σκοπό τους. Ἐπιπλέον ἡ τακτική
αὐτή ἀδικεῖ τήν ἀρχή τοῦ προσώπου, πού συνιστᾶ
τήν ἀρχή καί τήν πληρότητα τοῦ εἶναι. Ἀπό τήν
στιγμή πού παραμερίζεται τό πρόσωπο νεκρώνεται καί ἡ ἀλήθεια.
Τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ πολιτισμοῦ
τῆς ἐποχῆς μας, ὅπως καί τῶν ἐπιστημονικῶν
ἐρευνῶν πού πραγματοποιοῦνται μέσα στό πλαίσιό του, εἶναι ὁ παραμερισμός τοῦ προσώπου καί
ἡ ὑπαγωγή του στό ἀπρόσωπο σύνολο, ἤ ἀκόμα
καί στήν ἄλογη φύση. Ὁ παραμερισμός αὐτός,
πού ἐμφανίζεται ἀφετηριακά ὡς μεθοδολογικός,
εἶναι καί ἀποδεικνύεται τελικά οὐσιαστικός. Ὁ
σύγχρονος πολιτισμός ὄχι μόνο δέν εἶναι πνευματικός, ὅπως θά ταίριαζε στόν ἄνθρωπο πού ξεχωρίζει μέσα στόν κόσμο μέ τό πνεῦμα του, ἀλλά δέν
εἶναι οὔτε τεχνοκρατικός, ὅπως συχνά λέγεται.
Βέβαια ὑπάρχουν πάντοτε καί τά γνωρίσματα
ἐκεῖνα, πού μαρτυροῦν τό πνευματικό στοιχεῖο
στόν ἄνθρωπο. Αὐτά ὅμως δέν εἶναι μόνο ἀτροφι
κά καί ἀτελέσφορα, ἀλλά καί συμπνίγονται μέσα
στό πλῆθος καί κάτω ἀπό τό βάρος τῆς μηχανοκρατίας.

χει καί ἀναπτύσσεται ὡς πρόσωπο. Ἡ ἀρχή τοῦ
προσώπου εἶναι ἡ θεμελιώδης ἀρχή τῆς ὀρθό δο
ξης χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας, ὅπως ἄλλωστε
καί τῆς θεολογίας. Ὅταν καταλύεται τό πρόσωπο,
τότε οὔτε ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά παραμένει ὡς
ἄνθρωπος οὔτε ὁ Θεός μπορεῖ νά λατρεύεται ὡς
Θεός. Ἐξάλλου οὐσιῶ δες γνώρισμα τῆς «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ κυριαρχική του ἐξουσία. Ὁ ἄνθρωπος δέν ὑπόκειται
σέ τίποτε καί σέ κανέναν, ἀλλά ὑπάρχει ὡς δεδομένο ἀκόμα καί γιά τόν ἴδιο τόν Θεό. Γι’ αὐτό καί οἱ
σχέσεις του μέ τόν Θεό στηρίζονται στήν ἀρχή τῆς
ἐλευθερίας. Καθετί πού ὑποδουλώνει τόν ἄνθρωπο καί μειώνει τήν ἀξία του ὡς προσώπου, προσλαμβάνει ἀρνητική ἀξία.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ πολιτισμοῦ
τῆς ἐποχῆς μας, ὅπως καί τῶν ἐρευνῶν πού πραγματοποιοῦνται μέσα στό πλαίσιο τοῦ πολιτισμοῦ
αὐτοῦ, εἶναι ἡ παραθεώρηση τοῦ προσώπου. Καί
ἡ παραθεώρηση αὐτή, πού παρουσιάζεται ἀφετηριακά ὡς μεθοδολογική, μεταλλάσσεται σέ οὐσιαστική. Ὁ σύγχρονος πολιτισμός δέν εἶναι πνευματοκεντρικός, ὅπως θά ταίριαζε στόν ἄνθρωπο ὡς
πνευματικό ὄν, ἀλλά μηχανοκρατικός, ὅπως ἤδη
σημειώσαμε. Καί μηχανοκρατία δέν εἶναι ἡ αὔξηση
τῆς δυναμικῆς τῶν μηχανῶν ἤ τῶν διευκολύνσεων
πού προσφέρουν. Εἶναι ἡ ἐπικράτηση τοῦ ψυχροῦ
πνεύματος πού καλλιεργοῦν. Εἶναι ἡ κυριαρχία

Ὁ πολιτισμός μας εἶναι μηχανοκρατικός. Καί ἡ
ἐποχή μας εἶναι μη χανοκρατική. Εἶναι ἐποχή τῆς
κυριαρχίας τῶν μηχανῶν, πού διαμορφώνει τούς
ἀνθρώπους «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν» τῶν
μηχανῶν· στεγνώνει τήν καρδιά τους, μηχανοποιεῖ τόν νοῦ τους καί τούς ἐξοντώνει ὡς πρόσωπα.
Ὁλόκληρος ὁ ἄνθρωπος καί ὅλες οἱ δραστηριότητές του ἀνάγονται σέ ἀριθμούς, περιγράφονται
μέ ἀριθ μούς καί ἐγκλωβίζονται μέσα στούς ἀριθμούς. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος παύει νά διακρίνεται ὡς
πρόσωπο καί ἀριθμοποιεῖται, δέν χρειάζεται νά
ἀθροίζεται στόν περιβόητο ἀριθμό 666 ἤ νά συνδέεται μέ αὐτόν, γιατί σέ ὁποιαδήποτε περίπτωση δέν παύει αὐτός νά εἶναι κάποιος ἀριθμός. Καί
ὅταν ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἀριθμός, ἔχει ὅλο τό συνα
πάντημα τῶν κακῶν πού ἀποδίδονται στόν περιβόητο ἀριθμό τοῦ ἀντιχρίστου.
Ὁ ἄνθρωπος παραμένει ἄνθρωπος, ὅσο ὑπάρ-
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τῆς μηχανιστικῆς λογικῆς πού ἐμπεδώνουν.
Ἡ κυριαρχία αὐτή ἀφανίζει τό πνεῦμα τοῦ
ἀνθρώπου καί ἀλλοτριώνει τήν φύση του· ἀριθμοποιεῖ τόν ἄνθρωπο καί τόν ὑποβιβάζει σέ ἀριθμητικές πληροφορίες, πού μποροῦν ἀκολούθως
εὔκολα νά συγκεντρωθοῦν σέ ἕνα κομμάτι χαρτί
καί νά τεθοῦν στήν διάθεση τοῦ καθενός. Γι’ αὐτό
ὁ μηχανοκρατικός πολιτισμός ὑποδουλώνει τόν
ἄνθρωπο, παραμορφώνει τήν ζωή του καί τόν
ἐξουθενώνει ὡς πρόσωπο.
Μέσα στό πλαίσιο αὐτό εἶναι φυσικό νά προβάλλουν ἐπιτακτικά ὁρισμένα ἐρωτήματα γιά τόν
σκοπό καί τήν ἔκταση τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.
Ἀλλά πρίν ἀπό ὅλα εἶναι καλό νά τεθεῖ τό ἐρώτημα
τοῦ Σωκράτη πρός τούς φιλοσόφους τῆς ἐποχῆς
του, πού προσπαθοῦσαν νά μελετήσουν τήν φύση:
«Ἄραγε, ἔλεγε, γνώρισαν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ὅσο
ἔπρεπε τά ἀνθρώπινα πράγματα καί ἐπιδόθηκαν
στά ἄλλα, ἤ ἄφησαν τά ἀνθρώπινα καί ἐρευνοῦν
ἄλλα πράγματα, νομίζοντας μάλιστα πώς κά νουν
καί τό καθῆκον τους»7;
Τό πρώτιστο καθῆκον γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ
ἔρευνα καί ἡ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ του. Καί τό μεγαλύτερο λάθος, πού συνήθως διαπράττει, εἶναι ὅτι
ἀφήνει τήν αὐτογνωσία στό περιθώριο καί ἀσχολεῖται μέ τήν ἔρευνα τοῦ κόσμου. Μέ αὐτόν ὅμως
τόν τρόπο δέν σημειώνεται μόνο μιά ἄδικη κατανο
μή τοῦ ἐνδιαφέροντός του σέ βάρος τοῦ ἴδιου τοῦ
ἑαυτοῦ του, ἀλλά ἐπακολουθεῖ συχνά ἀποκλειστική μονομέρεια καί πλήρης ἐγκατάλειψη τοῦ
ἑαυτοῦ του ἐν ὀνόματι τῆς ἔρευνας τοῦ κόσμου.
Τό ἑπόμενο ἐρώτημα πού ἀνακύπτει ἀναφέρεται στά ὅρια τῶν ἐρευνῶν καί τῶν ἐφαρμογῶν
τους: Ἐπιτρέπεται νά κάνει ὁ ἄνθρωπος ὅλα, ὅσα
μπορεῖ νά κάνει; Δέν ὀφείλει νά ἔχει κάποιους
φραγμούς στίς ἔρευνες καί στίς ἐφαρμογές τους;
Ἄν ναί, πῶς μποροῦν νά καθοριστοῦν οἱ ἐπιλογές
καί οἱ φραγμοί του αὐτοί; Ποιά κριτήρια πρέπει
νά ἰσχύσουν; Ποιοί κανόνες χρειάζεται νά ὑπάρξουν; Ἰδίως στήν ἐποχή μας, πού οἱ ἐπιστημονικές
ἔρευνες βρίσκονται σέ ἔξαρση καί κινοῦνται σέ
τεράστιο φάσμα, ἔχοντας συμπεριλάβει καί καταστήσει καί τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο ἀντικείμενο
πειραματισμοῦ καί ἐπεξεργασίας, τά ἐρωτήματα αὐτά προσλαμβάνουν μεγάλη σπουδαιότητα.
Αὐτό γίνεται ἐμφανέστερο στόν χῶρο τῆς Βιοτεχνολογίας, πού διερευνᾶ τήν τεχνητή μετατροπή
τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ γιά τήν δημιουργία ὀργανισμῶν μέ νέες ἰδιότητες καί ἱκανότητες.

νέπειες γιά τήν ὑγεία καί τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου.
Ἔτσι ἄλλωστε κατανοεῖται καί τό μεγάλο ἐνδιαφέρον πού δημιουργεῖ αὐτή στήν ἐποχή μας. Παράλληλα ὅμως προκάλεσε καί σοβαρές ἀμφισβητήσεις, πού ἀφοροῦν τήν ὀρθότητα καί τήν νομιμότητα τῶν ἐρευνῶν της. Ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεως τῶν ἀνθρωπίνων ἐμβρύων, οἱ πειραματισμοί
πού γίνονται σέ αὐτά, ἡ προσπάθεια κατασκευῆς
εἰδικῶν κατηγοριῶν ἀνθρώπων, ὅπως καί ἄλλα
συναφή ἐγχειρήματα, ἐγγίζουν ἀδιάκριτα τόν
ἄνθρωπο στήν πρώιμη καί πιό ἀνυπεράσπιστη
κατάστασή του. Ἐδῶ πλέον δέν διακυβεύονται
κάποια συμφέροντα τοῦ ἀνθρώπου ἤ ἔστω καί ἡ
ἴδια ἡ ζωή του, ἀλλά ἡ ἰδιαιτερότητα καί τελικά ἡ
ταυτότητά του. Ἔτσι γίνεται ψηλαφητή ἡ ἀπειλή
τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου.

Ἡ Βιοτεχνολογία, καί ἰδιαίτερα ἡ Βιοϊατρική,
διάνοιξε μεγάλες προοπτικές μέ εὐεργετικές συ-

Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία δέν ἔχει λόγο νά ἐξετάσει ἤ νά ἀξιολογήσει τήν ἐπιστημονική ἔρευνα
καθεαυτήν. Ὀφείλει ὅμως νά τήν ἐξετάσει καί νά
τήν ἀξιολογήσει σέ σχέση μέ τό ἀντικείμενο πού

7 Βλ. Ξενοφῶντος,
8 Ἀναλυτικά γιά

Popper,The Logic of Scientific Discovery, Routledge, LondonNew York 2002, σ.17-21 καί 57-73.
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Ἀπομνημονεύματα l,1,11-12.
τό θέμα αὐτό βλέπε στό ἔργο τοῦ K.
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προσεγγίζει καί μέ τόν σκοπό πού ἐπιδιώκει.
Ἐφόσον ἡ ἔρευνα αὐτή ἐξυπηρετεῖ τόν ἄνθρωπο
καί τήν ζωή του, εἶναι φυσικό νά τήν χαιρετίζει καί
νά τήν ἐπαινεῖ. Ἀλλά ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα δέν
ἔχει βούληση ἤ συνείδηση. Καί ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ
ἀνθρώπου δέν ἐξαρτᾶται ἀπό αὐτήν, ἀλλά ἀπό
τούς στόχους πού θέ τει καί τίς διαθέσεις πού ἔχει
τό πρόσωπο πού τήν διενεργεῖ, ὁ ἐρευνητής. Τό
ἄλλο σοβαρό πρόβλημα πού ἀνακύπτει ἐδῶ, εἶναι
ὅτι ὁ ἐρευνητής δέν εἶναι μόνο κάποιο συγκεκριμένο ἤ κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, πού καί
αὐτό ἤ καί αὐτά ἀκόμα χρησιμοποιοῦνται πολλές
φορές ὡς ὄργανα, ἀλλά κυρίως κάποιοι ἀπρόσωποι ὀργανισμοί μέ δικούς τους σκοπούς καί στόχους, πού εἶναι σχεδόν πάντοτε κερδοσκοπικοί ἤ
ἐξουσιαστικοί.
Πέρα ὅμως ἀπό ὅλα αὐτά γνωρίζουμε ὅτι ἡ
ἐπιστημονική ἔρευνα δέν ἀναζητεῖ τήν ἀλή θεια
καθεαυτήν. Κριτήριο τῆς ἀλήθειας στό ἐπιστημονικό ἐπίπεδο εἶναι ἡ ἀντοχή της στήν διαψευσιμότητα8. Αὐτό σημαίνει ὅτι κάθε ἐπιστημονική ἀλήθεια εἶναι σχετική, καί ἀναγνωρίζεται ὡς ἀλήθεια
μέχρις ὅτου διαψευσθεῖ. Ἡ ἐπιστήμη προχωρεῖ
κάθε φορά μέ τήν χρήση κάποιας ἀλήθειας πού
διαπιστώνει. Καί ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα ἀποσκοπεῖ στήν ἐπισήμανση καί τήν ἀξιοποίηση τῆς
χρηστικῆς αὐτῆς ἀλήθειας. Ἡ χρήσιμη καί συμβατική αὐτή ἀλήθεια δέν πρέ πει καθόλου νά συγχέεται μέ τήν θεολογική. Ἡ θεολογική ἀλήθεια δέν
εἶναι συμβατική ἀλλά ἀπόλυτη· δέν προέρχεται
κάν ἀπό τό ἐπίπεδο τοῦ κτιστοῦ, πού εἶναι συμβατικό, ἀλλά ἀπό τό ἄκτιστο, πού εἶναι ἀπόλυτο.
Χρησιμοποιώντας τήν ἀριστοτελική ὁρολογία θά
μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ἡ θεολογία ἀποσκοπεῖ
στά «μή ἐνδεχόμενα ἄλλως ἔχειν», ἐνῶ ἡ ἐπιστήμη
στα «ἐνδε χόμενα ἄλλως ἔχειν»9.
Ἡ ἀλήθεια κατά τήν ὀρθόδοξη θεολογία δέν
ἀνακαλύπτεται ἀπό τόν ἄνθρωπο, ἀλλά προσφέρεται ἀπευθείας ἀπό τον Θεό. Καί ἔργο τοῦ
ἀνθρώπου δέν εἶναι ἡ χρήση τῆς ἀλήθειας αὐτῆς
γιά τήν τακτοποίηση ἤ τήν βελτίωση τῆς ἐπίγειας
ζωῆς του, ἀλλά ἡ ἀφομοίωσή της γιά τήν ἀνάπλαση τοῦ εἶναι του10. Ἡ ἀλήθεια, πού τελικά ταυτίζεται μέ τόν Θεό, δέν προσφέρεται ὡς ἀντικειμενική
γνώση, ἀλλά ὡς προσωπική σχέση. Τό λάθος ὅμως,
πού ἐμπεδόθηκε στήν συνείδηση τοῦ νεωτερικοῦ
καί μετανεωτερικοῦ ἀνθρώπου μέ τήν ἀπολυτοποίηση τῆς ἐπιστήμης, εἶναι ἡ ταύτιση τῆς ἐπιστημονικῆς ἀλήθειας μέ τήν καθόλου ἀλήθεια, εἶναι ἡ
ἀδιαφορία ἤ καί ἡ πλήρης περιφρόνηση τῆς ὀντολογικῆς, ὅπως καί κάθε ὑπερφυσικῆς ἀλήθειας.

9 Βλ.

Ἀριστοτέλους, Ἠθικά Νικομάχεια VI,2,1139a 7-8· Φυσικά Δ,12, 221b – 222 a 9.
10 Βλ. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, ὅ.π., σ. 124.
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Ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα μέ τήν μεθοδολογική
ἀντικειμενικότητα, πού εἶναι ἀναγκαστική καί
ἐπιβάλλεται ἀπό τίς χρησιμοποιούμενες ἐπι στη
μονικές θεωρίες, ὁδηγεῖ εὔκολα τόν ἄνθρωπο στήν
λήθη τῆς προτάξε ως τοῦ προσώπου καί τῆς ἀξίας τοῦ προσωπικοῦ. Εὔκολα τόν καθηλώνει στά
πράγματα καί τόν ἀλλοτριώνει ἀπό τόν ἐσωτερικό
του κόσμο, ἀπό τόν «κρυπτόν τῆς καρδίας ἄνθρωπον»11. Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος ὑποκύψει στόν πειρασμό αὐτόν, δέν εἶναι δυνατό νά σκέφτεται καί
νά ἐνεργεῖ σωστά οὔτε γιά τόν ἑαυτό του οὔτε γιά
τούς ἄλλους· νεκρώνεται πνευ ματικά καί ἐκπέμπει γύρω του ὀσμή θανάτου. Ψηλαφητή ἀποτύπω ση τοῦ φαινομένου αὐτοῦ ἔχουμε σήμερα στό
φυσικό περιβάλλον. Ἡ μόλυνση καί ἡ καταστροφή, πού σημειώνονται σήμερα στό φυσικό περιβάλ λον, ἀντανακλοῦν τήν μόλυνση καί τήν καταστροφή, πού προηγήθηκαν στόν ἄνθρωπο.
Ἡ ἐπέκταση τῆς μεθοδολογίας τῶν θετικῶν
ἐπιστημῶν σέ ὁλόκληρο τό ἐπιστημονικό φάσμα, ἀπ’ ὅπου δέν ἐξαιρέθηκαν οὔτε οἱ κοινωνικές
ἐπιστῆμες, ἄνοιξε ὀλισθηρό δρόμο γιά τήν ἐπιστήμη καί τήν ἐπιστημονική ἔρευνα. Ἡ μεθοδολογία αὐτή, χωρίς νά εἶναι καθ’ ἑαυτήν κακή, ἀφοῦ
ἄλλωστε ἐξυπηρετεῖ ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου μέσα
στόν κόσμο, ἀφήνει στό περιθώριο τά κεφαλαιώδη θέματα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ὅπως εἶναι ἡ ἀγάπη, ὁ πόνος, ὁ θάνατος. Ὅλα αὐτά κινοῦνται πέρα
ἀπό τήν ἀντικειμενικότητα, γιατί ἀφοροῦν τόν
ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο καί τήν σχέση του μέ ἄλλα
πρόσωπα.
Παραταῦτα ὅμως ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι καί
σέ αὐτές ἀκόμα τίς λεγόμενες θετικές ἐπιστῆμες
ὑποχωρεῖ τό μηχανιστικό κοσμοείδωλο καί ἐμφανίζονται θεωρίες πού προβάλλουν τήν ὀντολογική
σπουδαιότητα τοῦ ἀνθρώπου γιά τήν προσέγ γιση
τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Στήν προοπτική αὐτήν ὁλόκληρος ὁ φυσικός κόσμος κατανοεῖται περισσότερο ὡς «διαστρωμάτωση πολλῶν ὀντολογικῶν ἐπιπέδων, ὅπου τό ἕνα ἀναφέρεται στό ἄλλο, χωρίς
ὅμως νά χάνει τό δικό του ὀντολογικό περιεχόμενο
καί τήν δική του ἰδιαιτερότητα. Βέβαια τό ἐπίπεδο
τοῦ ἀνθρώπου ξεπερνᾶ ἀσυγκρίτως τά προηγούμενα ἐπίπεδα (φυσιοχημικό, μοριακό, βιολογικό,
ψυ χικό), ἐμφανίζοντας νέα ὀντολογικά χαρακτηριστικά»12, πού ἀνάγονται τελικά στήν ἀρχή τοῦ
προσώπου. Ἡ ἀρχή αὐτή, πού ἔχει ὡς κύριο περιεχόμενο τήν ἀγάπη, ἀποτελεῖ καί τόν μόνο οὐσιαστικό παράγοντα γιά τόν θετικό ἤ τόν ἀρνητικό
προσανα το λισμό τῆς ἐπισημονικῆς πορείας καί
ἔρευνας. 
■

11 Α' Πέτρ. 3,24.
12 Γ. Παύλου, Νόστος

1994, σ. 59.

ἀσύμμετρος προσώπου, τόμ.1, Ἀθήνα
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ
l Τοῧ Ἰωάννη Δ. Καραβιδόπουλου
Ὁμότιμου Καθηγητὴ ΑΠ Θ

Ἀπ. Παῦλος ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἱεραποστολικοῦ καὶ εὐαγγελιστικοῦ ἔργου του
ἐπιτέλεσε ἔργο γεφυρώσεως δυὸ πολιτισμῶν καὶ πιὸ συγκεκριμένα τοῦ ἑβραϊκοῦ καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ. Ἀνατεθραμμένος ‘’παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιὴλ’’ (Πράξ.
22,3) μὲ πλούσια γνώση τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης καὶ τῆς ραββινικῆς παραδόσεως καὶ ἐπιχειρηματολογίας ἀλλὰ καὶ μὲ ἑλληνικὴ
παιδεία ἀπὸ τὴν πατρίδα του τὴν Ταρσὸ τῆς Κιλικίας ἔφερε τοὺς δυὸ κόσμους καὶ πολιτισμοὺς
ὄχι σὲ μία σύγκρουση (γιὰ τὴν ὁποία γίνεται πολὺς
λόγος σήμερα ἐξ ἀφορμῆς τοῦ γνωστοῦ βιβλίου
τοῦ Samuel Hundigton, The Clash of Civilizations,
1996) ἀλλὰ σὲ δημιουργικὴ ὤσμωση καὶ δυναμικὴ
συνεργασία. Ἡ ἔλλειψη ἀφηρημένων ἐννοιῶν τῆς
ἑβραϊκῆς του προπαιδείας, ποὺ ἤξερε νὰ ἐκφράζει
κυρίως τὸ χειροπιαστὸ καὶ συγκεκριμένο, ἐπενδύθηκε ἀπὸ τὸν Παῦλο μὲ τὴν ὁρολογία καὶ τὶς
ἀφηρημένες ἔννοιες τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφικῆς
σκέψεως καὶ ἔτσι οἱ ἀλήθειες τοῦ χριστιανικοῦ
Εὐαγγελίου μεταφυτεύθηκαν ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη στὸν ἑλληνικὸ κόσμο καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ τὸ πέρασμα τῶν αἰώνων στὴν Εὐρώπη. Ἑβραϊκὴ Ἀνατολὴ
καὶ Ἑλληνικὴ Δύση ἔδωσαν στὴν ἀνθρωπότητα
ἕνα καινούργιο πολιτισμό, τὸν χριστιανικό, ποὺ
γονιμοποίησε τὴ σκέψη τῶν ἀνθρώπων, ἐνέπνευσε τοὺς καλλιτέχνες στὴν περιοχὴ τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς, τῆς Ζωγραφικῆς, τῆς Μουσικῆς καὶ στὶς
λοιπὲς πολιτιστικὲς ἐκφάνσεις καὶ μορφοποίησε
αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε Δυτικὸ πολιτισμό, ποὺ στὴ
βάση του εἶναι χριστιανικὸς πολιτισμός.
Ἀπὸ ποῦ ὅμως ἄντλησε ὁ Παῦλος τὴν ἑλληνικὴ παιδεία; Βέβαια, ἡ Ταρσὸς τῆς Κιλικίας ἦταν
γνωστὸ κέντρο ἑλληνικῆς παιδείας, στὸ ὁποῖο
ἀναζητοῦσαν καὶ προσλάμβαναν παιδαγωγοὺς
καὶ δασκάλους γιὰ τὸ παλάτι τῆς Ρώμης, καὶ τὸ
ὁποῖο κέντρο ἦταν τόπος συναντήσεως πολλῶν
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περιπλανώμενων φιλοσόφων. Ἄρα τὸ «ἀνατεθραμμένος ἐν τῇ πόλει ταύτῃ», ποὺ ὁ Λουκᾶς στὶς
Πράξεις βάζει στὸ στόμα τοῦ ἴδιου τοῦ Παύλου
(Πράξ. 22,3), καὶ οἱ εὐρύτατα διαδεδομένες στὸν
ἑλληνορωμαϊκὸ χῶρο ἑλληνικὲς ἰδέες μὲ τὶς ὁποῖες
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Ρωμαϊκός δρόμος στήν Ταρσό
τῆς Κιλικίας

ἦλθε ἀσφαλῶς σὲ ἐπαφὴ ὁ ἀνήσυχος Ἀπόστολος
ἐξηγοῦν τὶς πολλὲς παροιμιώδεις φράσεις ποὺ εἴτε
ὁ ἴδιος στὶς ἐπιστολὲς του ἀναφέρει εἴτε ὁ Λουκᾶς
στὶς Πράξεις παραθέτει στοὺς λόγους του.
Ἡ διαμάχη τῶν Δυτικῶν ἑρμηνευτῶν στὶς ἀρχὲς
καὶ τὰ μέσα τοῦ 20οῦ αἰώνα ἐὰν γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὴ θεολογία τοῦ Παύλου εἶναι ἀπαραίτητη μόνο
ἡ ἰουδαϊκὴ προπαιδεία του ἢ μόνο οἱ ἑλληνικὲς
προϋποθέσεις του χαρακτηρίζονται ἀσφαλῶς ἀπὸ
μονομέρεια. Ὁ Παῦλος χρησιμοποιεῖ καὶ τὶς δυὸ
παραδόσεις γιὰ τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο του.
Ὅπως ἐπίσης μονομερὴς καὶ ἄκρως ἐσφαλμένη εἶναι καὶ ἡ ἄποψη ὁρισμένων θεολόγων τῆς ἴδιας
ἐποχῆς ὅτι ὁ Παῦλος εἶναι ὁ πραγματικὸς ἱδρυτὴς
τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Παῦλος διακηρύττει
ὅτι εἶναι διάκονος τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ

(Β΄ Κορ. 3,6. 11,23. Ἐφ.
3,7. Κολ. 1,23. 1,25) καὶ
«λειτουργὸς Χριστοῦ εἰς
τὰ ἔθνη» (Ρωμ.11,16).
Ἡ σύγχρονη βιβλιογραφία εἶναι τόσο πλούσια ἐπὶ τῶν θεμάτων
αὐτῶν, ὥστε δὲν χρειάζεται νὰ γραφοῦν ἐδῶ
περισσότερα. Μία μόνο
λεπτομέρεια πρέπει νὰ
ἐπισημανθεῖ ἀπὸ τὴ διήγηση τοῦ Λουκᾶ στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (19,9-10), ἡ ὁποία μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ Παῦλος ἐπὶ διετίαν στὴν Ἔφεσο δίδασκε καθημερινὰ στὴ σχολὴ κάποιου Τυράννου,
καὶ μάλιστα καθὼς προσθέτει ὁ ἑλληνο-λατινικὸς
κώδικας τοῦ Βέζα (5ος-6ος αἰ.), «ἀπὸ ὥρας ε’ ἕως
δεκάτης», (ἀπὸ τὶς 11 π.μ. ὡς τὶς 4μ.μ.), δηλ. γιὰ
ἀρκετὸ χρονικὸ διάστημα τῆς ἡμέρας. Βέβαια, δὲν
ἔχουμε πληροφορίες γιὰ τὸν Τύραννο, μποροῦμε
ὡστόσο νὰ ὑποθέσουμε, κρίνοντας ἀπὸ τὸ ὄνομα, ὅτι πρόκειται γιὰ Ἕλληνα ρήτορα ἢ ἐν πάσῃ
περιπτώσει γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ ἑλληνικῆς παιδείας
ἄτομα ποὺ ἀφθονοῦσαν στὴν Ἔφεσο καὶ ἡ σχολὴ
του ἐνδεχομένως ἦταν κέντρο ἑλληνικῆς σκέψεως. Ἴσως, πέραν τῶν ἄλλων εὐκαιριῶν, καὶ ἐκεῖ ὁ
Παῦλος νὰ ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ Ἕλληνες λογίους.

Γνωστή ὡς Πομπηία τῆς Ἀνατολῆς εἶναι ἡ Ελληνορωμαϊκή πόλη Τζεράς (Γέρασα στήν
ἀρχαιότητα). Πρόκειται γιά τήν καλύτερα διατηρημένη πόλη, μιᾶς συνομοσπονδίας δέκα
Ρωμαϊκῶν πόλεων, τοῦ 1ου αἰώνα π.Χ. -τῆς Δεκάπολης
Eνατενίσεις
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Ἐκεῖνο ποὺ γνωρίζουμε εἶναι ὅτι πολλοὶ ἑλληνικοὶ ὅροι μεταστοιχειώθηκαν ἀπὸ τὸν Παῦλο καὶ
πῆραν νέο περιεχόμενο καὶ σήμερα πολιτογραφήθηκαν στὸ παγκόσμιο λεξιλόγιο μὲ τὸ νέο τους
χριστιανικὸ νόημα.
Εἶναι γνωστὸ ὅτι σὲ ὅλη τὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία ἐπικρατοῦσε ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ ὅτι
αὐτὴν μιλοῦσαν καὶ στὴν Παλαιστίνη παράλληλα μὲ τὴν ἀραμαϊκή, ἰδίως οἱ ἑλληνιστὲς Ἰουδαῖοι,
καὶ ὄχι μόνο στὴ Βόρεια Παλαιστίνη, τὴ Γαλιλαία,
τὴ ΄΄Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν΄΄, ὅπως τὴν ἀποκαλεῖ ὁ
εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος (4,15) ἢ στὴν περιοχὴ τῆς
Δεκάπολης, ὅπου ὑπῆρχαν οἱ ἑλληνικὲς πόλεις
Γάδαρα, Πέλλα, Δίον κ.ἄ. Στὴν ἐποχὴ τοῦ Μ.Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν Διαδόχων του μαρτυροῦνται περὶ
τὶς 30 πόλεις ποὺ ἢ κτίσθηκαν ἀπαρχῆς ἑλληνικὲς
ἢ μετατράπηκαν κατόπιν σὲ ἑλληνικὲς ὅπως π.χ. ἡ
Καισάρεια, ἡ Ἰουλία, ἡ Σεβάστεια, ἡ Φιλαδέλφεια
κλπ, γιὰ νὰ ἀναφέρω μόνο μερικές . Δεδομένων
λοιπῶν ὅλων αὐτῶν, εἶναι πιθανὸ ὅτι ὁρισμένες
διδασκαλίες τοῦ Ἰησοῦ ἤ συζητήσεις (ὅπως π.χ. ἡ
συζήτηση μὲ τὸν Πιλάτο πρὶν ἀπὸ τὴν σταύρωση ἤ
μὲ τὴν Συροφοινίκισσα ἢ μέ τους ΄΄Ἕλληνες’’ τοῦ
Ἰω. 12, 20ἑξ. ποὺ πῆγαν νὰ τὸν συναντήσουν) νὰ
ἔγιναν στὴν Ἑλληνική. Τὸ ὅτι ἡ ἐπιγραφὴ ἐπάνω
στὸ σταυρὸ διατυπώθηκε στὰ ἑβραϊκά, λατινικὰ
καὶ ἑλληνικὰ (βλ. Ἰωάν. 19,20 «καὶ ἦν γεγραμμένον
Ἑβραϊστί, Ρωμαϊστί, Ἑλληνιστί») εἶναι ἐνδεικτικὸ
τῆς γλωσσικῆς πραγματικότητας στὴν περιοχή.
Γεγονὸς πάντως εἶναι ὅτι οἱ ἀπόστολοι κήρυξαν
καὶ ἔγραψαν στὴν Ἑλληνική. Οἱ χριστιανοὶ κήρυκες, καθὼς βγῆκαν ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη καὶ ἄρχισαν νὰ διαδίδουν τὸ νέο λυτρωτικὸ μήνυμα στὸν
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ἑλληνορωμαϊκὸ κόσμο, μὲ πρωτοπόρο βέβαια τὸν
Ἀπ. Παῦλο, ἦταν φυσικὸ νὰ χρησιμοποιήσουν
τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. Κι ἐξίσου φυσικὸ ἦταν στὴ
γλώσσα αὐτή νὰ γραφοῦν καὶ τὰ πρῶτα χριστιανικὰ κείμενα, ὥστε νὰ γίνουν κατανοητὰ ἀπὸ
ὅλους τοὺς πολίτες τοῦ ἑλληνορωμαϊκοῦ κόσμου .
Ἀκόμη καὶ οἱ μὴ εἰδικοὶ γνωρίζουν σήμερα ὅτι
ὅλα τὰ κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης γράφηκαν
πρωτοτύπως στὰ ἑλληνικά , ἐκτὸς τοῦ ἀρχικοῦ πυρήνα τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου, ποὺ συνεγράφη «ἑβραΐδι διαλέκτῳ» (κατὰ τὴ μαρτυρία τοῦ
Παπὶα τῆς Ἱεράπολης, στὶς ἀρχὲς τοῦ 2ου αἰώνα),
ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ ἀρχικὸς πυρήνας, ποὺ περιεῖχε
κυρίως λόγια τοῦ Ἰησοῦ, μεταφράστηκε στὰ ἑλληνικὰ καὶ ἐμπλουτισμένος μὲ νέο ὑλικὸ ἀποτέλεσε
τὸ ὁμώνυμο Εὐαγγέλιο, τὸ πρῶτο στὸν κανόνα τῆς
Καινῆς Διαθήκης, ὄχι ὅμως καὶ τὸ πρῶτο χρονικὰ
στὴν τελικὴ ἑλληνικὴ μορφή του. Τὴν εὐαγγελικὴ
«πρωτιά» κατέχει ὁ Μάρκος, τὸ δεύτερο στὴ σειρὰ
τῶν βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης Εὐαγγέλιο .
Τὸ ἑλληνικὸ λεξιλόγιο προσλαμβάνεται ἀπὸ
τοὺς κήρυκες τῆς νέας πίστης καὶ γίνεται τὸ ἀγγεῖο,
οἱ ἀσκοὶ ποὺ περιέχουν τὸ νέο κρασὶ ποὺ διαχέει
τὴν ἱερὴ μέθη σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία
πλέον προσλαμβάνει καὶ πολιτογραφεῖ τοὺς ἑλληνικοὺς ὅρους μὲ τὸ χριστιανικό τους περιεχόμενο. Κι ὁ κάθε λαὸς ἐν συνέχειᾳ τὸ μεταφράζει στὴ
δική του γλώσσα καὶ τὸ ἐνσωματώνει στὸ δικό του
πολιτισμό. Ἔτσι, στὸ ἑξῆς ἡ ἑλληνικὴ λέξη «Εὐαγγέλιο» δὲν σημαίνει γενικῶς τὴ χαρμόσυνη ἀγγελία
(εὖ-ἀγγέλλω) γιὰ κάποια νίκη τῶν στρατευμάτων, ἢ
τὴν ἀμοιβὴ ποὺ παίρνει ὁ κομιστὴς τῆς ἀγγελίας ἢ
τέλος τὴ θυσία ποὺ προσφέρεται στοὺς θεοὺς γιὰ
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τὴν εἴδηση τῆς νίκης – ἔννοιες ποὺ μαρτυροῦνται
στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα - , ἀλλὰ δηλώνει τὴ
χαρμόσυνη ἀγγελία γιὰ τὴ λύτρωση ποὺ προσφέρει ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο μὲ τὴ γέννηση, τὸ σταυρικὸ θάνατο καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὥσπου
ἀπὸ τὸν 2ον αἰώνα καὶ ὕστερα ἡ λέξη «Εὐαγγέλιο»
δηλώνει τελικὰ καὶ τὰ βιβλία ἐκεῖνα (τὰ γνωστὰ
τέσσερα της Καινῆς Διαθήκης) ποὺ περιέχουν καὶ
ἀφηγοῦνται τὴ ζωή, τὴ διδασκαλία, τὰ θαύματα, τὸ
τέλος καὶ τὴ νέα ἀρχὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Τὸ ἴδιο καὶ οἱ λέξεις «ἀπολύτρωση», «ἀπόστολος», «ταπείνωση», «σοφία» κ.ἄ.π. Ὁ «Ἀπόστολος», ἀπὸ οὐσιαστικὸ ἢ ἐπίθετό της ἀρχαιότητας
ποὺ δήλωνε τὸν ἀρχηγὸ ναυτικῆς ἀποστολῆς ἢ
τὴν ἴδια τη ναυτικὴ ἀποστολὴ ἢ μία ὁμάδα ἐποίκων καὶ κυρίως αὐτὸν ποὺ ἀποστέλλεται γιὰ νὰ
μεταδώσει κάποια ἀγγελία - πάντως οὐδέποτε μὲ
θρησκευτικὴ ἔννοια - τώρα παίρνει εἰδικὴ τεχνικὴ
ἔννοια καὶ δηλώνει εἴτε γενικὰ τὸν κήρυκα τοῦ
χριστιανικοῦ εὐαγγελίου ἢ κάποιον ἐξέχοντα χριστιανὸ διδάσκαλο, εἴτε μὲ εἰδικότερη ἔννοια καὶ
σὲ πληθυντικὸ ἀριθμὸ τὴ στενὴ ὁμάδα τῶν δώδεκα μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ.
Ἐπίσης ἡ λέξη «ἀπολύτρωσις» μεταφέρεται
ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ
περιοχή, ὅπου δήλωνε τὴν ἐξαγορὰ αἰχμαλώτου
ἢ δούλου μὲ ἀντικαταβολὴ κάποιου ποσοῦ («λύτρα»), στὴ θρησκευτικὴ περιοχὴ καὶ ἀποβαίνει
βασικὴ ἔννοια τῆς χριστιανικῆς θεολογίας, συνώνυμή της σωτηρίας.
Τὴν ἴδια ἐννοιολογικὴ διαφοροποίηση ἀπὸ τὸ
κοινωνικὸ στὸ θεολογικὸ καὶ πνευματικὸ ἐπίπεδο γνωρίζουν καὶ οἱ ὅροι «ταπείνωση» - «ταπεινοφροσύνη» - «ταπεινός». Ὁ «ταπεινός» στὴν ἀρχαία
ἑλληνικὴ γραμματεία εἶναι ὁ κοινωνικὰ ἀσήμαντος, χωρὶς ὑπόληψη καὶ δύναμη, ὁ ἔχων δουλικὸ
φρόνημα, ὁ κατώτερος, γενικὰ ὁ δοῦλος. (Σπάνιες εἶναι οἱ ἐξαιρέσεις, ὅπου τὸ ἐπίθετο αὐτὸ καὶ
οἱ συναφεῖς ὅροι ἔχουν θετικὴ ἔννοια, ἰδίως στὸν
Πλάτωνα καὶ τὸν Αἰσχύλο). Γιὰ πρώτη φορὰ φορτίζεται μὲ θετικὸ περιεχόμενο ἡ «ταπεινοφροσύνη» καὶ οἱ συναφεῖς λέξεις (ταπεινοῦσθαι, ταπεινός, ταπείνωση) στὴν Καινὴ Διαθήκη, ὅπου δηλώνουν τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἐγωκεντρικὴ ἔπαρση καὶ παράλληλα τὴν ἐμπιστοσύνη
του στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, καθὼς καὶ τὸ θυσιαστικὸ
ἄνοιγμα πρὸς τὸ συνάνθρωπο, κατὰ τὸ πρότυπό
τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος προβάλλεται,
ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο πάλι, ὡς ὑπόδειγμα
ἄκρας ταπείνωσης (Φιλ. 2,6 ἑξ.).
Τέλος, ἡ «σοφία» προσλαμβάνεται δημιουργικὰ καὶ μεταπλαστικὰ ἀπὸ τὸν Ἀπ. Παῦλο καί,
ἐνῶ διατηρεῖ τὸν λογικὸ ὁρισμὸ της ὡς ἐπιδεξιότητας καὶ γνώσης, μεταπλάσσεται σὲ θεολογικὴ
καὶ δὴ χριστολογικὴ ἔννοια: Σοφία τοῦ Θεοῦ εἶναι
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ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Θεὸς ἐπεμβαίνει στὸν κόσμο καὶ οἰκονομεῖ τὴ ριζικὴ ἀνακαίνιση καὶ σωτηρία του. Σοφία τοῦ Θεοῦ εἶναι τελικὰ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ἔτσι, ὁ Παῦλος παρουσιάζει μία ἐντελῶς
καινούργια ἔννοια τῆς σοφίας, ποὺ χαρακτηρίζει
ἕναν καινούργιο κόσμο, τὸν χριστιανικό .
Τὸ ἴδιο συνέβη μὲ τοὺς μεταλλαγμένους στὸν
Χριστιανισμὸ ἑλληνικοὺς ὅρους, ποὺ ἔγιναν γνωστοὶ μὲ τὸ νέο τοὺς ἐννοιολογικὸ περιεχόμενο, τὸ
χριστιανικό: Ἐκκλησία, βάπτισμα, λειτουργία,
ἐπίσκοπος, διάκονος, ἄγγελος, μοναχός κλπ.
Ἤδη ἐνωρίττερα κατὰ τὴ μετάφραση τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπὸ τοὺς Ο΄ παρατηρεῖται ἡ
μετάπλαση τοῦ βιβλικοῦ μηνύματος κατὰ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν ἑλληνικὸ κόσμο: Ὁ Θεὸς μέσα
ἀπὸ τὴ φλεγόμενη βάτο, ὅταν στέλνει τὸν Μωυσῆ
νὰ ἐλευθερώσει τοὺς Ἑβραίους ἀπὸ τὴ δουλεία
τῆς Αἰγύπτου, ἀνταποκρίνεται στὸ αἴτημα τοῦ τελευταίου καὶ τοῦ φανερώνει τὸ ὄνομά του: «Ἐγὼ
εἶμαι ἐκεῖνος ποὺ εἶμαι» , τοῦ λέγει κατὰ τὸ ἑβραϊκὸ κείμενο (Ἔξοδ. 3,14) - σὲ ἀντίθεση βέβαια μὲ
τοὺς ἄλλους θεοὺς ποὺ «δὲν εἶναι», δὲν ὑπάρχουν.
Εἶναι ἄξιο προσοχῆς ὅτι ἡ ἑλληνικὴ μετάφραση
τῶν Ο’ ἀποδίδει τὴ φράση μὲ ἔκδηλη τὴν ἐπίδραση
τῆς Πλατωνικῆς φιλοσοφίας καὶ ὁρολογίας «Ἐγὼ
εἰμὶ ὁ Ὤν». Ἔτσι ἡ ἐπιγραφὴ Ο ΩΝ θὰ ἀναγράφεται
τοῦ λοιποῦ στὸ φωτοστέφανο τοῦ Παντοκράτορα
Χριστοῦ στὴ Βυζαντινὴ τέχνη. 
■
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Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ «ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»
ΚΑΙ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ»*

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
l Του Χρήστου Κ. Οικονόμου
Καθηγητή και Προέδρου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας ΑΠΘ

Στόχοι του Σεμιναρίου
Ορθοδόξου Ερμηνευτικής
Θεολογίας (ΣΟΕΘ)
ια πέμπτο ήδη χρόνο αναδεικνύεται ο
Διεθνής χαρακτήρας του Σεμιναρίου
μας που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή
τους Καθηγητές, καθώς επίσης και τους
Μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους εκπονούντας Διδακτορικές Διατριβές, του
Τομέα Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας,
του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, με διακεκριμένους επιστήμονες από τον
ελλαδικό και τον διεθνή χώρο, τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Αμερική. Πιστεύω ότι μέσα από
ένα τέτοιο διάλογο υπερβαίνεται η εσωστρέφεια
των ελληνικών Πανεπιστημίων και των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών και αναπτύσσεται
ένας διάλογος σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο.
Έτσι παρουσιάζονται από τη μια οι τάσεις των θεολογικών και ιδιαίτερα των βιβλικών, πατερικών
και θρησκειολογικών σπουδών στα διάφορα Πανεπιστήμια του κόσμου και από την άλλη με τον
διάλογο διερευνώνται οι θεολογικές απόψεις των
Προτεσταντών και Ρωμαιοκαθολικών βιβλικών
θεολόγων και αναδεικνύονται ομοιότητες και δια-

φορές με την Ορθόδοξη Ερμηνευτική παράδοση,
την οποία εκπροσωπούμε οι ορθόδοξοι ερμηνευτές
στον ελληνικό και παγκόσμιο χώρο της οικουμενικής Ορθοδοξίας.
Είναι λογική πραγματικότητα το γεγονός ότι
δεν υπάρχει απροϋπόθετη θεολογία. Δεν μπορεί να
αναπτυχθεί θεολογία ή βιβλική ερμηνευτική έξω
από το διομολογιακό και διορθόδοξο πλαίσιο μελέτης και έρευνας, τόσο των βιβλικών κειμένων όσο
και της εκκλησιαστικής παράδοσης, δηλ. έξω από
τα πλαίσια της κάθε θεολογικής, εκκλησιαστικής,
ομολογιακής τάσης και κατάστασης. Γι’ αυτό είναι
απόλυτα δικαιολογημένος ο διάλογος τον οποίο
καθιερώσαμε για πέμπτο χρόνο στο Τμήμα μας,
για να αναδείξουμε την Ορθόδοξη ερμηνευτική
παράδοση διαλεγομένη διομολογιακά, διορθόδοξα
και διαθρησκειακά. Εξάλλου αυτό ήταν το πνεύμα του ίδιου του θεμελιωτή της πίστεώς μας Ιησού
Χριστού, σ’ αυτό στοχεύει η παύλεια θεολογία και
σ’ αυτό εστιάζει την προσοχή της η πατερική θεολογία διαχρονικά.
Το Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας είναι η συνισταμένη των Βιβλικών Σπουδών, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, των Πατερικών Σπουδών, από την σκοπιά που αφορά στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, των Θρησκειολογικών
Σπουδών από την οπτική γωνία της συμβολής και

* Η παρουσίαση του J. Moltmann πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2010, στο Δ΄ Αμφιθέατρο της Θεολογικής Σχολής, στα πλαίσια του
«Σεμιναρίου Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας» που διοργανώνει

ο Τομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας, του Τμήματος
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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της κατανόησης των θρησκειοιστορικών δεδομένων της Αγίας Γραφής και της σπουδής των γλωσσών, Ελληνικών, Λατινικών και Εβραϊκών, του
Τομέα Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας.
Τον επόμενο χρόνο το ΣΟΕΘ θα εστιάσει την
προσοχή του σ’ ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα: «Αγία
Γραφή και Ιερά κείμενα των Μονοθεϊστικών θρησκειών (Χριστιανισμού, Ιουδαϊσμού και Μουσουλμανισμού). Αλληλεπιδράσεις και διαφορές». Θα
κληθούν οι σπουδαιότεροι θεολόγοι από πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης, της Αμερικής
και του Ισραήλ να διαλεχθούμε για τη σχέση και
τις αλληλεπιδράσεις των ιερών μας κειμένων και
να επισημάνουμε τις κοινωνικές τους προεκτάσεις.
Θέλω στο σημείο αυτό να διευκρινίσω ότι πρόκειται για καθαρή διεπιστημονική διεργασία που
εντάσσεται στο σχεδιασμό της αναμόρφωσης του
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματός μας και
όχι για συγκρητιστικές τάσεις, που είναι έξω από
τη δηλωμένη Ορθόδοξη ερμηνευτική μας παράδοση. Έτσι, πιστεύω, αναδεικνύεται στο σύγχρονο
κόσμο σ’ ένα πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο η
αξία και η συμβολή της ορθόδοξης ερμηνευτικής
παράδοσης στο παρελθόν, στο παρόν και το μέλλον
των Βιβλικών και Πατερικών σπουδών.
Στο τέλος της φετινής πέμπτης χρονιάς λειτουργίας του ΣΟΕΘ ο Τομέας αποφάσισε τη δημοσίευση όλων των ομιλιών που θα είναι γύρω στις
πενήντα (50), στα ελληνικά και τα αγγλικά μαζί,
για να γίνει γνωστό το έργο που επιτελείται και να
εμπλουτιστεί η Βιβλική Βιβλιογραφία με πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες μελέτες, στη σειρά του
Τμήματός μας «Βιβλικές Μελέτες».
Είναι μεγάλη τιμή και χαρά μου που ως Πρόεδρος του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας και Πρόεδρος του Σεμιναρίου, έχω το
προνόμιο σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια
των δραστηριοτήτων του Σεμιναρίου Ορθοδόξου
Ερμηνευτικής Θεολογίας (ΣΟΕΘ), του Τομέα Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας, να υποδέχομαι και να παρουσιάσω μια από τις μεγαλύτερες
θεολογικές προσωπικότητες του 20ού και 21ου αιώνα, τον διάσημο Καθηγητή της ιστορικής σχολής της Τυβίγγης Jürgen Moltmann. Ο Moltmann
σφράγισε με τη θεολογική του δεινότητα τον θεολογικό διάλογο του αιώνα μας με τη νέα θεωρία
της «Θεολογίας της Ελπίδας» και της «Πολιτικής
Θεολογίας».

1. Εσχατολογία του 20ού αιώνα
Μια από τις βασικές πτυχές της θεολογίας του
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20ού αιώνα στη Δυτική θεολογία ήταν η έμφαση
στον εσχατολογικό χαρακτήρα του Χριστιανισμού.
Η εσχατολογία στον Προτεσταντικό κόσμο είχε περιοριστεί σε μια διδασκαλία περί των εσχάτων, στο
συστηματικό κλάδο της Θεολογίας, εν είδει παραρτήματος των άλλων χριστιανικών αληθειών.
Στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ού αιώνα πρώτα ο Johannes Weiss και έπειτα ο Albert
Schwitzer με την «έρευνα του βίου του Ιησού»,
αντικατέστησαν τον «ηθικό Ιησού», ως εκφραστή
του μηνύματος της αγάπης, της φιλεύθερης θεολογίας, με τον «εσχατολογικό Ιησού» ο οποίος κήρυξε τη βασιλεία του Θεού ως κατάσταση μελλοντική και υπερκόσμια. Τα έργα των δύο παραπάνω
ερευνητών μεταφράστηκαν στα ελληνικά από τον
«Άρτο Ζωής», με πρωτοβουλία του αείμνηστου
Καθηγητή της Καινής Διαθήκης Σάββα Αγουρίδη
(Βλ. J. Weiss, Ο αρχέγονος Χριστιανισμός. Η ιστορία της περιόδου 30-150 μ. Χ., Αθήνα 22001, και Al.
Schwetzer, Ιστορία της έρευνας του βίου του Ιησού,
Αθήνα 1982).
Ο Schweitzer με τη «συνεπή εσχατολογία»
υποστηρίζει ότι ο Ιησούς είναι εσχατολογικός, γιατί έζησε προσδοκώντας το τέλος του κόσμου και
τον ερχομό της βασιλείας του Θεού. Αυτός ο Ιησούς
δεν είναι πειστικός, όπως ο Ιησούς της φιλελεύθερης θεολογίας. Έτσι η «συνεπής εσχατολογία» του
Schweitzer επέβαλε την εσχατολογική διάσταση
του Χριστιανισμού, αντίθετα με την «παροντική εσχατολογία» που κινείται στην εσχατολογία
του παρόντος. Αυτή η εσχατολογία εκφράζεται
τόσο στη «διαλεκτική θεολογία» του Karl Barth
όσο και στην «υπαρξιστική θεολογία» του Rudolf
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Bultmann. Επανασύνδεση της εσχατολογίας με
την ιστορία, «ιστορία της σωτηρίας» έχουμε στον
Cullmann και παράλληλα στον Pannenberg την
«αποκάλυψη ως ιστορία».

2. J. Moltmann και «Θεολογία
της ελπίδας»
Ο J. Moltmann παρουσιάζει μια νέα θεώρηση
της εσχατολογικής θεολογίας, ως «ιστορικής εσχατολογίας», ως διδασκαλία της ελπίδας και της πρακτικής της ελπίδας. Το 1964 ο ευαγγελικός θεολόγος και καθηγητής της συστηματικής θεολογίας
της Βόννης εξέδωσε το έργο του με τίτλο «Θεολογία
της ελπίδας», (Theologie der Hoffnung, Βόννη 1964,
Μόναχο 121985). Η εσχατολογική θεολογία παρουσιάζεται ως θεολογία της ελπίδας, με το θεολογικό
αξίωμα του πρωτείου της ελπίδος, στα πλαίσια μιας
εσχατολογικής χριστολογίας και μιας μεσσιανικής
εκκλησιολογίας: «στη χριστιανική ζωή η προτεραιότητα ανήκει στην πίστη, αλλά το πρωτείο στην
ελπίδα», τονίζει ο Γερμανός Καθηγητής.
Ο Moltmann γίνεται καθηγητής στην περίφημη θεολογική σχολή της Τυβίγγης το 1967 και
συνεχίζει ως μέλος της μεταρρυθμισμένης Εκκλησίας τη θεμελίωση της θεωρίας του περί του
πρωτείου της ελπίδας. Η ελπίδα είναι ελπίδα της
πίστης, και όχι αντίστροφα· πρώτα έρχεται φυσικά
η πίστη, στον καλβινιστή προτεστάντη θεολόγο
και μετά η ελπίδα, δηλ. η πίστη πρέπει να εξελιχθεί σε ελπίδα.
Η εσχατολογική χριστολογία του Moltmann
ξεκινά από την Παλαιά Διαθήκη, όπου υπάρχει
η εμπειρία επαγγελιών, προσδοκιών και ελπίδων. Στους προφήτες έχουμε σαφώς, κατά τον
Moltmann, εμπειρία εσχατολογικής ελπίδας.
Συνεπώς η έμφαση στον Ιουδαϊσμό δε βρίσκεται
στις θεοφάνειες, αλλά στις επαγγελίες του Θεού.
Ωστόσο, μπορούμε να προσθέσουμε, ότι στο Χριστιανισμό θεοφάνειες και επαγγελίες είναι δύο
όψεις του ιδίου νομίσματος για τη θεολογία του
άσαρκου Λόγου. Η αποκάλυψη έχει χαρακτήρα
επαγγελίας η οποία ανοίγει νέους ιστορικούς και
εσχατολογικούς ορίζοντες. Η επαγγελία, κατά τον
Moltmann, αποκτά εσχατολογικό χαρακτήρα όταν
έχει παγκόσμια προοπτική: «Η παγκοσμιοποίηση
της επαγγελίας», τονίζει ο Moltmann, «βρίσκει το
δικό της έσχατον στην επαγγελία της κυριαρχίας
του Γιαχβέ πάνω σε όλους τους λαούς. Η εντατικοποίηση της επαγγελίας κινείται προς την εσχατολογική πραγματικότητα μέσω της απόρριψης του
θανάτου», (J. Moltmann, Theologie der Hoffnung,
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σ. 119). Συνεπώς η χριστιανική εσχατολογία ως
προϊόν του Πάσχα είναι ουσιαστικά χριστολογία
με εσχατολογική προοπτική (J. Moltmann, ό.π. σ.
175). Έτσι στην ανάσταση του Χριστού βρίσκεται
η προοπτική του μέλλοντος της ανθρωπότητος.
Ξεκινώντας από αυτή την αρχή ο Moltmann
υποστηρίζει ότι η χριστιανική κοινότητα κινείται στη Μεσσιανική εκκλησιολογία και συνέπεια
της επαγγελίας είναι η ιεραποστολή, ως έκφραση
της αγάπης της χριστιανικής κοινότητας για τον
κόσμο. Ο Χριστιανισμός χάνει τον ρόλο της «θρησκείας της κοινωνίας» που είχε από την εποχή του
Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι τα μέσα του 19ου
αιώνα, και κατά τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία
ως την Β’ Βατικάνεια Σύνοδο. Εξάλλου ο ρόλος
αυτός της Εκκλησίας ως «θρησκείας της κοινωνίας», υποστηρίζει ο Moltmann, δεν περιέχεται στην
Καινή Διαθήκη, αλλά προέρχεται από την κοινωνία που θέλει η Εκκλησία να έχει θεσμικό ρόλο. Η
χριστιανική κοινότητα ζει με μια επαγγελία που
ανοίγει έναν ορίζοντα ελπίδας για όλη την ανθρωπότητα: «υπηρετεί την επερχόμενη σωτηρία του
κόσμου», κατά τον Moltmann, «και είναι σαν ένα
βέλος που εκτοξεύεται στον κόσμο για να δείξει
το μέλλον» (J. Moltmann, ό.π., σ. 303). Γι’ αυτό ο
Moltmann με το έργο του: Το πείραμα της ελπίδας
(Das Experiment Hoffnung 1974) και την τριλογία
του: Η Εκκλησία εν τη δυνάμει του Πνεύματος
(Kirche in der Kraft des Geistes, 1975), ο Εσταυρωμένος Θεός (Der gekrenzigte Gott, 1972) και η Θεολογία της ελπίδας (1964), υποστηρίζει δυναμικά
την «μελλοντική εσχατολογία», και προβάλλει την
ιεραποστολή ως καθήκον όλων των χριστιανών
και όχι μόνον των ηγετών της Εκκλησίας. Ερμηνεύει το γεγονός του Χριστού όχι ως εκπλήρωση,
αλλά επιβεβαίωση της επαγγελίας, που ανοίγεται
μπροστά σ’ένα παγκόσμιο και ριζοσπαστικό μέλλον ανάστασης και ζωής.
Απαντώντας ο Moltmann στους επικριτές της
«μελλοντικής εσχατολογίας» τόνισε ιδιαίτερα ότι
η χριστιανική ελπίδα είναι διαμαρτυρία εναντίον
της φτώχειας, της αδικίας, της αμαρτίας και του
θανάτου, αποφασισμένη να σηκώσει το σταυρό
της πραγματικότητας.
Με τον τρόπο αυτό ο Moltmann συνέδεσε
άμεσα τη θεολογία της ελπίδας με τη θεολογία
του σταυρού, (βλ. O Εσταυρωμένος Θεός, Der
gekrenzigte Gott, 1972). Αυτό αποτελεί επίδραση
της προτεσταντικής θεολογίας στον Moltmann,
ο οποίος εμβαθύνοντας στη χριστιανική ελπίδα,
υποστηρίζει ότι θεμελιώνεται μεν στην ανάσταση
του Χριστού, αλλά αναφέρεται με άμεσο τρόπο στο
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σταυρό. Γι’ αυτό, κατά τον Moltmann, ο εσταυρωμένος Θεός προσδίδει βάθος και ριζοσπαστικότητα
στην ελπίδα, εισάγοντας την ιστορία του ανθρώπινου πάθους στη μεσσιανική δράση. Επιτρέπεται
το πάθος του ίδιου του Θεού για να εμβαθύνει τη
συμμετοχή του Θεού στο πάθος του κόσμου.
Όμως, κατά την άποψή μου, το σημείο όπου ο
Moltmann συναντάται με την Ορθόδοξη ερμηνευτική παράδοση είναι στην ανάλυση των καινοδιαθηκικών όρων της «παράδοσης» και της «εγκατάλειψης» του Χριστού στο σταυρό. Ο μονοθεϊσμός,
κατά τον Moltmann, δεν μπορεί να λειτουργήσει
ως ερμηνευτικό κλειδί του σταυρού. Ο σταυρός
πρέπει να κατανοηθεί με τριαδολογικούς όρους.
Στο γεγονός του σταυρού τα θεία πρόσωπα συναντιώνται μέσα από την αμοιβαία τους σχέση, ενώ
παράλληλα στο γεγονός του σταυρού συντελείται
η «ιστορία του Θεού». Στο σταυρό ο Πατέρας και
ο Υιός παραδίδονται ο ένας στον άλλον τόσο, όσο
απομακρύνονται και αποχωρίζονται με τον βαθύτερο τρόπο στην εγκατάλειψη. O Πατέρας ως εκείνος που εγκαταλείπει τον Υιό στο πάθος και στο
θάνατο και ο Υιός ως εκείνος που εγκαταλείπεται.
Όμως, ταυτόχρονα, είναι ενωμένοι με τον στενότερο τρόπο της παράδοσης. O Πατέρας ως εκείνος
που παραδίδει τον Υιό στην αγωνία της εγκατάλειψης και υποφέρει γι’αυτό, και ο Υιός ως εκείνος
που παραδίδεται και που εκούσια παραδίδει τον
εαυτό του στην αγωνία και στο θάνατο. Αυτό που
πηγάζει από το συμβάν μεταξύ Πατέρα και Υιού
στο σταυρό είναι το Πνεύμα, που δικαιώνει, φανερώνει το μέλλον και δίνει ζωή. Το υποκείμενο
αυτής της «ιστορίας του Θεού» δεν μπορεί να είναι
ο απαθής ή ουδέτερος Θεός της ελληνικής μεταφυσικής, αλλά ο Θεός νοούμενος ως «η ενότητα
εκείνης της διαλεκτικής και πλούσιας σε ένταση
ιστορίας που βιώθηκε από τον Πατέρα, από τον Υιό
και από το Πνεύμα στο σταυρό του Γολγοθά».
Αυτή η «ιστορία του Θεού», που συντελείται
στο σταυρό, προβάλλεται ως «ιστορία της ιστορίας»,
δηλαδή ως υπερβατική ιστορία, που εμπερικλείει
μέσα της την ιστορία του ανθρώπου, την ερμηνεύει
και τη σώζει: «Η «ιστορία του Θεού», όπως παρουσιάζεται, χειροπιαστή κατά το θάνατο του Ιησού στον
Γολγοθά, περιέχει όλο το βάθος και τις αβύσσους
της ανθρώπινης ιστορίας και μπορεί να κατανοηθεί
ως ιστορία της ιστορίας. Κάθε ανθρώπινη ιστορία,
εφόσον είναι σημαδεμένη από την ενοχή και το θάνατο, ξεπερνιέται σε αυτήν την «ιστορία του Θεού»,
δηλαδή στην Τριάδα, και ολοκληρώνεται στο μέλλον της «ιστορίας του Θεού». Δεν υπάρχει κανένα
πάθος που σε αυτήν την ιστορία του Θεού να μην
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είναι πάθος του Θεού, όπως δεν υπάρχει κανένας
θάνατος που να μη γίνεται θάνατος του Θεού στην
ιστορία του Γολγοθά. Γι’ αυτό δεν θα υπάρχουν
ούτε ζωή, ευτυχία και χαρά που δεν θα ολοκληρωθούν, μέσω της ιστορίας του, στην αιώνια ιστορία,
στην ατελεύτητη χαρά του Θεού.
Ο σταυρός εδώ ερμηνεύεται ως «συμβάν του
Θεού», ως ιστορία του Θεού και κατά συνέπεια, ως
«ιστορία της ιστορίας του ανθρώπου», δια της οποίας η ανθρώπινη ιστορία είναι εν τω Θεώ· όχι κατά
τρόπο εγελιανό: ο Θεός εν τη ιστορία, αλλά χριστιανικά: η ιστορία εν τω Θεώ. Η ιστορία του ανθρώπου
– που είναι ιστορία ελπίδας και πάθους- διασώζεται
στην «ιστορία του Θεού», που συντελείται στο
σταυρό. Η θεολογία του σταυρού, στην εκδοχή του
Moltmann, πασχίζει να στοχαστεί το σταυρό με τέτοιον τρόπο, που η ιστορία του ανθρώπινου πάθους
να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο στοχασμού
εν Θεώ. Η θεολογία του σταυρού γίνεται λοιπόν
τριαδική θεολογία του σταυρού. Στη συστηματική
προσπάθειά του να εισαγάγει το πάθος στον Θεό και
να αναγνώσει έτσι την ιστορία του ανθρώπινου πάθους στην «ιστορία του Θεού», ο Moltmann εγκαινιάζει μια αντιπαράθεση ανάμεσα στη χριστιανική
θεολογία, από τη μια πλευρά, και την απαθή θεολογία της ελληνικής Αρχαιότητας και την παθητική
θεολογία της νεότερης εβραϊκής σκέψης, από την
άλλη (J. Moltmann, Der gekreuzigte Gott, σ. 233.
Πρβλ. R. Gibellini, Η θεολογία του εικοστού αιώνα, Μετάφραση Παν. Αρ. Υφαντή, εκδ. Άρτος Ζωής,
Αθήνα 2002, σελ. 364-365).
Η προφητεία, κατά τον Moltmann, δεν είναι
στην ουσία της πρόβλεψη του μέλλοντος, αλλά
βλέμμα στραμμένο στο παρόν πάθος του Θεού,
στην οδύνη του για την απιστία του Ισραήλ, στη
μέριμνά του για τη δικαιοσύνη και τη δόξα του
στον κόσμο. Είναι ένα πάθος που εδράζεται στην
ελευθερία του Θεού και συμπίπτει με το βαθύτατο ενδιαφέρον του για τον άνθρωπο και τον κόσμο.
Έτσι ο Moltmann συνδέει άμεσα τη «θεολογία
της ελπίδας» με τη «θεολογία του σταυρού», οπότε την εβραϊκή παθητική θεολογία τη μεταβάλλει
σε μια τριαδική θεολογία του σταυρού και σε μια
εν Πνεύματι οικουμενική ανθρωπολογία της συμπάθειας, οπότε έτσι συναντιέται με την ορθόδοξη
ερμηνευτική παράδοση.

3. J. Moltmann και «πολιτική
θεολογία»
Μετά τον κύκλο της «θεολογίας της ελπίδας»
(1964-1975) ο J. Moltmann προσχώρησε στο πρό31

γραμμα της «πολιτικής θεολογίας», το 1968, με ένα
θεολογικό πρόγραμμα συστηματικής θεολογίας, με
μια σειρά Συστηματικών συμβολών στη θεολογία:
Systematische Beträge zur Theologie, από το 1980.
(βλ. J. Moltmann, Trinität und Reich Gottes. Zur
Gotteslehre, Μόναχο 1980. Gott in der Schöpfung
Ökologische Schöpfungslehre, Μόναχο 1985. Der
Weg Jesu Christi. Christologie in messianischen
Dimensionen, Μόναχο 1989. Der Geist des Lebens.
Eine ganzheitliche Pneumatologie, Μόναχο 1991).
Ως γνωστό το πρώτο μισό της δεκαετίας του
’60 χαρακτηρίζεται στο χώρο της ρωμαιοκαθολικής θεολογίας από την εκκλησιολογική θεματική που συζητήθηκε στη Β΄ Βατικάνεια Σύνοδο
(1962-1965), ενώ στο χώρο της προτεσταντικής θεολογίας κυριαρχεί η «θεολογία της ελπίδας» του J.
Moltmann. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’60
τόσο στον καθολικό όσο και στον προτεσταντικό
χώρο, περνάμε στην πολιτική καμπή της θεολογίας με τη δημιουργία της «πολιτικής θεολογίας»
στον ευρωπαϊκό χώρο (1968-1972). Πρόκειται για
την περίοδο που στον Ορθόδοξο ελλαδικό χώρο
αδρανεί η θεολογική δραστηριότητα λόγω της
επταετίας της δικτατορίας.
Με την προσχώρησή του ο Moltmann το 1968
στο πρόγραμμα της «πολιτικής θεολογίας» δίνει
μια συγκεκριμένη διάσταση στη χριστιανική
ελπίδα. Σε αυτή την προοπτική η «θεολογία της
ελπίδας» υλοποιεί τις ενέργειες της ελπίδας του
χριστιανισμού. Η θεολογία του σταυρού συμπεριλαμβάνει στις ενέργειες της ελπίδας, τις ενέργειες
της αντίστασης και της απελευθέρωσης. Οι ενέργειες της ελπίδας την καθιστούν ικανή και αποφασιστική στην υπομονή και την εγκαρτέρηση,
οπότε έχουμε την «μακροχρόνια ελπίδα». Ωστόσο
η στρατηγική των ενεργειών της ελπίδας μας δίνει
το «πείραμα της ελπίδας», δηλ. το επιτακτικό χρέος
της χριστιανικής κοινότητας ως «μεσσιανικής κοινότητας» και εμπροσθοφυλακής του απελευθερωμένου κόσμου. Επομένως, κατά τον J. Moltmann,
η χριστιανική ελπίδα είναι δημιουργική ελπίδα:
«Εμείς, τονίζει ο Γερμανός θεολόγος, δεν είμαστε
μόνο οι ερμηνευτές του μέλλοντος, αλλά και συνδημιουργοί του, η ελπιδοφόρα δύναμη του οποίου,
όπως επίσης και η εκπλήρωσή του, είναι ο Θεός»
(J. Moltmann, “Argumente für eine eschatologische
Theologie”, στο Umkehr zur Zukunft, σ. 164).
Πέραν από την τριαδολογική ερμηνεία του
σταυρού και της ελπίδας της αναστάσεως, ο J.
Moltmann συναντάται με την Ορθόδοξη ερμηνευτική παράδοση και σε ένα άλλο κεφαλαιώδους
θεολογικής σημασίας θέμα, την εκκλησιολογία. Ο
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Moltmann ξεκινά τη θεολογία της ελπίδας με αφετηρία το Πάσχα, επιστρέφει ως ευαγγελικός στη
θεωρία του σταυρού της Μεγάλης Παρασκευής
και από εκεί προχωρά πάλι προς την αποστολή του
Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή. Έτσι η θεολογία της ελπίδας ξεκινά από την εσχατολογική χριστολογία προς μια χριστολογική εσχατολογία και
φθάνει στη μεσσιανική εκκλησιολογία, τονίζοντας ότι η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Χριστού.
Η εκκλησιολογία, κατά τον Moltmann, πρέπει να
αναπτύσσεται με αφετηρία τη χριστολογία. Αντίθετα στον Προτεσταντισμό η τάση είναι να διαλύεται η
εκκλησιολογία στη χριστολογία (Χριστομονισμός),
ενώ στον Ρωμαιοκαθολικισμό διαλύεται η Χριστολογία στην απόλυτη εκκλησιολογία (Παπισμός). Η
Εκκλησία του Χριστού, τονίζει ο Moltmann, ζει στον
ορίζοντα της βασιλείας, γιατί ζει με την παρουσία και
τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, και συνεχίζει ο
Γερμανός θεολόγος με μια εκκλησιολογία που συναντάται με την Ορθόδοξη: «Η Εκκλησία κατανοείται
εν τη παρουσία του Αγίου Πνεύματος ως μεσσιανικός λόγος για τη Βασιλεία που έρχεται, εφόσον ακούει τη γλώσσα της μεσσιανικής εποχής και γιορτάζει
τα σημεία της αφετηρίας και της ελπίδας στο βάπτισμα και στο δείπνο του Κυρίου, αντίστοιχα. Στη μεσσιανική γιορτή η Εκκλησία αποκτά συνείδηση της
ελευθερίας της και της αποστολής της. Η Εκκλησία
δοκιμάζεται εν τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματος ως
μεσσιανική κοινότητα στην υπηρεσία της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο» (J. Moltmann, Kirche in
der Kraft des Geistes, Μόναχο 1975, σ. 316. Πρβλ. R.
Gibellini, ό. π. σ. 367).
Ο Moltmann δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον μεσσιανικό χαρακτήρα της θεολογίας της ελπίδας,
γι’ αυτό στην μελέτη του, «Ιουδαϊκός και Χριστιανικός μεσσιανισμός», (Jüdischer und Christlicher
Messianismus, 1974, σ. 220), παρουσιάζει την αντιπαράθεση Χριστιανισμού και Ιουδαϊσμού στο θέμα
της μεσσιανικότητας του Χριστού. Μεσσιανισμός
χωρίς Χριστολογία είναι η άποψη του Ιουδαϊσμού,
Μεσσιανική Χριστολογία είναι η άποψη του Χριστιανισμού. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γερμανός
θεολόγος: «Η Εκκλησία, ο χριστιανισμός και η χριστιανικότητα κατανοούν την ύπαρξή τους και την
αποστολή τους στην ιστορία με τρόπο μεσσιανικό.
Η ζωή τους, συνεπώς, χαρακτηρίζεται από την
πρόληψη, από την αντίσταση, από την αφιέρωση
και από την αντιπροσώπευση. […] Η Εκκλησία εν
τη δυνάμει του Πνεύματος δεν είναι ακόμη Βασιλεία, αλλά είναι η πρόληψή της στην ιστορία. Ο
χριστιανισμός δεν είναι ακόμη η καινή κτίση αλλά
η δράση του Πνεύματος της καινής κτίσης. Η χριEνατενίσεις

στιανικότητα δεν είναι ακόμη η νέα ανθρωπότητα,
αλλά είναι η εμπροσθοφυλακή της στην αντίσταση ενάντια σε οποιονδήποτε θανάσιμο αποκλεισμό,
στην αφιέρωση και στην αντιπροσώπευση».
Έτσι, μέσα από την θετική αποστολή της «πολιτικής θεολογίας» που είναι η ανάπτυξη της δημόσιας και κοινωνικής διάστασης του χριστιανικού μηνύματος, η οποία επιδιώκει να καταστήσει τον χριστιανικό λόγο κοινωνικά τελεσφόρο, ο J. Moltmann
μπαίνει δυναμικά με το έργο του: «Υπαρξιστική
ιστορία και ιστορία του κόσμου. Προς μια πολιτική
ερμηνευτική του Ευαγγελίου» (Existenzgeschichte
und Weltgeschichte. Auf den Wege zu einer
politischen Hermeneutik des Evangeliums, στο
Perspektiven der Theologie, Μάϊντς- Μόναχο 1968,
σ. 128-146). Με τη μελέτη του αυτή ο Moltmann
υποστηρίζει την αναγκαιότητα του περάσματος από
τον στενό ορίζοντα της υπαρξιστικής ιστορίας, στον
ανοιχτό ορίζοντα της ιστορίας του κόσμου. Ενώ για
την υπαρξιστική θεολογία ο ερμηνευτικός ορίζοντας ήταν το μέλλον, στο σύγχρονο ιστορικό πλαίσιο η χριστιανική θεολογία πρέπει να αφομοιώσει
ως ερμηνευτικό ορίζοντα όχι μόνον την ιστορία του
ατόμου, αλλά και την ιστορία του κόσμου: «Αυτή η
ερμηνευτική, υποστηρίζει ο Moltmann, μπορεί να
ονομαστεί πολιτική ερμηνευτική γιατί αντιλαμβάνεται την πολιτική ως τον ευρύ ορίζοντα της ζωής
του ανθρώπου» (J. Moltmann, Existenzgeschichte,
σ. 139). Συνεπώς, κατά τον Moltmann, «οι ρίζες της
«πολιτικής θεολογίας» βυθίζονται στη «θεολογία
της ελπίδας»» (J. Moltmann, “Politische Theologie”,
στο Politische Theologie-Politische Ethik, Μόναχο –
Μάϊντς 1984, σ. 155).

στον κόσμο. γ) Με την παρακμή της περσοναλιστικής
εικόνας του ανθρώπου προωθείται ένας νέος τύπος
χριστιανικής θεολογίας: μια εσχατολογική θεολογία
που επεξεργάζεται ένα πρόγραμμα πολιτικής θεολογίας, όπου ο Θεός παρουσιάζεται ως ο Θεός της ελπίδας.
«Ως εσχατολογία εννοείται εδώ η διδασκαλία της ελπίδας, η διδασκαλία αυτού στο οποίο μπορεί κανείς να
ελπίζει, και ταυτόχρονα η διδασκαλία της πρακτικής
της ελπίδας που εισάγει το προσδοκώμενο μέλλον εν
μέσω των συμφορών του παρόντος. Η θεολογία ως
εσχατολογία αποβλέπει στο να προβάλλει τον παγκόσμιο ορίζοντα του μέλλοντος στο οποίο η θεολογία θα
όφειλε να καταστεί εμφαντική για τον εαυτό της και
υπολογίσιμη για τον κόσμο».
Το πρόγραμμα της πολιτικής θεολογίας που
πρότεινε ο J. Moltmann ήταν η βάση πάνω στην
οποία στηρίχθηκαν ο J. B. Metz και D. Sölle για
να δημιουργηθεί ένα διομολογιακό θεολογικό κίνημα. Όμως, προκάλεσε διαμάχη σε δύο φάσεις:
1967-1968 και 1969-1977.

Ο Moltmann έκανε ένα βήμα προς την κατεύθυνση να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα της «πολιτικής θεολογίας» προτείνοντας μια ευσύνοπτη
σύνθεση της ιστορίας της θεολογίας σε τρία στάδια,
σε μια διάλεξή του στην Αμερική με θέμα, «Ελπίδα και ιστορία» (“Hope and History”, στο Religion
Revolution and the Future, Νέα Υόρκη 1969, σ. 200220. Πρβλ. R. Gibellini, ό.π., σ. 375):

Μετά τη διαμάχη ο J. Moltmann αναλαμβάνει
την υπεράσπιση της «πολιτικής θεολογίας» τονίζοντας ότι «η επικίνδυνη ανάμνηση του εσταυρωμένου Θεού αναγκάζει τους χριστιανούς να
αναπτύξουν μια κριτική πολιτική θεολογία: απέναντι στο κράτος, στην κοινωνία και, βέβαια, στην
Εκκλησία» (J. Moltmann, “Politische Theologie”
στο Umkehr zur Zukunft, σ. 168-187). Για να υποστηρίξει στη συνέχεια, ολοκληρώνοντας την υπεράσπιση της πολιτικής θεολογίας: «Μια χριστιανική «πολιτική θεολογία» θέλει να οδηγήσει τους
χριστιανούς, ακριβώς επειδή είναι χριστιανοί, εκεί
όπου τους προσμένει ο Εσταυρωμένος. Εν μέσω
εκείνων που πάσχουν και των καταδικασμένων
ο Χριστός αναμένει τους δικούς του να παρουσιαστούν» (J. Moltmann, «Τheologische Kritik der
politischen Religion», στο Kirche im Prozess der
Aufklärung, σ. 11-51. Βλ. την επανεξέταση του
ζητήματος στο J. Moltmann, Trinität und Reich
Gottes (1980), σ. 207-217, και στου ιδίου, Politische
Theologie- Politische Ethik (1984), σ. 34-101).

«α) Μια πρώτη μορφή χριστιανικής θεολογίας
συνένωσε τη βιβλική παράδοση με την κοσμολογική
μεταφορά: ο Θεός παρουσιάστηκε ως το θεμέλιο και
ως ο κύριος του κόσμου. β) Όταν ο κριτικός ορθολογισμός κατεδάφισε τις κοσμολογικές αποδείξεις σχετικά
με τον Θεό, τότε η θεολογία από κοσμολογική έγινε
ανθρωπολογική. Αυτή συνέζευξε με τη βιβλική παράδοση τη σύγχρονη ανθρωπολογία και προτάθηκε ως
θεολογικός φωτισμός της ύπαρξης: ο Θεός παρουσιάστηκε ως το υπερβατικό θεμέλιο του ανθρώπινου είναι

Κατά τον Moltmann, το ιδιάζον στοιχείο του
Χριστιανισμού είναι ο σταυρός, όπου υπάγονται
η τριαδικότητα και η εσχατολογία. Όμως «η θεολογία της ελπίδας» βλέπει στο σταυρό το έργο
της ιστορίας της θείας Οικονομίας που είναι έργο
του Τριαδικού Θεού. Επειδή η Χριστολογία, η Εκκλησιολογία, η Σωτηριολογία και η Εσχατολογία,
κατά τον Moltmann, έχουν Τριαδολογικό υπόβαθρο, στο σημείο αυτό και πάλι συναντιέται με την
Ορθόδοξη παράδοση. 
■
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H ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
l Toῧ Βασιλείου Τρ. Γιούλτση

Ὁμότιμου Καθηγητῆ Κοινωνιολογίας
Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

Α’

ΓΕΝΙΚΑ
συμβολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στή διαμόρφωση τῆς θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ κεφάλαιο πού ἐρευνᾶται
διαρκῶς, μέ ἴσως τή μεγαλύτερη παραγωγή στήν περιοχή τῶν βιβλικῶν δημοσιεύσεων1. Ὁ Παῦλος δίπλα
στούς Εὐαγγελιστές εἶναι ὁ ἑρμηνευτής τῆς σημασίας τῆς ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ Λόγου καί κυρίως ὁ διδάσκαλος τῆς ἐμπειρίας τοῦ ἤθους στήν
προoπτική πού ἀνοίγεται στόν κόσμο, μέ τήν κά1 Στή Βιβλιοθήκη τοῦ Κογκρέσου ἐντοπίστηκαν (08/11/2010)
σέ 224 γνωστές γλῶσσες 306.559 μονογραφίες καί 1.420.000
ἄρθρα σχετικά μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Ἐπίσης μέ μιά πρόχειρη ἀναζήτηση παύλειων ἀναφορῶν (08/11/2010) στούς
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θοδο τοῦ Παρακλήτου καί τήν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας. Πρέπει νά σημειώσουμε μέ ἔμφαση ὅτι χωρίς
τούς θεολογικούς, ποιμαντικούς καί κοινωνικούς
ὁρίζοντες, πού ἄνοιξαν οἱ Ἐπιστολές του, θά ἦταν
δύσκολο, ἄν ὄχι ἀδύνατο, νά ἐκτιμήσουμε κατά
προσέγγιση, πέρα ἀπό τίς ἐπιμέρους ὁμολογιακές διαπιστώσεις, τό ἔργο, τή θέση στήν ἱστορία
καί τή διαχρονική πορεία τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος χαρακτηρίστηκε «ὁδοιπόρος τῆς ἀγάπης» καί «ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν».
Πρόσφατα καί μάλιστα κατά τά τελευταῖα 80
χρόνια φαίνεται ὅτι ἀποκτᾶ «σημαντική θέση καί
ἀνάμεσα στούς θεωρητικούς τῶν Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν καί τῶν Κοινωνικῶν Κινημάτων»2, ἀφοῦ οἱ
πρώιμες, τολμηρές γιά τήν ἐποχή του κοινωνικές
πιό γνωστούς Portal’s τοῦ διαδικτύου ἐντοπίστηκαν 74.500
στό in.gr, 3.860.000 στό ἀγγλόφωνο Google καί 12.300.000
στό ἀντίστοιχο Yahoo.
2 Βλ. R. Biot, Les Sciences Sociales d’ aujourd’ hui, Genève
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θέσεις, ἄνοιξαν ἐπαναστατικούς ὁρίζοντες, αἰῶνες
πρίν πολιτογραφηθοῦν ἐπίσημα, πολλές ἀπό τίς
παραπάνω Ἐπιστῆμες. Ἡ διαπίστωση αὐτή ἀποτελεῖ σήμερα ἀντικείμενο σοβαρῶν συζητήσεων
στίς περιοχές τῆς Κοινωνιολογίας, τῆς Ἐπικοινωνιολογίας, τῆς Πολιτικῆς Οἰκονομίας, τῆς Κοινωνικῆς Ψυχολογίας, τοῦ Δικαίου, τῆς Κοινωνικῆς Ἠθικῆς, ἀλλά
εἰδικότερα μιᾶς νέας ἐπιστήμης, τῆς «Ἀλλολογίας
= Alterologie» (ἐπιστήμης πού μελετᾶ τίς προϋποθέσεις ἐπι-κοινωνίας μέ τόν «ἄλλο»).
Σέ μία ἀπό τίς πρῶτες «ἀλλολογικές» μελέτες,
πού παρουσιάστηκε στή χώρα μας τό 2002, ἀναλύεται μιά πτυχή τῆς θεώρησης τοῦ «ἄλλου», μέσα
ἀπό τίς προκαταλήψεις τῆς ξενοφοβίας καί τοῦ
ρατσισμοῦ. Ἄς σημειωθεῖ ὅτι στήν κατεύθυνση
τῆς ἀγωγῆς σημαντική θεωρεῖται ἡ σχετική μελέτη
τοῦ συναδέλφου κ. Ἡρακλῆ Ρεράκη. Στίς παρυφές
ἐλάχιστα τῆς Ἀλλολογίας καὶ περισσότερο τῆς Κοινωνιολογίας κινεῖται ἡ παροῦσα εἰσήγηση. Ἐδῶ τό
πρόβλημα μετακινεῖται στή λειτουργία τῆς «κοινωνικότητας», ὅπου καὶ ἀναζητοῦνται τά κίνητρα πού
μορφοποιοῦν τήν κοινωνικότητα σέ διαδικασία
προσέγγισης τοῦ «ἄλλου». Στίς Ἐπιστῆμες, πού
μᾶς ἀπασχολοῦν, ἡ κοινωνικότητα δέν θεωρεῖται
πιά ὅπως κάπου στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα ἐνστικτώδης τάση, ἀλλά ὑπαρξιακή ἔκφραση τοῦ δυναμικά διαμορφούμενου ἀνθρώπινου προσώπου.

ἀνθρωπιστικά καί βέβαια τά θρησκευτικά3.

Η ΔΙΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σέ ἀρνητικές προεκτάσεις οἱ πιό δραματικές
στιγμές τῆς διανθρώπινης ἐπικοινωνίας ἐντοπίζονται, ὅταν ἀπολυτοποιημένα βιώματα ὑποκαθιστοῦν τή λογική, τή συνείδηση, τήν ἀγωγή καί
τήν πίστη καί καταλήγουν σέ φανατισμούς. Τά
φαινόμενα τῶν κάθε εἴδους «φονταμενταλισμῶν» ἤ
οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ «χουλιγκανισμοῦ» ἀποτελοῦν τίς
πιό γνωστές περιπτώσεις τέτοιων μονοδιάστατων
βιωμάτων, πού ἄς σημειωθεῖ ὅτι δέν εἶναι ἄγνωστα
οὔτε κατά τούς χρόνους τῆς Καινῆς Διαθήκης οὔτε
βέβαια καί κατά τούς χριστιανικούς αἰῶνες πού
ἀκολούθησαν. Πληροφορίες τέτοιων ἐκδηλώσεων
ἐντοπίζουμε σέ κείμενα δύο φοιτητῶν, πού ἦρθαν
ἀπό τή Μικρασία καί σπούδαζαν φιλοσοφία καί
ρητορική στίς ἐθνικές σχολές τῶν Ἀθηνῶν τοῦ τέταρτου (4ου) μ.Χ. αἰώνα. Ἡ ἀναφορά συνδέεται μέ
τούς δύο μετέπειτα ἱεράρχες, τόν Βασίλειο καί
τόν Γρηγόριο, πού ἔζησαν σχετικές ἐμπειρίες στόν
φοιτητικό κόσμο ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.

Στή σύγχρονη κοινωνική ἔρευνα ὁ «ἄλλος» δέν
ἀποτελεῖ ἁπλά μιά βιολογική, ψυχολογική ἤ συναισθηματική ἑτερότητα, οὔτε, φυσικά, μία ἐξ
ὁρισμοῦ αὐτονόητη ἀναγκαιότητα διαλόγου καί
ἐπικοινωνίας. Ἡ ὕπαρξή του βεβαιώνει τή δυνατότητα ἐλεύθερης ἐπιλογῆς, μέ σκοπό τή σχέση, τή
σχετική ἀπόσταση, τήν ἀντιπαλότητα ἤ καί αὐτήν
τήν ἀποστροφή. Ὁ «ἄλλος» εἶναι μία παράλληλη
ἤ ἀντίστροφη εἰκόνα τοῦ «ἐγώ», πού μέ τήν παρουσία της προϋποθέτει καί προκαλεῖ διάλογο ἤ
ἀντίλογο, διαλεκτική ἀντιπαράθεση ἤ σύγκρουση, ἀλλ’ ἐπίσης καί ἐχθρική ἀποστασιοποίηση.
Στίς λεπτομέρειες τέτοιων σχέσεων κλείνεται ὁ
ὅρος «διανθρώπινη ἐπικοινωνία», πού ἀποτελεῖ
πεδίο εἰδικῆς ἔρευνας τῆς κοινωνικότητας κάτω
ἀπό τή συναισθηματική, συγκινησιακή καί πνευματική φόρτιση πού δημιουργοῦν κυρίως ἔντονα
βιώματα, ὅπως λ.χ. τά πολιτικά, τά οἰκονομικά,
τά φυλετικά, ἀλλά ἀκόμη καί τά πολιτιστικά, τά

Ἡ διερεύνηση τῆς διανθρώπινης ἐπικοινωνίας ἀπασχολεῖ τελευταῖα τήν Κοινωνιολογία τῆς
Θρησκείας καί τήν Κοινωνική Ἠθική, πού ἐνδιαφέρονται νά διεισδύσουν στόν θετικό ἤ ἀρνητικό
δυναμισμό τῆς θρησκευτικῆς ἐμπειρίας, γιά νά
καταδείξουν τελικά τή διακοινωνική ἐμβέλεια τῆς
αὐθεντικῆς κοινωνικότητας στήν ὁριζόντια, κατά
βάση, ἀλλά καί λίγο στήν κατακόρυφη διάστασή
της4. Ἐδῶ θά πρέπει νά ὑπενθυμήσουμε ὅτι ἀπό
τήν ἔρευνα δέν ἀποκλείονται οἱ ἀρνητικές ἐκδηλώσεις τῆς θρησκευτικῆς ἐμπειρίας, ἀφοῦ, ὡς γνωστό, ἕνα πλῆθος ἀπό αὐτές ἀπασχολοῦν συνήθως
ἐπίμονα τή διανθρώπινη ἐπικοινωνία. Τά σχίσματα λ. χ., ὁ ἀντιθεϊσμός, ὁ ἀθεϊσμός, οἱ δραστηριότητες τῶν αἱρέσεων, οἱ σατανιστικές ἀπειλές, ὁ προσηλυτισμός, οἱ διαδιδόμενες φοβίες τῶν ἐσχάτων,
οἱ αὐθαίρετες ἑρμηνεῖες τῆς Ἀποκάλυψης, ἀλλά
καί ἄλλες δραστηριότητες ἀπασχολοῦν ἰδιαίτερα τίς Κοινωνικές Ἐπιστῆμες καί εἶναι ἀντικείμενα

2002, p. 183.
3 Βλ. τήν εἰδική μελέτη τοῦ St. Morris, The Origins of InterHuman Relations, New Jer-sey 1988, σ. 126-194, ὅπου ἀναπτύσσονται οἱ σχετικές ἀπόψεις ὅσων ἀσχολήθηκαν ἀπό
τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα μέ τή δομή, τήν τυπολογία, τίς

ἰδιαιτερότητες καί τά προβλήματα τῶν διανθρώπινων σχέσεων.
4 Πολύ σημαντική θεωρεῖται ἡ ἔρευνα τοῦ T. Poole, The
New Approaches of So-cial Ethics, London 1990, μέ ἑρμηνεία
τῶν κινήτρων τῆς κοινωνικῆς ἠθικῆς. Ἡ ἑρμηνεία τοῦ Poole
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προσεκτικῆς μελέτης καί προβληματισμοῦ.

προσπαθοῦν νά διαχειρισθοῦν οἱ μέθοδοι τῶν Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν. Εἶναι μιά διαφορά πού «παίζεται» σέ ἐπίπεδα «μικρο» καί «μακρο». Συμπεράσματα βγαίνουν, ἀλλά δέν ἀνταποκρίνονται στίς
ὁλικές κοινωνίες. Ἄς μή λησμονοῦμε ὅτι ὁ ἐρευνητής ἤ τό ἐρευνητικό κέντρο, ἀνάλογα μέ τήν τεχνολογική του ὑποδομή ἐπιλέγει καί τά μεθοδολογικά
στοιχεῖα πού θά κατευθύνουν τήν ἔρευνα. Εἰδικότερες ἐμβαθύνσεις εἶναι ὅ,τι χρειάζεται γιά τή στήριξη καί ἄλλων περιοχῶν, ὅπως λ.χ. τῆς Θεολογίας
καί τῆς ᾽Ηθικῆς μιᾶς συγκεκριμένης θρησκευτικῆς
κοινότητας, πού βιώνει τήν ἐμπειρία τῆς ἐξόδου, μέ
ποιότητες ἀρετῆς ὡς καρπό ζωντανῆς πίστης.

Φαινόμενα ἐξιδανικευμένων μορφῶν ἐπικοινωνίας, ἀλλά καί ἐκφυλιστικῶν τάσεων στό χῶρο
τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων ἀποκαλύπτουν,
ἀκόμη καί στήν ἐποχή μας, τό δυναμισμό τῶν θρησκευτικῶν βιωμάτων εἴτε πρός τήν κατεύθυνση
πολιτιστικῶν ἤ ἀνθρωπιστικῶν ἐξάρσεων εἴτε καί
πρός τήν κατεύθυνση τῆς καταστροφικῆς μανίας.
Ὁ θρησκευτικός φανατισμός, πού εἶναι πολύ γνωστός ὡς βιωματική ἐμπειρία στόν ἴδιο τόν Σαῦλο,
εἶναι μία ἀπό τίς γνωστές περιπτώσεις ἀρνητικῆς
ἀπόκλισης, μέ συνήθως τραγικές ἐπιπτώσεις στή
λειτουργία τῆς ἐπικοινωνίας. Ἀντίθετα, μεταξύ
τῶν θετικῶν περιπτώσεων ἐπισημαίνεται ἡ φιλαδελφία, ἡ φιλανθρωπία πρός ἀναξιοπαθοῦντες, ἡ
ἱεραποστολή, ὁ ἐξανθρωπισμός τοῦ δικαίου καί
γενικά τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν, ἡ κατάργηση τῆς
δουλείας, ἡ διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας
μεταξύ πολιτικῆς καί θρησκευτικῆς ἐξουσίας,
οἱ ἐκλεπτυσμένες πολιτιστικές ἀνατάσεις καί οἱ
καλλιτεχνικές δημιουργίες, ὁ ἡρωισμός, ἡ ὁμολογία τῆς πίστης καί τό μαρτύριο.
Εἶναι, λοιπόν, αὐτονόητη ἡ ἀνάγκη ἑνός προσανατολισμοῦ στίς πηγές καί τά κίνητρα τῆς λεγόμενης «κοινωνικῆς ἠθικῆς», μέ τή γενικότερη σημασία μιᾶς ἐξόδου στό «πάσχον» κοινωνικό περιβάλλον. Αὐτή ἡ ἔξοδος ἐκτιμᾶται κοινωνιολογικά ὡς
παγκόσμιο φαινόμενο, μέ λογικές χωροχρονικές
ἰδιαιτερότητες, πού παράγουν τοπικές παραδόσεις, θρησκευτικές ἐπιταγές ἤ ἀκόμη καί συγκεκριμένα πολιτιστικά πρότυπα. ῾Η ἐκτίμηση αὐτή
εἶναι φανερό ὅτι μένει στήν ἐξωτερική στοιβάδα
τῶν ἐκδηλώσεων καί προσπαθεῖ νά ξεχωρίσει τά
συλλογικά τους κίνητρα, μέ δεδομένα καί μεθόδους τῶν Κοινωνικῶν ᾽Επιστημῶν.
Στό σημεῖο αὐτό πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι
ἀπό τίς μεθόδους, πού λογικά ἐμπλουτίζονται μέ
τήν ἀξιοποίηση τῶν νέων δεδομένων, κυρίως τῶν
Θετικῶν Ἐπιστημῶν5, χρησιμοποιοῦμε συνήθως
συνδυασμούς δύο ἢ τριῶν, ὅπως τήν Ἱστορικο - Συγκριτική, τήν Ἐθνογραφική καί σχεδόν σπάνια τή
Λειτουργική μέθοδο6. Ἐδῶ εἶναι λογική μιά αὐτονόητη διευκρίνηση. Ἡ Ἑρμηνευτική Ἐπιστήμη,
ἀπέναντι στήν ὁποία ὁ ὁμιλῶν αἰσθάνεται ἀδαής,
χρησιμοποιεῖ τίς δικές της μεθόδους στήν ἑρμηνεία τῶν βιβλικῶν κειμένων. Τίς γνωρίζετε οἱ Βιβλικοί και οἱ παλαιότεροι τίς ἀκούσαμε ἀπό τούς
μακαριστούς καθηγητάς μας καὶ εἶναι: ἡ Ἱστορικο-Γραμματολογική, ἡ Τυπολογική καί ἡ Ἀλληγορική, πού ἐλάχιστα ἕως διόλου μποροῦν νὰ ἐφαρμοστοῦν στόν ὄγκο τῶν κοινωνικῶν κειμένων πού

Ἡ βιβλιογραφία, πού παρακολουθεῖ τήν κοινωνική ἀξιοποίηση τῶν κειμένων τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου, πρέπει νά θεωρηθεῖ «ἐρανιστική», ἀφοῦ
δέν ἔγινε - τουλάχιστο μέχρι σήμερα - ἐξονυχιστική
ὁλική ἔρευνα τῶν ἐπιδράσεών τους στήν κοινωνική
σκέψη. Σέ κάποια ἔργα εἶναι εὔκολος ὁ ἐντοπισμός
τῶν σχετικῶν χωρίων, ἐνῶ σέ ἄλλα ὑποδηλώνεται
ἔμμεσα ἡ πηγαία ἀναφορά. Πολύ λογική σέ ὁρισμέ-

ἐκτιμᾶ σοβαρά τήν ψυχο-πνευματική ποιότητα τοῦ ἀνθρώπου καί τήν προϋποθέτει ὡς ἀφετηριακό κίνητρο κάθε κοινωνικῆς «ἐξόδου τοῦ ἐγώ» (ειδικότερα βλ. σσ. 34-91).
5 Bλ. Θεωρία Παιγνίων, Ἰδεατό Πείραμα, Ψηφιακές Τεχνι-

κές, Στατιστική, Ἀλγοριθμικές Κατατάξεις, Μοντέλα Νανοσχεδιασμοῦ κ. ἄ.
6 Περισσότερα βλ. Β. Τ. Γιούλτση, Γενική Κοινωνιολογία,
51997, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 491-516.

36



Γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς στήν ὀρθόδοξη παράδοση ἡ
«κοινωνική ἠθική» ἀντιμετωπίζεται μέ ἐπιφύλαξη, γιατί στήν συλλογική της ἐφαρμογή ἀγνοεῖ τήν
ἀτομική ὕπαρξη. Θεολογικά, μόνον ἡ συνάντηση
τοῦ «ἐγώ» μέ τό «σύ» ἀποκαλύπτουν τήν ἀνάδυση
τοῦ προσώπου, πού ὑπαινίσσεται τή ζεύξη δόγματος καὶ ἤθους, τή μεταμόρφωση τῆς ἀνθρώπινης
ὕπαρξης καί τόν ἐμπλουτισμό της μέ ὅλα τά στοιχεῖα τῶν πνευματικῶν ποιοτήτων. Ἄς σημειωθεῖ
ἐπίσης, μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, ὅτι ἡ ἔννοια ἄνθρωπος ξαναβρίσκει τελευταῖα τήν ἀρχική κλασική
ἑλληνική της σημασία καί φορτίζεται ἰδιαίτερα μέ
ἐνδογενῆ θετικά στοιχεῖα ἠθικῆς ποιότητας.

Γ’

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
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νες περιπτώσεις ἡ διάσταση ἀπόψεων τῶν συγχρόνων συγγραφέων, δεδομένης τῆς μεγάλης χρονικῆς
ἀπόστασης ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἀποστόλου. Ἄλλωστε ἡ ἑρμηνευτική καί ὑπομνηματιστική παρέμβαση στά κείμενα, ἀπό τήν μετά τόν Παῦλο πατερική
σκέψη, ἦταν λογικό νά ἀξιοποιήσει κι ὥς ἕνα βαθμό νά προβάλει καί νά ἐπιβάλει τίς ἀπόψεις του,
ἀφοῦ εἶναι γενικά ἀποδεκτό ὅτι ἡ θεολογία του
ἐπηρέασε σέ βάθος τή θεολογία τῆς Ἐκκλησίας7.
Ἀπό τό σημεῖο αὐτό ἔχει ἰδιαίτερη σημασία
νά ἐντοπίσουμε τά χωρία μέ κοινωνικό ἤ κοινωνιστικό -προσοχή ὄχι κοινωνιολογικό- περιεχόμενο
πού ἄσκησαν σημαντική ἐπιρροή ἀρχικά στή χριστιανική καί στή συνέχεια στήν παγκόσμια σκέψη, γιά νά θεμελιώσουν τελικά σταθερές θεσμικές
προϋποθέσεις στήν κοσμική κοινωνία.
Μία πρώτη καταγραφή, ἰδιαίτερα σημαντική ἄν καί σύντομη, ἀνήκει στόν τσεχοσλοβάκο
φιλόσοφο, κοινωνιολογόγο καί πολιτικό Thomas
Masaryk8, πού ἔζησε ἀνάμεσα στά τέλη τοῦ 19ου
καί στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα. Ἡ δεύτερη, ἐπίσης σημαντική καί ἰδιαίτερα ἀναλυτική, ἀνήκει
στόν γάλλο κοινωνιολόγο Herni de Roche9, διευθυντή στή δεκαετία τοῦ ’60 στό παρισινό Collège
Copératif de France. Ἡ πιό σύγχρονη καί μάλιστα
πιό πλήρης καταγραφή συνδέεται μέ τόν καθηγητή τῆς Κοινωνικῆς Ἠθικῆς στό Πανεπιστήμιο τοῦ
Ἄμστερνταμ, Otto Hebbel, πού σέ πρόσφατο διεθνές συνέδριο, στίς Βρυξέλλες τό Νοέμβριο τοῦ
2002, παρουσίασε τά πιό σημαντικά κείμενα τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου πού ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ
περισσότερο ἀπό μή θεολόγους σχολιαστές μέχρι
σήμερα10 (χρήση Ἱστορικο - συγκριτικῆς καί Ἐθνογραφικῆς μεθόδου).

νων σέ ἕξι (6) διακριτές ἑνότητες11.
l Ἡ πρώτη ἑνότητα περιλαμβάνει μιά σειρά χωρίων πού προσδιορίζουν τή στάση ἔναντι τοῦ
«ἄλλου». Εἶναι μιά πρωτοπορειακή «ἀλλολογική» θεμελίωση τῶν ἐννοιῶν «ἄλλος» (Α΄ Κορ. 3,10˙
12,10˙ 14,19˙ Ἑβρ. 11,35), «ἀδελφός» (Ἑκατόν σαράντα ἕξι (146) χωρία ἀπό ὅλες σχεδόν τίς Ἐπιστολές),
«κοινωνός» (Β΄ Κορ. 1,7˙ 8,23˙ Φιλήμ. 1,17˙ Ἑβρ. 10,33),
«πλησίον» (Ρωμ. 13,9-10˙ 15,2˙ Γαλ. 5,14˙ Ἐφεσ. 4,25˙
Ἑβρ. 8,11), «συνεργός» (Ρωμ. 16,3˙ 9˙ 21˙ Α΄ Κορ. 3,9˙
Β΄ Κορ. 1,24˙ 8,23˙ Φιλ. 2,25˙ 4,3˙ Κολ. 4,11˙ Α΄ Θεσ.
3,2˙ Φιλήμ. 1,1˙ 1,24), «συστρατιώτης» (Φιλ. 2,25˙ Φιλήμ. 1,2) καί «τέκνον ἀγαπητόν» (Α΄ Κορ. 4,14˙4,17˙
Β΄ Κορ. 6,13˙ Ἐφ. 5,1˙ Τίτ. 1,6˙ Φιλήμ. 1,10).
l Ἡ δεύτερη ἑνότητα περιλαμβάνει τήν εὐχή τῆς
εἰρήνης. Ἡ ρηματική ἔκφραση τῆς προστακτικῆς
«εἰρηνεύετε» (Β΄ Κορ. 13,11 καί Α΄ Θεσ. 5,13) καί ἡ
εὐλογία «εἰρήνης» στά σαράντα ὀκτώ (48) διαφορετικά χωρία συνδέουν τήν διακοινωνική αὐτή ἀρετή
μέ συγγενεῖς ἀρετές, ὅπως ἡ δικαιοσύνη (Ρωμ. 14,17),
ἡ χαρά (Ρωμ. 15,13), ἡ ἀγάπη (Γαλ. 1,3), τό ἔλεος (Α΄
Τιμ. 1,2, ἡ χάρη (Β΄ Τιμ. 1,2), ἡ ἀσφάλεια (Α΄ Θεσ. 5,3)
καί ἡ πίστη (Β΄ Τιμ. 2,22). Ἡ εἰρήνη ἐκτιμᾶται πάντοτε ὡς δωρεά τοῦ Θεοῦ ἤ τοῦ Χριστοῦ στήν συμφιλίωση καί τήν καταλλαγή τῶν ἀνθρώπων12.

Γιά εὐνόητους λόγους θά ἀκολουθήσουμε τήν
καταγραφή τοῦ Hebbel, πού πέρα ἀπό τή ἐπιστημονική της ἐπικαιρότητα διαθέτει καί ἐντυπωσιακή ἐρευνητική ὀξύτητα. Προκαλεῖ λ.χ. ἰδιαίτερη
ἐντύπωση ἡ διαπίστωσή του ὅτι τό γνωστό χωρίο
τῆς Α΄ Κορινθίους 13,1-7 (Ἐάν ταῖς γλώσσαις τῶν
ἀνθρώπων λαλῶ καί τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δέ μή ἔχω...)
μελοποιήθηκε πενήντα πέντε (55) φορές στίς σύγχρονες λατινογενεῖς γλώσσες. Φυσικά ὁ καθηγητής
δέν γνώριζε γιά νά ἀναφερθεῖ καί στίς τρεῖς (3)
πολύ καλές σχεδόν σύγχρονες ἑλληνικές ἀποδόσεις τοῦ ὕμνου αὐτοῦ τῆς ἀγάπης. Ἡ μεθοδικότητά του ἐξάλλου φαίνεται καί στήν κατάταξη τῶν
ὁμοειδῶν ἤ συγγενῶν κατά τό περιεχόμενο κειμέ-

l Ἡ τρίτη ἑνότητα ἐπιχειρεῖ νά προσεγγίσει τή
σημασία τῆς «ἐλευθερίας» σέ σύγκριση καί ἀντιδιαστολή πρός τήν κατάσταση τῆς δουλείας καί
τῆς φυλάκισης. Ἐδῶ ἡ ἐλευθερία συνδέεται μέ
τό πνεῦμα (Β΄ Κορ. 3,17) καί χάρη τῆς ἐλευθερίας
πραγματοποιεῖται ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ γιά τήν
ἀπελευθέρωση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τό γράμμα τοῦ
νόμου καί τίς συνέπειες τῆς ἀδαμικῆς παρακοῆς.
Εἶναι φανερό ὅτι ἡ στάση τοῦ Παύλου ἔναντι τῆς
δουλείας καί τῆς φυλακῆς ἀποτελεῖ ὑπέρβαση
μιᾶς ἀρνητικῆς διαχρονικῆς πρακτικῆς, ἡ ὁποία
στή νέα προοπτική τῆς χάρης μετατρέπει τόν σω-

7 Βλ. εἰδικότερα τήν πρόσφατη μελέτη τοῦ Καθηγητῆ Π.
Βασιλειάδη, Παῦλος. Τομές στή Θεολογία του, Θεσσαλονίκη
2004.
8 Στήν ἀγλική μετάφραση τοῦ
βιβλίου του: From the
Civilization of the Bible to the Civilization of the 20th Century,
London 1911, σσ. 19-40 κάνει λόγο μεταξύ ἄλλων γιά τίς ἐπαναστατικές ἀπόψεις τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πού ἐπηρέασαν τόν δυτικό πολιτισμό.

9 «Les citations sociales de St. Paul», στό Revue des Sciences
Humaines, 14 (1935), σσ. 77-135.
10 «The Social Use of the Religious Texts», στό τόμο τοῦ
Συνεδρίου: Vers une civilisa-tion des valeurs universelles,
Bruxelles 2004, σσ. 101-128.
11 Ὅ. π., σσ. 106 κ. ἑ.
12 Εἰδικότερα γιά τήν θεολογική θεμελίωση τῆς εἰρήνης βλ.
Π. Βασιλειάδη, μνημ. ἔργ. σσ. 233-239.
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ματικό περιορισμό καί τίς δεσμεύσεις σέ ἀφορμή
ἐσωτερικῆς μεταμόρφωσης13.
l Ἡ τέταρτη ἑνότητα ἀναφέρεται στίς σχέσεις
τῶν δύο «ἐξουσιῶν». Στό κείμενο τῆς Πρός Ρωμαίους
(13,1-7) ἡ ὑποταγή στήν πολιτική ἐξουσία ἀποτελεῖ ὑποχρέωση πού συνδέεται μέ τόν χαρακτηρισμό τῆς ἐξουσίας ὡς διακονίας, ἀφοῦ προέρχεται
ἀπό τόν Θεό. Γι’ αὐτό καί ἡ συμμόρφωση πρός τίς
πολιτειακές ὑποχρεώσεις εἶναι καθῆκον τῶν Χριστιανῶν14.
l Ἡ πέμπτη ἑνότητα ἀσχολεῖται μέ τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια στήν προοπτική τῆς ἐθνολογικῆς,
διαφυλικῆς καί κοινωνικῆς ἰσοτιμίας (Γαλ. 3,28). Ἡ
ἰσοτιμία αὐτή καταργεῖ τίς διαφορετικότητες καί
εἰσάγει τήν ἑνότητα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους χάρη
στόν ἐνανθρωπήσαντα Υἱό τοῦ Θεοῦ.
l Τέλος ἡ ἕκτη ἑνότητα ἀναφέρεται σέ θέματα
ποιμαντικά. Ὁ Παῦλος ἐνδιαφέρεται νά ἐνισχύσει τήν ἰδιότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἡγέτη καί νά
τόν εὐαισθητοποιήσει μπροστά στούς κινδύνους
τῶν αἱρέσεων. Ἐπισημαίνει τή σπουδαιότητα τῆς
ἄσκησης τῆς ἐξουσίας, τό ρόλο τῶν φορέων της
ἔναντι τῶν πιστῶν καί κυρίως τή βίωση τῶν ἀρετῶν
(Α΄ Τιμ. Β΄ Τιμ. καί Τίτ).
Ὁ ἐντοπισμός τοῦ κοινωνικοῦ ὑλικοῦ καί ἡ
κατάταξή του στίς παραπάνω ἕξι (6) ἑνότητες ἀπό
τόν Otto Hebbel, δέν ἀνταποκρίνεται σέ ὅλα τά
θέματα τῶν Ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου,
ἀλλά στίς ἐννοιολογικές ἑνότητες πού ἐντυπωσίασαν καί γι’ αὐτό ὁδήγησαν κοινωνικούς ἐργάτες,
στοχαστές καί ἐπιστήμονες νά τίς ἐπεξεργαστοῦν
καί νά τίς προβάλουν. Ὁ Hebbel ἐντοπίζει τέτοια
εὑρήματα στά κείμενα τοῦ Ὠριγένη (PG 14), τοῦ
Αὐγουστίνου (PL 32, 36, 40, 41), τοῦ Χρυσοστόμου (PG 61-62), τοῦ Θεοδωρήτου (PG 82), τοῦ Δαμασκηνοῦ (PG 95), τοῦ Μεγάλου Φωτίου (PG 101102), τοῦ Οἰκουμενίου (PG 118), τοῦ Θεοφυλάκτου
(PG 124) καί ἄλλων15.
Προέκταση τῆς λογικῆς τῶν ἐπισημάνσεων
τοῦ Hebbel ὁδηγεῖ σέ διαπιστώσεις μέ βαθύτερες
θεσμικές μεταβολές κυρίως στή βυζαντινή κοινωνία, τήν οἰκογένεια, τήν πολιτική, τό δίκαιο καί
τήν παιδεία πού ἐκπροσωποῦν τίς πιό οὐσιαστικές πτυχές τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Εἶναι ἀνάγκη,
λοιπόν, νά σημειώσουμε ὅτι τό βαθύτερο πνεῦμα
τῶν μεταβολῶν αὐτῶν εὐθυγραμμίζεται πρός τίς
προοπτικές πού ἄνοιξαν γιά τήν ἐκκλησιαστική
κοινότητα τά κείμενα τοῦ Παύλου. Κι αὐτό φαίνεται ξεκάθαρα στίς πρῶτες πηγές τοῦ ὑγιοῦς οἰκο13

Περισσότερα βλ. Ἰω. Καραβιδοπούλου, «Ἡ Πρός Φιλιππησίους Ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Μία Ἐπιστολή
ἀπό τά δεσμά», Β΄ ΠΑΥΛΕΙΑ, Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ
Μακεδονία, Πρακτικά Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου,
Βέροια 1966 σσ. 121-133.
14 Περισσότερα βλ. Π. Βασιλειάδη, μνημ. ἔργ. σσ. 226-232.
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γενειακοῦ δικαίου πού θεμελιώνουν οἱ «Νεαρές»
τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ, ἡ «᾿Εκλογή» τῶν ᾿Ισαύρων καί ἡ
«Νεαρά» 89 τοῦ Λέοντος Στ’ τοῦ Σοφοῦ. Ἐδῶ ἔχει
σημασία νά σημειώσουμε ὅτι πίσω ἀπό τίς πολιτειακές πρωτοβουλίες, θεατή ἤ ἀθέατη ἡ ἐκκλησιαστική ἐκπροσώπηση πραγματοποιεῖ τήν παύλεια γεφύρωση.
Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τήν πολιτική θεωρία
τοῦ Μεγάλου Φωτίου, πού παρουσιάζεται στό
κείμενο τῆς Ἐπαναγωγῆς καί ὁρίζει τίς λεπτές ἰσορροπίες μεταξύ τῶν δύο ἐξουσιῶν. Παρόμοιες πρωτοβουλίες ἐντοπίζονται στήν περιοχή τοῦ δικαίου.
῾Ο «codex Theodosianus» εἶναι ἔργο δύο μοναχῶν
καί ἑνός νομοδιδασκάλου τῆς αὐλῆς τοῦ Θεοδοσίου τοῦ Β’ καί τοῦ Οὐαλεντιανοῦ τοῦ Γ’. Στόν
«Codex Justinianus», στίς «Εἰσηγήσεις» καί στούς
«Πανδέκτες», ἀλλά καί στίς «Νεαρές τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ» συνεργάσθηκαν μέ τόν αὐτοκράτορα ἕνας
πατριάρχης, ἕνας ἐπίσκοπος καί δύο λόγιοι ἀπό
τήν ῎Εφεσο. Σέ ἀνάλογο περιβάλλον συντάχθηκε ἡ
«᾿Εκλογή» τοῦ Λέοντος τοῦ ᾿Ισαύρου καί τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου, ὁ «Πρόχειρος Νόμος»
τοῦ Βασιλείου τοῦ Α’, ἡ «Συλλογή» τοῦ Βασιλείου
τοῦ Μακεδόνα, ὁ «Νομοκάνων» τοῦ Φωτίου καί ἡ
«῾Εξάβιβλος» τοῦ Κωνσταντίνου Ἀρμενόπουλου
(ἐδῶ λειτούργησαν θαυμάσια ἡ Ἐθνολογική καί ἡ
Λειτουργική μέθοδος).
Ἄν τώρα ἀποτολμήσουμε ἕνα χρονικό ἅλμα
στή νεότερη εὐρωπαϊκή ἱστορία δέν εἶναι δύσκολος ὁ ἐντοπισμός τῆς παύλειας ἐπίδρασης ἀκόμη
καί σέ κείμενα ἤ οὑμανιστικές διακηρύξεις πού
δέν θά ἐπιθυμοῦσαν νά χαρακτηριστοῦν χριστιανικές. Ὁ Διαφωτισμός λ.χ. πού θεμελίωσε τίς προϋποθέσεις τοῦ λαϊκοῦ κράτους καί τόν χωρισμό
τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν Πολιτεία εἶναι γνωστό ὅτι
εἰσηγήθηκε τίς βασικές ἀρχές καί ἀξίες τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης (1789). Τό ἔμβλημα δέ τοῦ
νέου τύπου δημοκρατίας πού προέκυψε ἀπό τήν
ἐπανάσταση ἐκείνη συνοψίζεται στό τρίπτυχο:
«Liberté, Égalité, Fraternité» (Ἐλευθερία, Ἰσότητα,
Ἀδελφοσύνη).
Ἐδῶ ἀναδύονται δύο εὔλογα ἐρωτήματα. Τό
πρῶτο, γενικό, τίθεται ὡς ἑξῆς: ἄν τό τρίπτυχο
αὐτό δέν ἀποτελεῖ δάνειο ἀπό τήν παύλεια ἐπαναστατικότητα, ποιά προγενέστερη σκέψη θά διεκδικοῦσε τήν πατρότητά του; Τό δεύτερο ἐρώτημα,
εἰδικότερο, σταματᾶ στήν «fraternité = ἀδελφοσύνη»
καί δυσκολεύεται νά παρασιωπήσει τήν ἀδιαμφισβήτητη θρησκευτική της καταγωγή. Τό ὅραμα
15 Βλ. Otto Hebbel «The Social Use of the Religious Texts»,
στό τόμο τοῦ Συνεδρίου: Vers une civilisation des valeurs
universelles, Bruxelles 2004, σ. 120 κ. ἑ.
16 Παῦλος. Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, μετ. Π. Στεφάνου,
Ἀθῆναι 1965.
17 Ἡ ἰδεολογική συνάντηση τῆς Κούβας μέ τήν πάλαι ποτέ
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ἑνός λαϊκοῦ κράτους θά μποροῦσε νά στηθεῖ πολύ
εὔκολα στίς κοινωνικές διεκδικήσεις τῆς liberté
καί τῆς égalité, ὅμως γιά ἐπιδίωξη ποιᾶς fraternité
θά ἦταν ἔντιμο νά καυχηθεῖ, ὅταν ἱστορικά καί μέ
κάθε «νόμιμη» ἤ «λογική» διαδικασία προσπάθησε
νά ἐξωστρακίσει ἀπό τήν κοινωνική του λειτουργία
τήν πηγή της fraternité, τή θρησκευτική πίστη;
Ὑπάρχει ἐπίσης καί μιά μεγάλη χορεία ἀκτιβιστῶν, ἐπαναστατῶν ἤ διανοητῶν, πού εἴτε ἐπιλεκτικά εἴτε συστηματικά οἰκοδόμησαν θέσεις τους
σέ κείμενα τοῦ Παύλου. Μερικά μόνο γνωστά ὀνόματα εἶναι σέ θέση νά ἐπιβεβαιώσουν τήν ἀξία τῶν
κειμένων γιά τή θεμελίωση τέτοιων κοινωνικῶν θέσεων. Στό ἔργο του γιά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ὁ γνωστός ἱστορικός Ernest Renan16, χρησιμοποιεῖ τίς πιό
ἐντυπωσιακές ἐκφράσεις γιά νά ἐξάρει κυρίως τήν
κοινωνική σημασία τῶν θέσεων τοῦ Ἀποστόλου.
Στό βιβλίο: «Ἐπιστολές στόν Ἀλμπέρτο Γρανάδα», πού ἀπευθύνονται στόν βιοχημικό φίλο του
καί ἐκδόθηκε στήν Ἀργεντινή (1997), μετά τό θάνατό του, ὁ Ernesto Che Guevara χρησιμοποιεῖ γιά
νά διακηρύξει τήν διανθρώπινη ἰσοτιμία (Ἐπιστολή 6η), τό γνωστό χωρίο ἀπό τήν Πρός Γαλάτας
3,26-28: «Πάντες γάρ υἱοί Θεοῦ ἐστε διά τῆς πίστεως
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γάρ εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε,
Χριστόν ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην,
οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί
θῆλυ· πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ».

προσανατολισμός γενικά τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας
τῆς Κούβας στίς θρησκευτικές ἀξίες, στήν ἀρχική
συνάντηση μέ τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία17
καί στό πρόσφατο ἄνοιγμα πρός τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο. Ὁ Ὑπουργός αὐτός, γόνος εὐσεβοῦς
κουβανικῆς οἰκογένειας, θεωρεῖται ὡς μία ἀπό τίς
πιό πνευματικές παρουσίες στή σύγχρονη Κούβα.
Σέ ἕνα πλῆθος ἐπισήμων παρεμβάσεων, ὅπως ὁμιλίες του σέ Γενικές Συνελεύσεις τοῦ Ὀργανισμοῦ
Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τῆς U.N.E.S.C.O, Διεθνῶν Συναντήσεων γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, Συνελεύσεων τῶν Ὑπουργῶν τῆς Ἕνωσης τῶν Χωρῶν
τῆς Καραϊβικῆς, ραδιοφωνικές καί τηλεοπτικές
ἐκπομπές, χρησιμοποιεῖ μέ ἐκπληκτική δεξιότητα κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης καί κυρίως τῶν
Ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου γιά νά ἐπισημάνει τήν ἀναγκαιότητα προσέγγισης τῆς δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης, τῆς ἰσότητας καί τῆς ἀξίας τοῦ
ἀνθρώπινου προσώπου, μέ ἀφετηρία τή θρησκευτική πίστη καί τή δύναμή της γιά τή μεταμόρφωση
τῶν κοινωνιῶν18.
Ὁ πολύ γνωστός ρῶσος νομικός, φιλόσοφος
καί κοινωνικός στοχαστής Νικόλαος Μπερδιάγιεφ στό μνημειῶδες συγγραφικό ἔργο πού συνέταξε χρησιμοποιεῖ περισσότερες ἀπό τετρακόσιες (400) φορές κοινωνικά κείμενα τοῦ Παύλου. Τέλος ὁ γνωστός ἀναρχικός καί θεωρητικός
τοῦ παρισινοῦ μαύρου Μάη τοῦ 1968, Daniel
Cohn-Bendit19, ἀναθεωρεῖ σήμερα τίς ἀρχικές
του ἀπόψεις γιά τήν εἰρήνη καί τελικά διατείνεται ὅτι «ἄν αὐτή δέν εἶναι καρπός τοῦ πνεύματος
(βλ. Γαλ. 5,22) τότε θά εἶναι μανδύας μιᾶς ἐπικίνδυνης δικτατορίας».

