TEYXOΣ 14

Ενατενίσεις

Tεύχος 14 							

Ξυλόγλυπτο-επιχρυσωμένο έπιπλο του ιερού ναού των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας

Ενατενίσεις

Ο Παντοκράτορας στον τρούλλο του ιερού ναού των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας

Mάιος - Αύγουστος 2011
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Τοιχογραφία των Αγίων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στον ομώνυμο ναό στον Κάτω
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ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ*
l Τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου
Κύκκου καί Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου

άθε φορά, ἀγαπητοί χριστιανοί, πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ
μέ μιά ἑορτή τό πρόσωπο τῆς
Παναγίας, ὁ νοῦς καί ἡ σκέψη
μας ἀμέσως τρέχουν σ’ Ἐκείνη
πού εἶναι «ἡ Κιβωτός ἡ χρυσωθεῖσα τῷ πνεύματι». Σ’ Ἐκείνη
πού μέ τή Γέννησή της ἄνοιξε τίς πόρτες τῆς
ζωῆς καί μέ τήν Κοίμησή της ἔκλεισε τίς πόρτες
τοῦ θανάτου.

Ἡ ὀρθόδοξη λατρεία μέ τήν ἱερή της ὑμνολογία ἐκδηλώνει ποικιλότροπα τά αἰσθήματα βαθύτατης εὐλάβειας, ἀγάπης καί τιμῆς, τά ὁποῖα
τρέφουν οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί γιά τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Λυτρωτῆ μας. Ἡ ἐκδήλωση τῶν
αἰσθημάτων αὐτῶν κορυφώνεται κατά τό μῆνα
αὐτό, τόν κατ’ ἐξοχή «μῆνα τῆς Παναγίας», τόν
Αὔγουστο, κατά τόν ὁποῖο δεσπόζουν οἱ ἡμέρες
τῶν Παρακλητικῶν Κανόνων τῆς Παναγίας μας,
μέ κατάληξη τή μεγάλη καί πανίερη ἑορτή τῆς
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Κοιμήσεώς της.
Οἱ θεόπνευστοι ὕμνοι τῆς σημερινῆς ἑορτῆς
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου –τῆς Μητέρας τοῦ
Θεοῦ- εἶναι ἕνα ὑπέροχο θεομητορικό τραγούδι, πού μᾶς ὑπενθυμίζει τή μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι
«ἤρθη πρός σκηνώματα τά ἐπουράνια» ἡ ἄχραντος Παρθένος, ἡ ὁποία εἶναι «Βασιλίς καί Κυρία καί δόξα καί καύχημα» καί κλέος. Πίστη
καί συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι, ὅτι ἡ
Παναγία, ὡς θυγατέρα τοῦ Ἀδάμ, ὑποκείμενη
στούς νόμους τῆς φύσεως, ὅπως ὅλοι «οἱ σάρκα
φοροῦντες καί τόν κόσμον οἰκοῦντες» ἄνθρωποι,
ἀπέθανε θάνατο ἀνθρώπινο. Ὡς Μητέρα ὅμως
τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὡς πηγή τῆς ζωῆς
μετέστη πρός τή ζωή διά μέσου τοῦ θανάτου, ὁ
ὁποῖος δέν ὑπῆρξε γι’ Αὐτήν «φοβερός», ἀλλά
«καλλίστη ἐκδημία», «ζωτική μεταβίωσις»,
«θεία μετάστασις», κατά τίς ἐκφράσεις τοῦ ἱεροῦ Δαμασκηνοῦ.
Τό ἀκήρατο σῶμα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
δέν ὑπέκυψε στή φθορά, ἀλλά ἀφθαρτοποιήθηκε ἀπό Ἐκεῖνον πού εὐδόκησε νά σαρκωθεῖ ἀπό
Αὐτήν, ἀπό Ἐκεῖνον πού ἐφύλαξε ἀβλαβῆ τήν
Παρθενία της καί μετά τόν τόκο. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τῆς δόξης μετά τήν Κοίμησή της, ὑπογραμμίζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, «ηὐδόκησε τό
ταύτης ἄχραντον καί ἀμίαντον σῶμα τῇ ἀφθαρσίᾳ
καί μεταθέσει τιμῆσαι πρό τῆς κοινῆς καί καθολικῆς ἀναστάσεως».
Ὁ θάνατος τῆς Παναγίας, ὅπως ὁ θάνατος
τοῦ Χριστοῦ, δέν εἶναι θάνατος, ἀλλά «ζωοκοίμητος μετάστασις», κατά τήν πατερική ἔκφραση, καί ἀποτελεῖ προοίμιο τῆς μεταστάσεως
ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ ὁποῖος εἶχε ἰδιαίτερη εὐλάβεια στήν
Παναγία, λέγει σχετικά: «Διά ταῦτα τοίνυν καί ὁ
θάνατος Αὐτῆς ζωηφόρος, εἰς οὐράνιον καί ἀθάνατον μεταβιβάζων ζωήν, καί ἡ τούτου μνήμη χαρμόσυνος ἑορτή καί παγκόσμιός ἐστι πανήγυρις».
Νά, λοιπόν, γιατί δέν μᾶς προκαλεῖ ὁ θάνατος
τῆς Παναγίας πένθος καί κατήφεια, ἀλλά χαρά
καί εὐφροσύνη. Γιατί μέ τό θάνατό της σήμανε
ἡ ὥρα τῆς ἀναγεννήσεως ὁλόκληρης τῆς δημιουργίας. Ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος εὐφραίνεται,
γιατί χάρις στή Θεοτόκο καθαρίστηκε ἀπό τό μίασμα, ἀπαλλάγηκε ἀπό τήν αἰσχύνη τῆς ἁμαρτίας καί συμφιλιώθηκε μέ τόν Θεό. Μέσα στή
σήψη τῆς ἁμαρτίας ἡ Παναγία ὑπῆρξε γιά τόν
Θεό τό μόνο καθαρό σημεῖο ἀπό τό ὁποῖο ἄρχισε τή μετάγγιση τῆς ζωῆς καί τῶν δωρεῶν του σ’
ὁλόκληρο τό γένος τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Μονογενής
Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ προσλαμβάνει ἀπό τήν
πανάμωμη Παναγιά τήν ἀνθρώπινη σάρκα καί ὁ
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Θεός γίνεται ἄνθρωπος σαρκοφόρος, γιά νά γίνει ἡ ἀνθρωπότητα φορέας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πνευματοφόρος καί ἔτσι νά ἀνοίξει ὁ δρόμος
τῆς «Θεώσεως» καί σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀλλά εὐφραινόμαστε καί δέ λυπούμαστε γιά τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου καί ἐπειδή
ἔχουμε τή βεβαιότητα ὅτι ἡ Θεοτόκος εἶναι μαζί
μας καί μετά τό θάνατό της καί σ’ αὐτή ἐδῶ τήν
ἐπίγεια ζωή μας «θερμή προστάτις καί βοηθός»,
ὅτι, δηλαδή, μέ τήν Κοίμησή της δέν ἐγκατέλειψε τόν κόσμο, ἀλλά ἐξακολουθεῖ νά ἐμπεριπατεῖ μέσα σ’ αὐτόν καί νά τόν σκέπει. «Ἐν τῇ
κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε»,
ψάλλουμε στό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς. Ἡ Παναγία μετά τήν Κοίμησή της παρίσταται πλέον
ὡς Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν τοῦ Βασιλέως καί Υἱοῦ
της Χριστοῦ «ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη, πεποικιλμένη», χρησιμοποιοῦσα τή μητρική της παρρησία καί μεσιτεύουσα ὑπέρ ἡμῶν.
Βασικό καί κύριο ἔργο της στόν οὐρανό, δίπλα
στόν Υἱό της καί Θεό μας, εἶναι ἡ ἀκατάπαυστη
πρεσβεία, ἡ θερμή της ἱκεσία καί παράκληση
γιά ἐμᾶς τά παιδιά της, πού ἄφησε στόν κόσμο.
Παρακαλεῖ τόν Θεό μέ τόση παρρησία, ὅση
πρέπει νά ἔχει ἡ μητέρα πρός τόν υἱό της, καί
παρακαλεῖ γιά μᾶς τούς χριστιανούς, τά παιδιά της μέ τόση ἀγάπη, ὅση πρέπει νά ἔχουν οἱ
υἱοί ἀπό τή μητέρα.
Ἡ Παναγία μας εἶναι γεμάτη ἀγάπη, στοργή
καί τρυφερότητα μητρική, ἕτοιμη νά ἀκούσει
τόν πόνο, νά σπογγίσει τό δάκρυ, νά δώσει θεραπεία καί παρηγοριά καί προστασία, γιατί εἶναι
«πάντων θλιβομένων ἡ χαρά καί ἀδικουμένων προστάτις». Γι’ αὐτό καί τό ὄνομά της βρίσκεται στό
στόμα μικρῶν καί μεγάλων, σοφῶν καί ἀγραμμάτων, ἀφανῶν καί ἐπισήμων. Παναγία μου! φωνάζει ὁ μικρός. Παναγία μου! λέει κι ὁ μεγάλος, κι ὁ
πλούσιος, κι ὁ φτωχός, καί αὐτός πού εἶναι καλά
καί αὐτός πού εἶναι ἄρρωστος. Καί ὁ γεωργός,
καί ὁ ἀστός, καί ὁ ναυτικός, καί ὁ στρατιώτης,
καί ὁ κληρικός, καί ὁ λαϊκός, καί ὁ δίκαιος, καί ὁ
ἁμαρτωλός τῆς Παναγίας τή χάρη ἐκζητοῦμε καί
τή βοήθεια καί προστασία της ἐπικαλούμαστε.
Ἔτσι καί μεῖς σήμερα, ἀγαπητοί χριστιανοί, γιορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά
χιλιάδες συρρεύσαμε ἐδῶ στό θεομητορικό
αὐτό πανορθόδοξο καί παγχριστιανικό προσκήνυμα, ὅπου τό ἱερό εἰκόνισμα τῆς Παναγίας μας, τῆς Ἐλεούσας τοῦ Κύκκου, φορτωμένο
ἀφιερώματα καί θαύματα, στέκεται «κολυμβήθρα Σιλωαμική» θαυμάτων καί δωρημάτων.
Σπεύσαμε ἐδῶ στό οὐρανομύριστο αὐτό ὅρος
τῆς Παναγίας τῆς Κυκκώτισσας, γιά νά γονατίEνατενίσεις

σουμε ἱκευτικά μπροστά στήν ἅγιά της Εἰκόνα
καί νοερά νά ἐπικοινωνήσουμε μαζί της, καί νά
ἀναθέσουμε σ’ Αὐτή τήν Πανάχραντη Δέσποινα, τή Μάνα τοῦ Λυτρωτῆ μας ὅλα τά προβλήματα πού μᾶς βασανίζουν καί τίς δυσκολίες
πού ἀντιμετωπίζουμε.
Ἤρθαμε ἐδῶ στό λιμάνι τοῦτο τῶν ψυχῶν,
γιά νά κάμψουμε εὐλαβικά τό γόνυ τῆς ψυχῆς
μας μπροστά στό Θεομητορικό της σεβάσμιο
εἰκόνισμα καί νά ἐκζητήσουμε δύναμη, φώτιση
καί προστασία.
Ἀλλά στή θέα τῆς εἰκόνας τῆς Θεομήτορος ὁ
Κυπριακός Ἑλληνισμός καί οἱ ὅπου γῆς Ἕλληνες ἐμπνέονται καί ἀνυψώνονται στήν ἱερότητα
τῶν ἐθνικῶν τους παλμῶν καί ἀναζητήσεων. Γι’
αὐτό καί μεῖς σήμερα, στήν κρίσιμη αὐτή γιά τή
μαρτυρική μας πατρίδα στιγμή, πού τό ἐθνικό
μας πρόβλημα ἔχει φθάσει στήν ἔσχατη ὥρα, γονυκλινεῖς μπροστά στήν ἱερή καί πανσεβάσμια
εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, θερμά τήν παρακαλοῦμε νά φωτίσει τήν ἐσκοτισμένη διάνοια τῶν
ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου τούτου, ὥστε νά ἀφήσουν
τήν ὑποκριτική καί συμφεροντολογική τους συμπεριφορά καί δυναμικά νά ἀντιμετωπίσουν
τήν μονίμως ἀδιάλλακτη στάση τῆς Τουρκίας
καί συνειδητά νά ἐργαστοῦν γιά τήν ἐπικράτηση
καί στή δική μας πατρίδα τῶν ὑψηλῶν πανανθρώπινων ἰδανικῶν τῆς Εἰρήνης, τῆς Δικαιοσύνης, τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Δημοκρατίας καί τοῦ
σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Θερμά
τήν παρακαλοῦμε ἀκόμα, τοῦτες τίς δύσκολες
γιά τόν λαό μας ὧρες, ὧρες κρίσιμες, πού δέν χωροῦν διχαστικά κηρύγματα καί ἄγονες ἀντιπαραθέσεις, νά δώσει σύνεση καί φωτισμό σ’ ὅλους
τούς πολιτικούς μας ἡγέτες, ὥστε ἡ προσοχή καί
οἱ σχεδιασμοί τους νά μήν εἶναι ἀπό τώρα στραμμένοι στίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2013, ἀλλά
στήν ἔμπρακτη ἐθνική συναίνεση καί ὁμοψυχία
πρός ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως πού σοβεῖ σ’ ὅλα
τά ἀκανθώδη θέματα: Κυπριακό, οἰκονομία, κάθαρση καί ἀναβάθμιση καί διεύρυνση τῆς συμμετοχικῆς δημοκρατίας. Σήμερα ἰδιαίτερα, μετά
τήν τραγωδία στό Μαρί, μετά τή φονική ἐκείνη
ἔκρηξη στή ναυτική βάση «Εὐάγγελος Φλωράκης», καί τόν ἄδικο χαμό 13 συνανθρώπων μας,
καί τόν οἰκονομικό καί κοινωνικό συγκλονισμό
πού ἀκολούθησε, σέ μιά τόσο κρίσιμη ὥρα,
ἐκεῖνο πού χρειάζεται εἶναι ἑνότητα καί ὁμοψυχία, εἶναι ἡ ἀναζήτηση συγκλίσεων, συναίνεσης,
σύμπνοιας καί συναντίληψης. Γι’ αὐτό καί οἱ
πολιτικοί μας ἡγέτες πρέπει ἄμεσα νά παύσουν
νά ἐπιδίδονται σέ ἀτέρμονες συζητήσεις «εὐθυνολογίας» μέ ἀποτέλεσμα ἀντί τῆς ἑνότητας καί
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τῆς ὁμοψυχίας νά βαθαίνει τό ρῆγμα τῆς διχόνοιας καί τῆς διχοστασίας. Ἄς ἀφήσουμε ὅλοι
ἀνεπηρέαστη τή δικαιοσύνη νά ἀποδώσει ἀνάλογα τίς εὐθύνες, καί οἱ εὐθύνες εἶναι ἐδῶ καί
θά πρέπει χωρίς καθυστέρηση νά ἀναληφθοῦν
καί νά ἀποδοθοῦν. Ἄς παύσουν, ἑπομένως, οἱ
μικροπολιτικοί σχεδιασμοί καί οἱ ὅποιες κομματικές σκοπιμότητες καί φιλοδοξίες. Ἄς παύσουν
ἐπίσης ὁρισμένοι ἄσοφα φερόμενοι νά καθυβρίζουν ὑπουργούς, βουλευτές καί ἄλλα πολιτικά
πρόσωπα καί μάλιστα σέ ὧρες ἱερές, σέ ὧρες
ἐθνικῆς μυσταγωγίας, σέ ὧρες ἐθνικῶν μνημοσύνων καί κατάθεσης στεφάνων καί ἀπόδωσης
τιμῶν στούς ἥρωές μας, γιατί τέτοιες ἐνέργειες
ἀποτελοῦν ὕβρη στή μνήμη τῶν γενναίων ἐκείνων τῆς ἐλευθερίας ἐραστῶν, πού πέρασαν καί
σφράγισαν τόν χρόνο μέ σφραγῖδα ἀθανασίας,
καί τῶν ὁποίων ἡ παρακαταθήκη εἶναι μία: ὁμόνοια, ἑνότητα καί ὁμοψυχία. Καλοῦμε τόν λαό
μας νά μήν περιφρονεῖ τούς θεσμούς τῆς κοινωνίας μας, γιατί αὐτό ἀποτελεῖ τορπίλη στά θεμέλια μιᾶς εὐνομούμενης πολιτείας. Καλοῦμε τό
λαό μας νά μήν ξεχνᾶ ποτέ, ὅτι ἀντίπαλος εἶναι ὁ
Τοῦρκος εἰσβολέας, πού γιά 37 τώρα χρόνια ἔχει
κατασκηνώσει βίαια στά ἱερά μας ἐδάφη, καταρρακώνοντας κάθε ἔννοια ἠθικῆς καί δικαίου.
Ἄλλωστε τήν ὀδυνηρή αὐτή ἀλήθεια φρόντισε
καί μᾶς ὑπενθύμισε πρόσφατα ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργός, πού μέ τήν «ἐπηρμένην ὀφρύν του»
μᾶς κάλεσε γιά ἄλλη μιά φορά νά ξεχάσουμε
τούς τόπους μας, τά σκλαβωμένα χωριά καί τίς
πόλεις μας, τούς βωμούς καί τίς ἑστίες μας, τίς
βεβηλωμένες Ἐκκλησιές καί Μοναστήρια μας,
καί τούς τάφους τῶν προγόνων μας.
Τήν ὀδυνηρή αὐτή ἀλήθεια φρόντισε νά
μᾶς ὑπενθυμίσει καί ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν
τῆς χώρας αὐτῆς Νταβούτογλου μέ τούς πρόσφατους λεονταρισμούς του, γιά τιμωρία τῆς
Κύπρου, ἄν προχωρήσει στήν ἀνόρυξη τῶν πετρελαίων πού βρίσκονται στήν Ἀποκλειστική
Οἰκονομική Ζώνη τῆς νήσου μας. Ἐπιβάλλεται
λοιπόν νά κωφεύσουν ὅλοι οἱ πολιτικοί μας στίς
σειρῆνες τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2013.
Ἐπιβάλλεται νά μήν ἐπαναληφθοῦν λάθη τοῦ
παρελθόντος καί νά μήν θυσιαστεῖ τό ἐθνικό
μας θέμα γιά χάρη τῆς ἐξουσίας.
Ποτέ νά μήν ξεχνοῦμε, ἀδελφοί μου, ὅτι τό
ἔθνος μας πάντοτε κινδύνευε καί κινδυνεύει
ἀπό τήν πολιτική διαίρεση καί τή διχόνοια, ἡ
ὁποία εἶναι ἡ κυριότερη αἰτία τῶν ἐθνικῶν μας
συμφορῶν. Νά μήν ξεχνοῦμε, παραδείγματος
χάριν, ὅτι, ὀλέθριο ἀποτέλεσμα τῆς διχόνοιας
καί τῆς κομματικῆς καί πολιτικῆς διασπάσε3

ως ἦταν ἡ μικρασιατική καταστροφή τοῦ 1922,
ὅπως τό βεβαιώνει ἄλλωστε καί ὁ ἴδιος ὁ ἐχθρός
μας. Ὅπως τό βεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Τοῦρκος νικητής τοῦ μικρασιατικοῦ μετώπου Κεμάλ
Ἀτατούρκ, ὁ ὁποῖος στήν πρώτη ἐπέτειο τῆς
νίκης του, στά ἀποκαλυπτήρια ἀνεγερθέντος
μνημείου ὑπέρ τῶν πεσόντων, εἶπε τά ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα, ἀπευθυνόμενος πρός τούς Τούρκους ὁμοεθνεῖς του: «Μή νομίσητε ὅτι ἐνικήσαμεν τούς Ἕλληνας στρατιωτικῶς. Οἱ Ἕλληνες ἐνικήθησαν λόγῳ τῆς διχονοίας» (Σεβ. Μητροπ. Φλωρίνης Αὐγουστίνου «Ἐθνικαί Ἐπέτιοι», Ἀθῆναι
1988, σελ. 226).
Νά μήν ξεχνοῦμε ἐπίσης ποτέ, ὅτι ὁ ὄλεθρος
καί ἡ καταστροφή τοῦ 1974 ἦταν ἀποτέλεσμα
διχόνοιας καί ἐμφυλίου ἐθνικοῦ σπαραγμοῦ.
Ἐπιβάλλεται, λοιπόν, ὅλοι οἱ πολιτικοί μας
ἡγέτες, μακριά ἀπό κομματικές ἀντιπαλότητες
καί μικροκομματικούς ὑπολογισμούς καί μίση
καί διχόνοιες, νά συμπορευθοῦν ὅλοι μέ φάρο
καί ὁδηγό τίς ὁμόφωνες ἀποφάσεις τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου, καί νά ἐπικεντρωθοῦν ὅλοι
στήν κοινή δράση καί τόν ἑνιαῖο λόγο πρός τήν
κατεύθυνση τῆς εὐόδωσης τῶν προσπαθειῶν
γιά σπάσιμο τοῦ ἀδιεξόδου καί εὕρεση μιᾶς
δίκαιης λύσης κοινά ἀποδεκτῆς, λειτουργικῆς
καί βιώσιμης.
Τώρα εἶναι ἡ ὥρα τῆς ἐθνικῆς περισυλλογῆς.
Τώρα εἶναι ἡ ὥρα τοῦ προβληματισμοῦ. Τώρα
εἶναι ἡ ὥρα νά ἀναλογιστοῦμε ὅλοι τίς εὐθύνες
μας ἔναντι τοῦ τόπου καί τοῦ λαοῦ. Καί ὀφείλουμε νά δηλώσουμε ὅτι ἀνησυχοῦμε. Ἀνησυχοῦμε πρωτίστως γιά τό ἐθνικό μας θέμα, ἀλλά
καί τά ὅσα ἐπαπειλοῦν τή σταθερότητα καί τήν
ἀνάπτυξη τῆς πατρίδας μας.
Ἡ Ἐκκλησία μας, χωρίς νά ὑποκαθιστᾶ τά
θεσμικά ὄργανα, πού ἀσκοῦν πολιτική ἐξουσία, χωρίς νά ἀναμειγνύεται στά ἐσωκομματικά καί ἐνδοκυβερνητικά δρώμενα καί χωρίς νά
κρίνει καί νά ἐπικρίνει κατά τό δοκοῦν κόμματα καί προσωπικότητες τοῦ πολιτικοῦ βίου,
χωρίς, δηλαδή, νά διαχωρίζει τό ποίμνιό της σέ
πρόβατα καί ἐρίφια, δέν μπορεῖ νά παραμείνει
ἕνας ἀπαθής καί σιωπηλός θεατής μπροστά
στά ὅσα διακυβεύονται σήμερα. Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι σάρκα ἀπό τή σάρκα τοῦ λαοῦ καί ὡς ἐκ
τούτου ἔχει καί λόγο καί ρόλο νά διαδραματίσει, ὀφείλει ὅμως πάντοτε νά ἵσταται πάνω καί
πέραν ἀπό τά πολιτικά κόμματα καί νά δρᾶ
ὡς ἑνοποιοῦσα δύναμη καί ὡς δύναμη ἐθνικῆς
ἀφύπνησης.
Γι’ αὐτό καί ἀπευθύνουμε γιά ἄλλη μιά φορά
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δραματική ἔκκληση πρός ὅλους, γιά συστράτευση, ἑνότητα καί ὁμοψυχία καί ὄχι ἀντιπαλότητα
καί διχοστασία. Γιατί ἄν ἀφεθοῦν νά ὑπερισχύσουν τούτη τήν κρίσιμη ὥρα οἱ μικροπολιτικοί
σχεδιασμοί καί οἱ ὅποιες κομματικές σκοπιμότητες καί προσωπικές φιλοδοξίες, τότε θά ἔχουμε ἤδη συνυπογράψει τά τετελεσμένα τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς καί κατοχῆς. Καί τότε θά μοιρολογοῦμε γιά τήν τύχη μας καί θά θρηνοῦμε γιά
τή χαμένη μας πατρίδα.
Τώρα εἶναι ἡ ὥρα γιά ἐθνικό ἐγερτήριο, ὥστε
ὅλοι ἑνωμένοι νά δώσουμε τή δύσκολη μάχη γιά
τή σωτηρία τῆς Κύπρου.
Χριστιανοί μου,
Γιορτή σήμερα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἡ συμμετοχή ὅλων μας στόν ἑορτασμό τοῦ
ὑπερθαύμαστου αὐτοῦ γεγονότος τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας πρέπει νά εἶναι ἀνάλογη
τῆς ἀξίας τοῦ κοσμοσωτηρίου αὐτοῦ γεγονότος
καί τοῦ μεγαλείου τῆς ὑπέραγνης μορφῆς της.
Ἕνα τόσο μεγάλο γεγονός δέν πρέπει νά περιορίζεται στόν κύκλο τῶν πολιτιστικῶν ἐνδιαφερόντων καί τῶν ἐθιμικῶν ἐπαναλήψεων. Εἶναι
ἀνάγκη νά ψαύσει τίς λεπτότερες χορδές τῆς
ψυχῆς καί νά κινήσει «νοῦν, ψυχήν καί καρδίαν», ὄχι μόνο στή σύνθεση ἱερῶν ἐγκωμίων,
ἀλλά στήν ἀνακαίνιση τῶν ἐσωτάτων πόθων
καί ἀναζητήσεων γιά τήν ἐπανάκτηση τῶν ἐκ
Θεοῦ δωρημάτων, τά ὁποῖα ἡ Θεοτόκος φέρνει
στόν κόσμο. Ἡ Παναγία εἶναι τό τέλειο μέλος
τῆς Ἐκκλησίας τό «τεθεωμένον διά τῆς χάριτος
καί ζῶν ἐν πλήρει ἑνότητι μέ τόν Θεόν», καί ἡ θέωση εἶναι ὁ τελικός προορισμός κάθε ἀνθρώπου, καί θά πετύχουμε τόν προορισμό αὐτό ἄν
μιμηθοῦμε τήν Παναγία Παρθένο καί ἀντιγράψουμε τίς ἀρετές πού ἐνσάρκωνε στή ζωή της,
ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν ταπείνωση καί τήν ψυχική καί σωματική ἁγιότητα μέχρι καί τήν ὑπομονή καί καρτερία στίς δοκιμασίες, τίς θλίψεις
καί τόν πόνο.
Τό κενό μνημεῖο τῆς Παναγίας γίνεται πύλη
τοῦ παραδείσου, γιά ὅσους μυστηριακά ἑνώνονται μαζί της μέσα στήν ἁγιοπνευματική ζωή
τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό καί πρέπει πάντοτε νά
εἴμαστε ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν
ἐνσυνείδητη συμμετοχή μας στά μυστήριά της,
καί ἰδιαίτερα στό μέγιστο τῶν μυστηρίων, τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας μέ τό ὁποῖο ἑνωνόμαστε μέ τόν μονογενῆ Υἱό της, τό Θεάνθρωπο
Λυτρωτή μας καί γινόματε «Χριστοφόροι» καί
«Θεοφόροι». Ἀμήν. 
■
Eνατενίσεις

1
8
10

12

12
19

26

12

34

27
31
33

34

3a

36

Περιεχόμενα

41
45
51

45

64
73
78

82

36
94

83
86
94
96
99

Λόγος Θεομητορικός και Εθνικός,
Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου
Εορτή Δεκαπενταυγούστου
στην Ιερά Μονή Κύκκου,
Λουκά Παναγιώτου
Εορτή των Γενεσίων της Θεοτόκου
στην Ιερά Μονή Κύκκου
Εγκαίνια Μητροπολιτικού ναού
των Αγίων, Κωνσταντίνου και
Ελένης, Κάτω Πύργου Τηλλυρίας
Ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρου στην τελετή των
εγκαινίων του ιερού ναού Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Κάτω
Πύργου Τηλλυρίας
Απονομή του οφφικίου του Πρωτοπρεσβύτερου στον π. Ανδρέα
Σπύρου
Η ακολουθία των εγκαινίων ιερού
ναού και η ιστορική εξέλιξή της,
Γεώργιου Διάκου
Μύρωμα του ναού Κωνσταντίνου
και Ελένης στον Κάτω Πύργο,
Νίκης Καραγιώργη-Αγγελίδου
Σκέψεις γύρω από το σύμβολο της
υπέρτατης θυσίας του αγωνιστή
της Κύπρου Σολωμού Σολωμού,
Ζωής Παπαδημητρίου-Τζιράκη
Ετήσιο μνημόσυνο του Εθνάρχη
Μακαρίου Γ’ στην Ιερά Μονή
Κύκκου
Οι γνωστότεροι χειρόγραφοι
κώδικες της Καινής Διαθήκης,
Ιωάννη Καραβιδόπουλου
Συνέσιος Κυρήνης: ΦιλόσοφοςΕπίσκοπος, Νίκου Ζαχαρόπουλου
Παραστάσεις της Θεοτόκου
του Ελέους, Κωνσταντίνου
Χαραλαμπίδη
Αναψηλάφηση του όρου Εκκλησία και της σημασίας αυτής,
Σωτήρη Δεσπότη
Προς μία θεολογία του κινηματογράφου, Βασίλειου Γαϊτάνη
Αντιστάσεις, αντισώματα και θεραπευτικά αντίδοτα στη σύγχρονη
ηθική κρίση, Κλείτου Ιωαννίδη
«Καινή Διαθήκη και Παιδεία»,
βιβλιοπαρουσίαση του έργου
του καθηγητή Χρήστου Οικονόμου, Νίκου Ζαχαρόπουλου
Παρουσίαση του βιβλίου
«Καινή Διαθήκη και Παιδεία»
του καθηγητή Χρήστου Οικονόμου, Ηλία Οικονόμου
Ο κοσμήτορας αγωνιστής,
Γεωργίου Μεταλληνού
Ο «ξένος» και οικείος επισκέπτης
και συνοδοιπόρος, Μακάριου
Τηλλυρίδη
Ακαθάρτου μη άπτεσθαι,
Χαραλάμπη Μπούσια
Καντ και ψυχανάλυση,
Πέτρου Παπαποστόλου
Οι απόστολοι Βαρνάβας

Ενατενίσεις
Περιοδική Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως
Κύκκου και Τηλλυρίας
Τεύχος 14, Μάιος – Αύγουστος 2011
ISSN: 1450-4472

99

ΕΚΔΟΤΗΣ
Εκκλησιαστική Διακονία Ιεράς
Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας
Μετόχιο Κύκκου, Τ.Θ. 24850, 1304 Λευκωσία
Τηλ. 22390647-22390648, Fax: 22390762
Email: imktdiakonia@yahoo.com
www.imkt.cy.net

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

124

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Χρίστος Χριστοφόρου, Έρικ Σεργίου.
Θεολόγοι Εκκλησιαστικής Διακονίας Ιεράς
Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας

130

ΣΕΛΙΔΩΣΗ-KAΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Άντρη Κωνσταντίνου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: andri.con@hotmail.com
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Άντρη Χριστοδουλίδου,
Μαίρη Κωνσταντίνου
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Μενέλαος Χριστοδούλου, Φιλόλογος,
Κέντρο Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής
Γλώσσας Ιεράς Μονής Κύκκου

141

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Μάριος Ευτυχίου, Χρίστος Κωνσταντίνου,
Χάρης Γεωργάκης, Στέλιος Παπαστυλιανού
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ

Αλέξανδρος-Μιχαήλ Χατζηλύρας,
Ερευνητής-Μελετητής, Ανδρούλα Πετρίδου, Εκπαιδευτικός, Άντρος Παυλίδης, Ιστορικός-Ερευνητής, Αντώνης
Πρωτοπαπάς, Ιστορικός Ερευνητής,
Βασίλειος Γαϊτάνης, Αναπληρωτής
Καθηγητής ΕΚΠΑ, Βασιλική Λυσάνδρου, Αρχαιολόγος Μουσείου Ιεράς
Μονής Κύκκου, Γεώργιος Διάκος,
Μ.Α., Θεολόγος, Γεώργιος Κουννούσιης, Μ.Α., Θεολόγος, π. Γεώργιος
Μεταλληνός, πρ. Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ., Γεώργιος Ν.
Χατζηκυριάκου, Έλενα Χατζημπέη,
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος,
Δρ Ελευθέριος Αντωνίου, Κοινωνι-

178

202

και Παύλος στην Κύπρο,
Χριστόδουλου Βασιλειάδη
104 Οι πρώτοι Κυκκώτες απόφοιτοι
Σχολών του εξωτερικού,
Κωστή Κοκκινόφτα
112 Τούτο το Αλωνάκι... 		
Ο Δημήτρης Κοσμόπουλος
για τον Αντρέι Ταρκόφσκι,
Σάββα Παύλου
114 «Ο Θεός αγάπη εστίν»,
Γεώργιου Κουννούσιη
117 Η μέριμνα της Εκκλησίας
για τα παιδιά και η σωτήρια
προέκτασή της, Λοΐζου Λοϊζίδη
120 Η θρησκευτικότης του Albert
Einstein, Λάμπη Κωνσταντινίδη
124 Χριστιανικός Ελληνισμός,
Κωνσταντίνου Κάζου
130 Η Σταυροφορία της Αλπιζιέν
και ο σφαγιασμός των Καθαρών, Αντώνη Πρωτοπαπά
141 Η διαχρονική παρουσία της
αρμενοκυπριακής κοινότητας,
Αλέξανδρου-Μιχαήλ Χατζηλύρα
150 Οι ερημίτες του Ακάμα,
Άντρου Παυλίδη
156 Βιβλιοπαρουσίαση: «Ιερομόναχος Κύριλλος Λοϊζίδης»,
Ελευθέριου Αντωνίου
158 Ιωάννης Καποδίστριας,
Χλόης Γαβριήλ
170 Επί Ασπαλάθων η Οικουμένη,
Σίμου Πλατή
178 Θεομητοροσκέπαστη Κύπρος,
Λουκά Παναγιώτου
181 Υπάρχουμε ή ζούμε; Μακάριου
Παπαχριστοφόρου
182 Η Αγάπη: Η ουσία της ζωής,
Νίκου Χριστοδουλίδη
184 Στρατηγική καινοτομίας,
Νίκου Σύκα
189 Η ανάγκη της πράσινης ενέργειας στην Κύπρο, 		
Σπύρου Θεοχάρους
192 Εφηβεία: Τα χαρακτηριστικά
ανάπτυξης των εφήβων και
προτάσεις για τους γονείς,
Κατερίνας Γεωργάκη
195 Solenopsis Antiphonitis
Hadjik. & Hand, ένα νέο
ενδημικό είδος της Κύπρου,
Γεώργιου Χατζηκυριάκου
196 Πόθος για σοκολάτα, 		
Έλενας Χατζημπέη
197 Ποίημα: Κάμπος, 		
Κωνσταντίνου Χειμώνα
198 Τρέφοντας τον κόσμο,
Ιωάννη Μελιφρονίδη
200 Χάθηκαν τα πρότυπα...,
Σάββα Κοσιάρη
202 Επίσημη παρουσίαση των
τεσσάρων πρώτων τόμων της
Μεγάλης Ορθόδοξης Χριστιανικής Εγκυκλοπαίδειας,
Λίτσας Χατζοπούλου
206 Ο Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας παρέδωσε τα γήπεδα

Φούτσαλ, Σάββα Κοσιάρη
Μετάλλιο και τιμητικό δίπλωμα «Στασίνος» στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο
216 Συνάντηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου
με το Μουφτή κ. Σιεν Ναζίμ
217 Επίσκεψη Μητροπολίτη
Αρκαδίας κ. Βασίλειου
στον Πανιερώτατο
218 Επίσκεψη Πρέσβη Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής
στον Πανιερώτατο
219 Αιμοδοσία Πατέρων και
προσωπικού της Ιεράς
Μονής Κύκκου και της Ιεράς
Μητροπόλεως Κύκκου και
Τηλλυρίας
220 Εορτή Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου στο Μετόχι
της Ιεράς Μονής Κύκκου
στη Λευκωσία
221 Εθνικό μνημόσυνο στο
Μοσφύλι
222 Εκδρομή νέων Κατηχητικών
Συνάξεων Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας
στην Κρήτη
225 Πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών
«Άγιος Γεώργιος Μηλικουρίου»
229 Προσκυνηματική εκδρομή
του Χριστιανικού Συνδέσμου
Γυναικών «Άγιος Γεώργιος
Μηλικουρίου»
231 Κατασκηνωτικό τριήμερο
Χριστιανικών Συνδέσμων
Γυναικών Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκυ και Τηλλυρίας,
Ανδρούλας Πετρίδου
233 Το πρώτο σεμινάριο παραδοσιακής μουσικής φιλοξένησε
η Ιερά Μονή Κύκκου,
Λουκά Παναγιώτου
234 Ανασκαφή τάφου της εποχής
της Χαλκοκρατίας 		
στον Πύργο Τηλλυρίας,
Στυλιανού Περδίκη
238 Πρακτικά επιστημονικής
ημερίδας «Αποκαταστάσεις
μνημείων και επεμβάσεις
σε αρχαιολογικούς χώρους
σε Ελλάδα και Κύπρο»,
Βασιλική Λυσάνδρου
239 Το Μουσείο του Κύκκου και
ο Ελληνοκυπριακός Εθνισμός
στον 21ο αιώνα, Πωλίνας
Νικολάου
242 Παγκόσμιο Βήμα Θρησκειών
και Πολιτισμών Ιεράς Μονής
Κύκκου, Χαράλαμπου 		
Χοτζάκογλου
245 Προσκυνηματική εκδρομή
στους Αγίους Τόπους

206

215

206
216

218

222

ολόγος-Ερευνητής, Ηλίας Β. Οικονόμου, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ,
Ιωάννης Καραβιδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Δρ Ιωάννης
Μελιφρονίδης, Γεωπόνος – Εντομολόγος, Κατερίνα Γεωργάκη, Σύμβουλος Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης Ιεράς Μονής Κύκκου,
Δρ Κλείτος Ιωαννίδης, Καθηγητής
Φιλοσοφίας, Κωνσταντίνος Ν. Κάζος, Ιστορικός Ερευνητής, Κωνσταντίνος Π. Χαραλαμπίδης, Ομότιμος
Καθηγητής ΑΠΘ, Κωνσταντίνος
Χειμώνας, Κωστής Κοκκινόφτας,
Ερευνητής Κέντρου Μελετών Ιεράς
Μονής Κύκκου, Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης, Λίτσα Χατζοπούλου,
Δρ Φιλοσοφίας, Λοΐζος Λοϊζίδης,
Θεολόγος, Μακάριος Παπαχριστοφόρου, Θεολόγος-Διευθυντής Ιδιωτικής Σχολής Terra Santa Λευκωσίας,
Μακάριος Τηλλυρίδης, Μητροπολίτης Κένυας, Λουκάς Παναγιώτου,
Δημοσιογράφος–Διευθυντής Ραδιοφωνικού Σταθμού «Λόγος», Νίκη Καραγιώργη, Φιλόλόγος-Συγγραφέας,
Nίκος Ζαχαρόπουλος, Ομότιμος
Καθηγητής ΑΠΘ, Νίκος Γ. Σύκας,
Σύμβουλος Στρατηγικής & Επικοινωνίας, Νίκος Δ. Χριστοδουλίδης,
Μηχανολόγος - Μηχανικός, Πέτρος
Παπαποστόλου, Δρ Φιλοσοφίας,
Λέκτορας Πανεπιστημίου Νεάπολις
Πάφου, Πωλίνα Νικολάου, Σάββας
Κοσιάρης, Αθλητικογράφος, Σάββας
Παύλου, Φιλόλογος-Συγγραφέας Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
Σίμος Πλατής, Σωτήρης Δεσπότης,
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ,
Σπύρος Θεοχάρους, Υπεύθυνος Κλάδου Βοηθών (Τεχνικών) Φαρμακείου
KES COLLEGE Χημικός, PD MIM
(Mgt), Στυλιανός Περδίκης, Διευθυντής Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου,
Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Υμνογράφος της των Αλεξανδρέων
Εκκλησίας, Δρ Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, Διευθυντής Παγκοσμίου
Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμών
Ι.Μ. Κύκκου, Χλόη Γαβριήλ, Χριστόδουλος Βασιλειάδης, Δρ ΘεολογίαςΜουσικολόγος.
l Οι συγγραφείς των άρθρων φέρουν την απόλυτη ευθύνη των απόψεων που εκφράζουν
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Εικόνα εξωφύλλου: Μήτηρ Θεού η Ελεούσα του Κύκκου, 1789, Καθολικό Ιεράς Μονής Κύκκου.
Διαστάσεις: 121Χ84Χ2.5 εκ.

Εορτή
Δεκαπενταύγουστου

στην Ιερά Μονή
Κύκκου
l Του Λουκά Παναγιώτου
Δημοσιογράφου – Διευθυντή Ραδιοφωνικού Σταθμού «Λόγος»

ε την προσήκουσα μεγαλοπρέπεια και στην
παρουσία
χιλιάδων πιστών,
οι οποίοι κατέκλυσαν κυριολεκτικά την Ιερά
Μονή της Παναγίας Ελεούσας
του Κύκκου, εορτάστηκε η μεγάλη Εορτή της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου. Της θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας και Καθηγούμενος
της Μονής κ. Νικηφόρος, ο
οποίος έστειλε, με το κήρυγμά
του μηνύματα θεολογικά και
επιταγές ενότητας, εθνικής ομοψυχίας και ευθύνης για την υπέρβαση και αντιμετώπιση της κρίσεως και των προβλημάτων που ταλανίζουν τον
ελληνισμό της Κύπρου, υπογραμμίζοντας εμφαντικά ότι «τώρα είναι η ώρα για εθνικό εγερτήριο,
ώστε όλοι ενωμένοι να δώσουμε τη δύσκολη μάχη
για τη σωτηρία της Κύπρου». Ο Πανιερώτατος,
αφού αναφέρθηκε εκτενώς και μέσα από τον μεστό θεολογικών νοημάτων λόγο του στην σημαντική αυτή γιορτή της Παναγίας, «Εκείνης που με
τη Γέννησή της άνοιξε τις πόρτες της ζωής και με
την Κοίμησή της έκλεισε τις πόρτες του θανάτου»,
την παρακάλεσε στη συνέχεια θερμά «τούτες τις
δύσκολες για τον λαό μας ώρες, ώρες κρίσιμες που
8



δεν χωρούν διχαστικά κηρύγματα και άγονες αντιπαραθέσεις, να δώσει σύνεση
και φωτισμό σ’ όλους τους
πολιτικούς μας ηγέτες, ώστε
η προσοχή και οι σχεδιασμοί
τους να μην είναι από τώρα
στραμμένοι στις προεδρικές
εκλογές του 2013, αλλά στην
έμπρακτη εθνική συναίνεση και ομοψυχία προς αντιμετώπιση της κρίσεως που
σοβεί σ’ όλα τα ακανθώδη θέματα: Κυπριακό, οικονομία,
κάθαρση και αναβάθμιση
και διεύρυνση της συμμετοχικής δημοκρατίας».
«Σήμερα ιδιαίτερα, μετά την τραγωδία στο
Μαρί, μετά τη φονική εκείνη έκρηξη στη ναυτική
βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», και τον άδικο χαμό
13 συνανθρώπων μας, και τον οικονομικό και
κοινωνικό συγκλονισμό που ακολούθησε, σε μια
τόσο κρίσιμη ώρα, εκείνο που χρειάζεται είναι ενότητα και ομοψυχία, είναι η αναζήτηση συγκλίσεων, συναίνεσης, σύμπνοιας και συναντίληψης».
Απευθυνόμενος προς την πολιτική μας ηγεσία,
υπογράμμισε πως «πρέπει άμεσα να παύσουν να
επιδίδονται σε ατέρμονες συζητήσεις «ευθυνολογίας» με αποτέλεσμα αντί της ενότητας και της
ομοψυχίας να βαθαίνει το ρήγμα της διχόνοιας και
της διχοστασίας. Ας αφήσουμε όλοι ανεπηρέαστη
Eνατενίσεις

τη δικαιοσύνη να αποδώσει
ανάλογα τις ευθύνες. Οι ευθύνες είναι εδώ και θα πρέπει τάχιστα να αναληφθούν
και να αποδοθούν». Κάλεσε,
ακολούθως, το λαό μας «να
μην περιφρονεί τους θεσμούς
της κοινωνίας μας, γιατί αυτό
αποτελεί τορπίλη στα θεμέλια
μιας ευνομούμενης πολιτείας.
Καλούμε το λαό μας να μην ξεχνά ποτέ, ότι αντίπαλος είναι ο
Τούρκος εισβολέας, που για 37
τώρα χρόνια έχει κατασκηνώσει βίαια στα ιερά μας εδάφη,
καταρρακώνοντας κάθε έννοια
ηθικής και δικαίου». «Επιβάλλεται να μην επαναληφθούν
λάθη του παρελθόντος και να μην θυσιαστεί το
εθνικό μας θέμα για χάρη της εξουσίας. Ποτέ να
μην ξεχνούμε αδελφοί μου, ότι το έθνος μας πάντοτε κινδύνευε και κινδυνεύει από την πολιτική
διαίρεση και τη διχόνοια, η οποία είναι η κυριότερη
αιτία των εθνικών μας συμφορών», είπε ο Κύκκου
Νικηφόρος. «Τώρα είναι η ώρα της εθνικής περισυλλογής. Τώρα είναι η ώρα του προβληματισμού.
Τώρα είναι η ώρα να αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας έναντι του τόπου και του λαού. Και οφείλουμε να δηλώσουμε ότι ανησυχούμε. Ανησυχούμε πρωτίστως για το εθνικό μας θέμα, αλλά και τα
όσα επαπειλούν τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της πατρίδας μας».
Eνατενίσεις



Ο Μητροπολίτης Κύκκου
αναφέρθηκε ακόμη στη θέση,
αλλά και το ρόλο της ποιμενούσης Εκκλησίας σε σχέση με τα
διαδραματιζόμενα στον τόπο
μας, λέγοντας χαρακτηριστικά
ότι «δεν μπορεί να παραμείνει
ένας απαθής και σιωπηλός θεατής μπροστά στα όσα διακυβεύονται σήμερα. Η Εκκλησία
είναι σάρκα από τη σάρκα του
λαού και ως εκ τούτου έχει και
λόγο και ρόλο να διαδραματίσει, οφείλει όμως πάντοτε να
ίσταται πάνω και πέραν από τα
πολιτικά κόμματα και να δρα ως
ενοποιούσα δύναμη και ως δύναμη εθνικής αφύπνισης». «Γι’
αυτό και απευθύνουμε για άλλη μια φορά δραματική έκκληση προς όλους, για συστράτευση, ενότητα
και ομοψυχία και όχι αντιπαλότητα και διχοστασία»,
σημείωσε ο Κύκκου Νικηφόρος, για να υπογραμμίσει στη συνέχεια ότι: «Αν αφεθούν να υπερισχύσουν
τούτη την κρίσιμη ώρα οι μικροπολιτικοί σχεδιασμοί
και οι όποιες κομματικές σκοπιμότητες και προσωπικές φιλοδοξίες, τότε θα έχουμε ήδη συνυπογράψει τα
τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής.
Και τότε θα μοιρολογούμε για την τύχη μας και θα
θρηνούμε για τη χαμένη μας πατρίδα». 
■
(Σημ. Το πλήρες κείμενο της μεστής νοημάτων και
μηνυμάτων Ομιλίας του Πανιερωτάτου δημοσιεύουμε ως προλογικό λόγο στην παρούσα έκδοση).
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απέδωσε τους εναρμόνιους ύμνους τους σχετικούς
με την εορτή.
Απευθυνόμενος ο Πανιερώτατος προς τους πιστούς αλλά και προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα της
Εκκλησίας μας μέσω των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών δικτύων, τα οποία μετέδιδαν την όλη ακολουθία, εξήρε, κατ’ αρχήν, τη μοναδικότητα και τη σπουδαιότητα του προσώπου και του ρόλου της Θεοτόκου,
η οποία, λόγω των αρετών της, της ταπείνωσης, της
αγνότητας και της υπακοής της, αξιώθηκε να γίνει η
Μητέρα του Κυρίου και Θεού μας και έτσι να κατορθωθεί το μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων.
Εξαιτίας της ιερότητας και του μεγέθους του
προσώπου της Παναγίας, αυτή έχει παρρησία προς
τον Θεό, γι’ αυτό και διά μέσου αυτής προσφέρονται τα αιτήματά μας προς Αυτόν.
Και επειδή η Παναγία αποβαίνει προστάτης
και σκέπη και βοήθειά μας και αντιλαμβάνεται
των δεήσεών μας, έτσι ξεχύνεται προς αυτήν η ευγνωμοσύνη, η ευχαριστία και η δοξολογία μας.

Εορτή των Γενεσίων
της Θεοτόκου
στην Ιερά Μονή Κύκκου
ε βυζαντινή μεγαλοπρέπεια εορτάστηκαν και φέτος τα Γενέσια της
Υπεραγίας Θεοτόκου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της Παναγίας του Κύκκου.
Στο πανίερο και πανορθόδοξο
τούτο προσκύνημα συνέρρευσε πλήθος πιστών
για να καταθέσει την ευγνωμοσύνη και τα αιτήματά του προς το πρόσωπο της Θεομήτορος.
Ο λαός μας εξακολουθεί να κρατεί τις παραδόσεις του και συνεχίζει να διαφυλάττει τους πνευ10



ματικούς του θησαυρούς, αφού πάντοτε η Παναγία μας υπήρξε και υπάρχει προστάτιδα και σκέπη
και βοηθός.
Της εσπερινής, της ορθρινής και της ακολουθίας της θείας Λειτουργίας προέστη η Α. Π. ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας και Ηγούμενος
της Μονής κ.κ. Νικηφόρος, συμπαραστατούμενος
από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιωαννουπόλεως και Πρετωρίας κ. Σεραφείμ, τους πατέρες της
Μονής και τους κληρικούς της Μητροπόλεώς μας.
Ο Βυζαντινός Χορός της Ιεράς Μονής Κύκκου
Eνατενίσεις

«Σήμερα, εορτή της Παναγίας μας», διακήρυξε ο Πανιερώτατος, «καλούμαστε να μιμηθούμε το
παράδειγμα της Παναγίας. Να πετάξομε από μέσα
μας τα πάθη και τις αδυναμίες μας, προσερχόμενοι
στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, για να πάρουμε
την ευλογία και την ενίσχυση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η Παναγία πρέπει να αποβαίνει το στήριγμά μας στην προσωπική αλλά και στην καθόλου
ζωή μας, γιατί αυτή είναι πάντων των θλιβομένων
η χαρἀ και των αδικουμένων προστάτις».
«Ιδιαίτερα σήμερα που η πατρίδα μας ευρίσκεται
κάτω από την κατοχή, σε μεγάλο μέρος της, και το
δίκαιό μας εμπαίζεται από την απάτη της διεθνούς
διπλωματίας… καλούμαστε να επιδείξομε σύνεση
και ομοψυχία. Να αφήσομε την ασθένεια του διχασμού και όλοι αδελφωμένοι να επιδιώξομε τη λύση
του προβλήματός μας με βάση το διεθνές δίκαιο και
τις αρχές του Ευρωπαϊκού κεκτημένου…».
«Τη δύσκολη τούτη ώρα, που η Κύπρος κινδυνεύει να καταποντιστεί, είναι αχρείαστες οι έριδες
και οι εσωτερικές συγκρούσεις… όχι ρωγμές στο
εσωτερικό μας μέτωπο, δεδομένα τα οποία εκμεταλλεύονται η Τουρκία και οι ξένοι, προκειμένου
να επιβάλουν τα δικά τους σχέδια… Εξαιτίας του
τραγικού γεγονότος στο Μαρί, επιβάλλεται η αρραγής ενότητα… είναι η ώρα της ευθύνης, της νηφαλιότητας και της υπευθυνότητας… Το Έθνος
μας πάντα κατέφευγε στην Παναγία. Αυτό χρειαζόμαστε να κάνομε και εμείς… δεν υπάρχουν τετελεσμένα τα οποία δεν μπορούν να ανατραπούν,
γιατί το δίκαιο είναι ακαταμάχητο». 
■
Eνατενίσεις
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Ἐγκαίνια
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
τῶν Ἁγίων, Κωνσταντίνου
καὶ Ἑλένης,
Κάτω Πύργου Τηλλυρίας
l Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,

Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

γραφικὴ κώμη τοῦ Πύργου τῆς Τηλλυρίας στὶς ὁλόδροσες βόρειες ἀκτὲς τῆς Κύπρου μας μὲ τὴ βαθυγάλανη θάλασσα, τὰ
ψαροκάϊκα καὶ τὶς κατάφυτες πλαγιὲς
ποὺ σβήνουν πάνω στὸ κύμα εἶναι ἡ ἕδρα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κύκκου καὶ
Τηλλυρίας. Τὸ ἥσυχο καὶ ἀπόμερο αὐτὸ
12



μέρος ἀποξενωμένο γιὰ χρόνια ἀπὸ τὴν
ὑπόλοιπη μαρτυρικὴ Κύπρο μας, βρέθηκε στὸ μάτι τοῦ Ἀττίλα καὶ σήμερα, δυστυχῶς, συνορεύει μὲ κατεχόμενα ἐδάφη
μας, τόσο ἀριστερὰ μὲ τὸν εὔφορο κάμπο
τῆς Μόρφου ὅσο καὶ δεξιὰ μὲ τὰ Κόκκινα.
Ἐνῶ ἦταν δυσπροσπέλαστο γιὰ χρόνια,
Eνατενίσεις

σήμερα, μὲ τὸ ἄνοιγμα τοῦ ὁδοφράγματος τοῦ
Λιμνίτη, μόλις ἕνα χιλιόμετρο ἀπὸ τὸ κέντρο
τῆς κώμης, ἡ προσπέλαση σὲ αὐτὸ εἶναι εὔκολη,
ἀφοῦ βρίσκεται σὲ ἀπόσταση συντομώτερη τῆς
μιάμιση ὥρας ἀπὸ τὴν πολύβουη Λευκωσία.
Ὁ μαγευτικὸς Πύργος δὲν ἔχει νὰ ζηλέψει σὲ
ὀμορφιὰ τίποτα ἀπὸ τὸ ὀργανωμένα τουριστικὰ
χωριὰ τῆς Κύπρου μας. Μάλιστα ἔχει κάτι τὸ διαφορετικό, κάτι τὸ μοναδικό, ποὺ ἠρεμεῖ, γαληνεύει, χαλαρώνει, ἀναψύχει. Θέλγει τὸν ἐπισκέπτη μὲ τὸ συνδυασμὸ βουνοῦ καὶ θάλασσας, μὲ
τὴ βουκολικὴ φύση του, μὲ τὶς πλαγιές του ποὺ
καθρεπτίζονται καὶ δροσίζονται στὶς κατακάθαρες ἀκτές του, μὲ τὴν εὐγένεια καὶ καλωσύνη
τῶν κατοίκων του, μὲ τήν, πλεονεκτικὴ γιὰ πολλούς, ἔλλειψη τοῦ τεχνικοῦ πολιτισμοῦ, μὲ τὴν
ἀπουσία βιομηχανιῶν καὶ καμινάδων ποὺ μολύνουν τὸ περιβάλλον.
Δίκαια ὁ Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρος ἀναφέρεται μὲ τὰ κολακευτικώτερα λόγια γιὰ τὴν ἕδρα τῆς Μητροπόλεώς του, ποὺ ὁ ἴδιος ἐπέλεξε καὶ ἀνέδειξε, καὶ
ἀναπαύεται ἀπόλυτα, ὅπως προσωπικὰ μοῦ
ἐκμυστηρεύτηκε, νὰ ἀτενίζει τὴν ἀπεραντoσύνη τοῦ πελάγους, ἀκολουθώντας τὸ βλέμμα του
τὸν ἤρεμο κυματισμὸ τοῦ ὑγροῦ στοιχείου του.
Ὁ Μητροπολίτης Νικηφόρος περιπατεῖ μὲ
ἄνεση στὸν Πύργο, ὅπως, στὸ Μοναστήρι του
Eνατενίσεις



13

καὶ ὅπως στοὺς μοναδικοὺς κήπους τοῦ Μετοχίου του. Τὰ πάντα γι’ αὐτὸν εἶναι οἰκεῖα καὶ συνομιλεῖ μὲ τοὺς ἀνθρώπους τῆς ποίμνης του μὲ
ἁπλότητα, καλωσύνη, συμπάθεια καὶ διάθεση
ἕτοιμη γιὰ προσφορὰ καὶ βοήθεια. Στὸν ἴσκιο
τῆς αἰωνόβιας δρυός, τῆς βασιλικῆς δρυὸς ὅπως
θὰ ἔλεγε ὁ πολύς μας Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ἀρέσκεται νὰ κερνᾶ κάθε περαστικό, νὰ
δροσίζεται μὲ τὸ «ποτήριον ψυχροῦ ὕδατος»
(Ματθ. ι΄ 42) ποὺ ἀπολαμβάνει μὲ εὐχαρίστηση
καὶ νὰ ἀφουγκράζεται τὸ θρόϊσμα τῶν φύλλων
του στὸ ἐλαφρὸ ἀεράκι ποὺ τὰ κινεῖ, σὰν θὰ θέλει νὰ φωνάξει καὶ αὐτὸ στὸ Δημιουργό μας «Ὡς
ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα Σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ
ἐποίησας» (Ψαλμ. 103, 24).

Μεγάλο ἐπίτευγμα καὶ σημερινὸ καύχημα
τοῦ Κάτω Πύργου εἶναι ὁ σὲ σύντομο χρονικὸ
διάστημα ἀποπερατωμένος Μητροπολιτικὸς
Ναὸς τῶν Ἁγίων ἰσαποστόλων, Κωνσταντίνου
καὶ Ἑλένης. Στολίδι ὁ Ναὸς ὅλης τῆς περιοχῆς
εἶναι ἔργο τοῦ ὁραματιστὴ Μητροπολίτη Νικηφόρου καὶ καρπὸς τῆς ἄοκνης προσπαθείας
του. Τὸν ζηλεύουν ὄχι μόνον ὅλοι οἱ Ναοὶ τῆς
Κύπρου μας, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἑλλάδας καὶ ὅλης
τῆς Ὀρθοδοξίας. Μὲ τὸν περίλαμπρο τροῦλλο
του, τὰ ὑψιτενή του καμπαναριά, τὴ μαρμάρινη
καὶ γρανιτένια αὐλή του, τὸ ξυλόγλυπτο τέμπλο
του, τοὺς χρυσοστόλιστους θρόνους του, τοὺς
ἐπίχρυσους μπρούτζινους πολυελαίους καὶ τὰ
στηθαῖα τοῦ σολέα, τὶς ζωντανές, θαυμάσιες τοιχογραφίες του καὶ τὴν προσοχὴ στὴν κάθε του
λεπτομέρεια, διαφεντεύει τὴ γύρω περιοχὴ καὶ
ἑνώνει γῆ καὶ οὐρανό, ἀφοῦ «τοῦτον τὸν οἶκον ὁ
Πατὴρ εὐλόγησεν, ὁ Υἱὸς ἐστήριξε καὶ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα συντηρεῖ εἰς τὸν αἰῶνα», κατὰ τὰ
λόγια τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἐγκαινίων.
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Γεγονὸς ἀνεπανάληπτο γιὰ τὸν Πύργο ἦταν
ὁ Ἐγκαινισμὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ του Ναοῦ
ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῶν προστατῶν του Ἁγίων,
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Γεγονὸς ἱστορικό,
μοναδικὸ σὲ μεγαλοπρέπεια καὶ κατάνυξη, μὲ
ἀθρόα προσέλευση πιστῶν, πλειάδα Ἱεραρχῶν,
Ἱερέων, Διακόνων καὶ μουσικολογιωτάτων Ἱεροψαλτῶν.
Ὅλα ἔγιναν «εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν»
(Α΄ Κορ. ιδ΄ 40). Οἱ οὐρανοὶ συμπανηγύρισαν, ὁ
πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ κατενύγη καὶ οἱ ἑορτάζοντες Ἅγιοι ἐξυμνήθησαν μὲ τὸν καλύτερο καὶ
μελωδικώτατο τρόπο.
Συντονιστὴς τῆς ὅλης ἐκδηλώσεως, ψυχή
της καὶ βλέμμα της ἀπλανέστατο ὁ Μητροπολίτης Νικηφόρος, ποὺ ἔλαμπε μέσα στὴν μεγαλόπρεπη ἀρχιερατική του ἀμφίεση ἀπὸ χαρὰ καὶ
φανερὴ ἱκανοποίηση, ἀφοῦ ἔβλεπε τὸν ὁραματισμό του νὰ ὑλοποιεῖται μὲ ἄριστο τρόπο.
Ὁ Ναὸς καθιερώθηκε σύμφωνα μὲ τὸ ὈρθόEνατενίσεις

δοξο τυπικὸ μὲ λείψανα τριῶν Ἁγίων Μαρτύρων, τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, τῆς Ἁγίας
Χαριτίνης καὶ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος. Μὲ τὴν ἐναπόθεση τῶν λειψάνων τους στὴν Ἁγία Τράπεζα
πνευματικὰ πλέον καὶ μυστικὰ οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ
κατοικοῦν στὸ νεόδμητο Ναό, ἐπιβλέπουν τὴν
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κώμη καὶ καθίστανται πλέον ἀρωγοὶ καὶ προστάτες της μαζὶ μὲ τοὺς Ἁγίους ἰσαποστόλους,
τὸν Κωνσταντῖνο καὶ τὴν Ἑλένη. Μὲ εὐλάβεια,
λοιπόν, τοὺς ψάλλαμε τὰ τροπάρια ποὺ συνετάγησαν εἰδικὰ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό:
15

Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τῶν τιμίων λειψάνων ὑμῶν κατάθεσις
ἐν ἐγκαινίοις μεγίστου
τῆς Τηλλυρίας Ναοῦ,
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, ὑμᾶς δείκνυσι
θείους τοῦ Πύργου ἀρωγοὺς
καὶ προστάτας ἀκλινεῖς,
Χαράλαμπες καρτερόφρον
σὺν Χαριτίνῃ τῇ θείᾳ
καὶ παιδοάθλῳ, θείῳ Μάμαντι.

Τὸ διήμερον 20 καὶ 21 Μαΐου ὁ Πύργος ἑόρταζε πανηγυρικὰ τοὺς Ἁγίους, Κωνσταντῖνο καὶ
Ἑλένη, μαζὶ μὲ τὸν ἐγκαινισμὸ τοῦ Ναοῦ τους
καὶ μάλιστα μὲ Πανορθόδοξη παρουσία, ἀφοῦ
συμμετεῖχαν στὴν πολυαρχιερατικὴ θεία Λειτουργία ἐκ τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. κ.
Νικηφόρος, ὁ Μητροπολίτης Κιτίου κ. κ. Χρυσόστομος, ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. κ. Νεόφυτος, ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. κ. Βασίλειος καὶ ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ κ. κ. Ἠσαΐας, ἐκ

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ὁ Μητροπολίτης Καζαχστάν κ. κ. Ἀλέξανδρος, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Βουλγαρίας ὁ Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως
κ. κ. Νικόλαος καὶ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας οἰ Μητροπολίτες Ἀχαλτσίχε κ. κ. Θεόδωρος
καὶ Χόνι κ. κ. Σάββας. Ὁ χορὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τοῦ Κύκκου μὲ χοράρχη τὸν μουσικολογιώτατο
κ. Ἄριστο Θουκιδίδη ἀπέδωσε μελωδικώτατα
τοὺς ὕμνους τῆς ἡμέρας καὶ κατένυξε τὶς ψυχὲς
τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος ποὺ κατέκλυσε τὸν
περίλαμπρο Ναὸ τῶν θεοστέπτων βασιλέων.

Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.
Πύργος κέκτηται ἐν ἐγκαινίοις
θείους φύλακας Ναοῦ παγκάλου,
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, πολύαθλοι,
στεῤῥόφρον Μάμα, Χαράλαμπες ἄλκιμε
σὺν Χαριτίνῃ εὐτόλμῳ, καὶ σύστημα
ἱερώτατον φρουροὺς Τηλλυρίας πάντοτε
δοξάζον τὸν ὑμᾶς Θεὸν δοξάσαντα.

Θεωρῶ ἰδιαίτερη τιμὴ τὴν
παρουσία μου στὴν μοναδικὴ
καὶ ἀνεπανάληπτη αὐτὴ θρησκευτικὴ ἐκδήλωση καὶ χαιρόμουν τόσο γιὰ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις ὅσο καὶ γιὰ τὴ χαρὰ ποὺ
ἔνοιωσε ὁ φίλτατός μου Μητροπολίτης Νικηφόρος, ὁ οἰκοδεσπότης, τὸν ὁποῖο θερμότατα
εὐχαριστῶ γιὰ τὴν πρόσκληση,
τὴν ἀγάπη του καὶ τὸν μερισμὸ
τῆς χαρᾶς του μὲ τὴν ἀναξιότητά μου. 
■
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2011
Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Εὐσεβές Πρεσβυτέριο,
Λαέ τοῦ Θεοῦ περιούσιε καί ἠγαπημένε,

«

εῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ,
ἀλαλάξωμεν τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι
ἡμῶν» (Ψαλμ. 94,1), γιατί σήμερα ἐγκαινιάζουμε τό νεόδμητο
καί περικαλλῆ αὐτό Μητροπολιτικό ναό, ὁ ὁποῖος θά τιμᾶται
ἐπ’ ὀνόματι τῶν πανηγυρικῶς
ἑορταζομένων σήμερα ἁγίων
καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

«Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί καί ἀγαλλιάσθω
πᾶσα ἡ γῆ (Τηλλυρίας)» (Ψαλμ. 95, 11), γιατί, καθαγιασμένο καί χαριτόβρυτο πλέον, παραδίνουμε στή λατρεία τόν μεγαλοπρεπῆ καί ἐπιβλητικό αὐτό ναό, ὁ ὁποῖος, περατωμένος καί κεκοσμημένος ἔσωθεν καί ἔξωθεν, ὑψώνεται σήμερα
ἐπί δεσπόζοντος λόφου ἱεροῦ, ὑπερήφανος
μάρτυρας τῆς εὐσέβειας τοῦ λαοῦ τῆς Τηλλυρίας, ἀλλά καί ὡς σύμβολο τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως καί ὡς «φωσφορίζουσα ἁψίς
πνευματικῆς ἐξάρσεως», πού θά ἀρωματίζει μέ
τό ἄρωμα τῆς λατρευτικῆς εὐωδίας τήν κοινότητα Κάτω Πύργου καί ὅλης τῆς Τηλλυρίας καί
θά ἐξασφαλίζει τήν πνευματική ζωτικότητά της.
Ὁ Μητροπολιτικός αὐτός ναός τῆς ἀρτιγενοῦς
Eνατενίσεις



Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας μέ τήν
περίκομψη ἀρχιτεκτονική του, πού φέρει ἔκδηλο τό βυζαντινό χαρακτῆρα, μέ τόν τροῦλλο, τό
διπλό καμπαναριό, τά κόκκινα κεραμίδια τῆς
στέγης μέ τούς σταυρούς στήν κορυφή, μάρτυρες τῆς θεοσεβοῦς εὐλάβειας τοῦ λογικοῦ τῆς
Τηλλυρίας πληρώματος, μαζί μέ τούς γλυκούς
ἤχους τῶν καμπανῶν του, σάν νοσταλγικά καλέσματα στήν κοινή λατρεία τοῦ Θεοῦ, μοιάζει μέ
ἀλεξικέραυνο, πού διώχνει μακριά τούς κεραυνούς τοῦ διαβόλου καί ἁπλώνει κραταιά τή σκέπη τοῦ Κυρίου ἐπί τῶν κεφαλῶν τῶν πιστῶν.
Ἀλλά καί ἡ ἐσωτερική του δομή καί διακόσμηση, μέ τά τόξα, τίς ἁψῖδες, τίς μορφές τῶν
ἁγίων, καί ἡ ὅλη ἱεροπρεπής καί ἐπιβλητική γενική ὄψη του μιλᾶ στήν ψυχή. Τῆς μεταφέρει μηνύματα θεῖα. Τή φωτίζει τό ἀνέσπερο καί ὑπερκόσμιο φῶς. Τήν καλεῖ σέ μετάνοια καί ἐπιστροφή. Τῆς ἐμπνέει πνευματική ἀνάταση. Τή βοηθᾷ
νά βγεῖ ἀπό τόν κόσμο αὐτό τόν ἀντιπνευματικό
καί ὑλιστικό, καί τήν παρωθεῖ νά εἰσέλθει στόν
οὐράνιο κόσμο τοῦ πνεύματος.
Σάν μπεῖς, ὅμως, μέσα σέ τοῦτο τόν ναό, τότε
ἕνα ρῖγος θεϊκό νιώθεις νά διαπερνᾷ τήν ὕπαρξή σου. Ἡ διά τῶν εἰκονογραφιῶν προβολή τῆς
θεανδρικῆς ὑποστάσεως τοῦ Κυρίου, τῆς Γεννήσεως καί τῆς ἐνσαρκώσεώς του, τοῦ ἐπί γῆς
βίου του, τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεώς
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του καί τῆς Ἀναλήψεώς του στούς οὐρανούς, οἱ
εἰκονιζόμενες μορφές τῆς Παναγίας, τῶν ἁγίων
καί τῶν μαρτύρων, τῶν ὁσίων καί τῶν ἀσκητῶν,
πού εἶναι ἔκφραση τῆς ἐσωτερικῆς νίκης κατά
τῆς ἁμαρτίας καί βιώσεως τοῦ εὐαγγελικοῦ
πνεύματος, ὡς αὐτοπειθαρχίας καί ἁγιότητας
τοῦ βίου, κατά τό ὑπόδειγμα τοῦ Χριστοῦ καί
τῆς Ἁγίας του Μητρός καί ὅλων τῶν μαρτύρων,
δημιουργοῦν μυστική ἀτμόσφαιρα περισυλλογῆς καί κατανύξεως τῶν ψυχῶν. Νιώθεις νά
σοῦ μιλοῦν στήν ψυχή. Νά σοῦ μεταρσιώνουν
τή σκέψη. Νά σοῦ ἀναμοχλεύουν τόν ἐσωτερικό
κόσμο, καί νά ξυπνοῦν μέσα σου τήν πίστη καί
τήν εὐλάβεια.
Ὁ πιστός, εἰσερχόμενος στόν ναό αὐτό, νιώθει τήν καρδιά του νά ἀνυψώνεται στόν θρόνο
τοῦ Θεοῦ. Αὐθόρμητα ξεχύνεται σέ προσευχή θερμή καί σέ ἱκεσία τοῦ πλάστου του, καί
αἰσθάνεται ἀμέσως μιά ξεκούραση ψυχική καί
ἕνα ξαλάφρωμα ἐσωτερικό.
Ὁ νεόδμητος, λοιπόν, αὐτός ναός, πού ἀποτελεῖ κόσμημα λαμπρό ὄχι μόνο τῆς Τηλλυρίας,
ἀλλά καί ὅλης τῆς Ἐκκλησίας μας, θά ἱκανοποιεῖ τήν ὁλότητα τῶν ἐνδομύχων ἐφέσεων τῆς
ψυχῆς. Ἐδῶ θά ἀναπνέετε ὅλοι οἱ ἐνορῖτες τῆς
κοινότητας αὐτῆς τοῦ Κάτω Πύργου τήν πνευματική εὐωδία, τήν ἀρωματίζουσα αὔρα τῆς
περισυλλογῆς καί τῆς ἐν κατανύξει θεαρέστου
προσευχῆς. Ἐδῶ θά βιώνεται ἡ μετάνοια καί
ἐξομολόγηση καί ἡ καταφυγή στό ἔλεος τοῦ
Θεοῦ. Μέσα στόν ναό αὐτό ὅλοι θά αἰσθάνεσθε
μέ καταπληκτική ἔνταση τήν παρουσία τοῦ
Θεοῦ. Θά ζεῖτε τό μυστήριο τῆς ἀπολυτρώσεως
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καί, νοσταλγοί τῆς σωτηρίας
καί τοῦ παραδείσου, θά καταθέτετε στή βάση
τοῦ Σταυροῦ τά δάκρυα τῆς συντριβῆς καί τά
αἰσθήματα τῆς μετάνοιας.
Μέσα στόν ναό αὐτό θά συμμετέχετε ὅλοι
στήν εὐχαριστιακή τράπεζα τοῦ ἄρτου τῆς
ζωῆς, στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, θά
κοινωνεῖτε, δηλαδή, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ
Χριστοῦ, τήν οὐράνια αὐτή τροφή, πού ζωογονεῖ, πού πυρώνει τήν πνευματική ὕπαρξη τοῦ
ἀνθρώπου, καί τόν μεταμορφώνει, τόν μεταποιεῖ, τόν κάνει «χριστοφόρο» καί «θεοφόρο».
Ὁ νεόδμητος καί περικαλλής αὐτός ναός
θά ἀποτελεῖ τήν καρδιά τῆς χριστιανικῆς κοινότητας Κάτω Πύργου. Ὁ ἐγκαινιασθείς σήμερα ἱερός ναός τῶν ἁγίων καί ἰσαποστόλων
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, θά συνδέει τούς
ἀνθρώπους μέ τή μυστηριακή καί ὑπερφυσική
ἀτμόσφαιρα τῆς λατρευτικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, καί θά τούς μεταμορφώνει. Γιατί ἡ Ὀρθό20



δοξη λατρεία ἔχει βαθύτατα μεταμορφωτικό
χαρακτῆρα. Ὁ πιστός μέσα σ’ αὐτή ὑφίσταται
τήν «καλήν ἀλλοίωσιν», ἡ ψυχή του ἀνεβαίνει,
καθαρίζεται, γίνεται «καινή κτίσις», καί ὁμοιώνεται πρός τόν Θεό.
Εὐτυχισμένοι, λοιπόν, ὅσοι κτίζουν ἐκκλησίες καί ὅσοι συμμετέχουν ἐνεργά στόν ἐγκαινιασμό τους.
Τί εἶναι, ὅμως, ὁ ἐγκαινιασμός; Τί εἶναι τά
ἐγκαίνια, πού τελοῦμε σήμερα; Σέ τί συνίσταται ἡ πνευματική τῶν ἐγκαινίων πανήγυρις;
Τά ἐγκαίνια, χριστιανοί μου, εἶναι διάταξη
καί πράξη Θεοῦ, μεγάλην ἔχουσα σημασία καί
ἀνάλογη τήν ὠφέλεια. Γιά νά καταλάβουμε τί
εἶναι τά ἐγκαίνια ναοῦ, πρέπει νά ἀνατρέξουμε
στήν ἀρχή τῆς ἱστορίας καί τῆς διατάξεως τοῦ
θείου καί ἱεροῦ τούτου θεσμοῦ καί νά δοῦμε
πῶς ὁ Θεός τό πρῶτον διέταξε καί ἐτέλεσε τά
ἐγκαίνια.
Ἱστορεῖ τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Ἐξόδου,
ὅτι, ἀφοῦ ὁ Θεός ἐξήγαγε τόν ἰσραηλιτικό λαό
ἀπό τήν Αἴγυπτο, καί τόν ἀπάλλαξε ἀπό τή
δουλεία τῶν Αἰγυπτίων, διά τοῦ εὑρόντος χάριν ἐνώπιον Αὐτοῦ Μωϋσέως, ὁδήγησε τόν λαό
αὐτό στό ὄρος Σινᾶ. Ἀφοῦ δέ ἐκάλεσε τόν Μωϋσῆ στήν κορυφή τοῦ ὄρους, διέταξε αὐτόν νά
μαζέψει ἀπό ὅλο τό λαό προσφορές, πού συνίσταντο ἀπό χρυσό, ἄργυρο, χαλκό, δέρματα
καί ὑφάσματα πολυτελῆ, λίθους πολυτίμους,
ἔλαιο καί θυμίαμα καί ξύλα ἄσηπτα. Ἀπό τίς
ἑκούσιες αὐτές προσφορές κατασκευάσθηκαν
ἡ Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου καί τά σκεύη, κατά τόν
τύπο, πού ἔδειξε ὁ Θεός στόν Μωϋσῆ στό ὄρος
Σινᾶ. Ἀφοῦ στήθηκε ἡ Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου
καί τοποθετήθηκε τό κάθε σκεῦος στή θέση
πού ἔπρεπε, ὁ Μωϋσῆς συνάθροισε ὅλο τόν
λαό μπροστά στή θύρα τῆς Σκηνῆς, καί, ἀφοῦ
ἔλαβε ὕδωρ, ἔλουσε τόν Ἀαρών καί τούς υἱούς
αὐτοῦ καί τούς ἔνδυσε τίς τελετουργικές τους
στολές. Ὕστερα ἔλαβε ἀπό τό ἔλαιο τῆς χρίσεως
και ἔχρισε τή Σκηνή καί ὅλα τά σκεύη αὐτῆς καί
τούς λειτουργούς της. Μετά πρόσφερε θυσία
ἕνα μόσχο καί δύο κριούς, καί μέ τό αἷμά τους
ἐρράντισε τή Σκηνή καί τά σκεύη αὐτῆς καί τούς
λειτουργούς της. Ἀφοῦ δέ ὁ Μωϋσῆς ἔκαμε ὅλα
ὅσα διατάχθηκε ἀπό τόν Κύριο, ἡ θεία νεφέλη
κάλυψε τή Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου καί δόξης Κυρίου ἐπλήσθη ἡ Σκηνή. Ἔτσι μέ τόν τρόπο αὐτό
ἐγκαινιάστηκε καί ἁγιάστηκε ὁ πρῶτος ἐκεῖνος
κινητός ναός τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκαλεῖτο Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου, γιατί μαρτυροῦσε ὅτι ὁ Θεός
κατασκήνωσε καί συγκατοίκησε μαζί μέ τόν λαό
του, τόν ὁποῖον ὁδήγησε ἔξω ἀπό τήν Αἴγυπτο,
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καί τόν ἀπάλλαξε ἀπό τή δουλεία τῶν Αἰγυπτίων μέ τρόπο θαυμαστό. Τόν κινητό αὐτό ναό
τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου ἀντικατέστησε στή
συνέχεια ὁ ἀκίνητος ναός τοῦ Σολομῶντος, τοῦ
ὁποίου τά ἐγκαίνια ἔγιναν ἐπίσης μέ τόν ἴδιο
ἀκριβῶς τρόπο, ὅπως καί ἡ Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου. Καί ἀφοῦ τελέστηκαν τά νενομισμένα, δόξης Κυρίου ἐπλήσθη ὁ ναός, ὅπως ἀκριβῶς καί
κατά τά ἐγκαίνια τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου.
Κατά μίμηση, λοιπόν, τῶν ἐγκαινίων τῆς
Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου καί τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος, ὁ ὁποῖος στάθηκε τό πρότυπο τῶν
χριστιανικῶν ναῶν, πού κατόπιν θά κατακτοῦσαν τήν οἰκουμένη, ἐγκαινιάζουμε καί μεῖς
οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί τούς νεόδμητους ναούς
μας. Ἡ δέ ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων ἑνός ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ ναοῦ περιέχει εἰδικούς
ὕμνους, εὐχές, ἀναγνώσματα, καθαγιασμό τοῦ
ἱεροῦ θυσιαστηρίου μέ τήν τέλεση τῆς πρώτης πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας. Ἡ πρώτη
αὐτή τάξη τῶν ἐγκαινίων πλουτίστηκε στή συνέχεια καί μέ ἄλλα τελετουργικά στοιχεῖα, ὅπως
οἱ πλύσεις τοῦ θυσιαστηρίου, ἡ χρίση μέ ἅγιο
μύρο, ἡ ἔνδυσή του, τό ἄναμμα τῶν φώτων, ἡ θυμίαση καί χρίση ὁλόκληρου τοῦ ναοῦ. Ἐπειδή ἡ
Ἁγία Τράπεζα εἶναι τό σημαντικότερο σημεῖο
τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, ἀφοῦ πάνω σ’ αὐτήν τελεῖται
τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, γι’ αὐτό ἡ
ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων προβλέπει εἰδική
λειτουργική πράξη καθαγιασμοῦ γιά τήν Ἁγία
Τράπεζα, πού συνίσταται στά ἑξῆς τρία βασικά
σημεῖα: α) πλύση μέ εὐλογημένο χλιαρό νερό,
ροδόσταγμα καί οἶνο, πού συνδέονται αὐτά τά
τρία συμβολικά μέ τήν ταφή τοῦ Κυρίου, β) χρίση μέ τό ἅγιο μύρο πού ἀποτελεῖ τήν ἀποκορύφωση τῆς καθαγιαστικῆς πράξης τῆς καθιερώσεως τῶν ἐγκαινίων ἑνός ναοῦ, καί γ) ἔνδυση καί
διακόσμηση τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Τό δέ πρῶτο
ὕφασμα, πού τοποθετεῖται ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης, εἶναι ἕνα λευκό ὕφασμα, πού ὀνομάζεται
«κατασάρκιο ὕφασμα τῆς Ἁγίας Τραπέζης», καί
σχετίζεται μέ τόν λευκό χιτῶνα τοῦ βαπτίσματος καί τό σουδάριο τῆς ταφῆς τοῦ Κυρίου.
Καί οἱ τρεῖς αὐτές τελετουργικές πράξεις,
πού σχετίζονται μέ τήν Ἁγία Τράπεζα, παραπέμπουν στό Ἅγιο Βάπτισμα. Ἡ Ἁγία Τράπεζα
στήν προκειμένη περίπτωση κατέχει τή θέση
τοῦ κατηχουμένου. Ἔτσι τά μυστήρια τῆς χριστιανικῆς μυήσεως ἀποτυπώνονται καθαρά
στή διαδικασία τοῦ καθαγιασμοῦ τῆς Ἁγίας
Τραπέζης. Τό Βάπτισμα μέ τήν πλύση τῆς Ἁγίας
Τραπέζης. Τό Χρῖσμα μέ τή χρίση της μέ τό Ἅγιο
μύρο, καί ἡ Θεία Εὐχαριστία μέ τήν τέλεση τῆς
Eνατενίσεις



Θείας Λειτουργίας.
Ὅμως, χωρίς τά ἱερά λείψανα, δέν νοοῦνται
ἐγκαίνια ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ ναοῦ. Γι’
αὐτό καί πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς ἀκολουθίας τῶν
ἐγκαινίων μεταφέρονται ἐπίσημα τά ἱερά πρός
κατάθεση στό ἱερό θυσιαστήριο τοῦ νέου ναοῦ
λείψανα ἀπό τόν παλαιό ἐγκαινιασμένο ναό,
ἀφοῦ προηγουμένως λιτανευθοῦν τρεῖς φορές
γύρω ἀπό τόν μέλλοντα νά ἐγκαινιασθεῖ ναό. Οἱ
πρῶτοι χριστιανικοί ναοί ἐκτίζοντο στούς τάφους, ὅπου μαρτύρησαν καί τάφηκαν οἱ ἅγιοι
μάρτυρες. Ὁ ναός θεωρεῖται τρόπον τινά ἀρχιτεκτονική ἐξέλιξη τῶν τάφων τῶν μαρτύρων.
Λόγω ὅμως τῆς μεγάλης τιμῆς πού ἀποδιδόταν
στούς μάρτυρες, σιγά-σιγά ἐπιδιώκετο καί οἱ
ἐκκλησίες, πού δέν φιλοξενοῦσαν τάφους καί
σώματα μαρτύρων, νά ἔχουν ὡστόσο τεμάχια
ἱερῶν μαρτυρικῶν λειψάνων κάτω ἀπό τήν Ἁγία
Τράπεζα. Ἡ Ἑβδόμη Οἰκουμενική Σύνοδος τό
787 μ.Χ. μέ τόν ἕβδομο κανόνα της ἐπέβαλε τήν
κατάθεση τῶν ἱερῶν λειψάνων κατά τά ἐγκαίνια
τῶν ἱερῶν ναῶν. Ὅσον ἀφορᾶ δέ τόν πραγματοποιοῦντα τά ἐγκαίνια, χωρίς κατάθεση ἱερῶν
λειψάνων, ὁρίζει: «καθαιρείσθω ὡς παραβεβηκώς
τάς ἐκκλησιαστικάς παραδόσεις».
Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἐπεκράτησε ἡ
χρησιμοποίηση καί λειψάνων ὁσίων ἀσκητῶν,
οἱ ὁποῖοι, ἀντί τοῦ μαρτυρίου τοῦ αἵματος, ὑπέστησαν τό μαρτύριο τῆς συνειδήσεως, δηλαδή
τῆς χριστιανικῆς ἀσκήσεως.
Καί γιά τόν ὀρθόδοξο χριστιανικό ναό τό
οὐσιῶδες συστατικό στοιχεῖο τῶν ἐγκαινίων
του εἶναι ἀκριβῶς, ὅπως καί τῶν ἐγκαινίων τῆς
Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου καί τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος. Εἶναι, δηλαδή, ἡ κατάβαση τῆς δόξης τοῦ Κυρίου ἐπί τοῦ οἰκοδομηθέντος ναοῦ,
εἶναι ἡ εἴσοδος καί κατασκήνωση τοῦ Θεοῦ μέσα
στόν ναό. Γι’ αὐτό καί ὁρίζουμε τά ἐγκαίνια ὡς
κατασκήνωση καί συνοίκηση τοῦ Θεοῦ μέ τούς
ἀνθρώπους. Γι’ αὐτό κι ἐμεῖς συνήλθαμε σήμερα,
γιά νά ἐγκαινιάσουμε τό νεόδμητο αὐτό ναό, γιά
νά παρακαλέσουμε, δηλαδή, τόν Θεό νά εἰσέλθει
καί νά κατοικήσει μέσα σ’ αὐτόν. Πιστεύουμε δέ
ὅτι, ὅπως ἀκριβῶς τότε κατέβηκε πάνω στή Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου καί στόν ναό τοῦ Σολομῶντος
καί ἐπλήσθη δόξης Κυρίου ἡ Σκηνή καί ὁ ναός
ἐκεῖνος, ἔτσι καί τώρα γεμίζει τόν ναό αὐτό ἡ
θεία χάρη, ἡ χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἡ
πλήρωση, λοιπόν, τοῦ ναοῦ αὐτοῦ ἀπό τή χάρη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ εἴσοδος τοῦ Θεοῦ μέσα
στόν ναό αὐτό λέγεται ἐγκαίνια.
Τέτοια, λοιπόν, σημασία ἔχουν τά ἐγκαίνια
ἑνός ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ ναοῦ, ἑνός ὀρθο21