Ἰδιαίτερα σημαντική θεωρεῖται ἡ περίπτωση
τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Κούβας, Felipe
Perez Roque, πού θεωρεῖται ὁ πλησιέστερος συνεργάτης καί σύμβουλος τοῦ πρώην Προέδρου Fidel
Castro. Σ’ αὐτόν ὀφείλεται ὁ προοδευτικός ἐπανα-

Θά ἦταν εὔκολο νά συνεχίσουμε τήν ξενάγηση
στίς παύλειες πηγές πού ἀξιοποιήθηκαν θετικά
ἀπό μεταγενέστερους του στοχαστές καί μέ ἄλλα
ὀνόματα, ἀλλά καί ἄλλες μαρτυρίες. Ἄλλωστε,
εἶναι βέβαιο ὅτι στά ἑπόμενα χρόνια οἱ ἐρευνητές
θά ἔχουν καὶ ἄλλες εὐκαιρίες γιά μελέτη καί κοινωνική ἀξιοποίηση πτυχῶν τῆς διδασκαλίας καί
τῆς σκέψης τοῦ Μεγάλου Ἀποστόλου. Οἱ Κοινωνικές Ἐπιστῆμες μποροῦν νά ἐπανέρχονται καί νά
καταθέτουν καί ἄλλες διαπιστώσεις καί νεότερες
ἐμπειρίες. 
■

Σοβιετική Ἕνωση εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν περιθωριοποίηση τῆς θρησκευτικῆς πίστης στήν περιοχή αὐτή, πού κατά
παράδοση θεωρεῖτο, ὅπως καί τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν
χωρῶν τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, ὅτι ἀνῆκε στή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία. Ἔτσι μετά τίς πρῶτες ἀντιεκκλησιαστικές καί
ἀντιθρησκευτικές κυβερνητικές πρακτικές ὁ Fidel Castro
χαρακτηρίστηκε «ἄθεος» καί ὁ τότε Πάπας Ἰωάννης ὁ 23ος
(3/1/1962), μέ ἀπόφασή του τόν ἀπέκοψε ἀπό τή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία. Μέ πρωτοβουλίες κυρίως τοῦ Ὑπουργοῦ
Ἐξωτερικῶν Felipe Perez Roque τό 1990 ἄνοιξαν καί πάλι οἱ
ἐκκλησίες καί ὁ Πάπας Ἰωάννης-Παῦλος ὁ 2ος διακήρυξε ὅτι
τό ἐμπάρκο κατά τῆς Κούβας «εἶναι ἄδικο καί ἠθικά ἀδικαιολόγητο». Τό 1998 ὁ ἴδιος Πάπας ἐπισκέπτεται τήν Κούβα
καί ἀποκαθίσταται πλήρως ἡ θρησκευτική ἐλευθερία (βλ.

http://en. wikipedia.org./wiki/Fidel_Castro). Τό γεγονός αὐτό
θά ἀποτελέσει καί ἀπαρχή νέων κουβανικῶν πρωτοβουλιῶν
γιά ἄνοιγμα τοῦ Castro πρός τή Δύση καί ἰδιαίτερα πρός τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Μέ πρόσκλησή του, πού διαδηλώνει τό
μεγάλο ἐνδιαφέρον γιά τό ἔργο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
καί τό θαυμασμό του γιά τό ἔργο τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ὁ Castro καλεῖ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη νά τελέσει
παρουσίᾳ του τήν Κυριακή 25 Ἰανουαρίου 2004 τά ἐγκαίνια
τῆς ἑλληνορθόδοξης ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου Νικολάου στήν
Ἁβάνα, καί νά τοῦ παραδώσει ὁ ἴδιος τό κλειδί τοῦ ναοῦ (βλ.
http://goutas.gr/cuba/bartholomew. html).
18 Λεπτομέρειες βλ. http://www.embacubalebanon.com/
felipediscursosf.html
19 Petit Dictionnaire de l’ EURO, Paris 1998, σ. 112.
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Αγάπη

καί ΑΙΡΕΣΗ

l Τοῦ Ἀποστόλου Β. Νικολαΐδη

Καθηγητῆ τῆς Κοινωνιολογίας τῆς Θρησκείας
καί τῆς Κοινωνικῆς Ἠθικῆς στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν
καί Προέδρου τοῧ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας

1. Ἡ κακοποιημένη ἀγάπη

H

ἱστορία τῶν σχέσεων «ὀρθοδόξων» καί «αἱρετικῶν» σέ ὅλα τά
περιβάλλοντα συνοδεύεται ἀπό
πλούσιες ἐμπειρίες. Ὡς χαρακτηριστικά παραδείγματα στό
χῶρο τῶν θρησκειῶν μποροῦμε νά ἀναφέρουμε
τήν πρακτική τοῦ ἀναθεματισμοῦ καί τῆς ἀποκοπῆς τῶν αἱρετικῶν ἀπό τό ἑνιαῖο ἐκκλησια-
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στικό σῶμα, τήν καλλιεργούμενη μισαλλοδοξία,
τούς διωγμούς, τούς θρησκευτικούς πολέμους,
τήν ἱερά ἐξέταση, τό κάψιμο βιβλίων, τίς σταυροφορίες κ.ἄ.
Τό ἴδιο πλούσια σέ ἐμπειρίες εἶναι καί ἡ
καλλιεργούμενη ἀγαπολογία καί ἡ σχετική κακοποίηση τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης. Ὁ θεμελιωτής καί πατέρας τῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης,
ὁ Μάξ Χορκχάιμερ, ὅταν θέλησε νά σκιαγραφήσει τό μέγεθος τῆς κακοποιημένης χριστιανικῆς
ἀγάπης τῶν Γερμανῶν Καθολικῶν στά χρόνια
τοῦ Ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, ἔγραψε πώς ἦταν αὐτή
Eνατενίσεις

τόσο μεγάλη καί ἔντονη ὥστε ἀποφάσισαν πώς
ὁ καλύτερος τρόπος πραγμάτωσης καί ἐκτόνωσής της ἦταν τό «φούρνισμα» τῶν Ἑβραίων στά
στρατόπεδα συγκέντρωσης1. Ἀλλά καί ὁ κορυφαῖος νεομαρξιστής φιλόσοφος Ἔρνστ Μπλόχ
κινούμενος πρός τήν ἴδια κριτική κατεύθυνση
παρομοίωσε τήν «ἁγιότητα» τῶν δυτικῶν χριστιανῶν ἴδια μέ τό φῶς καί τή λάμψη τῆς πυρηνικῆς ἔκρηξης2. Καί στίς δύο περιπτώσεις, ὅπως
καί σέ πολλές ἄλλες, ὑποδηλώνεται ἀφενός ἡ
ἀπόσταση θεολογίας καί χριστιανικῆς πράξης,
πού γίνεται πιό ἀντιληπτή ἀπό τούς ἔξω καί
μάλιστα τούς ἀπέναντι, καί ἀφετέρου ἡ καταστρατήγηση βασικῶν ἀρχῶν τῆς Χριστιανικῆς
Ἠθικῆς, πού ἐπιτρέπει τή διάπραξη πάσης φύσεως ἐγκλημάτων, καί μάλιστα στό ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας του.

Σέ μιά τέτοια διαπροσωπική «χριστιανική» συμπεριφορά πού θά μπορούσαμε νά τῆς
προσδώσουμε περισσότερο τό χαρακτήρα τῆς
ἄμυνας παρά τῆς ἐπίθεσης, ἐμποτισμένη στήν
ἀνασφάλεια καί ἐμπνεόμενη ἀπό τή μισαλλοδοξία καί τόν εὐσεβισμό, ὁδηγεῖται κάποιος:
-ὅταν ἡ ποιότητα τῆς σχέσης του μέ τό Θεό
εἶναι τέτοια πού τόν ἐξαναγκάζει στήν αὐτόκλητη ἀνάληψη ἑνός ρόλου ὑπερασπιστῆ καί διεκδικητῆ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Θεοῦ πού μεγιστοποιεῖται ἀνάλογα μέ τήν δεϊστική πεποίθηση ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε τόν κόσμο, ἔστειλε καί τό Γιό του στή γῆ, ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία

1 Βλ. σχετικά ΑΠ. Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, «Κριτική Θεωρία» καί κοινωνική λειτουργία τῆς Θρησκείας, Ἀθήνα 2005, σ. 128.
2 Γιά τήν κριτική τοῦ Μπλόχ στή θρησκεία βλ. περισσότε-
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του, ἐνῶ ὅλα τά ὑπόλοιπα, ὅπως ἡ ἐξάπλωση, ἡ
ἐπικράτηση καί ἡ ἐξουθένωση τῶν ἐχθρῶν του,
μέ πιό ἐπικίνδυνους τούς αἱρετικούς, τά ἄφησε
στά χέρια τῶν ζηλωτῶν ὀπαδῶν του, οἱ ὁποῖοι
μάλιστα θεωροῦν ὅτι θά δώσουν λόγο γιά τήν
πιθανή ἀδράνειά τους. Εἶναι σαφές ὅτι μιά τέτοια ἀντίληψη ἐμπεριέχει ἐλάχιστη καί σέ κάθε
περίπτωση προβληματική πίστη στήν πρόνοια
τοῦ Θεοῦ καί τή συνεχή καί μόνιμη κυβερνητική
του ἐνέργεια στό πλαίσιο τῆς θείας οἰκονομίας, ἡ ὁποία κατά τά ἄλλα δέν ἔχει τέλος καί δέν
εἶναι ἐπιλεκτική καί ἀποσπασματική.
-ὅταν ἔχει ἐμποτιστεῖ μέ τήν ἀντίληψη ὅτι
ἡ Ἐκκλησία καί ἡ πίστη του δέν μποροῦν νά
ἔχουν στήν κοσμική πραγματικότητα ἕναν
δεύτερο καί σέ κάθε περίπτωση ἕναν κατώτερο ρόλο ἀπό ὅτι οἱ κοσμικές ἰδεολογίες
καί οἱ κοσμικοί θεσμοί. Οἱ ἀντιλήψεις γιά μιά
Ἐκκλησία τῆς ἀδυναμίας, τοῦ σταυροῦ καί
τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος, ὅπως χαρακτήριζε τήν πίστη του ὁ Παῦλος, ἀποτελοῦν ἀντιλήψεις ξεπερασμένες, ἐγκλωβισμένες κάπου ἐκεῖ
στήν Ἀρχαία Ἐκκλησία, ἀφοῦ γιά αἰῶνες τώρα
ἡ Ἐκκλησία μετά τήν κρατικοποίησή της δραστηριοποιεῖται ὡς ἐκκλησία τῆς δυνάμεως καί
τῆς ἐξουσίας, στό πρότυπο ἄσκησης τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, διεκδικώντας μέ τή βοήθεια τῆς
κοσμικῆς ἐξουσίας ρόλους παράγοντα σέ ὅλα
τά ἐπίπεδα τῆς κοσμικῆς πραγματικότητας.
Σέ μιά τέτοια προοπτική ὁ μεμονωμένος ἀγωνιστής βιάζεται νά οἰκειοποιηθεῖ τή δυνατότητα γιά μιά ψυχολογική μετοχή στό γενικότερο
ἐκκλησιαστικό παιχνίδι ἐξουσίας, ὄντας στήν
πλευρά τοῦ ἰσχυροῦ ἐναντίον τῶν κακῶν καί
ἀντίχριστων.
-ὅταν θεωρεῖ πώς ὁ ἀγώνας ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ ἐπιτρέπει νά μεταβάλλει τά μέσα
σέ σκοπούς καί τούς σκοπούς σέ μέσα, ὅταν
δηλαδή αἰσθάνεται ὑποχρεωμένος νά ἐξαγιάζει ἀντιχριστιανικά καί ἀνήθικα καί κάποιες
φορές ἀπάνθρωπα μέσα χάρη τῶν δῆθεν καλῶν
σκοπῶν. Μιά τέτοια διαδικασία προϋποθέτει
θεολογικούς καί ἄλλους μηχανισμούς αἰτιολόγησης τῆς χρήσης βίας χάρη μιᾶς διεστραμμένης
ἀγάπης καί ἑνός πιεστικοῦ ἐνδιαφέροντος γιά
σωτηρία τῶν παρεκτραπέντων. Ὁ πλέον βασικός θεολογικός μηχανισμός ἐπ’ αὐτοῦ εἶναι ἡ
παραπομπή σέ μιά ἔννοια περί Θεοῦ, δανεισμένη ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη καί διανθισμένη μέ

ρα ΑΠ. Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, Μεταθρησκευτική ἀνθρωπολογία,
Ἀθήνα 2002, σ. 74 ἑξ.
3 Βλ. περισσότερα ΑΠ. Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, «Ἐκκλησιαστικά παί-
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ἀνάλογα χωρία ἀπό τήν ἐκκλησιαστική γραμματεία, πού ευνοούν καί ἐξαγιάζουν τήν τιμωρία, τήν ἐκδίκηση, τήν καταστροφική θεία παρέμβαση, τήν παντοδυναμία βασισμένη σέ κοσμικά πρότυπα, καί ἄλλες ἰδιότητες ἀπόλυτα
ἀνθρωπομορφικές, ἕτοιμες νά δικαιολογήσουν
τήν υἱοθέτηση κάθε μορφῆς ἐμπάθειας καί κακίας τῶν ἐκπροσώπων του, ἀρκεῖ νά στοχεύουν
σέ ἕναν καλό σκοπό. Εἶναι προφανές ὅτι ἐπιδιώκεται μιά ἄλλη ἀντίληψη γιά τό Θεό πού στηρίζεται σέ μιά ἔννοια ἀπόλυτα ξένη πρός τήν καινοδιαθηκική εἰκόνα περί ἑνός Θεοῦ τῆς ἀγάπης
καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας.
Ὅλα αὐτά λειτούργησαν καί λειτουργοῦν ὡς
πρϋποθέσεις μεταλλαγῆς καί παραμόρφωσης
τῆς ἔννοιας πού ἀναφέρεται στόν ἀγώνα ὑπέρ
τῆς πίστεως. Στήν πρώτη χριστιανική κοινότητα ἡ σφοδρή ἐπιθυμία κάποιου νά ἀγωνιστεῖ
γιά τήν πίστη του εὕρισκε ἀνταπόκριση στήν
ἑτοιμότητα γιά θυσία τῆς δικῆς του ζωῆς. Τά
πράγματα ἀλλάζουν μέ τήν κρατικοποίηση τοῦ
Χριστιανισμοῦ, ὅταν ὁ ἀγώνας γιά τήν πίστη
περνοῦσε μέσα ἀπό τή θυσία τῶν ἄλλων.

-ὅταν ταυτίζει αἱρετικό καί αἵρεση κατά
τό ὁλοκληρωτικό πρότυπο τοῦ Μαρξισμοῦ, ὁ
ὁποῖος γιά νά ἀπορρίψει τή θρησκεία ταύτιζε
τήν οὐσία της μέ τίς ἐνέργειες τῶν ἐκπροσώπων
της. Πρόκειται γιά τή γνωστή μέθοδο τῆς γενίκευσης πού ἐφαρμόζεται καί στά θρησκευτικά
περιβάλλοντα καί ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καρπό τῆς
σύμπραξης θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ καί τῆς
ἀτομικῆς ἐμπάθειας πού ζητοῦν τήν ἐκτόνω-

γνια ἐξουσίας καί τό σχίσμα τοῦ 1054», στό Παίγνια ἐξουσίας,
Ἀθήνα, σ. 29 ἑξ.
4 Λουκ. 18,10 ἑξ.
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σή τους μέ τέτοιο τρόπο πού νά περιγράφεται
ὡς ἀγώνας ὑπέρ τῆς ὀρθοδοξίας καί τῶν δικαίων της. Σ’ αὐτό βοηθᾶ ἡ εὐκολία μέ τήν ὁποία
δαιμονοποιεῖται ὁ ἄλλος, ὁ διαφορετικός, καί
ἰδιαίτερα ὁ αἱρετικός, πολύ δέ περισσότερο ὁ
σχισματικός, ἴσως ἐπειδή εἶναι αὐτόπτης μάρτυρας τοῦ κοινοῦ ἐγκλήματος τῆς διάσπασης
τοῦ ἑνιαίου σώματος τοῦ Χριστοῦ, γιατί κάθε
ἔγκλημα χρειάζεται δύο, τοῦ ἐγκλήματος πού
προέκυψε ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἑκατέρωθεν φιλαρχίας, βασικοῦ παράγοντα διαίρεσης καί κατατεμαχισμοῦ τοῦ ἑνιαίου σώματος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ3.
-ὅταν διαπνέεται ἀπό τό σύνδρομο τοῦ
εὐσεβισμοῦ πού τοῦ ἐπιτρέπει νά προβαίνει
ἀπό τή μιά πλευρά σέ ἐπιμέτρηση τῆς δικῆς του
θεολογικῆς καί ἠθικῆς ἀνωτερότητας καί ἀπό
τήν ἄλλη σέ ἐπιμέτρηση τῆς ἁμαρτωλότητας τοῦ
ἄλλου. Ὅ, τι ἀκριβῶς συνέβη καί στήν παραβολή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου4. Ὁ σκοπός εἶναι
διττός: Μέ τήν ἐπιμέτρηση τῆς δικῆς του ἀρετῆς
ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά τή διεκδίκηση δικαιωμάτων ὥστε μετά τήν ἐπιμέτρηση τῆς κακίας τοῦ
ἄλλου νά μπορεῖ νά τόν ἀπορρίπτει καί νά τόν
ἐξουθενώνει. Εἶναι σαφές ὅτι ἐπιφυλάσσει γιά
τόν ἑαυτό του τό ρόλο τοῦ κριτῆ, ἑνός ρόλου
πού κατά τή ρήση τοῦ Παύλου ἀνήκει μόνο στό
Θεό. Πρόκειται γιά τή γνωστή εὐσεβιστική πρακτική πού ἔχει ὡς βασικό σύνθημα τήν κάθαρση
τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τούς ἁμαρτωλούς καί ἀνήθικους γιά νά τή χαίρονται μόνοι οἱ αὐτοθεωρούμενοι ὡς εὐσεβεῖς, δίκαιοι καί ἀναμάρτητοι.
Ἔχουμε ἀκριβῶς τήν εἰκόνα τοῦ μεγάλου γιοῦ
τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου πού δέν μποροῦσε
νά ἀνεχθεῖ νά εἶναι στόν ἴδιο χῶρο αὐτός καί ὁ
ἄσωτος ἀδελφός του5. Εἶναι ὁ γνωστός σκανδαλισμός ὅσων αἰσθάνονται ὅτι ἀδικοῦνται
ἀπό τή διαγωγή ἑνός Θεοῦ πού ἀμείβει τό ἴδιο
ὅσους εἶναι στό χωράφι ἀπό τό πρωί μέ ἐκείνους πού ἦλθαν στό παρά πέντε, πού ἀγαπᾶ τό
ἴδιο δίκαιους καί ἁμαρτωλούς, κάποιοι λένε ὅτι
ἀγαπᾶ περισσότερο τούς δεύτερους, πού βρέχει
ἐπί δικαίους καί ἀδίκους, πού καλεῖ σέ δεῖπνο
νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες.
Κοινός παρονομαστής ὅλων τῶν ἀνωτέρω
ἐκτροπῶν εἶναι ἡ ἔλλειψη ἀγάπης στό ἀληθινό της νόημα, ὅπως ἀκριβῶς τήν περιγράφει
ὁ Παῦλος καί τή βιώνουν οἱ γνήσιοι ἄνθρωποι
τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτή ἡ ἀγάπη δέν

5 Λουκ.

15,11 ἑξ.

6ΑΠ. Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, «Ἔρωτας καί ἀγάπη», στό Προβληματι-

σμοί χριστιανικοῦ ἤθους, Ἀθήνα 2006, σ.134 ἑξ.

Eνατενίσεις

πού ἐπιλέξαμε νά ἀσχοληθοῦμε ὅτι τουλάχιστον σέ διαπροσωπικό ἐπίπεδο ὄχι μόνο μποροῦμε ἀλλά καί μᾶς ἐπιβάλλεται ἀπό τή θέση
μας νά ἀγαπᾶμε ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀκόμη
καί τούς αἱρετικούς, ὅσο καί ἄν διαφωνοῦν οἱ
αὐτοθεωρούμενοι ὡς γνήσιοι, καθαρόαιμοι,
ὑπερορθόδοξοι, ἀλλά καί ὅλοι ὅσοι κατασκευάζουν ἕνα ἀπέναντι γιά νά ἀποκτήσουν οἱ ἴδιοι
λόγο ὕπαρξης καί ταυτότητα.
1). Καί ξεκινῶ μέ τό ἐρώτημα, τί εἶναι ἀγάπη
ἤ καλύτερα τί δέν εἶναι ἀγάπη.

ἐπιδέχεται σκόπιμες παρανοήσεις. Γιατί, ἄν
ρωτήσουμε τούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν παραπάνω κατηγοριῶν, ποιό εἶναι τό κίνητρό τους γιά
τίς παραπάνω συμπεριφορές, εἶναι μᾶλλον σίγουρο ὅτι θά μᾶς ἀπαντήσουν πώς εἶναι ἡ βαθιά καί εἰλικρινής ἀγάπη πρός τό Θεό καί τόν
ἁμαρτωλό συνάνθρωπο. Εἶναι ὁ ἴδιος τρόπος
πού ἀπαντοῦν οἱ ἀρχηγοί ὅλων τῶν πολιτικῶν
καθεστώτων, ἀπό τά πιό δημοκρατικά μέχρι τά
πιό ὁλοκληρωτικά, ὅτι τό πολίτευμά τους εἶναι
ἡ δημοκρατία. Ὡστόσο μέ τήν ἀγάπη συμβαίνει
ἀκριβῶς τό ἴδιο μέ αὐτό πού συμβαίνει σήμερα, ὅταν αὐτή ταυτίζεται μέ τόν ἔρωτα6. Ἔτσι
ἐξηγεῖται ἡ μεγάλη εὐκολία μέ τήν ὁποία ἀναφέρονται σέ αὐτή ζευγάρια πού γνωρίστηκαν
πρίν ἀπό τρία λεπτά καί δέν διστάζει νά πεῖ ὁ
ἕνας στόν ἄλλο «σέ ἀγαπῶ», ὑπονοώντας βεβαίως ἄλλα. Σέ καμιά ἴσως ἄλλη ἐποχή ἡ ἔννοια τῆς
ἀγάπης δέν ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ ὅσο σήμερα, ἄν ἐξαιρέσουμε βεβαίως τήν παράχρησή
της καί στίς μεταξύ τῶν θρησκευομένων ὁμάδων καί ἀτόμων σχέσεις, σέ τέτοιο μάλιστα σημεῖο πού δικαιούμαστε σέ στιγμές αὐτοκριτικῆς
νά δηλώσουμε ὅτι τά μεγαλύτερα «χριστιανικά»
ἐγκλήματα στήν ἀνθρωπότητα ἔγιναν στό ὄνομα
τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀγάπης του. Μποροῦμε βέβαια
νά αὐτοαπαλλαγοῦμε ἀπό τυχόν ἐνοχές, ἄν ὅλα
αὐτά τά ἀποδώσουμε στούς ἐκπροσώπους τοῦ
δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ καί ἐπιρρίψουμε ὅλες
τίς εὐθύνες κακοποίησης τῆς ἀγάπης σ’ αὐτούς.

2. Τό ἀληθινό περιεχόμενο
τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης
Μετά ἀπό αὐτή τήν ἀναγκαία εἰσαγωγή θά
πρέπει νά ἀποδείξουμε σύμφωνα μέ τό θέμα

7 Α΄

-Ἡ ἀγάπη εἶναι καταρχήν κατηγόρημα καί
τρόπος ἔκφρασης καί ζωῆς τοῦ τριαδικοῦ
Θεοῦ. Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη, μᾶς εἶπε ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, καί ὅποιος ἀγαπᾶ τό Θεό δέν
μπορεῖ παρά νά ἀγαπᾶ καί ὁ ἴδιος7. Ὡστόσο ἡ
ἀνθρώπινη ἀγάπη, ἰδιαίτερα μετά τήν πτώση, δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ μονοεργητικά ἀλλά
μόνο ὡς καρπός συνέργειας θείου καί ἀνθρώπινου παράγοντα. Εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ στόν
ἄνθρωπο, τήν ὁποία καλεῖται νά ἀποδεχθεῖ,
ἀγαπώντας τό συνάνθρωπο. Ἔτσι τίποτε δέν
μπορεῖ νά εἶναι καί νά χαρακτηρίζεται ὡς ἀγάπη, ἄν δέν δοκιμάζεται στή σχέση ἀγαπητικῆς
κοινωνίας πρός τό Θεό. Μέ ἄλλα λόγια: ἡ ἀγάπη
πρός τό συνάνθρωπο ἐπαληθεύεται στήν ἀγάπη πρός τό Θεό καί τό ἀντίθετο. Αὐτό σημαίνει
ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά ἀγαπήσει μέ ἀνθρώπινα κριτήρια τόν ἄλλο, παρά μόνο μέ κριτήριο
τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Δηλαδή ὁ ἄνθρωπος ἀπό
μόνος του ὅσο καλός καί ἐνάρετος καί ἄν εἶναι,
δέν εἶναι σέ θέση νά ἀγαπήσει. Ἡ ἀγάπη μετά
τήν πτώση μας ἔγινε σαρκική, ἐγωϊστική, ἀτομικιστική σχέση. Ἀποκαθίσταται στήν πρότερη
θέση της μέ τήν ἐνσωμάτωση τοῦ ἀνθρώπου στό
θεανθρώπινο σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ πνευματική
ἀγάπη, σημειώνει ὁ Χρυσόστομος, εἶναι ἀνώτε-

8 Ι.

Ίωάν. 4,20.

Eνατενίσεις

-Ἀγάπη δέν εἶναι μιά θεωρία, μιά ἰδεολογία
δίπλα ἤ πάνω ἀπό ὅλες τίς ἄλλες. Δέν εἶναι ἕνα
καθῆκον πού ἐπιβάλλεται στό πλαίσιο μιᾶς
χριστιανικῆς καθηκοντολογίας. Δέν εἶναι ἕνα
σύστημα ἀπό κανόνες καί ἐντολές. Δέν εἶναι ἕνα
συνώνυμο τῶν καλῶν ἔργων καί τῆς εὐπραξίας.
Δέν εἶναι ἕνα ὡραῖο καί παρορμητικό συναίσθημα πού ὑπακούει στά ἐξευγενισμένα ἀνθρώπινα ἔντικτα καί αἰσθήματα. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἕνας
συγκεκριμένος τρόπος κατανόησης τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης καί κυρίως ἕνας συγκεκριμένος
τρόπος ζωῆς, καρπός τοῦ ἁγίου Πνεύματος, μέ
θεανθρώπινα χαρακτηριστικά.



ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Είς Κολ. 1,3, PG 62, 303.
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ρη ἀπό κάθε ἄλλη. Δέν τή γεννᾶ κάτι τό γήινο, ἡ
συνήθεια, ἡ εὐεργεσία, ἡ φύση, ὁ χρόνος, ἀλλά
κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρανό, εἶναι προϊόν τῆς χάριτος8.
2) Ποιό εἶναι τό
περιεχόμενο
τῆς
ἀγάπης; Στήν ἀγάπη
ἀποδίδονται μέ ἀφορμή
συγκεκριμένες
ἀναφορές τοῦ Κυρίου δύο ἑρμηνεῖες. Μιά
πού ἀνταποκρίνεται
στή λογική τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί
μιά ἄλλη πού συνάδει
πρός τό πνεῦμα τῆς
Καινῆς Διαθήκης.
Τήν πρώτη δέν θά
τήν μνημονεύαμε, ἄν
δέν τήν εἶχαν χρησιμοποιήσει καί δέν τήν χρησιμοποιοῦν ἀκόμη καί
σήμερα ὅσοι προσχηματικά ἀναφέρονται στήν
ἀγάπη γιά νά δικαιολογήσουν ὠφελιμιστικές
καί ἰδιοτελεῖς συμπεριφορές τους. Τή διαπίστωση χρωστᾶμε στόν Μ. Χόρκχάιμερ, πού κατηγοροῦσε θεολόγους καί ἱερατεῖο τῆς ἐποχῆς του
ὅτι στηρίζονται στό χωρίο «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν», γιά νά θέσουν ὡς κέντρο
κάθε κίνησης πρός τόν ἄλλο τόν ἑαυτό τους19.
Ὡς πρός τό συγκεκριμένο χωρίο, σᾶς θυμίζω τή
συνάντηση τοῦ πλουσίου νεανίου καί τοῦ Χριστοῦ10 γιά νά τόν ρωτήσει, τί ἔπρεπε νά κάνει
γά νά ἔχει ζωή αἰώνια. Ὁ Χριστός τόν παρέπεμψε στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν, μεταξύ αὐτῶν καί
στήν ἐντολή: «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». Σημειώνουμε ὅτι ἡ ἐν λόγω ἐντολή εἶναι
καταγεγραμμένη στό Δευτερονόμιο καί ἀνταποκρίνεται στή βασική ἀρχή τῆς ἀνταπόδοσης
καί τῆς ἀμοιβαιότητας, ἀρχή πού χαρακτηρίζει
τούς ἀνθρώπους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἡ ἀγάπη στήν καινοδιαθηκική της διάσταση ἐμφανίζεται στήν ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ στό ἐρώτημα
τοῦ νεανία: «τί ἔτι ὑστερῶ», ὅταν τοῦ λέγει: «εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τά ὑπάρχοντα καί δός πτωχοῖς»11.
Τό καινοδιαθηκικό περιεχόμενο τῆς ἀγάπης
ἐντοπίζεται πλήρως στό «ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς
ὑμῶν»12 καί γενικά κάθε φορά πού παραμερίζεται ἡ φροντίδα γιά τό ἐγώ καί ἐνεργοποιεῖται ἡ
9

ΑΠ. Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, «Κριτική Θεωρία» καί κοινωνική λειτουργία τῆς Θρησκείας, σ. 263.
10 Ματθ. 19, 16 ἑξ.

44



θυσία καί ἡ διακονία ὑπέρ τῶν ἄλλων. Χαρακτηριστικές συμπεριφορές ἀγάπης: ἡ διαγωγή τοῦ
καλοῦ σαμαρείτη, ἡ συγχώρηση τῶν σταυρωτῶν
ἀπό τό Χριστό, ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ. Ὅποιος
ἀγαπᾶ τούς ἐχθρούς σημειώνει ὁ Χριστός αὐτός
γίνεται ἴσος πρός τό Θεό13.
3) Ποιό εἶναι τό κίνητρο καί ποιος ὁ σκοπός τῆς ἀγάπης; Μέ βάση τά παραπάνω μποροῦμε νά ὁρίσουμε τήν ἀγάπη ὡς μιά ἐλεύθερη,
ἀνεξάρτητη καί μονοδρομική κίνηση πρός τόν
ἄλλο. Θά ἔλεγα ὅτι ἀποτελεῖ τή μόνη πραγματικά ἐλεύθερη κίνηση, ἀφοῦ δέν ἔχει ἰδιοτελῆ
κίνητρα καί δέν συνδέεται μέ σκοπούς. Διευκρινίζω, καί εἶναι φαντάζομαι κατανοητό, ὅτι ὅλες
οἱ πράξεις πού γίνονται μέ κάποιο σκοπό εἶναι
ἀνελεύθερες, ἀφοῦ πραγματοποιοῦνται λόγω
τοῦ σκοποῦ. Μοναδικό λοιπόν κίνητρο, μοναδικό μέσο καί μοναδικός σκοπός τῆς ἀγάπης εἶναι
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἡ ἀγάπη
δέν μπορεῖ νά ἔχει κίνητρο τό φόβο ἤ τό μισθό.
Δέν ἀγαπᾶ κάποιος τό Θεό γιά νά μή τιμωρηθεῖ
ἤ γιά νά ἐξασφαλίσει τόν παράδεισο. Ἀγαπᾶ τό
Θεό ἐπειδή εἶναι παιδί τοῦ Θεοῦ. Γράφει χαρακτηριστικά ὁ Χρυσόστομος: Ἄλλος ἀγαπᾶ
ἐπειδή τόν ἀγαποῦν, ἄλλος ἐπειδή τόν τιμοῦν,
ἄλλος ἐπειδή ὠφελήθηκε, ἄλλος γιατί ἐξυπηρετήθηκε. Εἶναι ὅμως δύσκολο νά βρεῖς κάποιον
πού νά ἀγαπᾶ τόν πλησίον εἰλικρινά καί χάρη
τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι λόγω συμφέροντος14.
Αὐτός λοιπόν πού ἀγαπᾶ ἀληθινά ἔχει ὡς
ἀφετηρία τήν ἀγάπη του πρός τό Θεό καί σκοπό τόν ἴδιο τό Θεό στό πρόσωπο τοῦ ἄλλου. Ἡ
παραβολή τῆς κρίσεως εἶναι χαρακτηριστική.
Ἡ ἀγάπη πρός τό Χριστό συγκεκριμενοποιεῖται σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους πού εἶναι λόγω
κατασκευῆς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καί ταυτόχρονα εἰκονίζουν τό Χριστό.

3. Ἀγάπη, αἱρέσεις καί σχίσματα
-Ἡ ἀγάπη ἀποτελεῖ τήν ἀρχή καί τό τέλος τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Εἶναι τό σπουδαιότερο καί ἀνώτερο γνώρισμα τοῦ Χριστιανισμοῦ15. Εἶναι ἡ ρίζα ὅλων τῶν ἀγαθῶν16, τό κεφάλαιο ὅλων τῶν ἀρετῶν καί τό θεμέλιο ὅλων
τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ17, γράφει ὁ Χρυσόστομος. Εἶναι ἡ βασική προϋπόθεση γιά νά εἶναι
κάποιος μαθητής τοῦ Χριστοῦ18. Μέσω αὐτῆς
ἀπεικονίζεται ὁ Χριστός στούς μαθητές του. Ἡ
ἀγάπη ἀποτελεῖ τή βασική ἀπόδειξη ὅτι κατα11 Ματθ.

19,21.
5,44.
13 Ματθ. 5, 44-45.
12 Ματθ.
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γόμαστε ἀπό τό Θεό καί ὅτι γνωρίζουμε τό Θεό19:
Χωρίς ἀγάπη τίποτε ἀπό ὅσα κάνουμε δέν ἀρέσει στό Θεό, σημειώνει ὁ Κλήμης Ρώμης20. Εἶναι
δέ γνωστή ἡ παραβολή τῆς κρίσης, κατά τήν
ὁποία μοναδικό κριτήριο για την ἐπιλογή τῆς
αἰώνιας ζωής ἤ τῆς αἰώνιας καταδίκης εἶναι ἡ
ἀγάπη πρός τόν πλησίον, στόν ὁποῖο εἰκονίζεται ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Χριστός.
-Χωρίς τήν ἀγάπη δέν ὑπάρχει τίποτε.
Κανένα ἀγαθό καί καμιά ἀρετή δέν εἶναι ὠφέλιμη, ἀντίθετα ὅταν ὑπάρχει εὐτελίζεται καί
ἀπαξιώνεται21. Μοιάζει μέ ὀστά χωρίς τούς συνδέσμους22. Ὅποια κατορθώματα καί ἄν ἔχει
κάποιος, εἶναι ὅλα μάταια χωρίς ἀγάπη. Χωρίς
ἀγάπη ἀχρηστεύεται ἀκόμη καί ἡ πίστη καί μάλιστα τέτοια πίστη πού νά μετακινεῖ καί ὄρη. Ἡ
ἀγάπη κατά δήλωση τοῦ Παύλου ἀξιολογεῖται
ὡς ἀνώτερη τῆς πίστης23. Ἀχρηστεύεται ἀκόμη
και ἡ γνώση πού χωρίς ἀγάπη δέν ὁδηγεῖ μόνο
στήν ἀλαζονεία, ἀλλά καί στή δημιουργία σχισμάτων24 , γράφει ὁ Χρυσόστομος. Οὔτε ἡ ἀκτημοσύνη, σημειώνει ὁ ἴδιος, οὔτε τό μαρτύριο
οὔτε κάτι ἄλλο μᾶς ὠφελεῖ, ἄν δέν ἔχουμε τήν
τέλεια ἀγάπη25 . Ἡ ἀγάπη ξεπερνᾶ ἀκόμη καί τά
θαύματα. Εἶναι πιό πάνω καί ἀπό τήν παρθενία
26 , σημειώνει ὁ Χρυσόστομος.
-Ἡ ἀγάπη εἶναι ἀπροϋπόθετη. Δέν ὁρίζει
κάποιος στήν ἀγάπη ὅρους καί δέν κάνει δι14 Ι.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Ματθ. 60, 3, PG 58, 587.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Ἑβρ. 31,1, PG 63, 213.
16 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Ματθ. 19,7, PG 57, 283.
17 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Γέν. 55,3, PG 54, 483.
18 Ἰωάν. 13,35.
19 Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Ἰωάν. 54,3, PG 59, 300.
20 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ, Εἰς Α΄ Κορ. 49, 5, PG 1, 312a.
21 Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Κολ. 8,1, PG 62,354.
22 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Κολ. 8,1, PG 62, 354.
15 Ι.
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ακρίσεις. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἐλεύθερη νά κινηθεῖ
ὅπου θέλει καί δέν ὑπάρχει κάτι πού θά τήν περιόριζε. Μόνο στήν Παλαιά Διαθήκη εἶχε ὅρια,
ἀφοῦ ἔφθανε τό πολύ μέχρι τόν ὁμοεθνῆ. Τώρα
ἡ ἀγάπη δέν περιορίζεται ἀπό τά γεωγραφικά
ὅρια, ἀπό τή φυλή, ἀπό τό θρήσκευμα, ἀπό τήν
ἠθική κατάσταση, ἀπό τήν κοινωνική θέση καί
τόν κοινωνικό ρόλο. Ὅποιος ἀγαπᾶ, γράφει ὁ
Χρυσόστομος, δέν ἐξετάζει οὔτε τό γένος, οὔτε
τήν πατρίδα, οὔτε τόν πλοῦτο, οὔτε τήν ἀγάπη
πρός αὐτόν οὔτε κάτι παρόμοιο27 . Αὐτονόητα
δέν περιορίζεται οὔτε ἀπό τήν ἑτεροδοξία καί
τήν αἵρεση. Ὅποιος ἀγκαλιάζει μόνο τούς δικούς του ἡ ἀγάπη του κινεῖται σέ ἀνθρώπινα
μέτρα, γράφει ὁ Χρυσόστομος. Ἡ χριστιανική
ἀγάπη ὅμως δέν εἶναι ἔτσι: Αὐτό εἶναι ἀληθινή ἀγάπη κατά Θεόν, τό νά ἀγκαλιάζεις ὅλους,
ὑπογραμμίζει ὁ Χρυσόστομος»28.
-Ἀγάπη σημαίνει κοινωνία καί ὄχι ἀκοινωνησία. Στήν περίπτωση τῶν αἱρετικῶν εἶναι
αὐτονόητο ὅτι ἡ κοινωνία δέν ἀφορᾶ στήν πίστη, τή λατρεία καί τήν συμπροσευχή ὡς μέσο
κοινῆς ἀναφορᾶς στό Θεό. Ἔτσι ἐξηγεῖται
ἄλλωστε καί ἡ παρότρυνση τοῦ Παύλου ἀλλά
καί τό σχόλιο τοῦ Χυσοστόμου: «Μὴ παραδέχεσθε αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν
νουθεσίαν· καὶ πάλιν, Διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις
μὴ παραφέρεσθε· καὶ πάλιν, Αἱρετικοὶ ἄνθρωποι προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ
πλανώμενοι· καὶ ἀλλαχοῦ, Τοῖς μεμιασμένοις καὶ
ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν. Ἀκούσατε πάλιν, οἱ τὰς
ἀγάπας μετ’ αὐτῶν ποιοῦντες· πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς
ὀργῆς τῆς ἐπερχομένης ἐφ’ ὑμᾶς, οἱ τούτοις συμμιαινόμενοι ἐν βρώσει, ἐν πόμασι;29. Εἶναι προφανής
ὁ φόβος τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν, μήπως καί
ὑπάρξει κοινωνία πίστεως: «Ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν, κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς»30.
Τό ἴδιο ἐξηγεῖ καί ὁ Ἐφραίμ ὁ Σύρος: «Τούτους
οὖν οὐ χρὴ ἀγαπᾶν, οὐδὲ συνδυάζειν, οὐδὲ συνεύχεσθαι, οὐδὲ συνεσθίειν, οὐδὲ λαμβάνειν εἰς οἶκον,
οὐδὲ χαίρειν αὐτοῖς λέγειν· ἵνα μὴ τῶν ἔργων πονηρῶν αὐτῶν κοινωνήσωμεν»31. Ἔτσι σκέπτεται
καί ὁ Μ. Βασίλειος: «Συγχαίρειν τοῖς κατορθοῦσιν
ἀρετὴν, καὶ μὴ φθονεῖν· συμπάσχειν τοῖς πάσχουσι, καὶ συνδακρύειν, καὶ σφόδρα τούτους πενθεῖν,
23 Α’

Κορ. 13, 13.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Α΄ Κορ. 10,1, PG 61, 161.
25 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Α΄Κορ. 25,5, PG 61, 212.
26 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Ματθ. 46,4, PG 58, 481.
27 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Ματθ. 60,3, PG 58, 588.
28 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Α΄ Θεσ. 4,3, PG 62, 419.
29 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Ματθ. 77, PG 59, 557.
30 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Ματθ. 77, PG 59, 557.
31 ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ, στό Το περιβόλι της Παναγίας, 1995,
24 Ι.
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μὴ μέντοι κατακρίνειν· μὴ ὀνειδίζειν τὸν ἀποστρέφοντα ἀπὸ ἁμαρτίας, μηδέποτε δικαιοῦν ἑαυτόν·
πρὸ πάντων ἁμαρτωλὸν ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἑαυτὸν ὁμολογεῖν, νουθετεῖν τοὺς ἀτάκτους·
παραμυθεῖσθαι τοὺς ὀλιγοψύχους· ὑπηρετεῖν τοῖς
ἀῤῥώστοις, πόδας ἁγίων νίπτειν· ξενοδοχίας καὶ
φιλαδελφίας ἐπιμελεῖσθαι· μετὰ τῶν οἰκείων τῆς
πίστεως εἰρηνεύειν· αἱρετικὸν ἄνθρωπον ἀποστρέφεσθαι· τὰ ἐνδιάθετα βιβλία ἀναγινώσκειν·
ἀποκρύφοις ὅλως μὴ ἐντυγχάνειν· περὶ Πατρὸς καὶ
Υἱοῦ καὶ ἁγίου Πνεύματος μὴ συζητεῖν, ἀλλὰ ἄκτιστον καὶ ὁμοούσιον Τριάδα μετὰ παῤῥησίας λέγειν
καὶ φρονεῖν, καὶ τοῖς ἐπερωτῶσι λέγειν, ὅτι Βαπτίζεσθαι δεῖ, ὡς παρελάβομεν· πιστεύειν δὲ, ὡς βεβαπτίσμεθα· δοξάζειν δὲ, ὡς πεπιστεύκαμεν32.

ας τινὰς ἐκκλησιαστικὰς καὶ ζητήματα ἰάσιμα πρὸς
ἀλλήλους διενεχθέντας, παρασυναγωγὰς δὲ τὰς
συνάξεις τὰς παρὰ τῶν ἀνυποτάκτων πρεσβυτέρων ἢ ἐπισκόπων καὶ παρὰ τῶν ἀπαιδεύτων λαῶν
γινομένας»36. Ἀξιοπρόσεκτη εἶναι καί ἡ διευκρίνηση τοῦ Χρυσόστομου: «Οὐδὲ γὰρ ἀπὸ τοῦ διεστάναι κατὰ τὴν πίστιν τὰ σχίσματα ἐγίνετο, ἀλλὰ
ἀπὸ τοῦ τὴν γνώμην διῃρῆσθαι κατὰ ἀνθρωπίνην
φιλονεικίαν»37. Ἀναφερόμενος στό ἴδιο ζήτημα
ὁ Θεοδώρητος Κύρου κάνει διάκριση μεταξύ
«σχισμάτων δογματικῶν» καί «σχισμάτων τῆς φιλαρχίας»38. Εἶναι λοιπόν τό ἴδιο αἱρετικοί καί
σχισματικοί; Μποροῦμε νά ἀπαγορεύσουμε τήν
καθημερινή ἀναστροφή καί συνεργασία μέ τούς
δικούς μας παλαιοημερολογίτες;

Ἡ κοινωνία, στήν ὁποία ἀναφερόμαστε, δέν
ἀναφέρεται στά δόγματα καί τήν ἐκκλησιαστική ζωή, ἀλλά ἀφορᾶ στήν καθημερινότητα. Ὁ
φόβος συνάντησης καί συνεργασίας μέ τούς
αἱρετικούς δηλώνει ἄνθρωπο πού δέν ἔχει
ταυτότητα. Ὁ ἀββᾶς Σισώης, καθώς ἀναφέρεται στό Γεροντικό, δέν δίστασε νά κατοικήσει
στό ὄρος πού εἶχαν στέκι οἱ Μελιτιανοί, γιατί
δέν ἔνιωθε ὅτι κινδυνεύει σέ ἀντίθεση μέ μερικούς πού ἀρνήθηκαν νά τόν ἐπισκεφθοῦν γιά
νά μή συναντήσουν τούς αἱρετικούς33. Εἶναι σαφές ὅτι ὁ ἀββᾶς Σισώης δέν ἐφαρμόζει αὐτό πού
παρήγγειλε ὁ Παῦλος στόν Τίτο καί ἀναφέρουν
ἀρκετοί ἑρμηνευτές «-Χαίρειν οὐ λέγομεν, ὅτι οὐκ
ἔστι χαίρειν τοῖς ἀσεβέσιν»34. Κάτι πού δέν ἐφαρμόζει ὁ ἀββᾶς Χομαί ὅταν πεθαίνοντας παρήγγειλε στά παιδιά του νά μή κατοικήσουν μαζί
μέ αἱρετικούς35. Ὡστόσο μποροῦμε σήμερα νά
ἐφαρμόζουμε τό ἴδιο καί μάλιστα στίς μεγαλουπόλεις; Ἤ μποροῦμε νά ἀπαγορεύσουμε τήν
ἐργασία ἐκεῖ πού συνεργάτες εἶναι καί αἱρετικοί;

-Ἡ ἀγάπη δέν παραβλέπει καί δέν περιφρονεῖ. Κανείς πού ἀγαπᾶ τό Θεό δέν μπορεῖ νά
παραβλέπει τόν ἀδελφό του39, γράφει ὁ Χρυσόστομος. Ἡ ἀγάπη δέν ἀσχημονεῖ, ὑπογραμμίζει
ὁ Παῦλος. Δέν ἐπιτρέπει θυμό, ὀργή, κραυγές,
βλασφημίες καί ἄλλα μέσα ἀπόρριψης καί ἐξουθένωσης40. Ἡ ἀγάπη εἶναι παραμυθητική. Δίνει
χέρι βοηθείας στόν ἁμαρτωλό καί ἀγωνίζεται νά
τόν σηκώσει. Ὅποιος ἀπεχθάνεται καί ἐχθρεύεται κάποιον, σημειώνει ὁ Χρυσόστομος, καί τή
φωνή του ἀκούει διαφορετική καί τό πρόσωπο
βλέπει ἀλλοιωμένο41.

Σέ ὅλη αὐτή τή συζήτηση θά πρέπει νά ἐντάξουμε καί μιά πολύ σημαντική παράμετρο πού
ἀναφέρεται στή διάκριση αἱρετικῶν καί σχισματικῶν. Σ’ αὐτή τή διάκριση προχωρεῖ μέ
μεγάλη σαφήνεια ὁ Μ. Βασίλειος: «Αἱρέσεις μὲν
τοὺς παντελῶς ἀπερρηγμένους καὶ κατ’ αὐτὴν τὴν
πίστιν ἀπηλλοτριωμένους, σχίσματα δὲ τοὺς δι’ αἰτί-

-Ἡ ἀγάπη δέν ἀπομονώνει οὔτε διαιρεῖ
τούς ἀνθρώπους. Ἀντίθετα τούς συνδέει καί
τούς ἑνώνει. Εἶναι δυνατό σέ μιά μικτή οἰκογένεια ἡ ἀγάπη νά γίνει αἰτία γιά τή διάλυση;
Ἡ ἀγάπη συνάπτει καί συνδέει ἐκείνους πού
ἔχουν διαφορές καί δέν πολυεξετάζει τήν ἀξία
τοῦ καθενός42. Ὅπου ὑπάρχει ἀγάπη, ἐκεῖ ἀπομακρύνεται ἡ διάσπαση. «Ἡ ἀγάπη σχίσμα οὐκ
ἔχει, ἡ ἀγάπη οὐ στασιάζει, ἡ ἀγάπη πάντα ποιεῖ
ἐν ὁμονοίᾳ”, ὑπογραμμίζει ὁ Kλήμης Ρώμης43.
Ὁ δέ Χρυσόστομος σημειώνει ὅτι, ἄν ὑπῆρχε
ἀγάπη μεταξύ τῶν χριστιανῶν δέν θά γίνονταν
ποτέ σχίσματα: «τό γάρ πάντων αἴτιον τῶν κακῶν,
τό μή εἶναι ἀγάπην· τοῦτο πάντα διέλυσε καί ἠφάνισεν»44. Ἡ ἀγάπη καταργεῖ τούς πολέμους καί
ἐξαφανίζει τίς φιλονεικίες, εἶναι πρόξενος εἰρήνης καί ὁμόνοιας45.

σ. 235
32 Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Περί ἀσκήσεως, PG 31, 649b.
33 Τό Γεροντικόν, ἔκδ. ΑΣΤΗΡ, Ἀθῆναι 1970, σ. 115μη’
34 Βλ. Μ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ἐπιστ. 1, 44, Πρός μοναχόν ἐκπεσόντα,
PG 32, 360.
35 Τό Γεροντικόν, σ. 125.
36 Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ἐπιστ.188, PG 32, 665a.
37 Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Κορ., PG 61, 23.
38 ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ, Εἰς Α΄ Κορ., PG 82, 313: «Πρῶτον

μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ἀκούω σχίσματα ἐν
ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω» σχίσματα οὐ δογματικὰ
λέγει, ἀλλ’ ἐκεῖνα τὰ τῆς φιλαρχίας, ὧν καὶ ἐν ἀρχῇ τῆς ἐπιστολῆς κατηγόρησε».
39 Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Γέν. 55,3, PG 54, 483.
40 Βλ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Ἐφ. 17,1, PG 62, 117.
41 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Δαυϊδ καί Σαούλ 3, 5, PG 54, 702.
42 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Ρωμανόν 1,1, PG 50, 607.
43 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ, Εἰς Α΄ Κορ. 49, PG 1, 312a.
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ἡ διάλυση τῶν συνεδρίων τους καί τῶν συνάξεων50, ὑπογραμμίζει καί πάλι ὁ Χρυσόστομος.

- Ἡ ἀγάπη δέν ἀντιτίθεται, δέν παραγνωρίζει οὔτε καί παραγράφει τήν ἀλήθεια. Σαφῶς
καί θά πρέπει νά ἐντοπίζεται ἡ πλάνη, γιά νά
ξεχωρίζει ἡ ἀλήθεια ἀπό τήν πλάνη. Διαμαρτύρεται ὅταν ὁ πλησίον εἶναι πλανεμένος ἀλλά
τό κάνει μέ μακροθυμία καί καλωσύνη χωρίς
μίσος, χωρίς ἀποστροφή, χωρίς διωγμούς. Ὅλα
γίνονται μέ ἀγάπη γνήσια καί ἀληθινή46. Προπαντός δέν τόν ἀποστρέφεται οὔτε τόν διώχνει
μακριά, ἀλλά φροντίζει γι’ αὐτόν μέ μεγαλύτερο
ζῆλο. Μπορεῖ νά ἀποκοπεῖ ὁ πλανεμένος ἀπό τή
σύναξη, γράφει ὁ Παῦλος, γιά νά συνέλθει καί νά
συνετιστεῖ, ἀλλά δέν ἀποκόπτεται ἀπό τήν ἀγάπη47. Τό ζήτημα δέν εἶναι ἡ ἐξουθένωση, ἀλλά
ἡ διόρθωση. Τέτοιος εἶναι ὁ δικός μας πόλεμος,
γράφει ὁ Χρυσόστομος, δέν κάνει τούς ζωντανούς νεκρούς, ἀλλά ζωοποιεῖ τούς νεκρούς, γιατί διακρίνεται γιά τήν ἡμερότητα καί τή μεγάλη
ἐπιείκεια. Δέν πολεμοῦμε τόν αἱρετικό ἀλλά
τήν αἵρεση48. Δέν ἀποστρεφόμαστε τόν ἄνθρωπο ἀλλά μισοῦμε τήν πλάνη καί θέλουμε νά τόν
ἀποσπάσουμε ἀπό αὐτή, ὅ,τι κάνει καί ὁ γιατρός
πού δέν πολεμεῖ τό σῶμα, ἀλλά φροντίζει νά τό
ἀπαλλάξει ἀπό τήν κάκωση49. Ὁ δέ Χριστός
ἀπαγορεύει τό διωγμό τῶν αἱρετικῶν, καί δέν
ἐπιθυμεῖ πολέμους, αἱματοχυσίες καί σφαγές
αἱρετικῶν. Ἀρκεῖ ἡ ἀναχαίτιση, ἡ ἀποστόμωση
καί ἡ ἀνακοπή τῆς θρασύτητάς τους, ἀκόμη καί

44 Ι.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Β΄ Θεσ. 5,4, PG 62, 497.
ΙΔΙΟΥ, Εἰς Ψαλμ. 132, 2, PG 55, 385-386.
46 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Περί τοῦ μή ἀδικεῖν... 3, PG 48, 949.
47 Βλ. Β΄ Κορ. 3, 14.
48 Οὐ γὰρ ἐλαύνω πράγματι, ἀλλὰ τῷ λόγῳ διώκω, οὐ τὸν
αἱρετικὸν, ἀλλὰ τὴν αἵρεσιν, οὐ τὸν ἄνθρωπον ἀποστρέφομαι, ἀλλὰ τὴν πλάνην μισῶ, καὶ ἐπισπάσασθαι βούλομαι· οὐκ
ἔχω πόλεμον πρὸς οὐσίαν· Θεοῦ γὰρ ἔργον ἡ οὐσία· ἀλλὰ τὴν
γνώμην διορθώσασθαι βούλομαι, ἣν διέφθειρεν ὁ διάβολος»
(Ι. ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς ἅγιον Ἱερομάρτυρα Φωκᾶν, PG 50,
701). Ὡστόσο ἀλλοῦ δέν διστάζει νά μιλήσει καί γιά μίσος
πρός τόν αἱρετικό πού χρησιμοποιεῖ τό δόλωμα τοῦ δέρματος προβάτου γιά νά παραπλανήσει τούς πιστούς (Εἰς Γέν.
45 ΤΟΥ
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-Ἡ ἀγάπη δέν ἐκφράζεται μέσα ἀπό φιλοφρονήσεις καί ὡραῖα λόγια ἤ ὡραῖες σκέψεις,
ἀλλά ἔμπρακτα51. Ἀπαιτεῖ μάλιστα μεγάλο κόπο52 καί πολύ θλίψη. Ὅποιος ἀγαπᾶ δέν χαίρεται γιά τούς ἀμετανόητους καί τούς αἱρετικούς,
ἀλλά θρηνεῖ καί ταπεινώνεται γιά χάρη τους53.
Ἑπομένως ἡ ἐπίδειξη θρησκευτικῆς ἀνωτερότητας ἤ ἡ ἐπίκληση τῆς ἀρχῆς τῆς πλειοψηφίας
γιά τήν ἐπίδειξη δυνάμεως σέ βάρος τῶν μειονοτικῶν ἑτερόδοξων, πού μεταφράζεται σέ στέρηση τῶν βασικῶν θρησκευτικῶν τους δικαιωμάτων ἤ παρεμπόδιση ἄσκησής τους, ὅπως ἡ
οἰκοδόμηση ναῶν καί κοιμητηρίων, μᾶλλον σέ
φαρισαϊσμό παραπέμπει καί καθόλου σέ μιά
συμπεριφορά συνεποῦς θυσιαστικῆς ἀγάπης
καί φροντίδας. Γιατί ἡ ἀγάπη «οὐ περπερεύεται»
καί «οὐ φυσιοῦται», καθώς γράφει ὁ Παῦλος54.
-Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ πλέον ἀποτελεσματικός
τρόπος γιά νά διορθώσεις καί νά ἐπαναφέρεις
κάποιον στήν ἀλήθεια. Μπορεῖ νά κατορθώσει τά πάντα, ὅποιος «ἀληθεύει ἐν ἀγάπῃ», ὅπως
ἔγραφε καί ὁ Παῦλος55. «Τοῖς ἀγαπῶσι καί τά δύσκολα εὔκολα γίνεται»52. Μεταβάλλει τόν θρασύ
σέ ὑποχωρητικό καί τόν αὐθάδη σέ συνετό57,
γράφει ὁ Χρυσόστομος. Αὐτό πού δέν μπορεῖ
νά ἐπιτύχει ἡ φύση καί ὁ ἄνθρωπος μέ τίς ἱκανότητές του τό πραγματοποιεῖ ἡ ἀγάπη58. Εἶναι
μεγάλος δάσκαλος, ἱκανή καί ἀπό τήν πλάνη νά
ἀπομακρύνει καί τή συμπεριφορά νά διορθώνει καί σέ φιλοσοφημένη ζωή νά ὁδηγεῖ καί ἀπό
τούς λίθους νά ἀναδείξει ἀνθρώπους59, γράφει
ὁ Χρυσόστομος. Συνεχίζεται ὅμως ἀκόμη καί ἄν
αὐτός ἀρνεῖται νά διορθωθεῖ60. Ἡ ἀγάπη εἶναι
πάντοτε αἰσιόδοξη, γεμάτη ἐλπίδα. Ἐπιμένει
στήν προσπάθεια γεμάτη ζῆλο καί φροντίδα61
καί ποτέ δέν ἐγκαταλείπει62 . Ἡ ἀγάπη «πάντα
ἐλπίζει»63. Ἐξάλλου πιστεύει ὅτι ἀπό πουθενά
δέν ἀπουσιάζει ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χρυσόστομος ὑπογραμμίζει ὅτι πολλές φορές ἐπιτρέ-

1,3, PG 54, 585).
49 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς ἱερομάρτυρα Φωκᾶν 2, PG 50, 701.
50 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Ματθ. 46, 1-2, PG 58, 477.
51 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Ρωμ. 8,5, PG 60, 447.
52 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Ἑβρ. 29,2, PG 63, 205.
53 Βλ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Β΄ Κορ. 28,2, PG 61, 592.
54 Α΄ Κορ. 13, 4.
55 Ἐφ. 4,15.
56 Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ἐπιστ. 240, PG 52, 746.
57 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Α΄ Κορ. 33, 7, PG 61, 286.
58 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Ἰωάν. 78,4, PG 59, 425.
59 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς Α΄ Κορ. 33,7, PG 61, 284.
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πει ὁ Θεός νά πολεμεῖται ἡ ἀληθινή πίστη καί
νά ἐπικρατεῖ μέ ἄνεση ἡ αἵρεση γιά νά γνωρίσουν οἱ πιστοί τή δύναμη τῆς πίστης πού ἄν καί
πολεμεῖται αὐξάνεται διά μέσου αὐτῶν πού τήν
ἐμοδίζουν καί τήν καταδιώκουν64 .
Ἄν λοιπόν αὐτό εἶναι τό πλαίσιο κατανόησης καί λειτουργίας τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης,
τότε πῶς ἐξηγεῖται ἡ κατασυκοφάντησή της
στήν περίπτωση τοῦ διαλόγου τῆς ἀγάπης
στή δεκαετία τοῦ 70; Σᾶς θυμίζω τή μομφή κατά
τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα καί τίς συνέπειες
πού εἶχε γιά τόν ἴδιο ἡ προσπάθεια γιά καθιέρωση τῆς ἀγάπης ὄχι ὡς ὑποκατάστατου τοῦ διαλόγου τῆς ἀλήθειας, ἀλλά ὡς μέθοδο διαλόγου
καί προϋπόθεση μιᾶς εἰλικρινοῦς διάθεσης γιά
τήν ἄρση τῶν ἀμοιβαίων ἀναθεμάτων Ρώμης καί
Κωνσταντινούπολης. Γνωρίζω ὅτι ὑπάρχουν
δηλώσεις του σέ στιγμές προβληματισμοῦ και
συναισθηματικῆς φόρτισης πού ἐπιτρέπουν να
παρεξηγήσουμε τις προθέσεις του, ἀλλά καλό
θα εἶναι να στηριζόμαστε στα ἐπίσημα Κείμενα, ὅπου μέ σαφήνεια ὑπογραμμίζεται ὅτι ὁ
διάλογος τῆς ἁγάπης εἶναι «προθεολογικό γεγονός», πρόδρομος τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου
και ὄχι νεκροθάφτης του65. Την ἀλήθεια ἑνός
τέτοιου ἰσχυρισμοῦ ἀπέδειξε περισσότερο ἀπό
κάθε ἄλλο ἡ πράξη, τότε και τώρα. Βλέπετε
ἐσεῖς κάποια ἀκύρωση ἤ ὑποκατάσταση του
διαλόγου; Ὡστόσο σᾶς θυμίζω τή διακοπή λειτουργικῆς μνημόνευσης τοῦ Πατριάρχη ἀπό
τό Ἅγιον Ὄρος καί μερίδας ἱεραρχῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ κύρια
κατηγορία ὅτι χρησιμοποιεῖ τό πρόσχημα τῆς
ἀγάπης καί τῶν φιλοφρονήσεων γιά νά σβήσει
ἤ νά ξεπεράσει τίς δογματικές διαφορές καί νά
«ξεπουλήσει» τήν Ὀρθοδοξία στούς Δυτικούς.
Μπορεῖ νά σημαίνει μιά τέτοια συμπεριφορά
ἄγνοια τοῦ περιεχομένου τῆς ἀγάπης ἤ συνειδητή διαστρέβλωσή του γιά τήν τροφοδοσία
τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί θεολογικῶν παθῶν καί
ἔριδων μέ σκοπό τήν ἰσχυροποίηση τῆς οἰκείας
θρησκευτικῆς ταυτότητας καί τήν ἐπίδειξη τῆς
αὐξημένης ὀρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας τῶν μέν
σέ βάρος τῆς θεωρούμενης ὡς μειωμένης ἤ ἀνύπαρκτης αὐτοσυνειδησίας τῶν δέ.
Εἶναι πάντως ἐνθαρρυντική ἡ συμπεριφορά
ἀρκετῶν, καθόσον γνωρίζω, ὑπευθύνων ἱερέων
τῶν φιλοπτώχων ταμείων τῶν ἐνοριῶν, γιατί δέν
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ΙΔΙΟΥ, Εἰς Ἰωάν. 71, 2, PG 59, 387.
ΙΔΙΟΥ, Εἰς Α΄ Κορ. 33,4, PG 61, 281.
62 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Κατά Ἰουδαίων 8,5, PG 48, 935.
63 Α΄ Κορ. 13, 7.
61 ΤΟΥ
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ἐξαντλοῦν τά φιλανθρωπικά τους αἰσθήματα
μόνο στούς ἡμέτερους, ἀλλά τά ἐπεκτείνουν
καί στούς ἑτερόδοξους ἐνδεεῖς, ἀκόμα καί ἄν
αὐτοί δέν ἀνήκουν γεωγραφικά στήν ἐνορία
τους. Τελικά μιά χειρονομία ἀγάπης εἶναι σέ
θέση νά ὑποκαταστήσει ὄγκους ὀρθόδοξων
φλυαριῶν, μέ τίς ὁποῖες δύσκολα κάποιος ἀποδεικνύει ὅτι μαθητεύει στά λόγια καί τή ζωή τοῦ
Χριστοῦ, καί κατανοεῖ τό καινοδιαθηκικό πώς ὁ
Θεός βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδίκους.

Ἐπίλογος
Θά τελειώσω μέ μιά συγκλονιστική γιά τήν
παιδική μου ἡλικία ἐμπειρία, ἡ ὁποία μέ συνέχει καί κάθε φορά πού τήν ἐπαναφέρω στή
μνήμη μου, μέ συγκλονίζει. Αὐτή ἡ ἐμπειρία
προέρχεται ἀπό μιά κωμόπολη τῆς ἀκριτικῆς
Ἠπείρου, ὅπου φοιτοῦσα στά γυμνασιακά μου
χρόνια. Ἔμαθα γιά μιά μουσουλμάνα πού ἔφευγε τό πρωϊ ἀπό τό σπίτι της, γιά νά ἐπισκεφθεῖ
ὅλους τούς κατάκοιτους τοῦ χωριοῦ, οἱ περισσότεροι ἦσαν χριστιανοί, νά τούς καθαρίσει καί
νά τούς περιποιηθεῖ, καί γύριζε τό βράδυ κατάκοπη γιά νά σηκωθεῖ τήν ἄλλη μέρα καί νά κάνει
τό ἴδιο χωρίς τήν παραμικρή ἐλπίδα ἀνταπόδοσης. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἔβλεπα ὅτι οἱ ἐπίσημοι ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας ἀρκοῦνταν στή
συμμετοχή τους στίς τυποποιημένες λατρευτικές συνάξεις καί τήν ὀργάνωση ὁμιλιῶν καί διαλέξεων, μερικές ἀπό τίς ὁποῖες ἀναφέρονταν
καί στούς αἱρετικούς, συγκεκριμένα στούς
τρόπους ἐξουθένωσής τους. Ποιά ἀπό τίς δύο
θυμίζει τόν καλό σαμαρείτη τοῦ Εὐαγγελίου
καί ποιά τό λευΐτη καί ὅσους προσπερνοῦν τήν
πραγματική ἀποστολή τους; 
■
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ΙΔΙΟΥ, Εἰς Εὐστάθιον 3, PG 50, 603.

65 Βλ. περισσότερα ΑΠ. Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, Οἱ οἰκουμενικές πε-

ριπέτειες τοῦ Χριστιανισμοῦ, Ἀθήνα 2007, σ. 97 ἑξ.
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Χιλιάδες θάλασσες
l Της Αιμιλίας Ποΐζη
Κάθομαι και κοιτάζω, αισθάνομαι και αφήνομαι
για μένα η θάλασσα σημαίνει πολλά σκέφτομαι.
Μια βόλτα στην ρημαγμένη από καιρό αμμουδιά
ένα ίδιο πρωινό, απ’ τις χιλιάδες τραγούδι διαφορετικό,
ένα βράδυ με πανσέληνο, με αρχή τον ίδιο πρόλογο.
Τι να διαλέξω απ’ τα δυο, μήτε το σκοτεινό μήτε το φανερό,
χιλιάδες νύχτες πέρασαν, χιλιάδες βόλτες στο παρελθόν,
θάλασσες και μυστικά των δοσμένων στις ηδονές θεών.
Βροχερή μέρα, μα καρτερική, χάνομαι μες τη στιγμή
βγαίνω απ’ την κάμαρα και απλωμένη είναι η θάλασσα,
έτοιμη από καιρό για ένα ταξίδι κρυφό, τόσο μοναδικό.
Το νιώθω πάλι θα φύγει, μα αλλάζει πέπλο και ξαναγυρνά,
την κρύβει καλά τη χαρά, αφήνεται και αυτή στη λύπη
είναι χειμώνας και κρύβονται της ομορφιάς τα μυστικά.
Χιλιάδες μονοπάτια άγνωστα για μας, τόσο απόμακρα
χιλιάδες ταξίδια μες τη θάλασσα με την ονειροπόλα μνήμη.
Κάθομαι και αγναντεύω, παρασύρομαι και αναρωτιέμαι
τι κρύβει πάλι η θάλασσα, σε ποιο ταξίδι θα βρεθώ το βράδυ;
σε μια διασκέδαση ζηλευτή, με την ψυχή ριγμένη στο πέλαγος.
Έχω ταξιδέψει πολύ, σε μια μέρα άλλαξα θάλασσες, ωκεανούς,
στο ίδιο μέρος και η καταιγίδα έγινε αμίλητη, συμπονετική.
Φίλη με τα αστέρια και βροχή χάρη στο όνειρό μου, στην ευχή,
μοναχική που έγινε μελωδική, ατελείωτη θάλασσα, μαγευτική.
Χιλιάδες νύχτες πέρασαν, κι η θάλασσα είναι εκεί μένει πιστή
άλλοτε ήσυχη, ζεστή και άλλοτε εικόνα κρυμμένη το πρωί.
Eνατενίσεις
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ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΟΣ
(ΑΚΙΝΑΤΗΣ)

l Του Αρχιμανδρίτη Ελπιδοφόρου Λαμπριανίδη,
Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου
και Αναπληρωτή Καθηγητή Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

Ι-Βίος

Πρώτα βήματα στα γράμματα

Γνωρίζονται μείζονα γεγονότα της ζωής
του, αλλά οι βιογράφοι του διαφέρουν όσο
αφορά σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες και
ημερομηνίες1. Εν τούτοις, παραδέχεται από
μεγάλο μέρος των ερευνητών ότι γεννήθηκε
μεταξύ του 1224 και του 1225, και απεβίωσε
το 12742. Τον τόπο γεννήσεως το διεκδικούν
διάφορες πόλεις, μολονότι η Roccasecca είναι
η πλέον αναγνωρισμένη πόλη γεννήσεως του
Λατίνου μοναχού3.

Landolfo, ο πατέρας του, ήταν κόμης του
Aquino, και Teodora, η μητέρα του, κόμισσα του
Teano. Η οικογένειά του σχετιζόταν με τους αυτοκράτορες Ερρίκο Στ’, Φρειδερίκο Β’4, και τους βασιλείς του Aragόn, Castilla και Γαλλίας.

1

2

Πρωταρχικές πηγές παρουσιάζονται σε: Fontes Vitae S. Thomae
Aquinatis. Notis historicis et criticis illustratis: Ed. D. Prümmer,
Toulouse, 1911-1934; Fontes Vitae S. Thomae Aquinatis, Ed.
M.-H. Laurent, Toulouse, 1937 ; TOLOMEO DE LUCA, Historia
Ecclesiastica, Ed. L.A.Muratori, Rerum Italicarum Scriptores 11,
Milano, 1724; FRACHET, G., Vidas de los Frailes Predicadores: Santo
Domingo de Guzmán visto por sus contemporáneos, Madrid, 1847, σελ.
497-809; TOMAS DE CANTIMPRE, Bonum Universalem de Apibus,
Douai, 1605; Περίληψη των προηγουμένων κειμένων σε μια προσβάσιμη έκδοση: S. Thomae Aquinatis vitae et fontes praecipuae, Ed. A.
Ferrua, Alba, 1968.
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Σε ηλικία πέντε ετών, και κατά τις παραδόσεις
της εποχής, εισήλθε στο μοναστήρι των Βενεδικτίνων του Monte Casino για να αρχίσει τις εγκυκλίους του σπουδές. Κατά το 1236 ο Ηγούμενος του
Μοναστηρίου τον στέλνει στο Πανεπιστήμιο της

WALZ.A., San Tommaso d´Aquino. Studi biografici sul dottore
angelico, Roma, 1945; BOULOGNE, CH., Saint Thomas d´Aquin. Essai
biographique, Paris, 1968; VANSTEENKISTE, C., Tommaso d´Aquino,
Bibliotheca Sactorum 12, Roma, 1969, σελ. 544-566; WEISHIPL, J.A.,
Friar Thomas d´Aquino. His life, thought and work, New York, 1974;
CHENU, M, -D., Santo Tomás de Aquino y la Teología, Madrid, 1962;
CHESTERTON, G.K., Santo Tomás de Aquino, Madrid, 1973.
3 POCINO, W.,
Roccasecca patria di San Tommaso d´Aquino.
Documentazione storico-bibbliografica, Roma, 1974.
4 KANTOROWICZ, E., Federico II, Imperatore, Milano, 1976;
BARONE, G., Federico II di Svevia e gli Ordini mendicanti, Mélanges
école française de Roma Col. 90, Roma, 1978, σελ. 607-626.

Eνατενίσεις

Νεάπολης για να συνεχίσει τις σπουδές του. Στην
Νεάπολη δάσκαλοί του ήταν ο Πέτρος Μαρτίνος
και ο Πέτρος Υβέρνος. Σύμφωνα με τις παραδόσεις
της εποχής, η εκμάθηση της εν γένει επιστήμης
και της Φιλοσοφίας χωριζόταν σε δυο τμήματα:
το Trivium, που απαρτιζόταν από γραμματική,
λογική και ρητορική, και το Quadrivium, που
απαρτιζόταν από μουσική, μαθηματική, γεωμετρία και αστρονομία: ο νέος Ακινάτης, κατά τους
βιογράφους του, επαναλάμβανε τα μαθήματά του
με περισσότερη διαύγεια και βαθύτητα από τους
δασκάλους του. Σε εκείνη την περίοδο ο νέος σπουδαστής αποφασίζει να ακολουθήσει τον αγγελικό
βίο και να αφοσιωθεί στην ιερατική πορεία.

Οικογενειακή απαγωγή
Μεταξύ 1240 και 1243 δέχεται το σχήμα του
τάγματος του Αγίου Κυριάκου, ελκυόμενος από
τον τότε πνευματικό του Ιωάννη του Αγίου Ιουλιανού, γνωστό ιεροκήρυκα της Νεαπόλεως. Πολλοί
θαύμαζαν και σχολίαζαν το γεγονός ότι ένας νέος
αριστοκράτης έπαιρνε το σχήμα του φτωχού δομινικανού μοναχού. Η μητέρα του έσπευσε να προλάβει τον υιό της στην Νεάπολη, αλλά οι δομινικανοί μοναχοί, φοβούμενοι ότι η οικογένεια θα έπαιρνε τον Θωμά, αμέσως τον έστειλαν στη Ρώμη. Η
μητέρα, όμως, έπεισε τους αδελφούς του, που ήταν
στρατιώτες του Αυτοκράτορα Φρειδερίκου, να τον
συλλάβουν, και έτσι ο δόκιμος Θωμάς συλλήφθηκε από τους αδελφούς του στα περίχωρα του Acqua
pendente και φυλακίσθηκε στο κάστρο του Αγίου
Ιωάννου της Rocca Secca. Εκεί παρέμεινε ο Θωμάς
σχεδόν δυο χρόνια, ενώ η οικογένειά του προσπαθούσε να τον πείσει να παραιτηθεί από το μοναχικό
βίο και να ασχοληθεί με τα της οικογενείας του5.

Πάπα Ιννοκέντιου του Δ’, ο Θωμάς ελευθερώθηκε
από την αιχμαλωσία. Οι αδελφοί του τον κατέβασαν σε ένα καλάθι και ούτως παραδόθηκε στους
δομινικανούς μοναχούς. Ο Θωμάς αμέσως έκανε
τις μοναχικές του υποσχέσεις στο Μοναστήρι και
μεταφέρθηκε στη Ρώμη. Ο Πάπας Ιννοκέντιος ο Δ’
εξέτασε με προσοχή τις αιτίες που οδήγησαν τον
Θωμά να εισέλθει στο τάγμα των Δομινικανών και
απεφάσισε να παραμείνει σε αυτό, απαγορεύοντας,
ούτως, οποιαδήποτε παρεμβολή στον βίο και δραστηριότητά του.

Παρίσι και Κολωνία
Ο Ιωάννης ο Τεύτονας, τέταρτος κατά σειρά γενικός διδάσκαλος του τάγματος, παίρνει τον Θωμά
στο Παρίσι και, κατά την πλειοψηφία των βιογράφων του, στην Κολωνία, το 1244 ή 1245, και τον
παρουσιάζει στον Αλβέρτο τον Μέγα, κορυφαίο διδάσκαλο του τάγματος, για να σπουδάσει υπό την
αιγίδα του. Το 1245 ο Αλβέρτος μεταφέρεται στο
Παρίσι και μαζί του ο Θωμάς ως μαθητής του.
Το 1248 ο μέγας διδάσκαλος Αλβέρτος και ο
μαθητής του Θωμάς επιστρέφουν στην Κολωνία, αφού ο Αλβέρτος είχε διοριστεί ως νέος διευθυντής του εν Κολωνίᾳ Studium Generalis και
ο Θωμάς θα δίδασκε υπό την επιθεώρησή του ως
Baccalaureatus. Κατά τη διαμονή του στην γερμανική πόλη, πιθανόν το 1250, ο τότε επίσκοπος
Κορράδος του Hochstaden χειροτονεί τον Θωμά
πρεσβύτερο.

Εν τούτοις, ο καιρός της αιχμαλωσίας του δεν
παρουσιάστηκε εντελώς χαμένος. Συν τη παρόδω
του χρόνου η μητέρα του Ακινάτου δοκίμου επέτρεψε στους Δομινικανούς μοναχούς να του παρέχουν καινούρια ράσα, και χάρη σε μια αδελφή
ο Θωμάς κατάφερε να έχει μερικά κείμενα, όπως
εκείνα της Αγίας Γραφής, της Μεταφυσικής του
Αριστοτέλους και των Sententiae του Πέτρου Λομβάρδου.

Το 1251 ή 1252 ο γενικός διδάσκαλος του τάγματος, συμβουλευόμενος από τον Αλβέρτο τον
Μέγα και τον Ούγκο του San Caro, διορίζει τον
Θωμά υποδιευθυντή του Studium Generalis στο
Παρίσι. Αυτός ο διορισμός δύναται να θεωρηθεί ως
η αρχή του δημοσίου βίου του ιταλού μοναχού, μια
και η μέθοδός του και η διδασκαλία του εντυπωσιάζουν τους λοιπούς καθηγητές και τους μαθητές.
Η ευθύνη του στην θέση αυτή συγκεντρωνόταν
κατ’ αρχάς στην διδασκαλία και ερμηνεία των
Sententiae του Πέτρου Λομβάρδου, και τούτα τα
σχόλια επί του κειμένου αυτού αποτέλεσαν το υλικό και, εν πολλοῖς, τη δομή του μεγάλου του έργου Summa Theologiae6.

Η ελευθερία

Διδακτορικό

Μετά σχεδόν δυο χρόνια και μετά από πιέσεις
του Αυτοκράτορα Φρειδερίκου του Β’ και του

Με την πάροδο του χρόνου ο Θωμάς πήρε την
εντολή να ετοιμαστεί για να παρουσιάσει την δι-

5

6 WEISHIPL, J.A., Friar Thomas d´Aquino. His life, thought and work,
μν.έργ., σελ. 78; GRABMMANN, M., La Somme Théologique de Saint
Thomas d´Aquin, Paris, 1925, σελ. 30.

MANDONNET, P., L´entrée de S. Thomas d´Aquin chez les frères
prêcheurs, V Cong. Inter.Sc. Historique, Brusel, 1923, σελ. 219-220.
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δακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο των
Παρισίων. Εν τούτοις, η διανομή του τίτλου αναβλήθηκε, λόγῳ διαρρήξεως μεταξύ των αρχών του
Πανεπιστημίου και των μοναχών.

Περούτζια και Παρίσι πάλιν. Τελικά τον βρίσκουμε στη Νεάπολη, όπου αρνήθηκε την πρόταση του
Πάπα να γίνει Αρχιεπίσκοπος της εν λόγῳ πόλεως
το 12657.

Η ἐν λόγῳ διάρρηξη, που ήταν στην αρχή μια
διχογνωμία μεταξύ του Πανεπιστημίου και των
λαϊκών αρχών της πόλεως, έγινε μετά από επεισόδιο με την φρουρά της πόλεως, και είχε σαν αποτέλεσμα ένα φοιτητή νεκρό και τρεις τραυματίες. Το
Πανεπιστήμιο, θέλοντας να διατηρήσει την αυτονομία του, απαιτούσε αποζημίωση, η οποία δεν δόθηκε. Τότε οι καθηγητές κλείσανε τις αίθουσες και
κήρυξαν επίσημα το κλείσιμο του Πανεπιστημίου
μέχρις ότου οι αρχές της πόλεως θα ικανοποιούσαν
τις απαιτήσεις τους. Επίσης συμφώνησαν να μην
απονείμουν τον τίτλο του διδάκτορα, εκτός εάν ο
υποψήφιος υποσχόταν επίσημα να συνεχίσει την
γραμμή των καθηγητών.

Πολλές φορές έλαβε μέρος στις συσκέψεις των
γενικών κεφαλαίων του τάγματος και συνεργάστηκε με τους Αλβέρτο τον μέγα και Πέτρο της
Ταρεντασίας (έπειτα Πάπα Ιννοκέντιο Ε’) στην
διατύπωση σύστηματος σπουδών —που γενικά
ισχύει μέχρι και σήμερα— για τα Studia Generalia
του τάγματος των Δομινικανών.

Οι Δομινικανοί και οι Φραγκισκανοί αρνήθηκαν να δώσουν τον ζητούμενο όρκο και τότε δημιουργήθηκε η διαφωνία τον καιρό που ο Θωμάς ο
Ακινάτος έπρεπε να λάβει το Διδακτορικό του στο
Παρίσι.
Ο Γουλιέλμος του Saint-Amour, λαϊκός καθηγητής και αντίπαλος των μοναχών, έφερε τη διαφωνία στα άκρα, και τότε απαγόρευσε στους δομινικανούς να διδάσκουν στις έδρες τους. Ο Θωμάς
έγραψε μια απολογία των μοναχικών ταγμάτων σε
σχήμα πονήματος με τίτλο “Contra Impugnantes
Religionem” εναντίον του έργου του Γουλιέλμου
“De Periculis Novissimorum Temporum”. Το τελευταίο έργο καταδικάστηκε από τον Πάπα Αλέξανδρο τον Δ’ το 1256. Ο Πάπας επίσης έδωσε
εντολή να λάβουν το δίπλωμά τους οι υποψήφιοι
δομινικανοί.

Μετάσταση στην αιωνιότητα
Την 6ην Δεκεμβρίου 1273 ο κάλαμος του Ακινάτου έπαυσε να δρα ενεργά. Εκείνη την ημέρα ο
Λατίνος άγιος, κατά τη διάρκεια της θείας ευχαριστίας, υπέπεσε σε έκσταση και αρνήθηκε να γράψει τίποτα άλλο. Το κορυφαίο και βαθύτερό του
έργο, η Summa Theologiae, είχε γραφτεί μέχρι την
90η απορία του τρίτου μέρους.
Την 1ην Μαΐου 1274 ο Πάπας Γρηγόριος Χ είχε
καλέσει γενική Σύνοδο στο Λουγδούνο -Λυών- και
προσκάλεσε τον Θωμά να παρουσιάσει το πόνημά
του «Contra Errores Graecorum». Υπακούοντας
την εντολή του Ποντίφικα, ο Ακινάτος ξεκίνησε
την πορεία του τον Ιανουάριο του 1274, αλλά οι
δυνάμεις του δεν αρκούσαν για τέτοιο δρομολόγιο. Λιποθύμησε και έπεσε κοντά στη Terracina.
Αμέσως μεταφέρθηκε στο κάστρο της ανιψιάς του,
Francesca Ceccano, αλλά οι μοναχοί της Fossa
Nova επέμεναν να μείνει στο μοναστήρι τους. Ο
Θωμάς, ο από Ακίνο, απεβίωσε την 7ην Μαρτίου
12748.

Post Mortem παράδοση

Από τότε ο βίος του Ακινάτου μοναχού δύναται
να περιληφθεί σε προσευχή, κήρυγμα, διδασκαλία
και συγγραφή. Ούτως, τον βρίσκουμε διαδοχικά
στο Anagni, Ρώμη, Βολόνια, Ορβιέττο, Βιτέρβο,

Ο Θωμάς ο Ακινάτος αγιοποιήθηκε από τον
Πάπα Ιωάννη Β’ την 18ην Ιουλίου 1323. Οι μοναχοί
της Fossa Nova επέμεναν να κρατήσουν το ιερόν
του λείψανο, αλλά ο Πάπας Ουρβάνος ο Ε’ έδωσε
εντολή να επιστραφεί στους αδελφούς Δομινικανούς, και ούτως μεταφέρθηκε μεγαλοπρεπώς στον
δομινικανό ναό της Τουλούζης, την 28ην Ιανουαρίου 1369. Το παρεκκλήσι εγκαινιασμένο το 1628,
αριστούργημα της λατινικής ιερής αρχιτεκτονικής, καταστράφηκε ολοτελώς κατά την γαλλική
επανάσταση και τότε το ιερό λείψανο του Θωμά
του Ακινάτου μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό του
Saint Sernin της Τουλούζης, όπου κείται μέχρι σήμερα σε ειδική πολύτιμη σαρκοφάγο.

7 GUILLERMO DE TOCCO, Fontes Vitae, 114-116.
8 WALZ, A.., De S. Thomae Aquinatis e vita

Thommistica III, Roma, 1925, σελ. 41-55. SANCHEZ, M., Cómo y de
qué murió Santo Tomás de Aquino?, Studium 16, 1976, σελ. 369-404.

Ωστόσο, οι πανεπιστημιακές αρχές δεν σεβάστηκαν τις εντολές του Ποντίφικα αμέσως. Τελικά οι επεμβάσεις του Βασιλέα Λουδοβίκου του Θ’
έφεραν σε τέλος την διάρρηξη, και ούτως ο Θωμάς
έλαβε το δίπλωμά του την 23ην Οκτωβρίου 1257.
Θέμα της διατριβής του Ακινάτου ήταν: «Η μεγαλειότητα του Χριστού».
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Μεγάλο μέρος από το αριστερό χέρι του βρίσκεται σήμερα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Νεάπολης, Ιταλία. Το δεξί χέρι, που αρχικά είχε δοθεί
στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων και φυλασσόταν
στο Παρεκκλήσι του Αγίου Θωμά, σήμερα φυλάσσεται στον δομινικανό ναό της Αγίας Μαρίας supra
Minerva στην Ρώμη, όπου έφθασε μετά από την
γαλλική επανάσταση.

I- Θεολογικό Σύστημα
Πηγές
Η εμβέλεια των πηγών, που χρησιμοποιεί ο
Ακινάτος, είναι τεράστια, εάν λάβουμε υπόψη μας
τα μέσα και τις συνθήκες εκείνης της εποχής.

Στη Φιλοσοφία
Ο Θωμάς ο Ακινάτος
είναι ο καλύτερος γνώστης του Αριστοτέλους
κατά το δυτικό Μεσαίωνα.
Βάσει της πιστής μεταφράσεως του Γουλιέλμο του
Moerbeke, ο δομινικανός
μοναχός έχει σχολιάσει
μεγάλο μέρος του αριστοτελικού έργου «με τρόπο
ερμηνείας εντελώς μοναδικό και καινούριο», κατά
την έκφραση του Tolomeo
di Lucca9. Όλα τα συστηματικά έργα του Ακινάτου,
φιλοσοφικά και θεολογικά,
μικρά και μεγάλα, μαρτυρούν σπάνια γνώση των κειμένων του σταγειρίτη
φιλοσόφου.
Ο Θωμάς επίσης γνωρίζει και ερμηνεύει την
πλατωνική φιλοσοφία από τις παραπομπές και
κριτικές αναφορές του Αριστοτέλους. Εν τούτοις,
η αριστοτελική κριτική στον Πλάτωνα δεν εμποδίζει τον Ακινάτο να δέχεται στο σύστημά του την
θεωρία των ιδεών, μάλιστα κατά την αυγουστίνεια
ερμηνεία.
Τα ονόματα των αριστοτελικών σχολιαστών,
Πορφυρίου, Θεμιστίου, Simplicius και Αλεξάνδρου είναι παρόντα στα έργα του Ακινάτου.
Επίσης μια πηγή που συχνάζει ο Ακινάτος εί-

ναι ο Βοήθιος.
Ο Θωμάς είναι επίσης οικείος με την εβραίοαραβική φιλοσοφία, της οποίας ερμηνεύει κάθε
πλευρά με σαφήνεια και σπουδή. Φαίνεται ότι έχει
εκτιμήσει περισσότερο τον Άbd Allah Ibn Sinâ
(Avicenna) από τον Ibn Rushd (Averroes). Έχει
ερμηνεύσει και σχολιάσει αρκετές φορές το Fons
Vitae του Salomon Ibn Gabirol (Avicebrοn). Επίσης, ήταν οικείος με το βιβλίο «More Nebuchim”
–οδηγός των χαμένων– του Μ. Μαϊμόνηδη.
Ως νεοπλατωνικές πηγές είχε στη διάθεσή
του το Liber de Causis –βιβλίο αιτιών– και επίσης από το 1268 η «Στοιχείωσις Θεολογική» του
Πρόκλου, στην μετάφραση του Γουλιέλμου του
Moerbeke. Επίσης γνωρίζει και παραπέμπει στο
«De Intelligentiis», που ακολουθεί την νεοπλατωνική γραμμή.

Στη Θεολογία
Η πρώτη και κύρια πηγή του Ακινάτου σε θεολογικό πεδίο είναι η Αγία Γραφή, την οποία φαίνεται να γνωρίζει απ’ έξω. Πολύ συχνά χρησιμοποιεί
τις «γλώσσες» επί της Αγίας Γραφής των Walafrid
του Strabon και Anselmo του Laon.
Εκτός από τους πατέρες, που χρησιμοποιούνται ως πηγές και από τους συγχρόνους του, - Αμβρόσιος, Αυγουστίνος, Ιερώνυμος, Ιωάννης
Δαμασκηνός, Διονύσιος Αρεοπαγίτης, Ιλαρίων, Γρηγόριος ο μέγας, και Ισίδωρος Σεβίλλης- παρατηρείται στα ωριμότερα κείμενα του
Ακινάτου μεγάλη γνώση των Ιωάννου Χρυσοστόμου και Κυρίλλου Αλεξανδρείας, γνώση
η οποία επηρέασε αισθητά τη Χριστολογία και τη
μυστηριακή θεολογία του λατίνου δομινικανού.
Από την υψηλή σχολαστική ο Ακινάτος γνωρίζει και παραπέμπει τους Άνσελμο Καντουαρίας,
Rupertus του Deuz, Bernardus του Claraval,
Gilbertus του la Porée, Hugus και Riccardus του
Αγίου Βίκτωρα, Ιωακείμ του Fiore, Aberlardus
και Alamus της Insulis.
Εν τούτοις, ο πιο γνωστός και σχολιασμένος συγγραφεύς της εποχής του είναι ο Magister
Sententiarum, Πέτρος Αβελάρδος.
Συνεχίζοντας μια λογοτεχνική παράδοση της
εποχής εκείνης, ο Ακινάτος αναφέρεται σε θεολόγους του ΙΓ’ αιώνα με την λέξη «quidam» (αόριστο
πρόσωπο, κάποιος, ένας). Μόνο ονομάζει τους συγγραφείς διαφόρων θεολογικών Summae, οι οποίοι

9 GRABMANN M., Santo Tomás de Aquino, Labor, Barcelona, 1930, σελ. 28.
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ζούσαν στο Παρίσι κατά το πρώτο τρίτο του ΙΓ΄ αιώνα: Prepositinus και Γουλιέλμο του Auxerre.
Αυτά τα απρόσωπα «quidam» θα πρέπει να ανακαλυφθούν σταδιακά, όταν η προ-σχολαστική γραμματολογία γνωριστεί τελειότερα και σχετιστεί δεόντως ο Ακινάτος με τις εκδιδόμενες πηγές και με
τους Αλέξανδρο του Hales, Αλβέρτο τον Μέγα
και Βοναβεντούρα. Υπάρχουν ενδείξεις, όμως,
πως ο Ακινάτος έχει χρησιμοποιήσει την ανέκδοτη Summa του Ροβέρτου του Melun και τις
Sententiae του Πέτρου του Poitiers.
Όπως φαίνεται από την Χριστολογία του, ο δομινικανός μοναχός έχει πλατιά γνώση από συνο-

δικές αποφάσεις Οικουμενικών και Τοπικών
Συνόδων.
Όσον αφορά στο Κανονικό Δίκαιο, ο Ακινάτος
ξεπερνά άνετα όλους τους συγχρόνους του, και
αυτό το γεγονός βεβαιείται στη συχνή παραπομπή
στον Gratianus, στα Decretalia και στο Ρωμαϊκό Δίκαιο.
Τέλος, δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι ο δομινικανός αναφέρεται συχνά στα κείμενά του σε αρχαίους κλασικούς συγγραφείς και ποιητές, όπως
Horatius, Ovidius, Cesar, Ciceron, Seneca,
Terentius, Salustius, Livius, Strabon,
Valerius Maximus και άλλους.

▲

▲

Πηγές Θωμά Ακινάτου
Θεολογία

▲

▲

Φιλοσοφία
▲

▲
Αμβρόσιος		
Αυγουστίνος		
Ιερώνυμος		
Ιλαρίων		
Γρηγόριος		

▲

▲
Βοήθιος

Πρόκλος
▲

Abd Allah Ibn Sinâ (Avicenna)
Ibn Rushd (Averroes)
Salomon Ibn Gabirol (Avicebrόn)
Μ. Μαϊμόνηδη.

Διονύσιος
Δαμάσκηνος
Γρήγοριος
Γρηγόριος Θ
Ιωάννης Χ

Ισίδωρος				
Anselmus
Rupertus
Bernardus
Gilbertus
Hugus

▲

Πατέρες

▲

Πορφυρίου
Θεμιστίου
Simplicius
Αλεξάνδρου

▲

▲

Αριστοτέλης

▲

▲

▲

Αγία Γραφή
▲
▲

Πλάτων
▲

Κύριλλος Α

Riccardus
Joachim
Αbelardus
Alamus
Petrus Abelardus
▲

Prepositinus και Γουλιέλμο
Αλέξανδρος του Hales
Αλβέρτος ο Μέγας
Βοναβεντούρας
Ροβέρτος του Melun
Πέτρος του Poitiers.
συνοδικές αποφάσεις
▲

Κανονικό Δίκαιο

Gratianus- Decretalia

κλασσικοί
Horatius, Ovidius, Cesar, Ciceron, Seneca, Terentius, Salustius, Livius, Strabon, Valerius Maximus,
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Για τον Θωμά τον Ακινάτο, η τέλεια γνώση του
αληθινού και αιωνίου, δηλαδή του Θεού και των
περί Αυτόν, είναι προσβάσιμη μόνο στις ψυχές,
που έχουν απαρνηθεί τα κοσμικά και ούτως έχουν
καθαρισθεί από κάθε υποταγή στα υποδεέστερα.
Είναι πλέον φανερό ότι για τον Ακινάτο υπάρχει
μια προϋπόθεση για την εξάσκηση της ιερής επιστήμης: η πνευματική ζωή. Ούτως, στη ακινάτεια θεολογία η πνευματικότητα συνδέεται στενά
και αμετάκλητα με την επιστήμη.
Ο Ακινάτος πιστεύει ότι όλη η τάξη της δημιουργίας και των αιτιών της πρέπει να αφομοιωθεί
στην ψυχή του ανθρώπου10. Αυτή η γνώση υψηλών πραγματικοτήτων, μολονότι ατελής, διευθετεί
στο ανθρώπινο πνεύμα την υψηλότερη τελειότητα11. Ο Θωμάς θεωρεί την ιερά επιστήμη –την θεολογία– ως “quaedam impressio divinae scientiae»12,
δηλαδή ως «κάποια εντύπωση της θείας επιστήμης
στο ανθρώπινο πνεύμα», ως συμμετοχή ήδη από
αυτό το ατελές στάδιο ζωής στην γνώση του ιδίου Θεού, και πρόλογο στην γνώση του Θεού στην
άλλη ζωή.
Για να πετύχει αυτόν τον υψηλό σκοπό, ο Ακινάτος ακολουθεί την διαλεκτική μέθοδο εργασίας.
Δέχεται τα αποτελέσματα από τις προηγούμενες
έρευνες και οδηγείται από την Regula Fidei. Ούτως, η επιστημονική του προσωπικότητα παρουσιάζει μια διαλεκτική θεμελίωση κατά πάντα αυτόνομη –λογική αλλά και μεταφυσική–, και συνεπώς ένα συγκεκριμένο τρόπο θεωρήσεως των
πραγματικοτήτων και των πραγμάτων, μια θετική

▲

αντί- επιχείρημα (+) (Αυθεντία)

▲

σώμα άρθρου
corpus articuli

▲

▲

▲

10 THOMAE AQUINATIS, De Veritate, II, 2.
11 THOMAE AQUINATIS, Summa contra Gentes, I, 5.
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Sed Contra est quod dicitur…

Λύσεις (+ και -)

Eνατενίσεις

Videtur, quod non…

▲

Απάντηση (+)

Εν γένει, η τεχνική της σχολαστικής έκθεσης, που χρησιμοποιείται από τον Ακινάτο, παρουσιάζει σε κάθε φάση “pro et contra”. Η διαδικασία καταλήγει σε μια συγκεκριμένη λύση –ή
αντι-επιχείρημα–, που πάντα αντλείται από την
Αυθεντία -Αuctoritas-, και έπειτα αντικρούει και
διαψεύδει τα επιχειρήματα, που σχηματίσθηκαν
υπέρ –pro– της αντίθετης γνώμης. Αυτή η διαλογική διαδικασία συνοψίζεται ούτως στον μηχανισμό του σχολαστικού άρθρου:

▲

δυσκολίες (-)
(αντιρρήσεις)

Ο Ακινάτος, στην καθόλου αναζήτηση της
Αλήθειας δεν περιφρονεί τα προηγούμενα αποτελέσματα της επιστήμης, αλλά αντιθέτως τις συμπεριλαμβάνει και τις λαμβάνει υπόψη του στην
έρευνά του. Ούτως, εκμεταλλεύεται τις θέσεις των
παλαιών επιστημών, επιθεωρούμενος κάθε υπόθεση, κάθε παρατήρηση, κάθε συμπέρασμα μέχρι να
αποκαλυφθεί η ζητούμενη αλήθεια. Πάντοτε διακρίνει την πραγματική γνώση από την επιφανειακή, το βέβαιο από το πιθανό, το τελικό αποτέλεσμα
από την πρώτη υπόθεση, διαμέσου μιας μεθόδου,
που τον φυλάει από κάθε επιστημονική εκτροπή
και παρέκβαση.

▲

▲

Ο Αγγελικός Διδάσκαλος πραγματοποιεί μια
αυτόνομη νοητική διαδικασία σε δυο κατευθύνσεις, αφενός μεν λογικο-μεθοδική, αφετέρου δε
μεταφυσικό-διαλεκτική13. Η επιστημονική του
μέθοδος οδηγείται από απόψεις αυστηρά υποκειμενικές, κυριαρχείται, όμως, και από την πνευματική δίψα για την Αλήθεια.

▲

Επιχείρημα (-)

μέθοδο, στο πλαίσιο θρησκευτικο-πνευματικού
φρονήματος.

▲▲▲

Μεθοδολογία

Respondeo
ad 1
2
3

12 THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, Ι, q.1,a. 3.
13 GRABMANN M., Santo Tomás de Aquino, μν. εργ., σελ. 32.
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Πολλές φορές στις απαντήσεις των αντιρρήσεων παρουσιάζονται δευτερεύουσες παρατηρήσεις
και επιχειρήματα, που δεν γράφτηκαν στο σώμα
του άρθρου για να μην εμποδίσουν τον ομαλό ειρμό της απόδειξης.
Ωστόσο, σε πολλά κείμενά του, όπως στην
Summa contra Gentes και στα Opuscula –πονήματα–, ο Ακινάτος, προτιμά να μην χρησιμοποιεί την
σχολαστική τεχνική των διαλογικών άρθρων, και
ούτως κινείται ελεύθερα στην ανάπτυξη της σκέψεως και της απόδειξης.
Ο Θωμάς έχει διορθώσει, συμπληρώσει και
ακόμα ανακαλέσει κάποιες δικές του θεωρίες και
θέσεις, οπόταν, μέσω καινούριου υλικού ή βαθύτερης περισυλλογής, ανακάλυπτε ότι ήταν ανακριβείς, αβάσιμες ή λανθασμένες. Μια λεπτομερής
σύγκριση μεταξύ των σχολίων των Sententiae και
της Summa Theologiae φανερώνει ξάστερα την
συνεχή πρόοδο στην ακινάτεια θεολογία14.
Στην επιστημονική του έρευνα ο Ακινάτος χρησιμοποιεί συνάμα την παρατήρηση και την εικασία,
την ανάλυση και τη σύνθεση, και ούτως φθάνει σε
μια μέση οδό μεταξύ υπερθετικού εμπειρισμού και
υπερβολικού ιδεαλισμού. Ούτως, στη ακινάτεια
θεωρία των αισθήσεων δεν παραλείπεται η ψυχολογική παρατήρηση, ενώ στη θεωρία της γνώσης
τα γεγονότα της εμπειρίας είναι εκείνα που επιτρέπουν τον δομινικανό θεολόγο να βρεθεί κοντά στην
αριστοτέλεια φιλοσοφία και να παραιτηθεί από την
αυγουστίνεια, ενσαρκωμένη από την Φραγκισκανή σχολή. Ωστόσο ο Ακινάτος δεν παραμένει μόνο
στη απλή διαδικασία της παρατήρησης: σκοπεύει
να αποκαλύπτει στην πραγματικότητα τις ουσίες,
τις αιτίες, την νομοτέλεια. Στον Ακινάτο η παρατήρηση υπηρετεί την μεταφυσική θεώρηση.
Στην επιστημονική μέθοδο του Θωμά Ακινάτου απαντά επίσης και η γλώσσα του. Η γλώσσα
είναι απλή, πρακτική, θετική, χωρίς ρητορικούς
ακροβατισμούς και ποιητικές περιστροφές, όπως
το περιγράφει η ίδια η παράδοση:
Stylus brevis, grata facundia;
celsa, clara, firma sententia.15
κάλαμος βραχύς, ευχάριστη γλώσσα
επιβλητικό, λαμπρό, σταθερό απόφθεγμα
Σκέπτεται κανείς ότι δίνει ειδικό χαρακτήρα
στο ακινάτειο κείμενο η λιτή περισυλλογή του
αριστοτελικού τρόπου σκέψεως.
Τέλος, άξιο παρατηρήσεως είναι το γεγονός ότι
14 GRABMANN M., Santo Tomás de Aquino, μν. εργ., σελ. 34.
15 Breviarium Ord. Praed., in Festo S. Thomae Aquinatis, resp. IV.
16 SCHNEIDER, Th., (και άλλοι), Manual de Teología Dogmática,

Herder, Barcelona, 1996, σελ. 139.
17 Η πρώτη αναχωρεί από την κίνηση,
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ο Ακινάτος έχει ιδιαίτερη γνώση και κατανόηση
της οργανικής εξέλιξης και γένεσης της καθόλου
επιστήμης, θεολογικής και μη, και αφομοιώνει
δεόντως στο σύστημά του τους καρπούς της προηγούμενης και της σύγχρονής του σκέψης.

Θεολογία
Τριαδολογία
1- De Deo Uno
Ύπαρξη του Θεού - θεογνωσία
H αφετηρία της περισυλλογής περί της υπάρξεως του Θεού ξεκινά από την κτιστή πραγματικότητα, η οποία είναι προσιτή στην εμπειρία του
ανθρώπου. Η αφετηρία αυτή δεν είναι η αποφατική θεολογία της πλατωνικής σχολής αλλά η καταφατική –theologia affirmativa– της αριστοτελικής
σχολής. Ωστόσο, δέον να σημειωθεί ότι για τον
Ακινάτο τόσο η απόφαση –negatio– όσο η υπέρβαση –eminentia– είναι μια μορφή θείας γνώσεως
εξίσου σημαντική και απαραίτητη στη διαδικασία
περισυλλογής περί του Θείου, αλλά ενεργείται
αποκλειστικά μετά που έχει δοθεί η απάντηση για
την ύπαρξη του Θεού16.
Στην θεολογική του Σούμμα (I, q.2, a.3) ο Ακινάτης αρχίζει την περισυλλογή του, αναρωτώντας
εάν υπάρχει ο Θεός –utrum Deus sit. Έπειτα εξηγεί
δια «πέντε οδών»17 την λογικότητα της χριστιανικής πίστης στην ύπαρξη του Θεού. Η καθεαυτή
θωμιστική διδασκαλία περί Θεού (I, qq. 3-43) υποθέτει την θετική απόδειξη της ύπαρξης του Θεού
και προχωράει ερευνώντας για το υπαρξιακό Είναι –Esse– του Θεού, δηλαδή την ουσία του.
Σημειωτέα είναι η εισαγωγή της προσωπικής
του διδασκαλίας περί Θεού στο Θεολογικό του σύστημα, η οποία φανερώνει πόσο σημαντική ήταν για
τον συγγραφέα ο αποφατικός «διονυσιακός» λόγος:
«Cognito de aliquo an sit, inquirendum restat
quomodo sit, sed quid non sit, non possumus
considerare de Deo scire non quomodo sit, sed
potius quomodo non sit.»
«Όταν γνωριστεί ή ύπαρξη κάποιου όντος, πρέπει
περαιτέρω να εξεταστεί ο τρόπος της υπάρξεώς
του, για να γνωριστεί ούτως και η ουσία του. Οίκοθεν, όμως εννοείται ότι περί Θεού δεν δυνάμεθα
να γνωρίσουμε τι είναι, αλλά μάλλον τι δεν είναι,
διό και δεν δυνάμεθα να διακριβώσουμε πώς είναι
η Δεύτερη από την ποιητική αιτία,
η Τρίτη αναχωρεί από την διάκριση του δυνατού και του αναγκαίου,
η Τετάρτη αναχωρεί από τις κατά βαθμούς διαφορές των όντων,
η δε Πέμπτη από την κυβέρνηση των όντων.
18 THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, Ι. q.3. int.
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ο Θεός, αλλά μάλλον πώς δεν είναι.»18
Ούτως, οι τρεις πρώτες οδοί, που οδηγούν τον
Ακινάτο στο να δώσει θετική απάντηση στην ερώτηση «εάν υπάρχει Θεός» -Utrum Deus sit-, θεμελιώνονται από μια κοσμολογική προϋπόθεση, ήδη
γνωστή στην αρχαιότητα.

Οι πέντε οδοί
Η πρώτη οδός (ex parte motus, από την κίνηση) ξεκινά από την εμπειρία της κινήσεως παντός
όντος, και ούτως υποθέτει την αναγκαστική ύπαρξη πρώτου ακίνητου κινητήρα.
Η δεύτερη οδός (ex ratione causae efficientis,
από την ποιητική αιτία) ξεκινά από τα αποτελέσματα και την αιτία τους, και υποθέτει την αναγκαστική ύπαρξη πρώτης αναίτιας αίτιας.
Η τρίτη οδός (ex possibili et necessario, από την
διάκριση του δυνατού και του αναγκαίου) αποτελεί το κέντρο της περισυλλογής. Αφετηρία αυτής
της οδού είναι η παρατήρηση ότι όλα τα υπάρχοντα όντα θα μπορούσαν να μην υπάρχουν. Αυτά
τα όντα εξαρτώνται από το να φθάσουν να είναι.
Είναι, λοιπόν, ενδεχόμενα, μη αναγκαία. Θα μπορούσαν να μην είχαν υπάρξει ποτέ, να είναι τίποτα.
Ωστόσο αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να αποκλειστεί, διότι, εάν κάποτε δεν υπήρχε τίποτα, ούτε σήμερα δεν θα υπήρχανε τα όντα. Ύστατος σκοπός
της διαλεκτικής αυτής διαδικασίας είναι η απόδειξη της υπάρξεως ενός Όντος, του οποίου η μορφή
του Είναι –Esse– είναι απόλυτα αναγκαία, απόλυτη πραγματικότητα –actus purus– και που δύναται να κάνει πραγματικότητα αυτό που «δύναται»
να είναι πραγματικότητα και το έχει κάνει με ό,τι
είναι σήμερα ενδεχόμενο και υπάρχει de facto.
Η λογική όλης της ερμηνείας στις τρεις πρώτες
οδούς βασίζεται σε δυο αρχές:
1. Α
 ρχή της αποκλεισμένης αντίφασης: κατά την
οποία ένα όν δεν δύναται να είναι δυνατό (π.χ. να
είναι και να μην είναι) (in potentia) και πραγματικό (in actu) ταυτόχρονα και υπό τις ίδιες συνθήκες. Δηλαδή, το απλώς δυνατό μόνο δύναται
να έχει το Είναι από άλλο όν, που υπάρχει πραγματικά και αναγκαστικά.
2. Αρχή της αποκλεισμένης στροφής εξ απείρου: που
είναι η απόκλιση της αναφοράς δίχως τέλος σε μια
αντίστοιχη αισθητή αιτιολογία ενός ενδεχομένου
όντος για άλλο οντολογικά όμοιο. Η διαδικασία
αυτή γίνεται εξ απείρου, και δεν φθάνει ποτέ στην
πρώτη αιτία, η οποία ζητείται, μια και πάντοτε αντι19 THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, Ι, q.3, a. 5.
20 THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, Ι, q.3.
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μετωπίζει την ύπαρξη ενός ενδεχόμενου όντος.
Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να διατηρηθεί η οντολογική διαφορά, που ο Ακινάτος εκφράζει, αν και σε
έμμεση μορφή: όντως υπάρχει μια οντική διαφοροποίηση, μια οντολογική άβυσσος που δημιουργείται
μεταξύ του ενδεχομένου όντος και του αναγκαίου,
προς το οποίο μόνο δύνανται να συνδέονται με την
αναλογική σκέψη. Deus non est in aliquo genere –ο
Θεός δεν ανήκει σε κανένα γένος19: σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται λόγος για μια αδιαχώριστη αλυσίδα αιτιών, αλλά για την μόνη αιτία που υπερβαίνει
κάθε όν, και οδηγεί επί τέλους στην ύστατη αιτία, για
την οποία ο Ακινάτος επαναλαμβάνει στο τέλος κάθε
οδο: «et hoc nominant omnes Deus», και τούτο όλοι
ονομάζουν Θεό. Στο συλλογισμό του Αγγελικού Διδασκάλου «omnes» -όλοι- αναφέρεται στους πιστούς.
Σε τελευταία ανάλυση ο Θωμάς θέλει να θεμελιώσει
την λογικότερη δυνατόν προσέγγιση στον ήδη γνωστό στους πιστούς Θεό, δίχως να θέλει να διεκδικήσει
την απόδειξη της υπάρξεως του Θεού.
Η τέταρτη οδός (ex gradibus perfectionum, από
τις κατά βαθμούς διαφορές των όντων) έχει αφετηρία τις διάφορες βαθμίδες τελειότητας των όντων,
και συμπεραίνει ότι υπάρχει ένα όν ολικά και
υπέρτατα τέλειο, το οποίο είναι το ύστατο κριτήριο
και προηγούμενο μέτρο που επιτρέπει την διάκριση μεταξύ «περισσότερο» ή «λιγότερο».
Η πέμπτη οδός (ex gubernatione mundi, από
την κυβέρνηση των όντων) γνωστή ως «τελεολογική απόδειξη του Θεού» εξηγεί την παρατηρούμενη τάξη στον κόσμο και την ώθηση προς αυτήν
δια της ενέργειας μιας υπέρτατης αρχής.
Η μεταφυσική απόδειξη της υπάρξεως του
Θεού που επιχειρούν οι πέντε οδοί ανακεφαλαιώνεται σε ένα ορισμό: ο Θεός είναι ο ipsum esse
subsistens, το αυτό υφιστάμενο Είναι20, ο ων που
αυτό-υφίσταται, και δια τούτο η πρώτη αιτία, η
απόλυτη ανάγκη, η υπέρτατη τελειότητα και ο κυβερνήτης της κτιστής τάξεως.

Θεία Ιδιώματα
Ο Αγγελικός Διδάσκαλος προχωράει στην περισυλλογή του περί του Ενός Θεού και μελετά τα
ιδιώματά του (I. qq. 3-11), την υπό του ανθρώπου
γνώση του Θεού (I.q. 12), και το Όνομα του Θεού
(I. q. 13). Ο Ακινάτος επίσης μελετά τη γνώση και
το θέλημα του Θεού (I.qq. 14-26) για να φθάσει
στην τριαδική διδασκαλία του Θεού (I.qq. 27-47).
Ο Ακινάτος δίδει μεγάλη σημασία στα ιδιώματα
του Θεού. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός, μια από τις αυθε21

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου
Πίστεως, Ι, 14, MG 94, 860A.
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ντίες που ακολουθεί ο Αγγελικός Διδάσκαλος, αριθμεί τουλάχιστον 18 ιδιώματα της θείας φύσεως21, τα
οποία ο Λατίνος θεολόγος μειώνει σε 8 μόνο22:
♦ η απλότητα,
♦ η παντοδυναμία,
♦ η αγαθότητα,
♦ το απέραντο,
♦ η πανταχού παρουσία,
♦ το άτρεπτο,
♦ το αιώνιο και
♦ η ενότητα.
Ο Ακινάτος αρχίζει την μελέτη των ιδιωμάτων
από την θεία απλότητα.23 Για τον Ακινάτο είναι
φανερό ότι στον Θεό δεν δύναται να αποδοθεί το
ιδίωμα ουδεμίας σύνθεσης, όπως:
■ subiectus et accidens
■ materia et forma
■ potentia et actus
■ essentia et Esse
διότι στον Θεό δε δύναται να αναλογισθούν
τέτοιες ενδεχόμενες κατηγορίες κατά σύνθεση. Ο
Ακινάτος λύνει το πρόβλημα της απλότητας του
Θεού και συμπεραίνει με τρία σκέλη οτι:
1. Ο Θεός είναι η ίδια η ύπαρξή του- Deus est suum
esse.
2. Η ύπαρξη (το είναι) του Θεού είναι η ουσία τουEsse Dei est ipsa eius essentia.
3. Ο Θεός είναι «το αυτό Είναι» - Deus est ipsum
Esse (subsistens)
Ούτως, ο Ακινάτος συλλαμβάνει τον Θεό ως
«Actus Purus»
«Ipsum Esse»
Από άλλη μεριά, η ακινάτεια «mystica
philosophia» δεν παρατηρεί ουδεμία αντίφαση
μεταξύ δυο διαφορετικών διαπιστώσεων:
■ Ο Θεός είναι το αυτό υφιστάμενο Είναι
■ Ο Θεός αγάπη εστί24
Ο Ακινάτης τότε θέλει να συμφιλιώσει την φιλοσοφική σύλληψη του Θεού με την βιβλική. Με
αυτήν την ταυτοποίηση ο Θωμάς ενώνεται με τον
κατάλογο δυτικών θεολόγων, πρωτεργατών της
υπό το Heidegger καλούμενης «οντο-θεολογίας»25.

ώδης η έννοια των εκπορεύσεων – processiones- που
εξηγούν την Τριάδα ως το «είναι (σε σχέση) με», «είναι
για», «είναι εν», των τριών υφισταμένων σχέσεων.

Πρώτο επίπεδο: Processiones

Ο Θωμάς ο Ακινάτος έδωσε στην ψυχολογική ερμηνεία της Τριάδας την συστηματοποίηση, που είναι
πλέον οριστική για το τριαδολογικό δυτικό δόγμα.
Στη θωμιστική συστηματοποίηση είναι θεμελι-

Ο Υιός προέρχεται από τον Πατέρα κατά τον τρόπο της νόησης. Ο Πατήρ σχηματίζει δια αυτής της
νόησης την έννοια του Εαυτού του σε τέλεια αντιστοιχία με την πραγματικότητά του. Αυτή η τέλεια
αντιστοιχία εκφράζεται λέγοντας ότι ο Υιός γεννιέται
από τον Πατέρα και ότι είναι ο Λόγος του και η εικόνα
του. Κατά τον Ακινάτο η εκπόρευση κοινοποιεί στον
εκπορευόμενο την ομοιότητα με τον γεννήτορα. Η
εκπόρευση ειναι τελειότερη καθόσον είναι ομοιότεροι
ο γεννημένος και ο γεννήτορας26. Από άλλη μεριά,
είναι τέλεια εφόσον είναι «άυλη γέννηση», μια και σε
αυτήν η κοινοποίηση της ομοιότητας δεν οριοθετείται από την διαφοροποίηση του υλικού υποστρώματος. Ο προφερόμενος Λόγος δεν είναι ούτε έλασσον
ούτε μεταγενέστερο από εκείνο που τον προφέρει,
εφόσον αυτός (ο Πατήρ) εννοεί αιωνίως τον εαυτόν
του τέλεια. Δια τούτο ο Πατήρ προφέρει αιωνίως
τον Λόγο, ο οποίος τον εκφράζει τελειωτικά και τον
αντιστοιχεί ολοκληρωτικά σε όλα. Τοιουτοτρόπως
Πατήρ και Υιός διαφοροποιούνται μεταξύ τους αποκλειστικά δια των σχέσεων αντιστάσεως, που είναι οι
αιώνιες ενέργειες του «να γεννιέται» (ο Υιός από τον
Πατέρα) και «να γεννά» (ο Πατήρ τον Υιό).
Το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται δια της οδού της
βούλησης και αγάπης. Η εκπόρευση ονομάζεται εισπνοή –spiratio– διότι το Πνεύμα –ως μια συγκεκριμένη δύναμη για την κίνηση27- νοείται σε αναλογία
με την ώθηση που εκκινεί στο να τείνουμε με αγάπη
προς το γνωστό. Αλλά επειδή η αγάπη δεν προέρχεται από τον αγαπώντα χωρίς την γνώση του αγαπημένου, και επειδή Πατήρ και Υιός αγαπούν αλλήλους, είναι αναγκαίο αυτή η αλληλο-αγάπη, η οποία
είναι το Πνεύμα, να εκπορεύεται από τους δυο28.
Ο Αγγελικός Διδάσκαλος επικαλείται την
πρώτη αυγουστίνεια αναλογία αγάπης (αγαπώναγαπημένος- αγάπη), που οδηγεί στα άκρα την διαπροσωπική σχέση, την ενσωματώνει μαζί με την
απόχρωση της δεύτερης εκπόρευσης στην ψυχολογική αναλογία και με αυτό το επιχείρημα καλύπτει – όπως ήδη έπραξε ο Αυγουστίνος- το ότι δεν
είναι δυνατόν ακόμα να ομιλείται καθόλου για την
αγάπη του Λόγου και, συνεπώς, για το αμοιβαίο
αγκάλιασμα Πατρός και Υιού29.
Ο Ακινάτος χρησιμοποιεί την πρώτη αναλογία

22 THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, Ι, qq. 3-13.
23 THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, Ι, q.3.
24 THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, I, q. 20, a.1, s.c.
25 ROVIRA BELLOSO, J.M., Tratado de Dios Uno y Trino, Secretariado

Trinitario, Salamanca, 1998, σελ. 53.
26 THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, I, q.33, a.2.
27 THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, I, q.36, a.1.
28 THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, I, q.37, a.1, ad 3.
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αγάπης του Αυγουστίνου και την παράσταση του
Αγίου Πνεύματος ως vinculum amoris –σύνδεσμος
αγάπης- καθόσον δύναται να κάνει προφανή την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, ως εκπόρευση από τον
Πατέρα και τον Υιό. Εν τούτοις, το οριστικό επιχείρημα σε αυτήν την υπόθεση το αντλεί από ένα αξίωμα
του Άνσελμου, κατά το οποίο στον Θεό δεν δύναται να
υπάρχουνε άλλες διαφοροποιήσεις και διακρίσεις παρά
μόνο αυτές που απορρέουν από τις σχέσεις αντιστάσεως, με τις οποίες τα πρόσωπα αλληλο-σχετίζονται30.
Εάν το Άγιο Πνεύμα είναι και υπάρχει σε αντιστατικές σχέσεις με τον Πατέρα μόνο, και όχι με τον Υιό,
τότε δεν θα μπορούσε να διαφοροποιείται από εκείνο.

Δεύτερο επίπεδο: Relationes
Η γέννηση του Υιού και η εισπνοή του Αγίου
Πνεύματος είναι –όπως ήδη ελέγχθηκε με την ψυχολογική αναλογία- ουσιαστικές πραγματοποιήσεις
στον Θεό. Ο Πατήρ γεννά τον Υιό, ούτε επειδή το
θέλει, ούτε επειδή υπάρχει εξωτερική ανάγκη31. Αμφότερες εκπορεύσεις –γέννηση και εισπνοή– είναι
αναγκαίες φύσει: τώρα, το καθεαυτού αναγκαίο (και
όχι μόνο μέσω άλλου πράγματος) σημαίνει ότι δεν
δύναται να μην είναι. Και ούτως αναγκαίο καθίσταται ο Πατήρ να γεννά τον Υιό32. Δια τούτο στο θείο
Είναι υπάρχουνε οι εκπορεύσεις και οι σχέσεις, που
αναπαύονται στις πρώτες. Συνεπώς πρέπει να λέγεται ότι η σχέση που καθίσταται πραγματικά στον
Θεό, είναι πράγματι ένα και το αυτό με την ουσία,
και διακρίνεται από εκείνη μόνο διανοητικώς33.

Τρίτο επίπεδο: Personae
Αυτό σημαίνει ότι τα τρία θεία πρόσωπα, λόγῳ
του κοινού θείου Είναι, είναι σχέσεις, στις οποίες
αλληλο-σχετίζονται δια των εκπορεύσεων: ούτως,
στον Θεό, εκτός των σχέσεων, δεν υπάρχει υποκειμενικά τίποτε άλλο34. Ο Πατήρ είναι ταυτόχρονα το χαρακτηριστικό του «γεννάν» και «εισπνοείν». Ο Υιός είναι το χαρακτηριστικό του «(είναι)
γεννημένος» και «εισπνοούμενο». Το Άγιο Πνεύμα
είναι το δικό του και χαρακτηριστικό «(είναι) εισπνοούμενο». Αυτές οι τέσσερις σχέσεις (γεννάν,
εισπνοείν, (είναι) γεννημένος, και (είναι) εισπνοούμενος-ο) αποτελούν, ως αντιστατικές, τα τρία θεία
πρόσωπα. Εάν, όμως, χάρη μιας τέτοιας σχέσης θέλαμε να εκφράσουμε τα ακοινώνητα ιδιώματα των
τριών προσώπων (propietates ή έννοιες αναγνωρίσεως –notiones), από τις σχέσεις απορρέουν αμέσως:
Paternitas, Filiatio, Spiratio, Processio, όπως
29 AUGUSTINI, De Trinitate, IV, 5.
30 ANSELMI, De Proc. Sp. S., Cap.