δόξου χριστιανικοῦ ναοῦ πού λειτούργησε γιά
πρώτη φορά πάνω στή γῆ στό Ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ κατά τήν ἱστορική βραδιά τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, ὅταν ὁ Κύριος μᾶς παρέδωσε τό
μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὁ ὀρθόδοξος
ναός εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ Ὑπερῴου τῆς Ἱερουσαλήμ. Κάθε ναός εἶναι καί ἕνα θυσιαστήριο,
δέν εἶναι ἁπλός τόπος προσευχῆς. Εἶναι ὁ τόπος
ὁ φρικτός, ὅπου τελεῖται τό Μέγα Μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ Ἁγία Τράπεζα εἶναι Γολγοθᾶς πραγματικός, ἀφοῦ πάνω σ’ αὐτήν ἐπαναλαμβάνεται ἡ θυσία τοῦ Σταυροῦ.
Εἶναι ὁ ὀρθόδοξος ναός ὁ «οἶκος τοῦ Θεοῦ».
Εἶναι ὁ τόπος τῆς ἀνακαινίσεως καί τοῦ ἁγιασμοῦ μας. Εἶναι ὁ τόπος τῆς παρουσίας τοῦ ἀοράτου, τῆς χάριτος καί τοῦ μυστηρίου. Μέσα
στόν ὀρθόδοξο χριστιανικό ναό τελεῖται ἡ Θεία
Λειτουργία, πού εἶναι μιά δυναμική πορεία, ἡ
ὁποία ὁδηγεῖ μέ τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας στή μεταμόρφωση καί στή θέωση τοῦ
ἀνθρώπου.
Μέσα στόν ναό μέ τό μυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας συσσωματούμεθα καί ἑνούμεθα μέ
τόν Χριστό καί μέ τήν Ἐκκλησία του, πού εἶναι
τό μυστικό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Χωρίς τή συσσωμάτωσή μας αὐτή μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία του σωτηρία δέν ὑπάρχει.
Ἀλλά καί κάτι ἄλλο. Μέσα στόν ναό βιώνουμε τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ θείου μας
Λυτρωτῆ, πού ἀποτελεῖ τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο
τοῦ ὅλου χριστιανικοῦ οἰκοδομήματος. Ἡ θυσία
τῆς Θείας Εὐχαριστίας, πού τελεῖται σέ κάθε
Θεία Λειτουργία, ἔχει σάν τέλος καί ἐπισφράγιση τήν Ἀνάσταση, ἀφοῦ ἡ θυσία τοῦ Γολγοθᾶ
ἦταν ἀναπόσπαστα συνδεδεμένη μέ τόν θρίαμβο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.
Τό σπουδαιότερο, ἑπομένως, καί ἁγιώτερο κτήριο, πού ὀρθώνεται πάνω στή γῆ, εἶναι
ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός ναός. Μέσα σ’ αὐτόν
ἐπιτελεῖται ἡ ὡραιότερη, καί μυσταγωγικότερη, καί πνευματικότερη λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ
Θεοῦ. Μέσα σ’ αὐτόν ἡ θρησκεύουσα χριστιανική καρδιά συναντᾷ τόν πλάστη της, ἑνώνεται μέ
τόν Δημιουργό της, ἐξαγιάζεται, ἀναγεννᾶται,
τρέφεται μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ τόν «ἄρτον τῶν
Ἀγγέλων», ὅπως τόν ὀνομάζουν οἱ Πατέρες, καί
μέ τό «οὐράνιον μάννα», τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ. Καλλιεργεῖται καί ἀναπτύσσεται πνευματικά, γαληνεύει καί ἠρεμεῖ ἀπό
τόν καύσωνα τῆς καθημερινότητας, μεταρσιώνεται καί ἀνεβαίνει στόν «θρόνο τῆς χάριτος».
Δίκαια, λοιπόν, ὁ ἱερός Χρυσόστομος παρομοιάζει τόν χριστιανικό ναό μέ λιμάνι, μέσα
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στό ὁποῖο βασιλεύει ἡ γαλήνη καί μιά οὐράνια
πνευματική ἀτμόσφαιρα: «Ἀγνοεῖτε, -λέει- ὅτι,
καθάπερ λιμένας ἐν πελάγει, οὕτω τάς ἐκκλησίας
ἐν ταῖς πόλεσιν ἔπηξεν ὁ Θεός, ἵνα, ἀπό τῆς ζάλης
τῶν βιοτικῶν θορύβων ἐνταῦθα καταφεύγοντες,
γαλήνης μεγίστης ἀπολαύσωμεν;».
Εὐτυχισμένοι, ἑπομένως, ὅσοι συχνάζουν
στόν ναό τοῦ Θεοῦ. «Μακάριοι οἱ κατοικοῦντες ἐν
τῷ Οἴκῳ σου, εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων αἰνέσουσί
σε», ἀναφωνεῖ ὁ ἱερός ψαλμωδός (Ψαλμ. 83, 5).
Ἀλλά τό ὅτι ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός ναός
εἶναι ὁ μοναδικός ἅγιος χῶρος πάνω στή γῆ τό
ἀναγνωρίζουν καί σπουδαῖοι διάσημοι ἑτερόδοξοι λειτουργιολόγοι, ὅπως ὁ Ρωμαιοκαθολικός Odo Casel, ὁ ὁποῖος ἔγραψε γιά τόν ὀρθόδοξο ναό: «Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θά ἐπισκεφθῇ μίαν
ἀνατολικήν ἐκκλησίαν, αἰσθάνεται ἀμέσως, ὅτι
εἰσέρχεται εἰς ἕνα τόπον μυστηρίου, δηλαδή εἰς ἕνα
ἅγιον τόπον ἀποκεχωρισμένον καί ἀποξενωμένον
τοῦ κόσμου καί πλημμυρισμένον ὑπό τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ».
Ὁ ἱερός αὐτός ναός, ἑπομένως, πού ἐγκαινιάζουμε σήμερα, ὅπως καί κάθε ὀρθόδοξος
χριστιανικός ναός, εἶναι τόπος καί χῶρος ἅγιος.
Γι’ αὐτό, καί, ὅταν εἰσέρχεσθε μέσα σ’ αὐτόν, νά
θυμᾶσθε ἀμέσως τούς λόγους τοῦ Θεοῦ πρός
τόν Μωϋσῆ στό ὄρος Χωρήβ: «ὁ γάρ τόπος, ἐν ᾧ
σύ ἕστηκας, γῆ ἁγία ἐστίν» (Ἐξ. 3,5), καί νά εἰσέρχεσθε μέ συστολή, κατάνυξη, ταπείνωση, περισυλλογή καί μέ εὐλάβεια πολλή. Ἰδιαίτερα
κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας νά παρακολουθεῖτε μέ προσοχή τά δρώμενα καί τά
λεγόμενα καί νά μήν κουβεντιάζετε μέ τούς διπλανούς σας, νά μήν κουτσομπολεύετε πρόσωπα καί πράγματα, νά μή διαπληκτίζεσθε γιά τά
στασίδια καί τίς καρέκλες, νά μή μετακινεῖσθε,
οὔτε καί νά μπαινοβγαίνετε, ὅποτε θέλετε, καί
νά μήν προσέρχεσθε στή Θεία Κοινωνία, χωρίς
τάξη καί σειρά, σπρώχνοντας ὁ ἕνας τόν ἄλλο,
ποιός θά πρωτοκοινωνήσει καί ποιός θά πρωτοπάρει ἀντίδωρο.
Ὁ ναός δέν εἶναι χῶρος συζητήσεων. Δέν εἶναι
καφενεῖο, στό ὁποῖο νά εἰσέρχεσθε καί νά ἐξέρχεσθε κατά βούληση. Ὁ ναός εἶναι «Οἶκος τοῦ
Θεοῦ». Εἶναι τόπος φρικτός καί ἱερός. Στόν ναό
δέν χωροῦν κουβέντες καί κουτσομπολιά καί
ὀχληρίες. Μέσα στόν ναό μιά μόνο ἐπιτρέπεται
συνομιλία, ἡ συνομιλία μέ τόν Θεό, τόν ἐπουράνιο πατέρα ὅλων μας.
Ἐφ’ ὅσον, ὅμως, ὁ ναός εἶναι ὁ τόπος, πού
συναντοῦμε τόν Θεό, πού μᾶς ἑνώνει μέ τόν Θεό,
πού μᾶς ἐξαγιάζει καί συσσωματώνει στό μυστικό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία του, πρέπει
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νά εἶναι γιά κάθε πιστό τόπος μοναδικός, πού νά
ἑλκύει τήν καρδιά του καί νά συγκινεῖ τήν ψυχή
του. Γι’ αὐτό καί πρέπει ὁ ναός αὐτός, πού σήμερα παραδίνεται στήν κοινότητά σας ἐγκαινιασμένος καί εὐπρεπισμένος, νά ἀποτελεῖ τό ἀντικείμενο τῆς ἀγάπης καί τῆς στοργῆς ὅλων σας. Ἡ
χριστιανική ψυχή ἤθελε πάντοτε νά κτίζονται
μεγαλοπρεπεῖς καί ἐπιβλητικοί ναοί, μέ ἀρχιτεκτονική δομή ἐξαίρετη, σάν ἐκδήλωση θαυμασμοῦ πρός τόν Μέγα Θεό, πού μέσα σ’ αὐτόν θά
λατρεύεται. Ἡ χριστιανική ψυχή πάντοτε θέλει
νά διακοσμεῖ τόν «Οἶκον τοῦ Θεοῦ» μέ ὅ,τι πιό
ἄριστο, πολύτιμο, ἱεροπρεπές καί ὡραῖο ὑλικό
ὑπάρχει. Γι’ αὐτό καί ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων
οἱ χριστιανοί περί πολλοῦ εἶχαν τόν εὐπρεπισμό τοῦ ναοῦ. Τοῦτο μαρτυροῦν τά περισωθέντα ὁλόχρυσα ἀρχαῖα ἱερά σκεύη, τά σπάνια
παλαιά ἐπίχρυσα τέμπλα, τά διασωθέντα ὁλόχρυσα παλαιά ἱερά ἄμφια, τά ἀνεπανάληπτα
ψηφιδωτά, οἱ χρυσοκέντητοι ἄριστης τέχνης
παλαιοί ἐπιτάφιοι καί γενικά ὅλα τά διασωθέντα ἀριστουργήματα τῆς χριστιανικῆς ἀρχαιότητας. Οἱ ἁγνές καί ἀπαλλαγμένες ἀπό τήν προτεσταντική ἁπλότητα ὀρθόδοξες χριστιανικές
ψυχές θέλουν τόν «Οἶκο τοῦ Θεοῦ» λαμπρόν. Τόν
θέλουν λαμπρόν, γιατί ὁ ναός συμβολίζει τή δόξα
τοῦ Θεοῦ. «Δέν βλάπτεται τό παράπαν», τονίζει
ὁ Μητροπολίτης Ρωγῶν Καλλίνικος Καροῦσος,
«ἡ γνήσια εὐσέβεια ἀπό τή φροντίδα γιά τήν
εὐπρέπεια τοῦ ναοῦ. Μᾶλλον δέ ἡ φροντίδα διά
τόν καλλωπισμό καί τήν εὐπρέπεια τοῦ ναοῦ
εἶναι ἀπό τίς ἐκδηλώσεις τῆς γνήσιας ὀρθοδόξου
εὐσεβείας. Τοῦτο μαρτυρεῖ ἡ μακραίωνη ὀρθόδοξη παράδοση. Καί κακῶς κάκιστα σκανδαλίζονται νεωτερίζοντες σύγχρονοι θρησκεύοντες
ἀπό τήν παρουσία τῶν χρυσῶν σκευῶν στόν ναό
καί τῶν πολυτελῶν ἀμφίων τοῦ Ἐπισκόπου καί
τῶν ἱερέων. Ἡ σκέψη τῶν νεωτεριζόντων αὐτῶν
χριστιανῶν», συνεχίζει ὁ εἰρημένος Ἱεράρχης,
«ὄζει προτεσταντισμοῦ. Οἱ προτεστάντες ἐν ὀνόματι τῆς ἁπλότητος καί τῆς ἐν πνεύματι δῆθεν
γνησίας λατρείας κατήργησαν τά πάντα. Ἀπεγύμνωσαν τούς ναούς των, καί τούς μετέβαλαν
σέ ἁπλές αἴθουσες κηρυγμάτων. Κατήργησαν τά
πολυτελῆ ἄμφια καί τά ἀντικατέστησαν μέ μίαν
λευκή πουκαμίσαν. Κατέβασαν τίς ἱερές εἰκόνες,
πέταξαν τίς κανδῆλες, κατήργησαν τίς λαμπρές
ἱερές ἀκολουθίες καί ἄλλα πολλά, καί ὅλα αὐτά
ἐν ὀνόματι δῆθεν μιᾶς γνησιωτέρας εὐσέβειας.
Καί τό ἀποτέλεσμα, οἱ λαοί των ὑποβαθμίστηκαν θρησκευτικά, καί πάγωσαν πνευματικά περισσότερον».
Ὅλα αὐτά βέβαια, μεγαλοπρεπεῖς ναοί,
πολύτιμα ἱερά σκεύη καί ἱερά ἄμφια, καί λαEνατενίσεις



μπρές ἀκολουθίες, μπορεῖ νά μήν ἀποτελοῦν
τήν οὐσία τῆς λατρείας, βοηθοῦν ὅμως καί αὐτά
στήν ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευτικοῦ βιώματος καί
στήν ἄνωση τῆς καρδίας πρός τό μεγαλεῖο τοῦ
Θεοῦ, γιατί ὅλα αὐτά τό μεγαλεῖο καί τή δόξα
τοῦ Θεοῦ συμβολίζουν. Γι’ αὐτό καί στό τέλος
κάθε Θείας Λειτουργίας ὁ ἱερέας εὔχεται πρός
τόν Θεό καί τόν παρακαλεῖ νά ἁγιάσει ὅλους
ἐκείνους, πού ἀγαποῦν καί φροντίζουν γιά
τον καλλωπισμό καί τήν εὐπρέπεια τοῦ ἱεροῦ
ναοῦ: «Ἁγίασον τούς ἀγαπῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου», τόν ἀκοῦμε νά διαβάζει στήν
ὀπισθάμβωνο εὐχή. Ἀλλά καί στόν 25ο ψαλμό
βλέπουμε τόν προφητάνακτα Δαυΐδ νά ὁμολογεῖ ὅτι ἀγαπᾷ καί ἐνδιαφέρεται γιά τόν εὐπρεπισμό τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ. «Κύριε», λέγει, «ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καί τόπον σκηνώματος δόξης σου» (Ψαλμ. 25,8). Αὐτά σημαίνουν ὅτι
ἔχουμε ὑποχρέωση νά μεριμνοῦμε γιά τόν καλλωπισμό καί τήν εὐπρέπεια τοῦ ναοῦ. Σεῖς, λοιπόν, νά ἔχετε αὐτήν τήν ἀγάπη τοῦ Δαυΐδ, καί νά
φροντίζετε τήν εὐπρέπεια τοῦ ναοῦ σας, καί νά
εἶστε βέβαιοι ὅτι θά ἔχετε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Γιά ὅλους δέ ἐκείνους πού σκανδαλίζονται
γιά τήν ἀνέγερση πολυδάπανων, τάχα, καί μεγαλοπρεπῶν ναῶν καί μέ πλούσιο ἐσωτερικό
διάκοσμο ἀχρείαστο, ἄς μή λησμονοῦν ὅτι ὅλα
αὐτά ἔχουν μακράν καί παλαιοχριστιανική
τήν παράδοση, ἀλλά καί παλαιοτέραν τή ρίζα
σ’ αυτή τήν ἴδια τή φωνή τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά Διαθήκη. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός, τόσο στήν κατασκευή τῆς Κιβωτοῦ τῆς Διαθήκης, ὅσο καί
στήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος ἔδιδε
ὁ ἴδιος ἐντολές τόσο στόν Μωϋσῆ, ὅσο καί στόν
Σολομῶντα, πῶς ἔπρεπε νά κατασκευάσουν
τούς δύο αὐτούς ναούς. Ποῖες ἔπρεπε νά εἶναι
οἱ διαστάσεις τῶν ναῶν αὐτῶν καί ποιά ὑλικά
ἔπρεπε νά χρησιμοποιήσουν. Τούς διέτασσε νά
χρησιμοποιήσουν γιά τήν κατασκευή τους τά
πιό ἀκριβά οἰκοδομικά ὑλικά, τά πιό ἀνθεκτικά
ξύλα, καί τά πιό πολύτιμα μέταλλα. Διέτασσε
ἀκόμη τούς τεχνῖτες, πού θά ἔραβαν τά ἀρχιερατικά ἄμφια καί τίς ἱερατικές στολές, νά χρησιμοποιοῦν χρυσό καί ὕφασμα ἀξίας.
Βασισμένοι, λοιπόν, σ’ αὐτή τή βιβλική παράδοση οἱ Βυζαντινοί αὐτοκράτορες ἔκτισαν
μεγαλοπρεπεῖς καί ἐπιβλητικούς ναούς, μέ
ἀποκορύφωμα τόν περικαλλῆ ναό τῆς Ἁγίας
Σοφίας, τό ἀριστούργημα αὐτό τῶν αἰώνων, πού
συνδέθηκε τόσο πολύ μέ τήν ἑλληνική ψυχή,
καί πού τόσο πολύ εἶχε ἐντυπωσιάσει τούς
ἐκπροσώπους τοῦ Βλαδίμηρου τῆς Ρωσίας ἡ
μεγαλοπρέπεια τοῦ κτηρίου καί ὁ πλούσιος
ἐσωτερικός του διάκοσμος, ἀλλά καί ἡ ἄφθα23

στη λειτουργική μεγαλοπρέπεια τοῦ Βυζαντίου, ὥστε νά προκρίνουν ἀπό ὅλα τά δόγματα τό
ὀρθόδοξο χριστιανικό δόγμα, καί ἔτσι ἡ μεγάλη
αὐτή χώρα τῆς Ρωσίας νά εἶναι σήμερα ὀρθόδοξη χριστιανική χώρα, καί νά κοσμεῖται μέ πλειάδα μεγαλοπρεπῶν ναῶν μέ πλούσιο διάκοσμο
ἐσωτερικό καί ἐκκλησιαστικά κειμήλια ἐντυπωσιακά καί μέ ἐπιχρυσωμένους τρούλλους.
Ἀλλά καί στή Δύση, ἀκολουθῶντας ἐπίσης
τήν ἴδια βιβλική παράδοση, πού θέλει μεγαλοπρεπεῖς καί ἐπιβλητικούς τούς ναούς, ἔκτισαν
ναούς ἐντυπωσιακούς, πού ἀποτελοῦν σήμερα
μνημεῖα πολιτισμοῦ, ὅπως τόν ναό τοῦ Ἁγίου
Πέτρου στή Ρώμη, τῆς Παναγίας τῶν Παρισίων
στό Παρίσι, τοῦ Duomo στό Μιλᾶνο, τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στή Βιέννη καί πάρα πολλούς
ἄλλους.
Ἀλλά καί οἱ δικοί μας ὑπόδουλοι πρόγονοι
μπορεῖ νά ἐπένοντο καί νά ζοῦσαν οἱ ἴδιοι μέσα
στίς στάνες, ἀλλά τούς ναούς τους τούς ἤθελαν
ἐπιβλητικούς καί νά δεσπόζουν ὅλων τῶν ἄλλων
κτισμάτων τοῦ χωριοῦ ἤ τῆς πόλεως. Καί αὐτούς
τούς ναούς καί τά μοναστήρια μέ τά ψηφιδωτά
καί τίς τοιχογραφίες καί τά ἱερά τους κειμήλια,
πού καθορίζουν καί τήν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητα τοῦ τόπου μας, ἔχουμε νά ἐπιδεικνύουμε
σήμερα στούς ξένους ἐπισκέπτες τοῦ τόπου μας.
Πάντοτε τά πολυτιμότερα ὑλικά στοιχεῖα,
πού ὁ Θεός ἔθεσε στή διάθεση τοῦ ἀνθρώπου,
ὁ θρησκεύων ἄνθρωπος ἔνιωσε τήν ἀνάγκη νά
τά θέσει στή διάθεση τοῦ Θεοῦ, σάν προσφορά
εὐγνωμοσύνης πρός τό Μεγάλο Δωρεοδότη Κύριο. «Τά σά ἐκ τῶν σῶν σοί προσφέρομεν», εἶναι ἡ
ἐνδόμυχη φωνή τῆς θρησκεύουσας ἀνθρώπινης
ψυχῆς, πού ἀπευθύνεται πρός τόν Δημιουργό
τοῦ παντός.
Ὅσοι, λοιπόν, ἀντιδροῦν γιά τήν ἀνέγερση
πολυδάπανων δῆθεν ναῶν, ἄς ἀκούσουν, ἄν μή
τι ἄλλο, τί ἔλεγε ἕνας ἐπιφανής Ἀμερικανός ἐπιστήμονας, ὁ Facland, κατά τή θεμελίωση μιᾶς
νέας ἐκκλησίας στήν Οὐάσιγκτων, καί ἄς παραδειγματισθοῦν: «Εἰς τήν πόλιν ταύτην καί εἰς τήν
πρωτεύουσαν αὐτήν, ἥτις ἑλκύει ὅλα τά βλέμματα, διά τίποτα δέν ὑπερηφανευόμεθα τόσον, ὅσον
διά τούς οἴκους προσευχῆς, οἱ ὁποῖοι φέρουν τόν
Θεόν εἰς τούς ἀνθρώπους καί τούς ἀνθρώπους εἰς
τόν Θεόν. Καί ὅπως ἡ πνευματική ζωή εἶναι ἀνωτέρα ἀπό τήν ὑλικήν, τοιουτοτρόπως ἡ ἁπλουστέρα
ἀπό τάς ἐκκλησίας μας εἶναι μεγαλοπρεπεστέρα
ἀπό τό Καπιτώλιον, ὅπου στεγάζεται ἡ ἐθνική μας
ἀντιπροσωπία».
Ἔτσι, λοιπόν, χριστιανοί μου, νά ἀγαπᾶτε
καί νά φροντίζετε γιά τήν εὐπρέπεια τοῦ νεόδ24



μητου αὐτοῦ ναοῦ σας, καί νά εἶστε βέβαιοι ὅτι
θά ἔχετε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στό σπίτι σας.
Δέν ἀγνοοῦμε, Χριστιανοί μου, ὅτι ὁ Θεός
εἶναι πανταχοῦ παρών, οὔτε ἀγνοοῦμε ὅτι «οὐκ
ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ ὁ Θεός» (Πράξ. ζ’
48), οὔτε ἀγνοοῦμε ἀκόμη τούς λόγους τοῦ Κυρίου πρός τή Σαμαρείτιδα, ὅτι «οἱ ἀληθινοί προσκυνηταί προσκυνήσουσι τῷ πατρί ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ» (Ἰωάν. δ’ 23). Ὁ ἄνθρωπος, ὅμως,
δέν εἶναι μόνο πνεῦμα, ἀλλά καί ὕλη. Εἶναι ψυχοσωματική ὀντότητα. Γι’ αὐτό καί ἔχει ἀνάγκη
αἰσθητῶν σημείων, γιά νά ἐκδηλώσει τόν ψυχικό του κόσμο. Γι’ αὐτό καί ἡ παρουσία ὑλικοῦ
ναοῦ, εἰκόνων, ψηφιδωτῶν, ἱερῶν ἀντικειμένων
καί ἄλλων συμβολικῶν παραστάσεων θά εἶναι
πάντοτε συνδεδεμένα μέ τίς πρός τόν Θεό εὐλαβεῖς ἐκδηλώσεις τῆς καρδίας του. Θά εἶναι πάντοτε συνδεδεμένα μέ τήν πρός τόν Θεό λατρεία
του. Οὔτε ἔρχονται σέ σύγκρουση τά πιό πάνω
μέ τόν λόγο τοῦ Κυρίου. «Πνεῦμα ὁ Θεός, καί τούς
προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ
δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰωάν. δ’ 24). Πνευματική εἶναι ἡ
λατρεία τοῦ Θεοῦ. Τά αἰσθητά στοιχεῖα εἶναι τά
βοηθητικά μέσα τῆς ἐν πνεύματι λατρείας.
Καί κάτι ἀκόμα, πού πρέπει νά τονισθεῖ,
εἶναι ὅτι στόν ὀρθόδοξο χριστιανικό ναό ἔχουμε
αἰσθητή τήν παρουσία τοῦ Κυρίου. Στόν ὀρθόδοξο χριστιανικό ναό φυλάσσεται στό Ἀρτοφόριο ὁ Ἅγιος Ἄρτος, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου Λυτρωτῆ μας. Καί ὅπου εἶναι τό Ἅγιο
Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου, εἶναι καί αὐτός
ὁ ἴδιος συνεχῶς παρών μέ ὁλόκληρη τή θεότητά του. Γι’ αὐτό καί κάθε φορά, πού μπαίνουμε
μέσα στόν ναό καί ἀτενίζουμε τό Ἅγιο Ἀρτοφόριο, βλέπουμε τόν ἴδιο τόν Χριστό. Τόν ἔχουμε
καί αἰσθητῶς μπροστά μας.
Δέν μπορεῖ νά ἀναπτυχθεῖ πνευματική ζωή
μέσα μας, χωρίς ναό καί θυσιαστήριο. Ὁ ναός
εἶναι τό κέντρο καί ἡ ρίζα τῆς πνευματικῆς ζωῆς
γιά κάθε ὀρθόδοξο χριστιανό. Στόν ναό δεχόμαστε τή σωστική θεία χάρη τῶν μυστηρίων τῆς
Ἐκκλησίας. Στόν ναό παίρνουμε τό Σῶμα καί
τό Αἷμα τοῦ Κυρίου, καί ἑνωνόμαστε μαζί του,
καί γινόμαστε μέλη τοῦ Σώματός του, καί κάθε
χριστιανός, ὡς μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ,
εἶναι ὁ ἴδιος ναός Θεοῦ, καί τό σῶμά του ναός
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀφοῦ, κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο, «ὑμεῖς γάρ ναός Θεοῦ ἐστε ζῶντος» (Β’
Κορ. στ’ 16). Ἕνα ἀκόμη δεῖγμα τῆς ἀπέραντης
ἀγάπης καί συγκατάβασης τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ
ἐγκατοίκησή του μέσα στό χοϊκό καί ἁμαρτωλό
σῶμά μας. Ὁ Χριστός λέγει ὅτι, ὅποιος ἀγαπᾷ
τόν Θεό, θά εὐλογηθεῖ νά δεχθεῖ στήν καρδιά
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του τήν παρουσία του: «Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τόν λόγον μου τηρήσει, καί ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν,
καί πρός αὐτόν, ἐλευσόμεθα καί μονήν παρ’ αὐτῷ
ποιήσομεν» (Ἰωάν. ιδ’ 23). Πόσο ἀλήθεια πρέπει
νά μᾶς συνέχουν καί πάλι οἱ λόγοι τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Οὐκ οἴδατε ὅτι ναός Θεοῦ ἐστε καί
τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;» (Α’ Κορ. γ’ 16).

τους, ὁ ναός τοῦ Σολομῶντος. Ἔτσι ἔπαθαν καί
οἱ δικοί μας οἱ Βυζαντινοί, καί ὑπέκυψαν στούς
βαρβάρους Ἀγαρηνούς, καί τούρκεψε ὁ Μέγας
ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Ἔτσι, δυστυχῶς,
πράττουμε κι ἐμεῖς σήμερα ἐδῶ στήν Κύπρο,
καί δέν μποροῦμε νά ἀνακύψουμε ἀπό τά κακά
καί τούς κινδύνους.

Αὐτόν, ὅμως, τόν ἔμψυχο ναό τοῦ Θεοῦ, τόν
ναό τῆς ψυχῆς μας, ὀφείλουμε νά ἐγκαλλωπίζουμε καθημερινά, νά τόν εὐπρεπίζουμε μέ τά
πολύτιμα κοσμήματα τῶν ἀρετῶν μας. Κατά
μίμηση τῶν ἑορταζομένων σήμερα πολιούχων
τῆς κοινότητας αὐτῆς ἁγίων καί ἰσαποστόλων
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἀλλά καί ὅλων τῶν
ἄλλων ἁγίων καί μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας,
νά σταυρώσουμε πρέπει μέσα μας μέ ἔντονο
πνευματικό ἀγῶνα κάθε φιληδονία, φιλαργυρία καί κενοδοξία, κάθε φθόνο, μῖσος καί μνησικακία, κάθε οἴηση, ἐγωϊσμό καί φιλαυτία,
κάθε ὑπόσκαψη, διαβολή καί συκοφαντία, καί
στή συνέχεια νά ἐνθρονίσουμε μέσα στίς καρδιές μας τήν ἀγάπη, τήν ταπείνωση, τήν ἀνοχή,
τή συγγνώμη, τή μακροθυμία καί ὅλες τίς ἄλλες
ἀρετές, τίς ὁποῖες ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὀνομάζει καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀλλά μίμηση
τῶν ἀρετῶν τῶν ἁγίων καί τῶν μαρτύρων σημαίνει ἐπίσης τόν καθαρισμό τῆς ψυχῆς μας μέ τό
μυστήριο τῆς μετάνοιας καί τῆς ἐξομολόγησης
ἀπό τήν ἀποπνικτική ἀτμόσφαιρα τῆς δυσώδους ἁμαρτίας, γιατί μόνο ἔτσι καθιστάμεθα
ἄξιοι τῆς Θείας Κοινωνίας, καί πρέπει νά γνωρίζουμε ὅλοι, ὅτι χωρίς τή Θεία Κοινωνία, χωρίς τόν
Χριστό μέσα μας, μένουμε ναός ἐρειπωμένος. Τό
μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἶναι ἐκεῖνο
πού δίνει ἀξία καί στό θεμελιωμένο πάνω στή
γῆ ναό, ὅπως αὐτόν, πού ἐγκαινιάζουμε σήμερα,
ἀλλά καί στόν δικό μας σωματικό ναό. «Ὁ τρώγων
μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει,
κἀγώ ἐν αὐτῷ», λέγει ὁ Κύριος (Ἰωάν. στ, 56). Χωρίς
ἐνεργό συμμετοχή στό μυστήριο τῆς ζωῆς, παραμένουμε χῶρος κενός, ναός μουσειακός.

Ἄν, ἀδελφοί μου, φυλάττουμε πάντοτε τίς
ἐντολές καί τά προστάγματα τοῦ εἰσελθόντος
καί ἐνοικήσαντος στόν ναό αὐτό, πού ἐγκαινιάζουμε σήμερα, παντοδύναμου Θεοῦ, τότε νά
εἶστε βέβαιοι ὅτι θά εἶναι πάντοτε συγκάτοικός
μας, καί θά μᾶς ἐπισκιάζει ἡ θεία χάρη του, καί
θά μᾶς προστατεύει ἀπό πειρασμούς καί κινδύνους. Τότε νά εἶσθε βέβαιοι ὅτι θά εἰσακούσει τίς δεήσεις, τίς παρακλήσεις καί τίς ἱκεσίες
μας, καί θά κερδίσει τελικά ἡ δικαιοσύνη, καί
θά τερματισθεῖ τό μαρτύριο τοῦ διχασμοῦ τῆς
ἡμικατεχόμενης σήμερα καί ἀκρωτηριασμένης
πατρίδας μας, καί Ἑλληνοκύπριοι καί Τουρκοκύπριοι, Μαρωνῖτες, Ἀρμένιοι καί Λατῖνοι
θά ζοῦμε μαζί εἰρηνικά καί ἀδελφωμένα μέσα
σέ συνθῆκες ἀσφάλειας, ἐλευθερίας, ἰσότητας,
εἰρήνης καί δικαιοσύνης.

Χριστιανοί μου,
Μέ τήν τελετή τῶν ἐγκαινίων σήμερα, παρακαλέσαμε τόν Θεό νά ἐπισκιάσει μέ τή χάρη του
τόν οἶκον αὐτό, νά εἰσέλθει καί νά κατοικήσει
μέσα στόν ναό αὐτό, γιά νά μᾶς δίνει τούς νόμους καί τίς ἐντολές του. Ἄν ὅμως αὔριο μέ τήν
ἁμαρτωλή, βλάσφημη καί ὑβριστική διαγωγή
μας πράξουμε τά ἀντίθετα, τότε θά πάθουμε κι
ἐμεῖς ὅπως ἔπαθαν οἱ Ἰουδαῖοι, οἱ ὁποῖοι αὐτονομήθηκαν ἀπό τόν Θεό, τόν ἔδιωξαν ἀπό τή ζωή
τους, καί ἀρνήθηκαν τόν νόμο του, γι’ αὐτό καί
ἀφανίστηκαν καί αὐτοί, καί ὁ περίφημος ναός
Eνατενίσεις



Εὔχομαι ὁ ἱερός αὐτός ναός νά φυλαχθεῖ
ἐσαεί ἀσάλευτος καί νά ἀποβεῖ, κατά τή λειτουργική εὐχή, «λιμήν χειμαζομένων, ἰατρεῖον
παθῶν καί καταφύγιον ἀσθενῶν».
Ἔμπλεοι ἱερῶν αἰσθημάτων εὐχαριστίες
θερμότατες ἐκφράζουμε πρός τούς ἀγαπητούς
ἐν Χριστῷ ἀδελφούς Ἱεράρχες καί συλλειτουργούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ἐσωτερικοῦ, οἱ
ὁποῖοι «οὐκ ὤκνησαν μακράν ὁδόν πορευθῆναι»,
γιά νά λαμπρύνουν μέ τήν παρουσία τους τήν
πανηγυρική αὐτή τελετή.
Ἀπό καρδίας εὐχαριστοῦμε ἐπίσης καί τούς
λοιπούς φιλοθέους κληρικούς, καί τόν περιούσιο τοῦ Κυρίου λαό γιά τή συμμετοχή στή χαρά
αὐτή καί ἀγαλλίαση.
Πρός τούς κτήτορες τοῦ Ἁγίου ναοῦ τούτου
(ἀρχιτέκτονες, ἐργολάβους, πολιτικούς μηχανικούς, ἠλεκτρολόγους, ὑδραυλικούς, ξυλογλύπτες καί λοιπούς τεχνικούς, καί πρό πάντων
τούς οἰκονομικούς χορηγούς) καί πρός ὅλο τό
χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Θεοσώστου ἡμῶν
Μητροπόλεως ἐπιδαψιλεύω τίς εὐλογίες μου,
εὐχόμενος πᾶσαν παρά Θεοῦ εὐδοκία.
«Κωνσταντῖνε τρισμάκαρ ἰσαπόστολε
καί Ἑλένη Θεόφρον τῆς πίστεως σέμνωμα,
Πύργου ἄγρυπνοι φρουρά καί πολιοῦχοι ἅγιοι,
Πρεσβεύσατε Χριστῷ τῷ Θεῷ ρυσθῆναι ἡμᾶς
ἐκ κινδύνων χαλεπῶν καί παντοίων συμφορῶν
καί δεινῶν περιστάσεων». Ἀμήν. 

■
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Απονομή του οφφικίου
του Πρωτοπρεσβυτέρου
στον π. Ανδρέα Σπύρου
έσα στα πλαίσια των Εγκαινίων
του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της κοινότητας Κάτω Πύργου Τηλλυρίας
και μέσα στην κατανυκτική και
συγκινητική ατμόσφαιρα της όλης μυσταγωγικής
ακολουθίας, της οποίας προεξήρχε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος, και στην
οποία πήραν μέρος πλήθος πιστών κατοίκων και
αποδήμων της μείζονος περιοχής Τηλλυρίας αλλά
και άλλοι ευσεβείς προσκυνητές και παράγοντες
πολιτικοί και κοινωνικοί, ο Πανιερώτατος, θέλοντας να τιμήσει το πρόσωπο του ευσεβούς και
ακάματου λευίτη της Τηλλυρίας Οικονόμου Ανδρέα Σπύρου, ο οποίος διακονεί επί δεκαετίες την
περιοχή, του απένειμε το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου, εξαίροντας σε σύντομη προσλαλιά του
την προσωπικότητα και το έργο του.

συγκίνησης ο πατήρ Ανδρέας αποδέχθηκε την τιμητική αυτή διάκριση, εναποθέτοντας το αξίωμα
τούτο στη διακονία της Εκκλησίας. 
■

Έμπλεος ιερών συναισθημάτων και έντονης
26



Eνατενίσεις

«Τούτον τον οίκον ο Πατήρ ωκοδόμησε·
τούτον ο οίκον ο Υιός εστερέωσε· τούτον
τον οίκον το Πνεύμα το Άγιον ανεκαίνισε…»
Η ακολουθία των εγκαινίων ιερού ναού και
η ιστορική εξέλιξή της - Σύντομη αναφορά
l Του Γεώργιου Διάκου, Μ.Α.,
Θεολόγου - Εκπαιδευτικού

γκαίνια είναι η τελετή με την
οποία καθιερώνεται και καθαγιάζεται ένας ναός. Από απλό κτίσμα
μεταβάλλεται σε οίκο λατρείας και
προσευχής και η τράπεζά του σε
θυσιαστήριο και αγία τράπεζα. Χωρίς εγκαίνια δεν είναι δυνατή η τέλεση κανενός
μυστηρίου παρά μόνο με τη χρήση του Αντιμηνσίου, λινού δηλ. υφάσματος, που μπορεί ν’ αντικαταστήσει την αγία τράπεζα αφού σ’ αυτό υπάρχουν
τμήματα λειψάνων αγίων.

Eνατενίσεις



Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια η Θεία Ευχαριστία τελούνταν σε σπίτια, κατακόμβες, σπήλαια.
Κατά τον 2ο αιώνα αναπτύχθηκαν ως τόποι λατρείας και οι τάφοι των μαρτύρων της πίστεως. Στους
τάφους των μαρτύρων οι χριστιανοί των πλησιόχωρων κοινοτήτων τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία
κατά τη «γενέθλιον ημέραν» του μάρτυρα (η επέτειος του θανάτου των μαρτύρων ονομαζόταν και
«γενέθλιος ημέρα»). Οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων τιμούσαν ιδιαιτέρως τόσο τους ομολογητές
της πίστεως, όσο και τους μάρτυρες ως μιμητές
του πάθους του Ιησού Χριστού.
27

Κατά τον 3ο αιώνα ενισχύθηκε η στενή σχέση
αφ’ ενός μεν μεταξύ του τάφου των μαρτύρων και
των ναών (Μαρτύρια), αφ’ ετέρου δε μεταξύ των
λειψάνων των μαρτύρων και της Αγίας Τραπέζης
(τέλεση της Θείας Ευχαριστίας επί του τάφου του
μάρτυρα, τοποθέτηση ιερών λειψάνων στην αγία
τράπεζα των ναών). Άλλωστε στην Αποκάλυψη
παρουσιάζονται «υποκάτω του θυσιαστηρίου αι
ψυχαί των εσφαγμένων δια τον λόγον του Θεού
και δια την μαρτυρίαν ην είχον» (Αποκ, 6, 9). Από
τη σύνδεση αυτή εξηγείται και η μεταγενέστερη
παράδοση καθιερώσεως των ναών επ’ ονόματι
μαρτύρων ή αγίων της Εκκλησίας. Κατ’ αρχάς
μεν η καθιέρωση συνδεόταν με το όνομα του μάρτυρα του οποίου τα λείψανα είχαν τοποθετηθεί
στην Αγία Τράπεζα, αργότερα δε και ανεξάρτητα
από αυτά σε οποιονδήποτε άγιο, ο οποίος ετιμάτο

Η επίσημη τελετή καθιέρωσης ναών και θυσιαστηρίων ήταν γνωστή ήδη από την Παλαιά
Διαθήκη. Ξεχωρίζει ο καθαγιασμός της Σκηνής
του Μαρτυρίου και του ναού του Σολομώντος.
Με τη σταδιακή διάδοση του Χριστιανισμού και
με το διάταγμα της ανεξιθρησκείας, η Εκκλησία
άρχισε να καθιερώνει ναούς και μάλιστα με μεγαλοπρεπείς τελετές, όπως μας πληροφορεί ο ιστορικός Ευσέβιος. Πλήθος κλήρου και λαού συνέρρεε
μαζί με τους πλησιόχωρους επισκόπους. Η τελετή
εμπλουτιζόταν με την εκφώνηση «πανηγυρικών
λόγων», με πολλές «διαλέξεις» και με «πανηγυρικές θεολογίες». Η πλύση, ο ραντισμός και η
χρίση με μύρο της αγίας τράπεζας καθώς και η
κατάθεση αγίων λειψάνων εισήχθησαν σταδιακά
λαμπρύνοντας ακόμη περισσότερο την ακολουθία
των εγκαινίων.
Τα εγκαίνια είναι οπωσδήποτε συνδεδεμένα με
τη σημασία που δίνει η Εκκλησία στο ναό ως λειτουργικό χώρο και οίκο προσευχής του λαού αφενός και αφετέρου με τη σημασία που δίνει στον
άνθρωπο ως λειτουργικό ον και προσωπικότητα
με σκοπό τον αγιασμό και τη θέωση. Γι’ αυτό και
στο πανηγύρι των εγκαινίων καλούμαστε όλοι να
συμμετάσχουμε με πίστη και κατάνυξη.

ιδιαιτέρως από τη συγκεκριμένη χριστιανική κοινότητα.
Η τιμή προς τους Μάρτυρες συνεχίστηκε με
την ανέγερση ναών πάνω από τον τάφο τους. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις η αγία τράπεζα βρισκόταν πάνω από τον τάφο.
Επειδή δεν ήταν δυνατό σε κάθε ναό να υπάρ28



χει και ο τάφος κάποιου Μάρτυρα, όρισε η Εκκλησία να εγκαινιάζεται κάθε ναός με την τοποθέτηση στην αγία τράπεζα τιμίων λειψάνων Αγίων, οι
οποίοι απέδειξαν την αγάπη και αφοσίωσή τους
στον Κύριο.
Αρχικά χρησιμοποιούντο μόνο τα λείψανα
Μαρτύρων. Σταδιακά αυτή η πρακτική επεκτάθηκε και στα λείψανα Αγίων και Οσίων.
Eνατενίσεις

Τα εγκαίνια τελούνται από τον Επίσκοπο, ο
οποίος και προσκομίζει τα Ιερά Λείψανα στο ναό
που πρόκειται να εγκαινιασθεί. Φθάνοντας στο
ναό ο Επίσκοπος, εναποθέτει τα Λείψανα σε άγιο
Δισκάριο πάνω στην αγία τράπεζα. Ψάλλεται μια
ειδική ακολουθία της υποδοχής η οποία περιέχει
Eνατενίσεις



σχετικά τροπάρια. Το πρωί, αφού τελειώσει ο Όρθρος, αρχίζει η τελετή των εγκαινίων με μία σύντομη προσευχή μπροστά στην Αγία Τράπεζα,
στην οποία ο Επίσκοπος παρακαλεί τον Κύριο να
μας αναδείξει κι εμάς μιμητές των Αγίων Μαρτύρων. Στη συνέχεια βγαίνουν όλοι έξω από το
ναό. Ο Επίσκοπος κρατάει το Δισκάριο με τα άγια
λείψανα. Προπορεύονται οι ιερείς με το Ευαγγέλιο και ακολουθούν οι συγκεντρωμένοι πιστοί.
Πραγματοποιούνται τρεις λιτανείες γύρω από το
ναό. Στο τέλος των δύο πρώτων λιτανειών αναγιγνώσκονται δύο Αποστολικά και δύο Ευαγγελικά
αναγνώσματα. Στο τέλος της τρίτης λιτανείας γίνεται η είσοδος στο Ναό με ένα ιδιόμορφο τρόπο.
Οι πόρτες είναι κλειστές. Ο Επίσκοπος προστάζει
αυτούς που βρίσκονται πίσω από τις πόρτες να
τις ανοίξουν στο Βασιλέα της δόξης, λέγοντας
τα λόγια του Δαυίδ «Άρατε πύλας οι άρχοντες
ημών…» (Ψαλ. 24ος ). Η απάντηση που έρχεται
από το εσωτερικό του ναού θυμίζει τη συζήτηση
των αγγέλων κατά την Ανάληψη του Κυρίου. «Τις
εστίν ούτος ο Βασιλεύς της δόξης;». Ο διάλογος
επαναλαμβάνεται τρεις φορές και ο Επίσκοπος
εισέρχεται θριαμβευτικά στο ναό τοποθετώντας
στην αγία τράπεζα τα λείψανα, ενώ ψάλλεται το
απολυτίκιο «Ως του άνω
στερεώματος την ευπρέπειαν…».
Στη συνέχεια ο Επίσκοπος εκχύει τρεις φορές Άγιο Μύρο στα ιερά
λείψανα, ευχόμενος να
είναι «αιωνία η μνήμη
των κτητόρων του Οίκου
τούτου». Αφού τα ασφαλίσει σε ειδική θήκη, τα
τοποθετεί στο κέντρο της
αγίας τράπεζας στην ειδική οπή που υπάρχει για
το λόγο αυτό και ονομάζεται «φυτόν». Πάνω από
τα άγια λείψανα ρίχνει
μαρμαρόσκονη και εκχύει κηρομαστίχη. Το μίγμα αυτό αποτελείται από
καθαρό κερί, μαστίχα, σμύρνα, αλόη, θυμίαμα και
λάδανο. Αυτά συμβολίζουν τα μύρα με τα οποία ο
Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας άλειψε το Σώμα του Κυρίου και τα εκχύει για τη στερέωση του ανεγειρόμενου Τάφου.
Αφού σφραγισθεί το «φυτόν», ο Επίσκοπος φο29

ρεί λευκό χιτώνα που ονομάζεται σάβανο ,σύμβολο της σινδόνης με την οποία τυλίχθηκε το Σώμα
του Κυρίου, και διαβάζει μια ευχή παρακαλώντας
το Θεό να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να αγιάσει
τον Οίκον τούτον. Κατόπιν ο Επίσκοπος ευλογεί
μια ποσότητα χλιαρού νερού και το εκχύει σταυροειδώς στην αγία τράπεζα. Την πλένει με σαπούνι και τη στεγνώνει με σφουγγάρι. Στη συνέχεια
ραντίζει την αγία τράπεζα με ειδικά αρώματα και
τη σταυρώνει με Άγιο Μύρο. Ακολουθεί ο καθαγιασμός των Αντιμηνσίων, που είναι απαραίτητο σε
κάθε Λειτουργία, και η τοποθέτηση των εικόνων
των Ευαγγελιστών στις τέσσερις γωνίες της αγίας τράπεζας. Η πλάκα της αγίας τράπεζας σκεπάζεται με το «κατασάρκιο», λευκό ύφασμα που δεν
αφαιρείται ποτέ. Πάνω από αυτό τοποθετούνται
τα επίσημα καλύμματα.
Μια «ορατή απόδειξη» της τέλεσης των εγκαινίων είναι το μονόγραμμα του Χριστού (ΧΡ), το
οποίο σχηματίζει σε διάφορα σημεία του ναού ο
Επίσκοπος με σφουγγάρι τοποθετημένο σε καλάμι. Τέλος ανάβει την «ακοίμητη κανδήλα» η οποία
βρίσκεται στο Ιερό Βήμα μονίμως αναμμένη. Ακο30



λουθεί η πρώτη Θεία Λειτουργία στον εγκαινιασμένο ιερό ναό.
Αυτή είναι, όσο πιο σύντομα γίνεται, η ιστορική εξέλιξη και η ακολουθία των εγκαινίων. Αυτή
τη μοναδική εμπειρία είχαμε τη δυνατότητα να βιώσουμε και την 21η Μαΐου τρέχοντος έτους με τα
εγκαίνια του καθεδρικού ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κάτω Πύργο από τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο.
Το φως της «ακοίμητης κανδήλας» ας είναι φάρος φωτεινός έτσι ώστε με το δικό μας
πνευματικό αγώνα να οδηγηθούμε στο Φως
το Αληθινό. 
■
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Μύρωμα

του Ναού
Κωνσταντίνου και Ελένης
στοN Κάτω Πύργο
l Της Νίκης Καραγιώργη-Αγγελίδου
Καθηγήτριας- συγγραφέως

επίσημη τελετή των εγκαινίων των
ναών ήταν γνωστή τόσο από τους
Ιουδαίους όσο και τους Εθνικούς (Ρωμαίους και άλλους). Στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφονται οι μεγάλες μεγαλοπρεπείς τελετές που γινόντουσαν στον Αγιασμό
της σκηνής του Μαρτυρίου όπως αργότερα έγινε
και στο Ναό του Σολομώντος. Με αυτό τον τρόπο
γινόταν η αφιέρωση στην Θεότητα (Dedicatio) και
ακολουθούσε η πανηγυρική έναρξή των εγκαινίων. Επίσης οι ναοί ειδώλων εγκαινιαζόντουσαν.
Από σποραδικές μαρτυρίες η προχριστιανική αυτή
παράδοση συνεχίσθει από την αρχή του Χριστιανισμού σε ακαθόριστο χρόνο.
Eνατενίσεις



Με ιδιαίτερο δέος αναφέρομαι στα εγκαίνια
του ομώνυμου Ιερού Ναού συσχετίζοντάς τα με
το Μέγα Κωνσταντίνο που το 313μ.Χ. εξέδωσε το
διάταγμα των Μεδιολάνων που τερμάτιζε τους διωγμούς των Χριστιανών και τότε τα εγκαίνια μαρτυρούσαν την μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα και
τον πολύ ενθουσιασμό των τελετών όπως τα Ιεροσόλυμα το 335μ.Χ., Αντιόχεια 341 μ.Χ., και στην
Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Βρισκόμαστε στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας στην τελετή των
εγκαινίων του Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης
από τον Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρο, Αρχιερείς από την Εκκλησία της Κύπρου και από άλλες
ξένες Ορθόδοξες Eκκλησίες. Η κατάνυξη πλημμυ31

ρίζει τον πανηγυρίζονταν Ναό Κωνσταντίνου και
Ελένης πλήρως εξωραϊσθέντος και αγιογραφηθέντος από τον Πανιερώτατο κ.κ. Νικηφόρο. Πανηγυρική, εορταστική και θερμή υποδοχή στον
Πανιερώτατο επεφύλαξε ο λαός της Τηλλυρίας.
Μέγας κατανυκτικός Εσπερινός, χοροστατούντος
του Πανιερωτάτου σε μια εκκλησία που σου έδινε
ανάταση ψυχής. Την επομένη Σάββατο 21 Μαΐου
ανήμερα του πανηγυρίζοντα ναού προεξάρχοντος
του Πανιερωτάτου συμπαραστατουμένου από
πολλούς Αρχιερείς και κληρικούς ετελέσθη με λαμπρότητα και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια ο Όρθρος
και η Θεία Λειτουργία. Στη διάρκειά τους έγιναν
τα Θυρανοίξια. Τα Θυρανοίξια είναι η τελετή που
θριαμβευτικά ο Αρχιερέας ανοίγει τις πύλες του
εγκαινιαζομένου ναού για να εισέλθει εις το ναό η εκκλησιαστική πομπή. Η λιτανεία, η οποία
επαναλαμβάνεται τρεις φορές,
καταλήγει στην θύρα του ναού,
και αποτελεί μια από τις πιο εντυπωσιακές τελετές που ο ναός είναι άδειος, διαβάζεται η ευχή της
εισόδου (από αυτό πήρε το όνομα
του Θυρανοίξια). Με τα Θυρανοίξια μπήκε ο Θεός στο σπίτι Του
και στις καρδιές μας. Η ακολουθία των Θυρανοιξίων είναι πάρα
πολύ παλιά κατά τον 6ον αιώνα
μ.Χ. στα δεύτερα Θυρανοίξια το
563μ.Χ. της του Θεού Σοφίας στην
Κωνσταντινούπολη. Η Αγία Τράπεζα εμυρώθη και εκοσμήθη και
ακολούθησε πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ο ναός
αυτός μαρτυρεί με υπερηφάνεια
την ευσέβεια του Πανιερωτάτου
κ.κ. Νικηφόρου, του λαού όλης της Τηλλυρίας και
ξαναζωντανεύει την πνευματική ζωή των κατοίκων. Μένομε ενθουσιασμένοι με την αρχιτεκτονική, την βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, την εσωτερική
διακόσμηση, την αγιογράφηση και την επιβλητική εικόνα που μας ενθουσιάζει. Ο Πανιερώτατος
με τις πράξεις του και τα έργα του εκφράζει το μεγαλείο της προσωπικότητάς του. Είναι πράγματι ένας ναός που σε κάνει να ανοίξεις την καρδιά
σου και να νιώσεις ψυχική ανάταση και ψυχική
ξεκούραση. Ένας ναός κόσμημα που αναζωογονεί τον χριστιανό. Το μύρωμα του ναού των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ήταν πρωτόγνωρό
στους πιο πολλούς από εμάς, έτσι με πολύ προσοχή
και κατάνυξη παρακολουθήσαμε την πνευματική
32



αυτή πανήγυρη. Μέσα στον Ναό σκύβει η ψυχή
μας και αναγεννάται και ηρεμούμε από την καθημερινότητά μας. Ο Πανιερώτατος Νικηφόρος
παρέδωσε ένα Ναό μυρωμένο και επιβλητικό, μεγαλοπρεπή, άξιο θαυμασμού, για να μας δείξει την
θρησκευτικότητά του και την μεγαλοπρέπεια που
ο ίδιος με αυτήν την λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια ευχαριστεί τον Κύριο. Αυτό φανερώνει το
μεγαλείο που κρύβει μέσα του ο Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρος. Σήμερα, ναοί σαν αυτόν είναι
μνημεία πολιτισμού που συγκρίνονται με μοναδικούς ναούς στην Ευρώπη. Στην ομιλία του ο Πανιερώτατος τόνισε: «Εύχομαι ο ιερός αυτός ναός να
φυλαχθεί εσαεί ασάλευτος και να αποβεί κατά την
λειτουργική ευχή ‘λιμήν χειμαζομένων, ιατρείον

παθών και καταφύγιον ασθενών’. Ο περικαλλής
αυτός ναός, υψώνεται σήμερα μεγαλοπρεπής, ως
σύμβολο της ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως και
ως φωσφορίζουσα αψίς πνευματικής εξάρσεως…».
Ο Κύκκου Νικηφόρος ως ένας πνευματικός Ηνίοχος Δελφικός προΐστατο των πανηγυρικών εκδηλώσεων. Η ομιλία του Πανιερωτάτου, η παρουσία
τόσων εκλεκτών Αρχιερέων, κληρικών, πλήθος
κόσμου και η βυζαντινή χορωδία της Μονής Κύκκου έδωσαν κατανυκτική ατμόσφαιρα. Το χαρμόσυνο κτύπημα των καμπάνων και οι ψαλμωδίες
γέμισαν τον αέρα και τις καρδιές μας. Αγία Τηλλυρία, να χαίρεσαι για το Θείο Δώρο που σου χάρισε ο Κύριος, που σε κόσμησε, σε εξωράισε και σε
ανέδειξε. 
■
Eνατενίσεις

Σκέψεις γύρω από το σύμβολο
της υπέρτατης θυσίας τοY αγωνιστή
της Κύπρου ΣολωμόY Σολωμού
l Της Ζωής Παπαδημητρίου-Τζιράκη
Φιλολόγου
Πού πας της νιότης μου ανθέ;
Αχόρταγα τη γη μετράς. Λαφροπατάς. Η βίασή σου
με σκιάζει.
Καημός, φωτιά με πυρπολούν. Κι η χαρακιά πάν’
στην καρδιά γράφει ελευθερία. Φιρμάνια δε με συγκρατούν.
Της λευτεριάς η πεθυμιά λαλεί μου να ορμήσω.
Πάω τ’ αψήλου ν’ ανέβω. Μη με κρατάς, η άργητα
ζημιώνει.
Θ’ αντισταθώ, θ’ αγωνιστώ. Δεν είμ’ απόγονος εγώ
αγωνιστών, ηρώων;
Η Κύπρος ζει κι αντρειεύεται μες’ από τα παιδιά της.
Βράζω. Αγανάκτηση ιερή μου κατατρώγει την ψυχή.
Τη φουρτουνιάζει.
Μπαμπέσικα την πατρική μου γη, τη λατρευτή, αρπάξαν.
Άρμεξαν τα καλούδια της, τη χώρισαν με μια γραμμή.
Κι ύψωσαν βέβηλο πανί.
Το ’καμα τάμα από καιρό. Καρτέραγα. Ήρθε η ώρα.
Φλόγα σαν γίνει το κερί θα κατεβάσω το πανί. Θα το
ρημάξω.
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Αλλά μην είν’ αποκοτιά; Πού πας, περήφανε μου
αετέ;
Ατσάλι έχεις την ψυχή. Τους αψηφάς. Δε βλέπεις;
Όπλα κραδαίνουν φονικά. Μη σε χαλάσουν τρέμω,
άδικα, παλικάρι μου.
Βρυχώνται, ανήμερα θεριά. Όσια δεν έχουν και
ιερά.
Και σένα η οικογένεια σε καρτερεί στην πόρτα.
Όπλα μου έχω τον Θεό, την πίστη μου την τόλμη.
Ας πυρπολήσουν το κορμί. Διεκδικώ το δίκιο.
Εάν το αίμα μου, αχνιστό, τον τόπο μου τον ιερό ποτίσει,
γίνεται γόνιμη βροχή. Το χαλαλίζω!
Σ’ εσέ, Πατρίδα μου ακριβή, Κύπρο μου αγωνίστρια,
σε σένα το χαρίζω! Σου το χρωστάω!
Πείνα δεν έχω για ζωή. Το σπίτι μου τιμάω!
…Τα σκάγια σκούξανε μεμιάς. Τ’ άκουσε κι έκλαψε
ο ντουνιάς.
Σ’ ευχαριστώ, βλαστάρι μου! Η θυσία σου τιμή μου.
Γι’ αδικημένους δίδαγμα. Καύχημα για την Κύπρο.
Την Κύπρο την ηρωική, την πολυαγαπημένη!
Παιδί μου, ώρα σου καλή. Τα λέμε αύριο το πρωί.
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Ετήσιο μνημόσυνο

της ελληνοκυπριακής πλευράς και πείθει για την ειλικρινή θέλησή της για λύση, επειδή στηρίζεται σ’ αυτά
που κληροδότησε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’». Μετά
το μνημόσυνο έγινε τρισάγιο στον τάφο του Μακαρίου
και κατάθεση στεφάνων. 
■

του Εθνάρχη
Μακαρίου Γ’

στηΝ Ιερά Μονή Κύκκου
ελέστηκε την Κυριακή, 31 Ιουλίου, στην
Ιερά Μονή Κύκκου το καθιερωμένο επίσημο μνημόσυνο του πρώτου Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχη Μακαρίου Γ’, επ’
ευκαιρία της τριακοστής τετάρτης επετείου από
του θανάτου του.
Της Αρχιερατικής θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ.
Νικηφόρος συλλειτουργούντων του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα και του Επί34



σκοπου Μεσαορίας κ. Γρηγόριου. Στο Μνημόσυνο
παρέστησαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου, ο Αρχηγός της
Εθνικής Φρουράς Στυλιανός Νάσης, ο Αρχηγός
της Αστυνομίας Μιχάλης Παπαγεωργίου, εκπρόσωποι των κόμματων και άλλοι επίσημοι. Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος, μεταξύ
άλλων, τόνισε ότι η πολιτική του Προέδρου Χριστόφια στο Κυπριακό «θωρακίζει την αξιοπιστία
Eνατενίσεις
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ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ ἀναζητήσει περισσότερα
χειρόγραφα. Δὲν εἶναι γνωστὸ σὲ πόσα χειρόγραφα στηρίχτηκε ἡ πιὸ ἐπιμελημένη ἀλλὰ ἱστορικὰ ἀργοπορημένη Πολύγλωσση Κομπλουτιανή. Πάντως εἶναι γεγονὸς ὅτι καὶ οἱ μεταγενέστερες βελτιωμένες ἐκδόσεις τοῦ Ἐράσμου, καθὼς
καὶ ἄλλων ἐκδοτῶν, στηρίζονται ἐπίσης σὲ πολὺ
περιορισμένο ἀριθμὸ χειρογράφων.
Σήμερα ὁ ἀριθμὸς τῶν γνωστῶν ἑλληνικῶν
χειρογράφων τῆς Καινῆς Διαθήκης, ποὺ βρίσκονται σὲ διάφορες μονὲς καὶ βιβλιοθῆκες τοῦ
κόσμου, ὑπερβαίνει τὰ 5700. Συγκεκριμένα στὴν
τελευταία ἔκδοση τοῦ καταλόγου τοῦ K. Aland,
Kurzgefasste Liste der griechischen Handschriften
des Neuen Testaments, 1994, ὅπως συμπληρώθηκε ἀπὸ τὰ ἐνημερωτικὰ Δελτία τοῦ Ἰνστιτούτου ἔρευνας τοῦ κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης
στὸ Muenster τῆς Γερμανίας, ἀριθμοῦνται:
- 116 πάπυροι ἢ σπαράγματα παπύρων μὲ τεμάχια τῆς Καινῆς Διαθήκης (ἀπὸ τὸν 2ο ὥς καὶ τὸν
7ο αἰώνα, τὰ περισσότερα ἀπὸ τὸν 2ο ὥς τὸν 4ο
αἰώνα),
- 316 μεγαλογράμματα χειρόγραφα (ἀπὸ τὸν 4ο ὥς
καὶ τὸν 10ο αἰώνα),

Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίας Αἰκατερίνης-Σινᾶ

ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΤΕΡΟΙ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ
ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ
ΔΙΑΘΗΚΗΣ
l Τοῦ Ἰωάννη Δ. Καραβιδόπουλου
Ὁμότιμου Καθηγητῆ ΑΠΘ

1. Περὶ τῶν Ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς
Καινῆς Διαθήκης γενικὲς πληροφορίες

Ὅταν στὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰώνα, καὶ συγκεκριμένα τὸ ἔτος 1516, ὁ Ὁλλανδὸς ἀνθρωπιστὴς
Ἐρασμος ἐξέδωσε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἑλληνικὸ
κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης, γνώριζε μόνο 6 ἢ
ἴσως 7 χειρόγραφα στὰ ὁποῖα καὶ στηρίχτηκε
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γιὰ τὴν ἔκδοση. Ἡ σπουδὴ μὲ τὴν ὁποία ἐνήργησε – μὲ ἐντολὴ τοῦ Ἑλβετοῦ ἐκδότη Ἰωάννη
Frobenius - γιὰ νὰ προλάβει τὴν Πολύγλωσση Κομπλουτιανὴ τοῦ Ἰσπανοῦ καρδιναλίου
Ximenes de Cisneros (ἡ ὁποία ἦταν ἕτοιμη νωρίτερα ἀλλὰ λόγω καθυστέρησης τῆς Παπικῆς
ἔγκρισης κυκλοφόρησε τὸ 1522) ἦταν ἡ αἰτία
Eνατενίσεις

- 2877 μικρογράμματα συνεχοῦς κειμένου, δηλ. ἀπὸ
τὸ κατὰ Ματθαῖον μέχρι τὴν Ἀποκάλυψη (ἀπὸ
τὸν 9ο-10ο ὥς τὸν 16ο-17ο αἰώνα καὶ ἀργότερα,
παρὰ τὴν παράλληλη ὕπαρξη τῆς τυπογραφίας),
- καὶ 2432 ἐκλογάδια (τῆς ἴδιας ἐποχῆς μὲ τὰ μικρογράμματα συνεχοῦς κειμένου), ποὺ περιέχουν
τὶς ἀναγινωσκόμενες κατὰ τὴ θεία λατρεία περικοπὲς καὶ ποὺ ὀνομάζονται ἀπὸ τοὺς Δυτικοὺς
ἐρευνητὲς Εὐαγγελιστάρια ἢ Λεξιονάρια, ἐνῶ
ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ὀνομάζονται, σύμφωνα μὲ τὴ
Βυζαντινὴ ὁρολογία, Ἐκλογάδια ἢ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον καὶ Ἀπόστολος (ἀνάλογα μὲ τὸ περιεχόμενό τους). Βέβαια παράλληλα χρησιμοποιεῖται
ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες καὶ ἡ εἰσαγόμενη ἀπὸ τὴ
Δύση ὁρολογία (Εὐαγγελιστάρια, Λεξιονάρια).
Ἂς σημειώσουμε ὅτι τὸ ἀρχαιότερο ἀπόσπασμα μὲ κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης προέρχεται ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2οῡ αἰώνα (120 - 125
μ. Χ.), εἶναι ὁ πάπυρος Ρ52, ποὺ περιέχει τὴν περικοπὴ Ἰω. 18, 31- 33· 37-38 καὶ βρίσκεται στὴ
βιβλιοθήκη John Ryland τοῦ Manchester τῆς
Ἀγγλίας. Ἀπέχει δηλ. μόλις 2-3 δεκαετίες ἀπὸ τὸ
πρωτότυπο τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου.
Ποῦ βρίσκονται ὅλα αὐτὰ τὰ χειρόγραφα;
Εἶναι διάσπαρτα σὲ μεγάλες καὶ γνωστὲς βιβλιοθῆκες τοῦ κόσμου καὶ σὲ μοναστήρια. Πιὸ συγκεκριμένα:
Eνατενίσεις



Οἱ πόλεις ἤ μονὲς ποὺ διασώζουν σὲ βιβλιοθῆκες τους μεγάλο ἀριθμὸ χειρογράφων εἶναι,
κατὰ ἀνιούσα κλίμακα, οἱ ἀκόλουθες:
– ἀπὸ 50 ὥς 100 χειρόγραφα: Καίμπριτζ (66), Μονὴ
Κρυπτοφέρρης, κοντὰ στὴ Ρώμη (69), Φλωρεντία
(79), Πάτμος (81), Μόσχα (96).
– ἀπὸ 100 ὥς 200 χειρόγραφα: Ἱερουσαλὴμ (146)
καὶ Ὀξφόρδη (158).
– ἀπὸ 200 ὥς 500 χειρόγραφα: Ἡ μονὴ Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ (230), Ἁγία Πετρούπολη (233),
Λονδίνο (271), Ρώμη (367), Παρίσι (373), Ἀθήνα
(419).
– πάνω ἀπὸ 500 χειρόγραφα: Οἱ μονὲς τοῦ Ἁγίου
Ὅρους (1000).
Ἂς σημειωθεῖ ὅτι ὁ ἀριθμὸς 230 τῆς μονῆς
Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ, ὕστερα ἀπὸ τὴν
ἀνακάλυψη νέων χειρογράφων τὸ 1975, πρέπει
νὰ ἔχει αὐξηθεῖ σημαντικά.
Ὡς πρὸς τὴ μορφὴ ποὺ εἶχαν τὰ χειρόγραφα
μποροῦμε νὰ ποῦμε τὰ ἀκόλουθα, καταλήγοντας σὲ μία θεωρία ποὺ εἶναι πολὺ πιθανή:
Τὰ χειρόγραφα σὲ πάπυρο εἶχαν συνήθως
τὴ μορφὴ εἰληταρίου, ἐνῶ οἱ περγαμηνὲς ἤ μεμβράνες σπάνια εἶχαν τὴ μορφὴ εἰληταρίου, ἦταν
συνήθως φύλλα τοποθετημένα τὸ ἕνα ἐπάνω
στὸ ἄλλο, ὥστε τέσσερα φύλλα μαζὶ νὰ ἀποτελοῦν τὸ «τετράδιο» καὶ περισσότερα μαζὶ τὸν
«κώδικα». Εἶναι προφανὲς ὅτι πρακτικὰ εἶναι
πιὸ εὐχερὴς ἡ χρήση τοῦ κώδικα παρὰ ἡ τοῦ
εἰληταρίου. Ἄλλωστε εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι
πολλοὶ χριστιανικοὶ πάπυροι ἔχουν τὴ μορφὴ
κώδικα. Εἶναι πολὺ πιθανὸ ἡ συρραφὴ πολλῶν
τετραδίων σὲ μορφὴ κώδικα νὰ προῆλθε ἀπὸ
τὶς ἀνάγκες τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν. Πάντως ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2ου αἰώνα ἡ χρήση τοῦ
κώδικα (εἴτε ἀπὸ πάπυρο εἴτε ἀργότερα ἀπὸ
περγαμηνὴ) ἐπικρατεῖ στὴν Ἐκκλησία. Ἴσως
γιὰ λόγους πρακτικοὺς (φαντασθεῖτε πόσο ἄβολο εἶναι νὰ χρησιμοποιεῖ κανεὶς τὶς Πράξεις τῶν
Ἀποστόλων γιὰ τὰ λειτουργικὰ ἀναγνώσματα –
τὴ στιγμὴ ποὺ ὑπολογίζεται ὅτι χρειάζονται περίπου 9 μέτρα παπύρου γιὰ τὸ βιβλίο αὐτό). Οἱ
ἐθνικὸ-χριστιανικὲς Ἐκκλησίες μάλιστα (ποὺ
βρίσκονταν στὸν ἑλληνόφωνο χῶρο) χρησιμοποιοῦσαν τὸν κώδικα γιὰ νὰ διαφοροποιεῖται ἡ
Γραφή τους ἀπὸ τὴ Γραφὴ τῆς ἰουδαϊκῆς Συναγωγῆς, ἡ ὁποία χρησιμοποιοῦσε τὴν Π. Διαθήκη
σὲ εἰλητάρια. Συνεπῶς, εἶναι μία πολὺ πιθανὴ ἡ
ὑπόθεση ὅτι ὁ κώδικας ἀναπτύχθηκε καὶ χρησιμοποιήθηκε ἀρχικὰ στὴ χριστιανικὴ Ἐκκλησία.
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2. Μερικὰ ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα
χειρόγραφά τῆς Καινῆς Διαθήκης

Στὴ συνέχεια περιγράφουμε μερικὰ ἀπὸ τὰ
σπουδαιότερα χειρόγραφα τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀρχίζοντας ἀπὸ τοὺς μεγαλογράμματους
κώδικες.

Ὁ Σιναϊτικὸς κώδικας (a) περιέχει ὁλόκληρη
τὴν Καινὴ Διαθήκη καθὼς ἐπίσης τὴν ἐπιστολὴ
Βαρνάβα καὶ τὸν Ποιμένα τοῦ Ἑρμά. Προέρχεται ἀπὸ τὸν 4ο αἰώνα, εἶναι γραμμένος σὲ τέσσερις στῆλες καὶ πιθανὴ πατρίδα του θεωρεῖται
ἡ Αἴγυπτος ἤ ἡ Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης.
Τὸν κώδικα αὐτὸν ἀνακάλυψε στὰ μέσα τοῦ
προηγούμενου αἰώνα (1844) στὴν ἱ. Μονὴ Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ ὁ Γερμανὸς Konstantin
Tischendorf, ὁ ὁποῖος ὕστερα ἀπὸ ὁρισμένες
διαπραγματεύσεις τὸν πρόσφερε ὡς δῶρο τῆς
μονῆς στὸν τσάρο τῆς Ρωσίας Ἀλέξανδρο τὸν Β΄
. Τὸ ἔτος 1933 τὸν ἀγόρασε ἡ ἀγγλικὴ κυβέρνηση
καὶ ἀπὸ τότε βρίσκεται στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο
τοῦ Λονδίνου, ἐκτὸς ἀπὸ 43 φύλλα (τμήματα τῶν
βιβλίων τῆς Π. Διαθήκης: Α΄ Παραλειπομένων,
Ἱερεμία, Νεεμία καὶ Ἐσθὴρ) ποὺ βρίσκονται
στὴν Πανεπιστημιακὴ βιβλιοθήκη τῆς Λειψίας, ὅπου ὁ Tischendorf ὑπηρετοῦσε ὡς ὑφηγητής. Μερικὰ φύλλα (12 φ. προερχόμενα ἀπὸ τὰ
βιβλία τῆς Π.Δ. Ἀριθμοί, Λευιτικόν, Δευτερονόμιον, Κριταὶ) βρέθηκαν τὸ 1975 μεταξὺ πολλῶν
ἄλλων χειρογράφων στὴ Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ.
Τὸ κείμενο τοῦ Σιναϊτικοῦ κώδικα φαίνε38



ται ὅτι διορθώθηκε ἀπὸ μερικοὺς διορθωτὲς
μόλις ἀντιγράφηκε, καθὼς καὶ ἀργότερα (6ος
-7ος αἰώνας)· σύμφωνα μὲ τὴν πληροφορία, ποὺ
περιέχεται σ’ ἕναν κολοφώνα στὸ τέλος τῶν βιβλίων Ἔσδρα καὶ Ἐσθήρ, οἱ τελευταῖες διορθώσεις ἔγιναν βάσει ἑνὸς ἀρχαίου χειρογράφου
ποὺ εἶχε διορθώσει ὁ πρεσβύτερος καὶ μάρτυς
Πάμφιλος, ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστόν, εἶχε φροντίσει
γιὰ τὸν ἐμπλουτισμὸ τῆς βιβλιοθήκης τῆς Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης μὲ πολλὰ ἀρχαῖα χειρόγραφα.

Ὁ Ἀλεξανδρινὸς κώδικας (Α) εἶναι τοῦ 5ου
αἰώνα καὶ προέρχεται ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο. Στὰ
εὐαγγέλια περιέχει τὸν βυζαντινὸ τύπο κειμένου, στὰ ὑπόλοιπα βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης
ἀποτελεῖ ἕναν ἀπὸ τοὺς κυριότερους ἐκπροσώπους τοῦ ἀλεξανδρινοῦ τύπου κειμένου μαζὶ
μὲ τοὺς κώδικες Βατικανὸ καὶ Σιναϊτικό. Εἶναι
τρίστηλος. Περιέχει ὁλόκληρη σχεδὸν τὴν Καινὴ
Διαθήκη πλὴν ὁρισμένων κενῶν στὰ εὐαγγέλια
Ματθαίου καὶ Ἰωάννου καθὼς καὶ στὴ Β΄ πρὸς
Κορινθίους. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη ἔχει
καὶ τὶς ἐπιστολὲς Α΄ καὶ Β΄ Κλήμεντος (τὴ δεύτερη μέχρι τὸ 12, 5). Τὸ 1627 δωρήθηκε ὁ κώδικας αὐτὸς ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρι στὸ βασιλιὰ Κάρολο τὸν Α΄ τῆς Ἀγγλίας καὶ
σήμερα βρίσκεται στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο μέσα
σὲ γυάλινη προθήκη προσιτὴ στὸν ἐπισκέπτη
δίπλα στὸ Σιναϊτικὸ κώδικα.
Ὁ Βατικανὸς κώδικας (Β) προέρχεται ἐπίσης
ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ θεωρεῖται ὁ ἀρχαιότερος
κώδικας τῆς Καινῆς Διαθήκης (ἀρχὲς - μέσα τοῦ
4ου αἰώνα). Τὸ κείμενό του τελειώνει στὸ Ἑβρ 9,
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14α· δὲν περιέχει τὸ ὑπόλοιπο τῆς Ἑβρ., καθὼς
καὶ τὶς ἐπιστολὲς Α΄ Β΄ Τίμ. Τίτ. Φιλὴμ. καὶ τὴν
Ἀποκάλυψη. Τοποθετεῖ τὴν Ἑβρ., μετὰ τὴ Β΄
Θέσ. Ἐπίσης παρουσιάζει ἕνα εἶδος διαίρεσης
τοῦ κειμένου σὲ κεφάλαια ποὺ δὲν συμπίπτει
μὲ τὶς διαιρέσεις ἄλλων ἀρχαίων χειρογράφων.
Ἡ κάθε ἐπιστολὴ τοῦ Παύλου δὲν ἀρχίζει μὲ
νέα ἀρίθμηση ἀλλὰ συνεχίζεται ἡ ἀρίθμηση
ποὺ ἀρχίζει στὴν πρὸς Ρώμ. Ὁ κώδικας αὐτὸς
βρίσκεται ἀπὸ τὸν 15ον αἰώνα στὴ Βιβλιοθήκη
τοῦ Βατικανοῦ.
Ὁ κώδικας Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου (C) εἶναι ὁ σπουδαιότερος παλίμψηστος (rescriptus) κώδικας,
προέρχεται ἀπὸ τὸν 5ον αἰώνα καὶ τὸ κείμενό
του ἀνήκει στὸν βυζαντινὸ τύπο κειμένου. Περιέχει ἀποσπάσματα ἀπὸ ὅλα σχεδὸν τὰ βιβλία
τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς
Β΄ Θεσ. καὶ Β΄ Ἰω. Κατὰ τὸν 12ο αἰώνα τὸ κείμενό του καλύφθηκε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ μετάφραση τῶν 38 πραγματειῶν τοῦ Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου.
Κατόπιν πολλῶν προσπαθειῶν καὶ μὲ τὴ χρήση τεχνικῶν μέσων τῆς ἐποχῆς του κατάφερε
ὁ Tischendorf νὰ ἀναγνώσει τὸ ἀρχικὸ κείμενο.
Σήμερα βρίσκεται στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῶν
Παρισίων.
Ὁ κώδικας Βέζα (D) εἶναι δίγλωσσος (ἑλληνικὸ κείμενο στὴν ἀριστερὴ σελίδα καὶ λατινικὴ μετάφραση στὴ δεξιὰ) καὶ ἀποτελεῖται
ἀπὸ δύο χειρόγραφα. Τὸ πρῶτο περιέχει τὰ
εὐαγγέλια (μὲ τὴ σειρὰ Μθ, Ἰω, Λκ, Μρ), τὶς
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καὶ ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα τῆς Γ΄ Ἰω. καὶ ὀνομάζεται Codex Bezae
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Cantabrigiensis, γιατί δωρήθηκε τὸ 1581 ἀπὸ
τὸν Θεόδωρο Βέζα, φίλο καὶ συνεργάτη τοῦ
Καλβίνου, στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Cambridge,
ὅπου καὶ βρίσκεται σήμερα. Τὸ δεύτερο περιέχει τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Παύλου καὶ ὀνομάζεται
Codex Claromontanus ἀπὸ τὴ μονὴ Clermont
τῆς Γαλλίας ὅπου βρισκόταν. Σήμερα βρίσκεται στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῶν Παρισίων. Τὸ
κείμενο καὶ τῶν δύο χειρογράφων, ποὺ ἀνήκει στὸ λεγόμενο «δυτικὸ» τύπο, παρουσιάζει
ἀρκετὲς ἀποκλίσεις, προσθῆκες καὶ παραλείψεις σὲ σχέση πρὸς τὸ γνωστὸ κείμενο, ἰδίως
στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Ἄξιο μνείας εἶναι
ἕνα ἄγραφο λόγιό του Ἰησοῦ ποὺ παραδίδει
στὸ Λκ κέφ. 6 μεταξὺ τῶν στίχων 4 καὶ 5: «Τῇ
αὐτῇ ἡμέρᾳ θεασάμενός τινα ἐργαζόμενον τῷ
σαββάτῳ εἶπεν αὐτῷ Ἄνθρωπε, εἰ μὲν οἶδας τί
ποιεῖς, μακάριος εἶ. Εἰ δὲ μὴ οἶδας, ἐπικατάρατος καὶ παραβάτης εἶ τοῦ νόμου».
Ἀπὸ τοὺς μεγαλογράμματους κώδικες, ἐκτὸς
ἀπὸ τοὺς παραπάνω ποὺ ἀναφέραμε, ἄξιοι ἰδιαίτερης μνείας εἶναι ἐπίσης:
Ο Petropolitanus Purpureus (N) τοῦ 6ου
αἰώνα, γραμμένος σὲ πολυτελῆ περγαμηνὴ μὲ
γράμματα ἀσημένια καὶ μόνο στὶς συντμήσεις
γιὰ τὰ ὀνόματα Θεὸς καὶ Ἰησοῦς χρυσά· τὰ
φύλλα του εἶναι διασκορπισμένα σὲ διάφορες
βιβλιοθῆκες τοῦ κόσμου (182 φ. στὴν Πετρούπολη, 33 στὴν Πάτμο, 6 στὸ Βατικανό, 4 στὸ
Βρετανικὸ Μουσεῖο τοῦ Λονδίνου, 2 στὴ Βιέν39

αὐτοῦ εἶναι ὅτι διασώζει ἕνα λόγιό του Ἰησοῦ
στὸ τέλος περίπου τοῦ κατὰ Μάρκον (16, 14), τὸ
λεγόμενο λόγιο τοῦ Freer, γνωστὸ ἤδη ἐν μέρει
καὶ στὸν Ἱερώνυμο.
Ὁ κώδικας Rossanensis (Σ) τοῦ 6ου αἰώνα
εἶναι γραμμένος σὲ πορφυρὴ περγαμηνὴ μὲ
ἀσημένια γράμματα. Περιέχει τὰ εὐαγγέλια
Ματθαίου καὶ Μάρκου (οἱ τρεῖς πρῶτοι στίχοι
κάθε εὐαγγελίου εἶναι μὲ χρυσὰ γράμματα).
Εἶναι τὸ ἀρχαιότερο χειρόγραφο μὲ σύγχρονές
του μικρογραφίες.
νη, 1 στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν, 1 στὸ Βυζαντικὸ Μουσεῖο Θεσσαλονίκης καὶ 1 στὴ Νέα
Ὑόρκη).