I; cf. DS 1330; DZ 703: “In Deo
omnia sunt unum, ubi non obviat relationis oppositio”.
31 Το ίδιο εφαρμόζεται για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος.
32 THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, I, q.41, a.2, ad 5.
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επίσης στο «να είναι Πατήρ» υποτίθεται «το να μην
είναι γεννημένος», το οποίο δεν είναι καθεαυτό μια
έννοια που δημιουργεί σχέσεις35.
Και επειδή τα θεία πρόσωπα είναι υφιστάμενες σχέσεις, αλλά η κοινή εισπνοή δεν είναι ακοινώνητο ιδίωμα ενός προσώπου, και «το να μην είναι
γεννημένος» δεν αναφέρεται υποκειμενικά σε ένα
συνδετικό περιεχόμενο, ούτως παραμένουν τρεις
οι έννοιες σχέσεις (notiones personales), που αποτελούν το πρόσωπο: paternitas, filiatio, processio.
Ό,τι είναι χαρακτηριστικό των θείων προσώπων
και δια του οποίου διακρίνονται δεν αποτελεί ουδεμία ουσιαστική διαφοροποίηση. Για αυτό δυνάμεθα να κηρύξουμε τα ουσιαστικά θεία χαρακτηριστικά (essentialia attributa) σε κάθε θείο πρόσωπο.

Τέταρτο επίπεδο: Missiones
Αυτή η διαλεκτική και εικαστική επεξεργασία
του τριαδικού δόγματος συγκεντρώνεται ολοτελώς στην θεολογική ανοικοδόμηση της αιώνιας και
υπερβατικής Τριάδας. Θεωρείται αυτή η υπερβατική Τριάδα ως προϋπόθεση για την οικονομική. Ο
Ακινάτος επεξεργάζεται αυτήν την έννοια δια των
αποστολών. Με τις ιστορικές και σωτήριες αποστολές οι ενδοτριαδικές εκπορεύσεις παρεμβάλλονται
στην κτιστή ιστορία δια ελεύθερης βούλησης του
Θεού και «παρατείνονται» στους ανθρώπους36 .
Με τις αποστολές, ό,τι ήταν ανέκαθεν μια αιώνια
θεία και ουσιαστική πραγματοποίηση, μετατρέπεται
για τους ανθρώπους σε ένα σωτήριο γεγονός. Με τις
σωτήριες αποστολές του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στην κτιστή διάσταση, οι άνθρωποι συμπεριλαμβάνονται στο συνδετικό θείο γίγνεσθαι για την σωτηρία τους. Ούτως, οι άνθρωποι δια του Υιού και ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι δύνανται να ξαναβρούν την Αρχή τους και
την αληθινή τους σχέση και σύνδεσμο με τον Θεό.
Ο σωτηριολογικός προσανατολισμός της θωμιστικής τριαδικής εικασίας βεβαιείται μόνο εάν οι
θείες αποστολές και οι ενδοτριαδικές εκπορεύσεις
σχετίζονται με το στενότερο δυνατό τρόπο.
Εάν στην νεοσχολαστική θεολογία παρουσιάστηκε η τάση της απομόνωσης του δόγματος της υπερβατικής τριάδας, αυτό οφείλεται στο γεγονός που η
θεολογία των αποστολών έχασε τον αρχικό της σύνδεσμο με το δόγμα των θείων εκπορεύσεων, και ούτως
οι ενδοτριαδικές διαδικασίες αποσυνδέθηκαν από την
■
ιστορική και σωτήρια τους πραγματοποίηση. 
33 THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, I, q.28, a.2.
34 THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, I, q.28, a.2, ad 2.
35 THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, I, q.32, a.2.
36 THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, I, q.43, a.2.
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χαρά

l Τοῦ Δρος Χαραλάμπη Μ. Μπούσια

Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

να ἐρώτημα βγαίνει ἀπὸ τὰ χείλη τῶν
ἀνθρώπων κάθε γενιᾶς. Ὑπάρχει χαρά;
Καὶ ἂν ναί, πῶς αὐτὴ κατακτᾶται; Πῶς
μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ τὴν κάνει συνοδὸ
τῆς ζωῆς του; Πῶς αὐτὸς μπορεῖ νὰ περιπλανᾶται στοὺς δρόμους της, νὰ τὴν
ἀπολαμβάνει καί, εἰ δυνατόν, νὰ εἶναι μόνιμη;
Ὁ ἄνθρωπος ἐπιδιώκει τὴ χαρά, γιατὶ διακατέχεται ἀπὸ βαθύ, βαθύτατο πόνο ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ζωῆς του. Ὁ ἄνθρωπος γεννιέται
μὲ κλάμα καὶ πεθαίνει μὲ κλάμα. Γεννιέται μὲ τὴ
φυσιολογικὴ ἐκδήλωση τοῦ κλάματος, ποὺ μᾶς
γεμίζει χαρά, γιατὶ «ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν
κόσμον» (Ἰωάν. ιστ΄ 21) καὶ κατευοδώνεται στὴν
ἄλλη ζωὴ μὲ τὸ κλάμα τῶν συγγενῶν καὶ φίλων,
αὐτῶν τοὺς ὁποίους παρακαλεῖ ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος νὰ μὴ λυποῦνται «καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ
μὴ ἔχοντες ἐλπίδα» (Α΄ Θεσ. δ΄13). Ἀφοῦ λοιπὸν
γεννιώμαστε μὲ κλάμα, πεθαίνουμε μὲ κλάμα
καὶ ἡ ζωή μας περνάει μέσα ἀπὸ θλίψεις καὶ πόνους, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς
μᾶς εἶπε: «Ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ θλῖψιν εἴξετε»
(Ἰωάν. ιστ΄ 33), τότε ποῠ εἶναι ἡ χαρά; Μήπως
εἶναι οὐτοπία, μήπως εἶναι ἄπιαστο ὄνειρο;
Ἀσφαλῶς θὰ θέλαμε ὅλοι μας, ἂν εἶναι δυνατὸν ἡ ζωή μας νὰ εἶναι γεμάτη χαρά, νὰ εἶναι
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ἕνα διαρκὲς πανηγύρι. Ἡ λέξη «χαρά» καὶ ἡ
οὐσία τῆς χαρᾶς νὰ εἶχε θρονιασθεῖ στὴν καρδιά
μας. Ὅμως τὰ βιώματά μας δείχνοιυν ὅτι ἡ χαρά,
ἡ ἀληθινὴ χαρά, εἶναι κάτι φευγαλέο, κάτι σπάνιο. Πρὶν προλάβουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε
τὴν παρουσία της ἤδη αὐτὴ ἔχει φύγει καὶ οἱ δυσκολίες μὲ τὶς μπόρες καὶ τὶς καταιγίδες τῆς ζωῆς
ἔρχονται καὶ μάλιστα πολλὲς φορὲς δριμύτερες.
Μὲ τί μοιάζει ἡ χαρά; Μά, μὲ μιὰ ἀκτίνα φωτὸς
ποὺ ξεπετάγεται ἀνάμεσα ἀπὸ δυὸ μαβιά, δυὸ
μολυβένια σύννεφα. Μέχρι νὰ τὴν καταλάβουμε
καὶ νὰ τὴν ἀπολαύσουμε αὐτὴ φεύγει, κρύβεται πίσω ἀπὸ τὰ σύννεφα τῶν θλίψεων. Καὶ νὰ
σκεφθοῦμε ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄνθρωποι ποὺ δὲν
ἀπολαμβάνουν οὔτε αὐτὴ τὴν ἀκτίδα τοῦ φωτός,
αὐτὴ τὴ σύντομη χαρά. Καὶ ὅσοι ὅμως τὴν καταλαβαίνουν καὶ τὴν ἀπολαμβάνουν αἰσθάνονται
μετὰ πιὸ ἔντονη τὴ θλίψη ἀπὸ τὸ χάσιμό της.
Ὑπάρχει λοιπὸν ἀληθινὴ χαρὰ στὸν κόσμο;
Τὴν ἀπάντηση μᾶς τὴ δίνει ἡ αὐτοχαρά, ὁ ἴδιος
ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς. Ἕνα τραγούδι τῶν κατηχητικῶν μας χρόνων λέγει: «Ὁ Χριστὸς εἶναι ποὺ
δίνει τὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη». Ὅταν γεννήθηκε
στὴν ἀπέριττη Φάτνη τῆς Βηθλεὲμ τὴν κρύα
ἐκείνη νύκτα, οἱ Ἄγγελοι ἀνήγγειλαν τὴ χαρμόσυνη εἴδηση, διαβεβαίωσαν τοὺς Ποιμένες ὅτι
Eνατενίσεις

μεγάλη χαρὰ ἔρχεται γιὰ ὅλο τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ:
«Ἰδοὺ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην,
ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ»(Λουκ. β΄ 10). Ἀπὸ σήμερα, τοὺς εἶπε, ἀλλάζουν τὰ πράγματα. Σταματᾶ ἡ
περίοδος τῶν πόνων καὶ τῶν θλίψεων καὶ ἀρχίζει
ἡ περίοδος τῆς χαρᾶς, ἡ ὁποία θὰ εἶναι ἀτέλειωτη καὶ γιὰ ὅλους, ὄχι μόνο γιὰ μερικούς. Τὸ ἴδιο
μήνυμα τῆς χαρᾶς εἶχε διαμηνύσει ὁ Ἄγγελος καὶ
στὸν Προφήτη Ζαχαρία, τὸν πατέρα τοῦ Τιμίου
Προδρόμου, ὅταν τοῦ ἀνήγγειλε τὴ σύλληψή του
ἀπὸ τὴ στεῖρα Ἐλισάβετ: «Ἔσται χαρά σοι καὶ
ἀγαλλίασις καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει αὐτοῦ
χαρήσονται» (Λουκ. α΄ 14). Ὁ Τίμιος Πρόδρομος
κήρυξε τὴ μετάνοια καὶ προετοίμασε τὸ ἔδαφος
γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Κυρίου μας, τῆς ἀληθινῆς
χαρᾶς. Ποιὰ λοιπὸν εἶναι ἡ ἀληθινὴ χαρά; Εἶναι
ὁ γλυκὺς καρπὸς τῆς μετάνοιας ποὺ μᾶς κάνει
νὰ προγευόμαστε τὴ σωτηρία, ὁ γλυκὺς καρπὸς
τὸν ὁποῖο προσφέρει ὁ Χριστός μας σὲ κάθε
ἄνθρωπο. Ὅταν ὁ Χριστιανὸς πάρει τὴν ἀμετάκλητη ἀπόφαση νὰ μετανοήσει, νὰ ἀποκηρύξει
τὸ ἁμαρτωλὸ παρελθόν του καὶ νὰ ἐπιστρέψει
στὸ δρόμο τοῦ Εὐαγγελίου, τότε εἰσέρχεται στὸ
δρόμο τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς, τῆς πραγματικῆς
χαρᾶς, τῆς ἀτέλειωτης χαρᾶς.
Ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος, ὁ
ἄνθρωπος ποὺ προσπαθεῖ νὰ βρεῖ ψήγματα
χαρᾶς μέσα στὴν ἁμαρτία, ὅπως ὁ ἄσωτος τῆς
παραβολῆς, εἶναι ἀδύνατο νὰ δοκιμάσει πραγματικὴ χαρά. Ἔχει ἐπιλέξει ἐνσυνείδητα τὴ
ζωὴ τῆς ἁμαρτίας μὲ τὴν πολλὴ ἡδονὴ ἡ ὁποία
γρήγορα ὅμως μεταστρέφεται σὲ ὀδύνη, τὴ ζωὴ
τῆς ἀσέβειας καὶ τῆς ἀποστασίας, ὅπου χαρὰ
δὲν βασιλεύει, ἀφοῦ, σύμφωνα καὶ μὲ τὸν Προφήτη Ἠσαΐα, «Οὐκ ἔστιν χαίρειν τοῖς ἀσεβέσι»
(Ἠσ. μη΄ 22). Μπορεῖ ὁ κοσμικός, ὁ ἁμαρτωλὸς
ἄνθρωπος, νὰ παρουσιάζεται στοὺς ἄλλους,
στὸ περιβάλλον του, συγγενικὸ καὶ φιλικό, χαρούμενος καὶ εὐτυχισμένος, μπορεῖ νὰ ἐπιζητεῖ
τὴ χαρὰ στὰ ταξίδια, στὶς διασκεδάσεις, στὰ ξενύχτια, στὴν πολυτελῆ καὶ τρυφηλὴ ζωή, στὶς
κρουαζιέρες καὶ τὶς σπατάλες, ὅμως ἐπιδίδεται
σὲ ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ καλύψει τὸ κενὸ ποὺ ἔχει
μέσα του, νὰ καλύψει τὴ μελαγχολία του, τὴν κατάθλιψή του, τὸν ἐγωϊσμό του καὶ τὴν ἐπίδειξη
πλουτισμοῦ του. Γιὰ τὸν πλουσιότερο ἄνθρωπο τοῦ κόσμου τὸν Ἕλληνα Ἀριστοτέλη Ὠνάση
ἔχει γραφεῖ: «Ὁ Ὠνάσης, ὁ γκλαμουράτος μεγιστάνας, ἔπασχε ἀπὸ μελαγχολία, αἰσθανόταν
δυστυχισμένος καὶ μόνος»! Οἱ ἐκδηλώσεις τῶν
ἀκόρεστων αὐτῶν ἀνθρώπων εἶναι ἐκδηλώσεις
ὑπερβολῆς καὶ χρησιμοποιοῦνται ὡς παυσίπονα, γιὰ νὰ μὴν αἰσθάνονται τὸ μαστίγωμα τῆς
συνειδήσεώς τους. Δὲν εἶναι δυνατὸ ὁ ἄνθρωπος
ποὺ ζεῖ μὲ ἐπίγνωση καὶ ὄχι ἀπὸ συναρπαγὴ
στὴν ἁμαρτία νὰ ἔχει ἀληθινὴ χαρά. Τὸ ἀποτέEνατενίσεις



λεσμα τῆς πρόσκαιρης αὐτῆς ἀπολαύσεως εἶναι
μόνιμη καὶ ἀτέλειωτη λύπη. Μᾶς λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅτι θλίψη καὶ στενοχώρια καὶ βάσανα θὰ ἐπιπέσουν στὸ Χριστιανὸ ποὺ ἐργάζεται
τὸ κακό, τὴν ἁμαρτία. «Θλῖψις καὶ στενοχωρία
ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν» (Ῥωμ. β΄ 9).
Βασικὴ προϋπόθεση χαρᾶς τοῦ ἀνθρώπου
ἀποτελεῖ ἡ ἀπόφασή του νὰ ὁδηγήσει τὰ βήματά του στὸ δρόμο τῆς μετάνοιας, στὸ δρόμο
τῆς σωτηρίας. Μὲ τὴ μετάνοια λέγει ὁ ψαλμωδὸς
Δαβίδ: «ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα»
(Ψαλμ. ν΄1)). Μὲ αὐτὴ ἔρχεται ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος στὸν ἄνθρωπο καὶ τοῦ χαρίζει τοὺς
γλυκύτατους καρπούς του ποὺ εἶναι «χαρά,
εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. ε΄22).
Μὴ λησμονοῦμε ὅτι ἡ κοσμικὴ χαρὰ εἶναι πρόσκαιρη, ἡ πνευματικὴ ὅμως χαρὰ εἶναι αἰώνια.
Ὁ Σολομώντας ἦταν ὁ πιὸ πλούσιος βασιλιάς,
ποὺ ὅμως, ὅπως ὁ ἴδιος λέει, ἀπέκτησε πλούτη,
ἔκτισε σπίτια, γεύθηκε ὅ,τι ποθοῦσε ἡ καρδιά
του καὶ ὅμως ὅλα στὸ τέλος τὰ βρῆκε μάταια καὶ
βροντοφώναξε: «Ματαιότης ματαιοτήτων τὰ
πάντα ματαιότης» (Ἐκκλ. ιβ΄ 8). Δὲν κάνουν τὰ
ὑλικὰ ἀγαθὰ τὴν εὐτυχία καὶ φυσικὰ δὲν φέρνουν τὴν πραγματικὴ χαρὰ στὸν ἄνθρωπο. Αὐτὴ
εἶναι μόνον ἀπόρροια τῆς ἑνώσεώς μας καὶ τῆς
ἐπικοινωνίας μας μὲ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο Ἰησοῦ.
Μᾶς τὸ τονίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας:
«Χαίρετε, ἐν Κυρίῳ πάντοτε» (Φιλιπ. δ΄4). Καὶ ἡ
χαρά μας αὐτὴ θὰ εἶναι ἀτέλειωτη, ὅταν νοιώθουμε ὅτι εἰσακούονται οἱ προσευχές μας καὶ ἡ
εἰρήνη καὶ ἡ χαρὰ τοῦ Θεοῦ ὡς δῶρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νὰ μᾶς δίδονται ἀπὸ τὸν οὐρανό,
ὁπότε ἡ χαρά μας θὰ εἶναι πλήρης καὶ ἀτέλειωτη. Μᾶς διαβεβαιώνει γι’ αὐτὸ ὁ Χριστός μας λέγοντας ὅτι μόνο τότε «ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾗ πεπληρωμένη» (Ἰωάν. ιστ΄ 24).
Ἂς μὴ περιμένουμε λοιπὸν τὴ χαρὰ στὰ
πρόσκαιρα, στὶς ἐφήμερες ἀγάπες καὶ καταστάσεις, ὅπως μᾶς λέει καὶ τὸ ἀκόλουθο ποίημα
ποὺ προβάλλει τὴ χαρὰ στὴν ἀτελεύτητη μακαριότητα:
Νὰ μὴ χαρεῖς, ποὺ σ’ ἀγαπήσανε, μὴ νοσταλγήσεις καταστάσεις,
γιατὶ αὐτὲς γοργὰ παρέρχονται καὶ πίκρα ἀφήνουν σὰν τὶς χάσεις.
Θὲ νὰ χαρεῖς χαρὰ ἀνείπωτη μονάχα, ὅταν φτερουγίσεις
κι ἀγγελικὴ σὲ ὕψη ἀπρόσιτα μορφὴ καὶ λάμψη ἀποκτήσεις.
Τότε ἡ ψυχὴ σὲ λίγα ψίχουλα χαρᾶς χαρὰ δὲν
θὰ γυρεύει,
γιατὶ χαρὰ παντοῦ ἀέρινη τριγύρω σου θὰ βασιλεύει. 
■
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Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΜΜΕ
(Αλλοτριωτικές συνέπειες των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
στον μοντέρνο κόσμο)

l Toυ Βασίλειου Γαϊτάνη
Δρος Θεολογίας και Φιλοσοφίας
Αναπληρωτού Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών
ο κύριο χαρακτηριστικό της μεταμοντέρνας πραγματικότητας δεν είναι
τόσο η διαφυγή από τις καθιερωμένες
αρχές και προτάξεις του οντολογικού
κόσμου, όπως αυτές κυριαρχούσαν
στους προηγούμενους αιώνες, όσο μία απέχθεια να
θεωρηθεί ως δεδομένη η γενική αίσθηση της έκ-

Τ

πτωσης της παρακμής που χαρακτηρίζει τον νεωτερικό κόσμο.1
Έτσι, αν πάρουμε ως κλασική την πρόταση
του Robert Sinai, από το δοκίμιό του «What Ails
Us and Why…», η οποία αναφέρεται στον μοντέρνο
«μεσαίωνα» του οντολογικού ορίζοντα και η οποία
έχει ως εξής:

Πρβλ. Πάτρικ Μπράντλιγκερ, Άρτος και θεάματα, εκδ. Νησίδες,
Αθήνα 1999. Βλ. επίσης: Erik Barnow, The Sponsor: Notes of Modern
Potentate, New York 1978. Για το θέαμα βλέπε τα δύο κλασικά έργα:

Guy Debord , La Societa dello Spettacolo, Baldini e Castoldi, Milano
2001. Mario Perniola, La Societa dei Simulacri, Nuova Casa Editrice
L. Cappelli, 1983.

1
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«Η υψηλή κουλτούρα, που βασιζόταν στο προνόμιο και στην ιεραρχική τάξη και υποστηριζόταν από τα μεγάλα έργα του παρελθόντος
και τις αλήθειες και ομορφιές που επιτεύχθηκαν στην παράδοση, αυτοκαταστράφηκε με
τους δύο παγκόσμιους πολέμους. Ζούμε τώρα
σ’ ένα βάναυσο «έσχατο στάδιο στις υποθέσεις
της Δύσης», που σημαδεύεται από αισθήματα
αναστάτωσης, από ένα ξανακύλισμα στη βία
και την ηθική άμβλυνση, από μια κεντρική
αποτυχία των αξιών στις τέχνες και στις χαρές της προσωπικής και κοινωνικής συμπεριφοράς. Μπερδεμένος και βομβαρδιζόμενος,
ο σύγχρονος άνθρωπος λούζεται από φόβους
μιας καινούριας «Σκοτεινής εποχής» [Μεσαίωνα] κατά την οποία ο πολιτισμός, όπως τον
έχουμε γνωρίσει, θα εξαφανιστεί ή θα περιοριστεί….σε μικρές νησίδες αρχαϊκής
συντήρησης ».2
Διαπιστώνουμε ότι η έννοια του μεταμοντέρνου κόσμου δεν βρίσκεται καν στην αίσθηση της
απώλειας της οντολογίας, όσο στην διάθεσή της να
προτάξει την μετανεωτερικότητα ως κάτι θετικό
και αναμφισβήτητα κυρίαρχο για το μέλλον του
κόσμου.3
Το ότι όλες οι φωνές των πονεμένων στοχαστών, όπως του Postman, του De Bord, του
Perniola, του Roberto Baka, συντείνουν όλες
στην βαθιά αίσθηση της συνειδητοποίησης της
παρακμής του αριστοκρατικού πνεύματος και του
μεγαλείου της αγάπης, απέναντι στην “μοντέρνα βαρβαρότητα” και την χυδαία υποκουλτούρα,
φαίνεται ότι δεν λέει τίποτα στις συνειδήσεις των
Γκουρού του μεταμοντέρνου κόσμου.
Όχι μόνο είναι συχνά εσχατολογική (ως πλήρης συνειδητοποίηση της πτώσης) η εικόνα που
σχηματίζουν οι διανοούμενοι για τη μαζική κουλτούρα, αλλά και τα Μ.Μ.Ε. τα ίδια μεταδίδουν αποκαλυπτικές αυτοεκτιμήσεις, συμπεριλαμβανόμενου του αρχικού κλασικισμού. Αυτές οι «εσχατολογικές αυτοεκτιμήσεις» απορρέουν εν μέρει από
το γεγονός ότι η τηλεόραση, για παράδειγμα, ειδικά στις εμπορικές μορφές της, τείνει να γκρεμίσει
όλα τα όρια ανάμεσα στα πράγματα – ανάμεσα στις
οδοντόπαστες και τον Σαίξπηρ, το έγκλημα και
την πολιτική, τη σεξουαλική μυστικότητα και την
σεξουαλική εκμετάλλευση, τις σαπουνόπερες και
2 Βλ. Robert Sinai, «What Ails Us and Why : On the Roots of Disaster
and Decay, Encounter, April 1979, σ.19.
3 Πρβλ. Σ. Ντούρη, Μεταβιομηχανική Κοινωνία και η Κοινωνία της
Πληροφορίας, Ελληνικά Γράμματα , Αθήνα 1997 , σ. 81-100.
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τις ειδήσεις, τις παιδικές ώρες και τα προγράμματα για ενηλίκους κ.ο.κ. Όλη αυτή η κοσμοθεώρηση προέρχεται και από την εμπορικά στρατηγική
αντίθεση ανάμεσα σε «ψυχαγωγία» και «καθετί
που θεωρείται πολιτιστικά «σοβαρό».
Όπως παρατηρεί ο Έρικ Μπάρνοου «η ψυχαγωγία, όπως χρησιμοποιείται για δεκαετίες από
το Χόλιγουντ, και σήμερα από τα δίκτυα και τους
σπόνσορες, υπονοεί ότι δεν υπάρχει άλλο μήνυμα
και άλλος σκοπός από το να γεμίσει ο ελεύθερος
χρόνος και να νιώσουν καλά οι άνθρωποι».4 Οι στοχαστές De Bord και Baudrillard επιτείνουν αυτή
την εικόνα θεωρώντας ότι το θέαμα αποτελεί το
ίδιο προέκταση μιας αυτο-ηδονής της διασκέδασης
μέσω της οποίας το άτομο από μόνο του αυτοηδονίζεται να πλάθει τον «Μεγάλο Αδελφό»
του και να βλέπεται από αυτόν.
Παρατηρείται ωστόσο, στην θεώρηση του
Baudrillard μια καινούργια νέο-μεταμοντερνική
άποψη, η οποία υπερβαίνει τον μοντερνισμό και
αρνείται ακόμα και την κλασική άποψη του μεταμοντέρνου:
Αυτή η άποψη όχι μόνο συνειδητοποιεί τον
αναπόφευκτο ορίζοντα του εμπορικού σύμπαντος
που προσπαθεί να προσδώσει «οντολογία» στο
ίδιο το εμπόριό του, παρά αρχίζει δειλά-δειλά να
αναγνωρίζει όχι μόνο την κατάπτωση που αναγνώρισε ο μεταμοντέρνος κόσμος στις αξίες, αλλά
και την ίδια την «κατάπτωση» του μεταμοντέρνου
ορίζοντα, ο οποίος δεν πρόταξε τίποτα νέο στην
ανακουφιστική κατεδάφιση της παρακμής του5.
Δεν έχουμε τώρα την «πρώτη» κατάπτωση του
οντολογικού ορίζοντα του Είναι σε οντική, γνωσιο-εργαλειακή μορφή και έκφραση, αλλά έχουμε
και την ίδια την «δεύτερη πτώση» του γνωστικο-οντικού, επιστημονικού χώρου σε δημοσιογραφική ψευδοκουλτούρα και χυδαιότητα. Έχουμε
την πτώση της ίδιας της πτώσης. Η πρώτη
πτώση είναι πτώση του Είναι σε επιστήμη
(οντολογική πτώση), η δεύτερη είναι πτώση
της επιστήμης σε μεταμοντερνισμό (μεταοντολογική πτώση).
Η ομοιότητα της Ρωμαϊκής αρένας με την σύγχρονη μορφή των μαζικών συναυλιών των Ρόκ
Συγκροτημάτων είναι τόσο αναπόφευκτη στην
δυνατότητα να γίνεται αναγνωρίσιμη, ώστε πάρα
πολλοί στοχαστές ακόμα και μεταμοντέρνας κο4 Βλ. Erik Barnow, The Sponsor : Notes on a Modern Potentate, σ. 101.

Πρβλ. Πάτρικ Μπράντλιγκερ, Άρτος και Θεάματα, σ. 35.

5 Βλ. O Thomas Eriksen χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «στην κοινωνία

της πληροφορίας ακόμα και τα γουρούνια είναι συμβατά» και η «σύγ-
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σμοθεώρησης να την θεωρούν αναπόφευκτα ως
μια θεμελιώδη σκιαγράφηση του μεταμοντέρνου
κόσμου.

το άθλημά μας, οι παραγωγοί τηλεοπτικών προγραμμάτων έχουν μετατρέψει τα αθλήματα σε
τσίρκο».6

Οι περισσότεροι θεατές του Σούπερ Μπόουλ
ή των ποδοσφαιρικών αγώνων του παγκόσμιου
κυπέλλου, τα περισσότερα μικρά κορίτσια των συναυλιών δεν συνειδητοποιούν ότι μιμούνται τους
θεατές της ρωμαϊκής αρένας, (καθώς ζητωκραυγάζουν σαν τρελοί – τρελές και στρέφουν τους αντίχειρές τους προς τα πάνω ή προς τα κάτω για τους
ευνοούμενούς τους μονομάχους). Απλώς το επιτελούν με μια «νέα» εκλέπτυνση που δεν θεάται
το ίδιο το αίμα ζωντανό στην αρένα (κάτι που θα
αποτελούσε πρωτόγονη έκφραση της αλλοτρίωσης) αλλά το γεννά και το αναδύει πολύ περισσότερο στην ζωή και κοσμοθεώρηση των εγκλημάτων
του σύγχρονου κόσμου.

Στον μεταμοντερισμό του Baudrillard (ο οποίος
χαρακτηρίζει έξοχα την ίδια την κοσμοαντίληψη
της νεομοντέρνας ψευδοκουλτούρας) έχει καταργηθεί όχι μόνο η διάκριση κλασικού και μοντέρνου, έχει καταργηθεί ακόμα και η μεταμοντέρνα
άρνηση της πρώτης νεωτερικότητας, και μάλλον
αναδύεται μια επιστροφή σε αρχέγονες οντολογικές πραγματικότητες που αρνούνται ακόμα και το
μεταμοντέρνο.7 Καταστρέφεται κάθε αξιολογία και
μεταφυσική αναγωγή, όχι για να επιστρέψει στο
«αρχέγονο Είναι», επειδή διείδε εντός του κόσμου
τις ψευδεπίγραφες μορφές του, αλλά μάλλον για
να καταλήξει στην απόλυτη ανέχεια και παραποίηση της διάκρισης ανάμεσα στην ακμή και παρακμή της ανθρωπότητας.

Η σύγκριση, ωστόσο, είναι μολαταύτα εξαιρετικά ενδεικτική στην ίδια τη δομή των τηλεοπτικών αθλητικών θεαμάτων καθώς και των τηλεοπτικών παραθύρων.
Ο Κρίστοφερ Λας στο βιβλίο του «Η κουλτούρα του ναρκισσισμού» αναφέρει τη μαρτυρία ενός
αθλητή του σερφ σχετικά με το πώς επηρέασαν τα
δίκτυα το χόμπι του: «Η τηλεόραση καταστρέφει

χρονη κουλτούρα τρέχει ολοταχώς δίχως να μετακινείται ούτε εκατοστό». (Βλ. Thomas Eriksen, Η τυραννία της στιγμής, Σαβάλλας, Αθήνα
2005, σ.39-41 και σ. 165-168). Αντίθετα ο Baudrillard καταργεί ακόμα
και την «μεταμοντέρνα κουλτούρα» και την «τυραννία της στιγμής»
προτάσσοντας την αναίρεση του ίδιου του μεταμοντέρνου μέσα στην
πυρηνική σχέση της αιώνιας ανίας του υποκειμένου που δεν έχει χάσει
μόνο την μεταφυσική αναγωγή του, αλλά και τον ίδιο τον μοντερνισμό
του.
6 Βλ. Π. Βράντλιγκερ, Άρτος και Θεάματα, σ. 36
7 Είναι χαρακτηριστικό ότι η σημειολογία του μοντέρνου κόσμου έχει
πια αποκτήσει μια στροφή στην ψυχολογία και την κοινωνιολογία. Η
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Ο αρνητικός κλασικισμός, όσο ασυνείδητα κι
αν έχει συμβεί αυτό, έχει γίνει μέρος του αυτοορισμού των Μ.Μ.Ε. Οι κριτικοί, που πιστεύουν
ότι η μαζική κουλτούρα είναι ένας ομοιόμορφος
πολτός, ο οποίος σβήνει όλες τις διακρίσεις, δεν καταφέρνουν να δουν ότι τα Μ.Μ.Ε. παράγουν την
ίδιά τους την άρνηση. Γνωρίζουν πως είναι κατώτερα, εφήμερα, για πέταμα μετά τη χρήση, παρακμιακά, κι ας είναι διάχυτα παντού και φαίνονται
πανίσχυρα. Η αυτοκρατορία τους είναι κι αυτή
χτισμένη πάνω στην άμμο. Και πάντα υπονοούν
ή μιμούνται κλασικά φαντάσματα, σκιώδεις αναμνήσεις της ανώτερης κουλτούρας. Τα περισσότερα δραματικά έργα της τηλεόρασης δεν είναι
τραγικά, δεν είναι αρχαία, δεν μπορούν να είναι
Σοφοκλής ή Σαίξπηρ – και ο καθένας συμπεραίνει
ότι πρέπει να είναι αντίθετα προς την τραγωδία.
Παρόμοια, όσο πιο αστραφτερές και ζωηρές είναι
οι διαφημίσεις οδοντόπαστας τόσο πιο πολλή μαζική εσχατολογία ενεδρεύει ακριβώς κάτω από την
επιφάνεια της οθόνης, κολλώντας αναπόφευκτα
πάνω της σαν ένα είδος συγκινησιακής πλάκας.
Για να καταγραφεί το ακούσιο μήνυμά της, αρκεί
μια περιστασιακή εμφάνιση στις βραδινές ειδήσεις
αποστεωμένη σημειολογία, που τόσο εκθειάστηκε, αρχίζει να επιστρέφει σε πιο «ανθρώπινες» καταβολές. O Jean Pierce Carrier γράφει :
«Στις περισσότερες περιπτώσεις η προσφυγή στην σημειολογία δεν
αφορά μόνο γλώσσες αλλά και σύνολο εκδηλώσεων, μύθων, μέσα από
τους οποίους ισχυριζόμαστε ότι θα βρούμε κάποια χαρακτηριστικά
της κοινωνίας. Τα αποτελέσματα μπορούν να είναι πλούσια, αλλά το
σημειολογικό σχέδιο μπορεί να χαθεί στην πορεία χάρη στην κοινωνιολογία... Άρχισε έτσι η σημειολογία να λαμβάνει υπόψη και άλλες
επιστήμες. Πολλοί σημειολόγοι έχουν κάνει στροφή στην Ψυχανάλυση,
όπως ο Metz στην Ανθρωπολογία ή στην Κοινωνιολογία». (Βλ. Jean
Pierre Carrier, Θεωρητικές προσεγγίσεις για την ανάλυση των ΜΜΕ,
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ή μια σύντομη έκρηξη τρόμου σ’ ένα αστυνομικό
δράμα. Ένα από τα πιο μετρήσιμα αποτελέσματα
της τηλεοπτικής βίας αφορά το βαθμό, στον οποίο
οι φανατικοί θεατές υπερτιμούν το ποσοστό βίας
στον πραγματικό κόσμο. Η τηλεόραση προσπαθεί
να πει: «όλα πάνε καλά στον κόσμο. Εμείς συμπεραίνουμε: δεν πάνε όλα καλά στον κόσμο».8
Ενώ η κλασική θεωρία των Horkheimer και
Marcuze κατά βάση θεωρούσε αυτή την «μετάβαση» ως ενός είδους «πνευματική μετανάστευση»
των λαών από τον χώρο του οντολογικού ορίζοντα
σε εκείνον του εικονικού περιβάλλοντος της μαζικής κουλτούρας, ο Baudrillard κατακρίνει την μοντέρνα προσομοίωση ως υπέρβαση ακόμα και της
διάκρισης αυθεντικού και μαζικού χώρου.
Ενώ ο Horkeimer γράφει:
«Σ’ αυτόν τον καταδικασμένο πολιτισμό, που
προσπαθεί με εσπευσμένη βιασύνη ν’ αποφύγει την απειλή μιας καινούργιας, μεγαλύτερης
μετανάστευσης των λαών παράγοντας μέσα για
εκμηδένιση της ζωής και χρησιμοποιώντας σαν
πρότυπό του δικτατορίες φορτωμένες με όπλα,
δεν υπάρχει άλλος σκοπός από το χρήμα και την
εξουσία. Γι’ αυτό ξεσπάει η παραφροσύνη. Αν
θέλει κανείς ν’ ακούσει την καθημερινή φωνή
της ανοίγοντας απλώς μια στιγμή το ραδιόφωνο, κατακλύζεται από ένα καρναβάλι αχαλίνωτων τσαρλατάνων και μπούγκι-γούγκι.
Αυτό είναι η Αμερική, η προοδευτική χώρα. Η
ελπίδα ότι τα πράγματα μπορεί να ‘ναι καλύτερα στην «επαρχιώτικη» Ευρώπη, διαψεύδεται
από τον πρώτο κιόλας ήχο. Εκεί τα πράγματα
είναι χειρότερα. Οι ρυθμικές μελωδίες, η ψευδολόγος ιλαρότητα, το φολκλόρ των «καθυστερημένων» εθνών προδίδουν, διαμέσου της
χειρονομίας των αθωότητας και της αρμονίας
τους, ότι είναι μάσκες φθόνου και μοχθηρίας. Όσο πιο μεγάλη είναι η δίψα κάποιου για
εκδίκηση, τόσο πιο ευαίσθητα αντιδρά στον
πόνο και στην παραφωνία που εκφράζονται

Τυποθήτω, Αθήνα 2004, σ.49).
8 Βλ. Π. Μπράντλιγκερ, Άρτος και Θεάματα, σ. 36.
9 Βλ. M. Horkheimer, Dawn und Decline, Seabury, New York 1978, σ.
186.
10 «Η διάκριση ανάμεσα σε «υψηλή» και «κατώτερη» κουλτούρα,
αμφίβολη στην καλύτερη περίπτωση, καταρρέει όταν αγγίζει ευρέως
διαδεδομένα φαινόμενα όπως η μυθολογικοποίηση της ιστορίας ή η
Αποκαλυπτική καταστροφολογία. Αν και είναι πιο συνηθισμένο να
βλέπουμε τα Μ.Μ.Ε. σαν προμηθευτές ολοένα και πιο αστραφτερών
οδοντοκρεμών και όχι εσχατολογικών φόβων, ένα μείζον θέμα της τρέχουσας μαζικής κουλτούρας είναι ότι τα ίδια τα Μ.Μ.Ε. είναι είτε «παρακμιακά» είτε «βάρβαρα» είτε και τα δύο μαζί, ότι είναι όργανα της
καταστροφής μας, ότι οδηγούν την κοινωνία στο δρόμο του ολοκληρω-
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στο κιτς και στην τέχνη. Η καθημερινή φωνή
των εθνών διακηρύσσει πως δεν βλέπουν πια
κανένα καθήκον μπροστά τους, πως το πνεύμα
τα έχει εγκαταλείψει. Χαράζει η στιγμή για μια
καινούργια μετανάστευση των λαών».9
Ο Baudrillard ξεπερνά αυτή την «πνευματική
μετανάστευση» από τον οντολογικό χώρο στο εικονικό, καθώς και την ίδια την διάκριση ανάμεσα
σε υψηλή και μαζική κουλτούρα.10 Χωρίς να το ξέρει συμβολίζει ο ίδιος θλιμμένα την περιγραφή του
σύγχρονου πνευματικού κόσμου που απεγνωσμένα μοιάζει ότι ζει με την πεποίθηση να αποδείξει ότι δεν υπάρχει πνεύμα. Ο σύγχρονος κόσμος
των ειδώλων και ομοιωμάτων στον μεταμοντέρνο
κόσμο εκλαμβάνει το ομοίωμα ως «αρχέτυπο» και
πραγματικότητα , ενώ το αρχέτυπο ως οντολογική αναγωγή δεν υπάρχει πια. Το ομοίωμα-είδωλο
εκλαμβάνεται ως Ον. Έτσι, η μη-υπαρξη της μεταφυσικής, είτε της αξιολογικής αναγωγής οδηγεί
στο να μην υπάρχει καν και το πρόσωπο-πρότυπο
που αποκτούσε νόημα απ’ την αναγωγή του.
Όλος αυτός ο χώρος «είναι ο τόπος όπου η εικόνα είναι αξεχώριστη απ’ το πραγματικό, όπου η
εικόνα γίνεται ακριβώς ένα «ομοίωμα». Το ομοίωμα δεν είναι μια εικόνα ζωγραφικής(un immagine
pittorica) που αναπαράγει ένα εξωτερικό πρωτότυπο, αλλά μια δραστική εικόνα που διαλύει το πρωτότυπο.»11
Ο Mario Perniola παρατηρεί:
«Εδώ μπορεί να προστεθεί μια βαθύτερη και
ριζικότερη διάσπαση του εγώ που αφορά την
ίδια την ταυτότητα του υποκειμένου στη σχέση του με τα πράγματα: όσο αυτή η σχέση παρουσιαζόταν ως κάτι αναγκαίο, η ταυτότητα
του υποκειμένου ήταν ασφαλής. Από τη στιγμή που τα πάντα μπορούν να είναι αντικείμενα
ανάγκης, που κάθε δυνατότητα διάκρισης του
χρήσιμου και του περιττού διαλύεται, το ίδιο
το υποκείμενο χάνει την ταυτότητά του. Αλλά
αυτή του επιστρέφεται αμέσως με την υποκα-

τισμού. Η εκτόπιση των βιβλίων από την τηλεόραση στο δυστοπικό
μυθιστόρημα και φιλμ του Ρέι Μπράντμπερι «Φαρενάιτ 45»1 είναι ένα
παράδειγμα αυτού, όπως και η ταινία του Πάντι Τσαγιέφσκι «Δίκτυο».
Και το έργο «Παρουσία» του Γιέρζι Κοζίνσκι, με τον «βιντεοηλίθιο»
αντιήρωά του Τσανς, εκφράζει με αδύναμη μορφή τον πολύ διαδεδομένο σήμερα φόβο ότι η τηλεόραση ροκανίζει τα μυαλά των ανθρώπων.
Ο Κοζίνσκι επαναλαμβάνει παλιότερους φόβους για τις ολοκληρωτικές
τάσεις των Μ.Μ.Ε. – τα επιχειρήματα των θεωρητικών της Σχολής της
Φραγκφούρτης για παράδειγμα, σύμφωνα με τους οποίους η «βιομηχανία της κουλτούρας» λειτουργεί σαν μηχανισμός προπαγάνδας, για
την καπιταλιστική εκμετάλλευση των μαζών.» (Βλ. Π. Μπάντλιγκερ,
Άρτος και Θεάματα, σ. 35).
11 Βλ. Mario Perniola, La Societa dei Simulacri, σ.20.
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τάστατη μορφή της ταύτισης, του μοντέλου
αναφοράς, από το σημειωτικό design και από
τη διαφήμιση»12.
Το «ομοίωμα» επομένως σημαίνει ότι η μορφή
της συνείδησης του υποκειμένου βρίσκει το «ομοίωμά» της σε μια έννοια αντίθεσης, αντιπαράθεσης,
με την αρχέγονη, πρωτοπηγική πνευματική της
ταυτότητα, βρίσκει το πρότυπό της στη διαφήμιση, στο πλαστό εγώ της τηλεοπτικής αντιγραφής, στον αντικειμενικό πραγματισμό, με μια λέξη
στην ίδια την «ετερονομία» της!13
Το πρόσωπο ομοιάζει πλέον όχι στο «καθ’ ομοίωσιν» του Θεού του, παρά στο ετεροκαθοριζόμενο,
εν πολλοίς μεσολαβημένο «καθ’ ομοίωσιν» των τηλεοπτικών προτύπων και των φανταστικών ιδεολογημάτων.
“Προκύπτει έτσι μια διάσταση της ιστορίας
που, από τη μια, είναι πολύ πιο αποπραγματοποιούσα και αποπραγμα-τοποιημένη απ’ ό,τι η ιδεολογική ιστορία, από την άλλη όμως επιβάλλεται
ως τελεσφορία που δεν έχει ανάγκη από καμιά
πολιτιστική εγγύηση, διότι είναι από μόνη της
διαμεσολαβημένη και πολιτιστική. Ο ιδεολόγος, ο
διανοούμενος πολιτικός γίνεται άχρηστος. Η λειτουργία του, που συνίστατο στη διατήρηση της
σχέσης μεταξύ πρωτοτύπου και αντίγραφου, στην
εγγύηση της ορθής και πιστής εκτέλεσης του κειμένου, ματαιώνεται.”14 O Debord, ως ποιητής της
ερμηνείας της κοινωνίας του θεάματος, σκιαγραφεί τις βασικές αρχές:
1. Το θέαμα είναι το χρήμα ως μορφή αφηρημένης αναπαράστασης, είναι το κρυμμένο εμπόριο
στον χώρο του Είναι της ύπαρξης15.
2. Το θέαμα είναι η ψευδεπίγραφη χρησιμοποίηση της ίδιας της ζωής ως δούλος και υπηρέτης της ψεύτικης, εξιδανικευμένης μορφής της.
Είναι το ψέμμα του ειδώλου της αυτοαποθέωσης της ύπαρξης μπροστά στην απωλεσμένη
εσωτερική της αλήθεια!16

12 «A cio si aggiunge una scissione dell’ io piu profonta e radicale che
riguarda l’ indetita stessa del soggetto nel suo rapporto con le cose:
fintanto che tale rapporto si prospettava come un bisogno, l’ indetita
del soggetto era salva; a partire dal momento in cui tutto puo essere
oggetto di bisogno, in cui si dissolve ogni possibilita di discriminale l’
utile dal superfluo, il soggetto stesso perde la sua identita. Ma essa gli
e restituita subito dal design semiotico e dalla publicita nella forma
surrogativa dell’ idetificazione, del modello di riferimento» (Βλ. Mario
Perniola, La Societa dei Simulacri, σ142.)
13 Πρβλ.Mario Perniola, La Societa dei Simulacri, σ.35.
14 Mario Perniola, La Societa dei Simulacri, σ.35.
15 Βλ. Guy Debord, Η κοινωνία του θεάματος, σ. 36-37.
16 Ό.π., σ. 37.
17 Ό.π., σ. 29-30.
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3. Το θέαμα είναι ο κόσμος του εμπορεύματος
με την μορφή του επίπλαστου βιώματος. Κατά
βάση είναι το εμπόριο με μορφή συναισθήματος17, είναι το κρυμμένο χρήμα στα έγκατα της
ύπαρξης.
4. Το θέαμα είναι η στιγμή όπου το εμπόρευμα
επέτυχε την ολοκληρωτική κατοχή της κοινωνικής ζωής μεταπλάθοντας τον στείρο
πραγματισμό σε οντολογία, είναι η απόλυτη και απεχθής κυριαρχία της εμπορικής
σφαίρας επί του πνευματικού ορίζοντα18.
5. Το θέαμα είναι η κατασκευασμένη μορφή της
ατομικής αλλοτρίωσης, είναι το αλλοτριωμένο στοιχείο ανυψωμένο σε κάλπικο θεό .
Ουσιαστικά είναι η μοντέρνα ειδωλοποίηση
του κόσμου που αυτοαποδέχεται το είδωλό
του ως Θεό.
6. Το θέαμα είναι η εδραιωμένη μορφή της απομόνωσης, είναι ο απόλυτος εγωϊσμός που η μόνη
κοινωνία του είναι η θέασή του . Είναι η καταστροφή της αγάπης και της προσφοράς ως αυτοκαταστροφή του ίδιου του εγώ από τον εαυτό
του . Εντός του θεάματος ούτε η αγάπη μπορεί
να ζήσει ως μορφή αγιοπνευματικής προσφοράς είτε αισθη-τικής ανώτερης τέχνης,
ούτε το θέαμα αντίστοιχα δύναται να φανερωθεί ως αισθητή αγάπη19.
7. Το θέαμα είναι η συντήρηση της μησυνείδησης εντός των πραγματικών συνθηκών της ύπαρξης, είναι η βεβαιωμένη συνείδηση του ψεύδους με την μορφή του αληθούς!
8. Το θέαμα είναι κατά βάση ο ψευδοϊερός Θεός
της αλλοτρίωσης20. Δεν είναι μια σκέτη , καθεαυτό αλλοτρίωση, αλλά μια περίπλοκη αλλοτρίωση ανυψωμένη σε ιδέα.
9. Το θέαμα είναι η κυριαρχία της οικονομίας επί
του κοινωνικού βίου, είναι ο απόλυτος έκδηλος
υποβιβασμός του ορίζοντος του αυθεντι18 Ό.π., σ. 32.
19 Ό.π., σ. 24.

Ο Ντοστογιέφσκι στους «Αδελφούς Καραμάζωφ» γράφει: «Η πρακτική αγάπη, αν την συγκρίνεις με την θεωρητική, έχει κάτι το σκληρό
και το τρομακτικό. Η θεωρητική αγάπη έχει τη δίψα της άμεσης πραγματοποίησης και της γενικής εκτίμησης. Φτάνει κανείς ως το σημείο
να δώσει και την ίδια του τη ζωή, με την προϋπόθεση όμως να μην
κρατήσει πολύ το μαρτύριο, να τελειώσουν όλα γρήγορα, όπως στην
σκηνή, και με τιμές και δόξες!
Πρακτική αγάπη είναι η δουλειά, η αυτοκυριαρχία και για μερικούς
μια αληθινή επιστήμη» (βλ. Φ. Ντοστογιέφσκι, Αδελφοί Καραμαζώφ,
μετ. Σ.Π., «Διεθνείς Εκδόσεις», σ. 49-50).
20 Βλ. Guy Debord, La Societa dello Spettacolo , σ. 23.
21 Ό.π., σ. 18.
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κού Είναι σε εργαλειακό-πραγματιστικό
Έχειν21.
10. Το θέαμα είναι η υποταγή της συνείδησης
στις κατηγορίες της όρασης , είναι η αφαίρεση εκπεσμένη στο κατώτερο επίπεδο με
την μορφή της εικόνας.22
Το θέαμα (Lo Spettacolo) είναι κατά βάση ο
απέραντος διχασμός και σχάση της πανάρχαιης
σχέσης αγιοπνευματικής συνείδησης και κόσμου,
η αιώνια άρση της! Το πρόσωπο δεν παράγεται
πια απ’ το Είναι, δεν παράγεται καν απ’ το Είναι του Θεού, ενός Θεού ουσιωδώς υπερβατικού και αιώνιου Πλαστουργού, παρά απ’ την
μεσολάβηση, απ’ την εικόνα!

ας κάποιων άλλων υποκειμένων. Με τον τρόπο
αυτό υπερπηδά την ανάγκη και την επιθυμία,
μπαίνει απευθείας στο πεδίο της απόλαυσης.
Ο θεατής γίνεται μονομιάς ευτυχής, γιατί δεν
σκέπτεται ότι είναι αποπλανημένος. Η
απεριόριστη σχεδόν ευκολία με την οποία προσπελάζει μέσω του βλέμματος και της ακοής το
φαντασιακό σύμπαν της οθόνης, η απρόσκοπτη διείσδυσή του σ’ αυτό και οι συγκινήσεις που δωρεάν του παρέχει, αποκρύβουν την καθαρά τεχνητή παρουσία
του. Η αποπλάνηση του θεατή είναι η υπέρτατη ευκολία που του επιφυλάσσει ο κινηματογράφος».25

Το «κοσμοείδωλο» του κόσμου της εικόνας διαπλάθει το Είναι, και μέσα σ’ αυτή τη διαλεκτική
κίνηση εντός των όρων της συνείδησης το «θέαμα
που αντιστρέφει την πραγματικότητα έχει όντως
παραχθεί».23 Δεν είναι πια η πραγματικότητα προγενέστερη της εικόνας, παρά η εικόνα προγενέστερη της πραγματικότητας. Αυτό που η συνείδηση συνειδητοποιούσε κάποτε ως άμεσο βίωμα
των δεδομένων της «έχει απομακρυνθεί σε μια
αναπαράσταση», κάτι που σημαίνει ότι αυτό που
γίνεται πια αντιληπτό απ’ την συνείδηση είναι
ένας «μεσολαβημένος ψευδόκοσμος».24 Η μεσολάβηση των MEDIA προηγείται της συνείδησης
και του κόσμου.
Το θέαμα, επομένως, είναι ο κόσμος του εμπορεύματος που δεν εμφανίζεται με την μορφή του
εμπορεύματος καθαυτό, παρά με τη μορφή του
ψεύτικου, επίπλαστου βιώματος. Είναι, κατά
βάση, η υποκατάστασή του, η άλλη του μορφή,
είναι μια «αντιστροφή» του ίδιου του πνευματικού
γεγονότος με μια -όχι πια- πνευματική έννοια,
αλλά με μια εμπορική.
Ειδικά στην δομή του κινηματογράφου συναντάμε αυτή τη διάσταση.
“Το σενάριο κάθε ταινίας είναι η υλοποίηση ενός πιθανού σεναρίου της υποσυνείδητης λειτουργίας του θεατή. Τον απαλλάσσει απ’ την ανικανοποίητη ανάγκη
να το γράψει, να το εικονοποιήσει, να το
προβάλλει. Τον διευκολύνει ακριβώς να το
δει στην τελική του μορφή ως προϊόν εργασί22 Ό.π., σ. 19.
23 «Tutto cio

che era direttamente vissuto si e allontanato in una
rapresentazione... Lo spettacolo che inverte il reale e effettivamente
prodotto» (Βλ. Guy Debord, La Societa dello Spettacolo, σ.55.)
24 «Considerato secondo i puoi propri termini, lo spettacolo e l’
affermazione dell’ apparenza e l’ affermazione di ogni vita umana cioe

Eνατενίσεις



Αν η ουσιώδης οντολογική πραγματικότητα
είναι η ταυτότητα του Όντoς με τον εαυτό του
(άμεση συνάρτηση με την θεολογική έκφραση
του “καθ’ ομοίωσιν”) και αν πραγματικότητα είναι
ταυτόχρονα η συνείδηση της αντιστοιχίας αυτής
της ταυτότητας του όντος-ανθρώπου με την πλάση (άμεση συνείδηση εντός του ανθρώπου της
αγιοπνευματικής διάστασης τής ιερουργίας τής
κτίσης), το θέαμα επεμβαίνει στην κεντρική αρχή
αυτής της ταυτότητας!
Επιχειρεί να θραύσει και να αποδομήσει
όχι μόνο την σχέση με το εγώ, παρά πρωτίστως την σχέση της συνείδησης με τον κόσμο! Οδηγεί στην ανιέρωση της σχέσης της συνείδησης με το εγώ και παράλληλα με τον ίδιο τον
sociale, come vera apparenza. Ma la critica che raggiunge la verita
dello spettacolo lo scorpe come la negazione visibile della vita; come
una negazione della vita che e diventa visibile » (Βλ. Guy Debord, La
Societa dello Spettacolo, σ. 54-55)
25 Βλ. Ν. Κολοβού, Δοκίμια θεωρίας και κριτικής κινηματογράφου, σ.
142-143
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εαυτό της, εφόσον το εγώ δεν μεσολαβείται πια απ’
την αυτοσυνείδηση, παρά από την αλλοτριωμένη
αυτοσυνείδηση του μεσολαβημένου διχασμού.
Ουσιαστικά το θέαμα δεν είναι παρά η δόμηση
της κοινωνίας απ’ το «ψευδόκοσμο» της εικόνας,
είναι μια κοινωνία όπου ο εικονικός πολιτισμός του
«φαίνεσθαι» εξοβέλισε τον λογοκεντρικό, είτε τον
μεταφυσικά-οντολογικό στο χώρο και την περιοχή
του μη-εφικτού! Εφικτό για τον μεταμοντέρνο κόσμο είναι μόνο το λειτουργικό. Η αρχέγονη ενότητα της ζωής, εκείνη που ο Mc Luhan αποκαλούσε
«ενοποιημένη συνείδηση», όπου η ιδέα της αίσθησης των πραγμάτων ήταν αντίστοιχη και εν πολλοίς ταυτισμένη με τα ίδια τα πράγματα (ως αρμονία της πλάσης) έχει πια αμετάκλητα χαθεί.26
Η εικόνα δεν είναι πλέον μια αναπαράσταση της πραγματικότητας, αλλά μια νέα υπερφουτουριστική πραγματικότητα η οποία κατασκευάζει εκείνη την πραγματικότητα. Η διαφοροποίηση εικόνας και πραγματικότητας δεν μπορεί
πλέον να παρουσιαστεί ευδιάκριτα. Η αρχή του
θεάματος είναι πάντα ο διαχωρισμός.27
Το χαρακτηριστικό αυτό της «αποθέωσης της
εικόνας» και γενικότερα του εικονικού πολιτισμού
έχει τονιστεί υπερβολικά και απ’ τον N. Postman.
Η αποθέωση της εικόνας δεν είναι παρά η έντεχνη απόπειρα να εξαφανισθεί η «πνευματικά συνειρμική σκέψη», η «οντολογία της μεταφυσικής
παραβολής», αφού ο εικονικός λόγος είναι αρκετά
επίπεδα κατώτερος διαλεκτικά από ‘κείνον της
αφηρημένης σκέψης.28
Η εικόνα επομένως εκφράζει την διαμεσολάβηση του ανθρώπου απ’ την αυτο-θέασή του, αυτοθέαση που - στη σύγχρονη κοινωνία - βασίζεται
εν πολλοίς στον «καταναλωτικό ναρκισσισμό»29.
26 Ο Στ Παπαθανασόπουλος παρατηρεί : «Δεν υποστηρίζουμε ότι όλες

οι χρήσεις της τεχνολογίας αποτελούν λειτουργίες της εξουσίας. Όμως
η εξουσία ελέγχει το μοντέλο της κύριας κατεύθυνσης της παραγωγής,
της διανομής και της χρήσης της τεχνολογίας. Θεμελιώδης αρχή του
σύγχρονου συστήματος είναι το κέρδος από την πώληση αγαθών στην
αγορά. Στην ουσία, η κινητήριος δύναμη του συστήματος είναι η μετατροπή προίόντων και ανθρώπων σε εμπορεύματα». (Βλ. Στ. Παπαθανασόπουλου, «Εισαγωγή» στην ελληνική έκδοση του έργου: K.Robins
& F.Webster, Η Εποχή του τεχνοπολιτισμού, σ.11.)
27 «Οι εικόνες που αποσπάστηκαν από κάθε όψη της ζωής συγχωνεύονται σε μια κοινή πορεία όπου η ενότης αυτής της ζωής δεν είναι
δυνατόν πλέον να αποκατασταθεί (non puo piu essere ristabilita). Η
αποσπασματική θεωρημένη πραγματικότητα εκτυλίσσεται εντός της
ίδιας της τής γενικής ενότητος ως ένας κεχωρισμένος ψευδόκοσμος…
Η εξειδίκευση (specializzazione) των εικόνων του κόσμου επανευρίσκεται (si ritrova) ολοκληρωμένη εντός του κόσμου της αυτονομημένης εικόνας, όπου το ψευδές εξαπάτησε τον ίδιο του τον εαυτό (in cui
il menzogneto ha mentito a se stesso ). Το θέαμα, γενικά, ως συγκεκριμένη αντιστροφή της ζωής είναι η αυτόνομη κίνηση του μη-ζώντος”.
(Βλ. Guy Debord, La Societa dello spettacolo, σ. 53.)
28 Βλ. N. Postman, Wir amüsieren uns zu Tode, σ. 18.
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Το κοσμοείδωλο του ανθρώπου είναι πια η θέασή
του απ’ το αλλοτριωμένο περιβάλλον το οποίο
συνιστά και το κυρίαρχο μοντέλο ύπαρξης του
σύγχρονου βίου. Η συγκρότηση του κόσμου από
«εικόνες» και όχι από λέξεις οδήγησε στην αποθέωση της τηλεόρασης και της πολιτικής ζωής του
επαγγέλματος που αποκαλείται «ίματζ μέικερ»30.
Αν τα βασικά γνωρίσματα των Μαζικών
Επικοινωνιών είναι η ομοιομορφοποίηση και η
ομαδοποίηση της κοινωνίας31, αν η κουλτούρα
που προωθούν είναι η κουλτούρα του θεάματος
και αν η φιλοσοφική κοσμοθεώρησή τους είναι η
«πραγματιστική αίσθηση» της χωρίς μέτρο εγωϊστικής αποθέωσης,32 η Ορθοδοξία μετατρέπει τον
«εικονοκεντρικό» και θεαματικό πολιτισμό σε λογοκεντρικό. Η πνευματικότητά της είναι κατ’ ουσίαν αποκαλυπτική και εδραιώνει την απεικόνιση
μόνο ως έκφραση μαρτυρίας της ενσάρκωσης και
όχι για να λατρέψει είδωλα είτε να αποθεώσει
την εικονική σκέψη.33
Η «εικόνα» των ΜΜΕ αποτελεί μια δυνατότητα σύλληψης κατώτερη από εκείνη της αφηρημένης, βαθυστόχαστης σκέψης. Βλέπει τυφλά εμπειρικά, εγκλωβισμένη στην παράσταση της όρασης,
και δεν μπορεί να κατανοήσει τις ενδότερες αλληλουχίες των πραγμάτων, δεν μπορεί να καταλάβει
αλληγορίες συμβολικής υφής και να εδραιώσει
την συνεκτική σκέψη, δεν μπορεί να καταλάβει το
επαγωγικό άλμα των πνευματικών συνειρμών34.
Απεναντίας, αντίθετα με τον εικονικό κόσμο
των MEDIA η κάθε μορφή αγίου στην ορθόδοξη
εικόνα εκφράζει την πλήρη πνευματικότητα και
εξαϋλώνει κάθε υλική μορφή, έτσι ώστε η εγωϊστική αποθέωση του φαντασμαγορικού θεάματος να
αποφευχθεί στην πιο ριζική μορφή της35.
29 Ως συμβολική έκφραση αυτού του γεγονότος ο Postman ειρωνικά
παρατηρεί πως οι τηλεοπτικοί παρουσιαστές των αμερικανικών προγραμμάτων περνούν «πιο πολύ χρόνο με το πιστολάκι των μαλλιών
παρά με τα κείμενά τους!» (Βλ. N. Postman, Wir amüsieren uns zu
Tode, σ. 16).
30 Ό.π., σ. 18.
31 Πρβλ. Μ. Σεραφετινίδου, Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, σ. 396-398.
32 Πρβλ. Ν. Postman, Wir amüsieren uns zu Tode, σ. 23.
33 «Κατά πνεύμα γεννήτοράς μας είναι ο Χριστός, επειδή μάς αναγέννησε με την άκτιστη χάρη του και απελευθερώνοντάς μας έτσι από την
αμαρτία, το διάβολο και το θάνατο, μας συνέδεσε οντολογικώς μαζί
του! Η απελευθέρωσή μας σήμανε και την επανάκτηση της χαρισματικής οπτικής δυνάμεως για ν’ αντιλαμβανόμαστε το θείο φως της χάρης
του Χριστού». (Πρβλ. Ν. Καβάσιλα, Περί της εν Χριστώ ζωής, Λόγος
Β, P.G. 150, 561 A).
34 «Οι εικόνες με ευκολία συντρίβουν τις λέξεις και βραχυκυκλώνουν
την ενδοσκόπηση». (Βλ. Ν. Postman, Διασκεδάζοντας μέχρι θανάτου»,
σ. 113).
35 Στην Ορθοδοξία η «εικόνα» δεν είναι θεαματική παρουσία, παρά
«επειδή αντλεί όλη την αξία της από τη μέθεξη της στο απόλυτα Άλλο,
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Η θέαση δεν είναι μόνο η μετάδοση αυτού που
φαίνεται, παρά και διάσταση του τυφλού μιμητισμού. Η μόνη φανέρωση της Ορθόδοξης επικοινωνίας η οποία επιτρέπεται κοσμικά να
θεάται είναι το θαύμα της προσευχής. Αυτό
δεν προκύπτει από φαντασμαγορία, αλλά από ταπείνωση.

ο μόνος που είναι Μέσο και μήνυμα ταυτόχρονα, γιατί «μεσολαβεί» τον κόσμο μέσω
της Αποκάλυψης και τον διδάσκει γνωσιοσυνειδησιακά (μέσω των μυστηρίων) για τον
πνευματικό τόπο του Παρακλήτου, τον τόπο
της κατάκτησης των ενεργειών του Αγίου
Πνεύματος 38 .
Η κοινωνία είναι επικοινωνία μόνο ως πτωτικό χαρακτηριστικό κοσμικής μορφής απώλειας του Θεού. Η βασική ουσία μετάδοσης της
πτώσης εκφράζεται ως επικοινωνία εντός του
κόσμου επειδή είναι πτώση απ’ την Κοινωνία
του Θεού. Έτσι η βασική ουσία μετάδοσης Ορθόδοξης επικοινωνίας δεν είναι καν κοσμικά
«επικοινωνιακή», αλλά ουσιωδώς αγιοπνευματική.

Επομένως η «επικοινωνία» είναι «οντολογικής υφής», γιατί ο ίδιος ο Θεός επικοινωνεί όχι μέσω ενός αλλοτριωτικού μέσου και
προπάντων χωρίς να αλλοτριώνει τον ίδιο τον
αποδέκτη του μηνύματος!37 Ο Χριστός είναι

Δεν μεταδίδει απλώς το «εκπεσμένο μήνυμα» εντός του κόσμου, αλλά επανατοποθετεί
το αρχέγονο Είναι του ανθρώπου και της Πλάσης στην σωστή του θέση, δηλαδή στην κοινωνία με το Υπερβατικό Είναι, άρα με την
μεταφυσική θεομορφία του! Όλες οι άλλες
«μορφές» επικοινωνίας είναι απλώς μιμητικές
αναπαραστάσεις της «κοινωνίας» του Θεού με
τον άνθρωπο (μέσω της σάρκωσης του Υιού) η
οποία και αποτελεί το πρότυπο αγάπης για κάθε
επικοινωνία μέσα στον κόσμο!39 Το γεγονός αυτής της επικοινωνίας θεϊκού και ανθρώπινου,
η οποία εκφράζεται μέσω της ενσάρκωσης, δεν
διαχωρίζει τους δύο κόσμους σε Υπερβατικό και
επίγειο, ουράνιο και κοσμικό, παρά εκφράζει
την ύψιστη ένωση Πομπού - Θεού και Δέκτη ανθρώπου στο πρόσωπο του Χριστού, Υιού και
Λόγου του Θεού.

γι’ αυτό και δεν μπορεί να περιέχει τίποτε μόνη της, αλλά γίνεται ένα
«σχήμα» της ακτινοβολίας της Παρουσίας», η οποία δεν είναι διόλου
εντοπισμένη... Η απουσία του όγκου αποκλείει οποιαδήποτε θεαματική υλοποίηση». (Βλ. P. Eudokimoff , Η Ορθοδοξία, σ. 299).
36 Ο Μάξιμος ο Ομολογητής στη «Μυσταγωγία» του μας δίνει έξοχες
σελίδες γύρω απ’ αυτό το θέμα: «...Ώστε από διάφορα μέλη να είναι
ωστόσο και να φαίνεται ένα σώμα άξιο αληθινά του ίδιου του Χριστού,
της αληθινής κεφαλής μας... Είναι, λοιπόν, εικόνα του Θεού, καθώς
είπαμε, η αγία Εκκλησία γιατί πραγματοποιεί την ίδια ένωση ανάμεσα στους πιστούς, που κάνει κι ο Θεός, ακόμα κι αν τυχαίνει να είναι διαφορετικός στα ιδιώματα κι από διαφορετικόυς και τόπους και
τρόπους εκείνοι, που μέσα σ’ αυτήν γίνονται με την πίστη ένα σώμα.
Την ένωση αυτή, κατά φυσικό τρόπο την πραγματοποιεί ο Θεός, χωρίς
να προκαλείται σύγχυση στην ουσία των όντων» (βλ. Μ. Ομολογητού,
Μυσταγωγία, P.G., 668, 55-60 και 80-85).
37 Ο άνθρωπος μέσω της θείας ενανθρώπισης μεταρσιούται σε μια νέα
πραγματικότητα. Η «οντολογική» οντότητά του μεταφέρεται σε ύψη
ανώτερης επίγνωσης, για να φτάσει στους αγίους σε «θεωρία» Θεού.
Οι χαρισματικοί και οι Άγιοι δεν αλλοτριώνονται για να κατακτήσουν
το Υπερβατικό, παρά μεταρσιώνονται «διά της ενεργείας του Αγίου
Πνεύματος»! Έτσι «ορατός γίνεται τοις αγίοις ο Θεός, ως Θεός Θεοίς
ενούμενός τε και ορώμενος» (Γρηγ. Παλαμά, Έργα, Α, 566). Επίσης:

«Εν εαυτοίς οι ιεροί άνδρες το θεοπρεπές εκείνο θεωρούσι φως» (Γρηγ.
Παλαμά, Έργα Α, 413).
38 Ο Μέγας Αθανάσιος και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι οι πατερικοί
θεολόγοι που εμβάθυναν περισσότερο από κάθε άλλον σ’ αυτά τα ζητήματα. Ο Μ . Φαράντος γράφει: «Η Ορθόδοξη Θεολογία σκέπτεται
Θεό και κόσμο σε μια τέλεια ένωση, χωρίς να διασαλεύονται τα όρια
μεταξύ του Κτίστη και των κτισμάτων, βέβαια πάντα με βάση τη θεία
ενανθρώπιση» (βλ. Μ. Φαράντου, Η περί Θεού Ορθόδοξος διδασκαλία, σ. 534). Ο Μέγας Αθανάσιος δείχνει ακριβώς πώς το Μέσο γίνεται
Μήνυμα στην Ορθοδοξία: «Οι γάρ πάντες, εκ του αυτού μεταλαμβάνοντες, εν γινόμεθα σώμα, τον έναν Κύριον έχοντες εν εαυτοίς». Έτσι
γινόμαστε και εμείς «ως ο Υιός εν τω Πατρί, όντες ημείς εν τω Υιώ και
δι’ Αυτού τω Πατρί» (Μέγα Αθανασίου, ΒΕΠ 30, 267, 268-269.
Επομένως το έργο της προσωπικής μας σωτηρίας τελειώνει το Άγιο
Πνεύμα «εν δυνάμεις του Υιού»!
39 Η ύψιστη αυτή μορφή επικοινωνίας είναι η αγιότητα. Ο Άγιος μέσα
στον κόσμο, όντας «θεοειδής» ζωογονεί (μέσω του Χριστού) όλη την
ανθρωπότητα. Ο Άγιος γίνεται «όπως και ο Θεός» μέσω των θείων
ενεργειών. Ο Γρηγ. Παλαμάς γράφει: «Όλος μεν όλοις τοις αξίοις ο
Θεός περιχωρεί, όλω δε όλοι περιχωρούσιν ολικώς οι άγιοι τω Θεώ»
(Γρ. Παλαμάς, Έργα, Α. 639).
40 Ο Μάξιμος ο Ομολογητής γράφει: «Η αγία Εκκλησία του Θεού είναι

Η «επικοινωνία» του πομπού με τον δέκτη
στην επικοινωνία της Ορθοδοξίας δεν είναι
επαφή δύο κοσμικών μέσων, παρά αποκαλυπτική επικοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του
Θεού! 36
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Η επικοινωνιακή πράξη στην Ορθόδοξη πνευματικότητα δεν υποδουλώνει τον άνθρωπο
στην κυριαρχία του πλουτοκρατικού παντοδύναμου μέσου, παρά ουσιωδώς τον ελευθερώνει
απ’ τις ψευδεπίγραφες δομές της επικοινωνιακής
αλλοτρίωσης40.
Ο άνωθεν εξουσιαστής του Όργουελ, γίνεται
πια στις σύγχρονες κοινωνίες αλλοτριωτικός
γελωτοποιός μιας διασκέδασης που αποδομεί
την ικανότητα για σκέψη!
Ακριβώς σ’ αυτό το χώρο η «Ορθόδοξη Θεολογία» αναιρεί την εικονοουτοπία μιας «ψηφιακής»
σκέψης και επαναφέρει τον άνθρωπο στην αφαιρετική σκέψη συνειδησιακών λειτουργιών, την
οποία η σύγχρονη ζωή έχει απολέσει εκθειάζοντας
σε αντίθεση το φαίνεσθαι του Image41. Ενώ ο κοσμικός επικοινωνιακός λόγος αποστασιοποιείται
απ’ την μετοχή στο πρόβλημα, ο ορθόδοξος επικοινωνιακός Λόγος συμμετέχει ως μαρτυρία. Ο δρόμος αυτός είναι Σταυρός, ακριβώς διότι δεν είναι
επικοινωνιακά ψεύτικος, δηλαδή εικονικός, παρά
ο μόνος πραγματικός γιατί στηρίζεται στην
Αλήθεια της Σάρκωσης του σώματος Χριστού!42
Στην κοσμική επικοινωνία η συνένωση των
προσώπων δεν υφίσταται, -διότι το Επικοινωνιακό Μέσο θέλει να εδραιώσει την απομόνωση των
αποδεκτών-, ενώ αντίθετα η ποιότητα της Ορθόδοξης Επικοινωνίας εδραιώνει μια κοινωνία προσώπων, μια κοινωνία προσώπου με πρόσωπο,
και δεν «συνενώνει» άβουλες υπάρξεις ως παθητικούς αποδέκτες των σκόπιμα κατευθυνόμενων
μηνυμάτων!43

θοδοξία είναι η μέθεξη της χάρης του Θεού από
τον άνθρωπο, η οποία θεμελιώνεται χριστολογικά! Η αφετηρία της «κοινωνίας», της μετοχής του
ανθρώπου στη Χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι
προαιωνίως θεμελιωμένη στο πρόσωπο του Θείου
Λόγου, ο οποίος είναι και το πρωτότυπο του κατ’
εικόνα44.
Η «επικοινωνιακή εικόνα» του «Μέσου Χριστού» (με επικοινωνιακούς όρους) είναι η
δωρεά της οντολογικής δυνατότητας για συνεχή μετοχή στη Θεία Χάρη από τον άνθρωπο ο
οποίος θα ενταχθεί στο μυστηριακό σώμα του
Χριστού !
Έχοντας αυτή την ενσαρκώσιμη βεβαιότητα
του πάθους μιας ενσαρκωμένης και όχι φαντασιακής αλήθειας , έχοντας ξεφύγει από το είδωλο
του εγωιστικού εαυτού του, καθώς και από την
νεομοντέρνα κατεδάφιση του , μπορούμε να στοχαστούμε μια άλλη αγιοπνευματική κοινωνία
, κοινωνία υπέρβασης του ίδιου του στίγματος
της αλλοτρίωσης .

Η τέλεια «επικοινωνία», επομένως, στην Ορ-

Η κοινωνία της αγάπης, η οποία θα θεμελιωθεί στο Σώμα Χριστού, δεν θα είναι πια
«μορφές αρχαϊκής συντήρησης» (όπως λένε οι
αμόρφωτοι νεομοντερνιστές), δεν θα είναι «το
καθρέφτισμα στον απατηλό χώρο της αβύσσου»
(όπως λένε οι νεομαρξιστές) , αλλά θα είναι η
επανάκτηση του φωτός μέσα στην νύχτα , η τέλεια επικοινωνία της χάρης του Αγίου Πνεύματος που αποκαλύπτεται ως σιγή προσφοράς και
προσευχητική δύναμη , θα είναι το «ουράνιο
Ιντερνέτ» της προσευχής, και εν τέλει η ίδια η
μεταρσίωση του κόσμου από την αποκαραδοκία
της φύσεως.45
■

ο άνθρωπος· σαν ψυχή έχει το ιερό βήμα, νου της το ιερό θυσιαστήριο,
σώμα το ναό ! Γιατί είναι εικόνα και ομοίωση του ανθρώπου γινωμένου κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Με το ιερό βήμα, όπως
με την ψυχή αναπτύσσει πνευματικά τη φυσική θεωρία, με το ιερό θυσιαστήριο, όπως με νου, φανερώνει τη μυστική θεολογία». (Μάξιμου
Ομολογητού, Μυσταγωγία, P.G. 372 B 1-10 ).
41 Ο U. Beck γράφει: «Ξεριζώνονται τοπικοί πολιτισμοί και ταυτότητες
και αντικαθίστανται από παγκόσμια σύμβολα εμπορευμάτων τα οποία
προέρχονται από τον διαφημιστικό και εικαστικό σχεδιασμό των πολυεθνικών επιχειρήσεων! Το Sein γίνεται design (το είναι γίνεται σχεδιασμός οικονομίας)». ( Bλ. U. Beck, Τι είναι η παγκοσμιοποίηση, σ.
126-127).
42 Όλη η ερμηνεία της Θείας Ευχαριστίας ως θυσίας παρουσιάζεται
έξοχα απ’ τον Νικόλαο Καβάσιλα στην «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας». Όλη η δυνατότητα επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό στηρίζεται ακριβώς στην σταυρική θυσία του Χριστού, πάνω στην οποία
στηρίζεται η μετουσίωση που επιτελείται στη Θεία Κοινωνία (Πρβλ. P.
Eudokimoff, Η Ορθοδοξία, σ. 335-336).
43 «Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη θεότητα και την ανθρώπινη
φύση του Χριστού αποτελεί το πρότυπο της χαρισματικής σχέσεως της
θείας χάρης με την ανθρώπινη φύση του κάθε πιστού.
(Βλ. Δ. Τσελεγγίδη, Χάρη και ελευθερία κατά την πατερική παράδοση

του ΙΔ’ αιώνα, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 130).
44 Ό.π., σ. 129.
45 «Το έργο του Αγίου Πνεύματος σε συνεργασία με τον εν μετανοία και
ταπείνωση ανακαινιζόμενο πιστό είναι ακριβώς τούτο : η υποδοχή του
άλλου κατά φύσιν, θα λέγαμε, με την αμαρτωλή δηλαδή και πεπτωκυία
φύση του, την οποία περιχωρώ (με κόστος και με κόπο), ούτως ώστε
αυτός (κατά την δική του ομολογία και όχι την δική μου «ερωτική»
αυτοπεποίθηση) να θεωρεί πως μπορεί να κατοικήσει πραγματικά
σε μένα, στην αγάπη μου δηλαδή. Αυτό είναι το έργο του Πνεύματος,
το Οποίο συγκροτεί έτσι την Εκκλησία δια των Μυστηρίων και της
ελεύθερης γνωμικής προσχώρησης των ανθρώπων στη χάρη τους. Με
τον τρόπο αυτό ξεπερνιέται ταυτόχρονα ο μάταιος δυτικός διχασμός
μεταξύ του «εντός» και του «έξω», που στοιχειώνει κυριολεκτικά την
φιλοσοφική και θεολογική οντολογία, αφού η αλήθεια δεν είναι κάτι
που συμβαίνει ούτε «εντός» ούτε «εκτός» του υποκειμένου. Αντίθετα,
το υποκείμενο γίνεται κοινότητα και η κοινότητα γίνεται υποκείμενο,
μέσα στην αγάπη, εν πνεύματι, χωρίς να χάνεται αυτό το τελευταίο.
Είναι φανερό πώς η εσωτερικότητα εδώ, όχι η ψυχολογική ή η φιλοσοφική, αλλά η βιβλικοπατερική εσωτερικότητα της ελεύθερης προαίρεσης και του γνωμικού θελήματος εργάζεται ασκητικά προς την κατεύθυνση του Ομοουσίου…». (Βλ. π. Νικόλαος Λουδοβίκος, Ορθοδοξία
και Εκσυγχρονισμός, Αρμός 2006, σελ. 225-226)
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Στην Αιχμάλωτη Αμμόχωστο
Σφίγγει το συρματόπλεγμα ματώνει το κορμί της
Μα παραμένει ανέγγικτο το πνεύμα και η ψυχή της
Οι κήποι της μαράνθηκαν τα δέντρα ξερανθήκαν
Οι δρόμοι ερημώσανε τα σπίτια βουβανθήκαν
Και προσπαθεί η θάλασσα τα αίματα να πλύνει
Με τα γαλάζια κύματα τους πόνους ν’ απαλύνει
Αμμόχωστος πανέμορφη κόρη του Ευαγόρα
Καμάρι στη Μεσόγειο και ξακουστή στη Χώρα
Με τις χρυσές τις αμμουδιές τους πορτοκαλεώνες
Ήσουν και θα ’σαι Ελληνική σε όλους τους αιώνες
Προσκυνητές γονυπετείς όλοι θα επιστρέψουν
Τους τάφους των προγόνων τους με δέος να αγναντέψουν
Και θα ευχηθούν στον Ύψιστο μέσα από την ψυχή τους
Να σώσει την Αμμόχωστο και όλο το Νησί τους.
Παντελή Κ. Κούρου
Eνατενίσεις
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Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος με το μοντέλο της πόλης της Κωνσταντινούπολης. Μωσαϊκό στην Αγία Σοφία, 1000 μ.Χ.

Η θέση
της Κωνσταντινούπολης
στην αυτοκρατορία
και η απόδοση της
στις νομισματικές πηγές
της υστερορωμαϊκής
περιόδου
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l Της Δρος Φωτεινής Νταντάλια - Δράκου
Αρχαιολόγου - Νομισματολόγου

Η θέση της Κωνσταντινούπολης
στην αυτοκρατορία1
Κωνσταντινούπολη αποτελούσε ένα πολιτικό, οικονομικό και
στρατιωτικό κέντρο, μια έδρα
πνευματικής και εκκλησιαστικής δράσης και την πρωτεύουσα
της χριστιανικής εξουσίας στην
Ανατολή. Ως νέα πρωτεύουσα
και διοικητική έδρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου η Κωνσταντινούπολη δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τη σημασία της παλιάς πρωτεύουσας της Ρώμης2. Όπως
επισημαίνει ο Bleckmann, η Κωνσταντινούπολη
μετατράπηκε από Roma secunda σε Roma nova4.
Αναφορικά με τις σχέσεις ανάμεσα στη Ρώμη
και στην Κωνσταντινούπολη και στη βάση των
προσπαθειών αξιολόγησης των δυο πόλεων, επισημαίνονται διαφορές που εκφράζονται με τα επίθετα secunda ή nova για την Κωνσταντινούπολη. Η
απόρριψη ή η αποδοχή της ρωμαϊκής παράδοσης
ως μοντέλο αξιολόγησης θα αποτελέσει πρακτική
για την υποστήριξη του ενός ή του άλλου επιθέτου, nova ή secunda. Η αποδέσμευση από τη ρωμαϊκή παράδοση επεξηγεί, σύμφωνα με τον Ζώσιμο4,
την αντιρωμαϊκή άποψη που ίσχυε για την Κωνσταντινούπολη. Ο Ησύχιος από την Μίλητο5 αναγνωρίζει την ανάληψη του ρόλου της Ρώμης από

¹ Το άρθρο αυτό αποτελεί μέρος ενός έργου της συγγραφέως με θέμα:

Η ιστορία της Κωνσταντινούπολης και των αυτοκρατόρων της μέσα
από τις νομισματικές πηγές της υστερορωμαϊκής περιόδου. Το έργο
συγχρηματοδοτείται 75% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή
Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% της Δημόσιας Δαπάνης
από το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία
΄Ερευνας και Τεχνολογίας και από τον Ιδιωτικό Τομέα στο πλαίσιο του
Μέτρου 8.3 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα - Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
2 Clauss, M.: Konstantin der Große und seine Zeit, München 1996, σελ.
89.
3 Για μια σύντομη παράθεση της διαφωνίας ανάμεσα στη δεύτερη ή
νέα Ρώμη βλ. Chantraine, H.: Konstantinopel - vom Zweiten Rom zum
Neuen Rom. Στο: Jahres- und Tagungsbericht der Görres-Gesellschaft
1989, σελ. 84-85 - Brandt 1998, σελ. 30.
4 Zosimi comitis et exadvocati fisci, Historia nova, Mendelssohn, L.
(Hg.), Hildesheim 1963, II, 30.
5 Hesychios von Milet, Patria I, 1 και 42.
6 Dölger, F.: Rom in der Gedankenwelt der Byzantiner. Στο: Byzanz und
die europäische Staatenwelt, Darmstadt 1964, σελ. 83 ff - Hampl 1955,
σελ. 17.
7 Εναντίον του χαρακτηρισμού Roma nova τοποθετείται ο Noerthlichs,
K. L: Strukturen und Funktionen des spätantiken Kaiserhofes. Στο:
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την Κωνσταντινούπολη, χωρίς να ανάγει αυτή τη
διαδικασία στη ρήξη με την παράδοση. Το γεγονός
ότι ο Μεγάλος Κωνσταντίνος από τη μια με τις νομισματικές εκδόσεις για τους εορτασμούς της επετείου διακυβέρνησης στη Ρώμη ήθελε να τιμήσει
τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις της πόλης
και από την άλλη αρνήθηκε να προσφέρει θυσία
στους ειδωλολατρικούς θεούς στο πλαίσιο των εορτασμών, αποκαλύπτει τον διπλό χαρακτήρα των
πράξεών του και δυσκολεύει την επιλογή των επιθέτων για την Κωνσταντινούπολη. Ο όρος Roma
nova για τη νέα πρωτεύουσα δεν ήταν ρεαλιστικός6
και ανάγονταν στη δεύτερη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 381 μ.Χ., όταν έπρεπε να στηριχθεί
η αναβάθμιση της πόλης και του επισκόπου της
σε ένα γνωστό παρελθόν, όπως και στην απόδοση
αυτού του επιθέτου από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο στο πλαίσιο της ίδρυσης της πόλης7. Ορισμένα
επιχειρήματα στήριζαν παρόλα αυτά τη χρήση του
όρου Roma nova για την Κωνσταντινούπολη8, ο
οποίος όμως δεν συναντάται στις γραπτές πηγές
του 4ου αι. μ.Χ. Η χρήση του όρου Roma nova επίσης δεν παραδίδεται άμεσα κατά την ίδρυση της
πόλης9. Στο πλαίσιο της ίδρυσης της Κωνσταντινούπολης το μοντέλο της ρωμαϊκής παράδοσης
έπρεπε να αποτελέσει τη βάση για τη νομιμοποίηση της νέας πόλης και για την υλοποίηση του προγράμματος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το οποίο
μπορεί να αξιολογηθεί στο πλαίσιο χρήσης του επιθέτου Roma secunda για την Κωνσταντινούπολη.

Comitatus. Beiträge zur Erforschung des spätantiken Kaiserhofes,
Winterling, A. (Hg.), Berlin 1998, σελ. 26. Η θέση του επιβεβαιώνεται από το ρόλο της Κωνσταντινούπολης στην αυτοκρατορία σε σύγκριση με τον αντίστοιχο της Ρώμης. Στην Κωνσταντινούπολη δεν
συναντάται κανένας praefectus urbi αλλά ένας proconsul. Ο Sokrates,
Kirchengeschichte II, 41, 1 και η πηγή Consularia Constantinopolitana.
Στο: Chronica Minora I, Mommsen, Th. (Hg.), MGH AA, Band IX,
Berlin 1892, 359 (Στο: Chron. Min. I, 239: “et ipso anno processit
Constantinopolim praefectus urbis nomine Honoratus die III id. Dec.”)
παραθέτουν από το 359 μ.Χ. έναν praefectus urbi. Βλ. Chron Pasch. (ad.
ann. 359). Ο Anonymus Valesianus I, 6, 30 παραθέτει επίσης, ότι “ibi
(Κωνσταντινούπολη) etiam senatum constituit secundi ordinis: claros
vocavit”. Η εισαγωγή της Annona στην Κωνσταντινούπολη (Consularia
chronici paschalis. Στο: Chronica Minora I, Mommsen, Th. (Hg.), MGH
AA, Band IX, Berlin 1892, ad. ann. 332) και η απόδοση του ius Italicum
(Sozomenus, Kirchengeschichte VII, 9, 3) υποδεικνύουν περισσότερο
μια Roma secunda.
8 Βλ. Themistius, Themistii Orationes quae supersunt, Schenkl, H. (Hg.),
Vol. I, Leipzig 1965, Vol. II, Leipzig 1971, I, III, 42 c - Faedo, L.: Teodosio,
Temistio e l’ideologia erculea nella Nea Roma. Στο: Mitteilungen des
Deutschen Archäologischen Instituts, Röm. Abt. 105 (1998), σελ. 315-328
- Sozomenus, Kirchengeschichte VII, 9, 2 - Beck, H.-G.: Konstantinopel
- das neue Rom. Gymnasium 71, 1964, σελ. 166-174.
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Χάλκινο μετάλλιο, 337-340 μ.Χ. Εμπροσθότυπος: CONSTANTI-NOPOLIS, Προτομή
της Κωνσταντινούπολης, προς τα δεξιά, με
δαφνοστεφανωμένο κράνος, μανδύα και
σκήπτρο μπροστά από τον αριστερό ώμο.
Οπισθότυπος: VIC-TO-RIA AVG, Κωνσταντινούπολη, ένθρονη, προς τα αριστερά, με τειχόμορφο στέμμα, στο δεξί χέρι κρατάει ένα
κλαδί και στο αριστερό το κέρας της αφθονίας, φέρει φτερά, το αριστερό πόδι πάνω σε
μια πλώρη πλοίου
Ο χαρακτήρας του ανατολικού τμήματος της
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήταν ο χαρακτήρας ενός
διπλού κράτους, το οποίο χαρακτήριζαν η ελληνιστική Ανατολή και η λατινική Δύση. Η σταθεροποίηση της ρωμαϊκής κυριαρχίας μετά από την
κατάκτηση της Ανατολής από τους Ρωμαίους
πραγματοποιήθηκε στη βάση του μοναρχικού τρόπου άσκησης της εξουσίας που καθιερώθηκε από
τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Κωνσταντινούπολη διατήρησε τη ρωμαϊκή παράδοση
στην Ανατολή. Σε αυτό το πλαίσιο καθορίζονταν
η σημαντική συμβολή της πόλης. Ελληνισμός και
ρωμαιοκρατία αποτελούσαν δυο άξονες πολιτι-

9 Στις σχετικές πληροφορίες για την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης δεν
συναντάται ο όρος Roma nova Βλ. Sokrates, Kirchengeschichte I, 16,
1 - Hesychios von Milet, Patria I, 39 - Philostorgius, Kirchengeschichte.
Mit dem Leben des Lucian von Antiochien und den Fragmenten eines
arianischen Historiographen, Bidez, J. (Hg.), 3. Aufl. bearb. von
Winkelmann, Fr. Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten
Jahrhunderte, Berlin 1981, II, 9.
10 Ostrogorsky, G.: Geschichte des byzantinischen Staates. Στο: HdA
XII., Teil I, Band 3. 3. Auf., München 1963, σελ. 26.
11 Σύμφωνα με τον Dagron 1974, σελ. 543 η πόλη δεν εξουσίαζε όλη την
Ανατολή. Οι παρατηρήσεις του Dagron επικεντρώνονται στο χαρακτήρα της Κωνσταντινούπολης που εντάσσεται στο πλαίσιο ενός δυϊσμού.
Η σχέση ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και στις ρωμαϊκές επαρχίες
δεν ανταποκρίνονταν στο μοτίβο πρωτεύουσα - αυτοκρατορία. Αποτέλεσμα της παράλειψης του Μεγάλου Κωνσταντίνου να καθορίσει αυτή
τη σχέση, ήταν ο δυϊσμός πρωτεύουσα - αυτοκρατορία, όπως και η
αντιπαράθεση των παραγόντων αυτών που προσδιόριζαν τη θέση της
Κωνσταντινούπολης. Η πόλη, το παλάτι και οι εορτασμοί που γίνονταν
εκεί αποτελούσαν το πλαίσιο προβολής της αυτοκρατορικής ιδεολογίας, γεγονός που προσέδιδε στην Κωνσταντινούπολη έναν ιδιαίτερο
ρόλο και ανταποκρίνονταν στο ιδανικό του αυτοκράτορα. Η πρόταση
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σμού, των οποίων συνεχιστής ήταν η Κωνσταντινούπολη. O Ostrogorsky10 καθόρισε τον ελληνισμό
και την ρωμαιοκρατία ως τις δυο κορυφές, αλλά
και τους δυο αντίθετους πόλους της αρχαιότητας,
οι οποίοι όμως συντέθηκαν με τη μετάθεση του
κέντρου της αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη κατά την έναρξη της βυζαντινής περιόδου.
Το ρωμαϊκό κράτος, ο ελληνικός πολιτισμός και ο
χριστιανισμός αποτέλεσαν μια σύνθεση. Η Κωνσταντινούπολη ήταν το κορυφαίο σημείο της σχέσης μεταξύ Δύσης και Ανατολής11. Από τη διατήρηση της ελληνιστικής και ρωμαϊκής παράδοσης12
αντλούσε δύναμη η αυτοκρατορία. Μέσω της συνέχισης της ρωμαϊκής ιστορίας εκφράστηκε η απαίτηση συνέχισης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας υπό
τον ηγετικό ρόλο της Κωνσταντινούπολης. Από
αυτό συστάθηκε το βυζαντινό κράτος, τα χαρα-

Χάλκινο μετάλλιο, 340-350 μ.Χ. Εμπροσθότυπος: VRBS ROMA, Προτομή της Ρώμης
με κράνος, προς τα αριστερά. Οπισθότυπος:
χωρίς υπόμνημα. Η ρωμαϊκή λύκαινα στέκεται προς τα αριστερά και γυρίζει την κεφαλή
προς τα δίδυμα Ρέμο και Ρωμύλο που κάθονται κάτω από αυτή ο ένας απέναντι από τον
άλλο. Πάνω ψηλά δύο αστέρια

του Dragon 1974, σελ. 544 „un Empire sans capitale, une capitale sans
Empire“ αποδίδει καλύτερα τη διπλή φύση της ρωμαϊκής παράδοσης
στην Ανατολή.
12 Οι προσπάθειες προσαρμογής του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην παραδοσιακή αυτοκρατορική εικόνα ώθησαν τον Ζωναρά να παραθέσει
τα ειδωλολατρικά οράματα του αυτοκράτορα που περιέγραφαν τη συνδρομή θεϊκών δυνάμεων και εγγυούνταν τη νίκη στους πολέμους του
εναντίον του Μαξέντιου και του Λικίνιου. Δεν είναι όμως σαφές „ob man
in dieser Angleichung an das traditionelle Kaiserbild wiederum bereits
eine verschwiegene ideologische Stellungnahme oder nur den Zwang
literarischer Konventionen zu sehen hat“. Βλ. Bleckmann 1992, σελ.
170. Βλ. τα ειδωλολατρικά οράματα που παραθέτει ο Bleckmann 1992,
σελ. 152 ff. Ο Rosen, K.: Constantins Weg zum Christentum und die
Panegyrici Latini. Στο: Constantino il Grande, Bonamente, G., Fusco,
F. (Hg.), Band II, Macerata 1993, σελ. 858 στη βάση των Panegyrici
Latini περιγράφει τη σχέση του Μεγάλου Κωνσταντίνου με τις θεϊκές
δυνάμεις και τη συμβολή τους.
13 Pohlsander 1996, σελ. 84. Πρόκειται για μια νέα περίοδο της αυτοκρατορικής ιδεολογίας που επιδίωκε το καλό του κράτους στη βάση της
ενότητας της κρατικής και θρησκευτικής θεωρίας, γεγονός που απαιτούσε την ενότητα πίστεως της χριστιανικής εκκλησίας. Το πλαίσιο των
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κτηριστικά του οποίου αποδίδει ο Pohlsander13. Η
ρωμαϊκή παράδοση και η ιδέα της Roma aeterna14
εξασφάλιζαν ενότητα στο ετερογενές κράτος και
πρόσφεραν την απαραίτητη βάση νομιμότητας για
την ανανέωση και τη συνέχεια. Στο πλαίσιο αυτής
της εξέλιξης η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης
της έδωσε μια ιδιαίτερη θέση και την κατέστησε
πόλο της αυτοκρατορικής εξουσίας. Η επιβίωση
της απέδειξε την ορθότητα της απόφασης του Μεγάλου Κωνσταντίνου να ανοικοδομήσει την έδρα
του στο αρχαίο Βυζάντιο.
Η νέα πρωτεύουσα προσδιορίζεται επομένως
ως μεσολαβητής ανάμεσα στον ελληνισμό και στη
ρωμαιοκρατία και η ίδρυση της ως σύμβολο της μετάβασης. Η ρωμαϊκή παράδοση θα διατηρηθεί από
τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, όπως αποδεικνύεται
από την ταυτόχρονη απεικόνιση του πορτραίτου
της Κωνσταντινούπολης (Εικ. 2)15 και της Ρώμης
(Εικ. 3)16 στα νομίσματα και τα μετάλλια της περιόδου. Εκεί προβάλλεται και η αναγωγή στην ιδέα
nova - secunda. Τα πορτραίτα και των δυο προσωποποιήσεων σε ταυτόχρονες εκδόσεις προβάλουν
την εικονογραφική ισότητα των δυο πόλεων. Ως
ίση και όχι ως υποδεέστερη πόλη η Κωνσταντινούπολη έχει το δικαίωμα να απεικονίζεται ως
προσωποποίηση σε νομίσματα και μετάλλια, όπως
η παλιά της αδελφή Ρώμη.
Μια αναδρομή στη νομισματική παραγωγή
της τετραρχίας επισημαίνει την ανάδειξη των
θεών και των ηρώων που αποτελούσαν σημαντικές δυνάμεις. Η αναφορά στον κόσμο των θεών
είχε σκοπό να συνδέσει τον αυτοκράτορα με το Δία
ή τον Ηρακλή και να εξασφαλίσει την ιδεολογική
βάση για την ισχυροποίηση της θέσης του. Ο Δίας
για το Διοκλητιανό και ο Ηρακλής για το Μαξιμιανό ήταν οι εγγυητές της αυτοκρατορικής εξουσίας.
Χωρίς αμφιβολία η στήριξη αυτής της ιδεολογίας
αποσκοπούσε στην απομάκρυνση των σφετεριστών, επειδή μόνο η ένταξη σε μια αυτοκρατορική
ή θεϊκή γενιά μπορούσε να εγγυηθεί την πολιτική
νομιμότητα17. Η pietas απέναντι στους αρχαίους
θεούς, οι οποίοι εξασφάλιζαν την ευημερία της αυ-

τοκρατορίας, ώθησε τον Διοκλητιανό να απαιτήσει αυτή την ευσέβεια από όλους και να τιμωρήσει
τους χριστιανούς για την αντίρρηση τους. Το μοντέλο διακυβέρνησης είχε μια θρησκευτική βάση
και η σταθερότητα του ανήκε στις αρμοδιότητες
του αυτοκράτορα. Στην περίοδο του Μεγάλου

ανταλλαγών ανάμεσα στο κράτος και στην Εκκλησία καθορίζονταν από
την υπεροχή της αυτοκρατορικής εξουσίας.
14 Paschoud, F.: Roma Aeterna, Rom 1967 - Brodka, D.: Die Romideologie
in der römischen Literatur der Spätantike, Frankfurt am Main 1998 Curran, J. R.: Pagan City and Christian Capital. Rome in the Fourth
Century, Oxford 2000.
15 Ntantalia 2001, Series B, 6 (V4/R4).
16 Ntantalia 2001, Series C, 106 (V77/R72).
17 Brandt 1998, σελ. 98.
18 Με βάση μια σειρά επιχειρημάτων αξιολογείται διαφορετικά στην

έρευνα, αν η ίδρυση ή τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης είχαν εθνικό
ή χριστιανικό χαρακτήρα. Παρατίθεται ο Hampl 1955, σελ. 14 ff που
παρουσιάζει επιχειρήματα εναντίον μιας χριστιανικής πρωτεύουσας: α.
στην Κωνσταντινούπολη οι χριστιανικές εκκλησίες δεν ήταν περισσότερες από τις αντίστοιχες των άλλων πόλεων, β. στην Κωνσταντινούπολη
συναντώνταν και ειδωλολατρικοί ναοί, γ. οι εορτασμοί των επετείων των
εγκαινίων της πρωτεύουσας δεν είχαν χριστιανικό χαρακτήρα και δ. ο
Μεγάλος Κωνσταντίνος δεν διακήρυξε μια χριστιανική πρωτεύουσα. Ο
Vogt, J.: Constantinus der Große. Στο: RAC III (1957), σελ. 353 αποδέχεται το χριστιανικό χαρακτήρα της πρωτεύουσας. Η θέση του Dagron
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αν η νέα πρωτεύουσα του Μεγάλου Κωνσταντίνου
απέκτησε ή όχι χριστιανικό χαρακτήρα, συναντάται αρκετή βιβλιογραφία18. Ο Brandt19 συνόψισε
την θεματική, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η έκθεση
ορισμένων σημαντικών σημείων των παρατηρήσεων του με βάση τις εξής ερωτήσεις: Ποιό ήταν
το πλαίσιο των θρησκευτικών αντιλήψεων του
αυτοκράτορα; Αποδίδονταν η ιδεολογική και η θεολογική κατεύθυνση στα νομίσματα με σαφήνεια,
όπως στην περίοδο της τετραρχίας; Παρατηρείται
κατά την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης ένας
νέος τρόπος έκφρασης στη νομισματοκοπία;

Ο θησαυρός του Esquilin. Το άγαλμα της Ρώμης, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο

Η θρησκευτική αντίληψη του Μεγάλου Κωνσταντίνου εμπλουτίστηκε με νέα θρησκευτικά περιεχόμενα που δεν απομάκρυναν τα εθνικά στοιχεία από τη νομισματική παραγωγή και από τους
εορτασμούς των εγκαινίων της πόλης. Οι ειδωλολατρικοί ναοί και τα χριστιανικά οικοδομήματα
στη νέα πρωτεύουσα υποδείκνυαν την αντίφαση
του νέου αυτοκρατορικού προγράμματος. Δεν θα
αρκούσε για τον χαρακτηρισμό της ίδρυσης η χρήση των όρων ειδωλολατρική ή χριστιανική: μια
μίξη των δυο συστατικών, λαμβάνοντας υπόψη
την ειδωλολατρική πλειοψηφία του πληθυσμού,
ανταποκρίνονταν στις πολιτικές προθέσεις του
Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν ίδρυσε την πρωτεύουσα του στο Βόσπορο. Στο προσκήνιο τέθηκε η
προβολή της νομιμότητας του. Έπρεπε να παρουσιαστεί ως νικητής, υπερασπιστής της αυτοκρατορίας και εγγυητής της ειρήνης. Στο νέο θεό που τον
βοήθησε σε μια πολύ σημαντική μάχη, δόθηκε μια
ιδιαίτερη θέση στην αυτοκρατορική ιδεολογία. Ο
Μεγάλος Κωνσταντίνος αποδεσμεύτηκε από την
σύνδεση του Διοκλητιανού με τους ειδωλολατρικούς θεούς για να πραγματοποιήσει την πολιτική
του σύμφωνα με τις δικές του απόψεις.

Κωνσταντίνου η χριστιανική θρησκεία αποτέλεσε
επίσημη θρησκεία του κράτους και άσκησε επίδραση στον καθορισμό των θρησκευτικών αντιλήψεων του αυτοκράτορα. Σχετικά με το ζήτημα,

Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης και η καθιέρωση του χριστιανισμού ως επίσημη θρησκεία
του κράτους αποτέλεσαν τις σημαντικότερες ενέργειες του Μεγάλου Κωνσταντίνου, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο αξιολόγησης

1974 συνδέει αυτές τις απόψεις. Σύμφωνα με τη θέση αυτή η πόλη δεν
ανήκε στο θεό των Χριστιανών ή σε έναν ειδωλολατρικό θεό αλλά στον
αυτοκράτορα που συνέθεσε τις θρησκευτικές απόψεις και ως πολιτικός
επιδίωξε την σύνδεση της πολιτικής ιδεολογίας με τη θρησκεία.
19 Brandt 1998, σελ. 118-122.
20 Speck, P.: Urbs, quam Deo donavimus. Konstantins der Grossen
Konzept für Konstantinopel. Στο: Boreas 18 (1995), σελ. 143-173.
21 Pohlsander 1996, σελ. 84.
22 Ο όρος προσωποποίηση της πόλης είναι ο πιο κατάλληλος. Σχετικά
με τις γυναικείες φιγούρες που εκπροσωπούν τις πόλεις, συναντώνται
στη βιβλιογραφία αρκετοί όροι, όπως για παράδειγμα θεότητα, Τύχη
της πόλης, θεά της πόλης, προσωποποίηση, προσωποποίηση της πόλης

ή αφηρημένη έννοια. Αυτοί οι όροι έπρεπε να προβάλουν τη διαφορετική αξιολόγηση του χαρακτήρα και τη διαφορετική σημασία του χώρου
δράσης της κάθε γυναικείας φιγούρας, αλλά δεν το έκαναν. Η ιδεολογία
της περιόδου της ύστερης αρχαιότητας που σύστησε την προσωποποίηση σε αντίθεση ή συνάρτηση με τις αρχαίες εθνικές παραστάσεις των
γυναικείων φιγούρων επιβάλει την προσεκτική παρατήρηση των όρων.
Αυτοί οι όροι αποτελούν προϊόντα και αποτελέσματα νοημάτων που χαρακτηρίζουν το πολιτιστικό, πολιτικό και θρησκευτικό πλαίσιο μιας περιόδου. Στο πλαίσιο τέτοιων συλλογισμών θα έπρεπε να δοθεί σημασία
στην προέλευση και στο χαρακτήρα των γυναικείων φιγούρων.
23 Strzygowski 1893.
24 Σχετικά με την Dea Roma ως θεά της πόλης βλ. Muth 1998, σελ.

76



Eνατενίσεις

του χαρακτήρα της πόλης20. Επίσης πρέπει να
μελετηθεί η ελληνική και η ρωμαϊκή παράδοση,
επειδή αποτελούσε μια σημαντική βάση για τον
εμπλουτισμό της χριστιανικής τέχνης. Όπως
επισημαίνει ο Pohlsander, η χριστιανική τέχνη
υιοθέτησε τους κανόνες και τους τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης της ελληνικής και ρωμαϊκής τέχνης21. Επισημαίνεται μια νέα έκφραση της αυτοκρατορικής ιδεολογίας, καθώς η αντίληψη για την
αυτοκρατορική ισχύ αντλούσε δύναμη από νέα
περιεχόμενα. Η ιδεολογία αυτή στο χώρο της νομισματικής αποδίδονταν με αλληγορικές εικόνες.
Η Victoria, η Virtus αλλά και η Ρώμη ανήκαν στο
πλαίσιο αυτών των επιδιώξεων. Αυτές πρόβαλαν,
ως αιώνιες αξίες, την ανανέωση της αυτοκρατορικής ιδεολογίας. Απεικονίζονταν σε νομίσματα, μετάλλια και άλλες πηγές της αυτοκρατορικής προπαγάνδας με σκοπό την προβολή του αυτοκράτορα
και όχι του κόσμου των ειδωλολατρικών θεών. Η
νέα αυτοκρατορική ιδεολογία αντιπροσωπεύονταν από την προσωποποίηση της Κωνσταντινούπολης. Οι εμπροσθότυποι των χάλκινων μεταλλίων της Κωνσταντινούπολης και της Urds Roma
αποτελούσαν εκφράσεις των ιδεολογικών και πολιτικών προοπτικών που ήθελε να προβάλει ο Μεγάλος Κωνσταντίνος. Οι οπισθότυποι πρόσφεραν

γνωστές εικόνες και σκηνές, που αντλούσαν τα
πρότυπα τους από ελληνιστικά θέματα (η ένθρονη Κωνσταντινούπολη αντιστοιχούσε στην Τύχη
της πόλης της Αντιόχειας) ή από ρωμαϊκά θέματα
(Victoria και Virtus). Η απόδοση αυτών των αλληγοριών που δεν αντικατόπτριζαν ούτε εθνικά ούτε
χριστιανικά στοιχεία στα χάλκινα μετάλλια πρόβαλε τα πολιτικά περιεχόμενα της περιόδου του
Μεγάλου Κωνσταντίνου.

282.
25 Σχετικά με την παράθεση των προσωποποιήσεων των πόλεων της
Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης, την επεξήγηση του ρόλου και
της σημασίας τους βλ. Toynbee 1947 - Toynbee, J. M. C.: Roma and
Constantinopolis in Late-Antique Art from 365 to Justin II. Στο: Studies
Presented to Robinson, D. M., 1953 II, σελ. 261-277 - Stern, H.: Le
calendrier de 314. Etude sur son texte et ses illustrations. Bilbiothèque
archéologique et histoire 55, 1953 - Shelton, K.: Imperial Tyches, Gesta
18, 1979, σελ. 27-38 - Vickers, M.: In LIMC III, 1 (1986), σελ. 301-304,
s.v. Constantinopolis.
26 Strzygowski 1893, σελ. 3, υποσ. 8.
27 Chron. Pasch. (ad. ann. 328): „την δε Τύχην της πόλεως της υπ’ αυτού ανανεωθείσης ποιήσας θυσίαν αναίμακτον εκάλεσεν Ανθούσα“).
28 Σχετικά με τον καθορισμό του τύπου απεικόνισης της Τύχης της Κωνσταντινούπολης ο Strygowski παραθέτει, ότι ο Μεγάλος Κωνσταντίνος
ανήγειρε αρκετά αγάλματα της στην Κωνσταντινούπολη:
1. Το πρώτο άγαλμα της Τύχης ανήγειρε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος το
έτος 328 μ.Χ., όταν έκανε θυσία στην Τύχη και της έδωσε το όνομα της.
Αυτό το άγαλμα μετακινήθηκε μια ημέρα πριν από τα εγκαίνια της πόλης και την απόδοση του ονόματος της το 330 μ.Χ. από το Φιλαδέλφειο
προς το Forum, τοποθετήθηκε πάνω σε έναν κίονα και λατρεύονταν ως
Τύχη της πόλης. Βλ. Strzygowski 1893, σελ. 4, υποσ. 11-12.
2. Στις 11.05.330 μ.Χ. λατρεύονταν ένα άλλο άγαλμα της Τύχης. Χρησιμοποιούνταν κάθε έτος κατά την περίοδο των γενεθλίων της πόλης
για μια γιορτή. Ήταν καθορισμένο από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, να
κατευθύνεται κάθε έτος από τους στρατιώτες προς τον ιππόδρομο ένα
επίχρυσο άγαλμα που κατασκευάστηκε για αυτόν και στο δεξί του χέρι
κρατούσε ένα επίχρυσο άγαλμα Τύχης. Ο αυτοκράτορας που κυβερνούσε έπρεπε να αποδίδει λατρευτικές τιμές στο άγαλμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και στο αντίστοιχο της Τύχης της πόλης. Βλ. Chron. Pasch.
(ad. ann. 330). Σχετικά με τις πληροφορίες από τη μέση βυζαντινή περίοδο βλ. Strzygowski 1893, σελ. 4f, υποσ. 13-16.
3. Ένα τρίτο άγαλμα της Τύχης με τειχόμορφο στέμμα συναντάται στην
ανατολική αψίδα του Forum. Βλ. Hesychios von Milet, Patria II, 101
(38, λη΄).

4. Στο Στρατηγείο συναντάται ένα τέταρτο άγαλμα με ένα κέρας Αφθονίας που απομάκρυνε ο Καίσαρας Βάρδας του Μιχαήλ Γ΄ (842-866). Βλ.
Hesychios von Milet, Patria II 61 (87. 88, ριθ΄, ρκ΄).
5. Παρατηρείται ακόμα ένα άγαλμα της Τύχης που ήταν τοποθετημένο
στην πόλη κατά την περίοδο του Αναστάσιου (491-518 μ.Χ.). Το άγαλμα
είχε την μορφή μιας γυναίκας που τοποθετούσε τα πόδια πάνω σε ένα
πλοίο. Βλ. Strzygowski 1893, σελ. 5, υποσ. 20.
29 Bruun, P. M.: The Roman Imperial Coinage, Band VII, Constantin
and Licinius (313-337), Sutherland, C. H. V., Carson, R. A. G. (Hg.),
London 1966, σελ. 578, αρ. 53 - Κατάλογος Berk 94, 1996, αρ. 732 Maurice, J.: Numismatique Constantinienne, 3 Bde, Paris 1906-1913,
Band II, σελ. 520, αρ. V.
30 Κατάλογος Berk 94, 1996, εικ. 732 B - Mailand, Cabinetto Numismatico,
Castello Sforzesco (12873: 15,59 γρ. Τα αργυρά μετάλλια με την απεικόνιση της Ρώμης από την Κωνσταντινούπολη είναι σημαντικά σε σχέση
με το ερώτημα του τόπου έκδοσης των χάλκινων μεταλλίων, επειδή
υποδεικνύουν τη σημασία του νομισματοκοπείου της Κωνσταντινούπολης την περίοδο των εγκαινίων της πρωτεύουσας. Πρόκειται για μια
ισορροπημένη πολιτική στην έκδοση των νομισμάτων και των μεταλλίων με τις δυο προσωποποιήσεις πόλεων που ασκήθηκε από τον Μεγάλο
Κωνσταντίνο. Η Κωνσταντινούπολη από το 330 μ.Χ. αποτέλεσε ένα από
τα πιο σημαντικά νομισματοκοπεία της αυτοκρατορίας.
31 Strzygowski 1893, σελ. 6 - Toynbee 1947, σελ. 136, υποσ. 13.
32 Με βάση τον Ζώσιμο (Zosimus, Historia Nova II, 31) στη χρονική περίοδο από το 323 - 330 μ.Χ. ανοικοδομήθηκαν ή επισκευάστηκαν από το
Μεγάλο Κωνσταντίνο δυο ναοί που είχαν τα αγάλματα της Ρέας και της
Τύχης της Ρώμης. Πρόκειται για οικοδομήματα που ήταν κατάλληλα
για την τοποθέτηση των αγαλμάτων. Σημαντική για τον προσδιορισμό
των ναών είναι μια σημείωση του Ζώσιμου (Zosimus, Historia Nova II,
31) που επισημαίνει τον τοπογραφικό χώρο που βρίσκονταν. Βλ. την μετάφραση από τον Veh, O.: Zosimos, Stuttgart 1990, σελ. 99.
Σχετικά με άλλες συζητήσεις για την τοπογραφία με βάση τις πηγές
βλ. Berger, A.: Untersuchungen zu den Patria Konstantinupoleos. Στο:
Varia II (=Ποίκιλα Βυζαντινά 8), Bonn 1988 και Bauer, F. A.: Stadt,
Platz und Denkmal in der Spätantike. Untersuchungen zur Ausstattung
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Αργυρό μετάλλιο από την Κωνσταντινούπολη. Εμπροσθότυπος: Πορτραίτο του Μεγάλου
Κωνσταντίνου προς τα αριστερά. Οπισθότυπος: D N CONSTANTINVS MAX TRIVMF
AVG, Η ένθρονη Ρώμη με κράνος και χιτώνα, στο αριστερό χέρι κρατάει ένα ξίφος και
στο δεξί χέρι μια σφαίρα. Στο έξεργο: η ένδειξη του νομισματοκοπείου CONST
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Η προσωποποίηση της Τύχης
της Κωνσταντινούπολης
στις νομισματικές πηγές
και η προέλευσή της
Σημείο αναφοράς των μελετών αποτελεί η
προσωποποίηση22 της Κωνσταντινούπολης στο
χώρο της νομισματικής. Οι μέθοδοι απεικόνισης,
τα στοιχεία του περιεχομένου και οι εικονογραφικές ιδιαιτερότητες της Κωνσταντινούπολης
όχι μόνο εκεί που αποδίδεται μόνη στο χώρο της
νομισματικής, αλλά ιδιαίτερα στο πλαίσιο μιας
σύνθεσης από περισσότερες φιγούρες συμβάλουν
στην κατανόηση χρήσης των συμβόλων και των
συνδυασμών τους στη βάση της σύγκρισης ανάμεσα στις παραστάσεις σε νομίσματα και άλλες
κατηγορίες έργων τέχνης, όπως επίσης και ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες προσωποποιήσεις.

νούπολη ή Νέα Ρώμη της πρόσφερε και το όνομα Ανθούσα, όπως ανάλογα συνέβαινε και με τη
Ρώμη, το άλλο όνομα της οποίας ήταν Flora26.
Ο αυτοκράτορας προσέφερε το 328 μ.Χ. στην
Τύχη της πόλης μια θυσία και έδωσε στην πόλη
το όνομα Ανθούσα27. Ο καθορισμός του ονόματος
προσδιορίζει για τον Strzygowski την έναρξη των
εργασιών του, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μελέτη του εικονογραφικού τύπου της Τύχης της
Κωνσταντινούπολης. Ο μελετητής ξεκινάει από
τις πληροφορίες των πηγών για ορισμένα αγάλματα28, επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται και ασχολείται με εκείνα, τα οποία
εμφανίζονται ως εικονογραφικά στοιχεία της γυναικείας μορφής που συναντάται στα αργυρά μετάλλια που εκδόθηκαν στην Κωνσταντινούπολη29
(Εικ. 4)30. Με βάση την περιγραφή του Strzygowski
η Κωνσταντινούπολη φέρει τειχόμορφο στέμμα,
τοποθετεί το πόδι της πάνω σε ένα πλοίο σύμφωνα
με την περιγραφή του Ζωναρά και κρατάει, όπως
παραδίδει και το όνομα Ανθούσα, το κέρας της
Αφθονίας31.

Η επιδιωκόμενη από τον Strygowski23 σύσταση μιας τυπολογίας της προσωποποίησης της
Κωνσταντινούπολης με βάση την παρατήρηση
δυο τύπων, του τύπου της Τύχης - Ανθούσας και
του τύπου της Ρώμης24, οι οποίοι αποκρυσταλλώνονται μέσα από την γραπτή παράδοση, δεν είναι
αποδεκτή από την σημερινή έρευνα25. Μια σύντομη παρουσίαση της προβληματικής μπορεί να διαφωτίσει τη σχέση ανάμεσα στην εικαστική και στη
γραπτή παράδοση και τις ερωτήσεις που συνδέονται με τον θρησκευτικό χαρακτήρα της ίδρυσης
της πόλης και με την προέλευση της προσωποποίησης. Σύμφωνα με τον Strzygowski οι παλαιότερες
πηγές συμφωνούν, ότι ο Μεγάλος Κωνσταντίνος
με βάση το αρχαίο έθιμο αφιέρωσε την πόλη στην
Τύχη και μαζί με το πολιτικό όνομα Κωνσταντι-

Για την απόδοση του τύπου της Κωνσταντινούπολης ο Μεγάλος Κωνσταντίνος έλαβε υπόψη του από τα δυο αγάλματα που απεικόνιζαν τη
Ρώμη και τη Ρέα αντίστοιχα, το άγαλμα της Ρέας
που ήταν τοποθετημένο σε έναν ναό32. Ο Toynbee
επισήμανε, ότι το άγαλμα αυτό αποτέλεσε τον
τύπο της Τύχης της πόλης του Μεγάλου Κωνσταντίνου33. Από το άγαλμα της Ρέας απομακρύνθηκαν μόνο τα λιοντάρια και άλλαξε η στάση των
χεριών34. Ενώ πριν η θεά κρατούσε τα λιοντάρια,
τώρα ύψωνε τα χέρια της. Από τo άγαλμα της Ρέας
- Κυβέλης διαμορφώθηκε μια καθιστή φιγούρα με
μακρύ μανδύα και τειχόμορφο στέμμα35. Τα δυο

des öffentlichen Raums in den spätantiken Städten Rom, Konstantinopel
und Ephesos, Mainz 1996, σελ. 218ff. Σχετικά με τον καθορισμό του χώρου που βρίσκονταν το Τυχαίο βλ. Speck, P.: Die kaiserliche Universität
von Konstantinopel, Präzisierungen zur Frage des höheren Schulwesens
in Byzanz im 9. und 10. Jahrhundert, Byz. Archiv 14, München 1974,
σελ. 92ff.
33 Toynbee 1947, σελ. 136.
34 Βλ. Bühl 1995, σελ. 30f.
35 Η Bühl επισημαίνει και την παράδοση του Ησυχίου σχετικά με ένα
ναό της Κυβέλης στο αρχαίο Βυζάντιο, το άγαλμα του οποίου έδωσε ώθηση για το σχεδιασμό της νέας Τύχης. Σχετικά με τη μελέτη της μετατροπής του αγάλματος της Ρέας στη βιβλιογραφία βλ. Bühl 1995, σελ. 32,
υποσ. 101. Σχετικά με την Κυβέλη βλ. Naumann, Fr.: Die Ikonographie
der Kybele in der phrygischen und der griechischen Kunst, Istanbuler
Mitteilungen, Beiheft 28, Tübingen 1983 - Simon, E.: Στο: LIMC VIII 1,
1997, σελ. 744-766, s.v. Kybele.
36 Ο Toynbee 1947, σελ. 136 χρησιμοποιεί τους όρους Νέα Ρώμη και Ανθούσα.
37 Toynbee 1947, σελ. 137.
38 Βλ. Klose, D.: Die Münzprägung von Smyrna in der römischen

Kaiserzeit. Antike Münzen und geschnittene Steine. Band X, Berlin
1987, σελ. 34.
39 Franke 1984, σελ. 321, υποσ. 15.
40 Franke 1984, σελ. 321, υποσ. 16.
41 Ο Franke 1984, σελ. 322 παραθέτει την Αθήνα, τα Μέγαρα, τις Θήβες
και τη Μεγαλόπολη.
42 Franke 1984, σελ. 322.
43 Σχετικά με την προέλευση της φιγούρας βλ. Dohrn 1960, σελ. 12,
Balty 1981. Σχετικά με τις πλαστικές αποδόσεις της Τύχης της Αντιόχειας βλ. Dohrn 1960 - Parlasca, Kl.: Die Tyche von Antiochia und das
sitzende Mädchen in Konservatorenpalast, JbZMusMainz 8, 1961, σελ.
84-95 - Simon, E.: Götter und Heroenstatuen des frühen Hellenismus,
Gymnasiun 84, 1977, σελ. 351-354. Οι νομισματικές πηγές συμπληρώθηκαν από τους Horn, R., Franke, P. R.: Στο: Gnomon 35, 1963, σελ.
404-410.
44 Balty 1981, σελ. 841. Σχετικά με τις αντιγραφές του τύπου του αγάλματος βλ. Förster, R.: Antiochia am Orontes. Exkurs über die Antiochia
des Eutychides, JdI 12, 1897, σελ. 145-149. Για την τύχη της Αντιόχειας
βλ. Heidenreich, R.: Zur Tyche des Eutychides, Mélanges offerts à K.
Michatowski, 1966, σελ. 441-444 - Rocchetti, L.: Στο: EAA, 1958, σελ.
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αγάλματα της Ρώμης και της Ρέας απέδιδαν πολύ
καλά τον διπλό χαρακτήρα της Κωνσταντινούπολης, όπως παρουσιάζεται στο χώρο της νομισματικής. Από τη μια η Κωνσταντινούπολη συναντάται
με κράνος, όπως η Ρώμη (στον εμπροσθότυπο)
και από την άλλη με τειχόμορφο στέμμα και κέρας Αφθονίας ως Ανθούσα36 (στον οπισθότυπο).
Ο πυρήνας της Τύχης της Κωνσταντινούπολης
αποτελούνταν από χαρακτηριστικά στοιχεία της
Κυβέλης. Η νέα Τύχη στέκονταν δίπλα από το
άγαλμα της Ρώμης. Και τα δυο αγάλματα αντιστοιχούσαν στα δυο κέντρα της αυτοκρατορίας και για
αυτό το λόγο οι δυο προσωποποιήσεις αποδίδονταν
ταυτόχρονα στα μετάλλια και στις νομισματικές
εκδόσεις. Τόσο ο πυρήνας της Τύχης, όσο και τα
χαρακτηριστικά της συνδέονταν με την εξέλιξη
της εικονογραφίας της στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο. Το νέο στοιχείο καθορίζονταν από
την ιδέα του Μεγάλου Κωνσταντίνου να παρουσιάσει τη νέα πρωτεύουσα ισότιμα δίπλα στη Ρώμη
και για αυτό το λόγο να τοποθετήσει τις δύο Τύχες
των πόλεων μαζί.
Ο Strzygowski τονίζει την ανάγκη να στραφεί το ενδιαφέρον περισσότερο στην απόδοση
του τύπου μιας Τύχης πόλης στην ελληνιστική
και ρωμαϊκή περίοδο. Σε σχέση με την Τύχη της
Κωνσταντινούπολης συμπληρώνει ότι η νέα χριστιανική πόλη προσωποποιήθηκε ακολουθώντας
την ελληνιστική παράδοση37. Η Τύχη κάθε πόλης
κατείχε στην ελληνιστική περίοδο ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αποτελούσε μόνο φύλακα της πόλης αλλά συνέβαλε στο καλό και την πρόοδο της.
Η λατρεία της Τύχης καθιερώθηκε πριν από την
ελληνιστική περίοδο. Το αρχαιότερο άγαλμα μιας
Τύχης συναντάται στη Σμύρνη, αποτελεί έργο
του Βούβαλου και χρονολογείται τον 6ο αι. π.Χ. Η
428, s.v. Antiochia, personificazione - Künzl, E.: Frühhellenistische
Gruppen, 1968, σελ. 42-45.
45 Prottung 1995, σελ. 44f.
46 Prottung 1995, σελ. 44-45, υποσ. 123.
47 Bühl 1995, σελ. 107, υποσ. 318, 319 - Huskinson, J.: The Later Roman
Period. In: The Oxford History of Classical Art, Boardman, J. (Hg.),
σελ. 321, αρ. 321.
48 Bühl 1995, σελ. 108, εικ. 58.
49 Bühl 1995, σελ. 109, εικ. 59.
50 Bühl 1995, σελ. 110, εικ. 60.
51 Bühl 1995, σελ. 111, εικ. 61.
52 Villard 1997, σελ. 115. Σχετικά με βιβλιογραφικές πηγές βλ. Villard
1997, σελ. 117.
53 Villard 1997, σελ. 119, αρ. 23, εικ. 23.
54 Villard 1997, σελ. 118, αρ. 5 (βλ. αρ. 6-10).
55 Villard 1997, σελ. 119, αρ. 19 (βλ. αρ. 20-26).
56 Rausa 1997, σελ. 128, αρ. 39-45.
57 Rausa 1997, σελ. 129, αρ. 46-50.
58 Rausa 1997, σελ. 129, αρ. 51.
59 Rausa 1997, σελ. 129, αρ. 52-60.
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Σχετικά με άλλες απεικονήσεις της όρθιας Fortuna βλ. Rausa 1997,
σελ. 130f, αρ. 61-92.

61 Σχετικά με άλλες απεικονήσεις της ένθρονης Fortuna βλ. Rausa 1997,

σελ. 131f, αρ. 97-114.
Όρθια: 1. Gnecchi II, σελ. 107, αρ. 8, πιν. 113, 9 (Vs.: GALLIENVS
PIVS FEL AVG, Rs.: FORTVNA REDUX). 2. Gnecchi II, σελ. 53, αρ.
14 (Vs.: M COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG BRIT, Rs.:
FORT FELI P M TR P XIII IMP VIII) - αρ. 15, πιν. 78, 10 (Vs.: M
COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG BRIT, Rs.: FORT
FELI P M TR P XIIII IMP VIII COS V PP) - αρ. 16, πιν. 79, 1 (Vs.: M
COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG BRIT, Rs.: FORT FELI
P M TR P XIIII IMP VIII COS V PP).
Καθισμένη: 1. Gnecchi II, σελ. 73, αρ. 1, πιν. 92, 1 (Vs.: D CLODIVS
SEPTIMIVS ALBINVS CAES, Rs.: FORT REDVCI COS II) - αρ. 2,
πιν. 92, 2-3 (Vs.: D CLODIVS SEPTIMIVS ALBINVS CAES, Rs.:
FORTVNAE REDVCI COS II). 2. Gnecchi II, σελ. 41, αρ. 25, πιν. 68, 10
(Vs.: FAVSTINA AVGVSTA, Rs.: -). 3. Gnecchi II, σελ. 41, αρ. 26, πιν.
69, 1, 70, 1 (Vs.: FAVSTINA AVGVSTA, Rs.: -). 4. Gnecchi II, σελ. 48,
αρ. 32 (Vs.:... IMP II TR P III, Rs.: -).
Όρθια με άλλους (στο προσκήνιο): Gnecchi II, σελ. 103, αρ. 3, πιν.
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σμα των ετών πολλές ελληνικές πόλεις41 ανήγειραν
ένα λατρευτικό άγαλμα. Οι πλούσιες παραστάσεις
της Τύχης τον 4ο αι. π.Χ. υποδεικνύουν ότι αυτή
κατέλαβε μια σημαντική θέση στη ζωή της πόλης.
Η Τύχη του Απέλλα και αργότερα η Τύχη του Ευτυχίδη στην Αντιόχεια του Ορόντη42 για παράδειγμα απεικονίζονται ένθρονες.
Η παρουσία της Τύχης της πόλης στην προελληνιστική περίοδο αποδεικνύεται επομένως από
την Τύχη του Ευτυχίδη από την Αντιόχεια43, η
γλυπτή απόδοση της οποίας αποτέλεσε πρότυπο για
τον τύπο της Τύχης της πόλης. Πρόκειται για ένα
άγαλμα, το οποίο ανήγειρε ο Σέλευκος Νικάτωρ το
έτος 300 π.Χ. για την νεοϊδρυθείσα πόλη Αντιόχεια
στη Συρία44. Η Τύχη αναδείχθηκε γρήγορα σε θεά
της πόλης, ενώ ο αγαλματικός τύπος της διαδόθηκε
στην Ανατολή. Όπως υποδεικνύει η Prottung45, ο
χώρος εκδόσεων με την Τύχη της Αντιόχειας περιλάμβανε την ανατολική Μεσόγειο. Από το δυτικό
τμήμα είναι γνωστό μόνο ένα νόμισμα από τον 4ο
αι. μ.Χ.46. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η Τύχη της
Αντιόχειας απεικονίζεται στα νομίσματα μέχρι την
ύστερη αρχαιότητα. Η απόδοση της στη γλυπτική
συναντάται στο θησαυρό του Esquilin από το 350 370 μ.Χ.47 (Εικ. 5α)48 μαζί με την αντίστοιχη της Ρώμης (Εικ. 5b)49, της Κωνσταντινούπολης (Εικ. 5c)50
και της Αλεξάνδρειας (Εικ. 5d)51.

Τύχη έφερε πόλο και κέρας Αφθονίας38. Ο Franke
επισήμανε ότι η Τύχη για τον Αντίλοχο μαζί με τη
Μοίρα μοίραζε αγαθά στους ανθρώπους39. Ο Αλκμάν ανέφερε επίσης την “Τύχη Ευνομίας τε και
Πειθούς αδερφή και Προμαθείας θυγάτηρ”40. Σε
αυτό το πλαίσιο μπορεί να γίνει αντιληπτή η Τύχη
που αναφέρει ο Αλκμάν ως θεά της πόλης. Στο πέρα-

O Villard συμπεριέλαβε στον κατάλογο του μια
σειρά από νομίσματα που αποδίδουν τους τύπους
απεικόνισης της προσωποποίησης52. Η πιο πρώιμη
απεικόνιση της Τύχης στο χώρο της νομισματικής
συναντάται σε ένα χάλκινο νόμισμα από το Άργος,
το οποίο χρονολογείται από το 350 - 328 π.Χ.53. Η
προσωποποίηση στέκεται προς τα αριστερά και
κρατάει με το αριστερό χέρι το κέρας της Αφθονίας
και με το δεξί χέρι μια φιάλη. Ως σημαντικό χαρακτηριστικό της Τύχης μπορεί να θεωρηθεί το κέρας
Αφθονίας, το οποίο στην αρχή του 4ου αι. π.Χ. απεικονίζεται μόνο54 του ή σε συνδυασμό με τη φιάλη55.
Το κέρας Αφθονίας δεν αποτελεί μόνο συστατικό
στοιχείο των απεικονίσεων της ελληνικής Τύχης.
Επίσης η Fortuna στην αυτοκρατορική περίοδο συναντάται με αυτό το σύμβολο σε έργα γλυπτικής56,
ανάγλυφα57, σφραγίδες58 και νομίσματα59, όρθια60

111, 9 (Vs.: IMP VOLVSIANVS AVG IMP GALLVS AVG, Rs.:
FORTVNAE REDVCI) - αρ. 4, πιν. 111, 10 (Vs.: IMP GALLVS AVG
IMP VOLVSIANVS AVG, Rs.: FORTVNAE REDVCI).
Με τον αυτοκράτορα: 1. Gnechhi II, σελ. 53, αρ. 17 (Vs.: M COMMODVS
ANTONINVS PIVS FELIX AVG BRIT, Rs.: FORTVNAE REDVCI C V
PP) - αρ. 18, πιν. 79, 2 (Vs.: M COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX
AVG BRIT, Rs.: FORTVNAE REDVCI C V PP). 2. Gnecchi II, σελ. 53,

αρ. 19, πιν. 79, 3 (Vs.: M COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG
BRIT, Rs.: FORTVNAE REDVCI COS V P P) - αρ. 20, πιν. 79, 4 (Vs.: M
COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG BRIT, Rs.: FORTVNAE
REDVCI COS V P P).
63 Rausa 1997, σελ. 139.
64 Ανεξάρτητα από τον ασαφή προσδιορισμό Ανθούσα για την απεικόνιση της Κωνσταντινούπολης πρέπει να μελετηθεί η σχέση και η αντι-
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ή ένθρονη61. Βάσει αυτών των κριτηρίων απεικόνισης μπορούν να αξιολογηθούν τα χάλκινα μετάλλια62, τα οποία στον οπισθότυπο απεικονίζουν
την Fortuna - Τύχη με τιμόνι και κέρας Αφθονίας.
Η επιγραφή των χάλκινων μεταλλίων αργότερα
χαρακτηρίζει την προσωποποίηση ως FORTVNA
REDVX ή FORNVNAE REDVCI. H Fortuna κρατάει το κέρας Αφθονίας ως: “simbolo di prosperità”
και το τιμόνι ως “emblema del governo del mondo,
figurano come principali attributi che qualificano
F(ortuna) nel mondo romano”63. Ο τύπος της ένθρονης Fortuna - Τύχης συμφωνεί με τα κριτήρια
απόδοσης του τύπου της ένθρονης Κωνσταντινούπολης.
Ο καθορισμένος τύπος μιας Τύχης πόλης αποτελεί για τον Strzygowski τη σίγουρη βάση για τον
σχεδιασμό της προσωποποίησης της πόλης της
Κωνσταντινούπολης. Αυτή φέρει φτερά, κρατάει
ένα κλαδί, στέφεται από την Victoria που απεικονίζεται πίσω της ή αποδίδεται μαζί με τη Ρώμη. Σύμφωνα με τον Strzygowski πρόκειται για τον τύπο
της Ανθούσας, στον οποίο αντιπαρατίθεται ο τύπος
της Ρώμης που ανάγεται στο άγαλμα της Τύχης
της Ρώμης και συναντάται στα χάλκινα μετάλλια
της περιόδου του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των
υιών του64.
Με βάση την ύπαρξη των δυο τύπων της Κωνσταντινούπολης ο Strzygowski προσπαθεί να εξηγήσει τις προθέσεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου
και επισημαίνει, ότι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
έχει ενδιαφέρον από αρκετές οπτικές γωνίες. Το
σχέδιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου προέβλεπε ότι
η νέα πρωτεύουσα στο Βόσπορο, που έφερε το όνομα του, έπρεπε να διαμορφωθεί όπως η παλιά Ρώμη.
Μέσω της ονομασίας της ως δεύτερης Ρώμης και
της υιοθέτησης του εικονογραφικού τύπου της παλιάς Ρώμης με τις σχετικές προσαρμογές (προσθήκη πλοίου) για τη νέα Ρώμη έγιναν κατανοητές οι
προθέσεις του65. Η Bühl66 αναγνωρίζει τη σημασία
του έργου του Strzygowski σχετικά με τη σύσταση
μιας τυπολογίας για την προσωποποίηση της πόλης. Η ένταξη όμως των απεικονίσεων της Κωνσταντινούπολης σε δυο ενότητες που περιλαμβάνουν
τον τύπο της Τύχης - Ανθούσας και τον τύπο της

παράθεση της με το άγαλμα της Ρώμης. Δεν είναι σίγουρο, αν με την
ταυτόχρονη εμφάνιση επιδιώκονταν η εξασφάλιση μιας ίσότιμης θέσης.
Αυτό το ζήτημα συνδέεται με περιεχόμενα και συσχετισμούς πολιτικών,
κοινωνικών και θρησκευτικών προθέσεων και θα πρέπει να μελετηθεί
στη βάση της αναλυτικής περιγραφής των εικονογραφικών χαρακτηριστικών και του ιστορικού πλαισίου.
65 Strzygowski 1893, σελ. 13.
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Ρώμης, θεωρείται από την Bühl προβληματική και
απρόσιτη. Η επιχειρηματολογία του Strzygowski
βασίστηκε στις γραπτές πηγές, καθώς ο ίδιος βάσει
των δεδομένων της γραπτής παράδοσης οικοδόμησε έναν συγκεκριμένο τύπο της Κωνσταντινούπολης, τον οποίο αργότερα αναζήτησε στις νομισματικές πηγές. Οι διαφορετικές παραστάσεις της Κωνσταντινούπολης συνοδεύονταν σύμφωνα με αυτόν
από ονομασίες, οι οποίες προέρχονταν από τις γραπτές πηγές: Ανθούσα, Δευτέρα Ρώμη, Νέα Ρώμη
και Τύχη. Η Bühl αντίθετα προσπάθησε να προσεγγίσει την προβληματική βάσει άλλων κριτηρίων. Στην αρχή παρατήρησε τη διαδικασία ερευνών
του Strzygowski με συλλογισμό, επειδή η γραπτή
παράδοση και η εικονογραφία βασίζονται σε διαφορετικές παραδόσεις και τα συστατικά τους στοιχεία
έπρεπε να μελετηθούν χωριστά. Ο χαρακτήρας και
οι κανόνες της εικαστικής παράδοσης προσφέρουν
από την άλλη το πιο σημαντικό υλικό και τη βάση
για μια συνεπή εικονογραφική μελέτη. Όπως επισημαίνει η Bühl, είναι σημαντικό να ερωτηθούν οι
γραπτές πηγές, αφού πρώτα μελετηθεί η εικαστική
δημιουργία και αναλυθεί η εικονογραφία67. Επομένως η Bühl τοποθέτησε τη μελέτη και ανάλυση των
εικόνων στην αρχή των ερευνών της.
Επισημαίνεται ότι οι εμπροσθότυποι και οι
οπισθότυποι των νομισμάτων και των μεταλλίων
της υστερορωμαϊκής περιόδου εκφράζουν συγκεκριμένα πολιτικά μηνύματα που συμπληρώνουν
και εξηγούν τις γραπτές πηγές. Το ερώτημα όμως
της προέλευσης του τύπου της προσωποποίησης
της πόλης δεν μπορεί να απαντηθεί μόνο στη βάση
της μελέτης της γραπτής παράδοσης. Η συμφωνία
ανάμεσα στη γραπτή και στην εικαστική παράδοση επεξηγεί την προέλευση και το χαρακτήρα του
τύπου της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος, όπως παραδίδουν οι γραπτές πηγές, είχε τις ρίζες του στην
απόδοση μιας εθνικής θεότητας της πόλης και όπως
υποδεικνύουν οι νομισματικές πηγές, αποτελούσε
αντίβαρο στη Ρώμη68.
Το ερώτημα αν τα πρότυπα της Κωνσταντινούπολης πρέπει να αναζητηθούν κυρίως στις γραπτές
πηγές ή σε έργα τέχνης, αποτελεί ένα σημαντικό
ζήτημα που πρέπει να μελετηθεί. Μεγαλύτερη ση-

66 Bühl 1995, σελ. 6f.
67 Bühl 1995, σελ. 25.
68 Bühl 1995, σελ. 34f.
69 Βλ. Latte, K.: Religiöse Strömungen in der Frühzeit des Hellenismus.

Στο: Kleine Schriften zu Religion, Recht, Literatur und Sprache der
Griechen und Römer, Gigon, O., Buchwald, W., Kunkel, W. (Hg.),
München 1968, σελ. 39.
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μασία κατέχει όμως η άποψη, ότι τόσο ο τύπος της
προσωποποίησης της πόλης όσο και η προέλευση
της βυζαντινής τέχνης πρέπει να αναζητηθούν
στην αρχαία τέχνη και ακριβώς σε αυτό το χώρο θα
έπρεπε να αναχθεί η σημασία των γραπτών πηγών
και των εικόνων. Τίθεται επομένως στο προσκήνιο ο κόσμος της αρχαιότητας, η τέχνη της οποίας
ανταποκρίνονταν στις θρησκευτικές απαιτήσεις
των ανθρώπων. Αναφέρθηκε η Τύχη της Αντιόχειας, επειδή ακριβώς την περίοδο επινόησης της, την
ελληνιστική περίοδο, σημειώνονταν σημαντικές
μετατροπές στην ελληνική θρησκεία. Η απεικόνιση της Τύχης έπρεπε να ικανοποιεί τις νέες ανάγκες. Στην ελληνιστική περίοδο οι πολίτες των
νέων ελληνικών πόλεων των κρατών των διαδόχων είχαν διαφορετικές θρησκευτικές ανάγκες69
από τις αντίστοιχες της περιόδου που οι σχέσεις με
τον κόσμο των θεών της μητρόπολης ήταν πολύ
στενές. Ο Muth70 εισάγει τον όρο “Neigungsgötter”
για να καθορίσει τον χαρακτήρα και τα κριτήρια
επιλογής των θεών ή τη στροφή των ανθρώπων
στη θρησκεία κατά την ελληνιστική περίοδο. Πρόκειται για θεούς που έπρεπε να προσφέρουν βοήθεια και ασφάλεια στην πόλη. Επισημαίνεται μια
νέα αντίληψη για την Τύχη, η οποία συμβόλιζε τη
δύναμη και έπρεπε να εκπροσωπηθεί από μια ανθρώπινη παρουσία λόγω των νέων θρησκευτικών
αναγκών. Αυτό επιτεύχθηκε με την καθιέρωση
της Τύχης στις νέες πόλεις, η οποία προσωποποιήθηκε και απέκτησε ναούς και αγάλματα. Οι νέες
θρησκευτικές αντιλήψεις συναντώνται μέχρι
την αυτοκρατορική περίοδο71, όπου η λατρεία της
Fortuna72 ταυτίστηκε με τη λατρεία της ελληνιστικής Τύχης. Εκτός από τη Fortuna επισημαίνεται
και μια σειρά προσωποποιήσεων αφηρημένων
εννοιών, τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν διαχωρίζονται εύκολα από τα αντίστοιχα των παλιών
θεοτήτων. Δεν πρόκειται για νέες έννοιες, οι οποίες προσωποποιήθηκαν, αλλά για γνωστά φαινόμενα και παρόμοιες προσωποποιήσεις που γνώριζε
επίσης η ελληνική φιλοσοφία και η ποίηση. Στη
ρωμαϊκή θρησκεία η επινόηση τέτοιων θεοτήτων

70 Muth 1998, σελ. 185.
71 Muth 1998, σελ. 181ff.
72 Σχετικά με τα ονόματα

της Fortuna βλ. Muth 1998, σελ. 277, υποσ.
717.
73 Ο Muth 1998, σελ. 279 παραθέτει δυο κατηγορίες θεοτήτων στη ρωμαϊκή θρησκεία. Πρόκειται για „von außen auf den Menschen einwirkend
gedachte Mächte wie etwa Fortuna, Victoria, Libertas, Salus“ ή „in
Menschen selbst vorhandene Kräfte, wie Fides, Pietas, Honos, Virtus,
Mens, Aequitas, Spes“.
74 Muth 1998, σελ. 282.
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οφείλονταν άμεσα σε μια λατρευτική ανάγκη. Αυτές δεν ήταν, όπως παρόμοιες απεικονίσεις της ελληνικής θρησκείας, αποτελέσματα της ποιητικής
διαίσθησης ή της φιλοσοφικής επινόησης73. Αναφέρεται για παράδειγμα η λατρεία της Dea Roma74,
η οποία λατρεύονταν ως η θεά της Ρώμης ως τον 4ο
αι. μ.Χ.
Αποδεικνύεται επομένως ότι ούτε οι γραπτές
πηγές ούτε η εικονογραφία των παραστάσεων μπορούν να επιβεβαιώσουν τη σύσταση μιας φιγούρας
ως προσωποποίηση της Κωνσταντινούπολης ή
ως Τύχη. Η έλλειψη ευκρίνειας σε ότι αφορά τις
πηγές δεν επιτρέπει τον καθορισμό μιας σίγουρης
πορείας στην εξέλιξη των προτύπων της Κωνσταντινούπολης. Με μεγαλύτερη ευκολία θα έπρεπε
να προσδιοριστεί ο πλούτος και η ποικιλία των παραστάσεων της Κωνσταντινούπολης, να αξιολογηθούν οι δυο τύποι απεικόνισης και να επιχειρηθεί
η αναζήτηση της προέλευσης τους σε παλαιότερα
μοτίβα στην τέχνη.
Η αναζήτηση των προτύπων για την προσωποποίηση της Κωνσταντινούπολης θα μπορούσε
να διεξαχθεί στη βάση μιας αναλυτικής προσέγγισης των διαφορετικών εικονογραφικών παραγόντων. Λεπτομερή εικονογραφικά χαρακτηριστικά αναφέρονται σε πολιτικές και θρησκευτικές
προθέσεις. Η απομόνωση των εικονογραφικών
λεπτομερειών και η μελέτη τους μπορεί να συμβάλει στον καθορισμό των αρχικών μορφών, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την ιστορία της περιόδου.
Στο πεδίο δράσης της ιστορίας, το οποίο αποτελεί
το παρασκήνιο της κάθε καλλιτεχνικής δημιουργίας, ανήκει επίσης και ο χώρος του πνεύματος
που συχνά αποτελεί αντικείμενο πολιτικών στόχων. Μέσο για την επίτευξη αυτών των στόχων
σε κοινωνίες με εικαστικές αναφορές είναι μεταξύ
άλλων η τέχνη με τις διάφορες μορφές, ιδιότητες
και εκφράσεις της. Η ταυτότητα της προσωποποίησης της Κωνσταντινούπολης, η οποία αποτελεί
μια μορφή έκφρασης νέου περιεχομένου, συνθέτει
ένα σύνολο παλαιότερου υλικού και σύγχρονων
καλλιτεχνικών εκφράσεων. Η σχέση αυτών των

75 Bühl, G.: Constantinopolis: Das Neue im Gewand des Alten. Στο:
Innovation in der Spätantike. Kolloquium Basel 6. und 7. Mai 1994,
Spätantike - Frühes Christentum - Byzanz, Kunst im ersten Jahrtausend,
Breck, B., Deckers, J. G., Effenberger, A., Kötzsche, L. (Hg.), Reihe B:
Studien und Perspektiven, Band 1, Wiesbaden 1996, σελ. 117.
76 Brenk, B. (Hg.): Zum Geleit. Στο: Innovation in der Spätantike.
Kolloqium Basel 6. und 7. Mai 1994, Spätantike - Frühes Christentum
- Byzanz, Kunst im ersten Jahrtauschend. Brenk, B., Deckers, J. G.,
Effenberger, A., Kötzsche, L. (Hg.), Reihe B: Studien und Perspektiven,
Band 1, Wiesbaden 1996, σελ. 10

Eνατενίσεις

δυο είναι καθοριστική για την αποκωδικοποίηση
της εικαστικής γλώσσας. Θα έπρεπε με αφετηρία
τις σύγχρονες καλλιτεχνικές εκφράσεις να γίνει
μια προσέγγιση του αισθητού κόσμου του παλαιότερου υλικού, όπου μπορούν να αναζητηθούν τα
πρότυπα της προσωποποίησης. Η αποδέσμευση
των σύγχρονων χαρακτηριστικών από την παράσταση, καθιστά δυνατό τον καθορισμό των αρχικών μορφών της φιγούρας. Τέτοιες εικονογραφικές προσεγγίσεις παραθέτουν πληροφορίες για
το ιστορικό και πολιτικό υπόβαθρο της τέχνης της
υστερορωμαϊκής περιόδου, η οποία προτιμούσε
ακόμα την χρήση των παλαιότερων συμβόλων. Η
θέση της Bühl, ότι η μελέτη προέλευσης των χαρακτηριστικών δεν επεξηγεί τους λόγους επινόησης
της προσωποποίησης75, υποβαθμίζει τη σημασία

της εικαστικής παράδοσης. Η Bühl επίσης προσθέτει, ότι η έννοια του “νέου”, έχει πολύ μικρή
διάρκεια και μπορεί να θεωρηθεί ως τομή ανάμεσα
στο “παλαιό” και στο μελλοντικό76. Χωρίς να γίνει
σαφής η δόμηση του περιεχομένου και τα χαρακτηριστικά του “παλαιού” δεν μπορεί να κατανοηθεί η ένταξη του στην τέχνη της υστερορωμαϊκής περιόδου. Έτσι η μελέτη του εικονογραφικού
χαρακτήρα της Κωνσταντινούπολης πρέπει να
βασιστεί στο “παραδοσιακό” και στο “καινοτόμο”.
Η αναγωγή στην παράδοση δεν εξυπηρετεί μόνο
την εξασφάλιση μιας σίγουρης βάσης για την εικονογραφική ανάλυση, αλλά υποδεικνύει και τους
συσχετισμούς που επεξηγούν την καινοτομία και
την απόδοση της στην τέχνη της υστερορωμαϊκής
περιόδου. 
■
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Οι δίκες
και ο αφανισμός
των Ναϊτών Ιπποτών
στη Γαλλία και στην Κύπρο
l Tου Δρος Αντώνη Πρωτοπαπά
Ιστορικού Ερευνητή

Ο

ι Ναΐτες Ιππότες υπήρξαν ένα στρατιωτικοθρησκευτικό τάγμα που
ιδρύθηκε το 1119 στους Αγίους
Τόπους. Σκοπός τους ήταν η απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από
από τους Αραβες και Μαμλούκους. Στην διάρκεια
του 12ου και 13ου αιώνα αποδείχτηκαν ένα πολύ
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ισχυρό και αποτελεσματικό όπλο με πειθαρχημένο στρατό που συνδύαζε την θρησκευτική προσήλωση με την μαχητική ικανότητα. Χάρις στις
σταυροφορίες συγκέντρωσαν μεγάλο πλούτο
στην Παλαιστίνη και Συρία, όπως και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γαλλία όπου μονάρχες και
Πάπες να τους παραχωρούν ξεχωριστά προνόμοια
Eνατενίσεις

και απαλλαγή από φόρους. Στο τέλος δρούσαν
σαν τραπεζίτες επί μεγάλης κλίμακας και ενίοτε
ήσαν ο δανειστικός οργανισμός προς τους Βασιλείς όσο και στους Πάπες. Ένα μεγάλο μέρος του
διαμετακομιστικού εμπορίου μεταξύ Ευρώπης,
Μέσης Ανατολής και Αιγύπτου διεξήγετο από
τους Ναΐτες με δικά τους πλοία.
Η αριθμητική δύναμη των Ναϊτών δεν ήταν
μεγάλη. Στα μέσα του 13ου αιώνα οι Ιππότες δεν
ξεπερνούσαν τους είκοσι χιλάδες άντρες. Στη διάρκεια των δύο αιώνων της παρουσίας τους έχασαν
τη ζωή τους στις μάχες στη Μέση Ανατολή πάνω
από είκοσι χιλιάδες. Ηταν καλά εκγυμνασμένοι
για τον πόλεμο και μπορούσαν ν’ αντιμετωπίσουν
πολυάριθμο στρατό, καβαλλάρηδες στα άλογά
τους. Ζούσαν ομαδικά, χωρίς συζύγους, στο ίδιο
στρατόπεδο και με τον ίδιο τρόπο, και ήταν αδέλφια στον πόλεμο και στην ειρήνη. Επίσημα οι
εχθροί των Ναϊτών ήσαν οι Μουσουλμάνοι αλλά
πολλές φορές συγκρούονταν με χριστιανούς βασιλείς και ηγεμόνες. Η ζωή τους ήταν σκληρή,
σπαρτιατική και έχαιραν φήμης πως πολεμούσαν
μέχρι τελικής πτώσεως σαν ιεροπολεμικό τάγμα.
Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσής τους ήταν
να πολεμούν έφιπποι. Το σπουδαιότερο ήταν πειθαρχημένοι, σκληροί πολεμιστές με αρχές. Η οικονομική δραστηρότητα των Ναϊτών προκαλεί
μέχρι σήμερα θαυμασμό καθ’ ότι είχαν οργανώσει
ένα τεράστιο οικονομικό και τραπεζικό σύστημα,
όπου κάλυπτε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων των τραπεζών, δανειστικό, φύλαξη
πολύτιμων αντικειμένων, καταθέσεων κ.λπ. Μια
από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που πρόσφεραν
ήταν η χρήση των Ναϊτικών κτιρίων για την προστασία και φύλαξη εγγράφων, συμφωνιών, διαθηκών, ενέχυρο δανείων, δωρεές. Η διαχείριση των
επιχειρήσεων αυτών βρισκόταν στα χέρια ικανών
και ειδικών οικονομολόγων. Οι Αγγλοι βασιλείς
χρησιμοποιούσαν το Ναϊτικό ίδρυμα στο Παρίσι
σαν θησαυροφυλάκιο. «Βρισκόμαστε μπροστά στις
πρώτες τραπεζιτικές εργασίες και οι Ναΐτες ήταν οι
πρωτοπόροι του σύγχρονου τραπεζικού συστήματος», Θ. Κ. Πανάος, Ναΐτες στη Μεσόγειο, σελ. 146.
Οι κατά καιρούς σταυροφορίες στους Αγίους
Τόπους, πρώτη σταυροφορία 1095, κατάφεραν
στην αρχή να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ 15
Ιουλίου του 1099 από τους Μουσουλμάνους και να
δημιουργήσουν το βασίλειο της Ιερουσαλήμ. Ταυτόχρονα δημιούργησαν διάφορους προμαχώνες
και στρατιωτικές βάσεις σε περιοχές της Συρίας,
Παλαιστίνης, όπως τα κομητεία και πριγκηπάτα
της Τρίπολης, της Αντιόχειας, την Κομητεία της
Eνατενίσεις



Εδεσσας, που στην πραγματικότητα κυβερνούσε
μια ολιγαρχία από Φράγκους ευγενείς. Στις δεκαετίες 1220 και 1230 οι Ναΐτες επεκτάθησαν στην
περιοχή Χαλεπίου, διατηρώντας μια βάση ημιανεξάρτητη, και έκαναν ό,τι ήθελαν, παίζοντας τον
ρολο της φύλαξης των κάστρων και πολεμώντας
ενάντια στις συχνές επιθέσεις των Μουσουλμάνων. Η Άκρα κατέστη μεγάλο εμπορικό κέντρο,
ισάξιο της Αλεξάνδρειας και της Κωνσταντινούπολης. Πολλοί ευγενείς στη περιοχή έκτιζαν κάστρα
και πολυτελή παλάτια. Από την Άκρα εξάγονταν
προς την Ευρώπη ζάχαρη, μπαχαρικά, βαφικά
υλικά και εξωτικά προϊόντα. Ο πλούτος που απέφερε το εμπόριο, οι κτηματικές περιουσίες και η
απαλλαγή οποιονδήποτε φόρων, επέτρεψαν στους
Ναΐτες να συσσωρεύσουν μεγάλο πλούτο, προκαλώντας αισθήματα φθόνου και μνησικακίας από

ανθρώπους στην Ευρώπη, κατηγορώντας τους
Ναΐτες για φιλαργυρία. Στην πραγματικότητα
οι Ναΐτες ξόδευαν σημαντικό μέρος του πλούτου
τους στην συντήρηση τόσο των κάστρων όσο και
των νεοσυλλέκτων, και των αλόγων τους. Το Τάγμα ξόδευε μεγάλα ποσά επίσης για την συντήρηση
του αρχηγείου τους στη πόλη Άκρα που σχημάτιζε
μια οχυρωμένη έκταση αρκετών τετραγωνικών
μέτρων, όπως και για την άμυνα της πόλης της
Άκρας και την συντήρηση των τειχών της πόλεως
που ήταν πολύ χοντρά, πάχους είκοσι οκτώ ποδών
με πύργους, και τέλος την συντήρηση των ανακτόρων με τα γνωστά χρυσά λιοντάρια στην είσοδο του παλατιού. Είναι εδώ που οι Ναΐτες φύλαγαν
τους θησαυρούς τους.
Τα μικρά αυτά κρατίδια των Σταυροφόρων,
γεωγραφικά εντοπισμένα στην Μέση Ανατολή, με
το βλέμμα όμως στραμμένο στη Δύση, διαθέτοντας
ισχυρούς υποστηρικτές στη Δύση αλλά και μεγά85

λους γειτονικούς εχθρούς, τελικά δεν κατάφεραν
να επιζήσουν και, με την πτώση της Άκρας το
1291, που επεσημάνθηκε και το οριστικό τέλος της
παρουσίας τους στην περιοχή. Οι λόγοι της κατάρρευσης αυτού του αφύσικου καθεστώτος υπήρξαν
κατά πρώτο λόγο γεωγραφικοί, και κατά δεύτερο
διπλωματικοί. Οι σταυροφόροι δεν κατάφεραν να
δημιουργήσουν και να αναπτύξουν καλές σχέσεις
με την Αίγυπτο και το Βυζάντιο, ενώ η Δύση ήταν
αρκετά μακρυά, για να τους παρέχει την αναγκαία
στρατιωτική και διπλωματική βοήθεια, ικανή να
τους διασώσει από τον αφανισμό. Ο τρίτος λόγος
ήταν δημογραφικός. Οι Φράγκοι στην περιοχή
αποτελούσαν μια μειοψηφία έναντι στην πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής που ανήκε στο
ορθόδοξο δόγμα ή ήταν μουσουλμάνοι, που ποτέ οι
Φράγκοι ευγενείς φεουδάρχες δεν κατόρθωσαν να
τους θεωρήσουν ίσους πολίτες και να τους ενσωματώσουν.
Μετά την πτώση της Άκρας, το αρχηγείο των
Ναϊτών μεταφέρθηκε στην Κύπρο. Ο Βασιλιάς
Ερρίκος ΙΙ ανησύχησε τα μέγιστα για τη μαζική
άφιξη των Ναϊτών στη νήσο. Στη γενική συνέλευση που κάλεσαν οι Ναΐτες στη Λευκωσία, παρακολούθησαν τετρακόσιοι Ναΐτες, ιππότες, υπαξιωματικοί και απλοί στρατιώτες. Άρχων Μάγιστρος
εξελέγη το 1293 ο Ιάκωβος Μολέ, σε αντικατάσταση του προηγούμενου Μάγιστρου που έπεσε
υπερασπιζόμενος τα τείχη της Ακρας. Ο Μολέ είχε
άριστες σχέσεις με όλους τους μονάρχες της Ευρώπης, όπως και με τον Πάπα Βονιφάτο. Ο Πάπας
εξέδωσε μια βούλλα που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, πως οι Ναΐτες θα συνέχιζαν να έχουν τα ίδια
προνόμια, που απολάμβαναν και στην Κύπρο και
ιδιαίτερα θα απαλλάσσονταν από φόρους και πως
θα μπορούσαν να διεξάγουν το εξαγωγικό εμπόριο
στα λιμάνια της Μέσης Ανατολής και Αιγύπτου με
τις δκές τους γαλέρες.
Ταυτόχρονα όμως άρχισαν να διαδίδονται, από
κάποιους εκδιωχθέντες από το Τάγμα, διάφοροι
ισχυρισμοί ενάντια στους Ναΐτες για φιλαργυρία,
απάρνηση του Χριστού και σοδομισμό. Ενας απ’
αυτούς ο Εσκουΐν του Φλοράϊν, ηγούμενος της
Μονής Μουφοκόν, μετέφερε τις κατηγορίες αυτές
στο Βασιλιά της Γαλλίας Φίλιππο ΙV, τον Ωραίο,
και αυτός με την σειρά του τις ανέφερε στον Πάπα
Κλήμη Ε’ το 1305. Ο Πάπας σε κατάσταση σοκ
έγραφε στον Βασιλιά: «Μετά δυσκολίας θα μπορούσε ο νους μας να πιστεύσει αυτά τα πολλά και
ανήκουστα πράγματα για τον Ναό» (Ναΐτες) δίδοντας οδηγίες για την διεξαγωγή έρευνας.
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Στο μεταξύ ο Ιάκωβος Μολέ, ο Αρχων Μάγιστρος, στις 12 Οκτωβρίου 1307 ταξίδευσε από
την Κύπρο στο Παρίσι για να παραστεί στην κηδεία της νύμφης του Βασιλιά Φιλίππου ΙV ως ένας
υψηλός ευγενής εκπροσωπώντας το Τάγμα. Του
προσεφέρθη μάλιστα και η θέση να είναι και ένας
από εκείνους που μετέφεραν την σωρό. Την επόμενη όμως στις 13 Οκτωβρίου 1307, κατόπιν οδηγιών του Βασιλιά, συνελήφθη στα καταλύματα του
Ναού έξω από το Παρίσι. Τρεις βδομάδες ενωρίτερα ο Βασιλιάς απέστειλε μυστικές οδηγίες στους
Λόρδους και Φεουδάρχες σ’ ολόκληρη την Γαλλία
για σύλληψη και προφυλάκιση όλων των μελών
του Τάγματος, κατηγορώντας τους για εγκλήματα
«τόσο τρομερά που κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί». Μόνο σε μια μέρα συνελήφθησαν δεκαπέντε
χιλιάδες ιππότες υπαξιωματικοί και απλά μέλη,
ενώ η περιουσία του Τάγματος και των Μελών
δημεύτηκε. Ο Πάπας που είχε εκ των υστέρων
πληροφορηθεί για τις συλλήψεις έστειλε μια οργισμένη διαμαρτυρία στον Βασιλιά Φίλιππο, εκφράζοντας ταυτόχρονα την οδύνη του για τα βασανιστήρια που υπέστησαν κατά την φυλάκιση τους.
Οι Ναΐτες είχαν καταστεί, μεταξύ των άλλων,
μεγάλος κίνδυνος για τους διάφορους άρχοντες
στη Γαλλία, Ιταλία, Κύπρο και αλλού, γιατί είχαν αποκτήσει ένα καταπληκτικό γόητρο ανάμεσα στους λαούς, ιδιαίτερα ανάμεσα στις χαμηλές
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τάξεις. Φαίνεται λοιπόν πως έπρεπε να εξευρεθεί
τρόπος να φθαρούν. Από την άλλη ο Βασιλιάς της
Γαλλίας είχε δανειστεί τεράστια ποσά από τις τράπεζες των Ναϊτών, τα οποία δεν μπορούσε να επιστρέψει κι έτσι μπορεί κανείς να βγάλει το συμπέ-

Το κάψιμο του Άρχοντα Μάγιστρου Μολέ και
του δεύτερου τη τάξει Ούγου σ’ ένα νησάκι του
Σηκουάνα
ρασμα πως τον βόλευε τελικά να φύγουν από την
μέση. Οι οδηγίες του Βασιλιά προς τους υπεύθυνους των ανακρίσεων ήσαν πως με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένων και βασανιστηρίων, έπρεπε
να αποσπάσουν τις ομολογίες των κρατουμένων.

Ποια ήταν τα βασανιστήρια που
χρησιμοποιούσε η ιερά εξέταση
πάνω στους κρατούμενους;
(α) Το στεβλωτήριο, κατά το οποίο εκτείνονταν τα μέλη του σώματος πάνω σε μια σχάρα, με
αποτέλεσμα να εξαρθρώνονται οι κλειδώσεις, (β)
Το στραπάντο, όπου το θύμα εδένετο πισθάγκωνα, συρόταν με σχοινί ψηλά, απ’ όπου αφήνετο να
πέσει με αποτέλεσμα την θραύση και θλάση των
οστών, (γ) Η τριβή λίπους στις πατούσες, τοποθετούσαν τα πόδια μπροστά στη φωτιά, με αποτέλεσμα πολλές φορές να καίονται και τα οστά να
πετάγονται έξω. Το αποτέλεσμα ήταν πολλοί Ναΐτες να πεθάνουν εξ αιτίας των βασανιστηρίων και
του αβάστακτου πόνου. Από την άλλη υπήρχαν εξ
ίσου αποτελεσματικές και ψυχολογικές πιέσεις,
όπως η στέρηση ύπνου, φαγητού, νερού, απειλή
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βασανιστηρίων, τρόμος και αποπροσανατολισμός,
δέσιμο σε πάσσαλο που είχαν ως αποτέλεσμα να
εξαναγκάζουν τους περισσότερους φυλακισμένους να παραδεχτούν οτιδήποτε τους επέβαλλαν
να παραδεχτούν.
Μέχρι τον Γεννάρη του 1308 εκατόν τριάντα
τέσσερεις από τους εκατόν τριάντα οκτώ Ναΐτες
που είχαν συλληφθεί στο Παρίσι είχαν παραδεκτεί τις κατηγορίες που τους είχαν αποδοθεί. Ο
ίδιος ο Αρχων Μάγιστρος Ιάκωβος Μολέ, σε δέκα
μέρες μετά την σύλληψη του, παραδέκτηκε όλες
τις κατηγορίες εκτός εκείνης της σοδομίας. Ο Πάπας Κλήμης Ε’, ενώ προηγουμένως δυκολευόταν
να πιστέψει τις κατηγορίες, μετά την ομολογία
του ίδιου του Αρχοντα Μάγιστρου, άρχισε να αμφιταλαντεύεται. Ακολούθησαν και άλλες ομολογίες υψηλόβαθμων στελεχών ιδιαίτερα αυτής του
Ούγου ντε Περό, όπου ο Ναΐτης περιηγητής της
Γαλλίας παραδέχτηκε κι αυτός όλες τις κατηγορίες. Ο Πάπας δεν είχε άλλη επιλογή από του να
αποδεχτεί το πραξικόπημα του Βασιλιά ενάντια
στους Ναΐτες ως πράξη ήδη τετελεσμένων. Στις
27 Νοεμβρίου 1307, μετά την ομολογία του Μολέ,
ο Πάπας απέστειλε επιστολή σε όλους τους Βασιλείς, Πρίγκηπες και Λόρδους της Χριστιανοσύνης, ζητώντας τους «συνετά, διακριτικά και μυστικά» να συλλάβουν όλους τους Ναΐτες και να
δημεύσουν τις περιουσίες τους προς όφελος της
Εκκλησίας. Η Βούλα του Πάπα Κλήμη, όπου διέτασσε την σύλληψη των Ναΐτων σ’ ολόκληρη τη
Χριστιανοσύνη, έφερε το όνομα «PASTORALIS
PRAEEMINENTIAE».

Ποιές οι κατηγορίες
Η δίκη των Ναϊτών στην Κύπρο άρχισε στις 15
Μαΐου 1308. Οι κατηγορίες ήταν τρομακτικές και
σκοπό είχαν να σοκάρουν τους ανθρώπους και να
αποδεκτούν τις καταδίκες σαν δίκαιες.
Η πρώτη κατηγορία ήταν ότι οι Ναΐτες αρνούνταν την Παναγία και τον Ιησού, χαρακτηρίζοντας τον Χριστό σαν ψευδοπροφήτη. Η ασέβεια
των Ναϊτών ήταν τέτοια, έλεγε η κατηγορία, που,
κατά την διάρκεια των μυστικών τους τελετών,
ποδοπατούσαν τον Σταυρό και στη συνέχεια τον
έφτυναν και κατουρούσαν πάνω του. Άλλη τρομερή κατηγορία απέβλεπε να κτυπήσει τον ευγενή
τρόπο ζωής των Ναϊτών. Από τη στιγμή της εισόδου τους στο Τάγμα, ορκίζονταν να διατηρήσουν
την αγνότητά τους. Σύμφωνα με τις κατηγορίες,
οι αξιωματικοί που ήσαν εντεταλμένοι για τις τελετές εισόδου των νέων Ναϊτών, τους υποχρέωναν
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σε απόδοση φιλιού στο στόμα, στον αμφαλό, στα
οπίσθια και τελικά απαιτούσαν από τους νεοφώτιστους να δεχθούν ομοφυλοφιλική σχέση με τους
άλλους αδελφούς. Η κατηγορία αυτή στόχευε να
προκαλέσει αισθήματα αηδίας, καθότι ο σοδομισμός εθεωρείτο μεγάλο έγκλημα ακολασίας στον
μεσαίωνα. Αυτή όμως η κατηγορία δεν αποδείχθηκε με κανένα τρόπο. Μαζί με αυτή την κατηγορία
αναφερόταν ότι οι Ναΐτες είχαν καταργήσει την
θεία κοινωνία, την εξομολόγηση και την άφεση
αμαρτιών που πραγματοποιούσαν οι ίδιοι οι αρχηγοί του Τάγματος.

Η δίκη των Ναϊτών στην Κύπρο
Η Κύπρος, μετά την πτώση της Άκρας, κατέστη αρχηγείο του Τάγματος με τον Αρχοντα Μάγιστρο Ayme D’ Oselier. Οι σχέσεις των Ναϊτών με
τον Βασιλιά της Κύπρου Ερρίκο ΙΙ ήταν μάλλον
τεταμένες, γιατί ο Βασιλιάς δεν ήταν πρόθυμος να
υποστηρίξει μια νέα σταυροφορία για την επανάκτηση της Παλαιστίνης. Στο τέλος φαίνεται πως
οι Ναΐτες υπήρξαν συνεργοί για την εκθρόνισή
του τον Απρίλιο του 1306, βοηθώντας τον αδελφό
του Amaury de Lusignan να καταστεί Κυβερνήτης
Αντιβασιλέας της Κύπρου.
Όταν λοιπόν έφτασαν οι οδηγίες του Πάπα
στη Νήσο στις 6 Μαΐου 1308, για την δίωξη των
Ναϊτών, ο Amaury δεν έδειξε μεγάλο ζήλο για την
εφαρμογή τους. Στις 12 Μαΐου οι Ναΐτες αναγκάστηκαν από τον d’ Ibelin, Πρίγκηπα της Γαλιλαίας, να καταθέσουν τα όπλα και οι περιουσίες τους
να τεθούν υπό φύλαξη. Τελικά δέκτηκαν να συγκεντρωθούν σε κάποιο χώρο στην Αρχιεπισκοπή
Λευκωσίας. Με την παρουσίασή τους σε δίκη δεν
ήθελαν να συμμορφωθούν, οπότε ο Amaury με την
απειλή πως, αν δεν υπάκουαν, θα τους θανάτωνε
όλους, αναγκάστηκαν να παρουσιαστούν ενώπιόν
του κι έτσι η δίκη ξεκίνησε. Σ’ αυτή ο Balawin ιερέας του καθεδρικού ναού της Λευκωσίας έκαμε επίσημη δήλωση μπροστά σε μεγάλη συγκέντρωση
του κόσμου πως οι Ναΐτες ήσαν καλοί χριστιανοί
και πως πολέμησαν σκληρά για την χριστιανική
πίστη, ιδιαίτερα στην άμυνα των οχυρών της Safed
και Άκρας. Όταν άρχισε η καταγραφή της περιουσίας των Ναϊτών, ο Ayme με τους πιο πολλούς ιππότες εγκατέλειψαν κρυφά τη Λευκωσία και κατέφυγαν στη Λεμεσό, έτοιμοι να πολεμήσουν. Στο
τέλος όμως αναγκάστηκαν να παραδοθούν, αφού
στο μεταξύ πρόφθασαν να κρύψουν τους θησαυρούς τους. Τελικά οι ιππότες φυλακίστηκαν στον
πύργο της Χοιροκοιτίας και στα Λεύκαρα. Οι αριθ88



μοί των ιπποτών δεν φαίνεται να ήταν μεγάλοι, 83
ιππότες και 35 υπολοχαγοί. Ακολούθησε μεγάλη
καθυστέρηση στην παρουσίασή τους σε νέα δίκη
που κράτησε μέχρι τον Μάιο του 1310.
Ολοι οι εξωτερικοί μάρτυρες, Πρίγκηπες, Λόρδοι, κληρικοί, απλοί πολίτες που καλέστηκαν ως
μάρτυρες στη δίκη, δήλωσαν πως δεν είχαν προσέξει τίποτε το ενοχοποιητικό στην συμπεριφορά
των Ναϊτών και πως ήταν καλοί Χριστιανοί. Μεταξύ τους ο J. de Plany που ήταν παρών στις μάχες
και στην πτώση της Άκρας, δήλωσε πως πολλοί
Ναΐτες θυσίασαν τον εαυτό τους για την Χριστιανοσύνη και πως ο Άρχων Μάγιστρος Quillame de
Beauje έπεσε μαχόμενος για την προστασία της πίστης στην Άκρα. Μεταξύ της 5ης και 21ης Μαΐου
καλέστηκαν στο εδώλιο να μαρτυρήσουν οι ίδιοι
οι ιππότες. Τριάντα από αυτούς ήταν ιππότες και
εικοσιτρείς υπολοχαγοί με χρόνια στο Τάγμα από 3
μέχρι 43. Κανείς δεν παραδέχτηκε τις κατηγορίες
ούτε και παραδέχτηκαν οποιεσδήποτε παρεκτροπές από το Χριστιανικό δόγμα. Μεταξύ 1ης και 4ης
Ιουνίου παρουσιάσθηκαν 35 πρόσωπα μη μέλη του
Τάγματος απ’ όλες τις τάξεις της κοινωνίας. Και αυτοί με την σειρά τους δεν πρόσεξαν τίποτε το επιλήψιμο. Οι διαδικασίες αυτές τερματίστηκαν απότομα, όταν στις 5 Ιουνίου το ακρωτηριασμένο σώμα
του κυβερνήτη της Κύπρου Amaury βρέθηκε στα
σκαλιά του σπιτιού του. Υπάρχουν υπόνοιες πως
οι Ναΐτες είχαν πάρει ενεργό μέρος στη δολοφονία
του. Η επιστροφή του Βασιλιά Ερρίκου ΙΙ στην
Κύπρο από την εξορία του τον Αύγουστο του 1310
και η συμπεριφορά του έναντι των Ναϊτών όπως
ανεμένετο δεν ήταν καθόλου φιλική. Ταυτόχρονα
έφθασε η επιστολή του Πάπα Κλήμη V τον Αύγουστο το 1311, όπου έδινε οδηγίες όπως οι Ναΐτες
παρουσιαστούν ξανά σε νέα δίκη και βασανισθούν
για την εξασφάλιση ομολογιών, αποστέλλοντας
προς τούτο ειδικούς ιεροεξεταστές. Οπως γράφει ο
Αγγλος ιστορικός Malcolm Barber, τα αποτελέσματα των δικών αυτών παραμένουν άγνωστα, όπως
όμως γράφει ο χρονογράφος Franscesco Amadi, το
έτος 1316 ο Άρχων Μάγιστρος Ayme d’ Οselier και
πολλοί άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι απέθαναν
στα μπουντρούμια των φυλακών στο κάστρο της
Κερύνειας από τις κακουχίες. Οι δίκες τόσο στην
Κύπρο όσο και στη Γαλλία απέδειξαν πως οι «ομολογίες» εξασφαλίστηκαν ύστερα από φρικτά βασανιστήρια σωματικά και ψυχολογικά.
Ο δικός μας Λεόντιος Μαχαιράς, ύστερα από
πολλές δεκάδες χρόνια κάνει αναφορά σ’ αυτά τα
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γεγονότα στο «Χρονικόν Κύπρου» και επαναλαμβάνει τις οδηγίες του Πάπα προς τον προκαθήμενο
της Παπικής Εκκλησίας στην Κύπρο.
«Αγαπημένο μας τέκνο χαίρε, έχοντας την Αρχιερατική μας ευλογία. Μάθε μ’ αυτό μας το ανοικτό
γράμμα που θα διαβάσεις (πως πρέπει) το σφραγισμένο μας γράμμα να το κρατήσεις ασφαλισμένο
σε σίγουρο μέρος και να μή βρεθεί κανένας που να
τολμήσει να το ανοίξει και να το διαβάσει, μέχρι την
μέρα της Πεντηκοστής που θα έλθει. Τότε, όταν θα
πάτε στην εκκλησία και όταν τελειώσει η πρώτη λειτουργία, πριν φύγει ο λαός, ν’ ανοίξετε το (δεύτερο)
σφραγισμένο μας γράμμα και να κάμετε αυτό που
διατάσσει. Κι αυτό σχετίζεται με Αφορισμό». Διότι
το σφραγισμένο γράμμα έλεγε. «όπως έχει μπροστά
μας αποδειχθεί, η Κάστα των Ιπποτών του Τέμπλου
βρίσκεται τοποθετημένη στο κακό και αρνείται τον
Θεό και όλους τους Αγίους. Γι’ αυτό ορίζουμε όπως,
πριν τελειώσει αυτή η μέρα, να δώσεις διαταγή να
εκτελεστούν όλοι όσοι βρίσκονται στη χώρα σου
και να μή δώσεις έλεος σε κανένα. Και εύχομαι και
σ’ εξορκίζω στον Θεό (να υπακούσεις). Και όλα τους
τα αγαθά και οι περιουσίες τους που βρίσκονται στη
χώρα σου ν’ αποδοθούν στους Σπιταλιώτες. Κι αν,
παρ’ ελπίδα, δεν εκτελέσεις την εντολή μου κι αφήσεις έστω κι έναν απ’ αυτούς ζωντανό, να δεχθείς την
οργή του Θεού όπως την δέχθηκε ο Ιούδας».
«Ο λόγος του Πάπα μετεφέρθη σ’ όλη την Κύπρο
και σκοτώθηκαν όλοι την μέρα της Πεντηκοστής.
Μερικοί λέγουν πως ο Πάπας ήρθε σε ρήξη με τον
Αρχηγό του Τέμπλου για κάποιον λόγο και αυτό
στάθηκε η αφορμή. Και η οργή του Θεού έπεσε πάνω
στους Τεμπλιώτες, λόγω των αμαρτιών τους… Και
γι’ αυτό τους καθάρισαν όλους μέσα σε μια μέρα και
κανένας δεν γλύτωσε γιατί κανένας αναμάρτητος δεν
βρισκόταν ανάμεσά τους για να τον σώσει ο Θεός. Κι
αυτό ήταν οργή Θεού».
«Και όταν τέλειωσε η λειτουργία της Πεντηκοστής σε κάθε πόλη, ανοίχθηκε το σφραγισμένο γράμμα κι άκουσαν όλοι αυτά που έλεγε. Και όταν άκουσαν την διαταγή του Πάπα, σκότωσαν όλους τους
Τεμπλιώτες, όπου κι αν βρίσκονταν, πριν τελειώσει η μέρα. Κι ό,τι είχαν και δεν είχαν αποδόθηκε
στο Σπιτάλλι». (Λεόντιου Μαχαιρά, «Εξήγησις της
Γλυκείας Χώρας Κύπρου η οποία λέγεται κρόνακα
τουτέστιν χρονικόν». Μετάφραση στη νεοελληνική
Άντρου Παυλίδη, σελ. 16 –17).
Η αναφορά του Λεόντιου Μαχαιρά γύρω από
τις δίκες των «Τεμπλιωτών» (Ναΐτες), η οποία γίνεται ύστερα από πολλές δεκάδες χρόνια δεν διαφέρει
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καθόλου σε ό,τι αφορά το κατηγορητήριο, ιδιαίτερα
στα σημεία της ιεροτελεστίας, της εισδοχής νέων
μελών, της ομοφυλοφιλίας και της άκρας μυστικότητας που ετηρείτο. Στην αναφορά του γύρω από
τις ακατανόμαστες σεξουαλικές πράξεις είναι ταυτόσημη με εκείνο του επίσημου κατηγορητηρίου.
Εκεί όμως που διαφέρει και αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, είναι η αναφορά του Χρονικού (σελ. 9) όπου
ο Πάπας δίδει κρυφές οδηγίες προς τους προύχοντες της Κύπρου και τους εκπροσώπους του Πάπα
στην Κύπρο για τον σφαγιασμό των Ναϊτών σε μια
καθορισμένη μέρα και ώρα. Την αναφορά αυτή
του Λεόντιου Μαχαιρά δεν την έχω συναντήσει σε
άλλες επίσημες πηγές ή αξιόπιστα ιστορικά έργα
επί του θέματος. Απεναντίας όλα δείχνουν πως οι
Ναΐτες της Κύπρου παρουσιάσθησαν σε δίκες και
οι οποίες τελικά δεν απέδειξαν τίποτε το ενοχοποιητικό σε βάρος τους.

Πώς εκμαιεύτηκαν οι ομολογίες
Οι εμπειρίες από τις δίκες – παρωδίες του Στάλιν στα έτη 1936 – 1938 έχουν καταδείξει την δύναμη όχι μόνο των βασανιστηρίων αλλά και εξ
ίσου αποτελεσματικών μεθόδων, όπως η στέρηση
του φαγητού, του ύπνου, το συνεχές εκτυφλωτικό
φως και άλλων μέσων ψυχολογικής βίας, που τελικά επηρεάζει τους κατηγορούμενους να αποδεχτούν τις κατηγορίες καταθέτοντας ενάντια στον
ίδιο τον εαυτό τους.
Ήμουν φοιτητής στην Πράγα στη διάρκεια
της δίκης του Γ.Γ. του Κομμουνιστικού Κόμματος
της Τσεχοσλοβακίας Σλάνσκι, στην περίοδο 1950
– 1951, όπου κατηγορείτο σαν πράκτορας της Δύσης και πως επεδίωκε να ξαναφέρει την χώρα πίσω
στον καπιταλισμό. Ποτές δεν θα ξεχάσω την τρομερή εντύπωση που μου προκάλεσε το γεγονός
πως στο τέλος της δίκης, άκουα τον ίδιο τον Σλάνσκι να αυτομαστιγώνεται και να παραδέχεται όλες
ανεξαιρέτως τις κατηγορίες. Ο υιός του Σλάνσκι,
πιεζόμενος και απειλούμενος και αυτός, ζήτησε
από το Δικαστήριο να επιβάλει στον πατέρα του
την εσχάτη των ποινών. Ο Σλάνσκι τελικά εκτελέστηκε δια τουφεκισμού.
Οι κατηγορίες λοιπόν ενάντια στους Ναΐτες
για πολλούς αξιόλογους ιστορικούς φαίνεται πως
είχαν φτιαχτεί με σκοπό την εξόντωσή τους, γιατί
ο ρόλος τους έπαυσε να υπάρχει μετά την εκδίωξη
των Χριστιανών από την Παλαιστίνη και Συρία.
Σ’ αυτό το συμπέρασμα έχουν φτάσει πολλοί αξιόλογοι ιστορικοί αναλυτές. Ο δικός μας Β. Φειδάς
γράφει στην Εγκυκλοπαίδεια Λαρούς: «Ο πλούτος
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του Τάγματος, που θεμελίωσε την δύναμή του έγινε
το κίνητρο για την διάλυσή του», ενώ στην «The new
Encyclopaedia Britanica», vol. II, αναφέρεται: «Το
πρόβλημα της ενοχής ή όχι των Ναϊτών υπήρξε για
αιώνες το θέμα άγριων διαφωνιών. Η σύγχρονη άποψη τείνει να αποδεκτεί την ιδέα πως οι Ναΐτες υπήρξαν τα θύματα μιας άκρως άδικης και αππορτουνιστικής δίωξης». Το έργο του Θεόδωρου Κ. Πανάου
«Ναΐτες στη Μεσόγειο» είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον
και διαφωτιστικό πάνω στο θέμα αυτό. Ο Θεόδωρος
Κ. Πανάος συμφωνεί με την πιο πάνω διαπίστωση.

Ποια τα βαθύτερα αίτια
των Δικών;
Μέχρι το τέλος του 13ου αιώνα η Γαλλία περνούσε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης με
τον ίδιο τον Βασιλιά να χρωστά τεράστια ποσά στους Ναΐτες που αδυνατούσε να αποπληρώσει. Ταυτόχρονα και
ο Πάπας Κλήμης V. κι αυτός
Γάλλος, υπήρξε ένας αδύνατος και αναποφάσιστος Πάπας, που σ’ αυτόν απέβλεπαν
οι Ναΐτες για προστασία και
υποστήριξη, πράγματα που
στο τέλος δεν μπόρεσε να τους
τα προσφέρει. «Η αποτυχία της
Δυτικής Ευρώπης να οργανώσει μια νέα σταυροφορία μετά
από τις μεγάλες απώλειες που
υπέστησαν οι σταυροφόροι το
1291, είχε σαν αποτέλεσμα να
αποδυναμώσει τον ρόλο των
Ναϊτών ως μια οργανωμένη
και αποτελεσματική στρατιωτική δύναμη. Έτσι εκτίθενταν εύκολα σε επιθέσεις. Η
μεν Γαλλική μοναρχία χρειαζόταν επειγόντως χρήματα, ενώ ο Πάπας Κλήμης V, υποχείριο του Βασιλιά
Φιλίππου ΙV, δεν μπορούσε να επέμβει αποτελεσματικά στα τεκταινόμενα και να εμποδίσει την επερχόμενη λαίλαπα. Και τελικά οι ίδιοι οι Ναΐτες, παρόλους τους στενούς δεσμούς τους τόσο με την μοναρχία
όσο και με τον Πάπα, φαίνεται πως είχαν ξεπεράσει
την χρησιμότητά τους, έτσι παρείχετο τώρα η ευκαιρία στον Βασιλιά για την κατακρεούργηση του Τάγματος και ν’ απαλλαγεί μέσω της ιεράς εξετάσεως
από τα βαρειά δάνεια. Υπενθυμίζεται πως η εξάπλωση της «αιρέσεως» υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα
γεγονότα που συνετάραξαν την Ευρώπη. Το γεγονός
αυτό έδινε ερείσματα στον Βασιλιά να κατηγορήσει
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στο κοινό τους Ναΐτες για «αιρετική διαφθορά». Η
δίκη που ακολούθησε ενάντια στους Ναΐτες ξεκίνησε
σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω συγκυριών και περιστάσεων. «The Trials of the Templars» by Malcolm
Barber, σελ. 43 – 44.
Και ο Θεόδωρος Κ. Πανάος στο έργο του «Ναΐτες στη Μεσόγειο», σελ. 162, καταλήγει στο ιδιο
συμπέρασμα: «Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι την
εποχή εκείνη οι Ναΐτες είχαν γίνει ο πρώτος κίνδυνος
τόσο για τον Βασιλιά Φίλιππο όσο και για τον Πάπα
Κλήμη. Οι Ναΐτες είχαν αποκτήσει ένα καταπληκτικό γόητρο ανάμεσα στην κοινωνία και ιδιαίτερα στις
χαμηλές τάξεις. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί τρόπος να
φθαρούν στη συνείδηση των απλών ανθρώπων, που
ασφαλώς ακούγοντας αυτά (τις κατηγορίες) θα έκαναν πανικόβλητοι τον σταυρό τους».
Από την άλλη «είναι πιθανόν ο Φίλιππος», γράφει η Bryson, μια σοβαρή ιστορικός, «να είχε πεισθεί πως οι διαδόσεις για αίρεση, ειδωλολατρία και
σεξουαλικές παρεκτροπές ανάμεσα
στους αδελφούς και άλλα σοβαρά αμαρτήματα ενάντια στον Θεό,
αντιπροσώπευαν την πραγματική
κατάσταση πραγμάτων. Ο Βασιλιάς εθωρείτο πως ήταν ένας βαθειά θρησκευόμενος και ευσεβής
άνθρωπος. Δίδοντας τις οδηγίες
αυτές για την έναρξη των δικών,
απέβλεπαν να απαλλάξει την Γαλλία από αυτό που ο ίδιος αντιλαμβανόταν, την φθοροποιό κλίκα
αληταρίων. Οι οδηγίες του για τις
συλλήψεις αντικαθρεφτίζουν τον
αποτροπιασμό του για ένα Τάγμα
που μέχρι τότε εθεωρείτο ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας στους Αγίους Τόπους». Anne Gilmour – Bryson, «The Trial of
the Templars in Cyprus», σελ. 6.

Επίλογος
Στο τέλος ο Ιάκωβος Μολέ, ο Άρχων Μάγιστρος,
όταν τον έφεραν ενώπιον των Καρδιναλίων που
απέστειλε ο Πάπας, ανακάλεσε την ομολογία του,
την οποία είχε κάνει, όπως δήλωσε, κατόπιν βασανιστηρίων, δείχνοντας τα σημάδια στο σώμα του.
Όταν τα αντίκρυσαν οι Καρδινάλιοι, «έκλαψαν
πικρά και δεν μπορούσαν να αρθρώσουν λέξη»,
αρνούμενοι να επικυρώσουν τις καταδίκες. Το ίδιο
και ο Ούγος ανακάλεσε την ομολογία του. Οταν ο
Βασιλιάς Φίλιππος IV πληροφορήθηκε το γεγονός,
Eνατενίσεις

απείλησε τον Πάπα πως θα τον κατηγορούσε τον
ίδιο με τις ίδιες κατηγορίες. Ο Πάπας απάντησε πως
προτιμούσε να πεθάνει παρά να καταδικάσει αθώους ανθρώπους. Και τον Φεβρουάριο 1308 διέταξε
την Ι.Ε. να αναστείλει τις διώξεις των Ναϊτών. Κάτω
από τις αφόρητες πιέσεις του Βασιλιά Φίλιππου ΙV
ο Πάπας για το «καλό της Εκκλησίας» αναγκάστηκε να υπαναχωρήσει και να υποστηρίξει στο τέλος
τις καταδίκες των Ναϊτών. Ο Βασιλιάς μπροστά στο
κίνδυνο νέας δίκης του Μολέ και Ούγου δίδει αμέσως οδηγίες, συλλαμβάνονται και καίονται την ίδια
νύχτα 18 Μαρτίου 1314 σε ένα μικρό νησάκι του
Σηκουάνα. Ταυτόχρονα πενήντα τέσσερεις Ναΐτες
στοιβάστηκαν σαν ζώα σε άμαξες κοντά στη Μονή
Αγίου Αντωνίου και εκάησαν στην πυρά. Στο τέλος
όλοι τους χωρίς εξαίρεση αρνήθηκαν τις ομολογίες
τους, που είχαν εκμαιευτεί κατόπιν σκληρών βασανιστηρίων.
Η δίκη των Ναϊτών κράτησε καιρό. Η τελική
απόφαση για διάλυση του Τάγματος πάρθηκε από
την Σύνοδο της Βιέν στις 3 Απριλίου 1312. Στην
Κύπρο η διάλυση του Τάγματος αναγνώστηκε επίσημα στις 7 Νοεμβρίου 1313 στον Καθεδρικό Ναό
Λευκωσίας.

Σημειώσεις
Αξίζει να προσεχθεί αυτή η συγκυρία γύρω από
τον θάνατο των πρωταγωνιστών της ιστορίας μας :18 Μαρτίου 1314, το κάψιμο του Αρχοντα Μαγίστρου Jacques de Molay.
20 Απριλίου 1314, θάνατος του Πάπα Κλήμη IV.
29 Νοεμβρίου 1314, θάνατος του Βασιλιά Φίλιππου IV.
Ποιο συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κανείς για
τις πολύκροτες αυτές δίκες που στοίχισαν πολύ
ακριβά στην απώλεια ζωής αθώων ανθρώπων και
που τελικά οδήγησαν στη διάλυση, του μέχρι τότε
ισχυρότατου Τάγματος των Ναϊτών; Οι ιστορικοί
χωρίστηκαν σε δύο στρατόπεδα, οι μεν να εγκρίνουν τις δίκες σαν νόμιμες με σκοπό την πάταξη
της αιρέσεως και οι δέ (οι περισσότεροι) να υποστηρίζουν πως οι δίκες ήταν αστήρικτες με αλλότρια
και ευτελή κίνητρα.
Το πιο αξιόπιστο συμπέρασμα ιδιαίτερα για τις
δίκες είναι αυτό, που δίδει, κατά την γνώμη μου, η
Anne Gilmour – Bryson στο έργο της «The Trial of
the Templars in Cyprus»:
«Οι δίκες στην Κύπρο», γράφει, «τελειώνουν χωρίς να αποδειχθεί τίποτε το επιλήψιμο ενάντια στο
Τάγμα των Ναϊτών με μάρτυρες απ’ όλα τα στρώμαEνατενίσεις



τα της κοινωνίας, ευγενείς, κληρικούς, δημόσιους
υπαλλήλους, έμπορους και από μέλη της ίδιας της
οργάνωσης... Θα ήταν εύκολο για κάποιο (ερευνητή)
να βγάλει το συμπέρασμα πως η δίκη απέδειξε την
αθωότητα του Τάγματος των Ναϊτών και των μελών
τους, μα είναι αδύνατον να βγάλει κανείς το συμπέρασμα μόνον και μόνον από το αποτέλεσμα της δίκης.
Οι Ναΐτες, εκείνοι που έδωσαν μαρτυρία στην Κύπρο,
υπήρξαν ανάμεσα στα πιο σημαίνοντα μέλη του Τάγματος και το σπουδαιότερο υπήρξαν ευγενείς του Τάγματος … Μια δίκη όμως δεν μπορεί και δεν δύναται
να αποδείξει την αθωότητα μιας ολόκληρης ομάδας.
Η δίκη αυτή δεν με έχει πείσει πως οι κατηγορίες ενάντια στο Τάγμα των Ναϊτών υπήρξαν τελείως αστήρικτες στο σύνολό τους, μελετώντας όμως και άλλες
μαρτυρίες από τη Αγγλία και Ισπανία, φαίνεται να είναι πιο κοντά στην αλήθεια παρά αυτές που αποσπάσθησαν μετά από χρόνια βασανιστηρίων στη Γαλλία
και πιθανόν στην Ιταλία…», σελ. 41.
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Η Καρπασία
ως Χριστιανικός χώρος

l Του Άντρου Παυλίδη, ιστορικού-ερευνητή

ίχανε αποκαλέσει την Καρπασία «χερσόνησο των αγίων», καθόλου τυχαία. Και
όχι μόνο επειδή άκμασαν εκεί κατά τα
Βυζαντινά χρόνια τοπικοί άγιοι, όπως
οι Θύρσος, Συνέσιος, Φίλων, Φωτεινή.
Αλλά και μη Κύπριοι άγιοι είχανε περάσει
από την Καρπασία. Μεταξύ τούτων, και ο απόστολος Ανδρέας, κατά παλαιάν παράδοση, που είχε
ελλιμενιστεί στην περιοχή όπου και το μοναστήρι του. Στη χερσόνησο είχε ακμάσει και ο μοναχισμός, ενώ είχε συσταθεί και τοπική επισκοπή ήδη
από τον 4ο αιώνα, με πρώτο μάλιστα επίσκοπο τον
άγιο Φίλωνα (β΄ μισό 4ου αιώνα), χειροτονημένο
από τον άγιο Επιφάνιο τον Μέγα.
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Σύμφωνα προς τις πηγές, η χερσόνησος της
Καρπασίας ανήκε εκκλησιαστικά αρχικά στον
θρόνο της Σαλαμίνος, αλλά από πολύ νωρίς παρέστη ανάγκη ίδρυσης τοπικής επισκοπής, οπότε
πρώτος επίσκοπος εξελέγη ο Φίλων. Διάδοχός του
αναφέρεται ο επίσης τοπικός άγιος Συνέσιος. Ως
επίσκοπος Καρπασίας αναφέρεται από τον χρονικογράφο Λεόντιο Μαχαιρά και ο Σωσικράτης, που
άκμασε ίσως κατά τα μέσα του 5ου αιώνα. Ακόμη,
σύμφωνα προς το συναξάριο το γραμμένο από τον
μοναχό Ακάκιο, αλλά και το απολυτίκιό του, επίσκοπος Καρπασίας διετέλεσε και ο άγιος Θύρσος (ή
Θέρισσος όπως τοπικά αναφέρεται), άγνωστο πότε
ακριβώς.
Eνατενίσεις

Το βαθύ θρησκευτικό αίσθημα των κατοίκων
της χερσονήσου αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων,
και από τον πολύ μεγάλο αριθμό σημαντικών
ναών, που εκπροσωπούν όλες τις μετά Χριστόν
εποχές. Εξάλλου η χερσόνησος βρίθει και από αρχαιότητες που επίσης εκπροσωπούν όλες τις περιόδους, από τη Νεολιθική και εξής (ένας οικισμός
της Νεολιθικής εποχής που είχε παλαιότερα ανασκαφεί, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερώς από
τους Τούρκους που στήσανε στον χώρο τις τσιμεντένιες βάσεις για δύο τεράστιες σημαίες, στην τοποθεσία Κάστρος, στο άκρο του ακρωτηρίου του
Αποστόλου Ανδρέα). Στον αυτό χώρο όπου κάποτε,
κατά μαρτυρία του Στράβωνος, ορθωνόταν κι ένας
ναός της Αφροδίτης, απαγορευμένος στις γυναίκες
( «άδυτος γυναιξί και αόρατος»), ήτανε δηλαδή χώρος άβατος, ένα αρχαίο ασκητήριο – ησυχαστήριο.
Οι σημαντικές αρχαίες πόλεις που είχανε ακμάσει στην χερσόνησο, Ουρανία – Αφροδίσιον –
Καρπασία, καθώς και αρκετοί μικρότεροι οικισμοί,
φαίνεται να είχαν επιβιώσει και κατά τους πρώτους
Χριστιανικούς αιώνες, μέχρι και τα μέσα του 7ου
μ.Χ. αιώνα, οπότε κι επλήγησαν καίρια ήδη από τις
πρώτες αραβικές επιδρομές. Οι πόλεις αυτές και οι
άλλοι οικισμοί είχαν εκχριστιανιστεί από νωρίς,
όπως εξάλλου μαρτυρείται από την ύπαρξη καταλοίπων λαμπρών παλαιοχριστιανικών βασιλικών.
Τέτοιες βασιλικές είχαν, μεταξύ άλλων, οικοδομηθεί στην πόλη Καρπασίαν (στον χώρο όπου αργότερα κτίστηκε ο σωζόμενος ως σήμερα πλην ερειπωμένος ναός του Αγίου Φίλωνος), στην τοποθεσία Αφέντρικα (στον χώρο της αρχαίας Ουρανίας,
όπου σήμερα επιμένουν να στέκουν κοντά ο ένας

στον άλλο τρεις αξιόλογοι ναοί), στην περιοχή του
σημερινού χωριού Αγία Τριάδα (όπου υπάρχουν
τα κατάλοιπα της βασιλικής αυτής), στον χώρο
όπου κτίστηκε υστερότερα ο σημαντικός ναός της
Παναγίας Κανακαρίας (στον οποίο είχαν ενσωματωθεί και τα περίφημα ψηφιδωτά του 6ου αιώνα
από την αρχική βασιλική), στον χώρο της ωραίας
εκκλησίας της Παναγίας Κυράς (όπου επίσης είχε
ενσωματωθεί ψηφιδωτή παράσταση της Παναγίας
από την αρχική βασιλική, που δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερώς από τους Τούρκους όταν δοκίμασαν να αποκολλήσουν το ψηφιδωτό του 6ου
αιώνα επίσης), στην περιοχή όπου κτίστηκε αργότερα ο αξιόλογος πλην ερειπωμένος σήμερα ναός
της Παναγίας Συκάς, και άλλες ακόμη.

Ο ναός της Παναγίας Συκά

Η παλαιοχριστιανική βασιλική της Αγίας Τριάδας
Eνατενίσεις



Οι βασιλικές αυτές καταστράφηκαν από τις αραβικές επιδρομές,
ιδιαίτερα τραγικές για την Κύπρο
ολόκληρη. Οι επιδρομές κράτησαν
3 αιώνες, από τα μέσα του 7ου μέχρι
τα μέσα του 10ου, οπότε οι Βυζαντινοί κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν
στην ανατολική Μεσόγειο αποτελεσματικά τους Άραβες, να απαλλάξουν την Κύπρο από τον συνεχή
κίνδυνο και, ουσιαστικά, να την επανεντάξουν στην Αυτοκρατορία, μάλιστα ως αναβαθμισμένο χώρο, ένα
προκεχωρημένο πλέον χριστιανικό
φυλάκιο έναντι της μουσουλμανικής Ανατολής. Μεταξύ άλλων, ιδίως
τον 11ο και 12ο αιώνα, οι Βυζαντινοί
έδωσαν έμφαση στην οχύρωση της
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Κύπρου, έκτισαν διάφορα φρούρια στις πόλεις και
στον Πενταδάκτυλο, έκαναν πρωτεύουσα τη Λευκωσία, στο εσωτερικό του νησιού για μεγαλύτερη
ασφάλεια, ενώ οικοδομήθηκαν και πολλά και σημαντικά μοναστήρια παντού στο νησί.
Οι αραβικές επιδρομές ανάγκασαν τους Κυπρίους να εγκαταλείψουν τους περισσότερους
παράκτιους οικισμούς, μια και η θάλασσα έφερνε
συνεχώς επιδρομείς και κουρσάρους, και να οικοδομήσουν νέους οικισμούς στα ενδότερα, και πάντως σε θέσεις που να μην ήσαν ορατές από τη θάλασσα ή να παρείχαν σχετική φυσική προστασία.
Οι πόλεις και άλλοι οικισμοί της Καρπασίας, που
βρίσκονταν στις ακτές, εγκαταλείφθηκαν επίσης.
Η πόλη Καρπασία για παράδειγμα, «μετακινήθηκε» στη θέση του σημερινού Ριζοκάρπασου. Το ότι
οι παλαιότερες των εκκλησιών του Ριζοκαρπάσου
χρονολογούνται στους αιώνες μετά τον τερματισμό των αραβικών επιδρομών, είναι δηλωτικό της
μετακίνησης του οικισμού. Ενδεικτικά, ο αρχικός
ναός του Αγίου Συνεσίου (που επεξετάθη αργότερα) είναι κτίσμα του 12ου αιώνα, οι ναοί της Αγίας
Μαύρης και της Αγίας Μαρίνας είναι του 12ου αιώνα, ο μικρός ναός της Αγίας Αθανασίας έξω από το
χωριό είναι επίσης του 12ου αιώνα.
Απαντούμε ακόμη σε ερημικές τοποθεσίες
της χερσονήσου αξιόλογους παλαιούς ναούς, που
ανήκαν σε οικισμούς οι οποίοι διαλύθηκαν προ
αιώνων. Ο ναός του Αγίου Φωτίου, μεταξύ Γιαλούσας και Ριζοκαρπάσου, είναι του 12ου αιώνα,
με μεταγενέστερες τοιχογραφίες του 15ου ή 16ου
αιώνα, που οι περισσότερες έχουν καταστραφεί. Ο
ναός του Αγίου Γεωργίου του Σακκά, στην αυτή
περιοχή, είναι κτίσμα του 11ου ή 12ου αιώνα, με

σύγχρονες τοιχογραφίες. Ο ναός του Αγίου Φίλωνος των Αγριδιών, του 11ου/12ου αιώνα, ανήκε σε
οικισμό με την ονομασία Αγρίδια.
Και ακόμη ο ερειπωμένος ναός της Παναγίας
Δαφνώντα (μάλλον του 12ου αιώνα, στην τοποθεσία όπου, κατά τη δική μου άποψη, βρισκόταν η αρχαία πόλη Φιλεούς) και ο επίσης ερειπωμένος ναός

Ο ναός της Παναγίας Δαφνώντα
του Αγίου Γεωργίου Περαχωρίτη απέναντι και σε
σχετική απόσταση. Αλλά και ναοί κοντά στις ακτές
που οικοδομήθηκαν επί των ερειπίων παλαιών κατεστραμμένων βασιλικών, δεικνύουν ότι μετά την
απομάκρυνση του αραβικού κινδύνου, ακόμη και
πρόσκαιρα, οι περιοχές τους κατοικήθηκαν ξανά
για κάποιο διάστημα. Ωστόσο πολλοί ναοί κτίστηκαν ιδίως τον 11ο και 12ο αιώνα, δηλαδή μετά την
οριστική αντιμετώπιση του αραβικού κινδύνου.
Τέτοια παραδείγματα αποτελούν:
Ο ναός του Αγίου Φίλωνος στην περιοχή της
αρχαίας πόλης Καρπασίας, κτίσμα του 11ου/12ου
αιώνα επί βασιλικής του 5ου αιώνα.
Ο ναός της Παναγίας Αφέντρικας στην περιοχή της αρχαίας πόλης Ουρανίας, κτίσμα του 8ου
και ξανά του 16ου αιώνα επί βασιλικής του 6ου
αιώνα.
Η διπλανή του βασιλική των Ασωμάτων, κτίσμα του 5ου ή 6ου αιώνα, που ανοικοδομήθηκε τον
8ο αιώνα.
Ο διπλανός μικρός ναός του Αγίου Γεωργίου,
κτίσμα του 11ου ή 12ου αιώνα.

Ο ναός του Αγίου Φίλωνος των Αγριδιών
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Ο ναός της Παναγίας Συκάς, στον χώρο παλαιού οικισμού με την ονομασία Συκά ή και Συκάδα,
κτίσμα του 8ου αιώνα στον χώρο βασιλικής του
Eνατενίσεις

από τις αρχαιότερες στην Κύπρο. Χρονολογούνται στον 9ο αιώνα και σύμφωνα προς τη γνώμη
ειδικών, παρουσιάζουν ομοιότητες με αντίστοιχες
τοιχογραφίες της Καππαδοκίας. Τούτο μαρτυρεί
την ύπαρξη και θρησκευτικών σχέσεων της Καρπασίας με την σημαντικότατη Βυζαντινή Καππαδοκία. Δυστυχώς οι τοιχογραφίες στην Αγία Σολομωνή έχουν υποστεί τεράστια φθορά αφού από
το 1974 και εξής ο ναός λεηλατήθηκε από τους
Τούρκους, παρέμεινε χωρίς θύρα και παράθυρα,
εκτεθειμένος στις διαθέσεις του καιρού, ενώ κατήντησε και καταφύγιο ερπετών, νυχτερίδων και
άλλων πουλιών.

Ο ναός των Ασωμάτων στην τοποθεσία Αφέντρικα
6ου αιώνα.
Ο ναός της Παναγίας Κανακαρίας στη Λυθράγκωμη, με βασιλική του 5ου αιώνα που καταστράφηκε τον 7ο αιώνα, ανοικοδομήθηκε σύντομα και
δέχθηκε ανακαινίσεις τον 12ο και ξανά τον 15ο ή
16ο αιώνα. Τα περίφημα ψηφιδωτά του ναού αφαιρέθηκαν από τους Τούρκους, όπως είναι γνωστό,
ενώ στο ναό σώζονται και τοιχογραφίες διαφόρων
εποχών, από τον 9ο μέχρι τον 14ο αιώνα.
Ο ναός της Αγίας Μαρίνας του Πύργου, κτίσμα
του 12ου αιώνα. Στην αυτή περιοχή υπάρχουν στο
έδαφος δύο μεγάλων διαστάσεων μισοτελειωμένα
αρχαία αγάλματα. Εικάζω ότι κατά την Αρχαιότητα υπήρχε στον χώρο οικισμός και εργαστήριο
γλυπτικής.
Ο ναός του Αγίου Γεωργίου του Σακκά, κτίσμα του 11ου ή 12ου αιώνα, με σύγχρονες τοιχογραφίες.
Βλέπουμε ότι σε μερικές των περιπτώσεων
κατεστραμμένοι παλαιοχριστιανικοί ναοί ξανακτίστηκαν τον 8ο αιώνα, δηλαδή πριν την οριστική
λήξη των αραβικών επιδρομών. Τούτο δεικνύει
την επιμονή και επιμονή των κατοίκων της Καρπασίας για παραμονή πάση θυσία στα δικά τους
χώματα. Ωστόσο οι επιδρομές και καταστροφές
δεν είχαν τερματιστεί. Έχουμε έτσι περιπτώσεις,
όπως στο ναό της Παναγίας Αφέντρικας, που ανοικοδομήθηκε τον 8ο αιώνα, να ανοικοδομήθηκε
ξανά τον 16ο .
Ο μικρός ναός της Αγίας Σολομωνής πάλι, σε
ύψωμα που δεσπόζει του χωριού Κώμα του Γιαλού, διέσωσε σημαντικά δείγματα τοιχογραφιών
Eνατενίσεις



Κατάλοιπα τοιχογραφιών του 9ου αιώνα στο
ναό της Αγίας Σολομωνής στην Κώμα του
Γιαλού
Στη χερσόνησο της Καρπασίας είχε ακμάσει σε
παλαιότερες εποχές και ο ασκητισμός.
Το αρχαίο νεκροταφείο της πόλης Καρπασίας (ή
ένα των νεκροταφείων της) βρισκόταν στα νοτιοδυτικά της πόλης, με πολλούς τάφους λαξευμένους
σε απόκρημνη βραχώδη λοφοπλαγιά. Η τοποθεσία
ήταν γνωστή στους κατοίκους της περιοχής με τη
χαρακτηριστική μεσαιωνική ονομασία Τσάμπρες
(chamber =θάλαμος). Η λέξη απαντάται και στον
χρονικογράφο Λεόντιο Μαχαιρά (λ.χ. «η τσάμπρα
του ρηγός»). Πολλοί τάφοι είναι ορατοί, διαφόρων
διαστάσεων. Μερικοί από αυτούς, οι μεγαλύτεροι,
φαίνεται ότι κατά τα Βυζαντινά χρόνια ή και αργότερα, είχαν χρησιμοποιηθεί ως ασκητήρια μοναχών.
Τούτο αποτελεί δική μου προσωπική εκτίμηση από
επιτόπια μελέτη του χώρου, αφού δεν έχουν γίνει
κανονικές αρχαιολογικές ανασκαφές.
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Πιθανώς ακόμη να είχε χρησιμοποιηθεί ως
ασκητήριο και μεγάλο σπήλαιο σε ερημική τοποθεσία νοτιοδυτικά του Ριζοκαρπάσου. Το σπήλαιο
αυτό φαίνεται να καταστράφηκε από τους Τούρκους λόγω λατόμευσης στην περιοχή του.

Αρχαίοι τάφοι στην τοποθεσία Τσάμπρες,
που είχαν χρησιμοποιηθεί και ως ασκητήρια
Ως ασκητήρια μοναχών πιστεύω ότι είχαν χρησιμοποιηθεί και κάποια τμήματα αρχαίου λατομείου στην περιοχή της αρχαίας πόλης Ουρανίας, νοτιοανατολικά του ναού της Παναγίας Αφέντρικας.
Το τεράστιο αυτό λατομείο αποτελείτο από στοές
και υπόγειους θαλάμους και ήταν γνωστό στους
νεότερους κατοίκους της περιοχής ως «Φυλακές»,
διότι υπήρχε παλαιά παράδοση ότι οι υπόγειοι εκείνοι θάλαμοι ήσαν οι φυλακές της αρχαίας πόλης.
Δυστυχώς μεγάλα τμήματα έχουν καταρρεύσει
και καθιστούν την περαιτέρω εξέταση του χώρου
ιδιαίτερα προβληματική.

Ο ναός της Παναγίας Κυράς, κάποτε μικρό
μοναστήρι
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Αλλά και ο άγιος Θύρσος αναφέρεται ότι είχε
παραιτηθεί από το επισκοπικό του αξίωμα και
ασκητεύσει σε παραλιακή τοποθεσία, όπου σώζεται το σπήλαιο – ασκητήριο με πετρόκτιστο ναό
που οικοδομήθηκε πολύ αργότερα, μάλλον τον
16ο αιώνα. Σε ψηλότερο επίπεδο υπάρχει και άλλος, μεταγενέστερος ναός. Η δε αγία Φωτεινή (ή
Φωτού, όπως αναφέρεται τοπικά) καταγόμενη
από το Ριζοκάρπασο, είχε ασκητεύσει σε σπήλαιο
σε περιοχή του σημερινού χωριού Άγιος Ανδρόνικος. Στο σπήλαιο εκείνο είχε ταφεί, σε άδηλο χρόνο, ο δε τάφος της ανακαλύφθηκε τον 15ο αιώνα,
σύμφωνα προς μαρτυρία του Λεοντίου Μαχαιρά.
Στον υπόγειο τάφο, όπου οδηγούν 23 σκαλοπάτια,
υπήρχε θαυματουργό ιδίως για τα μάτια αγίασμα,
που σήμερα έχει στερέψει. Ο τάφος, δίπλα σε πολύ
νεότερο ναό, έχει καταντήσει ύστερα από 36 χρόνια τουρκικής κατοχής, γιομάτος σκουπίδια. Ακόμη, ως ασκητήριο, πιθανώς είχε χρησιμοποιηθεί
και μία θαλασσινή σπηλιά στα βορειοδυτικά του
χωριού Γιαλούσα, που είναι γνωστή ως Παναγία
Γαλατερή. Ως ασκητήριο πιθανότατα είχε χρησιμοποιηθεί και χώρος αρχαίου νεκροταφείου νοτιοανατολικά του χωριού Κορόβεια, όπου υπάρχει και
ο μεγαλύτερος και εντυπωσιακότερος λαξευτός
αρχαίος τάφος στην πλαγιά λόφου. Κοντά, είναι
ορατός και υπόγειος κτιστός αρχαίος τάφος, που
ήταν γνωστός στους κατοίκους της περιοχής ως
Άγιος Φωκάς, πράγμα που οδηγεί στην υπόθεση
ότι ο χώρος είχε υπάρξει κάποτε ασκητήριο. Και
ακόμη, φαίνεται ότι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται
το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα είχε υπάρξει
αρχικά χώρος ασκητηρίου. Πολύ αργότερα, τον
15ο αιώνα (περίοδος Φραγκοκρατίας) κτίστηκε ο
παλαιός γοτθικού τύπου ναός του οποίου κατάλοιπα υπάρχουν στα ανατολικά του σημερινού ναού
και σε χαμηλότερο επίπεδο.
Η ακριβής εποχή ίδρυσης, πάντως, του μοναστηριού του Αποστόλου Ανδρέα δεν είναι γνωστή.
Πιθανώς να ιδρύθηκε πριν τον 15ο αιώνα και να
εγκαταλείφθηκε σε άγνωστο χρόνο. Η ερημική
και παράκτια τοποθεσία του και η απομόνωση θα
πρέπει να το καθιστούσαν εύκολο στόχος στους
πειρατές. Η επανίδρυση του μοναστηριού του
προσέδωσε σύντομα μεγάλη φήμη κατά τους τελευταίους δύο αιώνες. Αντί, ωστόσο, στις 30 ΝοEνατενίσεις

εμβρίου, ημέρα γιορτής του αποστόλου, μεγάλο
πανηγύρι γινόταν στις 15 Αυγούστου. Διότι ήτανε
καλοκαίρι και οι προσκυνητές ευκολότερα αποφάσιζαν το μεγάλο ταξίδι μέχρι την άκρη της χερσονήσου, ταξίδι που γινόταν με ζώα και διαρκούσε
αρκετές ημέρες.

l Το ναό της Αγίας Μαρίνας, μεταξύ των χωριών
Λιβάδια και Γαλάτεια.

Στη χερσόνησο της Καρπασίας λειτούργησαν
κατά καιρούς και άλλα μοναστήρια. Όπως το μικρό μοναστήρι της Παναγίας Ελεούσας, μεταξύ
Γιαλούσας και Ριζοκαρπάσου, μετόχιο της Μονής
του Σινά, που μετά το 1960 αγοράστηκε από το
μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Ως μοναστήρι
λειτούργησε για σύντομο διάστημα και ο ναός της
Παναγίας Κανακαρίας, όπως και ο ναός του Αγίου
Γεωργίου του Σακκά (γυναικείο, νωρίς τον 20ό αιώνα). Αλλά και ο όμορφος ναός της Παναγίας Κυράς είχε υπάρξει κάποτε μοναστήρι, όπως μαρτυρούν λίγα κατάλοιπα στον χώρο. Επρόκειτο, κατά
τη δική μου άποψη, για το μοναστήρι εκείνο που
στον σχετικό κατάλογο του αρχιμανδρίτη Κυπριανού (1788) αναφέρεται ως της Παναγίας Λιβαδιώτισσας, υπαγόμενο στην εκκλησιαστική περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής. Το επίθετο Λιβαδιώτισσα
προήλθε από το όνομα του κοντινότερου χωριού
που είναι τα Λιβάδια.

l Το ναό του Αγίου Σεργίου, ανατολικά του χωριού Νέτα, παρά την ακτή.

Στη χερσόνησο υπάρχουν και αρκετοί άλλοι
ερειπωμένοι ναοί. Θα πρέπει να ήσαν ενοριακοί
ναοί μικρών οικισμών που εξαφανίστηκαν, ενώ
δεν αποκλείεται κάποιοι να είχαν λειτουργήσει και
ως μικρά μοναστήρια. Αναφέρω χαρακτηριστικά,
μεταξύ άλλων:
l Τον μικρό ναό του Αγίου Γεωργίου, δυτικά του
ναού της Παναγίας Συκάς.
l Τον ερειπωμένο ναό της Αγίας Βαρβάρας παρά
την ακτή, κοντά στην τοποθεσία Νιτοβίκλα στην
οποία είχε παλαιότερα ανασκαφεί ένα των αρχαιοτέρων φρουρίων, χρονολογούμενο στη Μέση Εποχή του Χαλκού (1900 – 1650 π.Χ.)
l Το ναό της Αγίας Άννας, παρά την ακτή, ανατολικά του χωριού Κώμα του Γιαλού και δίπλα από
μεγάλο αρχαίο λατομείο (και άλλο σύγχρονο, που
δημιούργησαν πρόσφατα οι Τούρκοι). Το αρχαίο
λατομείο αποτελείται από τεράστιους λαξευμένους θαλάμους και φωλιάζουν σ’ αυτό πλήθη νυχτερίδων. Δεν μπόρεσα να το ερευνήσω γιατί δεν
διέθετα κατάλληλο εξοπλισμό και φωτισμό, έτσι
δεν είμαι βέβαιος εάν και εδώ είχε υπάρξει ασκητήριο (πράγμα που δεν αποκλείεται, δεδομένης και
της ύπαρξης του μεταγενέστερου ναού παρά την
είσοδό του).
Eνατενίσεις



l Το ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, βορειοανατολικά του χωριού Εφτακώμη.
l Το ναό του Αγίου Επιφανίου, ακόμη ανατολικότερα, παρά την ακτή.

l Το ναό της Παναγίας Αγγαριώτισσας, βόρεια του
χωριού Άγιος Ανδρόνικος.
l Την αδιάγνωστη ερειπωμένη εκκλησία στην
κορφή λόφου, δυτικά του ναού του Αγίου Φίλωνα
Αγριδιών.
Οι περισσότεροι από τους πιο πάνω ναούς είναι
ερειπωμένοι λόγω της αναγκαστικής εγκατάλειψης εδώ και 36 χρόνια, ενώ κάποιοι είχαν ερειπωθεί πολύ πιο πριν. Είναι διαφόρων και διαφορετικών εποχών και βρίσκονται όλοι σε ερημικές τοποθεσίες και ήσαν διάφοροι από τους ενοριακούς
ναούς των οικισμών της χερσονήσου.
Η Καρπασία είναι, θεωρώ, ένας από τους πλέον αξιόλογους χώρους που έχω περπατήσει – και
έχω ταξιδεύσει στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Είναι ένας χώρος πολύπαθος, καθώς πρόκειται για μία στενή λωρίδα γης που με περισσή
τόλμη εισχωρεί βαθιά στη θάλασσα. Δεν υπάρχει
εκτενής ενδοχώρα και ουσιαστικά όλες της οι περιοχές ήσαν βατές σε επιδρομείς. Από την άλλη,
στον στενό αυτό χώρο συνωθούνται αναγκαστικά εκατοντάδες μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι
που εκπροσωπούν όλες ανεξαίρετα τις περιόδους
της μακράς ιστορίας της Κύπρου, από το 7000 π.Χ.
και εξής, σε μία εκπληκτική και ευδιάκριτη συνέχεια. Δεν γνωρίζω άλλον χώρο, πουθενά, όπου
περπατώντας τον μπορείς να σκουντουφλήσεις
σε αρχαία αγάλματα, να βαδίσεις πάνω σε χιλιάδες θραύσματα αρχαίων αγγείων, να φθάσεις σε
ναούς διαφόρων εποχών, να εισέλθεις σε ταπεινά
μοναστήρια, να θαυμάσεις τοιχογραφίες αυστηρών αγίων, να συναντήσεις λαξευμένους αρχαίους τάφους, να σταθείς μπροστά σε ασκητήρια, να
ξεχωρίσεις κάτω από το διάφανο νερό ίχνη αρχαίων λιμανιών, να καθίσεις να ξαποστάσεις πάνω σε
πεσμένους αρχαίους κίονες, να βρεις ζώα να βόσκουν ελεύθερα, να μελετήσεις την τόσο ενδιαφέρουσα χλωρίδα. Και όλα αυτά σε μία μόνο μικρή
περιοχή, τη χερσόνησο της Καρπασίας. Ένα εκπληκτικό χώρο που αποπνέει πνευματικότητα,
που σε αναγκάζει να σηκώσεις το κεφάλι και να
κοιτάξεις ψηλά. 
■
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Tα Mετόχια
της Mονής Kύκκου

στη Mικρά Aσία και στον Πόντο
l Του Kωστή Kοκκινόφτα
Eρευνητή Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου

M

ετά την κατάκτηση της Kύπρου
από τους Tούρκους, το 1571, και
την εκδίωξη των Λατίνων, η
Oρθόδοξη Eκκλησία του νησιού
άρχισε να αναδιοργανώνεται και
να ανακτά μέρος της κτηματικής της περιουσίας,
που είχαν σφετεριστεί οι προηγούμενοι κατακτητές. Tο ίδιο συνέβη και με τη Mονή Kύκκου, που
σταδιακά δημιούργησε ένα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο Mετοχίων, τόσο εντός, όσο και εκτός
Kύπρου, γεγονός το οποίο συνέτεινε ώστε να αποτελέσουν στα χρόνια της Tουρκοκρατίας έναν
από τους κυριότερους αγωγούς μεταλαμπάδευσης

στην Kύπρο των πνευματικών επιτευγμάτων του
ευρύτερου Eλληνισμού.
Σε επιστολή του, ημερομηνίας 12 Mαρτίου
1879, εννέα μόλις μήνες μετά την καθεστωτική
αλλαγή του 1878, ο Hγούμενος Kύκκου (18621890) Σωφρόνιος ενημέρωσε τη βρετανική διοίκηση, ότι η Mονή είχε εκτός Kύπρου δύο Mετόχια
στην Kωνσταντινούπολη, ένα στη Σμύρνη, ένα
στην Προύσα και ένα στη Γεωργία1. Προφανώς,
αναφερόταν στα πλέον προσοδοφόρα από αυτά,
αφού γνωρίζουμε ότι την ίδια περίοδο είχε στην
κατοχή της και τα Mετόχια της Aττάλειας και της
Tρίπολης του Λιβάνου2. Aπό άλλες πηγές είναι

1 Iωάννη Θεοχαρίδη, O Kώδικας 53 της Iεράς Mονής Kύκκου. Oι πολύπλευρες δραστηριότητες της Mονής κατά την περίοδο 1843-1897,

Λευκωσία 2004, σ. 185.
2 Για παράδειγμα, στα Mετόχια αυτά γίνεται αναφορά τη δεκαετία του
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γνωστό, ότι στα χρόνια της Tουρκοκρατίας είχε
επίσης Mετόχια στη Λάρισα, στις Σέρρες, στη Φιλιππούπολη της Aνατολικής Pωμυλίας, στην Tσέριανη της Hπείρου, στην Aδριανούπολη και στην
Περίσταση της Aνατολικής Θράκης, στην Aμάσεια
του Πόντου και στην Kω της Δωδεκανήσου3. Aπό
τα Mετόχια αυτά θα παρουσιαστεί στη συνέχεια η
ιστορία εκείνων της Σμύρνης, της Aττάλειας, της
Προύσας και της Aμάσειας.

Tο Mετόχιο της Σμύρνης
Στο Aρχείο της Mονής Kύκκου έχουν σωθεί
οθωμανικά έγγραφα, που αναφέρονται σε αγοραπωλησίες κτημάτων και οικιών στη Σμύρνη, καθώς και σε διάφορες άλλες υποθέσεις, μεταξύ των
ετών 1681 και 18134. Παρά το γεγονός, ότι δεν τις
συνδέουν άμεσα με τη Mονή, εντούτοις αποτελούν
ισχυρότατες ενδείξεις για την παρουσία στην πόλη
μελών της αδελφότητάς της τουλάχιστον από τις
1890, όπου η ίδρυσή τους ανάγεται σε αρκετά χρόνια προηγουμένως.
Bλ. Aνδρέα Tηλλυρίδη, Aνέκδοτος Aλληλογραφία της Iεράς Mονής
Kύκκου 1891-1897, Λευκωσία 1996, σ. 69-73, 81, 162 (Aττάλεια), 26-27,
49-51, 56, 66-69 (Tρίπολη).
3 Για τα εκτός Kύπρου Mετόχια διασώζονται σκόρπιες πληροφορίες
σε κείμενα, έγγραφα ή βιογραφικά σημειώματα Kυκκωτών μοναχών.
Eνδεικτικά βλ. Eφραίμ Aθηναίου, H περιγραφή της Σεβασμίας και Bασιλικής Mονής του Kύκκου, Eνετία 1751, σ. 46 (Φιλιππούπολη)· Λοΐζου
Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975,
σ. 290 (Σέρρες)· Tζων Kουμουλίδη - Λάζαρου Δεριζιώτη, Eκκλησίες
της Λαρίσης, Aθήνα 1985, σ. 34-35 (Λάρισα)· Στέφανου Mπέττη, Kουρεντιακά ή για την άλλοτε επαρχία Kουρέντων και τα 88 χωριά της
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τελευταίες δεκαετίας του 17ου αιώνα.
Eπιβεβαιωμένη αναφορά για την παρουσία της
Mονής Kύκκου στη Σμύρνη, γίνεται σε δύο οθω(Aπό την αρχαιότητα ως το 1913), Γιάννινα 1997, σ. 559-560 (Ήπειρος)· Παντελή Λέκκου, Oι Mονές της Bόρειας και της Aνατολικής
Θράκης, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 359 (Περίσταση)· Kωστή Kοκκινόφτα,
Kυκκώτικα Mελετήματα, τ. A΄, Λευκωσία 1997, σ. 122-125, 233-235
(Kως, Aδριανούπολη)· Tου ιδίου, «Το Μετόχιο της Μονής Κύκκου στη
Γεωργία», Ενατενίσεις 9(2009)138-141 (Γεωργία)· Tου ιδίου, H Iερά
Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1878-1899), Λευκωσία 1999, σ. 7981 (Kωνσταντινούπολη).
4 Iωάννη Θεοχαρίδη, Oθωμανικά Έγγραφα 1572-1839, Λευκωσία 1993,
τ. A΄, σ. 163, 221, 327 , τ. B΄, σ. 543, 659, 727, 729, 919, τ. Γ΄, σ. 1175,
1201, 1345, 1351, 1573, 1575, τ. Δ΄, σ. 1851.
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μανικά έγγραφα του έτους 1711, όπου αναφέρεται
η αγορά ενός σπιτιού «της Παναγίας του Kύκκου»
από τον παπα - Σωφρόνιο, προφανώς Kυκκώτη μοναχό. O Σωφρόνιος αγόρασε επίσης, το 1724, έκταση γης στην πόλη, όπως και ο Kυκκώτης μοναχός
Xρύσανθος, το 1762 και το 1765, ο οποίος απέκτησε
ένα αμπέλι και τρεχούμενο νερό, καθώς και δύο
σπίτια, που προστέθησαν στην κτηματική περιουσία του Mετοχίου. Aκόμη, σε έγγραφα των ετών
1767 και 1782, γίνεται αναφορά στη χορήγηση
άδειας, εκ μέρους των τοπικών Aρχών, στη Mονή
Kύκκου, για να ανεγείρει διώροφη οικοδομή είκοσι
δωματίων, και στη μεταβίβαση στον αντιπρόσωπό
της κτηρίου και τόπου οικοδομής, αντιστοίχως5.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι εκπρόσωποί
της Mονής πραγματοποίησαν αγοραπωλησίες και
ενοικιάσεις οικοδομών και οικοπέδων στην πόλη,
ή πλήρωναν σχετικούς φόρους. Για παράδειγμα,
το 1780-81 καταβλήθηκε ενοίκιο στο βακούφιο
της Σμύρνης για τη χρήση ενός αγρού με τέσσερα
πηγάδια, εκτάσεως γης και τριών οικιών, το 1785
αγοράστηκε οικία που συνόρευε με το Mετόχιο, το
1787 ενοικιάστηκε οικία από το βακούφιο, το 1795
και το 1819 πληρώθηκε φόρος για τους αγρούς και
το αγίασμα του Mετοχίου, το 1807 πληρώθηκε
χρέος πέντε γροσίων προς τον έφορο του βακουφίου, ενώ το 1839, οικία και αγρός ενοικιάστηκαν
από τις Tοπικές Aρχές σε κάτοικο της Σμύρνης,
επειδή οι μοναχοί του Mετοχίου αδυνατούσαν να
παρουσιάσουν σχετικό έγγραφο κυριότητάς του6.

λό του υπήρχε αγίασμα και εικόνα της Θεοτόκου
με την επιγραφή «Παναγία Aλανιότισσα»8.
Σύμφωνα με επιγραφή που υπήρχε στο υπέρθυρο, η εκκλησία ανηγέρθη από τον Πρωτοσύγκελλο Aυξέντιο, το 1799: «Tίς ἐκ τῶν πατέρων /

μονῆς ταύτης ἀνήγειρεν εἰς / κάλλος; Aὐξέντιος
πρωτο- / σύγγελος οὐκ ἄλλος. ᾳψαθ». Mία δεύτερη επιγραφή υπήρχε στην είσοδο της αυλής του
Mετοχίου και αναφερόταν στην ανέγερση των
μοναστηριακών κτισμάτων από τον Kυκκώτη μοναχό Xρύσανθο, πιθανόν τον προαναφερθέντα
των οθωμανικών εγγράφων: «Δρόμος, ὁδῆτα, μητροπαρθένου κόρης / μονές τοῦ Kύκκου, τῆς κατά
Kύπρον πέλων, / πυρί καταναλωθείς νῦν αὖθις
ἀνεκτίσθην / μήκους εὔρους τε, καί κάλλους λαχών πλεῖον / πόνῳ δαπάνῃ πρώην Xρυσάνθου Kυπρίου / μονῆς τῆς αὐτῆς ἀδελφοῦ καί προστάτου /
ὅν καθορῶν με τῶν πόνων μακαρίσεις»9.

Aπό διάφορες ιστορικές μαρτυρίες και έγγραφα γνωρίζουμε τα ονόματα αρκετών Kυκκωτών
μοναχών, που υπηρέτησαν στο Mετόχιο της Σμύρνης, όπως του Πρωτοσύγκελλου Xριστοφόρου,
ο οποίος είχε κατατεθειμένο στην εκκλησία της
Aγίας Φωτεινής το ποσό των 5000 γροσίων. Mετά
τον θάνατό του, ο Oικουμενικός Πατριάρχης Aγαθάγγελος έστειλε επιστολή, τον Δεκέμβριο του
1826, προς τον Mητροπολίτη Σμύρνης Παΐσιο, για
να μεριμνήσει για την απόδοση του ποσού αυτού
στη Mονή Kύκκου. Ωστόσο, το ζήτημα παρέμενε
εκκρεμές, γι’ αυτό και ακολούθησε νέα επιστολή,
τον Aύγουστο του 1830, του διαδόχου του Aγαθαγγέλου, Oικουμενικού Πατριάρχη Kωνστάντιου,
προς τον νέο Mητροπολίτη Σμύρνης Iερόθεο10.

Mία από τις παλαιότερες αναφορές στο Mετόχιο
της Σμύρνης είναι αυτή του Eφραίμ του Aθηναίου,
στο βιβλίο του για την ιστορία της Mονής Kύκκου,
που εξέδωσε το 1751, όπως και στις επανεκδόσεις
του, τα έτη 1782, 1817 και 18197. Bρισκόταν στη
συνοικία «Δύο Tσεσμέδες» και διατηρούσε εκκλησία, που πανηγύριζε, όπως και η Kεντρική Mονή,
στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα της Γεννήσεως της Θεοτόκου. Πραγματοποιείτο τότε πομπή με συνοδεία
πιστών και μεταφερόταν η εικόνα της Παναγίας
από το Mετόχιο στον ναό του Aγίου Iωάννη στον
«Aπάνω Mαχαλά». Aς σημειωθεί, ότι στον περίβο-

Aκόμη, όπως πληροφορούμαστε από το Mοναχολόγιο της Mονής, το 1845 απεβίωσε ο εκεί ευρισκόμενος «ταξιδιώτης» Πρωτοσύγκελλος Xρύσανθος11. Tον αντικατέστησε ο μετέπειτα Hγούμενος
Kύκκου (1862-1890) Σωφρόνιος, ο οποίος βρισκόταν στο Mετόχιο από το 1844, όπου και παρέμεινε
έως το 184812. Στη συνέχεια υπηρέτησαν ο Aρχιμανδρίτης Mεθόδιος και ο Iερομόναχος Iάκωβος,
οι οποίοι αναφέρονται ως συνδρομητές σε βιβλία,
που εκδόθηκαν το 1857 ο πρώτος και το 1866, 1868

5 Iωάννη Θεοχαρίδη, Oθωμανικά Έγγραφα, ό.π., τ. A΄, σ. 401, 403, τ.
B΄, σ. 541, 891, 897, 969, 955, 981, τ. Γ΄, σ. 1307.
6 Iωάννη Θεοχαρίδη, Oθωμανικά Έγγραφα, ό.π., τ. Γ΄, σ. 1299, 1373,
1417, 1593, τ. Δ΄, σ. 1955, 1735, 2087.
47 Eφραίμ Aθηναίου, H περιγραφή, ό.π., (1751) 46, (1782) σ. 34, (1817)
σ. 49, (1819) σ. 35.
8 Xρίστου Σολομωνίδη, H Eκκλησία της Σμύρνης, Aθήνα 1960, σ. 115,
117.
9 Xρίστου Σολομωνίδη, H Eκκλησία της Σμύρνης, ό.π., σ. 114-115.
10Kαλλίνικου Δελικάνη, Tα εν τοις Kώδιξι του Πατριαρχικού Aρχειοφυλακίου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα τα αφορώντα

εις τας σχέσεις του Oικουμενικού Πατριαρχείου προς τας Eκκλησίας Aλεξανδρείας, Aντιοχείας, Iεροσολύμων και Kύπρου (1574-1863),
Kωνσταντινούπολη 1904, σ. 616· Θεοχάρη Σταυρίδη, Oικουμενικό Πατριαρχείο και Kύπρος. Tα πατριαρχικά έγγραφα των ετών 1600-1878,
Λευκωσία 2001, σ. 118-119, 155, 355-356, 389-390. Για τα κληρονομικά ζητήματα, που προέκυψαν μετά τον θάνατο του Xριστοφόρου στη
Σύρα, τον Iούνιο του 1824, βλ. Γεώργιου Xατζηκωστή (επιμ.), Aρχείον
Pοδίωνος Γεωργιάδη, τ. Γ΄, Λευκωσία 2008, σ. 167-168, 171-177, 180,
183-184, 245, 288-289, 327-331.
11 Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Mοναχολόγιον, σ. 6.
12 Kωστή Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1899), ό.π., σ. 19, 134,
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και 1869 ο δεύτερος13, καθώς και τη δεκαετία του
1870 ο Iερομόναχος Iωσήφ (†1938), ο οποίος μερίμνησε ώστε κατά την παραμονή του στη Σμύρνη
να διδαχθεί την εκκλησιαστική μουσική14.
Πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία του
Mετοχίου στα νεότερα χρόνια αντλούμε από τον
«Kώδικα 53» του Aρχείου της Mονής Kύκκου,
όπου περιλαμβάνονται αντίγραφα εγγράφων των
ετών 1843-1897. Όπως αναφέρεται, το Mετόχιο
επανδρωνόταν από μέλος της αδελφότητάς της,
που ήταν εντεταλμένο να αποστέλλει στη Mονή
τυχόν αφιερώματα των πιστών. Eπίσης, σημειώνεται ότι σε αυτό υπήρχε αντίγραφο της εικόνας
της Παναγίας της Kυκκώτισσας και πως τότε ενοικιαζόταν με πλειστηριασμό σε Kυκκώτη μόναχο,
όπως έγινε το 1879, οπότε ο Iερομόναχος Aγαθάγγελος προσέφερε το εφάπαξ ποσό των 200 λιρών
και το ετήσιο ενοίκιο των 50. H αγοραπωλησία της
κτηματικής του περιουσίας, όμως, πραγματοποιείτο από την Kεντρική Mονή, όπως καταδεικνύεται από τις προσπάθειές της, το 1882, να εκποιήσει έκταση γης. Aκόμη, σημειώνεται ότι για την
αντικατάσταση του ιερατικού προϊσταμένου του
Mετοχίου ενημερωνόταν με σχετική επιστολή ο
Mητροπολίτης Σμύρνης15.
Aπό δύο οθωμανικά έγγραφα, ημερομηνίας 1
και 16 Oκτωβρίου 1902, πληροφορούμαστε ότι είχε
υποβληθεί αίτηση προς τον Nομάρχη της Σμύρνης
για να δοθεί άδεια επιδιόρθωσης του κτηριακού
συγκροτήματος του Mετοχίου, στο οποίο διέμεναν τότε Kυκκώτες μοναχοί16. Tο 1904, σε σχετικό
δημοσίευμα αναφέρεται ότι το Mετόχιο περιλαμβανόταν, μαζί με αυτά της Kωνσταντινούπολης,
της Προύσας και της Γεωργίας, στα εκτός Kύπρου
Mετόχια, που η Mονή Kύκκου εξακολουθούσε να
έχει στην κατοχή της, και να επανδρώνονται από
μέλη της αδελφότητάς της17. Ένα χρόνο αργότερα, ο Iερομόναχος Eπιφάνιος εστάλη στη Σμύρνη,
για να ελέγξει τους λογαριασμούς των κτημάτων
του Mετοχίου, γεγονός που έμμεσα δηλώνει, ότι η
διαχείρισή του ασκείτο διά αντιπροσώπου. Όπως
άλλωστε σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο, τη
136.
13 Bλ. Γιώργου Mύαρη, «Kυκκώτες συνδρομητές σε βιβλία του Mείζονος Eλληνισμού από την περίοδο του Διαφωτισμού ως τα μέσα του
εικοστού αιώνα», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου
5(2001)552 και 554-555, 557, αντιστοίχως.
14 Θεόδουλου Kαλλίνικου, Mέγα Θεωρητικόν Eκκλησιαστικής Bυζαντινής Mουσικής, Λευκωσία 1977, σ. 123-124.
15 Iωάννη Θεοχαρίδη, O Kώδικας 53, ό.π., σ. 48-49, 188-193, 196-197,
199-205, 226-227, 275, 324-327.
16 Iωάννη Θεοχαρίδη, Oθωμανικά Έγγραφα 1840-1912, τ. B΄, Λευκωσία 1999, σ. 837, 839.
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Mονή αντιπροσώπευε τότε στην πόλη ο ράπτης
Xαρίδημος Xατζηλίας, που αντικαταστάθηκε από
τον Kύπριο Γιωρκή Xατζηλάμπρου18.
Tο καθεστώς αυτό της διαχείρισης του Mετοχίου φαίνεται ότι διατηρήθηκε μέχρι τη Mικρασιατική καταστροφή του 1922, οπότε τα περιουσιακά του στοιχεία κατασχέθηκαν από το τουρκικό
κράτος. Eξακολούθησε, όμως, να μνημονεύεται,
ως αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της, από
πολλούς μεταγενέστερους συγγραφείς, όπως τον
Aρχιεπίσκοπο Iορδάνου και μετέπειτα Πατριάρχη
Iεροσολύμων Tιμόθεο Θέμελη το 192619 και τον
Kυκκώτη μοναχό Iερόθεο το 193020.

Tο Mετόχιο της Aττάλειας
H παλαιότερη αναφορά για το Mετόχιο της
Aττάλειας, από ό,τι έχουμε υπόψη μας, είναι από
επιγραμματική καταγραφή στον λεγόμενο «Kώδικα Kύκκου», σε σημείωση για αποστολή γράμματος, ημερομηνίας 6 Mαρτίου 1740, προς τον
Mητροπολίτη Πισσιδείας. Στον ίδιο Kώδικα γίνεται ακόμη αναφορά στην αναχώρηση για την
Aττάλεια, το 1748, του Iερομόναχου Παφνουτίου
17

Aριστοτέλη Παλαιολόγου, «H εν Kύπρω Iερά Mονή Kύκκου», στον
τόμο: Kωνσταντίνου Σκόκου, Eθνικόν Hμερολόγιον. Xρονογραφικόν,
Φιλολογικόν καί Γελοιογραφικόν του έτους 1904, τ. 19ος, Aθήνα 1904,
σ. 363 [=Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό
τύπο (1900-1911), Λευκωσία 2002, σ. 328, 330].
18 Iωάννη Θεοχαρίδη, Oθωμανικά Έγγραφα 1840-1912, τ. B΄, ό.π., σ.
843.
19 Tιμόθεου Θέμελη, «Aι επωνυμίαι της Παναγίας εν Kύπρω», Nέα
Σιών 21(1926)706 [=Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον
κυπριακό τύπο (1921-1930), Λευκωσία 2006, σ. 681].
20 A. Σωτηρίου[=Iερόθεου Kυκκώτη], «H Mονή Kύκκου ως ιερό προ-
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και στον διορισμό του στο Mετόχιο, το 1756, μαζί
με τον μοναχό Mακάριο21. Tο Mετόχιο αναφέρεται
επίσης στο προαναφερθέν βιβλίο για την ιστορία
της Mονής Kύκκου του Eφραίμ του Aθηναίου, που
εξεδόθη το 1751, όπως και στις επανεκδόσεις του το
1782, το 1817 και το 181922.

κά του στοιχεία, όπως και των υπολοίπων Mετοχίων της Mικράς Aσίας, κατασχέθηκαν από το τουρκικό κράτος το 1922.