Ὁ κώδικας Laurensis (Ψ) τοῦ 9ου αἰώνα βρίσκεται στὴ μονὴ Ἁγίας Λαύρας τοῦ Ἄθω καὶ περιέχει τὰ εὐαγγέλια (ἀπὸ τὸ 9ο κέφ. τοῦ Μρ), τὶς
Πράξεις, τὶς Καθολικὲς ἐπιστολὲς (μὲ τὴ σειρὰ
Α΄ Β΄ Πέ, Ἰακ, Α΄ Β΄ Γ΄ Ἰω, Ἰούδα), τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Παύλου καὶ τὴν Ἑβρ.
Ὁ κώδικας Ω βρίσκεται ἐπίσης στὸ Ἅγιον
Ὅρος (Μονὴ Διονυσίου), περιέχει τὰ εὐαγγέλια (πλὴν τοῦ Λκ 1, 15-28) καὶ εἶναι τοῦ 9ου
αἰώνα. Πλὴν τῶν Ψ καὶ Ω στὸ Ἅγιον Ὅρος βρίσκονται ἐπίσης τὰ μεγαλογράμματα 049, 051,
052, 063, 0617 κ.ἄ. καθὼς καὶ πλῆθος μικρογραμμάτων, περίπου 1000, ὅπως σημειώθηκε
προηγουμένως.
Γιὰ τὸ ἰδιόρρυθμο ἁπλῶς τῆς ἐξωτερικῆς
τους ἐμφάνισης ἀναφέρουμε ἐπίσης καὶ τὰ ἑξῆς
τρία χειρόγραφα:
1) Τὸν κώδικα 047, ποὺ τὰ γράμματά του
στὴν κάθε σελίδα του σχηματίζουν ἕνα σταυρὸ
(βρίσκεται στὴν Πανεπιστημιακὴ Βιβλιοθήκη
τοῦ Princeton).
2) Τὸν μικρογράμματο κώδικα 16ου τοῦ
14 αἰώνα ποὺ εἶναι γραμμένος μὲ τέσσερα
διαφορετικὰ χρώματα μελάνης, ἀνάλογα μὲ
τὸ ποιὸς μιλάει: δηλ. τὰ ἀφηγηματικὰ μέρη μὲ
κιννάβαρι (δηλ. βαθὺ ἐρυθρό), τὰ λόγια του
Ἰησοῦ καὶ τῶν ἀγγέλων μὲ ἐρυθρωπό, φράσεις
τῆς Π.Δ., τῶν μαθητῶν, τοῦ Ζαχαρία, τῆς Ἐλισάβετ, τῆς Μαρίας, τοῦ Συμεὼν καὶ τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ μὲ κυανὴ καὶ λόγια τέλος τῶν
Φαρισαίων, τοῦ Ἰσκαριώτη καὶ τοῦ σατανᾶ μὲ
μαύρη.
ου

Ο Codex Sinopensis (O) τοῦ 6ου αἰώνα ἐπίσης, γραμμένος μὲ χρυσὴ μελάνη σὲ πολυτελῆ
πορφυρὴ περγαμηνή, εἶναι ἀπὸ τὰ ἀρχαιότερα
χειρόγραφα ποὺ περιέχουν καλλιτεχνικὲς διακοσμήσεις (μινιατοῦρες), οἱ ὁποῖες ὅμως εἶναι
κάπως μεταγενέστερες της ἐποχῆς τοῦ χειρογράφου. Βρίσκεται στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη
τῶν Παρισίων.
Ὁ κώδικας W ποὺ βρίσκεται στὸ Μουσεῖο
Freer τῆς Οὐάσιγκτων βρέθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ
20ου αἰώνα. Ἀνήκει στὰ τέλη τοῦ 4ου ἡ ἀρχὲς τοῦ
5ου αἰώνα. Περιέχει τὰ εὐαγγέλια μὲ τὴν ἴδια
σειρὰ τοῦ κώδικα Βέζα (Μθ, Ἰω, Λκ, Μρ). Ἕνα
ἀπὸ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά του κώδικα
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3) Τὸν κώδικα 0169, ποὺ εἶναι ὁ μικρότερος
ἀπ’ ὅλους. Οἱ διαστάσεις τῆς μίας καὶ μοναδικῆς
σελίδας, ποὺ βρέθηκε στὴν Ὀξύρυγχο τῆς Αἰγύπτου, εἶναι 9, 5 Χ 7, 25 ἑκατ. (σχῆμα τσέπης). Μὲ
τὴν εὐκαιρία αὐτὴ ἂς σημειωθεῖ ὅτι ὁ μεγαλύτερος σὲ διαστάσεις κώδικας εἶναι ὁ λατινικὸς
κώδικας Γίγας τῆς Στοκχόλμης. 
■
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Ένα υψηλής υφής παράδειγμα για το σήμερα
l Του Νίκου Γρ. Ζαχαρόπουλου
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Η

διαλεκτική μεταξύ ελληνικής φιλοσοφίας και χριστιανικού λόγου από
πολύ νωρίς έκανε την εμφάνισή της,
όχι χωρίς διαλεκτικές, φυσικά, αναμετρήσεις. Δεν ήταν δυνατό, βέβαια,
άλλως να συμβεί, μια που η χριστιανική πίστη είχε
την ανάπτυξή της σ’ ένα περιβάλλον στο οποίο κυριαρχούσε η ελληνική φιλοσοφική σκέψη. Εξάλλου, η διατύπωση των χριστιανικών αληθειών
έγινε, αρχικά, αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, με τη βαρύτητα και το εννοιολογικό εύρος των
όρων της. Ας αναλογισθούμε ακόμη ότι οι μεγάλοι
Πατέρες της Εκκλησίας σπούδασαν στις αξιόλογες
φιλοσοφικές σχολές της εποχής τους, στην Αθήνα,
Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Βηρυτό, Ταρσό, Έδεσα,
σχολές που σχεδόν όλες από φιλοσοφικές μετασχηματίστηκαν σε εξαίρετες θεολογικές. Εξάλλου πολλοί από τους Πατέρες της Εκκλησίας, αν
και δεν έφεραν ή και δεν επιζητούσαν να φέρουν
τον τίτλο του φιλοσόφου, εντούτοις στην πράξη,
στη ζωή τους, καθώς και στη διδασκαλία τους προσέγγιζαν ό,τι φιλοσοφικότερο εξετάστηκε από τις
ανθρώπινες διάνοιες. Η σκέψη τους διακινήθηκε
άνετα στον χώρο των φιλοσοφικών ζητουμένων,
σε μια βάση που δεν περιοριζόταν στα συμβατά και
γήινα, αλλά εκτεινόταν στο υπερβατό και τα ουράνια. Το κέντρο σ’ αυτή τη διανόηση κατείχε η ενασχόληση με το θείο, και μόνο γύρω από αυτό, σαν
γύρω από τον ήλιο, περιστρεφόταν όλη η σκέψη
και η πράξη που από αυτήν προέκυπτε.
Μεταξύ αυτών των Πατέρων που η ιστορία
τους απένειμε τον τίτλο του φιλοσόφου είναι και
ο επίσκοπος Συνέσιος Κυρήνης, μια εξέχουσα προσωπικότητα της Εκκλησίας, η οποία παρουσιάζει
κράμα δραστήριου χριστιανού επισκόπου, γενναίου εθνικού αγωνιστή, εξαίρετου λόγιου, στυλίστα
του λόγου, και συγγραφέα μελετών που προκαλούν το ενδιαφέρον μας. Ο Συνέσιος διακρίθηκε
ακόμη ως ποιητής και υμνογράφος καθώς και ως
συντάκτης πολλών επιστολών (διασώθηκαν 156),
των οποίων οι πληροφορίες για πρόσωπα και γεγονότα καλύπτουν αρκετά ιστορικά κενά.
Ο Συνέσιος γεννήθηκε το 372 στην Κυρήνη
της Πενταπόλεως, έχοντας καταγωγή δωρική,
από τους Ηρακλειδείς, οπότε αισθανόταν ιδιαίτερη
υπερηφάνεια για το γεγονός αυτό, δείχνοντας με
αυτόν τον τρόπο τον στενό σύνδεσμό του με τον
αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Τα νεανικά του χρόνια
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ανάλωσε κυρίως σε δυο κατευθύνσεις, αφενός στη
σπουδή και αφετέρου στον αθλητισμό, με ξέχωρη
ενασχόλησή του στο ευγενές άθλημα της ιππασίας. Τα εγκύκλια γράμματα ακολούθησε στη γενέτειρά του, με ιδιαίτερη επίδοση στη γεωμετρία.
Σύντομα όμως είχε την ευκαιρία να επεκτείνει
τη σπουδή του, ύστερα από τη μετάβασή του στην
Αλεξάνδρεια και με τη μαθητεία του στη φιλόσοφο
Υπατία, η οποία, όπως είναι γνωστό, είχε τραγικό
τέλος εξαιτίας ομάδας χριστιανών που είχαν περιπέσει στον επάρατο θρησκευτικό φανατισμό. Ο
Συνέσιος είχε γοητευθεί από τη διδασκαλία της μεγάλης φιλοσόφου, την οποία αποκαλούσε μητέρα
του, αδελφή του και σεβασμιοτάτη δασκάλα του.
Ήταν τόσο στενή η σχέση του προς αυτήν, που
της παρείχε πληροφορίες σχετικές με την προσωπική ζωή του. Τρέφοντας προσέτι θαυμασμό για
τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, θέλησε να επισκεφθεί
την Αθήνα. Η επίσκεψή του όμως αυτή τον απογοήτευσε, μια που στην πόλη της σοφίας, των τραγικών συγγραφέων και των πολιτικών ρητόρων δεν
συνήντησε παρά μόνο μελισσοκόμους.
Στην ηλικία των 27 ετών κλήθηκε να αποτελέσει μέλος πρεσβείας που στάλθηκε στην ΚωνEνατενίσεις

σταντινούπολη, προκειμένου να υποβάλει αίτημα
στον αυτοκράτορα Αρκάδιο για παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων της Πενταπόλεως.
Οι ανάγκες προς επιτέλεση του έργου της πρεσβείας αυτής κράτησαν τον Συνέσιο στη βασιλεύουσα για διάστημα τριών ετών. Εκεί του δόθηκε η
δυνατότητα να συναντήσει τον αυτοκράτορα και
να εκφωνήσει ενώπιόν του, το έτος 400, λόγο με
τίτλο «Περί Βασιλείας» (PG 66,1053-1108), με τον
οποίο διέγραψε με αριστοτεχνικό τρόπο την εικόνα του ιδεώδη βασιλιά, ενώ του πρόσφερε και χρυσό στεφάνι, δώρο της πόλης της Κυρήνης, «πόλεως
ελληνίδος», όπως ο ίδιος σημείωσε.
Το έργο αυτό του Συνεσίου παρουσιάζει ενδιαφέρον και για τον σύγχρονο μελετητή, γιατί
μεγάλο μέρος των περιλαμβανόμενων σ’ αυτό
μπορούν να έχουν την αναφορά τους στο σήμερα. Παρατηρήσεις και συμβουλές προσφέρονται
αφειδώς, με αναφορές σε φιλοσόφους, όπως στον
Πλάτωνα και Αριστοτέλη, κι ακόμη στον Όμηρο
και σε δεδομένα της εθνικής ιστορίας αλλά κι εκείνης των άλλων λαών, όπως Αιγυπτίων και Μήδων.
Το ενδιαφέρον του Συνεσίου σε αυτό επικεντρώνεται στη διαμονή πολλών ξένων στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου, οπότε επισημαίνεται από μέρους του ο κίνδυνος, με την αύξηση του αριθμού
τους, να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας γενικότερα του
Eνατενίσεις



κράτους. Η αναφορά του κυρίως γίνεται στους
Γότθους, οι οποίοι είχαν αλώσει πολλές αξιόλογες
στρατιωτικές θέσεις και είχαν επιφέρει αλλοίωση
στη σύνθεση του στρατεύματος, έτσι ώστε να έχει
καταντήσει βαρβαρικό. Η διείσδυσή τους αυτή
είχε επέλθει και σε άλλες θέσεις του κράτους και
επαγγέλματα, όπως των δούλων και ακολούθων,
των μαγείρων και τραπεζοποιών κ.ά. Ο βασιλιάς,
που παρομοιάζεται με τον ποιμένα, δεν είναι επιτρεπτό, σημειώνει, να αφήνει τη φύλαξη του ποιμνίου σε κύνες και συγχρόνως σε λύκους, οπότε
εξίσου απαράδεκτο εμφανίζεται και τα βαρβαρικά
στοιχεία να αμαυρώνουν τη χρηστή διοίκηση και
να ενισχύουν τις τάσεις για συνωμοτικές και ραδιούργες ενέργειες των ξένων σε βάρος του κράτους
και των πολυποίκιλων παραμέτρων του ιδιαίτερα
αναπτυγμένου πολιτισμού του. Τα λεγόμενα αυτά
από τον Συνέσιο εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι δεν
αποτελούν ίδιο περιφρόνησης του ξένου στοιχείου
στη κοινωνία του Βυζαντίου, αλλά έντονη διάθεση
περιφρούρησης της έννομης τάξης και των δεδομένων του υφιστάμενου και με πολύ κόπο συγκροτημένου πολιτισμού. Εξάλλου μέρος της παρατηρούμενης κακοδαιμονίας του κράτους αποδίδεται
από μέρους του -και εφιστάται σ’ αυτό το σημείο
η προσοχή του βασιλιά- στην έλλειψη σοβαρότητας ως προς την αντιμετώπισή της από μέρους του
λαού παραγωγικής διαδικασίας για την κάλυψη
των αγαθών της άμεσης ανάγκης διαβίωσής του.
Η παρέμβαση της ηγεσίας του κράτους σ’ αυτόν
τον τομέα τονίζεται ως αναγκαία, προκειμένου ο
κηφήνας λαός, όπως σημειώνεται, να αντιληφθεί
τη σοβαρότητα της κατάστασής του και εγκαίρως
να ανταποκριθεί στις επείγουσες ανάγκες του για
να μη φθάσει από τους γέλωτες του θεάτρου στον
κλαυθμό (ό. π., 1092Α).
Η ηγεσία του κράτους έχει όμως περαιτέρω ως
καθήκον της, αν θέλει να συμπεριφέρεται «βασιλικά», να μην καταπιέζει με εισφορές τους πολίτες (ό.
π.1100D-1101A). Η ύπαρξη αφθονίας χρήματος δεν
πρέπει να οδηγεί στην κατασπατάλησή του. Είναι
ανάγκη να περιορίζονται οι δαπάνες στα αναγκαία
και όχι στα περιττά. Πάντοτε οι δαπάνες οφείλουν
να είναι σύμμετρες προς τις εισφορές. Όταν ο ηγέτης είναι φιλοχρήματος, τότε δεν διαφέρει από τον
κάπελα (ό. π. 1101Α). Το σώμα έχει ταχθεί στην
υπηρεσία της ψυχής, ενώ στη υπηρεσία του σώματος βρίσκονται τα αγαθά. Υπάρχουν αυτοί που
θεωρούν τον «πόρον» ως ανάγκη της ζωής αλλά
και εκείνοι που αξιολογούν τη ζωή με βάση τον
πορισμό των αγαθών (ό. π., 1101Β κ.ε.). Ο ηγεμόνας, παρέχοντας τα αγαθά, δεν πρέπει να περιπί43

πτει σε κάματο, όπως εξάλλου ο ήλιος δωρίζει τις
ακτίνες του στον ζωικό και φυτικό κόσμο χωρίς να
τον καταλαμβάνει η κούραση, έχοντας στην ουσία
του την λαμπρότητα και αποβαίνοντας αδιάλειπτα πηγή φωτός (ό. π., 1104Β). Συνεχής επιδίωξη
πρέπει να είναι το «αριστίδην» και όχι το «πλουτίνδην», οπότε και η εμπιστοσύνη των ανθρώπων
εξασφαλίζεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους
γιατρούς, στους οποίους εμπιστευόμαστε το σώμα
μας, μια που είναι οι κάτοχοι της σχετικής τέχνης
και όχι φυσικά οι πλούσιοι (ό. π., 1104D). Ο πλούτος δεν αποτελεί εχέγγυο για τη χρηστή διοίκηση
από μέρους ενός άρχοντα.
Αυτά και άλλα πολύ ενδιαφέροντα για τη διοίκηση και την ευημερία του διοικούμενου λαού σημείωσε στον «Περί Βασιλείας» Λόγο του ο Συνέσιος, ο
οποίος ως πνευματικός στη συνέχεια ηγέτης έδειξε ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια να εφαρμόσει τις
αρχές ενός φιλοσόφου κατά τη διαποίμανση της
επισκοπής του.
Κατά το 405 η Κυρήνη υπέστη προσβολή με
την επιδρομή της βαρβαρικής φυλής των Μαζίκων. Στη δύσκολη αυτή περίσταση ανέλαβε ο
Συνέσιος, ως επικεφαλής των πολιτών, την απώθηση του εχθρού και διατήρηση του υψηλού αγαθού της ελευθερίας. Φαίνεται τελικά ότι μεγάλο
μέρος της ζωής του ανάλωσε σε κτήμα του στην
ερημιά της νότιας κυρηναϊκής γης, όπου ποίκιλαν
οι ενασχολήσεις του μεταξύ φιλοσοφίας, ποίησης,
αγροτικών εργασιών και αθλητικών επιδόσεων.
Η χηρεία του επισκοπικού θρόνου της Κυρήνης
έδωσε την ευκαιρία στους συμπατριώτες του να
στρέψουν τα βλέμματά τους προς αυτόν και να
τον επιλέξουν ως τον κατάλληλο ποιμενάρχη
τους. Μένοντας σταθερός στις αρχές του, πρόβαλε αρχικά την άρνησή του στην επιλογή τους.
Θεωρούσε το αξίωμα του επισκόπου ως εξόχως
μεγάλης ευθύνης, οπότε και το αντιμετώπισε με
ιδιαίτερο δέος. Είχε σοβαρή αίσθηση για τις ελλείψεις του στον τομέα της θεολογίας, της οποίας
όφειλε να είναι εγκρατής. Η άρνησή του κάμφθηκε, ύστερα από την πίεση που του άσκησε ο επίσκοπος Αλεξανδρείας Θεόφιλος αλλά και από την
έγκριση του αιτήματός του να μην εγκαταλείψει
τη σύζυγό του και την οικογένειά του γενικότερα
με την χειροτονία του σε επίσκοπο.
Τα επισκοπικά του καθήκοντα ανέλαβε επτά
μήνες μετά τη χειροτονία του, προκειμένου να
προβεί στην κατάλληλη προετοιμασία του για την
ανάληψη ενός τόσο σημαντικού έργου. Λέγεται
ότι μερικές απόψεις του θέλησε να διατηρήσει και
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μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως επισκόπου, παρά το γεγονός ότι αυτές δεν συναρμονίζονταν με τη χριστιανική διδασκαλία. Είχε πάντως
τη σύνεση να μη αποτελούν αυτές αντικείμενο δημόσιας από μέρους του προβολής και συζήτησης.
Τις δυσκολίες που συνάντησε στο έργο του τις
απέδιδε στη θεία δίκη, κυρίως γιατί θεωρούσε τον
εαυτό του ανάξιο να υπηρετήσει το υψηλών απαιτήσεων έργο της Εκκλησίας.
Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξαν οι αγώνες του
για διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών,
φθάνοντας σε μετωπική, μάλιστα, σύγκρουση
και με αυτές τις πολιτικές αρχές και εξουσίες. Την
έγνοια του για το ποίμνιό του φανερώνουν οι από
μέρους του συνεχείς περιοδείες του, ακόμη και
στα πιο απομακρυσμένα χωριά της επισκοπής του,
όπου και επέλυε τυχόν διαφορές ως δίκαιος κριτής,
συνέπασχε και συνέδραμε καθέναν που προσέτρεχε ικέτης προς αυτόν. Νέα επιδρομή βαρβάρων του
έδωσε και πάλι την ευκαιρία να εμφανίσει έμπρακτα τα φιλοπάτρια αισθήματά του, να οργανώσει
την άμυνα της πατρίδας του, ενώ όμως ο ίδιος δήλωνε ότι θα παρέμενε προσευχόμενος στον ναό και
έτοιμος να υποστεί και αυτόν τον θάνατο επί του
αγίου θυσιαστηρίου ως λειτουργός του υψίστου.
Εικάζεται ότι φονεύθηκε, τελικά, από τους επιδρομείς κατά το 413 σε ηλικία λίγο ίσως μεγαλύτερη
των 40 ετών.
Ιδιαίτερα επαινετικούς λόγους αφιέρωσαν σ’
αυτόν ο ιστορικός Ευάγριος και ο πατριάρχης Φώτιος, ο οποίος διέσωσε και κατάλογο των έργων
του. Στον Λειμώνα αναφέρεται χαρακτηριστικό
επεισόδιο σχετικό με την κατήχηση και παρακίνηση του φιλοσόφου Ευαγρίου να προσφέρει σημαντικό χρηματικό ποσό για τη φιλανθρωπία.
Το ποιμαντικό έργο του ολοκληρώθηκε και με
εκείνο το συγγραφικό. Μεταξύ των έργων του συγκαταλέγεται και το έργο «Εγκώμιον Φαλάκρας»,
που αποτέλεσε απάντηση σε έργο του Δίωνα Χρυσόστομου «Κόμης Εγκώμιον», γεγονός που σημειώνει τη σκωπτική του διάθεση και την πολυμέρεια
των ενασχολήσεών του.
Ο Συνέσιος με όλον τον βίο του άφησε φωτεινό παράδειγμα άνθησης προσωπικής πνευματικής ζωής αλλά και άοκνου πρωτοπόρου σκαπανέα
ίδρυσης και συντήρησης μιας κοινωνίας, στην
οποία σώμα λαού και θεία παρουσία πρόσφεραν τη
δυνατότητα να αναδύονται τα αποτελέσματα μιας
βαθιάς γνώσης της φιλοσοφίας αλλά και της απορρέουσας από τα θεμελιώδη για την ανθρωπότητα
προστάγματα της θείας σοφίας. 
■
Eνατενίσεις

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΤΟΥ ΕΛΕΟΥΣ

(MADONNA DELLA MISERICORDIA)
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
l Tου Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη,
Ομότιμου Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

O

παραπάνω δυτικός θεολογικός τύπος, ονομαζόμενος επίσης και Mater
Misericordiae (Μητέρα του ελέους)
ή Madonna del Manto (Θεοτόκος
του Μανδύα ή του Επενδυτή), συνιστά τον αντίστοιχο βυζαντινό της σκέπης της
Θεοτόκου (πρβλ. την εορτή της Αγ. Σκέπης στις
Eνατενίσεις



28 Οκτωβρίου και τους υπάρχοντες ναούς που φέρουν τον τίτλο αυτό) ή τον ρωσικό υπό την ονομασία Pokrov με βιβλικές, πατερικές, υμνογραφικές
και εικονογραφικές αναφορές και μαρτυρίες.
Ως προς το δυτικό τύπο, ο οποίος ενδιαφέρει
τη μελέτη μας, παρατηρούμε, ότι από το τέλος του
ΙΒ’ αι. η Θεομήτωρ προσφέρει το στήθος ή σταυ45

ρώνει τα χέρια της επάνω σ’ αυτό, ειδικότερα στις
παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας ή Μέλλουσας Κρίσης, ως σημείο μεσιτείας, σύμφωνα με μια
άποψη της κιστερκιανής μυστικής του ΙΒ’ αι.
Αυτή είναι προάγγελος της διαρχίας που αντιμετωπίστηκε στην ύστερη μεσαιωνική θεολογία με
όρους αντίθεσης μεταξύ της Regina Misericordiae
(Βασίλισσα του Ελέους) που σώζει και του Rex
Iustitiae (Βασιλιάς της Δικαιοσύνης) που καταδικάζει. Έτσι, ως παράδειγμα στους άμβωνες του
ιταλού γλύπτη και αρχιτέκτονα Giovanni Pisano
(περίπου 1425/1450-περίπου 1314) για την εκκλησία του Sant Andrea στην τοσκανική πόλη Pistoia
(1301) και για τον καθεδρικό ναό της βορειοδυτικής πόλης Pisa (1302-1311), οι ψυχές των αναστημένων αρπάζουν κυριολεκτικά τους μαστούς της
Θεοτόκου που στρέφει προς τον Χριστό Κριτή.
Αντίθετα στη Δευτέρα Παρουσία του Camposanto
(Νεκροταφείο) της Pisa, η Θεοτόκος Βασίλισσα φέρει τα χέρια στο στήθος, ζητώντας ευσπλαχνία από
τον Χριστό Βασιλιά, που αποκαλύπτει την πλευρά
του, επιδεικνύοντας τις πληγές του πάθους του.
Παρεμβάλλεται σ’ αυτά τα συμφραζόμενα η διάδοση μιας από τις περισσότερο ελκυστικές
θεομητορικές εικονογραφικές παραστάσεις του Ύστερου Μεσαίωνα, η Θεοτόκος του Ελέους.
Η πρώτη είδηση ύπαρξης
της Θεομήτορος, που υποδέχεται κάτω από τον ξεδιπλωμένο
μανδύα της μια ομάδα πιστών,
ανάγεται το 1264, έτος κατά το
οποίο αυτή εμφανίστηκε στο
έμβλημα της Αδελφότητας των
Εμπιστευμένων που ιδρύθηκε
από τον άγ. Bonaventura (καλή
τύχη) (1221-1274), ιταλό φραγκισκανό μοναχό, επίσκοπο και
καρδινάλιο στην εκκλησία της
S. Maria Maggiore (Μείζων)
της Ρώμης. Οι πιο αρχαίες εικαστικές μαρτυρίες κλιμακώνονται μέσα στην τριακονταετία, μετά το 1264, σε περιοχές
με φραγκισκανή επίδραση ή
ακόμη σε περιοχές που διήλθαν οι σταυροφόροι. Ως παραδείγματα μνημονεύονται κάποια από τις αρμενικές μικρογραφίες της εβδομηκονταετίας του 1200, όπως του ευαγγελίου του πρίγκιπα Vasak, στο
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Αρμενικό Πατριαρχείο, βιβλιοθήκη αγίου Θώρου
2568/134 φ.320ν των Ιεροσολύμων, η Θεοτόκος
των Φραγκισκανών του Duccio di Buoninseogna
(καλό διακριτικό σήμα) (περίπου 1260-περίπου
1319) της ογδοηκονταετίας-ενενηντακονταετίας
του 1200, αποκείμενη στο εθνικό μουσείο της ιταλικής πόλης Siena και μια τοιχογραφία του 1300
περίπου στην εκκλησία της Παναγίας Φορβιώτισσας της Ασίνου στην Κύπρο.

Αυτές οι μαρτυρίες αναφέρονται σ’ ένα χαμένο πρότυπο, ίσως επεξεργασμένο σε περιβάλλον
υπό την επίδραση των σταυροφόρων, στο οποίο η
Θεομήτωρ, ένθρονη και βρεφοκρατούσα εκτείνει
ένα άκρο του μανδύα της, ρίχνοντάς το σε ένα η
περισσότερα γονυπετή πρόσωπα. Στο πρώτο τέταρτο του ΙΓ’ αι. τέτοιο πρότυπο εγκαταλείφτηκε
για μια συμμετρική και στατική σύνθεση, χωρίς
το θείο Βρέφος, ίσως με προέλευση από τον εικονογραφικό τύπο της Θεοτόκου Βλαχερνιώτισσας,
δεόμενης, που διαδόθηκε στη Δύση με φορητές εικόνες, χρονολογούμενες ως επί το πλείστον το ΙΒ’
αι. Όσο και αν είναι δύσκολο να εντοπίσουμε και
να χρονολογήσουμε με βεβαιότητα την αρχή
αμφοτέρων των τύπων, μια μακρά παράδοση, κατά γράμμα διευκρινίζει τις μορφωτικές αναφορές υποκείμενες στη
χειρονομία της Θεομήτορος. Είναι
σύμβολο συμφωνίας και ένωσης,
αλλά επίσης σημείο προστασίας
χρησιμοποιημένο στο μεσαιωνικό λατινικό τυπικό της υιοθεσίας ορφανών παιδιών ή γεννημένου από άγαμες γυναίκες, όπως
η ίδια η Θεοτόκος, που ήδη, στην
κιστερκιανή μυστική του ΙΒ’ αι.
ήταν αντικείμενο επίκλησης ως
θετής μητέρας των χριστιανών.
Το σωματειακό-συνεταιριστικό
πνεύμα των πρώτων απεικονίσεων της Θεοτόκου του Ελέους
που φιλοξενούσε κάτω από τον
μανδύα της μόνο τα μέλη της
αδελφότητας, δεν αργοπόρησε
να ανοιχθεί και σε άλλα μέλη της
αστικής κοινότητας, όπως σε λαϊκούς, μοναχούς, γυναίκες και
παιδιά. Έτσι η Θεοτόκος μετασχηματίστηκε σε Mater omnium
Lippo Memmi. Παρεκκλήσιο
(Μητέρα Πάντων), επίκληση
του Korporale, καθεδρικός
συμφωνίας και επικοινωνιακής
ναός. Θεοτόκος των Εμπιστευενότητας, όπως σε πείσμα του
μένων. Orvieto. 1325-1330.
ονόματος με το οποίο μνημονεύEνατενίσεις

εται η Θεοτόκος των Εμπιστευμένων του ζωγράφου από την Sienna Lippo Memmi (1317-1347) στο
παρεκκλήσιο του Corpolare (μικρό τετράγωνο τεμάχιο λευκού υφάσματος επάνω στο οποίο ο ιερεύς
τοποθετεί πρώτα το Άγιο Ποτήριο και μετά την καθαγιασμένη όστια (ostia) του καθεδρικού ναού της
κεντροϊταλικής πόλης Orvieto, με χρονολόγηση
μεταξύ των ετών 1325-1330 περίπου.

την προστασία της Θεομήτορος (sub matris tutela).
Στις αρχές του αιώνα αυτού, ένα άλλο έργο αγνώστου καλλιτέχνη, συνιστά ξύλινο ζωγραφισμένο γλυπτό, αποκείμενο στο μουσείο Bargello της
Φλωρεντίας.

Η εικόνα της μεσιτείας της Θεομήτορος, πλήρους χαρίτων όσον αφορά τη σαρκική μητέρα του
Χριστού και την πνευματική των χριστιανών,
διαδόθηκε σε μια σειρά παραστάσεων που επέμεναν στο σκοπό της υλικής γαλακτοδοσίας, όπως
στη Γαλακτοτροφούσα Θεοτόκο ή της πνευματικής, όπως στην εικονογραφία της γαλακτοδοσίας
του αγ. Βερνάρδου (περίπου 1090-1153), μοναχού
και ηγουμένου της κιστερκιανής κοινότητας του
Clairvaux στη Γαλλία.
Αργότερα το ΙΔ’ αι. ο Simone Martini (περίπου
1284-1344) ζωγράφος, από τη Siena και συγκεκριμένα μεταξύ των ετών 1308-1310 παρέδωσε
μια θαυμάσια απεικόνιση του υπόψη θέματος σε
πίνακα. Εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη της
Siena.
Η μεγαλοπρεπής μετωπική εμφάνιση της Θεομήτορος με μικρή στροφή των ματιών
προς τα αριστερά, ο μεγάλος μανδύας
χρώματος μενεξεδί και ο ερυθρός χιτώνας δεμένος στη μέση μαρτυρούν
για την ιερατικότητα της προσωπικότητας, ενώ η ευσπλαχνική,
στοργική και μητρική έκφραση για το ανθρώπινο γένος
είναι πολύ έκδηλες. Αυτό
παρίσταται σε δύο ομάδες ιερού κλήρου και
λαού, ανδρών και γυναικών με στραμμένα
τα βλέμματά τους
στην
πνευματική
μητέρα τους. Όλες
οι ανθρώπινες μορφές βρίσκονται σε
ασφαλή θέση, κάτω
από το μανδύα και
Simone Martini,
Θεοτόκος του
Ελέους. Εθνική
Πινακοθήκη.
Siena. 1308-1310
Eνατενίσεις



Aγνώστου ζωγράφου. Θεοτόκος του Ελέους.
Μουσείο Bargello. Φλωρεντία. Αρχές ΙΔ’ αι.
Η Θεοτόκος σε αυστηρή κατά μέτωπο στάση
φέρει τον μανδύα κίτρινου-χρυσίζοντος χρώματος που προβάλλεται εμπρός, όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα. Εκτός από το μανδήλιο του
κεφαλιού φέρει και ωραίο στέμμα (corona) ως βασίλισσα του ουρανού (regina coeli) ή βασιλομήτωρ
(mater regina) του Χριστού βασιλιά (Christus Rex),
σε αντίθεση με το έργο του S. Martini, στο οποίο
η Θεομήτωρ στερείται στέμματος και έχει
μόνο το μανδήλιο, κλασικό ενδυματολογικό συμπλήρωμα του γυναικείου κόσμου
Ανατολής και Δύσης.
Η έννοια της Θεοτόκου-Εκκλησίας
είναι πολύ σαφής στην ζωγραφική παράσταση, έργο ανωνύμου καλλιτέχνη,
στο Bαπτιστήριο της βορειοϊταλικής
πόλης Parma .
Στο παραπάνω Bαπτιστήριο ρωμανικής-γοτθικής κατασκευής, του
ΙΒ’- ΙΓ’ αι. οκταγωνικής κάτοψης, η
απεικόνιση της Θεομήτορος – Εκκλησίας είναι ενταγμένη άριστα στο συμβολικό-σωτηριολογικό κύκλο της ζωγραφικής διακόσμησης του μνημείου.
Η μητέρα του Χριστού φέροντας ερυθρή μακρά εσθήτα με μακρές χειρίδες
και τυμπανιαία εμφάνιση του σώμα47

Αγνώστου ζωγράφου.
Θεοτόκος - Εκκλησια. Βαπτιστήριο.
Parma. ΙΕ’ αι.

τός της, κάτω από
το στήθος απλώνει
τα χέρια σε τοξοειδή
θέση. Κάτω ακριβώς από τον πολύ
απλωμένο μανδύα
της πρασινωπού
και
κιτρινωπού
χρώματος εικονίζονται δύο ομάδες
ανθρώπων
και
των δυο φύλων,
προσβλέποντας
αντίστοιχα στην
Θεοτόκο και υψώνοντας τις παλάμες των χεριών σε στάση ικεσίας.
Φανερό είναι το λυπημένο και ευσπλαχνικό ύφος
της. Δεξιά και αριστερά του κεφαλιού της δυο ολόσωμοι ιπτάμενοι άγγελοι, έχοντας σταυρωμένα τα
χέρια, εμπρός στο στήθος τους δορυφορούν τη βασίλισσα των ουρανών. Η όλη απεικόνιση σχηματίζει ένα αρμονικό τοξοειδές σχήμα ενταγμένο στο
θρησκευτικό γεωμετρικό συμβολισμό της θείας
σωτηρίας για τον άνθρωπο. Το έργο αυτό ανήκει
ως φαίνεται από σχεδιαστικής και υφολογικής
πλευράς στο 15ο αι.
Στον παραπάνω εικονογραφικό τύπο της
Θεομήτορος με μεγάλη έκταση του μανδύα
της, σημείο ένδειξης προστασίας, ελέους και
κάθε βοήθειας (Mater Auxiliatnx = Επίκουρη
βοηθός- Advocatrix=Συμβουλος, ΣυνήγοροςMediatrix=Μεσίτρια, Μεσολαβήτρια, θεομητορικές προσωνυμίες πολύ αρεστές στη δυτική
παράδοση) εντάσσεται και ο ζωγραφικό πίνακας
του γάλλου καλλιτέχνη Enguerrand Charonton
ή Quarton (περίπου 1410-περίπου1461). Το έργο
εκτίθεται στο μουσείο Conde της γαλλικής πόλης
Chantilly.
Η Θεοτόκος με ποδήρη χιτώνα και μακρές χειρίδες έντεχνης διακόσμησης, της υφασματολογικής παράδοσης του Μεσαίωνα χρώματος καφέ,
εκτείνει τα χέρια της. Με αυτά κρατεί πολύ ανοικτό το μανδύα της, του ιδίου χρώματος, με λευκή
την εσωτερική πλευρά για να συμπεριλάβει τις
δύο πυκνές ανθρώπινες ομάδες υπό την προστα48



Euguerraud Charonton ή Quarton. Θεοτόκος του Ελέους. Μουσείο Condé. Chautilly.
ΙΕ’ αι.
σία της. Διακρίνονται γονυπετείς και όρθιοι επίσκοποι και άλλα πρόσωπα με ποικίλες ενδυμασίες
που εκζητούν τη μεσιτεία και τη χάρη. Στο πρώτο
επίπεδο, δεξιά και αριστερά παριστάνονται δυο χαμηλά τοιχία με απλή διακόσμηση, επάνω στα οποία
είναι τοποθετημένα ανοικτά, μάλλον ιερά ευαγγέλια ή λειτουργικά βιβλία. Η ευρεία αυτή παράσταση περιλαμβάνει νοητά και υπαινίσσεται όλη την
ανθρωπότητα την στρατευόμενη και θριαμβεύουσα Εκκλησία. Η ίδια σκηνή, προερχόμενη από
πολύπτυχο έργο, αφορά καλλιτέχνημα του ιταλού ζωγράφου Piero della Francesca (1410/142091492).
Πρόκειται για έκθεμα της δημοτικής πινακοθήκης στην τοσκανική πόλη Sansepolcrο (Άγιος
Τάφος) των ετών 1460-1462.
Η Θεοτόκος του Ελέους θεωρείται το πρώτο γνωστό έργο που εκφράζει την καλλιτεχνική
επίδραση του φλωρεντινού ζωγράφου Masaccio
(14012-1428;), μεγάλου ανανεωτή της ευρωπαϊκής
τέχνης, του οποίου το αρχικό όνομα ήταν Tommaso
di Giovanni (Θωμάς του Ιωάννη). Η Θεομήτωρ σε
αυστηρή μετωπική στάση με ξανθό κεφάλι και
εστεμμένη, έχοντας ερυθρό χιτώνα, δεμένο στη
μέση, εκτείνει με πλήρη ισορροπία τον μανδύα
της χρώματος μενεξεδί-μαυρου που κυρτώνεται
εμπρός, για την υποδοχή των πιστών. Οι ανθρώπινες μορφές είναι λιγότερες από τις αντίστοιχες
των προηγούμενων παραδειγμάτων, αλλά σε ημικυκλική διάταξη, άνδρες και γυναίκες αναγεννησιακής έκφρασης που συνιστούν συμπαγείς και
Eνατενίσεις

Piero della Francesca. Πολύπτυχο του Ελέους. Δημοτική Πινακοθήκη, Sansepolcro.
1460-1462.
καθορισμένες μορφές. Η φωτεινότητα, ο τονισμός
των περιγραμμάτων και η αρμονία χαρακτηρίζουν
το ως άνω έργο ενός καλλιτέχνη, που την υπόλοιπη ζωή του, μετά το 1470, αφιέρωσε στη μελέτη
των μαθηματικών και στη συγγραφή μελετών για
την αρμονία και την προοπτική.
Το υψηλό επίπεδο της φλωρεντινής σχολής
(schola florentina) με έμφαση στη μορφή και στη
γραμμή και για πολλούς άξιους καλλιτέχνες έδωσε μέσω του Domenico Ghirlandaio (1449-1494) μια
πολύ ενδιαφέρουσα ζωγραφική παράσταση. Πρόκειται για τοιχογραφία στην εκκλησία Oguisantit
(Αγ. Πάντες) της Φλωρεντίας. Φώτο 7 Η Θεομήτωρ, ιστάμενη επάνω σε βάθρο με χαμηλωμένα τα

Domenico Ghirlandai. Θεοτόκος του Ελέους.
ΕκκλησίαOgnisanti. Φλωρεντία. ΙΕ’ αι.
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μάτια και μικρή στροφή προς τα δεξιά, εκτείνει τα
χέρια, ελαφρά καμπυλωμένα, υποστηρίζοντας τον
πολύ απλωμένο μανδύα της. Ο χιτώνας χρώματος
φαιού και ο μανδύας λαδοπράσινου μαζί με το μανδήλιο και το δίσκο-φωτοστέφανο συνιστούν ένα
σύνολο αναγεννησιακής ένδυσης και εμφάνισης.
Πέριξ του κυρίου προσώπου της μητέρας του Χριστού παριστάνονται δώδεκα ανθρώπινες μορφές
και των δυο φύλων, διαφόρων ηλικιών και αναλόγων χειρονομιών και στάσεων, απευθυνόμενες παρακλητικά στην Θεοτόκο. Δυο άλλες μορφές ορατές κατά το επάνω πίσω μέρος του σώματός τους
που κρατούν τμήμα του ενδύματος της Θεομήτορος που αντιστοιχεί σε αυτές, εικονίζονται στα δυο
επάνω άκρα του μανδύα. Σχηματικά πρόκειται για
μια σκηνή προστασίας με συμβολική προέκταση
για την εσχατολογική σωτηρία του ανθρώπου. Η
αντίστοιχη της λέξης σκηνή tenda (ιταλικά), από
το λατινικό ρήμα tendo (τείνω, τρέπομαι, τοποθετώ τακτοποιώ σκηνές), δηλώνει ακριβώς και
ανακαλεί στη μνήμη μας μια κατοικία, ένα ναό
και ένα πνευματικό και μυστηριακό σκήνωμα,
όπως άριστα υπαινίσσεται η ευρύτατη παράσταση του Domenico Ghirlandaio. Σ’ αυτή την επίγεια
σκηνή – προανάκρουσμα της ουράνιας σκηνήςεπιτελείται, με την θεομητορική επέμβαση ως
όργανο και ενέργεια του τριαδικού Θεού, η εκπλήρωση του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρώπου.
Η πιο σύνθετη και αποκαλυπτική όμως παράσταση του υπόψη θέματος υπάρχει σε τοιχογραφία
του ιταλού ζωγράφου Benedetto Bonfigli (+1496)
στο παρεκκλήσιο Oddi της κεντροϊταλικής πόλης
Perugia στην Unubria.
Ο πλούσιος ενδυματολογικός διάκοσμος της
Θεομήτορος με πολυτελή πολύπτυχη εσθήτα φυτικών διακοσμήσεων ερυθρωπού και καφέ χρώματος και με επένδυση φαιόχρωμο και καφέ με ανάλογες διακοσμήσεις είναι στοιχεία μιας αστικής
παράδοσης για την γυναικεία ένδυση του ΙΕ’ αι.
Η Θεοτόκος με αυστηρή κατά μέτωπο στάση μεν
και μικρότερη έκταση του ανοικτού μανδύα της
δε, φέρει φωτοστέφανο, ως η Παναγία. Η αναγενησιακή αυτή κυρία με ωοειδές πρόσωπο, μικρό στόμα και λυπημένο ύφος, φέροντας τα ορατά χαρακτηριστικά της αγιότητας (φωτοστέφανο με την
επιγραφή Ave Maria Gratia Plena, Χαίρε Μαρία,
πλήρης χάριτος και του ουρανίου βασιλικού αξιώματος (στέμμα), προβάλλει την έννοια της επίγειας και ουράνιας Εκκλησίας, της στρατευόμενης
και της θριαμβεύουσας. Αυτό επιτεύχθηκε άριστα
από τον άξιο B. Boufigli, τοποθετώντας αγίους προσφιλείς στη δυτική λαϊκή αντίληψη, επισκόπους,
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τον άγ. Σεβαστιανό. Στο επίπεδο των ώμων της Θεμοναχούς και τον πιστό λαό σε ένα ανθρώπινο σύομήτορος εικονίζονται τέσσερα πρόσωπα, ανά δυο
μπλεγμα κάτω και πέριξ του θεομητορικού μανστην κάθε πλευρά. Αν και φέρουν τις αναγκαίες
δύα. Υπό το μανδύα λοιπόν διακρίνονται δυο ποεπιγραφές στα φωτοστέφανά τους, ως άγιοι, λόγω
λυπληθείς ανθρώπινες ομάδες, εκ των οποίων ανκάλυψής τους από επισκοπικές μίτρες αναγνωρίθρώπων οι περισσότεροι σε όρθια στάση, στη γνωζουμε μόνο ένα άγιο.
στή πλέον χειρονομία δέησης, εκτός μάλλον ενός
προσώπου στο πρώτο επίπεδο αριστερά. Δυο Άγιοι
Έτσι στην αριστερή πλευρά διακρίνεται ένας
αντίστοιχα στις άκρες των ομάδων, μεσιτεύουν
επίσκοπος με την αρχιερατική του ενδυμασία
στη Θεοτόκο για την βοήθεια των πιστών. Σύμφω(μίτρα, επισκοπική ράβδος και ειδικά ενδύματα)
να με τις υπάρχουσες επιγραφές στα φωτοστέφανα
και αναγνωρίζεται το δεύτερο πρόσωπο δηλαδή
που φέρουν τα δυο παραπάνω πρόσωπα, αναγνωο άγιος Λαυρέντιος (Laurentious), ο διάκονος και
ρίζουμε δυο ονομαστούς αγίους της Δυτικής Εκμάρτυρας Ρώμης που μαρτύρησε σε πύρινη σιδεκλησίας. Στο αριστερό μέρος είναι ο
ρένια σχάρα, μάλλον το 258,
άγ. Βερναρδίνος (Bernardinus)
νέος και προσφιλής για τους
της Siena, φραγκισκανός (1380νικητές των χριστιανικών
1444), γνωστός μεταξύ άλλων
στρατευμάτων. Στη δεξιά πλευγια την ίδρυση θεολογικής σχολής
ρά παριστάνονται δυο επίσκοστη Perugia,(όπου και η ανωτέρω
ποι άγιοι και αυτοί αταύτιτοιχογραφία) και στο δεξιό ο άγ.
στοι. Στο υψηλότερο επίπεδο
ο Σεβαστιανός (Sevastianus) ρωκαι ακριβώς επάνω από την
μαίος μάρτυρας της εποχής του
κεφαλή της Θεομήτορος δεΔιοκλητιανού (245-313), που
σπόζει η στηθαία μορφή του
ενταφιάστηκε στα τέλη του Γ’
Χριστού ως γενναίου πολεμιαι. στην κατακόμβη που φέρει
στή κατά του κακού (Christus
το όνομά του και πλησίον της
Bellator) με πολύπτυχη ενδυομώνυμης βασιλικής, στην
μασία, κρατώντας στο δεξιό
via Appia (Αππία οδός) της
χέρι μικρό αιχμηρό δόρυ και
Ρώμης. Ο άγ. Βερναρδίνος
στο αριστερό ζεύγος δοράτων.
γονυπετής φέρει τη γνωστή
Είναι ο νικητής του πνευμαμοναστική ενδυμασία του
τικού εχθρού, περιστοιχιζότάγματος των φραγκισκαμενος από δυο ιπτάμενους αγνών, ηλικιωμένος, στηρίγέλους, φέροντας ρομφαίες,
ζοντας τις παλάμες των χε- Benedetto Boufigli. Θεοτόκος του
έτοιμος για δράση. Πρόκειται
ριών του στο γονυπετή, επί- Ελέους. Παρεκκλήσιο Oddi.
για απεικόνιση της στρατιάς
σης φραγκισκανό μοναχό, Perugia. ΙΕ’ αι.
του Χριστού (militia Christi),
δεόμενο στην Θεομήτορα.
στο γενικό ιδεολογικό και
Ο άγ. Σεβαστιανός γονυπετής, ημίγυμνος, εικοθριαμβολογικό πνεύμα, της στρατευόμενης και
νίζεται τρυπημένος με πλήθος βελών (τρόπος του
θριαμβεύουσας Εκκλησίας (Ecclesia militias et
μαρτυρίου του) νέος και ευειδής, δεόμενος στη μηtriumphans). Αργότερα και ειδικά τον ΙΘ’ – Κ’ αι.
τέρα του Χριστού. Οι δυο αυτοί άγιοι είναι οι πνευo ως άνω εικονογραφικός τύπος εξελίχθηκε από
ματικοί καθοδηγητές του παρισταμένου λαού, του
τους καλλιτέχνες των εποχών αυτών σε κύριο
ανδρικού αριστερά και του γυναικείου δεξιά. Σε
θέμα, διακόσμησης των πολλών νεοτέρων θεοδεύτερο επίπεδο πέραν των δυο προηγούμενων
μητορικών προσκυνημάτων της ιταλικής χεραγίων παρίστανται εν μέρει δυο άλλοι άγιοι, των
σονήσου αλλά και τω άλλων δυτικοευρωπαϊκών
οποίων τα φωτοστέφανα φέρουν επιγραφές. Πρόχωρών. Ο διδακτικός, κατηχητικός και σωτηριοκειται για τον άγ. Φραγκίσκο Ασίζης (1181-1226)
λογικός χαρακτήρας του εικονογραφικού αυτού
στο αριστερό μέρος, ιδρυτή του τάγματος των φρατύπου επηρέασε τον τρόπο απεικόνισής του με
γκισκανών, γονυπετή και καλυπτόμενο στο κάτω
μια περισσότερο μεν σύγχρονη και κοσμική άπομέρος του σώματός του από τον άγιο Βερναρδίνο
ψη στα σχέδια και στο ύφος, όχι άμοιρη συμβολικαι πιθανώς τον άγιο Πέτρο της βορειοϊταλικής
σμού, λιγότερο δε πνευματική και ιεροπρεπή για
πόλης Verona (1205-1252) μοναχό δομινικανό και
τους χώρους της δημόσιας λατρείας και της μοναιερέα, στο δεξιό μέρος, καλυπτόμενο εν μέρει από
στικής άσκησης. 
■
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Αναψηλάφηση
του όρου Εκκλησία
και της σημασίας αυτής
στα δύο αρχαιότερα Κείμενα
Tου Χριστιανισμού (Α’ Θεσ. και Α’ Κορ.)

l Του Σωτήρη Δεσπότη
Αναπληρωτή Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
πως σημειώνει ο π. Γρηγόριος Παπαθωμάς, εάν η πρώτη χιλιετία του ιστορικού
βίου της Εκκλησίας χαρακτηρίζεται από
διενέξεις και ζητήματα κυρίως χριστολογικά (τα οποία αντιμετωπίστηκαν
επιτυχώς από τις Οικουμενικές Συνόδους), σύνολη
η δεύτερη χιλιετία ταλανίζεται και κυριαρχείται από
Eνατενίσεις



προβλήματα εκκλησιολογικά και μάλιστα χωρίς αυτά να έχουν επιλυθεί στοιχειωδώς. Στη Δύση,
όπως τονίζει ο ίδιος ο Ποντίφηκας Βενέδικτος Ιστ’, η
διάκριση μεταξύ του Ιησού της Ιστορίας και του Χριστού του αποστολικού κηρύγματος είχε προεκτάσεις
και στην αντιμετώπιση της Εκκλησίας. Είναι διάσημη η φράση του ρωμαιοκαθολικού εκσυγχρονιστή
Alfred Loisy: ο ιησούς κήρυξε τη βασιλεία και ήλθε
η Εκκλησία. Σε αυτή (τη φράση) μπορεί κάποιος να
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διακρίνει την ειρωνεία και ταυτόχρονα τη θλίψη:
αντί της έντονα προσδοκίας της βασιλείας του ιδίου
του Θεού και του νέου μεταμορφωμένου από Αυτόν
κόσμου, ήρθε κάτι διαφορετικό –και πόσο ποταπό-:
η Εκκλησία! Βεβαίως, όπως με ανάγλυφο αλλά και
δηκτικό τρόπο στο πρόσφατο βιβλίο του, Ist die
Kirche noch zu retten? (Μπορεί η Εκκλησία ακόμη
να σωθεί;) αναδεικνύει ο γνωστός Hans Küng, με
τον όρο Εκκλησία νοείται ένα οικοδόμημα με δομές εξουσιαστικές και απολυταρχικές. Αλλά και
στην καθ’ ημάς Ανατολή μετά την ανάδυση του
εκκλησιολογικού Εθνοφυλετισμού τον 19ο αι. η
ευχαριστιακή (ως προς τον τρόπο) και εδαφική (ως
προς την οργάνωση) «κατά τόπον» Εκκλησία (π.χ.
της Κορίνθου, της Λυών), προσδιορίζεται πλέον
από το έθνος ή το κράτος (π.χ. «Σερβική Εκκλησία της Γαλλίας»). Προηγείται δηλ. συνήθως ένας
επιθετικός προσδιορισμός, ο οποίος επιχειρεί να
οριοθετήσει την Εκκλησία. Αλλά και μεταφορικά λειτουργεί «επιθετικά» - διασπαστικά, αφού το
απτό αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης είναι στις
μητροπόλεις της υφηλίου να απαντά μια πλειάδα
ορθοδόξων επισκόπων αντιστοίχων εθνικών Εκκλησιών (που ενίοτε κινούνται παράλληλα και
ασύμπτωτα) με αρνητικό αντίκτυπο στη μαρτυρία
της Ορθοδοξίας. Ένεκα ακριβώς της εθνικοποίησης της Εκκλησίας και ο μέσος Νεοέλληνας την
αντιλαμβάνεται απλώς ως κομμάτι της πολιτιστικής του κληρονομιάς (φολκλόρ). Συνήθως ισχυρίζεται ότι παρακολούθησε τη Λειτουργία και
όχι ότι συμμετείχε σ’ ένα γεγονός (event), το οποίο
ετυμολογικά και ουσιαστικά συνδέεται με τον λαό.
Όταν αναφέρει ότι κοινώνησε, εννοεί ότι ατομικά
μετέλαβε τον καθαγιασμένο άρτο και οίνο, αποχωρώντας κατόπιν «μόνος» από έναν χώρο που παρέχει απλώς «φάρμακα αθανασίας» (Ιγν., Εφ. 20.1.2)
ή μάλλον εφόδια για τη μετά θάνατον ζωή. Γι’ αυτό
άλλωστε και η Εκκλησία είναι ο μόνος χώρος, όπου
συνήθως δεν ρωτά πότε αρχίζει η ακολουθία αλλά
πότε τελειώνει. Σπανίως κοινωνεί του ευαγγελικού
λόγου που μεταγγίζεται στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας μέσω (α) των ψαλμικών, προφητικών, αποστολικών και ευαγγελικών ακροαμάτων
και επιπλέον (β) του Κηρύγματος και κυρίως του
άλλου ως αδελφού, μέλους του ίδιου Σώματος.
Το ξέσπασμα μιας πολυεπίπεδης κρίσης στον
ελλαδικό χώρο συνιστά μια μοναδική ευκαιρία
για αναψηλάφηση και ανακάλυψη της έννοιας
και της αποστολής της Εκκλησίας σε έναν μετανεωτερικό κόσμο όπου απουσιάζει η ελπίδα. Στο
παρόν άρθρο θα επιχειρήσουμε να αναψηλαφήσουμε το μέγεθος Εκκλησία προσεγγίζοντας τα
52



δύο ίσως αρχαιότερα ντοκουμέντα του Χριστιανισμού: την Α’ Θεσ. και κατεξοχήν την Α’ Κορ. η
οποία είναι εξαιρετικά επίκαιρη καθώς πραγματεύεται την κατεξοχήν παθολογία της Εκκλησίας: τη διάσπαση σε ομάδες/μερίδες. Η Πρόθεση
της Επιστολής εστιάζεται στο 1, 10: Παρακαλῶ δὲ

ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες καὶ μὴ ᾖ
ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ
νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. Κάποιοι Κορίνθιοι επικα-

λούμενοι την πνευματική τους γνώση που πιθανότατα συνδυαζόταν με όνομα-κοινωνική επιφάνεια και οικονομική ευμάρεια, αυτοχαρακτηρίζονται δυνατοί και τοποθετούν εαυτούς και αλλήλους «υπεράνω» των πολλών άλλων, των μωρών
και εξουθενημένων που υποτιμώνται ως ασθενείς.
Ο Παύλος (Π.), ο οποίος μετά την τραυματική
εμπειρία της Αθήνας, επίσης έφθασε στην αφνειό
πόλη ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ

(2, 3), περιφέροντας στο σώμα του τα στίγματα του
Κυρίου (Γαλ. 6, 17), όντας ἰδιώτης τῷ λόγῳ (Β’ Κορ.
11, 6) και εκφέροντας ένα κήρυγμα που δεν είχε
ως αντικείμενό του έναν θείο άνδρα που διαθέτει
σοφία, ρώμη, κύρος και ρητορεία αλλά έναν καταδικασμένο από το πολιτικό καθεστώς και εξευτελισμένο Εσταυρωμένο, δεν τους έπειθε όσο ο
Απολλώ. Αυτός με την αλεξανδρινή του παιδεία
και τη ρητορική του περί της Σοφίας (χωρίς να το
θέλει μάλλον ο ίδιος) μαγνήτισε τους «δυνατούς»
νεόπλουτους Κορίνθιους που στην πλειονότητά
τους ήταν Έλληνες απελεύθεροι εθισμένοι στη
δημιουργία μερίδων/κομμάτων. Το ενδιαφέρον
τους εστιαζόταν στη σωτηρία της ψυχής και στην
υποτίμηση του κορμιού (είτε μέσω της παράδοσής του στην πορνεία είτε μέσω της αποχής από
το γάμο και τον ασκητισμό), αλλά και στα λεγόμενα εκστασιακά φαινόμενα που τους χορηγούσαν πλησμονή και βασιλεία (4, 8-13). Ιδιαίτερα η
σωτηρία θεωρούνταν ότι εγκολπώνεται ατομικά
και σακραμενταλιστικά, μέσω δηλ. της συμμετοχής στα Μυστήρια του Βαπτίσματος και της
Ευχαριστίας, χωρίς να έχει προηγηθεί η μέριμνα
ως έκφραση αγάπης για τον πεινασμένο αδελφό,
ο οποίος ένεκα του γεγονότος ότι ήταν σκλάβος
κατέφθανε στη Σύναξη μετά το δείπνο. Έχοντας
επί τη βάσει των ανωτέρω κατά νου την ανάγκη
ανακάλυψης της Εκκλησίας αλλά και του γεγονότος ότι αυτή ήδη τον πρώτο αιώνα αντιμετώπιζε προβλήματα αντίστοιχα με τα σημερινά, θα
εξετάσουμε τη σημασία της (α) στον προχριστιανικό κόσμο (Ελληνισμός-Ιουδαϊσμός) και (β) στις
προμνημονευθείσες Επιστολές του Π..
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Α. Ο ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύμφωνα με το Λεξικό του Μπαμπινιώτη,
ο όρος Εκκλησία παράγεται από το έκκλητος
(<εκ+καλώ). Αποτελεί συνέπεια της κλήσης που
απευθύνεται σε άτομα προκειμένου να εγκαταλείψουν τους τέσσερεις τοίχους της οικιακής θαλπωρής και «τον καναπέ» της ιδιωτίας και να επικοινωνήσουν ως πρόσωπα για να αντιμετωπίσουν
διά του λόγου θέματα που αφορούν στη ζωή ή/και
το θάνατο. Ειδικότερα η Εκκλησία του Δήμου της
Αθήνας δήλωνε την κλήση των ελευθέρων πολιτών (των ανδρών που βρίσκονταν σε νόμιμη ηλικία έχοντας εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις) να συγκροτήσουν την πόλη, η οποία
διακρίνει την πραγματικά ανθρώπινη Κοινωνία
που δημιουργεί πολιτισμό (πρβλ. Παρθενώνας)
από την αγέλη των ζώων αλλά και τις μαζικές
συναθροίσεις της τυραννίας. Σε αυτήν την ύψιστη εκδήλωση της Δημοκρατίας αποκλείονταν,
όμως, δημιουργικά μέλη-κύτταρα της πόλης που
συνιστούσαν και την πλειονότητα των κατοίκων
της: οι γυναίκες, οι μέτοικοι και οι δούλοι καθώς
και όσοι είχαν διαπράξει αδικήματα (άτιμοι). Δεν
γνωρίζω αν η Εκκλησία τού Δήμου αποτυπώνει
την αρμονία των σχέσεων και φανερώνει το αληθώς υπάρχειν, το αθάνατο. Είναι όμως βέβαιον ότι
ο Έλληνας με την αγιότητα με την οποία περιβάλλει την πόλη (αφού και το ιερατείο της είναι «δημόσιοι λειτουργοί») και την τιμή που αισθάνεται για
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το γεγονός ότι είναι πολίτης, όντως φανερώνει ότι
ο,τιδήποτε είναι ατομικό είναι θάνατος ενώ ό,τι είναι κοινωνία είναι ζωή.
Η ανωτέρω λειτουργία της Εκκλησίας παύει
όταν καταλύεται η δημοκρατία. Το τραγικό είναι
ότι σ’ αυτό συνέβαλε η ίδια η Εκκλησία του Δήμου, η οποία έχοντας ως θεμέλιό της τον κοινό
άγραφο Νόμο της φύσης και τις ιδέες της αιδούς
και της δίκης που γεννούν τη σωφροσύνη και τη
δικαιοσύνη, μετατράπηκε σε έρμαιο των δημαγωγών. Τον 1ο αι. μ. Χ. η Εκκλησία μεταβάλλεται σε
πεδίο επιβεβαίωσης των πολιτικών φρονημάτων
και μάλιστα της πιστότητας προς τον πλανητάρχη
Καίσαρα και τη θεά Ρώμη.
Στη σύναξη της ελληνιστικής κι ελληνορωμαϊκής Εκκλησίας του Δήμου δεσπόζουσα θέση κατέχει ο ύμνος, ο αίνος, η απόδοση τιμής στο πρόσωπο του μονάρχη αυτοκράτορα-Αυγούστου, ο οποίος συσχετίζεται με μια θεότητα (π.χ. ο Οκταβιανός
με τον Απόλλωνα) και λατρεύεται ως «θεός», «σωτήρας» και «ευεργέτης» αφού κομίζει την Ειρήνη
(Pax) και την Ομόνοια (πρβλ. Δ’ Εκλογή Βιργιλίου). Ο Επιστάτης, που «ενσάρκωνε» την παρουσία του Καίσαρα, αναγίνωσκε στη Σύναξη τα
λεγόμενα «βασιλικά προστάγματα», με τα οποία ο
ηγεμόνας, απειλώντας ή επαινώντας, παραινούσε
στην πιστή εφαρμογή των εντολών του. Ο λαός, ο
οποίος δεν είχε πλέον δικαίωμα παρέμβασης, όπως
συνέβαινε στις συνάξεις της κλασικής Εκκλησίας
του Δήμου, περιοριζόταν σε αναφωνήσεις επιδοκι-
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μασίας και τιμής προς τον μονάρχη και τη Ρώμη
που προσφέροντας στις μάζες εφήμερο άρτο και
θέαμα απομυζούσε την «ουσία» τους. Το συγκεκριμένο τυπικό της ελληνορωμαϊκής Εκκλησίας
επηρέασε και τη λειτουργία τής Συναγωγής (όπου
εκεί βέβαια ως Κύριος λατρευόταν ο Γιαχβέ, ενώ
κεντρική θέση κατείχε η ακρόαση κατεξοχήν της
Τορά αλλά και των Προφητών) και εμμέσως ίσως
και τη λατρεία των πρώτων χριστιανικών Συνάξεων. Χαρακτηριστική είναι η χωροταξική αλλαγή στην Αγορά των Αθηνών κατά τη ρωμαϊκή
περίοδο: Τον 1ο αι. μ. Χ. και μετά την οικοδόμηση
της Αγοράς του Καίσαρα και του Αυγούστου (γνωστής σήμερα ως ρωμαϊκής), όπου μεταφέρθηκε η
εμπορική δραστηριότητα, η αρχαία Αγορά, το λίκνο της φιλοσοφίας, της δημοκρατίας και της ρητορικής τέχνης, κυριολεκτικά κατακλύστηκε από
τους ευεργέτες (Έλληνες της ανατολής και κατόπιν ρωμαίους) και τους ίδιους τους Αθηναίους με
βωμούς, αγάλματα, τιμητικούς ανδριάντες, ιερά
και άλλα οικοδομήματα. Στην ίδια την Ακρόπολη,
ανατολικά του Παρθενώνα (και στον ίδιο άξονα
με αυτόν), κτίστηκε κυκλικός ιονικός Ναός προς
τιμήν της Ρώμης (dea Roma) και του Οκταβιανού
Αυγούστου.
Βεβαίως η σύναξη της εκκλησίας κάθε πόλης
είχε ακόμη και τον 1ο αι. τη δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούσαν σε εσωτερικά της
ζητήματα καθώς ο τοπικός πατριωτισμός ήταν ιδιαίτερα οξύς, όπως κι ο ανταγωνισμός μεταξύ των
πόλεων. Αναφορά σε μια τέτοια σύναξη της εκκλησίας της Εφέσου διασώζεται από τον Λουκά στις
Πράξεις (19, 32 κε.). Υποκινούμενοι οι Εφέσιοι από
λίγους «συνδικαλιστές», οι οποίοι εκπροσωπούσαν
τα συμφέροντα όσων κατασκεύαζαν κι εμπορεύονταν ασημένια αγάλματα της πολιούχου Αρτέμιδος που προορίζονταν για «φυλακτά» των προσκυνητών, συνάζονται στο χωρητικότητας 25.000
θεατών Θέατρο στην Άνω Πόλη κραυγάζοντας
την υμνητική διακήρυξη Μεγάλη η Άρτεμις των
Εφεσίων. Ο Έλλην (στην παιδεία) και ιατρός Λουκάς, ανακαλώντας τη Βαβέλ, χαρακτηρίζει την μη
έννομο σύναξη συγκεχυμένη αφού οἱ πλείους
οὐκ ᾔδεισαν τίνος ἕνεκα συνεληλύθεισαν, και
ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον (19, 32). Κάτι αντίστοιχο συνέβη στους Φιλίππους και στη Θεσσαλονίκη (Πρ. 16, 16-20. 17, 5) με υποκίνηση επίσης
των εμπόρων του θρησκευτικού συναισθήματος
αλλά και των Ιουδαίων. Η αντίθεση που προκαλείται στον ακροατή των Πρ. προς τη λειτουργία της
χριστιανικής Εκκλησίας της Αντιόχειας και αυτής
των Ιεροσολύμων στα κεφ. 10-15 είναι σαφής. Πα54



ρότι στην Αγία Πόλη προκλήθηκε στάσις και ζήτησις οὐκ ὀλίγη τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ από τους

Ιουδαιοχριστιανούς που επέβαλαν τα μωσαϊκά
ήθη στους εξ Εθνών πιστούς (15, 2), μετά από Σύνοδο και συνομιλία λαμβάνεται κοινή απόφαση:
Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν
ὅλῃ τῇ Ἐκκλησίᾳ (15, 22). Η χριστιανική Εκκλησία
σύμφωνα με τις Πρ. λειτουργεί ὁμοθυμαδόν, γεγο-

νός που προκαλείται κατεξοχήν από το κοινό Άγιο
Πνεύμα που πνέει ανακαινιστικά στους έσχατους
καιρούς σε άνδρες και γυναίκες, πρεσβυτέρους
και νεανίσκους παραδίδοντας μια καινούργια Τορά-Διαθήκη: ἔδοξεν γὰρ τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ καὶ
ἡμῖν (15, 28. πρβλ. το γεγονός της Πεντηκοστής
κεφ. 2. Ιωήλ 3, 1-5 Ο’). Χαρακτηριστικό είναι και το
γεγονός ότι η κάθε τοπική Εκκλησία (ιδίως αυτή
της Αντιόχειας) είναι χαρισματική, πολυφυλετική
και διαστρωματική: Ἦσαν δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν
οὖσαν ἐκκλησίαν, προφῆται καὶ διδάσκαλοι ὅ τε Βαρναβᾶς καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ [niger/νέγρος=
σκοτεινός, μαύρος] καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, Μαναήν
τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου σύντροφος καὶ Σαῦλος

(13, 1). Η ίδια Σύναξη λειτουργεί φυγόκεντρα: «χαριτώνει» τον Π. και τον σύντροφό του στην έξοδό
τους προς τα έθνη (15, 40).
Με τον όρο Εκκλησία μετέφρασαν οι Ο’ το
εβραϊκό qahal (Δτ. 4, 10. 9, 10. 31, 30), καθώς υπάρχει συνήχηση μεταξύ των δύο λέξεων. Η σύναξη/
συνάθροιση των Ιουδαίων κλήθηκε αρχικά στη
σκληρή έρημο (όπου υπάρχει πλήρη απεξάρτηση από τα υλικά αγαθά αλλά και ό,τι προσφέρει η
πόλις) με την πρωτοβουλία του Γιαχβέ (του Θεού
των Πατέρων που παρέχει την ελευθερία και δωρεές) μετά την Έξοδο από την Αίγυπτο της δουλείας. Ο λαός (όπως ονομάζεται πλέον το δωδεκάφυλο σε αντίθεση προς τα έθνη) συνιστά βασίλειον
ιεράτευμα και συγκροτεί εκκλησία κατεξοχήν την
ημέρα του Σαββάτου (κλητή αγία Έξ. 12, 16. Λευ.
23, 3. Αρ. 29, 1) με σκοπό κατεξοχήν τη λατρεία του
Θεού των Πατέρων και την ακρόαση και επικύρωση της Διαθήκης που δεν συνιστά απλώς Νόμο
του Γιαχβέ, αλλά χάρη, οδό ζωής και φως (πρβλ.
τον μακροσκελή ύμνο στα δικαιώματα του Κυρίου
στον επονομαζόμενο Άμωμο Ψ. 118 Ο’). Χαρακτηριστική είναι η υπόμνηση του Δευτερονομιστή:
πρόσεχε σεαυτῷ καὶ φύλαξον τὴν ψυχήν σου σφόδρα μὴ ἐπιλάθῃ πάντας τοὺς λόγους οὓς ἑωράκασιν
οἱ ὀφθαλμοί σου καὶ μὴ ἀποστήτωσαν ἀπὸ τῆς καρδίας σου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου καὶ συμβιβάσεις τοὺς υἱούς σου καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν σου
ἡμέραν ἣν ἔστητε ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν ἐν
Χωρὴβ τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐκκλησίας ὅτε εἶπεν Κύριος πρός
με «ἐκκλησίασον πρός με τὸν λαόν καὶ ἀκουσά-
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τωσαν τὰ ῥήματά μου ὅπως μάθωσιν φοβεῖσθαί
με πάσας τὰς ἡμέρας ἃς αὐτοὶ ζῶσιν ἐπὶ τῆς γῆς
καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν διδάξωσιν » (Δτ. 4, 10. 9, 10.

10, 4 ημέρα σύναξης). Αξιοσημείωτος είναι στο 23,
1 κε. ο αποκλεισμός των ευνούχων και των νόθων
(mamzer), αλλά και ο συσχετισμός στον Ιησού
του Ναυή της εκκλησίας με τον ιερό Πόλεμο (20,
2), ο οποίος (συσχετισμός), σύμφωνα με τους W.
Schmidt/G. Delling, έχει πανάρχαιες ρίζες (Κρ. 20,
2. Α’ Βασ. 17, 47). Γι’ αυτό και αρχικά η εκκλησία
ήταν «ανδρική» υπόθεση. Αργότερα, όμως, στον
Ισραήλ συμπεριελήφθησαν και οι γυναίκες και
τα παιδιά αλλά και όσοι ξένοι ασπάζονταν τον Ιουδαϊσμό. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής σε
αυτήν ήταν η τήρηση των κανόνων λατρευτικής
καθαρότητας. Σημειωτέον, όμως, ότι ο εβραϊκός
όρος qahal δεν συνδέεται μόνον με θρησκευτικούς
σκοπούς (Ιεζ. 17, 17) και ούτε μόνον με τον Ισραήλ
(Ιεζ. 27, 27. 32, 22. Ψ. 26, 5 Μασ. σύναξη πονηρών).
Επιπλέον δεν αποδίδεται μόνον με τον όρο Εκκλησία αλλά ιδιαίτερα από τον Ιερατικό Κώδικα με τον
όρο Συναγωγή (π.χ. Αρ. 16, 3. 20, 4. Δτ. 5, 22).

Συμφωνώ με την άποψη ότι ο όρος Εκκλησία
χρησιμοποιήθηκε από τους Ελληνιστές Ιουδαίους
των Ιεροσολύμων προκειμένου να διαφοροποιηθούν από τον «κατά σάρκα Ισραήλ» και τη Συναγωγή του η οποία είχε ως πυρήνα της την Τορά.
Αναπτύχθηκε η αυτοσυνειδησία ότι είναι ο αληθινός εσχατολογικός Ισραήλ που υπερβαίνει το Σινά
και βιώνει την Καινή Διαθήκη μέσω της Ευχαριστίας ως πρόληψης της Βασιλείας και ανάμνησης
του σωτηριώδους Πάθους και της Ανάστασης του
Ιησού. Γι’ αυτό και αυτοαποκαλούνται ἅγιοι, κλητοί, εκλεκτοί. Αυτός ο Ισραήλ καθοδηγείται από
τους Δώδεκα που επέλεξε προσωπικά και ονομαστικά ο Ιησούς. Αυτοί μαζί με τον ερχόμενο Υιό του
Ανθρώπου θα κρίνουν (με την έννοια της δίκης
αλλά και της εξουσίας γενικότερα) το Δωδεκάφυλο (Λκ. 22, 30//Μτ. 19, 28). Ο Πέτρος ως εκπρόσωπος των Δώδεκα μετά την Ομολογία Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, δέχεται από τον Ιησού
τον Μακαρισμό (μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι
σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι ἀλλ᾽ ὁ Πατήρ μου
ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς) και τη Διακήρυξη: Σὺ εἶ Πέτρος,
καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. Δώσω
σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν
δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς
οὐρανοῖς (Mτ. 16, 16-19. πρβλ. στύλοι της Εκκλη-

σίας Γαλ. 2, 9). Σύμφωνα κατεξοχήν με τους Ελληνιστές και τον Παύλο, σε αυτόν τον εσχατολογικό
Ισραήλ που αποκαλεί τον Θεό Πατέρα και εύχεται

Eνατενίσεις



να έλθει η Βασιλεία Του μπορούν να συμμετέχουν
και τα έθνη χωρίς να γίνουν Ιουδαίοι μέσω της περιτομής, της σχολαστικής τήρησης του Σαββάτου
και της διάκρισης των τροφών σε καθαρές (κοσέρ)
και ακάθαρτες.

Β. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Στα δύο αρχαιότερα ντοκουμέντα του Χριστιανισμού που προέρχονται από τον νεότερο Απόστολο, τον Παύλο παρατηρούμε τα εξής όσον αφορά
στη χρήση της έννοιας και του όρου Εκκλησία:
l Στην Εισαγωγή της Α’ Θεσ. (50 μ.Χ.), της Γαλ.
(όπου ο όρος χρησιμοποιείται σε πληθυντικό καθώς πρόκειται για συνάξεις μιας επαρχίας/περιφέρειας) αλλά κυρίως της Α’ Κορ. (55 μ.Χ.), η Εκκλησία προσδιορίζει την τοπική Σύναξη των χριστιανών της συγκεκριμένης πόλης που δεν έχει ως
πυρήνα της τον οίκο μόνον ως τόπο συνάντησης
αλλά και ως τρόπο συνύπαρξης αδελφών γύρω
από ένα κοινό τραπέζι, που συνιστά στην Ανατολή
την ύψιστη εκδήλωση της φιλίας. Συνεπώς, όπως
ορθά σημειώνει ο Wolter, η θεμελιώδης σημασία
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που είχε η ευχαριστιακή σύναξη για την πρώτη χριστιανοσύνη εκδηλώνεται προπαντός στο γεγονός ότι
η λέξη «ἐκκλησία», η οποία μέχρι τότε και εκτός του
πλαισίου της χριστιανικής γραμματείας, αναφερόταν πάντοτε και αποκλειστικά σε μια περιορισμένη χρονικά «συνέλευση», μπόρεσε στον πρώιμο
χριστιανισμό (και μονάχα σ’ αυτόν) να ορίσει μεμιάς
μια συγκεκριμένη ομάδα (Γαλ. 1, 13. 22-23. Φιλ.
3, 9). Αυτή η Σύναξη, που ονομάζεται με ένα πολιτικό όρο, σε αντίθεση προς τους θιάσους και τα
κολλέγια, έχει δημόσιο και μάλιστα αποκλειστικό χαρακτήρα και αντικατοπτρίζει στο συγκεκριμένο χώρο όπου εντοπίζεται μια εναλλακτική
«εκκλησία του Δήμου» που οργανώνεται βάσει
της αρχής της αντεστραμμένης πυραμίδας: αντί
δηλ. της εξουσιαστικής Ιεραρχίας, προτάσσεται
η Διακονία προς τον άλλον, όπως προγραμματικά
διακήρυξε ο Ιησούς στον κύκλο των Δώδεκα όταν
καθ’ οδόν προς το Πάθος και την Ανάσταση ξέσπασε ανάμεσά τους η έριδα περί των πρωτείων: οἴδατε

ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν
αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν.
οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἂν θέλῃ
ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται πάντων δοῦλος· καὶ γὰρ
ὁ υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ
διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ
πολλῶν (Mκ. 10, 42-45 κ. παρ.). Οι πρώτοι Χρι-

στιανοί δεν εκκλησιάζονται απλώς, έστω κι
αν στο Α’ Κορ. 11, 18 ο Π. ακολουθώντας την τρέχουσα ορολογία σημειώνει συνερχομένων ὑμῶν ἐν
ἐκκλησίᾳ. Η πρώτη Κοινότητα είναι η Εκκλησία,
η Κοινότητα των Εσχάτων, η οποία αναμένοντας
την Παρουσία του Κυρίου της από τον ουρανό (σε
αντίθεση προς τους εθνικούς συμπολίτες που ανέμεναν την Παρουσία του Κυρίου Καίσαρα ανεγείροντας αψίδες θριάμβου), δεν θρησκεύει απλώς.
Βιώνει ένα εντελώς καινό πολίτευμα (Φιλ. 3, 20),
μια διαφορετική Ειρήνη από τη ρωμαϊκή παγκοσμιοποιημένη Pax που επιβάλλεται με τη χρήση
σωματικής και ψυχικής βίας και επιβιώνει κατά
βάση από τη φορολογία και την εκμετάλλευση
των μαζών. Χαρακτηριστική είναι εν προκειμένω
η πολεμική εναντίων των «ευαγγελίων» της ρωμαϊκής προπαγάνδας από τον Παύλο (Π.) στο Α’
Θεσ. 5, 3: ὅταν λέγωσιν· «εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια», τότε
αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ
ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν (πρβλ. πολε-

μική εναντίον των ψευδοπροφητών. Μιχ. 3, 5. Ιερ.
6, 14. Ιεζ. 13, 10).
l Ταυτόχρονα με τον όρο Εκκλησία δηλώνεται η
συνέχεια της Εκκλησίας με τον Ισραήλ. Αυτή
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(η συνέχεια) υπογραμμίζεται και με τον χαρακτηρισμό άγιος για τα μέλη της Εκκλησίας ήδη στην
Εισαγωγή της Α’ Κορ. (1, 2) , παρότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα παρουσιάζουν αδυναμίες σαρκικές
και άλλες. Επίσης είναι εμφανής κατεξοχήν στο
κεφ. 10, με το οποίο ο Π. επιχειρηματολογεί εναντίον τής βρώσεως ειδωλοθύτων στον ειδωλολατρικό
ναό ως εξής: Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί,

ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν
καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον (10, 1). Ο αρ-

χαίος Ισραήλ της Εξόδου αποτελούνταν από τους
πατέρες μας ενώ και στην παλαιοδιαθηκική του
διάσταση ο λαός τροφοδοτούνταν από τον Ι. Χριστό που συμβολίζεται με την πέτρα. Αλλά και στο
14, 21-23 (= Ησ. 28, 11) η Εκκλησία ταυτίζεται με
τον λαό του Θεού. Έστω κι αν στο Α’ Θεσ. 2, 1416 ο Π. (προφανώς ένεκα του διωγμού του από τις
Συναγωγές των ελληνικών πόλεων περιλαμβανομένης και της Κορίνθου) στρέφεται εναντίον των
συμφυλετών του που στο Α’ Κορ. 10, 16 ονομάζονται Ισραήλ κατά σάρκα, στα Ρωμ. 9-11, αντιμετωπίζοντας εκείνους τους εθνικοχριστιανούς που
συμπεριφέρονταν με αλαζονεία απέναντι στους
Ιουδαιοχριστιανούς «συντηρητικούς» που δεν
έτρωγαν ακάθαρτο κρέας αλλά και οίνο (μιμούμενοι τους Ναζιραίους), χρησιμοποιεί την εικόνα του
μπολιάσματος: τα έθνη συνιστούν τα κλαδιά της
αγριελιάς που μπολιάστηκαν στη θέση των αποκοπέντων κλάδων της ήμερης/καλλιέλαιης.

αἱ ἐπαγγελίαι, (ζ) ὧν οἱ Πατέρες καὶ ἐξ ὧν (η) ὁ Χριστὸς
τὸ κατὰ σάρκα, ὁ ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς
τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. (9, 4-5): Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν,
ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε [παρ’] ἑαυτοῖς
φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν
ἄχρι οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ καὶ οὕτως
πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται (11, 25-26).

έμφαση. Αυτή η θέση τεκμηριώνεται με το Προοίμιο της Α’ Κορ.: Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ

l Τα ειδολογικά στοιχεία που διαφοροποιούν την
Εκκλησία από τη Συναγωγή είναι τα εξής: (α) η
μοναδική χριστιανική Βάπτιση, η οποία σύμφωνα με το Α’ Κορ. 10, 1 προτυπώνεται με τη διάβαση
της Ερυθράς θαλάσσης. Δι’ αυτής κάποιος γίνεται
σύμφυτος της Σταύρωσης και κοινωνός της Αναστάσεως (Ρωμ. 6). Αυτό το μυστήριο δεν έχει αντίστοιχο στον Ισραήλ. Από τον Π. παραλληλίζεται
με τη «θυσία της περιτομής» (Κολ. 2, 11). (β) Η
κοινωνία της τοπικής Εκκλησίας πραγματώνεται
με την Ευχαριστία και την μετάληψη του κοινού
άρτου και του κοινού ποτηρίου. Αυτό το σημείο
θα αναπτυχθεί κατωτέρω. (γ) Επίσης η αγιότητα
στο χώρο της χριστιανικής Εκκλησίας δεν κατανοείται ως αποχή από ό,τι ακάθαρτο. Απαντώντας
στο ερώτημα των Κορίνθιων εάν είναι καλό να
μην έχουν γενετήσιες σχέσεις με το έτερον άπιστο ήμισυ, ο Π. όχι μόνον τους αποτρέπει από τον
«λευκό γάμο», αλλά τους προτρέπει να συνέρχονται με το επιχείρημα: ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπι-

βίωσε το γνωστό συγκλονιστικό (γι’ αυτόν) όραμα
της Δαμασκού αλλά και έλαβε την εξουσιοδότησηαποστολή να απευθύνει την κλήση, την υπακοή
της πίστης σε άλλους και ιδίως στα έθνη . Βάσει
αυτής της κλήσεως και της ελεύθερης κατάφασης
προς το Ευαγγέλιο οι πιστοί πραγματοποίησαν (α)
έξοδο εκ του χώρου του σκότους και της άγνοιας,
του διαβόλου και του θανάτου προκειμένου (β) να
περιπατήσουν σε ένα χώρο φωτός, ζωής και ανάστασης. Αυτό το γεγονός δεν συνδυάζεται όμως
με ναρκισσισμό και αυτάρκεια αλλά με το διαρκές
πάθος για να επιτευχθεί η λύτρωση/σωτηρία του
άλλου. Μάλιστα ο Π., έχοντας βιώσει αυτό το συγκλονιστικό Πάσχα (= πέρασμα) ως μια αναγέννηση, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο γεγονός του ευαγγελισμού των εθνών παρά σε αυτό της τέλεσης
Μυστηρίων. Και στις Επιστολές της Αιχμαλωσίας,
όπου επίσης αντιμετωπίζεται η διάσπαση, ενώ θα
ανέμενε ο ακροατής των κειμένων να τονίζεται με
προτροπές και παραινέσεις η συχνή τέλεση της
Ευχαριστίας, ανακαλείται στη μνήμη με μεγάλη
έμφαση και το σχήμα πάλαι-νυν το γεγονός της
κλήσης και της Βάπτισης που την επισφράγισε.

στος ἐν τῇ γυναικὶ καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν
τῷ ἀδελφῷ· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν,
νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις; (Α’ Κορ.

7, 16). Επίσης οι Κορίνθιοι δεν διατρέχουν να «μολυνθούν» από τα «ακάθαρτα» κρέατα (ιερόθυτα/
ειδωλόθυτα) που πωλούνταν τότε στο μάκελλον
(= κρεοπωλείο. Α’ Κορ. 8, 1).

Το συγκεκριμένο δέντρο θεωρείται το πλέον πολύτιμο στην Ανατολή καθώς ο καρπός του
χρησιμοποιείται για τροφή, θεραπεία/επούλωση,
φωτισμό (στον οίκο, τη Συναγωγή, το Ναό) αλλά
και για τη χρίση του Μεσσία. Στο τέλος, σύμφωνα
με το μυστηριώδες σχέδιο του Θεού θα σωθεί και
ο Ισραήλ ὧν (α) ἡ υἱοθεσία καὶ (β) ἡ δόξα καὶ (γ) αἱ

διαθῆκαι καὶ (δ) ἡ νομοθεσία καὶ (ε) ἡ λατρεία καὶ (στ)
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l Το Βάπτισμα προϋποθέτει την κλήση που συνιστούσε τον συνδετικό κρίκο όλων των μελών της
Εκκλησίας (των Ιουδαίων και των εθνικών). Όλοι
δηλ. άκουσαν το Κήρυγμα του Ευαγγελίου από
κάποιον απόστολο/ μάρτυρα και ανταποκρίθηκαν
σε αυτό, παρότι δεν είχε ως αντικείμενό του απλώς
τη Σοφία ή το Λόγο αλλά έναν κατά κόσμο εξευτελισμένο Εσταυρωμένο, ο οποίος όμως διά της
Ανάστασής Του εκ νεκρών δοξάσθηκε ως Κύριος
των πάντων. Ας σημειωθεί ότι οι άγιοι της Πρώτης
Εκκλησίας δεν είχαν γεννηθεί αλλά είχαν γίνει/
βαπτιστεί χριστιανοί. Θεωρώ ότι ακριβώς η πρώτη
Κοινότητα ονομάστηκε Εκκλησία όχι απλώς διότι
ήταν τεχνικός όρος για τις πολιτικές συνάξεις ή
αυτές των Ιουδαίων, αλλά διότι ετυμολογικά συνδέεται με το προμνημονευθέν γεγονός στο οποίο
ιδίως ο Απόστολος των Εθνών δίνει εξαιρετική
Eνατενίσεις



Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ […] ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ Ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐν παντὶ τόπῳ (1, 1-3). Ο ίδιος ο Π. εξαίρει το γεγονός ότι είναι κλητός ἀπόστολος καθώς και ο ίδιος

l Όπως αποδεικνύεται με το Προοίμιο της Α’ Κορ.
οι άγιοι δεν είναι μόνον κλητοί. Δεν έχουν βιώσει
δηλ. μόνον μια συνταρακτική για τη ζωή τους πρόσκληση και ανταπόκριση-μεταστροφή (μετάνοια)
που σήμανε, όμως, μια καινή δημιουργία και όχι
μια απλώς ηθική αλλαγή. Ταυτόχρονα είναι αυτοί
που διαρκώς επικαλούνται το Όνομα του Κυρίου
ημών Ιησού Χριστού, εκπληρώνοντας την προφητεία του Ιωήλ 3 (Ο’). Σε αυτήν γίνεται λόγος για
ευαγγελιζομένους και για πνευματικές εσχατολογικές εμπειρίες που έχουν άνδρες και γυναίκες,
νέοι και πρεσβύτες που συγκροτούν το λαό του
Θεού και σώζονται από την εσχατολογική λαίλαπα. Σύμφωνα με τον Dunn, η συγκεκριμένη προφητεία ήταν για την πρωτοχριστιανική Κοινότητα
ό,τι ο Αββακούμ για την Κοινότητα του Κουμράν.
Αυτό συμβαίνει διότι σε αυτήν η επίκληση συνδέεται με την παρουσία του Πνεύματος, το οποίο
στην Εκκλησία (α) ενεργεί στο μοναδικό χριστιανικό Βάπτισμα και (β) την καρποφορία των χαρισμάτων με κορυφαίο την αγάπη.
Ενώ στη Συναγωγή ως Κύριος (Γιαχβέ) λα57

ενός Εσταυρωμένου ως Κυρίου συγκροτούν έναν
καινό λαό με ιδιάζουσα πολιτεία-πολίτευμα, ένα
τρίτο γένος που ανεξάρτητα από την καταγωγή,
το στάτους ή το φύλο, βιώνει μια εναλλακτική Βασιλεία όπου (όπως ήδη σημειώθηκε) εφαρμόζεται
η αντεστραμμένη πυραμίδα. Σημειώνει και πάλι ο
Wolter σχετικά με την εξισωτική αμοιβαιότητα
που ισχύει στην Εκκλησία: βασίζεται από γλωσσική άποψη, στις παύλειες επιστολές όπως και γενικά
στην Καινή Διαθήκη, στις φαινομενικά αθώες αλληλοπαθείς αντωνυμίες «ἀλλήλων, ἀλλήλοις ή ἀλλήλους». Συνήθως μεταφράζεται ως «μεταξύ τους», και
είναι άξιο προσοχής ότι απαντά σε πλήθος ηθικών
παραγγελμάτων: «τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι» (Ρωμ. 12,
10), «προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους» (Ρωμ. 15, 7)· «δουλεύετε ἀλλήλοις» (Γαλ. 5, 13)· «ἀλλήλων τὰ βάρη
βαστάζετε» (Γαλ. 6, 2) κ.τ.λ. Οι ηθικές εντολές που

τρευόταν ο ένας και μοναδικός Θεός και στις εθνικές Εκκλησίες ο Καίσαρας, στην Εκκλησία έτσι
ονομάζεται ο Ι. Χριστός, ο οποίος, όπως αποδεικνύεται από κραυγή Μαράνα Θα στον επίλογο της Α’
Κορ., αναμένεται να επανέλθει. Επίσης ο Θεός εν
Αγίω Πνεύματι στη χριστιανική Εκκλησία δεν
προσφωνείται ως βασιλεύς αλλά ως ΠατέραςΑββάς, διότι έχει Υιό και κατά χάριν υιούς και
θυγατέρες που συγκροτούν την καινή οικογένεια
όσων των επικαλούνται, την Εκκλησία. Επί τη
βάσει των ανωτέρω μπορεί να κατανοήσει κάποιος
γιατί στο αρχαιότερο ντοκουμέντο του Χριστιανισμού που γράφεται στην Κόρινθο το 50 μ. Χ. ο
Π. απευθύνεται στην Εκκλησία των Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ Πατρὶ καὶ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ (1, 1).
Τα δύο αυτά στοιχεία (η πατρότητα του Θεού και η
κυριότητα του Ιησού) συνιστούν τα νεύρα της Εκκλησίας και ταυτόχρονα το ζωτικό πεδίο στο οποίο
αυτή ζει και κινείται. Βεβαίως ενώ ο Ιωήλ εξαίρει
τη Σιών ως χώρα πραγματοποίησης της επίκλησης και της σωτηρίας, ο Π. υπογραμμίζει το γεγονός ότι σε κάθε τόπο της ρωμαϊκής Οικουμένης
αναπέμπεται η Επίκληση. Αυτή (η Επίκληση) δεν
συνδυάζεται κατεξοχήν με την ικεσία (όπως συνέβαινε στον εθνικό κόσμο) αλλά με την Ευχαριστία
διότι η Βασιλεία είναι ήδη γεγονός.
l Η επίκληση-ευχαριστία ενός Θεού Πατέρα και
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περιέχουν την εν λόγω αντωνυμία ισχύουν πάντοτε
και για τα δύο μέρη. Ο Παύλος τις θεωρεί συμμετρικές, και μάλιστα με τρόπο που και οι δύο πλευρές
βρίσκονται ενώπιον μίας και της αυτής αξίωσης. […]
Αυτή η ιδιαιτερότητα των ηθικών εντολών δεν είναι
κάτι καινούργιο διότι απαντά ήδη στο ελληνιστικό
περιβάλλον του πρώιμου Χριστιανισμού. Στον Χριστιανισμό, όμως, περιορίζεται σε δύο πλαίσια εφαρμογής, τα οποία οριοθετούνται με σαφήνεια: στην
οικογενειακή ηθική (εδώ έχουμε πάντοτε σχέση
μεταξύ αδελφών) και την ηθική της φιλίας, δηλαδή σε όσα οφείλουν να κάνουν οι φίλοι ο ένας για τον
άλλο. Συνεπώς ως συστατικό ηθικών εντολών, αυτή
η αντωνυμία χρησιμοποιείται πάντοτε μονάχα εκεί
όπου το ζήτημα είναι η διαδραστική σχέση προσώπων με ίδια καταστατική θέση, δηλ. όπου πρόκειται
για σχέσεις μεταξύ ίσων. Έτσι η χρήση τής συγκεκριμένης αντωνυμίας στα ηθικά παραγγέλματα της
Καινής Διαθήκης συνεπάγεται μια πολύ συγκεκριμένη εκκλησιολογική θέση: το γεγονός ότι η πίστη
στον Ιησού και η βάπτιση στο Όνομά Του καθιστά
τους πλέον διαφορετικούς ανθρώπους αδελφούς και
φίλους. Σε ό,τι αφορά τη διαφορά μεταξύ Ιουδαίων
και μη Ιουδαίων, αυτή η θέση θεμελιώνεται στην
παύλεια διδασκαλία περί της δικαίωσης. Συνεπώς
όλα τα μέλη της Εκκλησίας μαζί (εξοστρακισμένα ίσως ένεκα των πιστεύω τους από τη σαρκική
τους οικογένεια ή/και την πνευματική, την Συναγωγή) συγκροτούν μια νέα Οικογένεια επικαλούμενοι τον Θεό ως Πατέρα τους, τον Υιό Του
ως Κύριο και τον άλλο (ανεξάρτητα «φυσικού»
διαχωρισμού/προσδιορισμού) ως αδελφό. Καθένας
ανεξάρτητα φύλου, φυλής ή θρησκείας έχει πρόσβαση στην κοινή τράπεζα/το κοινό ποτήρι και τη
Eνατενίσεις

ζωή που απορρέει από αυτήν αλλά ποτέ μόνος: σε
διαδραστικότητα προς τον άλλον που θεωρείται
αδελφός. Στο Α’ Κορ. 11, 30 ο Π. επισημαίνει ότι
πολλοί/ικανοί πεθαίνουν/κοιμώνται όχι διότι περιπίπτουν στα γνωστά σήμερα ως θανάσιμα αμαρτήματα (παρότι όπως αποδεικνύεται από τα προηγούμενα κεφάλαια η πορνεία ήταν διαδεδομένη),
αλλά διότι κοινωνούν του άρτου και του οίνου χωρίς να έχουν προηγουμένως κοινωνήσει της απλής
αλλά ουσιαστικής ανάγκης του πλησίον για τροφή
(ἄρτον ἐπιούσιον). Και στην Αποκ. 2 ως κατεξοχήν
πτώση δε θεωρείται κάποιο «σεξουαλικό» ατόπημα του αγγέλου της Εκκλησίας της Εφέσου αλλά
η απώλεια της «πρώτης» αγάπης και προς τον Θεό
και τους συνανθρώπους (2, 4).
l Από τον τίτλο της αρχαιότερης Εκκλησία των

Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ Πατρὶ καὶ Κυρίῳ Ἰησοῦ
Χριστῷ (1, 1) συνάγεται το συμπέρασμα ότι η

Εκκλησία, ενώ δεν περιορίζεται χρονικά, αφού
μάλιστα θα επιβιώσει των τελικών Εσχάτων, εκκεντρίζεται στον τόπο που παροικεί. Σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη Εκκλησία αποτελούνταν
από πολλές κατ’ Οίκον Συνάξεις, ενώ και ο όρος
Θεσσαλονικείς χρησιμοποιούνταν για κατοίκους
της πόλης που, όμως, είχαν διαφορετική εθν(οτ)
ική καταγωγή. Και στον Πρόλογο της Α’ Κορ. ο
Π. απευθύνεται στην ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ
ἐν Κορίνθῳ (1, 2). Προφανώς οι πολλές κατ’ Οίκον
Εκκλησίες στην Κόρινθο ενίοτε συνάζονταν σε
μία Βασιλική ή στην ύπαιθρο. Βεβαίως στην ίδια
επιστολή ο Π. επιβάλλει στο κεφ. 11 το κάλυμμα
στις προφητεύουσες Εκκλησιάζουσες αλλά και στο
κεφ. 14 τη σιωπή με το επιχείρημα ότι ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν οὐδὲ αἱ Ἐκκλησίαι τοῦ
θεοῦ (11, 16), αφού αισθάνεται ότι παρερμηνεύε-

ται το κήρυγμα περί της χριστιανικής ελευθερίας
και παραμορφώνεται η εικόνα και το μήνυμα της
Εκκλησίας προς τους έξω. Όπως, όμως, ενώ κατηγορεί την απολυτοποίηση της ανθρώπινης σοφίας
και ρητορείας, γινόμενος τοῖς Ἕλλησιν Ἕλλην (Α’
Κορ. 9, 20) χρησιμοποιεί τους κανόνες της ρητορικής για να εκπέμψει το μήνυμά του, έτσι στην
ίδια την επιστολή αποδεικνύεται ότι το τυπικό
της χριστιανικής Λατρείας ακολουθούσε τη διάταξη του ελληνικού Συμποσίου. Αποδεικνύεται
συνεπώς ότι η Εκκλησία προσλαμβάνει και μεταμορφώνει τα τοπικά ήθη και έθη, όπως ακριβώς
και το Πνεύμα κατά την Πεντηκοστή ευαγγελίζεται τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ εκάστου ἐν ᾗ ἐγεννήθη (Πρ. 2,
8). Δεν πρόκειται δηλ. για μια Διασπορά που έχει
στραμμένα τα βλέμματά της προς ένα κέντρο (το
άγιον Όρος της Σιών), αλλά για μια ΕγκατασποEνατενίσεις



ρά που (όπως θ’ αποδειχθεί) επί τη βάσει της ποικιλίας των χαρισμάτων του Πνεύματος συνιστά η
ίδια «στον κόσμο» της ένα Ναό, όπου αναφέρεται η
λογική λατρεία και εξακτινώνεται προς τους έξω
το φως της θεϊκής παρουσίας. Με αυτόν τον τρόπο
δεν μεταβάλλεται σε γκέτο αλλά όπως πολύ χαρακτηριστικά δηλώνει και η βυζαντινή Εικόνα της
Πεντηκοστής (στην οποία όμως δεν ιστορούνται
«εκπρόσωποι» των γυναικών μαθητριών) συγκροτεί έναν ανοικτό κύκλο. Σε αυτόν συγκαταλέγονται εν δυνάμει και όσοι (όπως ο Π. την στιγμή της
Επιφοίτησης) αν και είναι «διώκτες» της αλήθειας
πεινάνε και διψάνε για δικαιοσύνη (Μτ. 5, 8). Επιπλέον η Εκκλησία δεν συγκροτεί «κράτος εν κράτει», όπως συνέβαινε σε ιουδαϊκές παροικίες μεγαλουπόλεων (π.χ. αυτή της Αλεξάνδρειας), αφού
ο Μεσσίας της δεν ανταποκρίνεται στα κοσμικά
ιδεώδη του «μαρμαρωμένου» βασιλιά αλλά και τα
μέλη της δεν τα συνδέει η «εθνική» ταυτότητα και
η ιθαγένεια. Το γεγονός ότι η Εκκλησία δεν απαρτίζει γκέτο αποδεικνύεται από όσα αναφέρει ο Π.
στο Α’ Κορ. 5 όπου, διευκρινίζοντας όσα ανέφερε
σε προηγούμενη επιστολή που χάθηκε, σημειώνει:
σας έγραψα να μη συναναστρέφεσθε με ανήθικους.
Και όχι βεβαίως τους ανήθικους τούτου του κόσμου
[…] διότι θα έπρεπε να βγείτε από τον κόσμο. Αλλά μ’
αυτά που σας έγραψα εννοούσα να μη συναναστρέφεστε εάν κανείς, ενώ ονομάζεται αδελφός, είναι ανήθικος. […] Με τέτοιο άνθρωπο ούτε να συντρώγετε. Τι
δουλειά έχω να κρίνω τους έξω από την Εκκλησία;
(στ. 9-13). Στο κεφ. 14 μάλιστα προϋποτίθεται η
είσοδος απίστων στην Σύναξη (στ. 23) οι οποίοι
αξίζουν να κατανοήσουν το μήνυμα της προφητείας στη «γλώσσα» τους ώστε ν’ αποκαλυφθούν τα
κρυφά της καρδιάς τους και τελικά να προσκυνήσουν τον αληθινό Κύριο απαγγέλλοντας «ὄντως ὁ
θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν» (14, 25). Φυσικά η οικοδομή των
εκτός προϋποθέτει τη συμφωνία και επικοινωνία
εντός της Εκκλησίας. Γι’ αυτό και ο Π. προηγουμένως τονίζει πόσο σημαντικό είναι ο ιδιώτης, ο
«λαϊκός» αδελφός, να κατανοεί και να επιβεβαιώνει
όσα ακούει από τους προφητεύοντες απαντώντας
συνειδητά με το Αμήν. Όταν ασκείται κάποιος
στους κόλπους μιας αδελφότητας να θυσιάζει την
ατομική του απόλαυση χάριν του άλλου και δεν
λειτουργείται απλώς για να βιώσει προσωπικές
εκστατικές εμπειρίες, τότε την ίδια λειτουργία θα
επιτελέσει και μετά τη θεία Λειτουργία. Σημειωτέον ότι η αρχέγονη Ευχαριστία δεν είχε Δι’ ευχών
αλλά απόλυση προκειμένου οι συμμετέχοντες να
μεταγγίσουν τα αγαθά της Χάριτος και Ειρήνης
και στο περιβάλλον τους.
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l Εκτός του υπερχρονικού χαρακτήρα της αρχέγονης Εκκλησίας που καταφάσκει, όμως, την
τοπική ιδιοπροσωπία, ήδη στην Α’ Κορ. ο όρος Εκκλησία χρησιμοποιείται με υπερτοπικό/οικουμενικό χαρακτήρα.