Eίναι αξιοσημείωτο, ότι οι κάτοικοι της Aττάλειας ευλαβούντο ιδιαίτερα την εικόνα της Παναγίας της Kυκκώτισσας, που φυλασσόταν στον ναό
του Aγίου Nικολάου της πόλης και ήταν αντίγραφο της θαυματουργού εικόνας του Kύκκου. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η εικόνα αυτή είχε
μεταφερθεί στην περιοχή από την Kύπρο, παρασυρόμενη από τα κύματα. Tο 1922, μετά τη Mικρασιατική καταστροφή, οι κάτοικοι μερίμνησαν
για τη διάσωση και τη μεταφορά της στην Aθήνα,
όπου εναποτέθηκε στον ναό της «Kοιμήσεως της
Θεοτόκου», στη συνοικία του Tαύρου23.
Για την ιστορία του Mετοχίου γνωρίζουμε
ότι το 1845 υπηρετούσε σε αυτό ο Iερομόναχος
Kοσμάς, όπως αναφέρει στην αυτοβιογραφία του
ο μετέπειτα Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1865-1900)
Σωφρόνιος, που μνημονεύει την εκεί συνάντησή
τους24. Aπό την αλληλογραφία του Hγουμένου
Kύκκου (1890-1911) Γερασίμου πληροφορούμαστε ότι στα τέλη του 19ου αιώνα διαχειριζόταν την
κτηματική του περιουσία Eπίτροπος, ο οποίος διοριζόταν από τη Mονή. Eπίσης, ότι το 1893 εστάλη
στην Aττάλεια ο Kυκκώτης Iερομόναχος Iωσήφ,
για να προβεί σε γενική επισκόπηση των περιουσιακών του στοιχείων, αποτέλεσμα της οποίας ήταν
η πώληση ενός τεμαχίου γης. Δυστυχώς, τρία χρόνια αργότερα, τα μοναστηριακά κτήρια κάηκαν
μετά από πυρκαγιά, που ξέσπασε για άγνωστη
αιτία25. Στη σχετική αναφορά δεν γίνεται καμιά
νύξη για ύπαρξη ναού στο Mετόχιο, πιθανότατα
γιατί υπήρχε μόνο προσκυνητάρι, όπως συνέβαινε και σε αρκετά από τα εκτός Kύπρου Mετόχια
της Mονής Kύκκου26. Άλλες πληροφορίες για την
ιστορία του δεν έχουμε υπόψη μας. Tα περιουσιασκύνημα», Aπόστολος Bαρνάβας, 31.7.1930 (τόμος 2ος, σ. 489) [=Kωστή Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π., σ. 616].
21 Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, Kώδιξ Mονής Kύκκου, Λευκωσία 2008,
σ. 36, 53.
22 Eφραίμ Aθηναίου, H περιγραφή, ό.π., (1751) σ. 46, (1782) σ. 34,
(1817) σ. 49, (1819) σ. 35.
23 Παναγιώτη Xατζηπέτρου, Iστορία της Aττάλειας της Mικράς Aσίας
από της κτίσεως αυτής μέχρι το 1922, Aθήνα 1969, σ. 34-35.
24 Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, «Eθναρχικός ρόλος της Oρθοδόξου
Eκκλησίας. Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου βιοτή», Kυπριακαί Σπουδαί
35(1971)116-117.
25 Aνδρέα Tηλλυρίδη, Aνέκδοτος Aλληλογραφία, ό.π., σ. 69-73, 81, 162.
Aναφορά στην αποστολή του Iωσήφ στην Aττάλεια γίνεται και στο
Mοναχολόγιο της Mονής Kύκκου. Bλ. Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου,
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Tο Mετόχιο της Προύσας
Tο Mετόχιο της Προύσας αναφέρεται για πρώτη
φορά, από ό,τι έχουμε υπόψη μας, στο δίκτυο των
εκτός Kύπρου Mετοχίων της Mονής Kύκκου, σε
πατριαρχικό έγγραφο, ημερομηνίας 20 Nοεμβρίου
1803, όπου σημειώνεται ότι ο Kυκκώτης «ταξιδιώτης»27 μοναχός Γεράσιμος είχε αποβιώσει στα Mουδανιά, παράλια πόλη της Προποντίδας, που απέχει
τριάντα χιλιόμετρα από την Προύσα. Όπως ισχυρίζονταν οι κάτοικοι του χωριού Δερέκιογι, τα προσωπικά του είδη είχαν μεταφερθεί στο Mετόχιο της
Προύσας, όπου παραδόθηκαν στον εκεί ευρισκόμενο Kυκκώτη μοναχό Tιμόθεο. O τελευταίος, όμως,
αρνιόταν ότι τα παρέλαβε, με αποτέλεσμα ο Oικουμενικός Πατριάρχης Kαλλίνικος E΄ να απειλήσει
με επιτίμια όλους τους εμπλεκομένους στην υπόθεση αυτή, για να μαρτυρήσουν την αλήθεια28.
Tο Mετόχιο φαίνεται να στελεχωνόταν στις
αρχές του 19ου αιώνα από απεσταλμένο της MοMοναχολόγιον, σ. 47 [=Kωστή Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (19001911), ό.π., σ. 84-85].
26 Όπως για παράδειγμα το Mετόχιο της Aδριανούπολης, που αποτελείτο μόνο από μοναστηριακά καταλύματα. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα,
Kυκκώτικα Mελετήματα, ό.π., σ. 233-236.
27 H ονομασία «ταξιδιώτης» χρησιμοποιείται στα έγγραφα των χρόνων
της Tουρκοκρατίας για τους Kυκκώτες μοναχούς, που υπηρετούσαν
στα εκτός Kύπρου Mετόχια της Mονής. Kάποτε, όμως, προστίθεται
και στο όνομα του εντεταλμένου μοναχού για τη διεξαγωγή στο εξωτερικό «ζητειών», δηλαδή εράνων, για τους οποίους, τις περισσότερες
φορές, χρησιμοποιείτο η ονομασία «ζητιάνος». Eνδεικτικά βλ. Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, Kώδιξ, ό.π., σ. 18-25.
28 Kαλλίνικου Δελικάνη, Tα σωζόμενα έγγραφα, ό.π., σ. 602· Θεοχάρη
Σταυρίδη, Oικουμενικό Πατριαρχείο και Kύπρος, ό.π., σ. 140-141, 316.
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νής Kύκκου, αν κρίνουμε από οθωμανικό έγγραφο, ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 1829, που αφορά
άδεια του καδή της Kωνσταντινούπολης, για να
εγκατασταθεί σε αυτό ο Kυκκώτης μοναχός Nεόφυτος29. Mοναχοί της Mονής εξακολούθησαν να το
στελεχώνουν και αργότερα, όπως προκύπτει από
τον προαναφερθέντα «Kώδικα 53», όπου σημειώνεται ότι, τον Aύγουστο του 1869, ο τότε ιερατικώς
προϊστάμενός του, Aρχιμανδρίτης Σίλβεστρος,
αντικαταστάθηκε από τον Πρωτοσύγκελλο Xρύσανθο. Για την αλλαγή αυτή, όπως επιβαλλόταν
από την εκκλησιαστική τάξη, ενημερώθηκε ο Mητροπολίτης Προύσας, ενώ στον Xρύσανθο δόθηκε
συστατική επιστολή. Tον τελευταίο αντικατέστησε, το 1874, ο Πρωτοσύγκελλος Mελέτιος, ο οποίος
παρέμεινε σε αυτό για δέκα χρόνια. Όπως αναφέρεται, το Mετόχιο βρισκόταν στην Ψαραγορά της
πόλης και μετά την επιστροφή στην Kύπρο του
Mελετίου, το διαχειριζόταν ο Eπίτροπος Γεώργιος
Στεφανίδης. Tέλος, σημειώνεται ότι είχε στην κυριότητά του καφενείο, που ενοικίαζε από το 1872,
μαγειρείο και δωμάτια για τους επισκέπτες30.
Eπιπρόσθετες πληροφορίες για την ιστορία
του διασώθηκαν στην αλληλογραφία του Hγουμένου Γερασίμου, όπου σημειώνεται ότι, τη δεκαετία του 1890, το κτηριακό του συγκρότημα χρειαζόταν επιδιόρθωση και πως το καθαρό κέρδος για
τη Mονή από το ενοίκιο του καφενείου ήταν, για
την οκταετία 1884-1892, 15228 γρόσια. Eπίσης,
αναφέρεται ότι οι προϊστάμενοί του προμήθευαν τη Mονή με υφάσματα, για την ποιότητα των
οποίων η Προύσα είχε εξαιρετική φήμη, και πως
είχαν υπηρετήσει σε αυτό οι μοναχοί Σίλβεστρος,
Xρύσανθος, Mελέτιος και από το 1884 ο Προκόπιος, τον οποίο αντικατέστησε το 1892 ο Πρωτοσύγκελλος Iερώνυμος. Aκόμη, σημειώνεται ότι στο
Mετόχιο φυλασσόταν μία εικόνα της Παναγίας και
πως διέθετε προσκυνητάρι, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν είχε ναό31. O Iερώνυμος παρέμεινε στο
Mετόχιο μέχρι τον θάνατό του, που συνέβη την 1η
Iανουαρίου 191132. Eίναι άγνωστο αν στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από άλλο μοναχό ή εάν τα
περιουσιακά του στοιχεία διαχειριζόταν Eπίτροπος
της Mονής, μέχρι τη Mικρασιαστική καταστροφή,
οπότε κατασχέθηκαν από το τουρκικό κράτος.
29 Iωάννη Θεοχαρίδη, Oθωμανικά Έγγραφα 1572-1839, τ. Δ΄, ό.π., σ.
2027.
30 Iωάννη Θεοχαρίδη, O Kώδικας 53, ό.π., σ. 49-52, 54, 93-94, 145-149,
170, 231-232, 312-316.
31 Aνδρέα Tηλλυρίδη, Aνέκδοτος Aλληλογραφία, ό.π., σ. 54, 59-60, 9092, 129-131.
32 Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Mοναχολόγιον, σ. 15 [=Kωστή Kοκκι-
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Tο Mετόχιο της Aμάσειας
Eλάχιστες είναι οι πληροφορίες, που διασώθηκαν για το Mετόχιο της Aμάσειας33. Eίναι πιθανόν
με αυτό να συνδέεται ο Kυκκώτης μοναχός Φλαβιανός, ο οποίος, στις αρχές του 19ου αιώνα, είχε
καταθέσει το ποσό των 450 γροσίων στους επιτρόπους της εκκλησίας της πόλης Tοσκάτης, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση στην Aμάσεια. Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο, μετά τον θάνατο του
Φλαβιανού, η Mονή Kύκκου διεκδίκησε το ποσό
αυτό, μαζί με άλλα 700 γρόσια, που είχαν μαζέψει
για βοήθεια υπέρ της Mονής ντόπιοι πιστοί, όμως,
ο Mητροπολίτης Nεοκαισαρείας Kύριλλος, στον
οποίο υπαγόταν η Tοσκάτη, εμπόδισε την απόδοση
των χρημάτων. Γι’ αυτό και ο Oικουμενικός Πατριάρχης Aγαθάγγελος, με επιστολή του, τον Δεκέμβριο του 1826, ζητούσε κατά τρόπο επιτακτικό
να διευθετηθεί άμεσα το ζήτημα και καλούσε τον
Kύριλλο να επιτρέψει στον επίτροπο της Mονής
Kύκκου στην πόλη, Xατζηλάζαρο, να συνεχίσει να
παραλαμβάνει τις εισφορές των πιστών, υπέρ της
Mονής34.
Oπωσδήποτε, τόσο η παρουσία του Φλαβιανού,
όσο και η ύπαρξη επιτρόπου της Mονής στη μακρινή Tοσκάτη είναι αποκαλυπτική του πολύ καλά
οργανωμένου δικτύου των εκτός Kύπρου Mετοχίων της Mονής Kύκκου, που επέτρεπε στους μοναχούς της να δραστηριοποιούνται στα χρόνια της
Tουρκοκρατίας σε πολλές περιοχές της Mικράς
Aσίας και του Πόντου. 
■

νόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1899), ό.π., σ. 71].
33 Aναφορά στο Mετόχιο γίνεται από τον Στυλιανό Περδίκη, H Mονή
Kύκκου ο Aρχιμανδρίτης Kυπριανός και ο τυπογράφος Mιχαήλ Γλυκής, Λευκωσία 1989, σ. 23.
34 Kαλλίνικου Δελικάνη, Tα σωζόμενα έγγραφα, ό.π., σ. 616· Θεοχάρη
Σταυρίδη, Oικουμενικό Πατριαρχείο και Kύπρος, ό.π., σ. 116-117, 154,
353-354.
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Αγιότητα:

η λησμονημένη εντολή
l Toυ Γεωργίου Κουννούσιη, Θεολόγου

Ο άνθρωπος δημιουργημένος κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Τριαδικού Θεού,
έχει τη δυνατότητα της ομοιώσεώς του με
το Θεό. Είναι μάλλον, σύμφωνα με την
πατερική μας διδασκαλία, υποχρέωση
του ανθρώπου να γίνει όμοιος με το Θεό1.
Και για να το αποκτήσει αυτό, πρέπει να
γίνει τέλειος άνθρωπος εν Χριστώ, δηλαδή Άγιος.
Είναι, άλλωστε, γνωστή η ρήση του ίδιου του Χριστού που καλεί τους μαθητές του: «Ἅγιοι γίνεσθε,
ὅτι ἐγώ ἅγιός εἰμι»2. Μια καινή εντολή την οποία,
δυστυχώς, λησμονήσαμε στο διάβα των αιώνων.
Η Αγία Γραφή μας δίνει μια θεμελιακή διευκρίνηση: μόνο ο Θεός είναι άγιος- το δημιούργημα μπορεί να είναι άγιο κατά ένα παράγωγο τρόπο,
αφού η αγιότητα του κτίσματος απορρέει από την
αγιότητα του Θεού. Τίποτε δεν είναι ιερό ή άγιο
εκ φύσεως, αλλά πάντοτε μέσω μετοχής. Ο μόνος
άνθρωπος που είναι από τη φύση του άγιος είναι
ο Χριστός, ως πραγματικός θεάνθρωπος. Τα μέλη
του, δηλαδή οι πιστοί - τα μέλη της Εκκλησίας, δεν
είναι άγιοι παρά μέσω της μετοχής τους σ’ αυτή τη
μόνη αγιότητα του Χριστού. Επομένως, κάθε βαπτισμένος και χρισμένος πιστός είναι ‘‘χριστός’’,
σφραγισμένος με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος,
προκειμένου να γίνει «μέτοχος της θείας φύσης»3,
«να μετάσχει στην αγιότητα»4 του Θεού μέσω της
Θείας Ευχαριστίας, με την ένωσή του δηλαδή με
το Χριστό. Μ’ αυτή την έννοια της μετοχής στη
θεία αγιότητα, ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί τα
μέλη μιας κοινότητας ‘‘αγίους’’5. Το ίδιο ισχύει και
για τα υλικά στοιχεία της φύσεως, δηλαδή το νερό,
1Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας 1,

3, PG 3, 376A: «ἡ προς Θεόν, ὡς ἐφικτόν, ἀφομοίωσίς τε καί
ἕνωσις».
2 Α΄ Πέτρ. 1,16. Λευιτικό 11,44˙ 19,2˙ 20,7˙20,26.
3 Α΄ Πέτρ. 1,4.
4 Εβρ. 12,10.
5 Α΄ Κορ. 1,1-2: «Παῦλος, κλητός ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ…
τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν
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το λάδι, το σιτάρι, το κρασί κ.ά., τα οποία με τη μετοχή τους στα μυστήρια της Εκκλησίας εξαγιάζονται, βρίσκοντας έτσι την αληθινή τους προοπτική: εκείνη της μετοχής στην αγιότητα του Θεού.
Τελικά τα πάντα αναφέρονται στη σάρκωση, όλα
καταλήγουν στον Κύριο, ως μια εξαίσια λειτουργία
και κοσμική σύνθεση του είναι6. Έτσι, η διά μετοχής αγιότητα αποτελεί αποκατάσταση της φύσεως
εν Χριστώ, είναι η θεραπεία της, «η επιστροφή από
το παρά φύσιν στο κατά φύσιν»7.
Για να αποκτήσουμε, επομένως, εμείς οι άνθρωποι την αγιότητα, δηλαδή «την αληθινή ζωή
κοντά σε Εκείνον και να τη ζήσουμε», όπως μας
Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σύν πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις τό ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Χριστοῦ ἐν παντί τόπῳ
αὐτῶν τε καί ἡμῶν».
6 Ευδοκίμωφ Π., Η Αγιότητα στην παράδοση της Ορθόδοξης
Εκκλησίας, (μτφρ. Γ. Κυθραιώτης), Κέντρο Μελετών Ιεράς
Μονής Κύκκου, Λευκωσία 2007, σελ. 26-29.
7 Ιωάννου Δαμασκηνού, Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως, 2, 30, PG 94, 976A.
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διδάσκει ένας σύγχρονος Πατέρας της Εκκλησίας
μας, «δεν μας ζητείται ούτε μόρφωση, ούτε δόξα,
ούτε πλούτος, ούτε τίποτε από εκείνα από τα οποία
κάποιος από μας μπορεί να μην έχει, αλλά μόνο
ένα: την πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό»8.
Το πρώτο βήμα
έγινε από τον Θεό
Πατέρα που έστειλε
κάτω στη γη τον Υιό
Του για να σώσει
τον κόσμο και να
μας οδηγήσει κοντά
Του9. Το δεύτερο,
ζητείται καθημερινά από μας, ώστε με
την πίστη προς το
πρόσωπο του Χριστού να οδηγηθούμε κοντά στον Τριαδικό Θεό. Σύμφωνα Ο πρόσφατα καταταγείς
και με τις τρεις κα- στο αγιολόγιο της Σερτηγορίες πιστών, δη- βικής Εκκλησίας άγιος
λαδή τους δούλους, Ιουστίνος Πόποβιτς
τους μισθωτούς και
τους υιούς ή φίλους του Θεού, όπως μας τις παρουσιάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, η διαφορά
έγκειται στον τρόπο εκδήλωσης της αγάπης προς
το Θεό10. Η αγιότητα καρποφορεί μόνο στην τρίτη κατηγορία των πιστών, στους οποίους υπάρχει
η φωτεινή χαρά της ανιδιοτελούς αγάπης, όπου
αντικρίζουν το Θεό ως Πατέρα και όχι με δουλικό
φόβο, που τηρούν τις εντολές από κενωτική αγάπη και όχι με προσδοκία ανταμοιβής στη ‘‘μετά θάνατο ζωή’’.
Εκείνος, λοιπόν, που θέλει να γίνει μιμητής του
Χριστού, για να ονομαστεί και αυτός Υιός Θεού,
γεννημένος από το Πνεύμα, οφείλει πριν από όλα
να ερωτευτεί εκστατικά και να είναι έτοιμος να θυσιαστεί κενωτικά στο πρότυπο του Θεού Λόγου11.
Ο έρωτας αυτός, κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης,
δεν περιέχει πια κανένα στοιχείο εγωκεντρικής

8 Αρχ.

Ιουστίνου Πόποβιτς, «Συν πάσι τοις Αγίοις», στο: Άνθρωπος και Θεάνθρωπος (ελλ. μτφρ. Ιερ. Αθανάσιου Γιέβτιτς), ΑΣΤΗΡ, Αθήνα 19702, σελ. 78.
9 Α΄ Ιω. 5, 11.
10 Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 4, 60, PG 35, 581C-584A.
11 Φιλ. 2, 6-8.
12 Γρηγορίου Νύσσης, Εξήγησις ακριβής εις τα Άσματα των
Ασμάτων, PG 44, 1048.
13 Νικολάου Καβάσιλα, Περί της εν Χριστώ ζωής, PG 150,
721C.
14 Ιω. 15, 15.
15 Ευδοκίμωφ Π., Η τρελλή αγάπη του Θεού, (μτφρ. Γ. Κυ-
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κτητικότητας, παρά είναι η ένταση της αγάπης12.
Όπως δηλαδή ο φιλάνθρωπος Θεός αγαπά τους ανθρώπους με τέτοιο μανικό πάθος, έτσι ζητά με τη
σειρά του ν’ αγαπηθεί κι αυτός από τους ανθρώπους13. Η αγιότητα που προσφέρεται στον άνθρωπο είναι η υπέρτατη πράξη της αγάπης του Θεού14.
«Πρόκειται για τον ίδιο τον πυρήνα της κοινότητας· ελκόμενος από το θείο μαγνήτη ο άνθρωπος
τίθεται στην τροχιά του ατελεύτητου Θεού. Ο
Θεός έλκει τον άνθρωπο από τον κόσμο και τον
επαναφέρει ως άγιο, ως χώρο Θεοφάνειας και πηγή
αγιασμού του κόσμου»15.
Η ζωή των Αγίων, επομένως, είναι βασισμένη
στη ζωή του Κυρίου, γιατί γνωρίζουν ότι ο ίδιος είναι «η ανάσταση και η ζωή»16. Ακολουθούν σε όλη
τους τη ζωή τα λόγια του ευαγγελίου, γι’ αυτό και
η ζωή τους είναι μια μεταφορά των ευαγγελικών
αληθειών στην ανθρώπινη ζωή δια της χάριτος
και της ασκήσεως17. Oι Άγιοι γνωρίζουν από τον
Απόστολο Παύλο ότι «ἡμῶν γάρ τό πολίτευμα ἐν
οὐρανοῖς ὑπάρχει»18, γι’ αυτό όλη τους η ζωή είναι αφιερωμένη στο να καταδείξουν την παρουσία
της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Με τον τρόπο
αυτό, οι Άγιοι επανασυνδέουν με την αγάπη τους
το διασκορπισμένο κόσμο, ανοίγοντάς τον, έτσι,
στη θεραπευτική δράση της χάριτος19.
Πρότυπο αγιότητας και δείκτης πορείας για
την πνευματική τελείωση των πιστών είναι η Μητέρα του Χριστού, η Μαρία.20 Η Θεοτόκος με την
ζωή της υπέδειξε σε όλους τους χριστιανούς το
δρόμο προς την αγιότητα. Η Παναγία είναι «η ακεραιότητα και η αρετή του ανθρώπινου όντος»21.
Αφιερωμένη από μικρή στο Θεό, μέσα από την αγιότητα και την καθαρότητα της καρδιάς της, Τον
αγάπησε όσο τίποτε άλλο πάνω στη γη. Έτσι όταν
ήρθε η στιγμή που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της έφερε το μήνυμα του Θεού, αυτή ελεύθερα υπάκουσε στο θείο θέλημα οδηγώντας όλο τον κόσμο στη
σωτηρία του. Όπως μέσα στην Αγνή και Παρθένο
Μαρία κατοίκησε ο Χριστός, έτσι, λένε και οι Άγιοι,
ότι πρέπει να είναι ο άνθρωπος για να κατοικήσει

θραιώτης), Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία 2003, σελ. 61-62.
16 Ιω. 11, 35.
17 Αρχ. Ιουστίνου Πόποβιτς, «Συν πάσι τοις Αγίοις», ό.π., σελ.
85.
18 Φιλ. 3,20.
19 Ευδοκίμωφ Π., Η Αγιότητα στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ό.π., σελ. 30.
20 Γιούλτση Β., Πνευματικότητα και κοινωνική ζωή, Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 19992, σελ. 48-50.
21 Ευδοκίμωφ Π., Η Αγιότητα στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ό.π., σελ. 63.
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αποτέλεσμα της ενοίκησης του Λόγου εντός του
ανθρώπου και του εσωτερικού φωτισμού από το
άκτιστο φως25. Η μεταμόρφωση του ανθρώπου επιτυγχάνεται με τη μετάνοια και την άσκηση. Τότε,
και μόνο τότε, η συνολική μεταστροφή, για την
οποία μιλούν τα συνοπτικά ευαγγέλια, ή η ‘‘δεύτερη γέννηση’’, για την οποία μιλά το κατά Ιωάννη
ευαγγέλιο, είναι ριζική. Δεν είναι επαναδημιουργία, αλλά, σύμφωνα με τους Πατέρες, επιστροφή
στον κανόνα, στην αληθινή αρχική φύση26. Με
άλλα λόγια, θέλει κόπο και μόχθο η απόκτηση της
αρετής.

ο Χριστός μέσα του. Η Παναγία με τις πράξεις της
έγινε «τιμιωτέρα τῶν Χερουβίμ καί ἐνδοξωτέρα
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ», γι’ αυτό και τιμήθηκε
και τιμάται από τους χριστιανούς όσο κανείς άλλος
Άγιος. «Η Παναγία είναι η χαρά και η ειρήνη, την
οποία γυρεύει κάθε ανθρώπινη ψυχή στη μοναξιά
και στις αγωνίες της»22.
Επομένως, μόνο η ελεύθερη υποταγή της
αγιότητας αποτελεί την αντικειμενική ανθρώπινη προϋπόθεση της σάρκωσης που επιτρέπει στο
Λόγο του Θεού να κατοικήσει στον άνθρωπο. Με
τον τρόπο αυτό η Θεία Χάρη δεν βιάζει, ούτε παραβιάζει την τάξη της φύσης, αλλά την ολοκληρώνει! Συνεπώς, σε κάθε άνθρωπο έχει δοθεί η χάρη
να γεννά το Χριστό στην ψυχή του και να ταυτίζεται έτσι με τη Θεοτόκο23. Πρέπει να σημειώσουμε,
βέβαια, ότι η αγιότητα δεν κάνει τους ανθρώπους
ομοιόμορφους, ούτε ζητά συγκεκριμένες επιταγές.
Η αγιότητα είναι τόσο ποικιλόμορφη, όσο και τα
ανθρώπινα πρόσωπα και ο καθένας μπορεί να βρει
την προσωπική του μορφή αγιότητας εντός της
Εκκλησίας, χωρίς να χάσει καθόλου την ιδιαίτερή
του προσωπικότητα.
Η ανατολική ανθρωπολογία, επομένως, είναι
οντολογία της θέωσης, ο προοδευτικός φωτισμός
του κόσμου και του ανθρώπου24. Με τα μυστήρια
και τη Λειτουργία της η Εκκλησία, φανερώνεται
ως ο τόπος αυτής της μεταμόρφωσης, η οποία μαρτυρεί για τη ζωή του θείου φωτός, το οποίο είναι η
δόξα του Θεού. Η γνώση του Θεού είναι, συνεπώς,
22 Ευδοκίμωφ Π., Η Αγιότητα στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ό.π., σελ. 71.
23 Ευδοκίμωφ Π., Η Αγιότητα στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ό.π., σελ. 66-68.
24 Τσάμη Δ., Αγιολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 183.
25 Ευδοκίμωφ Π., Η τρελλή αγάπη του Θεού, ό.π., σελ. 43.
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Το να γίνει κανείς Άγιος στις μέρες μας δεν
είναι καθόλου απρόσιτο. Πολλοί νομίζουν ότι κάποιος γινόταν άγιος μόνο στα περασμένα χρόνια.
Όμως, οι χριστιανοί, είναι οι άνθρωποι με τους
οποίους συνεχίζεται η αγία θεανθρώπινη ζωή του
Χριστού από γενεά σε γενεά μέχρι τη συντέλεια
του αιώνος. Η αλήθεια του Ευαγγελίου είναι ότι
ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό κατά χάριν27. Οι Πατέρες της Εκκλησίας
χρησιμοποιούν τους όρους ‘‘νέο κτίσμα’’, ‘‘καινός
άνθρωπος’’, οι οποίοι είναι συνώνυμοι της αγιότητας. Οι χριστιανοί εισέρχονται στην αιώνια ζωή
κοινωνώντας Σώμα και Αίμα Χριστού. Η κλήση
του Θεού, του οποίου η δύναμη τελειούται στην
ασθένειά μας, απευθύνεται στον καθένα από μας.
Το να γίνουμε καινοί άνθρωποι ή άγιοι, εξαρτάται
από την άμεση και σταθερή απόφαση του πνεύματός μας, της πίστης μας που λέει ναι, απλά, ταπεινά
και ακολουθεί το Χριστό με χαρά: οπότε το καθετί
είναι δυνατό, όλα τα θαύματα γίνονται28.
Στο μύθο του Ιεροεξεταστή ο Ντοστογιέφσκυ
απέδωσε αριστοτεχνικά το πρόβλημα του ανθρώπου: το φόβο του μπροστά στην ελευθερία, το επώδυνο της διαχείρισής της. Η ελευθερία του ανθρώπου είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της κατ’
εικόνα Θεού δημιουργίας του, την οποία ακόμα και
ο ίδιος ο Θεός σέβεται και δεν μπορεί να καταργήσει. Όμως, για να μπορέσει ο άνθρωπος να οδηγηθεί
στην αγιότητα θα πρέπει να ελέγξει την ελευθερία
του, που είναι η ορμή που τον οδηγεί στην επιτέλεση του θελήματός του. Ο άνθρωπος διαθέτει ελευθερία επιλογής και γι’ αυτό είναι υπεύθυνος για
τις πράξεις του. Η πτώση από τον παράδεισο της
26

Ευδοκίμωφ Π., Η Αγιότητα στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ό.π., σελ. 32-33.
27 Μ. Αθανασίου, Περί της ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου,
PG 25, 192B.
28 Ευδοκίμωφ Π., Η τρελλή αγάπη του Θεού, ό.π., σελ. 69˙
Η Αγιότητα στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ό.π.,
σελ. 111.
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τρυφής, από την κοινωνία με το Θεό, αποτέλεσε
ακριβώς την τραγική συνέπεια της ανεξέλεγκτης
χρήσης της ανθρώπινης ελευθερίας. Ο άνθρωπος
για να μπορέσει, επομένως, να πετύχει το σκοπό
του, θα πρέπει να ασκήσει την έκφραση της ελευθερίας του, αλλιώς θα μεταπηδήσει στην ασυδοσία,
όπου αντί να δημιουργεί θα καταστρέφει. Μία από
τις συνέπειες της ανθρώπινης ασυδοσίας είναι η καταστροφή του πλανήτη μας. Για το λόγο αυτό και
η προσφορά της καρδιάς μας στο Θεό, αποτελεί την
ύψιστη έκφραση της ανθρώπινης ελευθερίας, αφού
σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεός
δεν μπορεί να αναγκάσει κανένα να τον αγαπά29.
Για να οδηγηθεί, όμως, ο άνθρωπος στη μεταποίηση και τον αγιασμό, σε μια μορφή επέκτασης
και οντολογικής ευρυχωρίας, όπου τα πάντα χωρούν και είναι δυνατή η συνάντηση με το Θεό,
τους ανθρώπους και τα πράγματα, την κτίση ολάκερη, χρειάζεται η άσκηση που θα αποφέρει την
παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η οποία κρίνεται
απαραίτητη30. Μια άσκηση που θα γυμνάσει τα
ανθρώπινα αισθητήρια, τα δώρα δηλαδή του Θεού
στον άνθρωπο, προκειμένου να μάθει ο άνθρωπος
να βλέπει. Αυτός εν τέλει είναι και ο μόνος δρόμος
σύμφωνα με την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία της
αγιότητας για να μπορέσει κανείς να ζωγραφίσει
τη ζωή. Με άλλα λόγια, να νικήσει την πλήξη, να
σπάσει την αντικειμενική αλήθεια και να ανοιχθεί
στην έκπληξη, τα οποία δεν μπορούν παρά να είναι
μια συνεχής σχοινοβασία, μια συνεχής άσκηση με
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η κίνηση, η πορεία προς
την αγιότητα, συνίσταται και εκφράζεται σε μία
και μόνο λέξη, τη μεταμόρφωση31. Από την άλλη,
η άσκηση δεν είναι ποτέ ο σκοπός – μια παγίδα
που πολλοί χριστιανοί δεν την αντιλαμβάνονται –
αλλά ένα μέσο για να φτάσει κανείς, αν το θέλει και
ο Θεός, σε κατάσταση γάμου μεταξύ του Θεού και
του ανθρώπου32. Χρειάζεται, λοιπόν, προσοχή.
Η άσκηση μεταμορφώνει ολόκληρο τον άνθρωπο, σώμα και ψυχή και μαζί του μεταμορφώνεται και ολόκληρος ο κόσμος σε επί γης βασιλεία
του Θεού. Έτσι, το πνευματικό και το σωματικό
είναι ενταγμένα στην ιστορική οικονομία της σάρ29

Ευδοκίμωφ Π., Η Αγιότητα στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ό.π., σελ. 96.
30 Σταμούλη Χρ., Η γυναίκα του Λωτ και η σύγχρονη θεολογία, Ίνδικτος, Αθήνα 2008, σελ. 218.
31 Σταμούλη Χρ., Κάλλος το Άγιον. Προλεγόμενα στη φιλόκαλη αισθητική της Ορθοδοξίας, Ακρίτας, Αθήνα 2004, σελ.
325-326.
32 Ευδοκίμωφ Π., Η τρελλή αγάπη του Θεού, ό.π., σελ. 39.
33 Ευδοκίμωφ Π., Η Αγιότητα στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ό.π., σελ. 99-100.
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κωσης και της σωτηρίας και η βασιλεία του Θεού
φανερώνεται με πρόγευση στην ολότητα του ανθρώπινου όντος. Πρόκειται για την ασκητική
αποκατάσταση της ύλης, τη μετατροπή της σε πεμπτουσία και σάρκα της ανάστασης. Στην ίδιά του
την υπερβατικότητα το άκτιστο θείο φως, φανερώνεται σ’ ολόκληρο τον άνθρωπο. Ωστόσο η αντινομία διαφυλάσσεται: το θείο φως δεν είναι ούτε
υλικό, ούτε αισθητό, ούτε πνευματικό αλλά αφήνεται να θεαθεί από τα μάτια του, μεταμορφωμένου σώματος. Ο Θεός γνωρίζεται από τον άνθρωπο
που ανακεφαλαιώθηκε και αποκαταστάθηκε στην
εν Χριστώ ακεραιότητά του33.
Η χάρη του Θεού μαζί με την ανθρώπινη συνεργία, επομένως, μεταμορφώνει τους χριστιανούς. Ολόκληρος ο άνθρωπος, ως ενιαία ψυχοσωματική ύπαρξη, ενώνεται με τον Θεό και γίνεται
φίλος του. Στην κτιστή ανθρώπινη φύση κατοικεί
και ενεργεί ο άκτιστος Θεός. Ο θεούμενος άνθρωπος, ο άγιος δηλαδή, γίνεται φως του κόσμου, αφού
γίνεται το δοχείο όπου ενεργεί η Χάρις του Θεού34.
Δεν είναι αυτόφωτος, αλλά ετερόφωτος. Δεν είναι
πηγή, αλλά δέκτης και μεταλαμπαδευτής. Μετέχοντας, όμως, στη θεία ζωή μέσω του Χριστού,
γίνεται και ο ίδιος αληθινή υπόσταση, κατά χάρη
Θεός35. Οι άγιοι στη ζωή της Εκκλησίας μας αποτελούσαν τα ιδανικά πρότυπα για τους πιστούς.
Στις μέρες μας, δυστυχώς, έχουν χαθεί αυτά τα
πρότυπα. Γι’ αυτό και ίσως να χρειάζονται άγιοι
που να ξέρουν να προκαλούν «σκάνδαλο», που να
ενσαρκώνουν τη θεϊκή τρέλλα36. Η κλήση όλων
εμάς των ανθρώπων, επομένως, είναι να πληρωθούμε με τον Θεάνθρωπο Χριστό, με τις θείες και
ζωοποιές ενέργειές Του για να φθάσουμε στην ενχρίστωση και χριστοποίηση μας37. Ο σύγχρονος
άνθρωπος πρέπει, επομένως, να αγωνιστεί για να
ξαναβρεί την ενήλικη ελευθερία του τέκνου του
Θεού, να γίνει σημείο της βασιλείας και να προχωρεί χαρμόσυνα προς τη συνάντηση του φωτός
της παρουσίας του Θεού στη ζωή του38. Άλλωστε,
όπως με περισσή ταπείνωση λέγει άλλος ένας σύγχρονος γέροντας της Εκκλησίας μας: «όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας στο Χριστό»39.  ■
34 Μ. Βασιλείου, Περί Αγίου Πνεύματος 62, PG 32, 184A.
35 Μαντζαρίδη Γ., Χριστιανική Ηθική ΙΙ, Πουρναρά, Θεσσα-

λονίκη 20042, σελ. 675-683.
36 Ευδοκίμωφ Π., Η τρελλή αγάπη του Θεού, ό.π., σελ. 65.
37 Αρχ. Ιουστίνου Πόποβιτς, «Συν πάσι τοις Αγίοις», ό.π., σελ.
86-95.
38 Ευδοκίμωφ Π., Η Αγιότητα στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ό.π., σελ. 103.
39 Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος και Λόγοι,
Ιερά Μονή Χρυσοπηγής, Χανιά 20034, σελ. 243.
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Η βασιλική της Γεννήσεως
και η εικόνα της Παναγίας
της Βηθλεεμίτισσας
l Του Λουκά Α. Παναγιώτου
Δημοσιογράφου Διευθυντή Ραδιοσταθμού «Λόγος»

«Καὶ σύ, Βηθλέεμ γῆ Ἰούδα,
οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα·
ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος,
ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ»

(Ματθ. β’ 6)
Βηθλεέμ και ειδικότερα το Ιερό
Σπήλαιο της Γεννήσεως, στο
οποίο διεδραματίσθη «το της σωτηρίας μέγα μυστήριον», αποτελούσε
πάντοτε προσκυνηματικό πόλο
έλξης και είχε καταλάβει από τους
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πρώτους χριστιανικούς χρόνους σημαντικότατη
και σπουδαιότατη θέση, τόσο στη ζωή των πιστών
όσο και ευρύτερα στη ζωή της Εκκλησίας.
Η μικρή αυτή και «ελαχίστη» ποιλίχνη της
Ιουδαίας έγινε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος
της παγκόσμιας ιστορίας και από πολύ νωρίς, ο τόπος της Γεννήσεως του Θεανθρώπου Ιησού έγινε
ένας από τους σπουδαιότερους και αγιότερους τόπους προσκυνήματος για τους Χριστιανούς. Η αίγλη της και η φήμη της διατρέχει όλη την οικουμένη από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια και σύμφωνα
με μαρτυρία ιστορικού της εποχής «προσκυνηταί
Eνατενίσεις

ήρχοντο δια να προσκυνήσωσι τον τόπον ένθα εγεννήθη ο Χριστός».
Την τιμή που απέδιδαν οι πρώτοι χριστιανοί
στο Άγιο Σπήλαιο θέλησε να αμαυρώσει ο ειδωλολάτρης Ρωμαίος αυτοκράτορας Ανδριανός, ανεγείροντας στο ίδιο σημείο ναό αφιερωμένο στον Άδωνη. Η προσπάθειά του να παραδώσει στη λήθη τον
τόπο δεν τελεσφόρησε και σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ωριγένη, που επισκέφθηκε την Παλαιστίνη το 213 μ.Χ., φαίνεται ότι ο τόπος ήταν περιφανής και το χριστιανικό προσκύνημα ξακουστό,
ακόμα και ανάμεσα στους εθνικούς.
Η τύχη του μικρού και ασήμαντου χωριού
άλλαξε, στις αρχές του 4ου αιώνα. Συγκεκριμένα,
κατά τα έτη 325 – 326 μ.Χ., η ευσεβής βασίλισσα
Αγία Ελένη «ανεγείρει επί του Ιερώτατου της γεννήσεως σπηλαίου εκκλησίαν όσον το δυνατόν περικαλλή κατακοσμήσασαν αυτήν διά κειμηλίων και λίθων
πολυτίμων».
Το οικοδόμημα συμπλήρωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος και, όπως αναφέρει ο Ευσέβιος Καισαρείας,
«επηύξησε την της μητρός φιλοκαλίαν λαμπρύνας
τον ναόν διά βασιλικών αναθημάτων εκ χρυσού και
αργύρου και λίθων πολυτίμων» (βίος Κωνσταντίνου 3,41). Από εκείνη την πρώτη φάση της Βασιλικής διατηρούνται ως σήμερα τα περίφημα ψηφιδωτά δάπεδα της Κωνσταντίνειας περιόδου.
Ένας σεισμός κατέστρεψε ολοσχερώς το Ναό,
ο οποίος ανοικοδομήθηκε από τον Αυτοκράτορα
Ιουστινιανό αρχικά το 560 μ.X. και στη συνέχεια
το 603 μ.X. ως το 604 μ.X. επάνω στα παλιότερα θε-
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μέλια. Φαίνεται, μάλιστα, ότι ο αρχιτέκτονας χρησιμοποίησε τους ίδιους κίονες και τα κιονόκρανα
του Ναού της Αγίας Ελένης.
H ιουστινιάνεια πεντάκλιτη Βασιλική, παρά
το γεγονός ότι δεινοπάθησε ουκ ολίγες φορές στην
ιστορική της πορεία και στο θέατρο των αντιπαραθέσεων, των διωγμών και των ταλαιπωριών από
τους αλλεπάλληλους κατακτητές, παρέμεινε εν
πολλοίς ανέπαφος στο πέρασμα των αιώνων. Περιεβλήθη τον μανδύα του θρύλου και, σύμφωνα με
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την παράδοση, όταν οι Πέρσες εισήλθαν στη Βηθλεέμ το 614 μ.X., παρά το γεγονός ότι απέσπασαν
τον σταυρό του μαρτυρίου από τον Γολγοθά, δεν
ακούμπησαν τον Ναό της Γεννήσεως, επειδή στη
δυτική όψη του υπήρχε ένα ψηφιδωτό με τους
τρεις μάγους να προσκυνούν τον Χριστό και τους
οποίους οι Πέρσες σεβόντουσαν ιδιαίτερα, καθώς
τους θεωρούσαν φιλοσόφους.
Η περίλαμπρος βασιλική της Γεννήσεως είναι
πεντάκλιτη με σαράντα μονόλιθους κίονες, σε δύο
διπλές συστοιχίες και απολήγει στην ανατολική
πλευρά σε κόγχη (οκτάγωνο κατά τους χρόνους
της Αγίας Ελένης) που καλύπτει και Ιερό Σπήλαιο.
Οι κίονες, οι οποίοι φέρουν κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού, αγιογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια
του Μεσαίωνα και απεικονίζουν διαφόρους αγίους
της Ανατολικής Εκκλησίας.
Στις δύο επιμήκεις πλευρές του κεντρικού κλίτους, πάνω από τους κίονες, υπάρχει μια σειρά από
ψηφιδωτές παραστάσεις, στις οποίες απεικονίζονται στον μεν βόρειο τοίχο επτά τοπικές Σύνοδοι,
έχοντας ως σκηνικό τρίκλιτες βασιλικές με τρούλο
και στο νότιο οι επτά Οικουμενικές με τη χρονολογική τους σειρά εντός διπλού τόξου. Στα ενδιάμεσα
κενά αναγράφονται τα πρακτικά κάθε Συνόδου.
Το Θεοδέγμον Σπήλαιο, όπου γεννήθηκε ο Χριστός, βρίσκεται κάτω από την Αγία Τράπεζα της
βασιλικής και διαχωρίζεται σε δύο χώρους, στον
τόπο της Γέννησης με το
ασημένιο δεκατετράκτινο αστέρι να υποδεικνύει τη θέση όπου «δι’ ἡμᾶς

γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον
νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός»

και στον άλλο που πιστεύεται πως βρισκόταν
η φάτνη.

Μεταξύ των πολλών
και ποικίλων κειμηλίων
και πνευματικών θησαυρών που συναντά κανείς
στη μεγαλοπρεπή βασιλική της του Χριστού
Γεννήσεως στην Βηθλεέμ, ξεχωριστή θέση
στις καρδιές των όπου
γης ορθοδόξων κατέχει
η θαυματουργός εικόνα
της Βηθλεεμίτισσας.
Η ιερή εικόνα της
Υπεραγίας Θεοτόκου, της
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επονομαζόμενης Βηθλεεμίτισσας, είναι η εφέστιος
εικόνα της Βασιλικής της Γεννήσεως του Χριστού,
στη Βηθλεέμ και βρίσκεται τοποθετημένη σε περίοπτο προσκυνητάριο, στη δεξιά πλευρά της νοτίου
εισόδου του αγίου Σπηλαίου της Γεννήσεως.
Η άπειρη στοργή που ξεχειλίζει από τα μάτια
της εικόνας της Παναγίας και το γαλήνιο βλέμμα
της, γλυκαίνει και ευφραίνει και γεννά κατάνυξη
στις καρδιές των πιστών, αλλά και ο ρουχισμός
της Θεοτόκου που είναι καλυμμένος με πολυτελή
υφάσματα και πολύτιμα πετράδια, προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση.
Σαφή ιστορικά στοιχεία για την προέλευση
της εικόνας δεν έχουμε. Εικάζεται, όμως, ότι αυτή
προέρχεται από τη Ρωσία και ειδικότερα η ευσεβής παράδοση τη συνδέει με την Αυτοκράτειρα
των Ρώσων Αικατερίνη, η οποία, επισκεπτόμενη
την Αγία Γη και τη Βηθλεέμ, μετά από θαύμα που
της επιτέλεσε η Παναγία, χάρισε τα τσαρικά ενδύματά της για να ντυθεί με αυτά η «Δέσποινα του
Κόσμου». Παραχώρησε, ταυτόχρονα, σύμφωνα
πάντα με την εν λόγω παράδοση, τα κοσμήματά
της για να τοποθετηθούν στην ιερή εικόνα, επιτάσσοντας από τότε οι τσαρίνες να μην φορούν πλέον
ρουμπίνια (διαμάντια κατ’ άλλους), αλλά αυτό να
είναι αποκλειστικό προνόμιο της «Βασίλισσας των
αγγέλων».
Χωρίς καμία αμφιβολία, η Παναγία η Βηθλεεμίτισσα κατέχει ξεχωριστή
θέση στις καρδιές όλων
των Ορθοδόξων. Η Θεοτόκος, η κυρία των Αγίων Τόπων, είναι η φιλόστοργη μητέρα, η οποία
υπάκουσε στην εντολή
του Θεού και έφερε στον
κόσμο το Σωτήρα και
Λυτρωτή Κύριό μας και
ταυτόχρονα είναι η μητέρα όλων μας και πρέσβειρα προς τον Υιό της
σε κάθε προσφυγή μας.
Είναι ο φύλακας άγγελός
μας και στις δύσκολες
στιγμές μας, αυθόρμητα, στρεφόμαστε προς
το πρόσωπο, την εικόνα
και τη Χάρη της. Είθε να
είναι πάντοτε για όλους
μας η «θερμή προστάτις
και βοηθός». 
■
Eνατενίσεις

Η Γέννηση του Χριστού (15ου αι.). Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ

ΤΟΥ ΘΕΟΥ

l Τοῦ Λάμπη Γ. Κωνσταντινίδη
ΜΕΡΟΣ Α’
ῶμεν εἰς μίαν κοινωνίαν, ὃπου δυστυχῶς διαπιστώνομεν καθημερινῶς, ὃτι καί ἡ ἁπλῆ ἀναφορά εἰς
τά θεῖα καί εἰς τήν ὓπαρξιν τοῦ
ἀνωτέρου Ὂντος καί Δημιουργοῦ
τῶν πάντων, τοῦ Θεοῦ, θεωρεῖται
ὑπό πολλῶν ὡς θέμα ἐκτός τῶν συγχρόνων ἀντιλήψεων καί ὡς ἐκ τούτου, κατά τήν
ἂποψίν των, πεπερασμένον.
Ὃμως, πιστεύω, ὃτι ἡ ὓπαρξις τοῦ Δημιουργοῦ τῶν Πάντων ἐν τόση ἀκριβεία, ἁρμονία
καί σοφία καθίσταται μέ τήν πρόοδον τῆς ἐπιστήμης καί τῶν ἐπιστημονικῶν παρατηρήσεων
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συνεχῶς αὐταπόδεικτος, ἀρκεῖ νά διαθέτωμεν
τήν ἁπλουστάτην δυνατήν παρατηρητικότητα
καί νά μήν ἀποδίδωμεν τά πάντα εἰς ἁπλᾶ δεδομένα ἢ γεγονότα τυχαίων συμπτώσεων. Εἶναι
ἀδύνατον καί πολύ ἀφελές νά ὑπάρχωσιν οἱ τελειότατοι νόμοι καί αἱ ὑπερτέλειαι συνθῆκαι
καί ῥυθμίσεις, αἱ ὁποῖαι διέπουσι τά πάντα ἐπί
τῆς Γῆς καί εἰς τό Σύμπαν, καί κάποιοι νά θεωρῶσιν, ὃτι πάντα ταῦτα ὀφείλονται ἁπλῶς καί
μόνον εἰς συμπτώσεις!
Ἡ ἀποδοχή τῆς ἀπόψεως τῶν ἁπλῶν συμπτώσεων δι’ ἀναρίθμητα ἑκατομμύρια παραδείγματα ὑψίστης ἀκριβείας συμβαίνοντα τόσον εἰς τόν γήϊνον ζωϊκόν καί φυσικόν κόσμον
ὃσον καί εἰς τό Σύμπαν, ἐκτός τοῦ ὃτι κατά τήν
Eνατενίσεις

ἂποψιν πλείστων μελετητῶν ἀποτελεῖ μεγάλην προσβολήν δι’ αὐτόν τοῦτον τόν ἂνθρωπον,
ὃτι εἶναι οὗτος, δηλ. εἲμεθα, μία συμπτωματική ἂνευ βαθυτέρου νοήματος δημιουργία καί
ὓπαρξις, ταὐτοχρόνως δέ ἀναμφιβόλως ἀποτελεῖ καί μίαν ἐξωπραγματικήν μή ρεαλιστικήν
ἀντίληψιν, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ εἰς ἐθελοτυφλίαν ἒναντι τῶν πρό ἡμῶν ἐκτυλισσομένων καθημερινῶς
συγκλονιστικῶν φαινομένων εἰς τήν Φύσιν καί
τό Διάστημα, τά ὁποῖα διαρκῶς καί περισσότερον ἀποκαλύπτουσιν εἰς τούς ἐρευνῶντας ἐπιστήμονας καί εἰς πάντας ἡμᾶς τήν πραγματικότητα τῆς ὑπάρξεως καί τῆς θελήσεως τοῦ Θεοῦ
καί Δημιουργοῦ τοῦ Κόσμου.
Μετά τήν σύντομον αὐτήν εἰσαγωγήν θά
πρέπη νά ἀρχίσωμεν νά ἐμβαθύνωμεν εἰς τό
παρόν θέμα μας. Πρῶτον, ἂς συγκεντρωθῶμεν
ἐπ’ ὀλίγον εἰς τάς ἐνδιαφερούσας παρατηρήσεις
τοῦ ἐπιστήμονος Δρος Alfred P. Haake, ὃστις διετέλεσε καί ἐπιστημονικός σύμβουλος τῆς Τζένεραλ Μότορς.
Αἱ παρατηρήσεις του ἐπικεντρώνονται εἰς
τήν Γῆν: Ὃλοι γνωρίζομεν, λέγει, ὃτι ἡ Γῆ περιστρέφεται περί τόν ἂξονά της κάθε 24 ὣρας. Ἡ
ταχύτης τῆς περιστροφῆς της εἶναι σταθερῶς
1000 μίλια τήν ὣραν! Πῶς ἐπελέγη αὐτή ἡ ταχύτης τῶν 1000 μιλίων καθ’ ὣραν; Θά ἠδύνατο
κάλλιστα ἡ ταχύτης περιστροφῆς νά ἦτο 100
ἢ 500 ἢ 2000 κ.ο.κ. μίλια τήν ὣραν. Διατί ὃμως
1000 μίλια καθ’ ὣραν; Τι σημαίνει αὐτό; Ποία

ἀνωτέρα δύναμις ἐπέλεξε και ἒδωσεν αὐτήν τήν
ἰδανικήν ταχύτητα περιστροφῆς τῆς Γῆς περί
τόν ἂξονά της; Μόνον βεβαίως μία Θεϊκή Δύναμις θά ἠδύνατο νά πράξη τοῦτο.
Μέ τήν παροῦσαν ταχύτητα τῆς Γῆς τῶν
1000 μιλίων τήν ὣραν, τοῦτο σημαίνει ὃτι ἡ ἡμέρα μας, ὡς ὃλοι γνωρίζομεν, διαρκεῖ 12 ὣρας καί
ἡ νύκτα ἂλλας 12 ὣρας. Ὃμως ἐάν ἡ ταχύτης
τῆς περιστροφῆς ἦτο 100 μόνον μίλια τήν ὣραν
αὐτό θά ἐσήμαινεν ὃτι ἡ νύκτα μας θά διήρκει
10 φοράς περισσότερον ἀπό ὃ,τι τώρα, δηλ. 5
ὁλόκληρα εἰκοσιτετράωρα! Τί θά
ἐσήμαινε αὐτό; Ὃτι ἐφ’ ὃσον ἡ νύκτα
θά διήρκει 5 ὁλοκλήρους ἡμέρας θά
ἐστερούμεθα τῆς θέρμης τοῦ ἡλίου
δι’ ὃλον αὐτό τό χρονικόν διάστημα
καί τά πάντα μέχρις ὃτου φθάσει ἡ
ἑπομένη αὐγή θά κατεψύχοντο ἐπ’
αὐτῆς, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως καί τοῦ ἀνθρώπου! Ἒτσι δέν θά
ὑπῆρχεν ἢ διετηρεῖτο οἱαδήποτε ζωή
ἐπί τῆς Γῆς.
Καί ἀντιστρόφως, πᾶς ζωϊκός καί
φυτικός ὀργανισμός θά ἐκαίετο καί
ἐπυρακτώνετο κατά τήν διάρκειαν
τῆς ἡμέρας, πού θά ἦτο, ὡς εἲδομεν, 10
φοράς μεγαλυτέρα, ἐάν ἡ ταχύτης τῆς
περιστροφῆς τῆς Γῆς περί τόν ἂξονα
της ἦτο 100 μίλια τήν ὣραν, ἀντί τῶν
1000 μιλίων πού εἶναι σήμερον. Φαντασθῆτε τήν σημερινήν μεσημβρίαν
μας πού πολλάς φοράς τό καλοκαίρι
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εἶναι σχεδόν ἀβάστακτος καί προκαλεῖ
εἰς πολλάς περιοχάς καί τόπους ξηρασίας καί πυρκαϊάς, ἐάν αὐτή ἡ μεσημβρία ἦτο ἀτελείωτος καί διήρκει 10 φοράς περισσότερον! Ἡ ζωή καί τά πάντα
ἐπί τῆς Γῆς θά κατεκαίοντο καί πάλιν
θά ἐξέλειπον…
Ὁ Dr. Alfred P. Haake ἐμελέτησε καί
ἂλλα μοναδικά φαινόμενα: π.χ. τό παγωμένον ὓδωρ. Ὃταν τό νερόν παγώση
γίνεται ἐλαφρύτερον! Διατί τό ὓδωρ γίνεται ἐλαφρύτερον, ἀφοῦ ὃλα τά ἂλλα
στερεά εἶναι βαρύτερα; Διατί εἰδικῶς τό
νερόν, ὃταν γίνηται πάγος, ζυγίζει ὀλιγώτερον ἀπ’ ὃ,τι ἐζύγιζε προηγουμένως;
Ποῖος τό ἒκανε νά εἶναι οὓτω πως; Ποία
Ἀνωτέρα Δύναμις διέταξε καί ἐφρόντισεν ὣστε νά ὑπάρχῃ αὐτή ἡ μοναδική διευθέτησις καί ἰδιαιτερότης ὃσον
ἀφορᾶ εἰς τό ὓδωρ;
Ἂς τό ἀναλύσωμεν: Τό νερόν καθώς παγώνει
γίνεται ἐλαφρύτερον καί ὁ πάγος ἐπιπλέει τοῦ
ὓδατος, ἐνῶ τό νερόν κάτωθεν τοῦ πάγου οὐδέποτε παγώνει παραμένον εἰς θερμοκρασίαν
ὑπεράνω τοῦ σημείου ψύξεώς του. Κατ’ αὐτόν
τόν τρόπον ἡ ὑπάρχουσα κάτωθεν τοῦ πάγου ζωή παραμένει ἀνέπαφος καί ὃλη οἱ ἐντός
αὐτοῦ ζῶντες ὀργανισμοί διατηροῦνται ἐν ζωῇ.
Ἐάν ὃμως τό νερόν παγῶνον ἐγίνετο βαρύτερον ἢ ἒστω διετήρει τό βάρος του, ὡς πάγος
τοῦτο θά ἐβούλιαζεν εἰς τόν πυθμένα τῶν λιμνῶν,
τῶν θαλασσῶν, τῶν ὠκεανῶν καί τῶν ποταμῶν
καί αὐτοί παγωνόμενοι θά ἐστεροποιοῦντο ἐξ
ὁλοκλήρου. Ἒτσι δέν θά παρέμενε ζωή ἐντός
τοῦ παγωμένου ὓδατος, διά νά τήν εὓρωμεν ἀνέπαφον ὃταν φθάνη ἡ Ἂνοιξις. Καί ὃταν θά ἢρχετο τό Καλοκαίρι δέν θά προὐλάμβανον ἀκόμη
νά λειώσωσιν ὃλοι οἱ πάγοι μέχρι τούς πυθμένας τῶν ὠκεανῶν κτλ., ἀφοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου θά ἦτο ἀδύνατον νά φθάσωσι μέχρι τά βάθη
τῶν ὑδάτων αὐτῶν διά νά τήξωσι τούς πάγους.
Ἐάν λοιπόν τό ὓδωρ παγωνόμενον δέν ἐγίνετο ἐλαφρύτερον, ὃταν τοῦτο θά ἐστεροποιεῖτο,
ἀλλά βαρύτερον, ὡς θά ἒπρεπε, δέν θά ἠδυνάμεθα νά ἒχωμεν οἱασδήποτε μορφῆς θαλασσίαν
ζωήν (ἰχθεῖς, ὀστρακοειδῆ, ὑδρόβια φυτά κτλ.).
Καί ἂλλοι ἐπιστήμονες προέβησαν εἰς ἂλλας
παρατηρήσεις. Οἱ Ρωσσικῆς καταγωγῆς κοσμολόγοι ἀδελφοί Bogdanov τοῦ Πανεπιστημίου
Megatrend τοῦ Βελιγραδίου κάμνουν τήν παρατήρησιν, ὃτι αἱ νιφάδες τῆς χιόνος ἒχουν πολύ
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διαφορετικά σχέδια: εἶναι μέν ὃλαι εἰς μορφήν
κρυστάλλων, μερικαί ὃμως ἒχουσιν ἀστεροειδές
σχῆμα, ἂλλαι εἶναι εἰς ἑξάγωνα, ἂλλαι εἰς τελείους κύκλους μέ ἓξ στιγμάς ἢ ἐξοχάς καί οὓτω
καθ’ ἑξῆς ἒχουσιν ἀπειράριθμα γεωμετρικά σχέδια καί σχήματα. Ὃμως αὐτά τά ἀπειράριθμα
σχήματα καί σχέδια τῶν χιονονιφάδων καταλήγουσιν ὃλα εἰς 6 ἂκρα! Οὒτε τέσσαρα, οὒτε πέντε, οὒτε ἑπτά ἂκρα… Διατί 6 ἂκρα; Ποία εἶναι
ἡ ἀνωτέρα καί ὑπερκόσμιος δύναμις, ἡ ὁποία
ἀπεφάσισε τοῦτο διά τάς νιφάδας; Εἶναι σύμπτωσις;
Μία ἂλλη παρατήρησις τῶν ὡς ἂνω ἐπιστημόνων: Ἂς πάρωμεν τά πέταλα μιᾶς μαργαρίτας.
Μία μαργαρίτα δυνατόν νά ἀποτελῆται ἀπό 5
πέταλα, μία ἂλλη ἀπό 8, ἂλλη ἀπό 13 πέταλα.
Ὃμως οὐδεμίαν μαργαρίταν θά εὓρωμεν ποτέ
μέ 7 πέταλα, ἢ 16 πέταλα. Διατί τοῦτο; Διότι
ὑπάρχει εἰς κάθε δημιούργημα εἷς μαθηματικός
«ἀνώτερος νόμος» τοποθετημένος καί κρυμμένος εἰς τόν κώδικα ὑπάρξεως ἑνός ἑκάστου. Τό
ἲδιον καί δι’ὃλους τούς ἂλλους ὀργανισμούς, οἱ
ὁποῖοι κατευθύνονται ἀπό τῆς ὑπάρξεώς των
ἀπό μίαν ὑπερκόσμιον δύναμιν, ἡ ὁποία τά ἐδημιούργησε.
Τοῦτο συμβαίνει συνεχῶς πρό τῶν ὀφθαλμῶν
μας: Ἓν ὑπέροχον ἡλιοβασίλευμα, ἡ διαμόρφωσις τῶν πολλαπλῶν φύλλων ἑνός τριανταφύλλου καί τόσα ἂλλα ὑπέροχα πράγματα ὁλόγυρά μας εἰς τήν Φύσιν καί βεβαίως μέ πρῶτον
καί τελειότερον ὃλων τόν πολυπλοκώτερον
ὀργανισμόν ὃλων, ἐκεῖνον τοῦ ἀνθρώπου, μᾶς
δίδουσιν ἰσχυρῶς τήν αἲσθησιν ὃτι μία Ἀνωτέρα
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Θεία ἀσύλληπτος Διάνοια, ἡ ὁποία ἐπιβλέπει
τά πάντα, εἶναι πανταχοῦ παροῦσα καί κινεῖ
κατά μυστηριώδη τρόπον τά ἀναρίθμητα στοιχεῖα τοῦ κόσμου καί τῆς φύσεως, τόσον τά ὁρατά ὃσον καί τά ἀόρατα.
Διαρκῶς δέ τίθεται τό ἐρώτημα: Ποῖος διέταξε καί ἒθεσεν αὐτήν τήν παραδειγματικήν
τάξιν εἰς τόν κόσμον; Παντοῦ εἰς ὃλα τά φαινόμενα τῆς Φύσεως εὑρίσκομεν μίαν θέλησιν, μίαν
αἲσθησιν ὑπερτελείας τάξεως καί μιᾶς ἀπαραμίλλου σχέσεως. Δέν δύνανται ὃλα νά εἶναι συμπτώσεις, ἀλλά ὑπάρχει ἡ ἀνωτέρα Δύναμις, ὁ
Θεός, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε τούς γενικούς καί
τούς ἐπί μέρους νόμους τῆς Φύσεως, οἱ ὁποῖοι
διέπουν τήν ὓπαρξιν καί λειτουργίαν τῶν πάντων. Πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησεν.
Ἀλλ’ ἂς ῥίψωμεν τό βλέμμα καί εἰς τό Σύμπαν.
Εἰς τό βιβλίον τοῦ ἐπιστήμονος Jean Guitton «Ὁ
Θεός καί ἡ Ἐπιστήμη» σημειώνεται ὃτι ἡ βαθυτέρα προέλευσις τοῦ κοσμολογικοῦ εἱρμοῦ
καί πλοκῆς φαίνεται ὃτι εὑρίσκεται ἀλλαχοῦ,
παρά εἰς τούς ἐπιφανειακούς νόμους τοῦ φυσικοῦ μας κόσμου. Τό Σύμπαν βασίζεται ἐπί τῶν
φυσικῶν νόμων, ὃμως ἡ προέλευσίς τῶν νόμων
αὐτῶν φαίνεται κατά περίεργον καί πολύ παράξενον τρόπον νά βασίζηται «ἐκτός» τῆς πραγματικότητός μας, μάλιστα δέ καί πρίν ἀπό αὐτό
τό Big Bang, πού λαμβάνεται ὡς ἡ ἀπαρχή τῆς
δημιουργίας τοῦ σύμπαντος.
Ὁ Ἀμερικανός φυσικός Paul Davies, τό
2001, εἰς τό βιβλίον του «Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ»
ἒγραφεν: «Οἱ νόμοι τῆς φύσεως δέν ὑπάρχουν
πουθενά εἰς τό Διάστημα καί εἰς τόν Χρόνον.
Ἀκριβῶς ὡς τά Μαθηματικά ἒχουν μίαν ἀφηρημένην ὓπαρξιν. Περιγράφουν τόν κόσμον ἀλλά
δέν εὑρίσκονται «ἐντός» αὐτοῦ… Ἐπίσης, διά νά
ἐχωμεν κάποιαν δυνατότητα νά ἀντιληφθῶμεν
πῶς ἐπαρουσιάσθη τό Σύμπαν, ὀφείλομεν νά
παραδεχθῶμεν, ὃτι οἱ νόμοι πού τό διέπουν
ἒχουν ἓνα χαρακτῆρα ἀφηρημένον, ἐκτός τοῦ
χρόνου καί αἰώνιον».
Πῶς καί διατί ὁδηγοῦνται οἱ ἐπιστήμονες ὁ
εἷς μετά τόν ἂλλον εἰς τάς ἀνωτέρω ἐκτιθεμένας ἀπόψεις διά τό Σύμπαν καί τό Διάστημα,
αἱ ὁποῖαι προϋποθέτουσιν ἓνα ἀνώτατον Δημιουργόν καί Ρυθμιστήν τῶν πάντων; Καί πάλιν οἱ Ρῶσσοι κοσμολόγοι ἀδελφοί Bogdanov
εἰς τό βιβλίον των «Τό Πρόσωπον τοῦ Θεοῦ»
διασαφηνίζουσι τοῦτο καί μᾶς τό ἐπεξηγοῦσι
λεπτομερέστερον: Εἰς τό διάστημα, λέγουσιν,
ὑπάρχουσι τέσσαραι κύριαι Δυνάμεις. Αἱ δύο ἐξ
Eνατενίσεις



αὐτῶν εἶναι σχετικῶς ἀντιληπταί καί ἁπταί εἰς
ἡμᾶς, ἐπεκτεινόμεναι μέχρι τό ἀπώτερον ἂπειρον: Αὗται εἶναι ἡ Δύναμις τῆς Ἓλξεως, ἡ ὁποία
συγκρατεῖ τά πάντα εἰς τήν θέσιν των, ἡ Ἠλεκτρομαγνητική Δύναμις, ἡ ὁποία συγκρατεῖ τά
ἀντικείμενα ἀπό τό νά διαλύωνται εἰς μόρια
σκόνης. Αἱ δύο ἂλλαι Δυνάμεις εὑρίσκονται εἰς
τό «ἀπείρως μικρόν» καί δέν τάς ἀντιλαμβανόμεθα: Ἡ μία εἶναι ἡ «Ἀδύνατος Δύναμις» (ἂνευ
αὐτῆς τῆς ραδιενεργοῦ δυνάμεως ὁ ἣλιος δέν θά
ἠδύνατο νά λάμπῃ) καί ἡ «Ἰσχυρά Δύναμις», ἡ
ὁποία συγκολλᾶ τά στοιχειώδη μόρια πού εὑρίσκονται εἰς τόν πυρῆνα τοῦ ἀτόμου.
Ἡ ὀρθή ρύθμισις καί λειτουργία καί τῶν
τεσσάρων αὐτῶν ἀνεξαρτήτων ἀλλήλων Δυνάμεων ἀποδεικνύεται πέραν πάσης ἀμφιβολίας
ὃτι εἶναι «ὑπερφυσική»: Πῶς; Ἀπό ἀπόψεως
ἰσχύος ἡ Ἰσχυρά Δύναμις ἒχει ἀξίαν δυνάμεως
1. Μετά ἀκολουθεῖ ἡ Ἠλεκτρομαγνητική Δύναμις, ἡ ὁποία εἶναι 137 φοράς μικροτέρα ἀπό τήν
πρώτην. Ἂς προσέξωμεν τήν ἀκρίβειαν: Οὒτε
138, οὒτε 136 ἢ 135 φοράς, ἀλλά 137 φοράς μικροτέρα!
Εἰς τήν τρίτην θέσιν ἀπό ἀπόψεως ἰσχύος
ἀκολουθεῖ ἡ Ἀδύνατος Δύναμις, ἡ ὁποία εἶναι
1.000.000 φοράς ἀδυνατωτέρα ἀπό τήν πρώτην,
τήν Ἰσχυράν Δύναμιν. Εἰς τήν τελευταίαν θέσιν
εὑρίσκεται ἡ Δύναμις τῆς Ἓλξεως ἐμπίπτουσα
εἰς ἓν βάραθρον χάους ὃσον ἀφορᾶ τάς ἂλλας
τρεῖς δυνάμεις. Ἡ ἰσχύς της εἶναι χιλιάδας δισεκατομμυρίων φοράς μικροτέρα τῆς πρώτης, τῆς
πυρηνικῆς δυνάμεως!
Σημειώσατε ἐπίσης ὃτι ὑπάρχουν ἀκόμη
τοὐλάχιστον ἂλλαι τριάκοντα σταθεραί δυνάμεις πού διέπουσι τόν Κόσμον καί τό Διάστημα, ἡ κάθε μία ἀνεξάρτητος τῆς ἂλλης, «αἱ
ὁποῖαι ἐλέγχουσι τήν πραγματικότητά μας ἀπό τό μόριον τῆς σκόνης εἰς τό σακκάκι μας
μέχρι τά δισεκατομμύρια τῶν ἀστέρων εἰς τούς
Γαλαξίας!».
Ὃλα αὐτά καί οἱ πολλαπλοῖ ἀνεξάρτητοι
ἀλλήλων καί λεπτεπίλεπτοι μηχανισμοί των
εἶναι δυνατόν νά εἶναι τυχαῖα πράγματα καί
ἁπλῶς συνέβησαν αἰφνιδίως; Εἶναι γελοῖον
μόνον τό νά διανοῆται κάποιος μίαν τοιαύτην
ἂποψιν. Οἱ σοβαροί ἐπιστήμονες, ὡς εἲδομεν
ἢδη, ἀπορρίπτουσι διαρρήδην τήν ἰδέαν ταύτην.
Ὃσον δέ ἐρευνοῦσι τόσον περισσότερον προσεγγίζουσι, ὡς οἱ ἲδιοι ὁμολογοῦσι, τό Ὑπέρ Ὂν,
τόν Ἀνώτατον Δημιουργόν καί Ρυθμιστήν τῶν
Πάντων καί τοῦ Παντός – τόν Θεόν.
■
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Υπολογιστές
l Του Μίκη Παπαϊωάννου
Καθηγητή Πληροφορικής Ιερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας» Κύπρου

Σ

τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η.Υ.) επικοινωνούσαν με τον άνθρωπο, αλλά και
του επέτρεπαν να επικοινωνήσει μαζί
τους, χρησιμοποιώντας μόνο την αγγλική γλώσσα και αριθμούς. Μάλιστα, για αρκετά
χρόνια, επέτρεπαν τη χρήση μόνο των κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων. Αυτό γινόταν επειδή
αφενός υπήρχαν τεχνικοί περιορισμοί και αφετέρου επικρατούσε η άποψη ότι το μηχάνημα αυτό
προοριζόταν για να το χρησιμοποιούν για τους μακροσκελείς και περίπλοκους υπολογισμούς τους
οι επιστήμονες, προκειμένου να επιλύσουν μεγά116



λα και πολύπλοκα τεχνικά προβλήματα. Κανείς
δεν μπορούσε να φανταστεί τότε ότι το μηχάνημα
αυτό θα γινόταν απαραίτητο για την καθημερινή
εργασία του απλού ανθρώπου, για τη διασκέδαση,
για το παγνίδι, για την ενημέρωση, για την επικοινωνία, για την εκπαίδευση, για την πρόσβαση σε
κάθε λογής υπηρεσίες, αλλά και για άλλες τόσες
εφαρμογές, ωφέλιμες ή ψυχοφθόρες, που καθημερινά το ανθρώπινο μυαλό ανακαλύπτει και εφαρμόζει χρησιμοποιώντας το μηχάνημα αυτό.
Όλες αυτές οι εφαρμογές, αλλά και η μείωση
του κόστους των Η.Υ., οδήγησε το σημερινό άνEνατενίσεις

θρωπο στις αναπτυγμένες χώρες σε πραγματική
εξάρτηση από το μηχάνημα αυτό. Κάθε σπίτι έχει
πλέον περισσότερα από ένα τέτοια μηχανήματα,
ενώ όλο και περισσότερες συσκευές (τηλέφωνα,
τηλεοράσεις, ψυγεία, αυτοκίνητα κ.λπ.) στηρίζουν τη λειτουργία τους σε αυτά. Εδώ και πολλά
χρόνια, λοιπόν, εντοπίστηκε η ανάγκη χρήσης
επιπλέον γλωσσών για τη σωστή λειτουργία τους,
με αποτέλεσμα σήμερα να κυκλοφορούν Η.Υ. που
υποστηρίζουν σχεδόν όλες τις γλώσσες, αλλά ακόμα και πολλές από τις κατά τόπους σημαντικές διαλέκτους του πλανήτη μας.
Θα πρέπει καταρχάς να διαχωρίσουμε την υποστήριξη μιας γλώσσας από τον Η.Υ. σε δύο κύριες
εφαρμογές. Η πρώτη αφορά στη δυνατότητα του
συστήματος του Η.Υ. να επιτρέπει στο χρήστη
του να γράφει και να διαβάζει κείμενο στη γλώσσα
αυτή. Η δεύτερη δυνατότητα αφορά στη γλώσσα
που χρησιμοποιεί το ίδιο το σύστημα για να επικοινωνεί με το χρήστη. Ας δούμε ένα παράδειγμα για
να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ των δύο πιο
πάνω εφαρμογών. Μια από τις πρώτες εφαρμογές
των Η.Υ. ήταν η επεξεργασία κειμένου. Η ανάγκη,
δηλαδή, πληκτρογράφησης και ακολούθως της
εκτύπωσης ενός κειμένου. Στη χώρα μας, οι περισσότεροι Η.Υ. σου επιτρέπουν να γράψεις και να τυπώσεις ένα κείμενο στα ελληνικά, αλλά όταν πας
να εκτυπώσεις η εντολή που δίνεις είναι [Print]
και όχι [Εκτύπωση]. Αυτό σημαίνει ότι έχεις υποστήριξη της πρώτης δυνατότητας αλλά όχι της
δεύτερης.
Είναι λοιπόν η πρώτη δυνατότητα υποστήριξης γλώσσας ενός Η.Υ. η πιο συνηθισμένη αλλά
και η πιο απαραίτητη για τη χρήση του. Η δυνατότητα αυτή ονομάζεται υποστήριξη πληκτρολογίου
της γλώσσας αυτής και για την επίτευξή της απαιτούνται δύο πράγματα: Το πρώτο είναι ένα μικρό
προγραμματάκι που, εκτός του ότι επιτρέπει την
επιλογή της γλώσσας με την οποία θέλει κάποιος
να γράφει, μετατρέπει κάθε πλήκτρο που πατά στο
πληκτρολόγιο στο σωστό χαρακτήρα της επιλεγμένης γλώσσας1.

1

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω οδηγό πληκτρολογίου για μια νέα γλώσσα στον Η.Υ.
μου (λειτουργικό σύστημα windows);

α) Πάω στο start -> Control Panel -> Regional
and Language Options -> Διαλέγω την καρτέλα
Languages
Εναλλακτικά και πιο εύκολα, αν κάτω δεξιά δίπλα στην ώρα υπάρχει εικονίδιο για αλλαγή γλώσσας, πατώ πάνω του με το δεξί του ποντικιού και
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διαλέγω settings.
β) Επιλέγω το κουμπί [ Add ] οπότε παρουσιάζεται νέα καρτέλα με οδηγούς πληκτρολογίου για
επιπλέον γλώσσες που μπορώ να προσθέσω.
Στην ιστοσελίδα http://www.microsoft.com/
resources/msdn/goglobal/keyboards/kbdhe.htm μπορείτε να δείτε ένα ενεργό ελληνικό πληκτρολόγιο
Έτσι για να γράψει ελληνικά πρέπει πρώτα
να διαλέξει ότι θέλει να γράφει ελληνικά από τον
οδηγό πληκτρολογίου και ακολούθως, όταν πατά
π.χ. το πλήκτρο [f], αναγνωρίζεται από τον Η.Υ. το
γράμμα [φ] και όχι το γράμμα [f]. Το δεύτερο πράγμα που προσφέρει η υποστήριξη πληκτρολογίου
είναι η σωστή απεικόνιση του γράμματος αυτού με
την κατάλληλη επιλογή γραμματοσειράς (μορφή
γραφής). Η γραμματοσειρά περιλαμβάνει τον τρόπο γραφής κάθε γράμματος που εμπεριέχεται στην
επιλεγμένη γλώσσα. Για παράδειγμα το γράμμα
[φ] με γραμματοσειρά [Arial] γράφεται διαφορετικά από το γράμμα [φ] με γραμματοσειρά Times2.

2

Πώς μπορώ να δω ή να προσθέσω γραμματοσειρές στον υπολογιστή μου;

Πάω στο start -> Control Panel -> Fonts και
μου παρουσιάζεται ένας πίνακας με όλες τις γραμματοσειρές του Η.Υ. μου. Για να δω τη μορφή μιας
γραμματοσειράς πατώ διπλό κλικ στη γραμματοσειρά αυτή. Για να προσθέσω γραμματοσειρές πάω
στο μενού file -> Install New Font και διαλέγω την
θέση που βρίσκονται οι νέες γραμματοσειρές. Πατώντας [ Select All ] και [ ΟΚ ] οι γραμματοσειρές
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νται είτε στο εμπόριο προς πώληση ή και δωρεάν.

3

Πολυτονικό πληκτρολόγιο

Ακολουθώ τα βήματα του 1 για προσθήκη
οδηγού πληκτρολογίου και μετά το [ Add ] διαλέγω Input language=Greek και Keyboard Layout/
IMW=Greek Polytonic.

προστίθενται στο σύστημά μου.
Η υποστήριξη ελληνικού πληκτρολογίου έχει
καθιερωθεί σε όλα τα βασικά λειτουργικά συστήματα Η.Υ. (Windows, Apple Mac, Linux) εδώ και
καιρό. Μόνο περιορισμένες συσκευές ή υπολογιστές που προορίζονται για μη ευρωπαϊκές χώρες
Για νεότερες εκδόσεις των windows παρουσιάζεται κατάλογος με τις υποστηριζόμενες γλώσσες και αφού επιλέξω την γλώσσα που με ενδιαφέρει, δηλαδή τα Ελληνικά (Greek), επιλέγω σαν
υποκατηγορία τα ελληνικά πολυτονικά (Greek
Polytonic).
Για τον τρόπο χρήσης των πολυτονικών μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://support.microsoft.com/kb/750052/el
Επίσης στην ιστοσελίδα:
http://www.microsoft.com/resources/msdn/
goglobal/keyboards/kbdhept.htm

μπορεί να μην έχουν ενσωματωμένη την δυνατότητα αυτή. Αυτό που δεν είναι ευρύτερα γνωστό,
μια και σε πολύ λίγους είναι χρήσιμο, είναι το ότι
οι σημερινοί Η.Υ. υποστηρίζουν και τη χρήση πολυτονικού πληκτρολογίου3 σε όλα τα κύρια λειτουργικά συστήματα. Σήμερα, η πλειοψηφία των
προσφερόμενων γραμματοσειρών με το λειτουργικό σύστημα των Windows είναι πολυτονικές (αυτό
ισχύει από την έκδοση Vista και τις επόμενες εκδόσεις και όχι από την XP και τις προηγούμενες εκδόσεις, όπου οι πολυτονικές γραμματοσειρές ήταν
ελάχιστες). Βέβαια, πάντοτε υπάρχει και η λύση
των γραμματοσειρών που κατασκευάζονται από
ανεξάρτητες εταιρείες ή οργανισμούς και διατίθε118



μπορείτε να δείτε ένα ενεργό πολυτονικό πληκτρολόγιο με χρωματισμένα τα νεκρά πλήκτρα
των πνευμάτων και των τόνων και οδηγίες για
κάθε πλήκτρο να παρουσιάζονται όταν το πλησιάζει ο δείκτης του ποντικιού. Νεκρό πλήκτρο ονομάζεται ένα πλήκτρο που όταν το πατώ από μόνο
του δεν παράγει κανένα σύμβολο αλλά με το πάτημα του επόμενου πλήκτρου δημιουργείται ένας
νέος διαφορετικός χαρακτήρας. Στο μονοτονικό
πληκτρολόγιο έχω μόνο ένα νεκρό πλήκτρο το [ ;
], το οποίο πατώντας το μου τονίζει τα φωνήεντα.
Έχοντας πατημένο και το [ shift ] μου βάζει διαλυτικά ενώ έχοντας πατημένο το [ Alt Gr] (δεξί Alt)
μου βάζει και τόνο και διαλυτικά.
Στην ιστοσελίδα http://www.polytoniko.org/ θα
βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες για την χρήση
του πολυτονικού καθώς και για γραμματοσειρές
Eνατενίσεις

που δίνονται από την «Κίνηση Πολιτών για την
Επαναφορά του Πολυτονικού Συστήματος».
Μια σχεδόν άγνωστη στο ευρύτερο κοινό
εφαρμογή στον τομέα αυτό, αφορά στην κατασκευή οδηγού πληκτρολογίου, γραμματοσειρών,
καθώς και ενός τρόπου απόδοσης της γραφής της
κυπριακής διαλέκτου4. Η εφαρμογή αυτή εκπονήθηκε μέσω ενός ερευνητικού προγράμματος
που άρχισε το 2000, επιχορηγήθηκε κυρίως από
την Ιερά Μονή Κύκκου και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, ενώ μικρή χορηγία δόθηκε και από
το Υπουργείο Παιδείας. Ένα από τα αποτέλεσματα
του προγράμματος αυτού ήταν η δημιουργία οδηγών πληκτρολογίου και γραμματοσειρών για τα
windows από την έκδοση 98 και μετά. Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή αυτή μπορείτε
να βρείτε στα τεχνικά θέματα με τα οποία τελειώνει το άρθρο αυτό.
Οι πρόσθετοι χαρακτήρες που υποστηρίζονται
από τον οδηγό πληκτρολογίου και τις γραμματοσειρές για την κυπριακή διάλεκτο φαίνονται
στην παρακάτω εικόνα. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στον τρόπο λήψης του οδηγού
πληκτρολογίου και των γραμματοσειρών στείλτε
ηλεκτρονικό μήνυμα στο mikisp@gmail.com
Αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τις γραμματοσειρές, μια και σε αυτές οφείλονται κυρίως τα περισσότερα προβλήματα γλώσσας
που συναντούμε στη χρήση των Η.Υ. μέχρι και
σήμερα. Όσοι δουλεύουν με Η.Υ., σίγουρα κάποια
φορά θα βρέθηκαν μπροστά σε μια κόλλα ή μια
οθόνη γεμάτη με ακαταλαβίστικους χαρακτήρες
(αυτό που λέμε «αλαμπουρνέζικα»), ενώ περίμεναν
να διαβάσουν κάτι στα ελληνικά. Αυτό μπορεί να
οφείλεται είτε στο ότι ο υπολογιστής δεν αναγνώρισε ότι το κείμενο αυτό είναι γραμμένο στα ελληνικά, είτε διότι το κείμενο αυτό γράφτηκε με παλιότερο σύστημα γραφής στον Η.Υ. Οι σημερινές
γραμματοσειρές είναι κατασκευασμένες βάσει του
συστήματος κωδικοποίησης του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Unicode (http://www.unicode.org).
Στο σύστημα αυτό έχει ενταχθεί ήδη η πλειοψηφία των γλωσσών του πλανήτη, αλλά και πλειάδα
συμβόλων που χρησιμοποιεί σήμερα ο άνθρωπος
(νομισματικά, μουσικά, στίξης, κ.λπ.). Όπως είναι
γνωστό ο Η.Υ. στο εσωτερικό του δουλεύει μόνο
με αριθμούς. Έτσι και τα γράμματα, για να μπορεί ο Η.Υ να τα διαχωρίζει, έχουν αντιστοιχισθεί με
αριθμούς. Στα παλιότερα συστήματα Η.Υ. η κωδικοποίηση αυτή χρησιμοποιούσε 256 χαρακτήρες
και ήταν ικανοποιητική για τις λατινογενείς γλώσσες. Οι αριθμοί από το 0 μέχρι το 127 περιελάμβα-

4
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ναν τις αντιστοιχίσεις για τα κεφαλαία και πεζά
λατινικά γράμματα, καθώς και τα βασικά τυπογραφικά στοιχεία (παρενθέσεις, αγκύλες, μαθηματικές πράξεις, κ.λπ.) ενώ από το 128 μέχρι και το
255 έγινε αντιστοίχιση των επιπλέον γραμμάτων
που χρησιμοποιούν οι λατινογενείς γλώσσες, αλλά
και πλήθος άλλων συμβόλων5 (τονούμενα λατινικά όπως «ä», «â», νομισματικά σύμβολα όπως «£»,
«¥», ειδικά αριθμητικά όπως «£», «¥», κ.λπ.). Έτσι
το κεφαλαίο λατινικό γράμμα «Α» αντιστοιχούσε
στον αριθμό 65 ενώ το πεζό «a» στο 97.

5

Πίνακας με τους αρχικούς 256 χαρακτήρες

Η επέκταση της χρήσης των υπολογιστών στις
περισσότερες χώρες του κόσμου, οδηγούσε στην
ανάγκη χρήσης περισσοτέρων συμβόλων. Ως άμεση και εύκολη λύση οι περισσότερες χώρες αντικατέστησαν τα σύμβολα από το 128 μέχρι το 255

με τα δικά τους. Έτσι, για τα ελληνικά στην αρχή
χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί από το 128 και πάνω
(δηλαδή στο Άλφα κεφαλαίο δόθηκε ο αριθμός 128,
στο Βήτα το 129 κ.λπ.) ενώ αργότερα μεταφέρθηκαν οι κωδικοί από το 193 και πάνω (δηλαδή στο
Άλφα κεφαλαίο δόθηκε ο αριθμός 193, στο Βήτα το
194 κ.λπ.)6.

6

Πίνακες με τους 256 χαρακτήρες (Λατινικούς και Ελληνικούς)
Την εποχή που έγιναν οι αλλαγές αυτές η ελ119

ληνική χρησιμοποιούσε ακόμα το πολυτονικό σύστημα γραφής (πνεύματα και τόνους). Όχι μόνο
δεν έφταναν οι 128 χαρακτήρες αλλά ούτε και το
σύνολο των 256 χαρακτήρων δεν έφτανε για την
πλήρη υλοποίηση της αντιστοίχισης (για κάθε
ένα μακρό φωνήεν μπορεί να υπάρξουν μέχρι και
δεκαέξι παραλλαγές, συν άλλες τόσες για το ίδιο
γράμμα με υπογεγραμμένη, πολλαπλασιάστε επί
δύο για πεζά και κεφαλαία και έχουμε μόνο για ένα
γράμμα 64 παραλλαγές). Για επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιήθηκαν τότε διάφορες μέθοδοι,
όπως συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων συμβόλων
για την υλοποίηση κάθε πολυτονικού χαρακτήρα, μερική ή πλήρη κατάργηση των λατινικών
κ.λπ.. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία
πολλών αντιστοιχίσεων για τα ελληνικά πολυτονικά, κάτι που προκάλεσε ένα χάος. Πολλοί λένε
ότι αυτό έδωσε αφορμή στην ελληνική κυβέρνηση να καταργήσει το πολυτονικό σύστημα και να
εφαρμόσει το μονοτονικό «εν μιά νυχτί», δίνοντας
τέλος σε ένα ζήτημα για το οποίο οι Έλληνες τσακώνονταν από δεκαετίες, μέσα στα πλαίσια της δι120



χογνωμίας όσον αφορά στη χρήση της δημοτικής
ή της καθαρεύουσας.
Όπως γίνεται αντιληπτό, τέτοιες αντικαταστάσεις έγιναν και για άλλες γλώσσες. Αυτό όμως
οδήγησε σε μια νέα σύγχρονη «Βαβέλ». Κάθε
αριθμός (που για τον Η.Υ. θα έπρεπε να είναι ένα
μονοσήμαντο σύμβολο), αναλόγως της κωδικοποίησης μπορούσε να είναι άλλο γράμμα της ίδιας
γλώσσας, άλλος χαρακτήρας ή γράμμα από άλλη
γλώσσα κ.λπ.. Μια επιστολή που γραφόταν σε ένα
υπολογιστή στα ελληνικά, σε έναν άλλο Η.Υ. φαινόταν ακαταλαβίστικη ενώ σε μια άλλη χώρα, με
άλλη γλώσσα, τα γράμματα αντικαθίσταντο από
τα γράμματα της γλώσσας αυτής, χωρίς όμως να
βγαίνει κανένα νόημα. Με την πάροδο του χρόνου,
η έλευση του διαδικτύου, η αύξηση της κινητικότητας και των ταξιδιών, οι πολυεθνικές εταιρείες
και η παγκοσμιοποίηση, οδήγησαν σε κατακόρυφη αύξηση των ανταλλαγών κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή. Για να δοθεί λύση στο πρόβλημα
ιδρύθηκε ο προαναφερθείς οργανισμός Unicode
που σε πολύ σύντομο χρόνο άρχισε να κωδικοποιεί
όλες τις γλώσσες, χρησιμοποιώντας πλέον για κωδικούς, αριθμούς πολύ μεγαλύτερους του 255. Σήμερα το προτεινόμενο σύστημα UTF-32 μπορεί να
κωδικοποιήσει μονοσήμαντα μέχρι και περίπου 4
δισεκατομμύρια χαρακτήρες, ενώ το πολύ ευρέως
χρησιμοποιούμενο στο διαδίκτυο UTF-16 κωδικοποιεί μέχρι και περίπου 65 χιλιάδες χαρακτήρες7.
Στο
http://www.unicode.org/charts/PDF/
U0370.pdf μπορείτε να δείτε την ελληνική μονοτονική κωδικοποίηση Unicode, ενώ στο http://
www.unicode.org/charts/PDF/U1F00.pdf τις επεκτάσεις των μονοτονικών στα πολυτονικά. Στο
http://www.unicode.org/charts/ μπορείτε να δείτε
τις κωδικοποιήσεις όλων των γλωσσών κατά γεωγραφική περιοχή της γης.

7

Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται σήμερα
από όλα τα λειτουργικά Η.Υ. και με αυτό τον τρόπο λύθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που προαναφέραμε. Οι διάφορες γλώσσες ή ομάδες συμβόλων
εντάσσονται σε ένα εύρος κωδικών αριθμών, που
ονομάστηκαν κωδικοσελίδες και που είναι διεθνώς μονοσήμαντοι. Αυτό αποκλείει την σύγχυση δύο ή περισσοτέρων συμβόλων σε όποια χώρα
και αν είσαι ή όποια γλώσσα και αν χρησιμοποιείς.
Κατ΄ αντιστοιχία με τα προηγούμενα, στο σύστημα αυτό, το κεφαλαίο γράμμα άλφα έχει τον κωδικό αριθμό 913. Το μόνο πρόβλημα που απομένει
είναι οι γραμματοσειρές οι οποίες πιθανόν να μην
περιλαμβάνουν τον τρόπο σχεδίασης κάποιων
χαρακτήρων. Αυτό είτε οδηγεί τον Η.Υ. να σχεδιEνατενίσεις

άζει τετραγωνάκια στην θέση τους ή να επιλέγει
να σχεδιάζει χαρακτήρες από άλλη κωδικοσελίδα
οπότε δημιουργούνται τα γνωστά μας «αλαμπουρνέζικα»8.

8

Εάν μόνο μερικά από τα προγράμματα δεν δείχνουν σωστά τα ελληνικά τότε αυτό μπορεί
να οφείλεται στο ότι χρησιμοποιούν μη Unicode
κωδικοποίηση χαρακτήρων. Σε τέτοια περίπτωση
πρέπει να ενημερώσετε το λειτουργικό σας σε ποια
κωδικοσελίδα να ανατρέχει για να δείχνει σωστά
τα ελληνικά. Οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση:

10

Τρόπος επιλογής της σωστής κωδικοσελίδας από τον περιηγητή διαδικτύου Mozilla
Firefox για επιδιόρθωση των ελληνικών που φαίνονται, αλαμπουρνέζικα, λόγω λανθασμένης επιλογής της κωδικοσελίδας χαρακτήρων. Ακολουθεί
η ιστοσελίδα διορθωμένη.

http://windows.microsoft.com/el-GR/windowsvista/Change-the-system-locale
Σε μια προσπάθεια να λυθούν εύκολα τα προβλήματα αυτά, οι νεαροί κυρίως χρήστες Η.Υ. στην
Ελλάδα, επανέφεραν σε χρήση μια παλιά μέθοδο
γραφής όπου χρησιμοποιούνται λατινικοί χαρακτήρες για την γραφή ελληνικών κειμένων. Είναι
γνωστό ότι η «Ερωφίλη» του γνωστού κρητικού
συγγραφέα Γεωργίου Χορτάτση διασώζεται σε
τρία τουλάχιστον χειρόγραφα γραμμένη σε μια
τέτοια μορφή. Η μέθοδος αυτή που σήμερα ονομάζεται greekglish (από το Greek+English) χρησιμοποιείται στην επικοινωνία με SMS, email ή άμεσα
μηνύματα, επειδή οποιοδήποτε σύστημα και αν
έχει ο παραλήπτης θα μπορέσει να το διαβάσει χωρίς να ανησυχεί ο αποστολέας για την ύπαρξη του
οδηγού πληκτρολογίου ή της σωστής γραμματοσειράς9.

9

Σε πολλές ιστοσελίδες μπορείτε σήμερα να μετατρέψετε αυτόματα τα greeklish σε κανονικά ελληνικά, (δείτε π.χ. το http://users.softlab.ece.
ntua.gr/~roussop/greeklish.htm), ενώ υπάρχει και
εμπορική εφαρμογή από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου για τον σκοπό αυτό. Πληροφορίες μαζί με πολλά άλλα ενδιαφέροντα σχετικά με
το θέμα μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: http://
www.ilsp.gr/greeklish.html καθώς και ιστοσελίδα
επίδειξης της εφαρμογής αυτής στο http://speech.
ilsp.gr/greeklish/greeklishdemo.asp
Αυτό βέβαια οδηγεί σιγά - σιγά τους χρήστες
στην σταδιακή αποξένωσή τους από την ελληνική
ορθογραφία και γλώσσα καθώς και ένα σωρό άλλα
προβλήματα, τα οποία όμως δεν είναι ο σκοπός του
παρόντος άρθρου να αναλύσει. Στη σημερινή εποχή, αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε
ότι πλέον πολύ εύκολα λύνονται τα προβλήματα
γλώσσας, επιλέγοντας την κατάλληλη γραματοσειρά ή μερικές φορές, ακόμα απλούστερα, επιλέγοντας απλώς τη σωστή κωδικοσελίδα.10
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Ας δούμε τώρα τι δυνατότητες υπάρχουν ως
προς τη χρήση άλλης γλώσσας για την επικοινωνία του συστήματος με το χρήστη. Στη γλώσσα των
Η.Υ. αυτό ονομάζεται user interface (διασύνδεση
χρήστη). Όλα τα κύρια συστήματα Η.Υ. (Windows,
Apple Mac, Linux) έχουν σήμερα εξελληνιστεί. Η
αλήθεια είναι ότι στην Κύπρο πολύ λίγοι χρησιμοποιούν εξελληνισμένο λογισμικό και έτσι ακόμα
και να θέλει κάποιος να έχει στον Η.Υ. π.χ. ελληνικά
windows θα δυσκολευτεί να βρει. Παρ’ όλ’ αυτά, η
ραγδαία αύξηση των πωλήσεων σε φορητούς υπολογιστές που έχουμε σήμερα και στην Κύπρο, μας
δίνει περισσότερες επιλογές μια και οι περισσότεροι από αυτούς δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη
να επιλέξει την γλώσσα διασύνδεσης που επιθυμεί
την πρώτη φορά που ξεκινά τον υπολογιστή του,
δίνοντάς του συνήθως και επιλογή για ελληνικά.
121

Η χρήση άλλης γλώσσας διασύνδεσης χρήστη,
εκτός της αγγλικής, μας επιτρέπει να βλέπουμε
στη γλώσσα μας τους υπάρχοντες οδηγούς χρήσης,
αρχεία βοήθειας, μηνύματα λάθους και αντιμετώπισης προβλημάτων, μενού επιλογής, ενσωματωμένα προγράμματα συστήματος κ.λπ. Με λίγα λόγια, από το ξεκίνημα του Η.Υ. μέχρι να τελειώσει
την εργασία του ο χρήστης βλέπει τα πάντα στην
οθόνη του στη γλώσσα που έχει επιλέξει. Είναι
αντιληπτό ότι έτσι μπορεί ευκολότερα να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί,
αφού θα έχει τα πάντα μεταφρασμένα στη γλώσσα
του. Εκτός βέβαια από τα ανωτέρω, μπορεί ο χρήστης να ρυθμίσει διάφορες άλλες παραμέτρους,
όπως τον τρόπο παρουσίασης των αριθμών (το διαχωριστικό για τα δεκαδικά ψηφία και το διαχωριστικό για τις χιλιάδες), τη νομισματική μονάδα
της χώρας, τον τρόπο παρουσίασης της ώρας (π.χ.
πμ και μμ σε αντικατάσταση του pm και am) τον
τρόπο παρουσίασης της ημερομηνίας (π.χ. πρώτα η
χρονιά, ο μήνας ή η μέρα), όπως επίσης και το όνομα της μέρας να γράφεται στη γλώσσα του χρήστη
(π.χ. Δευτέρα, Τρίτη κ.λπ.). Οι τελευταίες παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα, ανεξάρτητα
από τη γλώσσα διασύνδεσης χρήστη11.

11

Πώς μπορώ να αλλάξω τις τοπικές ρυθμίσεις στον Η.Υ. μου (λειτουργικό σύστημα windows);
Πάω στο start -> Control Panel -> Regional
and Language Options -> Διαλέγω την καρτέλα
Regional Options και επιλέγω Greek ή όποια άλλη
τοπική ρύθμιση επιθυμώ.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στις τελευταίες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων υπάρχει δυνατότητα καθορισμού της γλώσσας συστήματος
ανάλογα με το χρήστη. Μπορεί δηλαδή όταν ο Α’
χρήστης συνδέεται στον Η.Υ. να χρησιμοποιεί αγγλικά για την διασύνδεσή του ενώ ο Β’ χρήστης να
χρησιμοποιεί ελληνικά. Όσον αφορά τα windows,
στις δύο τελευταίες εκδόσεις τους (vista και 7)
έχουν ενεργοποιημένη την δυνατότητα αυτή μόνο
στην πιο ακριβή έκδοσή τους (την ultimate). Στις
εκδόσεις αυτές ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει από
το διαδίκτυο και να εγκαταστήσει δωρεάν στον
Η.Υ. του μέχρι και 36 γλώσσες που περιλαμβάνουν
και τα ελληνικά. Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες εκδόσεις, αυτές μπορούν να μεταγλωττιστούν
μερικώς με ειδικά προγράμματα που προσφέρει η
κατασκευάστρια εταιρεία (προσφέρονται λύσεις σε
55 γλώσσες που περιλαμβάνουν και τα ελληνικά)
ή με λύσεις που προσφέρουν ξένες εταιρείες.12
Στην ιστοσελίδα http://windows.microsoft.
com/el-GR/windows-vista/How-do-I-getadditional-language-files μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο πρόσθετων αρχείων γλώσσας. Εάν έχετε την Ultimate έκδοση μπορείτε να
λάβετε πακέτο πολύγλωσσου περιβάλλοντος εργασίας (MUI), ενώ για τις υπόλοιπες εκδόσεις μπορείτε να λάβετε μόνο Πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος
εργασίας (LIP). Από τις αυτόματες ενημερώσεις
των windows (windows update) μπορείτε να πάτε
στις προαιρετικές ενημερώσεις και, εάν το δικαιούστε, θα σας παρουσιαστούν οι διάφορες γλώσσες
για να επιλέξετε ποιες θέλετε να μεταφορτώσετε
στον υπολογιστή σας. Αν δεν υπάρχει τέτοια επιλογή τότε η έκδοση που έχετε δεν σας το επιτρέπει.
Αφού κατεβάσετε τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει
μπορείτε να πάτε στο http://windows.microsoft.
com/el-GR/windows-vista/Change-the-displaylanguage για να δείτε οδηγίες για τον τρόπο αλλαγής της γλώσσας εμφάνισης.
Εκτός από τον εξελληνισμό του συστήματος πρέπει να προσέξουμε ώστε και τα υπόλοιπα
λογισμικά που θα εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας να υποστηρίζουν την γλώσσα που μας
ενδιαφέρει. Ευτυχώς τα κυριότερα προγράμματα
που κυκλοφορούν στην αγορά είτε διαθέτουν ελληνική έκδοση είτε ενσωματώνουν δυνατότητα
αλλαγής της γλώσσας οποιαδήποτε στιγμή από τις
ρυθμίσεις τους. Όσον αφορά τώρα στην ευρέως διαδεδομένη σουίτα γραφείου Microsoft office, αυτή
διαθέτει και τις δύο λύσεις, δηλαδή προσφέρεται
και απευθείας ελληνική έκδοση αλλά και πακέτα
γλωσσών που μπορούν να εγκατασταθούν ξεχωρι-

12
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στά. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι στην περίπτωση αυτή προσφέρεται επιπλέον ορθογραφικός και
γραμματικός έλεγχος, θησαυρός, συνώνυμα, αυτόματες διορθώσεις και αυτόματο κείμενο κ.λπ.13

13

Τα πακέτα γλώσσας για το Microsoft Office
πωλούνται ξεχωριστά από το πρόγραμμα
και μπορείτε να τα ζητήσετε από τον προμηθευτή
του Η.Υ. σας. Εάν επιλέξατε να αγοράσετε την ελληνική έκδοση του προγράμματος, τότε το πακέτο
γλώσσας για τα ελληνικά είναι ήδη ενσωματωμένο
και δεν χρειάζεστε τίποτα επιπλέον.
Υπάρχουν επίσης ειδικά εμπορικά προγράμματα για ορθογραφικό έλεγχο πολυτονικού κειμένου, όπως επίσης και αυτόματης μετατροπής
μονοτονικού κειμένου σε πολυτονικό αλλά και πολυτονικού σε μονοτονικό. Για τις λύσεις αυτές θα
πρέπει να τονίσουμε ότι για την απολύτως σωστή
αυτόματη μετατροπή και έλεγχο απαιτείται και η
ενεργή συμμετοχή του χρήστη. Στο πολυτονικό
σύστημα πολλές λέξεις αναλόγως του πνεύματος
ή του τόνου μπορεί να έχουν διαφορετικό νόημα
που μπορεί να βγει μόνο από τα συμφραζόμενα.
Ένα άλλο πρόβλημα που επιλύεται με τις παραπάνω εφαρμογές είναι αυτό του αυτόματου συλλαEνατενίσεις



βισμού του κειμένου. Ο συλλαβισμός είναι η διαδικασία σπασίματος μιας λέξης που βρίσκεται στο
τέλος μιας γραμμής, ώστε ένα μέρος της να είναι
στην μια γραμμή και το υπόλοιπο στην επόμενη.
Ως γνωστό για τη διαδικασία αυτή υπάρχουν και
εφαρμόζονται γραμματικοί κανόνες.14

14

Εμπορικά προγράμματα αυτόματης
μετατροπής μονοτονικού κειμένου σε
πολυτονικό μπορείτε να βρείτε στις διευθύνσεις:
«Αυτόματος πολυτονιστής» της Ματζέντα στο
www.magenta.gr/index.php/Λογισμικό/Πολυτονιστές/
«Τονισμός» στο http://www.tonismos.gr/
Ο «Πολυτονικός Ορθογράφος-Αυτόματος Πολυτονιστής της Ελληνικής» από την Lexigram
στο:
http://www.lexigram.gr/fix/products/06_
polytonikosorthografos.htm
Μια άλλη γλωσσική εφαρμογή που ενσωματώθηκε στα τελευταία λειτουργικά συστήματα
είναι η ικανοποίηση της ανάγκης που παρουσιάζεται ολοένα και σε περισσότερους χρήστες
123

για μετατροπή σελίδων με κείμενο τυπωμένο
σε χαρτί, σε κείμενο που μπορεί να το επεξεργαστεί στον Η.Υ. του. Για τον σκοπό αυτό έχουν
ενσωματωθεί δυνατότητες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (O.C.R. = optical character
recognition) ώστε αυτόματα το κείμενο σε χαρτί μέσω ενός σαρωτή (scanner) να μετατρέπεται σε ηλεκτρονική εικόνα η οποία ακολούθως
μετατρέπεται σε κείμενο προς επεξεργασία. Τα
αποτελέσματα είναι άριστα για λατινογενείς
γλώσσες και πλησιάζουν το 99%, ενώ για τα
ελληνικά έχουμε επίσης ικανοποιητικά αποτελέσματα. Εκεί που υπάρχει ακόμα μεγάλο πρόβλημα είναι στα πολυτονικά κείμενα όπου λύση
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δίνεται μόνο από μια εμπορική εφαρμογή15,
αρκετά ακριβή και με πολλά προβλήματα στο
τελικό αποτέλεσμα, ώστε να απαιτείται μεγάλη
προσπάθεια διόρθωσης από το χρήστη. Πολλοί
μάλιστα χρήστες προτιμούν τη χρήση μονοτονικής λύσης αφού ξέρουν ότι έτσι κι αλλιώς θα
χρειαστεί να γίνει λεπτομερειακή διόρθωση.
Μια ακόμα πιο εντυπωσιακή εφαρμογή, με μεγάλη χρήση στους υπολογιστές παλάμης, είναι
η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων χειρογράφου κειμένου. Και εκεί τα αποτελέσματα στα
ελληνικά θέλουν βελτίωση εν αντιθέσει με την
αναγνώριση χειρογράφου με λατινικά γράμματα όπου η επιτυχία είναι μεγαλύτερη.
Eνατενίσεις
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Το πρόγραμμα για οπτική αναγνώριση χαρακτήρων ονομάζεται «Αναγνώστης» και
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα http://www.ideatech-online.com/

Τελευταία αναφέρουμε την εφαρμογή αναγνώρισης φωνής. Και σε αυτό το πεδίο έχουν γίνει
εντυπωσιακά άλματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Οι Η.Υ. πια έμαθαν να ακούουν και να καταλαβαίνουν την ανθρώπινη φωνή. Μετά από ένα είδος
μικρής εκπαίδευσης και με χρήση ενός απλού μικροφώνου μπορούν να εκτελούν συγκεκριμένες
εντολές που δίνει ο χρήστης, ή να καταγράφουν το
κείμενο που τους εκφωνεί. Πάλι βέβαια η επιτυχία
στα ελληνικά είναι μικρότερη αλλά η βελτίωση είναι συνεχής16.
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Δύο ελληνικά εμπορικά προγράμματα για
αναγνώριση φωνής είναι ο «Λογογράφος»
με περισσότερες πληροφορίες στο http://www.
logografos.gr/, και το MLS «Talk ΄n Write» στο
http://www.mls.gr/product.asp?ndx=140

Η εκφώνηση κειμένου, δηλαδή η μετατροπή
ενός γραπτού κειμένου σε ηχητικό που μεταδίδεται στα μεγάφωνα ή στα ακουστικά του χρήστη
είναι πολύ πιο εύκολη και βρίσκει σήμερα πολλές
εφαρμογές. Ιδιαίτερα πρέπει να αναφέρουμε τη
συνεισφορά στην προσπάθεια για καλύτερη χρήση του Η.Υ. που γίνεται από άτομα με προβλήματα όρασης17.
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Δύο ελληνικά εμπορικά προγράμματα για
εκφώνηση κειμένου είναι ο «Εκφωνητής+» με περισσότερες πληροφορίες στο http://
www.ilsp.gr/ekfonitis_plus.html και το «Μίλα
μου… Ελληνικά» στο www.magenta.gr/index.
php/Λογισμικό/Εργαλεία/Μίλα-μου...Ελληνικά.
html Τέλος στην ιστοσελίδα http://access.uoa.gr/
fs/Demosthenes.htm του Πανεπιστημίου Αθήνας προσφέρεται δωρεάν το πρόγραμμα σύνθεσης ομιλίας «Δημοσθένης».
Συνοψίζοντας θα πρέπει να τονίσουμε ότι η
Ελληνική έχει σήμερα ενσωματωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στους Η.Υ. και τα περισσότερα προβλήματα που υπήρχαν έχουν λυθεί. Ας καταλάβουμε όλοι ότι η χρήση της ελληνικής, σε συνδυασμό με όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν
τα σημερινά συστήματα Η.Υ., μας βοηθά στην
καλύτερη κατανόησή τους, στην ευκολότερη εκμάθησή τους, αλλά και στην ταχύτερη και ευκολότερη επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση τους. Δεν είναι τυχαίο που
σε χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, οι κάτοικοι επιμένουν στη χρήση της γλώσσας τους,
Eνατενίσεις



ακόμα κι αν ξέρουν να ομιλούν πολύ καλά τα αγγλικά. Αρκετές φορές είναι πραγματικά δύσκολο
να αντιληφθεί κάποιος τι θέλει να πει ένας φανατικός χρήστης Η.Υ. όταν π.χ. ρωτά: «Έκαμες save
το file;» αντί του ορθού: «Φύλαξες το αρχείο;».
Η δε χρήση των Greekglish μπορεί να οδηγήσει
σε πολλές παρεξηγήσεις αφού μπορεί να επικοινωνείς με τον Adoni και να νομίζεις ότι μιλάς με
το φίλο σου τον Αντώνη, αλλά το πρόσωπο στην
άλλη πλευρά το λένε Άδωνη! Είναι περιττό να
αναφερθούμε στα προβλήματα ανορθογραφίας
που προκαλεί η συνεχής χρήση των Greeklish
είτε στους Η.Υ. είτε στα κινητά. Είναι αλήθεια ότι
λέξεις όπως CD, DVD, Usb, Bluetooth κ.λπ. δεν
έχουν μεταφραστεί με ευκολόχρηστα ελληνικά
ονόματα. Αυτό δεν πρέπει να μας απογοητεύει,
αλλά να προσπαθούμε συνεχώς να βρίσκουμε
ελληνικές λέξεις για αντικατάστασή τους. Είναι
γνωστό ότι η γλώσσα μας είναι πολύ περιγραφική, δηλαδή οι λέξεις που χρησιμοποιεί υποδεικνύουν και την έννοια που προσδιορίζουν. Όταν
τα λεωφορεία έφτασαν για πρώτη φορά στην
Αθήνα τα ονόμασαν μπούσια (από το bus) όμως με
την πάροδο του χρόνου βρέθηκε αυτό το ωραιότατο όνομα που έχουν σήμερα και που προέρχεται από το λαός (λεώς) + φέρω18.
Την εποχή της κυκλοφορίας του λεξικού
του Γ. Μπαμπινιώτη, ο ίδιος έγραψε ένα άρθρο στο ΒΗΜΑ της Κυριακής 31 Μαΐου 1998 για
τον πλούτο της ελληνικής, με τίτλο «Διδάγματα
από ένα Λεξικό». Μπορείτε να το διαβάσετε στο:
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1
14&artid=99802&dt=31/05/1998
Ποιος άραγε θυμάται σήμερα εκείνη την πρώτη ονομασία; Εμείς εδώ στην Κύπρο έχουμε το
προνόμιο να μιλούμε ελληνικά, γιατί μας δόθηκε
από τους προγόνους μας ως κληρονομιά η ελληνική γλώσσα, και τη μιλούμε αδιαλείπτως εδώ και
τέσσερις χιλιάδες χρόνια, ενώ γράφουμε με αυτήν
εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια. Όλοι οι άλλοι λαοί
καταφεύγουν σε αυτή για να βρουν λέξεις και να
περιγράψουν νέες έννοιες και επιστημονικούς
όρους. Τα τελευταία χρόνια στην πλειοψηφία
των Η.Υ. ο κεντρικός επεξεργαστής ονομαζόταν
Pentium από το ελληνικό πέντε. Γι΄ αυτό πρέπει, όχι μόνο να είμαστε περήφανοι για τη γλώσσα μας, αλλά να την καλλιεργούμε συνεχώς και
να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Οι Η.Υ.
μας δίνουν ό,τι χρειάζεται για να το επιτύχουμε.
Από μας χρειάζεται απλώς λίγη προσπάθεια στην
αρχή και μετά θα δούμε πολλά οφέλη να έρχονται
από μόνα τους. 
■

18
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Η Ιερά Μονή Τροοδίτισσας. Η εξωτερική αυλή και κτίσματά της

H Προσφορά της Ιεράς Μονής

της Τροοδίτισσας

στον Απελευθερωτικό Αγώνα

της ΕΟΚΑ 1955-59

l Tου Ρένου Θ. Κυριακίδη
Φυσιογνώστη-Ερευνητή

τη Νότια πλευρά της κορυφής του Τροόδους είναι θρονιασμένο το Μοναστήρι
της Παναγίας της Τροοδίτισσας. Είναι
το πιο ψηλό Μοναστήρι της Κύπρου γι’
αυτό και σωστά το ονόμασαν «το πρώτο
σκαλοπάτι προς τα ουράνια».
Μέσα Αυγούστου 1960, ο Τομεάρχης Αμιάντου-Πιτσιλιάς Ρωμανός επέστρεψε από τις φυλακές της Λευκωσίας και της Αγγλίας μετά την
υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου
στην αγαπημένη του Κύπρο.
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Κάθε απόγευμα επισκεπτόταν και ένα από τα
χωριά του Τομέα του. Σε κάθε χωριό οργανωνόταν και μια υποδοχή. Έβλεπε ξανά τους συναγωνιστές του, αυτούς που τον φιλοξενούσαν στα
σπίτια τους και επισκεπτόταν τους χώρους ταφής
των ηρωικών συναγωνιστών του, εναποθέτοντας
ένα λουλούδι.
Στις 8 Σεπτεμβρίου1960 επισκέφθηκε και την
Ιερά Μονή Τροοδίτισσας. Τον υποδέχτηκε ο ιερομόναχος Αθανάσιος, ο άξιος αγωνιστής της ΕΟΚΑ.
Αυτός που είχε την τιμή με τον Ηγούμενο ΠαγκράEνατενίσεις

τιο να εντάξει την Μονή στον Απελευθερωτικό
Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59.
Η χαρά και των δύο ήταν απερίγραπτη. Ήταν
δώρο της Παναγίας, που τους αξίωσε να ξανασυναντηθούν. Τον οδήγησε στον Ηγούμενο Παγκράτιο.
Αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν και ευχαρίστησαν
την Παναγία της Τροοδίτισσας, που τους αξίωσε να
ξαναβρεθούν. Φεύγοντας ο Ρωμανός, έγραψε στο
βιβλίο επισκεπτών λόγια αγάπης και ευχαριστιών.
Αρχές Μαΐου 1955 ανέλαβε την τομεαρχία των
περιοχών Αμιάντου-Πιτσιλιάς ο Ρωμανός. Στον τομέα υπάγονταν και ο Πρόδρομος, το Φοινί, οι Πλάτρες, η Μαραθάσα και η περιοχή Σολέας. Ασφαλώς
και η Ιερά Μονή Τροοδίτισσας.
Τέλη Μαΐου 1955 ο Ρωμανός επισκέφθηκε με
άλλο πρόσωπο την Ιερά Μονή. Ζήτησε να δει τον
Άγιο Ηγούμενο. Τον οδήγησαν στο Ηγουμενείο.
Ένας σεβάσμιος γέροντας τον υποδέχτηκε. Του
ανέφερε ο Ρωμανός την ιδιότητά του και το σκοπό της επίσκεψής του. Ο Γέροντας Παγκράτιος
άκουε με πολλή προσοχή το Ρωμανό. Μετρούσε
τα λόγια του, την εμφάνισή του, την πίστη του
στο Θεό και την Ελλάδα και το πρόγραμμα δράσης στην περιοχή.
Φαινόταν καθαρά ότι ο Ηγούμενος Παγκράτιος είχε από καιρού ειλημμένη την απόφαση της
ενεργού συμμετοχής της Μονής στον αγώνα της
ΕΟΚΑ. Αφού συγχάρηκε το Ρωμανό, με απλά και
σοβαρά λόγια είπε: «Θα ορίσω ένα μοναχό με τον
οποίο θα έχετε επαφή. Αυτός θα είναι ο εκπρόσωEνατενίσεις



Ο Ηγούμενος Τροοδίτισσας Παγκράτιος
(1942-1968)
πός μου και με αυτόν θα συζητάτε τα πάντα. Ό,τι
μπορούμε και εμείς θα βοηθήσουμε».
Κάλεσε τότε ένα ψηλό, σοβαρό, 32 περίπου
χρονών νέο, τον Ιερομόναχο Αθανάσιο, και του
ανέθεσε τη φροντίδα των Αγωνιστών της ΕΟΚΑ.
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Η Ιερά Μονή Τροοδίτισσας (παλαιά φωτογραφία)

«Αθανάσιε», του είπε, «θα είσαι ο σύνδεσμος
της Μονής με την ΕΟΚΑ. Όποια δυσκολία συναντάς, θα μου την αναφέρεις. Το ακρινό δωμάτιο
του ξενώνα θα το ’χεις μόνο για τους Αγωνιστές. Δε
θα το δώσεις ποτέ σε πολίτη».
Συγκινηθήκανε για τη συμπεριφορά του
Ηγουμένου, τον ευχαριστήσανε ασπάσθηκαν τη
δεξιά του και οδηγηθήκανε από τον Αθανάσιο στο
δωμάτιο των Αγωνιστών.
Το πρώτο που ζήτησε ο Ρωμανός από τον Αθανάσιο ήταν η προγραμματισμένη επίσκεψή του
στο χωριό Φοινί, όπου θα συναντούσε το Διάκο
του χωριού, για να συζητήσουν το θέμα της οργάνωσης της περιοχής. Το Μοναστήρι συνδέεται με
το Φοινί με ένα μονοπάτι δυο περίπου χιλιόμετρα
μήκους. Από αυτό θα γινόταν η επίσκεψη.
Μόλις το άκουσε αυτό ο Αθανάσιος, σηκώθηκε
όρθιος από την καρέκλα του και με σοβαρό ύφος
είπε: «Εδώ στο Μοναστήρι είναι ένας δασοφύλακας
κάθε μέρα. Αυτός δεν έχει καθόλου εμπιστοσύνη.
Αν σας δει, διατρέχετε μεγάλο κίνδυνο».
Ήταν τόσο σοβαρή η στάση του Αθανάσιου,
που ο Ρωμανός ανέβαλε την επίσκεψη. Ήταν
όμως μεγάλη η χαρά του, γιατί βρέθηκε για τους
Αγωνιστές της περιοχής μια ζεστή φωλιά γεμάτη
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Ο τότε Ιερομόναχος της Μονής Αθανάσιος
με φρόνηση, αγωνιστικότητα και ευλογίες.
Ο Ιερομόναχος Αθανάσιος τους αποχαιρέτησε
με χαρά και περηφάνια, γιατί του έλαχε ο κλήρος
να προσφέρει και αυτός στην αγωνιζόμενη Πατρίδα. Στις 2 Ιουλίου 1955 βρισκόταν ο Ρωμανός για
δεύτερη φορά στο δωμάτιο των Αγωνιστών. ΈκαEνατενίσεις

του Παλαίχωρου. Ο Ρωμανός με τον Αβραάμ συνέχισαν με τα πόδια για την Κακοπετριά. Τότε είδαν στρατιωτικά αυτοκίνητα να έρχονται από τον
Πεδουλά. Κρύφτηκαν στους θάμνους δίπλα από
το δρόμο, ώσπου πέρασαν καμιά δεκαριά αυτοκίνητα γεμάτα ένοπλους στρατιώτες. Η Παναγία η
Τροοδίτισσα έκανε το θαύμα της. Αν δε χαλούσε
το αυτοκίνητο του Παλαίχωρου, σίγουρα θα ήταν
δύσκολο να πει κανείς ποια θα ήταν η εξέλιξη. Ο
Νικόλας Αβραάμ γύρισε πίσω στον Πρόδρομο και
ο Ρωμανός συνέχισε για την Κακοπετριά.

Η αγωνίστρια του Απελευθερωτικού Αγώνα
1955-59 Μαρία Κουντουρίδου
με την προσευχή του και ξάπλωσε να κοιμηθεί.
Εκείνη την ώρα κάποιοι κτύπησαν συνθηματικά
το παράθυρο είπαν και το όνομα «Ρωμανέ». Τούς
άνοιξε ο Ρωμανός. Ήταν ο Δάφνης Παναγίδης από
τη Λεμεσό και ο Θεόδωρος Σουρμελής από την Κυπερούντα. Του έφεραν επιστολή από τον Αρχηγό
και ανέφεραν ότι συνελήφθη η αγωνίστρια Μαρία
Κουντουρίδου στον Αμίαντο. Βρήκε η αστυνομία
στο σπίτι της σφαίρες στρατιωτικού όπλου.
Λυπήθηκε πολύ ο Ρωμανός, γιατί η Κουντουρίδου ήταν από τις μοναδικές αγωνίστριες. Δοκιμάστηκε στην επίθεση κατά του Αστυνομικού
Σταθμού Αμιάντου στις 22 Ιουνίου 1955 και πήρε
άριστα.
Έμεινε ο Ρωμανός πέντε μέρες στη Μονή.
Την 7 Ιουλίου 1955 ειδοποίησε το Νικόλα Αβραάμ
(Αβδέλλα) στον Αμίαντο να του στείλει αυτοκίνητο για να τον μεταφέρει στην Κακοπετριά. Το
βράδυ κατέφθασε το αυτοκίνητο του Ανδρέα Παλαίχωρου από το Παλαιχώρι, μαζί και ο Νικόλας
Αβραάμ.

Την τρίτη φορά που επισκέφτηκε ο Ρωμανός
τη Μονή ήταν με το αυτοκίνητο του Αλέξανδρου
Τρύφωνα (Ξανδρή) από την Κακοπετριά. Έφεραν
μαζί τους και τρεις σακούλες πολεμικό υλικό. Τις
άφησαν στο δρόμο πίσω από θάμνους και πήγαν
στο δωμάτιο των Αγωνιστών. Τους επισκέφθηκε
αμέσως ο Ιερομόναχος Αθανάσιος και του είπαν
να πάει να φέρει το υλικό. Πήγε ολόχαρος ο Αθανάσιος, βρήκε τις σακούλες και με υπεράνθρωπη
προσπάθεια κάθιδρος και με κομμένη την πνοή
μπόρεσε να πει: «Ήταν ασήκωτες, μα η Παναγία
με βοήθησε και τις έφερα».
Τα βάσανα που τραβά σήμερα ο Άγιος Ηγούμενος Αθανάσιος με την σπονδυλική του στήλη και
τα γόνατά του δεν αποκλείεται να οφείλονται και
στο επεισόδιο αυτό.
Ο Ρωμανός δεν ξαναπήγε στη Μονή. Στον τομέα του εγίνοντο συνεχείς επιχειρήσεις. Προετοιμάστηκαν τα λημέρια της ΕΟΚΑ στα βουνά των
χωριών Σπήλια και Κούρδαλι. Στον τομέα της Πιτσιλιάς διέμενε και ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ Διγενής
και έτσι ο Ρωμανός ήταν πλήρως απασχολημένος.
Για τη μετέπειτα σχέση της Μονής Τροοδίτισσας

Μπήκανε στο
αυτοκίνητο και
ξεκινήσανε
για
τον
Πρόδρομο.
Στο δρόμο χάλασε το αυτοκίνητο

Ο αγωνιστής του
Απελευθερωτικού Αγώνα 195559 Νικόλας
Α. Αβραάμ
Eνατενίσεις



Ο σημερινός Ηγούμενος της Μονής Τροοδίτισσας Αρχ. Αθανάσιος με το Ρένο Κυριακίδη
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με τον Αγώνα μας μίλησε ο Άγιος Ηγούμενος Αθανάσιος που τον επισκεφτήκαμε τελευταία.
«Όταν ο Ρωμανός ήλθε στη Μονή τον Αύγουστο για τελευταία φορά, οργανωμένη επαφή με
την ΕΟΚΑ δεν είχαμε. Δυστυχώς, όμως, με τους
Άγγλους στρατιώτες δεν ησυχάσαμε.
Το Μοναστήρι της Τροοδίτισσας βρισκόταν μεταξύ δύο στρατοπέδων εκείνου των Πλατρών και
εκείνου του Pinewood. Όλη η πλαγιά παρακολουθείτο συνεχώς με κιάλια.
Ένα απόγευμα ήλθε στη Μονή ένας ηλικιωμένος που έμοιαζε λίγο του Διγενή. Την άλλη
μέρα χαράματα κύκλωσαν το Μοναστήρι οι Αγγλοι στρατιώτες. Ζητούσαν να τους παραδώσουμε
το Διγενή. Τους είπαμε πως δεν έχουμε τέτοιο άνθρωπο. Μας είπαν πως είμαστε ψεύτες, γιατί είδαν
το Διγενή με τα κιάλια να μπαίνει στη Μονή. Ευτυχώς που είχαμε το όνομα και τη διεύθυνση του
ανθρώπου. Έκαμαν έρευνα και είδαν ότι δεν τους
λέγαμε ψέματα και έφυγαν».
«Μια άλλη φορά, Κυριακή πρωί, Άγγλοι στρατιώτες περικύκλωσαν τη Μονή και μπήκαν στην
εκκλησία την ώρα της Λειτουργίας. Επέμεναν να
σταματήσει η Λειτουργία και να κάνουν έρευνα.
Ο Ηγούμενος Παγκράτιος αρνήθηκε και πάλιν.
Έτσι οι στρατιώτες περίμεναν να τελειώσει η Λειτουργία για να κάνουν την έρευνά τους. Σαν τελείωσε η έρευνα έμειναν στο Μοναστήρι, έβαλαν
φρουρά στην τραπεζαρία, όπου παρακολουθούσαν
τους καλόγερους σαν τρώγανε».

Βοήθεια προς τον Διγενή
μετά τις πυρκαγιές στα βουνά
του Κύκκου
Τη 13 Ιουνίου 1956 στις 2 μ.μ. οι καλόγεροι
έκαναν σύναξη στη Μονή. Την ώρα που άλλαζε η
φρουρά των στρατιωτών που παρακολουθούσαν
την Μονή, ο Αθανάσιος είδε δύο άνδρες, που με
προσοχή και γρηγοράδα μπήκαν στο Μοναστήρι. Έτρεξε αμέσως να τους συναντήσει. Ήταν ο
Αντώνης Γεωργιάδης και ο Λάμπρος Καυκαλίδης, υψηλόβαθμα μέλη της ομάδας του Αρχηγού
Διγενή.
Του είπαν πως στο δάσος πάνω από το Μοναστήρι είναι ο Αρχηγός. Μαζί του είναι τρεις αγωνιστές, ο Παύλος Νικήτας, ο Στυλλής Ξαπόλυτος
και ο Γιάγκος Θωμά και ότι είναι πολύ καταπονημένοι, νηστικοί, χωρίς ρούχα και παπούτσια και
τραυματισμένοι. Αφού περιποιήθηκαν οι καλόγεροι το τραύμα του Αντώνη Γεωργιάδη, τους έδωσαν τροφές, ρούχα και παπούτσια. Μάλιστα ο Άγιος Ηγούμενος Παγκράτιος έβγαλε τα παπούτσια
του και τα έδωσε στον Αντώνη.
Με συνοδό τον πατέρα Συνέσιο, τους βοήθησαν να φύγουν από το Μοναστήρι, να διασταυρώσουν το δρόμο και να πάνε προς τον Αρχηγό.
Χάρηκε ο Διγενής που είδε τους άνδρες του
να επιστρέφουν με τον πατέρα Συνέσιο και να
έχουν μαζί τους τις ευλογίες της Παναγίας της
Τροοδίτισσας.
Ο πατέρας Συνέσιος ζήτησε από το Διγενή
να μείνει και αυτός στο Αντάρτικο. Στην άρνηση του Διγενή, απάντησε: «Ἡντα μόνον οι καλόηροι του Τζιύκκου είναι πατριώτες. Πατριώτες
είμαστε τζι εμεις».
Ο Αρχηγός έδωσε επιστολή στον πατέρα Συνέσιο που απευθυνόταν στο Διευθυντή της Ιερατικής Σχολής Κωνσταντίνο Λευκωσιάτη και του
έγραφε ότι μερικά έγγραφα στη βιασύνη τους έμειναν στον ποταμό, τα οποία φανερώνουν τη συμμετοχή αυτού και της Ουρανίας Κοκκίνου στην
ΕΟΚΑ και να λάβουν τα μέτρα τους.

Βρέθηκαν μετά από δεκαετίες οι Αντώνης
Γεωργιάδης και Λάμπρος Καυκαλίδης και
είχαν πολλά να πουν. Οι εμπειρίες και οι
αναμνήσεις τους στο αντάρτικο της ΕΟΚΑ,
ως μέλη της ομάδας του Διγενή, ήταν πολλές
και συγκινητικές
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Ο πατήρ Συνέσιος με πολλή προσοχή μπήκε
στο Μοναστήρι. Την άλλη μέρα το πρωί έβαλε την
επιστολή του Διγενή στο τακούνι του παπουτσιού
του και βγήκε στο δρόμο.
Ζήτησε από τους Άγγλους στρατιώτες, γιατί
τάχα ήταν άρρωστος, να τον πάρουν στο νοσοκομείο. Αυτοί του αρνήθηκαν και ξεκίνησε με τα
πόδια και μετά από πολλές ώρες έφτασε στο χωριό
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Μονιάτης. Εκεί βρήκε έναν οδηγό και τον παρακάλεσε να τον πάρει στη Λευκωσία. Ο οδηγός κάτι
κατάλαβε και προθυμοποιήθηκε να τον μεταφέρει
στην Ιερατική Σχολή στη Λευκωσία. Άνοιξαν το
ράδιο του αυτοκινήτου να ακούσουν τα νέα. Ακούουν ότι συνελήφθησαν οι Κωνσταντίνος Λευκωσιάτης και Ουρανία Κοκκίνου. Αντί λοιπόν να
πάνε στην Ιερατική Σχολή, όπου ο Λευκωσιάτης
ήταν Διευθυντής, πήγαν στην Αρχιεπισκοπή και
παρέδωσαν την επιστολή στον Χωρεπίσκοπο Σαλαμίνος Γεννάδιο.
Μετά από μερικούς μήνες, έγινε εικονική μάχη
μεταξύ των Άγγλων στρατιωτών πάνω από το χωριό Φοινί, κοντά στο Μοναστήρι. Στο Μοναστήρι η μάχη ακουγόταν πολύ δυνατά. Πέντε λεπτά
μετά τη μάχη, ήρθαν προδότες και ισχυρίζονταν
ότι ήταν αγωνιστές και ότι έδωσαν μάχη με τους
Εγγλέζους και ζητούσαν από τους καλόγερους
όπλα, για να κτυπήσουν τον εχθρό. Οι καλόγεροι
κατάλαβαν αμέσως την παγίδα που τους έστηναν
και τους είπαν: «Τροφή και ρούχα ευχαρίστως να
σας δώσουμε. Όπλα όμως ούτε είδαμε ούτε έχουμε. Και έφυγαν άπρακτοι οι επίβουλοι».

Η δράση των Αγωνιστών είτε
ατόμων είτε οργανωμένων συνόλων είναι ποιοτική και ποσοτική
Το να πάρει ένας την απόφαση να δώσει τον
όρκο της ΕΟΚΑ, σήμαινε ότι, αν τον συλλάβουν
με οτιδήποτε σχετίζεται με τον Αγώνα, κινδύνευε
να θανατωθεί. Το ίδιο, αν φιλοξενεί Αγωνιστές στο
σπίτι του. Εδώ δεν κινδυνεύει μόνο να θανατωθεί
κάποιος αλλά και το σπίτι του να ανατιναχθεί. Αν
βγει στο βουνό ένας αντάρτης ή γίνει μέλος των
ομάδων κρούσεως στις πόλεις, πάλι η απειλή του
θανάτου θα τον συνοδεύει. Ποιοτικά, λοιπόν, όλοι
οι Αγωνιστές είναι το ίδιο. Ποσοτικά τώρα οι Αγωνιστές διαφέρουν. Μπορεί ένας να είχε συλληφθεί
γρήγορα, οπότε είναι λίγη η προσφορά του.
Μπορεί στην περιοχή για διάφορους λόγους να
ήταν λίγη η δράση της ΕΟΚΑ. Πολλά μπορούσαν
να συμβούν και να μειώσουν την προσφορά του
αγωνιστή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μειώνεται
και η αξία του. Η Ιερά Μονή Τροοδίτισσας ποιοτικά ήταν άριστη. Πήρε την απόφαση να ενταχθεί
και να προσφέρει ό,τι μπορούσε στον αγώνα. Το
Μοναστήρι έγινε φωλιά της ΕΟΚΑ. Πάντοτε ήταν
έτοιμο να προσφέρει τα πάντα. Περίμενε με ανοικτές αγκάλες τους Αγωνιστές, για να τους δώσει
τη στοργή και την αγάπη του. Ήταν η φωλιά που
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τους περίμενε, για να τους δώσει ζεστασιά, ελπίδα
και ευλογίες.
Αν ο δεύτερος τομεάρχης Αμιάντου Πιτσιλιάς έκανε τη Μονή Μαχαιρά Τοπικό Αρχηγείο, ο
πρώτος τομεάρχης είχε τοπικό Αρχηγείο την Ιερά
Μονή της Τροοδίτισσας.

Ιστορία της Μονής
Κατά την περίοδο της Εικονομαχίας 730-787,
815-843, ένας από τους τέσσερις Ζηλωτές μοναχούς
που είχαν μαζί τους μια από τις εικόνες που ζωγράφισε ο Απόστολος Λουκάς, κατέφυγε στην Κύπρο.
Και τούτο, γιατί η Εκκλησία της Κύπρου δεν είχε
προσχωρήσει στο κίνημα των εικονομάχων. Ο μοναχός κατέφυγε πρώτα στη Μονή Αγίου Νικολάου
στο Ακρωτήρι Λεμεσού. Έμεινε περίπου 25 χρόνια, μέχρι το 787.
Εν τω μεταξύ η εβδόμη εν Νικαία Οικουμενική Σύνοδος (787) καταδίκασε την εικονομαχική
αίρεση και επήλθε προσωρινή ειρήνη στον χριστιανικό κόσμο.
Ο φυγάς μοναχός έκρινε ότι επέστη γι’ αυτόν ο
καιρός να ακολουθήσει ασκητική ζωή στα βουνά
της Κύπρου. Καθ’ ύπνους παρουσιάστηκε η Παναγία και του υπέδειξε το μέρος, όπου θα μετέφερε
την Αγία Εικόνα και θα οργάνωνε τη σκήτη του.
Πάνω από το μέρος αυτό θα υπήρχε στήλη πυρός.
Αυτή θα ήταν ο οδηγός του. Έτσι έφτασε στη νότια
μεριά του Τροόδους, όπου βρισκόταν το γνωστό
μέχρι σήμερα Σπήλαιο της Τροοδίτισσας. Έμεινε
εκεί, άναψε το κανδήλι της Αγίας Εικόνας και μετέτρεψε το Σπήλαιο σε σκήτη. Αργότερα και άλλοι
ερημίτες μοιράστηκαν τη μοναξιά του. Έμειναν
εκεί και προστάτευαν την Αγία Εικόνα. Εδώ βρέθηκε και ο τάφος των δύο μοναχών.
Το 964 ο Νικηφόρος Φωκάς ανέκτησε την Κύπρο από τους Άραβες και 24 χρόνια μετά, επί Βασιλείου Β’ Βουλγαροκτόνου, άνθισε η μοναχική ζωή
στην Κύπρο. Πολλά μοναστήρια ιδρύθηκαν και ο
αριθμός των μοναχών αυξήθηκε σημαντικά. Το
990 κάποιος ευσεβής βοσκός από το χωριό Αφάμης,
οδηγούμενος από το ιερό φως του Σπηλαίου, κατέφθασε μετά των συμπατριωτών του στο Σπήλαιο
της Τροοδίτισσας. Δεν βρήκαν ίχνη ανθρώπων,
βρήκαν, όμως, ένα κανδήλι αναμμένο μπροστά από
την ωραία εικόνα της Παναγίας.
Συγκινήθηκε η λαϊκή ψυχή τους και αποφάσισαν την ίδρυση του Μοναστηριού κοντά στο
Ιερό Σπήλαιο. Ήρθαν κτιστάδες και άλλοι ειδικοί
και η Μονή κτίστηκε.
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Η μεγάλη παλαιά εικόνα της Παναγίας Τροοδίτισσας
Το 1571 η Κύπρος κατελήφθηκε από τους
Τούρκους. Οι Μονές καταστράφηκαν και οι μοναχοί εκδιώχτηκαν. Το 1585 πυρπολήθηκε και
η Μονή Τροοδίτισσας. Αργότερα οι Τούρκοι επέτρεψαν την ελεύθερη άσκηση της πίστης. Τότε
ο Ηγούμενος Παρθένιος, βοηθούμενος από τους
μοναχούς και τους κατοίκους των γύρω χωριών,
ανοικοδόμησε την Μονή.
Στο τέμπλο του Ναού τοποθέτησαν την Αγία
εικόνα της Παναγίας, που την βρήκαν καλά φυλαγμένη κάτω από μια μηλιά του κήπου. Από τότε
μέχρι σήμερα χρημάτισαν δεκατρείς Ηγούμενοι.
Καθένας από αυτούς έφερε το βαρύ φορτίο της επιβίωσης της Μονής.

Ο σημερινός Ηγούμενος
είναι ο Αρχ. Αθανάσιος
Η Μονή στις μέρες μας παρουσιάζει άνθιση από
κάθε πλευρά. Εκτός των άλλων, ανακαίνισε και το
Ιερό Σπήλαιο της Μονής και το κατέστησε σημείο
αναφοράς στην ιστορία της.
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Η είσοδος του Σπηλαίου της Τροοδίτισσας

Ο Ηγούμενος Παγκράτιος
(1942-1968)
Γεννήθηκε το 1887 στο χωριό Άσσια Αμμοχώστου. Όταν αποφοίτησε από το Δημοτικό Σχολείο
του χωριού του, ακολούθησε δύο ασκητές αγιογράφους και παρέμεινε για δύο χρόνια στο Άγιο Όρος.
Από το 1903 ως το 1912 διέμενε στο Μονύδριο του
Αγίου Γεωργίου παρά το Υδραγωγείο Λεμεσού,
όπου και εκάρη Μοναχός και μετονομάσθηκε από
Πέτρος σε Παγκράτιο. Μέχρι το 1918 διέμενε στη
Μονή του Αγίου Γεωργίου του Αλαμάνου.
Το 1919 ο Μητροπολίτης Κιτίου Νικόδημος
τον χειροτόνησε Ιεροδιάκονο και στη συνέχεια
Ιερομόναχο και τον διόρισε Αρχιερατικό Επίτροπο
στο διαμέρισμα Κοιλανίου. Μετά από ένα χρόνο μετατέθηκε στη Λάρνακα, όπου ανέλαβε καθήκοντα
επιμελητού του Παγκύπριου Ιεροδιδασκαλείου.
Παράλληλα παρακολούθησε και τα μαθήματα και
πήρε το δίπλωμα του ιεροδιδάσκαλου.
Εργάστηκε ως ιδιαίτερος γραμματέας του Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Γ’, βοήθησε στη σύνταξη
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του νέου κανονισμού της Μονής του Αποστόλου
Αντρέα και την υπηρέτησε ως Οικονόμος επί ενάμιση χρόνο.
Από το 1926 υπηρετούσε ως Ιερατικός Προϊστάμενος και Πατριαρχικός Επίτροπος στο
Χαρτούμ. Προχειρίσθηκε Αρχιμανδρίτης και
πήγε στην Τρίπολη, Αλγέρι και Μαρόκο, για να
διοργανώσει τις εκεί ελληνοχριστιανικές κοινότητες. Ακολούθως γύρισε στην Αίγυπτο και
υπηρέτησε σε διάφορα πόστα του Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας.
Με πρόσκληση του Μητροπολίτη Πάφου Λεοντίου ήλθε στην Κύπρο και περί τα μέσα Δεκεμβρίου 1942 προχειρίστηκε από αυτόν ως Ηγούμενος της Μονής.

Το 1942 χειροτονήθηκε Ιερομόναχος.
Μετά το θάνατο του Ηγουμένου Παγκρατίου
το 1968, η Αδελφότητα της Μονής ανέδειξε παμψηφεί τον Αθανάσιο ως διάδοχό του.
Η παρουσία του στο πηδάλιο της Μονής ήταν
αφορμή να γίνουν πολλές αλλαγές στο κτίριο της
Μονής και το 1974 η Ιερά Μονή να πάρει τη σημερινή της μορφή.
Εκτός των άλλων είναι και άριστος Αγιογράφος. Ζωγράφισε την Κυρία των Αγγέλων-μια υπέροχη ζωγραφιά της Παναγίας που βρίσκεται στο
προσκυνητάριο του Καθολικού της Μονής.
Ο Ηγούμενος Αθανάσιος, παρά το προχωρημέ-

Ο Ηγούμενος Αθανάσιος
Γεννήθηκε το 1923 στο Μουτουλά της Μαραθάσας. Εγκατέλειψε το χωριό του το 1940 και ενεγράφη ως δόκιμος στην Ιερά Μονή Τροοδίτισσας.

Η αγιογραφημένη υπό του σημερινού Ηγουμένου Αρχ. Αθανάσιου εικόνα, «Κυρία των
Αγγέλων», που βρίσκεται στο προσκυνητάριο του Καθολικού της Μονής

Ο Πανοσιολογιώτατος Ηγούμενος της Μονής
της Παναγίας Τροοδίτισσας Αθανάσιος
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νο της ηλικίας του, συνεχίζει το καρποφόρο έργο
του, έτσι, ώστε η Αδελφότητα των Μοναχών να
είναι ικανοποιημένη και περήφανη, γιατί παραδίδει στην Εκκλησία ένα θρησκευτικό κέντρο που
προσελκύει και ισχυροποιεί την πίστη του λαού
μας στην Προστάτιδα της Κύπρου, τη Μητέρα του
Χριστού μας. 
■
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Το Μνημείο του Κυριάκου Μάτση στο Στρόβολο παρά το Προεδρικό Μέγαρο
και την Αγγλική Σχολή στη Λευκωσία

Κυριάκος Μάτσης
Ο Εθνικός Αγωνιστής - Ο Οικουμενικός Ανθρωπος
Εις εμοι μύριοι,
εαν αριστος η Ηράκλειτος
l Του Κλείτου Ιωαννίδη,
Θρησκειολόγου, Καθηγητή Φιλοσοφίας

Ο

Κυριάκος Χριστοφή Μάτση, ο ήρως
του εθνικο-απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου (1955-1959) έπεσε
μαχόμενος στο Κάτω Δίκωμο (σήμερα υπό τουρκική κατοχή) στις 19
Νοεμβρίου 1958, αφού αρνήθηκε να παραδοθεί στα
Βρετανικά στρατεύματα. Η σορός του ετάφη εν
κρυπτώ στα Φυλακισμένα Μνήματα των Κεντρικών Φυλακών Λευκωσίας, δίπλα στους μεγάλους
ήρωες συναγωνιστές και φίλους του, Γρηγόρη Αυ134



ξεντίου, Μάρκο Δράκο, Στυλιανό Λένα, Μιχαλάκη
Καραολή κ.ά.
Ο Κυριάκος Χριστοφή Μάτσης, γνήσιο τέκνο
της αγροτικής Κύπρου (εκ Παλαιχωρίου), υπήρξε
ο ιστορικός καταλύτης γενεάς γενεών υποδούλων
Ελλήνων Κυπρίων, οι οποίοι αγωνίστηκαν με αίμα
από τον 12° αιώνα, για την αποτίναξη του ξενικού
ζυγού (Φράγκοι, Ενετοί, Τούρκοι, Άγγλοι).
Το αηδόνι της Κύπρου, όπως τον απoκάλεσε ο
αείμνηστος Πρωθυπουργός, γέρος της ΔημοκρατίEνατενίσεις

ας Γεώργιος Παπανδρέου, όταν ήρθε το πλήρωμα
του χρόνου, ευρισκόμενος εν Ελλάδι ως φοιτητής
της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1946-1952) με τον καημό της ρωμιοσύνης και την άσβηστη νοσταλγία της Ένωσης με
τη μητέρα πατρίδα Ελλάδα, ανέλαβε το ρόλο του
πρώτου εθναποστόλου της Κυπριακής Ελευθερίας στη μητροπολιτική ελεύθερη Ελλάδα. Διαπρύσιος κήρυξ, αλλά και ρήτωρ θεσπέσιος ομολόγησε
στους αδελφούς Έλληνες το στεναγμό της δούλης
Κύπρου και ζήτησε, ως νεώτερος Ρήγας Βελεστινλής, την εθνική της αποκατάσταση.

του έθνους, όντας υπερβατικός και οριακός στην
ύπαρξη και στη συνείδηση. Κινήθηκε στα τέλεια
σχήματα των αθανάτων ιδεών, γενόμενος εθνοδιδάσκαλος. Δίδασκε (ποίηση, ιστορία, φιλοσοφία,
πολιτειολογία) στους νεαρούς αντάρτες συναγωνιστές του στα βουνά του Πενταδακτύλου, ως Τομεάρχης Κερύνειας και ανταρτικός αρχηγός της Β.
Κύπρου, μετά τη δραπέτευσή του από τα στρατιωτικά κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς και πρότυπο αυταπαρνήσεως και πνευματικού ήθους.

Ο Κυριάκος Χριστοφή Μάτσης αναδείχθηκε
σε Παλαιολόγεια μορφή. Στάθηκε ο άνθρωπος του
«αυτοπροαιρέτως», του «κοινή γαρ γνώμη», του
«ου φεισόμεθα της ζωής ημών». Με τέτοια ψυχοσύνθεση απέδειξε τι σημαίνει η καθ’ ημάς Ανατολή του Φώτη Κόντογλου και η ιδιαιτερότητα της
κοινωνίας και μετοχής στο είναι των πραγμάτων,
ως γνήσιος Έλλην Χριστιανός Ορθόδοξος, όπως
θα τον ήθελε ο άλλος μεγάλος της Κύπρου, διαλεκτικός ποιητής Δημήτρης Λιπέρτης.

Ο Κυριάκος Χριστοφή Μάτσης, πολιτική προσωπικότητα από τα πρώτα μεταγυμνασιακά του
χρόνια, στάθηκε στις εμπροσθοφυλακές της μικρής αγαπημένης του, γλυκείας νήσου Κύπρου,
πάντοτε πρωτοπόρος και ανοίγοντας δρόμους στα
σκοτεινά, ως αληθινός βιωματικός ποιητής που
ήταν. Με αρετήν και τόλμην, κατά το Κάλβειον
ρήμα, υπεστήριξε τους ανθρώπους κατά τρόπον
ταπεινόν και υπέροχον (πήγε σε στρατοδικείο
στην Ελλάδα και υπεστήριξε, ιδίω κινδύνω, φίλον
και συμφοιτητή του, μέλος του ΕΛΑΣ, με εντυπωσιακά αποτελέσματα).

Ο Κυριάκος Χριστοφή Μάτσης, ένας άξιος της πατρίδας, κινήθηκε πάντοτε στα έσχατα

Ο Κυριάκος Χριστοφή Μάτσης ανήκει στο
Μακρυγιαννικό εμείς. Λειτούργησε πάντοτε ως

Τα στρατιωτικά κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς επί Αγγλοκρατίας
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καθολική συνείδηση και με μόνο γνώμονα τον
άνθρωπο, τα δίκαιά του, την ελευθερία του. Γι’
αυτό και γράφει για τα δικαιώματα του ανθρώπου
προτού υπογραφεί ο Καταστατικός Χάρτης των
Ηνωμένων Εθνών, το 1945 στον Άγιο Φραγκίσκο
των ΗΠΑ και προτού δημοσιευτεί το κείμενο και
η Ανακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Γι’ αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί οικουμενικός
άνθρωπος, οραματιστής, με πλήρη συνείδηση του
προς τα πού οδεύει το ανθρώπινο γένος. Έζησε,
τουλάχιστον 100 χρόνια πιο μπροστά από την εποχή του.
Στο δίτομο μας έργο «Κυριάκος Μάτσης ο οραματιστής», Λευκωσία 1998, γράψαμε χαρακτηριστικά για τον εθνικό ήρωα, αλλά και τον οικουμενικό άνθρωπο:
«Ο Κυριάκος Μάτσης παρέμεινε, άχρι θανάτου,
πιστός στην πατρώα γη και στην εθνική επιταγή. Στα
32 του χρόνια έφυγε από τον κόσμο τούτο, αφήνοντας
πίσω του μια απ’ αλλού φερμένη λάμψη, η οποία παραμένει κτήμα εσαεί του γένους των Ελλήνων.
Το μάθημα του Κυριάκου Μάτση υπήρξε μέγα, εν
λόγοις και έργοις. Αυτό το ύψιστο μάθημα εξιστορεί
η παρούσα επιστημονική εργασία. Παρουσιάζουμε,
μέσα από τα ίδια τα κείμενα του αξίου της φυλής τη
σκεπτόμενη ψυχή του, τις αγωνίες και τους υπέροχους προβληματισμούς της ανήσυχης ύπαρξής του,
αλλά και το προχωρημένο, για τα χρόνια που έζησε,
όραμά του για τον έλληνα άνθρωπο και τον κόσμο.
Οι ιστορικές μαρτυρίες που παρατίθενται των
ανθρώπων που τον έζησαν ή αγωνίστηκαν μαζί του
στη Βόρειο Ελλάδα, και στην Κύπρο, επικυρώνουν
και προσυπογράφουν τα όσα ο ακατάβλητος αγωνιστής συνέλαβε και διατύπωσε ως στοχασμούς και
εξομολογήσεις και στα οποία έδωσε σάρκα και οστά
με την παραδειγματική ζωή του.
Ο Κυριάκος Μάτσης, ως γνήσιος Έλλην, αγάπησε, όσο ελάχιστοι, τον πολυσήμαντο λόγο. Αγάπησε
τη λογοτεχνία και ιδιαίτερα την ποίηση, την Ιστορία,
τη φιλοσοφία, τη μελέτη, τον προβληματισμό. Πάλεψε με τις ιδέες, όσο πάλεψε και με τον εαυτό του.
Πάλεψε αδιάκοπα και σε κάθε στιγμή, για τα εθνικά
δίκαια της Κύπρου και τους πύρινους εθνικούς λόγους του, τους έκανε πράξη ενάρετη.
Σάρκωσε το λόγο του, γι’ αυτό και τα δρώμενα του
βίου του ανήκουν στην κατηγορία των σπάνιων και
εκλεκτών. Δραματική και τραγική η ζωή του, αλλά
καθ’ όλα ακέραιη. Και οι πράξεις του σπουδαίες και
τέλειες, σύμφωνες προς τον Αριστοτελικό περί τραγωδίας ορισμό.
Γράφοντας για τον Κυριάκο Μάτση νιώθω νάναι
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Ο Κυριάκος Μάτσης
μέσα μου Μεγάλη Παρασκευή. Θρηνώ τον ωραίο,
τον μοναδικό, εκείνον που δεν προοριζόταν για τον
πονηρό μας κόσμο. Ο Κυριάκος Μάτσης ανήκε στα
Άνω. Δεν είχε καμιά σχέση με τα κάτω, κι ας σπούδασε γεωπονία, κι ας αγαπούσε με πάθος τη γη και τη
φύση. Κατόρθωσε τη δική του γη να την κάνει ουρανό
και το δικό του ουρανό, όσο μπορούσε, ακόμη και με
το αίμα του, να τον φέρει, ως αστραπή, πάνω στη γη
των πατέρων μας.
Κάθε γραμμή που γράφτηκε σ’ αυτούς τους τόμους γράφτηκε με δάκρυα στα μάτια. Ήταν πάμπολλες οι φορές που διακόψαμε τις ηχογραφήσεις, κατά
τη διάρκεια της ερευνάς μας στη Θεσσαλονίκη και
στην Κύπρο, γιατί η συγκίνηση δεν μας άφηνε να συνεχίσουμε. Σπαράξαμε για την απώλεια μιας τόσο
ολοκληρωμένης και φωτεινής προσωπικότητας του
Ελληνισμού, που, αν ζούσε, όπως όλοι το ομολογούν,
θα ήταν στις εμπροσθοφυλακές της φυλής και ίσως η
πολύπαθη Κύπρος να είχε άλλο πεπρωμένο.
Ο Κυριάκος Μάτσης προσέλαβε τον κόσμο ποιητικά. Γι’ αυτό και προχώρησε με εμπιστοσύνη και
αθωότητα, στα σκοτεινά, όπως θα έλεγε ο Ιωάννης
του Σταυρού. Ως αληθινός ηγέτης και πρωτοπόρος
που ήταν, άνοιξε δρόμους στον ελλαδικό χώρο, ώστε
ν’ ακουστεί η πληγωμένη φωνή της δούλης Κύπρου.
Πρώτος αυτός στη Βόρειο Ελλάδα άναψε τη δάδα
της Κύπρου και σκόρπισε ιερό και εθνικό ρίγος για
την εθνική υπόθεση της αγγλοκρατούμενης Κύπρου.
Ο Αθηναίος φιλόσοφος Πλάτων θεωρούσε τον
άνθρωπο άνθρωπο όταν μετείχε στις ουράνιες ιδέες.
Αυτό εφαρμόζεται απόλυτα στην περίπτωση του Κυριάκου Μάτση. Ο Κυριάκος δεν είχε απλώς μέθεξη
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με τις ιδέες. Με το άνοιγμα της καρδιάς του χώρεσε
τον κόσμο μέσα του. Και την ιδέα, προπαντός εκείνη
της ελευθερίας, τη διακόνησε με λογικό πάθος και
τόλμη απαράμιλλη. Εξ υπαρχής στρατεύθηκε στο
μέτωπο, στα πρώτα και επικίνδυνα. Ήταν ατρόμητος και έτοιμος. Και το απέδειξε, όταν ήρθε η ώρα.
Αυτό το ακατόρθωτο κατόρθωμα θέλει να καταθέσει
το σύγραμμα αυτό. Αυτή του την ποίηση, την οποία
υπέγραψε με το αίμα του, μαρτυρούμε ταπεινά κι
εμείς, που έστω και από μακριά γευτήκαμε κάποιες
σταγόνες από το κλέος του».
Μέσα από τα κείμενα που μας άφησε (ημερολόγια, επιστολές, προσωπικές εξομολογήσεις κ.ά.)
βλέπουμε το μεγάλο ηθικό ανάστημα του «Σκοπός
μας είναι η διαρκής τελειοποίηση» (16.6.1944), μόλις 18 ετών παιδί. Και στις 18.10.1944 γράφει: «Ευτυχείς ήταν οι Στωικοί. Ας ζει πάντα η απάθειά τους.
Υπέροχος ήταν και ο Σωκράτης, που δεν πρόσεχε
καθόλου τη γνώμη των πολλών....» .
Στις 28.5.1945, μόλις 19 ετών, θα μας πει εξομολογητικά: «Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο
άνθρωπος περικλείει μέσα του μίαν τεραστίαν δύναμι, το πνεύμα. Είναι γεγονός αναμφισβήτητον ότι το
πνεύμα αυτό, είναι εκείνο που υπεκίνει και ενέπνεε
ένα Σωκράτη, ένα Βούδαν, ένα Πλάτωνα και όλας
τας μεγάλας διανοίας. Αλλά το πνεύμα αυτό, η δύναμις, είναι καλύτερα να πούμε, μένει εις τους περισσότερους ανεκμετάλλευτος. Είναι η βενζίνη, ήτις χρειάζεται τον σπινθήρα διά να ανάψει. Και ο σπινθήρ
αυτός είναι η γνώσις της δυνάμεως. Ας του δώσουμε
τον σπινθήρα για να ανάψει. Και τότε θα μεγαλουργήσωμεν».
Εκείνο που είναι θαυμαστό είναι ο Πλατωνικός
τρόπος που θεάται τα πράγματα, την κατάσταση
της ανθρωπότητας. Πιστεύει πως η καλυτέρευση
του κόσμου θα έρθει με την καλυτέρευση του εαυτού μας. Αυτό δεν λέγει και ο Πλάτων στην Πολιτεία και στους Νόμους; Γράφει ο νεαρός Κυριάκος
στις 8.1.1944.
«Χιλιάδες όμως άνθρωποι είναι έτοιμοι να χύσουν το αίμα των για το καλό της ανθρωπότητας,
για μας δηλαδή, την νέαν Γενεάν. Και μεις οφείλομεν και έχωμεν ιερόν καθήκον να συνεργασθώμεν
στον τεράστιον αυτόν αγώνα. Από τον εαυτόν μας.
Εάν όλοι μας θέλωμεν να καλλιτερεύσει η ανθρωπότης, ας προσπαθήσουμε έκαστος χωριστά να
καλλιτερεύσωμεν τον εαυτόν μας, δημιουργούντες ισχυρόν χαρακτήρα και τότε ο κόσμος θα
διορθωθεί αφ’ ετέρου. Και βέβαια όλοι το θέλομεν
αυτό».
Εκεί όμως που φαίνεται η καθολικότητα της
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σκέψης του, η οικουμενικότητα του οραματισμού
του, αυτή που κατορθώνει την υπέρβαση των φυλετικών, ιστορικών, εθνικών και θρησκευτικών
διαιρέσεων και παραμένει μόνιμα επίκαιρος στην
πολιτική σκακιέρα, είναι όταν ο αντάρτης και Τομεάρχης της ΕΟΚΑ αποτολμά να γράψει για το
υπέρτατο αίτημα των ελευθέρων πνευμάτων, που
ήταν ένας απ’ αυτούς.
«Να γιατί δεν νοιάζομαι, αν τη γη τη ζουν Τούρκοι για Έλληνες, Εβραίοι για... Εκείνο πούχει αξία
είναι να τη ζουν αυτοί που την ποτίζουν με τον
ιδρώτα τους και να περπατούνε ελεύθεροι πάνω
της, διαφεντευτές της, κυρίαρχοι της. Ν’ αναπνέουν περήφανοι τον αέρα της που νάναι αέρας δροσιάς, ομορφιάς, λεβεντοσύνης. Όχι πνίχτης...».
Για την ηρωική έξοδο από τα γήινα του Κυριάκου Χριστοφή Μάτση, για τον ωραίο και γενναίο,
γράφει χαρακτηριστικά ο Διγενής στα Απομνημονεύματά του στις σελ. 325-326: «Την 19ην Νοεμβρίου ανεκαλύφθη και εφονεύθη εντός του κρησφυγέτου
του, εις Κάτω Δίκωμον, ο τομεάρχης Κυρήνειας Κυριάκος Μάτσης.
Ο ηρωικός θάνατος του Μάτση συνέβη υπό τας
ακολούθους συνθήκας: Μετά τας εντατικάς έρευνας
εις Άγ. Γεώργιον και Καραβάν της επαρχίας Κυρήνειας, ο Μάτσης, διασπάσας τον κλοιόν των Άγγλων
στρατιωτών εξ Αγ. Γεωργίου, κατόρθωσε, μέσω της
πόλεως Κερύνειας, να φθάσει εις το Πέλλα-Πάις.
Εκεί παρέμεινε επί τέσσαρας ημέρας και αφού έδωσεν οδηγίας διά μερικάς ενέδρας οι οποίες έπρεπε να
γίνουν εις την περιοχήν εκείνην, απεφάσισε να αναχώρηση διά Δίκωμον, διότι αι έρευναι του στρατού
συνεχίζοντο εις ολόκληρον την επαρχίαν με εντονώτερον ρυθμόν.
Εις Δίκωμον παρέμεινεν εις την οικία του Κυριάκου Διάκου, όπου είχε κατασκευασθεί και κρησφύγετο. Την 17ην Νοεμβρίου 1958, ώραν 16ην
και εις απόστασιν 1 χλμ. περίπου από το χωρίον,
εστρατοπέδευσαν περί τους 40 στρατιώται, ενώ αι
επιχειρήσεις του Αγγλικού στρατού συνεχίζοντο με
αύξουσαν έντασιν καθ’ όλην την επαρχίαν Κερύνειας. Την 19ην Νοεμβρίου 1958 στρατιώται εισήλθαν
εις το χωρίον και την 9.30’ ώραν έκαμαν έρευνα εις
το σπίτι, όπου ευρίσκετο ο Μάτσης με δύο άλλους συντρόφους του, τους Ανδρέαν Σοφιόπουλον και Κώστα Χριστοδούλου. Το ποδοβολητόν των στρατιωτών
ηκούετο επάνω από το κρησφύγετον, ενώ οι εντός αυτού παρέμειναν ακίνητοι και σιωπηλοί. Μετ’ ολίγον
οι στρατιώται απεχώρησαν άπρακτοι. Την 12.30’
οι στρατιώται επανήλθον εις την οικίαν και αφού
συνέχισαν τας έρευνάς των, ανεχώρησαν και πάλιν
137

άπρακτοι. Η δευτέρα αυτή έρευνα ενέβαλεν εις υποψίαν τον Μάτση ότι ήταν προδωμένοι. Πράγματι,
μετά έναν τέταρτον της ώρας οι στρατιώται επανήλθον κατ’ ευθείαν αυτήν την φορά εις το στόμιον του
κρησφυγέτου, του οποίου το κάλυμμα ήρχισαν να
σπάζουν, κάποιος δε εφώναξεν ελληνιστί: «Ε, Μάτση, παραδώσου». Ο Μάτσης μετά των συντρόφων
του εγέμισαν τα όπλα των και έκαυσαν τα διάφορα
έγγραφα, τα οποία είχαν. Το κρησφύγετον εγέμισε
από καπνό. Οι Άγγλοι εξηκολούθουν να καλούν το
Μάτση να παραδοθή, διότι, εν εναντία περιπτώσει,
θα τον έκαιαν με πετρέλαιον. Στιχομυθία διεξήχθη
τότε μεταξύ Άγγλων και Μάτση, όστις, αφού διέταξε
τους δύο συντρόφους του να εξέλθουν του κρησφυγέτου, απήντησε με βροντερήν φωνήν: «Δεν θα βγω
ζωντανός. Θα βγω πυροβολών». Εις απάντησιν, οι
Άγγλοι πολιορκηταί του έρριψαν ειδικάς χειροβομβίδας εντός του κρησφυγέτου, εκ των οποίων ο Μάτσης εύρεν ακαριαίον τον θάνατον.
Εις τους δημοσιογράφους επετράπη να επισκεφθούν το κρησφύγετον, εντός του οποίου ευρίσκετο
εισέτι ο νεκρός του Μάτση. Το θέαμα ήτο φρικτόν,
παρουσιάζον εικόνα τραγικότητος και μεγαλείου. Ο
Μάτσης, με έκφραση ικανοποιήσεως διά το ηρωικόν
τέλος του, είχεν αγκαλιασμένα τα δυο αυτόματά του.
Ο δεξιός πους του ήταν αποκομμένος και απηνθρακωμένος, νωπόν δε το αίμα έσταζεν ακόμη επί του
δαπέδου του κρησφυγέτου».
Έτσι απέθανεν ο Μάτσης. Ένας ακόμη ήρως
εις το Πάνθεον της Κυπριακής εποποιίας. Ετάφη
εις τον περίβολον των Κεντρικών Φυλακών, πα-

ραπλεύρως του τάφου του Αυξεντίου και των άλλων αθανάτων αγωνιστών της Ε0ΚΑ».
Η εφημερίδα Ελευθερία (Λευκωσίας), την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 1958 δημοσίευσε όσα ο πατέρας του ήρωα Χριστοφής Μάτσης είπε για το νεκρό
υιό του.
«Τόσον εγώ, όσον και η σύζυγός μου, είμεθα
υπερήφανοι διά τον ηρωικόν θάνατον του προσφιλούς μας υιού, ο οποίος ηγωνίσθη με όλη την δύναμιν της ψυχής διά την ελευθερία της μαρτυρικής
νήσου μας. Εύχομαι αι θυσίαι των παιδιών μας να
φέρουν σύντομα τους καρπούς των, την πολυπόθητον δηλαδή Ελευθερίαν».
Αυτά ισχύουν και σήμερα, 52 χρόνια μετά την
εγγραφή του Κυριάκου, στη Βίβλο του Έθνους,
όταν αρνήθηκε τη δουλεία του ξένου δυνάστου και
κέρδισε την αθανασία της εθνικής μνήμης. Στάθηκε έτσι ένας αληθινός υιός του ανθρώπου, ένας
ανεπανάληπτος διάκονος της πανανθρώπινης
Ελευθερίας.
Οι πρόσφατες εξελίξεις για λύση του Κυπριακού και η απόρριψη του Σχεδίου του Γενικού
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν
λόγω της αμετακίνητης αδιαλλαξίας των Τούρκων
καθιστούν επίκαιρη την αναφορά μας στον κορυφαίο αγωνιστή και ήρωα του απελευθερωτικού
Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 Κυριάκο Μάτση.
Η σημασία της αναφοράς εντοπίζεται στην
πολιτική διορατικότητα του Κυριάκου Μάτση σε
χρόνους ανύποπτους, όταν ο ήρωας διαπίστωνε

Το κρησφύγετο
όπου έπεσε
μαχόμενος
ο ήρωας
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την ανάγκη ο αγώνας της ΕΟΚΑ να κατέληγε στην
αποδοχή των προτάσεων της Αποικιοκρατίας μέσω
του Κυβερνήτη Sir John Harding στις συνομιλίες
που διεξήγαγε με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο.
Ο Μάτσης πίστευε τότε ότι η αναγνώριση της
Αρχής της Αυτοδιάθεσης από την Αγγλική αποικιοκρατία και ο καθορισμός ημερομηνίας εξάσκησης
του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης από τον κυπριακό λαό θα έπρεπε να ήταν ουσιαστικά αποδεκτή εφ’ όσον σημαντικές άλλες πτυχές, όπως της
ασφάλειας, της αμνηστίας κτλ. εσυμφωνούντο.
Μελετητής βαθυστόχαστος της ιστορίας και
ιδιαίτερα των συμπερασμάτων εκ της Μικρασιατικής καταστροφής γνώριζε και υιοθετούσε τη
συμβουλή του Βενιζέλου, όπως αποφευχθεί οτιδήποτε που μπορούσε να αναβιώσει αντιπαράθεση
και σύγκρουση με την Τουρκία μετά τα γεγονότα
του 1922.
Οι Άγγλοι ανεγνώρισαν στο πρόσωπό του τον
ανυπόταχτο αλλά και σκεπτόμενο πολιτικά Κύπριο αγωνιστή. Είναι το μόνο στέλεχος της ΕΟΚΑ
που τον επισκέφθηκε στα ανακριτήρια της Ομορφίτας ο Στρατάρχης Χάρτινγκ και συζήτησε μαζί
του εφ’ όλης της ύλης.
Μετά τα ανακριτήρια της Ομορφίτας μεταφέρεται στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως στην Κοκκινοτριμιθιά.
Εν τω μεταξύ οι Αγγλοι εξορίζουν το Μάρτιο
του 1956 τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στις Σεϋχέλλες.
Δύο μήνες αργότερα, το Μάιο 1956, αρχίζουν
εντατικές συνομιλίες με τον Κυριάκο Μάτση στα
Κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς για λύση του κυπριακού με επικεφαλής τους κορυφαίους εκπροσώπους της αποικιοκρατίας, όπως τον Ρεταγουέη
και άλλους. Αποδέχονται βελτίωση του σχεδίου
Χάρτινγκ στο σημείο που υπήρχε διαφωνία του
Αρχιεπισκόπου, όπως στο θέμα της εσωτερικής
ασφάλειας, της αμνηστίας και το κρίσιμο σημείο
του χρόνου της εξασκήσεως του δικαιώματος της
αυτοδιάθεσης, που βελτιώνεται στα 5 χρόνια.
Ο Διγενής με μυστικό σύνδεσμο κρατείται
ενήμερος και δίνει οδηγίες, αλλά τελικά απορρίπτει τις αγγλικές υποχωρήσεις με επιστολή του
προς τον Μιλτιάδη (ψευδώνυμο του Κυριάκου
Μάτση).
Ο Μάτσης είναι έξαλλος και θεωρεί αδιανόητη
την απόρριψη, αλλά δέχεται την απόφαση του Αρχηγού της ΕΟΚΑ.
Δραπετεύει από το στρατόπεδο ΚοκκινοτριμιEνατενίσεις



θιάς το Σεπτέμβριο του 1956 και αναλαμβάνει το
νευραλγικό τομέα της ΕΟΚΑ στην οροσειρά Πενταδάκτυλου της επαρχίας Κερύνειας.
Αρχές του 1958 απολύεται απροσδόκητα από
το στρατόπεδο Κοκκινοτριμιθιάς ο Γιαννάκης Μάτσης, αδελφός του Κυριάκου Μάτση.
Όπως διαφάνηκε αργότερα η απόλυσή του
έγινε σκόπιμα για να αποσταλεί δισέλιδη δακτυλογραφημένη επιστολή προς τον Κυριάκο, την οποία
υπέγραφε ο Αρχηγός του Special Branch Major
Maccaouan και του εξέθετε την κατάσταση του
κυπριακού αρχές Ιουνίου 1958.
Αναφερόταν στις μακρές συζητήσεις που είχε
κατά τη διάρκεια της ανάκρισης του Κυριάκου στα
ανακριτήρια Ομορφίτας δύο χρόνια νωρίτερα και
του υπεδείκνυε ότι η συνέχιση του ένοπλου αγώνα θα οδηγούσε στη σύγκρουση της ΕΟΚΑ με τους
κομμουνιστές και με τους τουρκοκύπριους και ότι
το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης θα ήταν η
διχοτόμηση της Κύπρου.
Καλούσε τον Κυριάκο να μετρήσει αυτούς τους
κινδύνους για το μέλλον της Κύπρου και τόνιζε ότι
από όλους τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ ήταν ο μόνος
που διέθετε την πολιτική κρίση και την ικανότητα να κρίνει ποιο ήταν το πραγματικό συμφέρον
της Κύπρου και θα ελάμβανε ανάλογες αποφάσεις
επηρεάζοντας και άλλα σημαντικά στελέχη της
οργάνωσης.
Του τόνιζε παράλληλα ότι η συνέχεια του Αγώνα θα οδηγούσε και στη δική του ανεύρεση από τις
αγγλικές αρχές και ότι γνώριζε ο Maccaouan ότι σε
μια τέτοια εξέλιξη ο θάνατος και όχι η παράδοση θα
ήταν η επιλογή του Κυριάκου.
Τρεις μέρες μετά την αποστολή του γράμματος
προς τον Κυριάκο Μάτση, δηλαδή στις 6 Ιουνίου
1958, άρχισαν οι οργανωμένες βιαιοπραγίες των
τουρκοκυπρίων στην περιοχή του Αγίου Κασσιανού στη Λευκωσία.
Η αστραπή της 19ης Νοεμβρίου 1958 στο
Κάτω Δίκωμο έγινε σύλληψη καθαρή, γι’ αυτό και
μένει στον αιώνα, όπως το θέλει ο ποιητής. Για να
συνεχίσει ο Οδυσσέας Ελύτης πως ο ήρωας, αληθινό φωτόδεντρο, προχώρησε αμείλικτος μέσα στο
Φως, όπως τον Ιησού Χριστό και όλους τους ερωτευμένους. Γνήσιο άλας της γης.
Ο Κυριάκος λειτούργησε ποιητικά και λειτούργησε μυστικά, αναστάσιμα. Ένας αληθινά υπαρξιακός άνθρωπος, που σήμανε τις οντολογικές καμπάνες από κρύσταλλο για το αυριανό μέγα Πάσχα
του Θεού, για την αυριανή θέωση του ανθρώπου. ■
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Επιστολή
προς Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλο
για το ανθολόγιο
Παύλου Μελά
Αγαπητέ κ. Τριανταφυλλόπουλε,

Τ

υχαία, είδα σε ένα βιβλιοπωλείο το
ανθολόγιό σας για τον Παύλο Μελά.
Αγνοούσα την ύπαρξη του βιβλίου αυτού μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το πήρα
και ξεκίνησα την ανάγνωση αμέσως.
Χάρηκα αυτή τη δουλειά σας, το διάβασα με προσοχή, αποτελεί οφειλόμενο φιλολογικό φόρο τιμής
προς τον ήρωα, που άφησε γυναίκα και παιδιά, καριέρα και ευημερία, για να θυσιαστεί στη μακεδονική γη. Εποχές με ξεκάθαρες πράξεις και ξεκάθαρα προτάγματα, όταν η σύγχυση, η θολούρα και η
εικονική πραγματικότητα δεν είχαν επιβάλει την
κυριαρχία τους, όταν ήταν διακριτά τα αίματα από
τις μπογιές.
Επί πλέον η συγκίνησή μου ήταν μεγάλη και
γιατί το όνομα του πατέρα μου [= Παύλος] του δόθηκε ως φόρος τιμής στον Παύλο Μελά. Όπως μου
διηγήθηκαν αρκετές φορές οι συγγενείς, και ειδικά
η θεία μου Άννα Σολωμού, ο νουνός του ήταν ο Χατζηγιώρκης Χατζηθούπος από τον Γερόλακκο. Τα
πρώτα ονόματα στα παιδιά μιας οικογένειας ήταν
εύκολα, τους έδιναν το όνομα των παππούδων και
γιαγιάδων. Μετά η φαντασία κάλπαζε, εκκινούσαν
οι βολιδοσκοπήσεις και ανιχνεύσεις, τι όνομα θα
επιλέξουν. Ο πατέρας μου, που γεννήθηκε το 1913,
ήταν το έκτο παιδί της οικογένειας, οι οφειλόμενες
τιμές προς τους παππούδες είχαν, λοιπόν, αποδοθεί και συζητούσαν το όνομά του. Ο Χατηζηθούπος ήλθε στον παππού μου για να μιλήσουν για
τα βαφτίσια του βρέφους. Σου βρήκα ωραίο όνομα,
του είπε, Παύλος, για τον Παύλο Μελά, για να τι140



μήσουμε τον ήρωα. Και για να ενισχύσει το αίτημά του συμπλήρωσε ότι το όνομα Παύλος παραπέμπει και στον Κουντουριώτη, που τότε άρχισε να
γίνεται και αυτός γνωστός στην Κύπρο λόγω της
συμβολής του στον Βαλκανικό Πόλεμο.
Ο παππούς μου το αποδέχτηκε αμέσως και έτσι
ο πατέρας μου πήρε το όνομα Παύλος. Όμως στην
κοινότητα της Κοκκινοτριμιθιάς οι συγχωριανοί
του συμπλήρωναν, πάντοτε σχεδόν, με το Μελάς,
όταν τον φώναζαν. Ακόμη ηχούν στ’ αυτιά μου οι
προσφωνήσεις και τα καλωσορίσματά τους: Καλώς τον Παύλο τον Μελά, ή, Παύλο Μελά, έλα εδώ,
ή, Τι κάνεις Παύλο Μελά.
Καμιά σχέση δεν είχε ο πατέρας μου με την
ηρωική εικόνα του Παύλου Μελά. Ήταν ένας ίλαρος άνθρωπος, με λίγα παραπάνω κιλά που επαύξαναν την εικόνα του καλοκάγαθου ανθρώπου,
ήρεμος πάντα, που κοιτούσε τη δουλειά του και
την οικογένειά του. Όμως το Παύλος Μελάς τον
συνόδευε σ’ όλη του τη ζωή.
Τυχαία, βρεθήκαμε με τον γιο μου Άρη, που
σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη, μπροστά στο άγαλEνατενίσεις

μα του Παύλου Μελά. Συζητήσαμε, κοιτώντας το
άγαλμα με συγκίνηση ότι το [όνομα του πατέρα
μου/ παππού του και τώρα] επώνυμό μας: Παύλου,
προέρχεται από τον ήρωα αυτό, πώς εξακτινωνόταν η αγωνιστική μυθολογία στον ελληνικό κόσμο
παλαιότερα -ο Παύλος Μελάς θυσιάζεται στη Μακεδονία το 1904, η φήμη και η δόξα του απλώνεται
και ύστερα από εννέα χρόνια δίδεται το όνομά του
σε ένα βρέφος στην Τριμιθιά, ένα χωριό στην αλύτρωτη Κύπρο του 1913.
Όμως νά το και πάλι το αίσθημα να τονίσει
κάποιος την ελληνικότητα της Κύπρου από τόσες
άλλες πλευρές, με αφορμή, τώρα, το όνομα Χατζηθούπος. Οι μοδέρνοι το βρίσκουν παρωχημένο που
παραπέμπει σε συντηρητικά και άλλα κακέμφατα
σημαινόμενα, όμως η εμμονή και η διακήρυξη της
ελληνικότητας της Κύπρου αποτελεί το πιο ριζοσπαστικό και πιο μοντέρνο αίτημα της εποχής μας,
γιατί αυτή είναι η αλήθεια του τόπου μας, απεικονίζει μια πραγματικότητα που αμφισβητείται, που
κινδυνεύει. Ο ζωντανός και υπεύθυνος διανοούμενος, που το έχει αντιληφθεί, αυτό έχει καθήκον.
Οι άλλοι είτε δεν το έχουν αντιληφθεί, άρα μπαίνει
θέμα βλακείας, ή το έχουν αντιληφθεί και φοβούνται να το πουν για να μην κακοχαρακτηριστούν,
άρα μπαίνει θέμα καιροσκοπισμού και δειλίας
–“σαράφικα συνάγματα/ των μερμηγκιών την ολιγόψυχη σοδειά και φρονιμάδα.”
Ο Χατηθούπος, λοιπόν, ο νονός του μακαρίτη
του πατέρα μου, από το θουπί (και ο θούπος), το αρχαίο ελληνικό θωπείον, γκιώνης, είδος γλαύκας,
μεταφορικά ασκημομούρης. Και η παροιμία: “Μην
σου γελάσει το θουπίν και το χελιδονάκι” -δεν
έφτασε ακόμη το καλοκαίρι. Όλα τα ονόματα της
πτηνοπανίδας στην Κύπρο κρατούν από τα αρχαιοελληνικά. Εκτός από τόσα άλλα που χρησιμοποι-

ούνται ευρέως και είναι κοινά σε όσους μιλούν
την πανελλήνια δημοτική (γύπας, γεράκι, αετός,
χελιδόνι, νυχτερίδα), η Κύπρος επιμένει και για
τόσα άλλα αρχαιοελληνικά: θουπίν, φάσσα, ακανθελούδι (η ακανθυλίς, στην πανελλήνια κοινή:
καρδερίνα), στρούθος, όρνιθα κ.λπ.

Το σπίτι στο χωριό Στάτιστα, σημερινό Μελάς, όπου έπεσε βαριά λαβωμένος ο Παύλος
Μελάς
Την αλήθεια του τόπου μου λέω και ας μην
πάρω ποτέ την προσωνυμία του μοντέρνου. Γιατί,
επιτέλους, το επαναλαμβάνω και τώρα, ας μάθουμε να ξεχωρίζουμε “το αίμα από τις μπογιές…”.
Με την αγάπη μου πάντα
Σάββας Παύλου

Ο Κωστής Παλαμάς για το θάνατο του Παύλου Μελά:
“Σε κλαίει ο λαός. Πάντα χλωρό να σειέται το χορτάρι
Στον τόπο, που σε πλάγιασε το βόλι, ω παλληκάρι.
Πανάλαφρος ο ύπνος σου του Απρίλη τα πουλιά
Σαν του σπιτιού σου να τ’ ακούς λογάκια και φιλιά,
Και να σου φτάνουν του χειμώνα οι καταρράχτες,
Σαν τουφεκιού αστραπόβροντα και σαν πολέμου κράχτες
Πλατειά του ονείρου μας η γη και απόμακρη. Και γέρνεις
Εκεί και σβεις γοργά.
Ιερή στιγμή. Σαν πιο πλατειά τη δείχνεις, και τη
φέρνεις Σαν πιο κοντά.

Eνατενίσεις
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Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΥΜΝΗΣΕ
ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Στη δόξα
του Κωστή Παλαμά...
l Tου Σάββα Κοσιάρη, Αθλητικογράφου

Σ

τις 27 Φεβρουαρίου 1943 άφηνε την
τελευταία του πνοή ο πολυγραφότερος
έλληνας λογοτέχνης και πνευματικός
άνθρωπος. Ποιητής, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, ιστορικός και κριτικός ο Κωστής Παλαμάς πέθανε σαράντα ημέρες
μετά το θάνατο της γυναίκας του τον οποίο δεν
είχε πληροφορηθεί. Λόγω της άσχημης κατάστασης της υγείας του, οι γιατροί προτίμησαν να μην
τον ενημερώσουν για το χαμό της συντρόφου του
Μαρίας Βάλβη την οποία συνάντησε τελικά στους
ουράνιους κήπους… Η κηδεία του στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Αθήνα μετατράπηκε στη
μεγαλύτερη και εντονότερη αντικατοχική εκδήλωση... Χιλιάδες άνθρωποι τον αποχαιρέτησαν στο
Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, τραγουδώντας τον Εθνικό Ύμνο… Ήταν το μήνυμα αντοχής του Ελληνικού λαού στην κατοχή και προμήνυμα της απελευθέρωσης…

Ένας άλλος Ύμνος, ο Ολυμπιακός, συνδέει
τον Κωστή Παλαμά με τον αθλητισμό ή καλύτερα με το αθλητικό πνεύμα. Ήταν ο άνθρωπος που
έγραψε τους στίχους του Ολυμπιακού Ύμνου
και τον οποίο επένδυσε με τη μουσική του ο Κερκυραίος μουσουργός Σπυρίδων Σαμάρας. Μέχρι
σήμερα οι στίχοι του Κωστή Παλαμά δονούν την
ατμόσφαιρα στην τελετή έναρξης κάθε Ολυμπιάδας και συγκλονίζουν με τα μηνύματά τους. Την
ίδια στιγμή οι απανταχού Έλληνες νοιώθουν περήφανοι για το δημιούργημα του Κωστή Παλαμά
το οποίο τραγουδούν στην ελληνική γλώσσα όλοι
οι λαοί του κόσμου...

Ο Σπυρίδων Σαμάρας, ο κερκυραίος μουσουργός, ο οποίος επένδυσε με τις νότες του
τους στίχους του Παλαμά

Η κηδεία του Κωστή Παλαμά το 1943 μετατράπηκε σε παλλαϊκό συλλαλητήριο κατά
της Γερμανικής κατοχής
142



Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ’ αληθινού
Κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και τ’ ουρανού
Eνατενίσεις

Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι
Στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή
Και με το αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί
Κάμποι, βουνά και θάλασσες φέγγουνε μαζί σου
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός
Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου
Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός.

Εθνος! Ζήτω ο Ελληνικός λαός!». Κι η αυθεντική
περιγραφή των Αγώνων από κείμενα της εποχής,
σημειώνει: «Και ήγειρε την δεξιάν. Πάραυτα βροντώδεις εξερράγησαν καθ΄ όλον τον απέραντον
χώρον επευφημίαι απαντώσαι εις την βασιλικήν
επιφώνησιν».

Η ιστορία του Ύμνου
Το 1894 ο βαρώνος Πιέρ Ντε Κουμπερντέν
είχε συγκαλέσει στη Σορβόνη το διεθνές αθλητικό
συνέδριο με σκοπό να συζητηθεί η αναβίωση των
Ολυμπιακών Αγώνων. Κι όντως το συνέδριο αποφάσισε την αναβίωσή τους με πρώτη διοργανώτρια
χώρα την Ελλάδα. Τη χώρα που είχε γεννήσει και
τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες. Οι Έλληνες
μέσα στη φτώχεια τους άρχισαν τις εργασίες για
τη διοργάνωση των αγώνων με ενθουσιασμό. «Πάντες οι Έλληνες εννοούσιν ότι φέρουσιν έκαστοι
την όλην ευθύνην της εθνικής τιμής», σημειώνει
ο Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής που
είχε τότε συσταθεί, Τιμολέων Φιλήμων.

Ανάθεση στον Παλαμά
Η επιτροπή αναθέτει το 1845 στον Κωστή Παλαμά να γράψει τους στίχους ενός ύμνου ο οποίος
θα εψάλλετο στην τελετή έναρξης των αγώνων. Ο
Παλαμάς ανταποκρίθηκε και παρέδωσε στο μουσουργό Σπυρίδωνα Σαμάρα τους στίχους για να
τους επενδύσει με τις νότες του. Η επιλογή του Σαμάρα είχε γίνει από τον φίλο του και πρόεδρο της
Επιτροπής αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων,
Δημήτριο Βικέλα.
Στα τέλη του Ιανουαρίου 1896 ο ύμνος ήταν
έτοιμος και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο
Φιλολογικό σύλλογο «Παρνασός» στην Αθήνα. Οι
αρχικές εκτιμήσεις ήταν ιδιαίτερα κολακευτικές
για το συνολικό αποτέλεσμα. Η τελετή έναρξης
των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών ορίστηκε
στις 25 Μαρτίου 1896. Ημέρα που ο ελληνισμός τιμούσε και μια άλλη ιστορική επέτειο. Την εξέγερση κατά της τουρκοκρατίας και που οδήγησε στην
απελευθέρωση...

Η έναρξη των Αγώνων
Την έναρξη των Αγώνων κήρυξε ο Βασιλιάς
Γεώργιος στο Παναθηναϊκό Στάδιο με δεκαεπτά
λέξεις. «Κηρύττω την έναρξιν των πρώτων εν
Αθήναις Διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων. Ζήτω το
Eνατενίσεις



Ο Κωστής Παλαμάς (στο κέντρο) μαζί με άλλους αγαπημένους ποιητές, Δροσίνης, Πολέμης, Σουρής...
Ακόμη πιο συγκλονιστική είναι η αυθεντική
περιγραφή της πρώτης επίσημης απόδοσης του
Ολυμπιακού Ύμνου:
«Της σιγής αποκατασταθείσης, αι μουσικαί πάσαι συγκεντρούνται εις το μέσον της κονίστρας,
ενούται δε μετ΄ αυτών και πολυμελής θίασος εξ
εγχόρδων οργάνων και όμιλος πολυάριθμος αοιδών. Την διεύθυνσιν πάσης ταύτης της μουσικής
συναθροίσεως αναλαμβάνει ο διακεκριμένος Ελλην μουσουργός κ. Σπυρίδων Σαμάρας, εις ον το
Συμβούλιον των Ολυμπιακών Αγώνων ανέθηκε
την μελοποίησιν του Υμνου των Αγώνων, ον τη
παραγγελία αυτού ανέθηκεν ο εμπνευσμένος ποιητής κ. Κωστής Παλαμάς».

Ενθουσιασμός!
«Αρχαίο πνεύμα αθάνατον... Από τα τόσα στόματα των αοιδών και από τας εκατοστύας εκείνας
των οργάνων διαχέεται κύμα βαρύηχον αρμονίας
και δονείται ο αήρ. Ο ύμνος εκείνος ο ψαλλόμενος
εν υπαίθρω υπό το αγλαόν φέγγος του ηλίου και
επί παρουσία μυριάδων θεατών κατεχομένων υπό
ευλαβούς συγκινήσεως έχει τι το εξόχως αρχαιοπρεπές. Η μουσικής σύνθεσις του κ. Σαμάρα κρίνεται γενικώς ως επιτυχεστάτη. Το μέλος ήπιον
και ήρεμον εν αρχή εμψυχούται βαθμηδόν και
ανέρχεται εις τόνους ζωηροτέρους, απολήγει δε
143

εις ηχηροτάτην έντασιν, εις συναυλίαν φωνών και
ήχων θριαμβευτικήν και μεγαλοπρεπή, εμποιούσαν ζωηροτάτην αίσθησιν. Οι αναρίθμητοι ακροαταί ενθουσιώντες καλύπτουσι διά παταγωδών
χειροκροτημάτων το τέλος του ύμνου, πάντες δε,
πρωτοστατούντος του Βασιλέως, ζητούσι την επανάληψιν αυτού, ήτις και εκτελείται υπό τας αυτάς
ενθουσιώδεις ενδείξεις της επιδοκιμασίας».

Στο κατάμεστο Παναθηναϊκό στάδιο, στις
25 Μαρτίου 1896, αντηχεί για πρώτη φορά ο
Ολυμπιακός Ύμνος

Το εξώφυλλο σε έκδοση του 1896, αφιερωμένη στον Ολυμπιακό Ύμνο του Κωστή Παλαμά και του Σπυρίδωνα Σαμάρα

Για πρώτη φορά λοιπόν στις 25 Μαρτίου 1896
ακούστηκε ο Ολυμπιακός Υμνος των Κωστή Παλαμά και Σπυρίδωνα Σαμάρα. Και για πρώτη φορά
(και μοναδική) στην ιστορία των συνολικών διοργανώσεων ο Ολυμπιακός Υμνος αποδίδεται δύο
φορές στην ίδια τελετή έναρξης! Τόσο είχε συγκλονίσει τους θεατές οι οποίοι είχαν κατακλύσει
το Παναθηναϊκό Στάδιο.
Από το 1912 και στην κάθε επόμενη διοργάνωση των Αγώνων ο Υμνος ήταν διαφορετικός αφού
η εκάστοτε διοργανώτρια χώρα αναλάμβανε τη
σύνθεση νέου. Το 1936 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε όπως ο Υμνος των Αγώνων του
Βερολίνου, τον οποίο συνέθεσε ο Ρίτσιαρν Σράους,
είναι ο μόνιμος Ολυμπιακός Υμνος. Η απόφαση
όμως εκείνη ανατράπηκε το 1954 αφού η ΔΟΕ αποφάσισε να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για τη
σύνθεση νέου ύμνου. Επικράτησε η σύνθεση του
Πολωνού Μίχα Σπίσακ η οποία όμως άντεξε μέχρι
το 1956. Δυο χρόνια αργότερα η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να επιστρέψει οριστικά
στον Υμνο του Κωστή Παλαμά και Σπυρίδωνα Σαμάρα. Υμνος που συγκλονίζει ίσα και σήμερα. Και
για πάντα... 
■
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Η αφίσα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
1896 στην Αθήνα
Eνατενίσεις

Φυγοστρατία

ή ελλειμματική φιλοπατρία;
l Του Αντώνιου Στυλιανάκη
Ιεροκήρυκα - Γυμνασιάρχη - Λογοτέχνη

Κ

ατάντησε πλέον για την
Κύπρο, την κουρσεμένη και τουρκοπατημένη
Κύπρο, επιδημία σοβαρή:
Κατά εκατοντάδες οι φυγόστρατοι έφηβοι κάθε Ιούλιο, με χαρτί
απαλλαγής στράτευσης (προσωρινής
μη μόνιμης) από στρατιωτικούς ψυχιάτρους και όχι μόνο. Και τα παιδιά που
κατατάσσονται τιμίως, στραγγίζουν
το πικρό ποτήρι της απογοήτευσης για
την αδικία που τους περιτριγυρίζει.
Ασφαλώς δεν μιλούμε για παιδιά
–κληρωτούς με αναμφισβήτητα ψυχολογικά προβλήματα. Μιλούμε για τους κατ’ επίφαση ή και πονηρία ασθενείς που μόλις εξασφαλίσουν
το χαρτί της ... ντροπής, συγγνώμη, της απαλλαγής εννοώ, σπεύδουν για σπουδές σε ευρωπαϊκές,
κυρίως, χώρες. Και έρχονται τα Χριστούγεννα για
διακοπές και κάνουν και την απαραίτητη... βόλτα
τους μέχρι το στρατόπεδο με το πανάκριβο ΙΧ του
μπαμπά, που κάτω από άλλες συνθήκες θα υπηρετούσαν εδώ κανονικά τη θητεία τους. Και τους
βλέπουν τα φανταράκια μας και γεμίζουν θυμό
και οργή για τα απίστευτα που βλέπουν...
Το Υπουργείο Άμυνας άρχισε - και είναι προς
τιμήν του - να λαμβάνει σωστά και αυστηρά μέτρα
καταστολής του εθνικά και κοινωνικά απαράδεκτου φαινομένου. Θα δούμε...
Μα μου φαίνεται πως το ζήτημα δεν είναι
απλώς γραφειοκρατικό. Είναι βαθειά εθνικό: Για
να υπηρετήσει κάποιος την πατρίδα χρειάζεται και
το απαραίτητο. Χρειάζεται φιλοπατρία. Και αυτή
η φιλοπατρία στην προδωμένη ελληνικότατη Κύπρο είναι, εν πολλοίς, ψιλά γράμματα. Όποιος μιλήσει για εθνική καταγωγή, Ελληνικό έθνος, Ελληνική γλώσσα, εθνική συνείδηση κινδυνεύει να
χαρακτηριστεί, το ολιγότερο εξωπραγματικός.
Και αφού αναφερθήκαμε στην ελληνική γλώσEνατενίσεις



σα, στατιστικά, κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις
Ιουνίου 2010 για τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου,
η Κύπρος πήρε βαθμό πανηγυρικά κάτω από τη
βάση στη γνώση της Ελληνικής! Και το Υπουργείο
της Παιδείας και του Πολιτισμού το ερμήνευσε θετικό το αποτέλεσμα!!!
Φτωχαίνουν τα ελληνικά στην Κύπρο. Η λεξιπενία ροκανίζει τα θεμέλια της Ελληνικής μας
υπόστασης. Και η φυγοστρατία καλά κρατεί ή
καλά κρατούσε. Και τα παιδιά κατατάσσονται (18
ετών απόφοιτοι Λυκείου) στην Εθνική Φρουρά με
πλήρη ή σχεδόν πλήρη άγνοια και, κυρίως, σύγχυση της ελληνικής ιστορίας.
Θα πρέπει όλοι μας να ανησυχήσουμε. Οι επερχόμενες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που τις
μελετούν και τις ξαναμελετούν για χρόνια (με το
αζημίωτο) ειδήμονες και λοιποί...συγγενείς της
προσκολλήσεως, μου φαίνεται ότι δεν είναι τίποτε
περισσότερο από αυτό που επαγγελλόταν στην ελληνική αρχαιότητα ο στωικός φιλόσοφος Κλεάνθης ο Φρεάντλης...
«Για να ζήσει η Κύπρος προτιμώ να τρώγω
τσουκνίδες. Αρκεί να σωθεί η Πατρίς», έλεγε προ
ετών πολλών αληθινός πατριώτης.
Πού τέτοιος πατριωτισμός σήμερα; 

■
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Γενική άποψη της Μονής Κύκκου από δυτικοανατολικά

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ
l Του Στυλιανού Περδίκη
Διευθυντή Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου

Τ

α εικονογραφημένα ταχυδρομικά δελτάρια ή όπως είναι ευρέως γνωστά οι
«κάρτες» γνώρισαν ιδιαίτερη διάδοση
στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα,
εποχή όπου τα μέσα επικοινωνίας και
ενημέρωσης μεταξύ των ανθρώπων ήταν ιδιαίτερα περιορισμένα σε σχέση με τη σημερινή εποχή.
Μέσω αυτών οι άνθρωποι επικοινωνούσαν μεταξύ
τους, τόσο εντός της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό. Αντάλλασσαν μηνύματα, ευχές, ταξιδιωτικές
εντυπώσεις. Εποχές που τα τηλέφωνα ήταν περιορισμένα και η ηλεκτρονική επικοινωνία ανύπαρκτη. Η κύρια όψη των δελταρίων αυτών απεικόνιζε τοπία, μνημεία, πόλεις, τοπικές ενδυμασίες
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ή ό,τι άλλο έκρινε ο εκδότης τους ότι μπορούσε να
ελκύσει το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού.
Για αρκετό καιρό επικρατούν οι κλασικές μαυρόασπρες απεικονίσεις, ενώ στη συνέχεια με την πρόοδο της τεχνολογίας θα εμφανισθούν οι έγχρωμες
εκτυπώσεις. Η πίσω όψη της κάρτας διατηρείτο
κατά κανόνα λευκή, όπου ο αποστολέας μπορούσε να γράψει ευχές, ταξιδιωτικές εντυπώσεις ή
ό,τι άλλο επιθυμούσε, καθώς και τη διεύθυνση
του παραλήπτη. Πέραν της επικοινωνιακής τους
χρήσης, σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνισή τους
οι «κάρτες» προσέλκυσαν και το ενδιαφέρον των
συλλεκτών.
Στην Κύπρο η επίσημη – νόμιμη εμφάνισή
Eνατενίσεις

τους γίνεται στα 1902 με πρωτεργάτες τους Ιωάννη Φώσκολο και Απόστολο Ιωαννίδη. Τον Αύγουστο του ιδίου έτους δίδεται και η έγκριση από την
Αγγλική αποικιοκρατική διοίκηση του τόπου.
Η Ιερά Μονή της Παναγίας του Κύκκου, ως το
σημαντικότερο μοναστηριακό κέντρο του νησιού
με μακραίωνη ιστορία και φήμη, που εκτεινόταν
πέραν των στενών ορίων της νήσου Κύπρου και
συγκέντρωνε κάθε χρόνο πολυάριθμους προσκυνητές και επισκέπτες, δεν μπορούσε να απουσιάζει
από τις ταχυδρομικές κάρτες. Σε άρθρο με τίτλο
«Φωτογραφημένα Δελτάρια», που δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα «Φωνή της Κύπρου» τον Απρίλιο
του 1902, μεταξύ των τοπίων, τα οποία θεωρούσαν
αξιόλογα και προτρέπονταν να φωτογραφήσουν
και να εκδώσουν σε ταχυδρομικά δελτάρια, περιλαμβάνεται και η δενδροστοιχία μπροστά από το
Μετόχιο της Μονής Κύκκου στη Λευκωσία. Ας
σημειωθεί ότι στα 1902 το υφιστάμενο κτήριο του
Mετοχίου στη Λευκωσία δεν υπήρχε. Αυτό κτίστηκε δύο δεκαετίες αργότερα στα 1922.

Η ανατολική είσοδος της Μονής γνωστή ως
Πύλη Λευκωσίας

Οι πλείστοι από τους εκδότες καρτών στις αρχές του 20ού αιώνα συμπεριέλαβαν στις εκτυπώσεις τους και όψεις τις Ιεράς Μονής Κύκκου, όπως
ο Ιωάννης Φώσκολος, ο Απόστολος Ιωαννίδης, ο
Μιχαήλ Καρεμφυλάκης, ο Θεόδουλος Τουφεξής,
ο Λεοπόλδος Γκλάσνερ, ο Ραφαήλ Τακ, οι αδελφοί
Μαγκογιάν και οι αδελφοί Αβεντισσιάν. (Λαζαρίδης Σταύρος, Κυπριακό Πανόραμα 1899 – 1930,
Αθήνα 1987).
Και στον τομέα αυτό η Ιερά Μονή Κύκκου
σύμφωνα με τα δεδομένα της τότε εποχής θα πρωτοτυπήσει. Θα αναθέσει στον επτανησιακής καταγωγής φωτογράφο Ιωάννη Φώσκολο, ο οποίος δραστηριοποιείτο στην Κύπρο σαν φωτογράφος και
είχε στο ενεργητικό του πλούσια δράση στην κυκλοφορία ταχυδρομικών καρτών, να της εκδώσει
ξεχωριστό - ανεξάρτητο βιβλιάριο, το οποίο περιείχε σειρά δώδεκα μαυρόασπρων καρτών με απεικονίσεις σχετικές με τη Μονή Κύκκου, το Καθολικό,
την αδελφότητα, τον τότε ηγούμενο Κλεόπα, καθώς και τοπία γύρω από το Mοναστήρι. (Για τον
Φώσκολο βλ. Μαλέκος Ανδρέας, J.P.Foscolo, Λευκωσία 1992). Οκτώ από τις δώδεκα φωτογραφίες
αποδίδουν το θέμα σε οριζόντια εκτύπωση και οι
υπόλοιπες τέσσερις σε κάθετη. Η εικόνα καλύπτει
ολόκληρη την πρόσοψη της κάρτας. Η πίσω όψη
παραμένει τελείως καθαρή, χωρίς οποιοδήποτε διακριτικό. Έτσι ο χώρος ήταν ολόκληρος στη διάθεση του αποστολέα για τα δικά του γραπτά μηνύματα (ευχές, εντυπώσεις κλπ.). Όλες οι φωτογραEνατενίσεις



Το κωδωνοστάσιο της Μονής Κύκκου

Ο Ηγούμενος Κλεόπας (1911-1937) μαζί με
πατέρες της Μονής Κύκκου
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Η οδός που οδηγούσε στο Μοναστήρι του Κύκκου

φίες υπομνηματίζονται στην αριστερή τους κάτω
γωνία με λευκά κεφαλαία γράμματα. Σύμφωνα με
τον υπομνηματισμό απεικονίζονται τα πιο κάτω
θέματα: 1) Ο ηγούμενος και μερικοί πατέρες, 2) Γενική άποψις της Μονής, 3) Πύλη – Λευκωσίας, 4)
Πύλη – Πάφου, 5) Το κωδωνοστάσιον, 6) Είσοδος
της Εκκλησίας, 7) Το εσωτερικόν της Εκκλησίας,
8) Η εικών της Θεοτόκου, 9) Ξενώνες, 10) Η άγουσα προς την Μονή, 11) Άποψις των περιχώρων της
Μονής, 12) Κλεόπας Ηγούμενος Κύκκου. Η τελευταία, ξεφεύγοντας από την εκτυπωτική γραμμή
των υπολοίπων, σε μια πιο καλλιτεχνική έκφανση, αποδίδει μέσα σε κυκλοτερές λευκό πλαίσιο
τον ηγούμενο της Mονής Κύκκου Κλεόπα (1911
– 1937), νεαρό, αγέρωχο, καθισμένο μπροστά στο
γραφείο του. Όλες οι «κάρτες» συγκρατούνταν
μεταξύ τους στην αριστερή πλευρά μέσα σε δίφυλλο φαιόχρωμο χαρτί, ώστε να συναποτελούν ανεξάρτητο βιβλιάριο, διαστάσεων 15,3Χ9,3 εκ. Στην
κύρια όψη του βιβλιαρίου μέσα σε διάχωρο, που
οριοθετεί χρυσή ταινία, γράφεται, επίσης με χρυσά κεφαλαία γράμματα: ΜΟΝΗ – ΚΥΚΚΟΥ, ενώ
ανεικονικό κόσμημα τοποθετείται από κάτω στο
μέσο. Κάθετη διάτρητη γραμμή βρίσκεται στην
αριστερή πλευρά κάθε κάρτας, ώστε αυτή εύκολα
να αποκόπτεται από το βιβλιάριο και να χρησιμοποιείται ως ανεξάρτητο ταχυδρομικό δελτάριο.
Το υπό αναφορά βιβλιάριο ταχυδρομικών καρτών αγοράστηκε πρόσφατα στην Αθήνα, εμπλουτίζοντας το φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου της
Μονής Κύκκου. Στην κύρια όψη φέρει χειρόγραφη
σημείωση: «…Ysla de chipre” / anno 1927/ Nicosia
o Nicosie». Στην πάνω αριστερή γωνία βρίσκεται
ωοειδή σφραγίδα με εξαρματικό πλαίσιο.

Η είσοδος του Καθολικού της Μονής Κύκκου
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Το συγκρεκριμένο βιβλιάριο καρτών δεν αναφέρει ημερομηνία έκδοσης, ούτε ποιος είναι ο φωτογράφος των σκηνών, που απεικονίζονται. Είναι
πάντως εμφανές ότι η όλη δομή του ακολουθεί
γαλλικά πρότυπα. Για την Κύπρο το βιβλιάριο ταχυδρομικών καρτών της Μονής Κύκκου είναι μοναδικό, γιατί, παρά το μεγάλο αριθμό καρτών, που
κυκλοφόρησαν, κανένα άτομο ή φορέας δεν προχώρησε στην έκδοση και διακίνηση αντίστοιχου
βιβλιαρίου. Οι εικόνες, που παρουσιάζει, μπορούν
να αποδοθούν στον φακό του Ιωάννη Φώσκολου,
αφού εύκολα ταυτίζονται με αντίστοιχες, που κυκλοφόρησε από μόνος του. Ο τόπος εκτύπωσης του
βιβλιαρίου πρέπει να ήταν η Γερμανία, αφού εκεί
κυρίως τύπωνε ο Φώσκολος τις κάρτες του, αν και
σπάνια και στην Ιταλία. Χρονολογικά τοποθετούμε την παραγωγή του βιβλιαρίου γύρω στα 1920,
και πάντως πριν το 1927, αφού το βιβλιάριο, που
Eνατενίσεις

αποκτήθηκε από το Μουσείο Κύκκου, φέρει στο
εξώφυλλο χειρόγραφη την πιο πάνω ημερομηνία.
Είναι από τα έργα των πρώτων χρόνων της ηγουμενίας του Κλεόπα. Εξ άλλου και η απεικόνισή
του σε κάρτα του βιβλιαρίου τον παρουσιάζει νεαρό κληρικό, ηλικίας γύρω στα σαράντα (γεννήθηκε στα 1878 στο χωριό Πολέμι της Πάφου).
Ο ηγούμενος Κλεόπας κατείχε αξιόλογη για
την εποχή του μόρφωση. Υπήρξε απόφοιτος της
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. (Για τον Κλεόπα
βλ. Σταυρίδης Θεοχάρης, Οι ηγούμενοι της Ιεράς
Μονής Κύκκου: Προσωπογραφική μελέτη, Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
2006, τόμ. 7, σσ. 62 – 65, όπου και βιβλιογραφία). Ως
ηγούμενος Κύκκου επέδειξε πολύπλευρη δράση,
ενισχύοντας ποικιλότροπα την παιδεία, στήριξε τη
φιλανθρωπία και την κοινωνική προσφορά, ενώ
προσπάθησε μέσα από ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο
να αναμορφώσει την οικονομική δραστηριότητα
της Μονής Κύκκου, και από τις κατεξοχήν γεωργοκτηνοτροφικές οικονομικές δραστηριότητες, που

Η αγία εικόνα της Παναγίας του
Κύκκου

Ο ηγούμενος Κύκκου Κλεόπας (1911-1937)
είχε, να προχωρήσει στη διάνοιξη οδών προς μια
πιο αστικοποιημένη οικονομία, με την ανέγερση
γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείου και κατοικιών στο κέντρο της πόλεως Λευκωσίας. Ενεπλάκη στη λειτουργία εργοστασίου για την επεξεργασία λιναριού. Αναμόρφωσε πλήρως το μετόχιο του
Αγίου Προκοπίου στην Έγκωμη Λευκωσίας, κτίζοντας το ιδιαίτερα επιβλητικό διώροφο πετρόκτιστο κτήριό του, όπου έκτοτε στεγάζεται ο εκάστοτε ηγούμενος Κύκκου και η διοίκηση της Μονής.
Εκποίησε, ως οικονομικά ασύμφορο, το Μετόχι,
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που διατηρούσε η Μονή στη Γεωργία. Η
όλη οικονομική του δραστηριότητα δεν
είχε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα. Το χρέος της Μονής εκτοξεύθηκε σε υπέρογκα για
την εποχή ποσά. Η στάση του απέναντι στους
Άγγλους αποικιοκράτες κάθε άλλο παρά συγκρουσιακή μπορεί να χαρακτηρισθεί, ενώ παράλληλα
ενίσχυε και στήριζε τις εθνικές επιδιώξεις των
Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Δυναμικά
ενεπλάκη και στην ευρύτερη δημόσια ζωή, επιδιώκοντας εκλογή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο
(1916) και σε βουλευτικό θώκο (1930), κάτι που δεν
επιτεύχθη. Η όλη δράση του τον έφερε σε ρήξη με
μέρος της αδελφότητας και τον αρχιεπίσκοπο με
αποτέλεσμα η Σύνοδος στα 1931 να του επιβάλει
την ποινή της αργίας. Υπερασπίσθη με σθένος το
σταυροπηγιακό καθεστώς – αυτοδιοίκητο της Mονής Κύκκου. Στα 1937 παραιτήθη από το αξίωμα
του ηγουμένου Κύκκου. Στα 1948 εξελέγη μητροπολίτης Πάφου, αφού προηγουμένως η Σύνοδος
τερμάτισε την ποινή του. Απεβίωσε στα 1951.  ■
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Ἡ Μονὴ τοῦ Κύκκου ἐνημερώνει
Εὐρωβουλευτὲς γιὰ τὴ θρησκευτικὴ
κατάσταση στὰ Κατεχόμενα
l Τοῦ Δρος Χαράλαμπου Γ. Χοτζάκογλου
Διευθυντοῦ τοῦ Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου

Ε

πίσκεψη στὴ Μεγαλόνησο πραγματοποίησε πολυπληθὴς όμάδα Εὐρωβουλευτῶν διαφόρων χωρῶν μεταξὺ
11 καὶ 15 Σεπτεμβρίου μὲ σκοπὸ τὴν
ἐγκυρότερη ἐνημέρωσή της γιὰ θέματα ποὺ ἅπτονται τῶν Κατεχομένων. Οἱ Εὐρωβουλευτὲς γνωρίζοντας τὴ δραστηριότητα τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Κύκκου ἐπὶ τοῦ θέματος ἀπηύθυναν πρόσκληση στὸ δρα Χαράλαμπο Γ. Χοτζάκογλου, βυζαντινολόγο καὶ διευθυντὴ στὸ Παγκόσμιο Βῆμα
Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν τῆς ἐν Κύπρῳ Ἱερᾶς
Μονῆς Κύκκου, γιὰ τὴν πραγματοποίηση σχετικῆς
διάλεξης σὲ ξενοδοχεῖο τῆς Λεμεσοῦ. Στὴ διάλεξη
ἐξετάσθηκε λεπτομερῶς τὸ θέμα τῆς θρησκευτικῆς ἀνελευθερίας ποὺ βιώνεται στὰ Κατεχόμενα γιὰ ὅλα τὰ Χριστιανικὰ δόγματα, καθὼς ἀκόμη
καὶ γιὰ μέλη τῆς Ἑβραϊκῆς κοινότητος, ἀλλὰ καὶ
γιὰ τοὺς Μουσουλμάνους Ἀλεβῖτες, οἱ ὁποῖοι τελοῦν ἐκτὸς νόμου.
Ἐπισημάνθηκε πὼς ἡ ὑπὸ ὅρους καὶ ἀσφυκτικὸ ἔλεγχο λειτουργία λιγοστῶν, χριστιανικῶν
ναῶν στὸ Ριζοκάρπασο, στὴν Ἁγ. Τριάδα καὶ στὸν
Κορμακίτη δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τῆς
τάχα ἐλεύθερης ἄσκησης τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν Μαρωνιτῶν, ὅπως ὑποστηρίζει ἡ τουρκικὴ πλευρά,
ἐπικαλούμενη ἐπιπροσθέτως περιπτώσεις κατ’
ἐξαίρεσιν λειτουργίας ναῶν (Ἅγ. Μάμας, Ἅγ. Προκόπιος Σύγκραση, Ἀπ. Βαρνάβας κτλ.). Ἡ χειροτονία κληρικῶν, ἡ ἐλεύθερη διακίνηση καὶ ἐγκατάστασή τους, ἡ νομὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ἡ ἐγκατάσταση μοναστικῆς ἀδελφότητος, ἡ
λειτουργία ναῶν, ἡ ἐπιδιόρθωση καὶ ἀνακαίνιση
μνημείων ἀπαγορεύεται αὐστηρὰ ἀπὸ τὸ κατοχικὸ καθεστώς. Ἐπιπροσθέτως ἡ καταστροφὴ
τῶν χριστιανικῶν κοιμητηρίων καὶ ἡ ἀπαγόρευση
ἐπιδιόρθωσής τους, ἡ συνεχιζόμενη καταστροφὴ
χριστιανικῶν μνημείων στὰ Κατεχόμενα, ἡ ἀρχαι-
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Ὁ δρ Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μαζὶ μὲ
τὸν Ἑλλαδίτη Εὐρωβουλευτὴ κ. Σαλαβρᾶκο
στὸ χῶρο τῆς διάλεξης
οκαπηλία καὶ οἱ λαθρανασκαφές, ποὺ λαμβάνουν
ἕως σήμερα χώρα, ἀποδεικνύουν πὼς ἡ τουρκικὴ
πλευρὰ δὲν κάνει χειρονομίες καλῆς θελήσεως καὶ
στὸ θέμα αὐτό.
Οἱ Εὐρωβουλευτὲς ἐπέδειξαν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ ὅλο πρόβλημα καὶ, ἀφοῦ ὑπέβαλαν
πλῆθος ἐρωτήσεων, ζήτησαν νὰ μεταβοῦν στὰ Κατεχόμενα γιὰ να διαπιστώσουν καὶ ἰδίοις ὄμμασι
τὶς καταστροφές.
Ἡ πραγματικότητα ποὺ ἀντίκρυσαν ἦταν πολύ
πιὸ σκληρὴ ἀπὸ τὶς φωτογραφίες ποὺ παρουσιάσθηκαν στὴ διάλεξη, ἀφήνοντάς τους ἄφωνους γιὰ
τὸ μέγεθος τῆς ἀνεπανόρθωτης καταστροφῆς στὴν
πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τῆς Μεγαλονήσου, ποὺ
ἔχει συντελεσθεῖ. Τὴν ἑπομένη ἐπισκέφθηκαν τὴν
Ἀντιπροσωπεία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου
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στὴ Λευκωσία, ὅπου ἐξέδωσαν ἀνακοίνωση, μὲ τὴν
ὁποία καταδίκασαν τὴ συνεχιζόμενη θρησκευτικὴ
ἀνελευθερία καὶ πολιτιστικὴ καταστροφή, ποὺ
λαμβάνουν χώρα στὰ Κατεχόμενα. Κάποιοι ἐκ τῶν
Εὐρωβουλευτῶν δημοσίευσαν σχετικὰ ἄρθρα καὶ
στὶς ἐφημερίδες τῶν χωρῶν τους, παρουσιάζοντας
τὴν κατάσταση στὴν Κύπρο.

Ὁ δρ Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μαζὶ μὲ ὁμάδα Εὐρωβουλευτῶν στὸ ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἀνδρονίκου στὴν κατεχόμενη Κυθρέα

Ἡ Μονὴ τοῦ Κύκκου σὲ Διεθνὲς
Συνέδριο στὸ Βερολίνο γιὰ τὸ θέμα τῶν
Προσφύγων καὶ τῆς ἀρχαιοκαπηλείας

Δ

ιεθνὲς Συνέδριο πραγματοποιήθηκε
στὸ Γερμανικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο
τοῦ Βερολίνου μεταξὺ 16 καὶ 18 Σεπτεμβρίου μὲ θέμα: «Διωγμοί, ἐκτοπισμοὶ καὶ ἐθνικὲς ἐκκαθαρίσεις καὶ
ὁ ρόλος τῶν ἐκθεσιακῶν συλλογῶν». Εἰκοσιένας
ἐπιστήμονες ἀπὸ δώδεκα χῶρες κλήθηκαν ἀπὸ τὴ
Διεθνὴ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συμποσίου
νὰ παρουσιάσουν τὶς περιπτώσεις τῶν διωγμῶν
τῶν Γερμανῶν ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη (Πολωνία, Τσεχία κ.ἂ), τῶν Ἰταλῶν ἀπὸ τὴ Δαλματία, τῶν
Φιλλανδῶν ἀπὸ τὴν Καρελία, τῶν Οὕγγρων ἀπὸ τὴ
Ρουμανία, τῆς γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν
φυλῶν τῆς Ρουάντας, τῆς σύρραξης Πακιστὰν καὶ
Ἰνδίας καὶ τοῦ ἐκτοπισμοῦ ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας. Τὴν Κύπρο ἐκπροσώπησαν
στὸ Συνέδριο ὁ δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου,
βυζαντινολόγος καὶ διευθυντὴς στὸ Παγκόσμιο
Βῆμα Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν τῆς ἐν Κύπρῳ
Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, καὶ ὁ Ἰω. Ἠλιάδης, διευθυντὴς τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου τοῧ Ἱδρύματος
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στὴ Λευκωσία.
Στὴ διάλεξή του ὁ δρ Χ. Χοτζάκογλου, περιγράφοντας τὴν Κύπρο, τόνισε ὅτι ἀποτελεῖ τὴ
μοναδικὴ περίπτωση σὲ χώρα-μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, στὴν ὁποία ἡ κατοχὴ συνεχίζεται
καὶ μάλιστα ἀπὸ ἄλλη χώρα, ἡ ὁποία ἐπιθυμεῖ
νὰ καταστεῖ πλῆρες μέλος. Ἡ προσφυγοποίηση
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ἑκατοντάδων χιλιάδων Κυπρίων προκάλεσε τὴ
διατάραξη τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ δεκάδων χωριῶν
καὶ κοινοτήτων, τὴν καταστροφὴ στὴν ἱστορικὴ
πολιτισμικὴ συνέχεια τοῦ τόπου, τὴν ἀπώλεια τῆς
τοπικῆς κουλτούρας, ἠθῶν, ἐθίμων, τοπικῶν παραδόσεων, τὴ λαογραφικὴ ἐξάρθρωση καὶ τὴ βίαιη
ἀποκοπὴ τῶν γηγενῶν Κυπρίων ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους ἑστίες.
Σημαίνουσα καταστροφὴ συντελέσθηκε καὶ
στὸν τομέα τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, ἀφοῦ
οἱ παράνομοι ἔποικοι, ποὺ μεταφέρθηκαν καὶ
ἐγκαταστάθηκαν στὴν κατεχόμενη Κύπρο δὲν
ἔχουν οἱαδήποτε σύνδεση μὲ τὸν τόπο καὶ κατὰ
συνέπειαν δὲν ἐνδιαφέρονται νὰ συντηρήσουν
καὶ διατηρήσουν τὴν πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τῆς
περιοχῆς.
Παράλληλα ὁ δρ Χ. Χοτζάκογλου παρουσίασε
τὸ ὅραμα τοῦ ἡγουμένου Κύκκου καὶ Μητροπολίτου Κύκκου καὶ Τηλλυρίας, κ.κ. Νικηφόρου,
σχετικὰ μὲ τὸ ρόλο ποὺ μπορεῖ νὰ διαδραματίσει
τὸ Παγκόσμιο Βῆμα Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου στὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη λαῶν ἀνεξαρτήτως ἐθνικῶν, θρησκευτικῶν καὶ
πολιτισμικῶν καταβολῶν. Ἰδιαίτερο ρόλο μπορεῖ
νὰ παίξει τὸ Παγκόσμιο Βῆμα στὴν Κύπρο, ὃπου
ἕνα μεγάλο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ Ἑλληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτῶν, Ἀρμενίων, Λατίνων καὶ Ἑβραίων ἔζησε καὶ συνεχίζει νὰ βιώνει τὸ
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δράμα τῆς προσφυγοποίησης καὶ τοῦ ἐκτοπισμοῦ
ἀπὸ τὶς πατρογονικὲς ἑστίες τους ἕνεκα τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς. Άντίστοιχη δυστυχία καὶ ξεριζωμὸ
ἀπὸ τὸ γενέθλιο τόπο τους ἔνοιωσαν καὶ χιλιάδες
Τουρκοκύπριοι, οἱ ὁποῖοι ὑπὸ συνθῆκες ἐξαναγκασμοῦ ὑποχρεώθηκαν ἐπίσης νὰ προσφυγοποιηθοῦν. Τὸ μήνυμα γιὰ τὶς νέες γενιὲς εἶναι ἡ καταλλαγή, ἡ ἁρμονικὴ συνύπαρξη καὶ ἡ ἐπούλωση
τῶν τραυμάτων τοῦ παρελθόντος.
Ἡ περίπτωση τῆς Κύπρου προκάλεσε τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τῶν γερμανικῶν μέσων ἐνημέρωσης,
τὰ ὁποῖα τὴν ἑπομένη φιλοξένησαν ἐκτεταμένες
ἀνταποκρίσεις γιὰ τὰ ἀνωτέρω θέματα.

Ὁ δρ Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μεταξὺ
τῶν ὁμιλητῶν τοῦ Συνεδρίου στὸ Βερολίνο

Μνημόσυνο Ἰουλιανῆς Χρυσοστομίδου
στὸ Μετόχι τοῦ Ἁγίου Προκοπίου

Τ

ὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τῆς καθηγήτριας
Ἰουλιανῆς Χρυσοστομίδου τέλεσε τὴν
Κυριακὴ 24 Ὀκτωβρίου 2010 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κύκκου
καὶ Τηλλυρίας, κ.κ. Νικηφόρος στὸ
Μετόχι τοῦ Ἁγίου Προκοπίου, στὴ Λευκωσία.
Ἡ Ἰουλιανὴ Χρυσοστομίδου γεννήθηκε στὴν
Πρίγκηπο τῆς Κωνσταντινούπολης, ἔζησε στὴν
Ἀγγλία καὶ δίδαξε στὸ Royal Holloway, Κολλέγιο

Στιγμιότυπο ἀπό τήν τέλεση τοῦ μνημοσύνου
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τοῦ Πανεπιστημίου Λονδίνου, γιὰ σχεδὸν τρεῖς δεκαετίες.
Παρὰ τὴ συνταξιοδότησή της τὸ 1993, παρέμεινε ἐνεργή, τόσο ἀπὸ πλευρᾶς διδασκαλίας, ὅσο
καὶ ἔρευνας, ἕως τὸ τέλος τῆς ζωῆς της, ἐποπτεύοντας τοὺς μεταπτυχιακοὺς φοιτητές της, συνδιευθύνοντας τὸ Σεμινάριο Ἐκδόσεως Βυζαντινῶν
Κειμένων τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου, συνεχίζοντας παράλληλα τὴν ἔρευνά της γιὰ τὴ Βυζαντινὴ Πελοπόννησο, τὸν Ἑλληνικὸ Πληθυσμὸ
στὴ Ρόδο κατὰ τὴν ἐπικυριαρχία τῶν Ἱπποτῶν τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Παλαιογραφία.
Κατὰ τὴ μακρὰ ἀκαδημαϊκή της πορεία ἐξέδωσε
ἐπιστημονικὰ ἄρθρα καὶ βιβλία, ποὺ καλύπτουν
διάφορες πλευρὲς τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας, Οἰκονομίας καὶ Γραμματείας. Τὸ 1998 διορίσθηκε Διευθύντρια τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Royal
Holloway. Κατὰ τὴ δεκαετία ποὺ ἀκολούθησε,
ἐργάσθηκε ἀκούραστα καὶ ἀμισθί, γιὰ νὰ ἀναδιοργανώσει τὸ Ἰνστιτοῦτο, καθιστώντας το ἐρευνητικὸ κέντρο γιὰ τὴ διαχρονικὴ καὶ διεπιστημονικὴ
μελέτη τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Σὲ ἀναγνώριση τῶν μακρῶν ὑπηρεσιῶν της
πρὸς τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴ σπουδαία προσφορά
της στὶς Βυζαντινὲς Σπουδὲς διεθνῶς, ἡ Ἑλληνικὴ
Πολιτεία τῆς ἀπένειμε τὸν τίτλο «Πρεσβευτὴς
Ἑλληνισμοῦ» (1999) καὶ τῆς προσφέρθηκε Γενέθλιος Τόμος μὲ τὸν ἁρμόζοντα τίτλο «Πορφυρογέννητη» (2003).
Τὸν ἐπιμνημόσυνο λόγο στὸ Μετόχι τοῦ Κύκκου ἐκφώνησαν ὁ Καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, Κων-
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σταντῖνος Κωνσταντινίδης, καθὼς καὶ ὁ διάδοχός
της στὴ ἕδρα τοῦ Βρετανικοῦ Πανεπιστημίου, Χαράλαμπος Δενδρινός. Οἱ ὁμιλητὲς τόνισαν μεταξὺ
ἄλλων τὸ εὔψυχον τοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἰουλιανῆς
Χρυσοστομίδου, τῆς ὁποίας ἡ πορεία συνδέθηκε
καὶ μὲ τὶς ἐξελίξεις τοῦ Κυπριακοῦ. Τὰ γεγονότα
τοῦ 1955 στὴν Κύπρο ἀποτέλεσαν τὸν προπομπὸ
τῶν Σεπτεμβριανῶν στὴν Κωνσταντινούπολη, τὰ
ὁποῖα τὴν ὁδήγησαν στὴν ἀπόφασή της νὰ μὴν
ἐπιστρέψει ξανὰ στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ
ἀμέσως μόλις ἔλαβε τὴ βρετανικὴ ὑπηκοότητα, νὰ
καταθέσει τὴν τουρκικὴ ὑπηκοότητα, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ τῆς ἀνεπίτρεπτης στάσης ἑνὸς κράτους,
ὅπως ἡ Τουρκία, νὰ καταπιέζει ἱστορικὲς μειονότητες.
Ἡ Ἰουλ. Χρυσοστομίδου ἦταν ἡ ἀκαδημαϊκὸς
ἐκείνη, ἡ ὁποία τὸ 1989 ἀπέστειλε ἐπιστολὴ
στὴν «σιδηρὰ κυρία» τῆς Ἀγγλίας, τὴν τότε
πρωθυπουργὸ Μ. Θάτσερ, καταγγέλοντας
τὴν Τουρκία γιὰ τὴ συνεχὴ παραβίαση τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὴν Κύπρο, προκαλώντας μεγάλη αἴσθηση στὴν ἀκαδημαϊκὴ
κοινότητα.
Τὸ μνημόσυνο τῆς Ἰουλιανῆς Χρυσοστομί-

Οἱ καθηγητὲς Κωνσταντῖνος Κωνσταντινίδης καὶ Χαράλαμπος Δενδρινὸς τῶν Πανεπιστημίων τῶν Ἰωαννίνων καὶ Λονδίνου
ἀντιστοίχως, κατὰ τὴν ἐκφώνηση τῶν ἐπιμνημόσυνων λόγων τους
δου συνδιοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ
Λονδίνου καὶ τὴν Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν
μὲ σκοπὸ νὰ ἀναδείξει τὴν προσωπικότητά της
καὶ στὴν κυπριακὴ κοινωνία, ὥστε νἀ ἀποτελέσει
ἀκαδημαϊκὸ πρότυπο πρὸς μίμησιν καὶ γιὰ τοὺς
νεωτέρους.

Φωτογραφικὴ Ἔκθεση τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Κύκκου γιὰ τοὺς χριστιανικοὺς
ναοὺς τῶν Κατεχομένων στὸ Παραλίμνι

Π

ραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὶς 31
Ὀκτωβρίου ἕως 7 Δεκεμβρίου ἡ Α΄
Διεθνής Ἔκθεση Βιβλίου Ἀμμοχώστου στὸ Παραλίμνι ἀπὸ τὴν
Ἱερὰ Μητρόπολη Κωνσταντίας καὶ
Ἀμμοχώστου στὰ πλαίσια τῶν 50χρονων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Οἱ ἐκδηλώσεις τελοῦσαν
ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Χριστόφια καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, κ. κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄.
Στὰ πλαίσια τῆς ἔκθεσης, τὸ Παγκόσμιο Βῆμα
Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου προσκλήθηκε νὰ συμμετάσχει μὲ φωτογραφικὴ ἔκθεση ὑπὸ τὸν τίτλο: «Τὰ θρησκευτικὰ μνημεῖα στὴν Τουρκοκρατούμενη Κύπρο: ὄψεις καὶ
πράξεις μιᾶς συνεχιζόμενης καταστροφῆς».
Τριάντα πίνακες μὲ 70 φωτογραφίες ἀνέδειξαν
τὸ θέμα τῆς καταστροφῆς τῆς πολιτιστικῆς κλη-

Eνατενίσεις



ρονομίας στὸ κατεχόμενο, βόρειο τμῆμα τῆς Κύπρου, μὲ ἔμφαση στὰ μνημεῖα τῆς μητροπολιτικῆς
περιφέρειας Ἀμμοχώστου.
Ἡ φωτογραφικὴ ἔκθεση ἀποτέλεσε τὸν καρπό
πολυετοῦς ἐρευνητικοῦ προγράμματος, τὸ ὁποῖο
ἐμπνεύσθηκε καὶ χρηματοδότησε ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου καὶ Μητροπολίτης
Κύκκου καὶ Τηλλυρίας, κ.κ. Νικηφόρος ἀμέσως
μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν ὁδοφραγμάτων.
Τὴ βραδυὰ τῶν ἐγκαινίων ξεναγήθηκαν στὴν
ἔκθεση ἀπὸ τὸ διευθυντὴ τοῦ Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Κύκκου, δρα Χαράλαμπο Γ. Χοτζάκογλου ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας μὲ τὴ σύζυγό
του, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ὁ
Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου, κ.
Βασίλειος, ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς,
κ. Ἠσαΐας, ὁ ἐπίσκοπος Μεσαορίας, κ. Γρηγόριος,
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Ο δρ Χ. Χοτζάκογλου ξεναγεῖ τὴ θρησκευτικὴ καὶ πολιτειακὴ ἡγεσία τῆς Κύπρου
στὴ φωτογραφικὴ ἔκθεση τῆς Ἱ. Μ. Κύκκου στὸ Παραλίμνι

Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας
κ. Δημ. Χριστόφιας σχολιάζει τὴν κατάσταση στὸ ναὸ τοῦ χωριοῦ του, ὁ ὁποῖος ἔχει
σήμερα μετατραπεῖ σὲ τζαμί
ὁ πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος στὴν Κύπρο, κ. Βασ. Παπαϊωάννου, καθὼς καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι, οἱ ὁποῖοι
ἐξέφρασαν τὴν εὐαρέσκειά τους, γιὰ τὸ σημαῖνον
ἐπιστημονικὸ ἔργο, ποὺ ὁλοκληρώθηκε ἀπὸ τὸν
Μητροπολίτη, κ.κ. Νικηφόρο καὶ τὴν Ἱερὰ Μονὴ
Κύκκου.
Στὴ φωτογραφικὴ ἔκθεση ξεναγήθηκαν καθόλη τὴ διάρκεια τῆς ἑβδομάδος μαθητὲς ἀπὸ τὰ
σχολεῖα τῆς περιοχῆς καὶ πλῆθος κόσμου.

Ἄποψη τῆς φωτογραφικής ἔκθεσης τοῦ
Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου στὸ
Παραλίμνι

Τὴν Παρασκευὴ 7 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε διάλεξη ἀπὸ τὸν δρα Χαράλαμπο Γ. Χοτζάκογλου μὲ θέμα τὴν καταστροφὴ τῶν θρησκευτικῶν
μνημείων στὰ Κατεχόμενα παρουσίᾳ ἐπίσης τῶν
Μητροπολιτῶν Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ, κ.
Ἰγνατίου καὶ Βόστρων, κ. Τιμοθέου καὶ τοῦ πρ.
Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, κ. Σούρλα.
Παρουσιάσθηκαν μεταξὺ ἄλλων οἱ πρωτοβουλίες
ποὺ ἀνέλαβε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου σὲ εὐρωπαϊκὸ
καὶ διεθνὲς ἐπίπεδο μὲ σκοπὸ τὴ διεθνοποίηση
τοῦ προβλήματος, οἱ ἕως σήμερα ἀντιδράσεις τοῦ
διεθνοῦς παράγοντα, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ πρόοδος ποὺ ἔχει σημειωθεῖ ἐπὶ τοῦ θέματος.

Ἡ Μονὴ τοῦ Κύκκου ἐκπροσωπήθηκε
σὲ Διεθνὲς Συνέδριο στὸ Πανεπιστήμιο
τῆς Νέας Ὑόρκης
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ιήμερο, Διεθνὲς Συμπόσιο μὲ θέμα
«Οἱ ἀρχαιολόγοι τῆς Γερονήσου
ἐκτὸς Κύπρου. Τὸ νησὶ πέρα ἀπὸ τὸ
νησί» διοργανώθηκε ἐπ’ εὐκαιρίᾳ
τῶν 50χρονων τῆς Κυπριακῆς Δημο-

κρατίας καὶ τῆς συμπλήρωσης 20 χρόνων ἀπὸ τὴν
ἀνάληψη τῶν ἀνασκαφῶν τῆς Γερονήσου ἀπὸ τὸ
Πανεπιστήμιο τῆς Νέας Ὑόρκης. Ὁ βυζαντινολόγος, δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, διευθυντὴς
τοῦ Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολι-

Eνατενίσεις

τισμῶν, προσεκλήθη γιὰ νὰ ἐκπροσωπήσει τὴν
Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου καὶ νὰ παρουσιάσει τὴν προσφορά της στὴ βυζαντινὴ τέχνη τῆς Κύπρου.
Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Συμποσίου πραγματοποίησε ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, κ.
Δημήτρης Χριστόφιας στὸ κατάμεστο, κεντρικὸ
κτήριο τοῦ Κέντρου Τεχνῶν καὶ Ἐπιστημῶν τοῦ
Πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρκης. Καρδιὰ τοῦ
ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου ἀποτέλεσε ἡ Ἀμερικανίδα καθηγήτρια ἀρχαιολογίας, Τζόαν Κόνελυ
(Joan Connelly), ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἡ διευθύντρια
τῶν ἀνασκαφῶν στὴ Γερόνησο τὰ τελευταῖα 20
χρόνια. Ὁ Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ν.
Ὑόρκης, Μ. Σαντιρόκκο καὶ ὁ τ. Πρόεδρός του,
Ἑλληνοαμερικανὸς Γιάννης Βραδῆμας καλοσώρισαν τὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας,

καὶ τοὺς Σόλους, ἡ καθ. Υ. Mlynarczyk ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βαρσοβίας γιὰ τὴν κεραμικὴ τῆς
ἀνασκαφῆς καὶ ὸ M. Burdajewicz ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ
Μουσεῖο τῆς Βαρσοβίας γιὰ τὰ ὑάλινα εὑρήματα
τῆς Γερονήσου. Τὴν Κύπρο ἐκπροσώπησαν ὁ δρ
Σοφοκλῆς Χατζησάββας καὶ ὁ δρ Χαράλαμπος
Γ. Χοτζάκογλου. Ὁ δρ Σ. Χατζησάββας, πρώην διευθυντὴς τοῦ Τμήματος Ἀρχαιοτήτων Κύπρου, ὁ
ὁποῖος καὶ εἶχε ξεκινήσει τὶς ἀνασκαφὲς στὴ Γερόνησο πρὶν τὴν ἀμερικανικὴ ἀποστολὴ μίλησε γιὰ
τὰ πρῶτα εὑρήματα ποὺ εἶχαν ἀνακαλυφθεῖ στὴ
Γερόνησο. Ὁ δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου παρουσίασε τὴν πρώιμη βυζαντινὴ τέχνη καὶ ἀρχιτεκτονικὴ στὴ δυτικὴ Κύπρο, τὴν ἑρμηνεία τῶν
πρωτοβυζαντινῶν εὑρημάτων στὴ Γερόνησο καὶ τὸ
ρόλο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου στὴ βυζαντινὴ τέ-

Ὁ δρ Χαράλαμπος Χοτζάκογλου στὸ βῆμα
μαζὶ μὲ τὴν καθηγήτρια Τζόαν Κόνελυ

Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας,
κ. Δημ. Χριστόφιας κηρύττει τὴν ἔναρξη
τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συμποσίου

ἐκφράζοντας παράλληλα καὶ τὶς ἐγκάρδιες εὐχές
τους γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν διαπραγματεύσεων τοῦ
Κυπριακοῦ.
Μία σειρὰ ὁμιλητῶν ἀπὸ διάφορες χῶρες μίλησαν γιὰ τὴ Γερόνησο, τὴν ἱστορία καὶ τὴν ἀρχαιολογία της, ὅπως αὐτὴ ἐμπλουτίζεται ἀπὸ τὰ
ἀνασκαφικὰ καὶ ἐρευνητικὰ ἀποτελέσματα τῶν
ἀνασκαφῶν στὴν Ἱερὰ Νῆσο (=Γερόνησος), κέντρο
λατρείας τοῦ Ἀπόλλωνος. Τὰ εὑρήματα στὴ Γερόνησο ἀνάγονται ἀπὸ τὴ Χαλκολιθικὴ περίοδο καὶ
φθάνουν τουλάχιστον ἕως τὴν ὕστερη Φραγκοκρατία. Στὸ Συμπόσιο ἀπὸ τοὺς ξένους καθηγητὲς
μίλησαν οἱ P. Blanchard, σχετικὰ μὲ τὴν πανίδα καὶ
χλωρίδα τῆς Γερονήσου, ἡ καθ. Τζόαν Κόνελυ σχετικὰ μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀνασκαφῶν καὶ τὴν
ἑρμηνεία τῶν εὑρημάτων, ὁ Ch. Scribner ἐκ μέρους
τῶν Φίλων τῆς Γερονήσου, ὁ καθ. J. Cartledge ἀπὸ
τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Καίμπριτζ γιὰ τὸν Κλέαρχο

χνη καὶ ἱστορία τῆς Κύπρου, τόσο στὸ παρελθόν,
ὅσο καὶ στὸ παρὸν μὲ τὴν πολιτιστικὴ δραστηριότητα ποὺ ἀναπτύσσει ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς καὶ Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας,
κ.κ. Νικηφόρος.

Eνατενίσεις



Στὴν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ Πανεπιστημίου
παρευρέθησαν πλῆθος φοιτητῶν καὶ ἀκαδημαϊκῶν ἀμερικανικῶν πανεπιστημίων καὶ μουσείων
τῆς Ν. Ὑόρκης, καθὼς ἐπίσης καὶ διπλωματικὲς
ἀρχὲς καὶ ἐπίσημοι τῆς ἀμερικανικῆς πολιτείας. Ἐντυπωσιακὴ ἦταν καὶ ἡ παρουσία πλήθους
Ἀμερικανῶν δωρητῶν, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν οἰκονομικὰ τὶς ἀνασκαφὲς στὴ Γερόνησο. Στοὺς χορηγοὺς τοῦ Συμποσίου, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀμερικανικὰ
ἱδρύματα, συγκαταλέγονται ἐπίσης ἡ Πρεσβεία
τῆς Κύπρου στὶς ΗΠΑ καὶ οἱ Πολιτιστικὲς Ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ
τῆς Κύπρου. 
■
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Ο Πατριάρχης
τής Οδύνης...
και η Οδύνη τής Ιστορίας

l Tου Ιωάννη Χρ. Γιάγκου, Φιλόλογου
ρισκόμαστε σε επίσημη «ειρηνική επίσκεψη» στη Βασιλίδα των Πόλεων.
Στην Κωνσταντινούπολη! Είναι Δευτέρα 19 Απριλίου 2010. Το πρόγραμμα
καθόριζε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο.
Μπροστά μας βρίσκεται η κεκλεισμένη
Πύλη τού Πατριαρχείου, στην οποία οι Τούρκοι
κρέμασαν τον Πατριάρχη Γρηγόριον τον Ε’ «ως
αμνόν άκακον», και ως το τίμημα της Εθνεγερσίας
του 1821. Τον Πατριάρχη της Οδύνης, όπως εύστοχα χαρακτηρίστηκε.
Η καρδιά μας κτυπά δυνατά, πολύ δυνατά. Χείμαρρος τα συναισθήματα της θρησκευτικής μας
κατάνυξης και της εθνικής μας ανάτασης!
Τανύπτερος η σκέψη μου ακουμπά γονατιστά και με ευγνωμοσύνη στις δικές μας αγχόνες!
Στην αγχόνη του Εθνομάρτυρα Κυπριανού και
στις αγχόνες που βρίσκονται στο προσκυνητάρι
της Λευτεριάς, στα Φυλακισμένα Μνήματα! Αναπολώ τις αγνές μορφές του πρωτομάρτυρα Μιχα156



λάκη Καραολή, του Ιακώβου Πατάτσου, του Αγίου
του απελευθερωτικού μας αγώνα και του Ευαγόρα
Παλληκαρίδη, του αιώνιου έφηβου της Κύπρου,
που ύμνησε τη Λευτεριά και με την ποίησή του,
ιδιαιτέρως δε, και με την όλη βιοτή του.
Όλοι τους προσέφεραν ό,τι πολυτιμότερον είχαν, την ίδια τους τη ζωή, θυσία και ολοκαύτωμα
στον ιερότατο βωμό της πανώριας Λευτεριάς « λυτρώσαι Πάτρην πολύδακρυν».
Αναβαίνουμε τις βαθμίδες του Πατριαρχείου...
μέσα μου νοιώθω ότι τούτα τα σκαλιά δεν είναι
«τα σκαλοπάτια της Λευτεριάς» που τόσο υπέροχα
ονειρεύτηκε και τραγούδησε ο μαθητής και μαχητής, ο αοιδός της Λευτευριάς, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Νοιώθω, όμως, πως εκεί πάνω «κατοικεί
του σκλάβου η αλυσόδετη ελπίδα!» που είναι συγκεντρωμένη στο σεπτό πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη! Του κυρίου Βαρθολομαίου. Εκπροσωπεί ένα θεσμό που αποτελεί ακόμα τη ζώσα
πνοή της άλλοτε κραταιάς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας!
Eνατενίσεις

Πίνακας με τον
απαγχονισμό
του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού την 9η Ιουλίου 1821, έργο
του κυπρίου
ζωγράφου
Γ. Μαυρογένη
Μπροστά μας βαδίζει αγέρωχος, υπερήφανος
ο πνευματικός ταγός τής Κύπρου, ο Αρχιεπίσκοπος. Εκπροσωπεί και αυτός έναν ιστορικό και
ιερό θεσμό!
Από το 478 μ.Χ. κατέχει τα αυτοκρατορικά
προνόμια, που τα παραχώρησε στον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου, ο αυτοκράτορας Ζήνων.
Είναι ο μόνος Επίσκοπος-Αρχιεπίσκοπος στον κόσμο που υπογράφει με κιννάβαρι (κόκκινο μελάνι)
και φέρει τιμητικά αυτοκρατορικό σκήπτρο.
Είναι όμως προ παντός και κυρίως διάδοχος
και αυτός μιας τρισχιλιετούς ιστορίας... πολυαίμακτης... για το μεγάλο όνειρο που λέγεται ΛΕΥΤΕΡΙΑ. Και είναι επίσης διάδοχος και μιας αγχόνης...
της αγχόνης του εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού.
Τον κρέμασαν οι Τούρκοι στη Λευκωσία, λίγο
μετά τον Γρηγόριο τον Ε’, στις 9 Ιουλίου 1821.
Ήταν συνεργάτης της Φιλικής Εταιρείας!... Και
ήθελε και αυτός την Ελευθερία της Κύπρου!

Ένα ρίγος συγκίνησης διαπερνάει το είναι
μου. Μπροστά μου είναι ο διάδοχος του της Θείας
Μυσταγωγίας Συνθέτου –αλλά φευ– τεθνεώτος
εν τη εξορία, Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, του πληγωμένου αετού τής Ορθοδοξίας, Γρηγορίου του
Θεολόγου και του κρεμασθέντος Πατριάρχου της
Οδύνης, του Γρηγορίου του Ε’.
Αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε μια αλληλοπεριχώρηση με την Ιστορία! Γιατί μέσα μου νοιώθω
τους παλμούς της δικής μου καρδιάς να εναρμονίζονται, σε μια συγχορδία δόξας και πόνου, με τους
ιστορικούς παλμούς της ζώσας, εισέτι, καρδιάς,
της άλλοτε περιλάλητης και ένδοξης Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας!
Μας οδηγεί με χαρά στο γραφείο του. Χαμόγελα πολλά και φιλοφρονήσεις πλούσιες! Ιδιαίτερα
στα χείλη του Πατριάρχη ένα μυρίπνοο χαμόγελο
ανθίζει. Αποπνέει τη ζωογόνο ευωδία της Ελπίδας,
της Πίστεως, καθώς και της Ορθοδοξίας!