καὶ ἡμῶν. Στην Α’ Κορ. σε συνδυασμό με τη γενική
τοῦ Θεοῦ, ο όρος Εκκλησία προσδιορίζει ταυτό-

χρονα (α) την κατ’ οίκον Σύναξη του Ακύλα και
της Πρίσκας (16, 19), (β) τις τοπικές Συνάξεις της
Ασίας (16, 19) και (γ) το σύνολο των πιστευόντων
στον Κύριο Ιησού που συνιστούν τον εσχατολογικό Ισραήλ και βιώνουν διά της λατρείας αλλά και
με το πάθος τους υπέρ της Οικουμένης την ερχόμενη Βασιλεία του Θεού. Χωρία που πιστοποιούν
το (γ) στην Α’ Κορ. είναι τα εξής:
4, 17: Διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου

τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν Κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ [Ἰησοῦ], καθὼς
πανταχοῦ ἐν πάσῃ Ἐκκλησίᾳ διδάσκω.

10, 31-2: Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε,

πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε. ἀπρόσκοποι καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε καὶ Ἕλλησιν καὶ τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ,
καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν.

12, 28: Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ
πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον
διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα
ἰαμάτων,
15, 9: Ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων ὃς
οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα
τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ· χάριτι δὲ θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι,
καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη.

Η Εκκλησία των Θεσσαλονικέων «εντοπίζεται»
ἐν θεῷ Πατρὶ καὶ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ (1, 1). Το συγκεκριμένο ἐν σημαίνει ίσως ταυτόχρονα και Εκείνους που συγκροτούν την Εκκλησία αλλά και τον
χώρο που απολαμβάνει φυσικά ἐν Χριστῷ. Δεν είναι
η Εκκλησία του δήμου αλλά τοῦ Θεοῦ ἐν Κορίνθῳ

αυτή που γίνεται αποδέκτης της παύλειας επιστολής. Ήδη στις πρώτες γραμμές της επιστολής καταπολεμείται η πολυδιάσπαση που είναι «λογική»
για ένα δήμο αλλά όχι για τον λαό του ενός Θεού
(και μάλιστα Πατέρα) και ενός Κυρίου (8, 6). Η τοπική σύναξη δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο
εγκιβωτισμένο στο χώρο αλλά έκφραση (όχι ενός
τοπικού Δήμου αλλά) ενός καθόλου/μιας καθολικότητας που την προσδιορίζει ο Θεός που έκτισε και
συντηρεί το Σύμπαν και ταυτόχρονα δια του Κυρίου Ιησού έγινε Πατέρας όλων ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν
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Έστω κι αν τα δύο πρώτα χωρία μπορούν να
ερμηνευθούν και με τοπική έννοια, στα τελευταία
η Εκκλησία του Θεού έχει καθολική διάσταση,
διότι ο Απόστολος των Εθνών είναι γνωστόν ότι
δίωξε πολλές τοπικές χριστιανικές εστίες. Ας σημειωθεί ότι στα Γερμανικά υπάρχουν διαφορετικοί
όροι που υποδηλώνουν την τοπική και την οικουμενική Εκκλησία (Gemeinde/Ενορία-Kirche/Εκκλησία). Το σύνταγμα εκκλησία του Θεού που δεν
είναι σύνηθες στους Ο’ (αντιθέτως προς το ἐκκλησία Κυρίου Δτ. 23, 2), ίσως δεν παραπέμπει στην έκφραση qahal el που απαντά στο Νεεμ. 13, 1 (όπου
απαντά ο όρος ἐκκλησία Θεοῦ [άνευ τοῦ]) και το
4QM 4.10 (όπου δηλώνει ένα συγκεκριμένο τάγμα
της ιερής «στρατιάς»), θα μπορούσε να συνδέεται
με το Βασιλεία του Θεού που πρόκειται οσονούπω
διά της Παρουσίας του Κυρίου να φανερωθεί. Σε
κανένα όμως καινοδιαθηκικό χωρίο οι δύο φράσεις
δεν συνδέονται όπως και σε κανένα δεν ανάγεται η
εκκλησία του Θεού στην αντίστοιχη παλαιοδιαθηκική σύναξη. Σε κάθε περίπτωση η Εκκλησία δεν
υπερβαίνει μόνον οριζόντια τους φραγμούς και τα
σύνορα αλλά και κάθετα αφού στο γίγνεσθαι της
Εκκλησίας συμμετέχουν και οι άγγελοι (11, 10). Ο
ίδιος Π., σύμφωνα με το κεφ. 5, θα είναι πνευματιEνατενίσεις

κά παρών στη Σύναξη των Κορίνθιων, ενώ στον
Επίλογο απευθύνουν λειτουργικό ασπασμό/το
φίλημα της αγάπης μια σειρά από Εκκλησίες και
πρόσωπα: (α) Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ Ἐκκλησίαι τῆς
Ἀσίας. (β) ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας
καὶ Πρίσκα σὺν τῇ κατ᾽ οἶκον αὐτῶν Ἐκκλησίᾳ. (γ)
Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. Ἀσπάσασθε
ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.(δ) Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ
χειρὶ Παύλου. Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον, ἤτω ἀνάθεμα. Μαράνα θά. ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν
ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ (16,

19-24). Με αυτόν τον τρόπο πραγματώνεται μια
υπερτοπική κοινωνία αδελφών από την οποία αποκλείονται όσοι δεν φιλούν τον Κύριο που έρχεται
και δεν βρίσκονται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ από τον οποίο
εκπορεύεται η Χάρις. Από το Μαράνα Θα εξάγεται
το συμπέρασμα ότι η καθολικότητα εδραζόταν
και στο γεγονός ότι η Πρώτη Εκκλησία ανέμενε
την έλευση του Ι. Χριστού τον οποίο θα υποδέχονταν από κοινού και οι αναστημένοι κεκοιμημένοι
αλλά και όλοι οι ζώντες άγιοι που θα αρπάζονταν
για να τον προϋπαντήσουν ως τον δεσπότη της
Οικουμένης Κύριο (Α’ Θεσ. 4). Και η Εισαγωγή
της Α’ Κορ., σύμφωνα με το Υπόμνημα του Ι. Χρυσοστόμου (PG. 61.12-13), ο οποίος εκτός από την
αγάπη που έτρεφε προς τον Απόστολο των Εθνών
είχε σπουδάσει και ρητορική στον μεγάλο Λιβάνιο
(314-392 μ.Χ.), είναι διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο
ώστε να θεραπεύσει τις διασπαστικές τάσεις στους
κόλπους της Εκκλησίας της Κορίνθου. Η ενότητα
σφυρηλατείται και με τη λογία, τον έρανο υπέρ
των φτωχών αγίων της Ιερουσαλήμ. Στο Α’ Κορ.
16 προτρέπονται οι παραλήπτες άγιοι να «αποταμιεύουν» ὅ τι ἐὰν έκαστος εὐοδῶται προκειμένου
να συνεισφέρουν. Ο Π., όπως αποδεικνύει και η
Β’ Κορ. (κεφ. 8-10) θα επενδύσει πολλή «ενέργεια»
στη διενέργεια του συγκεκριμένου εράνου που
συμφωνήθηκε στην Αποστολική Σύνοδο (Γαλ.
2, 10) προκειμένου να φανερώσει το σεβασμό που
τρέφουν οι εξ Εθνών Εκκλησίες που ίδρυσε στις
ιουδαιοχριστιανικές. Σημειώνει στη Ρωμ.: Νυνὶ
δὲ πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλὴμ διακονῶν τοῖς ἁγίοις.
εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα κοινωνίαν τινὰ
ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἰερουσαλήμ. εὐδόκησαν γὰρ καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν· εἰ
γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη,
ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς.

(15, 25-27). Τελικά αυτή η προσπάθειά του μάλλον
απέτυχε στο στόχο της.

l Αν και η Ε. δεν ορίζεται στην Κ.Δ. εντούτοις
απεικονίζεται. Αρχικά στο κεφ. 3 ο Π. χρησιμοποιεί για την Ε. στην Α’ Κορ. την εικόνα του γεωργίου
Eνατενίσεις



(= καλλιεργούμενο αγρόκτημα, φυτεία που δεν
παραπέμπει τουλάχιστον άμεσα στον κήπο/παράδεισο) και εν συνεχεία της Οικοδομής (3, 9-15):
θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί, θεοῦ γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή ἐστε (3, 9). Εν προκειμένω ο Π. αξιοποιεί έναν

κοινό τόπο με τη φιλολογία της εποχής του που
σχετίζεται με την οικοδομή τόσο με την έννοια (α)
της ανοικοδόμησης όσο και (β) με αυτή του κτηρίου που έχει ως θεμέλιο τον Χριστό, ο οποίος σε
άλλες περιπτώσεις (για παράδειγμα την Εφ.) προβάλλεται ως ακρογωνιαίος λίθος ο οποίος συνέχει
το κτήριο. Η ίδια εικόνα χρησιμοποιείται και στο
γνωστό λόγιο του Κυρίου προς τον Πέτρο όπου
εξαίρεται η σταθερότητα αφού ούτε οι πύλες του
Άδη, οι σατανικές δυνάμεις, δεν είναι δυνατόν να
το κατακρημνίσουν (Μτ. 16, 16 πρβλ. Ησ. 28, 16:
διὰ τοῦτο οὕτως λέγει Κύριος «ἰδοὺ ἐγὼ ἐμβαλῶ εἰς
τὰ θεμέλια Σιὼν λίθον πολυτελῆ ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον ἔντιμον εἰς τὰ θεμέλια αὐτῆς καὶ ὁ πιστεύων
ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ». Ψ. 118 (117), 22. Μκ.

12, 10 κε. 14, 58. Α’ Ενώχ 90.28 κε.. 91.13. 93.7. Ιωβηλ. 1.17. Qflor. 1.3. 1qs 8.4-10. 1qh 6.26). Στο τέλος
μάλιστα της πρώτης περικοπής όπου χρησιμοποιείται η εικόνα της Οικοδομής στο Α’ Κορ., αποδεικνύεται ότι αυτή είναι ένας ζωντανός Ναός που σε
κάθε χώρο όπου παροικεί η Εκκλησία υποκαθιστά
τον ένα και μοναδικό Ναό των Ιεροσολύμων αφού
φανερώνει/αποκαλύπτει τον Θεό της Εξόδου: Οὐκ

οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστε καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ
οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει, φθερεῖ
τοῦτον ὁ θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς (3, 16-17). Συνεπώς ο Π. συνδυάζει

μια μεταφορά που χρησιμοποιούνταν για να εκφράσει την κοινωνική σταθερότητα και «ομόνοια»
μεταξύ των τάξεων, με τον ιουδαϊκό ομφαλό και
άξονα της γης, το Ναό των Ιεροσολύμων, προς τον
οποίο ήταν προσανατολισμένο το έθνος του. Η ίδια
Ε. δεν είναι ένα ολοκληρωμένο απαρτισμένο Καθίδρυμα αλλά βρίσκεται σε διαδικασία οικοδομής
και αύξησης. Αυτή δεν σχετίζεται με τη γεωγραφική επέκταση στα πέρατα της Οικουμένης ούτε
με τον «καλλωπισμό» - την ισχυροποίησή της με
μηχανισμούς ιεραρχικούς. Αφορά κατεξοχήν στα
μέλη της Εκκλησίας και μάλιστα τα ασθενή που
αξίζει να σταθούν μέσω της στάσης των άλλων
στο «ύψος» τους ώστε να μην καταρρεύσουν. Ό,τι
λειτουργεί αρνητικά σε αυτή τη διαδικασία πρέπει
να απομακρυνθεί για να σωθεί και το ίδιο αλλά και
να μην καταδικάσει τους άλλους. Εξ αφορμής ενός
που είχε νυμφευθεί τη μητριά του, ο Π. στο κεφ.
5 συμβουλεύει ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου [ἡμῶν] Ἰησοῦ συναχθέντων ὑμῶν καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν
τῇ δυνάμει τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ, παραδοῦναι τὸν
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τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ
πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου. […] ἐξάρατε τὸν
Πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν (5, 4-5. 13). Στα Α’ Κορ. 8-10

αλλά και στο κεφ. 14 το κατεξοχήν κριτήριο της
συμπεριφοράς στο χώρο της Εκκλησίας τι οικοδομεί τον αδελφό μου. Στο σημείο αυτό ο Π. υπαινίσσεται ότι η Εκκλησία, είναι Οικοδομή/ Ναός
αλλά και Οικογένεια αφού ήδη επισημάνθηκε ότι
ο πυρήνας του Χριστιανισμού δεν ήταν μόνον η
κατ’ οίκον Εκκλησία αλλά και η Εκκλησία ως Οικογένεια.
l Μία άλλη γνωστή εικόνα είναι αυτή του Σώματος, η οποία επίσης χρησιμοποιούνταν από το μηχανισμό προπαγάνδας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Titus Livius (59 π.Χ. –17 μ.Χ.) στο Ab Urbe
Condita (2.32.9-12. πρβλ. Πλουτάρχου, Κοριολ. 6.
Διονύσιος Αλικ. Αρχ. 6.85 κε.) παραθέτει την Ομιλία του Menenius Agrippa ο οποίος το 503 π. Χ. για
να μη διαταραχτεί το status quo, να νομιμοποιηθεί
η άρχουσα τάξη και να αποδεχθούν οι επαναστατημένοι πληβείοι που είχαν αποσυρθεί εκτός της
Ρώμης στον άγιον Όρος τους κοινωνικούς τους ρόλους και τη θέση τους στην πυραμίδα της διατυπώνει το μύθο. Σύμφωνα μ’ αυτόν (το μύθο), τα μέλη
του σώματος διαφώνησαν, το καθένα είχε τις δικές
του ιδέες και ύψωσε τη δική του φωνή. Θεωρήθηκε άδικο να εργάζονται και να κοπιάζουν για την
κοιλιά ενώ αυτή κάθεται ήσυχη στο κέντρο. Συνωμότησαν με αποτέλεσμα το σώμα ν’ αδυνατήσει
πλήρως αφού αυτή πλέον δεν το τροφοδοτούσε με
αίμα. Αξιοσημείωτο είναι ότι αντικείμενο της δολιοφθοράς (του σαμποτάζ) δεν είναι η κεφαλή αλλά
η κοιλιά. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όταν πλέον
εδραιώνεται η αυτοκρατορική πυραμίδα εξουσίας,
η σχέση κεφαλής-σώματος αποτυπώνει τη σχέση της Ρώμης και των λοιπών ιταλικών πόλεων
αλλά και αυτή του Οκταβιανού με τους «πελάτες»
βασιλείς της Ανατολής. Σύμφωνα με το Σενέκα, ο
αυτοκράτωρ Νέρων είναι το πνεύμα που συνέχει
το σώμα της πολιτείας (animus rei publicae/ mens
imperii. Clem. 1.3.5 1.5.1) ενώ το corpus imperii
ζωοποιείται από την κεφαλή του, τον αυτοκράτορα. Ο ηγεμόνας/prince ως εκπρόσωπος του θεού
έναντι του ανθρωπίνου γένους και κεφαλή του
Σύμπαντος είναι ο έμψυχος λόγος, τε. ενσάρκωση
του θείου νου και νόμου (Πλούτ., Ηθικά 780γ). Χαρακτηριστική η προπαγάνδα του Βεσπασιανού, ο
οποίος για να καθιερώσει τη δυναστεία του, θριαμβεύει στη Ρώμη επιδεικνύοντας τα λάφυρα από
το Ναό των Ιεροσολύμων και καθαγιάζοντας το
Ναό της Ειρήνης ως κοινή κεφαλή (caput mundi)
όλων των λαών και πολιτισμών που συνιστούν ως
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μέλη/membra, το σώμα- corpus της αυτοκρατορίας
(imperii pax romana). Η άλωση της πρωτεύουσας
των Ιουδαίων αποκτά συμβολικό χαρακτήρα, όχι
μόνον διότι φανερώνει την επικυριαρχία της Δύσεως επί της Ανατολής, αλλά επιπλέον διότι απαλλάσσει το σώμα από εκείνους που θεωρούνταν μισάνθρωποι (odium humani generis).
Ταυτόχρονα η εικόνα του Σώματος χρησιμοποιείται στη φιλολογία της αυτοκρατορικής περιόδου για να αποτυπώσει τη σχέση των αδελφών
όπου (παρότι υπάρχει ένα είδος ιεραρχίας, ανωτερότητας του πρωτότοκου έναντι) ισχύει ταυτότητα στάτους, αλληλεγγύη και φιλαδελφία. Ένα
τέτοιο μοντέλο προτείνει ο στωικός Ιεροκλής (2ος
αι. μ.Χ.) στο Περί Καθηκόντων 4.27.20 (που διασώζει ο Στοβαίος [5ος αι. μ.Χ.] στην Ανθολογία του):
τα αδέλφια ενός προσώπου είναι σαν τα μάτια και
τα χέρια τα οποία συνεργάζονται. Στην Α’ Κορ.
όντως η Εκκλησία είναι μια οικογένεια αδελφών
που δεν συγκροτούν, όμως, ένα αφηρημένο Σώμα,
αλλά Σώμα Χριστού αφού έχουν γίνει διά του
Βαπτίσματος σύμφυτοι του θανάτου Αυτού και
τρέχει στις φλέβες τους το αίμα Αυτού το οποίο
επίσης κοινωνούν από ένα-κοινό Ποτήριο. Μεταξύ
αυτών δεν υφίστανται «πρωτοτόκια» αλλά η τιμή
αρμόζει κατεξοχήν σ’ εκείνα τα μέλη που θεωρούνται ατιμότερα και ασχήμονα, όπως ουσιαστικά
συμβαίνει και στο ανθρώπινο σώμα (12, 12-27). Το
γεγονός ότι οι άγιοι αποτελούν μέλη του Σώματος
του Χριστού αποτυπώνει το γεγονός της ποικιλομορφίας των χαρισμάτων που σε κάθε περίπτωση
διακονούν την ενότητα. Ένα δεύτερο αξιοσημείωτο στοιχείο στον Π. είναι το γεγονός ότι το Σώμα
Χριστού (που δεν απαντά στα δογματικά τμήματα
αλλά πάντα σε Παραινέσεις των παύλειων επιστολών) δεν είναι απλώς μια εικόνα αλλά εκφράζει
την οντολογική και ολιστική συνάφεια μαζί Του Η
επιχειρηματολογία μάλιστα στο κεφ. 6 (όπου αποτρέπεται η πορνεία) επί τη βάσει του Γέν. 2 παραπέμπει στο γεγονός ότι η σχέση εκάστου πιστού με
τον Ιησού είναι όντως γαμήλια (6, 15-20. πρβλ. Ιεζ.
16). Ο ίδιος ο Απόστολος των Εθνών στο Β’ Κορ.
11, 2-3 παρουσιάζεται ως νυμφαγωγός που κόμισε
τη νύμφη στο νυμφίο: έχω ζήλο για σας θείο ζήλο.
Και σας αρραβώνιασα μ’ έναν άνδρα τον Χριστό για
να σας παρουσιάσω σ’ αυτόν αγνή παρθένο. Αλλά
φοβάμαι μήπως όπως ο όφις εξαπάτησε την Εύα με
την πανουργία του, έτσι εξαπατηθούν οι διάνοιές σας
λόγω της χριστιανικής αθωότητας. Βεβαίως ο Π. στο
Α’ Κορ. 6, 16-20 αναφέρει ότι ο κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστιν. Δεν αναφέρει ἓν σῶμα ἐστιν.
Όπως συμπεραίνεται, όμως, από το κεφ. 10 (πνευEνατενίσεις

ματικό βρώμα), ο όρος πνεύμα δεν αποκλείει και
τη «σαρκική» συμμετοχή στην ένωση ενώ όπως
διευκρινίζει και η συνέχεια συνδέεται με την πλήρωση της ύπαρξης με το Άγ. Πνεύμα γεγονός που
καθιστά το σώμα Ναό. Ίσως επιπλέον ο Π. θέλει
να προλάβει τους Κορίνθιους από την ατομιστική
θεώρηση κάθε ανθρώπου ξεχωριστά ως Σώματος
Χριστού. Γι’ αυτό και στην επόμενη χρήση της
εικόνας του Σώματος (όπου έχουμε αποτροπή της
ειδωλολατρίας) καθίσταται σαφές ότι δεν πρόκειται για ατομι(στικ)ή ένωση με τον Χριστό αλλά για
συλλογική διότι εκτός του Βαπτίσματος, η ενότητα
του σώματος βασίζεται στην Ευχαριστία, στη βρώση/κοινωνία του κοινού καθαγιασμένου άρτου: Τὸ

ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία
ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν,
οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; ὅτι
εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν, οἱ γὰρ πάντες
ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν. βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ
κατὰ σάρκα· οὐχ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ
τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν; (10, 16-18). Βεβαίως αυτή η

σύμφωνα με τον Π. απόλυτα ρεαλιστική, οντολογική ένωση με τον Χριστό, που υπομνηματίζεται
μοναδικά από τον αρτιότερο υπομνηματιστή του
Π. Ι. Χρυσόστομο, δεν σώζει μαγικά. Προϋποθέτει τη θυσιαστική αγάπη του ενός μέλους για το
άλλο και ιδίως το ατιμότερο. Αυτό θα διευκρινιστεί
στα κεφ. 12-14, όπου παρατίθεται και ο γνωστός
Ύμνος της Αγάπης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα ανωτέρω διαπιστώθηκε το γεγονός ότι
οι πρώτοι Χριστιανοί δεν «πήγαιναν» απλώς στην
Εκκλησία αλλά ήταν Εκκλησία και αυτό διότι δεν
«παρακολουθούσαν» αλλά όντως διά της Ευχαριστίας συμπλέκονταν ψυχή τε και σώματι με τον
Χριστό. Αυτή η ρεαλιστική συμπλοκή προϋποθέτει την κοινωνία των καθημερινών βιοτικών αναγκών του άλλου αλλά και την οικοδομή του. Αλλιώς οδηγεί στον θάνατο. Η πρώτη Σύναξη είχε τη
συνείδηση ότι συνιστά μια Οικογένεια αδελφών,
ανεξάρτητα της εθνικής ταυτότητας/ιθαγένειας,
του φύλου και του κοινωνικού στάτους. Άπαντες
υπάκουσαν την κλήση του Κηρύγματος, βίωσαν
καινούργια γέννα και εντάχθηκαν σε έναν λαό του
οποίου το «γενεαλογικό δέντρο» - η ύπαρξη ανάγεται στον Θεό που κατανοείται κατεξοχήν ως Πατέρας. Οι Ιουδαίοι της Εξόδου, ο Αβραάμ (Γαλ. 3)
αλλά και ο ίδιος ο Π. που τους γέννησε διά του Ευαγγελίου είναι επίσης πατέρες τους. Ως Κύριό τους
δεν προσφωνούν τον Καίσαρα αλλά τον Εσταυρωμένο από τους μηχανισμούς της εξουσίας και της
Eνατενίσεις



σοφίας ο οποίος όμως είναι ο Ερχόμενος. Η Σύναξη
δεν συνιστά έναν κλειστό θίασο αλλά διά του Θεού
συνδέεται άρρηκτα με όλες τις Εκκλησίες σε κάθε
τόπο της Οικουμένης και είναι ανοικτή σε άπιστους και ιδιώτες οι οποίοι πρέπει μέσω της «λογικής» λατρείας της να δοξάσουν τον αληθινό Θεό.
Το τελευταίο σημείο μού δίνει τη δυνατότητα σε
μία περίοδο που διεξάγεται ένας έντονος διάλογος
περί της απόδοσης των λειτουργικών κειμένων
στη Νέα Ελληνική να εκφράσω την εξής άποψη:
επειδή μεγάλες και απότομες αλλαγές στο χώρο της
λατρείας δημιουργούν διασπάσεις στην Εκκλησία,
καλό θα ήταν καταρχάς στον κατεξοχήν πυρήνα
της θείας Λειτουργίας τα «Λειτουργικά» που συνιστούν την απάντηση του λαού στην πρόσκληση
του πρεσβυτέρου (συμπεριλαμβανομένου και του
Αμήν στην επίκληση του Αγίου Πνεύματος κατά
την μεταβολή των δώρων) να μην ψέλνονται περίτεχνα αλλά να αναφέρονται από όλο τον λαό με
απλότητα όπως άλλωστε συνέβαινε επί αιώνες.
Και κάτι ακόμη ως επιμύθιο: θα ήταν καλό η Εκκλησία, λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι σήμερα ο Ορθόδοξος ακούει λόγο αληθινά ευαγγελικό
μόνον κάθε Κυριακή να προβεί σε μια αναθεώρηση
των Περικοπών έτσι ώστε να ακούγονται από τον
άμβωνα διηγήσεις εξαιρετικά επίκαιρες και ανατρεπτικές, όπως αυτή των Πειρασμών του Κυρίου
αλλά και να αναγιγνώσκονται άλλες (Περικοπές)
όπως η επί του όρους Ομιλία σε τρεις ή τέσσερεις
συνεχόμενες Συνάξεις έτσι ώστε να κοινωνά ολοκληρωμένα ο πιστός τον Άρτο της Ζωής. Ακόμη
και γι’ αυτούς που βαπτίστηκαν νήπια χριστιανοί,
αποτελεί πλέον ζωτική ανάγκη να βιώσουν συνειδητά κάποια στιγμή της ζωής τους την έκκληση
της Εκκλησίας για μεταστροφή, που συνεπάγεται
την εμπειρίας μιας καινούργιας γέννας/ανάστασης
σε έναν κόσμο που διαθέτει εντελώς καινούργιες
προϋποθέσεις ζωής και απολύτως άλλους ορίζοντες και προοπτικές. Στην ορθόδοξη Θεολογία το
τελευταίο ήμισυ του 20ου αι. ορθώς δόθηκε έμφαση στην Ευχαριστία με πρωτεργάτη τον Μητρ.
Περγάμου κ. Ι. Ζηζιούλα. Στην αρχή πλέον της
τρίτης χιλιετίας βιώνοντας και στην Ελλάδα την
καινούργια πραγματικότητα της πολυφυλετικότητας και πολυπολιτισμικότητας σε συνδυασμό
με την πρωτοφανή κρίση ταυτότητας, ίσως είναι
καιρός να αναδειχθεί το Βάπτισμα, όχι ως αφορμή
να δοθεί στο βρέφος το όνομα ενός/μιας προγόνου
για να «διαιωνιστεί το είδος και το γένος» αλλά ως
έκκληση για «να σωθεί το Πρόσωπο» μεταβαίνοντας εκ της χώρας της σκιάς και του θανάτου στην
αληθινή ζωή. 
■
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Πάνω σε αυτόν ουσιαστικά εκφράζεται η αέναη πάλη που διεξάγει το ανθρώπινο ων, πασχίζοντας να ξεπεράσει την μοίρα του και ταυτόχρονα
να την απεικονίσει αέναα αποδίδοντάς της το φευγαλέο όραμα της αιωνιότητας.2
Όπως και αν εκφραστεί ο κινηματογράφος,
είτε α) ως απόπειρα κατάδειξης της οντολογικής
συνοχής του σημερινού κόσμου, είτε β) ως ικανότητα να διεισδύει στην αντικειμενική ουσία των
όντων, είτε γ) ως απόπειρα αναπαράστασης του
κόσμου της αντικειμενικής φόρμας, ουσιαστικά
πάντα αναζητά Αυτό - που – δεν - υπάρχει - ακόμα,
δηλαδή την ανώτερη εσωτερική ενότητα του υπερβατικού Είναι που απλώς εκφράζεται στις διαφορετικές μορφές της.3
Η παγκόσμια συνάφεια των ΜΜΕ, που απ’ τον
Mac Luhan και πέρα, έκανε τον κόσμο να μοιάζει
σαν ένα «παγκόσμιο χωριό», τώρα αποτελεί κυρίως μια παγκόσμια αγορά! Σ’ αυτήν, τα μεγάλα κοντσέρν επιδίδονται σ’ έναν έντονα καπιταλιστικό
ανταγωνισμό για τις αγορές του κοινού και της διαφήμισης.4
Καμιά τέχνη δεν εδραίωσε τόσο την αναπαράσταση του κόσμου όσο η κινηματογραφική και
καμιά δεν εμποροποίησε τόσο το θέαμα όσο η φιλμική σχέση της θέασης του κόσμου με τις δυνάμεις
παραγωγής.5

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

l Του Βασίλειου Γαϊτάνη
Δρος Θεολογίας - Δρος Φιλοσοφίας
Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών
1. Φιλμικές Εκφάνσεις: Η Θεολογία της διαφυγής και της εναγώνιας λύτρωσης. Δύο
συμβολικά παραδείγματα: Charlie Chaplin,
Carl Th. Dreyer
A’
1. Προς μια υπέρβαση του κινηματογραφικού τοπίου στον θεολογικό χώρο

Ο

κινηματογράφος ουσιαστικά εκφράζει ένα κράμα αναζήτησης των
οντολογικών θεμελίων της πραγματικότητας μέσα σ’ ένα κόσμο, που
σφαλιστός απ’ τα καρκινώματα των
πληγών του, προσδοκεί μια αποκαλυπτική διαδικασία που θα τον εξανθρωπίσει.1

1 Βλ. Andre Bazen, Τι είναι ο κινηματογράφος, Αιγόκερως 1988, σ.6
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Ωστόσο, όλη η μεταμοντέρνα «κοινωνία του
θεάματος» δεν θα μπορούσε να εδραιωθεί αν δεν
βασιζόταν σε μια κατεξοχήν ψυχολογική πρωταρχή: Στην ανάγκη του ανθρώπου για προβολή, για

2 Ο.π., σ. 8
3

Ο.π., σ. 12-15. Πρβλ. Πρβλ. Ronald Holloway, Beyong
the Image (Approatches to the religius Dimention in the
Cinema), Film Oikoumene, Geneva 1977, σ. 9-18 .
4 Βλέπε D. Prokop, Medien-Macht und Massen-Wirkung
(Ein gesichtlicher Uberblick), Rombach Verlag, Frieburg
im Breisgau, 1995, S.92_94. Ο Prokop μάλιστα αναλύοντας
τον Adorno θεωρεί ότι υπάρχει μια Dämonisierung der
Kulturindustrie η οποία χαρακτηρίζει τις παραγωγικές διαδικασίες του θεάματος στον σύγχρονο κόσμο. (σ. 165-167).
Η Powdermaker προχωρεί ακόμα περισσότερο λέγοντας
ότι κατά την δημιουργία μιας ταινίας έχει κανείς την εντύπωση ότι βρίσκεται μπροστά μάλλον στην «καθέλκυση ενός
θωρηκτού παρά μπροστά στην γνήσια δημιουργία ενός καλλιτεχνικού εγχειρήματος». ( Βλ. Powdermaker, The Dream
Factory, Little,Brown and Co, Boston 1951.) Γενικά οι αγορές του θεάματος, και κατά συνέπεια και ο κινηματογράφος,
είναι πλασμένες έτσι ώστε να χρησιμοποιούν το θέαμα ως την
φαντασιακή έκφραση της αποθέωσης του μονοπωλιακού
κεφαλαίου. Έτσι εξασφαλίζεται στο μονοπωλιακό κεφάλαιο
το μέγιστο κέρδος μόνο με το να ανάγει την κατανάλωση σε
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αυτοθέαση του εαυτού του και τελικά στην έσχατη ανάγκη του για μια λυτρωτική διαφυγή!
Δεν έχει τόσο σημασία αν η διαφυγή αυτή
οριστεί ως υποκειμενική φαντασίωση, ή ως μια
«υπέρτερη ομορφιά πάνω απ’ τα φαινόμενα»,6 δεν
έχει καν σημασία αν ο κινηματογράφος είναι το
«πιάσιμο της ζωής επ’ αυτοφώρω»7 τη στιγμή που
αυτή επιχειρεί να υπερβεί το κατώφλι της εξιδανίκευσης.
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο κινηματογράφος αποτελεί «την τέλεια Θεολογία της θεολογικής
πτώσης».8 Θεολογία διότι αναζητά ώς τα έσχατα
να αναπαραστήσει το «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του κόσμου» (με την μορφή της φιλμικής
αναπαράστασης) και τέλεια θεολογία της πτώσης γιατί του λείπει η «οντολογία» της αποκάλυψης και άρα στην έσχατη προοπτική του μπορεί
να αποκαλύπτει μόνο την τέλεια «υφολογία του
ξεπεσμού».
Ο κινηματογράφος, θεολογικά, ως το «απέναντι» της μη-μαρτυρίας, είναι η εξωτερικότητα χωρίς ενσάρκωση, είναι η μεταφορά της μαρτυρίας
χωρίς αίμα στον ιδεατό ουρανό, είναι ο ψεύτικος,
εικονικός συνειρμός της μη-αγιοπνευματικής ιερουργίας των πραγμάτων.
Δεν είναι μόνο η επικέντρωση του θεάματος
στο «οπτικό θέμα», και άρα η πτώση απ’ την μήοπτική θέαση, δεν είναι μόνο η μετάπλαση του
λογοκεντρικού στοιχείου σε «εικονικό»9, είναι
πάνω απ’ όλα η ανασκεύαση μιας ζωής που πρέπει
να ειδωθεί απ’ τον κόσμο και όχι απ’ τον Θεό. Ή

ύψιστο σκοπό του ανθρώπου. (Βλ. Μ. Σεραφετινίδου, Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής επικοινωνίας, σ.56.)
5 Για το θέμα αυτό βλέπε : JONETH GARTH and LINTON
ZAMES, Movies as Mass Communication, Sage, London
1989. Albert Moran, Film Policy. International, National
and Regional Perspectives, Routledge, London and New
York 1996. Herbert Schiller, Mass Communication and
American Empire, Beacon Press, Boston 1992. Στα ελληνικά πολύ σημαντική η προσφορά του Νίκου Κολοβού. Βλέπε
σχετικά : Νικος Κολοβός, Κινηματογράφος: Η τέχνη της βιομηχανίας, Καστανιώτης, Αθήνα 1999.
6 Βλ. I. Kant, Kritik der reiner Vernuft, παρ. 59. Βαθιά
επηρεασμένος απ’την καντιανή έννοια της ομορφιάς, σύμφωνα με την οποία «το ωραίο είναι η ελευθερία κάτω απ’ τα
φαινόμενα», η ποιητική δημιουργία του Fr. Schiller προσπάθησε να ανάγει την Τέχνη σε ύψος ενός συμβόλου συνειδησιακής ελευθερίας, η οποία απεικονίζει τον εαυτό της στη
δομική υπόσταση του συνειδησιακού βιώματος και εδραιώνεται στο κορύφωμα του συνθετικού χώρου της φαντασίας.
Βλ. Fr. Schiller, Briefe über die äschetische Erziehung des
Menschen, Reclam, Stuttgard 1965,σελ.8.
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μάλλον από έναν «απολυτοποιημένο Θεό» εντός
του κόσμου. Ίσως σ’ όλο τον κινηματογράφο - αν
αυτός ειδωθεί ως μια απόλυτη οντολογία - ο άνθρωπος να θέλει εναγώνια να ειδωθεί απ’ τον
Θεό, να αφήσει το χνάρι της δικής του ιερουργικής «καθ’ομοίωσης» στον χώρο του κόσμου. Κατά
βάθος ίσως να θέλει να δει τον κόσμο όπως θα τον
«έβλεπε» ένας υπερβατικός Θεός, δεν ξέρει όμως
τους όρους με τους οποίους πραγματικά θάθελε
να τον δει ο Θεός!

λυτα τις πτώσεις της και ο πιό ύψιστος ξεπεσμός
είναι φυσικά η ίδια η υφολογική διάστασή της! Ο
κινηματογράφος είναι - απ’ την άποψη της ίδιας
της αυτοσυνείδησής του-μια «δευτέρα παρουσία»
που θεάται από τώρα την έσχατη έκπτωση τού
εαυτού της! Και όσο κι αν ο De Bord θεωρεί το θέαμα σαν ένα «κρυμμένο χρήμα»,10 το ίδιο το χρήμα
δεν θα μπορούσε να βασίσει στο θέαμα το εμπόριό
του αν η παγκόσμια ανάγκη των ανθρώπων για
«αναπαράσταση της αλήθειας» δεν το εδραίωνε.11

Ο κινηματογράφος, μ’ άλλα λόγια, δείχνει θεαματικά εκείνο που έχει μεταφέρει στην εξωτερική μεσολάβηση, δείχνει εκείνο που δεν μπορεί
να πλάσει στην ενσάρκωσή του! Ωστόσο, μέσα
σ’ αυτήν την ίδια την ξεπεσμένη του ενσάρκωση
αναδύει ρωμαλέα την «δέουσα» αγιοπνευματικότητα, μια θεολογία του δέοντος Είναι, δηλ.
κατά βάθος το πως «θάπρεπε να είναι» η κοσμική
θεοπτία μιας θεουργίας!

Ο κινηματογράφος αποτελεί ίσως την πιο τέλεια έκφραση αυτής της αλήθειας.

Η ύψιστη και τέλεια θέαση της «αποκαλυπτικής δόξας», όπως αυτή θα εκφραστεί στην έσχατη
μορφή της, έχει τώρα πια εμφανιστεί ξεπεσμένη
στην κοσμική της έκφραση, έχει αποκαλύψει από-

Είναι ο ίδιος η τέλεια και μέγιστη ανάγκη της
ανθρώπινης ψυχολογικής δομής να ξεπεράσει
τη φθορά του χρόνου και την υπέρτατη νίκη
του, το θάνατο, αποθανατίζοντας τα αντικείμενα
του κόσμου. Αυτή «η ταρίχευση και διαιώνιση των ναυαγών του ρέοντος είναι» σως να
αποτελεί την μέγιστη απόπειρα της ανθρώπινης
ύπαρξης να ανοίξει ένα παράθυρο σ’ έναν κόσμο,
που σφαλιστός απ’ τα καρκινώματα των πληγών
του, προσδοκεί μια αποκαλυπτική διαδικασία
που θα τον εξανθρωπίσει, αφήνοντας να διαφα-

Για την ουσιαστική έκφραση μιας οντολογικής δυνατότητας
της Τέχνης στο χώρο του ιδεαλισμού βασισμένης στην σιλλερική αισθητική της ηθικότητας βλέπε: Γαϊτάνη Βασιλείου,
Θεολογική και φιλοσοφική προσέγγιση της ποίησης του Fr.
Hölderlin, Αθήνα 1999, σ. 75-99.
7 Η θεώρηση του Τζίγκα Βερτόφ στηρίζεται στο οπτικό μοντέλο της επικέντρωσης ενός «σταματήματος της ίδιας της
ιστορίας» έτσι ώστε το απρόοπτο και το μοναδικό να εκφραστούν στην πλήρη και πιο αληθινή αντικειμενικότητά
τους. Βλέπε σχετικά: Τζ. Βερτόφ, «Αρθρα και μανιφέστα»,
περιοδικό ΣΙΝΕΜΑ (αφιέρωμα), τεύχος 8, Αθήνα 1980.
Βλ. επίσης: Piero Montani, Dziga Vertof, La Nuova Italia,
Florenz 1975. Γενικά για τον πρωτοποριακό κινηματογράφο στη Ρωσία πολύ σημαντική η εργασία του Ambrosio. Βλ
I.Ambrosio, Formalismo e avanguardia in Russia, Editori
Riuniti, Roma 1968.
«Είναι χαρακτηριστικά τα χρονικά, τα σχόλια και οι απολογισμοί που συνοδεύουν τις πρώτες δημόσιες προβολές των
κινηματογραφικών ταινιών των αδελφών Lumiere: “Είναι
η ίδια η φύση πιασμένη επ’ αυτοφώρω”, γράφουν οι πρώτοι
σχολιαστές με έκδηλο θαυμασμό.» (Βλ. Ειρήνη Στάθη, Θεωρίες του κινηματογράφου, Αιγόκερως 2002, σ.24)
8 Αν η Θεολογία αναζητά το αρχετυπικό πρότυπο της «έσχατης οντολογίας», δηλ. την τριαδολογική αναγωγή, κάθε
προσπάθεια αναπαράστασης της ενδότερης σημασίας του
μυστηρίου της πλάσης μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ως Θεολογία. Απ’ αυτή την άποψη και ο κινηματογράφος μπορεί
να θεωρηθεί ως μια απόπειρα «τέλειας κοσμικής θεολογίας» ως απόπειρα κοσμολογικής ανάπλασης του νοήματος.
Ωστόσο η πτώση της οντολογικής έκφρασης του ανθρώπινου
στοιχείου (όπως αποδίδεται στις φιλμικές εικόνες ) μπορεί να εκφραστεί μόνο στις ξεπεσμένες υφολογικές της εκφράσεις, οι οποίες αποτελούν και ερμηνείες πτώσης απ’ την

αρχέγονη οντολογία. Έτσι ο κινηματογράφος είναι μεν μια
«θεολογία», (με την έννοια της αναζήτησης της αρχέγονης
θέασης) , αλλά παράλληλα και -απολύτως χαρακτηριστικάμια αρνητική θεολογία αποκάλυψης των πτωτικών μορφών
του Όντος. Ακόμα όμως και αν είναι έτσι, σε δημιουργούς
όπως ο Chaplin ή ο Capra επιτελείται η μετουσιωτική κατάκτηση της λύτρωσης, παρότι αυτή δεν έχει πολλές φορές
αποκαλυπτικό περιεχόμενο. Μ.’ αυτή την έννοια ο κινηματογράφος είναι μεν «θεολογία», αλλά μια θεολογία πτώσης απ’
την χαρισματική «ταυτότητα» θείου και ανθρώπινου στοιχείου, μια θεολογία που περιγράφει την μαρτυρία και την θλίψη της απόρριψης - είτε της ανεύρεσης της αγάπης- εντός της
τραγωδίας της ύπαρξης. (Πρβλ. Ν. Κολοβού , Δοκίμια θεωρίας και κριτικής κινηματογράφου, 116-140)
9 Ο Neil Postman διαβλέπει ακριβώς εδώ την μετάπλαση του
πολιτισμού από πνευματικό σε τεχνοκρατικό. Στα περίφημα
έργα του: NEIL POSTMAN, Amusing Ourselves to Death:
Publik Discourse in the Age of Scow Business. New York,
Penguin Books, 1973, και NEIL POSTMAN “Technopoly,
Neil Postman and Alfred Knopf, 1992”, επιχειρεί να καταδείξει την μετάπλαση του πνευματικού πολιτισμού σε τεχνοκρατικό κάτω απ’ τους όρους και τις δομές της σύγχρονης
μεταμοντέρνας ύπαρξης. Ο Postman θεωρεί ότι η εξουσία
του τεχνοπωλίου «υπονόμευσε ολόκληρο το οικοδόμημα της
πίστης στα ιερά κείμενα και τελικά εξαφάνισε την πηγή από
την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι αντλούσαν την ηθική
εξουσία» (Βλ. Neil Postman, Τεχνοπώλιο: Η υποταγή του
πνευματικού πολιτισμού στην τεχνολογία, Καστανιώτης,
Αθήνα 1997, σ.165)
10 Σύμφωνα με τον De Bord ουσιαστικά το θέαμα δεν είναι
τίποτα άλλο παρά «το χρήμα με την μορφή της αφηρημένης
αναπαράστασης» (Βλ. GUY DE BORD, La Societa dello
spettacolo, σ. 12-36.) Το θέαμα είναι ο «σκοπός του υπάρχο-
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νεί «η φευγαλέα παρουσία του αιώνιου μέσα στο
ιστορικό».12
Ηδη ο Ricciotto Canudo συνέλαβε την «κοσμική θεολογία» του κινηματογράφου μιλώντας για
ένα «νέο ναό», όπου θα μπορούσαν να συνυπάρχουν η «ευχαρίστηση του θεάματος και η ευχαρίστηση της αισθητικής λατρείας»13. Το θεμελιώδες
εδώ εδράζεται στο ότι ο Canudo δεν συλλαμβάνει
μόνο την «κοσμική μεσσιανικότητα» του κινηματογράφου, όσο την ίδια την αυτοθέαση του υποκειμένου με την μορφή αντικειμένου. Η «θεολογία» εδώ είναι ότι το υποκείμενο αυτοαποθεώνει
το εγώ του πάνω στο πανί ως «αντικειμενικό Θεό»,
και θέλει το ίδιο να ζεί εκεί, να βιώσει εκεί την απωλεσθείσα πραγματικότητά του, χωρίς όμως αυτός ο
Θεός του να είναι αποκαλυπτικός.14
Όλοι μας συγκλονιζόμαστε απ’ την ιερουργία
της περιπλάνησης του Charlie Chaplin, όλοι μας
θέλουμε να συμμετάσχουμε στην έκφραση της
αγάπης του, κανείς μας όμως δεν είναι ρακένδυτος
όπως αυτός!
Εδώ αναδεικνύεται η «θεολογική ουσία» του
κινηματογράφου. Ο ίδιος αποτελεί την ανάγκη
του ανθρώπου να καταδείξει τον «ουρανό της

ντος τρόπου παραγωγής», είναι η κρυμμένη «οικονομία η
αναπτυσσόμενη δι’ εαυτήν», ώστε να οδηγήσει σε μιά γενικευμένη «διολίσθηση του Είναι στο φαίνεσθαι». Η απόλυτη
απόρριψη της καθαρής οντολογίας παρουσιάζεται ως απατηλός παράδεισος, ως το «κακό όνειρο της αλυσοδεμένης κοινωνίας, που τελικά δεν εκφράζει παρά την επιθυμία της να
κοιμηθεί! Το θέαμα είναι ο φρουρός αυτού του ύπνου» . Για
την κοινωνία του θεάματος γενικά βλέπε: Mario Perniola,
La Societι dei simulacri, Nuova casa editrice L. Cappelli,
1983. N. Stevenson, Understanding Media Cultures, Social
Theory and Mass Communication, Sage, Longon 1995. N.
Postman, Amousing Ourselves to Death, Publik Discourse
in the Age of the Show Business», Penguin Books, New York,
1985.
11 Ο Epstein επιχειρεί να ανακαλύψει την «φωτογενειακή
οντολογία» του κινηματογράφου ανασκευάζοντας την αναπαραστατικότητα της πραγματικότητας με έναν μυστηριακά
εικονικό τρόπο: «Θα ορίσω ως φωτογενική κάθε πλευρά των
πραγμάτων, των όντων και των ψυχών που αναπτύσσει την
ηθική τους ποιότητα διαμέσου της κινηματογραφικής αναπαραγωγής» (Βλ. Zean Epstein, Le cinema vu de l ‘Etna, Les
Ecrivains Reunis, Paris 1926. Από : Ειρ. Στάθη, Θεωρίες του
κινηματογράφου, σ. 77.) Γενικά για τις θεωρητικές προσεγγίσεις του Zean Epstein βλέπε: J.Erstein, Cinema du diable,
Melot, Paris 1947. J.Epstein, Bonzour cinema, Edisions de
la Sirene, Paris 1921. J.Epstein, Η νόηση μιας μηχανής, Αιγόκερως, Αθήνα 1986.
12 Βλ. Σάββα Μιχαήλ, «Ο Αντρέ Μπαζέν ως αντίφαση», εισαγωγή στό: Αν. Μπαζέν, Τι είναι ο κινηματογράφος. 1. Οντολογία και γλώσσα, Αιγόκερως, Αθήνα 1988, σ.12.
13 Ο Ricciotto Canudo είναι ο πρώτος που αποκάλεσε τον κι-
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νηματογράφο «έβδομη τέχνη», ένα χαρακτηρισμό που, παρά
τις εκάστοτε αντιρρήσεις, γίνεται αποδεκτός ακόμα και σήμερα. Κυριότερα κειμενά του είναι: Ricciotto Canudo, «Trionfo
del Cinematografo», στο «Nuovo Giornale», Φλωρεντία 25
Νοεμβρίου 1908. Ρ. Κανούδο, «Η γέννηση μιας έκτης τέχνης», περιοδικό Φίλμ, τχ. 22, 1982 (έγινε έβδομη αργότερα
με την προσθήκη του χορού στις τέχνες) Ricciotto Canudo,
«Il cinema. Settima arte o demiourgia?», στο Riccardo Redi,
L’ officina delle immagini, Bianco e Nero, Roma 1966, σ.
266-283. Εξαίρετη εργασία σχετικά με την θεωρητική κατόπτευση του Canudo έχει προσφέρει η Ειρήνη Στάθη. Βλέπε:
Ειρ. Στάθη, Θεωρίες του κινηματογράφου, Αιγόκερως 2002,
σ. 123-135.
14 Ο Eudokimoff έχει συλλάβει τέλεια την τραγωδία της σύγχρονης τέχνης. Η κατάργηση του μελοδραματισμού, του νατουραλιστικού μιμητισμού και της ψεύτικης ηθικής απάλλαξαν την τέχνη απ’ την ψευδεπίγραφη «ιουδαϊκή» μορφή
της, ωστόσο μέσα στην έσχατη αποδόμηση οι δημιουργοί δεν
είχαν να προτάξουν κανένα «ξαναποκτηνένο Cogito» γιατί
τους έλειπε η βύθιση στην πρωτοπηγική ενσάρκωση: Ο Paul
Eudokimoff γράφει: « Η σύγχρονη τέχνη δεν έχει εμπρός της
καμμιά δυνατότητα για εξέλιξη, επειδή ουσιαστικά είναι ανακουφιστική κατεδάφιση όλων των φρικτών ασχημοτήτων
των αιώνων της παρακμής. Η αφηρημένη τέχνη στο πιό προχωρημένο της σημείο ξαναβρίσκει την ελευθερία παρθένα
από κάθε μορφική προκατάληψη. Η εξωτερική μορφή έχει
διαλυθεί, αλλά η προσπέλαση στην εσωτερική μορφή αποφράσσεται απ’ τον άγγελο με την πύρινη ρομφαία! Δεν θα
ανοιγεί παρά με το βάπτισμα, δηλαδή με τον θάνατο. Ο καλλιτέχνης δεν θα ξαναβρεί την ιερωσύνη του παρά μόνο ασκώντας μια θεοφαντική ιερωσύνη» ( Βλ. Paul Eudokimoff, Η
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σάρκωσής του» την ώρα που ο ίδιος είναι ανάξιος
-στον τομέα της μαρτυρικής ενανθρώπησης- γι’
αυτόν τον ουρανό! Ο μύθος αναπαράγεται αλλά
όχι ως οντολογία.
Γι’ αυτό το λόγο η πλήρης και έσχατη απόδοση
της οντολογίας του κινηματογράφου εκφράστηκε
ως «οντολογία στις πτώσεις» της, γιατί μεσολαβούσε ακριβώς το «εγώ» στην «αποκάλυψη» που
αυτός επιχειρούσε και πάντα γινόταν ένα αγκάθι
στις πράξεις της αποκαλυπτικής, θυσιαζόμενης
αγάπης.15
Στον κινηματογράφο πράγματι εκδηλώθηκαν
όλες οι μορφές αυτές, ακριβώς όπως στην Αποκάλυψη δεν θα θεαθεί μόνο η έσχατη «Δόξα», αλλά

θεατής απ’ την ώρα που συσκοτίζεται η αίθουσα προβολής απομονώνεται απ’ τον περίγυρό
του. Αρχίζει μια αυτόνομη και ανεξάρτητη
απ’ τους υπόλοιπους σχέση με την ταινία που
προβάλλεται. Το σκοτάδι ορθώνει γύρω του
ένα ρευστό διαχωρισμό απ’ τον άλλο χώρο,
ενώ η ίδια η ταινία με την διαδικασία της ταύτισης επιτείνει αυτή την νοητή αποκοπή του.
Η άποψη αυτή είναι βάσιμη ως ένα βαθμό. Το
ίδιο πραγματική όμως είναι η έξοδος του θεατή
από την ατομική του κατοικία και η εκούσια
ανάμιξή του στο κοινό μιας δημόσιας κινηματογραφικής προβολής. Η παρουσία του σ’ αυτή
τη συλλογική θέαση είναι μια θετική πράξη
κοινωνικής συμμετοχής σε ένα κατ’ εξοχήν
κοινωνικό γεγονός»16
Η δύναμη αυτού του μέσου ήταν τόσο φοβερή,
ώστε με τον καιρό η πραγματικότητα να ερμηνεύεται μέσα απ’ τον κινηματογράφο, παρά ο κινηματογράφος να ερμηνεύει την πραγματικότητα! Ο
Pier Paolo Pazolini πίστευε ότι η διαφορά ανάμεσα
στη ζωή και τον κινηματογράφο είναι αμελητέα.

και τα τάγματα των δαιμόνων.
Όλες οι ερμηνείες της ζωής, ρεαλιστική, ιδεαλιστική, φανταστική, σουρρεαλιστική, υπαρξιακή,
αποκαλυπτική, απεικονίστηκαν
στην τέχνη της κινηματογραφίας,
αναπλάθοντας έτσι την πραγματικότητα σε μια «μεσολάβηση» μεγαλύτερη απ’ τον ίδιο τον εαυτό της!
«Υποστηρίζεται η άποψη ότι ο

Ορθοδοξία, σ.415. )
15 Δεν έχουμε εδώ μια διαλεκτική σχέση απουσίας- παρουσίας, όπως πίστευε ο Lukats στο περίφημα κείμενό του για
τον κινηματογράφο (Βλ. G.Lukats, «Gedanken zu einer
Aesthetik des Kinos», Frankfurter Zeitung, στις 10 Σεπτεμβρίου 1913), γιατί ο Lukats έβλεπε την «αναξιότητα» του κινηματογράφου μάλλον στην σχέση του με το θέατρο, με την
μορφή αναπαράστασης που είναι πιο κοντινή σε σχέση με
τον κινηματογράφο. Αντίθετα ο κινηματογράφος δεν αυτοαναιρείται τόσο σε σχέση με την μη-δυνατότητα της ζωντανής
θεατρικής εμπειρίας που ο ίδιος δεν δύναται να εμπεριέχει,
όσο μάλλον απ’ την αδυνατότητα του να υπερβεί την μιμη-
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«Η διαφορά, λοιπόν, ανάμεσα στη ζωή και τον
κινηματογράφο είναι αμελητέα… Η ίδια γενική
σημειολογία που περιγράφει τη ζωή, μπορεί
να περιγράψει και τον κινηματογράφο. Γι’
αυτό το λόγο, μια πράξη που συμβαίνει στη ζωή, έχει ως σημαινόμενο το
νόημά της, ενώ μια πράξη που συμβαίνει στον κινηματογράφο έχει ως
σημαινόμενο το σημαινόμενο της
ίδιας πράξης, όταν συμβαίνει στη
ζωή και άρα δεν κατακτά το νόημά
της παρά μόνον έμμεσα. Η διαφορά,
λοιπόν, που υπάρχει ανάμεσα στη
ζωή και τον κινηματογράφο είναι
ότι σε μια ταινία, μια πράξη -ή εικονογραφικό σημείο ή εκφραστικό
μέσο ή ένα αναπαραγόμενο ζωντανό
σύνταγμα- έχει ως σημαινόμενο το
τική αναπαράσταση και να την μετατρέψει σε ενσαρκωμένη
πραγματικότητα. Θεολογικά είναι ο Πέτρος που θέλει να
προχωρήσει στο νερό, αλλά πιστεύει μόνο στον κόσμο του,
και γι’ αυτό ακριβώς βυθίζεται. Αυτό είναι όλος ο κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος κατέχει και παρουσιάζει (από
θεολογική σκοπιά) την τέλεια παρουσία του κόσμου ακριβώς
στην πτωτική βυθισή του, είναι μια εσφαλμένη ενσάρκωση
που δεν μπορεί να σπρώξει σε μια πραγματική! Για τις διαλεκτικές σχέσεις απουσίας-παρουσίας στο σύγχρονο κόσμο
βλέπε την εργασία μου: Β. Γαϊτάνη, Η απουσία της παρουσίας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1994.
16 Βλ. Ν. Κολοβού, Κοινωνιολογία του κινηματογράφου, σ.
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σημανόμενο της ανάλογης πραγματικής πράξης,
που επιτελείται από κάποια πρόσωπα στο ίδιο φυσικό και κοινωνικό πλαίσιο, αλλά το νόημά της είναι ήδη ολοκληρωμένο και αποκρυπτογραφημένο
σαν να είχε επέλθει ο θάνατος.»17
Ποτέ στην ιστορία του κόσμου δεν είχε επέλθει μιά τέτοια απόλυτη μεσολάβηση, γιατί η λογοτεχνία - που μέχρι τότε εδραίωνε την ταύτιση του
υποκειμένου με τον κεντρικό ήρωα - διέφερε κατά
πολύ, εφόσον ενείχε τουλάχιστον το στοιχείο της
αφαιρετικής εσωτερικότητας του αναγνώστη.

και τη θέση του μέσα σ’ αυτήν… Δείχνοντας
με πιο προτσές μεταμόρφωσης μια γνώση ή
μια αναπαράσταση γίνεται οθονική ύλη και
με πιο άλλο προτσές αυτή η φιλμική ύλη μεταμορφώνεται σε γνώση και αναπαράσταση στο
θεατή.»19
Σε σημαντικά έργα του κινηματογράφου
υπήρξε η δυνατότητα μιας υπέρβασης, ώστε η μυθοπλασία να οδηγείται παράλληλα σε θεολογική
υπέρβαση.

Εκείνο που συνιστά το μεγαλείο του κινηματογράφου, αλλά παράλληλα και την εξαιρετική
πολυπλοκότητά του, είναι ότι αποτελεί ένα άθροισμα, μια σύνθεση πολλών άλλων τεχνών. Ο ίδιος
ο κινηματογράφος είναι το «μοντάζ» των τεχνών
του. Το σενάριο είναι η λογοτεχνία του, η ηθοποιία το θεατρό του, η ηχητική συνοδεία η μουσική
συνθεσή του.
Αλλά η βαθύτερη ουσία του, η απεικόνιση του
«φαίνεσθαι» όταν αυτό εκληφθεί ως είναι», είναι στο βάθος της ουσίας του η ίδια η πλατωνική
«δόξα» της θέασης,18 μια πλατωνική δόξα όμως που
δεν είναι ξεπεσμένη από την απόλυτη ιδέα, αλλά
που τώρα έχει απολυτοποιηθεί και ίσως μέσα σ’
αυτή την απολυτοποίησή της να αποτελεί και την
βασική ουσία της σύγχρονης πραγματικότητας.
«Η πραγματικότητα του θεατή μπροστά σε
μια φιλμική αναπαράσταση του πραγματικού,
ομοιόμορφη με τα πράγματα που βλέπει, συνεπάγεται μια ψευδαίσθηση που είναι ιδεολογικά προσδιορισμένη. Την ψευδαίσθηση ότι η
ίδια η πραγματικότητα υπάρχει μέσα και
έξω απ’ το φιλμικό κείμενο, και πιθανόν να
μένει αμετάλλακτη. Ο κινηματογράφος τουλάχιστον, δεν μπορεί παρά μόνο να την αναπαράγει, όχι και να την αλλά ζει. Όντας μέσο που
ελέγχεται ιδεολογικά απ’ την άρχουσα τάξη,
δεν μπορεί παρά να αναπαριστάνει πράγματα
που είναι σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τα
συμφέροντα αυτής της τάξης. Μόνο ένας υλιστικός κινηματογράφος έχει την δυνατότητα
να αλλάξει αυτήν την λειτουργία. Διαλύοντας
την ψευδαισθητική εντύπωση της πραγματικότητας και βοηθώντας τον θεατή να αναγνωρίσει το παγιδευτικό, απατηλό συστημά της
98
17 Βλ.Pier Paolo Pazolini, Ο κινηματογράφος της ποίησης,
Αιγόκερως, Αθήνα 1989, σ.68.
18 Για την πλατωνική «δόξα» βλέπε: Georgios Farantos,
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Και παρότι σπουδαίες κινηματογραφικές ταινίες δεν μετέβαλαν μόνο το Eίναι σε φαίνεσθαι,
αλλά σε μια μετουσιωτική ανάκτηση και το φαίνεσθαι σε Eίναι (όπως «Τα φώτα της πόλης» του
Chaplin, ο «Κλέφτης Ποδηλάτων» του De Sika , ή
«Το Πάθος της Ζαν ντ’ Αρκ» του Dreyer), το θέαμα παρέμεινε έκθετο στις περισσότερες εκφάνσεις
του στο να είναι πια η αποστέρηση του εσωτερικού. Ο κινηματογράφος, θεολογικά, ως το «απέ-

Platons Philosophie der Periagoge, Verlag Königshausen
und Neumann, Wützburg 1979, σ. 39, 88-89.
19 Βλ. Ν.Κολοβού, Δοκίμια θεωρίας και κριτικής κινηματογράφου, σ.123.
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ναντι» της μη-μαρτυρίας, είναι πάντα το απόλυτα
μεσολαβούμενο εξωτερικό, είναι η μεταφορά
της μαρτυρίας χωρίς αίμα στον ιδεόπλαστο ουρανό, είναι ο ψεύτικος εικονικός συνειρμός της μηαγιοπνευματικής ιερουργίας των πραγμάτων.
Ουσιαστικά το θέαμα είναι η αφαιρετική εικόνα μετατρεπόμενη σε υλική δύναμη.
«Το θέαμα δεν δύναται να κατανοηθεί ως κατάχρηση του κόσμου της όρασης, ως το προϊόν των
τεχνικών μαζικής διάδοσης των εικόνων. Είναι
μάλλον ένα κοσμοείδωλο που έχει καταστεί πραγματικό, εκφραζόμενο υλικά»20. Είναι μια θεώρηση
του κόσμου που έχει αντικειμενοποιηθεί.
Η εικόνα, επομένως, στο θέαμα δεν είναι απλά
και μόνο μια αφαίρεση, είτε μια «υπνωτιστική λειτουργία», είναι τώρα πια το δεδομένο πεδίο μάχης
όπου εξαντλείται το «εμπόριο» του παραγωγού. Η
ύλη της εικόνας είναι η διαφήμιση και ύλη της διαφήμισης η ζωή του εμπορίου.
Η αφηρημένη εικόνα είναι πια υλική δύναμη,
είναι η «χρήση» του ίδιου του εμπορεύματος.
Ο Dedord παρατηρεί ότι εντός του θεάματος
ένα τμήμα του κόσμου αναπαρίσταται «ενώπιον
του ίδιου του κόσμου» και είναι «ανώτερο» από
αυτόν. Η αλλοτρίωση του θεατή από το αντικείμενο της παρατήρησής τους εκφράζεται ως εξής:
Όσο περισσότερο παρατηρεί, τόσο λιγότερο
ζει. Όσο περισσότερο αποδέχεται τον εαυτό του
εντός των κυρίαρχων εικόνων της ανάγκης, τόσο
λιγότερο κατανοεί την δική του ύπαρξη και την
δική του επιθυμία. Η εξωτερικότητα του θεάματος είναι πια η αφαίρεση όχι του ιδίου, αλλά κάποιου άλλου που αναπαριστά αυτήν την αφαίρεση.21 Αυτή είναι η αρχή του «φετιχισμού του
εμπορεύματος», όπου ο αισθητός κόσμος υποκαθίσταται από μια επιλογή εικόνων που υφίσταται
υπεράνω αυτού και ταυτοχρόνως κατορθώνει να
αναγνωριστεί ως η κατ’ εξοχήν πραγματικότητα.
Το θέαμα έχει διαβεί το κατώφλι της ίδιας
του της αφθονίας συνενώνοντας την γη σε
μια παγκόσμια αγορά.22
Δεν είναι μόνο η επικέντρωση του θεάματος

20 Βλ. Guy Debord, La Societa dello Spettacolo, σ.54.
21 Ο.π.,

σ. 63.
22 Ο.π.,σ. 67-68..
23 Ο Neil Postman διαβλέπει ακριβώς εδώ την μετάπλαση του πολιτισμού από πνευματικό σε τεχνοκρατικό. Στα
περίφημα έργα του: Neil Postman, “Amusing Ourselves to
Death: Public Discourse in the Age of Scow Business. New
York, Penguin Books, 1973” και Neil Postman, “Technopoly,
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στο «οπτικό θέμα», και άρα η πτώση απ’ την μήοπτική θέαση των ανώτερων αφηρημένων εννοιών, δεν είναι μόνο η μετάπλαση του λογοκεντρικού στοιχείου σε «εικονικό»23, είναι πάνω απ’ όλα
η ανασκεύαση μιας ζωής που πρέπει να ειδωθεί απ’
τον κόσμο και όχι απ’ τον Θεό. Ή μάλλον από έναν
«απολυτοποιημένο Θεό» εντός του κόσμου. Ο κινηματογράφος δεν είναι τόσο ο απόλυτος κόσμος,
όσο ο απόλυτος θεός της μεσολάβησης. Ίσως σ’ όλο
το τοπίο του κινηματογράφου -αν αυτός ειδωθεί
ως μια απόλυτη έκφραση απόδοσης μιας οντολογίας- ο άνθρωπος να θέλει εναγώνια να ειδωθεί απ’
τον Θεό, να αφήσει το χνάρι της δικής του ιερουργικής «καθ’ ομοίωσης» πάνω σε ένα εκφραστικό
μέσο. Κατά βάθος ίσως να θέλει να δει τον κόσμο,
όπως θα τον «έβλεπε» ένας υπερβατικός Θεός, με
άλλα λόγια, όπως μια ανώτερη υπερβατικότητα θα
ήθελε να θεαθεί τον κόσμο. Αυτό είναι το «δέον είναι» του κινηματογράφου.
Ο κινηματογράφος, μ’ άλλα λόγια, δείχνει θεαματικά εκείνο που ο ίδιος έχει απόλυτα μεταφέρει
στην εξωτερική αντανάκλαση του κόσμου, δείχνει
εκείνο που δεν μπορεί να πλάσει στην ενσάρκωσή
του στον χώρο της πραγματικότητας. Γι’ αυτό του
αρκεί να απεικονίζει αλλά όχι να μεταπλάθει! Δείχνει τέλεια την δομή είτε την πτώση των αξιών,
αλλά δεν μπορεί να οδηγήσει σε λύτρωση. Ωστόσο, μέσα σ’ αυτήν την ίδια την μη-δυνατότητα
εμπράγματης λύτρωσης αναδύει σε μερικές περιπτώσεις, έστω και απεγνωσμένα, την «δέουσα»
αγιοπνευματικότητα, μια θεολογία αυτού του
δέοντος. Είναι, δηλ. κατά βάθος μια θεώρηση το
πώς «θα έπρεπε να είναι» η κοσμική θεοπτία μιας
θεουργίας με την μορφή μιας κατεξοχήν κοσμικής
τέχνης!
Στην ταινία π.χ. «Αφήνοντας το Λας Βέγκας» η
θυσία της κοπέλλας είναι έξοχη στο μεγαλείο της,
δεν κατακρίνει, δεν δικάζει αλλά δεν μπορεί και
να λυτρώσει τον πονεμένο αλκοολικό. Δεν μπορεί να επαναφέρει την μετουσιωτική ανάκτηση.
Εκείνος νοιώθει την υπέρτατη αγάπη της, αλλά
με δυτικό τρόπο και όχι ορθόδοξο, την κατανοεί
αλλά δεν μπορεί να μεταστραφεί στην λύτρωση

Neil Postman and Alfred Knopf, 1992”, επιχειρεί να καταδείξει την μετάπλαση του πνευματικού πολιτισμού σε τεχνοκρατικό κάτω απ’ τους όρους και τις δομές της σύγχρονης
μεταμοντέρνας ύπαρξης. Ο Postman θεωρεί ότι η εξουσία
του τεχνοπωλίου «υπονόμευσε ολόκληρο το οικοδόμημα της
πίστης στα ιερά κείμενα και τελικά εξαφάνισε την πηγή από
την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι αντλούσαν την ηθική
εξουσία» (Βλ. Neil Postman, Τεχνοπώλιο, σ.165)
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από αυτήν. Πόση τεράστια διαφορά με την Σόνια
στο «Εγκλημα και Τιμωρία» όπου προτρέπει τον
Raskolnikoff στο μαρτύριό του, στην ίδια την παραδείσια μεταστροφή της αγίας χαράς μέσα από το
μαρτύριο του κατέργου.
Ουσιαστικά ο κινηματογράφος είναι μια αισθητική όπου το μοντέλο άλλοτε κατ’ ουσία εκφράζει τον ψυχολογικό πόθο της υποκατάστασης
του εσωτερικού κόσμου, και άλλοτε την εξιδανίκευση του μοντέλου της πραγματικότητας, ώστε
μέσω της υπέρβασής της να συμβολίζει πνευματικά γεγονότα. Τη σύνθεση των δύο αυτών τάσεων
πραγματοποιούν τα έργα των μεγάλων της κινηματογραφικής τέχνης.

Θεολογικές στιγμές υπήρξαν φυσικά ασυνείδητα είτε συνειδητά σε μεγάλες στιγμές του κινηματογράφου, αλλά παράλληλα υπήρξαν στιγμές
που αποθεώθηκε απ’ αυτόν (και εντός αυτού) η
ψυχική αλλοτρίωση, η καλύτερα -θεολογικά μιλώντας- η εσφαλμένη αγιοπνευματική διάκριση
στις πτωτικές της εκφράσεις.26
Οι πατέρες της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας, οι οποίοι βρίσκονται απείρως μακριά απ’
το απονεκρωμένο δόγμα της δυτικής προτεσταντικής μη-μυστηριακής θεολογίας, καθώς και ο
Ντοστογιέφσκι, διαβεβαιώνουν ότι το «δαιμονικό
πνεύμα» δεν έχει τίποτα από μόνο του.

Όπως γράφει ο έξοχος κριτικός και θεωρητικός Μπαζέν
«Ο κινηματογράφος εμφανίζεται, ως η ως προς
το χρόνο τελείωση της φωτογραφικής αντικειμενικότητας. Το φιλμ δεν περιορίζεται πια στο να μας
συντηρήσει το περιβλημένο απ’ τη χρονική του
στιγμή αντικείμενο, όπως το μέσα στο ήλεκτρο,
άθικτο από παράσιτα σώμα, ηλικίας χιλιετηρίδων.
Είναι η εφεύρεση που απελευθέρωσε την τέχνη
του μπαρόκ, απ’ τη σπασμωδική της καταληψία.
Για πρώτη φορά η εικόνα των πραγμάτων κατορθώνεται να είναι και η εικόνα της διάρκειάς τους
και η μούμια της αλλαγής τους». 24
Η ιστορική πραγματικότητα του θεάματος είναι ο κοινότοπος δρόμος για την κατανόηση της
διαχρονικής πορείας του κινηματογράφου, ως τέχνης και ως βιομηχανίας, αλλά και παράλληλα ως
μια κατάδειξη της ίδιας της μεσολαβημένης πραγματικότητας.
Μια αποσπασματική θεώρηση δύο κινηματογραφικών δημιουργών25 του Charlie Chaplin
και του Carl Theodor Dreyer με κριτικές παρατηρήσεις, θα επιχειρήσουμε εδώ, αναδεικνύοντας στο τέλος του κειμένου μας την «θεολογική
υπέρβαση».

24 Βλ.

Andre Bazen, Τι είναι ο κινηματογράφος, Αιγόκερως
1988, σ.22
25 Ως πηγές για την ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου
και ως οδηγητικοί μίτοι στο μικρό αυτό κείμενό μας χρησιμοποιήθηκαν οι εκδόσεις: SADOUL(G.), Histoire generale
du cinema, I, Denoel, Paris 1948. (ελληνική έκδοση: Εκδόσεις Φέξη, Αθήνα 1974). CURCIO (Εγκ.), Il mondo del
Cinematografo, Armando Curcio Editore, 1968. (ελληνική
έκδοση: Ο κόσμος του κινηματογράφου. Εκδόσεις Χάρη
Ζολινδάκη, Αθήνα 1969.) Το υπέροχο αυτό έργο σε επιμέλεια των Vincenzo Baldieri, Gugliemo Mangili, Michele
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Giampietro, Giorgio Vergano και Giuseppe Sibilla, περιέχει σημαντικότατες πληροφορίες για την ιστορία, την εξέλιξη και τις κοινωνικές επιδράσεις του κινηματογράφου.
RONDOLINO(G.),Storia del cinema, Τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, La
Casa Utet, Torino 1988. MARIOTTI (F.), Cinecitta. Tra
Cronaca e Storia 1937-1989, Roma 1990. RINDER(K.),
Ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, Αιγόκερως,
Αθήνα 2000. KATZ (E.), The Film Encyklopedia, Harper
Publishers, 1994. LIZZANI(K.), Il cinema Italiano, Vol. I,
II, 1985. NOWELL- SMITH GEOFFREY(ed.), The Oxford
History of World Cinema. The Definitive History of Cinema
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Στηρίζεται ολόκληρο στο πνεύμα της αγάπης
αντεστραμμένα σε αρνητικές μορφές, στηρίζεται
και αναδύεται όταν το πνεύμα της αγάπης εκφραστεί στις πτώσεις και αλλοιώσεις του. Δέχεται
ψευδεπίγραφα την αγάπη και την μεταπλάθει σε
πάθος, οικειοποιείται το Άγιο Πνεύμα αρνητικά
και το μετατρέπει σε υφολογικό συνειρμό, δέχεται
δήθεν τον Θεό και τον μεταστρέφει σε ανύπαρκτο
λειτουργικό μυστήριο, δηλ. σε έναν φαντασιακό
ρεμβασμό ανθρώπων.
Ίσως με όμοιο τρόπο κι ο κινηματογράφος να
εξέφρασε κι αυτός αναποδογυρισμένα και αλλοιωμένα αυτή την πρώτη απόλυτη πρωταρχή. Ίσως,
όποτε αποτόλμησε να εκφραστεί με μελοδραματικές, είτε στρουκτουραλιστικές, είτε υπερρεαλιστικές, είτε υπαρξιακές ερμηνείες να αναζήτησε
κι αυτός εκείνο το πρωταρχικό «αγιο-πνευματικό
απόλυτο», μόνο που στις περισσότερες περιπτώσεις το αποκάλυψε πονεμένα και κυνικά ως μια
πτωτική κατεδάφιση.
Αλλά ακριβώς αυτή η πτωτική κατεδάφιση
ήταν και αποκάλυψη τής «αλήθειας της πραγματικότητας του κόσμου», αποκάλυψη της πεπερασμένης του ένδειας, εφόσον μέσα σ’ αυτόν η ίδια
η ζωή ανακάλυπτε απόλυτα και ξεκάθαρα τον
εαυτό της.27
Άραγε μήπως σε μεγάλες κινηματογραφικές
στιγμές δεν φαίνεται αντεστραμμένη αυτή η απόλυτη αναζήτηση, δεν φαίνεται η θλιμμένη ένδεια
του θεάματος που όμως αναζητεί την αρχέγονη θεουργία;
Μήπως ο δαιμονικός ερωτισμός του Erich
von Stroheim δεν αναζητά το απόλυτο της μηξεπεσμένης αγάπης η οποία ακριβώς ως αποκαλυπτικά απόλυτη εκφράζεται και ως απόλυτη στις
πτώσεις της;28

Worldwide, Oxford University Press, 1997. Ως λεξικό σκηνοθετών του παγκόσμιου κινηματογράφου χρησιμοποιήθηκε
η έξοχη εργασία του ΣΤΑΘΗ ΒΑΛΟΥΚΟΥ στην Δ’ Εκδοσή
της στις εκδόσεις «Αιγόκερως»: ΒΑΛΟΥΚΟΣ(Στ.), Λεξικό
σκηνοθετών του παγκόσμιου κινηματογράφου, Αιγόκερως,
Αθήνα 1999. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης η περιοδική έκδοση
ΣΙΝΕΜΑ (100 χρόνια κινηματογράφος) των εκδόσεων ΠΗΓΑΣΟΣ σε επιμέλεια Ηλία Φραγκούλη καθώς και η έκδοση «Το βιβλίο του Σινεμά», Καστανιώτης, Αθήνα 2001. (Βλ.
«The Movie Book», Phaidon Press Limited, London 1999.)
26 Όπως ο Πλάτωνας ως ανώτατη μορφή έκφρασης αρνήθηκε τον ίδιο τον κλασσικό άνθρωπο και ζήτησε μια επιστροφή
σε μια στάση απέναντι στον κόσμο μέσα στην οποία όχι πια
ο άνθρωπος αλλά ο Θεός είναι το μέτρο όλων των πραγμάτων, έτσι και ο κινηματογράφος αναζητά την ανώτατη αιτία
θεολογικής υφής πίσω απ’ τα φαινόμενα, την εκφράζει όμως
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Μήπως οι περιπλανήσεις του ρακένδυτου, περιπλανώμενου Charlie Chaplin δεν εκφράζουν
την ίδια την ιερουργία της ενσάρκωσης του θεϊκού
ως αγαπητική κοινωνία μιας πρωτοπηγικής αγνότητας στην αρένα της φτωχικής, ταπεινής και καταφρονεμένης μαρτυρίας του;
Μήπως η ίδια η περιπλάνηση του Ματζιοράνι
στο «Il ladro di Βiccikletta»(Ο Κλέφτης των ποδηλάτων) του Vittorio De Sika δεν είναι άραγε ο αισθητικός «αποθεωτικός πίνακας της περιπλάνησης του
καταφρονεμένου Χριστού» στο σύγχρονο κόσμο;
Μήπως ο Zean Reno στην ταινία «Leon» δεν
είναι -βοηθώντας το κοριτσάκι στην δική του χαωτική περιπλάνηση - ένας απόλυτος λυτρωτικός
πατέρας (σε υπέρβαση της καραμαζωφικής σημασίας )που όλη η ανθρώπινη ύπαρξη εναγώνια αναζητεί μέσα στην χαμένη υιοθεσία του κόσμου;
Όλα καταλήγουν, είτε το θέλουμε, είτε όχι, σε
μια είτε θετική, είτε αρνητικά αντεστραμμένη
Θεολογία που όμως αναζητεί την οντολογικά θετική επαναθεμελίωσή της !
Ίσως, έτσι, η κινηματογραφική μεσολάβηση να μην είναι πια το «πρωθύστερο» θεμελιώδες
εμπόριο της καταστροφικής «νέας τάξης», (κάτι δηλαδή που κυνικά προηγείται της ίδιας της -μαρξιστικά και όχι μόνο- εποικοδομικής «πνευματικής»
εδραίωσης), παρά η συμφιλίωση μιας μεταρσιωτικής ενότητας εμπειρικού και υπερ-εμπειρικού,
συνειρμικού και αγιοπνευματικού, η εναγώνια
αναζήτηση που κατανοείται μόνο στο φως της
πνευματικότητας της αρχοντικής, ιωάννειας -και
γι’ αυτό πάντα- ορθόδοξης αγάπης!
Με διαφορετικούς τρόπους σε δύο μεγάλους
σκηνοθέτες, τον Charlie Chaplin και τον Theodor
Dreyer επιχειρήθηκε να θεμελιωθεί μια «θεολογία»
του κινηματογράφου. 
■

με όλες τις φαινομενικά πτωτικές μορφές της. (Βλ. Κώστα
Παπαϊωάννου, Μάζα και Ιστορία, Εναλλακτικές Εκδόσεις,
Αθήνα 2003, σ. 71-72).
27 Πρβλ. Ronald Holloway, Beyond the Image (Approaches
to the religious Dimension in the Cinema), σ. 102.
28 «Ο φακός του Στροχάιμ πολύ συχνά στρέφεται προς τη
βρώμικη και ποταπή ζωή. Οι εικόνες του σκηνοθέτη αγκαλιάζουν (σε κοντινά ή γκρό πλάνα) την πιο ωμή και χυδαία
πραγματικότητα. Δίχως υποκρισίες, σκύβει προσεκτικός
πάνω από τους πόθους των ηρώων του, ακολουθεί την τροχιά τους χωρίς να φοβάται ούτε τη διαστροφή, ούτε την απέχθεια. Ο νατουραλισμός αυτός γκρεμίζει τους φραγμούς
του καθωσπρεπισμού και της ηθικής συμβατικότητας» (Βλ.
Θ.Σούμας, Ερωτας, Ψυχολογία και Αισθητική στο Χολλυγουντιανό σινεμά, Αιγόκερως 1992, σ.14. )
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ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
l Toυ Κλείτου Ιωαννίδη
Διδάκτορος Φιλοσοφίας,
Θρησκειολόγου

Ο

ταν λέμε ηθική, εννοούμε το πρακτέον, εννοούμε το δέον και η εποχή μας, τα χρόνια που περνάμε,
μαστίζονται από μεγάλη ηθική
κρίση, δηλαδή οι άνθρωποι δεν
ξέρουν ποιο είναι το δέον και δεν ξέρουν πώς να
ενεργήσουν και να πράξουν.
Ζούμε, όπως έλεγε ο Αϊνστάιν, στην εποχή
των τελείων μέσων, αλλά και των συγκεχυμένων σκοπών. Επειδή η μόρφωσή μου είναι φιλοσοφική και η φιλοσοφία ασχολείται με την εύρεση της αληθείας, θα επικεντρωθώ στην αιτία,
γιατί χωρίς την εύρεση της αιτίας δεν μπορεί να
ευρεθεί η αλήθεια.
Ζούμε σε μια εποχή, που είναι η κορύφωση
εκείνου που ξεκίνησε την περίοδο της Αναγεννήσεως. Το καπιταλιστικό σύστημα έχει φτάσει
στα όρια του και ίσως ζούμε στη μετακαπιταλιστική εποχή. Δηλαδή, όταν λέμε καπιταλισμός,
εννοούμε κέρδος, εννοούμε ιδιοκτησία, εννοούμε ιδιοτέλεια. Όλα τα άλλα είναι ψευδοαισθητισμός, διαφήμιση και επιφάνεια, τ’ ακούμε από
τις τράπεζες, χρηματιστηριακούς οργανισμούς,
εταιρείες και ούτω καθεξής.
Η ουσία είναι ότι πίσω από αυτό το σύστημα,
που είναι καθαρά υλιστικό, υπάρχει ιδιοτέλεια,
ιδιοκτησία και το κέρδος. Όμως το κέρδος και η
ιδιοτέλεια προς τα πού κατευθύνονται; Προς τον
συνάνθρωπό μας, τον αδελφό μας, προς τον γιο
μας, προς την θυγατέρα μας, προς ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Κερδίζω εις βάρος του αδελφού μου.
Κερδίζω εις βάρος της κοινωνίας. Κερδίζω εις βάρος αξιών και αρχών. Και επειδή μιλήσαμε για το
πρακτέον και το δέον, οι αξίες και οι αρχές στην
καπιταλιστική κοινωνία δεν υφίστανται.
Λέει ο Σαρκοζί θα ηθικοποιήσουμε τον καπιEνατενίσεις



ταλισμό. Μα μπορεί το ανήθικο να γίνει ηθικό;
Αφού από την φύση του είναι ένα ανέντιμο και
ανήθικο σύστημα. Εγώ, δεν υπήρξα ούτε ήμουν
ποτέ κουμουνιστής, λέγοντας αυτά τα πράγματα. Κάνω απλώς διάγνωση του φαινομένου της
ηθικής κρίσης, η οποία μαστίζει τα χρόνια μας
και τις μέρες μας και της οποίας κρίσης τις συνέπειες βλέπουμε να απειλούν την ανθρωπότητα, απειλώντας πρωτίστως την νεότητα. Παίρνω
ένα σύγχρονο πρόβλημα με πλανητικές εκτάσεις
και προεκτάσεις, δίκην παραδείγματος.
Έχω αντιμετωπίσει αρκετές περιπτώσεις
ανθρώπων που έπασχαν και πάσχουν από ουσιοεξάρτηση με ένα και μόνο μέσο: την επιστροφή
στο ιερό. Μετά την Αναγέννηση, όπως ανέφερα
προηγουμένως, άρχισε η αποϊέρωση του κόσμου.
Σιγά σιγά η ανθρωπότητα, εξαιτίας της ανάπτυξης της γνώσης και της επιστήμης, έφυγε από
τις μεσαιωνικές δομές της κοινωνίας οι οποίες
ήταν, καθαρά θρησκευτικές, με συνέπειες πολύ
σημαντικές πάνω στην όλη υπόσταση του ανθρωπίνου γένους. Με αποκορύφωμα, όπως έλεγε
ο Μαξ Βέμπερ, τον καθαγιασμό της εργασίας από
τον προτεσταντισμό και τη γέννηση του καπιταλισμού. Καθαγιάζοντας την εργασία, οι προτεστάντες γέννησαν τον καπιταλισμό, ο οποίος
σταδιακά οδήγησε στη σημερινή κατάσταση των
Golden Boys, οι οποίοι έφεραν την οικονομική
κρίση στην ανθρωπότητα και οι νέοι καλούνται,
ως μια πλευρά του κοινωνικού ιστού, να πληρώσουν τις συνέπειες της κατάστασης αυτής, την
οποία αντιμετωπίζει το ανθρώπινο γένος, και καλούνται να οπλίσουν τους εαυτούς τους με τέτοια
αντισώματα, ώστε να μην χρειάζεται καμιά υπηρεσία απεξάρτησης και να μην χρειάζεται όλος
αυτός ο αγώνας και η κινητοποίηση εκ μέρους
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της κοινωνίας, των φορέων και των υπουργείων
υγείας και άλλων, ώστε να μειωθεί το κακό.