Υψώνω το βλέμμα μου προς τα υπερώα. Βλέπω τον Προκαθήμενο της Κύπριδας Εκκλησίας
να αναβαίνει με βήμα σταθερό τις βαθμίδες του
Πατριαρχείου. Προσπαθεί να χαμογελά. Μέσα μου
διαισθάνομαι πολύ καλά τη συγκίνηση που πλημμυρίζει τη φιλοπάτριδα ψυχή Του... Κάποια στιγμή προσπαθεί να αστειευθεί. Τώρα πια είμαι απόλυτα σίγουρος. Στην πραγματικότητα προσπαθεί
να μην δακρύσει και τον δουν τα μέλη της συνοδίας Του.
Ο Πατριάρχης μάς αναμένει χαμογελαστός
στις κλίμακες του γραφείου Του, με αγάπη πολλή, με ευγένεια ψυχής και με Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια!
Eνατενίσεις
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Αλλά ... εγώ και πάλι νοιώθω ότι πίσω από εκείνο το ευώδες χαμόγελο... λανθάνουν οι θρόμβοι
μιας γολγόθειας πορείας που διανύει... ομοιάζουν
με τους θρόμβους που έρρευσαν από το πρόσωπο
του Ιησού στον κήπο της Γεθσημανή...
«… και θεις τα γόνατα προσηύχετο λέγων·πάτερ,
ει βούλει παρενεγκείν τούτο το ποτήριον απ’ εμού.
Πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σον γινέσθω… και
γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσηύχετο. Εγένετο δε ο ιδρώς αυτού ωσεί ΘΡΟΜΒΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
καταβαίνοντες επί την γην»
(Λουκ. 22, 41- 44).
Προσπαθώ να
διεισδύσω πίσω από
εκείνα τα γαλάζια
μάτια, που λάμπουν
από ευτυχία με τη
δική μας παρουσία.
Βιώνει όντως την
«π ε π λ η ρ ω μ έ ν ην
χαράν» που ζήτησε
για τους μαθητές
του ο Κύριος στην
αρχιερατική
του
προσευχή;
«Πάτερ... θέλω
ίνα όπου ειμί εγώ
κακείνοι ώσι μετ’
εμού...ίνα έχωσι την
χαράν την εμήν πεπληρηρωμένην εν εαυτοίς...» 
(Ιωάν. 17, 1 - 26 ).
Να, όμως, που μέσα μου νοιώθω ότι επί των
ώμων του αίρει τον Σταυρό μιας αδιάλειπτης γολγόθειας πορείας... Πώς είναι δυνατόν να ενυπάρχει
μέσα στην ψυχή του οποιαδήποτε χαρά;
Εκ βαθέων, μια ταπεινή προσευχή εκπορεύεται από την καρδιά μου, σαν θυμίαμα εύοσμο και
σαν μύρο πολυτίμητο προς τον Κύριο της θυσίας
και της ελπίδας.
«Ας μπορούσαμε, Κύριε, να γίνουμε κι εμείς,
έστω και για λίγες μέρες, στη σεβάσμια αυτή προσωπικότητα, ο καθένας μας, ένας νέος… Σίμων ο
Κυρηναίος... και ας μπορούσαμε να υποβαστάσουμε
λίγο από το βάρος του σταυρού του, στους δικούς μας
ώμους! Να μοιραστούμε λίγη από την αδιάλειπτη
οδύνη που έχει στην ψυχή Του! Φτάνει να νοιώσουμε
ότι του απαλύναμε, για λίγο έστω, τον πόνο Του! Να
νοιώσουμε ότι είχαμε την ύψιστη τιμή να μοιραστούμε τη δική Του οδύνη. Ας γινότανε Θεέ μου! Συ είπας
«επικαλέσεταί με και επακούσομαι αυτού» (Ψαλμ.
90, 15). Συ είπας «Αιτείτε και δοθήσεται υμίν»

(Ματθ. 7, 7).
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Γυρνάει και με κοιτάζει χαμογελαστά...Θεέ
μου...λες να κατάλαβε τους ενδόμυχους πόθους
μου... «και εν τω κεκραγέναι με προς Σε εισήκουσάς
μου Κύριε...».
Κύριε καθηγητά... με προσφωνεί. Ένα ρίγος
διαπερνάει το είναι μου. Μεγάλη τιμή για μένα μια
τέτοια προσφώνηση. Ομολογώ ότι δεν την ανέμενα... Αισθάνομαι βαθύτατα ότι δεν μου αξίζει.
«... μηδέ κληθήτε καθηγηταί... ότι καθηγητής
υμών εστίν εις, ο Χριστός».
( Ματθ. 23, 10 ).
Ωκύπτερος η μνήμη μου... αναπολώ όλη μου
τη ζωή... όταν μικρό παιδάκι διάβαζα για τους
ήρωες του 21, για τον Πατριάρχη της Οδύνης, τον
Γρηγόριο τον Ε’... όταν μειράκιον ονειρευόμουνα
να σπουδάσω και να διδάξω ελληνική Ιστορία...
όταν, ως καθηγητής, δίδασκα βιωματικά ό,τι ονειρεύτηκα!
Μα
ποτέ
στη ζωή μου
δεν
ονειρεύτηκα ότι ο Οικουμενικός
Πατριάρχης θα
με προσφωνούσε τόσο τιμητικά. Όχι... όχι...
Είναι
βαριά
και ασήκωτη
μια τέτοια προσφώνηση για
μένα...
Βυθίζομαι σε μια ιστορική ενδοσκόπηση...
Αναδιφώ στη μνήμη μου προβληματισμούς από
τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, τον εθνικό μας ιστορικό… από τον Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο,
τον εμβριθέστατο μελετητή της Βυζαντινής μας
Ιστορίας... από τον Διονύσιο Ζακυθηνό, τον πολυσέβαστό μου Βυζαντινολόγο... που τόσο πολύ με
αγαπούσε... και η αγάπη του τόσο πολύ με συγκινούσε... και βιώνω στην ψυχή μου... ΤΗΝ ΟΔΥΝΗ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ... Την νοιώθω να ομοιάζει μ’ έναν
απέραντο Γολγοθά... και να ’ναι γεμάτη με αγχόνες... πολλές... δακρύβρεκτες... και αιματοπότιστες
αγχόνες...
Μόλις προ ολίγου έθηκα τη χείρα μου
«επί τον τύπον των ήλων»
της αγχόνης του Πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως, του
«ΜΙΜΗΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΤΟΥ ΔΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΨΥΧΗΝ ΠΡΟΦΡΟΝΩΣ,
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ΛΥΤΡΟΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ»,
καθώς περνούσα δίπλα από την αιωνίως κεκλεισμένην – τιμής ένεκεν – Πύλη του Πατριαρχείου!
Κάτω, στην τλήμονα πατρίδα μου, την αγιοτόκο και ηρωοτόκο Μεγαλόνησο... εκεί κοντά
στην Αρχιεπισκοπή, στον τουρκοκρατούμενο
τομέα, βρίσκεται η αγχόνη που έστησαν οι Τούρκοι επί της συκομορέας και κρέμασαν τον Αρχιεπίσκοπο και Εθνάρχη Κυπριανό, μαζί με τους
υπόλοιπους Αρχιερείς! Είχε τη δυνατότητα να
γλυτώσει αλλά αρνήθηκε. «Παρά το γαίμαν των
πολλών, εν’ κάλλιον του Πισκόπου»… «… ο Ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των
προβάτων αυτού…» (Ιωάν. 10, 11), ήταν η ηρωική
του απάντηση!
Δυτικά, στα Φυλακισμένα Μνήματα, είναι οι
μνησιπήμονες αγχόνες, που έστησαν οι Άγγλοι κατακτητές και κρέμασαν τους εννέα λεβεντονιούς
μας, στην περίοδο του ένδοξου απελευθερωτικού
μας Αγώνα το 55-59...

βική αθωότητά τους; Πώς μπόρεσαν, Θεέ μου, να
κρεμάσουν τέτοιους λεβέντες; Αλλά... ναι. Δεν μας
το τόνισε, και μάλιστα, δις, ο προφητάναξ Δαυΐδ;
«... Άνθρωπος εν τιμή ων ου συνήκε... παρασυνεβλήθη τοις κτήνεσι τοις ανοήτοις και ωμοιώθη αυτοίς...» (Ψαλμ. 48, 13 και 21).
Φαντάζομαι τον εαυτό μου να βρίσκεται
μπροστά στο μαρτύριο της κρεμάλας και νοιώθω τα γόνατά μου να λυγίζουν... άραγε θα
καταρρεύσω;... Μα δεν κατέρρευσαν τα παιδιά
που, όντως, αντίκρισαν την αγχόνη, με τη μνήμη των οποίων μεγάλωσες, και θα καταρρεύσεις
εσύ; Μη γένοιτο... Και ολίγη αιδώς... «κύριε καθηγητά...».
Θεέ μου, «...τας ιγνύας στήριξον, οστέοις άμα...»
(Ευχαριστιακή Προσευχή του Συμεών).
«..ισχύσατε, χείρες ανειμέναι και γόνατα παραλελυμένα...», (Ησαΐα 35, 3).
Και ο Πατριάρχης είναι μπροστά μου ακόμα...
Και με την ίδια ηδύπνοη μολπή... «ελάτε κύριε καθηγητά... μαα... φαίνεσθε πολύ συγκινημένος ... περάστε...». Και με χτυπάει απαλά στον ώμο με την
αριστερά, χαμογελώντας, καθώς, την ίδια στιγμή,
μου προτείνει τη δεξιά.... Μα βλέπω ένα ζωντανό
όνειρο; ... ή είναι μια σειρηνώδης ονειρική και ιστορική πραγματικότητα;
Καθώς του ’σφιγγα ενθέρμως τη χείρα... κι
αντάμωνα και πάλι το μαρτυρικό αλλά και ελπιδοφόρο βλέμμα του... ένοιωθα να ενωτίζομαι και να
βιώνω το δυναμικό και χριστιανικό μήνυμά του:
«...ίσχυε και ανδρίζου... τη ελπίδι χαίροντες, τη θλίψει υπομένοντες...» (Ρωμ. 12, 12), «πάντα ισχύω εν
τω ενδυναμούντι με Χριστώ» (Φιλ. 4, 13), «Χριστός
εν ημίν, η ελπίς της δόξης» ( Κολ. 1, 27), «καυχώμεθα
επ’ ελπίδι της δόξης του Θεού... η δε ελπίς ου καταισχύνει [ημάς]...» (Ρωμ. 5, 2-5), «το εσπέρας αυλισθήσεται κλαυθμός... και εις το πρωί αγαλλίασις...»
(Ψαλμός 30, 5).
«Παναγιώτατε...» ψέλλισα... και οι λυγμοί μου,
μου ’πνιξαν τη φωνή... και τα μάτια μου πλημμύρισαν δάκρυα....

«Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια...»,
«Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος…» ήταν τα νικηφόρα επινίκια της χριστιανικής τους αλκής επί του θανάτου. Και όντως. Με την
ηρωική τους στάση απέναντι στην κρεμάλα ...και
την πίστη τους προς τον Θεό «Κατεπόθη ο θάνατος
εις νίκος. Πού σου, θάνατε, το κέντρο; Πού σου, Άδη,
το νίκος;» ( Κορ. 15, 54 - 55).
Αυτοί όμως; Δεν συνειδητοποιούσαν την εφηEνατενίσεις



Ένοιωσα και πάλι να βυθίζομαι... αιχμάλωτος... στην Οδύνη της Ιστορίας ... αναλογιζόμενος
το ιστορικό μου Χρέος...
Αλλά, παράλληλα, και μέσω της βιωματικής
μνήμης του μαρτυρίου της αγχόνης . . . του Πατριάρχη της Οδύνης, του Γρηγορίου του Ε’, « του μιμητού του Άνακτος Χριστού», ν α… ε ξ α ϋ λ ώ ν ο μ α ι
σ τ ι ς α ι θ έ ρ ι ε ς σ φ α ί ρ ε ς ... τ η ς ε ρ α τ ε ι ν ή ς
...ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ!...
■
159

Θεωρίες για την
εγκληματικότητα
των νέων
Γιατί φτάνουν οι νέοι στη διάπραξη
εγκληματικών πράξεων

l Του Γιώργου Πέτρου
Κοινωνιολόγου Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης
Ιεράς Μονής Κύκκου

Τ

ι είναι νεανική εγκληματικότητα; Η
απάντηση είναι απλή: νεανική παραβατικότητα είναι μια αντικοινωνική ή εγκληματική ενέργεια από ένα
άτομο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ
(Wikipedia, 2005). Τα αίτια της νεανικής παραβατικότητας είναι λίγο δύσκολο να εξηγηθούν.
Υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες που έχουν συμβάλει προς την κατεύθυνση της κατανόησης της
παραβατικότητας των ανηλίκων και χωρίζονται
σε τρεις κατηγορίες: βιολογική, ψυχολογική και
κοινωνιολογική.
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Οι βιολογικές θεωρίες περιστρέφονται γύρω
από την ιδέα ότι τα άτομα έχουν προδιάθεση για
τη διάπραξη εγκλήματος. Ο Τσέζαρε Λομπρόζο
θεωρείται ότι έχει συμβάλει σημαντικά με θεωρία
που ονομάζεται θετικισμός (Πρωταθλητής, 2004).
Θεωρεί ότι τα άτομα που διαπράττουν εγκλήματα
έχουν κληρονομήσει ορισμένους βιοχημικούς και
γενετικούς παράγοντες. Eπιπλέον, δηλώνει ότι οι
εγκληματίες τείνουν να έχουν ορισμένα φυσικά
χαρακτηριστικά που θεωρούνται μια προδιάθεση
για έγκλημα, όπως μέτωπο που προεξέχει ή μεγάλοι λοβοί αυτιών (Πρωταθλητής, 2004). Η εγκληματολόγος Sheldon, δήλωσε ότι διαφορετικοί τύποι
ατόμων συμπεριφέρονται διαφορετικά. Για παράδειγμα, πίστευε ότι αθλητικοί τύποι είχαν περισσότερες πιθανότητες να διαπράξουν εγκλήματα.
Μια άλλη βιολογική θεωρία υποστηρίζει ότι
γενετικές ανωμαλίες κατά την δημιουργία των
χρωματοσωμάτων, μπορούν να οδηγήσουν σε βίαιη και εγκληματική συμπεριφορά (Πρωταθλητής, 2004). Αυτό το είδος ανωμαλίας είναι συνήθως
σπάνιο και δεν μπορεί να είναι αρκετή για πρόβλεψη της εγκληματικής συμπεριφοράς (Πρωταθλητής, 2004).
Οι ψυχολογικές θεωρίες επικεντρώνονται
στις διαδικασίες προετοιμασίας των ατόμων και
είναι δύο ειδών: H ψυχαναλυτική θεωρία και η
κοινωνική θεωρία μάθησης. Η ψυχαναλυτική θεωρία βασίζεται σε στοιχεία του Φρόιντ: id, εγώ, και
Eνατενίσεις

υπερεγώ (Πρωταθλητής, 2004). Το id είναι η μονάδα δίσκου για την άμεση ικανοποίηση και μπορεί
να εξηγήσει πράξεις παραβατικότητας, όπως κλοπές σε καταστήματα ή διαρρήξεις. Επίσης, η ψυχαναλυτική προσέγγιση ορίζει ότι τραυματικές
εμπειρίες κατά την πρώιμη παιδική ηλικία μπορεί
να αποτρέψουν την αρμονική ανάπτυξη του εγώ
και υπερεγώ (Πρωταθλητής, 2004).
Η κοινωνική θεωρία μάθησης έχει βάση το
πόσο ένα άτομο αποδέχεται τους κανόνες, νόμους
και ήθη της κοινωνίας. Όταν υπάρχουν θετικά
πρότυπα μέσα στο σπίτι και την κοινότητα, το άτομο είναι σε θέση να μάθει θετικούς τρόπους για την
επίτευξη των στόχων. Όταν υπάρχει βία στο σπίτι,
το άτομο μαθαίνει ότι η βία είναι το μόνο διαθέσιμο
μέσο αντιμετώπισης απογοητεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο θετική σχέση με το περιβάλλον έχει
ένα παιδί τόσο πιο πιθανό είναι να μπορεί να συμβαδίζει με την κοινωνία και να γίνει ενεργό μέλος
της (Πρωταθλητής, 2004).

ναι πραγματικά εγκληματίας και προσδιορίζει τον
εαυτό του με αυτή την ταυτότητα. Ένας άλλος
κρίσιμος παράγοντας για την επισήμανση είναι
ότι το άτομο θα αναζητήσει τους τύπους των αντιδράσεων που να είναι αποδεκτοί από τους άλλους.
Μόλις ένα άτομο επισημανθεί γίνεται κοινωνικό
απόβλητο και αρχίζει να επαναστατεί.
Η κοινωνική θεωρία δεσμού, γνωστή και ως
θεωρία κοινωνικού ελέγχου, επινοήθηκε από τον
Travis Hirschi στη δεκαετία του 1960. Υπάρχουν
πολλές διαφορετικές ενδείξεις για το αν ένα άτομο
θα διαπράξει αξιόποινες πράξεις. Η πρώτη εξαρτάται από το ενδιαφέρον ενός ατόμου σε ένα άλλο
ανθρώπινο ον (Hirschi, 2005). Η δεύτερη είναι μια
δέσμευση, πράγμα που σημαίνει ότι η έλλειψη

Η κοινωνιολογική θεωρία της παραβατικότητας των ανηλίκων περιλαμβάνει τη θεωρία του
στελέχους, τη θεωρία της επισήμανσης, και τη θεωρία του κοινωνικού ελέγχου. Η θεωρία του στελέχους αναφέρει ότι στέλεχος θεωρείται ένα άτομο
που έχει στόχους, αλλά αδυνατεί να τους επιτύχει
με νόμιμο τρόπο. Το άτομο τότε θα βρει παράνομους
τρόπους για την επίτευξη τους (TTU, 2005). Υπάρχουν πέντε τρόποι προσαρμογής που οι άνθρωποι
μπορούν να δράσουν σε σχέση με τη θεωρία του
στελέχους:
❶ Συμμόρφωση - πρόσωπο που αποδέχεται
τα μέσα για την επίτευξη των στόχων του, που
έχουν τεθεί από την κοινωνία.

❷ Καινοτομία – πρόσωπο που αποδέχεται το
στόχο, αλλά χρησιμοποιεί παράνομα μέσα για
την επίτευξη του.
❸ Τυπολατρεία - πρόσωπο που απορρίπτει
τους στόχους, αλλά θα εργαστεί προς την κατεύθυνση επίτευξης χαμηλότερου επιπέδου
στόχων που έχουν εγκριθεί.
❹

Απορριπτικότητα - πρόσωπο που απορρίπτει τόσο τους στόχους όσο και τα μέσα.

❺ Εξέγερση - πρόσωπο το οποίο, κατά μία έννοια, δημιουργεί δική του εικόνα της κοινωνίας των πολιτών (Merton, 2005).
Η θεωρία της επισήμανσης εστιάζεται στον
καθορισμό της επιθετικότητας ενός ατόμου. Όταν
ένα άτομο χαρακτηρίζεται ως εγκληματίας από το
σύστημα δικαιοσύνης, αρχίζει να πιστεύει ότι είEνατενίσεις



δέσμευσης απέναντι στα ήθη και την κοινωνική
νομοθεσία, μπορεί να οδηγήσει σε παραβατική
συμπεριφορά. Η τρίτη είναι η εμπλοκή. Ο Hirschi
πιστεύει ότι το άτομο που συμμετέχει σε θετικές
δραστηριότητες δεν θα έχει το χρόνο για τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων (Hirschi, 2005).
Το τέταρτο και τελευταίο είναι η πίστη. Όταν ένα
πρόσωπο δεν ζει σε μια περιοχή που έχει τις ίδιες
αξίες ή όταν πιστεύει ότι το δίκαιο είναι άδικο, τείνει να επαναστατήσει και να διαπράξει αξιόποινες
πράξεις (Hirschi, 2005).
Καταλήγοντας πρέπει λοιπόν να ερευνηθούν
οι βιολογικές, ψυχολογικές, και κοινωνιολογικές
προσεγγίσεις. Μόνο τότε μπορεί να δοθεί απάντηση σε κάθε παραβατική συμπεριφορά ανηλίκου,
καθώς κάθε περίπτωση είναι μοναδική. 
■
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Το φαινόμενο
του σχολικού εκφοβισμού
l Tης Αγγελίνας Φούρναρη
Ψυχολόγου
Κέντρου Πνευματικής και Κοινωνικής Στήριξης Ιεράς Μονής Κύκκου

Τ

ο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού είναι μια συνηθισμένη και
κοινή εμπειρία για πολλά παιδιά και
εφήβους. Τις περισσότερες φορές οι
ενήλικες δεν παίρνουν σοβαρά τις διάφορες ενδείξεις που παρουσιάζονται μέχρι που λυπηρές ακόμα και τρομακτικές ιστορίες βγαίνουν
στην επιφάνεια. Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί
τραυματική εμπειρία για το παιδί-θύμα και έχει
σοβαρές επιπτώσεις στη συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη καθώς και στη σχολική του
προσαρμογή. Αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη
είναι ότι συμβαίνει πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε και ότι μπορεί να αναστατώσει και να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή ενός παιδιού.

l Συναισθηματική επίθεση (σκόπιμη απομόνωση του παιδιού-θύματος, το να κρύβουν τα βιβλία του, να λερώνουν και να καταστρέφουν τα
πράγματά του, να εκβιάζουν για χρήματα κλπ)
l Λεκτική επίθεση (κοροϊδία, βρίσιμο, σαρκασμό,
ειρωνεία, διάδοση ψευδούς φήμης, ρατσιστικά
σχόλια, χειρονομίες, συκοφαντικά γκράφιτι,
απειλές κλπ.)
l Σεξουαλικός εκφοβισμός (ανεπιθύμητο άγγιγμα, απειλές, προσβλητικά μηνύματα, γράμματα
και εικόνες, λεκτική παρενόχληση κλπ)
l Ηλεκτρονικός εκφοβισμός (χρήση Ίντερνετ,
email, chat room, κλήσεις κινητών και sms με
κακοποιητικό και απειλητικό περιεχόμενο, χρήση κάμερας με σκοπό την απειλή και την ταπείνωση του παιδιού)
Τα αγόρια τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερο σωματική βία και απειλές προς τα θύματά τους
(ανεξάρτητα από το φύλο τους), ενώ τα κορίτσια
τείνουν να κάνουν χρήση λεκτικής μορφής εκφοβισμού που έχει συνήθως στόχο κάποιο άλλο κορίτσι.

Πιθανά σημάδια ότι ένα παιδί
είναι θύμα σχολικού εκφοβισμού:

Συνηθισμένες εκδηλώσεις συμπεριφοράς που μαρτυρούν σχολικό εκφοβισμό:
l Σωματική επίθεση (σπρωξίματα, κλωτσιές,
μπουνιές, χαστούκια κλπ.)
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l Γίνεται επιθετικό, παράλογο, ανήσυχο
l Εκφοβίζει ή θυματοποιεί άλλα παιδιά ή αδέρφια
l Σταματά να τρώει
l Φοβάται να χρησιμοποιήσει το κινητό ή το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο
l Τρομάζει, φέρεται αμήχανα όταν λαμβάνει μήνυμα στο κινητό
l Φοβάται να περπατήσει μόνος στο σχολείο
l Δεν θέλει να πάει σχολείο/ούτε να χρησιμοποιήσει το λεωφορείο
l Εκλιπαρεί να το πάνε σχολείο με το αμάξι
l Αλλάζει διαδρομή πηγαίνοντας προς το σχολείο
l Κάνει απουσίες/κοπάνες
l Αρχίζει να τραυλίζει
Eνατενίσεις

l Απειλεί με αυτοκτονία
l Κ λαίει πριν κοιμηθεί/έχει εφιάλτες
l Το πρωί νιώθει άρρωστο/δεν θέλει να πάει σχολείο
l Πέφτει η σχολική του επίδοση
l Επιστρέφει με σχισμένα ρούχα, κατεστραμμένα
βιβλία
l Του λείπουν πράγματα
l Ζητά ή κλέβει χρήματα (για να τα δώσει στον θύτη-εκβιαστή)
l Χάνει συνέχεια το φαγητό του ή τα χρήματά του/
επιστρέφει πεινασμένο
l Έχει ανεξήγητες μελανιές-χτυπήματα
l Δίνει απίθανες εξηγήσεις για όλα τα παραπάνω.
Τα παιδιά-θύματα είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουν απουσίες από το σχολείο, να παρουσιάσουν
σχολική άρνηση και ψυχοσωματικά συμπτώματα
(πονοκέφαλος, στομαχόπονος κτλ) από τα παιδιά
που δεν είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού. Ο λόγος που δεν αποκαλύπτουν στους γονείς τους ή σε
κάποιον άλλο ενήλικα το τι συμβαίνει στο σχολικό
περιβάλλον είναι γιατί αισθάνονται ότι η παρέμβαση
κάποιου μεγάλου δεν θα είναι αποτελεσματική και
θα επιδεινώσει τη κατάσταση. Τα παιδιά – θύματα,
- εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, αδυναμία
επίλυσης προβλημάτων, καταθλιπτικά
- στοιχεία, συναισθηματικές δυσκολίες, αίσθημα
μοναξιάς, ενώ οι χαμηλές σχολικές
- επιδόσεις και οι απουσίες κατά την φοίτηση είναι
συχνά φαινόμενα. Τα παιδιά –
- θύματα εμφανίζουν στο μέλλον αδυναμία να αναλάβουν ευθύνες, να επιδείξουν
- συνέπεια στον κοινωνικό τους ρόλο, να συνάψουν διαπροσωπικές σχέσεις ή να έχουν
- ομαλή σεξουαλική ζωή.

Υποψιάζεσαι ότι το παιδί σου έχει πέσει
θύμα σχολικού εκφοβισμού;

l Ζήτησέ του να σου μιλήσει και να σου εξηγήσει
τι ακριβώς συμβαίνει. Δείξε κατανόηση και φιλική αντιμετώπιση καθησυχάζοντας το ότι δεν
είναι δικό του το φταίξιμο και ότι καλά έκανε
που σε εμπιστεύτηκε.
l Κάνε διάλογο μαζί του και ρώτησε το παιδί να
σου πει τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνει. Μήπως
ήδη προσπάθησε να λύσει από μόνο του το πρόβλημα;
l Ενημέρωσε το δάσκαλο ή το σχολικό σύμβουλο.
Οι περισσότερες εκδηλώσεις σχολικού εκφοβισμού συμβαίνουν στην αυλή του σχολείου, σε
μέρη απομονωμένα, στις σχολικές τουαλέτες.
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l Μην ενθαρρύνετε το παιδί να χρησιμοποιήσει
βία αλλά προτείνετέ του να αγνοήσει τις απειλές
και να ενημερώσει το δάσκαλό του. Εξηγήστε
του ότι ο στόχος των παιδιών που χρησιμοποιούν τον εκφοβισμό είναι να προκαλέσουν την
αντίδραση του παιδιού.
l Βοηθήστε το παιδί να μάθει να διατηρεί τη ψυχραιμία του και την αυτοπεποίθηση του, να
μάθει τι πρέπει να απαντά στις περιπτώσεις εκφοβισμού και να είναι προετοιμασμένο για την
επόμενη φορά. Ενθαρρύνετε το να επιδιώκει
να βρίσκεται μέσα σε παρέες έτσι ώστε να αποφεύγει το επεισόδιο. Ο σχολικός εκφοβισμός δεν
φαίνεται να συμβαίνει τόσο συχνά μέσα σε μεγάλες παρέες παιδιών.
l Απαιτείστε από το σχολειό να ενημερώσει τους
γονείς των παιδιών-θυτών.
Χωρίς παρέμβαση το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές
ακαδημαϊκές, κοινωνικές και συναισθηματικές
δυσκολίες. Το φαινόμενο αυτό τοποθετείται στο
πλαίσιο της ενδοσχολικής βίας και όχι των ενδοσχολικών συγκρούσεων όπου οι συμπλοκές μεταξύ των παιδιών είναι τυχαίες και μεμονωμένες
και έχουν κυρίως ως στόχο το «παιχνίδι» παρά την
εδραίωση της ισχύος μιας ομάδας. Καλό είναι να
μην υποτιμάμε τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο
σχολικός εκφοβισμός στη ζωή ενός παιδιού και αν
οι γονείς παρατηρήσουν κάποια απότομη αλλαγή
στη διάθεση του παιδιού να αναζητήσουν τη βοήθεια κάποιου ειδικού ο οποίος μαζί με το παιδί θα
αναπτύξουν στρατηγικές χειρισμού της αρνητικής κατάστασης. Με την παρέμβαση αυτή μειώνεται αρκετά το ρίσκο των μακροχρόνιων συναισθητικών επιπτώσεων στη ζωή του παιδιού. 
■
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“Ο εκ Μάσαρη ορμώμενος Μακεδονομάχος (1906), όστις
έλαβε μέρος εις τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912 – 1913) και
εις τον Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον μέχρις το 1918,
εις 17 εν όλω μάχας, τραυματισθείς δις…”
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΖΙΑΜΑΛΗΣ
(1876 - 1968)
l Του Δρ Ελευθέριου Αντωνίου
Κοινωνιολόγου - Ερευνητή

(Βιβλιοπαρουσίαση μέσα από τις προλογίσεις των
κκ Πέτρου Παπαπολυβίου – Αναπληρωτή Καθηγητή, Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστημίου Κύπρου, και Κωστή Κοκκινόφτα – Ερευνητή, Κέντρου Μελετών Κύκκου).

Η

συμμετοχή των Ελλήνων της Κύπρου στους ελληνικούς απελευθερωτικούς πολέμους και στα επαναστατικά κινήματα των υπόδουλων
ελληνικών περιοχών (Θεσσαλία,
Ήπειρος, Κρήτη, Μακεδονία) ήταν αδιάλειπτη
από την εποχή της δημιουργίας του ελληνικού
κράτους, ως άμεση συνέχεια της γενναίας συνεισφοράς κυπριακού αίματος στην ελληνική επανάσταση του 1821. Σε κάθε μητροπολιτικό πολεμικό
προσκλητήριο και εθνική περιπέτεια, από τις τόσο
συχνές του 19ου και των πρώτων δεκαετιών του
20ού αιώνα, με αποκορύφωμα τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, τους Βαλκανικούς πολέμους
του (1912 – 1913), τη Μικρασιατική εκστρατεία και
τους δύο Παγκοσμίους πολέμους, χιλιάδες Έλληνες Κύπριοι, χωρίς καμιά νομική υποχρέωση,
έσπευσαν στα όπλα, ανιδιοτελώς και ανυστερόβουλα, στη βοήθεια ‘‘της αγωνιζομένης μητρός’’, για
την απελευθέρωση των ‘‘υποδούλων αδελφών’’.
Συμπληρώνονται εφέτος 135 χρόνια από τη

1 Ελευθέριος

Αντωνίου – Λυγία Χριστοφόρου Αντωνίου, Μάσσαρι, θύμησες μιας γης, Λευκωσία 2008, σ 12 - 13. Μάσαρη, τα / Μάσσαρι, το.
Το χωριό βρίσκεται περί τα 28 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας
Λευκωσίας. Είναι κτισμένο στην πεδιάδα της Μόρφου, σε μέσο υψό-
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γέννηση του Αριστείδη Π. Τζιάμαλη. Το έργο αυτό
είναι αφιερωμένο στη μνήμη και στο έργο του
ήρωα, ο οποίος γεννήθηκε στις 25/10/1876 στο κατεχόμενο σήμερα από τα τουρκικά στρατεύματα
εισβολής του 1974 χωριό, Μάσαρη1.
Πολύ μικρός, σε ηλικία μόλις 10 χρονών, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το χωριό και να μετοικήσει στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης. Αφού εργάστηκε
πολύ σκληρά και μέσα από αντίξοες συνθήκες σε
πολλές εταιρείες, κατάφερε τελικά να μάθει την
τέχνη της κατασκευής μαρμάρων και πλακών. Η
τέχνη αυτή όπως θα δούμε αργότερα θα τον βοηθήσει στην επαγγελματική και οικονομική σταδιοδρομία του.
Όμως η μεγάλη του αγάπη για την Πατρίδα
και την Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσμα το 1906 να
καταταγεί ως εθελοντής σε ανταρτικό σώμα στη
διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα (1904 – 1908).
Λίγο αργότερα υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό,
τόσο στους Βαλκανικούς πολέμους (1912 – 1913),
όσο και στον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο στην περίοδο (1916 – 1918), οπόταν κι αποστρατεύτηκε
με το βαθμό του λοχία. Όλο αυτό το διάστημα της
πατριωτικής του δράσης, συμμετείχε σε 17 μάχες
και έλαβε ως παράσημα της φιλοπατρίας και του
εθνικού ενθουσιασμού του, δύο σοβαρά τραύματα.

μετρο 130 μέτρων. Βρίσκεται στη μέση των χειμάρρων Σερράχη και
Οβγού και ανήκει στην περιοχή του μεγαλύτερου και σημαντικότερου
υδροφόρου στρώματος της Κύπρου.
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Συγκεκριμένα έλαβε μέρος:
1906 – ως αντάρτης στη Μακεδονία υπό τις
οδηγίες του Ανθυπολοχαγού Νικόλαου Πλατανιά
(Καπετάν Λαχτάρα).
1912 – ως στρατιώτης του 12ου λόχου, 23ου συντάγματος της 5ης μεραρχίας υπό την καθοδήγηση του Μεράρχου Ματθαιόπουλου. Πολέμησε
με άκρατο ενθουσιασμό και περισσή τόλμη στις
μάχες της Ελασσόνας (06/10/1912), των Σερβίων
(10/10/1912), των Καϊλαρίων2 (14/10/1912), του Σόροβιτς3 (03-24/10/1912), στο Αλπάκλογιον, στη Μιτανίτσα και στη Φλώρινα (07/11/1912 ).
1913 – Στο Κιλκίς, στο Λαχανά, στη Μπιλίτσα,
όπου και τραυματίστηκε, στην Μπέλα και στην
Άνω Τζουμάγια.
(1916 – 1918) – ως λοχίας, στο Κιόλκογιου, στο
Ρεβενέ και στο Σκρα, όπου και ξανατραυματίζεται
πολύ πιο σοβαρά αυτή τη φορά.
Τέλος του 1918 επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια,
όπου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα νυμφεύεται την Αιγυπτοϊταλίδα Μαρία Εμμανουήλ Βίκτωρα, στην εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μόλις τον επόμενο ακριβώς χρόνο πραγματοποιείται το μεγαλύτερο όνειρό του, με την επιστροφή του στην ιδιαίτερη πατρίδα, την Κύπρο, ύστερα
ακριβώς από 33 χρόνια ξενιτεμού. Προσπάθησε να
εξασκήσει το επάγγελμα του μαρμαρά σε συνεργασία με διάφορους άλλους, αλλά και μόνος, τόσο στη
Λεμεσό όσο και στη Λευκωσία.

Ο Αριστείδης Π. Τζιάμαλης μαζί με την πρώτη σύζυγό του Μαρία Εμμανουήλ Βίκτωρα.
Διακρίνονται επίσης τα τρία από τα έξι παιδιά τους (από αριστερά προς δεξιά, η Στέλλα,
ο Ανδρέας και η Ελένη). Τα άλλα δύο παιδιά
τους η Ελευθερία και ο Γιώργος απεβίωσαν
σε βρεφική ηλικία. Από την οικογενειακή
αυτή φωτογραφία απουσιάζει το πιο μικρό
τους παιδί, ο Παρθενώνας

Στη Λευκωσία γεννήθηκαν και τα παιδιά του,
Γιώργος, Ελευθερία, Στέλλα, Ανδρέας, Ελένη
και Παρθενώνας. Η πετυχημένη επαγγελματική
δραστηριότητά του δεν θα είχε συνέχεια, αφού η
συμμετοχή του στις διαδηλώσεις εναντίον των
Άγγλων κατακτητών με αποκορύφωμα το κάψιμο
του Κυβερνείου4 στις 21 Οκτωβρίου 1931, είχε σαν
αποτέλεσμα τη σύλληψη και φυλάκισή του για
ένα μήνα5, από τις 07/11/1931 μέχρι τις 12/12/1931.
Προηγουμένως όμως ο Αριστείδης Τζιάμαλης, μεταξύ των χιλιάδων συμπολεμιστών του, τιμήθηκε
δύο φορές.
Στην πρώτη περίπτωση6, την Κυριακή της
σταυροπροσκυνήσεως, στις 15/03/1931, με την
ευκαιρία της τελετής του στρατιωτικού μνημόσυνου ‘‘Των υπέρ πατρίδος πεσόντων Κυπρίων
Εθελοντών κατά τους απελευθερωτικούς ελληνικούς πολέμους (1882 – 1922)’’. Το μυστήριο της
θείας λειτουργίας τελέστηκε στον ιερό ναό του

Αγίου Λουκά στη Λευκωσία, χοροστατούντος
του αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίλλου Γ’7. Μεταξύ άλλων παρέστησαν ο πρόξενος της Ελλάδας, Αλέξης Κύρου, ο γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου, βουλευτές, δημοσιογράφοι, καθηγητές,
δάσκαλοι και μέλη της Εθνικής Οργάνωσης. Η
επιμνημόσυνη τελετή έγινε στο Γυμναστήριο
από τον αρχιεπίσκοπο Κύριλλο και τους μητροπολίτες, Κιτίου Νικόδημο και Κυρηνείας Μακάριο. Απουσίαζε λόγω ασθενείας ο μητροπολίτης

2 Τα Καϊλάρια αργότερα ονομάστηκαν σε Πτολεμαΐδα.

3 Το Σόροβιτς αργότερα ονομάστηκε σε Αμυνταίο.
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Τελικά το 1936 καταλήγει στην Πάφο, οπόταν κι ανοίγει το δικό του εργοστάσιο κατασκευής μαρμάρων και πλακών με ιδιαίτερη επιτυχία.
Η φιλοπατρία του και η ενθουσιώδης προσωπικότητά του στο τέλος του στοιχίζει οικονομικά
για άλλη μια φορά. Η ένθερμη και ανελλιπής
συμμετοχή τόσο του ιδίου, όσο και όλου του προσωπικού του, σε όλες τις εθνικές επετείους, τις
παρελάσεις, τους εράνους και τους εθνικούς πανηγυρισμούς προς την πατρίδα, έφεραν τα οικονομικά προβλήματα τόσο στον ίδιο όσο και στον
περίγυρό του. Αυτό δεν τον εμπόδισε να αγαπά

Επίσημοι εορτασμοί και παρελάσεις στην
Πόλη της Πάφου. Πάντοτε έδιδε το παρόν του
σ’ όλους τους εορτασμούς και εθνικούς πανηγυρισμούς που γίνονταν
(Ο Αριστείδης Π. Τζιάμαλης βρίσκεται στο ενδιάμεσο του σημαιοφόρου και του ευζώνου)
Πάφου. Στην παρουσία 15 χιλιάδων ατόμων
τιμήθηκε μόνος μεταξύ όλων, ο Αριστείδης Π.
Τζιάμαλης με την παρασημοφορία του, με το Διασυμμαχικό Μετάλλιο Ανδρείας.
Στη δεύτερη περίπτωση8, στις 20/10/1931, μία
μόλις μέρα πριν την έκρηξη των διαδηλώσεων
και το κάψιμο του Κυβερνείου, το Προξενείο της
Ελλάδας τιμητικά απένειμε στον ήρωα Αριστείδη
Π. Τζιάμαλη την ελληνική ιθαγένεια, ως ένδειξη
εκτίμησης, προσφοράς και τιμής, για όλους τους
αγώνες που συμμετείχε για την ελευθερία της
Ελλάδας.
4 Η λεγόμενη ‘‘Περίοδος των Οκτωβριανών’’ ή ‘‘Τα Οκτωβριανά’’.
5 Εφημερίδα Ελευθερία 14/11/1931 και 16/12/1931.
6 Εφημερίδα ΦΤΚ (Φωνή Της Κύπρου).
7 Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ’ (1916 – 1933), ‘‘Το Κυριλλούδι’’.
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και να σέβεται ό,τι πιο ιερό στην ζωή του, τη θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένειά του, που
δυστυχώς το 1942 χάνει την αγαπημένη του σύζυγο Μαρία. Τον ίδιο χρόνο στις 13/11/1942 νυμφεύεται την Κατερίνα Κρητικού Θεμιστοκλέους
από το χωριό Κονιά της επαρχίας Πάφου και
αποκτούν 4 παιδιά, το Γιώργο, τον Παναγιώτη,
‘‘Μητρώον των μονίμως Παρεπιδημούντων Πολιτών Ελλήνων εν
τη Περιφερεία του εν Κύπρω Προξενείου της Ελλάδας’’. Αρχείο 73/Τ,
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο.

8
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Οικογένεια Αριστείδη Τζιάμαλη με την δεύτερη σύζυγό του Κατερίνα και τα παιδιά τους
Γιώργο, Ανδρέα, Παναγιώτη και Ελένη
Με αύξοντα αριθμό 4717 ο Αριστείδης Π.
Τζιάμαλης προσυπέγραψε το Ενωτικό Δημοψήφισμα στις 15 Ιανουαρίου του 1950.
Παρόλο που την περίοδο αυτή ασθενούσε,
λόγω κάποιου εγκεφαλικού επεισοδίου που
υπέστη το 1949, εντούτοις, παρευρέθηκε εξουσιοδοτώντας κάποιο άλλο πρόσωπο για να
υπογράψει εκ μέρους του
την Ελένη και τον Ανδρέα.
Η συμμετοχή του στην υπογραφή του Ενωτικού Δημοψηφίσματος, που διεξήχθηκε στις
15/01/1950 στον ιερό ναό του αγίου Ιακώβου, ήταν
πολύ συγκινητική, αφού σύμφωνα με μαρτυρία
του γιου του, Παρθενώνα, ενώ ήταν σπίτι κατάκοιτος και ασθενής λόγω κάποιου εγκεφαλικού που
υπέστηκε, εντούτοις η έντονη επιθυμία του για να
υπογράψει (έστω και με αντιπρόσωπο) το ενωτικό
δημοψήφισμα, τον οδήγησε στον τόπο διεξαγωγής,
εκτελώντας το χρέος που του αναλογούσε.
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Τα επόμενα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα μέχρι
και το θάνατό του, στις 16/06/1968. Σε ηλικία 92
χρονών έφυγε περήφανα και ένδοξα, αφού πρώτα
ταλαιπωρήθηκε από το εγκεφαλικό επεισόδιο που
υπέστηκε αλλά και από τα παλιά τραύματα που
κληρονόμησε μέσα από τις 17 μάχες που έλαβε μέρος. Τάφηκε με τιμές που αρμόζουν σε ένα ήρωα
και άξιο τέκνο της πατρίδας. Στην κηδεία του παρευρέθηκε πλήθος κόσμου και παλαιοί συμπολεμιστές του!
Αριστείδης Παναγιώτη Τζιάμαλης, ένας αθεράπευτα ενθουσιώδης εραστής της ελευθερίας της
πατρίδας και των ελληνικών ιδεωδών! Η γενέτειρά του, κατεχόμενη κοινότητα Μάσαρη, αλλά και
όλοι εμείς συγχωριανοί, φίλοι και συγγενείς, υποκλινόμαστε στο μεγαλείο του άξιου αυτού Ανδρός,
αφού με την προσφορά και το έργο του δεν δόξασε
μόνο την ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά και ολόκληρο τον Ελληνισμό!!! 
■
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TEUCRIUM KARPASITICUM
Hadjik. & Hand
(Τεύκριον το καρπασίτικον)
ένα νέο ενδημικό είδος της Κύπρου

l Toυ Γεώργιου Ν. Χατζηκυριάκου

Τ

ον Οκτώβριο του 2003 εντόπισα κοντά
στον αρχαιολογικό χώρο Κάστρος,
που βρίσκεται στο ακρότατο σημείο
της χερσονήσου της Καρπασίας,
ένα άγνωστο φυτό, το οποίο, ύστερα
από μελέτη, διαπιστώθηκε ότι είναι νέο είδος για
την επιστήμη και ενδημικό της Κύπρου. Ανήκει
στο γένος Teucrium (Τεύκριον) της οικογένειας
Labiatae (Χειλανθή). Αμέσως άρχισε η διαδικασία
περιγραφής και σε συνεργασία με τον Γερμανό βοτανικό Ralf Hand, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Βερολίνου, τη δημοσιεύσαμε στο Γερμανικό
περιοδικό Willdenowia 38 (2008: 111–125). Επειδή
το νέο είδος απαντά στη χερσόνησο της Καρπασίας
του έδωσα το επίθετο “καρπασίτικο”.
Είναι πολύκλαδος, αρωματικός ημίθαμνος,
ύψους μέχρι 20 εκατοστά, που πολλές φορές σχηματίζει θολωτά προσκεφάλια. Οι απλωτοί βλαστοί
είναι πρασινωποί έως καστανοί και φέρουν πυκνές
απλωτές ή πιεσμένες τρίχες. Τα φύλλα είναι τριχωτά, απλά, αντιστρόφως ωοειδή έως ρομβοειδή ή
σχεδόν κυκλικά, κάποτε αντιστρόφως λογχοειδή,
μήκους μέχρι 17 και πλάτους μέχρι 9 χιλιοστά. Τα
ρόδινα έως πορφυρά άνθη σχηματίζουν ανθοφόρα
κεφάλια, τα οποία στην αρχή είναι σφαιρικά, με
τον καιρό όμως επιμηκύνονται και μετατρεπόμενα
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σε κυλινδρικά ή σχεδόν κυλινδρικά, μήκους 10–55
x 10–13 χιλιοστά. Ανθίζει από τον Μάιο μέχρι τον
Οκτώβριο (–Νοέμβριο).
Βιότοπος και οικολογία: Ο κυρίως πληθυσμός
του φυτού βρίσκεται μεταξύ της μονής του Αποστόλου Ανδρέα και του αρχαιολογικού χώρου Κάστρος,
ωστόσο μικρότερες ομάδες εντοπίζονται και δυτικότερα μέχρι το Ριζοκάρπασο. Απαντά σε μικρά ξέφωτα, σε πετρώδεις θέσεις, σε χαμηλούς αμμόλοφους
και σε θαμνώνες σχινιάς και αόρατου, σε υψόμετρο
από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι 240 μέτρα.
Απειλές και μέτρα διατήρησης: Οι κύριες
απειλές είναι: οι δασικές πυρκαγιές, οι δασικές εργασίες, οι εκχερσώσεις, η κατασκευή δρόμων και
το ποδοπάτημα. Η διατήρησή του στηρίζεται εν
μέρει στο Δασικό Νόμο, ο οποίος προστατεύει τα
δάση της περιοχής εξάπλωσης. Επίσης βρίσκεται
σε προτεινόμενη περιοχή του δικτύου Φύση 2000
(Natura 2000). 
■
Βιβλιογραφία
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Οι ευεργετικEς
δρAσεις
του πράσινου τσαγιού
l Της Έλενας Χατζημπέη
Κλινικής Διαιτολόγου – Διατροφολόγου

Τ

ο τσάι ανήκει στα πιο διαδεδομένα
ροφήματα παγκοσμίως και αποτελεί
μέρος της ρουτίνας πολλών ανθρώπων. Το πράσινο τσάι καταναλωνόταν στην Κίνα και άλλες Ασιατικές
χώρες από αρχαιοτάτων χρόνων για τη διατήρηση και την βελτίωση της υγείας. Στις μέρες μας
θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα διατροφικά
μέσα για την πρόληψη αλλά και θεραπεία πολλών ασθενειών και συνεπώς διεξάγονται πολλές
μελέτες. Πρόσφατα δεδομένα υποδεικνύουν τη
συνεισφορά του στην μείωση του κινδύνου για
καρδιαγγειακά νοσήματα και διάφορες μορφές
καρκίνου, στην προώθηση της στοματικής υγείας, στην ρύθμιση του σωματικού βάρους, στην
αύξηση της οστικής πυκνότητας και στην προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Παρουσιάζει επίσης αντιυπερτασική, αντιβακτηριακή
και αντιική δράση.

Η διατροφική του αξία
Η κατανάλωση πράσινου τσαγιού συμβάλλει
στην συνολική ημερήσια πρόσληψη νερού και αν
δεν προστεθεί ζάχαρη ή μέλι δεν παρέχει θερμίδες.
Επιπλέον η καφεΐνη που περιέχει είναι λιγότερη
από τον καφέ, το μαύρο τσάι και τα αναψυκτικά
τύπου κόλα (15-25mg/150ml).
Περιέχει ουσίες με αντιοξειδωτική δράση ( κατεχίνες, γαλλικό οξύ και άλλες φυτοχημικές ουσίες), βιταμίνες (βιταμίνη C, Ε) και μέταλλα ( μαγγάνιο, χρώμιο, σελήνιο, ψευδάργυρο).
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Πράσινο τσάι και υγεία
l Αντιμεταλλαξογόνος και αντικαρκινική
δράση
Ο ρόλος του πράσινου τσαγιού στην προστασία έναντι του καρκίνου έχει υποστηριχθεί από
πληθώρα στοιχείων από έρευνες σε καλλιέργειες κυττάρων και μοντέλα ζώων. Το πράσινο τσάι
εμποδίζει την καρκινογένεση στο δέρμα, στους
πνεύμονες, στην στοματική κοιλότητα, στον οισοφάγο, στο στομάχι, στο συκώτι, στα νεφρά, στον
προστάτη και άλλα όργανα. Η παρεμπόδιση αυτή
σχετίζεται με μια αύξηση στην απόπτωση των
καρκινικών κυττάρων και μια μείωση στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό.
Ο καρκίνος του στήθους εμφανίζεται λιγότερο
συχνά στις Ασιάτισσες των οποίων η δίαιτα περιλαμβάνει πράσινο τσάι. Επιπλέον σε γυναίκες, οι
οποίες διαγνώστηκαν με καρκίνο στο στήθος, η
κατανάλωση πράσινου τσαγιού σχετίστηκε αρνητικά με την επανεμφάνιση της νόσου.
l Καρδιαγγειακή προστασία
Η κατανάλωση πράσινου τσαγιού είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ανάπτυξη αλλά και την
εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης. Πολλές μελέτες
δείχνουν ότι οι αντιοξειδωτικές ουσίες του τσαγιού εμποδίζουν την οξείδωση της κακής χοληστερόλης (LDL-cholesterol). Η οξειδωμένη χοληστερόλη σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για αθηροσκλήρωση και καρδιαγγειακά νοσήματα. Κάποιες
μελέτες δείχνουν ακόμα ότι οι κατεχίνες μειώνουν
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τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα καθώς και
τον ρυθμό απορρόφησης.
Να αναφέρουμε ότι άντρες και γυναίκες που
καταναλώνουν καθημερινά τουλάχιστον ένα φλιτζάνι τσάι έχουν κατά 44% χαμηλότερο κίνδυνο να
πάθουν έμφραγμα του μυοκαρδίου.
l Στοματική υγεία
Η κατανάλωση πράσινου τσαγιού (χωρίς την
προσθήκη ζάχαρης) μειώνει την εμφάνιση τερηδόνας. Φαίνεται ότι τα αφεψήματα πράσινου τσαγιού εμποδίζουν την δράση της αμυλάσης (ένζυμο
για την διάσπαση των υδατανθράκων) στο σάλιο,
μειώνοντας έτσι την απελευθέρωση μαλτόζης στο
στόμα κατά 70%.
Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι οι πολυφαινόλες
του πράσινου τσαγιού εμποδίζουν την ανάπτυξη,
την παραγωγή οξέων, τον μεταβολισμό και την
ενζυμική δραστηριότητα των βακτηρίων που προκαλούν πλάκα.
Επιπλέον το πράσινο τσάι αποτελεί φυσική
πηγή φθορίου.
Κατά συνέπεια το πράσινο τσάι χρησιμοποιείται πλέον ευρέως στην παρασκευή οδοντόπαστας.
l Έλεγχος σωματικού βάρους
Μελέτες (in vitro) με αποστάγματα πράσινου
τσαγιού έδειξαν την ικανότητά του στην αναστολή της δράσης της γαστρικής και της παγκρεατικής λιπάσης. Έτσι η λιπόλυση των τριγλυκεριδίων μειώνεται κατά 37%. Επίσης τα συστατικά
του πράσινου τσαγιού παρεμβαίνουν στην διαδικασία γαλακτωματοποίησης του λίπους, η οποία
είναι απαραίτητη για την απορρόφησή τους στο
λεπτό έντερο.
l Έλεγχος γλυκόζης
Επιδημιολογικές και εργαστηριακές μελέτες
υποστηρίζουν ότι το πράσινο τσάι επηρεάζει την
ανοχή στην γλυκόζη και την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Αναφέρουμε ενδεικτικά μια έρευνα σε
ποντίκια, όπου οι δύο ομάδες κατανάλωναν ακριβώς το ίδιο φαγητό, αλλά η μία ομάδα κατανάλωνε
πράσινο τσάι αντί για νερό. Μετά από 12 εβδομάδες η ομάδα που έπαιρνε πράσινο τσάι είχε χαμηλότερα επίπεδα γλυκόζης νηστείας, ινσουλίνης και
τριγλυκεριδίων.
Ακόμη κάποιοι ερευνητές έδειξαν ότι οι κατεχίνες όχι μόνο ρυθμίζουν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα αλλά πιθανόν και να επανορθώνουν
τα καταστρεμμένα βήτα κύτταρα του παγκρέατος
τα οποία παράγουν ινσουλίνη.
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Συνέπειες από την υπερκατανάλωση πράσινου τσαγιού
Οι αρνητικές συνέπειες από την υπερκατανάλωση πράσινου τσαγιού οφείλονται σε τρεις
παράγοντες: 1) στην περιεκτικότητά του σε καφεΐνη, 2) στην παρουσία αλουμινίου και 3) στην
επίδραση που έχουν οι πολυφαινόλες στην βιοδιαθεσιμότητα του σιδήρου.
Η υψηλή πρόσληψη καφεΐνης προκαλεί νευρικότητα, διαταραχές στον ύπνο, εμετούς, πονοκεφάλους, επιγαστρικό άλγος, ταχυκαρδίες (δεν συνίσταται πρόσληψη άνω των 200mg ημερησίως).
Έτσι πρέπει να αποφεύγεται από ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα. Οι έγκυες και οι μητέρες
που θηλάζουν δεν πρέπει να πίνουν περισσότερο
από 1-2 φλιτζάνια ημερησίως.
Αναφορικά με την παρουσία αλουμινίου στο
τσάι, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από νεφροπαθείς ασθενείς επειδή το αλουμίνιο μπορεί να συσσωρευτεί στο σώμα οδηγώντας σε νευρολογικά
προβλήματα.
Οι κατεχίνες μειώνουν την απορρόφηση του
σιδήρου και συνιστάται να αποφεύγεται η κατανάλωση τσαγιού από άτομα με σιδηροπενική αναιμία. Από την άλλη αυτή η επίδραση του τσαγιού
στην βιοδιαθεσιμότητα του σιδήρου μπορεί να
ωφελήσει ασθενείς με αιμοχρωμάτωση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των κατεχίνων και του σιδήρου μπορεί να μετριασθεί αν προσθέσουμε λεμόνι στο τσάι μας ή αν
καταναλώνουμε τσάι μεταξύ των γευμάτων.  ■
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Γαρίδες μέ ἀβοκάντο
Ὑλικά

Ἐκτέλεση

2 ὥριμα ἀβοκάντο
Χυμός λεμονιοῦ
4 κουταλιές τῆς σούπας μαγιονέζα
4 κουταλιές τῆς σούπας στραγγιστό
γιαούρτι
2 κουταλιές τῆς σούπας οὐΐσκι
ἁλάτι, πιπέρι
1 ματσάκι μέ διάφορα ἀρωματικά χόρτα
ψιλοκομμένα (μαϊντανός, ἄνηθος κ.τ.λ.).

Ξεπαγώνουμε τίς γαρίδες, τίς βουτᾶμε σέ
βραστό νερό γιά 2΄ λεπτά καί τίς στραγγίζουμε. Πλένουμε, στεγνώνουμε καί κόβουμε τά
ἀβοκάντο κατά μῆκος. Βγάζουμε τό κουκούτσι καί ἀφαιροῦμε ἀπό τό ἀβοκάντο τόσο,
ὅσο νά μείνει γύρω–γύρω ἕνα παχύ περιθώριο
ἀπό τή σάρκα τοῦ φρούτου. Τά ραντίζουμε μέ
χυμό λεμονιοῦ καί τά διατηροῦμε παγωμένα
στό ψυγεῖο. Κόβουμε τό φροῦτο πού ἀφαιρέσαμε σέ μικρά κυβάκια. Ἀναμειγνύουμε τή
μαγιονέζα μέ τό γιαούρτι, τό οὐΐσκι καί τό
ἁλατοπίπερο. Προσθέτουμε τά ψιλοκομμένα
ἀρωματικά χόρτα. Ἑνώνουμε τά κομματάκια
τοῦ ἀβοκάντο μέ τίς γαρίδες καί τή σάλτσα
μαγιονέζας καί γεμίζουμε τά ἄδεια ἀβοκάντο
μέ αὐτό τό μεῖγμα. Γαρνίρουμε μέ ἕνα κλωναράκι ἄνηθου.
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Τονοσαλάτα
Ὑλικά

Ἐκτέλεση

400 γραμ. τόνος (σέ νερό)
20 ἐλιές γεμιστές
1 φλυτζάνι τοῦ τσαγιοῦ ψιλοκομμένα
ἀγγουράκια
250 γραμ. στραγγιστό γιαούρτι
6 κουταλιές τῆς σούπας μαγιονέζα
3 κουταλιές τῆς σούπας κέτσαπ
2 αὐγά βραστά κομμένα στά τέσσερα
Μερικά κλαδάκια ἄνηθου

Στραγγίζουμε τόν τόνο πολύ καλά καί τόν
χωρίζουμε σέ κομμάτια. Κόβουμε τίς μισές
ἐλιές σέ πολύ λεπτές φέτες καί τίς προσθέτουμε στόν τόνο μαζί μέ τά ἀγγουράκια.
Χτυπᾶμε τό γιαούρτι μέ τή μαγιονέζα, τό
ἁλάτι καί τήν κέτσαπ, καί ρίχνουμε τήν σάλτσα ἐπάνω στόν τόνο. Στολίζουμε τήν σαλάτα
μέ τίς ὑπόλοιπες ἐλιές, τά αὐγά καί τά κλωναράκια ἄνηθου.
Σημείωση: Μποροῦμε νά προσθέσουμε
στή σαλάτα 1 φλυτζάνι τοῦ τσαγιοῦ ρύζι βρασμένο.

Καίτης Μαντζαρίδου
Eνατενίσεις
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Ο ιός
του Δυτικού
Νείλου
l Του Φίλιππου Γεωργιάδη
Υγειονομικού Λειτουργού

Α

νησυχίες έχει προκαλέσει η αύξηση των περιστατικών προσβολής
ανθρώπων από τον ιό του Δυτικού
Νείλου στην Ελλάδα. Μέχρι τις
20.8.2010 είχαν επιβεβαιωθεί 77 περιστατικά, κυρίως σε άτομα ηλικίας άνω των 70, εκ
των οποίων 7 κατέληξαν στον θάνατο (όλοι ηλικιωμένοι με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό)(6).

Ο ιός του Δυτικού Νείλου απομονώθηκε για
πρώτη φορά το 1937 στην περιοχή του Δυτικού
Νείλου της Ουγκάντα. Είναι ιός από την οικογένεια των flaviviridae. Επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα
σπονδυλωτών, περιλαμβανομένων των πτηνών,
ερπετών, αμφιβίων και θηλαστικών. Άγρια πτηνά αποτελούν την δεξαμενή του ιού και ο ιός μεταφέρεται από μολυσμένα πτηνά σε άλλα ζώα και
στον άνθρωπο μέσω τσιμπήματος κουνουπιών. Τα
κουνούπια μολύνονται όταν τσιμπούν μολυσμένα
πτηνά και ο άνθρωπος μολύνεται από το τσίμπημα
μολυσμένου κουνουπιού. Ένα μολυσμένο κουνούπι μπορεί να μεταδώσει τον ιό στους απόγονους
του. Υπάρχουν κάποιες ανεπιβεβαίωτες ενδείξεις
ότι πιθανώς να λειτουργούν ως δεξαμενές του ιού
και σπονδυλωτά ζώα, με συνέπεια την περαιτέρω
μετάδοση του ιού. Ο ιός δεν μεταδίδεται από ζώο σε
άνθρωπο ή από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όμως μπορεί να μεταδοθεί μέσω της μετάγγισης μολυσμένου
αίματος, μεταμόσχευσης οργάνων και ενδομήτριας
έκθεσης. Υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις ότι πιθανώς ο ιός να μεταδίδεται και μέσω του θηλασμού.
Το κυριότερο είδος κουνουπιού που μεταδίδει τον
ιό είναι το culex spp. , αν και ο ιός έχει απομονωθεί
και σε τουλάχιστο 29 άλλα είδη κουνουπιών(3).
Στις περισσότερες περιπτώσεις η μόλυνση των
πτηνών από τον ιό δεν έχει συμπτώματα. Ωστόσο,
ο ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια σε
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ορισμένα είδη πτηνών. Μερικά είδη κορακοειδών
είναι πολύ ευάλωτα στην ασθένεια, ως επίσης και
μερικά είδη αρπακτικών πτηνών(5).
Ο ιός ενδημεί στην τροπική Αφρική αλλά
έχει εξαπλωθεί και σε άλλους ηπείρους. Περιστατικά έχουν δηλωθεί σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή,
Ασία, Αυστραλία, Βόρεια και Κεντρική Αμερική.
Πιστεύεται ότι ο ιός έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως
από αποδημητικά πτηνά που ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις. Τα κουνούπια, που λειτουργούν
ως ξενιστές, ούτως ή άλλως υπάρχουν σε όλες τις
ηπείρους. Αν και δεν έχει δηλωθεί μέχρι σήμερα
κανένα κρούσμα στην Κύπρο, ο ιός έχει ανιχνευθεί στο παρελθόν στην Κύπρο σε πτηνό του είδους
Sylvia nisoria(2), γνωστό στην Κύπρο με την ονομασία «Γιαλλούρα».
Ο βαθμός μετάδοσης του ιού στον άνθρωπο
εξαρτάται από την αφθονία και τον τρόπο που τρέφονται τα μολυσμένα κουνούπια, την τοπική οικολογία και τις συμπεριφορές που επηρεάζουν την
έκθεση των ανθρώπων στα κουνούπια(3). Για αρκετές δεκαετίες τα κρούσματα μόλυσης από τον ιό
του Δυτικού Νείλου παρουσιάζονταν μόνο σποραδικά με λίγα μόνο περιστατικά σε ανθρώπους κατά
μακρά χρονικά διαστήματα(5). Κατά τη δεκαετία
του 1990 επανεμφανίσθηκε πιο δυναμικά με την
εκδήλωση πολλών περιστατικών στην περιοχή της
Μεσογείου και στην νότια και ανατολική Ευρώπη
(Αλγερία 1994, Ρουμανία 1996, Ισραήλ και Γαλλία
2000). Κατά την δεκαετία του 2000 ο ιός φαίνεται
να εξακολουθούσε να είναι δραστήριος στην περιοχή της Μεσογείου και της νότιας Ευρώπης αφού
απομονώθηκε σε αρκετές χώρες (Μαρόκο 2003,
Ιταλία 2008, Πορτογαλία 2004, Γαλλία 2000, 2004
και 2006, Ισπανία 2007). Το 2009 εμφανίστηκαν
σποραδικά κρούσματα στην Ιταλία και φέτος εκτός
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της Ελλάδας και στην Πορτογαλία. Στην Αμερική
ο ιός εμφανίσθηκε για πρώτη φορά το 1999 στην
Νέα Υόρκη, με τον θάνατο πολλών χιλιάδων ιθαγενών πτηνών, κυρίως κορακοειδών(2). Μάλιστα την
επόμενη δεκαετία ο ιός εξαπλώθηκε ραγδαία στη
βόρεια Αμερική προκαλώντας επιδημίες με σημαντικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία, την κτηνοτροφία και την άγρια ζωή.
Περισσότερο από το 85% των περισταικών
μόλυνσης ανθρώπων συμβαίνουν κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο(4). Υπάρχουν τρεις
κλινικές κατηγορίες μόλυνσης από τον ιό του Δυτικού Νείλου: η ασυμπτωματική, ο πυρετός του
Δυτικού Νείλου και η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα του
Δυτικου Νείλου. Οι περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζουν την ασυμπτωματική μόλυνση. Μετά το
τσίμπημα από μολυσμένο κουνούπι μεσολαβούν
2 με 14 μέρες (περίοδος επώασης) μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Συνήθη συμπτώματα
του πυρετού του Δυτικού Νείλου είναι η απότομη
εκδήλωση υψηλού πυρετού (συνήθως άνω των
39°C), πονοκέφαλος, μυαλγίες, και γαστρεντερικά
συμπτώματα. Άλλα συμπτώματα είναι αδυναμία,
φαρυγγίτιδα, αρθραλγίες, διόγκωση των λεμφαδένων και δερματικά εξανθήματα. Τα συμπτώματα
φεύγουν σε 4-7 μέρες χωρίς να αφήσουν κατάλοιπα. Λιγότερο από 1 στα 100 άτομα (κυρίως άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας) αναπτύσσουν τη σοβαρή
μορφή της νόσου (εγκεφαλίτιδα/μηνιγγίτιδα). Οι
ασθενείς που αναπτύσσουν τη βαριά μορφή της
νόσου, συχνά ξεκινάνε με ένα τυπικό πυρετό του
Δυτικού Νείλου που προοδευτικά επιφέρει αλλαγές στη διανοητική κατάσταση, εγκεφαλική δυσλειτουργία και κάποιες φορές κώμα. Άλλες νευρολογικές διαταραχές μπορεί να περιλαμβάνουν
μειωμένα αντανακλαστικά, αδυναμία μυών και
αναπνευστική ανεπάρκεια. Έχουν αναφερθεί και
κινησιολογικές δυσλειτουργίες(4).
Δεν υπάρχει αποδεδειγμένη θεραπεία του
ιού του Δυτικού Νείλου, ούτε και εμβόλιο. Στις
περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας η θεραπεία είναι
υποστηρικτική, όπως εισαγωγή στο νοσοκομείο,
ενδοφλέβια υγρά, αναπνευστική υποστήριξη και
πρόληψη δευτερευόντων μολύνσεων. Στυλοβάτης στον έλεγχο της μόλυνσης από την ασθένεια
του Δυτικού Νείλου είναι η πρόληψη. Μέτρα δημόσιας υγείας που αποσκοπούν στη μείωση του
αριθμού των κουνουπιών περιλαμβάνουν την
αποστράγγιση νερών από περιοχές πολλαπλασιασμού και τη χρήση προνυμφοκτόνων σκευασμάτων κατά των κουνουπιών ή ουσιών φιλικών
προς το περιβάλλον που εμποδίζουν τη φυσιοEνατενίσεις



λογική ανάπτυξη των κουνουπιών. Σημαντική
είναι επίσης η κατάλληλη επιμόρφωση του κοινού ώστε να μην επιτρέπει την παραμονή νερού
σε ανοικτά δοχεία, όπως γλάστρες, άχρηστα ελαστικά, βαρέλια και άλλα όπου εύκολα μπορούν
τα κουνούπια να πολλαπλασιασθούν, καθώς και
να διατηρεί τα φρεάτια επιθεώρησης των αποχετευτικών συστημάτων ερμητικά κλειστά και να
τοποθετεί πυκνό συρμάτινο πλέγμα στα στόμια
των σωλήνων εξαερισμού (που βρίσκονται συνήθως στην ταράτσα) ώστε να εμποδίζεται η είσοδος
κουνουπιών μέσω αυτών στο αποχετευτικό σύστημα όπου εύκολα μπορούν να πολλαπλασιασθούν. Η αποτροπή τσιμπημάτων από κουνούπια
με τη χρήση απωθητικών, τη χρήση πυκνών συρμάτινων πλεγμάτων (σίτας) στα παράθυρα και
την χρήση προστατευτικού ρουχισμού, ιδιαίτερα
στις περιοχές όπου ενδημεί ο ιός, μπορεί επίσης
να βοηθήσει στην εμπόδιση της μόλυνσης. 
■
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ΥΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
l Από το Δρα Ιωάννη Μελιφρονίδη
Γεωπόνο – Εντομολόγο

Τ

α κουνούπια είναι έντομα που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και αποτελούν
ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα
που απασχολούν τη Δημόσια Υγεία.

Το πρόβλημα των κουνουπιών στην
Κύπρο είναι αρκετά σοβαρό σήμερα και τούτο οφείλεται κυρίως στην ανθεκτικότητα των κουνουπιών
από τη συνεχή χρήση διαφόρων εντομοκτόνων.
Έχοντας λοιπόν υπόψη μας το πρόβλημα που
δημιουργείται από τη συνεχή και αλόγιστη χρήση
εντομοκτόνων, μπορούμε αβίαστα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι μια αποτελεσματική καταπολέμηση κουνουπιών πρέπει να βασίζεται σ’
ένα πρόγραμμα συνδυασμού πολλών μέτρων και
μεθόδων με στόχο την αποφυγή τυχόν δυσμενών
επιδράσεων στο περιβάλλον και την αποφυγή του
φαινομένου της ανθεκτικότητας από τη χρήση
εντομοκτόνων.
Συνήθως, όταν αναφερόμαστε στην καταπολέμηση κουνουπιών, στο μυαλό μας περιστρέφεται η
χρήση διαφόρων εντομοκτόνων. Γι’ αυτό στη συνέχεια θα αναφερθούμε και σε διάφορους άλλους τρόπους και μεθόδους καταπολέμησης, έτσι που να είμεθα σε θέση να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των
κουνουπιών πάνω σε μια ολοκληρωμένη βάση.
Στη συνέχεια αναφέρουμε μερικούς από τους
διάφορους υπαλλακτικούς τρόπους καταπολέμησης των κουνουπιών, όπως:

I. Χημική καταπολέμηση
Τα παρασκευάσματα αυτά χρησιμοποιούνται
κυρίως για καταπολέμηση των ακμαίων (ακμαιοκτόνα) και των προνύμφων (προνυμοκτόνα). Η
νέα τάση είναι η χρησιμοποίηση εντομοκτόνων
ταχείας και συντόμου δράσης με τις λιγότερες επι176



πτώσεις στο περιβάλλον. Επίσης χρησιμοποιούνται
προνυμφοκτόνα που ανήκουν στην κατηγορία των
Ρυθμιστών Ανάπτυξης των Εντόμων (I.G.R.).
Στην χημική καταπολέμηση αναφέρουμε τη
χρήση διαφόρων λαδιών γνωστών ως “Sun Oil”
τα οποία χρησιμοποιούμενα εναντίον των προνύμφων σχηματίζουν μια λεπτή κρούστα στην επιφάνεια των νερών των λιμνών, υδατοφρακτών, ελών
κ.λπ. Έτσι που οι προνύμφες των κουνουπιών
που βρίσκονται στα λιμνάζοντα νερά πεθαίνουν
από ασφυξία. Τα λάδια αυτά έχουν και ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα το ότι παρεμποδίζουν την εξάτμιση των νερών, πράγμα σημαντικό και ουσιώδες
για τις συνθήκες της Κύπρου.

II. Βιολογική καταπολέμηση
Α) Βιολογικά Παρασκευάσματα: Στην
κατηγορία αυτή ανήκει το παρασκεύασμα Bacillus
thuringiensis var. Israelensis που χρησιμοποιείται
για καταπολέμηση προνύμφων κουνουπιών σε
στάσιμα νερά. Τα κρύσταλλα της ενδοτοξίνης του
βακίλου απορροφούνται από τα έντερα των προνύμφων των κουνουπιών και οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και στη συνέχεια πεθαίνουν.
Β) Εντομοφάγα πουλιά: Υπάρχουν αρκετά πουλιά που τρέφονται με τις προνύμφες των
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κουνουπιών (υδρόβια πουλιά) ή με τα τέλεια έντομα κατά τη διάρκεια της πτήσης των πουλιών. Αναφέρουμε στη συνέχεια μερικά από τα πουλιά:
1. Νεροβούτης (Tachybaptus ruficollis).
Είναι υδρόβιο πουλί το οποίο τρέφεται και από τις
προνύμφες διαφόρων ειδών κουνουπιών. Συχνάζει σε λίμνες, δεξαμενές και υδατοφράκτες.
2. Βουτηχτής (Pediceps cristatus). Είναι
υδρόβιο πουλί και συχνάζει σε λίμνες, υδατοφράκτες, αλυκές και σε παράκτιες περιοχές. Τρέφεται
με έντομα κα διάφορα σκουλήκια και μαλάκια που
συλλαμβάνει μέσα στο νερό.
3. Κωλοβούτης (Pediceps nigricollis). Συχνάζει το
είδος αυτό σε λίμνες και υδατοφράκτες. Τρέφεται
με έντομα και σκουλήκια που συλλαμβάνει μέσα
στο νερό.
4. Χελιδόνι ή Σιελόνι (Hirundo rustica). Είναι το
πουλί «καταστροφέας» των τέλειων εντόμων των
κουνουπιών. Το βλέπουμε να πετά σε χαμηλό ύψος
και να καταβροχθίζει τα τέλεια έντομα. Το ύψος
της πτήσης καθορίζεται από το ύψος της πτήσης
των κουνουπιών, το οποίο εξαρτάται από τη θερμοκρασία και υγρασία της ατμόσφαιρας.
Κάθε χελιδόνι μπορεί να καταστρέψει κάθε
μέρα μερικές εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες κουνουπιών. Γι’ αυτό τα χελιδόνια τις περισσότερες ώρες
της ημέρας πετούν. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία μειωμένη άφιξη των χελιδονιών την
Άνοιξη (συνήθως φθάνουν στην Κύπρο το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Φλεβάρη). Ίσως αυτό να είναι
και αποτέλεσμα των δυσμενών επιπτώσεων του
φαινομένου του θερμοκηπίου.

υπάρχουν στον τόπο μας και δύο άλλα ενδημικά
είδη και άλλα τρία που μας έρχονται σαν περαστικοί επισκέπτες από άλλες χώρες. Και τα πέντε
αυτά είδη κουκουβάγιας τρέφονται και με έντομα.
6. Μέρωψ, Μέρουππος ή Μελισσοφάγος
(Merops apiaster). Είναι πουλί μεταναστευτικό
που μας έρχεται τους θερινούς μήνες. Αρέσκεται
σε διάφορα είδη εντόμων μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι μέλισσες.
7. Κίσσα, Τζίσσα ή Χρυσοκαρακάξα (Carrulus
glardarius). Είναι ενδημικό πουλί, ωραιότατο. Τρέφεται με βαλάνια και έντομα.
8. Κούκος ή Kόκκυξ (Cuculus canorus). Είναι
περαστικός μετανάστης ο οποίος κατατρώγει χιλιάδες έντομα.
9. Τσαλαπετεινός, Πουπούξιος ή Αρκοπετεινάριν (Upupa epops). Είναι ωραιότατο πουλί. Μας
επισκέπτεται την άνοιξη και το καλοκαίρι και έχει
ως κύρια τροφή του τα έντομα.
10. Τριβιτούρα (Hippolais pallida). Είναι ένα μικρόσωμο πουλί ενδημικό και προτιμά να ζει σε ρεματιές που αφθονούν τα έντομα.
11. Άλλα πουλιά που τρέφονται και με έντομα,
ονομαστικά είναι:
- Ζευκαλάτης ή Σουσουράδα (Motacilla alba
alba)
- Τσακόστρουθος ή Σπίνος (Fringilla coeleps)
- Μουγιαννούϊν (Ayrocephalus scirpacens)
- Ερωδιός ή Χανούμισσα (Ergetta garzetta)

Οι πρόγονοί μας για να προστατεύσουν τα χελιδόνια, λόγω του ότι προσφέρουν αρκετά στην
καταπολέμηση των κουνουπιών, έλεγαν ότι εάν
κάποιος σκοτώσει χελιδόνι τότε θα πέσουν τα μαλλιά του. Αυτή είναι μια άμεση αναγνώριση της αξίας των χελιδονιών.
5. Κουκκουφκιάος, Κουκουβάγια ή Γλαύκα
(Athene noctua). Είναι ενδημικό πουλί, εντομοφάγο και ιδιαίτερα ποντικοφάγο. Σε μερικά μέρη της
Ελλάδας αποκαλείται η «γάτα του γεωργού», γιατί
από παρατηρήσεις που έγιναν βρέθηκε ότι μια κουκουβάγια καταβροχθίζει σε διάστημα ενός χρόνου
κάπου 2000 ποντίκια και αρκετές χιλιάδες έντομα. Στην αρχαιότητα η κουκουβάγια εθεωρείτο ως
πτηνό ιερό και ήταν αφιερωμένη στη θεά Αθηνά, η
οποία έφερε και το επίθετο «Γλαυκώπις», που σημαίνει «Θεά με βλέμμα ακτινοβόλο που διαπερνά
τα σκότη της αμάθειας».
Εκτός από το είδος αυτό της κουκουβάγιας
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Γ) Εντομοφάγα φυτά: Στη βιολογική κατα-

πολέμηση είναι λογικό να αναφέρουμε και μερικά
εντομοφάγα ή σαρκοφάγα φυτά. Τα φυτά αυτά
έχουν την καταπληκτική ικανότητα, με τη βοήθεια ορισμένων οργάνων τους να συλλαμβάνουν
έντομα τα οποία, στη συνέχεια, με κατάλληλες διεργασίες, τα μετατρέπουν σε αφομοιώσιμες ουσίες,
πλούσιες σε άζωτο.
Έχει παρατηρηθεί ότι τα φυτά αυτά, κάπου
400 είδη, βρίσκονται σε υγρά βαλτώδη μέρη ή ακόμη και μέσα στο νερό, όπου η περιεκτικότητα του
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εδάφους και του νερού σε άζωτο είναι χαμηλή.
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις οικογένειες που ανήκουν τα φυτά αυτά για τα οποία ισχύει ο
νόμος: «Ο θάνατος σου η ζωή μου».
1. Οικογένεια Νηπενθοειδών (Nepenthaceae).
Στην οικογένεια αυτή ανήκει το γένος Νηπενθές
(Nepenthes), ονομασία που προέρχεται από το στερητικό NH (όχι) και ΠΕΝΘΟΣ, δηλαδή απαλλαγμένο
από πένθος. Το φυτό αυτό αναφέρει και ο Όμηρος
στην Οδύσσεια, τονίζοντας το γεγονός ότι, όταν προστεθεί στο κρασί, προκαλεί σ’ αυτόν που το πίνει τη
λήθη οποιουδήποτε κακού: - «Αυτί κ’αρ εις οίνον βάλει φάρμακο, ένθεν έπινον, νηπενθές τ’ άχολόν τε,
κακόν επίληθον απάντων».
(Οδύσσεια Δ, 221)
Το κύριο χαρακτηριστικό των φυτών της οικογένειας αυτής είναι ότι η μεσαία νεύρωση των
φύλλων επιμηκύνεται πέρα από την κορυφή του
ελάσματος και σχηματίζει ένα είδος σταμνιού, η
κορυφή του οποίου καλύπτεται από ένα φυλλώδες
κάλυμμα. Το κάλυμμα αυτό ανοίγει και κλείνει
αυτόματα και ενεργεί επίσης και σαν ομπρέλλα για
την παρεμπόδιση της εισόδου της βροχής μέσα στο
σταμνί. Όταν τα έντομα μπουν μέσα στο σταμνί
τα συλλαμβάνουν και με τη βοήθεια ορισμένων ενζύμων που εκκρίνουν από τα τοιχώματα του σταμνιού τα μετατρέπουν σε απλές αζωτούχες ουσίες
τις οποίες στη συνέχεια τις χρησιμοποιούν στη διατροφή τους.
2.
Οικογένεια
Λεντιβουλαριοειδών
(Lintibulariaceae). Στην οικογένεια αυτή περιλαμβάνονται φυτά ποώδη, υδρόφιλα ή υδρόβια.
α) Ουτρικυλάρια (Utricularia). Φυτά πολυετή
με λεπτούς βλαστούς και φύλλα κατατεμαχισμένα, τα οποία φέρουν αρκετά ασκοειδή όργανα. Με
τη βοήθεια των οργάνων αυτών συλλαμβάνουν
τα έντομα τα οποία χρησιμοποιούν για τη θρέψη
τους. Το όνομα Utricularia προέρχεται από το λατινικό Utriculus που σημαίνει μικρό δοχείο λόγω
της ύπαρξης ασκιδίων πάνω στα φύλλα.
β) Πιγκουϊκούλα (Pinguicula). Η σημασία του
φυτού αυτού προέρχεται από το λατινικό Pinguis
που σημαίνει λίπος. Τα φύλλα εκκρίνουν λιπαρές
κολλητικές ουσίες οι οποίες ελκύουν τα έντομα τα
οποία σιγά – σιγά απορροφώνται από αυτό και έτσι
τα φυτά εξασφαλίζουν αζωτούχες ουσίες που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να εξασφαλιστούν.
3. Οικογένεια Δροσερώδη (Droseraceae).
Στην οικογένεια αυτή υπάγονται φυτά ποώδη,
ετήσια ή πολυετή. Αντιπρόσωπος της οικογένειας αυτής είναι η Διωναία η μυοπαγής (Dionaea
muscipula). Το κύριο χαρακτηριστικό του φυτού
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αυτού είναι ότι τα φύλλα καταλήγουν σε δύο λοβούς με ευαίσθητες τρίχες γύρω από την άκρη των
λοβών. Μόλις το έντομο αγγίσει τους λοβούς, αυτοί κλείνουν σαν φύλλα βιβλίου, με αποτέλεσμα
το έντομο να εγκλωβίζεται και στη συνέχεια να
απορροφάται από τα τοιχώματα των λοβών.
4. Οικογένεια Σαρακηνώδη (Sarraceniaceae).
Στην οικογένεια αυτή ανήκουν δύο είδη φυτών:
(α) Δαρλινκτόνια (Darlingtonia). Το μοναδικό
είδος φύεται στην Καλιφόρνια γι’ αυτό και ονομάζεται Darlingtonia Californica. Είναι φυτό πολυετές με φύλλα παράρριζα, τα οποία συστρέφονται και
σχηματίζουν στενούς αμφορείς μέσα στους οποίους
συλλαμβάνονται τα έντομα τα οποία στη συνέχεια
αποσυντίθενται και στο τέλος απορροφούνται.
(β) Σαρρακηνία (Sarracenia). Τα φυτά αυτά
έχουν φύλλα ιδιόρρυθμα που σχηματίζουν ασκίδιο
στενό προς τη βάση και με στόμιο πλατύ το οποίο
φέρει και κάλυμμα. Μέσα στο ασκίδιο, το σχήμα
του οποίου μοιάζει με σάλπιγγα, εκκρίνεται μελιτώδες υγρό που ελκύει τα έντομα. Όταν το έντομο
εισέλθει στο ασκίδιο, τότε εμποδίζεται να διαφύγει
από τις τρίχες που υπάρχουν στα τοιχώματα του
ασκιδίου. Τελικά τα έντομα πέφτουν στον πυθμένα του ασκιδίου όπου διαλύονται με διάφορα ένζυμα και συνέχεια απορροφούνται.

Δ) Αμφίβια, ερπετά και ψάρια: Ο βάτραχος (Bufo virides) συμβάλλει σημαντικά στην
καταπολέμηση των κουνουπιών, καταστρέφοντας
τόσο τα τέλεια όσο και τις προνύμφες. Η κοινή σάβρα Lacerte loevis, συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση των ακμαίων εντόμων.
Τέλος τα ψάρια που τοποθετούνται ή βρίσκονται σε λίμνες, υδατοφράκτες, δεξαμενές, έλη και
ποταμούς καταπολεμούν τόσο τα αυγά, όσο κα τις
προνύμφες και νύμφες των κουνουπιών.

III. Στείρωση κουνουπιών
Τα τελευταία χρόνια άρχισε μια συστηματική
έρευνα προς την κατεύθυνση στείρωσης των νυμφών του εντόμου Anopheles arabiensis με τη χρήση ακτινοβολίας από Ραδιοϊσότοπα. Το πρόβλημα
στη διαδικασία αυτή της στείρωσης εστιάζεται
στην εκτροφή των τελείων εντόμων με ανθρώπινο
αίμα με σκοπό τη μαζική παραγωγή νυμφών. Τα
τελευταία αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν
ότι το ανθρώπινο αίμα μπορεί να αντικατασταθεί
με αίμα από βόδια μετά από ειδική επεξεργασία.
Τα στείρα τέλεια έντομα στη συνέχεια αφήνονται στο περιβάλλον και ερχόμενα σε σύζευξη με τα
κουνούπια του περιβάλλοντος τα αυγά που θα γενEνατενίσεις

νηθούν είναι στείρα και ως εκ τούτου θα επέλθει μια
σταδιακή μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών.

IV. Απωθητικές ουσίες
Υπάρχουν ορισμένα χημικά παρασκευάσματα
που κυκλοφορούν στην αγορά τα οποία, όταν θερμανθούν, διώχνουν τα κουνούπια από ένα συγκεκριμένο χώρο. Τα παρασκευάσματα αυτά κυκλοφορούν σε υγρή μορφή ή σε ταμπλέτες.
Ο καπνός επίσης συμβάλλει στην απώθηση
των τελείων εντόμων. Το θειάφι επίσης όταν καεί,
ο καπνός του είναι απωθητικός για τα κουνούπια.
Οι νοικοκυρές συνηθίζουν να φυτεύουν βασιλιτζιές (Ocinum basilicum) σε γλάστρες τις οποίες
τοποθετούν στα παράθυρα, διότι η μυρωδιά τους
διώχνει τα κουνούπια. Καλύτερα αποτελέσματα
μπορούν να επιτευχθούν όταν το βράδυ τρίψομε
πριν τον ύπνο ορισμένα φύλλα της βασιλιτζιάς στο
χέρι. Ο Γεννάδιος στο Φυτολογικό του λεξικό αναφέρει χαρακτηριστικά «Γάστρα φέρουσα εν οιονδήποτε είδος ωκίμου (Βασιλιτζιάς) διατηρουμένη
εν τω κοιτώνι, εκδιώκει τους κώνωπας».
Στην παλιά εποχή οι κάτοικοι στην Κύπρο συνήθιζαν να κρεμάζουν πάνω στις πόρτες των σπιτιών τους τρίχες από άλογα, οι οποίες απέτρεπαν
την είσοδο κουνουπιών στα σπίτια.

V. Μηχανική αντιμετώπιση
Στα μηχανικά μέσα συγκαταλέγονται όλα τα
μέτρα που συμβάλλουν στην αποστράγγιση ή μείωση των εστιών ανάπτυξης των προνυμφών των
κουνουπιών. Η ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμός
των κουνουπιών μπορεί να γίνει σε έλη, ελαττωματικά αποχετευτικά συστήματα σπιτιών, ξενοδοχείων και εργοστασίων. Εγκαταλελειμμένες δεξαμενές, ποτίστρες ζώων, εγκαταλελειμμένα δοχεία,
όπως ντεπόζιτα, γυάλινα σκεύη, λάστιχα αυτοκινήτων, βάρκες, κουτιά και κοιλότητες δένδρων. Περιορισμός ή καταστροφή των μέσων αυτών της εκτροφής των κουνουπιών συμβάλλει αποτελεσματικά
στην άμεση καταπολέμηση των κουνουπιών.
Η παρεμπόδιση της εισόδου των τελείων εντόμων σε υποστατικά, σπίτια ή γραφεία με την τοποθέτηση κουνουπιέρων ή λεπτών δικτυωτών πλεγμάτων, είναι ένα μέτρο που συμβάλλει σε μια άνετη
και χωρίς προβλήματα διαβίωση των πολιτών.

VI. Παγίδες
Είναι παρατηρημένο ότι κίτρινες σε χρώμα
παγίδες καλυμμένες με διαφανή κολλητική ουσία
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συλλαμβάνει τα τέλεια έντομα των κουνουπιών.
Οι παγίδες αυτές είναι καλό να τοποθετούνται σε
σημεία εκτροφής και αναπαραγωγής των κουνουπιών. Το ύψος από το έδαφος, τοποθέτησης των
παγίδων εξαρτάται από το είδος των κουνουπιών.
Η τοποθέτηση στις παγίδες αυτές και διαφόρων ελκυστικών ουσιών για τα τέλεια συμβάλλει
στην καλύτερη σύλληψή τους. Όπως είναι γνωστό τα αρσενικά τρέφονται από υγρά με γλυκιά
γεύση ενώ τα θηλυκά από ανθρώπινο αίμα.

VII. Καλλιεργητικά μέτρα
Την εποχή της Αγγλοκρατίας εισήχθηκαν κυρίως από την Αυστραλία διάφορα είδη Ευκαλύπτου που σκοπό είχαν την αποστράγγιση ελών
και λιμνών που δημιουργήθηκαν από την ανόρυξη
μετάλλων σε λατομεία. Σύμφωνα με στοιχεία του
Τμήματος Δασών, εισήχθηκαν μέχρι τέλος του
1984, 163 είδη Ευκαλύπτων.
Τα κυριότερα είδη που εισήχθηκαν είναι: ο
Eucalyptus gompoephala, είδος ταχυαυξεί, ιθαγενές της Δυτικής Αυστραλίας και ο Eucalyptus
camaldulensis, που είναι το πιο κοινό είδος ευκαλύπτου στον κόσμο.
Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι μια
αποτελεσματική καταπολέμηση των κουνουπιών θα πρέπει να στηριχθεί σε ένα ορθολογικό συνδυασμό όλων των μέτρων και τρόπων
καταπολέμησης που αναφέρθηκαν με σκοπό
την προστασία του περιβάλλοντος και παράλληλα όμως της υγείας του ανθρώπου. Επίσης
η διαφώτιση του κοινού μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και εντύπου υλικού θα
συμβάλει στην γνώση του τρόπου πολλαπλασιασμού των κουνουπιών και κατά συνέπεια
της αντιμετώπισής τους.
■
Διαγραμματική απεικόνιση του
βιολογικού
κύκλου των
κουνουπιών
σε σχέση με
τον άνθρωπο και το
περιβάλλον
(Castagna
& Forcione,
1980).
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Ίδρυμα

«Ελεούσα
του Κύκκου»
l Της Μαίρης Κατσιολούδη
Νοσηλεύτριας-Εκπαιδευτικού
Προϊσταμένης Ιδρύματος «Ελεούσα του Κύκκου»
της Ιεράς Μονής Κύκκου

«O Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν»
(Ιωάν. 1, 14)

Η

Ελεούσα του Κύκκου συμπληρώνει εφέτος πέντε χρόνια ζωής (2005
– 2010). Βασισμένη στα βιώματα και
τις εμπειρίες των πέντε αυτών χρόνων αλλά και άλλων 25 στο χώρο
της αναπηρίας, καταθέτω σήμερα την μαρτυρία
μου για τη ζωή ανάμεσα σε ενήλικα άτομα με βαριά
νοητική υστέρηση που μας εμπιστεύονται οι οικογένειες, τα ειδικά σχολεία, τα ψυχιατρικά ιδρύματα ή οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας.
Γεροδεμένοι ή καχεκτικοί, περιποιημένοι ή
ατημέλητοι, με όμορφη ή άσχημη εμφάνιση, κλεισμένοι στον εαυτό τους ή πρόσχαροι, από ευκατάστατη οικογένεια ή από φτωχική, με ή χωρίς λεκτική επικοινωνία, με ή χωρίς κινητικά προβλήματα,
είναι πάνω απ’ όλα άνθρωποι.
Φθάνοντας κοντά μας, κουβαλούν ήδη στην
καρδιά, στο νου και σ’ ολόκληρο το είναι τους, την
μέχρι τώρα ιστορία τους: αυτή της στοργής και της
αποδοχής ή εκείνη της απόρριψης και της εγκατάλειψης, ιστορία που χαράζει καθοριστικά την πο-
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ρεία της υπόλοιπης ζωής τους. Η ματιά τους λέει
πολλά, στο πρόσωπό τους είναι συχνά εμφανής ο
φόβος, στο βλέμμα τους νιώθει κανείς πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν ν’ αγαπούν και να τους αγαπούν,
τη δίψα τους για αναγνώριση και στήριξη.
Ξεκινώντας μια σχέση μαζί τους, εμείς, οι άνθρωποι που τους περιβάλλουμε, νιώθουμε να μας
απευθύνουν μια κραυγή που δεν είναι σε θέση, μερικοί, να την εκφράζουν άμεσα με λόγια αλλά που
εκδηλώνεται μεσ’ απ’ όλο τους το είναι, κραυγή
που μπορεί ν’ αποδοθεί με μια σειρά ερωτηματικών: με αναγνωρίζεις σαν μια ανθρώπινη ύπαρξη;
Με θεωρείς αντάξιο της φιλίας σου; Θα με αντέξεις;
Θα μείνεις δίπλα μου για να πορευτείς μαζί μου στο
δικό μου ρυθμό;
Αυτή η κραυγή για αναγνώριση, για αυθεντικές διαπροσωπικές σχέσεις οδηγεί στην ανακάλυψη των αναγκών του ατόμου με νοητική υστέρηση. Ο πόνος του είναι πράγματι διπλός. Υπάρχει
από τη μια η αναπηρία που περιορίζει σημαντικά
τις δυνατότητές του, δυσχεραίνει τη ζωή του και
το καθιστά εξαρτημένο από το περιβάλλον για την
Eνατενίσεις
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Από τις εορταστικές τους εκδηλώσεις
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κάλυψη των πιο βασικών αναγκών του. Υπάρχει
όμως ένας δεύτερος, ίσως χειρότερος πόνος, που
προέρχεται από τα επακόλουθα της αναπηρίας
του: νιώθει ότι είναι μια απογοήτευση για τους
ίδιους τους γονείς του. Όποιος και να ’ναι ο τρόπος που αντιδρούν στο πρόβλημά του, διαισθάνεται ότι είναι διαφορετικός, ότι είναι ενοχλητικός,
με άλλα λόγια ότι είναι μια αποτυχία. Πολύ νωρίς
έρχεται αντιμέτωπος με το υποτιμητικό βλέμμα
των άλλων που του δημιουργεί μια σπασμένη εικόνα για τον εαυτό του, γεγονός που του προκαλεί
δυσπιστία και συνδέεται καμιά φορά και με ένα
αίσθημα ενοχής. Έτσι, από μια αναπηρία, αρκετά
περιορισμένη στην αρχή, επηρεάζεται ολόκληρη
η ανθρώπινη ύπαρξη. Για το λόγο αυτό το άτομο
με νοητική υστέρηση νιώθει βαθιά μέσα του την
ανάγκη να το δέχονται έτσι ακριβώς όπως είναι
χωρίς να θέλουν να το αλλάξουν, να το αναγνωρίζουν σαν μια ανθρώπινη ύπαρξη, μια μοναδική
οντότητα που ο Θεός έπλασε και αγαπά.
Το ανάπηρο άτομο έχει ανάγκη από ένα δικό
του περιβάλλον, ένα χώρο που του ανήκει και που
είναι οργανωμένο στα μέτρα του. Χρειάζεται ταυτόχρονα να νιώθει ότι ανήκει ο ίδιος σε μια ομάδα
της οποίας είναι ολοκληρωτικά μέλος. Παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στην ατμόσφαιρα – ζεστή
ή ψυχρή – που επικρατεί γύρω του. Εξ αιτίας της
ευπάθειας και της υπερευαισθησίας του, δεν μπορεί να βρει τη γαλήνη και την ασφάλεια παρά μόνο
όταν οι άνθρωποι γύρω του είναι μονιασμένοι. Και
αντίθετα είναι ο πρώτος που διαισθάνεται και υποφέρει από τις τεταμένες σχέσεις και τη διχόνοια
ανάμεσα στα άτομα που το περιβάλλουν.
Η παρουσία μας κοντά του μας ωθεί διαρκώς ν’
αναζητούμε κάθε τι που μπορεί να διευκολύνει τη
ζωή του και να αντισταθμίζει, έστω και εν μέρει,
την αναπηρία του, είτε πρόκειται για την κάλυψη
των πιο βασικών αναγκών του είτε για τη βοήθεια
στις μετακινήσεις του. Συχνά χρειάζεται ν’ ανατρέξουμε σε ειδικούς και εξειδικευμένα μέσα, επιστημονικά και τεχνικά, επειδή πάντα ελλοχεύει ο
κίνδυνος να εξοικειωθούμε με την αναπηρία και
να μην αναζητάμε πια τρόπους για να ανατρέψουμε τις συνέπειές της.
Το άτομο με νοητική υστέρηση δε χρειάζεται
μόνο αποδοχή και στήριξη. Αν περιοριζόμαστε στην
κάλυψη μόνο αυτών των αναγκών διατρέχουμε τον
κίνδυνο να το διατηρούμε σε μια μόνιμη κατάσταση εξάρτησης. Του είναι απαραίτητο να ζει με άτομα
που το εμπιστεύονται, που παλεύουν μαζί του, που
θέλουν να νιώθει σταδιακά λιγότερη εξάρτηση, που
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παίρνει τη ζωή του στα χέρια του, ρυθμίζει την πορεία της, αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
Αυτό μας υποχρεώνει να έχουμε μια ειλικρινή
σχέση μαζί του, να είμαστε απαιτητικοί, να μη φοβόμαστε τους κινδύνους, να πιστεύουμε ότι είναι
ικανό για κάτι καλύτερο. Είναι συχνά θετικό να
έχουμε απαιτήσεις, με την προϋπόθεση ότι θα βρισκόμαστε σταθερά δίπλα του για να το στηρίζουμε
και να το ενθαρρύνουμε. Πρέπει να βρίσκουμε κίνητρα που να το ωθούν να εγκαταλείπει την παθητική στάση που έχει αναπτύξει λόγω του συναισθήματος της αποτυχίας που το διακατέχει: να ζητάμε τη συμμετοχή του στις δουλειές του σπιτιού,
σε δραστηριότητες που οργανώνονται στα μέτρα
του, σε προγράμματα κοινωνικοποίησης, ένταξης
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αθλητικές ημερίδες, ψυχαγωγικές ή εκπαιδευτικές ενασχολήσεις.
Η συμμετοχή στην εργασία, έστω και περιορισμένη, βοηθάει πολύ το άτομο με νοητική αναπηρία. Του δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύπτει την
έννοια της αξιοπρέπειας, να συνειδητοποιεί ότι και
ο ίδιος μπορεί να είναι χρήσιμος και να κατέχει μια
θέση μοναδική σ’ έναν εργασιακό χώρο.
Το άτομο με νοητική αναπηρία έχει ανάγκη,
όπως ο καθένας από μας, να αναγνωρίζουν τα χαρίσματά του, να του δίνεται η ευκαιρία να τα ανακαλύπτει μέσα από μια θετική προσέγγιση με την
κατάλληλη υποκίνηση, την ενθάρρυνση και την
επιβράβευση. Δεν το χαρακτηρίζει η μεγάλη αποδοτικότητα, ίσως να μην ξέρει τι πάει να πει παραγωγικότητα, καταλαβαίνει όμως από ποιότητα.
Χωρίς να το εξιδανικεύουμε, μπορούμε ανεπιφύλακτα ν’ αναγνωρίσουμε ότι κατέχει το βαθύ νόημα κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Όταν συναντά κάποιον δε νοιάζεται για τις διανοητικές του ικανότητες, τα πτυχία, την επιτυχία, την καριέρα ή την
καταγωγή του. Η καρδιά του επικοινωνεί άμεσα με
την καρδιά αυτού που συναντά. Δεν έχει ανάγκη
από βιογραφικό σημείωμα, το όνομα του καθενός
του είναι αρκετό. Χάρη στη μεγάλη του ευαισθησία
και τη διαίσθηση του επικοινωνεί με τον καλύτερο
εαυτό μας, μας τον αποκαλύπτει στη μοναδικότητά του. Πολύ εύκολα επίσης μας φέρνει αντιμέτωπους με τις αδυναμίες και τα όριά μας. Επειδή έχει
μείνει αγνός και αθώος αντιλαμβάνεται ή μάλλον
διαισθάνεται πολύ έντονα την έννοια του Θεού,
επικοινωνεί εύκολα μαζί του, του μιλά σα να μιλά
με κάποιον. Μόνο η πνευματική διάσταση μπορεί
να δώσει ένα νόημα στον πόνο του, να τον βοηθήσει
να τον σηκώνει και να ζει εσωτερικά απελευθερωμένος. Στιγματισμένος από μια μεγάλη αδυναμία,
Eνατενίσεις

Εργόχειρα των ενοίκων του Ιδρύματος
ξέρει να λέει ευχαριστώ και παρακαλώ, να επικαλείται και να δοξάζει το Θεό. Επομένως το άτομο
με νοητική αναπηρία μπορεί να επιβιώσει και να
αναπτυχθεί μόνο σε χώρους όπου βιώνονται αυθεντικές και βαθιές διαπροσωπικές, ανθρώπινες και
πνευματικές σχέσεις.
Αν πραγματικά θέλουμε να ακούσουμε την
κραυγή του και να αναγνωρίσουμε το δικαίωμά
του για ύπαρξη, πρέπει να δεχθούμε, μαζί του,
να εισέλθουμε σ’ ένα κόσμο όπου η ποιότητα του
«είναι» υπερέχει της «δράσης», ένα κόσμο όπου ξέρουμε να σιωπούμε, να γιορτάζουμε και να ευχαριστούμε.
Στην προσπάθειά μας να ανακαλύψουμε τις
βασικές ανάγκες του ατόμου με νοητική αναπηρία,
την ανάγκη για στοργή και αποδοχή, για στήριξη κι
εμπιστοσύνη, για συμπαράσταση στον αγώνα για
εσωτερική απελευθέρωση, συνειδητοποιούμε τις
θεμελιώδεις ανάγκες κάθε ανθρώπινης ύπαρξης.
Σε μια εποχή όπου επικρατεί ο υλισμός, όπου
μια μορφή αποδοτικότητας και ανταγωνισμού
αναπτύσσεται σε βάρος των ανθρώπινων αξιών, σ’
ένα κόσμο υπερκινητικό και γεμάτο από κάθε λογής θορύβους, τα άτομα με αναπηρίες μας βοηθούν
να ανακαλύψουμε την ουσία της ζωής. Ο ρόλος
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τους είναι προφητικός.
Το διανοητικά ανάπηρο άτομο μας αποκαλύπτει τον πραγματικό εαυτό μας, αυτός που έχει
μια αναπηρία μας αποκαλύπτει το πραγματικό μας
πρόσωπο. Μας υποχρεώνει να αναθεωρήσουμε την
κλίμακα των αξιών μας, μας συμφιλιώνει με την
πραγματική ανθρωπότητα, αυτήν που είναι πλασμένη «κατ’ εικόνα και ομοίωση του Θεού».
«O Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν»
(Ιωάν. 1, 14). Για να σηκώσει ο Θεός και να θεραπεύσει τη δική μας ασθένεια, έγινε άνθρωπος. Αυτή τη
σωστική κίνηση πρέπει να κάνουμε κι εμείς προς
το συνάνθρωπό μας.
■
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Θυρανοίξια

του νέου μεγαλοπρεπούς ναού
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας

ο Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010, και στις
5.30 το απόγευμα ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ.
Νικηφόρος τέλεσε τα Θυρανοίξια του
νέου ιερού ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας. Της
τελετής των Θυρανοιξίων προηγήθηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός από τον Πανιερώτατο και στη
συνέχεια, στην παρουσία πλήθους πιστών από την
κοινότητα Πύργου και των γύρω περιοχών, όπως
και αρκετών αποδήμων, καθώς και εκπροσώπων
των κοινοτικών, στρατιωτικών και αστυνομικών
αρχών και του βουλευτή των Οικολόγων κ. Γεώργιου Περδίκη, ο οποίος κατάγεται από τον Κάτω
Πύργο, έγιναν τα Θυρανοίξια και ακολούθησε ο
Εσπερινός, προϊσταμένου του Πανιερωτάτου.
Το πρωί της 21ης Νοεμβρίου ο Πανιερώτατος προέστη της θείας Λειτουργίας. Μέλη
του Βυζαντινού Χορού της Ιεράς Μονής Κύκκου
έψαλλαν, ενώ ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Αγαθόνικος,
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ο Διευθυντής του Γραφείου του Πανιερωτάτου
Πρωτοπρεσβύτερος Παρασκευάς και ο εφημέριος
του ναού Οικονόμος Ανδρέας Σπύρου λειτούργησαν με τον Πανιερώτατο.
Κατά τη θεία Λειτουργία Πανιερώτατος εξήρε,
στο κήρυγμά του, τη σημασία της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου και επεξήγησε στο εκκλησίασμα τη σημαντικότητα της ανοικοδόμησης ναών
και μάλιστα μεγαλοπρεπών, προκειμένου να τελείται η λατρεία του Θεού. Αναφερόμενος στο μεγαλοπρεπή ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, χαρακτήρισε ως θαύμα την οικοδομή και την
ευπρέπειά του, αφού όλα αυτά συνετελέσθησαν σε
διάστημα μόνο δύο ετών.
Αυθόρμητα και έντονα ήταν τα συναισθήματα
όλων για το γεγονός της περάτωσης του ναού και
της εξ ολοκλήρου κάλυψης των εξόδων του από
τον Πανιερώτατο και θερμές ήταν οι ευχαριστίες τους, γιατί ο Θεός «απέστειλε» σ’ αυτούς τέτοιο
Ποιμενάρχη! 
■
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Εκατό χρόνια
του ιερού ναού
του Τιμίου Προδρόμου
Ερήμης Λεμεσού
τις 19 Σεπτεμβρίου ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος,
κατόπιν προσκλήσεως, μετέβη στην
κοινότητα Ερήμης όπου τίμησε με την
παρουσία του τους εορτασμούς για
τη συμπλήρωση εκατόν ετών από τα
εγκαίνια του ναού της κοινότητας, που είναι αφιερωμένος στον Τίμιο Πρόδρομο.
Ο Πανιερώτατος προέστη της θείας Λειτουργίας στον κατάμεστο από κόσμο ναό του Τιμίου ΠροEνατενίσεις



δρόμου και στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στην
πνευματική ακτινοβολία που εκπέμπει στην κοινωνία μας ένας ιστορικός ναός, όπως εκείνος του
Τιμίου Προδρόμου, που με τόση αγάπη και ευλάβεια ανήγειραν πριν εκατό χρόνια οι κάτοικοι της
κοινότητας.
Ο Πανιερώτατος έτυχε θερμής και ενθουσιώδους υποδοχής και πολλών φιλοφρονήσεων
και επιδαψίλευσε σε όλους τις ευλογίες της Εκκλησίας. 
■
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Εορτή
του Αγίου Κυριακού
στον Κάμπο
ορτάσθηκε στις
29 Σεπτεμβρίου
η μνήμη του Αγίου Κυριακού του
Αναχωρητή στον
πανηγυρίζοντα
ομώνυμο
ναό της κοινότητας του Κάμπου. Κατά τον Εσπερινό
της εορτής, χοροστάτησε ο
Πανιερώτατος
Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος,
συμπαραστατούμενος από
τον τοπικό κλήρο. Πλήθος
πιστών από τα χωριά της ευρύτερης περιοχής της Μαραθάσας αλλά και αρκετοί απόδημοι της Κοινότητας συνέρρευσαν, για να τιμήσουν
τον πολιούχο Άγιό τους.
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Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού τιμήθηκε από
τους κατοίκους και τους αποδήμους της κοινότητας Κάμπου ο πολιός πρεσβύτερος και εφημέριος
του ιερού ναού Αγίου Κυριακού Οικονόμος Μιχαήλ Ιωάννου, ο οποίος επί σχεδόν έξι δεκαετίες υπηρετεί την εν λόγω κοινότητα.

Εκ μέρους του Πολιτιστικού Συνδέσμου Κάμπου Τσακκίστρας εξήρε το έργο και την προσφορά
του πατρός Μιχαήλ ο Θεολόγος κ. Αναστάσιος Κοφτερός, ο οποίος, μεταξύ άλλων, είπε και τα εξής:
«Αιδεσιμότατε! Τόσο ο Σύνδεσμος όσο και όλη
η κοινότητα Κάμπου και Τσακκίστρας τιμούν στο
σεπτό σας πρόσωπο τον ακούραστο εργάτη της Εκκλησίας, τον πνευματικό μας ηγέτη, τον κατηχητή
μας, τον αλύγιστο εθνικό αγωνιστή του Χριστού και
της Ελλάδας, το σεμνό λευίτη του Θεού, τον πολύEνατενίσεις



τεκνο και άξιο οικογενειάρχη. Είμαστε περήφανοι
για σας, σεβάσμιε πάτερ Μιχαήλ. Σας ευγνωμονούμε και σας ευχαριστούμε για όλα… Στο κατηχητικό
του έργο, ο πατήρ Μιχαήλ μαγνήτιζε τους μικρούς
ακροατές. Τα πνευματικά του τέκνα θα τον ευγνωμονούν. Επιλείψει με ο χρόνος ..... διηγούμενον για
τον παιδαγωγικό τρόπο που εξέφραζε τις αφηγήσεις
του στο Κατηχητικό Σχολείο που ήταν πάντοτε επί τη
βάσει της Αγίας Γραφής. Έτσι λοιπόν γινόταν η «διάπλαση των παίδων»! Το ίδιο εντυπωσιακοί ήσαν οι
ύμνοι του Κατηχητικού Σχολείου, μελωδικοί, μεστοί
νοημάτων. Κάτω από την ξυλόστεγη αυτή Βασιλική,
τρεις γενεές μεγάλωσαν, διαπαιδαγωγήθηκαν από
τον πατέρα Μιχαήλ. Είναι για όλα αυτά που ο ιερός
ναός του Αγίου Κυριακού έχει επιπρόσθετη αξία για
μας τους αποδήμους Καμπίτες. Μία φορά, ενώ έκαμνε Κατηχητικό, ήλθαν οι Άγγλοι στρατιώτες έξω
από την εκκλησία αυτή. Ο Παπα-Μιχαήλ μας κάλεσε να μη δώσουμε σημασία. «Εκείνοι τη δουλειά τους
και εμείς τη δική μας», είπε. Το τραγούδι όμως που
ακολούθησε ήταν εκείνο που τότε είχε προωθήσει η
Μητρόπολη Κερύνειας στην οποία τότε υπαγόταν ο
Κάμπος εκκλησιαστικά. «Τί ζητούν Βρετανοί μεσ’
τη νήσο μας. Τί ζητούν οι Άγγλοι μέσα στην Κύπρο
μας». Ύστερα από λίγες ημέρες συνελήφθη ο πατήρ
Μιχαήλ και ενεκλείσθη στις Φυλακές Κοκκινοτρεμιθιάς μέχρι το τέλος του αγώνα (1959)… Τιμώντας
σας σήμερα ελπίζουμε πως, όταν έλθει η ημέρα εκείνη, που την προσμένετε, όπως τον πρεσβύτη Συμεών,
πριν πείτε το «Νυν απολύεις τον δούλον Σου Δέσποτα», να έχουν δει οι οφθαλμοί σας πραγματοποιημένα εκείνα τα οποία οραματιστήκατε και για τα οποία
αγωνιστήκατε «τον καλόν αγώνα». Να είστε βέβαιος ότι εμείς οι πνευματικοί σας υιοί και θυγατέρες,
θα ψάλλουμε και θα υμνούμε και θα δοξολογούμε
τον Κύριον εις πάντας τους αιώνας, πιστοί στις δικές σας πνευματικές υποθήκες. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,
ΔΑΣΚΑΛΕ, ΠΑΠΑ ΜΙΧΑΗΛ»
Την ευαρέσκειά του προς το πρόσωπο του πατρός Μιχαήλ εξέφρασε και ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος, ο οποίος υπογράμμισε και τη συμβολή και τη σημαντικότητα της
ιεράς διακονίας του τιμωμένου.
Κατά την ημέρα της εορτής τελέσθηκε θεία Λειτουργία από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας Αρχιμανδρίτη
Αγαθόνικο. Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας,
μέλη του Γυναικείου Χριστιανικού Συνδέσμου
του ναού διοργάνωσαν φιλανθρωπική αγορά.
Κατά τη διάρκεια της εορτής, τέθηκε για προσκύνηση τεμάχιο των ιερών λειψάνων του Αγίου Κυριακού που φυλάσσεται στον ιερό ναό.
■
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Ιερό λείψανο του Αγίου Γεωργίου
από τη Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους

στο Μετόχι του Αγίου Προκοπίου

ίχαν την ευλογία να προσκυνήσουν μέρος
του ιερού λειψάνου του Αγίου Γεωργίου του
Τροπαιοφόρου, που φυλάσσεται στην Ιερά
Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους, οι Πατέρες
της Μονής, αρκετοί πιστοί και το προσωπικό
της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλ-
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λυρίας και του Μετοχίου Κύκκου με επικεφαλής τους Πανιερωτάτους Μητροπολίτες
Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο και Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, στο Μετόχι του
Κύκκου στη Λευκωσία.
Το ιερό λείψανο μετέφερε στην Κύπρο ο
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Στιγμιότυπα από την
ανταλλαγή
δώρων

Ηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Αλέξιος και άλλα μέλη της Αδελφότητας. Η κάθοδος του ιερού κειμηλίου στην Κύπρο έγινε,
ύστερα από σχετική έκκληση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Λατσιών, με την ευκαιρία της
συμπληρώσεως 50 χρόνων από την ανοικοδόμηση του ιερού ναού Αγίου Γεωργίου
Λατσιών. Για το σκοπό αυτό το ιερό λείψανο
εκτέθηκε προς προσκύνηση στον ομώνυμο
ναό κατά την διάρκεια της εορτής της ανακομιδής των λείψανων του Αγίου Γεωργίου
στις 3 Νοεμβρίου.
■

Αναμνηστική φωτογραφία. Διακρίνονται οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες
Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρος και Ταμασού και Ορεινής κ.
Ησαΐας, ο Ηγούμενος της
Μονής Ξενοφώντος Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αλέξιος με μέλη
της συνοδείας του
Eνατενίσεις
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Θεία Λειτουργία και εκδηλώσεις
στο Μηλικούρι
l Του Γιάγκου Μελιφρονίδη
Πρόεδρου Συνδέσμου Αποδήμων Μηλικουρίου

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος τέλεσε την Κυριακή 14/11/2010 τη θεία Λειτουργία στο
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Μηλικούρι,
συλλειτουργούντων των Πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτη και Εφόρου της Ιεράς
Μονής κ. Αγαθόνικου, άλλων Πατέρων της
Μονής και του εφημέριου της κοινότητας Μηλικουρίου π. Χαράλαμπου.

Ιεροψάλτες της Ιεράς Μονής Κύκκου με τις
ψαλμωδίες τους συνέβαλλαν την όλη μεγαλοπρέπεια της θείας Λειτουργίας. Ύστερα από παράκληση του Συνδέσμου Αποδήμων Μηλικουρίου προς
τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας και επειδή η
ημέρα της γιορτής του Αγίου Μηνά, η 11η Νοεμβρίου ήταν εργάσιμη μέρα και δεν ήταν δυνατόν οι
απόδημοι να γιορτάσουν τον Άγιο, η μνήμη του τελέστηκε την Κυριακή στις 14/11/2010. Μετά τη Θ.
Λειτουργία έγινε η λιτάνευση της εικόνας του και
εκτέθηκαν σε προσκύνημα τα ιερά λείψανά του, τα
οποία μεταφέρθηκαν από την Ιερά Μονή Κύκκου,
ύστερα από αίτημα του Χριστιανικού Συνδέσμου
Γυναικών Αγίου Γεωργίου Μηλικουρίου.
Ο Πανιερώτατος, κηρύττοντας το θείο λόγο,
αναφέρθηκε στη ζωή του Αγίου Μηνά, ο οποίος
γεννήθηκε στην Αίγυπτο και από την εφηβική του
ηλικία ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό, παρόλο που οι
γονείς του τον μεγάλωσαν σε ειδωλολατρικό περιβάλλον. Μετά τα εφηβικά του χρόνια, εισήλθε στις
τάξεις του Ρωμαϊκού στρατού, όπου είχε μια λαμπρή
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πορεία λόγω της ανδρείας που τον χαρακτήριζε.
Για την επιμονή του να μην απαρνηθεί την χριστιανική πίστη φυλακίστηκε, υπέστη φρικτά βασανιστήρια και τελικά αποκεφαλίστηκε. Ενταφιάστηκε κοντά στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου
κτίστηκε και ναός.
Στη συνέχεια ο Πανιερώτατος έκαμε αναφορά
στο νόημα της πραγματικής αγάπης με βάση τα διδάγματα του Ευαγγελίου της Κυριακής αυτής που
αναφέρεται στον Καλό Σαμαρείτη.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων Μηλικουρίου κ. Γιάγκος Μελιφρονίδης ευχαρίστησε τον
Πανιερώτατο κ.κ. Νικηφόρο, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη και Έφορο της Μονής κ. Αγαθόνικο και τους άλλους Πατέρες, ως επίσης και τους
ιεροψάλτες για την μεγαλοπρεπή Λειτουργία που
πρόσφεραν στο εκκλησίασμα.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου απηύθυνε για ακόμα μια φορά ευχαριστίες προς τον Πανιερώτατο για
την ανέγερση του επιβλητικού μνημείου, ως επίσης
Eνατενίσεις

Μήλο και τη δημιουργία του νέου χωριού που ονόμασαν Μηλικούρι.

και για την προθυμία του να βοηθά πάντα την κοινότητα στην εκτέλεση διαφόρων έργων και γενικά
για την αγάπη του για το χωριό.
Αναφερόμενος στη συνέχεια για το μνημείο που
κτίστηκε με δαπάνες της Ιεράς Μονής Κύκκου και
κάτω από την προσωπική του καθοδήγηση και φροντίδα και το οποίο τιμά τους τρεις αγνοούμενους της
κοινότητας, Χρίστο Αριστάρχου, τον ιερέα Επιφάνιο
Ιωάννου και τον Αχιλλέα Χάρπα, και τις δύο τιμητικές πλάκες, η μια γι’ αυτούς που μετείχαν στον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 και η άλλη
γι’ αυτούς που τίμησαν την κοινότητα, τόνισε στον
Πανιερωτατο ότι οι προτομές και οι τιμητικές πλάκες
θα αφήνουν πολλά διδάγματα στις γενιές που έρχονται. Διδάγματα ήθους και προσφοράς στην πατρίδα,
την Εκκλησία, την κοινωνία και τον τόπο μας.

Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας και των
ομιλιών, ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρος άνοιξε την πανήγυρη και ακολούθησε πρόγευμα προς τους προσκεκλημένους και
προς όλους τους παρευρεθέντες. Είναι η τέταρτη
χρονιά φέτος που ο Σύνδεσμος Αποδήμων Μηλικουρίου καθιερώνει τη γιορτή του Αγίου Μηνά και
αναβιώνει την πανήγυρη που γινόταν τη μέρα της
εορτής του στο χωριό μας, στην οποία συμμετείχαν
και πολλοί κάτοικοι των γύρω χωριών.
Τα γεγονότα αυτά λάμβαναν χώρα, πριν από
πολλά χρόνια στο μικτό χωριό της κοιλάδας του
Πλατύ (Διαρίζου), το Κούριο, απ’ όπου μεταφέρθηκε από την εκεί εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο
Μηλικούρι η εικόνα του Αγίου Μηνά μετά τη συνένωση του χωριού αυτού με το άλλο μικρό χωριό το
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Η προσπάθεια αυτή του Συνδέσμου Αποδήμων
για αναβίωση των παραδόσεων του τόπου μας είχε
σαν επιπρόσθετο σκοπό και τη δημιουργία διαφόρων κινήτρων, ώστε οι απόδημοι και κυρίως οι νέοι
να συναντώνται τουλάχιστο κατά διαστήματα στη
γενέτειρά τους και να δίνουν και στους μόνιμους
κατοίκους ένα διαφορετικό τόνο στην καθημερινότητά τους. Η εκδήλωση αυτή, όπως και άλλες,
κυρίως κατά την περίοδο των διακοπών του 15 Αυγούστου, ως επίσης και οι δραστηριότητες του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών Αγίου Γεωργίου
Μηλικουρίου πιστεύουμε ότι έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κατά την εν λόγω εκδήλωση
οι μόνιμοι κάτοικοι, οι απόδημοι και οι επισκέπτες,
μεταξύ των οποίων και αρκετοί ξένοι τουρίστες, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τον ξακουστό παλουζέ του Μηλικουρίου και να αγοράσουν τοπικά
προϊόντα και κατασκευάσματα.

Τους παρευρισκόμενους διασκέδασε η ορχήστρα
του συγχωριανού μας Ανδρέα Σταύρου με την ποικιλία των τραγουδιών της. Με την ευκαιρία αυτή θα
ήθελα να απευθύνω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας ένα μεγάλο ευχαριστώ
τόσο στο Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυναικών Αγίου
Γεωργίου Μηλικουρίου για τη συνεργασία και βοήθεια, όσο και στους ανθρώπους που ξόδευαν αρκετό
από τον πολύτιμό τους χρόνο για την οργάνωση της
εκδήλωσής αυτής ή πρόσφεραν διάφορα είδη δικής
τους κατασκευής για πώληση, ώστε ο Σύνδεσμος να
μπόρεσει να καλύψει τα έξοδα που προέκυψαν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ευχαριστεί επίσης την κα Μάρω Χάρπα Γαβριηλίδου και
την κα Χλόη Π. Κωνσταντίνου και κ. Γιάγκο Μελιφρονίδη που κάλυψαν τα έξοδα του προγεύματος
εις μνήμην του Χαράλαμπου Χάρπα και της μητέρας τους Παναγιώτας Μελιφρονίδου αντίστοιχα. ■
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Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΕΝΟΣ ΙΕΡΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ποτελούσε πόθο ψυχής και καθήκον
ιερό προς τους προγόνους των κατοίκων της μείζονος περιοχής του Κάμπου
και της Τηλλυρίας η ανοικοδόμηση του
ημιερειπωμένου παρεκκλησίου της
Αγίας Βαρβάρας, που βρίσκεται στην
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ομώνυμη περιοχή μέσα στο δάσος του Κάμπου και
πάνω στο δρόμο που οδηγεί προς την Τηλλυρία.

Eνατενίσεις

Ύστερα από σύντονες
προσπάθειες και με την
έμπρακτη ηθική και υλική
συμπαράσταση του Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρου,
ανεγέρθηκε δίπλα από το παλιό παρεκκλήσιο ένας θαυμάσιος ναός, στον τύπο της
ξυλόστεγης βασιλικής, που
υπάρχει στην περιοχή του
δάσους του Τροόδους και γενικότερα της Πάφου.
Ανήμερα της εορτής (4
Δεκεμβρίου) της Αγίας Βαρβάρας ήταν συγκινητική
η προσέλευση του κόσμου
από τις κοινότητες Κάμπου,
Τσακκίστρας, Μηλικουρίου,
και Τηλλυρίας, προκειμένου
να συμμετάσχουν στη θεία
Λειτουργία, που τελέστηκε
προς τιμήν της Αγίας Βαρβάρας, συλλειτουργούντων
του Αρχιμανδρίτη της Ιεράς
Μονής Κύκκου Εφραίμ, του
πολιού εφημερίου της κοινότητας Κάμπου Οικονόμου
Μιχαήλ και του εφημερίου
της κοινότητας Τσακκίστρας
Οικονόμου Χριστοδούλου.
Το νόημα της εορτής εξήρε στο κήρυγμά του ο κ. Νίκος Νικολαίδης, θεολόγος,
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντή
Εκκλησιαστικής
Διακονίας της Μητροπόλεώς μας, ο
οποίος ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι η πράξη της ανέγερσης του ναού της
Αγίας Βαρβάρας προκαλεί ανάπαυση στις
ψυχές των προγόνων μας που έκτισαν και
λειτουργήθηκαν στον ομώνυμο ναό της και
οπωσδήποτε διασφαλίζει τη χάρη της Αγίας
σε όσους συνέβαλαν στην ανοικοδόμηση του
ναού της ή προστρέχουν σ’ αυτή, περνώντας
από τον τόπο αυτό.
Σε σύντομη αναφορά του ο Οικονόμος
Μιχαήλ ευχαρίστησε τον Πανιερώτατο
Μητροπολίτη μας για την ουσιαστική συνδρομή του στο έργο της ανοικοδόμησης του
Eνατενίσεις



ναού, εξέφρασε την ευαρέσκειά του και προς
όλους όσους συνέβαλαν και ανέπεμψε δοξολογίες προς το Θεό και την Αγία που αξιώθηκε να λειτουργήσει ανήμερα της εορτής
της.
Στο τέλος της θείας Λειτουργίας αναπέμφθηκε δέηση για να καταπέμψει ο Θεός «υετόν» στη διψασμένη γη μας. Στη συνέχεια
έγινε λιτάνευση της εικόνας της Αγίας Βαρβάρας γύρω από το ναό.
Σε όλους, μετά την ακολουθία, ο Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Κάμπου παρέθεσε πλούσιο πρόγευμα.
■
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Εορτή
Αγίου Νικολάου
Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας το
απόγευμα της 5ης Δεκεμβρίου χοροστάτησε στον Eσπερινό της εορτής του
Αγίου Νικολάου στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα ναό της κοινότητας Τσακκίστρας.
Πλήθος πιστών από τα χωριά της ευρύτερης
περιοχής Μαραθάσας, αλλά και αρκετοί απόδημοι
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της κοινότητας, συνέρρευσαν για να τιμήσουν τον
εορτάζοντα Άγιό τους.
Μετά τον Εσπερινό, ο Χριστιανικός Σύνδεσμος
Γυναικών με επικεφαλής τον εφημέριο της Κοινότητας Οικονόμο π. Χριστόδουλο δεξιώθηκαν τον
Πανιερώτατο και το εκκλησίασμα στο καφενείο
του χωριού και μαζί του συζήτησαν θέματα που
τους απασχολούν.