στο κεφάλι και σε ναρκώνει και μετά αρχίζουν τα
υπόλοιπα.

Εάν καταφέρουμε να πείσουμε τους νέους να
οπλιστούν με αυτά τα όπλα, τα οποία είναι άτρωτα
και τα οποία διέθεταν οι προηγούμενες γενεές, τότε
το πρόβλημα θα απαλειφθεί και θα είναι ιστορία
του παρελθόντος. Αυτά που λέγω δεν είναι λόγια
μαγικά για να φύγουμε από το πρόβλημα με τρόπο
αυτόματο. Εξαιτίας ανθρωπίνων λαθών, του ιερατείου πρωτίστως, ταυτίσαμε το Θεό με μια τάξη
ανθρώπων, που είναι οι αξιωματούχοι της Εκκλησίας, σε ανατολή και δύση, στη Ρωμαιοκαθολική
Εκκλησία, στον Προτεσταντισμό και στη δική μας
Ορθόδοξη Εκκλησία.
Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Άλλο Χριστός και Εκκλησία και άλλο ιερατικοί φορείς. Μεταξύ του ιερατείου βρίσκεις αγίους ανθρώπους,
οσίους και μάρτυρες, μια όμως πληθώρα ανθρώπων δεν μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα προς
μίμηση, το αντίθετο. Και βλέπουμε τι συμβαίνει
στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία με τα σεξουαλικά
παρέκτροπα. Συνεπώς, όταν λέμε ιερό, θα πρέπει
να το αναλύσουμε και πώς θα βοηθήσουμε τους
ανθρώπους να οπλιστούν με την ιερότητα. Έξω
από το ιερό, κατά την γνώμη μου, υπάρχει το κενό,
υπάρχει το αδιέξοδο, υπάρχει ο θάνατος και οι
σημερινοί άνθρωποι, όσοι δεν οπλίστηκαν με δυνάμεις κριτικές, με δυνάμεις αντίστασης, που να
έχουν μέσα τους τη δύναμη να αναλύσουν σωστά,
να ερμηνεύσουν σωστά και να σηματοδοτήσουν
σωστά το θείο, τότε αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται
σε μεγάλο κίνδυνο. Εάν πάτε το βράδυ σε νυκτερινά κέντρα στα οποία συχνάζουν οι νέοι (πήγα πολλές φορές και πάω, για σκοπούς εμπειρίας και προχθές ήμουν σε χώρους όπου συχνάζουν άνθρωποι
με πολλά προβλήματα: σεξουαλικά, επαγγελματικά, οικογενειακά και είναι χρήστες), βλέπεις ότι οι
άνθρωποι αυτοί βρίσκονται προ του κενού ή είναι
ήδη στο κενό, είναι άδειοι, είναι κούφιοι, ακούν
εκείνη τη βάρβαρη μουσική, η οποία τους προσφέρεται ως πανάκεια στα προβλήματά τους και
επιτυγχάνεται το αντίθετο. Αντί της ύψωσης των
ανθρώπων σε ανώτερα επίπεδα, επιτυγχάνεται το
αντίθετο. Επιτυγχάνεται η καταβαράθρωση και
η καταρράκωση του νευρικού τους συστήματος,
αλλά και της όλης προσωπικότητάς των. Εάν μείνεις 2-3 ώρες, η καταστροφική δύναμη του ήχου,
που έπρεπε η χρήση να είναι δημιουργική και
ανοδική, θα σε οδηγήσει, σιγά σιγά στην παθητικότητα και στη νάρκωση, πριν πάρεις ναρκωτικά,
μόνο και μόνο με την χρήση εκείνου του μουσικού
ΜΠΑΜΠ ΜΠΑΜΠ ΜΠΑΜΠ, το οποίο σου χτυπά

Ένας όμως άνθρωπος, ο οποίος από το σπίτι
του, από το σχολείο του, από το πανεπιστήμιό του
οπλίστηκε πνευματικά, διότι το πρόβλημα των
νέων και της ανθρωπότητας είναι πνευματικό (το
θέμα της ψυχικής υγείας είναι πνευματικό, δεν είναι καθόλου εμπορευματικό, καθόλου τραπεζικό,
καθόλου οικονομικό), διότι, όπως σκέπτεται ο άνθρωπος, ο οποίος διαφέρει από τα ζώα, διότι μετέχει
στις ιδέες και διαθέτει σκέψη και μνήμη, γι’ αυτό
και δημιουργεί πολιτισμό, όπως λοιπόν σκέπτεται
ο άνθρωπος, έτσι και είναι, αλλά για να μπορέσει
να σκέπτεται σωστά, να έχει κριτήρια, να έχει διάκριση, που είναι η ύψιστη πνευματική κατάκτηση, χρειάζεται να οπλιστεί από τα παιδικά του χρόνια με αυτές τις δυνατότητες.
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Και βλέπουμε εξαιτίας του φτηνού επαγγελματισμού δασκάλων και καθηγητών και πανεπιστημιακών, μια καθίζηση του πνευματικού επιπέδου,
σε βαθμό που είναι απαράδεκτος. Μπαίνεις μέσα σε
σχολεία ή έρχονται παιδιά από τη μέση εκπαίδευση, ανελλήνιστα, χωρίς στοιχειώδεις γνώσεις. Ρώτησα φοιτητές άριστους να μου πουν ένα κύπριο
ποιητή και απάντησαν μετά από ένα τέταρτο της
ώρας αναζήτησης: «Ήταν ο Θαλής Μιχαηλίδης,
όχι ο Βασίλης». Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων που έρχονται από
σχολεία μέσης παιδείας και δεν ξέρουν να αρθρώσουν σωστά ελληνικά, δεν ξέρουν να σκεφτούν
και δεν έμαθαν να ερευνούν ούτε τον εαυτό τους,
ούτε τα αντικείμενα τα οποία έχουν να ερευνήσουν. Θα μου πείτε γενικεύετε, υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας είναι αυτός που σας λέω.
Είμαι επισκέπτης, προσκεκλημένος καθηγητής τα τελευταία χρόνια και στα τέσσερα πανεπιστήμιά μας και βλέπω φρικτά επίπεδα και λυπούμαι και θλίβομαι βαθύτατα για το επίπεδο των
φοιτητών μας. Το να μάθεις μερικά πράγματα και
να εξειδικευτείς σε ένα τομέα, αυτό δεν σημαίνει
τίποτα πέρα από μια επαγγελματική εξασφάλιση.
Θα γίνεις ένα μικρό κομμάτι, ένα μόριο του συστήματος, το οποίο σιγά σιγά θα σε αφομοιώσει και δεν
θα είσαι τίποτα παρά μια βίδα, ένα εξάρτημα σε μια
μεγάλη μηχανή, η οποία δουλεύει για να κερδίζουν
κάποιοι στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στις μεγάλες
πόλεις του κόσμου και να εισέρχονται χρήματα
και περιουσίες στα ταμεία των ολίγων (Machine
Infernale του Jean Cocteau).
Όλοι αυτοί οι κύριοι αδιαφορούν για την ηθική κατάσταση, για την πνευματική και ψυχική
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υγεία των ανθρώπων και το αντίθετο. Τα Μ.Μ.Ε.
οφείλουν να γίνουν κάστρα δημοκρατίας με την
έννοια να φέρνουν στο φως το λόγο και τον αντίλογο, τη θέση και την αντίθεση και να φωτίζουν
πράγματα και γεγονότα και όχι να στέλνουν μηνύματα στο υποσυνείδητο των ανθρώπων, προκειμένου να γίνουν ακόμα πιο ισχυρές καταναλωτικές μηχανές.
Διακυβεύεται η ανθρώπινη ελευθερία. Έγιναν αγώνες διαμέσου των αιώνων στο έθνος
μας, αλλά και αλλαχού για την ελευθερία και
τις ανθρώπινες αξίες. Όλα αυτά σήμερα καταρρακώνονται μέσα σε μια ακατάσχετη φλυαρία,
η οποία χρησιμοποιείται από πολιτικούς και από
θεσμούς, δυστυχώς, οι οποίοι δεν εκπροσωπούν
το λόγο ύπαρξής τους και λέγονται Ηνωμένα
Έθνη, ΝΑΤΟ και άλλα σύμφωνα σε Ανατολή,
Δύση, Βορρά και Νότο.
Όλοι αυτοί οι κύριοι μας λένε ψέματα, δεν
πάνε στην ουσία και δεν μιλούν εξ ονόματος της
αληθείας. Η αλήθεια βρίσκεται στις ιδέες, οι οποίες είναι οι κυβερνήτρες του κόσμου. Δείτε τον 20ο
αιώνα: Κυβέρνησαν δύο ιδέες: η ελευθερία στη
Δύση και η δικαιοσύνη στην Ανατολή. Το τι της
έκαναν οι άνθρωποι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο,
το οποίο θα πρέπει να απασχολεί όλους μας και
επειδή όλοι μας αγαπάμε και την ελευθερία και
τη δικαιοσύνη, και, όπως είπα προηγουμένως,
ο μη μετέχων στις ιδέες, όπως έλεγε ο Πλάτων,
είναι ακόμα στην κατάσταση του ζώου. Για να
εξέλθεις από την κατάσταση εκείνη, θα πρέπει να
μετάσχεις στις ιδέες, συνεπώς και οι νέοι μας θα
πρέπει να μάθουν να βρίσκουν τις ιδέες, οι οποίες είναι αιώνιες, είναι άτρωτες, είναι άφθαρτες,
είναι εκείνες που οδηγούν στην αλήθεια και στη
βίωση της αληθείας.
Εάν δεν οπλιστεί η οικογένεια με σοβαρές
και άφθαρτες ιδέες, αν δεν οπλιστεί το σχολείο
και η κοινωνία γενικότερα και δεν κινηθούν
βάσει αρχών, αξιών και ιδεών, τότε όλοι μας
κινδυνεύουμε.
Βλέπουμε ότι εκεί που βιάζονται οι αξίες και
οι αρχές, βιάζεται το ανθρώπινο πρόσωπο. Οι
άνθρωποι υποδουλώνονται και εμείς οι κύπριοι
ξέρουμε τι σημαίνει δουλεία, σκλαβιά της μισής
μας πατρίδας και διαμέσου των αιώνων, 800 ολόκληρα χρόνια μετά τους Βυζαντινούς, ήμαστε σε
αυτή την κατάσταση της αναζήτησης της ελευθερίας. Η λέξη η οποία καθορίζει τον ελληνισμό
στα αρχαία χρόνια και στα χριστιανικά είναι:
αγών. Ολυμπιακοί αγώνες, αγώνες για την αυτοEνατενίσεις



γνωσία, αγών για την αλήθεια και αγών για την
ολοκλήρωση του ανθρώπου, αγών για την κατά
Θεόν ολοκλήρωσή του. Υπάρχει αυτή η λέξη σαν
έννοια στο νου των σημερινών νέων; Σας λέω
όχι. Υπάρχει ο αγώνας για την επαγγελματική
τους τακτοποίηση. Αγωνίζονται για να πάρουν
πτυχία, να πάρουν μάστερ, να πάρουν ντοκτορά
σε ένα μικρό τομέα του επιστητού: νόμιμο, δίκαιο. Αλλά ο άνθρωπος είναι πολύ περισσότερο
από μια εξειδίκευση. Είναι σύνθετο ον. Και αυτό
το σύνθετο ον θα πρέπει να το βοηθήσουμε να
αναπτυχθεί υγιώς και σωστά.
Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι πάνω
στις ταυτότητες των ανθρώπων θα έπρεπε να γράφει ικανός για πατέρας, ικανή για μητέρα. Ικανός
για καθηγητής, ικανός για δάσκαλος, ικανός για
πολίτης. Αυτά έπρεπε να γράφουν οι ταυτότητες
των ανθρώπων και όχι μόνο την καταγωγή, την
ημερομηνία γέννησης και άλλα εξωτερικά στοιχεία. Αυτά είναι ασήμαντα και άνευ σημασίας.
Υπάρχουν τώρα στην εποχή του διαδικτύου και
των υπολογιστών όλα τα μέσα.
Και έρχομαι στο μεγάλο κεφάλαιο της οικογένειας που για μένα είναι το εκκολαπτήριο του
προβλήματος, που συζητάμε σήμερα. Θα μου
πείτε ποιες επιτροπές θα αποφασίσουν, ποιος είναι ικανός για πατέρας και ποια είναι ικανή για
μητέρα; Πάνε π.χ. παιδιά στο στρατό με χιλιάδες ευρώ, προκειμένου να τρώνε σουβλάκια, τα
παιδιά διαφόρων μητέρων, για καλοπέραση. Μα
ο στρατός είναι τόπος καλοπέρασης; Είναι τόπος
ψυχαγωγίας; Είναι τόπος διασκέδασης; Όταν
ακούω αυτά τα συνθήματα από διάφορες μητέρες, λέγω, ιδού ποιες είναι υπεύθυνες για την
κατάντια των παιδιών τους, διότι δεν υπάρχει αρμονία, άνευ αυστηρότητας. Αντίθετα βλέπουμε
αυτή την γλυκανάλατη συμπεριφορά εκ μέρους
των οικείων έναντι των παιδιών τους. Τα μωρά
μας, τα έτσι μας, τα αλλιώς μας.
Σας λέω, ότι θα έπρεπε να υπάρχουν πριν από
όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, σχολές γονέων. Να ετοιμάσουμε τέτοιους γονείς, οι οποίοι θα
ανατρέφουν παιδιά ισχυρά και δυνατά, που ούτε
ναρκωτικά, ούτε καπιταλιστικές μεθόδους, ούτε
οποιαδήποτε παγίδα του συγχρόνου κόσμου, να
μπορεί να τους αγγίξει. Εμάς γιατί δεν μας αγγίζει και έχουμε ικανότητα απορριπτική, ώστε
κανένας από αυτούς να μην μπορεί να μας ξεγελάσει. Και τα παιδιά να μορφώνονται κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε τίποτα και κανένας να μην μπορέσει
να τους ξεγελάσει και να τους πλανήσει.
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Όμως, εάν θέλουμε να πάρουμε μέτρα κατά
των κινδύνων που απειλούν τα παιδιά μας και
τους νέους, θα πρέπει πρώτα να διορθώσουμε τους
εαυτούς μας, δηλαδή το εκκολαπτήριο.

Αυτό το εκκολαπτήριο που λέγεται οικογένεια και κατά 2ο λόγο σχολείο, και κατά 3ο λόγο
κοινωνία, θέλει διορθωτικά μέτρα, ώστε να γεννά
τέτοιους ανθρώπους και να αναθρέφει τέτοια παιδιά που να έχουν ιδανικά και όνειρα. Σήμερα, ποιο
είναι το ιδανικό και το όνειρο, το όραμα ενός νέου
ανθρώπου; Πέρα από την επαγγελματική αποκατάστασή του, δηλαδή, το οικονομικό, δεν βλέπουμε
παιδιά που να ονειρεύονται. Ονειρεύομαι σημαίνει
έχω μια ουτοπία μέσα μου για τον εαυτό μου και
τον κόσμο, έχω μια ιδεώδη αντίληψη για τους ανθρώπους, την κοινωνία, για το ανθρώπινο γένος.
Υπηρετώ αξίες, αρχές, που να ισχύουν εις πάντα
τόπον και εις πάντα χρόνον, δηλαδή αιώνιες.
Εάν λείψει το όραμα τότε οι λαοί θα χαθούν.
Λαοί χωρίς όραμα χάνονται. Υπήρξαν και Φοίνικες
και Ασσύριοι και χίλιοι δυο άλλοι λαοί που έχασαν
το όραμα ή δεν είχαν ποτέ, σε σύγκριση με τους
Έλληνες και τους Εβραίους, που απωλέσθηκαν.
Συνεπώς, τα παιδιά μας οφείλουν να οπλιστούν με
ένα όραμα βίου, μια σχεδία βίου, και αυτή η σχεδία
βίου και το όραμα θα βρεθούν μόνο στο διάλογο με
τους μεγάλους της ιστορίας. Όποιος δεν διαλέγεται με τους μεγάλους, τους κλασικούς, εκείνους
που άντεξαν στο χρόνο, τα μεγάλα πνεύματα, και
λέγονται: Όμηρος, Αριστοτέλης, Πλάτων, Σωκράτης, Αισχύλος, Αϊνστάιν, Ντοστογιέφσκι, Μπαχ,
Μπετόβεν, Γκαίτε, Σαίξπηρ, Έλιοτ, Καβάφης,
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πεις ποιος άνθρωπος διαθέτει καρδιά και νου,
τα οποία προσφέρει εις διακονίαν του αδελφού
του. Βλέπεις ποιος είναι ο εγωιστής, ο φίλαυτος, ο εγωκεντρικός, ο ιδιοτελής, ο οποίος χρησιμοποιεί τους αδελφούς του, προκειμένου να
αυξήσει το βαλάντιό του. Και ποιος ακολουθεί
την οδό της αγάπης και της ηθικής τελείωσης,
την αναστάσιμη οδό της απελευθέρωσης και
της ελευθερίας.

Σεφέρης, Ελύτης. Αυτοί είναι οι μεγάλοι που αντέχουν στο χρόνο. Χωρίς τον διάλογο με τους μεγάλους κανένας δεν μπορεί να προχωρήσει στην εξελικτική κλίμακα. Τα νέα παιδιά δεν ξέρουν σχεδόν
τίποτα από αυτά τα μεγάλα πνεύματα. Πώς τότε
θα αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και τις απειλές εφόσον ο εγκέφαλός τους είναι άδειος;
Είναι κούφιοι άνθρωποι, όπως θα έλεγε ο
Έλιοτ. Θα μου πείτε ποιος θα έπρεπε να τους βάλει στο νου αυτές τις σκέψεις και αυτή τη γνώση
για να γνωρίσουν την άγνοιά τους; Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η άγνοια της
άγνοιάς του, αλλά και η άγνοια της πονηρίας του.
Η μεν άγνοια θεραπεύεται με την παιδεία και την
μόρφωση, ενώ η άγνοια της πονηρίας θεραπεύεται
με τη φυλακή, δηλαδή με την εφαρμογή των νόμων και αυτό είναι που συμβαίνει σήμερα, γιατί η
πονηρία οδηγεί στην παραβατικότητα, και η παραβατικότητα στην εφαρμογή του νόμου. Γέμισαν τα
δεσμωτήρια και οι φυλακές και τα θεραπευτήρια.
Συνεπώς, όταν λέω ότι το πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι πνευματικό, τούτο ξεκινάει από τη
γνώση και τη χρήση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, δηλαδή του ανθρώπινου νου. Ο ανθρώπινος
νους παραμένει ακαλλιέργητος, αμόρφωτος και
αδιαμόρφωτος. Ύστερα έρχεται, μετά τη γνώση
και την επίγνωση, η ηθική τελείωση του ανθρώπου, το πρακτέον και το δέον της Ηθικής.
Έρχονται τα αντισώματα και οι αντιστάσεις
και τα θεραπευτικά αντίδοτα, προκειμένου να
αντιμετωπίσουμε τον όλεθρο που το σύστημα
εκόμισε στη δική μας γενεά. Γι’ αυτό, όλοι οι φορείς, παιδεία, οικογένεια, εκκλησία, άνθρωποι του
πνεύματος, γνώστες, γιατροί, ψυχίατροι, το στράτευμα, όλοι θα πρέπει να συνέρχονται προκειμένου να αντιμετωπιστεί συλλογικά και με τα πολιτικά πρόσωπα, την κυβέρνηση, τη βουλή, τη δικαστική εξουσία, όλοι από κοινού, έχουν το λόγο τους
και το ρόλο τους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί
το τεράστιο κοινωνικό και ψυχικό πρόβλημα που
λέγεται απειλή κατά του ανθρώπου και δη απειλή
κατά των νέων ανθρώπων.
Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι μετά
τους δεινόσαυρους, στα μήκη και πλάτη του πλανήτου, κατοίκησαν οι ανθρωπόσαυροι, όχι με την
έννοια την ανθρωπολογική, αλλά με την έννοια
την ηθική. Αλοίμονό μας εάν νικήσουν οι ανθρωπόσαυροι τους άλλους, τους ηθικούς και εκείνους
που ακολουθούν το δρόμο της αγιότητας, της καθαρότητας, της αδελφότητας, της αγάπης, το δρόμο του εσφαγμένου αρνίου.
Eνατενίσεις

Μέχρι σήμερα νικούν εκείνοι, στα πρόσωπα του Καίσαρα, του Ναπολέοντα, του Χίτλερ,
του Στάλιν και όλων εκείνων τους οποίους
γνωρίζουμε στον καθ’ ημέραν βίο. Όσοι ακολουθούν το φασισμό, το σταλινισμό, είναι ανθρωπόσαυροι. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν
και άνθρωποι που έχουν καρδιά, που αγαπούν,
που θυσιάζονται, που είναι οπλισμένοι με
πνευματικότητα, έστω και αν δεν την φωνάζουν. Θα πρέπει να απορρίψουμε τους ανθρωπόσαυρους, σε όλα τα επίπεδα και θα πρέπει να
καταλάβουμε ότι πνευματική ζωή και πνευματικός οπλισμός σημαίνει πόλεμο, αλλά και ταπείνωση και σιωπή.
Είμαστε σε κατάσταση μάχης και πολέμου.
Ο Ηράκλειτος έλεγε: «πόλεμος πάντων πατήρ», γι’ αυτό αν ανοίξετε τη Βίβλο, είναι γεμάτη πολέμους, με αποκορύφωμα την Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπου βλέπετε την σύγκρουση των δυνάμεων του φωτός, με τις δυνάμεις
του σκότους. Είμαστε σε κατάσταση μάχης και
όπως λέει ο Ελύτης: «ο καθείς και τα όπλα του».
Εμείς δεν έχουμε όπλα τα ναρκωτικά. Εμείς
έχουμε όπλα τη γνώση και την αγάπη, και είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε χρόνο και ενέργεια, προκειμένου να σωθούν κάποιοι αδελφοί
μας. Αν δεν αλλάξει στάση όλο το κοινωνικό
σύνολο και αν δεν αναλάβουμε πρωτοβουλίες,
δεν ξέρω οι επόμενες γενεές τι τερατώδη πράγματα θα αντιμετωπίσουν. Κινδυνεύουμε. Οι
κίνδυνοι είναι μεγάλοι. Μέσα όμως από τα προβλήματα και τις δυσκολίες, μέσα από τις απειλές, ο άνθρωπος μπορεί να επιστρατεύσει όλες
του τις δυνάμεις και μπορεί να ανέβει. Είναι η
άσκησή μας και η ασκητική μας και εδώ βλέEνατενίσεις



Σήμερα, είμαστε στη σύγκρουση του υλισμού με την πνευματικότητα και θα πρέπει
να νικήσει η πνευματικότητα στο πρόσωπο
του φωτός και της γνώσης, στο πρόσωπο των
ανθρώπων που εκφράζουν την αγάπη, την αυταπάρνηση και είναι έτοιμοι να διακονήσουν
και να μαρτυρήσουν την αλήθεια, έχοντας
υπαρξιακή αντιμετώπιση της ζωής. Βλέπουμε
τη φύση να μας εκδικείται. Βλέπουμε τι γίνεται στις οικογένειες. Μπορεί να υπάρξει τίποτε
το σοβαρό έξω από την ιερότητα των σχέσεων;
Όλα στο σύμπαν είναι σχέσεις. Εάν χαθεί η
ιερότητα στη σχέση άνδρα και γυναίκας, στη
σχέση γονέων και παιδιών, στο επάγγελμα,
στην παιδεία, όλα κινδυνεύουν. Δυστυχώς η
αποϊέρωση οδήγησε στο κενό το ανθρώπινο γένος και το σύστημα, το οποίο κυβερνά τον κόσμο. Στις μέρες μας θα μας οδηγήσει ακόμη πιο
κάτω και πολύ πιο βαθιά μέσα στην κόλαση. Η
έξοδος από αυτή την δαιμονική κατάσταση είναι η εύρεση και η βίωση αξιών και αρχών, η
εύρεση και η βίωση του ηθικού δέοντος, η νίκη
του είναι επί του έχειν.
Προτείνουμε τρεις λύσεις, για να συγκεφαλαιώσουμε τα λεχθέντα:
α) Προσανατολισμός προς το ιερό και τον
ανώτερο, το θείο κόσμο της ομορφιάς, της δικαιοσύνης και της αγαθότητας. Μόνο η ομορφιά θα
σώσει τον κόσμο, μας είπε ο Ντοστογιέφσκι. Έξω
από το ιερό βασιλεύει το κενό και η σύμβαση.
β) Διάλογο με τα μεγάλα πνεύματα της Ιστορίας, του Λόγου και του Πολιτισμού. Τα πνεύματα αυτά έθεσαν τα μεγάλα ερωτήματα του βίου
και της σκέψης και μας καθοδηγούν στην εύρεση της αληθείας. Μας βγάζουν έξω από τη φλυαρία και τα ψέματα.
γ) Αντί του ναζιστικού περιστρόφου αντιτάσσουμε τον Πολιτισμό, την Τέχνη, την Επιστήμη,
το στοχασμό, την Ηθική. Αυτό μας δίδαξε ο ανθρώπων απάντων υπέρτερος, ο Αθηναίος δάσκαλος Σωκράτης, ο πατέρας του ηθικού λόγου και
των αιωνίων αξιών. 	
■
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λαιών ανδρών αγαθών, ίνα ο παις ζηλών μιμείται και ορέγηται τοιούτος γενέσθαι… ίνα ημερώτεροί τε ώσιν [οι νέοι], εις το λέγειν τε και
πράττειν». Αυτή η σχέση, αυτό το λειτούργημα
ανάμεσα στον δημιουργό και τον αποδέκτη του
δημιουργήματος έρχεται να τονίσει ο Πλάτωνας και να του δώσει την προσήκουσα θέση στα
ανθρώπινα βιώματα. Τρόπος επικοινωνίας των
ψυχών μεταξύ τους. Έχει ιδιαίτερη σημασία οι
αποδέκτες ασμένως να λαμβάνουν μέσω των δημιουργημάτων των επαϊόντων τα μηνύματα, τις
πληροφορίες, τη γνώση, το αποπνέον από αυτά
ήθος. Η σημερινή συνάντησή μας κινείται, παρακινούμενη από τον μεγάλο φιλόσοφο, προς
αυτή την κατεύθυνση.

«ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ»
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
l Tου Νίκου Γρ. Ζαχαρόπουλου,
Ομότιμου Καθηγητή του ΑΠΘ

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ

Τ

ο ένα προϋποθέτει το άλλο. Επομένως δεν είναι δυνατόν, όταν καλείται κάποιος να σχολιάσει ένα δημιούργημα, ένα δηλαδή ποίημα ενός
δημιουργού, του ποιητή, να περιορίζεται μόνο σ’ αυτό και να μην το αντιμετωπίζει
σε συνδυασμό με τον δημιουργό, τον ποιητή.
Εδώ σήμερα έχουμε μπροστά μας αμφότερα, με
λάμπουσα μάλιστα, παρουσία.
Το θέμα του ποιητή και του ποιήματος, στη
στενή και ευρεία του έννοια, απασχόλησε τον
Πλάτωνα, ο οποίος έκανε ενδιαφέρουσες σχετι-
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κές παρατηρήσεις σε ορισμένα έργα του, κυρίως
στην Πολιτεία (376 ε-402δ και 595α-608β), αλλά
και σε άλλα, όπως στα Φαίδρος, Σοφιστής, Φίληβος, Τίμαιος, Κριτίας, Ίων, Συμπόσιο, Νόμοι,
και όχι μόνο. Η κριτική που ασκεί είναι ιδιαίτερα
αυστηρή και αμφίσημη. Ο Πλάτωνας βλέπει τον
ποιητή μέσα από το έργο του και τον παρομοιάζει με τον θεομάντη και τον χρησμωδό. Τονίζει
την ικανότητά του να φωτίζει τα διάφορα θέματα, έτσι ώστε όποιος προστρέχει σ’ αυτά να έχει
την επίκληση της ορθής γνώμης (Ιππίας Ελάσσων). Η ωφέλεια που αποκτούν οι νέοι, βλέπει
στον Πρωταγόρα, ότι είναι μεγάλη, μια που από
το έργο τους αντλούνται «πολλαί νουθετήσεις,
πολλαί δε διέξοδοι και έπαινοι και εγκώμια παEνατενίσεις

Είθισται, πέρα από την παρουσίαση ενός συγκεκριμένου έργου, σε κάποια δεδομένη στιγμή οι πνευματικοί δημιουργοί, στο στάδιο της
δημιουργικής ωριμότητάς τους, να εκθέτουν
ένα μέρος του έργου τους σε έναν κώδικα με
ορισμένες καθοριστικές ενότητες της όλης τους
προσπάθειας. Σ’ αυτή τη φάση είναι ο πρόεδρος
του Τμήματος ποιμαντικής και κοινωνικής θεολογίας και αγαπητός συνάδελφος Χρήστος Οικονόμου. Ευχαριστίες οφείλω στους οργανωτές
αυτής της εκδήλωσης για την τιμή που μου έκαναν να συμμετάσχω σ’ αυτήν.
Μιλώντας κανείς για τον δημιουργό είναι
φυσικό να προσκρούσει στην μετριοφροσύνη
του, γιατί όσο το μέγεθος της κατάρτισης και
της γνώσης του είναι ιδιάζοντα χαρακτηριστικά
του, όσο η φιλοσοφία από μέρους του είναι αναπτυγμένη, τόσο η ταπείνωση και η μετριοφροσύνη του καθίστανται εμφανείς και ισχυρές.
Παρά το γεγονός αυτό, που διακρίνει τον ποιητή
μας, εγώ θα το αποτολμήσω.
Ο δημιουργός σε ώριμη ηλικία, με δυναμισμό ξέχωρο, με αυτοπεποίθηση εμφανή και
ανυπόκριτη, με δημιουργική αέναη διάθεση, με
γνώση και επιστημοσύνη, με οργανωτικές και
ηγετικές άριστες ικανότητες. Διαθέτει δαψιλή
μόρφωση, ύστερα από επιτυχημένες σπουδές
στο εσωτερικό και εξωτερικό. Είχα την ευκαιρία από κοντά να παρακολουθήσω την ανέλιξή
του στις βαθμίδες τις πανεπιστημιακές. Ενθυμούμαι την πρώτη φορά που τον συνήντησα,
στο σπίτι ενός συναδέλφου. Νεαρό καθηγητή
στη Μέση εκπαίδευση, σ΄ ένα από τα φημισμένα όμως σχολειά της Θεσσαλονίκης, το Πειραματικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου μας.
Eνατενίσεις



Έχοντας προσωπική άμεση εμπειρία από τη
Μέση Εκπαίδευση, συζήτησα μαζί του πάνω σε
ζητήματα διδακτικά. Έτσι είχα την ευκαιρία να
σταθμίσω τη δική του εμπειρία. Α, είπα, είναι
καλός δάσκαλος κι έχει πλούσια γνώση. Είναι
ανοιχτό μυαλό και γνωρίζει να χειρίζεται επωφελώς τη νεωτερικότητα. Έχει σωστή κρίση
για να προστρέχει στις κατάλληλες επιλογές.
Έχει έμφρονα στοχασμό που του παρέχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να προγραμματίζει.
Δεν άργησα να τον δω λέκτορα στο Τμήμα
στο οποίο κι εγώ ανήκα. Τότε πλέον άρχισε η
στενότερη επαφή μαζί του. Αντιλήφθηκα γρήγορα, πόσο γόνιμα και αποτελεσματικά έκτιζε την
επιστημονική, διδακτική και ερευνητική του
εργασία, στην οποία πρόσφερε τον εαυτό του χωρίς ανάσα διαλείμματος, και προπαντός απόλαυσα επανειλημμένα τη συγγραφική του πλούσια,
αδιάλειπτη παραγωγή. Άρθρα και μελέτες. Ομιλίες και ραδιοφωνικές εκπομπές. Τηλεοπτικές
εμφανίσεις. Συμμετοχή σε συνέδρια με ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και οργάνωση συνεδρίων.
Η εκλογή του στη βαθμίδα του καθηγητή του
παρέσχε τη δυνατότητα, σε συνεργασία με τους
συναδέλφους του στο τμήμα της κοινωνικής
και ποιμαντικής τώρα θεολογίας, να συμβάλει
στην οργάνωση και ευρυθμότερη λειτουργία
του. Η άποψή μου είναι ότι με την παρουσία του
στο Τμήμα, αυτό άνοιξε μια νέα σελίδα. Κοσμήτορας με ανατεθειμένες από την πρυτανεία ειδικές αρμοδιότητες. Διαπραγματευτής άριστος
σε έκρυθμες καταστάσεις και κύριος εισηγητής
λύσεων καίριων πανεπιστημιακών ζητημάτων.
Επανειλημμένα Πρόεδρος του Τμήματος, αναδείχθηκε οιακοστρόφος άριστος.
Διευκόλυνε τις εκλογές και εξελίξεις του
προσωπικού του Τμήματος μέσα στο πλαίσιο
της νομιμότητας. Απομάκρυνε τη λοιμώδη ασθένεια των καθυστερήσεων. Δέχθηκε κοντά του
πλήθος ευέλπιδων νέων που επιθυμούσαν να
λάβουν μέρος σε ανώτερες σπουδές, διεκδικώντας τον τίτλο του μεταπτυχιακού ή του διδάκτορα. Συγκρότησε ειδικό τομέα σπουδών, που
τον ενέταξε στο Μεταπτυχιακό, το Σεμινάριο
Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας (ΣΟΕΘ),
το οποίο εδώ και πέντε χρόνια λειτουργεί με
υψηλές προδιαγραφές και φυσικά συμμετοχή
ως εισηγητών διαπρεπών καθηγητών του εσωτερικού και εξωτερικού.
Παρά τις τόσες και τόσες άλλες ενασχολή79

σεις του, δεν υπήρξε επιλήσμων της ιδιαίτερης
πατρίδας του. Μ’ έναν γοργό ρυθμό κατόρθωνε
να βρίσκεται πότε εδώ και στη Αθήνα, αλλά και
στο πολύπαθο κι αγαπητό μας νησί, την Κύπρο.
Συνεργάστηκε με τρεις καθηγητές, τον κ. Ιωάννη Καραβιδόπουλο και τον μακαρίτη τον Δημήτρη Τσάμη, καθώς και με την ταπεινότητά του,
προκειμένου να εκπληρωθεί ο διακαής πόθος
όλων των Κυπρίων να επιτευχθεί η έκδοση των
έργων του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου,
που επί εκατό και πλέον χρόνια παρά τις απόπειρες που αναλήφθηκαν από αξιόλογα πρόσωπα
δεν είχε κατορθωθεί. Πέντε ογκώδεις Τόμοι με
έναν έκτο των ευρετηρίων, ύστερα από πολυετή
μόχθο από πλειάδα διαπρεπών καθηγητών είδαν
το φως και η κριτική έκδοση των χειρογράφων
του Αγίου ήρθε να συμπληρώσει τα λιγοστά κείμενα της εποχής του. Η συμβολή του Χρήστου
Οικονόμου υπήρξε πολύτιμη. Ήταν η ψυχή και
ο ακάματος εργάτης στην προσπάθεια αυτή, η
οποία μάλιστα έχει τη συνέχειά της, γιατί προετοιμάζεται η μετάφραση και ο σχολιασμός των
συγγραμμάτων του Αγίου Νεοφύτου σε 12 Τόμους. Ας σημειωθεί ότι η κριτική έκδοση των
συγγραμμάτων του Αγίου δέχθηκε το βραβείο
της Ακαδημίας Αθηνών, με την παρατήρηση ότι
αποτελεί πρότυπο στο είδος του έργο διεθνώς.
Περιορίζομαι να κάνω μια μόνο ακόμη σημαντική αναφορά στη δράση και προσφορά του
στο χώρο της Κύπρου. Υπήρξε ο εισηγητής και
οργανωτής ενός αξιόλογου φόρουμ, του Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμών, του οποίου κατέχει την αντιπροεδρία. Αυτό σε μια εποχή που
ο καθηγητής του Χάρβαρντ Σάμουελ Χάντιγκτον διατύπωσε την άποψη ότι η ανθρωπότητα θα περάσει σε παγκόσμια κλίμακα σύγκρουσης των θρησκειών και πολιτισμών. Άσχετα
πόσο πιθανό ή απίθανο είναι αυτό, η ανάγκη
της προσέγγισης των ανθρώπων των διαφόρων
θρησκειών και πολιτισμών καθίσταται άκρως
αναγκαία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης,
μιας ανελέητης οικονομικής κρίσης, πορείας
της ανθρωπότητας προς την φτώχεια, πολιτικής αναταραχής, καταστροφής του περιβάλλοντος, ανατροπής των υψηλών ανθρωπίνων
αξιών και των έμφρονων ιδεών.
Ας αναφερθεί ακόμη ότι δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των κοινών προβληματισμών και
αγώνων των Ορθοδόξων Εκκλησιών και τιμήθηκε με την ανάδειξή του σε πρόεδρο της Πα80



γκόσμιας Ομοσπονδίας των Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών, ενώ παράλληλα έδειξε το μεγάλο
ενδιαφέρον του για τη διάδοση της Βίβλου και
διετέλεσε μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου
των Ηνωμένων Βιβλικών Εταιρειών. Επιλείψει
με γαρ διηγούμενον ο χρόνος όσα επιτελέστηκαν από τον αγαπητό συνάδελφο στην πολυσχιδή του δραστηριότητα. Έχει, εξάλλου, καταστήσει σαφές ότι θα μπορούσε να είναι οπαδός
του δόγματος του μελλοντολόγου φιλοσόφου
Νικολάϊ Φιοντόροβιτς Φιόντοροφ, της φιλοσοφίας δηλαδή του κοινού καθήκοντος. Έτσι, με
την άδειά σας, περνώ από τον δημιουργό, στο
συγκεκριμένο δημιούργημά του «Καινή Διαθήκη και Παιδεία».
Το σύγγραμμα αυτό, Κώδικας σωρευμένης μεθοδικής επιστημονικής δουλειάς, αλλά
και αντιμετώπισης σύγχρονων ζητημάτων.
Απόσταγμα έρευνας και σκέψης, διαλόγου επιστημονικού. Με την εκκίνηση της παράθεσης
των εργασιών έχουμε δείγμα λογισμένης συναισθηματικής θετικής φόρτισης, που απορρέει από τη σχέση με τον «επιστήμονα, φίλο
και άνθρωπο», όπως σημειώνει, τον καθηγητή
Καραβιδόπουλο, του οποίου παρουσιάζει την
προσωπικότητα και την εργογραφία του. Είναι
μια αντικειμενική, δίχως αμφιβολία, επιστημονική παρουσίαση, χωρίς υπερβολές, με την
οποία αφενός αποδίδεται από μέρους του τιμή
στους συντελεστές δημιουργίας Σχολής στον
τόπο μας στην ερμηνευτική επιστήμη της Γραφής και αφετέρου εκφράζεται η ευγνώμονα
διάθεση για τον δάσκαλο και συνεργάτη του.
Σωρείτης επιθετικών προσδιορισμών έρχεται
να επιβεβαιώσει του λόγου το αληθές του δεύτερου σημείου, «σεμνός, δοτικός, φιλικός, αξιοπρεπής, ευγενής, άρχοντας, άνθρωπος».
Παρεμφερής προσπάθεια, κατά κάποιο τρόπο, είναι το υπ’ αριθμόν 14 πόνημά του. Είναι
ο έπαινος που εκφώνησε κατά την απονομή του
τίτλου του επίτιμου διδάκτορα σ’ έναν από τους
πλέον αξιόλογους ιεράρχες, τον μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο. «Χαρισματική και πολυτάλαντη προσωπικότητα» χαρακτηρίστηκε ο μητροπολίτης και «η προσφορά
στην Εκκλησία, τον άνθρωπο, τα γράμματα και
τον πολιτισμό» δεν άφησε το Τμήμα ξένο και
αδιάφορο, ενώ στον καθηγητή που εκφώνησε
τον έπαινο έδωσε την ευκαιρία να κινηθεί στο
πλαίσιο της άποψης του Πλάτωνα για ανάδειEνατενίσεις

ξη του έργου των δημιουργών, προκειμένου να
προκύψουν τα οφέλη που παραπάνω σημειώσαμε. Μέσα από τον έπαινο αυτόν διακρίνουμε τις
προτεραιότητες που δίνει ο καθηγητής στη ζωή,
τονίζοντας τα έργα του μητροπολίτη στον τομέα
της φιλανθρωπίας, παιδείας, κοινωνίας, υγείας,
ιεραποστολής, του έθνους και του πολιτισμού
και πάντοτε με κύριο στόχο στο επίκεντρο κάθε
προσπάθειας να βρίσκεται ο άνθρωπος.
Ένα άλλο σημείο, το οποίο αναδεικνύεται
μέσα από την παρουσίαση του έργου του μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας, είναι η ανάγκη
της επικέντρωσης του ενδιαφέροντός μας -που
έρχεται κάπως καθυστερημένα- στην Οικουμενική Ορθοδοξία. Γενικώς, τέλος, μέσα από τον
έπαινο αυτόν και την αποτίμηση του έργου ενός
μητροπολίτη διαγράφονται οι συνισταμένες του
οράματος για μια ζώσα Εκκλησία που να αποτελεί με τις ιδέες και το έργο της τον κατάλληλο
καταλύτη της ζωής της κοινωνίας.
Θιασώτης όντας της απαραίτητης πρόσληψης των προσφερόμενων αποτελεσμάτων της
έρευνας και αποδοχής των υψηλών ιδεωδών
αλλά και των πρακτικών εφαρμογής τους στη
ζωή, επέλεξε να παρουσιάσει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα πρόσωπα και θέματα, όπως τον Βασίλη
Στογιάννο, με θέμα «Η Έννοια της ελευθερίας»
(πόνημα 12ο και 13ο ), και τον Νίκο Ματσούκα,
με θέμα «Η έννοια της αθανασίας» (πόνημα 11ο ).
Εκτίμηση προσώπων και ιδεών, επιστημονικής
αξιολόγησης και πρακτικών συμπερασμάτων.
Μεγάλο μέρος της σκέψης και δραστηριότητάς του είναι στραμμένο στο καίριο ζήτημα
της παιδείας. Αγώνας και αγωνία. Ψηλάφισμα
μεθοδικό, αντιδιαστολές του θετικού και αρνητικού επιτυχημένες, επισήμανση της ποιοτικής ανάπτυξης της παιδείας, χειμαρώδης
προβολή εποικοδομητικών της υποθέσεως της
παιδείας ιδεών.
Ένα άλλο μέρος των πονημάτων του Τόμου έχει την αναφορά του στη θεολογία με τον
ενδιαφέροντα συνδυασμό του με την παιδεία,
θεολογικές σχολές, θεολογικές σπουδές και
προγράμματα. Η θεολογική του σκέψη, οι κοινωνικές ευαισθησίες του, οι ανησυχίες του για
το μέλλον των θεολογικών Σχολών και σπουδών ακροβολίζονται θαρραλέα στην στέρεα
εξέδρα της βαθειάς περίσκεψης και της τολμηρής επιλογής.
Eνατενίσεις



Όπως μέχρι στιγμής ασφαλώς παρατηρήσατε δεν υπεισήλθα σε λεπτομέρειες, αλλά έμεινα
σε ορισμένες γενικότητες, α) γιατί οι ειδικοί συνάδελφοι θα καλύψουν τον τομέα αυτόν κατά
επιστημονικό πεδίο και β) γιατί εναπομένει σε
σας να πάρετε το βιβλίο, να απολαύσετε το περιεχόμενό του και να οδηγηθείτε στα συμπεράσματά σας, να επισημάνετε ό,τι από το βήμα αυτό θα
διισχυρισθούμε, ασκώντας και την απαραίτητη
πάντοτε κριτική στο περιεχόμενο του βιβλίου
αλλά και σε όλα τα σχετικά που από το βήμα
αυτό έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε.
Μένει όμως κάτι ακόμη να κάνω εγώ. Θέλω
πολύ σύντομα να σας μιλήσω για μια ουσιαστική παρατήρησή μου, μελετώντας το πόνημα του
συναδέλφου Χρήστου Οικονόμου. Είναι άριστος
επιστήμονας του ερμηνευτικού κλάδου, νομίζω
όμως ότι ο κλάδος αυτός στέρησε σε μας, τους
ιστορικούς, έναν ιδιαίτερα ιστορικό νου. Όλα τα
πονήματα του βιβλίου που σας παρουσιάζουμε
διατρέχονται από μια αξιοθαύμαστη δεξιότητα
του δημιουργού τους να αντιμετωπιστούν τα
ζητήματα που περιλαμβάνουν με μια ιστορική
διάθεση και ιστορική κριτική σκέψη. Θαρρείς
και ο συντάκτης τους, όντας πιστός στη διαπίστωση του Ιμάνουελ Καντ, κάνει, όπως τη λέει ο
Καντ, μια «διακοπή», που αυτή δεν είναι τίποτε
άλλο παρά μια αναδρομή κριτικής στάσης στα
παρατιθέμενα.
Τελειώνοντας θέλω να αναφερθώ σε μια λαϊκή παράδοση του τόπου μας, την οποία έζησα
ως παιδί. Παίζαμε στους δρόμους και τις αλάνες σχεδόν κάθε απόγευμα. Φυσικά δεν είχαμε
καιρό να πάρουμε το απογευματινό κολατσιό
μας στο σπίτι, το ψωμί και τις λιγοστές ελιές, το
οποίο το είχαμε μαζί μας την ώρα που άρχιζε το
παιχνίδι.
Τότε συνέβαινε, πολλές φορές, να πέφτει
ένα κομμάτι ψωμί καταγής. Όσοι το αντιλαμβάνονταν φώναζαν με επίταση «πάρ’ το γρήγορα,
φίλησέ το, κι απόθεσέ το σε μια γωνιά για να το
πάρουν τα πουλιά». Κι αυτό με έναν τελετουργικό τρόπο γινόταν. Ο αγαπητός συνάδελφος
Χρήστος Οικονόμου βρήκε αμητό πνευματικής
ύλης στην Ορθοδοξία. Έσκυψε και με σεβασμό
την αποδέχθηκε και την έφερε τελικά με το γραπτό έργο του στην κατάλληλη θέση για να την
γευτούν όσοι νιώθουν την ανάγκη της πνευματικής τροφής. Έλθετε και γεύσαστε. 
■
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Του βιβλίου «Καινή Διαθήκη και Παιδεία»
του καθηγητή Χρήστου Οικονόμου.
Θεσσαλονίκη (21-3-2011)
l Του Ηλία Β. Οικονόμου
Ομότιμου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Α. Η έκδοση ενός βιβλίου είναι ένα εκδοτικό
γεγονός, αλλά ταυτοχρόνως και ουσιαστικώς ένα
επιστημονικό γεγονός. Και είναι επιστημονικό
γεγονός το συγκροτημένο σε ένα σώμα άθροισμα
των μικρών και εγκατεσπαρμένων σε τιμητικούς
τόμους, πρακτικά συνεδρίων κ.λπ. συλλογικά
έργα, επιστημονικών συμβολών πολλών ετών.
Για τη συλλογική μορφή εκδόσεως χρησιμοποιούσαν παλαιότερα τον όρο «Σύμμικτα» και μάλιστα
«Ακαδημεικά». Όμως, όπως και αν ονομάσουμε το
βιβλίο, αυτό αποτελεί επιστημονική προσφορά και
συμβολή στην έρευνα, για δύο λόγους. Ο πρώτος,
επειδή η επιστημονική πρόοδος πραγματοποιείται
με τα μικρά της επικεντρωμένης σε ένα θέμα ή και
πτυχή θέματος διερευνήσεως. Δεύτερον, επειδή
η συγκεντρωμένη έκδοση εξοικονομεί χρόνο από
τον επόμενο ερευνητή ή χρήστη. Ο χρόνος που θα
διετίθετο στην συγκέντρωση της βιβλιογραφίας
μόνον, δύναται να χρησιμοποιηθεί για το κύριο μέλημα, την ανάλυση και σύνθεση του θέματος, που
ερευνάται.
Β. Ο δημιουργός ή δράστης του έργου, για τον
οποίο μιλάμε, που πρέπει να μου συγχωρήσει την
καινοτομία να τάξω μέρος της αναφοράς στο έργο
του πριν από αυτόν, είναι παλαιός μου «γνωστός».
Το γνωστός εντός εισαγωγικών, που σημαίνει
φοιτητής, συνάδελφος και φίλος. Υπήρξε φοιτητής μου σε χρόνια δύσκολα εθνικά και πολιτικά.
Ως φοιτητής με προσήγγισε, ελκυόμενος ίσως από
την συνωνυμία,με αξιοπρέπεια και ουδέποτε εζήτησε να τύχει κάποιας διευκολύνσεως, που δεν είναι σπάνιο στη φοιτητική πρακτική.
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Κάναμε πολλές συζητήσεις για τις εύλογες
πατριωτικές αγωνίες του για την ιδιαίτερη πατρίδα
του, την Κύπρο. Και θυμάμαι.. αλλά δεν ξέρω , αν
είναι επιτρεπτό να το πω. Αλλά θα χρησιμοποιήσω
το θάρρος ή το θράσος, που δίνει η σχέση, και θα το
πω. Μου εξομολογήθηκε κάποτε, με απόλυτη βεβαιότητα, ότι οι Τούρκοι θα έκαναν εισβολή στην
Κύπρο και αυτός θα έχανε, αγωνιζόμενος τη ζωή
του. Για να τον καθησυχάσω του είπα ότι ήμουν
πεπεισμένος ότι δε θα έχανε τη ζωή του. Και βάλαμε και στοίχημα. Το εξής, αν αλήθευε η δική μου
πρόβλεψη, μετά τον υποτιθέμενο χρόνο, θα μου
έκαμε ένα βαρύτιμο δώρο. Δεν μου το έκανε μέχρι
τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία μου έκαμε, το
προσκαλώντας με, όχι άπαξ. Δώρο είναι και η εδώ
παρουσία μου μετά της συζύγου. Και η συνακόλουθη χαρά της αδελφικής συνάξεως μετά σεβασμιωτάτων ιεραρχών και αγαπητών συναδέλφων.
Ως καθηγητής, πρόεδρος και κοσμήτορας
ανέπτυξε όχι μόνο συγγραφική δράση, αλλά και
σπουδαία οργανωτική δραστηριότητα και κινητικότητα. Το έργο του είναι, όπως εμφανίζεται στον
τόμο, πολυμερές και πολύτροπο. Το χωρίζει σε δύο
μέρη τυπικώς μάλλον. Ουσιαστικώς, όπως διαπίστωσα, είναι πενταμερές. Μέρος είναι αφιερωμένο
σε τιμητικές συμμετοχές για πρόσωπα, που αφιέρωσαν τη ζωή στην θεραπεία της ιεράς επιστήμης,
και είναι παρόντες, όπως ο εκλεκτός συνάδελφος
κ. Ι. Καραβιδόπουλος, ή απόντες, .οπως οι αείμνηστοι Ν.Ματσούκας, Βασ. Στογιάννος κ.ά. Άλλο μέρος είναι αφιερωμένο σε αμιγώς βιβλικά θέματα,
άλλο στην Κύπρο, έτερο μέρος στην επιστήμη της
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Θεολογίας και μάλιστα της προσφοράς, λειτουργίας και συνεργασίας των δύο θεολογικών μας Σχολών. Στο θέμα αυτό εργάστηκε με πρωτοβουλία
και ζήλο. Ένα τελευταίο μέρος αναφέρεται στη
διεπιστημονική διαλεκτική.
Για μένα όλες οι μελέτες είναι άξιες μελέτης.
Διακρίνω όμως λόγω επικαίρου αναγκαιότητας τις
υπ. Αριθμόν 17-22. Αυτές δηλαδή που αναφέρονται
στις θεολογικές Σχολές και σπουδές και στο μάθημα των θρησκευτικών. Θέματα στα οποία στρατεύθηκε με ζήλο.
Αν προσέθετα μερικές δικές μου σκέψεις από
την πολυετή θητεία μου στο έργο της θεολογικής
Σχολής Αθηνών, θα τις υπέτασσα κάτω από τους
όρους, (α)Νέα αρχιτεκτονική των Σπουδών, (β) νέα
θεματολογία των θεολογικών ερευνών και (γ) αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημιακής θεολογίας και εκκλησιαστικής διακονίας. Και
οι τρείς όροι υπαγορεύονται από την καιρικότητα. Και «ο νοών νοείτω» και «ο έχων ώτα ακούειν
ακουέτω».
Έχω καταθέσει τις κατευθύνσεις αυτές, ανταποκρινόμενος ως Κοσμήτορας της θεολογικής
Σχολής Αθηνών, (α) στην πρόσκληση-πρόκληση
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου με θέμα «αι θεολο-

γικαί Σχολαί εις την διακονίαν της Εκκλησίας»
(1991) και με τις έρευνές μου για (β) τη θεολογία
του περιβάλλοντος, (γ) για την θεολογία της απελευθερώσεως του 1821 κ.λπ.
Θεωρώ ότι επιβάλλεται η οργάνωση ενός Διεπιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Διαγνωστική
της εποχής της Μετανεωτερικότητας», ώστε να επιχειρηθεί απάντηση στα ερωτήματα τί είναι και τί
προοιωνίζεται η εποχή αυτή και αν έχει σχέση
και με ποιά προγενέστερη εποχή.
Επί των διαπιστώσεων της «καιρικότητας» θα
δομηθεί ο προγραμ-ματισμός των ανωτέρω τριών
πτυχών δράσεως και αναδράσεως των Θεολογικών Σχολών, ώστε η Εκκλησιαστική Ιεραρχία
να οργανώσει την ενεργό παρουσία της στον μεταβαλλόμενο κόσμο, έχουσα συνεχώς υπόψη της
την βιβλική προγραμματική αρχή της Θεολογίας
«Και αυτός αλλοιοί καιρούς και χρόνους, μεθιστών
βασιλείς και καθιστών, διδούς σοφοίς σοφίαν και
σύνεσιν τοις εν επιστήμη ούσιν..» (Δαιήλ 2,21) ή ,
κατά τη μετάφραση του Θεοδοτίωνος «Και αυτός
[ο θεός] αλλοιοί καιρούς και χρόνους, καθιστά βασιλείς και μεθιστά, διδούς σοφίαν τοις σοφοίς και
φρόνησιν τοις ειδόσιν σύνεσιν».
Σας ευχαριστώ

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
(Μικρή συμβολή στην παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Χρήστου Κ. Οικονόμου:
Καινή Διαθήκη και Παιδεία, Βιβλικές Μελέτες 2, Θεσσαλονίκη - Πουρναράς 2011)
l π. Γεωργίου Μεταλληνού
πρ. Κοσμήτορος της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

1. Η πρόσκληση για τη συμπαρουσίαση ενός
νέου επιστημονικού έργου συνιστά μεγάλη τιμή,
διότι όχι μόνο σου αναγνωρίζεται η δυνατότητα να
το πράξεις, αλλά και θεωρείται ενδιαφέρουσα η κατάθεση των απόψεών σου για το παρουσιαζόμενο,
και συνάμα κρινόμενο, βιβλίο. Όταν όμως ο συγγραφέας είναι εκλεκτός Φίλος και Συνάδελφός
σου, αλλά και συναγωνιστής- «παραστάτης»- σε
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έναν αγώνα «υπέρ ιερών και οσίων», βλέπεις την
πρόσκληση και ως χρέος σου για συνέχιση του
αγώνα αυτού μέχρις εσχάτων.
Αυτά τα συναισθήματα με διακατέχουν την
στιγμή αυτή, αγαπητοί Συνάδελφοι, και θα μου
συγχωρήσετε την συναισθηματική φόρτιση, που
διεγείρει η ανάμνηση κυριολεκτικά ηρωικών
στιγμών, που έζησα ως Κοσμήτωρ της Θεολογι83

2. Η συναγωγή και συνέκδοση των μικροτέρων εργασιών (opera minora) ενός συγγραφέα είναι
συνέπεια μιας εσωτερικής ανάγκης του ερευνητή
για την καλύτερη γνωστοποίηση του έργου του,
που προδίδει μάλιστα και σεβασμό στο αναγνωστικό κοινό του, το οποίο δυσκολεύεται να ανακαλύψει τις μελέτες αυτές, που βρίσκονται διασκορπισμένες σε τόμους συνεδρίων ή αφιερωματικούς,
δυσεύρετους τις περισσότερες φορές. Συγχαίρω,
λοιπόν, και εγώ για την καλαίσθητη αυτή έκδοση
και τον φιλόπονο συγγραφέα, αλλά και τις εκδόσεις «ΠΟΥΡΝΑΡΑ», που την πραγματοποίησαν.

σιστικές πραγματώσεις, ενδοπανεπιστημιακές και
κοινωνικο-εθνικές, καθοριστικές για το μέλλον
των Θεολογικών Σχολών μας και την περαιτέρω
θέση τους στον χώρο της Ανώτατης, κρατικής -δημόσιας δηλαδή- Εκπαίδευσης. Θα μου επιτραπεί,
λοιπόν, με κάθε δυνατή συντομία να καταθέσω και
εγώ από την πλευρά μου την εμπειρία μου στον
κοινόν αυτόν αγώνα, πρώτα των Σχολών μας και
μετά των Κοσμητόρων τους, αλλά και να συνηγορήσω στην τολμηρή για την εποχή μας και την περιρρέουσα ακαδημαϊκή και πολιτειακή ατμόσφαιρα διακήρυξη του έχοντος, ως Ελληνοκυπρίου,
την αγωνιστικότητα στο αίμα του, Συναδέλφου
για τον ομολογιακό χαρακτήρα του μαθήματός
μας στην Εκπαίδευση και την ανάγκη διαφύλαξής
του, για να μην αλλοιωθεί η ταυτότητά του.

Όπως δηλώνει ο συγγραφέας, από τις 23 μελέτες του τόμου οι 13 είναι βιβλικές-καινοδιαθηκικές
και εκφράζουν «μια μακροχρόνια σπουδή και
έρευνα στον πλούτο των Ευαγγελίων, των Πράξεων των Αποστόλων και των Επιστολών του Αποστόλου Παύλου», οι δε υπόλοιπες 10 συνιστούν
«επέκταση των επιστημονικών ενδιαφερόντων
του συντάκτη στην έρευνα της σχέσης Θεολογίας
και Παιδείας», ως «φυσική προέκταση της βιβλικής Θεολογίας» (σ. 7). Το επίκεντρο, συνεπώς, των
ερευνητικών πονημάτων του συγγραφέα μένει
πάντα ο χώρος της Επιστήμης της Καινής Διαθήκης, που αποτελεί και το πανεπιστημιακό γνωστικό αντικείμενό του.
3. Στις καινοδιαθηκικές εργασίες του συγγραφέα οι ειδικοί έχουν τον πρώτο και κύριο λόγο.
Επτά όμως μελέτες του (αρ. 17-23) σχετίζονται
άμεσα με τις Θεολογικές Σχολές μας και ειδικότερα
με προβλήματα μεγάλης σημασίας, που ο συγγραφέας αντιμετώπισε κατά την διάρκεια της θητείας
του ως Κοσμήτορα. Για τα προβλήματα αυτά διεξήγαγε, ως εκπρόσωπος της Σχολής του, ένα σθεναρό αγώνα, στο μεγαλύτερο μέρος του οποίου συνέπεσε και η δική μου κοσμητορική διακονία στην
αδελφή Θεολογική Σχολή της Αθήνας, όπως φιλοφρόνως και ο ίδιος ο κ. Οικονόμου δεν παραλείπει
να αναφέρει (σ. 571-583). Με άριστη γνώση των
διεθνών εξελίξεων στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των μεγάλων ευρωπαϊκών αποφάσεων
γι’ αυτήν, θίγονται ενδοελλαδικές εξελίξεις στην
παρελθούσα δεκαετία, που σηματοδοτούν αποφα-

4. Εις τον κοινό μας αγώνα για την συνέχεια
της παρουσίας των Θεολογικών μας Σχολών στο
χώρο της Ανώτατης Παιδείας μας, που ενσάρκωνε την εκπεφρασμένη βούληση των Σχολών μας,
αντιμετωπίσαμε τους φιλόδοξους σχεδιασμούς
του πολυπράγμονα μακαριστού Αρχιεπισκόπου
Χριστοδούλου και την σύμπραξη της τότε Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την
ανωτατοποίηση των τεσσάρων «Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών»1 και την εξίσωσή τους με τις
υπάρχουσες Πανεπιστημιακές Θεολογικές Σχολές.
Είναι δε γνωστό, ότι τόσο ο κ. Οικονόμου, όσο και ο
ομιλών, δώσαμε σκληρούς αγώνες για την ενεργοποίηση της νομικής κατοχύρωσης του χαρακτήρα
των «Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών» ως
παραγωγικών Σχολών της Εκκλησίας, για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο των εσωτερικών αναγκών της. Και αυτό για την πρόληψη δυσμενών
εξελίξεων εναντίον των Πανεπιστημιακών Θεολογικών Σχολών και της θέσης τους στην Ανώτατη
Εκπαίδευση. Η αντίθεσή μας δεν στρεφόταν –και
δεν στρέφεται- κατά των συναδέλφων, που κατέλαβαν καθηγητικές θέσεις πανεπιστημιακού επιπέδου στις νέες Σχολές, αφού πολλοί εξ αυτών άξιζαν
αυτή την αναβάθμιση, έστω και με αντισυνταγματικές διαδικασίες, απειλητικές για το μέλλον των
υπαρχουσών Θεολογικών Σχολών. Τα Πρακτικά
του Δ’ Συνεδρίου των Σχολών μας2 περιέχουν σημαντικό υλικό για την ιστορία αυτού του προβλήματος, πολύ πειστικό για την γνησιότητα και ειλικρίνεια του αγώνα μας.

1 Νόμος 3432/3.2.2006 για την “Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», άρθρο 1 για την Διάρθρωση
της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

2

κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συναγωνιζόμενος με τους Κοσμήτορες της Θεολογικής
Σχολής του ΑΠΘ, κυρίους Χρήστο Οικονόμου και
Ιωάννη Κογκούλη.
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Βλ. Θέση και αποστολή των Θεολογικών Σχολών Αθηνών
και Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Θεολογικών
Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Αθήνα 24-25 Απριλίου
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Η ίδρυση των «Ανωτάτων Εκκλησιαστικών
Ακαδημιών» ικανοποίησε την συνεχώς εκφραζόμενη βούληση του ικανότατου, κατά τα άλλα,
Αρχιεπισκόπου, όπως «υποτάξη εαυτώ τα πάντα»
(Α’ Κορ. 15, 28), ή την κρυφή και επαινετή οπωσδήποτε θέλησή του να προλάβει δυσμενείς για τη
θέση των Σχολών μας, αλλά και για το μάθημα
των Θρησκευτικών εξελίξεις, προδιαγραφόμενες
ήδη από το 1962. (Ας θυμηθούμε τον τότε ιστορικό αγώνα των Θεολογικών μας Σχολών και το
κλείσιμό τους από τον Φεβρουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 1962)3. Από το έτος όμως εκείνο, οι
διαθέσεις της Ελληνικής Πολιτείας, ανεξαρτήτως
ιδεολογίας, απέναντι στο Μάθημά μας παραμένουν αμετάβλητες και πάντοτε δραστικές εναντίον του. Συνίστανται δε στην κίνηση από την αποδυνάμωση και αλλοίωση του μαθήματος στην
έξωσή του από την εθνική εκπαίδευση. Σήμερα
περνάμε μια νέα φάση αυτού του εγχειρήματος,
ίσως την τελευταία4.
Η Διοικούσα Εκκλησία, παρά την επαινετή
αντίθεση ορισμένων Ιεραρχών μας, προσέφερε
μια μοναδική δυνατότητα στην μόνιμα αντορθόδοξα και αντιθεολογικά σκεπτομένη και δοθείσης
ευκαιρίας ενεργούσα Πολιτεία μας να προχωρήσει
την κατάλληλη στιγμή στην ιδιωτικοποίηση του
μαθήματός μας, των «Θρησκευτικών», όπως άστοχα έχει επικρατήσει να χαρακτηρίζεται, και συνεπώς και της ριζικής αναθεώρησης της θέσης των
Σχολών μας στα Πανεπιστήμιά μας. Στην διάρκεια
του κοινού αγώνα μας διαπιστώσαμε, ότι στόχος
ευρείας μερίδας του πολιτικού μας κόσμου, ενισχυόμενου από την φωταδιστική Διανόησή μας,
είναι η συρρίκνωση των Θεολογικών Σχολών, με
την κατάργηση του ενός Τμήματός τους, και την
μετατροπή τους σε Θρησκειολογικά Τμήματα,
για την εύκολη απορρόφησή τους από τις τοπικές
Φιλοσοφικές Σχολές, ως τελευταίο βήμα πριν από
την κατάργησή τους. Είναι δε τραγικό, ότι ζούμε οι Έλληνες Ορθόδοξοι μέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ό,τι έζησαν οι ομόδοξοι αδελφοί μας στο
Σοβιετικό καθεστώς. Και ενώ στις γειτονικές μας
Ορθόδοξες Χώρες δημιουργούνται συνεχώς νέες
Θεολογικές Σχολές (14 ή 15 έχει τη στιγμή αυτή η
Ρουμανία), εντεταγμένες στον φυσικό τους χώρο,
τα κρατικά Πανεπιστήμια, οι δικές μας Θεολογικές
Σχολές οδηγούνται, με σταθερό ρυθμό, στην ιδιω-

2007, Αθήνα 2008, σ. 117 ε.ε.
Βλ. π. Γ. Δ. Μεταλληνού, Θεολογικός Αγώνας, 1962Ιστορία, Παρουσία, Αθήνα 1989.
4 Βλ. π. Γ. Δ. Μεταλληνού, Στο στόχαστρο το «Μάθημα των
3
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τικοποίησή τους. Αυτό συνειδητοποιήσαμε κατά
την πορεία του αγώνα μας οι δύο Κοσμήτορες.
5. Συναφές με το προηγούμενο θέμα είναι και
η διατήρηση του ομολογιακού χαρακτήρα του μαθήματός μας στην Εκπαίδευση, υπέρ του οποίου
συντάσσεται στο βιβλίο του ο κ. Οικονόμου (σ.
586, 599) και βρίσκει σύμφωνη και την ταπεινότητά μου. Κατά τον συγγραφέα «το ομολογιακό
στοιχείο των Θεολογικών Σχολών δεν αναιρεί τον
επιστημονικό τους χαρακτήρα», αφού «δεν υπάρχει- ορθά, κατ’ αυτόν- απροϋπόθετη έρευνα». Και
συμπληρώνει: «Αυτό κάνουν και οι Θεολογικές
Σχολές ανά τον κόσμο. Έχουν μια προϋπόθεση:
έχουν την παράδοση, την εμπειρία και τη ζωή της
Εκκλησίας, που προσεγγίζεται με διαλεκτικό τρόπο. Η πρωτοτυπία εντοπίζεται στην παράδοση της
Εκκλησίας, που κατέχει ο Θεολόγος ερευνητής»
(σ. 17: βλ. Πρβλ. σ. 599 έ.).
Είναι δε γεγονός, ότι και κατά την ισχύουσα μέχρι σήμερα αναδιατύπωση του «σκοπού» του Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΦΕΚ 303/13.3.2003)
η Πολιτεία αποδέχεται και συνιστά τον «ομολογιακό» χαρακτήρα του, ακόμη δε και ο Συνήγορος
του Πολίτη, το 2005 παραδέχθηκε, ότι κατά το Σύνταγμά μας «δεν υπάρχει λόγος να είναι θρησκειολογικό, αλλά μπορεί κάλλιστα να είναι ομολογιακό, αρκεί να αφήνει περιθώρια για την ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών»5.
Και αυτό δεν σημαίνει στο ελάχιστο μετατροπή
του μαθήματός μας σε ενοριακή Κατήχηση, αλλά
προσφορά των πορισμάτων της Θεολογικής Επιστήμης, που ερευνά και διδάσκεται στα Πανεπιστήμιά μας, όπως συμβαίνει και με κάθε άλλη επιστήμη, που εκπροσωπείται στις δύο πρώτες βαθμίδες της Εκπαίδευσης.
Σ’ αυτό το πνεύμα, παραδοσιακό στην ευρύτητά του, κινείται και ο συνάδελφος κ. Οικονόμου
και γι’ αυτό δηλώνουμε αβίαστα την ταύτισή μας
μαζί του. Το βιβλίο του προδίδει συνεχώς το επιστημονικά και κοινωνικο-εκκλησιαστικά αγωνιστικό φρόνημά του. Ως Κοσμήτωρ, αγαπητοί
Συνάδελφοι, κράτησε τη Σχολή σας στο ύψος που
της αξίζει, αφήνοντας μια παράδοση, που συνέχισε επάξια ο διάδοχός του κ. Ι. Κογκούλης και στην
οποία, όπως διαπιστώνεται, βαδίζει σταθερά, υποσχόμενος πολλά και καλά, ο σημερινός Κοσμήτωρ
κ. Μιχαήλ Τρίτος. 
■

Θρησκευτικών, στο: Μαρτυρίες για θέματα πνευματικά και
κοινωνικά, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 111 ε.ε.
5 Όπ. π., σ. 126.
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Ο «ξένος»

ΚΑΙ οικείος επισκέπτης
και συνοδοιπόρος
l Του Μακάριου Τηλλυρίδη
Μητροπολίτη Κένυας

O

ταν, προ τριακονταπενταετίας,
έφτανα, από το ωραίο και ιστορικό
πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και
πατούσα, για πρώτη φορά, τα χώματα της αφρικανικής ηπείρου, αισθάνθηκα, με ένα περίεργο και θαυμαστό τρόπο,
μέσα μου, μια έντονη και έκδηλη παρουσία της
αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Χωρίς περιστροφές και περιαυτολογίες, αισθάνθηκα ότι ο
Θεός, που ήλθε εδώ στη γη, ανέβηκε στο Σταυρό,
αναστήθηκε, είναι εκείνος που οδηγεί και καθοδηγεί τις ψυχές των ανθρώπων, με τον τρόπο της αγιοσύνης, της καθαρότητας, της ταπείνωσης και της
θυσίας. Αυτός, λοιπόν, που για αιώνες τώρα αγωνίζεται να φέρει την ανθρωπότητα στο σωστό δρόμο
και να δώσει ένα μήνυμα ελπίδας, είναι ο παντα86



χού παρών σ’ όλες τις εκφράσεις και εκφάνσεις της
ζωής μας, της σύγχρονης ζωής, έτσι, όπως ο καθένας, από εμάς, την ζούμε και την απολαμβάνουμε
και εργαζόμαστε, ακριβώς, για ένα σκοπό.
Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος δίνει μια πολύ σημαντική εικόνα, ακριβώς, για την αγάπη, που πρέπει
να έχει ο καθένας μας για τον πλησίον του. Για να
μπορέσουμε να καταλάβουμε το μεγαλείο αυτής
της προσφοράς και αγάπης, προς τον συνάνθρωπό
μας, παραθέτουμε ένα μέρος από τους λόγους του,
που χαρακτηριστικά λέγει: «Βίασε τον εαυτό σου,
σαν συναντήσεις τον διπλανό σου, να τον τιμήσεις
παραπάνω από το μέτρο του. Φίλησε τα πόδια του
και τα χέρια του, και κράτησέ τα πολλές φορές με
πολλή τιμή, και βάλε τα επάνω στα μάτια σου, και
παίνεψέ τον ακόμα και για κείνα που δεν έχει. Και
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σαν χωριστεί από σένα, πες γι’ αυτόν κάθε καλό
και τιμημένο, γιατί μ’ αυτά και με τέτοια τον τραβάς στο καλό και τον κάνεις να ντρέπεται από τα
καλά τα λόγια που του είπες, και σπέρνεις σ’ αυτόν
σπόρους της αρετής».
Έτσι, λοιπόν, μελετώντας αυτό το κείμενο,
προσεκτικά, και εμβαθύνοντας στα μηνύματά
του, που αντιπροσωπεύουν και συμβαδίζουν άμεσα με το ρόλο της Εκκλησίας μας, στους χώρους
της ιεραποστολής, δεν έχει παρά να αντιληφθούμε
ότι ο πλησίον μας, και αυτός που μας επισκέπτεται, συνέχεια, σαν ξένος μέσα στη ζωή μας, είναι ο
ίδιος ο Κύριος, αυτός που εκένωσε τον εαυτό Του,
ακριβώς, για δώσει στα πλάσματά Του τη δυνατότητα να γίνουν άγιοι σαν Αυτόν. Χρειαζόμαστε,
λοιπόν, στη ζωή μας, να έχουμε πάντοτε αυτή τη
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σκέψη της πνευματικής διάκρισης, προς όλους
τους ανθρώπους, ιδιαίτερα, αυτούς που υπηρετούμε. Ο Χριστός μας, που είναι η πηγή της ζωής και
της αθανασίας, ως Θεάνθρωπος, ανοίγει το δρόμο
προς όλους μας, ακριβώς, για να γίνει η πορεία μας
σταυροαναστάσιμη και, τελικά, αφού παλέψουμε, να συναναστηθούμε με τον ίδιο τον Χριστό,
για να συμπληρώσουμε με τα λόγια του Αγίου
Επιφανίου, επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου,
για να αντιληφθούμε καλύτερα το μεγαλείο Του,
όχι μόνο μέσα στη ζωή Του αλλά και, γενικότερα,
μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Λέγει, λοιπόν, χαρακτηριστικά: «Δος μου αυτόν τον ξένο, γιατί κατέβηκε στη σκοτεινή γη, για να ανυψώσει τον ξένο.
Δος μου αυτόν τον ξένο, επειδή, μόνο αυτός είναι
πραγματικά ξένος».
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του κάθε ανθρώπου, πραγματοποιούνται μέσα από
τη βούληση και τη θέληση του υπέρτατου όντος,
που είναι αυτός ο Θεός. Εκείνη η αίσθηση, που
εκφράζει, στο ακέραιο, και εκδηλώνει τη σωστή
προέλευση της θείας παρέμβασης είναι η καρδία. Ήταν αδύνατο η καρδία αυτή να μην ομιλεί.
Έπρεπε οπωσδήποτε να αισθάνεται την ανάγκη,
ή καλύτερα την υποχρέωση και το καθήκον, να
βλέπει αυτή την άπειρη και άπιαστη δύναμη, τη
θεϊκή, να λαμπρύνει εσωτερικά και εξωτερικά το
ανθρώπινο κάλλος. Η επιρροή αυτή, οπωσδήποτε,
έφερε λαμπρά και σωτήρια οφέλη, γιατί, επιτέλους, έπνευσε εκείνος ο αέρας, ο οποίος έφερε το
ύδωρ το ζων που, οπωσδήποτε, δίνει δύναμη και
σταματά τη δίψα και, έτσι, ζωογονεί, πλούσια, την
ανθρώπινη ύπαρξη.

Μένει κανείς έκθαμβος και σε κατάσταση έκστασης, όταν ενθυμείται και εμβαθύνει στη ζωή,
το έργο και τη θυσία του Θεανθρώπου Κυρίου.
Έτσι, λοιπόν, όσο κι αν θέλουμε, εμείς, οι μικροί
και άσημοι, να παρουσιάσουμε το έργο που επιτελούμε σ’ αυτό το χώρο της ιεραποστολής, πρέπει,
οπωσδήποτε, να αντιληφθούμε πως ό,τι επιτελούμε και ό,τι γίνεται είναι μόνο με τη δύναμη και την
παρουσία του Αγίου Πνεύματος, γιατί μέσα στις
ψυχές των ανθρώπων, όλων των λαών και των
φυλών, η ψυχή αισθάνεται ότι υπάρχει ο Θεός, αυτός που κατευθύνει και συντηρεί τα πάντα, γιατί,
όσο μελετούμε και εμβαθύνουμε στην ιστορία των
λαών της οικουμένης, καταλήγουμε πάντα στο
συμπέρασμα ότι, παρόλες τις γλωσσικές, κοινωνικές, κλιματολογικές, κοινωνικές και πολιτισμικές
διαφορές εθίμων και ηθών, ακόμα και στη σκέψη
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και στα αισθήματα, καταλήγουμε, ανεπιφύλακτα,
ότι ο άνθρωπος προέρχεται από κάπου και καταλήγει κάπου, που είναι το υπερβατικό, το υπερφυσικό και που όλα εξαρτώνται από αυτό. Τούτο δεν
είναι άλλο από τον Έναν και Μοναδικό Θεό, αυτόν
που δημιούργησε το σύμπαν, τα άνω και τα κάτω,
και που δίνει στον άνθρωπο το συναίσθημα ότι όλα
κινούνται, εργάζονται και διαμορφώνονται, μέσα
από το θρησκευτικό συναίσθημα, που εκφράζεται,
μέσα από τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου,
με τη γλώσσα και την ιδιάζουσα έκφραση του κάθε
ανθρώπου.
Με αυτό τον τρόπο βλέπουμε ότι όλες οι φυλές
της γης ανακαλύπτουν έναν κοινό παρονομαστή
και έχουν τον ίδιο πόθο επικοινωνίας, με Εκείνο
που είναι ανώτερο και υπερκόσμιο. Όλες, λοιπόν,
οι κινήσεις, οι πράξεις, οι ιδέες και οι αντιλήψεις
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Λαοί και φυλές, ανά τους αιώνες, έζησαν στιγμές σκοτεινές, χωρίς νόημα, χωρίς να περιμένουν
κάποια αλλαγή στη ζωή τους, όμως το ένστικτο
αυτό, της θείας προέλευσης, εστερέωσε την οικουμένη, γιατί έντεκα αιώνες πριν ο ψαλμωδός Δαβίδ
αναφωνούσε: «Προς τον Θεόν τον ισχυρόν τον
ζώντα». Οι άνθρωποι, λοιπόν, ανέμεναν και ήρθε
η ώρα, που΄, ενώ εζούσαν μέσα σε μια κατάσταση σύγχυσης και έπασχαν πνευματικά, εκεί, που
ελάτρευαν ως θεούς τις πέτρες, τα είδωλα, τους ποταμούς, ο Κτίστης και δημιουργός, βλέποντας την
ταλαιπωρία τους και τη δίψα τους, ήλθε και τους
έφερε το μήνυμα της ελπίδας και της αναστάσεως
και, έτσι, εκεί που οι άνθρωποι ελάτρευαν τα είδωλα ήλθε, επιτέλους, η ανατολή του πραγματικού
ηλίου, που τους έφερε άπλετο φως, φως δυνατό,
φως που έλαμψε και «έλαμψε ο ποιήσας τον ουρανόν, την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτή».
Και εν αυτώ ώ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν» σ’
ολόκληρη την οικουμ
η. Αυτός έγινε αιτία μιας πανανθρώπινης επανάστασης και τα μηνύματά του ξεκούρασαν την
ψυχή και το σώμα των ανθρώπων και ανανέωσαν
και έδωσαν το πραγματικό νόημα στη ζωή τους.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, συνηθίζω να
περιοδεύω τις είκοσι αρχιεπισκοπικές περιφέρειες της Μητροπόλεως Κένυας, όπου μου δίνεται η
ευκαιρία να συναντήσω τους ιερείς, τους πιστούς
και τον ευσεβή λαό, που, ενώ προσπαθώ να τους
διδάξω, στο τέλος γίνομαι μαθητής και διδάσκομαι
από αυτούς. Η Κένυα, που είναι σε έκταση 8 φορές
μεγαλύτερη από την Ελλάδα και 60 φορές μεγαλύτερη από την Κύπρο, έχει σήμερα να παρουσιάσει ένα τεράστιο εκκλησιαστικό ιεραποστολικό
λειτουργικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό, εκπαιδευτικό, ιατρικό έργο σ’ ολόκληρη την επικράτεια
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της δημοκρατίας της Κένυας, με τις 300 ενορίες
και τους 270 σήμερα, ιθαγενείς κληρικούς, που
συμπορεύονται και συμβαδίζουν με τον επίσκοπό
τους, για να μπορέσουν να εκπληρώσουν την ταπεινή τους διακονία.
Είναι γεγονός ότι, όλα αυτά τα χρόνια, οι τόσες εστίες και τα τόσα ιδρύματα στο χώρο της Μητροπόλεως Κένυας, εξυπηρετούν τις ανάγκες,
όχι μόνον του χριστεπωνύμου πληρώματος αλλά
και γενικότερα όλους τους κατοικούντες στις διάφορες περιοχές, αφού το έργο της Εκκλησίας μας
δεν είναι μόνον εκκλησιαστικό, αλλά είναι επιπλέον κοινωνικό και φιλανθρωπικό. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι σε δεκαπέντε διαφορετικές περιφέρειες προσφέρεται δωρεάν φαγητό, τρεις φορές
την ημέρα, σε όλα ανεξάρτητα τα παιδάκια της
δημοτικής εκπαίδευσης, στα διάφορα σχολεία της
Μητροπόλεως, αλλά, ακόμα, και σε άλλα ιδιωτικά
ή κρατικά. Η Εκκλησία μας βρίσκεται, πάντοτε,
κοντά στα ορφανά και ταλαιπωρημένα παιδάκια,
γι΄αυτό το λόγο ίδρυσε το πρώτο και πρότυπο
ορφανοτροφείο στους πρόποδες του όρους Κένυα.
Εκεί, λοιπόν, τα παιδάκια αυτά που δεν είχαν ούτε
γονείς ούτε αδέλφια ούτε συγγενείς ούτε φίλους,
τώρα, μέσα από τη θαλπωρή της Εκκλησίας μας,
ζουν, όχι πλέον το καθημερινό τους δράμα, αλλά
ελπίζουν, πάντοτε, για ένα καλύτερο και ευτυχέστερο μέλλον. Χιλιάδες παιδάκια ωφελούνται αυτού του έργου του επισιτιστικού, που η Μητρόπολη συνεχίζει να προσφέρει, όσο κι αν οι οικονομικοί πόροι, κάποτε, δυσκολεύουν την εκπλήρωσή
του. Το χέρι και η παρουσία του Θεού ενισχύουν
και κατευθύνουν τα πάντα.
Οι περιοδείες αυτές, λοιπόν, δίνουν την ευκαιρία στον επίσκοπο, ιδιαίτερα στους τρεις μήνες των
διακοπών, που αρχίζουν μετά το τέλος του μηνός
Μαΐου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, που είναι και
η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, εδώ, στο
κέντρο της Ιεραποστολής μας για την ορθόδοξη
πατριαρχική σχολή, «Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος ο Γ’». Στους τρεις αυτούς μήνες, λοιπόν, ο
Θεός ευλόγησε, και φέτος, να εγκαινιασθούν επτά
νέοι ναοί αφιερωμένοι σε διάφορους αγίους της Εκκλησίας μας. Οι ναοί αυτοί από τώρα και στο εξής
θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των αδελφών μας ορθοδόξων αφρικανών, που θα έρχονται στις χαρές
και στις λύπες τους να επικαλεσθούν το όνομα του
τριαδικού και μεγάλου Θεού, λαμβάνοντας τα ιερά
μυστήρια και ενισχύοντας, έτσι, τους εαυτούς
τους για την πνευματική τους τόνωση και ενίσχυση. Οι ναοί αυτοί επ’ ονόματι των αγίων Κοσμά του
Αιτωλού (19 Αυγούστου), των Σαράντα εν Αφρική
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Μαρτύρων (20 Αυγούστου), της Αγίας Τριάδος (20
Ιουνίου), της Αγίας Κυριακής (25 Ιουνίου), του Παντοκράτορος (19 Ιουλίου), του Αποστόλου Ανδρέα
(18 Ιουλίου) και του Αγίου Εφραίμ (13 Ιουλίου)
θα μαρτυρούν, εσαεί, το πέρασμα των ανθρώπων
εκείνων, που με πολλή θυσία και αγάπη πρόσφεραν τον οβολό τους, για να στηθεί ακόμα ένα θυσιαστήριο στις διάφορες φυλές της Κένυας, από το
όρος Μέρου, τη Λαϊκίπια, τη Δυτική Κένυα, στη
φυλή των Νάντι, ακόμα και στη Ναϊρόμπι. Εδώ,
θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στις 20 Ιανουαρίου
2011 εγκαινιάστηκε ο Ιερός Ναός της Αγίας Ειρήνης στο Γκιλ Γκιλ.
Τις μέρες, λοιπόν, αυτές, των υποτιθέμενων διακοπών του καλοκαιριού, εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι βρισκόμαστε στην υποσαχάρια Αφρική,
από όπου διέρχεται ο Ισημερινός και για το λόγο
αυτό συναντούμε αυτές τις περίεργες καιρικές
συνθήκες, όπου οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές μας (Κύπρος),
βροχές, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύκτας,
πολλές φορές και την ημέρα, κρύο, ακόμα σε μια
περίπτωση και χιόνι, όσο κι αν φαίνεται παράξενο δεν περιαυτολογώ, απλώς περιγράφω αυτά τα
οποία ζω καθημερινά και που αποτελούν μέρος της
ποιμαντικής διακονίας στο χώρο της ιεραποστολής. Αν κανείς υπολογίσει ότι ο επίσκοπος σε μια
ιεραποστολική μητρόπολη, όπως είναι η Κένυα, η
μεγαλύτερη στο χώρο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ταξιδεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, από
την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση του ηλίου,
για να μπορέσει να εξασκήσει τα πνευματικά και
λειτουργικά του καθήκοντα, ίσως να θεωρηθεί, για
αυτούς οι οποίοι θα τα διαβάσουν αυτά, είμαι βέβαιος, υπερβολική περιγραφή. Να σημειώσω όμως
ότι αυτό τον καιρό, ίσως, και να διένυσα 10000 χιλιόμετρα (και μόνο;).
Ταξιδεύοντας σ’ όλες αυτές τις περιοχές με
αυτοκίνητο, πολλές φορές, λόγω της κακής κατασκευής των δρόμων, δεν μπορεί κανείς να φτάσει
στον τελικό προορισμό του. Έτσι αφήνουμε το
αυτοκίνητο σε ένα μέρος και αρχίζουμε την περιοδεία. Περπατούμε ώρες, μέσα στη βροχή και μέσα
στον ήλιο, για να επισκεφθούμε και την πιο απομακρυσμένη εστία των αδελφών μας ιθαγενών ορθοδόξων. Τι χαρά αισθάνονται οι άνθρωποι αυτοί,
που κυριολεκτικά βρίσκονται στο πουθενά και
τους επισκέπτεται ο επίσκοπός τους, για να ζήσει
από κοντά λίγες στιγμές χαράς και πολλές φορές
λύπης, γιατί οπωσδήποτε οι συνθήκες που διαβιούν είναι αδιανόητο να τις συλλάβει ο νους, με τα
δικά μας τα δεδομένα. Και όμως, οι άνθρωποι αυ90