Eνατενίσεις

Πανήγυρη στην Ιερά Μονή Αγίου
Νικολάου (Μονή των Ιερέων) στην Πάφο
Κατά την ημέρα της εορτής
του Αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου), ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος προέστη της θείας
Λειτουργίας στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου
Νικολάου και Ευτυχίου
(Μονή των Ιερέων) στην
Πάφο, η οποία ανήκει στη
Μονή Κύκκου, συλλειτουργούντων πατέρων της
Μονής

Ο Πανιερώτατος, κηρύττοντας
το θείο λόγο, αναφέρθηκε στη
ζωή και στα θαύματα του Αγίου Νικολάου, προβάλλοντας
τις αρετές του Αγίου και καλώντας όλους να έχουν τον Άγιο
Νικόλαο ως φωτεινό παράδειγμα της ζωή τους

Ιεροψάλτες της Ιεράς Μονής
Κύκκου με τις ψαλμωδίες τους
απέδωσαν τους λειτουργικούς
ύμνους και συνέβαλαν στην
όλη μεγαλοπρέπεια της Ακολουθίας, ενώ αθρόα ήταν η
προσέλευση πολλών πιστών,
για να προσκυνήσουν και να
παρακαλέσουν για βοήθεια
τον τιμώμενο Άγιο
Eνατενίσεις
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ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΤΙΚΗ Επίσκεψη
Μακαριωτάτου Πατριάρχη
Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου στον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο
ην Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος είχε συνάντηση στο γραφείο του, στο
Μετόχιο Κύκκου στη Λευκωσία, με τον
Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας
και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο, ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο για ζητήματα που αφορούν το Συμβούλιο Εκκλησιών Μέσης Ανατολής.
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε μέσα
σε πολύ εγκάρδιο κλίμα, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης ενημέρωσε τον Πανιερώτατο για διάφορα
θέματα που αφορούν το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και ειδικότερα για την πορεία της ιεραποστολής
στην Ήπειρο της Αφρικής.
Με τη σειρά του ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος ενημέρωσε τον Μακαρι196



ώτατο για τις προσπάθειες που καταβάλλει εδώ
και καιρό η Ιερά Μονή Κύκκου προς ανάδειξη
του προβλήματος της καταστροφής της θρησκευτικής μας κληρονομιάς και αναφέρθηκε εκτενώς
στο έργο του Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειών
και Πολιτισμών της Ιεράς Μονής Κύκκου, το
οποίο εργάζεται για την προώθηση της ειρηνικής
συνύπαρξης και της συνεργασίας των θρησκειών
και των πολιτισμών.
Ο Πανιερώτατος εξέφρασε τα συγχαρητήριά
του στον Μακαριώτατο κ.κ. Θεόδωρο για το πολύπλευρο έργο που αναπτύσσει το Πατριαρχείο
Αλεξανδρείας στην Αφρική και διαβεβαίωσε τον
αρχηγό της Αλεξανδρινής Εκκλησίας για τη στήριξη της Ιεράς Μονής Κύκκου στο σημαντικό
αυτό έργο.
■
Eνατενίσεις

Επίσκεψη
του Γενικού Γραμματέα
του ΑΚΕΛ
Άντρου Κυπριανού
στον Πανιερώτατο

Σ
Eνατενίσεις

τις 20 Σεπτεμβρίου ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος
δέχθηκε στο γραφείο του το Γενικό
Γραμματέα του ΑΚΕΛ κ. Άντρο Κυπριανού. Στην κατ’ ιδίαν αυτή συ

νάντηση, μεταξύ άλλων, αντάλλαξαν απόψεις
πάνω σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, στην
πορεία του κυπριακού προβλήματος και συζήτησαν τις διεθνείς εξελίξεις σε σχέση με το εθνικό μας θέμα. 
■
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Ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρος προσφέρει στο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμο
αργυρό αντίγραφο
της εικόνας της Ελεούσας του Κύκκου
και έκδοση που αφορά στην Ιερά Μονή
Κύκκου

Επίσκεψη Μητροπολίτου
Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμου
στο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας
την Κύπρο βρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος από τις
9 έως τις 15 Νοεμβρίου, ως προσκεκλημένος
του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού
και Ορεινής κ. Ησαΐα, προκειμένου να πάρει
μέρος στους εορτασμούς για την εορτή (13
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Νοεμβρίου) του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του
στο νησί, ο Σεβασμιώτατος και η συνοδεία του
επισκέφθηκαν, μεταξύ άλλων, μοναστήρια
και προσκυνήματα. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως συνοδευόταν από τον Ηγούμενο
Eνατενίσεις

Γέροντα της Ιεράς Μονής Παναγίας του Έβρου
Αρχιμανδρίτη Πολύκαρπο Μαντζάρογλου, τη μοναχή Βερονίκη, τον Πρωτοπρεσβύτερο Διονύσιο
Χαριτούδη και το διάκονο Σωφρόνιο Δημαρά.
Στις 15 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε στο Μετόχιο Κύκκου στη Λευκωσία τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο. Κατά τη διάρκεια της συνάντη-

σης οι δύο εκκλησιαστικοί άνδρες συζήτησαν εκκλησιαστικά και ποιμαντικά θέματα που αφορούν
στις δύο Μητροπόλεις.
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας προσέφερε στο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως αργυρό αντίγραφο της εικόνας της
Ελεούσας του Κύκκου καθώς και εκδόσεις βιβλίων που αναφέρονται στην Ιερά Μονή Κύκκου. ■

Ο Πανιερώτατος ενώ προσφέρει ως δώρο έκδοση που αφορά στην
Ιερά Μονή Κύκκου στον Ηγούμενο Γέροντα της Ιεράς Μονής Παναγίας του Έβρου Αρχιμανδρίτη Πολύκαρπο Μαντζάρογλου

Αναμνηστική φωτογραφία των επισκεπτών με τον Πανιερώτατο
Eνατενίσεις
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Στη φωτογραφία διακρίνονται ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος και δεξιά του ο Γέροντας Αρχιμανδρίτης Πλακίδας και η Γερόντισσα Υπαντία μοναχή, μαζί με αδελφές της Μονής και τον πατέρα της Καθηγουμένης

Επίσκεψη Γέροντα
Αρχιμ. Πλακίδα
και Γερόντισσας Υπαντίας
στον Πανιερώτατο
ην Τρίτη 23.11.2010 επισκέφθηκαν τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρο ο Γέροντας-Καθηγούμενος της
Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου στη Γαλλία Αρχιμανδρίτης Πλακίδας, συνοδευόμενος από την Ηγουμένη της Ιεράς
Μονής Αγίας Σκέπης Σολάν Γαλλίας Υπαντία μοναχή (Κυπρία την καταγωγή).
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Κατά τη συνάντηση ο Πανιερώτατος ενημερώθηκε για τον ορθόδοξο μοναχισμό στη
Γαλλία και ιδιαίτερα για την κατάσταση και
την πρόοδο των πιο πάνω Μονών. Άκουσε με
προσοχή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
και τους πληροφόρησε ότι κάποτε στο παρελθόν και η Ιερά Μονή Κύκκου βρισκόταν και
αυτή σε δύσκολες καταστάσεις. Έτσι τότε
Eνατενίσεις

Η Ηγουμένη
Υπαντία, ενώ
«ξεναγεί»τον
Πανιερώτατο
στη Μονή της και
ακούει τις υποδείξεις του για
το κτίσιμο του
νέου- μεγάλου
ναού της Μονής

βρήκε συμπαράσταση από άλλους αδελφούς
ορθοδόξους χριστιανούς στο εξωτερικό. Τώρα,
εξήγησε ο Πανιερώτατος, η Ιερά Μονή Κύκκου
με την ποικίλη δράση και προσφορά της, εντός
και εκτός Κύπρου, έρχεται να ανταποδώσει την
οφειλή της.
Eνατενίσεις



Για το λόγο αυτό ο Πανιερώτατος, αφού συνεχάρη το Γέροντα Πλακίδα και την Ηγουμένη Υπαντία για το έργο που επιτελούν, εισέφερε σ’ αυτούς
γενναιόδωρη οικονομική βοήθεια, ώστε να καλύψουν τις ποικίλες ανάγκες της Μονής της Αγίας
Σκέπης στο Σολάν Γαλλίας. 
■
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Συνάντηση Πανιερωτάτου
Μητροπολίτου Κύκκου και
Τηλλυρίας με τον Πρέσβη της Κούβας

O

Πρέσβης της Κούβας κ. Pablo
Rodriguez Vidal επισκέφθηκε στις
30 Σεπτεμβρίου στο Μετόχι του
Κύκκου στη Λευκωσία τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο. Κατά τη διάρκεια της
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συνάντησής τους, ο Πρέσβης και ο Πανιερώτατος,
είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το εθνικό μας θέμα,
ενώ δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και σ’ αλλά
ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις των δύο χωρών, Κύπρου και Κούβας.
■

Eνατενίσεις

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος και ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο κ. Michael Harari, στο Γραφείο του Πανιερωτάτου στο Μετόχι του Κύκκου
στη Λευκωσία

Συνάντηση Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη Κύκκου
και Τηλλυρίας
με το νέο Πρέσβη του Ισραήλ

O

νέος Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο κ. Michael Harari, με την ευκαιρία της αναλήψεως των νέων
του καθηκόντων, πραγματοποίησε
στις 29 Νοεμβρίου φιλοφρονητική
επίσκεψη στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο στο Μετόχι του
Κύκκου στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια της συEνατενίσεις



νάντησής τους, ο Πρέσβης και ο Πανιερώτατος,
είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για θέματα,
που αφορούν στις σχέσεις των δύο χωρών, Κύπρου
και Ισραήλ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο
που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος, ως παράγοντας σταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή
της Μέσης Ανατολής αλλά και ως χώρου συναντήσεως διαφόρων πολιτισμών και θρησκειών. 
■
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Επίσκεψη Πρέσβη
Ολλανδίας στον Πανιερώτατο

Σ

τις 3 Δεκεμβρίου 2010 επισκέφθηκε τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας στο
Μετόχι του Κύκκου στη Λευκωσία ο
Πρέσβης της Ολλανδίας στην Κύπρο κ.
Jan Eric Van den Berg. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Πανιερωτάτου
και κατά τη διάρκειά της συζήτησαν από κοινού θέματα που σχετίζονται με τις εξελίξεις στο κυπριακό
πρόβλημα. Ο Πανιερώτατος, από πλευράς του, ανα-
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φέρθηκε ιδιαίτερα στο πολύπλευρο έργο της Ιεράς
Μονής Κύκκου, δίνοντας έμφαση στο Παγκόσμιο
Βήμα Θρησκειών και Πολιτισμών, το οποίο έχει συσταθεί με δική του πρωτοβουλία και με σκοπό την
προώθηση της διαθρησκειακής και διαπολιτισμικής
συνεργασίας. Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο κλίμα, καθότι ο κ. Πρέσβης επισκέπτεται τον Πανιερώτατο κατά τακτά χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη φιλίας μεταξύ τους. 
■

Eνατενίσεις

Ο Κυβερνήτης
του περιπολικού
«Φαέθων»
στον Πανιερώτατο

Τ

ον Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας
επισκέφθηκε φιλοφρονητικά ο κ.
Δημήτρης Μητσάκος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, τέως
Πλοίαρχος και Κυβερνήτης του περιπολικού «Φαέθων» της Εθνικής Φρουράς,
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που δέχθηκε τους βομβαρδισμούς από Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη, στις 8 Αυγούστου
1964, στον Όρμο Ξερού. Κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης ο κ. Μητσάκος και η σύζυγός του
είχαν μια εγκάρδια συζήτηση με τον Πανιερώτατο. 
■
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Επίσκεψη
ΔΗΜΟΤΩΝ της Δημητσάνας
στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρο

Σ

τις 27 Σεπτεμβρίου ομάδα εκδρομέων
από τη Δημητσάνα του Δήμου Γορτυνίας επισκέφθηκε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο στο Μετόχιο
Κύκκου στη Λευκωσία. Οι εκδρομείς βρέθηκαν
στην Κύπρο για προσκυνηματική περιήγηση
της νήσου, εξ αφορμής της αδελφοποίησης του
Δήμου τους με την κατεχόμενη σήμερα κοινότητα της Κατωκοπιάς της Κύπρου, η οποία έγινε στις αρχές παρελθόντος Ιουλίου. (Για το θέμα
αναφερθήκαμε στο προηγούμενο τεύχος (αρ.11)
του Περιοδικού μας).
Τους εκδρομείς συνόδευε ο Δήμαρχος Γορ206



τυνίας κ. Αναστάσιος Βλάχος και ο κοινοτάρχης
Κατωκοπιάς κ. Ανδρέας Φραγκουλίδης. Ο Πανιερώτατος υποδέχτηκε τους εκδρομείς στο Μέγα Συνοδικό του Μετοχίου και, αφού τους καλωσόρισε,
αναφέρθηκε στην ιστορία της Μονής Κύκκου και
στο πολύπλευρο έργο που επιτελεί σήμερα.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, o Δήμαρχος Γορτυνίας προσέφερε αναμνηστικά δώρα
στον Πανιερώτατο για τη στήριξη του στις εκδηλώσεις της αδελφοποίησης, ενώ με τη σειρά
του ο Πανιερώτατος προσέφερε ως δώρο αργυρό
αντίγραφο της εικόνας της Ελεούσας του Κύκκου, για να τοποθετηθεί στον κεντρικό ναό της
Δημητσάνας. 
■
Eνατενίσεις
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Ομάδα μελών
της Ευαγγελικής Εκκλησίας
της Γερμανίας στον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας

Ο

μάδα μελών της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανικής πόλης
Kassel, συνοδευόμενοι από τον
πάστορα κ. Meyer Burkhard, επισκέφθηκαν στις 5 Οκτωβρίου το
Μετόχιο Κύκκου στη Λευκωσία και είχαν συνάντηση με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο. Οι επισκέπτες
βρέθηκαν στην Κύπρο, πραγματοποιώντας το
θρησκευτικό ταξίδι «Στα βήματα του Αποστόλου
Παύλου», που διοργανώνει το ταξιδιωτικό Γραφείο
«Elpis Travel», υπό την εποπτεία του κ. Μιχαήλ
Δημοσθένους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής
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τους στην Κύπρο επισκέφθηκαν επίσης διάφορες
μονές, ναούς και αρχαιολογικούς χώρους. Ο συνοδός των επισκεπτών πάστορας κ. Meyer Burkhard
επισκέπτεται την Κύπρο για έβδομη φορά και
τυγχάνει θαυμαστής της θρησκευτικής της κληρονομιάς.
Ο Πανιερώτατος υποδέχθηκε τους επισκέπτες στο Μέγα Συνοδικό του Μετοχίου και, αφού
τους καλωσόρισε, αναφέρθηκε στην ίδρυση της
Ιεράς Μονής Κύκκου, στην ιστορική της πορεία
και στο πολύπλευρο έργο που επιτελεί ιδιαίτερα
τα τελευταία χρόνια σε παγκύπριο και διεθνές
επίπεδο.
Eνατενίσεις

Ο Πανιερώτατος δώρισε στον πάστορα κ.
Meyer Burkhard αργυρό έμβλημα της Ιεράς Μονής Κύκκου, ως ενθύμιο για την επίσκεψη, ενώ ο
κ. Δημοσθένους του πρόσφερε αργυρό αντίγραφο
της εικόνας της Ελεούσας του Κύκκου.
Ο Γερμανός πάστορας ευχαρίστησε θερμότατα
τον Πανιερώτατο για την υποδοχή που επιφύλαξε
στους επισκέπτες και δήλωσε γνώστης και θαυ-
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μαστής του σημαντικού και αξιόλογου έργου που
επιτελεί η Ιερά Μονή Κύκκου υπό την καθοδήγηση του Ηγουμένου της, Μητροπολίτη Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου.
Η ομάδα των επισκεπτών έψαλλε προς τιμή
του Πανιερωτάτου θρησκευτικούς ύμνους στη
Γερμανική γλώσσα, εκφράζοντας με τον τρόπο
αυτό τις ευχαριστίες της. 
■
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Συνέντευξη του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρου στο Ρωσικό
Πρακτορείο Ειδήσεων ITAR-TASS

Κ

ατά τις παραμονές της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Ρωσίας
Ντμίτρι Μεντβέντεφ στην Κύπρο
(6-7 Οκτωβρίου) ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρος παραχώρησε, κατόπιν αιτήματος,
συνέντευξη στο Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων
ITAR-TASS. Το Πρακτορείο ITAR-TASS λειτουργεί από το 1904 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα
ανά το παγκόσμιο διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία. Η συνέντευξη δόθηκε στο Μετόχιο Κύκκου
στον αντιπρόσωπο του Πρακτορείου στην Κύπρο
δημοσιογράφο κ. Αλεξέϊ Μπερέζκοβ.
Η συνέντευξη περιστράφηκε γύρω από δύο θεματικές ενότητες, που αφορούσαν, η πρώτη, στην
ιστορική και τη σημερινή παρουσία και προσφορά
της Ιεράς Μονής Κύκκου στην Κύπρο, και η δεύτερη στις ιδιαίτερες σχέσεις της Ιεράς Μονής Κύκκου και γενικότερα της Κύπρου με τη Ρωσία.
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Στην πρώτη περίπτωση ο Πανιερώτατος, αφού
έκανε αναφορά στο ιστορικό της ίδρυσης της Ιεράς
Μονής Κύκκου, επικέντρωσε το λόγο του στο θέμα
της προσφοράς της στο νησί, και όχι μόνο. Ο Πανιερώτατος αναφέρθηκε αρχικά στο ρόλο της Μονής
ως πνευματικού και ακτινοβόλου φάρου που ποτίζει με τα ιερά νάματα της ορθόδοξης πίστης το λαό
της Κύπρου, στηρίζοντάς τον στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας του. Ο Πανιερώτατος, μεταξύ
άλλων, έκανε λόγο επίσης και για την προσφορά
της Μονής στη διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας στην Κύπρο, μέσα από τις διάφορες ιστορικές
περιόδους κατά τις οποίες το νησί τελούσε υπό τη
διοίκηση ξένων κατακτητών. Ιδιαίτερη αναφορά
έγινε στην περίοδο της Τουρκοκρατίας αλλά και
της Αγγλοκρατίας, κατά τις οποίες η Μονή λειτουργούσε σχολεία στο κτηριακό συγκρότημά
της, μέσα από τα οποία μορφώνονταν πολλοί νέοι
της Κύπρου. Αναφορά έγινε και στη διαχρονική
Eνατενίσεις

στήριξη των αγώνων του
κυπριακού λαού για ελευθερία, με αποκορύφωμα τον
απελευθερωτικό αγώνα της
ΕΟΚΑ (1955-1959) κατά τον
οποίο η συμβολή της Μονής
υπήρξε αποφασιστικής σημασίας.
Ως προς τις σχέσεις της
Μονής Κύκκου με τη Ρωσία, ο Πανιερώτατος τόνισε
ότι αυτές ήταν πάντοτε άριστες, αδελφικές και εγκάρδιες, ενώ αναφέρθηκε και στο
Μετόχιο που διατηρούσε η
Μονή Κύκκου στον Καύκασο, που αποτελεί δείγμα των
στενών σχέσεων της Μονής
με τη Ρωσία. «Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας», τόνισε σε άλλο σημείο
της συνέντευξης ο Πανιερώτατος, «η Ρωσία στήριζε τους λαούς της Ανατολής, όπως συνέβη και με
τον λαό της Κύπρου».

Πολιτισμών της Ιεράς Μονής Κύκκου που έχει συσταθεί για την προαγωγή της διαθρησκειακής και
διαπολιτισμικής συνεννόησης και συνεργασίας
στο σύγχρονο πλουραλιστικό κόσμο. 
■

Αναφερόμενος στη σημερινή εποχή, ο Πανιερώτατος χαρακτήρισε τη Ρωσία «πιστό σύμμαχο
της Κύπρου» που ενισχύει τις προσπάθειες για επίτευξη λύσης του εθνικού προβλήματος της νήσου.
«Οι σχέσεις της Μονής Κύκκου με τη Ρωσία σήμερα», παρατήρησε, «δεν μπορούν να είναι διαφορετικές από εκείνες του παρελθόντος». Μέσα στα
πλαίσια αυτά, τόνισε, κατανοείται και η απόφαση
της Μονής να στείλει ένα τέκνο της, το σημερινό
Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, για
θεολογικές σπουδές στη Ρωσία.
Ο Πανιερώτατος ανέλυσε επίσης στον κ. Αλεξέΐ Μπερέζκοβ και το σημερινό πολύπλευρο έργο
της Μονής. Αναφέρθηκε στο Κέντρο Μελετών της
Μονής, στο Κέντρο Θησαυρού της Κυπριακής
Ελληνικής Γλώσσας, στο Κέντρο Συντήρησης
Χειρογράφων, Βυζαντινών Εικόνων και Κειμηλίων, στο Μουσείο της Μονής Κύκκου, στις δύο
πλούσιες Βιβλιοθήκες της, στο Κέντρο Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης καθώς και στο
Δικοινοτικό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας «Ελεούσα του Κύκκου» για άτομα με αναπηρίες. Αναφορά έγινε και στις προσπάθειες που καταβάλλει
σε διεθνές επίπεδο η Μονή Κύκκου για προβολή
του ευαίσθητου ζητήματος της καταστροφής της
πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της
Κύπρου στα κατεχόμενα, όπως και στο σημαντικό έργο του Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειών και
Eνατενίσεις



Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος με το δημοσιογράφο κ. Αλεξέΐ Μπερέζκοβ σε μια αναμνηστική φωτογραφία στο Μετόχιο Κύκκου στη
Λευκωσία
211

«Ανακαλύπτοντας
την Αρκαδική Κύπρο»

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ.
Νικηφόρος απευθύνει το Χαιρετισμό του κατά τη μέρα της
έναρξης του Συνεδρίου

Π

ραγματοποιήθηκε στην Πάφο από
τις 8-10 Οκτωβρίου από τη Διεθνή
Αρκαδική Εταιρεία συνέδριο, με
θέμα: «Ανακαλύπτοντας την Αρκαδική Κύπρο». Το συνέδριο τελούσε
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού της Ελλάδος, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, της Βουλής των
Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων
της Κύπρου, και διοργανώθηκε με τη συνεργασία
των Εθνικών Επιτροπών UΝΕSC0 Ελλάδος και
Κύπρου.
Σ’ αυτό παρέστησαν προσωπικότητες του πολιτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού χώρου
από την Ελλάδα και την Κύπρο, τοπικοί φορείς,
οργανώσεις και η τοπική κοινωνία.
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Χαιρετισμό στο συνέδριο, μεταξύ άλλων,
απηύθυνε και ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας
κ.κ. Νικηφόρος, ο οποίος επισήμανε τους στενούς
ιστορικούς, πολιτιστικούς και πνευματικούς δεσμούς που συνδέουν την Αρκαδία και την Πάφο.
Τεκμηριώνοντας την άποψη αυτή, παρέπεμψε σε
χαρακτηριστικά παραδείγματα σπουδαίων προσωπικοτήτων που άφησαν τα ίχνη τους στη ζώσα
αρκαδική παράδοση και συνεισέφεραν με το δικό
τους τρόπο στη μεταλαμπάδευση των αξιών του
αρκαδικού ιδεώδους.

Νίκος Καλτεζιώτης, ο Ισπανός ελληνιστής Πέδρο Ολάγια, ο αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος
Γεωργής, ο αναπληρωτής καθηγητής Θεόδωρος
Μαυρογιάννης, η καθηγήτρια γλωσσολογίας Άννα
Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου και η αρχαιολόγος Άννα Καραπαναγιώτου. Οι εργασίες του συνεδρίου, το οποίο σημείωσε εξαιρετική επιτυχία,
ολοκληρώθηκαν με προβολή του βραβευμένου
δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ του Αρκά σκηνοθέτη Αλέξανδρου Παπαηλιού, με θέμα τη σύγχρονη Αρκαδία.

Ανάμεσα στους εισηγητές του συνεδρίου ήταν
ο πρόεδρος της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας

Ο χαιρετισμός του Πανιερωτάτου έχει ως ακολούθως:

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΚΥΠΡΟ»
ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Ἀγαπητοί Σύνεδροι,
Κυρίες καί Κύριοι,
ά πρῶτα χρόνια τῆς δεκαετίας τοῦ 1950,
ἔφθασε στήν Κύπρο μιά ὁμάδα ἐπισκεπτῶν ἀπό τήν Ἀρκαδία. Διευθετήθηκε νά δοῦν καί τόν τότε Μητροπολίτη
Πάφου κ. Φώτιο, γιά νά συζητήσουν μαζί
του καί νά ὑποβάλουν τά σέβη τους. Καί αὐτός
τούς ὑποδέχθηκε στή Μητρόπολη Πάφου, λέγοντάς τους: «Καλωσορίζω τούς Μητροπολίτες».
Ἀπόρησαν οἱ Ἀρκάδες ἐπισκέπτες, γιατί
τούς ἀποκαλεῖ Μητροπολίτες, ἀφοῦ Μητροπολίτης εἶναι αὐτός καί οἱ ἴδιοι δέν ἔχουν ὁποιαδήποτε σχέση μέ τά ἐκκλησιαστικά ἀξιώματα.
«Ἐσεῖς εἴσαστε οἱ Μητροπολίτες», ἀπάντησε
χαμογελαστός, ἀφοῦ ἡ Ἀρκαδία εἶναι ἡ Μητρόπολη τῆς Πάφου. Μέ τό χαρακτηριστικό αὐτό
ἐπεισόδιο ὁ Μητροπολίτης Πάφου ἀνέδειξε
τούς ἱστορικούς καί πολιτιστικούς δεσμούς τῆς
Κύπρου μέ τόν ἑλληνικό μητροπολιτικό χῶρο
καί εἰδικά μέ τήν Ἀρκαδία. Καί ἐγώ, κάτω ἀπό
ἀνάλογες περιστάσεις, ὡς Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας, ἀπευθύνομαι σέ σᾶς ἀγαπητοί προσκεκλημένοι τῆς Ἀρκαδίας καί σᾶς
καλωσορίζω. Γιατί μέ τήν κάθοδο τῶν Ἀρκάδων
στήν Κύπρο, μέ τήν ἄφιξη γενικά τῶν Ἀχαιῶν,
σχεδόν πρίν ἀπό τρισήμισυ χιλιάδες χρόνια,
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ὅλη ἡ Κύπρος ἐξελληνίζεται καί ἐντάσσεται ὡς
θεμελιώδης ψηφίδα στό σύνολο τοῦ ἑλληνικοῦ
κόσμου.
Στά φιλόξενα πάφια ἐδάφη οἱ Ἀρκάδες πολεμιστές, μέ ἡγέτη τόν Ἀγαπήνορα, βασιλιά τῆς
Τεγέας, ἄραξαν τά καράβια τους, κατά τήν ἐπιστροφή τους ἀπό τόν Τρωϊκό πόλεμο, καί ἔμειναν ἐκεῖ γιά τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς τους. Ἀγάπησαν τή γῆ καί τούς ἀνθρώπους καί ἔχτισαν
ναούς καί οἰκισμούς, μεταλαμπαδεύοντας στήν
Πάφο καί σ’ ὅλη τήν Κύπρο τίς γνώσεις τους,
τήν ἑλληνική ἀρχιτεκτονική τους, τίς τέχνες καί
κυρίως τή γλῶσσα καί τή γραφή τους.
Εἶναι χαρακτηριστική ἡ σχετική ἀναφορά
τοῦ ἀρχαίου ἱστορικοῦ Παυσανία στήν οἰκοδόμηση τῆς πόλης τῆς Πάφου καί τοῦ ναοῦ τῆς
θεᾶς Ἀφροδίτης στήν παλαίπαφο ἀπό τόν Τεγεάτη βασιλιά τῶν Ἀρκάδων Ἀγαπήνορα, κατά
τήν ἐπιστροφή του ἀπό τόν Τρωϊκό πόλεμο. Δέν
πρέπει ὅμως νά λησμονοῦμε τίς μαρτυρίες καί
ἄλλων ἀρχαίων ἱστορικῶν καί συγγραφέων,
ὅπως τοῦ Ἡρόδοτου, τοῦ Στράβωνα καί τοῦ Λυκόφρονα, γιά τήν παρουσία Ἀρκάδων ἀποίκων
στήν Κύπρο, καί οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐπιβεβαιωθεῖ
στίς μέρες μας ἀπό τήν ἀρχαιολογική σκαπάνη.
Οἱ δέ πρόσφατες γλωσσο-λογικές καί λαογραφικές ἔρευνες, πού εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητας, ἐπιβεβαίωσαν τίς σχέσεις Ἀρκαδίας καί Κύ213

ρος στίς μάχες πού ἔγιναν στήν Ἀρκαδία, ὅπως
ὁ παράτολμος Ἀρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος
Θησέας, ἥρωας ἀργότερα τῆς ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου.

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας Νίκος Καλτεζιώτης, ενώ προσφέρει στον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο αναμνηστικό δώρο
πρου μέ τήν ἐπισήμανση ἑκατοντάδων κοινῶν
τοπωνυμίων καί τήν καταγραφή τῶν πολλῶν
ὁμοιοτήτων τῆς ἀρκαδικῆς καί κυπριακῆς διαλέκτου. Οἱ δεσμοί αὐτοί συνεχίστηκαν κατά τή
διάρκεια τῶν αἰώνων καί ἐνδυναμώθησαν περαιτέρω στά νεότερα χρόνια μέ τήν παρουσία
Κυπρίων στήν Ἀρκαδία καί Ἀρκάδων στήν Κύπρο. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά τόν Ἀντώνιο Πελοπίδα ἀπό τήν Στέμνιτσα πού τόν Ὀκτώβριο
τοῦ 1820 μετέφερε στόν ἐθνομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό ἐπιστολή τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη, μέ τήν ὁποία τόν καλοῦσε
νά στείλει τήν οἰκονομική συνδρομή του, «διότι
ἡ ἔναρξις τοῦ Σχολείου ἐγγίζει», ὅπως σημείωνε
κατά τόν μυστικό τρόπο ἐπικοινωνίας τῶν Φιλικῶν, γιά τήν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης στήν
Πελοπόννησο.
Ξεχωριστή ὑπῆρξε ἐπίσης ἡ περίπτωση τοῦ
Κύπριου Ἐθνομάρτυρα Μητροπολίτη Δημητσάνας Φιλόθεου Χατζῆ, ὁ ὁποῖος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στή δράση τῆς Φιλικῆς
Ἑταιρείας καί βρῆκε μαρτυρικό θάνατο στίς
φυλακές τῆς Τριπολιτσᾶς, στίς 10 Σεπτεμβρίου
1821, λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἀπελευθέρωση
τῆς πόλης, καί τοῦ ὁποίου ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου
χρηματοδότησε τήν ἀνέγερση μνημείου στή Δημητσάνα, τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ ὁποίου ἔγιναν
τόν περασμένο Ἰούλιο. Ἄς σημειωθεῖ ἐπίσης,
ὅτι στό μεγάλο ξεσηκωμό τοῦ 1821, συμμετεῖχαν
καί πολλοί ἄλλοι Κύπριοι, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν μέ214



Ἀλλά ἡ Ἀρκαδία καί ἡ Κύπρος συνδέθηκαν
ἐπίσης μέ ἰσχυρούς δεσμούς στόν τομέα τοῦ
πνεύματος καί τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων μέ τήν
παρουσία Κυπρίων ἐκπαιδευτικῶν στήν Ἀρκαδία καί Ἀρκάδων ὁμοτεχνῶν τους στήν Κύπρο.
Εἶναι χαρακτηριστικά τά παραδείγματα τοῦ
Κύπριου διδασκάλου στόν Ἅγιο Πέτρο Κυνουρίας Χριστόδουλου Βασιλειάδη, καθώς καί τοῦ
Ἀρκάδα Σχολάρχη τῆς Λάρνακας, στά μέσα τοῦ
19ου αἰώνα, Ἀθανασίου Σακελλάριου, ὁ ὁποῖος,
κατά τήν παραμονή του στή μεγαλόνησο, συνέλεξε πολύτιμο λαογραφικό, γλωσσολογικό καί
ἱστορικό ὑλικό, πού περιέλαβε σέ δύο ὀγκώδεις
τόμους, οἱ ὁποῖοι ἀποτέλεσαν τή βάση γιά τή
συστηματικότερη μελέτη τοῦ κοινωνικοῦ βίου
καί τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ τῆς Κύπρου.
Σημαντική ὑπῆρξε ἐπίσης ἡ συνεισφορά στό
ἀγωνιστικό πνεῦμα, πού κυριάρχησε τή δεκαετία τοῦ 1950 στήν Κύπρο καί στήν Ἑλλάδα, τοῦ
βιβλίου τοῦ Ἀρκάδα Θάνου Βαγενᾶ «Χρονικά
τῆς Κύπρου - Ἀγῶνες τῶν Κυπρίων γιά Ἐλευθερία», ὅπως καί στά νεώτερα χρόνια τοῦ ἔργου
Ἀρκάδων λογοτεχνῶν, πού ἐμπνεόμενοι ἀπό
τούς ἀγῶνες τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ γιά ἐλευθερία καί ἀξιοπρέπεια ἔδωσαν ἀξιόλογα ἔργα σέ
πεζό καί στίχο, τά ὁποῖα ξεχωρίζουν γιά τήν ποιότητά τους.
Κυρίες καί Κύριοι,
Ὁ Ἀρκαδικός τρόπος ζωῆς πού ἀναδεικνύει ἡ Διεθνής Ἀρκαδική Ἑταιρεία, ἀναφέρεται
στήν εἰδυλλιακή ζωή τῶν ποιμένων καί τῶν βουκόλων τῆς Ἀρκαδίας, στό ὅραμα μιᾶς εὐτυχίας
μέσα στή φύση πού πάντοτε θά ἀναπολοῦμε,
σέ ἀνθρώπους πού διακατέχονται ἀπό ἁγνά καί
ἄδολα αἰσθήματα καί οἱ ὁποῖοι μέ τήν ἁπλότητα καί τήν εἰλικρίνειά τους ἀναδεικνύουν ἕνα
ὑπόδειγμα βίου πού ἀντιστέκεται στήν ἐπιτήδευση, τήν ὑποκρισία καί τήν ὕβρι τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στή φύση. Ἐπιμαρτυρῶ ὅτι ἔτσι ἦταν ἡ Κύπρος παλαιά, τήν
ἐποχή τῶν παιδικῶν μου χρόνων. Ἕνας κόσμος
τοῦ Ὁμήρου, ἀνυπόκριτος καί ἁγνός. Δέν εἶναι
τυχαῖο πού ὁ Γιῶργος Σεφέρης, ἐπισκεπτόμενος τήν Κύπρο, τά πρῶτα χρόνια τῆς δεκαετίας τοῦ 1950, ὀνόμασε τήν Κύπρο ἀγγελόκτιστη
καί ἀχειροποίητη, τόνισε δέ χαρακτηριστικά
Eνατενίσεις

Αναμνηστική φωτογραφία μετά το πέρας του Συνεδρίου. Διακρίνονται, μεταξύ άλλων, οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες Πάφου κ. Γεώργιος και Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος
ὅτι «στήν Κύπρο τό θαῦμα λειτουργεῖ ἀκόμη».
Σήμερα πολλά ἔχουν ἀλλάξει ἀπό τήν ἐπέλαση
τοῦ σύγχρονου τρόπου ζωῆς, ὅμως τό κυριότερο ἦταν ἡ ἐκθεμελίωση πού ἔφερε ἡ τουρκική
εἰσβολή καί τά τραγικά ἀποτελέσματά της.
Κάθε ἔννοια ἐπιστροφῆς σέ μιά ἁρμονική σχέση
μέ τή φύση, σ’ ἕνα ἐπανακαθορισμό τῶν σχέσεων
μέ τόν περιβάλλοντα κόσμο, τόν συνάνθρωπο
καί τήν κοινωνία, προϋποθέτει τήν ἀσφάλεια,
πού ἡ ὕπαρξη τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ κατοχῆς
ἀκυρώνει, προϋποθέτει μιά ἑνωμένη καί εἰρηνική Κύπρο, πού οἱ διχοτομικές πρακτικές τῆς
Ἄγκυρας ἀποτρέπουν. Δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει
ἀρκαδικός τρόπος ζωῆς δίπλα ἀπό στρατεύματα κατοχῆς, μέ ἐκθεμελίωση κοινοτήτων καί μέ
ἀπειλές ἐθνοκάθαρσης. Γι’ αὐτό καί ἡ συμπαράσταση ἀπό τόν εὐρύτερο Ἑλληνισμό καί εἰδικά
ἀπό τούς Ἀρκάδες εἶναι ἀπαραίτητη ὅσο ποτέ
ἄλλοτε.
Ἡ Κύπρος ἀποτελεῖ σήμερα ἕνα νευραλγικό
χῶρο στόν ὁποῖο κρίνεται ἡ τύχη τοῦ μείζονος
Ἑλληνισμοῦ. Μιά ἐσφαλμένη λύση τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος θά ἔχει μέσα της τό σπέρμα
τῆς ἀνωμαλίας καί θά εἶναι μιά ἀνοικτή πληγή,
πού θά ἀπειλεῖ μέ νέες περιπέτειες ὄχι μόνο
τόν Κυπριακό Ἑλληνισμό ἀλλά τόν Ἑλληνισμό
ὁλόκληρο.
Eνατενίσεις



Ἀγαπητοί Σύνεδροι,
Θερμά συγχαίρουμε τό Δῆμο Πάφου, ὁ
ὁποῖος ἀνέλαβε νά φιλοξενήσει τό 4ο Διεθνές
Συμπόσιο τῆς Διεθνοῦς Ἀρκαδικῆς Ἑταιρείας,
τό ὁποῖον ἐπιγράφεται «Ἀνακαλύπτοντας τήν
Ἀρκαδική Κύπρο». Εἶμαι βέβαιος ὅτι μέσα ἀπό
τό Συμπόσιο αὐτό θά προβληθοῦν οἱ ἱστορικοί,
πολιτιστικοί καί πνευματικοί δεσμοί πού ἑνώνουν διαχρονικά τήν Ἀρκαδία μέ τήν Κύπρο,
ὅπως αὐτοί καταγράφονται στήν ἱστορία, τήν
ἀρχαιολογία, τή λογοτεχνία καί τήν προφορική
παράδοση.
Πιστεύω ἐπίσης ἀκράδαντα ὅτι ἀξίες, ὅπως
ἡ πνευματική καλλιέργεια, ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη
στόν ἄνθρωπο, ὁ σεβασμός στό περιβάλλον καί
ἡ προστασία του ἀπό τήν ἀνεξέλεγκτη ἀνάπτυξη, καί πολλά ἄλλα, πού προβάλλονται μέσα
ἀπό τίς διακηρύξεις τῆς Διεθνοῦς Ἀρκαδικῆς
Ἑταιρείας, μποροῦν νά ἐμπνεύσουν καί νά
συμβάλουν στή δημιουργία ἑνός κόσμου, πού
θά ἔχει σταθερό τόν προσανατολισμό του στήν
καλλιέργεια τῆς φιλίας καί τῆς συνεργασίας
ἀνάμεσα στούς λαούς τῆς γῆς καί στήν ἐπίτευξη τῆς παγκόσμιας εἰρήνης. Συγχαίρω καί πάλιν
τούς ἐμπνευστές καί διοργανωτές τοῦ συμποσίου αὐτοῦ καί εὔχομαι πλήρη ἐπιτυχία στίς
ἐργασίες του. 
■
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Φωτογραφία από τη Διαθρησκειακή Διάσκεψη. Διακρίνονται ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος με μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του Κατάρ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΝΤΟΧΑ-ΚΑΤΑΡ

8ο Ετήσιο Συνέδριο Διαθρησκειακού Διαλόγου

Σ

τις 19 Οκτωβρίου 2010 ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος με την ιδιότητά
του ως Προέδρου του Παγκοσμίου
Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμών,
συνοδευόμενος από το Μητροπολίτη Ταμασού
και Ορεινής κ. Ησαΐα, μέλος του Διοικητικού
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Συμβουλίου του Βήματος, προσεκλήθη και συμμετέσχε στο 8ο Διεθνές Συνέδριο Διαλόγου Θρησκειών, το οποίο διοργάνωσε το Διεθνές Κέντρο
Διαθρησκειακού Διαλόγου ΝΤΟΧΑ του κράτους
του Κατάρ.
Στο Συνέδριο ο Πανιερώτατος απηύθυνε τον
πιο κάτω χαιρετισμό:
Eνατενίσεις

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
Είναι με ιδιαίτερη χαρά, που χαιρετίζω το παρόν Συνέδριο. Το θέμα του είναι καίριο, κύριο και
διαχρονικό. Προπάντων σήμερα, εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης και της επικοινωνίας των λαών
και των πολιτισμών το αντικείμενο του Συνεδρίου
τούτου αποβαίνει επίκαιρο και αναγκαίο.
Ασφαλώς και δε μας διαφεύγει η ιδιαιτερότητα, που χαρακτηρίζει τους λαούς σε πολλά επίπεδα. Ούτε και μας διαφεύγει η διαφορετικότητα, η
οποία διακρίνει τους ανθρώπους. Αυτό, όμως, δεν
μπορεί και δεν πρέπει να μας οδηγεί στις ετεροβαρείς διακρίσεις των ανθρώπων. Γιατί, αν στο φυσικό κόσμο η διαφορετικότητα προκαλεί και συνθέτει την αρμονία, πόσο μάλλον το φαινόμενο τούτο
πρέπει να λειτουργεί και να εξυφαίνεται στις διανθρώπινες και διαπροσωπικές σχέσεις;

κογένεια, η παιδεία, οι θρησκευτικοί ηγέτες και
καθοδηγητές και τα Μέσα Ενημέρωσης. Και χαίρομαι, γιατί η θεματολογία του Συνεδρίου τούτου
κινείται σ’ αυτά τα πλαίσια.
Προσωπικά, είμαι στρατευμένος σ’ αυτή την πορεία. Υπό την προσωπική μου μέριμνα και φροντίδα
λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην Κύπρο το
«Παγκόσμιο Βήμα Θρησκειών και Πολιτισμών».
Συγχαίρω και τους διοργανωτές και τους συντελεστές αυτού του Συνεδρίου. Πάντως στη
ζωή μου πρυτανεύει η αρχή «Small things make
perfection. But perfection is not a small thing». Με
αυτό το σύνθημα, ας προχωρήσομε όλοι μας.

Έχει διατυπωθεί, και αυτή είναι μία εύστοχη
ετυμολογική και εννοιολογική προσέγγιση, ότι ο
όρος «θρησκεία» σημαίνει: «Ο δρόμος που οδηγεί
στο Θεό». Επομένως, σ’ αυτό το θείο μέγεθος, το
κοινώς παραδεκτό και αποδεκτό, πρέπει να ενταχθεί και να κινηθεί ο άνθρωπος και, προπάντων,
σ’ αυτό πρέπει να οικοδομηθεί η αγωγή των νέων
ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι προκλήσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης-μετανεωτερικής εποχής μας είναι πολλές
και υπερβολικά δύσκολες. Ο κοινός παρονομαστής, όμως, όλων των ανθρώπων και του καθενός
ξεχωριστά είναι ο Θεός. Στο κεφάλαιο Θεός ανήκουν όλοι. Επομένως, το μέγεθος αυτό μπορεί, με
μια μεθοδευμένη και σωστή προσέγγιση, να φέρει
τους ανθρώπους πιο κοντά. Να τους δώσει να συνειδητοποιήσουν την αξία του κάθε ανθρώπου, του
οποιουδήποτε, και να τους καταστήσει «δημότες»
και «πολίτες» ή «κοσμοπολίτες» της οικουμενικής
ανθρωπότητας, κατά την εύστοχη διατύπωση των
στωϊκών φιλοσόφων, χωρίς όμως και να αφίστανται της ιδιοπροσωπίας τους.
Ασφαλώς, στο κοπιώδες αλλά υπέροχο τούτο
έργο, σημαντικό ρόλο έχει να διαδραματίσει η οιEνατενίσεις



Οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες κ.κ. Νικηφόρος
και κ. Ησαΐας κατά τη διάρκεια Διάσκεψης

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου,
ο Πανιερώτατος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει
και να ανταλλάξει απόψεις με εμπειρογνώμονες
των διαφόρων θεμάτων του Συνεδρίου, όπως επίσης και με έγκριτους κληρικούς και καθηγητές
των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, απ’ όλες τις
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ηπείρους.
Μέσα στα πλαίσια των επαφών του ο Πανιερώτατος μετέφερε στους συνομιλητές του τις ορθόδοξες χριστιανικές θεολογικές θέσεις και προτάσεις για όλα τα υπό συζήτηση θέματα. Επίσης ο
Πανιερώτατος είχε συναντήσεις με πολιτειακούς
παράγοντες, με τους οποίους συζήτησε θέματα που
αφορούν το Κυπριακό και ειδικότερα την κυπριακή οικονομία.

Λίγα λόγια για το Κέντρο
Το Διεθνές Διαθρησκειακό Κέντρο Διαλόγου
της Ντόχα συστάθηκε από το Κράτος του Κατάρ
μετά την ολοκλήρωση του 5ου ετήσιου Διεθνούς
Συνεδρίου Διαθρησκευτικού Διαλόγου τον Μάιο
του 2007 στην Ντόχα του Κατάρ.
Ο κύριος λόγος δημιουργίας του Κέντρου,
σύμφωνα με τους ιδρυτές του, είναι η διάδοση του
διαλόγου μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών, η ειρηνική συνύπαρξη των λαών και η αλληλοαποδοχή μεταξύ των ανθρώπων.
Αποστολή του Κέντρου είναι επίσης να αναπτύσσει ένα συνεχή εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ μελών διαφόρων θρησκειών με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και ταυτόχρονα την αξιοποίηση των θρησκευτικών αρχών και διδασκαλιών της
κάθε θρησκείας προς όφελος της ανθρωπότητας.
Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν με την
προώθηση της συνεργασίας ατόμων και οργανισμών με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε θρησκείας.

Από την επίσκεψη των Πανιερωτάτων Μητροπολιτών Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου και Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα
στο Υπουργείο Οικονομικών του Κατάρ

Η 8η Διεθνής Διαθρησκειακή
Διάσκεψη
Ο τίτλος του 8ου Διαθρησκειακού Συνεδρίου
της Ντόχα ήταν: «Η ανατροφή της νέας γενιάς βάσει θεμελιωδών αρχών και παραδόσεων. Θρησκευτικές προοπτικές».
Το Συνέδριο λειτούργησε σε τέσσερις θεματικές ενότητες, οι οποίες περιελάμβαναν τα εξής:
l Η οικογένεια:
Η καρδιά της ανατροφής και φροντίδας της
νέας γενιάς
α) Επίδραση της οικογένειας στην ανατροφή των
νέων γενεών.
β) Η αποσύνθεση της οικογένειας και η αποδυνάμωση των θρησκευτικών αξιών των παιδιών.
γ) Η ενίσχυση της κατανόησης των νέων γενεών
για την ανεκτικότητα, την αποδοχή και το σεβασμό των άλλων.
Ομιλητές:

Ο κ. Abdulla Mohammed Senior Executive
Administration, ενώ προσφέρει στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας
αναμνηστικό δώρο κατά την επίσκεψή του
στο Υπουργείο Οικονομικών του Κατάρ
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l Θρησκευτικοί μελετητές και ερευνητές
l Εμπειρογνώμονες στην ψυχολογία και στις οικογενειακές υποθέσεις ανηλίκων.
2. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
α) Οι οραματισμοί των θρησκευτικών λογίων ως
προς το ρόλο των εκπαιδευτικών και κοινωνιEνατενίσεις

κών θεσμών στην ανατροφή των νέων γενεών.
β) Ο ρόλος των σχολείων στην ανατροφή των παιδιών και την αποδοχή του άλλου.
γ) Η σημασία του σχολικού προγράμματος για την
εμφύτευση θρησκευτικών αξιών.
δ) Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος
για την οικοδόμηση μιας θρησκευτικά ισορροπημένης διεθνούς κοινωνίας.
Ομιλητές:
l Ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί και εμπειρογνώμονες στα προγράμματα σπουδών σχολείων και πανεπιστημίων.
l Πώς τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά ΜΜΕ και
οι σύγχρονες τεχνολογίες επηρεάζουν τις νέες γενιές ανθρώπων
α) Τα παιδικά ΜΜΕ, μεταξύ ανατροφής και καθοδήγησης: Θρησκευτικές προοπτικές.
β) Τα θρησκευτικά θέματα στις πληροφορίες των
ΜΜΕ, η ροή της πληροφορίας και η επανάσταση της τεχνολογίας.
γ) Ο ρόλος των ΜΜΕ στην οικοδόμηση της προσωπικότητας του παιδιού και της θρησκευτικής και πολιτιστικής του καλλιέργειας.
Ομιλητές:

Οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος και Ταμασού και
Ορεινής κ. Ησαΐας μαζί με εκπροσώπους Κυπριακών εργοληπτικών εταιριών στο Κατάρ

l Ειδικοί από τα παγκόσμια μέσα ΜΜΕ και εκπρόσωποι γνωστών δορυφορικών καναλιών.
l Γνωστοί δημοσιογράφοι και συγγραφείς με
επιρροή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης.
l Χώροι λατρείας: Τρόποι ενίσχυσης και θετικής
επίδρασης των νέων γενεών.
α) Η θρησκευτική ανατροφή απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης
εποχής.
β) Η επαναφορά του ενεργού ρόλου της λατρείας
στην ανατροφή των νέων.
γ) Ο ρόλος της λατρείας στην εμφύτευση των θρησκευτικών αρχών.
Ομιλητές:
l Εμπειρογνώμονες στην Ψυχολογία
l Εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί
l Εμπειρογνώμονες των ΜΜΕ, δημοσιογράφοι
και συγγραφείς.
Μετά το πέρας του Συνεδρίου, ο Πανιερώτατος, συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, συνάντησαν την Κυπριακή ομογένεια που εργάζεται και ζει στο Κατάρ
και παρευρέθηκαν σε δεξίωση που διοργάνωσε
προς τιμήν τους ο Πρέσβης της Κύπρου στο Κατάρ
κύριος Πανίκκος Κυριάκου.
Eνατενίσεις



Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος μαζί με τον
Πρέσβη της Κύπρου στο Κατάρ κ. Πανίκο
Κυριάκου
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Παρουσίαση βιβλίου

Σ

τις 27 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο Μέγα Συνοδικό του Μετοχίου Κύκκου στη Λευκωσία η παρουσίαση του βιβλίου του Δρος Ιάκωβου
Καρεκλά, Διεθνολόγου - Συνταγματολόγου - Πολιτικού Επιστήμονα.
Το βιβλίο τιτλοφορείται «International law
and politics on Salamis». Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του μίλησαν ο Δρ Βάσος Λυσσαρίδης,

Επίτιμος Πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κινήματος ΕΔΕΚ, ο Καθηγητής Βαγγέλης Κουφουδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης,
ο Βρετανός πρώην πολιτικός Edward du Cann, ο
Αναπληρωτής Καθηγητής του Δικαίου κ. Χρίστος
Κληρίδης, καθώς και ο συγγραφέας Δρ Ιάκωβος
Καρεκλάς. Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε επί
μέρους πτυχές του κυπριακού προβλήματος και
εξέφρασαν τις απόψεις του γύρω από αυτό.

Ο Δρ Βάσος Λυσσαρίδης, Επίτιμος Πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κινήματος
ΕΔΕΚ ενώ ομιλεί. Στη φωτογραφία
διακρίνονται από αριστερά προς δεξιά
οι Βαγγέλης Κουφουδάκης, Ομότιμος
Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, ο
Αναπληρωτής Καθηγητής του Δικαίου
κ. Χρίστος Κληρίδης, ο Βρετανός πρώην
πολιτικός Edward du Cann, ο συγγραφέας Δρ Ιάκωβος Καρεκλάς και η δημοσιογράφος Κατερίνα Χαραλάμπους, συντονίστρια της παρουσίασης του βιβλίου
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Στιγμιότυπο από την παρουσίαση

Χαιρετισμό στην εκδήλωση της παρουσίασης
του βιβλίου απηύθυνε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος. Ο
χαιρετισμός του Πανιερωτάτου έχει ως εξής:
«Εἶναι μέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση, πού

παρουσιάζουμε σήμερα στήν περικαλλῆ αὐτή
Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Μετοχίου Κύκκου τήν
τεκμηριωμένη ἐπιστημονική ἐργασία τοῦ εὐρυμαθέστατου διεθνολόγου, συνταγματολόγου
καί πολιτικοῦ ἐπιστήμονα Ἰάκωβου Καρεκλᾶ,
«International Law and Politics
on Salamis», πού εἶναι μιά ἀναθεωρημένη ἔκδοση διατριβῆς
του, πού κατετέθη γιά τό πτυχίο
τοῦ Διδάκτορος τῆς Φιλοσοφίας
(PH.D.) τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ
Λονδίνου.
Ὁ Ἰάκωβος Καρεκλᾶς, τοῦ
ὁποίου τή συνετή, ἐπίμονη, ἀνοδική πνευματική πορεία παρακολουθῶ ἀπό χρόνια μέ φιλικό
θαυμασμό, ἔρχεται σήμερα μέ
τό μετά χεῖρας πόνημα νά μᾶς
χαρίσει, ὡς ἀπαύγασμα πολυετῶν ἀναδιφήσεων, ἕνα ἔργο,

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρος, ενώ απευθύνει το χαιρετισμό του
Eνατενίσεις
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πού ἀπαιτεῖ γιά τήν ὁλοκλήρωσή του ὄσφρηση
ὀρθῆς κατεύθυνσης πρός ἀναζήτηση, ἀνεύρεση
καί ἀξιοποίηση τῶν στοιχείων.
Ἡ παροῦσα ἐπιστημονική μελέτη ἀποτελεῖ
ἔργο πολύμοχθο, στό ὁποῖο ὁ συντάκτης του Ἰάκωβος Καρεκλᾶς, ὄχι μόνο πρόσφερε τήν εὐρύτητα τῶν σκέψεών του, ἀλλά κατέβαλε καί τεράστιο
μόχθο, ἐντατική ἀναδίφηση καί φιλότιμη ἐπιστημονική προσπάθεια. Δέν ἐφείσθη κόπου καί μόχθου γιά τήν ἀναδίφηση ἀρχείων καί συλλογῶν,
ἐγγράφων, δημοσιευμάτων, μελετῶν, ἐπιστολῶν
καί ἄλλων κειμένων. Μέ γνώση, αἴσθηση, ἀντίληψη καί κατανόηση ταξινομεῖ τά καθέκαστα, καί τά
τοποθετεῖ μέ ἱστορική πληρότητα καί ἀκρίβεια.
Μέ σεβασμό πρός τήν ἱστορική ἀλήθεια καί μέ ζηλευτή γνώση τῶν στοιχείων τοῦ θέματος, ἀλλά καί
μέ σπάνια ὀξύνοια, ἐξετάζει στή διδακτορική διατριβή του τήν Τουρκική εἰσβολή τοῦ 1974 στήν Κύπρο, ἀπό τήν ὀπτική γωνία τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου,
καί ἀναλύει τίς νομικές καί πολιτικές συνέπειές
της, ἀλλά καί μέ ἰδιάζουσα πνευματική διαύγεια
καί ἀδέσμευτη κρίση καταγράφει καί τίς προοπτικές γιά μελλοντική διευθέτηση τοῦ κυπριακοῦ προβλήματος ὑπό τό φῶς τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, τῆς Διεθνοῦς Πολιτικῆς καί τῆς συνταγματικῆς
θεωρίας. Ὁ ἀξιοζήλευτος αὐτός τόμος, πού ἡ μελέτη του φωτίζει τήν ψυχή, συνιστᾷ περίλαμπρο
σημεῖο πνεύματος, ἕνα πόνημα ὕψιστης ἐμβέλειας ἐθνικῆς, μέ παρατηρήσεις, ἀπόψεις καί κρίσεις
εὔστοχες καί ὀξυδερκεῖς, ἕνα βιβλίο πού μᾶς φωτίζει, δημιουργῶντας στή συνείδησή μας γόνιμες
ἀπορίες, διλήμματα καί ἀναθεωρήσεις.
Ὁ Δρ Ἰάκωβος Καρεκλᾶς μέ ἕνα ἀξιοζήλευτο
ἐπιστημονικό ὁπλισμό, μέ πνεῦμα ὀξυδερκές καί

μέ ἀλάθητο καί ὁδηγητικό ἔνστικτο πηγαίνει, σάν
βέλος, κατ’ εὐθεῖαν στίς πηγές, καί μέ σεβασμό
πρός τήν ἱστορική ἀλήθεια καί μέ ζηλευτή γνώση τῶν στοιχείων τοῦ θέματός του προσεγγίζει τά
γεγονότα ἀντικειμενικά καί, χωρίς νά ὡραιολογεῖ,
ἐπιζητεῖ καί ἐπιτυγχάνει ἀποτύπωση οὐσίας καί
πραγμάτων.
Μαζί μέ τήν παρουσίαση τοῦ ἀξιοζήλευτου
αὐτοῦ βιβλίου, πού μέ τή δική του δυναμική δίνει θετικό παρόν στούς δύσκολους καί δίσεκτους
αὐτούς καιρούς πού διανύουμε, τιμοῦμε ἀπόψε
καί τό συγγραφέα του, ἕνα νέο ἄνθρωπο αὐθεντικό, πού κρατεῖ ὑψηλά, φωτεινή καί γρηγοροῦσα,
τή συνείδησή του, μιά συνείδηση ἄγρυπνη καί γυμνασμένη ἀπό μιά ὑψηλόφρονη πνευματοφόρα
ἀγωγή. Τιμοῦμε τή στοχαστική του δεινότητα, τόν
παλμό, τή ζηλευτή ὀξυδέρκειά του, τόν παραστατικό καί λαμπερό του λόγο. Καί γιά τοῦ λόγου τό
ἀληθές σᾶς καλῶ νά θυμηθεῖτε τή σχετική διάλεξη, πού ἔδωσε πέρυσι πάλι στήν αἴθουσα αὐτή .
Τιμοῦμε τόν ἄριστο πτυχιοῦχο τῆς Νομικῆς
Σχολῆς τοῦ Cambridge University καί ἀριστοῦχο
Δόκτορα τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου «London School of Economics
and Political Science», Ἰάκωβο Καρεκλᾶ, πού μέ τό
νεανικό του σφρῖγος, τό θεόσδοτο ἐρευνητικό του
ταλέντο, τό ὀξυδερκές του πνεῦμα, καί τό γνήσιο
ἑλληνικό του αἴσθημα δίνει θαρραλέα καί μαχητικά δυναμικό τό παρόν του στόν πνευματικό, κοινωνικό καί ἐθνικό στίβο.
Τόν ξεχωρίζω γιά τήν ἑλληνοκεντρική του ἐθνική συνείδηση, γιά τήν ἀδέσμευτη κρίση του, γιά
τήν ὀξύτητα καί λαμπερότητα τοῦ μυαλοῦ του,
γιά τήν εὐρυμάθειά του.
Χαίρομαι ἰδιαίτερα τή χάρη καί
δεξιοτεχνία τοῦ λόγου του. Ἄριστος
ἀγγλομαθής, ἀλλά καί ἄριστος ἑλληνομαθής. Γνωρίζει ἄριστα τή μητρική
του γλῶσσα, τήν πανάρχαια γλῶσσα
τῶν Ἑλλήνων, στήν ὁποία ἐκφράστηκαν οἱ σημαντικότερες νοητικές συλλήψεις τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος.
Λάτρης τῆς τέχνης τοῦ λόγου ἀνιδιοτελής, γνωρίζει νά χρησιμοποιεῖ στό
λόγο του τίς λέξεις τοῦ Ὁμήρου, τοῦ
Ἀριστοτέλη, τοῦ Πλάτωνα, τίς λέξεις
πού ἔδωκαν τά φῶτα στήν Εὐρώπη
καί στόν κόσμο ὅλο.
Νέοι, ὅπως ὁ Ἰάκωβος Καρεκλᾶς,
μᾶς κάνουν νά ἐλπίζουμε γιά τήν ἔλευση ἑνός πνευματικότερου καί ψυχικότερου πολιτισμοῦ.

Ο συγγραφέας Δρ Ιάκωβος Καρεκλάς
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Εὔχομαι ἀμείωτος νά παραμείνει ὁ
πνευματικός του οἶστρος καί συνεχής
νά εἶναι ἡ δημιουργική του ἀνάβαση». ■

Eνατενίσεις

Εγκαίνια Έκθεσης Ζωγραφικής

Σώτου Κιτιέως

Σ

τις 24 Σεπτεμβρίου 2010 ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος τέλεσε τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του καταξιωμένου Κύπριου καλλιτέχνη Σώτου
Κιτιέως. Η έκθεση έφερε τον τίτλο «Μεικτή Τεχνική» και πραγματοποιήθηκε στην Γκαλερί Τέχνης
«Δρώμενα» στη Λευκωσία. Ο Πανιερώτατος στον
λόγο του τόνισε πως δέχθηκε με ευχαρίστηση την
πρόσκληση, όπως τελέσει τα εγκαίνια ζωγραφικής
του καλλιτέχνη, προσθέτοντας πως «ᾑ ἀποδοχή
τῆς προσκλήσεως ἐνισχύθηκε καί ἀπό τό γεγονός
ὅτι ἡ σύγχρονη τέχνη, ἐγκαταλείποντας τόν σκοπό
τῆς παραδοσιακῆς τέχνης, δηλαδή τήν ἀπεικόνιση
τοῦ ὡραίου, ἀσχολεῖται μέ τήν ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου καί τόν ψυχισμό του, ἀντικείμενο τό ὁποῖο
ἀποτελεῖ ἔργο καί σκοπό τῆς Ἐκκλησίας μας». «Ὁ
ἄξιος καλλιτέχνης Σῶτος Κιτιεύς, τοῦ ὁποίου ἔχω
τήν τιμή νά τελῶ ἀπόψε τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεώς του», τόνισε ο Πανιερώτατος, «ἀποτελεῖ συμμετοχή τῆς Κύπρου στό παγκόσμιο καλλιτεχνικό
γίγνεσθαι μέ τή δική του πρόταση καί σφραγῖδα».
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Πανιερώτατος
αναφέρθηκε στο έργο του Κύπριου καλλιτέχνη,
τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «στήν ἔκθεση τοῦ
καλλιτέχνη Σώτου Κιτιέως θά δοῦμε ἔργα μεικτῆς
τεχνικῆς, πού ἀνατρέχουν στήν τεχνική τοῦ κολλάζ ἤ ἀσσεμπλάζ καί του Ἀφηρημένου Ἐξπρεσσιονισμοῦ. Ἡ πρωτοποριακή συλλογή του ἀπό κατασκευές πρότυπων μικρῶν τραπεζιῶν σαλονιοῦ
μέ τή χρήση ἀνομοιότυπων ὑλικῶν, ὅπως τό γυαλί,

Eνατενίσεις



τό μάρμαρο, τό ξύλο, τό συρματόσχοινο καί τό σίδερο, καί ἡ χρήση χολετρωτοῦ χαρτιοῦ, ἀνήκουν
στήν τεχνική αὐτή». 
■
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Τιμητική Εκδήλωση για τον τέως
Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας Γλαύκο Κληρίδη

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε η
Εκδήλωση που διοργάνωσε ο
Παναγροτικός Σύνδεσμος Λευκωσίας μέσα στα πλαίσια της
οποίας τιμήθηκε για την πολύπλευρη προσφορά του στην πατρίδα ο Γλαύκος Κληρίδης, τέως Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
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την Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010, στο Ακάκι
και τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου του
ΔΗΣΥ κ. Νίκου Αναστασιάδη. Κατά τη διάρκεια
της Εκδήλωσης, η φιλοξενούσα κοινότητα Ακακίου, 16 άλλες κοινότητες της περιοχής και το
Σωματείο «Ελληνισμός» προσέφεραν τιμητικές
πλακέτες στον τέως Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

Eνατενίσεις

Την Εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του
και ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, ο οποίος σε ομιλία
του εξήρε την προσφορά του τέως Προέδρου, λέγοντας, μεταξύ άλλων, και τα εξής: «Ὁ Γλαῦκος
Κληρίδης γεννήθηκε, γιά νά εἶναι ἡγέτης, μαχητής στήν πρώτη γραμμή τῶν ἀγώνων τῆς
πατρίδας…Μορφές, σάν τόν Γλαῦκο Κληρίδη
συγκινοῦν γιά τό αὐτόνομο μέγεθός τους… Ὁ
Γλαῦκος Κληρίδης εἶναι ὁ ἄνθρωπος, πού σ’
ὅλο τόν πολιτικό του βίο σκεπτόταν, καί σκέπτεται, λογικά καί καθαρά, γιατί ἔχει πάντοτε
τό θάρρος τῆς «ἀδέσμευτης κρίσης», ἔχει πίστη
στά πολιτικά του ἰδεώδη ὣς τίς ὕστατες συνέπειες. Ὄχι μόνο μέ λόγια, ἀλλά καί μέ τήν πράξη καί τή θυσία δείχνει ὅτι «μηδενί ἄλλῳ πείθεσθαι ἤ τῷ λόγῳ ὅς ἄν μοι λογιζομένῳ βέλτιστος
φαίνοιτο».

ὡς στήριγμα καί ἐλπίδα τοῦ χαροπαλαίοντος
κυπριακοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἀλλά καί νωρίτερα,
κατά τήν ἀνώμαλη ἐκείνη δεκαετία 1964-1974,
τή δεκαετία τοῦ ὑποθαλπομένου ὑπό τῆς
Χούντας ἐμφυλίου σπαραγμοῦ, ὁ Κληρίδης
ὑπῆρξε ἡ προέχουσα πολιτική φυσιογνωμία, ἡ
ὁποία μέ τή σοφία της καί τήν πολιτική ἀγχίνοιά της παρεῖχε τίς ἐλπίδες τῆς ἐξομάλυνσης
τῶν ἀντιθέσεων τοῦ λαοῦ. Καί ἀκόμη πιό μπροστά στόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα τοῦ 1955-59,
στήν ἐποποιΐα ἐκείνη, πού ἐνέκλειε τόν πόθο
τῶν γενεῶν γιά τήν ἕνωση τῆς Κύπρου μέ τή
μητέρα Ἑλλάδα, ἡ ἐπιβολή καί τό κῦρος τοῦ
νεαροῦ τότε μάχιμου δικηγόρου Γλαύκου Κληρίδη, πού μέ τό ὀξυδερκές του πνεῦμα καί τόν
λαμπερό του λόγο ἔσωζε ἀπό τίς αἱμοσταγεῖς
χεῖρες τοῦ δυνάστη κατακτητῆ τούς μελλοθάνατους ἀγωνιστές τῆς ἐλευθερίας, δέν ἐβράδυναν νά σημειωθοῦν βαθέως στήν ψυχή τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ».
Ο Πανιερώτατος ολοκλήρωσε την ομιλία
του λέγοντας πως: «Ὁ Γλαῦκος Κληρίδης εἶναι
ὑψιπέτης ἀετός μέ φρόνημα ὑψηλό καί θαρραλέο, ἀλλά εἶναι καί γήινος ἄνθρωπος, μέ κέφι
καί σωστή αἴσθηση τοῦ ἔξυπνου καί λεπτοῦ
χιοῦμορ, ζεῖ δέ σέ κοινωνία οὐσιαστική μέ τή
θάλασσα, ἀπ’ ὅπου ἀντλεῖ σθένος ψυχικό καί
ρώμη σωματική. Τόν εὐχαριστῶ, γιατί μ’ ἔκανε
νά τόν γνωρίσω, καί γέμισε τήν καρδιά μου καλωσύνη».

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Πανιερώτατος αναφέρθηκε στα γεγονότα του 1974 καθώς και σε εκείνα που έλαβαν χώρα ενωρίτερα,
συνδέοντάς τα με την όλη προσφορά του τέως
Προέδρου, σημειώνοντας: «Ἡ φοβερή ἐθνική θε-

ομηνία τοῦ 1974, ὅταν ἡ Κύπρος, θῦμα σκαιᾶς
ἐγωϊστικῆς διπλωματίας, ἔπιπτε ἐλεεινό σύντριμμα ὑπό τό πέλμα ἄγριου κατακτητῆ, καί
ὁλόκληρος ὁ κυπριακός ἑλληνισμός, κλυδωνιζόμενος, κινδύνευε νά καταπνιγεῖ ὑπό τοῦ φρικώδους κατακλυσμοῦ τῆς δουλείας, τόν ἀνέδειξε, ἡ μεγάλη ἐκείνη ἐθνική καταστροφή, ἀγωνιστή καί ἡγέτη ὑπέροχο στίς πολιτικές του κρίσεις καί ἀποφάσεις. Κατά τίς φρικτές ἐκεῖνες
μέρες τῆς κολάσεως, ὁ Γλαῦκος Κληρίδης,
ἀντικαθιστῶντας νομίμως τόν βιαίως ἀνατραπέντα ἀπό τό ἐπάρατο ἰουλιανό πραξικόπημα τῆς ἑλλαδικῆς χούντας Ἐθνάρχη Μακάριο,
ἔδρασε μέ ὀρθή περίσκεψη, καί ἐμφανίσθηκε
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Σε ένδειξη τιμής προς το πρόσωπο του Γλαύκου Κληρίδη, ο Πανιερώτατος προσέφερε σ’ αυτόν πολύτιμο αργυρό αντίγραφο της εικόνας της
Ελεούσας του Κύκκου. 
■
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Στιγμιότυπο από την Εκδήλωση

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε η Εκδήλωση που διοργάνωσε η Πνευματική Αδελφότητα Ελληνίδων
Κύπρου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 85 χρόνων από την
ίδρυσή της. Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις
9 Νοεμβρίου 2010 στο Μέγα Συνοδικό του Μετο-

χίου Κύκκου στη Λευκωσία και εντάχθηκε μέσα
στα πλαίσια της επετείου της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Στην εισαγωγική της ομιλία η Πρόεδρος της
Αδελφότητας κ. Τζίλντα Κωνσταντινίδου αναφέρθηκε στο έργο και στην προσφορά της Αδελφότητας και τόνισε τη σημασία της Εκδήλωσης.

Η Πρόεδρος της Πνευματικής Αδελφότητας
Ελληνίδων Κύπρου κ. Τζίλντα Κωνσταντινίδου κατά τη διάρκεια της ομιλίας της

Η Αντιπρόεδρος της Πνευματικής Αδελφότητας Ελληνίδων Κύπρου κ. Αγγελική Παντελίδου, ενώ παρουσιάζει την τιμωμένη κ. Λήδα
Κουρσουμπά, Επίτροπο Νομοθεσίας-Επίτροπο
Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού
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Απονομή Τιμητικού Διπλώματος στην
κ. Λήδα Κουρσουμπά

διαδραματίζει η Εκκλησία στην υγιή κατάρτιση του
παιδιού. Κάλεσε τους γονείς να φροντίζουν για την
αρμόζουσα πνευματική καλλιέργεια των παιδιών
τους με παράλληλο τακτικό εκκλησιασμό και συμμετοχή στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Τα
πιο πάνω, τόνισε εμφαντικά ο Πανιερώτατος, καλλιεργούν τις παιδικές ψυχές οι οποίες, έχοντας γερά
θεμέλια και αρχές μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο
αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις της αποπνευματικοποιημένης κοινωνίας μας. Ο Πανιερώτατος, τιμώντας την Επίτροπο Νομοθεσίας –Επίτροπο
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κ. Λήδα
Κουρσουμπά, προσέφερε σ’ αυτήν πολύτιμο αργυρό
αντίγραφο της εικόνας της Ελεούσας του Κύκκου.

Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης, η Πνευματική Αδελφότητα Ελληνίδων Κύπρου τίμησε για
την πολύπλευρη προσφορά της την Επίτροπο Νομοθεσίας-Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων
του Παιδιού κ. Λήδα Κουρσουμπά, η οποία και σε
ομιλία της ανέπτυξε το θέμα «Τα δικαιώματα του
Παιδιού στην Οικογένεια».

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, ενώ ομιλεί στην
Εκδήλωση

Η κ. Λήδα Κουρσουμπά κατά τη διάρκεια
της ομιλίας της
Η κ. Κουρσουμπά στην διαφωτιστική της ομιλία ανέλυσε διεξοδικά το θέμα των δικαιωμάτων
του παιδιού στην οικογένεια και αναφέρθηκε στην
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού που υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου του 1989.
Την κ. Κουρσουμπά τίμησε για το πολύπλευρο
έργο της και η Ιερά Μονή Κύκκου δια του Καθηγουμένου της Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου. Ο Πανιερώτατος, στο
λόγο που εκφώνησε, επαίνεσε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια την κ. Κουρσουμπά, ενώ στη συνέχεια
τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση το σημαντικό ρόλο που
Eνατενίσεις



Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, ενώ προσφέρει τιμητικά αργυρό αντίγραφο της εικόνας της Ελεούσας του Κύκκου στην κ. Λήδα Κουρσουμπά
Την Εκδήλωση πλαισίωνε εξαίσιο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από τους Κύπριους καταξιωμένους καλλιτέχνες κ. Αύρα Σιάτη, soprano, κ. Καίτη Οικονομίδου, mezzo soprano, και κ. Μάριο Ιωάννου, πιάνο.  ■
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Εκδήλωση
του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών
«Άγιος Γεώργιος» Μηλικουρίου

Σ

τις 12 Δεκεμβρίου 2010, Κυριακή των
Προπατόρων και ημέρα μνήμης του
Υπέρμαχου της Α’ Οικουμενικής Συνόδου και θαυματουργού Αγίου Σπυρίδωνα, ο Χριστιανικός Σύνδεσμος

Γυναικών «Άγιος Γεώργιος» Μηλικουρίου διοργάνωσε Εκδήλωση πνευματικού περιεχομένου στο
Μηλικούρι. Στην Εκδήλωση συμμετείχαν μεγάλος αριθμός μελών του Χριστιανικού Συνδέσμου
και του Συνδέσμου Αποδήμων του χωριού.

Το πρόγραμμα άρχισε με κοινό εκκλησιασμό
στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου. Τη θεία Λειτουργία
τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μονής Κύκκου
κ. Χρυσόστομος Κυκκώτης, ο οποίος κήρυξε και το
θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας,
τιμήθηκε η μνήμη των Αγίων Προπατόρων. Τιμήθηκε επίσης η μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνα και
έγινε λιτάνευση της αγίας Εικόνας του. Μετά τη
θεία Λειτουργία έγινε συγκέντρωση στη μεγάλη
αίθουσα του Ξενώνα, όπου κυρίες μέλη του Χριστιανικού Συνδέσμου πρόσφεραν σε όλους πλού-

σιο πρόγευμα.
Τα κεραστικά πρόσφεραν η κ. Τζίλντα Κωνσταντινίδου που έκαμε τη γιορτή των Αγίων Προπατόρων και οι κ. Έλλη Μακρή, Ανθή Θεοδούλου
και Ευγενία Ρασποπούλου εις μνήμη της μητέρας
τους αείμνηστης Μαρούλας Ρασποπούλου και της
θείας τους αείμνηστης Άννας Ρασποπούλου, καθώς
και η κ. Ανδρούλα Πετρίδου εις μνήμη των πεθερικών της αείμνηστων Χαράλαμπου Χατζηπέτρου
και Κλεοπάτρας Χαραλάμπους και των γονιών της
Φίλιππου Σαββίδη και Ελένης Φιλίππου.
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Η Εκδήλωση έκλεισε
με ομιλία από τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο
Κυκκώτη με θέμα «Ο
Άγιος Σπυρίδωνας, επίσκοπος Τριμυθούντος, ο
θαυματουργός». Στο τέλος της ομιλίας έψαλλαν
όλοι μαζί το απολυτίκιο
του Αγίου Σπυρίδωνα.
Η Εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία
παρά τη συνεχή βροχόπτωση και τις δύσκολες
καιρικές συνθήκες που
επικρατούσαν καθ’ όλη
τη διάρκεια της ημέρας.

Εκδήλωση

για παιδιά αποδήμων
της κοινότητας Μηλικουρίου

Μ

ε την έγκριση και τις ευλογίες
του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρου πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου
2010 Εκδήλωση για μαθητές του
Γυμνασίου και του Λυκείου, παιδιά αποδήμων της
κοινότητας Μηλικουρίου. Η Εκδήλωση εντάσσεται μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει το Γραφείο Εκκλησιαστικής Διακονίας
της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας,
σε συνεργασία με το Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυναικών «Άγιος Γεώργιος» Μηλικουρίου, για συγκέντρωση και οργάνωση των παιδιών αυτών,
έτσι που να μπορούν ισότιμα να συμμετέχουν στις
δραστηριότητες και τα προγράμματα της Ιεράς
Μητροπόλεως για τους έφηβους.
Στην Εκδήλωση κλήθηκαν και οι γονείς των
παιδιών, οι οποίοι ανέλαβαν και την υποχρέωση
για τη μεταφορά τους στον τόπο της Εκδήλωσης.
Παρέστησαν επίσης τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών Μηλικουρίου. Η Εκδήλωση άρχισε με κοινό
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εκκλησιασμό στον ιερό ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στο ομώνυμο Μετόχιο της Ιεράς Μονής
Κύκκου στη Λευκωσία. Μετά τη θεία Λειτουργία,
έγινε συγκέντρωση στο Συνοδικό, όπου οι εκεί μοναχές πρόσφεραν σε όλους πρόγευμα.
Στη συνέχεια ο Διευθυντής Εκκλησιαστικής
Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και
Τηλλυρίας Δρ Νίκος Νικολαΐδης μίλησε για το περιεχόμενο της ευαγγελικής περικοπής της ημέρας
και ακολούθως έγινε συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων για το σκοπό της Εκδήλωσης και των
τρόπων με τους οποίους η προσπάθεια μπορεί να
συνεχιστεί. Αποφασίστηκε παρόμοια εκδήλωση να
γίνεται μια φορά το μήνα στον ίδιο χώρο και παρακλήθηκαν οι γονείς να συνοδεύουν τα παιδιά λόγω
των μεγάλων αποστάσεων που τα παιδιά έχουν να
διανύσουν. Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε για
τις 30 Ιανουαρίου 2011.
Σε όλα τα παιδιά που παρευρέθηκαν στην Εκδήλωση προσφέρθηκαν ως δώρο από τη Μητρόπολή μας δύο μικρά βιβλία. 
■
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«Συναπάντημα
στη Γενέτειρά μας»

Σ

-Μηλικούρι

τις 12 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο χωριό Μηλικούρι για τρίτη
συνεχή χρονιά η καθιερωμένη πλέον
ετήσια φιλανθρωπική και καλλιτεχνική Εκδήλωση του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών «Άγιος Γεώργιος» Μηλικουρίου, «Συναπάντημα στη Γενέτειρά μας».

τουργία τέλεσε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Αγαθόνικος Κυκκώτης, Πρωτοσύγκελλος
της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας,
συλλειτουργούντος του εφημερίου του ναού Παπαχαράλαμπου Ευσταθίου.

Η Εκδήλωση τελούσε υπό την υψηλή προστασία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ.
Νικηφόρου και αυτή τη φορά είχε σκοπό να δώσει
την ευκαιρία στα μέλη του Χριστιανικού Συνδέσμου που είναι διασκορπισμένα παντού, να συναντηθούν στο χωριό τους για να γνωριστούν και να
συνδεθούν καλύτερα, τόσο μεταξύ τους, όσο και
με τους μόνιμους κατοίκους του χωριού και να ξαναπεράσουν όλοι μαζί μια μέρα στο όμορφο Μηλικούρι. Στην Εκδήλωση συμμετείχαν και οι σύζυγοι των μελών του Χριστιανικού Συνδέσμου.
Το πρόγραμμα της Εκδήλωσης άρχισε με κοινό
εκκλησιασμό και μνημόσυνο των αποθανόντων
μελών του Χριστιανικού Συνδέσμου. Τη θεία Λει230
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Ακολούθησε κοινό πρόγευμα στον Ξενώνα του
χωριού που με πολλή αγάπη ετοιμάστηκε και προσφέρθηκε σε όλους από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Χριστιανικού Συνδέσμου.
Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με προσκύνημα
στην Ιερά Μονή Κύκκου και έκλεισε με πλούσιο
καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια από το μουσικό
σχήμα «Ανατολική Μεσόγειος» του Μιχάλη Χα-
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τζημιχαήλ καθώς και με κοινό πλούσιο γεύμα που
πρόσφερε για την Εκδήλωση η Ιερά Μητρόπολη
Κύκκου και Τηλλυρίας.
Στην ομιλία της η Πρόεδρος του Χριστιανικού
Συνδέσμου Γυναικών Μηλικουρίου κ. Ανδρούλα
Πετρίδου, ανέφερε ότι με το «Συναπάντημα στη
Γενέτειρά μας» άνοιξε ουσιαστικά ο κύκλος των
δραστηριοτήτων του Συνδέσμου κατά τη νέα χρονιά 2010-2011, που άρχισε ήδη από την 1η Σεπτεμ-

231

βρίου 2010 με την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους. Γι’ αυτό αναφέρθηκε σε δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο νέο προγραμματισμό
του Συνδέσμου. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια πληροφόρησε το ακροατήριο ότι θα συνεχιστεί και κατά
τη νέα χρονιά ο Κύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής
και ότι, όπως και πέρσι, θα γίνεται κάθε πρώτη
Δευτέρα του μήνα στον Αρχάγγελο στη Λευκωσία, υπό την ευθύνη του Δρος Νίκου Νικολαίδη,
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Εκδήλωση αυτή είναι ανοικτή και στα μέλη των άλλων
Χριστιανικών Συνδέσμων της Μητρόπολής μας
που τυγχάνει να διαμένουν στη Λευκωσία.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μια εντελώς νέα
προσπάθεια του Χριστιανικού Συνδέσμου, την
προσπάθεια για οργάνωση των παιδιών και των
εφήβων σε συνεργασία και βοήθεια του Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας
της Μητροπόλεώς μας. Όπως
είπε, το μέλλον ανήκει στους νέους και πρέπει να τους δοθούν
οι ευκαιρίες να γνωρίσουν και
να αγαπήσουν το χωριό τους, να
συνδεθούν μεταξύ τους και να
νιώθουν την ανάγκη να συναντούνται κάθε τόσο, γιατί μόνο
έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να κρατηθεί η κοινότητα ζωντανή. Το εγχείρημα
είναι δύσκολο και ο στόχος πολύ
ψηλός, γι’ αυτό και ζήτησε τη
βοήθεια όλων και ιδιαίτερα των
γονιών για την επίτευξή του.

στησε όλους τους συντελεστές
της Εκδήλωσης. Ιδιαίτερα θερμά
ευχαρίστησε τον Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο και εξέφρασε προς αυτόν την βαθειά ευγνωμοσύνη του Συνδέσμου για
την παντός είδους στήριξη που
του παρέχει. Ιδιαίτερα τον ευχαρίστησε που έθεσε την Εκδήλωση υπό την υψηλή προστασία
του και που πρόσφερε σε όλους
το γεύμα δωρεάν. Θερμά ευχαρίστησε και τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Αγαθόνικο
Κυκκώτη, Πρωτοσύγκελλο της
Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας και Έφορο της Ιεράς Μονής Κύκκου που, παρά το βεβαρημένο του πρόγραμμα, βρίσκει πάντα το χρόνο να ασχοληθεί με
τον Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυναικών Μηλικουρίου και ανταποκρίνεται θετικά στα αιτήματά
του. Ευχαριστίες εξέφρασε και προς το Διευθυντή Εκκλησιαστικής Διακονίας της Μητρόπολης
Δρα Νίκο Νικολαίδη για τη συνεργασία του και
τη βοήθεια που πρόσφερε στη διοργάνωση της
Εκδήλωσης και γενικά προς το Σύνδεσμο, καθώς
και προς το προσωπικό του εν λόγω Γραφείου
για τη συνεργασία και βοήθειά του. Τέλος ευχαρίστησε θερμά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου για την άψογη συνεργασία
τους και για το θεάρεστο έργο που επιτελούν. Η
Εκδήλωση, στην οποία έλαβαν μέρος 250 άτομα,
σημείωσε μεγάλη επιτυχία. 
■

Τέλος η κ. Πετρίδου ευχαρί232



Eνατενίσεις

Αναμνηστική φωτογραφία
μελών των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών Κάμπου και
Τσακκίστρας στο Καθολικό
της Ιεράς Μονής του Ιδρυτή και
Προστάτη της Εκκλησίας Κύπρου Αποστόλου Βαρνάβα

Άλλη αναμνηστική φωτογραφία στο προαύλιο του ιερού
ναού Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στην Ξυλοτύμπου

Εκδρομή Χριστιανικών
Συνδέσμων Γυναικών
Κάμπου - Τσακίστρας

Σ

τις 13 Νοεμβρίου 2010 οι Χριστιανικοί
Συνδέσμοι Γυναικών Τσακίστρας και
Κάμπου διοργάνωσαν προσκυνηματική εκδρομή στο κατεχόμενο Μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή και
προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Με ιδιαίτερη συγκίνηση τα μέλη των Συνδέσμων εισήλθαν
στο ναό της Μονής και προσκύνησαν με ευλάβεια
την εικόνα του Αποστόλου, φέρνοντας στη μνήμη τους τα νεανικά τους χρόνια, όταν η νήσος μας
ήταν ελεύθερη και επισκέπτονταν την ιστορική
Μονή. Τα μέλη των Συνδέσμων προσκύνησαν και
στον ιερό τάφο του Αποστόλου, ο οποίος βρίσκεται
πλησίον της Μονής.
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και σε άλλες μονές της Κύπρου,
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όπως εκείνη του Αγίου Κενδέα, των Αγίων Ραφαήλ, Ειρήνης και Νικολάου, καθώς και εκείνη του
Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου. Τα μέλη των Συνδέσμων συνόδευε κατά τη διάρκεια της εκδρομής
ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος
Κυκκώτης.
Η όλη εκδρομή αποτέλεσε για τα μέλη των
Συνδέσμων πλούσια πνευματική εμπειρία με αξέχαστες αναμνήσεις, ενώ συνέβαλε ταυτόχρονα
στην ανάπτυξη αδελφικού κλίματος μεταξύ των
μελών, κάτι που αναγνωρίστηκε από όλους.
Η ικανοποίηση που προσφέρουν οι εκδρομές
αυτού του είδους και η απήχησή τους στα μέλη
οδήγησε τους Συνδέσμους στην απόφαση διοργάνωσης παρόμοιας εκδρομής σε σύντομο χρονικό
διάστημα. 
■
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Εθνική επέτειος
28ης Οκτωβρίου
στον Κάτω Πύργο

Μ

χαιρετισμό της οποίας δέχθηκαν ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος
Κυκκώτης, ο κοινοτάρχης Κάτω Πύργου κ. Κώστας Μιχαηλίδης, ο Βουλευτής των Οικολόγων
κ. Γιώργος Περδίκης, ο οποίος κατάγεται από τον
Κάτω Πύργο, οι στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές της περιοχής και πλήθος κόσμου.

Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας, ακολούθησε παρέλαση στην κύρια οδό της κοινότητας, το

Στην παρέλαση συμμετείχαν παιδιά των Σχολείων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Κάτω
Πύργου καθώς και στρατιώτες του Τάγματος της
περιοχής. 
■

ε κάθε λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος η Εθνική επέτειος
της 28ης Οκτωβρίου στον Κάτω
Πύργο Τηλλυρίας. Της θείας
Λειτουργίας προέστη ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και
Τηλλυρίας Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος Κυκκώτης
συλλειτουργούντος του εφημέριου της κοινότητας Οικονόμου Ανδρέα Σπύρου.
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Στιγμιότυπο από τον
Αγιασμό που τελέστηκε
με την ευκαιρία της φετινής έναρξης των Κατηχητικών Συνάξεων στον
Κάτω Πύργο Τηλλυρίας

Ο Διευθυντής του Γραφείου
του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας, Πρωτοπρεσβύτερος
Παρασκευάς Παπαμιχαήλ,
ενώ ομιλεί σε παιδιά των
Κατηχητικών Συνάξεων του
Κάτω Πύργου Τηλλυρίας

Κατηχητικές Συνάξεις
ε την ευλογία και την έμπρακτη στήριξη του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρου συνεχίζονται
με μεγάλη επιτυχία για τέταρτη χρονιά οι Κατηχητικές Συνάξεις για τα
παιδιά των Δημοτικών, Γυμνασίων
και Λυκείων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας
Κύκκου και Τηλλυρίας.
Η φετινή έναρξη των Συνάξεων έγινε στις
10 Οκτωβρίου από τον Πρωτοσύγκελλο της Μητροπόλεώς μας Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη
Αγαθόνικο Κυκκώτη. Ο Πανοσιολογιώτατος επισκέφθηκε την κοινότητα Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, όπου τέλεσε Αγιασμό και μίλησε στα παιδιά
για την αξία της συμμετοχής στα Μυστήρια της
Εκκλησίας. Την κοινότητα Κάτω Πύργου επισκέφτηκε επίσης στις 31 Οκτωβρίου και ο Διευθυντής
του Γραφείου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη
μας, Πρωτοπρεσβύτερος Παρασκευάς Παπαμιχαήλ, ο οποίος μίλησε στα παιδιά για τα κυριότερα
προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν
κατά τη διάρκεια της εφηβικής τους ηλικίας.
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Στις Κατηχητικές Συνάξεις αναλύονται και
συζητούνται διάφορα θέματα από τους Θεολόγους
της Μητροπόλεώς μας, καθώς και επί μέρους ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά. Φέτος η προσέλευση των παιδιών στις Συνάξεις παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη και ο αριθμός τους έφθασε στους εκατό. Κατηχητικές Συνάξεις γίνονται
εκτός από τον Πύργο, και για τα παιδιά των κοινοτήτων Τσακκίστρας και Κάμπου.
Μέσα στα πλαίσια των Συνάξεων πραγματοποιούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, και
προσκυνηματικές και ψυχαγωγικές εκδρομές σε
διάφορα μέρη της Κύπρου, που αποτελούν ευκαιρίες πνευματικής τροφοδοσίας και συμβάλλουν
στην καλλιέργεια ομαδικού κλίματος. Κατά τον
ίδιο τρόπο η Μητρόπολή μας διοργανώνει κάθε έτος
προσκυνηματικές και ψυχαγωγικές εκδρομές στο
εξωτερικό. Μέχρι σήμερα, τα παιδιά που συμμετέχουν στις Κατηχητικές Συνάξεις επισκέφθηκαν
το Ισραήλ και τους Αγίους Τόπους και πολλά νησιά
της Ελλάδος, όπως την Τήνο, τη Ρόδο, τη Σαντορίνη και τη Σύρο. 
■
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Μια εκδρομή
των νέων μας

Η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο χωριό Ορούντα της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Μόρφου

τις 18 Δεκεμβρίου ομάδα παιδιών της
Κατηχητικής Κίνησης της Μητροπόλεώς μας από τις κοινότητες Κάτω
Πύργου Τηλλυρίας, Κάμπου και Τσακκίστρας πραγματοποίησε εκδρομή
- προσκύνημα στην Ιερά Μονή ΑγίEνατενίσεις



ου Νικολάου στην Ορούντα. Τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία να συνομιλήσουν με τη Γερόντισσα της
Μονής Ιουστίνη και να προσκυνήσουν τεμάχιο
του λειψάνου του Αγίου νεομάρτυρος Φιλουμένου
του Κυπρίου που πρόσφατα κατατάγηκε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
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Η
ανάπαυλα αυτή
των παιδιών από το φόρτο
και το άγχος της σχολικής
πραγματικότητας συνεχίστηκε στη Λευκωσία.
Στο Μετόχι του Κύκκου
επισκέφθηκαν τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
μας κ.κ. Νικηφόρο, για να
λάβουν την ευλογία του.
Ο Πανιερώτατος υποδέχτηκε τα παιδιά με ιδιαίτερη χαρά στο γραφείο του,
άκουσε τις σύντομες προσφωνήσεις τους και τους
διαβεβαίωσε ότι θα στέκεται πάντα στο πλάι τους ως
πνευματικός τους πατέρας
σε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζουν, σε προσωπικό
και κοινοτικό επίπεδο.

Παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για
το ποιμαντικό έργο που επιτελείται από το Γραφείο
Εκκλησιαστικής Διακονίας, γεγονός που αντικα238



τοπτρίζεται, όπως είπε, στη μεγάλη ανταπόκριση
των νέων που συμμετέχουν στις πνευματικές και
άλλες δραστηριότητες της Μητροπόλεως.
Eνατενίσεις

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία
με ενθουσιασμό να συζητήσουν
με τον Ποιμενάρχη τους διάφορα
ζητήματα που τους απασχολούν,
εκφράζοντας συνάμα την ευγνωμοσύνη τους προς το πρόσωπό
του για τα όσα έχει μέχρι τώρα
προσφέρει στις κοινότητές τους
και στα ίδια. Ιδιαίτερα επισήμαναν
ως έμπρακτο παράδειγμα την πρόσφατη κατασκευή δύο υπερσύχρονων γηπέδων futsal στον Πύργο για την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους στην περιοχή.

Με την ευχαρίστηση και ικανοποίηση
διάχυτη στα πρόσωπά τους όλοι οι νέοι μας,
αφού έλαβαν ως ευλογία από τον Πανιερώτατο ορθοδοξα χριστιανικά βιβλία, συνέχισαν την εκδρομή τους σε εμπορικό κέντρο
της Λευκωσίας και παρακάθισαν σε γεύμα,
προσφορά του Πανιερωτάτου. Η ψυχαγωγία
των νέων συνεχίστηκε σε Λούνα Παρκ στο
κέντρο της Πρωτεύουσας.
Το ταξίδι της επιστροφής, αν και μακρύ, εντούτοις ήταν όχι και τόσο κοπιαστικό. Οι πλούσιες πνευματικές και ψυχαγωγικές εμπειρίες της εκδρομής είναι
βέβαιο ότι θα συντροφεύουν τη σκέψη
και τη ζωή τους. 
■
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

«ΤΗΛΛΥΡΙΑ, ΜΝΗΜΕΣ,
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ»
l Του Στυλιανού Περδίκη
Διευθυντή Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου

Κ

υκλοφόρησαν σε ανεξάρτητο τόμο τα
πρακτικά του συνεδρίου, που διοργάνωσε το Μουσείο της Ιεράς Μονής
Κύκκου στον Κάτω Πύργο στις 4
και 5 Απριλίου 2009 με γενικό θέμα:
«Τηλλυρία, Μνήμες, Ιστορία και Αρχαιολογία».
Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανάσυρση από
την αφάνεια και η ενασχόληση με την παραμελημένη, αλλά συνάμα ηρωϊκή, περιοχή της Τηλλυρίας, η οποία από το 1964 βιώνει την τουρκική επιθετικότητα, μένοντας αποκλεισμένη και σχεδόν
τελείως αποκομμένη από τις υπόλοιπες περιοχές
του νησιού, που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.
Παρά τα δεινά και τις ανυπέρβλητες δυσκολίες, η
Τηλλυρία, χάρις στην ιδιαίτερη αγάπη των κατοίκων της, εις πείσμα των καιρών και των ισχυρών
εξακολουθεί να αντιστέκεται και να επιβιώνει.
Δώρο Θεού υπήρξε η συμπερίληψή της στη νεοσύστατη Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας,
κάτω από την πνευματική καθοδήγηση του οτρηρού Μητροπολίτη Νικηφόρου. Με τον Νικηφόρο ηγέτη της η Τηλλυρία αποκτά νέο εκτόπισμα,
καλύτερο μέλλον. Ψήγμα των νέων καιρών, που
έρχονται, ήταν και η οργάνωση του συνεδρίου αυτού, καθώς και η έκδοση των πρακτικών του. Όλη
η οικονομική κάλυψή τους προήλθε από τη γεραρά Μονή της Παναγίας του Κύκκου.
Ο τόμος αποτελείται από 524 σελίδες. Σ’ αυτόν
περιλαβάνονται όλες οι εισηγήσεις, που έγιναν στο
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συνέδριο, καθώς επίσης το πρόγραμμα του συνεδρίου, η προσφώνηση και οι χαιρετισμοί.
Συγκεκριμένα ο τόμος αποτελείται:
l Προσφώνηση από τον διευθυντή του Μουσείου
της Ιεράς Μονής Κύκκου κ. Στυλιανό Περδίκη.
l Χαιρετισμός από τον πρόεδρο της κοινότητας
Κάτω Πύργου κ. Κώστα Μιχαηλίδη.
l Χαιρετισμός και κήρυξη των εργασιών από τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο.
- Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους, Εισαγωγή στη γεωγραφία της Τηλλυρίας.
- Ευστάθιος Ράπτου, Αρχαία ιερά και λατρείες στην
περιοχή της Τηλλυρίας.
- Γιάννης Βιολάρης, Η ανασκαφή ενός τάφου της
Ελληνιστικής και της ρωμαϊκής περιόδου στη
Μανσούρα.
- Ελευθέριος Χαραλάμπους, Τεχνολογία κυπριακών επιδαπέδιων ψηφιδωτών. Τα ψηφιδωτά της
Μανσούρας.
- Χρήστος Οικονόμου, Η εισαγωγή του χριστιανισμού στην Κύπρο και την Τηλλυρία.
- Γιώργος Φιλοθέου, Η εκκλησία της παναγίας της
Γαλόκτιστης στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας.
- Διομήδης Μυριανθεύς, Ναοί και παρεκκλήσια
της Τηλλυρίας.
- Στυλιανός Περδίκης, Αρχαιολογική ανασκαφή
Eνατενίσεις

στην τοποθεσία «Αυλή» στον Πάνω Πύργο Τηλλυρίας.
- Βασιλική Λυσάνδρου, Μεσαιωνικό παρατηρητήριο στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας.
- Αιμιλία Στυλιανού, Η Τηλλυρία στις αρχαίες και
μεσαιωνικές πηγές.
- Μενέλαος Ν. Χριστοδούλου, Ένα αυτοκρατορικό
τραγούδι του γάμου από την Τιλλιρία.
- Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Έθιμα του κύκλου της
ζωής στα χωριά της Τηλλυρίας.
- Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Χαρτογραφικά Τηλλυρίας.
- Νάσα Παταπίου, Ιστορικές ειδήσεις για την Τηλλυρία από ανέκδοτες βενετικές πηγές (16ος αι.).
- Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, Ψηλαφώντας τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τηλλυρία.
- Χρίστος Κυριακίδης, Δημογραφικά δεδομένα των
χωριών της περιοχής Τηλλυρίας κατά την αγγλοκρατία (1878 – 1960).
- Πέτρος Παπαπολυβίου, Πολύκαρπος Ιωαννίδης:
μια πρώτη προσέγγιση στη ζωή και στην πολιτική του δραστηριότητα στη διάρκεια της αγγλοκρατίας.
- Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου, Οι εθελοντές της
περιοχής Τηλλυρίας κατά τον β΄ παγκόσμιο πόλεμο.
- Κωστής Κοκκινόφτας, Η Τηλλυρία στην κυπριακή ιστοριογραφία του 19ου αιώνα.
- Νίκη Χριστοδούλου, Το γλωσσικό ιδίωμα της
Τιλλιρίας.
- Γεώργιος Διάκος, Θρησκευτική παράδοση στην
περιοχή Πύργου Τηλλυρίας διά μέσου των αιώνων.
- Μαρία Φιλοκύπρου, Παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Πάνω και Κάτω Πύργου Τηλλυρίας.
- Σάββας Παύλου, Η θυσία και η σταύρωση της
Τηλλυρίας στην ελληνική ποίηση.
- Άντρος Παυλίδης, Η Τηλλυρία ως διαχρονικός
γεωγραφικός χώρος.
Πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αρχιτεκτονικά
σχέδια και χάρτες διανθίζουν τα διάφορα κείμενα.
Συγκεκριμένα ο τόμος περιέχει 118 έχρωμες φωτογραφίες, 114 μαυρόασπρες, 46 αρχιτεκτονικά
σχέδια, 15 σχεδιαγράμματα. Όλες σχεδόν οι εργασίες συνοδεύονται από σύντομη περίληψη στην
Αγγλική γλώσσα, ώστε το μη ελληνόγλωσσο κοινό
να έχει σχετική πρόσβαση στα κείμενα των πρακτικών.
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Τη φιλολογική επιμέλεια του τόμου έκανε ο
Μενέλαος Χριστοδούλου, το εξώφυλλο του βιβλίου
φιλοτέχνησε ο Γιώργος Σιμώνης και την επιμέλεια
της έκδοσης είχε ο Στυλιανός Περδίκης. Το βιβλίο
εντάχθηκε στη σειρά του Μουσείου Κύκκου Πρακτικά Συνεδρίων με αριθμό 2, και έλαβε το ISBN:
978-9963-580-60-6.
Ο τόμος διατίθεται προς δέκα ευρώ και οι εισπράξεις θα διατεθούν για συνέχιση των ανασκαφών που διενεργεί το Μουσείο της Ιεράς Μονής
Κύκκου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων
στην τοποθεσία «Αυλή» στον Πάνω Πύργο Τηλλυρίας.
Με την ολοκλήρωση όλων όσων σχετίζονται
με το πιο πάνω συνέδριο εξαγγέλλεται η διοργάνωση του Β΄ Επιστημονικού Συνεδρίου για την
Τηλλυρία. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του
Μουσείου Κύκκου στις διευθύνσεις: Μουσείο
Κύκκου, Τ.Κ. 28183, Λευκωσία 2091, ή στο τηλέφωνο 22 370002 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
mimk@cy.net.
Σας αναμένομε για μια νέα επιστημονική πανδαισία στην ηρωϊκή Τηλλυρία.
■
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Η επιστροφή και αναπαλαίωση της Ιεράς
Μονής Γενεσίων της Θεοτόκου Μόσχας
-Θαύμα της Παναγίας της Κυκκώτισσας

Στιγμιότυπο από την αρχιερατική θεία Λειτουργία, στην οποία προέστη η Α.Μ. ο Πατριάρχης Μόσχας κ.κ. Αλέξιος

εταξύ της 23ης και 29ης Νοεμβρίου
2010 ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου
και Τηλλυρίας Αρχιμανδρίτη κ. Αγαθόνικο Κυκκώτη, επισκέφθηκε τη
Μόσχα, προκειμένου να συμμετάσχει
στους επίσημους εορτασμούς της συμπλήρωσης 650
χρόνων από την ίδρυση της Ιεράς Μονής Γενεσίων
της Θεοτόκου και της αναπαλαίωσής της. Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε συνέχεια της προσευχής προς την
Παναγία την Ελεούσα του Κύκκου από την Ηγουμένη
Ιουλιανία η οποία και ζήτησε τη βοήθεια της Μεγαλόχαρης του Κύκκου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να
επιστραφεί η εν λόγω Μονή στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Μόσχας. Και επειδή τα ανυπέρβλητα εμπόδια
της επιστροφής υπερπηδήθηκαν και η Μονή, όχι μόνο
επιστράφηκε αλλά και αναπαλαιώθηκε, το γεγονός
αυτό αποδόθηκε από όλους στη Ρωσία ως θαύμα της
Παναγίας του Κύκκου. Έτσι ο Μητροπολίτης Ησαΐας
και ο Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος μετέβησαν στη Μόσχα
και για το σκοπό αυτό, μεταφέροντας αντίγραφο –ευλογία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη και Ηγουμένου
της Μονής Κύκκου κ.κ. Νικηφόρου, αλλά και παραλαμβάνοντας το υπεσχημένο τάμα της Ηγουμένης Ιουλιανίας προς την Παναγία του Κύκκου, που είναι ένα
χρυσοΰφαντο κάλυμμα της αγίας Εικόνας της. Το αντίγραφο της Ελεούσας του Κύκκου τοποθετήθηκε στο
Καθολικό της Μονής, το οποίο αναστηλώθηκε, αφού
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Φωτογραφία από την τέλεση του Αγιασμού στο
Καθολικό της Ιεράς Μονής των Γενεσίων της
Θεοτόκου στη Μόσχα από την Α.Μ. τον Πατριάρχη Μόσχας κ.κ. Αλέξιο. Διακρίνονται,
μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Κυρήνης κ.
Αθανάσιος (κύπριος την καταγωγή) και ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας

είχε υποστεί και αυτό καταστροφή κατά τη διάρκεια
της Οκτωβριανής Επανάστασης του 1917. Τα εγκαίνια
έγιναν από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Μόσχας κ.κ.
Κύριλλο, ο οποίος και τέλεσε τη θεία Λειτουργία, συλλειτουργούντων των Πανιερωτάτου Μητροπολίτου
Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα και άλλων Ιεραρχών της
Ρωσικής Εκκλησίας.
Με την ευκαιρία της εκεί παρουσίας του, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής μίλησε σε
Συνέδριο που οργάνωσε το Μουσείο Tretiakov, με θέμα:
«Η ιστορία της Ιεράς Μονής Κύκκου και οι σύγχρονες
σχέσεις μεταξύ Εκκλησιών Ρωσίας και Κύπρου».

Eνατενίσεις

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ κ. ΗΣΑΪΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ
ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ
ΔΩΡΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ZACHATIEVSKY ΜΟΣΧΑΣ
Μακαριώτατε,
Πατριάρχα Μόσχας καί πάσης Ρωσίας κ.κ. Κύριλλε,
Θεοτίμητη Χορεία τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν καί Ἐπισκόπων,
Τιμιωτάτη Ὁμήγυρη τῶν Πρεσβυτέρων,
Χριστοτερπή δῆμε τῶν Διακόνων,
Ὁσιολογιωτάτη Ἡγουμένη τῆς Θεοπερίβλεπτης
Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἄννας Zachatievsky,
Σεβάσμιε θίασε τῶν Μοναζουσῶν,
Λαέ τοῦ Θεοῦ ἠγαπημένε,
Θερμές καί ἐκ μέσης καρδίας ἐκφράζομε τίς εὐχαριστίες μας πρός τό Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας Κύριό
μας Ἰησοῦ Χριστό καί τή Μητέρα του, Ὑπεραγία Θεοτόκο, γιατί ἀξιωθήκαμε σήμερα νά τελέσομε τή θεία
Λειτουργία καί να μεθέξομε αὐτῆς τῆς λατρευτικῆς
σύναξης. Εὔχεσθε, Μακαριώτατε, ὁ Κύριός μας νά
εὑρίσκεται πάντοτε ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν.
Ἀλλά ἡ συγκίνησή μας μεγιστοποιεῖται, γιατί σήμερα εὑρισκόμεθα κάτω ἀπό τούς θόλους τοῦ πάνσεπτου καί αναπαλαιωμένου τούτου Ναοῦ τῶν Γενεσίων τῆς Υπεραγίας Θεοτόκου που αποτελεί το Καθολικό της Ιεράς Μονής της Αγίας Άννας, ὡς ἀπεσταλμένοι τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου καί
Τηλλυρίας καί Ἡγουμένου τῆς σεβασμίας Μονῆς τῆς
Ἐλεούσης τοῦ Κύκκου κ. κ. Νικηφόρου.
Εἴμαστε ἐδῶ, μέ τόν Ἅγιο Πρωτοσύγκελλο τῆς
Μονῆς μας Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Ἀγαθόνικο,
προκειμένου νά ὑποδεχθοῦμε καί νά γίνομε κομιστές
τοῦ Χρυσοποίκιλτου Καλύμματος τῆς ἱερᾶς καί ἐφέστιας Εἰκόνας τῆς Μονῆς μας, τοῦ πανίερου τούτου
σεμνώματος καί θησαυρίσματος σύνολης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τό ὁποῖον ἱστόρησαν τά ἱερά χέρια
τοῦ Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ.
Ἄς κροτήσουν, λοιπόν, σήμερα σάλπιγγες καί
γλῶσσες ἄς λαλήσουν πολύφθογγα τά μεγαλεῖα τῆς
Παρθένου Μαρίας. Καί Δαυϊτικῶς, ἄς μελωδήσομε
πρός τήν «Καλλονὴν τοῦ Ἰακὼβ» (ψαλμ. 46,4), «τό κειμήλιον τοῦτο τῆς οἰκουμένης», κατά τόν ἅγιο Κύριλλο
Ἀλεξανδρείας. Γιατί ὁ ὑπερβάλλον ζῆλος καί «ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν ἀγάπη» τῆς Γερόντισσας Ἰουλιάνας
καί τῆς τιμίας συνοδείας της, ὡς ἀντίδωρο εὐχαριστιῶν
καί ὡς κατάθεση εὐγνωμοσύνης, μπροστά στά θαυμαστά ἔργα, πού ἡ Παναγία ἡ Κυκκώτισσα ἐπιτέλεσε καί
πρόσφερε σ᾿ αὐτές, χειροτέχνησαν μέ θεοφιλή ὑπομονή καί δεξιότητα τόν ἐξαίρετο τοῦτο καταπλουτισμό
τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Κυκκώτισσας.
Τό διάχρυσο καί πεποικιλμένο τοῦτο ὡράϊσμα
ἔρχεται νά διατρανώσει στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
τῆς Ρωσικῆς γῆς καί τῆς Κύπρου, ἀλλά καί στά πέρα-
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τα τῆς οἰκουμένης, γιατί εἶναι ἑκατοντάδες οἱ χιλιάδες
τῶν Προσκυνητῶν πού ἐπισκέπτονται τή Μονή μας
κάθε χρόνο, ὅτι ζῆ Κύριος ὁ Θεός καί ὅτι εἶναι θαυμαστά τά ἔργα του καί ὅτι διαρκής καί ἀδιάλειπτη εἶναι
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἡ σκέπη τῶν Ἱερῶν Μονῶν
της καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
Ἐμεῖς, Μακαριώτατε, Πάτερ καί Δέσποτα, κομίζοντας τό ἱερό τοῦτο περικάλυμμα στή Μονή τῆς μετανοίας μας, θά διαλαλήσομε τά θαυμάσια τῆς Θεοτόκου γιά τήν ἐπανοικοδόμηση τοῦ ἱεροῦ τούτου τεμένους, καί θά ὑπομνήσομε στό λαό μας τούς ἄρρηκτους
δεσμούς μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Κύπρου καί Ρωσίας.
Θά διερμηνεύσομε ἐπίσης τίς ἱερές σχέσεις τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου μέ τόν Ὀρθόδοξο Ρωσικό λαό,
τοῦ ὁποίου ἡ εὐλάβεια ἀνέκαθεν ἦταν καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι μοναδική πρός τήν Παναγία τήν Κυκκώτισσα. Δείγματα αὐτῶν τῶν σχέσεων, μετάξύ ἄλλων,
μαρτυροῦν εἰκόνες, ἱερά σκεύη, ἄμφια καί ἄλλα ἀτίμητα θησαυρίσματα ρωσικῆς προέλευσης, τά ὁποῖα
φυλάσσονται ἤ καί χρησιμοποιοῦνται στούς χώρους
λατρείας τῆς Μονῆς μας.
Αὐτή τή στιγμή, ὅμως, νά μᾶς ἐπιτρέψετε ὡς
ἔκφραση τιμῆς καί ἀδελφικῆς ἀγάπης, νά σᾶς ἐπιδώσομε λιτό ἀντίδωρο τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου
Κύκκου καί Τηλλυρίας καί Ἡγουμένου τῆς Μονῆς μας
κ. Νικηφόρου πρός τή Μακαριότητά σας, το ὁποῖο καί
ἀποτελεῖ συμβολική ἀντιπροσφορά, καί νά σᾶς διαβεβαιώσομε ὅτι, ὄχι ὡς ξένοι καί ἐπισκέπτες εὑρισκόμεθα ἐδῶ, ἀλλά αἰσθανόμαστε ὡς ἀδελφοί καί οἰκεῖοι,
γιατί μᾶς ἑνώνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, στό σῶμα τοῦ ὁποίου, δηλαδή στήν Ἐκκλησία του, ἀνήκομε ὅλοι μας.
Ταυτόχρονα ἀντιπροσφέρομε πρός τήν Ὁσιολογιωτάτη Ἡγουμένη Ἰουλιάνα μοναχή μία ἱερή εἰκόνα
τοῦ Ἀποστολικοῦ Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καί
Πολιούχου τῆς Μητρόπολής μας Ἁγίου Ἡρακλειδίου,
ὡς δεῖγμα ἀληθινῆς καί ἀδελφικῆς ἀγάπης, ἕνεκα τοῦ
ἐξαίρετου γεγονότος τῆς παραλαβῆς τοῦ ἱεροῦ περικαλύμματος τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου.
Καί ἐδῶ ἐπιτρέψτε μου, Μακαριώτατε, ὄχι ὡς
τελευταῖο, ἀλλά ὡς πρῶτο μεταξύ τῶν πρώτων, νά
ἐπιδώσω στήν Μακαριότητά σας τήν ἴδια εἰκόνα τοῦ
Ἁγίου Ἡρακλειδίου καί νά ἐπισημάνω, μαζί μέ τά πιό
πάνω, ὅτι ὁ Ἅγιος Ἡρακλείδιος βαπτίζεται ἀπό τούς
Ἀποστόλους Βαρνάβα καί Παῦλο, κατά τήν ἱστορική
ἱεραποστολική ἐπίσκεψή τους στήν Κύπρο, καί χειροτονεῖται ὡς ὁ πρῶτος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου.
Μέ αὐτές τίς σκέψεις, παρακαλῶ εὐχηθεῖτε, Μακαριώτατε, ὁ τριαδικός Θεός μας νά μᾶς χαρίζει δωρήματα τέλεια καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νά σκέπει
ὅλους μας. 
■
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ
ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
«Εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς με» (Ματθ κε' 31)

Π

οιμαντική επίσκεψη στις Κεντρικές Φυλακές πραγματοποίησε,
ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, συνοδευόμενος από τον πολυμελή βυζαντινό χορό
της Ιεράς Μονής Κύκκου.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία καθιερώθηκε ως θεσμός εδώ και δεκαπέντε χρόνια,
η χορωδία της Ιεράς Μονής Κύκκου απέδωσε επίκαιρους ύμνους και τραγούδια.
Ο Πανιερώτατος, σε επικοινωνία του με τους
τροφίμους, απηύθυνε λόγους αγάπης και παραμυθίας και τους προσέφερε ατομικά εόρτια δώρα και
γλυκά.
«Είναι με ιδιαίτερη χαρά που και φέτος, ανταποκρινόμενοι στους λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού «εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς
με», βρισκόμαστε εδώ στις Κεντρικές Φυλακές,
για να χαρίσουμε λίγες στιγμές χαράς και ευφροσύνης στους εδώ κρατουμένους», τόνισε προς τα
μέσα ενημέρωσης ο Πανιερώτατος.
«Οι τρόφιμοι των φυλακών», υπογράμμισε,
«δεν παύουν από του να είναι άνθρωποι κατ’ εικόνα Θεού, αδελφοί μας, και πρέπει τούτες τις γιορτάρες μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς η Εκκλησία να δίδει το παρόν της και στις
φυλακές, όπως εντέλλεται ο Κύριος ημών Ιησούς
Χριστός».
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Ο Μητροπολίτης μας επισήμανε ακόμη ότι
«και οι φυλακισμένοι είναι άνθρωποι, οι οποίοι ευρέθησαν στη φυλακή για τον Α ή Β λόγο, για το Α ή
Β σφάλμα και δεν πρέπει να τους εγκαταλείψουμε
ως Εκκλησία, αλλά αντίθετα επιβάλλεται η ποιμαντική της Εκκλησίας μέσα στις φυλακές με στόχο
πάντοτε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους,
για μια ενδοσκόπηση, σε μια αυτοκριτική, σε μια
αυτομεμψία, για να τους βοηθήσουμε να οδηγηθούν σε μετάνοια, σε εξομολόγηση και στην προσέλευση στο μέγα μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, διότι μόνο έτσι θα σωθούν και στην παρούσα
ζωή και στη μέλλουσα ζωή».
Ο Πανιερώτατος ευχήθηκε παράλληλα στον
κυπριακό ελληνισμό «το νέον έτος να είναι έτος
ευόδωσης των ελπίδων και των προσδοκιών του
για μια λύση έντιμη, δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική, που θα ενώνει πραγματικά την Κύπρο σε ένα
ελεύθερο, ανεξάρτητο, ενωμένο και δημοκρατικό
κράτος».
Με αφορμή την ευχή του προς τον κυπριακό ελληνισμό για ευόδωση των προσδοκιών του
κλήθηκε από τους δημοσιογράφους να σχολιάσει
το ερώτημα κατά πόσο πιστεύει ότι «ο ρόλος της
Εκκλησίας, όσον αφορά στο κυπριακό, είναι αυτός
που θα έπρεπε».
Ο Πανιερώτατος απάντησε, λέγοντας ότι «δεν
θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε συντεταγμένα όργανα της πολιτείας, εκλελεγμένα με δημοκρατικό
Eνατενίσεις

τρόπο. Η Εκκλησία ήταν μια εθναρχούσα Εκκλησία διαμέσου των αιώνων, αλλά σήμερα δεν έχει
αυτό τον ρόλο που είχε σε άλλες εποχές. Βεβαίως
η Εκκλησία δεν θα πάψει ποτέ να ενδιαφέρεται για
το ποίμνιό της, για το λαό μας, γι’ αυτό και θα έχει
πάντοτε λόγο. Αλλά ο λόγος της θα πρέπει να είναι
πάντοτε ενωτικός».
Στην συνέχεια, κλήθηκε από τους δημοσιογράφους να απαντήσει στο κατά πόσο ο ίδιος ανησυχεί για την πορεία του κυπριακού.
«Σίγουρα, αλίμονο», τόνισε, «και τον κάθε
κύπριο πρέπει να τον ανησυχεί αυτή η αποτελEνατενίσεις



μάτωση, θα έλεγα, του προβλήματος και των συνομιλιών ουσιαστικά. Δυστυχώς το κλειδί της λύσεως δεν βρίσκεται στα χέρια ημών των ελλήνων
της Κύπρου. Βρίσκεται στην Άγκυρα. Πρέπει να
το κατανοήσουν αυτό και οι πολιτικοί μας και να
παύσουν να τα βάζουν οι μεν με τους δε, να παύσουν να αλληλοσυγκρούονται, να τσακώνονται,
γιατί μου θυμίζουν πραγματικά τα λόγια του αποστόλου Παύλου που λέγει:«ει δε αλλήλους δάκνετε
και κατεσθίετε, βλέπετε μη υπ’ αλλήλων αναλωθήτε»(Γαλ. ε’ 14). Δεν μπορούμε, λοιπόν, ενώ το
σπίτι μας καίγεται, εμείς να τσακωνόμαστε μεταξύ
μας χάριν κομματικών κυρίως συμφερόντων». ■
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ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟ

ε χαρούμενες και γιορτινές φωνές
γέμισε ο περίβολος της εκκλησίας
του Μετοχίου Κύκκου στη Λευκωσία στις 20 και 23 Δεκεμβρίου το
πρωί, όταν ομάδες μαθητών των Εκπαιδευτηρίων της Λευκωσίας επισκέφτηκαν τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρο,
για να του ψάλλουν Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα.
Ο Πανιερώτατος δέχτηκε τις Χορωδίες με πα246



τρική αγάπη και συγκίνηση, εξέφρασε τις βαθύτατες ευχαριστίες του για την επίσκεψη, συνομίλησε μαζί τους και τους επιδαψίλευσε τις ευχές του.
Στο τέλος ο Πανιερώτατος, εκφράζοντας, όπως
συνηθίζει σε ανάλογες περιπτώσεις, την έμπρακτη
συμπαράστασή του προς τη μαθητιώσα νεολαία
της πατρίδας μας, προσέφερε οικονομική βοήθεια
στα Σχολεία που τον επισκέφθηκαν, με σκοπό την
κάλυψη αναγκών που αντιμετωπίζουν, και φιλοφρόνησε τα παιδιά με πλούσια δώρα. 
■
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ
κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

Ο

Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας
κ.κ. Νικηφόρος, πρωτοστατώντας
πάντοτε και στα θέματα της παιδείας, προέβηκε σε μια γενναιόδωρη
χειρονομία προς όλα τα Σχολεία της
Κύπρου, Γυμνάσια και Λύκεια, δωρίζοντάς τους
τον πρώτο Τόμο, ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφατα, της Μεγάλης Ορθόδοξης Χριστιανικής Εγκυκλοπαίδειας, προκειμένου να εμπλουτιστούν οι
Βιβλιοθήκες των εκπαιδευτηρίων μας.

Η εν λόγω Εγκυκλοπαίδεια, στην οποία συμμετέχουν πλήθος επιστημόνων, εκδίδεται στην
Αθήνα και αποσκοπεί στο να καλύψει θέματα που
αναφέρονται στην ιστορία, στην πίστη, στην τάξη,
στη λατρεία της Εκκλησίας μας καθώς και σε άλλα
γενικότερα θέματα που αφορούν στο Χριστιανικό
πολιτισμό.
Για σκοπούς ιστορίας στην πρώτη σελίδα του
εν λόγω Τόμου αποτυπώνεται η πιο κάτω παράσταση:
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