τοί αγωνίζονται, ελπίζουν και ζουν μέσα στη χαρά
του ευαγγελικού λόγου και της Αναστάσεως.
Μια μέρα, λοιπόν, ενώ περιόδευσα αρκετές ενορίες, γύρω στην περιοχή του όρους Μέρου, ξαφνικά, βρεθήκαμε στη ζούγκλα, όπου μεγάλη αγέλη
ελεφάντων και καμηλοπαρδάλεων διέσχιζαν το
δρόμο. Απολαύσαμε το θέαμα, όμως δεν μπορέσαμε
να πλησιάσουμε κοντά, εκεί που θέλαμε να πάμε,
για να δούμε τον υπό κατασκευή νέο ιερό ναό, που
είναι αφιερωμένος στον Άγιο Λουκά το γιατρό. Οι
βροχές ήταν τόσο καταρρακτώδεις, που το αυτοκίνητό μας κόλλησε, κυριολεκτικά, και ήδη άρχισε
να βραδιάζει, οπότε με πολλή δυσκολία, αναγκαστήκαμε να στρίψουμε το αυτοκίνητο και να γυρίσουμε άπρακτοι, πίσω στο πλησιέστερο χωριό
όπου διανυκτερεύσαμε. Στις περιοδείες αυτές είναι
θαυμαστό, όταν ευλογούμε την τράπεζα τα περισσεύματα των κλασμάτων, επειδή βρισκόμαστε σε
τελείως πρωτόγνωρους χώρους, λέγουμε π.χ. «Ευλόγησον τα περισσεύματα της τραπέζης ταύτης
«εν τη ζούγκλα ταύτη, εν τω δάσει τούτω, εν τη
υπαίθρω ταύτη» κ.τ.λ.
Όπως σημείωσα σε ένα πρόσφατο δελτίο της
Μητροπόλεως, η συνεχιζόμενη ανομβρία σε πολλές
περιοχές της Κένυας μας ανάγκασε να επισκεφθούμε τις περιοχές αυτές. Αναφέρομαι συγκεκριμένα
στις 18 Ιουνίου, όταν για πρώτη φορά λειτούργησα
σε ένα πρόχειρο ναό στην περιοχή Μουίγκι, όπου,
στη συνέχεια, τέλεσα το γάμο ενός πρωτοετούς ιεροσπουδαστή της Πατριαρχικής μας Σχολής, που
προέρχεται από τη φυλή των Κικάμπα. Στη συνέχεια, έγινε διανομή τροφίμων, ένδυσης και υπόδησης. Ακόμα, αναφέρομαι στην επίσκεψη στις 8
– 11 Ιουλίου στην περιοχή Λότουα, όπου κατοικεί
η φυλή των Τουρκάνα και, όπως μεταδίδουν συνεχώς τα τηλεοπτικά μέσα, ο κόσμος πεθαίνει από
την πείνα, μπόρεσα και έφθασα μέχρι τα σύνορα
της Αιθιοπίας και του Σουδάν και έζησα, μαζί τους,
τον πόνο και τη δυστυχία τους. Η Λειτουργία τελέστηκε στο πιο απομακρυσμένο μέρος της ερήμου
και, με πολλή ικανοποίηση, διαπίστωσα, παρόλη
την πείνα που υφίστανται οι άνθρωποι αυτοί, τόσο
ο Όρθρος, όσο και η Λειτουργία, τελέστηκαν στην
τοπική διάλεκτο των Τουρκάνα. Και σ’ αυτή την
περιοχή ο Θεός βοήθησε να επισκεφθούμε έξι περιοχές διαφορετικές, μέσα στη σκόνη και τον καυτερό ήλιο, για να δούμε, και πάλι, από κοντά, τους
χριστιανούς μας, αλλά και όλους τους άλλους και
να τους δώσουμε κουράγιο, προσφέροντάς τους το
ελάχιστο που είχαμε, σε τρόφιμα και είδη ένδυσης
και υπόδησης.
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η έλλειψη
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νερού μας ανάγκασε, κάτι που ίσως θεωρηθεί και
πάλι υπερβολικό, να κουβαλούμε μαζί μας τάγκια
νερού και να μοιράζουμε στους δυστυχισμένους
ανθρώπους, που τόσο τους αδικεί ο τόπος διαμονής
τους. Παρακολουθήσαμε στο μέσο της ερήμου, στο
πουθενά, που οι άνθρωποι από την έλλειψη νερού
κόντευαν να πεθάνουν, με τα χέρια τους έσκαβαν
στην άμμο, έβρισκαν ένα βρώμικο νερό, το οποίο
χρησιμοποιούσαν για τους εαυτούς τους, για πόσιμο δηλαδή νερό, και για τα ζώα τους, όπως οι
καμήλες, τα γαϊδουράκια κ.λ.π. Η τρίτη περίπτωση ήταν στην πολύ απομακρυσμένη περιοχή του
Ισιόλο, όπου μετά τα εγκαίνια του ιερού ναού του
Αγίου Ανδρέου επισκεφθήκαμε την περιοχή και
κάναμε διανομή των ίδιων ειδών, που αναφέραμε
πιο πάνω, στους κατοίκους. Οι περιοδείες, στην
περίοδο αυτή, είχαν, ως απώτερο σκοπό, να δούμε,
από κοντά, τους πιστούς μας και να ενισχύσουμε
το ζήλο και την πίστη τους.
Αυτή τη στιγμή, που χαράσσονται οι γραμμές
αυτές, μόλις επιστρέψαμε από μια νεόφυτη περιοχή που όλοι οι άνθρωποι είναι κατηχούμενοι. Ο
μόνος που είναι βαπτισμένος είναι ο κατηχητής,
που, ήδη, φοίτησε στο πρώτο έτος της ΠατριαρχιEνατενίσεις



κής μας Σχολής. Τα θαύματα και η παρουσία του
αιώνιου «ξένου», που φιλοξενούμε ή, καλύτερα,
που μας φιλοξενεί, όπου πηγαίνουμε είναι έντονα,
χειροπιαστά και τα μηνύματά του είναι, πάντοτε,
ελπιδοφόρα. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μαζί
μας, συνοδοιπόρος, σύμμαχος, συναθλητής και
σημαιοφόρος στον αγώνα που διεξάγουμε, για να
μεταφέρουμε το γλυκύτατο μήνυμα της αγάπης
του Θεού, προς κάθε αναζητώντα τον Κύριο.
Μέσα, λοιπόν, στην όμορφη φύση που δημιούργησε το αόρατο χέρι του Θεού, αισθάνεται ακόμα ο ιεραπόστολος περισσότερο, την ομορφιά που
προδίδει το μεγαλείο της δημιουργίας του. Ξυπνά,
κανείς, το πρωί, και ακούει το κελάηδημα των πουλιών, ένα ασυνήθιστο φαινόμενο, γιατί πολλοί από
μας δεν του δίνουμε καμία σημασία. Ίσως, λέμε
«Τι κι αν τα πουλιά κελαηδούν; Τι το ιδιαίτερο;».
Κι όμως, αν παρακολουθήσει κανείς το κελάδημά
τους βλέπει ότι είναι ένα μέρος της δημιουργίας
του Θεού. Επειδή ο φόρτος της εργασίας, που έχω
να επιτελέσω, είναι βαρύς και μεγάλος, συνήθως,
ξυπνώ στις 4 το πρωί. Για να βρεθώ στο γραφείο
μου, διασχίζω ένα μικρό μονοπάτι από το υπνοδωμάτιό μου (το κελί μου) και σταματώ, ξαφνικά, για
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να απολαύσω και να δω πώς τα πουλιά αυτά της
φύσης επικοινωνούν μεταξύ τους. Ακούω λοιπόν
το ένα πουλί που μιλά, στη συνέχεια απαντά το
άλλο από ψηλά, που είναι πάνω στο δέντρο, και
ένα πουλί που είναι πιο μακριά λαμβάνει μέρος στη
συνομιλία. Είναι φυσικά η γλώσσα η δική τους, κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι λένε εκείνη την ώρα,
που το σκοτάδι είναι ακόμα βαρύ. Όμως, μέσα
στη δική μου την ψυχή, η ομορφιά αυτή της φύσης και η αρμονία, που προκαλούν τα της φύσεως
και στην περίπτωσή μας τα πουλιά, ισοδυναμεί με
μια ισορροπία ψυχής και σώματος. Μέσα στη δική
μου την ψυχή η αρμονία αυτή που σχηματίζεται
είναι μια μουσική παράξενη, ακατανόητη, όμως τα
αισθήματα εξευγενίζονται και, οπωσδήποτε, όλα
αυτά δημιουργούν μέσα μας έκπληξη, θαυμασμό
και έκσταση, που, πολλές φορές πλαισιώνονται
από βροχές, βροντές και καταιγίδες. Οπότε, τότε,
ακριβώς, η ψυχή μας εκείνη την ώρα αναφωνεί,
άθελά της, για να υπερτονίσει το μεγαλείο των έργων του Θεού, το δαβιτικό: «Φωνήν έδωκαν αι νεφέλαι, και γαρ τα βέλη σου διαπορεύονται· φωνή
της βροντής σου εν τω τροχώ (στον ανεμοστρόβιλο), έφαναν αι αστραπαί σου τη οικουμένη, εσαλεύθη και έντρομος εγενήθη η γη». Τι άλλο κανείς
μένει να θυμηθεί από τις δραστηριότητες, σ’ όλα
τα επίπεδα των ορθοδόξων αδελφών μας της Κένυας; Μόλις χθες (13 Αυγούστου), σε δύο διαφορετικές ενορίες, του Αγίου Ελευθερίου Ριρόνι και των
Αγίων Χριστοφόρου, Στεφάνου και Γεωργίου, τα
παιδιά των κατηχητικών σχολείων παρουσίασαν
ένα θαυμάσιο εορταστικό πρόγραμμα με ποιήματα, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, ύμνους
εκκλησιαστικούς και θεατρικά έργα. Όλα αυτά
οφείλονται στην άψογη εργασία, που επιτελούν
στις ενορίες της Ναϊρόμπης και των περιχώρων
οι κατηχητές και οι κατηχήτριες, που με ιδιαίτερο
ζήλο προσπαθούν να μεταδώσουν, όχι μόνο διδάγματα από την Αγία Γραφή και την παράδοση της
Εκκλησίας μας, αλλά ταυτόχρονα τους κρατούν
δεμένους με τις δικές τους παραδόσεις, ήθη και
έθιμα. Οι κατηχητές αυτοί, λοιπόν, φοιτούν κάθε
Σάββατο στα μαθήματα, που παραδίνονται από
τους καθηγητές της Πατριαρχικής Σχολής, εδώ,
στους χώρους της. Φοιτούν για δύο χρόνια και
έχουν να παρουσιάσουν ένα θαυμάσιο κατηχητικό έργο στις ενορίες, όπου υπηρετούν. Πολλοί από
τους άρρενες μαθητές φοιτούν στη συνέχεια στην
Πατριαρχική Σχολή και τελικά γίνονται ιερείς. Οι
κοπέλες συνεχίζουν το κατηχητικό τους έργο στις
ενορίες τους και, μερικές φορές, γίνονται οι μέλλουσες πρεσβυτέρες. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει
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να σημειώσουμε επίσης, μια ωραία συνήθεια, που
γίνεται, εδώ και μερικά χρόνια στους χώρους της
Μητροπόλεως Κένυας, τη συγκέντρωση των παιδιών που υπηρετούν στο ιερό της Ναϊρόμπης και
των περιχώρων. Δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να
συναντηθούν με τους άλλους, που υπηρετούν στο
ιερό σε άλλες ενορίες, και να ακούσουν, οπωσδήποτε, επιπρόσθετα βοηθητικά μαθήματα για την
υπηρεσία τους, μέσα στο ιερό. Να αναφέρουμε,
επίσης, ότι το έθιμο αυτό έχει ήδη εξαπλωθεί και
στις άλλες περιοχές της Κένυας, όπως π.χ. στις 21
Αυγούστου συγκεντρώθηκαν τα παιδιά του ιερού
της περιοχής της Ναϊβάσια. Επίσης, δύο-τρεις φορές το χρόνο, η Ένωση Μητέρων πραγματοποιεί
τριήμερο συνέδριο όλων των ορθοδόξων μελών
γυναικών της Μητροπόλεως. Αυτή τη χρονιά οι
συγκεντρώσεις αυτές έγιναν στην Ναϊρόμπι, Κιαμπού και Νιέρι.
Ακόμα, αυτή την περίοδο, η ορθόδοξη χριστιανική νεολαία της Κένυας έχει να παρουσιάσει τις
δικές της δραστηριότητες με συνέδρια, συγκεντρώσεις τριήμερες, όπου οι νέοι και οι νέες παρακολουθούν διαλέξεις και, οπωσδήποτε, ο επίσκοπος παρίσταται, για να τελέσει τη θεία Λειτουργία
και να δώσει, κι αυτός, μέσα από την εμπειρία του,
λόγους διδακτικούς και παραινετικούς προς τη νεολαία. Πρόσφατα, ο Επίσκοπος μίλησε προς τους
νέους των περιχώρων της Ναϊρόμπης, στον ιερό
ναό της Μεταμορφώσεως Καμάγκου (5 Αυγούστου) και την επομένη τέλεσε τη θεία Λειτουργία
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό, όπου είχε την ευκαιρία να μιλήσει προς τους νέους, αλλά και τους
ενορίτες, με θέμα: «Η θεία Λειτουργία και οι νέοι».
Αμέσως μετά, αναχώρησε για την Ναϊβάσια, όπου
την επομένη τέλεσε τη θεία Λειτουργία στον ιερό
ναό του Αγίου Νικολάου Κίνακοπ, όπου συγκεEνατενίσεις

ντρώθηκαν νέοι και νέες της επισκοπικής περιφέρειας και προς τους οποίους στο τέλος απήυθυνε
λόγους ελπίδας και στήριξης.
Ιδιαίτερα, φέτος, αλλά και άλλες χρονιές ο
Επίσκοπος επισκέπτεται διάφορες περιοχές, όπου
τελεί ομαδικές βαπτίσεις. Εδώ, στο μεγάλο βαπτιστήριο της Σχολής, οπωσδήποτε, οι βαπτίσεις ξεπερνούν πολλές φορές, και τις 100, κάθε ηλικίας
(Ιερός Ναός Αποστόλου Παύλου Γουαϊδάκα – 12
Ιουλίου, Ιερός Αγίου Νικοδήμου Κασιήκα – 17 Ιουλίου, Ιερός Ναός Αγίου Μακαρίου Λαϊκίπια – 15
Ιουλίου, Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως – 6 Αυγούστου, Ιερός Ναός Ευαγγελισμού Κερέιτας – 14 Αυγούστου, Καθεδρικός Ναός των Αγίων Αναργύρων
Ναϊρόμπης – 15 Αυγούστου, Ιερός Ναός της Γεννήσεως Μασάι – 18 Αυγούστου κ.λ.π.).
Με όλα αυτά που γράφουμε και αφουγκραζόEνατενίσεις



μαστε, φαίνεται, ξεκάθαρα, ότι η φύση, όχι μόνο σ’
αυτή την περίπτωση που ανέφερα, αλλά και στις
πολλές αλλαγές, που συναντώ στις περιοδείες
μου, τις ατέλειωτες και τις μακροσκελείς, η φύση,
λοιπόν, αυτή, που είναι κατασκεύασμα των ίδιων
των χεριών του Θεού, μας επιτρέπει, καλύτερα, πιστεύω, να γνωρίσουμε τον Θεό πιο κοντά, να τον
αγαπήσουμε εντονότερα, και να αντιληφθούμε,
καλύτερα, την παντογνωσία του. Η ανάγκη, λοιπόν, αυτή, της ψυχής, είναι έντονη και ξεχειλίζει,
μέσα από την παρουσία του Θεού, σ’ όλες τις δικές
μας επεμβάσεις και ενέργειες. Η ψυχή μας, έτσι
όπως περπατούμε, έτσι όπως ταξιδεύουμε, μέσα σε
εκείνες τις ατέλειωτες, ανώνυμες, αδιάκοπες περιοχές, όσο κουραστικές κι αν είναι, μας ξεκουράζει
και μας ανανεώνει, γιατί ζούμε πραγματικά μέσα
στον κόσμο του Θεού. 
■
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Θὰ μᾶς βοηθήσει, ὅμως, ὅταν καὶ ἐμεῖς βλέπουμε ποῦ περιπατοῦμε, βλέπουμε πῶς πορευόμαστε.
Κάθε τί τὸ ἀκάθαρτο γύρω μας νὰ τὸ ἀποστρεφόμαστε, νὰ τὸ περιφρονοῦμε. Δὲν ἀποστρεφόμαστε
καὶ δὲν περιφρονοῦμε τοὺς συνανθρώπους μας.
Ἀποστρεφόμαστε καὶ περιφρονοῦμε τὴν ἀκαθαρσία, τὴ βρωμιά, τὴν ἁμαρτία. Καὶ ἂν λερώσουμε
λίγο τὰ πόδια μας ἀπὸ τὴ σκόνη καὶ τὴ λάσπη τοῦ
ἐδάφους, μὴν στενοχωρούμαστε. Αὐτὰ μὲ ἕνα μικρὸ
ξεσκόνισμα καθαρίζουν. Ἀλοίμονο, ὅμως, ἂν λερώσουμε τὴν καρδιὰ ἢ τὸ νοῦ μας. Γι’ αὐτὰ δὲν φτάνει
μόνο ξεσκόνισμα, χρειάζεται λούσιμο καὶ τὸ λούσιμό μας γίνεται μόνο μὲ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ μας. Οἱ
σκόνες εἶναι τὰ μικρά μας παραπτώματα. Τὸ λέρωμα ὅμως εἶναι ἡ ἀπόρροια τῶν πολλῶν καὶ μεγάλων
ἁμαρτιῶν μας. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πλένει τὶς ἁμαρτίες μας καὶ ἀκοῦμε τὴν οὐράνια φωνή Του νὰ μᾶς
λέει: «Ὑμεῖς καθαροί ἐστε» (Ἰωάν. ιγ΄ 10). Ἀκοῦμε τὴ
φωνή Του νὰ μᾶς νουθετεῖ καὶ νὰ μᾶς προειδοποιεῖ:
«Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ’ ὡς σοφοὶ ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ
ἡμέραι πονηραί εἰσιν» (Ἐφεσ. ε΄ 15).

Ἀκαθάρτου
μὴ ἅπτεσθαι
l Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας
εριπατοῦμε μέσα σὲ μιὰ κοινωνία γεμάτη ρύπους, γεμάτη βρωμιές, γεμάτη σκύβαλα. Ὅπου καὶ νὰ κοιτάξουμε
δίπλα μας, βρίσκουμε ἀπόβλητα δύσοσμα, ἀκαθαρσίες καὶ κοπριές. Βλέπουμε καὶ
ἀκοῦμε σκουπίδια, σὲ ὁμιλίες σὲ ἐκπομπές, σὲ
τηλεπαιχνίδια, σὲ συζητήσεις, σὲ θεάματα. Ὅπου
κι ἂν ἀκουμπήσουμε, λερωνόμαστε, ἀφοῦ «πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν
χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (Ῥωμ. γ΄ 12).
Ὅλοι γύρω μας παρεκτράπησαν ἀπὸ τὸ δρόμο
τῆς ἀρετῆς καὶ ἐξαχρειώθηκαν. Δὲν ὑπάρχει κανεὶς ποὺ νὰ ἐνεργεῖ τὸ ἀγαθό, νὰ ἐνεργεῖ σύμφωνα
μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μας, σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς
τοῦ Εὐαγγελίου Του, μᾶς λέει ἐμφατικὰ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας. Καὶ τώρα θὰ
μοῦ πεῖτε. Ἐμεῖς πῶς θὰ πορευθοῦμε σ’ αὐτὴ τὴ
σαπίλλα, σ’ αὐτὴ τὴν πολυάμαρτη κοινωνία μας;
Θέλουμε νὰ σωθοῦμε, ἀλλὰ πῶς; Μᾶς τὸ λέει πάλι
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν
καὶ ἀφορίσθητε καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθαι» (Β΄
Κορίνθ. στ΄ 17). Ἀπομακρυνθεῖτε ἀπὸ τοὺς βρώμικους αὐτοὺς καὶ ἄπιστους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι
προβάλλουν ὅ,τι ἔχουν καὶ πουλᾶνε ὅ,τι ἀρέσει
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στοὺς ἴδιους καὶ ὅ,τι τοὺς ἐπιτάσσουν τὰ μεγάλα
συμφέροντα, καὶ μὴν ἐγγίζετε τίποτα ἀκάθαρτο.
Μποροῦμε ὅμως μόνοι μας νὰ ἀπομακρυνθοῦμε, ἀφοῦ τὰ πάντα γέμουν ἀπὸ ἀκαθαρσίες;
Ἀσφαλῶς ὄχι. Δὲν εἴμαστε ὅμως μόνοι μας. Ἔχουμε Θεὸ εὐσυμπάθητο, «δυνάμενον συμπαθῆσαι
ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα, καθ’ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας» (Ἑβρ. δ΄ 15).
Ὁ Θεός μας ἔγινε ἄνθρωπος καὶ ἔχει πειρασθεῖ μὲ
ὅλους τοὺς τρόπους, κατὰ τοὺς ὁποίους ἡ ἀνθρώπινη φύση μπορεῖ νὰ πειρασθεῖ. Ἔχει πειρασθεῖ,
χωρὶς ὅμως νὰ ὑποπέσει σὲ ἁμαρτία. Αὐτὸς θὰ
μᾶς βοηθήσει, «ὁ ἐγείρων ἀπὸ γῆς πτωχὸν καὶ ἀπὸ
κοπρίας ἀνυψῶν πένητα» (Ψαλμ. 112, 7), ὅπως
μᾶς λέει ὁ Προφητάνακτας Δαβίδ. Θὰ μᾶς βοηθήσει Αὐτὸς ὁ ὁποῖος ἀνυψώνει τὸν φτωχὸ ἀπὸ τὰ
σκύβαλα καὶ τὴν κοινωνικὴ ἀθλιότητα καὶ καταφρόνηση σὲ θέσεις περίλαμπρες, ὁλοκάθαρες,
κοινωνικὰ καταξιωμένες καὶ περιζήτητες. Αὐτὸς ὁ
ὁποῖος μᾶς ἀνυψώνει ἀπὸ τὴν κοπριὰ τῶν παθῶν
καὶ τῶν ἁμαρτιῶν μας στὴν ἀπάθεια καὶ τὴ θέωση, ἀφοῦ στόχο μας ὀφείλουμε πάντοτε νὰ ἔχουμε τὴν πνευματικὴ πρόοδο καὶ τὴν κατάκτηση
τῆς ἀρετῆς.
Eνατενίσεις

Ὅποιος περιπατεῖ τὴν ἡμέρα, δὲν σκοντάφτει,
γιατὶ τὸ φῶς τοῦ δείχνει τὰ ἐμπόδια τοῦ δρόμου.
Ὅποιος ὅμως περιπατεῖ τὴ νύκτα, σκοντάφτει καὶ
πέφτει. Ἡ ἡμέρα εἶναι γιὰ ἐργασία καὶ ἡ νύκτα γιὰ
ἀνάπαυση καὶ προσευχή. Σήμερα, δυστυχῶς, ἰδίως
οἱ νέοι μας, κοιμοῦνται τὴν ἡμέρα ποὺ τὴ φωτίζει τὸ
φῶς τοῦ ἥλιου καὶ περιπατοῦν τὴ νύκτα μὲ τὸ σκοτάδι καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ κρύβει τῶν σωματικῶν
καὶ ἠθικῶν πτώσεων. Λησμονοῦν ὅτι «ὁ περιπατῶν
ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ εἶδε ποῦ ὑπάγει» (Ἰωάν. ιβ΄ 35), γι’
αὐτὸ καὶ ὑπάρχει κάθετη πτώση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν
τῆς κοινωνίας μας, μιᾶς κοινωνίας παρηκμασμένης,
ἁμαρτωλῆς, ἀνήθικης, χωρὶς Θεό, χωρὶς περιεχόμενο. Λησμονοῦν οἱ νέοι μας, ἀλλὰ καὶ ὅλοι μας, ὅτι
ὁ «στολισμὸς ἀνδρὸς καὶ γέλως ὀδόντων καὶ βήματα ἀνθρώπου μαρτυρεῖ τὰ περὶ αὐτοῦ» (Σοφ. Σειρ.
ιθ΄ 30). Δηλαδὴ ὅτι ὁ ἄνθρωπος κρίνεται ἀπὸ τρία
πράγματα: Ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ ντύνεται καὶ στολίζεται, ἀπὸ τὸ μετρημένο ἢ θορυβῶδες γέλιο του καὶ
ἀπὸ τὸ σεμνὸ ἢ ἄτακτο περπάτημά του. Καὶ ὅπως
προσέχει κανεὶς τὴν ἡμέρα τὴ συμπεριφορά του,
γιατὶ τότε τὰ βλέμματα τῶν συναθρώπων του πέφτουν ἐπάνω του, ἔτσι πρέπει ὅλοι μας νὰ περιπατοῦμε μὲ εὐπρέπεια καὶ εὐταξία πάντοτε, «μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι
καὶ ζήλῳ» (Ῥωμ. ιγ΄ 13). Ὄχι στὰ ἄσεμνα φαγοπότια
καὶ τὴ μέθη, ὄχι σὲ πράξεις αἰσχρότητος καὶ ἀσελγείας, ὄχι σὲ φιλονεικίες καὶ ζηλοτυπίες. Νὰ οἱ ἀκαθαρσίες ποὺ μᾶς προτρέπει νὰ μὴν τὶς ἐγγίζουμε ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος. Δὲν εἶναι ὅμως μόνο αὐτὲς οἱ
ἀκαθαρσίες. Ἀκαθαρσία εἶναι καὶ ἡ πονηρὴ σκέψη,
ὁ ἄτακτος λογισμός, τὸ ἐμπαθὲς βλέμμα, ἡ ἡδονικὴ
Eνατενίσεις



ἀκοή, οἱ ἀπρόσεκτες κινήσεις τῶν μελῶν τοῦ σώματός μας. Ἡ ἀκαθαρσία γεννᾶ κακὲς ἐπιθυμίες καὶ,
ὅπως λέει καὶ ὁ σοφὸς Σολομὼν, «ῥεμβασμὸς ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον» (Σοφ. Σολ. δ΄ 12).
Δηλαδὴ ὁ σχεδιασμὸς διεφθαρμένων ἐπιθυμιῶν καταστρέφει καὶ τὸν ἀπονήρευτο νοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Γενικὰ ἡ χαλάρωση τῆς ἐπιφυλακῆς τῶν αἰσθήσεών
μας εἶναι καταστροφικὴ καὶ μᾶς βυθίζει στὴν ἀκαθαρσία, ὅπως γράφει καὶ ὁ ποιητής:
Λίγο τὸ μάτι μας νὰ παρεκκλίνει
εὐθὺς ὁ δόλιος στὰ πονηρὰ
ἀνάβει μέσα μας πυρὸς καμίνι
ποὺ κατακαίει μας ὀδυνηρά.
Καὶ σὰν ἡ γλῶσσα μας λιγάκι μείνει
χωρὶς ἡνία ἕνα λεπτὸ
χάνεται τότε μέσα στὴ δίνη
τῆς ἁμαρτίας κάθε καλό.
Γιὰ σκεφεῖτε, νὰ πηγαίναμε σὲ ἕνα καλὸ ἑστιατόριο καὶ νὰ μᾶς σέρβιραν ἀποφάγια! Θὰ τὰ τρώγαμε ἢ
θὰ ἀντιδρούσαμε καὶ θὰ φεύγαμε; Ἀσφαλῶς θὰ δημιουργούσαμε φασαρία, θὰ ἀποχωρούσαμε, δὲν θὰ
τὸ συστήναμε σὲ κανένα νὰ τὸ ἐπισκεφθεῖ, καὶ ἴσως
ζητούσαμε καὶ ἀποζημίωση γιὰ τὴν προσβολὴ ποὺ
μᾶς ἔγινε. Ὅταν ὅμως στὸ καθημερινὸ ἑστιατόριο
τῆς ζωῆς οἱ σύγχρονοι ἄρχοντες τῶν λαῶν μᾶς σερβίρουν ὅλα τὰ αἴσχη μὲ στόχο τὴν ἐλαχιστοποίηση
τῶν πνευματικῶν καὶ ἠθικῶν μας ἀντιστάσεων· ὅταν
βλέπουμε τὰ σκουπίδια νὰ προβάλλονται σὲ φωτεινὸ καὶ λαμπερὸ περιβάλλον· ὅταν ἀκοῦμε τὶς μουσικὲς ποὺ ἐρεθίζουν καὶ ἐξαγριώνουν τὰ ἤθη, ἀντὶ νὰ
μᾶς ἠρεμοῦν καὶ νὰ μᾶς ἀναβάζουν· ὅταν ἡ λέξη ἀναψυχὴ ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴ λέξη διασκέδαση καὶ δὲν συνειδητοποιοῦμε ὅτι μὲ τὴ διασκέδαση
λησμονοῦμε παροδικὰ τὰ προβλήματά μας, ἐνῶ μὲ
τὴν ἀναψυχή, αἰσθανόμαστε ἀνάταση πνευματικὴ
καὶ παραμυθία, τότε παραμένουμε ἀδρανεῖς. Τὰ
σκουπίδια ἔχουν γεμίσει τὴν καρδιά μας, τὸ νοῦ μας,
τὸ σπίτι μας, τὴ γειτονιά μας, τὴν κοινωνία μας, τὸ
ἔθνος μας καὶ ἐμεῖς παραμένουμε ἀπαθεῖς. Καὶ ὄχι
μόνο ἀπαθεῖς, ἀλλὰ καὶ δὲν ἔχουμε τὴ εὐαισθησία
πλέον νὰ νιώσουμε τὴ δυσοσμία, τὰ ἀποφάγια, τὸ
βόρβορο ποὺ μᾶς καλύπτει. Μοιάζουμε μὲ τὶς μύγες
ποὺ ἀρέσκονται νὰ ἐπισκέπτονται τὶς βρωμιὲς καὶ
ὄχι μὲ τὶς μέλισσες ποὺ ἀρέσκονται νὰ ἐπισκέπτονται τὰ εὐωδιαστὰ λουλούδια τῶν κήπων.
Ἀδελφοί μου, ἂς ἐφαρμόσουμε ἀπὸ σήμερα
τὴν ἐντολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἀκαθάρτου
μὴ ἅπτεσθε» καὶ ἂς καθαριστοῦμε «ἀπό παντός
μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος», γιὰ νὰ ἀλλάξουμε πορεία ζωῆς, νὰ ἀλλάξουμε ἐμεῖς τὴν κοινωνία μας καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε καὶ τῆς οὐράνιας βασιλείας, ὅπου ὅλα εὐωδιάζουν, ἀφοῦ καὶ ἐμεῖς θὰ
εἴμαστε «εὐωδία Χριστοῦ» (Β΄ Κορ. β΄ 15). 
■
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ροφορία και που παρουσιάζεται στους άλλους ως
ο χαρακτήρας μας [3]. Καντ και Ψυχανάλυση δέχονται σε γενικές γραμμές ένα παρόμοιου τύπου
Εγώ, δίχως αυτό να επιφέρει οποιαδήποτε περαιτέρω ταύτιση σε ειδικότερες σχετικές έννοιες.

ΚΑΝΤ

ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
l Του Πέτρου Παπαποστόλου
Δρος Φιλοσοφίας - Θεολόγου

Ο

Καντ (I. Kant, 1724- 1804) υπήρξε
αναμφισβήτητα ο σπουδαιότερος
φιλόσοφος της σύγχρονης σκέψης.
Η υπερβατολογική του φιλοσοφία
προσανατολίστηκε στον άνθρωπο
και αναζήτησε τα όρια του ανθρώπινου Λόγου,
προσγειώνοντας τη σκέψη στις εμπειρικές γνώσεις της χωροχρονικής Εποπτείας. Στην παρούσα
έρευνα επιχειρείται να ψηλαφηθεί ο καντιανός
στοχασμός υπό το πρίσμα της ψυχανάλυσης: Ο
φιλόσοφος θα προσεγγιστεί με ψυχαναλυτικούς
όρους στην προσπάθεια να υπογραμμιστεί όχι η
ταύτιση των εννοιών αλλά ο συσχετισμός και η
νοηματική συνάφειά τους.
Από την αρχή ξεκαθαρίζεται ότι δεν επιχειρείται η εξίσωση της καντιανής σκέψης με την ψυχαναλυτική αντίστοιχη στα σημεία που ενδεχομένως
υπάρχει πιθανός συσχετισμός. Απλώς θα τονιστεί
η ψυχο- λογική διάσταση της καντιανής φιλοσοφίας με σκοπό να τονωθεί υπό μία νέα οπτική το
περιεχόμενό της.
Η γνωσιολογία του Καντ αναφέρεται στο Λόγο
96



(Vernunft) και στη Νόηση (Verstand). Το σκεπτόμενο Εγώ (το Υποκείμενο της ψυχαναλυτικής θεώρησης) διακρίνεται στις δύο παραπάνω δυνάμεις,
με το Λόγο να αποτελεί τη ολοποιητική ρυθμιστική αρχή της Νόησης (Prinzip) [1]. Δε θα επεκταθούμε στις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο της
γνώσης και τη μέθοδο της καντιανής Εποπτικής
εμπειρίας. Αντιθέτως θα σταθούμε στους όρους
εκείνους που επιδέχονται συσχετισμούς με τους
ψυχαναλυτικούς αντίστοιχους.
Μια πρώτη αντιστοιχία δύναται να είναι εκείνη
μεταξύ της καντιανής Νόησης (Verstand) και του
φροϋδικού Εγώ (Ich). Και τα δύο μεγέθη παρουσιάζονται ως συνείδηση, συλλογιστικός “χώρος” και
“τόπος” αυτοσυνειδησίας. Η Νόηση στον Καντ είναι η δύναμη που με τις Κατηγορίες της μπορεί να
επεξεργάζεται τα εμπειρικά δεδομένα, να τα ενοποιεί και να τα γνωρίζει ως φαινόμενα [2]. Το Εγώ,
από την άλλη, είναι κι εκείνο ο βασικός πόλος του
ανθρώπινου ψυχισμού, το μέρος του Συνειδητού,
όπου καλλιεργείται η έκδηλη πραγματικότητά
μας, εκείνο που δέχεται και φιλτράρει κάθε πληEνατενίσεις

Στη συνέχεια ο καντιανός Λόγος (Vernunft)
θα μπορούσε με μία πρώτη ανάγνωση να παραλληλιστεί με το φροϋδικό Υπερεγώ (Uberich). Το
Υπερεγώ αποτελεί τον “τόπο”, όπου εδρεύουν οι
παραδεδομένες ηθικές αρχές του Υποκειμένου, οι
παιδικής προέλευσης προτροπές κι απαγορεύσεις,
οι θρησκευτικές εντολές κτλ. Είναι η έδρα της ηθικής και της ενοχής, το αίτιο που δεσμεύει το Εγώ
σε άκριτες, παραδεδομένες εξαναγκαστικές συμπεριφορές, όντας μία καταπιεστική ρυθμιστική
αρχή στο Εγώ [4]. Όπως ειπώθηκε παραπάνω, ο
Λόγος του Καντ είναι η ρυθμιστική αρχή της Νόησης και αποτελεί την a priori αρχή του Ηθικού Νόμου. Η διαφορά όμως έγκειται στο εξής: Ο Ηθικός
Νόμος (moralische Gezetz) του Καντ δεν έρχεται
εξαναγκαστικά και ως προϊόν καταπιεσμένων και
καταπιεστικών παιδικών καταλοίπων. Αντιθέτως
το Υποκείμενο (Εγώ) “καθαρίζεται” μέσα του από
ετούτες τις αρχές, τις αξιολογεί και, αν χρειαστεί,
τις αποδιώχνει [5]. Όταν επέλθει αυτή η κάθαρση
και αποδεσμευτεί η λογική μας πραγματικότητα
από εμμονές και παραδεδομένες ηθικές δράσεις,
τότε και μόνο τότε δύναται να προβληθεί ο Καθαρός Λόγος και να δώσει στο Εγώ το λογικό ΗΘικό
Νόμο, ο οποίος θα εκφραστεί στον κόσμο των φαινομένων ως ελεύθερος Πρακτικός Λόγος [6]. Άρα
ο καντιανός Λόγος που νομοθετεί δεν ομοιάζει με
το προκαθορισμένο στον άνθρωπο Υπερεγώ (στο
οποίο το Εγώ στην πραγματικότητα υποτάσσεται
κάτω από δεσμούς ηθικά αναγκαίους), αλλά μάλλον στο Εγώ Ιδεώδες (Idealich), το οποίο (παρόλο
που προσιδιάζει αρκετά στο Υπερεγώ) αποτελεί την
ιδανική πραγματικότητα του εαυτού, την εσωτερική εικόνα του Εγώ για τον εαυτό του, όπως εκείνο
μετά την αποδέσμευσή του από το Υπερεγώ θα ήθελε να είναι [7]. Το Εγώ Ιδεώδες είναι ένα Υπερεγώ
στη θέση του Υπερεγώ, ένας “ηθικός νόμος” που το
ίδιο το Εγώ έκρινε ότι επιθυμεί από τον εαυτό του,
μία ηθική πραγματικότητα με γνώμονα το απεξαρτημένο Εγώ από το a priori Υπερεγώ του, το οποίο
νιώθει πλέον ελεύθερα “υποταγμένο” στο δικό του
πρότυπο Ηθικής [8]. Η συνάφεια, λοιπόν, έγκειται
στην ίδια την ελεύθερη (αυτόνομη) Ηθική, η οποία
τόσο στο καντιανό Λόγο, όσο στο ψυχαναλυτικό
Εγώ Ιδεώδες έρχεται κατόπιν ελεύθερης λογικής
δραστηριότητας του Εγώ.
Να σημειωθεί ότι ο Φρόιντ (S. Freud, 1856Eνατενίσεις



1939) διέκρινε κι ένα τρίτο παρεμφερές μέγεθος, το
Ιδεώδες του Εγώ (Ichideal), το οποίο είναι τρόπον
τινά μέρος του Υπερεγώ, στο οποίο υποτάσσεται το
Εγώ περισσότερο λόγω αγάπης παρά λόγω ηθικού
εξαναγκασμού [9]. Αν και ο καντιανός Ηθικός Νόμος είναι ελεύθερη κι αυτόνομη υποταγή στο Λόγο
[10], η ταυτότητά του έγκειται καθαρά στη δική
μας λογική ικανότητα να αυτονομείται, παρά σε
ένα “προτυπικό” εξωτερικό πρόσωπο αγάπης. Η
ελεύθερη υπακοή στην Κατηγορική Προστακτική (kategorische Imperativ) του Λόγου είναι προϊόν αλλά και αποτέλεσμα της νοητικής μας αυτονομίας, άρα προσιδιάζει περισσότερο στο ξεχωριστό
Εγώ Ιδεώδες παρά στο έξωθεν υπαρκτό Ιδεώδες
του Εγώ.
Ένας τελευταίος παραλληλισμός επιχειρείται
στη σχέση Ηθικού Νόμου και Θεού, όπως εκείνη
παρουσιάζεται στη σκέψη του φροϋδικού Λακάν
(J. Lacan, 1901- 1981). Ο Λακάν διατείνεται ότι: «αν
ο Θεός δεν υπάρχει, τότε απολύτως τίποτε δεν επιτρέπεται πλέον» [11].

Η θέση αυτή εξάγεται κατόπιν μίας μεγάλης
προβληματικής που “αποδεικνύει” ότι ο ασυνείδητος Θεός (το Υπερεγώ ως «Μεγάλος Άλλος» στη
λακανική ορολογία), και αναλόγως των θρησκευτικών καταβολών του Υποκειμένου, δύναται να
του επιτρέψει κάθε είδους δραστηριότητα (ακόμα
και ακραία ή και εγκληματική, βλ. λ.χ. τους ταλιμπάν και όποιους φανατικούς φονταμενταλιστές),
με την εσωτερική δικαιολογία ότι εξυπηρετούν
το θείο θέλημα. Υπό αυτό το πρίσμα «αν υπάρχει
Θεός, τότε όλα επιτρέπονται». Με άλλα λόγια, όταν
δεν υπάρχει Θεός (ως Υπερεγώ, διαστροφικός
«Μεγάλος Άλλος»), το Εγώ το ίδιο δε θα προωθήσει ακραίες συμπεριφορές. Αντιθέτως θα θεσπίσει
μόνο του έναν “ηθικό νόμο” (Εγώ Ιδεώδες) και η
συμπεριφορά του, η οποία θα αντιμετώπιζε ως μο97

όχι υπερβατικό (tracendent)- τον ενιαίο κόσμο των
φαινομένων [14].

ναδικό αίτιο το Εγώ κι όχι το Θεό, θα προσαρμοστεί
σε αυστηρές απαγορεύσεις. Η καντιανή αντιστοιχία έγκειται στο ότι ο Ηθικός Νόμος δε χρειάζεται
ούτε προαπαιτεί ένα Θεό, ώστε να υφίσταται και
να δρα. Κι αυτό διότι ο καντιανός Θεός δεν είναι
γνωστικά προσεγγίσιμος και δε δίδει καμμία οντική βεβαιότητα για την ύπαρξή του από τη στιγμή
που δεν προσλαμβάνεται εποπτικά από τις Νοητικές Κατηγορίες. Αντιθέτως, λογίζεται ως αίτημα
του Πρακτικού Λόγου [12] και προβάλλει ως μία
Ιδέα του Λόγου (Vernunft begriffe) [13] στην ανάγκη του τελευταίου να ολοποιήσει και να κατανοήσει με τρόπο υπερβατολογικό (tracendental) -και

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνεται καταληκτικά ότι Καντ και ψυχανάλυση έχουν κάποιες
κοινές προσεγγίσεις πάνω στον ανθρώπινο ψυχισμό. Πάραυτα οι ομοιότητες είναι μόνο επιδερμικές και σε καμμία περίπτωση δε δύναται να ταυτιστούν. Η προσπάθειά μας εξαντλείται στα όρια του
συγκρητισμού και ο σκοπός της είναι να δώσει μία
νέα ερμηνευτική προέκταση στην καντιανή σκέψη, ώστε να αποδεικτεί κάτω από μία νέα οπτική η
επικαιρότητα, η ζωντάνια και η αναγκαιότητα της
καντιανής φιλοσοφίας. 
■
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Eνατενίσεις

Οι απόστολοι
Βαρνάβας και Παύλος
στην Κύπρο
l Tου Δρος Χριστόδουλου Βασιλειάδη,
Θεολόγου-Μουσικολόγου

Η διήγηση των Πράξεων
των Αποστόλων
διήγηση, που αναφέρεται στην
έλευση των αποστόλων Βαρνάβα
και Παύλου στην Κύπρο, περιγράφεται στο ΙΓ’ κεφάλαιο, στίχοι 1-12
των Πράξεων των Αποστόλων.
Συγγραφέας του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων είναι ο απόστολος και ευαγγελιστής Λουκάς,
ο συγγραφέας του τρίτου επίσης Ευαγγελίου. Η
διήγηση των Πράξεων των Αποστόλων, που αναφέρεται στη μετάβαση των αποστόλων Βαρνάβα
και Παύλου στην Κύπρο, έχει ως εξής:
«1 Ήσαν δε τινες εν Αντιοχεία κατά την ούσαν εκκλησίαν προφήται και διδάσκαλοι, ο τε Βαρνάβας
και Συμεών ο επικαλούμενος Νίγερ, και Λούκιος ο
Κυρηναίος, Μαναήν τε Ηρώδου του τετράρχου σύντροφος και Σαύλος.
2 λειτουργούντων δε αυτών τω Κύριω και νηστευόντων είπε το Πνεύμα το Άγιον· αφορίσατε δη μοι τον
Βαρνάβαν και τον Σαύλον εις το έργον ο προσκέκλημαι αυτούς.
3 τότε νηστεύσαντες και προσευξάμενοι και επιθέντες αυτοίς τας χείρας απέλυσαν.
4 Ούτοι μεν ουν εκπεμφθέντες υπό του Πνεύματος
του Αγίου κατήλθον εις την Σελεύκειαν, εκείθεν τε
απέπλευσαν εις την Κύπρον,
5 και γενόμενοι εν Σαλαμίνι κατήγγελλον τον λόγον
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του Θεού εν ταις συναγωγαίς των Ιουδαίων· είχον δε
και Ιωάννην υπηρέτην.
6 Διελθόντες δε την νήσον άχρι Πάφου εύρον τινα μάγον ψευδοπροφήτην Ιουδαίον ω όνομα Βαριησούς,
7 ος ην συν τω ανθυπάτω Σεργίω Παύλω, ανδρί συνετώ. ούτος προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν και Σαύλον επεζήτησεν ακούσαι τον λόγον του Θεού·
8 ανθίστατο δε αυτοίς Ελύμας ο μάγος – ούτω γαρ
μεθερμηνεύεται το όνομα αυτού – ζητών διαστρεψαι
τον ανθύπατον από της πίστεως.
9 Σαύλος δε, ο και Παύλος, πλησθείς Πνεύματος
Αγίου και ατενίσας προς αυτόν
10 είπε· ω πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, υιέ διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, ου
παύση διαστρέφων τας οδούς Κυρίου τας ευθείας;
11 και νυν ιδού χειρ Κυρίου επί σε, και έση τυφλός
μη βλέπων τον ήλιον άχρι καιρού. παραχρήμα δε
έπεσε επ’ αυτόν σκότος, και περιάγων εζήτει χειραγωγούς.
12 τότε ιδών ο ανθύπατος το γεγονός επίστευσεν, εκπλησσόμενος επί τη διδαχή του Κυρίου».

Το όνομα του
αποστόλου Βαρνάβα
1. Ο ιστορικός και θεολογικός χαρακτήρας
της διηγήσεως
Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι Πράξεις των Αποστόλων δεν είναι ιστορικό βιβλίο. Ο
ευαγγελιστής Λουκάς κατ’ αυτούς δεν είναι ιστο99

ρικός, αλλά θεολόγος, και υποστηρίζουν πως οι Πράξεις των
Αποστόλων είναι επινόηση του
ιδίου1. Άλλοι θεωρούν ότι ο ευαγγελιστής Λουκάς είναι ιστορικός.
Το πρόβλημα αν ο ευαγγελιστής
Λουκάς είναι θεολόγος, ιστορικός
ή και τα δύο έχει απασχολήσει γενικά την έρευνα πολλών καινοδιαθηκολόγων.

Βαρνάβας με το «υιός παρακλήσεως», γιατί πραγματικά
εκφράζει το πνευματικό και
κοινωνικό έργο του ευαγγελιστή. Τονίζει τέλος το γεγονός
της εισόδου του αποστόλου
Βαρνάβα στο λειτούργημα του
προφήτη και διδασκάλου3.

2. Το όνομα του αποστόλου
Βαρνάβα

Το παλιό όνομα του Βαρνάβα Ιωσήφ ή Ιωσής χρησιμοποιήθηκε μόνο μια φορά στις
Πράξεις των Αποστόλων. Το
νέο όνομα Βαρνάβας αντικατέστησε πλήρως το παλαιό,
και χρησιμοποιείται πάντοτε
από τον Λουκά και τον Παύλο
στις επιστολές του. Η χρησιμοποίηση ενός νέου ονόματος, αφού αντικαθίσταται το
παλαιό, παρουσιάζεται και σε
άλλες περιπτώσεις στην Και-

Ο ευαγγελιστής Λουκάς στο δ’
κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων αναφέρει ότι ο απόστολος
Βαρνάβας είχε ένα κτήμα, το οποίο
επώλησε και έδωσε τα χρήματα
στους αποστόλους. Μεταφράζει το
όνομα Βαρνάβας με το «υιός παρακλήσεως»: Ιωσής δε ο επικληθείς
Βαρνάβας υπό των αποστόλων, ο
εστί μεθερμηνευόμενον υιός παρακλήσεως, Λευίτης, Κύπριος τω γένει» (Πραξ. δ’, 36).
Το όνομα Βαρνάβας είναι αραμαϊκό, και προέρχεται από τη λέξη «Βαρ», που σημαίνει υιός, και
τη ρίζα «Νεβουά», από την οποία παράγεται και η
λέξη «Νεβί», που σημαίνει προφήτης. Ο ιερός συγγραφέας λοιπόν δεν μετέφρασε κατά λέξη το όνομα
Βαρνάβας, αλλά απέδωσε τη θεολογική και ιστορική του σημασία, ότι δηλαδή ο Απόστολος Βαρνάβας είναι υιός παρηγοριάς και ενισχύσεως2.
Η ερμηνεία του ονόματος του Βαρνάβα με το
«υιός παρακλήσεως» είναι ένας σημιτισμός. Παρόμοιες εκφράσεις υπάρχουν στα ευαγγέλια: «τους
υιούς του νυμφώνος» (Λουκ. ε’, 34), «υιός ειρήνης»
(Λουκ. ι’, 6), «οι υιοί του αιώνος τούτου» (Λουκ. ιστ’,
8 και κ’, 34). Η ερμηνεία του ονόματος Βαρνάβας
πιθανόν να καταχωρίστηκε στο κείμενο από την
πηγή του. Το σίγουρο είναι ότι εκφράζει κάποιο, ο
οποίος παρακαλεί, και αυτός είναι συνήθως ο προφήτης.
Η προσφορά των χρημάτων για την κάλυψη
των αναγκών της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας είναι όντως έργο παρακλήσεως. Επομένως ο
ευαγγελιστής Λουκάς, ως συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων, ορθά απέδωσε την ονομασία
1 Χρήστου

Οικονόμου, Οι απαρχές του χριστιανισμού στην Κύπρο, έκδ.
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Λευκωσία 1991, σ. 57.
2 Βλ. όπ.π., σ. 61.
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3. Αντικατάσταση
του παλαιού με νέο όνομα

νή Διαθήκη4.
4. Συμμετοχή του κυπριακού στοιχείου στον
αρχέγονο χριστιανισμό
Ο απόστολος Βαρνάβας πρέπει να γνώρισε
προσωπικά τον Χριστό, και συμμετείχε επίσης στο
ιεραποστολικό έργο, το οποίο ανέθεσε στους εβδομήκοντα αποστόλους ο Κύριος, αφού, σύμφωνα με
τον Εγκώμιον, υπήρξε ο «πρώτος και έξαρχος και
κορυφαίος» των εβδομήκοντα αποστόλων. Επομένως η συμμετοχή του κυπριακού στοιχείου στον
αρχέγονο χριστιανισμό χρονολογείται από την
εποχή της επί γης παρουσίας του Κυρίου. Ο απόστολος Βαρνάβας συμμετείχε ενεργά στη ζωή της
πρώτης χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων, που συγκροτήθηκε κυρίως κατά την ημέρα
της Πεντηκοστής5. Οι απόστολοι γνώριζαν πριν
από τη μέρα της Πεντηκοστής τον Βαρνάβα, οπότε, κατά το χρονικό διάστημα της συνεργασίας του
μαζί του, διαμόρφωσαν μια συγκεκριμένη γνώμη
για το πρόσωπο του αποστόλου, την οποία εξέφρασαν με τον τίτλο «υιός παρακλήσεως».
5. Σύγχυση δύο ονομάτων
Έχει επικρατήσει κάποια σύγχυση μεταξύ των

3 Βλ. όπ.π., σ. 62.
4 Βλ. όπ.π.
5 Βλ. όπ.π., σ. 64.

ονομάτων Ιωσήφ-Βαρνάβα και Ιωσήφ-Βαρσαββά·
πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα.
Υπάρχει μάλιστα και μια αρχαία παράδοση, κατά
την οποία ο Βαρνάβας μπορούσε να ήταν υποψήφιος μεταξύ των δύο, από τους οποίους ο ένας θα
αντικαθιστούσε τον Ιούδα.

Η εξέχουσα μορφή
του Αποστόλου Βαρνάβα
1. Το κύρος και η αίγλη του Αποστόλου
Βαρνάβα
Ο απόστολος Βαρνάβας υπήρξε εξέχουσα
μορφή στον ελληνιστικό χριστιανικό κύκλο των
μαθητών, μέχρις ότου αναδειχθεί ο Παύλος και
συνεχίσει το έργο της ιεραποστολής στα έθνη. Ο
απόστολος Βαρνάβας διατηρεί το κύρος και την
αίγλη του ακόμη και κατά τη διάρκεια της κοινής
ιεραποστολικής δράσης του Βαρνάβα και Παύλου.
Αυτό το βλέπουμε από τα εξής περιστατικά:
α. Ο κύπριος Απόστολος μεσολαβεί, για να παρουσιαστεί ο πρώην διώκτης του χριστιανισμού
Παύλος στους αποστόλους (Πράξ. θ’ , 27).
β. Το όνομα του αποστόλου Βαρνάβα προτάσσει και ακολουθεί το όνομα του Παύλου. Αυτό δείχνει τη διάκριση του Βαρνάβα και την αναγνώριση της προσφοράς του από την πρώτη χριστιανική
κοινότητα των Ιεροσολύμων. Ο απόστολος Παύλος
δεν είχε να επιδείξει ακόμη ανάλογο έργο.
γ. Στους κατοίκους των Λύστρων προκάλεσε
μεγάλη εντύπωση η παρουσία και δράση των δύο
ιεραποστόλων στον τόπο τους. Αναφέρεται σχετικά ότι «εκάλουν τε τον Βαρνάβαν Δία, τον δε Παύλον
Ερμήν» (Πράξ. ιδ’, 12).
δ. Οι απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος είχαν
κοινό ιεραποστολικό έργο προς τα έθνη. Στις Πράξεις των Αποστόλων προτάσσεται το όνομα του
Βαρνάβα και ύστερα του Παύλου, ως απεσταλμένων της αποστολικής συνόδου προς τους εξ εθνών
χριστιανούς στην Αντιόχεια. Αναφέρεται σχετικά:
«Έδοξεν ημίν γενομένοις ομοθυμαδόν εκλεξαμένοις
άνδρας πέμψαι προς υμάς συν τοις αγαπητοίς ημών
Βαρνάβα και Παύλω, ανθρώποις παραδεδωκόσι τας
ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του Κυρίου ημών
Ιησού Χριστού» (Πραξ. ιε’, 25-26).
ε. Ακόμη και μετά από τον παροξυσμό και χωρισμό των δύο αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα,
λόγω του Μάρκου (Πράξ. ιε’ 39), ο τελευταίος συ-

νεχίζει την ιεραποστολική δράση του παράλληλα
και ανεξάρτητα από τον Παύλο6.
2. Ο Λευίτης Βαρνάβας
Ο ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει ότι ο ΙωσήφΒαρνάβας ήταν «Λευίτης Κύπριος τω γένει». Ως
Λευίτης, άνηκε φυσικά στο ιουδαϊκό ιερατείο, και
είχε κτήμα το οποίο πούλησε για τις ανάγκες της
πρώτης χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων (Πράξ. δ’, 37). Ο απόστολος Βαρνάβας, αν και
Λευίτης, ήταν Κύπριος τω γένει, δηλαδή καταγόταν από την Κύπρο.
Όταν ο απόστολος Παύλος (Σαύλος) έφθασε
στην Ιερουσαλήμ, προσπαθούσε να επικοινωνήσει και να προσκολληθεί στους μαθητές. Όλοι
όμως τον φοβόντουσαν, γιατί δεν πίστευαν ότι είναι πράγματι μαθητής του Χριστού. Αλλά ο Βαρνάβας τον πήρε με εμπιστοσύνη, και τον οδήγησε
στους αποστόλους. Τότε ο Σαύλος διηγήθηκε σ’
αυτούς πώς είδε τον Κύριο στον δρόμο, και του
μίλησε, και πώς κήρυξε θαρραλέα τον Ιησού Χρι-

6 Βλ. όπ.π., σ. 66.
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στό (Πράξ. θ’, 26-27). Στο παραπάνω απόσπασμα
βλέπουμε ότι η προσπέλαση κάποιου στον στενό
κύκλο των δώδεκα μαθητών, που ήσαν η ηγεσία
της κοινότητας των Ιεροσολύμων, γινόταν μέσω
του αποστόλου Βαρνάβα. Ο Βαρνάβας αναδείχθηκε μεγάλη μορφή στον αρχέγονο χριστιανισμό
και είχε τη μεγαλύτερη διάκριση και αναγνώριση
από τους αποστόλους.
Αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων ότι
«εγένετο δε αυτούς ενιαυτόν όλον συναχθήναι εν τη
εκκλησία και διδάξαι όχλον ικανόν, χρηματίσαι τε
πρώτον εν Αντιόχεια τους μαθητάς Χριστιανούς»
Πράξ. ια’, 26).Για ένα ολόκληρο χρόνο οι δύο απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος συμμετείχαν στις
συγκεντρώσεις των πιστών της εκεί Εκκλησίας
και δίδασκαν πλήθος πολύ. Εκεί δε στην Αντιόχεια
για πρώτη φορά οι μαθητές του Χριστού ονομάστηκαν Χριστιανοί. Η δράση των δύο αποστόλων στην
Αντιόχεια για ένα ολόκληρο χρόνο εγκαινίασε μια
συστηματική ιεραποστολική δράση στα έθνη. Οι
δύο απόστολοι γίνονται σύνδεσμος των εξ εθνών
χριστιανών της Αντιόχειας με τους χριστιανούς
των Ιεροσολύμων, στην περίπτωση της μεταφοράς
της λογίας. Μεταφέρουν το μήνυμα αγάπης των
Ελληνιστών χριστιανών προς τους Ιουδαίους χριστιανούς7.
Ο ευαγγελιστής Λουκάς, ως συγγραφέας του
βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, ονομάζει
τον Βαρνάβα μαζί με τον Παύλο «Αποστόλους»,
λόγω της ιεραποστολικής τους δράσεως προς τα
έθνη. Η μοναδική περίπτωση μέσα στο βιβλίο των
Πράξεων, που αποδίδεται ο όρος «Απόστολος» και
σε άλλους, εκτός από τους δώδεκα, είναι στην περίπτωση του Βαρνάβα και του αποστόλου των
εθνών Παύλου.

Η θεολογία της διηγήσεως
των Πράξεων των Αποστόλων
1. Οι απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος
Οι χριστιανοί μετά την Ανάσταση του Χριστού
απετέλεσαν ανεξάρτητη κοινωνία από τη συναγωγή, γι’ αυτό και ονομάστηκαν Εκκλησία. Έτσι,
ανεξάρτητα από τη λατρεία του Ναού και της Συναγωγής, άρχισε να διαμορφώνεται μια νέα λειτουργική ζωή8. Η Εκκλησία της Αντιόχειας είναι
η πρώτη μεικτή χριστιανική κοινότητα, που συ7 Βλ. όπ.π., σ. 71.
8 Βλ. όπ.π., σ. 164.
9 Βλ. όπ.π., σ. 155.
10 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Υπόμνημα εις τας πράξεις των αποστό-
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ιστορία ειδικά, αλλά και πιο γενικά στην πολιτιστική ανάπτυξη του νησιού. Οι απαρχές του χριστιανισμού στην Κύπρο συμβάλλουν σημαντικά στη
διάδοση του λόγου του Θεού προς όλα τα έθνη.

γκροτήθηκε από Ιουδαίους και εθνικούς. Γι’ αυτό
είχε μια πιο φιλελεύθερη οργάνωση από την Εκκλησία των Ιεροσολύμων9.
Στη διήγηση των Πράξεων των Αποστόλων ο
απόστολος Βαρνάβας αναφέρεται πρώτος και τελευταίος ο Παύλος (Πράξ. ιγ’ ,1). Ο ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το χωρίο αυτό, αναφέρει
τα εξής χαρακτηριστικά: «Έτι Βαρνάβα πρώτον
μνημονεύει· ούπω γαρ Παύλος ην λαμπρός, ούπω
σημείον ουδέν ειργάσατο»10. Το όνομα του αποστόλου των εθνών Παύλου τίθεται τελευταίο, γιατί
δεν είχε ακόμη κάνει οτιδήποτε θαυμαστό σημείο,
ούτε ήταν ακόμα λαμπρός ο Παύλος. Στο χωρίο
αυτό των Πράξεων των Αποστόλων ο απόστολος
Παύλος αναφέρεται ως προφήτης. Αυτή είναι η
μοναδική περίπτωση στις Πράξεις, όπου γίνεται
σαφής λόγος για τον απόστολο των εθνών Παύλο,
ως προφήτη11.
2. Η Θεολογία των Πράξεων των Αποστόλων
Ο ευαγγελιστής Λουκάς, με τη συγγραφή του
βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, αναδεικνύεται σε μεγάλο θεολόγο της Εκκλησίας μας.
Δεν έχει απλά συλλέξει, ταξινομήσει και παραθέσει υλικό από την πρώτη ζωή των χριστιανών,
αλλά με την έκθεση των γεγονότων, σε κάθε στίχο των Πράξεων, παραθέτει και μια θεολογία της
Εκκλησίας μας. Αυτή η θεολογία των Πράξεων
των Αποστόλων έχει τις βάσεις της και στηρίζεται
στον ιστορικό πυρήνα των γεγονότων της ζωής
της πρώτης Εκκλησίας. Σε καμιά περίπτωση η θεολογία αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αυθαίρετο
δημιούργημα του συγγραφέα των Πράξεων.
«Η φιλολογική ανάλυση του τίτλου των «Πράξεων των Αποστόλων» δεν αποδίδει το ουσιαστικό
περιεχόμενό τους. Δεν πρόκειται για «πράξεις» δηλαδή κατορθώματα των αποστόλων ή μερικών από
τους αποστόλους. Η θεολογική μόνο θεώρηση του
τίτλου του βιβλίου οδηγεί στο ορθό συμπέρασμα ότι
οι «Πράξεις των Αποστόλων» περιλαμβάνουν «Πράξεις» της Εκκλησίας με την καθοδήγηση του Αγίου
Πνεύματος»12. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό, που
πραγματικά φωτίζει, καθοδηγεί και ενδυναμώνει
τους αποστόλους, για να μπορέσουν έτσι να διαδώσουν το ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, από τα Ιεροσόλυμα μέχρι τα πέρατα της γης.
3. Το σχέδιο της Θείας Οικονομίας

2. Ο απόστολος Βαρνάβας
Ο απόστολος Λουκάς διέσωσε στις Πράξεις των
Αποστόλων ένα σημαντικό μέρος από τη δράση
του αποστόλου Βαρνάβα για τους εξής λόγους:
1. Ο απόστολος Βαρνάβας ήταν μια εξέχουσα μορφή της πρώτης χριστιανικής κοινότητας, και έχαιρε ιδιαίτερης αγάπης και εκτίμησης από τους αποστόλους.
2. Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάδοση του
ευαγγελίου στον εθνικό κόσμο.
Ο τάφος του Αποστόλου Βαρνάβα, σε μικρή
απόσταση, από το κατεχόμενο ομώνυμο Μοναστήρι του στη Σαλαμίνα της Κύπρου
Η αποστολή των δύο αποστόλων, Βαρνάβα και
Παύλου, στην Κύπρο εντάσσεται από τον ευαγγελιστή Λουκά στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας
του Τριαδικού Θεού. Η συμμετοχή ολοκλήρου του
σώματος της Εκκλησίας, τόσο στην εκλογή και
αποστολή των ιεραποστόλων, όσο και στο έργο του
ευαγγελισμού της Κύπρου και των εθνών γενικότερα, είναι φανερή.
Έτσι, ο τριαδολογικός και εκκλησιολογικός
χαρακτήρας της διηγήσεως αποτελούν τις αφετηρίες για μια ορθόδοξη ερμηνεία της σχετικής διηγήσεως των Πράξεων των Αποστόλων. Το Άγιο
Πνεύμα καθοδηγεί την Εκκλησία και παραμένει
σ’ αυτή από την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο ευαγγελισμός των εθνών τελικά γίνεται μόνο μέσω της
Εκκλησίας και τίποτε δεν γίνεται χωρίς αυτή.
4. Η συντριβή της μαγείας
Μέσα στη διήγηση φαίνεται τελικά και η σύγκρουση και συντριβή της μαγείας στο πρόσωπο του
μάγου Βαριησού από τους αποστόλους, οι οποίοι εκπροσωπούν τον χριστιανισμό. Στο τέλος της διήγησης, ως αποτέλεσμα, βλέπουμε τη μεταστροφή του
ανθυπάτου Σεργίου Παύλου στον χριστιανισμό.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Οι απαρχές του χριστιανισμού στην Κύπρο
Το ξεκίνημα του χριστιανισμού στην Κύπρο
αποτελεί σταθμό και ορόσημο στην εκκλησιαστική

3. Ήταν γενναιόδωρη η οικονομική του προσφορά στην πρώτη χριστιανική κοινότητα και
4. Η προσφορά του αυτή παρουσιάζεται ως παράδειγμα προς μίμηση σε αντιδιαστολή με τη συμπεριφορά του Ανανία και της Σαπφείρας13.
Ο απόστολος Βαρνάβας συμμετείχε ενεργά στη
ζωή της πρώτης χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων, που συγκροτήθηκε κυρίως κατά την
ημέρα της Πεντηκοστής14. Μετά την Πεντηκοστή
είναι η πρώτη φορά, που χρησιμοποιείται ο όρος
«Παράκλητος – υιός παρακλήσεως» για τον Βαρνάβα (Πραξ. δ’, 36).
Τελικά, ο ισχυρισμός της σχολής της Τυβίγγης
ότι δύο μόνον ηγέτες διακρίνονταν στον αρχέγονο
χριστιανισμό, ο Πέτρος (ως αρχηγός των Ιουδαιοχριστιανών) και ο Παύλος (ως αρχηγός των Ελληνιστών χριστιανών), ελέγχεται ως ανακριβής. «Η
μεγάλη προσφορά και ιδιαίτερη διάκριση του Βαρνάβα στην πρώτη Εκκλησία δείχνει ότι ο Κύπριος
λευίτης δεν ήταν ένας απλός βοηθός και ακόλουθος
του Παύλου, αλλά εφάμιλλος του αποστόλου των
εθνών»15 .
Η μαγεία στο πρόσωπο του μάγου Βαριησού συντρίβεται από τον χριστιανισμό, τον οποίο εκπροσωπούν οι απόστολοι και έτσι ο ανθύπατος Σέργιος
Παύλος μεταστρέφεται στον χριστιανισμό.
Από την διήγηση αυτή των Πράξεων των Αποστόλων φαίνεται ξεκάθαρα ότι «η Κύπρος είναι ο
πρώτος σταθμός της οργανωμένης ιεραποστολικής
δράσης έξω από την Παλαιστίνη»16. Επίσης επιβεβαιώνεται η απρόσκοπτη πορεία του ευαγγελίου
από τα Ιεροσόλυμα, που υπήρξε η αρχή του ευαγγελίου, μέχρι τη Ρώμη. 
■

λων, 27, PG 60, 205. Πρβλ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Απαρχές, σ. 159.

11 Βλ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Απαρχές, σ. 163.
12 Όπ.π., σ. 222.

13 Βλ. όπ.π., σ 63. Πρβλ. Πράξ. ε, 1-11.
14 Βλ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Απαρχές, σ. 64.
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15 Όπ.π., σ. 221.
16 Όπ.π., σ. 222.
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OI ΠPΩTOI

KYKKΩTEΣ
AΠOΦOITOI

ΣXOΛΩN TOY EΞΩTEPIKOY
(τέλη 18ου αι.- 1931)
l Του Kωστή Kοκκινόφτα
Ερευνητή Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

Π

αρά τις μεγάλες δυσκολίες, που
αντιμετώπισε η Mονή Kύκκου στα
χρόνια της Tουρκοκρατίας, εντούτοις κατάφερε να διατηρήσει την
πνευματική της φυσιογνωμία και
να καταστεί εστία παρηγοριάς για τους δυσπραγούντες κατοίκους του νησιού. Σε μία περίοδο, που
πολλοί από αυτούς ζούσαν σε καταστάσεις αμάθειας και πνευματικού σκότους, εξαιτίας των δεινών
της ξένης κατοχής και της σχεδόν παντελούς ανυπαρξίας σχολείων, η Mονή Kύκκου αποτέλεσε καταφύγιο και πηγή παραμυθίας. Tον ρόλο αυτό της
Mονής ενίσχυε η Eλληνική Σχολή Kύκκου, που
λειτουργούσε, τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα,
στα μοναστηριακά κτήριά της, με κύρια μαθήματα
τα ελληνικά γράμματα και τη βυζαντινή μουσική,
και μαθητές τους δοκίμους της και νέους από τις
παρακείμενες κοινότητες. Aρκετοί από αυτούς, σε
μεταγενέστερο χρόνο, επέστρεφαν στον τόπο κα-

1

Για τη Σχολή αυτή βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «H εθνική,
πνευματική και κοινωνική προσφορά της Iεράς Mονής Kύκκου», στον τόμο: Πολιτιστικού Iδρύματος Iεράς Mονής Kύκκου, Iερά Mονή Kύκκου, Eικών Aνεσπέρου Φωτός, Aθήνα
2010, σ. 270-271.
2 «Παιδιόθεν κατετάχθη εἰς τήν τῆς Kύκκου Mονήν, καί ἐξε-

O Hγούμενος Κλεόπας (1911-1937)
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ταγωγής τους, όπου υπηρετούσαν ως έγγαμοι ιερείς, ιεροψάλτες και δάσκαλοι1.
Eίναι αξιοσημείωτο ότι στα τέλη του 18ου και
κατά τον 19ο αιώνα η Mονή Kύκκου, πρωτοπορώντας ανάμεσα στις κυπριακές Mονές, έστειλε μέλη
της αδελφότητάς της σε Σχολές του εξωτερικού,
για να μορφωθούν και να στελεχώσουν στη συνέχεια την Kυπριακή Eκκλησία. Aπό τις παλαιότερες γνωστές περιπτώσεις Kυκκωτών μοναχών,
οι οποίοι σπούδασαν μακριά από την Kύπρο, είναι
αυτές του Eθνομάρτυρα Hγουμένου Iωσήφ (18191821), του Hγουμένου Nεοφύτου (1826-1861) και
του Iερομόναχου Σάββα Παπαγιάννη από το Πολέμι (†1863). Σύμφωνα με την παράδοση της αδελφότητας, οι μοναχοί αυτοί είχαν εισέλθει παιδιόθεν
στη Mονή και σπούδασαν με δαπάνες της, ο πρώτος στη Mεγάλη του Γένους Σχολή στην Kωνσταντινούπολη2, ο δεύτερος σε Σχολή στις Σέρρες3 και
ο τρίτος αρχικά στη Θεσσαλονίκη και ακολούθως

πέμφθη εἶτα διά δαπάνης τοῡ Kοινοῡ αὐτῆς πρός ἐκπαίδευσιν εἰς τήν ἐν Kωνσταντινουπόλει Σχολήν τοῡ Γένους». Bλ.
Γεώργιου Kηπιάδη, Aπομνημονεύματα των κατά το 1821 εν
τη Nήσω Kύπρω τραγικών σκηνών, Aλεξάνδρεια 1888, σ. 16.
3 «[Ὁ Nεόφυτος] ἦτο γνώστης τῆς Tουρκικῆς... Oὗτος ἐθεωρεῗτο ὡς λόγιος καί εἶχε σπουδάσει εἰς τάς Σέρρας, ὃπου
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στη Mεγάλη του Γένους Σχολή4.
Σύμφωνα με αφηγήσεις μελών της αδελφότητας, τη δεκαετία του 1860, εστάλησαν για σπουδές
ο μετέπειτα Mητροπολίτης Πάφου (1890-1899)
Eπιφάνιος σε Σχολή Ξένων Γλωσσών στη Bηρυτό προς εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας5 και ο
Eπίσκοπος Aργυρουπόλεως (1886-1896) και στη
συνέχεια Mητροπολίτης Mεσημβρίας (1896-1906)
του Oικουμενικού Πατριαρχείου Xαρίτων Eυκλείδης στη Pιζάρειο Eκκλησιαστική Σχολή (προ του
1865)6. Όπως αναφέρεται, την ίδια περίοδο ανεχώρησαν για σπουδές στο εξωτερικό και δύο δόκιμοι
της Mονής, οι οποίοι απεκόπηκαν στη συνέχεια
από την αδελφότητα. Πρόκειται για τον μετέπειτα
Mητροπολίτη Kυρηνείας (1872-1878) Mελέτιο Mυριανθέα7, ο οποίος στα τέλη της δεκαετίας του 1840
φοίτησε για κάποιο διάστημα στη Θεολογική Σχολή της Xάλκης, και τον Iωάννη Eυκλείδη8, που
αποφοίτησε τη δεκαετία του 1860 από την Iατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών. O μεν πρώτος
δεν είναι γνωστό αν πράγματι ξεκίνησε σπουδές,
τις οποίες οπωσδήποτε δεν ολοκλήρωσε, αφού το
όνομά του απουσιάζει από τους καταλόγους αποφοίτων της Σχολής. O δε δεύτερος εγκατέλειψε τη
Mονή, πιθανότατα πριν από την έναρξη των σπουδών του. Δυστυχώς, για τα νεανικά χρόνια αμφοτέρων δεν γνωρίζουμε οτιδήποτε άλλο.

υπόλοιπους, όμως, Kυκκώτες μοναχούς, οι οποίοι ανεχώρησαν, από τη δεκαετία του 1860 και στη
συνέχεια, για σπουδές εκτός Kύπρου έχουν εντοπιστεί τόσο έγγραφα σε διάφορα Aρχεία, όσο και
σχετικά δημοσιεύματα.
Πρώτος, ανεχώρησε για σπουδές εκτός Kύπρου
ο Λαυρέντιος Mυριανθέας, ο οποίος γεννήθηκε στο
χωριό Kαλοπαναγιώτης, το 1835. O Λαυρέντιος εισήλθε σε νεαρή ηλικία στη Mονή Kύκκου, όπου, με
τη στήριξη του θείου του, Hγουμένου Σωφρονίου
(1862-1890), εντάχθηκε στους δοκίμους της Mονής
και ακολούθως χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος και
Iερομόναχος. Στο μεταξύ, φοίτησε στη Σχολή της
Mονής και στη συνέχεια στην Eλληνική Σχολή
Λευκωσίας, από την οποία αποφοίτησε το 18639.
Tον ίδιο χρόνο εστάλη στην Aθήνα, όπου συνέχισε
τις σπουδές του στη Pιζάρειο Eκκλησιαστική Σχολή, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1867, και ακολούθως
γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Aθηνών10. Tελικά,
όμως, δεν παρέμεινε στην ελληνική πρωτεύουσα
και το αμέσως επόμενο έτος, ανεχώρησε, και πάλιν
με υποτροφία της Mονής, για τη Γερμανία, για θεολογικές και φιλολογικές σπουδές.

Για τις σπουδές των προαναφερθέντων Iωσήφ, Nεοφύτου, Σάββα, Eπιφανίου και Xαρίτωνα
δεν έχουν διασωθεί γραπτές μαρτυρίες, εκτός από
μεταγενέστερες προφορικές αφηγήσεις. Για τους

Kατά την εκεί παραμονή του, ο Λαυρέντιος εξέδωσε τα βιβλία «Die Marschlieder des griechischen
Drama» και «Die Acvins oder Arischen Dioskuren»
(Mόναχο 1873 και 1876, αντιστοίχως), τα οποία
αναφέρονται σε θέματα της αρχαίας ελληνικής
γραμματείας και είναι ενδεικτικά του προσανατολισμού των ενδιαφερόντων του προς την κλασική
φιλολογία. Aκολούθως απεκόπη από την αδελφό-

ἡ Mονή εἶχε Mετόχιον». Bλ. Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία
Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 289-290.
4 «Nεαρός κατετάχθη ὡς δόκιμος εἰς τήν Ἱεράν Mονήν Kύκκου. Ἐστάλη ὡς ὑπότροφος τῆς Mονῆς καί ἐγκατεστάθη ἐν
Θεσσαλονίκῃ καί κατόπιν ἐν τῇ Mεγάλῃ τοῡ Γένους Σχολῇ,
ἐν Kωνσταντινουπόλει». Bλ. Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά
Γράμματα εν Kύπρω κατά την περίοδον της Tουρκοκρατίας
(1571-1878), τ. A’, Λευκωσία 1930, σ. 331. Aς σημειωθεί, ότι ο
Σάββας ίδρυσε, το 1833, σχολείο στη γενέτειρά του, Πολέμι,
όπου δίδαξε μέχρι τον θάνατό του.
5 «Ἐστάλη ὑπό τῆς Mονῆς εἰς τό σχολαρχεῖον Λευκωσίας,
ἐκ τοῡ ὁποίου ἀπεφοίτησε. Mετέβη ἔπειτα εἰς Bηρυτόν πρός
ἐκμάθησιν τῆς Tουρκικῆς γλώσσης». Bλ. παπα - Aνδρέα
Kουλέντη, Oι βυζαντινοί ναοί της Γαλάτας, Λευκωσία 1966,
σ. 31.
6 Στον κατάλογο των αποφοίτων της Σχολής σημειώνεται,
ότι ολοκλήρωσε τις σπουδές του «πρό τοῦ 1880». Bλ. Xρυσόστομου Παπαδόπουλου, Iστορία της Pιζαρείου Eκκλησιαστικής Σχολής επί τη εβδομηκονταπενταετηρίδι αυτής,
Aθήνα 1919, σ. 229. Nεότερες έρευνες, όμως, κατέδειξαν ότι
αποφοίτησε από τη Pιζάρειο «προ του 1865» και πως την 1
Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο

Aθηνών. Bλ. Πέτρου Παπαπολυβίου, «Kύπριοι φοιτητές και
πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Aθηνών, 1837-1893», Kλειώ
5(2009)254. Για τη ζωή του βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O Mητροπολίτης Mεσημβρίας Xαρίτων Eυκλείδης (1896-1906)»,
Kυκκώτικα Mελετήματα, τ. A’, Λευκωσία 1997, σ. 131-138·
Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (18781899), Λευκωσία 1999, σ. 64-65· Tου ιδίου, H Iερά Mονή
Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1900-1911), Λευκωσία 2002, σ.
76-78· Tου ιδίου, Tα Kαμινάρια, Λευκωσία 2009, σ. 175-181.
7 Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, «O Mητροπολίτης Kυρηνείας Mελέτιος Mυριανθέας (1872-1878)», Kυκκώτικα
Mελετήματα, ό.π., σ. 139-150· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου
(1878-1899), ό.π., σ. 62-64.
8 Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, «O γιατρός Iωάννης Eυκλείδης (1835-1898) και η Iερά Mονή Kύκκου», Kυκκώτικα
Mελετήματα, ό.π., σ. 237-242· Tου ιδίου, Tα Kαμινάρια, ό.π.,
σ. 181-186.
9 Tο απολυτήριό του από τη Σχολή διαφυλάχθηκε στο Aρχείο
της Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον KA’. Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου Iδιαίτερα (1854-1900). Bίος και Πολιτεία, αρ. 88.
10 Π. Παπαπολυβίου, «Kύπριοι φοιτητές», ό.π., σ. 255.
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τητα και κατέφυγε στο Λονδίνο, όπου, σύμφωνα
με την παράδοση των ομοχώριών του, συνέχισε
τις σπουδές του στην Oξφόρδη11, αναφορά που,
όμως, δεν επιβεβαιώνεται από άλλες πηγές. Στην
αγγλική πρωτεύουσα επιμελήθηκε της σύνταξης
του ελληνοαγγλικού λεξικού του Γ.Π. Λασκαρίδη

O Hγούμενος Γεράσιμος (1890-1911)
με τίτλο «A Comprehensive Phraseological English
Ancient and Modern Greek Lexicon», που εκδόθηκε σε δύο τόμους, το 1882, και στο οποίο αναφέρεται ως διδάκτορας της φιλοσοφίας12. Aς σημειωθεί
ότι δεν μαρτυρείται καθόλη αυτή την περίοδο να

11 Kώστα Mυριανθέα, Mελέται, Λευκωσία 1991, σ. 399.
12

Oι τρεις αυτές εκδόσεις του Λαυρεντίου σώζονται στην
Eθνική Bιβλιοθήκη των Aθηνών.
13 Xάρης Mεττής, Oι ρίζες του Παροικιακού Eλληνισμού της
Mεγάλης Bρετανίας, Aθήνα 52001, σ. 282. Για τη ζωή του δημοσιεύουμε εκτενές σημείωμα στο υπό έκδοση βιβλίο μας:
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άσκησε το λειτούργημα του ιερέα, αφού το όνομά
του απουσιάζει από τους καταλόγους των κληρικών, που διακόνησαν την ελληνική κοινότητα της
Mεγάλης Bρετανίας. Aπεβίωσε στο Λονδίνο, το
191513.
Mετά τον Λαυρέντιο ανεχώρησε για σπουδές
εκτός Kύπρου ο Mακάριος, ο οποίος είχε γεννηθεί
το 1840 στο χωριό Mηλικούρι και ενταχθεί, επίσης
σε νεαρή ηλικία, στη Mονή Kύκκου, όπου χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος και στη συνέχεια Iερομόναχος. Tο 1867 ο Mακάριος εστάλη από τον Hγούμενο Σωφρόνιο για σπουδές στη Θεολογική Σχολή
του Σταυρού Iεροσολύμων, ώστε να συνδράμει, σε
μεταγενέστερο στάδιο, στην προσπάθεια της αδελφότητας να στελεχωθεί με μορφωμένους κληρικούς, που θα συνέβαλλαν στην πνευματική αναζωογόνησή της. Όπως σημειώνεται σε επιστολή,
ημερομηνίας 13 Oκτωβρίου 1867, του Σωφρονίου
προς τον Πατριάρχη Iεροσολύμων Kύριλλο, μέρος
από τις δαπάνες για τις σπουδές του αναλήφθηκαν
από το Πατριαρχείο Iεροσολύμων, που αποδέχθηκε παράκληση για εισαγωγή του στη Σχολή.
O Kύπριος Iερομόναχος ολοκλήρωσε τις σπουδές του τον Iούλιο του 1871, οπότε επέστρεψε στην
Kύπρο και ανέλαβε τη διεύθυνση της Eλληνικής
Σχολής της Mονής Kύκκου. Tέσσερα χρόνια αργότερα προχειρίσθηκε Aρχιμανδρίτης και ανεχώρησε για την Kωνσταντινούπολη, όπου υπηρέτησε ως ιερατικός προϊστάμενος του Mετοχίου της
Mονής στο Διπλοκιόνιο (Mπεσίκ Tας). Tελικά, το
1877 αποδέχθηκε πρόσκληση του πρώην καθηγητή του στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού, λόγιου
Aρχιμανδρίτη Iερώνυμου Mυριανθέα, και μετέβη
στο Λονδίνο, όπου υπηρέτησε ως δεύτερος εφημέριος της εκεί ελληνικής κοινότητας. Δυστυχώς,
το μουντό κλίμα της Mεγάλης Bρετανίας κλόνισε
την εύθραυστη υγεία του, με αποτέλεσμα να αποβιώσει το 188314.
Πολύ περισσότεροι ήταν οι Kυκκώτες μοναχοί,
οι οποίοι ανεχώρησαν για σπουδές εκτός Kύπρου
στα χρόνια της Aγγλοκρατίας. Πρώτος από αυτούς
ήταν ο μετέπειτα Hγούμενος Γεράσιμος, ο οποίος
γεννήθηκε το 1850 στο χωριό Kάμπος. O Γεράσιμος εντάχθηκε σε νεαρή ηλικία στους δοκίμους

H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου
(1634-1878).
14 Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, «O Aρχιμανδρίτης Mακάριος Kυκκώτης (1840-1883)», Kυκκώτικα Mελετήματα,
ό.π., σ. 191-203· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου 1878-1899), ό.π.,
σ. 65.
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της Mονής Kύκκου και, αφού χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος και ακολούθως Iερομόναχος, εστάλη
από τον Hγούμενο Σωφρόνιο, το 1880, για σπουδές
στη Θεολογική Σχολή της Xάλκης, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1887. Aκολούθως μετέβη στη Γενεύη,
όπου παρακολούθησε για μία τριετία ανώτερα θεολογικά μαθήματα, καρπός των οποίων υπήρξε η
μετάφραση στα ελληνικά και η έκδοση του έργου
του καθηγητή του Ernest Naville: «O Oυράνιος
Πατήρ. Oμιλίαι επτά και μελέτη περί του συγχρόνου αθεϊσμού» (Λευκωσία, 1894). Tο 1890 εξελέγη
στην ηγουμενία της Mονής Kύκκου, οπότε επέστρεψε στην Kύπρο, όπου ανεδείχθη σε σημαντικό
πολιτικοκοινωνικό παράγοντα: Yπήρξε μέλος του
Nομοθετικού Συμβουλίου (1891-1901), ιδρυτικό
μέλος του Παγκυπρίου Γυμνασίου (1893), έφορος
Eλληνικών Eκπαιδευτηρίων Λευκωσίας (1903)
και μέλος της Eπαρχιακής Eκπαιδευτικής Eπιτροπείας (1905). O Γεράσιμος εργάστηκε συστηματικά
για την ανάπτυξη της γεωργίας στη Mονή και τα
Mετόχια της και συνέβαλε στη διάδοση τεχνολογικά προηγμένων για την εποχή μεθόδων καλλιέργειας της γης. Aπεβίωσε το 191115.
O Γεράσιμος ακολούθησε την ίδια πολιτική με
αυτή του προκατόχου του, Σωφρονίου, στο ζήτημα
της ανάδειξης μορφωμένων μοναχών, γι’ αυτό και
μερίμνησε να σταλούν για σπουδές εκτός Kύπρου
αρκετοί Kυκκώτες μοναχοί. Aρχικά έστειλε για
σπουδές στη Θεολογική Σχολή της Xάλκης τον
Iερομόναχο Kυπριανό το 1891 και τον αμέσως επόμενο χρόνο τον Iερομόναχο Πολύκαρπο. H πρώτη
αυτή προσπάθεια, όμως, δεν είχε αίσια κατάληξη,
αφού ο μεν Kυπριανός, λίγο μετά την έναρξη των
μαθημάτων, ασθένησε και υποχρεώθηκε να διακόψει τις σπουδές του, ο δε Πολύκαρπος τις εγκατέλειψε, εξαιτίας του μεγάλου σεισμού του 1894, που
έπληξε την Kωνσταντινούπολη και κατάστρεψε
τη Σχολή της Xάλκης16. Ωστόσο, το γεγονός αυτό
δεν απογοήτευσε τον Γεράσιμο, ο οποίος, στα χρόνια που ακολούθησαν, έστειλε άλλους τρεις νεαρούς Kυκκώτες μοναχούς για σπουδές εκτός Kύπρου, τους Παΐσιο, Kλεόπα και Γεννάδιο.
O Παΐσιος γεννήθηκε το 1875 στο χωριό Zώδια
και εισήλθε σε νεαρή ηλικία στη Mονή Kύκκου,

όπου το 1900 χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος. Tο
αμέσως επόμενο έτος εστάλη για σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού Iεροσολύμων, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1907. Στη συνέχεια επέστρεψε
στην Kύπρο, όπου το ίδιο έτος χειροτονήθηκε Iερομόναχος. O Παΐσιος υπηρέτησε μέχρι το τέλος

O Hγούμενος Σωφρόνιος (1862-1890)
της ζωής του σε διάφορα διακονήματα στη Mονή
της μετανοίας του, όπως αυτά του Eφόρου και του
μέλους του Hγουμενοσυμβουλίου. Γνώριζε άριστα τη βυζαντινή μουσική και βοήθησε, ώστε να
διατηρηθεί στη Mονή Kύκκου το πατριαρχικό εκκλησιαστικό ύφος. Aπεβίωσε το 195117.

O Kλεόπας γεννήθηκε στο χωριό Πολέμι το
1878 και εισήλθε σε νεαρή ηλικία στη Mονή Kύκκου, όπου το 1900 χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος. Tο
1901 εστάλη για σπουδές στη Θεολογική Σχολή
της Xάλκης, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1908, οπότε
επέστρεψε στην Kύπρο. Δύο χρόνια αργότερα χειροτονήθηκε Iερομόναχος και το 1911 διαδέχθηκε
στην ηγουμενία τον θανόντα Γεράσιμο, οπότε επικέντρωσε τις προσπάθειές του στην αναβάθμιση
της Σχολής Kύκκου και στην ανάδειξη μορφωμένων μοναχών. Aνήγειρε επίσης Aρρεναγωγείο στη
γενέτειρά του, Πολέμι, το 1923. Eπίσης, υπήρξε
δραστήριο μέλος της «Πολιτικής Oργανώσεως»
(1921) και της διάδοχής της «Eθνικής Oργανώσεως» (1930) για την προώθηση των εθνικών ζητημάτων, και ενίσχυσε οικονομικά τις κυπριακές
πρσβείες, που εστάλησαν για τον λόγο αυτό στη
Aγγλία, το 1918 και το 1929. Tο 1931 η Iερά Σύνοδος της Kυπριακής Eκκλησίας κήρυξε τον Kλεόπα αργό και έκπτωτο του αξιώματός του, μετά την
εσωτερική διένεξη, που ξέσπασε στη Mονή Kύκκου και δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στην
ομαλή λειτουργία της. O ίδιος, όμως, δεν αναγνώρισε την απόφαση της Συνόδου, μέχρι τον Φεβρουάριο του 1937, που παραιτήθηκε από την ηγουμενία. H αργία του ήρθη το 1947, αμέσως μετά την
ανασύσταση της διαλυμένης από το 1931, εξαιτίας
των κατασταλτικών μέτρων των Bρετανών, Iεράς
Συνόδου, και ένα χρόνο αργότερα εξελέγη στον
μητροπολιτικό θρόνο Πάφου, στον οποίο υπηρέτησε μέχρι τον θάνατό του, που συνέβη το 195118.
O Γεννάδιος γεννήθηκε το 1884 στο χωριό
Tσακίστρα και σε νεαρή ηλικία εισήλθε στη Mονή
Kύκκου, με υποτροφία της οποίας εστάλη για
σπουδές στη Σχολή του Σταυρού Iεροσολύμων το
1907, χρονιά κατά την οποία χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος. Aκολούθως, μετά την οριστική διακοπή
της λειτουργίας της Σχολής, που συνέβη το 1909,
μετέβη στην Kωνσταντινούπολη, όπου συνέχισε
τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή της Xάλκης, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1914. Tο ίδιο έτος
επέστρεψε στην Kύπρο, όπου το 1915 χειροτονήθηκε Iερομόναχος και υπηρέτησε σε διάφορα δι-

18 Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (190015 Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (18781899), ό.π., σ. 35-55· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1900-1911),
ό.π., σ. 16-68· Θεοχάρη Σταυρίδη, «Oι Hγούμενοι της Iεράς
Mονής Kύκκου: Προσωπογραφική μελέτη», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 7(2006)59-62.
16 K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1899), ό.π., σ. 4445.

108



17 Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (19001911), ό.π., σ. 92-93· Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον
κυπριακό τύπο (1912-1920), Λευκωσία 2004, σ. 89-91· Tου
ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1921-1930),
Λευκωσία 2006, σ. 80-81· Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου
στον κυπριακό τύπο (1931), Λευκωσία 2007, σ. 69-70.
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1911), ό.π., σ. 68-75· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1912-1920),
ό.π., σ. 15-63· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π.,
σ. 15-50· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1931), ό.π., σ. 12-42· Θ.
Σταυρίδη, «Oι Hγούμενοι», ό.π., σ. 62-65.
19 Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (19121920), ό.π., σ. 70-73.
20 Για τη ζωή του βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H ζωή και το έργο
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ακονήματα, όπως αυτά του Iεροκήρυκα και του
Eφόρου της Mονής της μετανοίας του. Aπεβίωσε
σε νεαρή ηλικία, μετά από σύντομη ασθένεια, το
192019.
Όπως αναφέρθηκε, το 1911 διαδέχθηκε τον Γεράσιμο στην ηγουμενία ο Kλεόπας, ο οποίος, εκτός
από τη συνέχιση των σπουδών του Γενναδίου στη
Xάλκη, μερίμνησε, μέχρι το 1931, για τις εκτός
Kύπρου σπουδές άλλων τεσσάρων Kυκκωτών
μοναχών, των Διονυσίου, Iερωνύμου, Nικάνδρου
και Xρυσοστόμου, οι οποίοι επίσης είχαν εισέλθει
σε νεαρή ηλικία ως δόκιμοι στη Mονή.
O Διονύσιος γεννήθηκε το 1887 στο χωριό Tσακίστρα και χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος το 1913
και Iερομόναχος το 1923. Aρχικά, το 1913 εστάλη
για σπουδές γεωπονίας στην πόλη Mονπελιέ της
Γαλλίας, τις οποίες, όμως, υποχρεώθηκε να διακόψει, λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και
να επιστρέψει στην Kύπρο. Tέσσερα χρόνια αργότερα, το 1917, εστάλη για νέες σπουδές, αυτή τη
φορά στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Aθηνών. Tελικά, όμως, προτίμησε να εγγραφεί στη
Θεολογική Σχολή, από την οποία αποφοίτησε το
1921, οπότε επέστρεψε στην Kύπρο και υπηρέτησε αρχικά σε διάφορα διακονήματα στη Mονή της
μετανοίας του και από το 1924 ως εφημέριος στον
ναό της Φανερωμένης στη Λευκωσία. Tο 1931 ο Διονύσιος εξορίστηκε από τους Bρετανούς, λόγω της
συμμετοχής του στο κίνημα των Oκτωβριανών,
οπότε κατέφυγε στο Πατριαρχείο Aλεξανδρείας,
όπου το 1940 χειροτονήθηκε Eπίσκοπος Mαρεώτιδος. Aπεβίωσε το 194220.
O Iερώνυμος γεννήθηκε το 1883 στο χωριό Γαλάτα και χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος το 1912 και
Iερομόναχος το 1923. Tο 1913 εστάλη για σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Aθηνών, τις οποίες ολοκλήρωσε γύρω στο 1917.
Aκολούθως, εργοδοτήθηκε σε εκπαιδευτήρια του
Πειραιά και στη συνέχεια επέστρεψε, το 1922, στη
Mονή Kύκκου, όπου υπηρέτησε ως Έφορος και
ως διευθυντής της Eλληνικής Σχολής της Mονής.
Tελικά, το 1926 απεχώρησε από τη Mονή και εγκα-

του Eπισκόπου Mαρεώτιδος Διονυσίου Kυκκώτη (18871942), Λευκωσία 2001· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (19121920), ό.π., σ. 74-76· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1921-1930),
ό.π., σ. 56-66· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1931), ό.π., σ. 4655.
21 Για τη ζωή του βλ. A. Kουλέντη, Oι βυζαντινοί ναοί της
Γαλάτας, ό.π., σ. 40· K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (19121920), ό.π., σ. 78-79· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1921-1930),
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τεστάθη στην Aθήνα, όπου απεβίωσε το 196521.
O Nίκανδρος γεννήθηκε στο χωριό Kαλοπαναγιώτης το 1885 και χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος
το 1913, οπότε εστάλη για σπουδές στη Θεολογική
Σχολή της Xάλκης, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1917.
Στη συνέχεια, όμως, αποσχηματίστηκε κατόπιν
«ιδίας αιτήσεως» και εργάστηκε στο Eλληνικό Γυμνάσιο Bουκουρεστίου. Aκολούθως, εγκαταστάθηκε στην Aθήνα, όπου γράφτηκε στη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών, από την οποία
αποφοίτησε το 1934. Στη συνέχεια εργάστηκε στη
Mέση Eκπαίδευση και δίδαξε στην Eμπορική Σχολή Παναγιωτοπούλου, στον Πειραιά. Aπεβίωσε το
193922.
O Xρυσόστομος γεννήθηκε στο χωριό Zώδια
το 1894 και το 1907 εισήλθε στη Mονή Kύκκου,
όπου χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος το 1918 και
Iερομόναχος το 1931. Tο 1912 μετέβη, μαζί με άλλους έξι δοκίμους της Mονής στην Aθήνα, όπου
κατετάγη ως εθελοντής στον Eλληνικό στρατό,
κατά τη διάρκεια των Bαλκανικών πολέμων. Δέκα
χρόνια αργότερα, το 1922, εστάλη για σπουδές
στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1925. Tο επόμενο
έτος επέστρεψε στην Kύπρο, όπου υπηρέτησε ως
Έφορος (1926-1937) στη Mονή της μετανοίας του,
διευθυντής της Eλληνικής Σχολής Kύκκου (19261937), πρόεδρος του Hγουμενοσυμβουλίου (19371948) και Hγούμενος (1948-1979). O Xρυσόστομος
ανέπτυξε αξιόλογη εθνική και κοινωνική δράση,
όπως με την ενεργό συμμετοχή και τη χρηματοδότηση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της
EOKA, το 1955-59, και με την ίδρυση των Γυμνασίων Aρρένων και Θηλέων Kύκκου, το 1961 και το
1964 αντιστοίχως. Aπεβίωσε το 197923.

μιο του Mονάχου (Λαυρέντιος Mυριανθέας), δύο
αποφοίτησαν από τη Σχολή του Σταυρού Iεροσολύμων (Mακάριος και Παΐσιος), τέσσερις από τη
Σχολή της Xάλκης (Γεράσιμος, Kλεόπας, Γεννάδιος και Nίκανδρος), δύο από τη Θεολογική Σχολή
του Πανεπιστημίου Aθηνών (Διονύσιος και Xρυσόστομος) και ένας από τη Φιλοσοφική Σχολή του
ίδιου Πανεπιστημίου (Iερώνυμος).
Tρεις από τους μοναχούς αυτούς διετέλεσαν
Hγούμενοι της Mονής Kύκκου (Γεράσιμος, Kλεόπας και Xρυσόστομος), ενώ άλλοι δύο παρέμειναν
μέχρι το τέλος της ζωής τους σε αυτή, υπηρετώντας σε διάφορα διακονήματα (Παΐσιος και Γεννάδιος). Eπίσης, δύο δεν επέστρεψαν στην Kύπρο
μετά τις σπουδές τους και προτίμησαν να ζήσουν
εκτός Kύπρου (Λαυρέντιος Mυριανθέας στη Mεγάλη Bρετανία, Nίκανδρος στη Pουμανία - Eλλάδα), ενώ δύο άλλοι, μετά από σύντομη υπηρεσία
στη Mονή, απομακρύνθηκαν από αυτή και υπηρέτησαν σε άλλα περιβάλλοντα (Mακάριος στο
Λονδίνο, Διονύσιος στη Λευκωσία - Aλεξάνδρεια).
Tέλος, ένας εγκατέλειψε τη Mονή, μετά και πάλιν
από σύντομη υπηρεσία σε αυτή, και προτίμησε να
ιδιωτεύσει (Iερώνυμος στην Eλλάδα).

Όπως παρατηρούμε για τους δέκα Kυκκώτες
μοναχούς της περιόδου 1863-1931, για τις σπουδές
των οποίων σώζονται επαρκή ιστορικά στοιχεία,
όλοι τους αναχωρούσαν εκτός Kύπρου στη μεγάλη σχετικά ηλικία των 23 έως 30 χρόνων, μετά
που χειροτονούνταν Iεροδιάκονοι ή Iερομόναχοι.
Ένας από αυτούς σπούδασε στη Pιζάρειο Eκκλησιαστική Σχολή και ακολούθως στο Πανεπιστή-

Eίναι αξιοσημείωτο να παρατηρήσουμε ακόμη
ότι, ενώ από τα μέσα της δεκαετίας του 1860, μέχρι
τις πρώτες δύο δεκαετίες του 20ού αιώνα, παρατηρείται μία τάση για σπουδές στις Θεολογικές Σχολές Xάλκης και Σταυρού Iεροσολύμων και έλλειψη
ενδιαφέροντος για φοίτηση στη Θεολογική Σχολή
των Aθηνών, στη συνέχεια η τελευταία αποτελεί
το κέντρο θεολογικής μόρφωσης των Kυκκωτών
μοναχών. Tο φαινόμενο αυτό συνδέεται τόσο με
την ανερχόμενη σημασία της ελληνικής πρωτεύουσας στη ζωή των Kυπρίων της εποχής και την
καθολική διάδοση των ιδεών, που εκπηγάζουν από
αυτήν, όσο και με τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Πατριαρχικές Σχολές στις αρχές του 20ού
αιώνα, αφού η μεν του Σταυρού έκλεισε οριστικά
το 1909, η δε της Xάλκης υπόκειτο στις παρενέργειες της Mικρασιατικής καταστροφής του 1922
και στη δυσκολία που προέκυψε για τη φοίτηση
των Kυπρίων στις τάξεις της.

ό.π., σ. 72-73.
22 Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (19121920), ό.π., σ. 87-88· Παναγιώτη Mαχλουζαρίδη, Kαλοπαναγιώτης, το χωριό μου, Λευκωσία 2005, σ. 128.
23 K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 100101· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π., σ. 85-87·
Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1931), ό.π., σ. 73-75· Θ. Σταυρίδη,

«Oι Hγούμενοι», ό.π., σ. 65-68.
24 Για τις χρονολογίες των σπουδών τους βλ. Aριστείδη
Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων (1800-1920),
Λευκωσία 62010, σ. 269, 326 (Iεροθέου και Mακαρίου Γ’,
αντιστοίχως)· Aνωνύμου, «Eκλογή και εγκαθίδρυση νέου
Hγουμένου Kύκκου», Aπόστολος Bαρνάβας 40(1979)308
(Διονυσίου)· Aνωνύμου, «†O Kυρηνείας Γρηγόριος», Aπό-
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Aς σημειωθεί ότι στη Θεολογική Σχολή Aθηνών φοίτησαν και οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους Kυκκώτες μοναχούς, οι οποίοι εστάλησαν από τη Mονή για σπουδές εκτός Kύπρου στα
χρόνια της Aγγλοκρατίας, μετά το 1931: Iερόθεος
Kυκκώτης (1933-1936, οπότε απελάθη από το δικτατορικό καθεστώς Mεταξά, λόγω της εναντίον

Eνατενίσεις

ψυχολογίας στις HΠA), Aρχιεπίσκοπος Kύπρου
(1977-2006) Xρυσόστομος (1952-1961, απόφοιτος
και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Aθηνών· απεβίωσε το 2006), Aρχιμανδρίτης Nικηφόρος (εξ ιδίων· 1957-1961, υπηρέτησε στη συνέχεια στην Aρχιεπισκοπή Θυατείρων· απεβίωσε το
2005), Mητροπολίτης Kυρηνείας (1974-1994) Γρηγόριος (ανεχώρησε για σπουδές το 1952, παρακολούθησε επίσης μαθήματα νομικής· απεβίωσε το
1994)24 και Iερομόναχος Kυπριανός (εξ ιδίων· ανεχώρησε για σπουδές το 1954, υπηρέτησε στη συνέχεια στην Eκκλησία της Eλλάδας· απεβίωσε το
1986)25. Eπίσης, το 1955 μετέβη για σπουδές στη
Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών ο
Aρχιμανδρίτης Aδαμάντιος 26, ο οποίος μετά την
επιστροφή του στο νησί λειτούργησε το Φυτώριο
της Mονής Kύκκου και υπηρέτησε σε διάφορα
διακονήματα, όπως ως μέλος του Hγουμενοσυμβουλίου. Aκόμη, το 1957 εστάλη για σπουδές στη
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών ο
Iεροδιάκονος Δαμασκηνός, ο οποίος, όμως, μετά
την αποφοίτησή του, αποσχηματίστηκε και ανεχώρησε για τη Mεγάλη Bρετανία, όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα.

του αρθρογραφίας· απεβίωσε το 1972), Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1950-1977) Mακάριος Γ’ (19381942, παρακολούθησε επίσης θεολογικά μαθήματα στις HΠA· απεβίωσε το 1977), Hγούμενος Kύκκου (1979-1983) Διονύσιος (ανεχώρησε για σπουδές το 1950, παρακολούθησε επίσης μαθήματα

Eίναι αξιοσημείωτο, ότι απόφοιτοι Σχολών του
Πανεπιστημίου Aθηνών είναι και οι περισσότεροι
από τους Kυκκώτες μοναχούς, που εστάλησαν για
σπουδές στα χρόνια μετά την Aνεξαρτησία: της
Θεολογικής Σχολής ο νυν Hγούμενος, Mητροπολίτης Kύκκου και Tηλλυρίας, Nικηφόρος (απόφοιτος και της Nομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), οι Aρχιμανδρίτες Iερώνυμος,
Aλέξιος και Aνθέμιος, καθώς και οι νυν Mητροπολίτες του Πατριαρχείου Aλεξανδρείας, Zιμπάμπουε Σεραφείμ (συνέχισε τις σπουδές του στη
Mεγάλη Bρετανία), Kαλής Eλπίδος Σέργιος και
Kυρήνης Aθανάσιος (πραγματοποίησε επίσης μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία), του Tμήματος
Mαθηματικών της Φυσικομαθηματικής Σχολής ο
Aρχιμανδρίτης Kύριλλος (†2007), ενώ δύο άλλοι, ο
νυν Mητροπολίτης Tαμασού και Ορεινής Hσαΐας
και ο Aρχιμανδρίτης Στέφανος, σπούδασαν στη
Θεολογική Σχολή της Mόσχας (όπου υποστήριξε
και τη διδακτορική διατριβή του) και στη Nομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης στην Kομοτηνή, αντιστοίχως. 
■

στολος Bαρνάβας 55(1994)40 (Γρηγορίου)· Xάρη Mεττή,
«Aρχιμανδρίτης Nικηφόρος Kυκκώτης», Oρθόδοξος Kήρυξ
202-203(2005)16 (Nικηφόρου).
25 O Kυπριανός επέστρεψε στην Kύπρο στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Σύμφωνα με το Mοναχολόγιον της Mονής

απεβίωσε στις 6 Nοεμβρίου 1986 και ετάφη στο Mετόχιο του
Aγίου Προκοπίου.
26 Δημοτικό Σχολείο Παναγιάς, H Παναγιά. Θρησκευτική
μελέτη της Kοινότητος, Παναγιά 1968, σ. 42 (πολυγραφημένη έκδοση).

O Hγούμενος Χρυσόστομος (1948-1979)
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Τούτο το αλωνάκι…
Ο Δημήτρης Κοσμόπουλος
για τον Αντρέι Ταρκόφσκι [1]
l Toυ Σάββα Παύλου-Φιλόλογου
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
καθώς τα χέρια πάνω στα πλήκτρα
πήγαιναν από το χώμα ως τις ψηλότερες νότες
Αρσένι Ταρκόφσκι[2]
Έρχεται μεσημέρι του Ιβάν, να κάψει όλους τους ίσκιους

Π

Δ. Κοσμόπουλος, Ανάστασις του Ανδρέα Ταρκόφσκι, σ. 29

ολύ με συγκινεί μια λεπτομέρεια
από τα βιογραφικά του Αντρέι Ταρκόφσκι. Ο πατέρας του σκηνοθέτη,
ο Αρσένι Ταρκόφσκι, γνωστός και
καταξιωμένος ποιητής στην πατρίδα του, είχε μεταφράσει στα ρωσικά ολόκληρο τον
Ύμνο εις την Ελευθερία του Διονύσιου Σολωμού.
Η μετάφραση του Ύμνου συμπεριλήφθηκε μαζί
με άλλες μεταφράσεις από το σολωμικό έργο, που
έγιναν από άλλους μεταφραστές, σε έναν τόμο 184
σελίδων που κυκλοφόρησε στη Μόσχα το 1964,
με τίτλο: Διονύσιος Σολωμός, Τα τραγούδια της
Ελευθερίας[3]. Δεν γνωρίζω από το υπόλοιπο έργο
του Διονυσίου Σολωμού τι μελέτησε ο Αρσένι Ταρκόφσκι για να προσεγγίσει, να κατανοήσει και να
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μεταφράσει τον Ύμνο εις την Ελευθερία. Δεν γνωρίζω τι μετέδωσε στον Αντρέι από όλη αυτή την
επαφή, γνώση και προσπάθεια, με ποιους υπόγειους ή εμφανείς δρόμους μετακένωσε τη σολωμική
σπίθα στην επικοινωνία με τον γιο του.
Πάντως ο Αντρέι Ταρκόφσκυ αγαπούσε πολύ
τον πατέρα του και την ποιητική του κατάθεση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε τρεις ταινίες του
(Στάλκερ, Καθρέφτης, Νοσταλγία) ακούγονται στίχοι από ποιήματα του Αρσένι Ταρκόφσκι. Παρακολουθούσε την πορεία και την εξέλιξη του έργου
του πατέρα του, γνώριζε, λοιπόν, και τη μετάφραση του Ύμνου εις την Ελευθερία και τη θεματογραφία του ποιήματος.
Μας χρειάζεται ο Σολωμός για να κατανοήσουEνατενίσεις

με τον Αντρέι Ταρκόφσκι; Τι κοινό έχει ο σκηνοθέτης του Αντρέι Ρουμπλιώφ και του Στάλκερ με
το πολιορκημένο Μεσολόγγι; Με το ένδοξο αλωνάκι, το πολιορκημένο από στεριά και θάλασσα;
Δεν μπορώ να προσδιορίσω, δεν γνωρίζω αν μέσα
από άδηλους δρόμους, που δύσκολα ανιχνεύονται,
σημειώθηκαν επιδράσεις και συνομιλίες, γνωρίζω
όμως ότι ο Δημήτρης Κοσμόπουλος στην ποιητική
του κατάθεση Ανάστασις του Ανδρέα Ταρκόφσκι,
μέσα από υπόγειες και μυστικές ανιχνεύσεις εντόπισε συνάφειες και συμπορεύσεις:
«Ο τόπος του είναι Κυριακή ξημέρωμα,
φυτρώνει από την άβυσσο κι από την μαύρη πίσσα,
με τα ξερά της δόξας τα χορτάρια προσανάμματα.
Κατάμαυροι οι Εσπερινοί, μ’ ανασασμού κεράκι,
κι είναι χρυσό το δάκρυ του με γεύση της θαλάσσης,
ριγήσανε με τρόπο Ανοίξεως οι καπνισμένες πλάκες
κατά τα μέρη Διονυσίου Ιερομονάχου Σολωμού».
Ο Κοσμόπουλος στην ποιητική του συλλογή,
με ποιήματα θραύσματα για τον Ταρκόφσκι μα και
με μια εσωτερική
συνοχή που παρακολουθούν την
τραγική
πορεία
του μεγάλου σκηνοθέτη, ανασυνθέτει τις τελευταίες
του μέρες, όταν ο
Αντρέι Ταρκόφσκι
δεν είναι παρά ένα
πολιορκημένο Μεσολόγγι, πολιορκημένο από στεριά
και θάλασσα, όταν
πολλά τον πλησιάζουν «με πολλή ποδοβολή». Μακριά Διονύσιος Σολωμός
Eνατενίσεις



από την πατρίδα του, μακριά από τα πρόσωπα που
αγαπούσε, -η απουσία του γιου του έντονα οδυνηρή-, με την αρρώστια να τον πολιορκεί ύπουλα,
με τους γραφειοκράτες της πατρίδας του να τον
πολεμούν και να απαγορεύουν την προσπέλαση
των αγαπημένων του προσώπων, με την εμμονή
του για κινηματογραφική δημιουργία μακριά και
σε σύγκρουση με την κυρίαρχη κινηματογραφική θεματογραφία και οπτική, ζώντας στη Δύση
σε μια κοινωνία ακατανόητη σ’ αυτόν, όπως ένας
πολτός καταναλωτών -χωρίς μνήμη, ιστορία και
ύπαρξη- τον πολιορκεί [σ. 13= Κρατάνε τα κομμένα
τους κεφάλια, στου σούπερ-μάρκετ τις σακκούλες],
με τα μηνύματα από την πατρίδα να μιλάν για την
παρακμή της, το κορμί του χτυπημένο από την
κακοήθεια του καρκίνου κι η πατρίδα του χτυπημένη από την κακοήθεια της ατομικής μόλυνσης
στο Τσέρνομπιλ [σ. 28= Έρχομαι από πεδιάδες με
ποτάμια πεθαμένα πια/ σάπια από κάδμιο, μόλυβδο
και χρώμιο εξασθενές/Από τα μαραμένα δάση όπου
βρέχει κίτρινη φωτιά,/ κι απ΄το βασίλειο του μπετόν, από το γκριζοσίδερο αχανές].
Ένα πολιορκημένο Μεσολόγγι ήταν ο Ταρκόφσκι, που προσπαθούσε να κερδίσει τον αγώνα για τα ριζικά και θεμελιώδη της ανθρώπινης
ύπαρξης, τα ριζικά της αξιοπρέπειας και της αλήθειας [σ. 11= Κανένας πια Γερμάς δεν θα φτύσει
την ψυχή μου]. Ο Κοσμόπουλος, σε μια συλλογήδέντρο και με τη ρίζα της στο κέντρο της παληάς
πληγής, συλλαμβάνει τον βαθύτερο ψυχισμό του
Ταρκόφσκι την ώρα της απόλυτης δοκιμασίας,
στην έσχατη ώρα.
Όταν ο Ταρκόφσκι έχοντας μάθει πια τη γλώσσα ενός πουλιού [«Το κοτσύφι του Ταρκόφσκι»],
με φως που τον στόλιζε “σαν ηλίου φεγγοβολή” έχοντας “λάμψιν όλη φλογώδη”, στου μαρτυρίου το σέλας και για ένα θάνατο γεμάτο ήλιο, επιχειρεί την
Έξοδό του προς την Ελευθερία και τον Θεό.
■
Σημειώσεις

[1] ) Δημήτρης Κοσμόπουλος, Ανάστασις του Ανδρέα Ταρκόφσκι, εκδ. Ερατώ, Αθήνα 2008. Ακολούθησαν τα ποιητικά βιβλία: Βραχύ χρονικό, Κέδρος 2009. Κρούσμα, Μια
ποιητική συνομιλία με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη,
Κέδρος 2011
[2]) Αρσένι Ταρκόφσκι, Χρόνος Είκοσι πέντε στάσεις στο
ποιητικό του έργο, μετ. Μαξίμ Κισιλιέρ – Λίνος Ιωαννίδης, εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 2008, σ. 35.
[3]) Ντίνος Χριστιανόπουλος, Οι μεταφράσεις του
«Ύμνου εις την Ελευθερίαν» του Σολωμού: βιβλιογραφία-πληροφορίες-σχόλια, ανάτυπο από τον τόμο Αφιέρωμα
στον καθηγητή Λίνο Πολίτη, Θεσσαλονίκη, 1979, σ. 140.
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«Ὁ Θεός
ἀγάπη
ἐστίν»
l Του Γεώργιου Κουννούσιη
Θεολόγου

ο πιο συνηθισμένο και λογικό ερώτημα από μέρους του ανθρώπου αναφορικά με τη θρησκεία είναι το «ποιος είναι ο
Θεός και τι είναι ο Θεός;». Το ίδιο ερώτημα απασχολούσε και τον προφήτη Ηλία
στην Παλαιά Διαθήκη και, χωρίς να διστάσει, ζήτησε να δει απεγνωσμένα αυτόν που τον
καθοδηγούσε και τον διέταζε. Τότε ο Κύριος του
είπε να σταθεί σ’ ένα γκρεμό και εκεί θα τον συναντούσε. Όμως, μήτε στον άνεμο, μήτε στο σεισμό,
μήτε και στη φωτιά έκανε αισθητή την παρουσία
του ο Θεός. Ο Ηλίας συνάντησε το Θεό στη λεπτή
αύρα, στο ελαφρό αεράκι.
Το περιστατικό αυτό από το βιβλίο των Γ’ Βασιλειών της Παλαιάς Διαθήκης μας αποκαλύπτει
την πανανθρώπινη αγωνία για γνώση του ποιος
είναι ο Θεός και τι είναι αυτός ο Θεός. Τις περισσότερες φορές αναζητάμε το Θεό στα πιο παράξενα
και δυσεύρετα μέρη, είτε του κόσμου είτε της κοινωνίας μας. Όμως, όπως πολύ παραστατικά μας
διέσωσε ο συγγραφέας του περιστατικού αυτού
με τον προφήτη Ηλία, ο Θεός κρύβεται στα απλά
και ταπεινά. Όσοι αδυνατούν να τον αντικρίσουν,
ίσως δεν διαθέτουν τα ‘’γεγυμνασμένα αισθητήρια’’ που προϋποθέτει η σύνολη πνευματική ζωή.
Ο σεισμός και η φωτιά ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τρόμου και του φόβου
των παλαιοτέρων χρόνων και οι πηγές των δεισιδαιμονιών και της ειδωλολατρίας. Όμως, ο Θεός
παρουσιάστηκε ως αύρα λεπτή – σαν ελαφρό αερά114



κι – θέλοντας έτσι να δείξει από τη μια την απλότητά του και από την άλλη, την αγάπη του για το
δημιούργημά του, αφού δεν μένει κλεισμένος στον
εαυτό του, αλλά κατέρχεται στον κόσμο με τις θεοφάνειές του. Ο Θεός με την παρουσία του δεν προκαλεί ούτε τρόμο, ούτε φόβο, αλλά ευφραίνει τον
συνομιλητή του και τον γεμίζει με την παρουσία
του. Η αύρα λεπτή γίνεται έτσι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Θεού και η παρουσία του θυμίζει
την πραότητα και την ηρεμία της κτίσης.
Ο Τριαδικός Θεός γνωρίζεται μέσω της αποκάλυψης των ενεργειών του στον κόσμο και την
ιστορία. Η συνεχής παρουσία του Θεού στον κόσμο είναι το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Το
σχέδιο αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε με το πρώτο
‘’γενηθήτω’’ της Γενέσεως του κόσμου. Ο Τριαδικός Θεός εκφέροντας τη θεία του ενέργεια δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο με σκοπό να
κοινωνεί και να ζει μαζί του. Ο άνθρωπος, ως το
κορυφαίο και πιο τέλειο δημιούργημα, είχε μια ξεχωριστή ευλογία: δημιουργήθηκε ‘’κατ’ εικόνα και
καθ’ ομοίωσίν’’ του Θεού! Και επανερχόμαστε στο
ίδιο ερώτημα: «ποιου Θεού είναι εικόνα και ομοίωμα ο άνθρωπος;».
Σύμφωνα με την πατερική μας διδασκαλία,
ο Τριαδικός Θεός είναι κοινωνία προσώπων που
γνωρίζονται και υπάρχουν με το σύνδεσμο της
αγάπης: ο Θεός Πατέρας, ο Υιός και Λόγος του Θεού
και το Άγιο Πνεύμα. Τρία ομοούσια και αδιαίρετα
πρόσωπα που ελεύθερα κινούνται και ενεργούν
Eνατενίσεις

σ’ ένα ατέρμονα χορό αγάπης και ομορφιάς. Έτσι,
κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Τριαδικού
Θεού είναι η αγάπη, η ελευθερία και η ομορφιά! Τα
τρία αυτά Θεία πρόσωπα εκφέρουν την ίδια, κοινή και ατελεύτητη ενέργειά τους προς την κτίση
και με τον τρόπο αυτό δημιουργούν, ανακαινίζουν
και τελειοποιούν τα δημιουργήματά τους. Έτσι,
κατά την ημέρα της δημιουργίας, αφού προνόησε
ο Πατήρ, δημιούργησε ο Υιός και τελείωσε το Άγιο
Πνεύμα, ο κόσμος ήρθε στην ύπαρξη από την ανυπαρξία στην οποία βρισκόταν.
Είναι κοινή θέση όλων των Πατέρων της Εκκλησίας, ότι το πρόσωπο που ενεργεί κατά τη δημιουργία του κόσμου είναι ο Υιός και Λόγος του
Θεού. Επομένως, αυτός είναι και το πρότυπο της
‘‘κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν’’ Θεού δημιουργίας του ανθρώπου. Με άλλα και απλά λόγια, ο Αδάμ
δημιουργήθηκε από το Θεό για να γίνει «σαρκωμένος» Θεός στο πρότυπο του ίδιου του Θεού. Για το
λόγο αυτό και είχε στη διάθεσή του το ‘’ξύλο της
γνώσης και το ξύλο της ζωής’’. Γευόμενος από αυτό
το ξύλο θα γινόταν Θεός. Παρακούοντας όμως στο
θέλημα του Θεού, αφού βιάστηκε να φτάσει στον
προορισμό του, όντας ανέτοιμος, καθυστέρησε
την τελείωσή του και τη γνώση του Θεού. Η απολύτρωση του κόσμου και του ανθρώπου, έρχεται
λίγο καιρό αργότερα με την ενσάρκωση του ίδιου
του Λόγου, που λόγω του μανικού έρωτά του για
το δημιούργημά του, γίνεται ο ίδιος άνθρωπος για
να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Με το ξύλο του Σταυρού
ζωοποίησε τον κόσμο και με την Ανάστασή του θεράπευσε την ταλαιπωρημένη εικόνα του και την
οδήγησε ξανά στο πρωταρχικό της μεγαλείο.
Η ‘‘κατ’ εικόνα’’ Θεού δημιουργία του ανθρώπου αναφέρεται κυρίως στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία χάρισε ο Θεός στον άνθρωπο και
τα οποία πηγάζουν από τον ίδιο το Θεό. Αυτά είναι η αγάπη, η ελευθερία, το λογικό και η αναζήτηση του ωραίου. Μετά τη πτώση του ανθρώπου
από την παραδείσια κοινωνία, τα χαρακτηριστικά
αυτά γνωρίσματα δεν εξαφανίστηκαν, αλλά αμαυρώθηκαν και δεν μπορούν να δουλέψουν σωστά.
Σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης, ο Θεός
δεν αποστέρησε στον άνθρωπο το καλύτερο και
πολυτιμότερο από τα αγαθά που του χάρισε, γιατί
θα διαψευδόταν η ‘‘κατ’ εικόνα’’ Θεού δημιουργία
του, επειδή θα αποξενωνόταν από το αρχέτυπό
του, χαρακτηριστικό του οποίου είναι η ελευθερία.
Με τον τρόπο αυτό, ο άνθρωπος έχει από τη φύση
του τη δυνατότητα της επιλογής, είτε της ζωής
προς το Θεό, είτε τη ζωή μακριά από το Θεό, όπου
παρισφρύει το κακό. Επειδή, όπως υποστηρίζει ο
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Επίσκοπος Νύσσης, ιδιότητα του αυτεξουσίου είναι το να διαλέγει αυτά που θέλει ελεύθερα, ο Θεός
δεν είναι αίτιος για τα κακά τα οποία βρίσκουν τον
άνθρωπο στη ζωή του, εφόσον αυτός κατασκεύασε την ανθρώπινη φύση αδέσποτη και ελεύθερη,
αλλά αιτία είναι η αβουλία, η οποία προτίμησε το
χειρότερο αντί το καλύτερο!
Συνεπώς, η ζωή του ανθρώπου από τα πρώτα βήματά του στον κόσμο στιγματίζεται από την
ελευθερία της επιλογής των πράξεών του. Μιας
ελευθερίας που χαρακτηρίζεται από την ευθύνη
για την επιτυχία ή την αποτυχία αυτής της επιλογής. Μια τέτοια επιλογή υπήρξε και η παράβαση της εντολής του Θεού στον παράδεισο. Επομένως, ο άνθρωπος φέρει ακέραια την ευθύνη για
την παρείσφρυση του κακού στον κόσμο και του
θανάτου στη ζωή του, αφού αυτά δεν είναι δημιουργήματα του Θεού αλλά η ζωή χωρίς και μακριά από το Θεό.
Ο άνθρωπος μακριά από το Θεό είναι χαμένος
σ’ ένα κόσμο, ο οποίος πλέον είναι εχθρικός γι’ αυτόν. Τα πάντα μοιάζουν να συνωμοτούν εναντίον
του με σκοπό την εκδίκηση για το λάθος της επιλογής του. Ακόμη και την τροφή του θα πρέπει
να την εξασφαλίζει με κόπο και μόχθο. Ως θεοείκελον ον, όμως, δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς Θεό
στη ζωή του. Έτσι, από τα πρώτα στάδια της επί
γης ζωής του, θεσπίζει τη λατρεία, τις θυσιαστικές τελετουργίες και τις προσφορές προς τις διάφορες θεότητες. Ουσιαστικά, όμως, αυτό που τον
οδηγούσε σ’ αυτές τις πρακτικές, ήταν το αίσθημα του φόβου. Ο άνθρωπος ήθελε να εξαγνίσει το
πρωτόγονο περιβάλλον στο οποίο ζούσε. Καθημερινά έπρεπε να παλέψει με τα στοιχεία της φύσης
και να βγει νικητής. Δικαιολογημένα, λοιπόν, εξύψωσε τα στοιχεία αυτά και τα θεοποίησε. Πρώτοι
θεοί, επομένως, για τον άνθρωπο ήταν ο ουρανός
και η γη. Δύο στοιχεία από τα οποία προέρχεται και
στα οποία οδεύει. Μετά ήταν ο ήλιος και τα φυσικά
στοιχεία, όπως είναι ο άνεμος, οι αστραπές, η βροχή
κ.ά. Στην προσπάθειά του αυτή για επικοινωνία με
το θείο, χρησιμοποίησε διάφορες τελετουργίες, κυρίως μαγικού και τελετουργικού χαρακτήρα.
Από μόνος του ο άνθρωπος, επομένως, δεν μπορούσε να έρθει σε επαφή με τον αληθινό Θεό, λόγω
της πτώσεώς του και της αμαύρωσης του ‘‘κατ’
εικόνα’’ του. Ο Θεός από την άλλη δεν άφησε την
κτίση χωρίς την παρουσία του. Συνεχώς ενεργούσε μέσα σ’ αυτήν. Όπως είδαμε και πιο πάνω, ο άνθρωπος μέσω της σάρκωσης του Θεού Λόγου, του
Ιησού Χριστού, ο οποίος προσέλαβε στο πρόσωπό
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του την ανθρώπινη φύση και τη θέωσε, έχει ξανά
τη δυνατότητα να οδεύσει και πάλι προς τον Τριαδικό Θεό και να γευτεί την παραδείσια κοινωνία.
Αυτό που τώρα είναι απαραίτητο στοιχείο για τον
άνθρωπο, είναι η ένταξή του στη ζωή της Εκκλησίας και η (συμ)μετοχή στα μυστήριά της.
Η Εκκλησία γίνεται έτσι η παρουσία της Βασιλείας του Θεού στη ζωή μας. Η παραδείσια κατάσταση βιώνεται εντός της Εκκλησίας, η οποία
είναι η αντανάκλαση της θείας κοινωνίας των τριών προσώπων: της Αγάπης του Πατρός, της Ζωής
του Υιού και της Κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος.
Ο άνθρωπος με τη μετοχή του στα μυστήρια της
Εκκλησίας αναγεννάται οντολογικά και με τη συνάντησή του με το πρόσωπο του Χριστού μπορεί
ξανά να αγαπήσει και να αγαπηθεί, να φτιάξει αρμονική κοινωνία με το συνάνθρωπό του και να τον
υπηρετήσει θυσιαστικά προσφέροντάς του κάθε
δυνατή βοήθεια, αφού στο πρόσωπό του αντικρίζει
τον ίδιο το Θεό.
Επομένως, η αληθινή αγάπη δεν μπορεί να
υπάρξει ως ανθρώπινο έργο ή κατόρθωμα στην
πτωτική κατάσταση. Μπορεί όμως να υπάρξει ως
καρπός μετοχής στη θεία αγάπη. Και η μετοχή
αυτή κατορθώνεται στην Εκκλησία, όπου οι πιστοί
κοινωνούν τόσο με το Χριστό όσο και με το συνάνθρωπό τους. Έτσι, μέσα στην Εκκλησία ο πιστός
γίνεται κοινωνός της θείας αγάπης και μέλος της
κοινωνίας της θεώσεως. Η αγάπη αυτή αποκαλύπτει στο μέτρο του κτιστού το είναι του Θεού και
αποτελεί τη συμπλήρωση και την οντολογική
καταξίωση της πίστεως και της ελπίδας. Η αγάπη του Θεού δεν επιβάλλεται στον άνθρωπο, ούτε
τον εξαναγκάζει σε ανταπόκριση. Η ανταπόκριση
σε αυτήν προβάλλει ως δυνατότητα ελευθερίας. Ο
άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει, μπορεί όμως και να
μισήσει το Θεό. Η αγάπη προς το Θεό φανερώνεται
με την τήρηση των εντολών του και η προκοπή
προς το Θεό είναι προκοπή στην ελευθερία και η
προκοπή στην ελευθερία είναι προκοπή στην ανιδιοτέλεια. Επομένως οτιδήποτε εξαναγκάζει την
αγάπη του Θεού, π.χ. η μαγεία, είναι ξένο προς τη
θεία αγάπη, εφόσον εξαφανίζεται η ελευθερία.
Συμπερασματικά, ο Τριαδικός Θεός βιώνεται
μέσα στην Εκκλησία ως αγάπη και ομορφιά. Ο
Θεός φανερώνεται στον κόσμο και επεμβαίνει σ’
αυτόν με τις ενέργειές του επειδή ελεύθερα το θέλει, λόγω του εκστατικού θείου έρωτα. Η διαφορά
ακτίστου Θεού και κτιστής δημιουργίας διασφαλίζει τα όρια κάθε πραγματικότητας: το άκτιστο είναι πέρα και πάνω από κάθε έννοια που γνωρίζου116



με, ενώ το κτιστό υπόκειται στη μεταβολή και την
αλλοίωση. Ο Θεός, επομένως, δεν χρειάζεται την
επίκληση του ανθρώπου για να επέμβει στα πράγματα του κόσμου και των ανθρώπων, με σκοπό να
αποκαταστήσει την αλήθεια ή τη δικαιοσύνη και
να τιμωρήσει το ψεύδος ή την αδικία. Ακόμη δεν
έχει ανάγκη ούτε τη δέσμευσή του με όρκο, γιατί
με τον τρόπο αυτό επιβάλλουμε στο Θεό να παρέμβει. Αντιθέτως, ο Θεός, λόγω ακριβώς της άκτιστης
φύσης του, διαφέρει ουσιαστικά από τον κτιστό
κόσμο και δεν περιορίζεται στα ανθρωπομορφικά
δεδομένα, ούτε ταυτίζεται με τις ανάγκες μας. Βρίσκεται πάνω και πέρα απ’ όλα αυτά.
Από την άλλη, ο άνθρωπος λόγω της θείας κατασκευής του φέρει στα σπλάχνα του τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ‘‘κατ’ εικόνα’’ Θεού δημιουργίας του. Βασικό συστατικό του στοιχείο είναι
η ελευθερία της επιλογής μέσω του αυτεξουσίου
του. Αδρανοποιώντας ο άνθρωπος αυτή του την
επιλογή, καταντά άβουλο ον στις ορέξεις οποιουδήποτε εκμεταλλευτή της ανθρώπινης βουλήσεως. Ο άνθρωπος οδεύει από το ‘‘κατ’ εικόνα’’ προς
το ‘‘καθ’ ομοίωσιν’’ αν διατηρεί ακέραια τα χαρίσματα που του δώρισε ο Θεός. Η ένταξη και η παραμονή στην Εκκλησία προϋποθέτει ανθρώπους
ελεύθερους, οι οποίοι άφοβα και με καθαρή καρδία,
γεμάτοι πάθος και έρωτα για το Χριστό, θα μπορούν να γευτούν τις άκτιστες δωρεές του Αγίου
Πνεύματος, συμβάλλοντας έτσι στην ομορφιά και
πνευματική ανάπτυξη ολόκληρου του κόσμου. ■
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Η μέριμνα της Εκκλησίας

για τα παιδιά
και η σωτήρια προέκτασή της

l Tου Λοΐζου Λοϊζίδη
Θεολόγου

πευθυνόμενος ο Ιησούς Χριστός στους
Φαρισαίους οι οποίοι προσπαθούσαν,
όπως πάντοτε έπρατταν, να τον φέρουν
σε δύσκολη θέση, υποβάλλοντας σε Αυτόν ερωτήματα σχετικά με τον γάμο και
το διαζύγιο, o Ιησούς είπε: «Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι
ὁ ποιήσας ἀπ’ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν, ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ
ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν; Ὥστε οὐκέτι
εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία. Ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω» (Κατὰ Ματθαῖον 19.4-6). Όταν πάλι αμέσως μετά οι μαθητές
μάλωσαν όσους έφεραν παιδιά για να τα ευλογήσει
ο Χριστός βάζοντας τα χέρια του επάνω τους και
να προσευχηθεί γι’ αυτά, ο Ιησούς είπε: «ἄφετε
τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρὸς
με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν» (Κατὰ Ματθαῖον 19.14).
Οι πιο πάνω απαντήσεις του Ιησού Χριστού
προς τους Φαρισαίους πρώτον και δεύτερον προς
τους μαθητές του αναγνωρίζουν την οικογένεια ως
ενιαίο και άρρηκτο σύνολο το οποίο έχει τις αρχές
του στην ίδια τη δημιουργία του ανθρώπου και ευλογείται η ύπαρξή της από τον Θεό. Η μέριμνα του
Θεού για την οικογένεια είναι η ίδια η δημιουργία
της οικογένειας, η ευλογία της και η αναγνώρισή
της, όπως αναφέραμε προηγουμένως, ως συνόλου
γονέων και τέκνων άρρηκτου και ενιαίου. Η μέριμνα του ανθρώπου συνίσταται στη φύλαξη του
γάμου όχι μόνο ως σαρκικής αλλά και ως πνευματικής σχέσεως του άνδρα και της γυναίκας, και
η καλή τεκνοτροφία, η ορθή δηλαδή ανατροφή
των παιδιών, η οποία είναι η κατά Θεόν ανατροφή
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(Παύλου Α’ Πρὸς Τιμόθεον 5. 4-10). Το μεγάλωμα
των παιδιών μέσα στην οικογένεια κάτω από την
προστασία και τις συμβουλές και των δύο γονέων
είναι πάντοτε το επιδιωκόμενο και από τους γονείς αλλά και από την Εκκλησία και την Πολιτεία.
Πολλές φορές τα παιδιά μεγαλώνουν, λόγω διαζυγίου, είτε με τον πατέρα είτε με τη μητέρα, σύμφωνα με τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων.
Αυτή η πορεία των παιδιών στη ζωή μπορεί να
αποβεί γι’ αυτά δύσκολη και τραυματική. Ο ρόλος
της Εκκλησίας σε αυτές τις περιπτώσεις παιδιών
πρέπει να είναι σημαντικός και να υπάρξει αυξημένη η επαγρύπνηση και μέριμνα της Αρχιεπισκοπής, των Μητροπόλεων, ενοριακών ναών και εκκλησιαστικών φορέων. Η σύγχρονη, όμως, εποχή
έχει αυξήσει, ακόμη, εν σχέσει προς παλαιότερες
εποχές, και τον αριθμό των παιδιών τα οποία δεν
έχουν γνωρίσει από τη στιγμή της γέννησής τους
κανένα από τους δύο γονείς τους. Ποια όμως είναι
αυτά τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν χωρίς γονείς;
Οδικά δυστυχήματα, σεισμοί, πυρκαγιές, λοιμώδεις νόσοι, το AIDS, η εγκατάλειψη νεογέννητων βρεφών από τους γονείς λόγω του νεαρού της
ηλικίας τους και του φόβου που έχουν όπως αναλάβουν ευθύνες, βίαιες πράξεις των ανθρώπων,
όπως εγκλήματα, πόλεμοι και άλλα ευθύνονται
για χιλιάδες παιδιά τα οποία παραμένουν χωρίς
γονείς και επομένως χωρίς εκείνα τα πρόσωπα τα
οποία ως γεννήτορες, όπως αναφέραμε προηγουμένως, έχουν την ευθύνη της ανατροφής αλλά
και προστασίας και καθοδήγησης και της, κατά τα
ρήματα του Κυρίου, αγωγής των παιδιών. Εγείρεται, επομένως, το ερώτημα σχετικά με το πρόσωπο
φυσικό ή νομικό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει
ως ο παράγων εκείνος ο οποίος όχι μόνο θα ικανο117

ποιήσει τις αρχές της κατά Χριστόν ανατροφής των
παιδιών. Τέτοια πρόσωπα είναι ζεύγη τα οποία δεν
τεκνοποίησαν αλλά διακατέχονται από την επιθυμία να αποκτήσουν παιδί με υιοθεσία, ιδρύματα,
όπως ορφανοτροφεία, και άλλοι φορείς οι οποίοι
εμφορούμενοι από χριστιανικές αρχές αναλαμβάνουν το μεγάλωμα των παιδιών χωρίς γονείς. Η
Εκκλησία, επιτελώντας έργο θεολογικό, πνευματικό, κατηχητικό, κοινωνικό, σωστικό, είναι κατά
παράδοση ο θεσμός εκείνος οποίος μπορεί να δώσει
την κατάλληλη, όπως την περιγράψαμε, ανατροφή, δεχόμενη στους κόλπους της ως πραγματική
μητέρα τα παιδιά χωρίς γονείς. Η χριστιανική διδασκαλία, οι αξίες που λειτουργούν μέσα στην Εκκλησία, η ζωή, όπως η Εκκλησία την βλέπει και
την αντιμετωπίζει, ο ποιμαντικός ρόλος της και ο
προορισμός του ανθρώπου ο οποίος, κατά την Εκκλησία, είναι η σωτηρία του ανθρώπου, αποβαίνουν δείκτες στην οδό την οποία ο άνθρωπος βοηθούμενος από την Εκκλησία, ακολουθεί, για να
γίνει ο ίδιος ενάρετος και να επιτελέσει
τα καλά έργα τα οποία θα αποβούν ωφέλιμα όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για
τους συνανθρώπους του.
Ως εκ τούτου η μέριμνα της Εκκλησίας για τα παιδιά χωρίς γονείς είναι αυτονόητη, πηγάζει δηλαδή από την αποστολή
της και την ηθική της. Οι προσανατολισμοί της σύγχρονης κοινωνίας, όπως είναι η γνώση και χρήση της τεχνολογίας,
καθιστούν το έργο της Εκκλησίας πολύπλευρο και ποικίλο και ανανεώνουν τα
μέσα και τους τρόπους δράσης, προσέγγισης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών.
Πάντοτε όμως, όπως αναφέρθηκε στην
αρχή αυτής της μελέτης, το έργο της Εκκλησίας ξεκινά από τη στάση της έναντι του γάμου και των παιδιών, όπως καθιερώθηκε από τον
Ιησού Χριστό. Eπομένως, η επιδεικνυόμενη από
την Εκκλησία μέριμνα για τα παιδιά χωρίς γονείς
αλλά και για τα παιδιά γενικά είναι μια ουσιαστική
έκφραση διακονίας και πραγματικής φιλανθρωπίας μέσα από την οποία ωφελείται όχι μόνο το παιδί
και η κοινωνία αλλά και η Εκκλησία πραγματοποιεί έναν αυτοέλεγχο και κριτική και ανανεώνει
τις δυνάμεις της. Η Εκκλησία ξεκινώντας από την
έννοια της φιλανθρωπίας ότι αυτή είναι έργο του
Θεού το οποίο εστιάζεται ακριβώς στη δημιουργία
του κόσμου και στην ενσάρκωση και θυσιαστική
αγάπη του Χριστού, υποδέχεται ως καλός ξενοδόχος τα παιδιά τα οποία στερούμενα γονέων εύκολα
παρασύρονται από τους ανέμους της αδικίας, της
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εκμετάλλευσης, των αντιξοοτήτων και οι άνεμοι
αυτοί είναι πολλές φορές σφοδροί και ανελέητοι.
Τα παιδιά αυτά αποτελούν μέρος των κουρασμένων, οι οποίοι καλούνται από τον Κύριο να μαθητεύσουν κοντά Του και Αυτός, ο οποίος είναι πράος
και ταπεινός, θα τα διδάξει την πραότητα και την
ταπείνωση και θα τα ξεκουράσει· «Δεῦτε πρός
με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι,
κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. Ἄρατε τὸν ζυγόν μου
ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός εἰμι
καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· ὁ γὰρ ζυγός μου
χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν»
(Κατά Ματθαῖον 11.28-30) Η πίστη, η ταπεινότητα, η αγάπη είναι τα προσόντα τα οποία έχει από
δημιουργίας της η Εκκλησία και τα οποία την
καθιστούν κατάλληλη για να επιτελέσει τα έργα
του Θεού. Ασφαλώς το εύρος εδώ της μέριμνας
των γονέων δεν είναι πάντοτε ταυτόσημο προς το
εύρος της μέριμνας της Εκκλησίας. Οι γονείς δεν

προσφέρουν ό,τι η Εκκλησία προσφέρει, ή, για να
το ιδούμε αντίστροφα, η Εκκλησία υπερβάλλει τη
μέριμνα των γονέων, αφού προσφέρει δηλαδή όσα
προσφέρουν οι γονείς στα παιδιά τους και ακόμα
περισσότερα.
Τι στερείται, όμως, και επομένως τι χρειάζεται
το παιδί χωρίς γονείς; Μια και το παιδί είναι ψυχοσωματικός οργανισμός, όλα τα εφόδια τα οποία
παίρνει πρέπει να συντελούν στην ανάπτυξη και
του σώματός του και του πνεύματος. Χρειάζεται,
επομένως, φαγητό και ό,τι άλλο για να επιβιώσει
σωματικά. Χρειάζεται ιατρική και φαρμακευτική
φροντίδα. Χρειάζεται περιφρούρηση της υγείας
του και της σωματικής του ακεραιότητας. Έχει
ανάγκη, όμως, το παιδί και παιδείας, όλων εκείνων
των εφοδίων τα οποία με την πρόοδο της ηλικίας
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του θα το καταστήσουν κάτοχο των γνώσεων, που,
αν ο άνθρωπος έχει, θα μπορέσει να ασκήσει ένα
επάγγελμα αλλά και να διακρίνει το δίκαιο από το
άδικο, το ορθό από το λανθασμένο, το ωραίο από
το άσχημο. Εδώ είναι που η Εκκλησία προσφέρει
κάτι παραπάνω από ό,τι θα μπορούσαν να κάνουν
οι γονείς χωρίς εκκλησιαστική παιδεία. Δέχεται
τον πόνο αυτών των παιδιών και τον μετατρέπει
σε βάλσαμο και ελπίδα, συγχωρεί τα παραστρατήματα αλλά και υποδεικνύει την ευθεία οδό, έχει
ζήλο να υπηρετήσει τα παιδιά με την αγάπη της
αποφεύγοντας διακρίσεις είτε φυλετικές είτε ταξικές. Επειδή η μέριμνα της Εκκλησίας είναι έργο
Θεού απευθύνεται εξίσου σε όλα τα έθνη, σε όλους
τους ανθρώπους. Όταν ξεκινά αυτό το έργο ο εκκλησιαστικός άνθρωπος, γνωρίζει ότι πηγαίνει να
εργαστεί, έχοντας δίπλα του τον Χριστό και ότι η
εργασία του είτε χειρωνακτική είτε πνευματική
δεν αποσκοπεί μόνο στην προσφορά μόνο προς το
παιδί χωρίς γονείς και τη σωτηρία τελικά της ψυχής εκείνου του παιδιού αλλά απεργάζεται και τη
σωτηρία και της δικής του ψυχής. Έτσι η μέριμνα
της Εκκλησίας τελικά προς αυτά τα παιδιά δεν σώζει μόνο αυτά αλλά και τους εργάτες της ίδιας της
Εκκλησίας. Το παιδί χωρίς γονείς αλλά και κάθε
παιδί χρειάζεται να μάθει πολλά για να μπορέσει
να προοδεύσει. Γι’ αυτό η Εκκλησία, διατηρώντας
την παράδοσή της, προσαρμόζει τους στόχους και
τους τρόπους προσφοράς και φροντίδας της προς
τα παιδιά χωρίς γονείς και προς όσα άλλα παιδιά
χρειάζονται αυτή τη φροντίδα. Εκσυγχρονίζει
στόχους, μεθόδους και τρόπους διακονίας του ανθρώπου. Τα παιδιά χωρίς γονείς είναι αναμφίβολα
ευάλωτα στην εκμετάλλευση και αποπλάνηση. Η
απουσία γονέων μπορεί να δημιουργήσει ψυχολογικά τραύματα, να αυξήσει το αίσθημα της στέρησης σε βαθμό που μπορεί να αποβεί παραπλανητικό
για τα παιδιά αυτά, κάνοντάς τα να γενικεύσουν
αυτή τη στέρηση, να τα τρέψει στα ναρκωτικά και
σε άλλες ουσίες εξάρτησης με τις οποίες πιστεύουν
ότι αναπληρώνουν την απουσία των γονέων. Έτσι
η Εκκλησία αυξάνοντας τις δράσεις της συνεργάζεται με την Πολιτεία, παρέχοντας ψυχολογική και
επαγγελματική στήριξη. Στην καθόλου Εκκλησία, Αρχιεπισκοπές, Μητροπόλεις, ενοριακοί ναοί,
εκκλησιαστικοί φορείς, έχουν αναπτύξει αποτελεσματικές μορφές δράσης, για να επιτελέσουν αυτά
τα έργα του Θεού. Παραθέτομε πιο κάτω ένα κατάλογο τέτοιων δράσεων:
l Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί
l Στήριξη πολυτέκνων
l Πρόληψη και θεραπεία ναρκωτικών
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l Κατασκηνώσεις
l Κέντρα αιμοδοσίας
l Οικοτροφεία
l Ορφανοτροφεία
l Τράπεζες αγάπης (συσσίτια)
l Στήριξη απόρων κοριτσιών
l Φοιτητικές και μαθητικές υποτροφίες
l Σχολεία γονέων
l Κέντρα υγείας πρώτων βοηθειών, νοσοκομεία,
ιατρεία
l Μέριμνα ατόμων με ειδικές ανάγκες
l Υπηρεσίες στήριξης οικογένειας
l Υποστήριξη ασθενών
l Ξενώνες
l Κληροδοτήματα
l Φιλόπτωχα ταμεία

Συμπέρασμα
Η μέριμνα της Εκκλησίας για τα παιδιά χωρίς γονείς είναι έργο Θεού και εκείνος ο οποίος το
επιτελεί δεν αποσκοπεί μόνο στην επίτευξη των
στόχων του, δηλαδή την ανατροφή, εκπαίδευση,
προστασία και σωτηρία των παιδιών τα οποία στερούνται των γονέων τους, αλλά και ο ίδιος επιτελεί το έργο και της δικής του σωτηρίας. Μεριμνώντας για τα παιδιά χωρίς γονείς αλλά και για όλους
η Εκκλησία επιτελεί τον προορισμό της, αναπτύσσει δράσεις σύγχρονες και έτσι δίνει πάντοτε το
ευεργετικό παρόν της στις αντιξοότητες που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει. 
■
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l Του Λάμπη Γ. Κωνσταντινίδη

Ζ

Albert Einstein


διά τῶν μελετῶν καί θεωριῶν του τήν ἀθεϊαν,
ἀλλά τοὐναντίον διεκατείχετο ὑπό μεγάλης
θρησκευτικότητος, πίστεως καί θαυμασμοῦ
πρός τό Ἀνώτατον Ὂν - τόν Θεόν, τόν Δημιουργόν τοῦ Παντός.

Εἰς τό σημεῖον αὐτό θεωρῶ, ὃτι εἶναι πρέπον νά παρατηρήση τις ὃτι εἶναι τελείως ἐκτός
πραγματικότητος νά πιστεύη κάποιος ὃτι τό
θαῦμα τῆς τελειότητος τῆς Δημιουργίας καί βεβαίως πρωτίστως ὁ Ἂνθρωπος – τό τελειότερον
ζῶν δημιούργημα τοῦ Ἀνωτέρου Ὂντος, τοῦ
Θεοῦ, εἶναι ἁπλῶς ἓν δημιούργημα συμπτώσεων. Πλήν τῆς μεγίστης βλασφημίας πρός τόν Δημιουργόν, ἡ ὡς ἂνω ἂποψις οὐδόλως δύναται νά
εὐσταθῆ, ἀφοῦ εἶναι ἀδύνατον νά ὑπάρχωσι τόσαι ἀπειράριθμοι συμπτώσεις εἰς τήν Φύσιν, εἰς
τήν πραγματικότητα ἑκατομμύρια ἑκατομμυρίων. Ὃμως καί μία ἁπλῆ ἂποψις πρός αὐτήν τήν
κατεύθυνσιν ἀποτελεῖ, ὡς πιστεύω, μεγίστην
προσβολήν καί πρός τόν Ἂνθρωπον αὐτόν καθ’
ἑαυτόν, δηλ. τό νά θεωρῆ τις τόν ἑαυτόν του ὡς
ἓν τυχαῖον συνονθύλευμα συμπτώσεων καί ὂχι
ὡς μίαν Θείαν ὓπαρξιν καί τήν τελειοτέραν Δημιουργίαν τοῦ Ἀνωτάτου Ὂντος Θεοῦ.

α) Τό 1929 ὁ Albert Einstein ἒλαβεν αἰφνιδίως ἓν πολύ συγκεκριμένον τηλεγράφημα ἀπό
τόν Ἀρχιραββῖνον τῆς Νέας Ὑόρκης Herbert S.
Goldstein. Εἰς αὐτό ὁ Ἀρχιραββῖνος ἒθετε εἰς
τόν Einstein ἂνευ περιστροφῶν τήν ἐρώτησιν
ζητῶν εὐθεῖαν ἀπάντησιν «Ἐάν ἐπίστευεν εἰς
τόν Θεόν;».

Ὃμως οἱ ἀθεϊσταί εἰς τά ἐπιχειρήματά των
πρός ἀπόδειξιν τῶν θεωριῶν των ἀναφέρονται
πλειστάκις εἰς τόν διάσημον ἐπιστήμονα Albert
Einstein καί συγκεκριμένως τήν θεωρίαν του τῆς
Σχετικότητος, θεωροῦντες ταύτην ὡς μίαν ἰσχυράν βάσιν ἀποδείξεως τοῦ ἀθεϊσμοῦ των καί τῆς
κατ’ αὐτούς μή ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Θρησκευτικότης τοῦ
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ῶντες εἰς μίαν περίοδον ἀθεϊστικῆς
ἐξάρσεως, πλειστάκις ἀναγιγνώσκομεν εἰς διαφόρους «ἐπιστημονικάς» μελέτας καί βιβλία κάποιων
συγγραφέων ἀμφιβόλου ἢ καί ἂνευ
θρησκευτικῆς κατευθύνσεως τά τετριμμένα
περί τῶν ἀγνωστικῶν καί ἀθεϊστικῶν πεποιθήσεών των. Ἀναφέρονται λοιπόν οὗτοι εἰς τό θέμα
τῆς δημιουργίας τοῦ Κόσμου καί τῆς ὑπάρξεως
ζωῆς ἐπί τῆς Γῆς ὡς τελείως συμπτωματικῶν γεγονότων δημιουργηθέντων ἐκ τυχαίας συναρτήσεως χημικῶν καί φυσικῶν συνθέσεων!
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Ὁ σκοπός τοῦ παρόντος ἂρθρου εἶναι ὃπως
φέρη εἰς γνῶσιν τῶν ἐκλεκτῶν ἀναγνωστῶν τῶν
«Ἐνατενίσεων» κάποιας ἁπτάς ἀποδείξεις, γεγονότα καί γραπτά τοῦ μεγάλου ἐπιστήμονος
Ἀλβέρτου Ἂϊνσταϊν καταδεικνύοντες οὓτω, ὃτι
ὁ φυσικομαθηματικός αὐτός κάθε ἂλλο παρά
ἂθεος ἦτο ἢ ἐπρέσβευε καθ’οἱονδήποτε τρόπον
Eνατενίσεις



Οὓτω ἀναφέρω κάτωθι καθ’ ἡμερολογιακήν
σειράν μίαν ἐπιλογήν πλήρως ἀποδεδειγμένων
γεγονότων καί στοιχείων, τά ὁποῖα ὁμιλοῦσιν
ἀφ’ ἑαυτῶν, ἀποδεικνύουσι καί ἀνατρέπουσι
τήν παραπλάνησιν τήν ὁποίαν ἐπιχειροῦσιν
οἱ ἀθεϊσταί ἢ ἂλλως τήν πλάνην εἰς τήν ὁποίαν
οὗτοι εὑρίσκονται:

Ὁ λόγος διά τήν ἀποστολήν τοῦ τηλεγραφήματος τοῦ Ἀρχιραββίνου τῆς Νέας Ὑόρκης
Goldstein εἰς τόν Ἂϊνσταϊν ὠφείλετο εἰς τό γεγονός ὃτι καί ὁ Ἑβραῖος Ἀρχιερεύς ἀπό τῆς
πλευρᾶς του εἶχε λάβει ἓν πολύ ἀνήσυχον μήνυμα ἀπό τόν Καθολικόν Καρδινάλιον τῆς Βοστώνης O’Connell. (Σημειωτέον ὃτι ὑπῆρχε στενή
ἀνταλλαγή ἐπαφῶν μεταξύ τῶν δύο).
Ἡ ἀνησυχία τοῦ Καθολικοῦ Καρδιναλίου,
ὡς τήν μετέφερεν εἰς τόν Ἀρχιραββῖνον, ἒγκειτο
εἰς τό ὃτι ἡ θεωρία τῆς Σχετικότητος τοῦ Ἂϊνσταϊν ἒδιδε τήν εὐκαιρίαν εἰς τούς ἀθέους καί
ἀθεϊστάς τῆς ἐποχῆς νά «διαδίδωσι μίαν γενικήν
ἀμφιβολίαν διά τόν Θεόν καί τήν Δημιουργίαν»
καί αὓτη «ὑπεβοήθει τήν βδελυράν ἐμφάνισιν
τοῦ ἀθεϊσμοῦ». Ὃθεν θά ἒπρεπε νά γνωρίζωσι
καί ἐπισήμως τήν θέσιν περί Θεοῦ τοῦ μεγάλου
ἐπιστήμονος τῆς θεωρίας τῆς Σχετικότητος, διότι καί ὁ Καρδινάλιος τῆς Βοστώνης ἦτο ὑποχρεωμένος, ὡς ἒγραφεν εἰς τόν Ἀρχιραββῖνον,
νά δώση ἀναφοράν ἐπί τοῦ ὃλου ἀνησυχητικοῦ
αὐτοῦ θέματος εἰς τό Βατικανόν.
Ὁ Albert Einstein ἀπήντησεν ἀμέσως εἰς τό
τηλεγράφημα τοῦ Ἀρχιραββίνου Goldstein ὡς
ἑξῆς: «Πιστεύω εἰς τόν Θεόν τοῦ Σπινόζα, ὡς
ἀποκαλύπτεται εἰς τήν Ἁρμονίαν τοῦ Κόσμου».
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Διά νά ἀντιληφθῶμεν πληρέστερον τήν
ἀπάντησιν τοῦ Ἂϊνσταϊν περί Θεοῦ καί
τοῦ φιλοσόφου Σπινόζα, θά πρέπη νά ἀναφερθῶμεν εἰς κάποια βασικά σημεῖα τοῦ φιλοσοφικοῦ ἒργου τοῦ Ὁλλανδοῦ φιλοσόφου
(1632 – 1677). Κυρίως δέ εἰς τό βασικόν ἒργον
του «Ἠθική», τό ὁποῖον ἀποτελεῖται ἐκ πέντε
βιβλίων. Ἐξ αὐτῶν τό πρῶτον βιβλίον πραγματεύεται περί Θεοῦ.
Ἰδού κατωτέρω κάποια ἀποσπάσματα τῆς
φιλοσοφικῆς σκέψεως τοῦ Σπινόζα: «Ὁ Θεός
εἶναι τό ἀπόλυτον καί ἂπειρον ὂν, ὃπερ συνίσταται ἐξ ἀπείρων κατά τό πλῆθος ἰδιοτήτων,
ἑκάστη ἐκ τῶν ὁποίων ἐκφράζει αἰωνίαν καί
ἂπειρον ὀντότητα».
- «Ὃ,τι ὑπάρχει, ὑπάρχει ἐν τῶ Θεῶ, τίποτε
δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχη καί νά νοῆται ἂνευ
τοῦ Θεοῦ».
- «Ὁ Θεός εἶναι ἡ δημιουργοῦσα φύσις (διατυπωθεῖσα ὡς: φύσις φυσιοῦσα), συγχρόνως
δέ ὁ Θεός εἶναι καί τό σύνολον ὃλων τῶν δημιουργημένων ὂντων (διατυπωθεῖσα ὡς: φύσις πεφυσιωμένη)», ὡς ἐξηγεῖ τάς ἐννοίας του
αὐτάς ὁ Σπινόζα εἰς τήν 29ην πρότασιν τῆς
«Ἠθικῆς» του.
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Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἀναφερθεισῶν ἐξηγήσεων πιστεύω ὃτι δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν
πλήρως τό νόημα τῆς ἀμέσου ἀπαντήσεως τοῦ
Albert Einstein πρός τόν Ἀρχιραββῖνον τῆς Νέας
Ὑόρκης Herbert S. Goldstein.
Ὁ Ἀρχιραββῖνος Goldstein ἒχων γραπτῶς
τήν δήλωσιν/ἀπάντησιν τοῦ διασήμου ἐπιστήμονος, ὃτι δέν ἦτο ἂθεος, ὡς τόν ἐπαρουσίαζον οἱ ἀθεϊσταί, ἀλλά τοὐναντίον ἐπίστευεν
εἰς τόν Θεόν, ἒδωσε πάραυτα τήν ἀπάντησιν
τοῦ Einstein εἰς τόν Καθολικόν Καρδινάλιον
O’Connell ὡς καί εἰς ὃλους τούς ἂλλους προκαθημένους τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν εἰς
Ἀμερικήν. Μάλιστα ἐδήλωνε πρός πάντας ὃτι
«Ἡ θεωρία τῆς σχετικότητος τοῦ Einstein, ἐάν
ἐσπρώχνετο μέχρι τό λογικόν συμπέρασμά
της, θά ἠδύνατο νά φέρη εἰς τήν ἀνθρωπότητα
μίαν ἐπιστημονικήν φόρμουλαν διά τόν Μονοθεϊσμόν». Σημειωτέον καί αἱ δύο θρησκεῖαι,
Ἑβραϊκή καί Χριστιανική, ἱκανοποιήθησαν
πλήρως ἀπό τήν εὐθεῖαν δήλωσιν τοῦ Einstein,
ἡ ὁποία ἀπεδείκνυε περιτράνως ὃτι ὁ διάσημος ἐπιστήμων δέν ἦτο ἂθεος καί ὃτι οὗτος
ἐπίστευεν εἰς τόν Θεόν.
β) Θά ἢθελον ἐπίσης νά ἀναφέρω τό κάτωθι
ἀπόσπασμα ἀπό ἒν ἂρθρον τοῦ Einstein εἰς τήν
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ἒκδοσιν Forum and Century, 1931. «Τό νά γνωρίζωμεν τήν ὓπαρξιν ἑνός Ὂντος εἰς τό ὁποῖον δέν
δυνάμεθα νά διεισδύσωμεν, τάς ἀντιλήψεις τῆς
βαθυτάτης λογικῆς τοῦ ἀνθρώπου καί τήν πλέον ἀκτινοβόλον ὀμορφιάν – εἶναι αὐτή ἡ γνῶσις
καί αὐτό τό συναίσθημα τά ὁποῖα ἀποτελοῦσι
τήν πραγματικήν θρησκευτικότητα. Μέ αὐτήν
τήν ἒννοιαν καί λογικήν εἶμαι εἷς βαθέως θρησκευόμενος ἂνθρωπος».

Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ (Amor Dei Intellectualis), δέν
θά ἠδύναντο νά διακατέχωνται ἀπό ἐκείνην
τήν ἀκάματον ἀφοσίωσιν πρός τά θεῖα, ἡ ὁποία
μόνη αὐτή ἐπιτρέπει καί καθιστᾶ δυνατόν εἰς
τόν ἂνθρωπον νά ἐπιτυγχάνη τά μέγιστα ἐπιτεύγματά του».

γ) Εἰς τήν μελέτην του « Mein Weltbild » (Ἡ
περί κόσμου εἰκών μου), Amsterdam, 1934, εἰς
ἓν σημεῖον ταύτης ἀναφερόμενος εἰς τήν «Σημασίαν τῆς Ζωῆς» παραθέτει τάς κάτωθι ἐρωταποκρίσεις: «Ποία εἶναι ἡ σημασία τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἢ ἂλλως τῆς ζωῆς κάθε πλάσματος;
Διά νά γνωρίσης τήν ἀπάντησιν εἰς αὐτήν τήν
ἐρώτησιν πρέπει νά εἶσαι θρησκευόμενος. Ἐάν
μέ ἐρωτήσητε: Ἒχει καμμίαν λογικήν
νά θέτη τις αὐτήν τήν ἐρώτησιν;
Ἀπαντῶ: Ὁ ἂνθρωπος πού θεωρεῖ τήν ζωήν του καί ἐκείνην τῶν συνανθρώπων του
ὡς ἂνευ σημασίας δέν
εἶναι ἁπλῶς δυστυχής
ἀλλά καί σχεδόν ἀκατάλληλος διά τήν ζωήν
(hardly fit for life).»

Πλειστάκις ὁ Einstein εἰς τάς συνομιλίας του μέ τόν βραβευμένον μέ Nobel Φυσικῆς
Paul Dirac, τόν ὁποῖον ἐπίσης ἀπησχόλει ἰδιαιτέρως ἡ ἁρμονική προσαρμογή τῶν μεγάλων
σταθερῶν συναρτήσεων ἐντός τοῦ Σύμπαντος,
ἒλεγεν εἰς τόν Dirac ὃτι αὗται δέν ἦσαν κατανεμημέναι καί διαρθρωμέναι εἰς τήν τύχην. Μάλιστα ἐπί λέξει ὁ Einstein εἰς μίαν ἀπό τάς
πολλάς συνομιλίας του μέ τόν Paul
Dirac, τοῦ εἶπε: «Θέλω νά μάθω
πῶς ὁ Θεός ἐδημιούργησε
τόν κόσμον. Δέν μέ ἐνδιαφέρουν τά φαινόμενα ἢ
τά στοιχεῖα. Ἐπιθυμῶ
νά γνωρίσω τήν σκέψιν τοῦ Θεοῦ. Ὃλα τά
ὑπόλοιπα δέν εἶναι
παρά λεπτομέρειαι».

δ) Εἰς ἐπιστολήν
του Einstein τῶ 1936
ἀνέφερεν ἐπί λέξει ὃτι
ὂπισθεν ἀπό αὐτήν τήν
τεραστίαν μηχανήν πού
εἶναι τό Σύμπαν ὑπάρχει
«Ἓν Πνεῦμα κατά ἀπέραντον τρόπον ἀνώτερον ἀπό
ἐκεῖνον τοῦ ἀνθρώπου».
ε) Εἰς χαιρετισμόν τοῦ Ἂϊνσταϊν πρός τόν Σύνδεσμον τῶν Φιλελευθέρων Παστόρων (Liberal Ministers) τῆς
Νέας Ὑόρκης, ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη τόν Ἰούνιον τοῦ 1948 εἰς τήν ἒκδοσιν Christian Register
ἀνέφερεν: «Ἡ ἐξήγησις τοῦ θέματος τῆς Θρησκείας, ὑποδηλοῖ μίαν ἐξάρτησιν τῆς Ἐπιστήμης ἀπό τήν θρησκευτικήν στάσιν… Ἐκεῖνα τά
ἂτομα εἰς τά ὁποῖα ὀφείλομεν τά μεγάλα δημιουργικά ἐπιτεύγματα τῆς Ἐπιστήμης ἦσαν ὃλα
των διαπεποτισμένα μέ τήν ἀληθῶς θρησκευτικήν πεποίθησιν, ὃτι αὐτό τό Σύμπαν μας, πού
μᾶς περιβάλλει, εἶναι κάτι τέλειον καί ἐπιρρεπές εἰς τήν λογικήν προσπάθειαν μαθήσεώς
του. Ἐάν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐπεζήτησαν τήν μάθησιν καί γνῶσίν του δέν εἶχον ἐμπνευσθῆ ἀπό
τήν μελέτην τοῦ Spinoza περί Πνευματικῆς
Eνατενίσεις



στ) Θά ἢθελον νά κλείσω τάς ἀναφοράς μου,
λόγω χώρου, καί μέ τήν κάτωθι συνέντευξίν του,
ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη τῶ 1955.

Βλέπομεν δηλαδή,
ὃτι ὁ μεγάλος αὐτός
ἐπιστήμων διακατέχεται διαρκῶς ἀπό δέος
καί ὑπό θρησκευτικοῦ
αἰσθήματος καί σεβασμοῦ πρός τόν ἀνώτατον
Δημιουργόν, τόν Θεόν.
Σημειωτέον ὃτι τό ἀνωτέρω
ἀναφέρεται εἰς συνέντευξιν πού
ἐλαβεν ὁ E. Salaman ἀπό τόν Ἂϊνσταϊν,
ἣτις ἐδημοσιεύθη ὑπό τόν τίτλον «A Talk with
Einstein » τό 1955 εἰς τήν ἒκδοσιν «The Listener
(Ὁ Ἀκροατής)», 54.
Αἱ ἀνωτέρω ἀναφοραί τοῦ Einstein περί
Θεοῦ, πιστεύω, εἶναι πλέον ἢ ἀρκεταί διά νά
ἀποδείξωσι τήν μεγάλην θρησκευτικότητα τοῦ
ἐπιστήμονος. Εἶναι δέ ὃλαι πλήρως τεκμηριωμέναι, ὡς ἒχομεν διαπιστώσει, μέ ὀνόματα καί
ἀποδεδειγμένα στοιχεῖα καί δέν δύνανται νά
γίνωνται ἀντικείμενον διαστρεβλωτικῶν θέσεων ἀθεϊστῶν «ἐπιστημόνων», οἱ ὁποῖοι συχνάκις χρησιμοποιοῦσι τό ὂνομα καί τάς θεωρίας
τοῦ μεγάλου αὐτοῦ φυσικομαθηματικοῦ πρός
δῆθεν ἐνίσχυσιν τῶν ἀθέων καί ἀθεϊστικῶν ἀπόψεων των. 
■
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
l Του Κωνσταντίνου Ν. Κάζου
Ιστορικού Ερευνητή

Γ’
φυγε λοιπόν και πάλι ο Αθανάσιος
στην εξορία, πριν όμως αποχωρήσει,
όπως πάντα, εμψύχωσε όλους τους βαθειά λυπημένους Χριστιανούς που τον
περιέβαλαν, λέγοντάς τους, «Θαρρείτε
νεφύδριον γαρ εστί και θάττον παρελεύσεται». Η
φυγή του στην πραγματικότητα ήταν τεχνητή,
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γιατί ο Αθανάσιος επέστρεψε αμέσως στην Αλεξάνδρεια οπου παρέμεινε κρυμμένος σε απόλυτα
ασφαλές μέρος. Πράγματι η νέα αυτή δοκιμασία
δεν κράτησε πολύ. Ο Ουάλης, παρ’ ότι Αρειανός,
αναγκάστηκε μετά απο λίγους μήνες κάτω απο
την πίεση του λαού να κατανοήσει επιτέλους, ότι
ενώ η μεν ειδωλολατρία είχε πλέον καταρρεύσει,
ο δε Χριστιανισμός σε αντίθεση είχε θριαμβεύσει,
δεν ήταν δυνατόν το ζωντανό σύμβολο του νέου
Eνατενίσεις

αυτού δόγματος, ο Αθανάσιος να βρίσκεται σε διωγμό. Έτσι λοιπόν επέτρεψε σ’ αυτόν να αναλάβει
πάλι τον θρόνο του, στον οποίο και απεβίωσε ειρηνικά στις 2 Μαΐου του 373 μΧ, μετά απο σαράντα
έξι χρόνια ένδοξη και γεμάτη τρικυμίες Αρχιερατεία. Στην τελευταία περίοδο της ζωής του Αθανάσιου, εμφανίστηκαν στον ορίζοντα της Εκκλησίας
δύο νέοι αστέρες, ο Μέγας Βασίλειος και ο θεολόγος
Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός. Οι δύο αυτοί σημαντικοί
Ιεράρχες, συνομήλικοι σχεδόν μεταξύ τους υπήρξαν σύγχρονοι με τον μετέπειτα αυτοκράτορα Ιουλιανό, αφού γεννήθηκαν μεταξύ του 329 και 331
μΧ, και οι τρείς τους μαζί ήταν συμμαθητές στην
Αθήνα την ίδια χρονική περίοδο. Χαρακτηριστικό
είναι ότι ενώ ο αδελφός του Γρηγόριου Καισάριος,
Χριστιανός Ορθόδοξος, έγινε αργότερα προσωπικός γιατρός αλλά και φίλος του Ιουλιανού, αυτός
με κάθε τρόπο προσπάθησε να τον προσηλυτίσει
στην Εθνική λατρεία, ενώ αντίθετα οι Γρηγόριος
και Βασίλειος μετά την αναχώρησή τους από την
Αθήνα δεν ξαναπλησίασαν ποτέ τον Ιουλιανό. Ο
Γρηγόριος μάλιστα άρχισε να τον επικρίνει έντονα, όπως ήδη είδαμε, στην προσπάθεια επιβολής
από αυτόν ώστε να διακοπεί κάθε σχέση του νέου
θρησκεύματος με τον Αρχαίο Ελληνισμό.
Από την πλευρά του ο Βασίλειος, μετά την
αναχώρησή του από την Αθήνα, φθάνει στη γενέτειρά του Καισάρεια όπου ξεκίνησε διδάσκοντας
ρητορική και στη συνέχεια άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα. Η Καισάρεια, την εποχή εκείνη
όντας από τις πλέον ακμάζουσες Ελληνικές πόλεις, συνέβαλλε θετικά με τους κοινωνικούς της
θεσμούς στη διάδοση του νέου Χριστιανικού δόγματος. Ο Βασίλειος παρότι διέπρεψε στα επαγγέλματα και σαν δάσκαλος και σαν δικηγόρος λίγο
μετά εγκαταλείπει και τα δύο, αφ’ ενός μεν οδηγούμενος από τη φυσική του ορμή και διάθεση να
αφιερώσει τις γνώσεις που είχε αποκτήσει μελετώντας τις επιστήμες στην υπηρεσία του Θεού,
αφ’ ετέρου δε να ακολουθήσει την οικογένειά του
που ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Έτσι λοιπόν σε
ηλικία 27 ετών βαπτίζεται στη Μητρόπολη της
Καισάρειας Χριστιανός Ορθόδοξος παρουσία όλων
των συμπολιτών του, έχοντας μέσα του την έντονη αίσθηση ότι αναλάμβανε κάποια Αποστολική
εντολή ενώπιον όλου του Χριστιανικού κόσμου.
Πολύ σύντομα χειροτονήθηκε ιερέας στην Καισάρεια από τον Επίσκοπό της Ευσέβιο, όπου μετά
το θάνατό του το 370 μΧ. εκλέγεται με καθολική
αποδοχή διάδοχός του. Στη διάρκεια του ύπατου
αυτού αξιώματος απέκτησε την εκτίμηση και την
αναγνώριση πολλών συγχρόνων του αλλά και
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μεταγενεστέρων του, για την αναλλοίωτη αρετή
και πίστη του, όλως δε ιδιαιτέρως για την εξέχουσα μεγαλοφυΐα του.
Ο Μέγας Βασίλειος υπήρξε αληθινός Επίσκοπος του Ευαγγελίου, πατέρας του Λαού, φίλος
όλων των δυστυχισμένων, ακλόνητος στην πίστη
του, και ανεξάντλητος στην ελεημοσύνη. Έτσι
πορευόμενος, πιστός στις αρχές του σύντομα γίνεται πτωχός, σε σύγκριση με πολλούς Αρχιερείς
που δεν διέπρεψαν ποτέ στην άσκηση αυτής της
αρετής. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο Βασίλειος για ένδυση διέθετε ένα μόνο χιτώνα, ενώ η
τροφή του περιοριζόταν σε σκέτο άρτο και λάχανα.
Αντίθετα όμως διέθεσε σημαντικά χρηματικά ποσά
στον καλλωπισμό της πόλεως της Καισάρειας καθώς οικοδόμησε και Πτωχοκομείο και Νοσοκομείο,
οι δε φιλανθρωπίες του ανεδείκνυαν πάντοτε θάρρος και εξαίρετη γενναιοφροσύνη.
Το 375 μΧ. ο Ουάλης ζήτησε από τον Ύπαρχο Μόδεστο να ενσωματώσει τον Βασίλειο στην
κοινωνία των Αρειανών χρησιμοποιώντας κάθε
είδους μέσα και απειλές. Ο Βασίλειος όμως, όπως
ήταν φυσικό, απέρριψε την απαίτηση αυτή του
Βασιλέως, ο δε Ύπαρχος τότε τον καλεί ενώπιόν
του και του λέγει, πώς τολμάς να ανθίστασαι στον
ισχυρό Βασιλέα, και ο Βασίλειος ερωτά, Τι εν125

νοείς λέγοντας αυτά, ο δε Μόδεστος απαντά, Σύ
μόνος αποποιείσαι να ακολουθήσεις το δόγμα του
Βασιλέως όπερ ησπάσθησαν πάντες οι λοιποί. Η
απάντηση του αγαθού άνδρα ήταν αναμενόμενη
«Αυτός ών κτίσμα Θεού, ουδέ ουδέποτε θέλω
προσκυνήσει κτίσμα ουδέν αυτόν τον Βασιλέα» Έξαλλος ο Ύπαρχος αναπηδώντας απο τη
θέση του φωνάζει, Πώς δεν φοβείσαι την δύναμιν
ταύτην. Και ο Βασίλειος αποκρίνεται «και διατί
να φοβηθώ, τι δύναται να μοι κάμει». Ένα απο
τα πολλά που απορρέουν από τη δική μου εξουσία,
απαντά ο Μόδεστος, και ποια είναι αυτά ρωτά και
πάλι ο Βασίλειος, Εξορία, βάσανοι, θάνατος, απάντησε ο Ύπαρχος. Με τίποτε άλλο απείλησε με
απάντησε ο Αρχιερεύς γιατί, «Εξορίαν δεν δύναμαι να πάθω, λογιζόμενος οπουδήποτε γης
οδοιπόρος άπατρις, βάσανοι δεν δύνανται να
επιβληθώσιν εις σώμα ασθενές, το οποίον θέλει εκπνεύσει άμα μίαν και μόνην λάβει πληγήν, ο δε θάνατος θέλει πληρώσει απάσας τας
τας επιθυμίας μου διότι θέλει με φέρει προς
τον Θεό.» Ο Μόδεστος απόρησε μποστά σε αυτό το
θάρρος, και ομολόγησε οτι ουδέποτε ειχε ακούσει
τέτοιους λόγους απο κανέναν.
Πιθανώς του απήντησε και πάλι ο Βασίλειος
«Ουδέποτε δεν σου έτυχε Επίσκοπος, εμείς,
προσέθεσε, είμεθα καθ’ όλα πράοι και ταπεινοί ου μόνον προς τον Βασιλέα, αλλά και προς
τον ελάχιστον των ανθρώπων. Άμα όμως πρόκειται περί της προς τον Θεόν πίστεως, ουδέν
δύναται να καταπλήξει ημάς. Ακουέτω ταύτα
και Βασιλεύς».
Ο Βασίλειος σαν ρήτορας δεν έφθασε ποτέ στο
επίπεδο του φίλου και συμμαθητή του Γρηγόριου
του Ναζιανζηνού, ούτε ακόμη περισσότερο σε αυτό
του επιφανέστερου και τελευταίου προμάχου του
Χριστιανικού Ελληνισμού Ιωάννη του Χρυσοστόμου, υπήρξε όμως ο πρακτικότερος και από τους
δύο γράφοντας στην Παραίνεσή του, «Προς τους
νέους όπως αν εξ Ελληνικών ωφελοίντο λόγων» ότι, εφ’ όσον η νεαρά ηλικία μας εμποδίζει να
κατανοήσουμε τους θεόπνευστους λόγους του Χριστού, οι Χριστιανοί πρέπει να εκπαιδεύονται στην
ανάπτυξη των αρετών τους μελετώντας τους ποιητές και τους ρήτορες του Αρχαίου Ελληνισμού,
θεωρώντας τα έργα τους σαν αριστουργήματα της
ανθρώπινης διάνοιας και άξια της μελέτης τους.
«Εν ετέροις ου πάντη διεστηκός, ώσπερ εν
σκιαίς τισι και κατόπτροις, τω της ψυχής όμματι τέως προγυμναζόμεθα, τους εν τοις τακτικοίς τας μελέτας ποιουμένους μιμούμενοι.
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Οίγε εν χειρονομίαις και ορχήσεσι την εμπειρίαν κτησάμενοι, επί των αγώνων και της παιδιάς απολαύουσι κέρδους».

Ναζιανζό με σκοπό να βοηθήσει τον πατέρα του
στη διοίκηση της Επισκοπής. Η εξέλιξη όμως
των ιστορικών γεγονότων που συνέβησαν στην
συνέχεια, δεν θα του επέτρεπε για πολύ καιρό
την παραμονή του εκεί.

Στη συνέχεια δε συνιστά ανεπιφύλακτα σε
αυτούς τον Όμηρο, τον Σόλωνα, τον Θέογνι, τον
Πρόδικο, τον Ευριπίδη και τον Πλάτωνα λέγοντας, «Και σχεδόν άπαντες ών δη και λόγος
τις εστίν επί σοφία, αρετής έπαινον διεξήλθον». Ακόμη δε δεν αρκείται μόνο στους λόγους
του Αρχαίου Ελληνισμού, αλλά θεωρεί άξιες μιμήσεως τις αρετές επιφανών Ελλήνων, φέρνοντας
σαν παράδειγμα τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον
Ευκλείδη, και τον Κλείνιο αρετές που τις βρίσκει
σύμφωνες με παραγγέλματα του Ευαγγελίου.
Αυτή ήταν η ιεροπραξία μέσα από την οποία ο
Μέγας Βασίλειος ευλόγησε το συνοικέσιο του Χριστιανισμού και του Αρχαίου Ελληνισμού, τέτοια
δε ήταν η πίστη του για την ανάγκη αυτού του
συνδυασμού, ώστε δεν δίστασε να στείλει πολλούς
από τους άριστους μαθητές του στον Λιβάνιο, παρακαλώντας τον περιβόητο εκείνο Εθνικό σοφιστή
να εξασκήσει αυτούς στην δεινότητα του λόγου. Ο
Λιβάνιος ήταν ένας ικανότατος και δεινός ρήτορας, που σε συνδυασμό με τον άψογο χαρακτήρα
του, ήταν άξιος να προσελκύσει την προσοχή των
ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να γνωρίσουν τις ποικίλες φάσεις του Χριστιανικού Ελληνισμού. Πολλές από τις ομιλίες του, περί φιλαργυρίας, φθόνου,
και ασωτείας αποτελούσαν ηθικές πραγματείες,
γεγονός που τις καθιστούσε άξιες παρατήρησης
και μελέτης.
Ο Μέγας Βασίλειος όμως, αποτελεί ιδιαίτερα
τον μεγάλο ιεροκήρυκα της ελεημοσύνης, και
τούτο γιατί περισσότερο από κάθε άλλον είχε κατανοήσει την εξαίρετη αυτή αρετή του Χριστιανικού κόσμου, αυτή την αρετή που καθαγιάζει την
κοινωνική ισότητα εκφράζοντας με τον καλλίτερο
δυνατό τρόπο την αγάπη στον πλησίον. Σε αυτό
ακριβώς το σκοπό πέτυχε θαυμάσια αποτελέσματα, δηλαδή να πείσει τις καρδιές των ανθρώπων να
δώσουν χείρα βοηθείας στους άλλους. Παρ’ ότι δε
ήταν ασθενής και καταπονημένος, ποτέ δεν σταμάτησε να οδοιπορεί και να διδάσκει. Ήταν δε η 1η
Ιανουαρίου του 319 μΧ. όταν εκδήμησε προς τον
Κύριον. Στην εκφορά της σορού του συμμετείχε
όλος ο λαός, ακόμα Ειδωλολάτρες και Ιουδαίοι που
έκλαψαν μαζί με τους Χριστιανούς θεωρώντας τον
ειλικρινά μεγάλο τους ευεργέτη.
Ο Μέγας Βασίλειος, εκτός απο την ευγλωττία,
διέφερε σημαντικά από το φίλο και συμμαθητή
του Γρηγόριο στην πρακτική εφαρμογή της άσκηEνατενίσεις

Όπως ήδη γνωρίζουμε στη διάρκεια της βασιλείας του Ουάλεντος ο Αρειανισμός ειχε γίνει παντοδύναμος στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός με
διατάγματά του είχε αφαιρέσει από τους Ορθόδοξους όλες τις εκκλησίες, και μέσα απο σκληρές βιαιοπραγίες τις ειχε παραδώσει στους οπαδούς του
Αρείου. Οι Ορθόδοξοι λοιπόν εφ’ όσον δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τις λατρευτικές
τους λειτουργίες δημόσια, και με το δεδομένο ότι
ήταν και συγκριτικά περισσότεροι, σκέφτηκαν
μόλις πέθανε ο βασιλεύς Ουάλης να ζητήσουν τη
βοήθεια ενός άνδρα ιδιαίτερα ικανού που με την
πολυμάθεια και την ευλάβειά του να αγωνιστούν
απέναντι στην ακμάζουσα τότε Ετεροδοξία. Γι’
αυτό τον σκοπό λοιπόν κάλεσαν τον Γρηγόριο
τον Ναζιανζηνό, ο οποίος και αποδέχθηκε την
πρόσκλησή τους πρόθυμα. Με την άμεση άφιξή
του άρχισε να διδάσκει τα περί της Αγίας Τριάδος
σύμφωνα πάντα με τις αποφάσεις της Συνόδου
της Νίκαιας, σ’ ένα μικρό παρεκκλήσι που πήρε
το όνομα της Αγίας Αναστασίας, προσδοκώντας
έτσι και συμβολικά να υποδηλωθεί η ανάσταση
του υπό διωγμό δόγματος.

σης των καθηκόντων. Η διαφορά αυτή αφορούσε
στην επιλογή να αποδεχθεί και να συστήσει τον
συνδυασμό χρήσης και γνώσης του Αρχαίου και
του Χριστιανικού Ελληνισμού, και γι’ αυτό έστελνε τους αρίστους των μαθητών στον Λιβάνιο ώστε
αυτοί να μυηθούν στην δεινότητα του λόγου.
Ο Γρηγόριος αναφέρεται ιστορικά ότι παρέμεινε στην Αθήνα περισσότερο από τον Βασίλειο
όπου και εδίδαξε την ρητορικήν τέχνην. Όταν δε
αποχώρησε και επανήλθε στην γενέτειρά του Ναζιανζό χειροτονήθηκε πρεσβύτερος απο τον πατέρα του που ήταν Επίσκοπος της πόλεως.
Στη συνέχεια και με την προτροπή του Βασιλείου δέχθηκε να πάει στην πολύ φτωχή και με
άθλιες συνθήκες διαβίωσης Επισκοπή των Σασίμων, στην οποία ο μέλλων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και πρωταγωνιστής της Χριστιανικής πίστης δίκαια θεωρούσε τον εαυατό
του σαν εξόριστο. Εκεί όμως παρέμεινε για λίγο
χρονικό διάστημα, γιατί επέστρεψε και πάλι στη
Eνατενίσεις



Βλέποντας οι Αρειανοί το μεγάλο πλήθος που
συνέρρεε στον μικρό αυτό Ναό ξεκίνησαν αγώνα
προσπαθώντας με κάθε τρόπο και μέσο να διώξουν
τον Γρηγόριο από την πρωτεύουσα. Τα σχέδια αυτά
όμως δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, γιατί ο διαδεχθείς τον Ουάλεντα Βασιλεύς Θεοδόσιος, ματαίωσε όλες αυτές τις προσπάθειες, αφού εξεδίωξε
τον Αρειανό Επίσκοπο Δημόφιλο και εγκατέστησε
στον θρόνο της Βασιλεύουσας με εντολή του τον
Γρηγόριο. Ο νέος Ιεράρχης όμως παρά τη μεγάλη
του αυτή νίκη και την ανάρρησή του στο ύπατο
αυτό αξίωμα, ποτέ δεν καταχράστηκε τη δύναμη
της εξουσίας του όπως πολλοί νόμιζαν και ήθελαν
από τους Χριστιανούς που τον βοήθησαν σε αυτή
του την επιτυχία. Παρά δε την υπάρχουσα χλιδή
και πολυτέλεια της αυλής ο Γρηγόριος διατήρησε
την πενία των Αρχαίων χρόνων του Χριστιανισμού και δεν επιζητούσε την τιμή από τους πολλούς παρά μόνο για την αρετή του και τη γνώση
του. Με τον τρόπο όμως αυτό που «πολιτευόταν»
σύντομα δυσαρέστησε πολλούς αυλικούς των
οποίων περιφρονούσε την κενοδοξία, και δεν συγχωρούσε τα πταίσματά τους, καθώς και αρκετούς
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σαν βάση και κάποιες ανθρώπινες αδυναμίες του
Ιεράρχη, η προσέλευση του κόσμου υπήρξε πολύ
μεγάλη, και στα συγκεντρωμένα πλήθη επιφυλάχθηκαν μεγάλες συγκινήσεις καθ’ ότι η ευφράδεια
του ρήτορα ουδέποτε είχε φτάσει σε τόσο υψηλά
επίπεδα. Αρχικά απολογήθηκε για τη ζωή του,
τις δοκιμασίες που πέρασε υπέρ της διατήρησης
της πίστεως και των αγώνων για την σωτηρία του
Λαού, στη συνέχεια όμως με πολύ έντονο τρόπο
αναφέρθηκε στην φιλαρχία και την ραδιουργία
των Επισκόπων, παρομοιάζοντας τις αντίστοιχες
με εκείνες που επικρατούν στο περιβάλλον του
Ιπποδρόμου. Αμέσως μετά απαντά στην εναντίον
του καταγγελία ότι δεν υπήρξε αρκετά σκληρός
απέναντι στους νικημένους πολέμιους της Πίστεως τους Αρειανούς.

ψευδοζηλωτές της πίστεως οι οποίοι αγανακτούσαν για την επιείκεια που έδειχνε προς τους Αρειανούς.
Τις υπάρχουσες όμως αυτές δυσκολίες του
Γρηγόριου ήλθε να επιδεινώσει η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος που συγκάλεσε ο Θεοδόσιος στην
Κωνσταντινούπολη το 381 μΧ, με σκοπό να καταδικάσει κάθε αίρεση, να διακανονίσει τις υπάρχουσες διαφορές και εσωτερικές έριδες, να ρυθμίσει τη
νόμιμη κατοχή των Αρχιερατικών θρόνων και γενικότερα να πανηγυρίσει την ανόρθωση της Ορθοδοξίας.
Πράγματι στις εργασίες αυτής της Συνόδου
συμπληρώθηκε το Σύμβολο της Πίστεως, με την
προσθήκη του περί του Αγίου Πνεύματος όρου,
στη συνέχεια δε παρ’ ότι επικυρώθηκε η εκλογή
του σαν Ιεράρχη της Κωνσταντινουπόλεως, ταυτόχρονα αναπτύχθηκε μία πολύ ισχυρή αντιπολίτευση εναντίον του, με αντικείμενο την υπερβάλ128



λουσα αυτού επιείκεια προς τους Αρειανούς, τους
ουσιαστικά πολέμιους του Ορθοδόξου δόγματος.
Ο Γρηγόριος χωρίς να διαθέτει την ενεργή θέληση του Μεγάλου Αθανασίου ούτε και την παθητική ευστάθεια του Μεγάλου Βασιλείου, μόλις
είδε την ταραχή και τη σύγχυση που προέκυψε
στη Σύνοδο και των οποίων ήταν ο υπεύθυνος,
προσέρχεται προς τον Βασιλέα, και υποβάλλει την
παραίτησή του την οποία εκείνος κάνει αμέσως
αποδεκτή.
Η προθυμία αυτή του Βασιλέως να αποδεχθεί
την παραίτηση χωρίς αντίρρηση δημιούργησε εύλογα απορία στον Γρηγόριο, ο οποίος παρ’ όλα αυτά
συνεκάλεσε στη μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως τους Αρχιερείς και τον Λαό για να
τους αποχαιρετήσει με τον τελευταίον του λόγο ο
οποίος επιγράφεται «Συντακτήριος εις την του
Επισκόπου παρουσίαν».
Παρ’ ότι οι τελευταίες αυτές περιπέτειες είχαν
Eνατενίσεις

Με κατηγορούν λέγει, ότι προϊστάμενος της
Εκκλησίας σε καιρούς τους οποίους η Ορθοδοξία
έγινε παντοδύναμη με την επέμβαση του Βασιλέως, σε καιρούς κατά τους οποίους με την τροπή
των ανθρώπινων πραγμάτων μπορούμε να τους
εκδικηθούμε, δεν έκανα τίποτα εναντίον τους,
παρά τις ύβρεις που δεχθήκαμε από αυτούς, με
το δεδομένο δε ότι αυτοί συνεχίζουν ακόμη να
φωνάζουν, ακόμη και τώρα που εμείς γίναμε
πανίσχυροι οι πρώην διώκτες μας παραμένουν
ατιμώρητοι. Ναι, αποκρίνεται, γιατί για εμένα η
αποχρώσα εκδίκηση είναι ότι μπορούσα να εκδικηθώ, κατηγορώ όμως τους ανθρώπους εκείνους
οι οποίοι είναι πράγματι πρόθυμοι να αποδώσουν
το κακό αντί του καλού, νομίζοντας ότι η σωτηρία
τους έγκειται στο να τρομοκρατήσουν τους αντιπάλους τους. Στη συνέχεια δε αποκρίνεται και
στην εναντίον του κατηγορία, ότι ούτε πολυτελή
τράπεζα έχει, ούτε πολυάριθμη συνοδεία, «Δεν
ήξευρον, λέγει, ότι έργον ημών ήτο να ερίζωμεν επί πλούτω και μεγαλοπρεπεία προς
τους υπάτους και στρατηγούς. Εάν ήμαρτον
κατά τούτο, συγχωρήσατέ με, προχειρήσατε
Επίσκοπον έτερον αρεστόν τω όχλω, εμοί δε
επιτρέψατε να απέλθω εις τον ησύχιον των
αγρών βίον». Και τελειώνοντας τον λόγον του
αποχαιρετά ότι αγάπησε σε αυτή την πόλη και ότι
επρόκειτο να εγκαταλείψει.
«Χαίροις, ανέκραξεν, Αναστασία μοι, της
ευσεβείας επώνυμον, συ γάρ τον λόγον ημίν
εξανέστησας έτι καταφρονούμενον, το της κοινής νίκης χωρίον, η Σηλώμ, εν η πρώτον την
σκηνήν επήξαμεν, τεσσαράκοντα έτη περιφερομένην εν τη ερήμω και πλανωμένην. Σύ τε
ο μέγας ναός ούτος, ημείς τε όσοι μετά τούτον
ευθύς τοις κάλλεσιν, άλλος άλλο τι της πόλεEνατενίσεις



ως μέρος ειληφότες, ώσπερ σύνδεσμοί τινες,
και το γειτονούν οικειούμενοι. Χαίρετε Απόστολοι, οι εμοί διδάσκαλοι της αθλήσεως. Χαίρε μοι, ω καθέδρα, το επίφθονον τούτο ύψος
και επικίδυνον, αρχιερέων συνέδριον, όσον
τε άλλο περί την ιεράν τράπεζαν λειτουργικόν
Θεού. Χαίρεται ψαλμωδιών αρμονίαι, στάσεις
πάννυχοι, παρθένων σεμνότης, γυναικών
ευκοσμία, χηρών και ορφανών συστήματα,
πτωχών οφθαλμοί προς Θεόν και προς ημάς
βλέποντες. Χαίρετε οίκοι φιλόξενοι και φιλόχριστοι και της εμής ασθένειας αντιλήπτορες.
Χαίρετε των εμών λόγων ερασταί, και γραφίδες φανεραί και λανθάνουσαι και η βιαζομένη κιγκλίς αύτη τοις περί τον λόγον εθιζομένοις. Χαίρετε βασιλείς και βασίλεια, όσον
και περί τον βασιλέα θεραπευτικόν και οικίδιον, ει μη και βασιλεί πιστόν, ουκ οίδα, Θεώ
και πλείον άπιστον κροτήσατε χείρας, οξύ βοήσατε, άρατε εις ύψος τον ρήτορα ημών, σεσίγηκεν υμίν η πονηρά γλώσσα και λάλος. Χαίρε, ω μεγαλόπολι και φιλόχριστε, πρόσιτε τη
αληθεία, μετασκευάζεσθε οψέ γουν, τιμήσατε
Θεόν πλέον της συνηθείας. Χαίροις Ανατολή
και Δύσις, υπέρ ών και υφ’ ών πολεμούμεθα ,
μάρτυς ο ειρηνεύων ημάς, αν ολίγοι μιμήσωνται την εμήν υποχώρησιν. Επί πάσι τε και
προ πάντων βοήσωμαι. Χαίρετε Άγγελοι, τήσδε της εκκλησίας έφοροι. Χαίρε μοι, ω Τριάς,
το εμόν μελέτημα και καλλώπισμα, και σώζοιο τήσδε, και σώζοις τούσδε, τον εμόν λαόν
εμός γαρ, καν άλλως οικονομώμεθα και αγγέλοιό μοι δια παντός υψουμένη και αυξανομένη, και λόγω πολιτεία. Τεκνία, φυλάσσοιτέ μοι
την παρακαταθήκην, μέμνησθέ μου των λιθασμών. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων υμών».
Μετά από αυτούς τους λόγους και μέσα σε
κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης αναχώρησε ο
Γρηγόριος από την Κωνσταντινούπολη καταδιωκόμενος αδιάλειπτα από φθόνο, τον οποίο ούτε η
αρετή του, ούτε η πνευματική του υπεροχή μπορούσαν να αφοπλίσουν. Σαν πρώτος του σταθμός
ήταν η Καισάρεια όπου απήγγειλε θαυμαστό λόγο
στη μνήμη του προ ολίγου αποθανόντος φίλου
του Βασιλείου. Πράγματι πολύ στεναχωρημένος
αναχώρησε για την πατρίδα του την Ναζιανζό
όπου και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του μακριά
από Συνόδους και Αυλές, κυρίως ασχολούμενος
με την καλλιέργεια του μικρού κήπου του και
την ποίηση. Πέθανε μέσα σε ησυχία και γαλήνη
το 389 μΧ. 
■
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Η Σταυροφορία
της Αλπιζιέν

και ο σφαγιασμός των Καθαρών
l Tου Αντώνη Πρωτοπαπά
Ιστορικού-Ερευνητή

ιστορία που θα αφηγηθούμε συντελέστηκε στη Νότια Γαλλία, γνωστή
σαν Occitania, στον δωδέκατο και
δέκατο τρίτο αιώνα, γύρω από τις
πλούσιες πόλεις πάνω στον Ροδανό
ποταμό. Εδώ ήκμασε στην περίοδο αυτή η αίρεση
των Καθαρών και εδώ έδρασε η τρομερή σταυροφορία ενάντιά τους, γνωστή σαν σταυροφορία των
Αλπιζιέν, που μαζί με την Ιερά Εξέταση σφάγιασαν
χιλιάδες αθώους ανθρώπους και κατέκαυσαν ακμάζουσες πόλεις, μια σταυροφορία μοναδική στην
ιστορία της ανθρωπότητας για την αγριότητα και
τις καταστροφικές της συνέπειες στην Ευρώπη.
Στο Μεσαίωνα η Νότιος Γαλλία ήταν μια άλλη
χώρα, ενωμένη μόνο με τη Βόρεια Γαλλία στην
αναγνώριση ενός κοινού βασιλιά που έδρευε στο
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Παρίσι. Ένας σοβαρός λόγος αυτής της διαφοράς
μεταξύ Βορρά και Νότου ήταν το γεγονός πως η
γλώσσα του Νότου ήταν πιο κοντά στα Λατινικά.
Σε πολλά σημεία οι πόλεις του Νότου έμοιαζαν περισσότερο με τις πόλεις της Βορείου Ιταλίας, με τις
πόλεις να είναι πλουσιότατες, αυτοδιοικούμενες
με αναπτυγμένο το εμπόριο και τις τέχνες. Οι ευγενείς ζούσαν εντός των πόλεων κι έπαιρναν μέρος
στην τοπική αυτοδιοίκηση με έλεγχο στον στρατό και των γύρω κάστρων και οχυρών. Κάτω από
αυτές τις συνθήκες αστικοποίησης επεκράτησαν
και πιο φιλελεύθερες και ανεκτικές απόψεις έναντι των ξένων, των αιρετικών και αλλοθρήσκων.
Εβραίοι διαβιούσαν εν πλήρη ειρήνη και αρμονία
με τον πληθυσμό της χώρας. Εν ολίγοις, βορράς
και νότος ήσαν δυο διαφορετικές οντότητες όπως
Eνατενίσεις

για παράδειγμα η Γαλλία και Ισπανία σήμερα.
Την περίοδο αυτή στην επαρχία της Provence
επικρατούσε μεγάλη πολιτική αστάθεια καθ’ ότι
οι προσπάθειες του βασιλιά της Γαλλίας για επέκταση της κυριαρχίας του πάνω στις περιοχές του
Νότου υπήρξαν άκαρπες και η διαμάχη μεταξύ
των επαρχιών της Provence και του Κόμητα της
Toulouse Raymond, την ισχυρότερη δύναμη του
Νότου, και του βασιλιά της Γαλλίας στο Παρίσι από την άλλη εντείνονται. Η περιοχή μεταξύ
του Ροδανού ποταμού κα της Gascony ήταν στην
πλειονότητά της αιρετική συμπεριλαμβανομένης
και της τάξης των ευγενών. Η αίρεση αυτή είναι
γνωστή σαν η αίρεση των Καθαρών. Στην περιοχή Occitania επικρατούσε βαθειά διαφθορά στους
κόλπους της επίσημης Καθολικής Εκκλησίας,
όπου η Εκκλησία συγκέντρωνε όλη την προσοχή
της στα εγκόσμια και της πλήρους εγκατάλειψης
του έργου της Εκκλησίας. Όλα αυτά οδήγησαν
τους κοινούς ανθρώπους να μην σέβονται τους εκπροσώπους της Εκκλησίας.
Η περιοχή που διαδραματίζονται τα γεγονότα
της αφήγησής μας είναι η περιοχή γύρω από την
πόλη της Toulouse, της Carcassonne, της Béziers,
Narbonne, Montpellier και Nimes πάνω από τον
ποταμό Ροδανό που υπήρξε μια από τις πιο πλούσιες περιοχές της Γαλλίας με την πιο εύφορη γη
και μερικές από τις πιο πλούσιες πόλεις σ’ ολόκληρη την χώρα. Όλη αυτή η περιοχή υπήρξε απευθείας κάτω από την δικαιοδοσία του Κόμητα της
Toulouse Raymond Rogers VI με τη μεγαλύτερη
πόλη σε πληθυσμό (25.000) να αυτοδιοικείται. Ο
κόμης Raymond VI της Toulouse ήταν τριανταπέντε ετών όταν κληρονόμησε από τον πατέρα του
τις τεράστιες πλουσιότατες περιοχές και πόλεις
γύρω από τον ποταμό Ροδανό, που τον καθιστούσε το πιο σπουδαίο πρόσωπο της εποχής θεωρώντας τον ισάξιο του μονάρχη. Οι γάμοι του με τους
σπουδαιότερους βασιλικούς οίκους της Avignon
και της Αγγλίας τον καθιστούσαν ακόμη ισχυρότερο. Παρόλο που ο ίδιος δεν ήταν αιρετικός, αδιαφορούσε για τα δόγματα της Εκκλησίας με αποτέλεσμα να ανέχεται την αίρεση που ήκμαζε ανάμεσα
στους υπηκόους του. Στην αυλή του φιλοξενούσε
ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών και ο
ίδιος ήταν προστάτης των ποιητών. Το σπουδαιότερο όμως ήταν το γεγονός πως έχαιρε της αγάπης
των υπηκόων του. Κάτω από αυτές τις συνθήκες
ήταν αυτονόητο γι’ αυτόν να μην ακολουθήσει τις
οδηγίες της Ρώμης για να ηγηθεί εκστρατείας ενάντια των αιρετικών υπηκόων του γιατί στην ουσία θα σήμαινε την κήρυξη εμφυλίου πολέμου. Γι’
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αυτή του την άρνηση, όπως θα δούμε, την πλήρωσε πολύ ακριβά με την Ρώμη να τον υποσκάπτει
συνεχώς και να εποφθαλμιά την περιουσία του.
Ο κόμης δεν έχαιρε της εμπιστοσύνης της Ρώμης, γιατί τον θεωρούσε υπεύθυνο για την εξάπλωση της αίρεσης των Καθαρών στις περιοχές
κάτω από την δικαιοδοσία του. Στην πραγματικότητα οι πληθυσμοί αυτοί δεν έδειχναν κανένα
ενθουσιασμό για την διεφθαρμένη παρουσία των
εκπροσώπων της Ρωμαϊκής Εκκλησίας ούτε και
επιθυμούσαν να υποστηρίξουν σταυροφορίες ενάντια στους αιρετικούς που ζούσαν ανάμεσά τους. Ο
Κόμης της Toulouse Raymond αποτελούσε το παράδειγμα για τις άλλες πόλεις και ηρνείτο να οργανώσει την εκστρατεία ενάντια στους αιρετικούς. Η
Ρώμη κατάβαλλε κάθε προσπάθεια να υποσκάψει
το κύρος του και να στρέψει τον Βασιλιά της Γαλλίας Φίλιππο ενάντια στον Raymond και να ηγηθεί
της σταυροφορίας ενάντιά του. Μεγάλο ρόλο στην
ευρεία μετάδοση της αίρεσης έπαιξαν οι έμποροι
υφασμάτων «οι πραματευτάδες» και οι γιατροί που
είχαν εύκολη πρόσβαση στα σπίτια και τα κάστρα
των ευγενών. Για την πλήρη επικράτηση της αίρεσης στις περιοχές αυτές το μεγαλύτερο ρόλο για
την κατάσταση ευθύνη φέρει η ίδια η επίσημη Καθολική Εκκλησία με την βαθειά διαφθορά της και
τον προκλητικό τρόπο διαβίωσης των ανωτέρων
κληρικών της.
Ο Πάπας Ιννοκέντιος ΙΙΙ δεν υπέρβαλε όταν
έγραφε για τον Αρχιεπίσκοπο της Narbonne και
τους βοηθούς του πως ήσαν «τυφλοί άνθρωποι,
σκυλιά που δεν έμαθαν να γαυγίζουν, άνθρωποι
που είναι ικανοί να κάνουν το κάθε τι για τα χρήματα. Όλοι τους από το μεγαλύτερο ως το μικρότερο διψούν για τα πλούτη, λάτρεις των δώρων. Δικαιολογούν το κακό με την εξαγορά και αρνούνται
την δικαιοσύνη για τους δίκαιους. Η παρουσία τέτοιων ανθρώπων οδηγούν τον λαό να βλασφημεί…
Αυτοί οι άνθρωποι μετατρέπουν το καλό σε κακό,
μετατρέπουν το φως σε σκοτάδι και το σκοτάδι σε
φως, το γλυκό σε ξινό και το ξινό σε γλυκό. Δεν φοβούνται τον Θεό ούτε και εκτιμούν τους ανθρώπους. Έχουν εμπιστευθεί την διακυβέρνηση της
Εκκλησίας σε αγράμματους, που συνήθως η διαγωγή τους είναι σκανδαλώδης».
(Joseph B. Stayer: The Albigensian Crusade,
σελ. 487). Η
Αυτή ήταν η κατάσταση όταν ο Πάπας Ιννοκέντιος ο ΙΙΙ ανήλθε στον θρόνο με την αίρεση διασκορπισμένη στη Βόρεια Ιταλία και τη Νότια Γαλλία. Το 1199 ο Πάπας απέστειλε μια αποστολή στις
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περιοχές από μοναχούς με επικεφαλής τον Πέτρο
Castelnaou, πρώην αρχιδιάκονο της Maguelonne
και που έγινε ο κύριος εκπρόσωπος του Πάπα,
μεταφέροντας επιστολές του Πάπα προς τους κόμητες και ευγενείς με έκκληση να υποβοηθήσουν
στο έργο της πάταξης της αίρεσης. Το έργο του Πέτρου de Castelnaou είχε κάποια απήχηση και περί
το τέλος του 1203 ο Κόμης της πόλης της Toulouse
Raymond VI συμφώνησε να διακόψει τους δεσμούς
του με τους αιρετικούς. Το ίδιο και ο βασιλιάς της
Αραγκόν Πέτρος έδωσε την υπόσχεση του για καταστολή της αιρέσεως.

αιρετικών επειδή αυτοί αρνούνταν την εκ παρθένου γέννηση του Χριστού, τα μυστήρια της Θείας
Ευχαριστίας και της Βάπτισης. Η επίσημη θέση
της Εκκλησίας έλεγε πως «οι αιρετικοί μοιάζουν
με τα ζιζάνια που έστειλε ο εχθρός του καλού και
που φύτρωσαν ανάμεσα στο σιτάρι». Η αύξηση του
πληθυσμού, η δημιουργία πόλεων, η κινητικότητα
του πληθυσμού κατά τις αρχές του 12ου αιώνα είχε
σαν αποτέλεσμα να παρουσιαστεί το φαινόμενο
των περιπλανώμενων κηρύκων που διακήρυσσαν
την επαναφορά του τρόπου ζωής των πρώτων χριστιανών καταφέρνοντας σταδιακά να αποκτήσουν
ισχυρό λαϊκό έρισμα. Εν τούτοις δεν είχε ακόμα
αναπτυχθεί εκ μέρους της Εκκλησίας μια τυποποιημένη μέθοδος καταπολέμησης των αιρετικών.
Ο Θωμάς Ακινάτος (1224-1274), για παράδειγμα,
τάχτηκε κατηγορηματικά υπέρ της άποψης όπως
οι αμετανόητοι αιρετικοί παραπέμπονται στα τοπικά δικαστήρια για να τους επιβληθεί η ανάλογη
ποινή. «Τα δικαστήρια αυτά να επιβάλλουν αδιακρίτως την θανατική ποινή σε κακοποιούς και να
έχουν το δικαίωμα να εκτελούν τους αιρετικούς
ως επικίνδυνους εγκληματίες».
Το 1143 από χρονογράφους της εποχής αναφέρεται το γεγονός πως μαινόμενο πλήθος άρπαξε
μια ομάδα αμετανόητων αιρετικών στην περιοχή
της Κολωνίας και τους έριξε στην πυρά. Πρόκειται για μια από τις πρώιμες περιπτώσεις μιας νέας
ισχυρής αίρεσης γνωστής στην ιστορία σαν οπαδοί
του Bohomil. Ο αυτοπροσδιορισμός τους ήσαν σαν
οι πτωχοί του Χριστού (pauperes Christi) δηλ. βίος
κατά το υπόδειγμα των Αποστόλων.

(Bogomils)
«Οι Αγαπητοί του Θεού»

Αιρέσεις στην Ευρώπη
στην αρχή του Μεσαίωνα
Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες για τις αντιπαραθέσεις μεταξύ της επίσημης Καθολικής Εκκλησίας και αίρεσης στις αρχές του Μεσαίωνα. Η
μέχρι τότε Εκκλησία είχε επικεντρώσει τις δυνάμεις της σχεδόν αποκλειστικά στις ιεραποστολές,
η δε εκκλησιαστική και κρατική εξουσία κατάφευγαν σε απηρχαιωμένα πρότυπα αντιμετώπισης των διαφόρων ανορθόδοξων τάσεων ανάμεσα
στις τάξεις της χρησιμοποιώντας την πειθώ από τη
μια και από την άλλη τον εξαναγκασμό. Το 1022
πραγματοποιήθηκε στην Ορλεάνη η πρώτη καύση
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Τα Βαλκάνια στον 9ο αιώνα ήταν ο χώρος που
παρουσιάστηκε και άνθισε η αίρεση των Bogomils.
Από τις μέρες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
υπήρξαν οι πιο πλούσιες περιοχές της Ευρώπης
και στρατιώτες από την περιοχή υπήρξαν επίλεκτα μέλη του Ρωμαϊκού στρατού. Η εισβολή των
Σλαβικών φυλών στα Βαλκάνια ξεκίνησε από την
Πολωνία περί το τέλος του 6ου αιώνα συγκεντρώνοντας τις δραστηριότητές τους στην γεωργία,
ακολουθούμενοι από τους Βούλγαρους, μια Φιλλανδοουκρανική φυλή, που πέρασαν τον Δούναβη στο τέλος του 7ου αιώνα υποδουλώνοντας τους
άλλους λαούς και εγκαθιδρύοντας δικό τους βασίλειο, που επεκτείνετο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα.
Οι στρατοί του τρομερού Khan Krum έφτασαν και
προ των πυλών της Κωνσταντινούπολης. Στο τέEνατενίσεις

λος του 9ου αιώνα η κυριαρχία τους επεκτάθηκε
μέχρι το Αιγαίο και την Κορινθία. Η γλώσσα που
μιλούσαν ήταν κατανοητή από τους Σλάβους της
Μακεδονίας, της Κροατίας μέχρι της Μοραβίας
στο Βορρά. Τον 9ον αιώνα αυτοί ασπάστηκαν τον
Χριστιανισμό με ανάδοχο τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος εβάπτισε τον
ίδιο τον Χάνο Βόρι. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται
διαμάχη μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινούπολης
για την κηδεμονία της νεοσυσταθείσας Εκκλησίας της Βουλγαρίας. Τελικά κέρδισε η Κωνσταντινούπολη, που τους παραχώρησε το προνόμιο να
λειτουργούν στη δική τους γλώσσα με τα μεταφρασμένα ευαγγέλια που είχαν μεταφράσει οι αδελφοί
Κύριλλος και Μεθόδιος.
Η πρώτη καθαρά αναφορά για την παρουσία
της αίρεσης Bogomils φαίνεται σε ένα κήρυγμα
του Κοσμά του Αιτωλού. Οι Bohomils, κατά τον
Κοσμά, πίστευαν στην επαναφορά της αποστολικής απλότητας και ήσαν ενάντια στην εγκόσμια
εξουσία, απέρριπταν όλες τις εκκλησιαστικές τελετουργίες, μεταξύ αυτών την βάπτιση των νηπίων, την εξομολόγηση προς ιερέα και απέρριπταν
τα ιερά κειμήλια και τις εικόνες. Ο Κοσμάς επιρρίπτει την ευθύνη της άνθισης της αιρέσεως αυτής
στη μοναστηριακή διαφθορά που επικρατούσε. Η
αίρεση αυτή είχε φθάσει μέχρι και την ίδια την
Κωνσταντινούπολη του 11ου αιώνα.
Ο Bernard της Clairvaux ένας ξακουστός καθολικός ιεροκήρυκας, έγραφε το 1145 για τη μεγάλη
δυσαρέσκεια που επικρατούσε ανάμεσα στις μάζες
του λαού για τη συμπεριφορά του κλήρου, γεγονός που τους οδήγησε στην αίρεση των Bohomils,
πολύ πριν από την επικράτηση της αίρεσης των
Καθαρών στη Νότια Γαλλία.
Μεταξύ άλλων γράφει αυτά τα χαρακτηριστικά για τη κατάσταση που επικρατούσε στους
κόλπους της επίσημης Καθολικής Εκκλησίας. «Οι
εκκλησίες είναι χωρίς πιστούς, οι εκκλησίες χωρίς
παπάδες, παπάδες χωρίς σεβασμό και τελικά χριστιανοί χωρίς τον Χριστό».
Albigensian Crusades, Joseph B. Strager σελ. 187.
Η Βόρεια Ιταλία και ιδιαίτερα η Λομβαρδία
αποτελούσε το καταφύγιο των αιρετικών και το
συνδετικό κρίκο μεταξύ των Βαλκανίων και της
περιοχής της Νότιας Γαλλίας. Ο Πάπας Ιννοκέντιος ΙΙΙ, μετά την άνοδο στον παπικό θρόνο, επικεντρώθηκε στην εκστρατεία ενάντια των αιρετικών
που βρίσκονταν δίπλα του. Τα επαιτητικά τάγματα των Φραγκισκανών και Δομινικανών βρήκαν
μεγάλη απήχηση στην Βόρεια Ιταλία, ιδιαίτερα
Eνατενίσεις



στις μεγάλες της πόλεις. Στις 21 του Ιούλη του
1233, 60 αιρετικοί Καθαροί κάηκαν, ανάμεσά τους
και μέλη ευγενών οικογενειών. Το 1234 ο παπικός
απεσταλμένος Ρολάνδος της Κρεμόνας δέχτηκε
ένοπλη επίθεση και ένα μέλος της συνοδείας τους
πληγώθηκε θανάσιμα. Προπύργιο των αιρετικών
απεδείχθη η Φλωρεντία με βίαιες συγκρούσεις
μεταξύ των δυνάμεων του Πάπα και των αιρετικών λαμβάνοντας τη μορφή εμφυλίου πολέμου.
Τον Απρίλιο του 1252 ο ιεροεξεταστής Πέτρος της
Βερόνας δολοφονήθηκε. Στο τέλος του χρόνου ο
Πάπας ανακήρυξε το δολοφονηθέντα ιεροεξεταστή σε άγιο μάρτυρα. Η Ιταλία διαιρέθηκε σε οκτώ
ιεροεξεταστικές περιφέρειες με σκοπό την πάταξη
της αιρέσεως με κάθε μέσο. Ταυτόχρονα από την
Βόρεια Ιταλία και τη Νότια Γαλλία παρουσιάζεται
περί τα τέλη του 12ου αιώνα μια νέα ισχυρή αίρεση
γνωστή στην ιστορία με το όνομα «Καθαροί». Ο αυτοπροσδιορισμός τους σαν «πτωχών του Χριστού»
(paupers Christi) δηλ. βίος κατά το υπόδειγμα των
Αποστόλων, ακτημοσύνη, ολοκληρωτική αποχή
από τη σεξουαλική επαφή, άρνηση της ορκωμοσίας, απαγόρευση διάπραξης φόνου. Η ιδεολογία των
Καθαρών χώριζαν το αμόλυντο της ψυχής και του
μιαρού εξωτερικού κόσμου, μεταξύ του αγαθού
Θεού και του Σατανά. Η αίρεση αυτή επεκτάθηκε
πολύ γρήγορα και ισχυροί πυρήνες εγκαθιδρύονται στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου αργότερα πήραν και το όνομα Αλβιγηνοί από την πόλη βάση
τους Αλμπί.

Ποια η Αίρεση των Καθαρών
Οι Καθαροί πίστευαν στην παρουσία όχι μόνο
ενός Θεού αλλά δύο εξ ίσου ισχυρών, ένας καλός
και ο άλλος κακός, πίστευαν πως όλα τα υλικά
πράγματα ανήκαν στον κακό Θεό και συνεπώς
έπρεπε να αποφεύγονται όπου ήταν δυνατό, όπως
για παράδειγμα ο πλούτος, η σεξουαλική επαφή,
αποχή από την κατανάλωση κρέατος και περιορισμός στην κατανάλωση τροφής. Πίστευαν πως η
Ρωμαϊκή Εκκλησία ήταν δημιούργημα του Κακού Θεού, που απέβλεπε να εμποδίσει το έργο του
Χριστού. Επίσης απέρριπταν πως ο Χριστός απέθανε στον Σταυρό και συνεπώς δεν είχε ανάγκη
να αναστηθεί. Το όνομα το έδωσαν οι ίδιοι στους
εαυτούς τους «καθαροί» και απαιτούσαν αυτοί
που ήσαν αγνοί καθαροί στην πράξη να διάγουν
μια ζωή αφοσίωσης στην φτώχεια και αποχή από
τις κοσμικές φιλοδοξίες, αποτελούντες έτσι παράδειγμα προς μίμηση και για τους άλλους. Οι οπαδοί
των Καθαρών, ιδιαίτερα οι φτωχοί και αγράμμα133

τοι, αγκάλιασαν τη νέα θρησκεία με ενθουσιασμό
και πολλοί ήσαν έτοιμοι να δεχτούν να οδηγηθούν
στην πυρά με το χαμόγελο. Απέρριπταν ολόκληρο
το μηχανισμό της επίσημης Ρωμαϊκής Εκκλησίας
που γι’ αυτούς ήταν η «συναγωγή του Σατανά». Η
σωτηρία μέσω των εικόνων των αγίων απορρίπτονταν. Η τελετουργία της ευχαριστίας αντικαθίστατο με την ευλογία του ψωμιού που διεξήγετο καθημερινά στο τραπέζι και διανέμετο σε όλους τους
παρευρισκόμενους.
Οι σεξουαλικές σχέσεις υπήρξαν γι’ αυτούς ο
απαγορευμένος καρπός του Αδάμ και της Εύας,
μέσω του οποίου ο Σατανάς κυριαρχούσε πάνω
στον άνθρωπο. Σε μια ομολογία ενώπιον της Ιεράς
Εξετάσεως στην Toulouse αναφέρεται το παράδειγμα ενός αιρετικού καθαρού διδασκάλου, που
επ’ ουδενί λόγω θα άγγιζε γυναίκα «έστω και αν
του προσφερόταν ο κόσμος ολόκληρος». Σε άλλη
περίπτωση μια γυναίκα από τις τάξεις των Καθαρών αναφέρει την περίπτωση του πατέρα της
που μετά που ασπάστηκε την αίρεση της είπε πως
δεν έπρεπε να τον αγγίσει κι αυτή ακολούθησε
τις οδηγίες του μέχρι τον θάνατό του. Η κατανάλωση κρέατος, αυγών, γάλακτος και κάθε τι που
ήταν παράγωγό τους αποφεύγετο. Η καταδίκη του
γάμου, αποφυγή κατανάλωσης κρέατος, και η αυστηρή απαγόρευση του ορκίζεσθαι ήσαν τα κύρια
εξωτερικά χαρακτηριστικά των Καθαρών. Ζούσαν
ασκητικά και ήσαν ενάντια στην συσσώρευση
προσωπικής περιουσίας.
Το Κίνημα φαίνεται να ξεκίνησε από την
Ανατολή/Κωνσταντινούπολη και έφθασε στη Βόρεια Ιταλία τον 11ο αιώνα και απ’ εκεί στη Νότια
Γαλλία. Ο 12ος αιώνας ήταν ο αιώνας που παρουσιάστηκαν πιο έντονα οι διάφορες αιρέσεις στην
Ευρώπη. Υπήρξε κατά την περίοδο αυτή μια αναπτυσσόμενη δυσαρέσκεια και αποστροφή για τη
ζωή και τον πλούτο της επίσημης Εκκλησίας και
ταυτόχρονα μια ισχυρή «επιδημία» επιστροφής
στην πρώτη Εκκλησία του Χριστού και στους
πρώτους Αποστόλους.
Μέχρι το τέλος του 12ου αιώνα οι Καθαροί είχαν σχεδόν συγκεντρωθεί στη περιοχή Languedoc
της Provence και Λομβαρδία και μια μικρή ομάδα
στην Κεντρική Γαλλία. Προς το τέλος του 12ου αιώνα τόσο η Μασσαλία όσο και η πόλη της Avignon
και οι άλλες πόλεις της Νοτίου Γαλλίας αποτελούσαν τα σπουδαιότερα κέντρα της αίρεσης με κρυφή
ή φανερή ανοχή των αρχόντων. Πέραν του μισού
αιώνα οι Καθαροί κυριαρχούσαν στη Νότια Γαλλία
και φαινόταν πως η περιοχή ήταν οριστικά χαμένη
για την Ρώμη. Το κύριο χαρακτηριστικό και αξι134



οσημείωτο είναι πως οι κυρίες της αριστοκρατίας
υποστήριξαν φανερά το κίνημα και πολλές κυρίες
της άρχουσας τάξης ασπάστηκαν την αίρεση.

Καθαροί στην Ιταλία
Τα γεγονότα αυτά βοήθησαν στην εδραίωση
της Ιεράς Εξέτασης στην Ιταλία και οι αριθμοί των
ιεροεξεταστών αυξήθηκε. Ο θάνατος του Φρειδερίκου ΙΙ (1250) βοήθησε στην ενδυνάμωση του
Πάπα και του αγώνα του ενάντια στους αιρετικούς με επέκταση της δύναμής του στο βασίλειο
της Σικελίας στη Νεάπολη και Σαρδηνία. Ακόμα
και η Βενετία ύστερα από μακροχρόνια αντίσταση
υποχρεώθηκε να ανοίξει τις πύλες της στους ιεροεξεταστές.
Οι Καθαροί στα τέλη του 13ου αιώνα περιήλθαν σε αμυντική θέση. Το 1278 στην πόλη Σιρμιόνε συνελήφθησαν 178 Καθαροί και κάηκαν.
Ακολούθησαν μεγάλες διώξεις στη μεγάλη πόλη
Μπολόνια. Το αποτέλεσμα ήταν η αποδιοργάνωση του κινήματος χωρίς πια να αποτελεί σοβαρή
απειλή για τη Ρώμη. Στο τέλος οι Καθαροί κατέφυγαν στη Νότια Γαλλία και ένωσαν τις δυνάμεις
τους με το ισχυρότατο κίνημα των καθαρών που
ήδη υπήρχε εκεί.
Η Σύνοδος της Λαλεράν (1179) αποφάσισε να
κηρύξει σταυροφορία κατά των αιρέσεων και την
αντίστοιχη άφεση αμαρτιών γι’ αυτούς που πολεμούσαν την αίρεση. Η Σύνοδος υιοθέτησε την
αρχή της επιβολής βασανιστηρίων για εκμαίευση ομολογιών. Η σημαντικότερη όμως απόφαση
αφορούσε τη δήμευση της περιουσίας όχι μόνο
του ίδιου του αιρετικού αλλά και της οικογένειάς
του. Η περιουσία αυτή κατέληγε στην Εκκλησία
και τους λειτουργούς της και στο τέλος απετέλεσε
σοβαρό κίνητρο για την εκ των προτέρων καταδίκη των υποδίκων. Ο Πάπας Λεύκιος Γ΄ κήρυσσε
πως αμετανόητοι αιρετικοί πρέπει να παραπέμπονται στην κοσμική εξουσία για να τιμωρούνται
όπως τους αξίζει. Όλοι οι επίσκοποι οφείλουν να
επιβλέπουν του ύποπτους στις ενορίες τους, οι δε
ενορίτες επιφορτώνονται ενόρκως με το καθήκον
όπως καταγγέλλουν στις αρχές τους αιρετικούς. Η
εκλογή στον Παπικό Θρόνο, «του νομομαθή πάπα»
Ιννοκέντιου του Γ’ το 1198 έθεσε επί νέας βάσης
το θέμα της καταπολέμησης των αιρέσεων. Ο ίδιος
εισήγαγε νομοθεσία περί αιρέσεων βασισμένο στο
αξίωμα πως οι αιρετικοί πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι δράστες ενός εγκλήματος και που δικαιολογημένα ακολουθούσε η κατάσχεση της περιουσίας τους. Αυτή η νομοθεσία διάνοιξε την οδό
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για τη νομιμοποίηση της θανατικής ποινής στην
Εκκλησία από τα κοσμικά δικαστήρια.

έτη, γνωστή στην ιστορία σαν οι σταυροφορίες της
Αλπιζιέν.

Μερικά χρόνια αργότερα το 1215 καθιερώθηκε
από την Δ’ Σύνοδο της Λατεράν υποχρεωτική διαδικασία per inquisition eu όπου σε κάθε ύποπτη
περιοχή αποστέλλονται «ανιχνευτικές ομάδες»
από ένα ιερέα και τρεις λαϊκούς προς αναζήτηση
αιρετικών και καταγγελία τους στις εκκλησιαστικές αρχές. Με άλλα λόγια εγκαθιδρύεται ένα εξειδικευμένο αστυνομικό σώμα (μετέπειτα εξελιχθέν
σε μυστικές υπηρεσίες της Εκκλησίας) με σκοπό
την πάταξη της αιρέσεως. Ο διάδοχος του Ιννοκέντιου, Ονόριος Γ’ υιοθέτησε το Νόμο του Φρειδερίκου Β’ περί αιρετικών, επιτρέποντας με τον τρόπο
αυτό την αποδοχή στον χώρο της Εκκλησίας της
ποινής της καύσης στην πυρά των αιρετικών.

Αμέσως μετά τη δολοφονία του Pier de
Castelnau ο Πάπας Ιννοκέντιος κατηγόρησε τον
Δούκα της Toulouse ότι ήταν ενεργά αναμεμιγμένος στη δολοφονία του Λεγάτου. Τονίζεται πως
πριν από ένα έτος ο Λεγάτος είχε αφορίσει τον
Δούκα της Toulouse, κατηγορώντας τον πως είχε
αρνηθεί να καταστείλει την αίρεση. Ο Πάπας επικυρώνοντας τον αφορισμό του, προχώρησε ακόμα
ένα βήμα αποστέλλοντας επιστολή στον Δούκα
της Toulouse (δεκατρείς χιλιάδες λέξεις), τονίζοντάς του πως άξιζε η όλη περιουσία και οι γαίες του
να κατασχεθούν γιατί υπήρχε ισχυρή υπόνοια πως
και αυτός πρέσβευε την αίρεση. Ύστερα από ένα
έτος ο Πάπας πεπεισμένος πως ο Δούκας προστάτευε τον δολοφόνο του Pier de Castelnau, κήρυξε
επισήμως την ένοπλη σταυροφορία ενάντιά του.

Αυτή ήταν η κατάσταση όταν ο Πάπας Ιννοκέντιος ο ΙΙΙ ανήλθε στον θρόνο με την αίρεση
διασκορπισμένη στη Βόρεια Ιταλία και τη Νότια
Γαλλία στην περιοχή της Languedoc. Το 1199 απέστειλε μια αποστολή από Σιστεριανούς μοναχούς
με επικεφαλής τον Πέτρο Castelnau, και που έγινε ο κύριος εκπρόσωπος του Πάπα στον πόλεμο
ενάντια των αιρετικών, μεταφέροντας επιστολές
του Πάπα προς τους ευγενείς, κάνοντας έκκληση σ’ αυτούς να υποβοηθήσουν στο έργο της πάταξης της αίρεσης. Το έργο του Pier de Castelnau
είχε κάποια απήχηση και περί το τέλος του 1203
η πόλη της Toulouse υποσχέθηκε να διώξει τους
αιρετικούς και ο Κόμης Raymond υποσχέθηκε να
διακόψει τους δεσμούς του με τους αιρετικούς. Οι
καχυποψίες όμως ενάντια στον Κόμη της Toulouse
συνεχίζονταν, πως στην πράξη δεν έκανε τίποτα
για την εκδίωξη των αιρετικών από την επικράτειά του, με αποκορύφωμα ο Pier de Castelnau να
τον αφορίσει.
Το ίδιο και ο Βασιλιάς της Αραγκόν έδωσε την
υπόσχεσή του για συνεργασία σε σχέση με την καταστολή της αιρέσεως. Τα γεγονότα όμως που ακολούθησαν υπήρξαν δραματικά και άλλαξαν πλήρως την εικόνα, όταν στις 14 του Γεννάρη 1208
εκεί, όπου ο Ροδανός ποταμός χωρίζεται σε «μικρό»
και «μεγάλο» προτού χυθεί στη Μεσόγειο, δολοφονήθηκε ο Pier de Castelnau. Ο δολοφόνος κατάφερε να διαφύγει εύκολα, πιθανόν προστατευόμενος
από τις αρχές και τους κοινούς ανθρώπους, ενώ η
Ρώμη επικεντρώνει τις κατηγορίες της ενάντια
στον Κόμη της Toulouse Raymond που τον θεωρεί σαν τον ηθικό αυτουργό. Η δολοφονία αυτή
υπήρξε το έναυσμα της τρομερής αιματοχυσίας
που ακολούθησε και που κράτησε πάνω από είκοσι
Eνατενίσεις



Έτσι η δολοφονία του Pier de Castelnau έδωσε το έναυσμα για την κήρυξη της σταυροφορίας
ενάντια στους Καθαρούς. Για λόγους προπαγάνδας
η ευθύνη για την δολοφονία επιρρίφθηκε στον κόμητα της Toulouse. Με αυτό τον τρόπο απέβλεπαν
να ξεπεραστούν οι ενδοιασμοί του βασιλέως της
Γαλλίας για ένοπλη επέμβαση. Μπορεί όμως κάποιος να υποθέσει πως η δολοφονία αυτή οργανώθηκε από τους ίδιους τους εχθρούς του Raymond
της Toulouse, που ήταν πολλοί, σαν προβοκάτσια.
Η συγκέντρωση του εκστρατευτικού στρατεύματος των σταυροφόρων ενάντια στον Δούκα της
Toulouse και των άλλων αιρετικών πόλεων ήταν
τεράστια, πέντε χιλιάδες ιππείς, μεταξύ δέκα και
δεκαπέντε χιλιάδες στρατιώτες όλων των τάξεων
ακόμα και παιδιά αλήτες. Στην διακήρυξή του ο
Πάπας παρότρυνε τους σταυροφόρους να κάνουν
έφοδο ενάντια των αιρετικών «και φανείτε αμείλικτοι και προς τους ίδιους τους Σαρακηνούς, γιατί
αυτοί οι αιρετικοί είναι πιο άπιστοι και από το ίδιο
το κακό». Στην πράξη όμως ποτέ δεν έχει αποδειχτεί πως ο Κόμης της Toulouse υπεστήριζε ή προφύλαγε τους δολοφόνους του Λεγάτου της Ρώμης.
Ο Πάπας προσπάθησε να παρασύρει τον ίδιο τον
βασιλιά της Γαλλίας Φίλιππο ΙΙ Αύγουστο όπως
ηγηθεί της σταυροφορίας ενάντια στον Raymond,
μα ο Γάλλος μονάρχης αρνήθηκε. Αντί αυτού όμως
επέτρεψε σε 500 ευγενείς να σηκώσουν το λάβαρο ενάντια στους αιρετικούς. Έτσι στις αρχές του
1209 ξεκίνησε ένα μεγάλο εκστρατευτικό σώμα με
βάση την Βόρεια Γαλλία με χρυσούς σταυρούς στο
στήθος, συγκεντρώθηκε στην πόλη Λυών για τη
μεγάλη επίθεση που έμελλε να κρατήσει πάνω από
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είκοσι χρόνια, καταστρέφοντας πόλεις και σφαγιάζοντας χωρίς οίκτο τους πληθυσμούς των νότιων
πόλεων.
Ο Raymond μπροστά σ’ αυτό τον κίνδυνο απεκήρυξε την αίρεση και υποσχέθηκε να βοηθήσει
στην πάταξη της αιρέσεως και μετέβηκε στη Ρώμη
για να συναντήσει τον Πάπα. Εντούτοις οι καχυποψίες ενάντιά του από τη Ρώμη παρέμειναν. Επί
του παρόντος ο στόχος της σταυροφορίας επικεντρώθηκε σε πόλεις της Νοτίου Γαλλίας που ήκμαζε η αίρεση. Ο στρατός των Σταυροφόρων προχώρησε προς τις ακτές της Μεσογείου φθάνοντας στις
21 Ιουνίου 1209 μπροστά από την πόλη Béziers. Οι
κάτοικοι της πόλης αρνήθηκαν να παραδώσουν
τους αιρετικούς, καταλήφθηκαν όμως εξ απροόπτου, όταν χιλιάδες ξυπόλυτα αλητόπαιδα κατάφεραν να μπουν στην πόλη σφαγιάζοντας αδιάκριτα
πολίτες, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Λίγο αργότερα οι σταυροφόροι ιππότες προσπάθησαν με ξύλα
να εκδιώξουν τα αλητάκια, οπότε αυτοί άρχισαν να
κραυγάζουν «κάψετέ τους» «κάψετέ τους».
«Και σκότωσαν τον καθένα που κατέφυγε στις
εκκλησίες, ούτε σταυρός, ούτε αγία τράπεζα τους
έσωσε. Αυτοί οι μαινόμενοι αλήτες σκότωσαν κληρικούς, γυναίκες και παιδιά. Αμφιβάλλω αν κανένας κάτοικος της πόλης γλύτωσε και έμεινε ζωντανός. Σαν αυτή ήταν η επιθυμία του Θεού, πήρε
τις ψυχές τους κοντά του στον παράδεισο. Τέτοια
τρομερή σφαγή δεν είχε ξαναγίνει από τον καιρό
των Σαρακηνών. Τα αλητόπαιδα εγκαταστάθηκαν
στα σπίτια που κατέλαβαν όλα γεμάτα πλούτο και
πλούσια υπάρχοντα, μα όταν οι Γάλλοι σταυροφόροι το ανακάλυψαν έγιναν έξαλλοι από θυμό, τους
έδιωξαν με ξύλα και με ρόπαλα σαν σκύλους και οι
ίδιοι πέζεψαν τα άλογά τους στα σπίτια αυτά.
Όταν οι βαρόνοι έδιωξαν τους αλητήριους, οι
τελευταίοι άρχισαν να βάζουν φωτιά στην πόλη με
πυρσούς. Επικράτησε πανικός και τεράστιες φλόγες άρχισαν να τυλίγουν την πόλη από την αρχή
μέχρι τέλους και τελικά κάηκε και αυτός ο περίφημος ναός της πόλεως».
Ωδή 21 “The song of the Cather Wars”
by Janet Shirley, σελ. 21.
Ύστερα από 15 μέρες τρομερής δοκιμασίας
και αφόρητης ζέστης τελικά οι κάτοικοι της πόλεως Béziers παραδόθηκαν, παραχωρώντας όλα τα
υπάρχοντα και τον πλούτο της πόλης. Ο Simon,
Δούκας της Montfort l’ Amaury, ανακηρύχθηκε
σαν ο νέος ηγέτης της σταυροφορίας που ανέλαβε
«το ιερό καθήκον του Ιησού Χριστού στον αγώνα
ενάντια της μόλυνσης της αίρεσης». Ο Simon de
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Montfort προχώρησε την προέλασή του προς το
Νότο, κυριεύοντας χωριά, κάστρα, κυριεύοντας
την πόλη Pamiers και Mirepoix, Albi. Στην πόλη
Castres ένας συλληφθείς αιρετικός κάηκε στη
δημόσια πλατεία. Ο Simon de Montfort απαίτησε
όπως όλοι οι αιρετικοί που ζούσαν στην πόλη της
Toulouse παραδοθούν πάραυτα για να δικαστούν.
Ο κόμης και οι δημοτικοί σύμβουλοι αρνήθηκαν.
Στις 6 του Φεβράρη 1211 επαναβεβαιώθηκε από
μια ομάδα αρχιεπισκόπων ο αφορισμός του κόμη
της Toulouse. Η προέλαση του στρατεύματος
των Σταυροφόρων συνεχίστηκε και κατελήφθη
η πόλη Bram, όπου μερικές εκατοντάδες υπερασπιστές της πόλης τους απέκοψαν τις μύτες και
τους τύφλωσαν. Η πόλη Lavaur στη δυτική πλευρά του Agont έπεσε ύστερα από πολιορκία πέντε
– έξη εβδομάδων στις 3 Μαΐου 1211. Τετρακόσιοι
κάτοικοι της πόλης με την υποψία του αιρετικού
συναθροίστηκαν έξω από την πόλη και κάηκαν
ομαδικά. Ο δρόμος για την κατάληψη της Toulouse
ήταν τώρα ανοιχτός. Ο αρχηγός του σταυροφορικού στρατεύματος Simon de Montfort, μη έχοντας
όμως αρκετούς άντρες και προμήθειες, εγκατέλειψε την ιδέα της κατάληψης της πόλεως. Αντί της
Toulouse κατέλαβε την πόλη Castelnaudary και τα
κάστρα γύρω από την περιοχή και μόνο η Toulouse
παρέμεινε «προπύργιο των αιρετικών». Ο βασιλιάς
της Αραγκόν διακήρυξε ότι αναλαμβάνει υπό την
προστασία του την Toulouse κι έτσι στην ουσία η
πόλη και η κομητεία της Toulouse αποκόπηκε από
την επικράτεια (regnum) της Γαλλίας. Τον Αύγουστο 1213 ο βασιλιάς της Αραγκόν Pierre II διάβηκε
τα Πυρηναία με σκοπό να καταστρέψει τον στρατό του Simon de Montfort. Το αποτέλεσμα για τον
ίδιο ήταν τραγικό, καθ’ ότι ο στρατός του αποδεκατίστηκε, ο ίδιος φονεύτηκε στη μάχη και ο γιος
του πέντε ετών, συνελήφθηκε όμηρος, ο δε κόμης
της Toulouse Raymond κατέφυγε πρόσφυγας στην
Αγγλία, και ο Πάπας Ιννοκέντιος ο 3ος διόρισε σαν
το νέο κόμη της Toulouse τον ίδιο τον Simon de
Montfort. Λίγο αργότερα ο Raymond κατάφερε να
επιστρέψει κρυφά από την εξορία στην Αγγλία και
με την υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού της
Toulouse και των γύρω περιοχών να καταλάβει
ξανά την πόλη στις 13 Σεπτεμβρίου 1217. Ο κόσμος
επεφύλαξε θερμή υποδοχή στον Raymond «φιλώντας τα ρούχα και τα χέρια του. Τώρα έχουμε ξανά
τον Ιησού Χριστό» (χρονογράφος) και το πλήθος
με λοστούς και άλλα όπλα καταδίωξαν όλους τους
Γάλλους της πόλης και τους σκότωσαν.
Μετά την κατάληψη των σημαντικών πόλεων
Béziers και Carcassonne από τους σταυροφόρους
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λήγει και η πρώτη φάση των σταυροφοριών. Το
στράτευμα όμως, που στην πλειονότητά του αποτελείτο από μισθοφόρους και τυχοδιώκτες, αρχίζει να παρουσιάζει μια κόπωση και εξάντληση και
με πολλές λιποταξίες. Αυτό ανάγκασε τον Simon,
αρχηγό του στρατεύματος, να διπλασιάσει τους μισθούς των στρατιωτών του. Στο τέλος κατόρθωσε
να επιβιώσει χάρις στο γεγονός πως οι πόλεις του
Νότου δεν ήσαν ενωμένες, με τον κάθε λόρδο να
ενδιαφέρεται να κρατά και να υπερασπίζεται την
δική του πόλη και επικράτεια.
Με ανανεωμένες τις δυνάμεις του ο Simon
ξεκίνησε την πολιορκία της πόλεως Lavaur, που
ήταν μια από τις πιο καλά οχυρωμένες πόλεις και
την οποία κατέλαβε. Να πώς περιγράφει ο Χρονογράφος στο «Έπος των Πολέμων των Καθαρών».
«Η Lavaur είναι μια πολύ ισχυρή πόλη. Κανένας σε οποιοδήποτε βασίλειο δεν έχει συναντήσει
πιο ισχυρό οχυρό σε μια πεδιάδα, με τα πιο ισχυρά τείχη ή βαθύτερα αυλάκια. Εντός της πόλεως
υπήρχαν πολλοί ευγενείς καλά οπλισμένοι συμπεριλαμβανομένου και του Sir Aimery, αδελφού της
ευγενούς Girauda, που ήταν η κύρια ιδιοκτήτρια
της πόλεως. Ο Sir Aimery μετακόμισε εδώ μετά
που έχασε τις πόλεις Montreal, Lautrec και άλλες
κτήσεις του από τους σταυροφόρους. Δεν υπήρχε
πλουσιότερος ευγενής σ’ όλη την Toulouse ή και
τις άλλες γύρω περιοχές και πιο γενναιόδωρος
σπάταλος. Κακή του τύχη την ημέρα που συναντήθηκε με τους αιρετικούς και τους υφαντουργούς. Ποτέ μέχρι σήμερα, εξ όσων γνωρίζω, ένα
τόσο υψηλός ευγενής σ’ όλη την χριστιανοσύνη
κρεμάστηκε μαζί με τόσους άλλους πολυάριθμους
ευγενείς. Ήταν πάνω από ογδόντα. Όσον αφορά
τον απλό κόσμο της πόλης, είχαν επιλέξει έως τους
τετρακόσιους, τους συγκέντρωσαν στο γύρω λιβάδι και τους κατέκαψαν. Εκτός από αυτό, έριξαν
την Lady Girauda σ’ ένα πηγάδι που το κάλυψαν
με πέτρες, μια πράξη ντροπή και λύπης, γιατί κανένας μα κανένας στο κόσμο δεν πέρασε από κοντά της χωρίς να φιλοξενηθεί γενναιόδωρα. Αυτό
συνέβη το Μάη του 1211 την ημέρα του Σταυρού.
Ακολούθησαν τόσες μεγάλες σφαγές, που θα γίνεται γι’ αυτές λόγος μέχρι το τέλος του κόσμου».
Ωδή 68, “The song of the Cathar Wars”,
Janet Shirley, σελ. 41.
Ο αντίκτυπος αυτών των σφαγών είχε σαν
αποτέλεσμα δεκάδες πόλεις γύρω από την περιοχή της Toulouse να παραδοθούν άνευ όρων. Ο Sir
Simon δοκίμασε μια κατά μέτωπο επίθεση ενάντια
της Toulouse. Η πόλη αντιστάθηκε σθεναρά αναEνατενίσεις



γνωρίζοντας πως η ελευθερία της πόλης εξαρτάτο,
εφ’ όσον ο Raymond παρέμενε αρχηγός τους. Ο Sir
Simon βλέποντας πως δεν μπορούσε να καταλάβει
την πόλη απέσυρε τα στρατεύματά του. Η εκστρατεία της σταυροφορίας του 1211, 1212 απέδειξε
ακόμα μια φορά την αδυναμία των πόλεων της Οξιτανίας να συστρατευτούν και να ενωθούν ενάντια
στις επιδρομές των Γάλλων. Κι έτσι χάθηκε μια
λαμπρή ευκαιρία τώρα να επιτεθούν και να εκδιώξουν από την χώρα τους μισητούς σταυροφόρους.
Με την έλευση της Άνοιξης του 1212 με ενισχύσεις
από την Γαλλία ο Sir Simon επανάρχισε την πολιορκία της πόλης της Toulouse, έχοντας ήδη καταλάβει τις σπουδαιότερες πόλεις γύρω από αυτήν,
την Agen, Cahors, Moissac και Albi, Auterive και
Muret.
«Κανείς (από τα στρατεύματα του Sir Simon)
δεν έχανε χρόνο με λάφυρα ή με αιχμαλώτους, μα
κοκκίνιζαν τα σπαθιά τους με βαριά χτυπήματα
ενάντια στον εχθρό. Στην διάρκεια της ημέρας αυτής η δύναμη και η εξουσία των Γάλλων έλαμψε
καθαρά, αποστέλλοντας 17.000 στρατιώτες του
εχθρού στα έλη της κολάσεως».
(Guillaume le Breton, Βιογραφία του Φίλιππου
Αύγουστου. Αναφέρεται στο βιβλίο του Joseph R.
Strayer “The Albigensian Crusades”, σελ. 95).
Ο Πάπας όμως ανησυχούσε τώρα για την αύξηση του κύρους του Sir Simon και δεν θα τον ήθελε
να καταλάβει και την Toulouse.
Το ίδιο τόσο ο Πάπας Ιννοκέντιος ΙΙΙ όσο και ο
βασιλιάς Augustus ταλαντεύονταν και δεν ήθελαν
να παραχωρήσουν πλήρη εξουσία στον Sir Simon,
γιατί υποψιάζονταν πως αυτός ενδιαφερόταν περισσότερο να ισχυροποιήσει την εξουσία του και
να επεκτείνει την κατοχή γης παρά για την εξολόθρευση της αίρεσης. Απέφευγαν να πάρουν απόφαση για το τι μέλλει γενέσθαι με τον Raymond
καθ’ ότι ήσαν απασχολημένοι, ο μεν πρώτος με
την εκστρατεία ενάντια της Αγγλίας ενώ ο δεύτερος στη προετοιμασία της μεγάλης Συνόδου της
Lateran το 1215.
Ο Raymond αποφάσισε να εναποθέσει όλες τις
ελπίδες του στη Ρώμη, μεταφέροντας όλα τα δικαιώματά του στο γιο του Raymond 7ο και πρόσφερε
όλες τις γαίες του στην Εκκλησία. Έτσι η Εκκλησία κατέλαβε το κάστρο του Κόμη και το κλειδί της
πόλης. Ταυτόχρονα ο Simon de facto είχε αναγνωριστεί ως έχοντας τα διοικητικά δικαιώματα στην
κομητεία της Toulouse.
Ο βασιλιάς της Γαλλίας έστειλε τον γιο του
Λούη στο Νότο που έφθασε τον Απρίλη του 1215.
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Ο Λούης έδωσε οδηγίες, όπως τα τείχη της πόλης
της Toulouse καταστραφούν, οι τάφροι να γεμίσουν και όπως ο λαός αποδεκτεί τον Sir Simon ως
τον Κυβερνήτη της πόλης.
Η τέταρτη σύνοδος της Lateran υπήρξε μια
από τις πιο σημαντικές θρησκευτικές συνάξεις
του Μεσαίωνα. Τα σημαντικότερα θέματα που
την απασχόλησαν ήταν η αίρεση και το μέλλον
του κόμητα της Toulouse. Η Σύνοδος αποφάσισε
όπως όλες οι κατεχόμενες περιοχές από τα σταυροφορικά στρατεύματα παραχωρηθούν στον
Simon de Montfort και οι γαίες γύρω από την πόλη
Toulouse τεθούν υπό τον έλεγχο της Εκκλησίας μέχρις ότου ενηλικιωθεί ο γιος του Raymond.
Κι έτσι για την Εκκλησία ο Simon de Montfort
αναγνωρίστηκε σαν ο Κόμης της Toulouse, δούκας της Narbonne και βισκόντιος της Béziers και
Carcassonne. Ο πληθυσμός όμως της περιοχής
διέκειτο εχθρικά προς το νέο Κυβερνήτη, συνεχίζοντας να αναγνωρίζει τον κόμητα Raymond σαν
το μόνο νόμιμο Κυβερνήτη της πόλης και έτοιμο
να πολεμήσει για την αποκατάσταση των νομίμων δικαιωμάτων του. Στην περίοδο αυτή παρουσιάζεται μια ύφεση του ενδιαφέροντος για τη
συνέχιση της σταυροφορίας τόσο εκ μέρους του
βασιλέως της Γαλλίας όσο και εκ μέρους του νέου
πάπα Χονόριους, που αντικατέστησε τον Ιννοκέντιο ΙΙΙ, μετά τον θάνατό του. Ο Χονόριους προτιμούσε τις διαπραγματεύσεις παρά τον πόλεμο.
Από την άλλη οι χιλιάδες των στρατευμάτων του
Simon de Montfort, προτιμούσαν την επιστροφή
στα σπίτια τους παρά την εγκατάσταση στα κατειλημμένα εδάφη. Τα πραγματικά όμως προβλήματα για τον Simon άρχισαν, όταν τον Απρίλιο
του 1216 ο Raymond μαζί με τον γιο του επέστρεψαν από την αυτοεξορία μέσω Μασσαλίας με ένα
εκστρατευτικό σώμα, όπου έτυχαν ενθουσιώδους
υποδοχής από τα πλήθη της περιοχής, βλέποντάς
τον σαν απελευθερωτή και τον άνθρωπο που θα
μπορούσε να εκδιώξει τους κατακτητές.
Ο Simon μαζί με το γιο του Amaury σπεύδουν προς αντιμετώπιση της κατάστασης, με
τους κατοίκους της Toulouse έτοιμους για αντίσταση και να μην επιτρέψουν στον Simon να
εισέλθει στην πόλη. Οι σταυροφόροι κατέλαβαν
την πόλη Marmande και ακολούθησε η ολοκληρωτική σφαγή του πληθυσμού, παρόμοιες με
εκείνες της Béziers.
«Χέρια, πόδια, πτώματα και αίμα κάλυπταν το
έδαφος. Σκότωσαν όλους τους κατοίκους, μαζί με
τις γυναίκες και παιδιά, που έφθαναν τον αριθ138



μό πέντε χιλιάδες». The Albigensian Crusade by
Joseph R. Stayer, σελ.118.
Σκοπός της σφαγής ήταν να τρομοκρατηθούν
οι κάτοικοι της Toulouse και να παραδοθούν χωρίς αντίσταση. Η πολιορκία της πόλεως άρχισε μα
η αντίσταση ήταν σθεναρά κι ύστερα από μερικές
εβδομάδες οι επιδρομές έλυσαν την πολιορκία και
υποχώρησαν στις αρχές του Αυγούστου 1219.
Στην διάρκεια της πολιορκίας ο Simon πληγώθηκε στο κεφάλι θανάσιμα. Με τον θάνατό του
η ηγεσία του σταυροφορικού στρατού έχασε τον
ικανότατο στρατιωτικό αρχηγό και που είχε άμεση επίδραση στο ηθικό του στρατεύματος και με
τους στρατιώτες να λιποτακτούν και ο Amaury (ο
γιος του Simon) εγκατέλειψε οριστικά την προσπάθεια κατάληψης της Toulouse. Κι έτσι ο θάνατος του Simon σήμαινε και το τέλος της πρώτης
φάσης της εκστρατείας της Αλπιζιέν. Η μόνη ελπίδα συνέχισης της σταυροφορίας ήταν πια η άμεση
ανάμειξη του ίδιου του βασιλιά της Γαλλίας. Στη
συνέχεια είχαμε τον απότομο θάνατο του αγαπημένου ηγέτη της Toulouse Raymond VI, στο έτος
1222. Η έχθρα της επίσημης Εκκλησίας εναντίον
του συνεχίστηκε και μετά το θάνατό του, αρνούμενη να επιτρέψει την ταφή του σε αναγνωρισμένο νεκροταφείο. Η συμπεριφορά αυτή της Ιεράς
Εξέτασης ενάντια του κόμη Raymond VI απέδειξε
πως καταδικάζονταν άνθρωποι με την απλή υποψία της αιρέσεως.
Στις 16 Ιανουαρίου 1224 εγένετο εκεχειρία.
Στην ουσία ο Amaury εγκατέλειψε την Οξιτανία.
Ο δε Raymond, υιός, επανεκατέλαβε τις πόλεις
Carcassonne και Béziers. Η αντίσταση ενάντια
στις σταυροφορίες φαινόταν να είχε επιτύχει με
τους εκτοπισμένους ευγενείς να επιστρέφουν
στις κτήσεις τους και ουδείς σημαντικός εκπρόσωπος της Γαλλίας παρέμεινε στη θέση του στο
Νότο. Για την ώρα τα πράγματα έδειχναν ότι οι
σταυροφορίες της Αλπιζιέν είχαν αποτύχει με
την αίρεση σοβαρά πληγωμένη μεν αλλά να παραμένει ισχυρή.
«Το θάρρος και η ανθεκτικότητα των Καθαρών
ήταν αξιοθαύμαστη. Στερούμενοι των αρχηγών
τους, χωρίς καμία ελπίδα προστασίας από τους γείτονες, παρέμειναν πιστοί στα πιστεύω τους. Άντρες
έκαναν το μακρινό ταξίδι στην Ιταλία με σκοπό να
γίνουν ιεροκήρυκες, αφιερώνοντας για τον σκοπό
αυτό το υπόλοιπο της ζωής τους. Οι πιστοί παρέμεναν σταθεροί και διακριτικοί. Πολύ λίγοι από τους
εκλεκτούς (perfect) προδόθηκαν από τα απλά μέλη.
Κι ακόμα μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών η
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Ιερά Εξέταση κατόρθωσε να συλλάβει μόνον μερικούς από τους ηγέτες, ενώ οι συνηθισμένοι πιστοί
παρέμειναν πιστοί στα πιστεύω τους».
“The Albigensian Crusades” by Joseph
R. Stayer, σελ. 166.
Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση ο βασιλιάς
της Γαλλίας αποφάσισε να ηγηθεί νέας σταυροφορίας στο Νότο ενάντια στους αιρετικούς για τελικό
διακανονισμό. Κι έτσι ο πόλεμος συνεχίστηκε.
Τον Απρίλιο 1229 ο μακρύς πόλεμος τερματίστηκε, όταν ο υιός Raymond εισερχόμενος στη
Notre Dame ζήτησε ειρήνευση με την Εκκλησία
και άφεση αμαρτιών. Μετά από αυτό το γεγονός
παρέμεινε τυπικά αιχμάλωτος στο Λούβρο μέχρις
ότου η κόρη του και πέντε από τα κάστρα θα παραδίδονταν στον βασιλιά και τα οχυρά της Toulouse
θα καταστρέφονταν. Επήρε όρκο πως θα εδίωκε
την αίρεση με όλες του τις δυνάμεις. Θα δεχόταν
την άμεση εγκαθίδρυση εκπροσώπων της Ιεράς
Εξετάσης, προσφέροντας ταυτόχρονα αμοιβή εκ
δύο μάρκων για κάθε συλλαμβανόμενο αιρετικό
και πως θα προστάτευε τα συμφέροντα της Εκκλησίας με όλες τους τις δυνάμεις. Με τον τρόπο αυτό
ο οίκος της Toulouse υποβαθμίστηκε οριστικά από
την πιο ισχυρή θέση που κατείχε με περιουσία μεγαλύτερη και από το στέμμα και δεν αποτελούσε
πια κίνδυνο για τον βασιλιά της Γαλλίας.

Κατάληψη του τελευταίου οχυρού των Καθαρών Montségur
Το οχυρό Montségur υπήρξε το τελευταίο καταφύγιο των αιρετικών, ιδιαίτερα αυτών που είχαν
υψηλές κοινωνικές θέσεις, και σταδιακά έγινε το

Το οχυρό των Καθαρών Montségur
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διοικητικό κέντρο της Εκκλησίας των Καθαρών.
Ριγμένο πάνω σε ένα ύψωμα των Πυρηναίων, όπου
για να φθάσει κανείς έπρεπε να περάσει ένα μοναδικά δύσκολο μονοπάτι, με μπόλικες προμήθειες,
η πόλη φαινόταν σχεδόν απόρθητη. Τα βασιλικά
στρατεύματα με αρχηγό τον Hugh d’ Arcis πολιόρκησαν την πόλη από το Μάρτιο 1243 – 1244 και
τελικά η πόλη παρεδόθη. Στους “perfect” εδόθη η
επιλογή είτε να εγκαταλείψουν την πίστη τους και
να μετανοήσουν ή ο θάνατος διά πυρός. Διακόσιοι
άνδρες και γυναίκες προτίμησαν την πυρά παρά
να προδώσουν την πίστη τους.
Η πτώση των Montségur σήμαινε το τέλος
σοβαρής στρατιωτικής αντίστασης εκ μέρους των
Καθαρών. Η απώλεια της πόλεως σήμαινε το οικοδόμημα της Εκκλησίας των Καθαρών και το
Κίνημα ποτέ δεν συνήλθε από το κτύπημα του
1244. Με την αντίσταση σοβαρά ελαττωμένη η
βασιλική οικογένεια της Γαλλίας ισχυροποίησε
την θέση της στη Νότια Γαλλία και τα στρατεύματα έκαμαν μια θριαμβευτική είσοδο στην πόλη
Toulouse το 1251.
Ο Raymond VII, ο γιος του Raymond VI, στο
τέλος αναγκάζεται να ενωθεί με τους ιεροεξεταστές. Το 1249, αναφέρεται από χρονογράφους της
εποχής, έκαψε 80 καθαρούς στην πόλη Agen. Ταυτόχρονα η πίεση της Ιεράς Εξετάσεως πάνω στον
πληθυσμό της Νοτίου Γαλλίας εντείνεται με την
καθημερινή σύλληψη και καταδίκη υπόπτων αιρετικών. Μέχρι το 1250 ο Rainer Sacconi ιεροεξεταστής υπολόγισε πως δεν είχαν παραμείνει στη
Νότια Γαλλία παρά μόνον 200 ηγέτες των Καθαρών. Αυτό σήμαινε ότι η αίρεση των Καθαρών είχε
δεχτεί οριστικό πλήγμα από τους πολέμους, τα
βασανιστήρια, τις φυλακίσεις και το κάψιμο στην
πυρά, και δεν αποτελούσε πλέον σοβαρό κίνδυνο
τόσο για την Εκκλησία της Ρώμης όσο και για τον
βασιλέα της Γαλλίας. Τελικά και η Κυβέρνηση
των Παρισίων βγήκε κερδισμένη από το έργο της
Ιεράς Εξετάσεως καθ’ ότι αποκτούσε δικαιώματα
στις περιουσίες των καταδικασμένων Καθαρών
και μπορούσε τώρα να αποσύρει τα στρατεύματα
από το Νότο. Το έργο των ιεροεξεταστών συνεχίστηκε, βελτιώνοντας τις μεθόδους εξαναγκασμού
για εξασφάλιση παραδοχής, χρησιμοποιώντας ευρέως τα βασανιστήρια. Μέχρι το τέλος του αιώνα
οι φυλακές ήταν γεμάτες από αιρετικούς.
Ό,τι είχε απομείνει από την πίστη των Καθαρών χάθηκε με την κοινή γνώμη τώρα να στρέφεται εναντίον τους. Από την περίοδο 1243 μέχρι το
1244 η πυρά της Ιεράς Εξετάσεως έκαιε ακατάπαυ139

στα και μαζί τους χάθηκαν και οι σπουδαιότεροι
ευγενείς. Οι εναπομείναντες Καθαροί κατέφυγαν
στις πεδιάδες των Πυρηναίων και στη Λομβαρδία.
Σε μια νύχτα στις 4 του Μάρτη μερικοί από τους
αρχηγούς (perfect) κατάφεραν να διαφύγουν με τα
κειμήλια της πίστεως για να τα μεταφέρουν στα
ψηλά βουνά των Πυρηναίων. Τελικά τα στρατεύματα κατέκαψαν το οχυρό, 200 υπερασπιστές κάηκαν επί τόπου και άλλοι τόσοι συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Με την πτώση του τελευταίου οχυρού
των Καθαρών αυτοί έκτοτε δεν συνήλθαν. Η Ιερά
Εξέταση είχε πια ελεύθερο χέρι να αποτελειώσει
οριστικά διά πυρός και σιδήρου ό,τι απόμεινε από
τον πληθυσμό των Καθαρών και των υποστηρικτών τους.
Το ρόλο αυτό τον ανάθεσε στους πράκτορες
της Ιεράς Εξετάσεως, παρέχοντάς τους ελεύθερο
χέρι με τον τρόπο που θα δρούσαν επιτρέποντάς
τους, ανάμεσα στ’ άλλα, χρησιμοποίησης ψυχικής
και σωματικής βίας, βασανιστηρίων για την εκμαίευση παραδοχών, τη μακρά φυλάκιση άνευ δίκης,
την κατάσχεση των περιουσιών όχι μόνο των αιρετικών μα και των ευγενών υποστηρικτών τους
και τελικά την επιβολή της θανατικής ποινής.
Επιβλήθηκε η συστηματική κατάσχεση περιουσιών όχι μόνον των καταδικασθέντων μα και
των αρχόντων που υποστήριζαν την αίρεση. Αποφασίστηκε όπως όλοι οι άντρες άνω των 14 και όλες
οι γυναίκες άνω των 12 όφειλαν να αποκηρύξουν
ενόρκως την αίρεση. Μοναχοί περιόδευαν στις επισκοπές, απειλούσαν και προειδοποιούσαν για τον
κίνδυνο της αίρεσης.
Μεταξύ του Μαΐου 1445 και Αυγούστου 1446
διενεργήθηκε η πιο συστηματική έρευνα – καταγραφή των πεποιθήσεων του πληθυσμού - που
πραγματοποιήθηκε ποτέ κατά το Μεσαίωνα και
είναι στην περίοδο αυτή που οργάνωσε «επιστημονικά» τον τρόπο διώξεως των αιρετικών.
Οι ιεροεξεταστές κλήτευσαν διαδοχικά όλους
ανεξαιρέτως τους κατοίκους που επεκτεινόταν
από την Toulouse έως την Καρκασσόν. Όλοι οι
άντρες άνω των 14 και οι γυναίκες άνω των 12
υποβάλλονταν υποχρεωτικά σε ανάκριση. Μια
από τις μεθόδους της Ιεράς Εξετάσεως ήταν οι
συστηματικές αναβολές. Τρία, πέντε κι ακόμα
δέκα έτη ήταν συνηθισμένο φαινόμενο μεταξύ
της πρώτης ακρόασης του ανακρινομένου και
της τελικής καταδίκης του. Στόχος τους ήταν να
αποκομίσουν μια ολοκληρωμένη και συνολική
εικόνα της αίρεσης. Οι έρευνες με ορμητήριο την
Toulouse έπληξαν καίρια και μόνιμα το χώρο των
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αιρετικών. Οι Καθαροί εκδιωκόμενοι από παντού
κατέφευγαν στην Ιταλία και στα πιο απόμακρα
μέρη των Πυρηναίων.
Η τελική κατατρόπωση της αίρεσης των Καθαρών το πρώτο τρίτο του 14ου και 15ου αιώνα θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ιεράς
Εξετάσεως. Η χρήση βίας από μόνη της δεν στάθηκε ικανή για κατανίκηση των Καθαρών, γιατί μαζί
με την βία κατά των Καθαρών η Καθολική Εκκλησία εισήγαγε μεταρρυθμίσεις στους κόλπους της
ενώ οι Καθαροί έχασαν ταυτόχρονα την σιωπηλή
υποστήριξη και προστασία των ηγετών των μεγάλων αστικών κέντρων. Η ίδια η αίρεση που στηριζόταν στην απόλυτη καθαρότητα της ανθρώπινης
συμπεριφοράς, μπροστά στις διώξεις και τα μαρτύρια βρισκόταν έξω από την πραγματικότητα για
την πλειονότητα των ανθρώπων. Οι κήρυκες των
επαιτικών ταγμάτων βρήκαν μεγάλη απήχηση
στις πόλεις με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι
λαϊκοί για την προώθηση των συμφερόντων του
καθολικισμού, με αποτέλεσμα ν’ αποτελούν εθνοφρουρούς και έλεγχο της περιοχής τους από την
παρουσία αιρετικών. Οι ανακριτές με τον καιρό
είχαν αποκτήσει μεγάλη πείρα με τον τρόπο διεξαγωγής των ανακρίσεων, ανιχνεύοντας τα αδύνατα
σημεία του ανακρινόμενου για να εκμαιεύσει παραδοχές.
Μεγάλος νικητής της διαμάχης αυτής βγήκε
τελικά ο βασιλιάς της Γαλλίας, που επέβαλε ουσιαστικά την εξουσία του στο Νότο, εισάγοντας φεουδαρχικούς τρόπους διακυβέρνησης καταργώντας
την αυτοδιοίκηση των πόλεων. 
■

Αναφορές

Henry C. Lea: A History of the Inquisition of the Middle
Ages (III Volume) Γκέρντ Σβέρχοφ: Ιερά Εξέταση Joseph
R. Strayer: The Albigensian Crusades with a new epilogue
by Carol Lansing
Janet Shirley: The Song of the
- Cather Wars
- A History of the Albigensian Crusades
Steven Runciman: The Medieval Maniche
Gordon Left: Heresy in the Later Middle Ages
1999 – Αποστολές εκπροσώπων του Πάπα κατά της αιρέσεως 1203 – Υπόσχεση Raymond για πάταξη της αιρέσεως
1208 – Δολοφονία του Pier de Castelnau 1209 – Η πρώτη σταυροφορία 1213 – Εγκατάλειψη της πολιορκίας της
Toulouse από τον Simon 1217 – Επιστροφή του Κόμητα
Raymond από την εξορία 1219 – Εγκατάλειψη της νέας
προσπάθειας κατάληψης της Toulouse 1222 – Θάνατος
του Raymond 1229 – Συνθήκη των Παρισίων – Τέλος της
σταυροφορίας 1247 – Fall of Montségur

Eνατενίσεις

Το σύμπλεγμα της οδού Αρμενίας στη Λευκωσία (2010)

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ

ΑΡΜΕΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

l Του Αλέξανδρου-Μιχαήλ Χατζηλύρα
Ερευνητή-Μελετητή

Ιστορική αναδρομή (578-2011)

Υ

πάρχει ένας μακρύς δεσμός ανάμεσα
στην Κύπρο και τους Αρμένιους, που
πιθανόν να ανάγεται στον 5o αιώνα
π.Χ. Ωστόσο, η πραγματική ιστορία
της αρμενικής κοινότητας στο νησί
μας ξεκινά το 578 μ.Χ.: όπως αναφέρει ο Θεοφύλακτος ο Σιμοκάττης, κατά την εκστρατεία του εναντίον του Πέρση Βασιλιά Χοσρόη Α’, ο Στρατηγός
Μαυρίκιος ο Καππαδόκης συνέλαβε 10.090 Αρμένιους κρατούμενους στην Αρζανήνη της Κιλικίας,
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εκ των οποίων περίπου 3.350 μεταφέρθηκαν στην
Κύπρο. Κρίνοντας από τη στρατηγική τοποθεσία
των αποικιών που ίδρυσαν (Αρμενοχώρι, Αρμίνου,
Κορνόκηπος, Πατρίκι, Πλατάνι, Σπαθαρικό, ίσως
και το Μούσερε), είναι πολύ πιθανό ότι υπηρέτησαν
το Βυζάντιο ως μισθοφόροι στρατιώτες και ακρίτες.
Περισσότεροι Αρμένιοι κατέφθασαν επί βασιλείας
του αρμενικής καταγωγής Αυτοκράτορα Ηράκλειου (610-641), που επιχείρησε να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Αρμενικής και Βυζαντινής Εκκλησίας, και επί Καθόλικου (Πατριάρχη) Χοβαννές
Οτζνετσί (717-728), κυρίως για εμπορικούς λόγους.
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Κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο υπηρέτησαν
στην Κύπρο Αρμένιοι στρατηγοί και κυβερνήτες,
όπως ο Αλέξιος, ο Βασίλειος, ο Βαχράμ και Λέων
(910-911), ο οποίος ανέλαβε την ανέγερση της βασιλικής του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Η εκκλησία του Αγίου Λαζάρου φαίνεται ότι υπήρξε
αρμενική το 10ο αιώνα και ότι κατά τη Λατινοκρατία χρησιμοποιόταν από Αρμενοκαθολικούς.
Αφού ο πατρίκιος Νικήτας Χαλκούτζης απελευθέρωσε το 965 την Κύπρο από τις αραβικές επιδρομές, οι οποίες ταλαιπωρούσαν την Κύπρο ήδη
από το 632, Αρμένιοι μισθοφόροι μεταφέρθηκαν
εδώ για να προστατέψουν την πολιτική κυριαρχία του νησιού.
Οι πολυάριθμοι Αρμένιοι απαιτούσαν την
ανάλογη πνευματική ποιμαντορία, γι’ αυτό και
το 973 ο Καθόλικος Χατσίκ Α’ ίδρυσε την Αρμενική Επισκοπή στη Λευκωσία. Στα χρόνια που
πέρασαν, πολλοί Αρμενοκύπριοι ιεράρχες συμμετείχαν σε σημαντικές εκκλησιαστικές συνόδους,
ενώ κάποιοι (όπως ο Χορέν Α’, 1963-1983) ανήλθαν μέχρι και τον πατριαρχικό θώκο της Κιλικίας. Ιστορικά, η Αρμενική Μητρόπολη Κύπρου
τελούσε υπό τη δικαιοδοσία του Καθολικάτου
(Πατριαρχείου) της Κιλικίας· ωστόσο, κατά καιρούς βρισκόταν υπό το Αρμενικό Πατριαρχείο της
Κωνσταντινούπολης (1759-1775, 1800-1812, 18611864, 1908-1926), το Αρμενικό Πατριαρχείο της
Ιερουσαλήμ (1775-1800, 1812-1837, 1888-1908),
ακόμη και το Καθολικάτο του Ετσμιατζίν (18641888). Από τις τρεις θρησκευτικές ομάδες, μόνοι
οι Αρμένιοι έχουν συνεχή παρουσία Επισκόπων
καθ’ όλη την οσμανική κατοχή.
Μεταξύ 1136-1138, ο Αυτοκράτορας Ιωάννης
Β’ Κομνηνός μετακίνησε ολόκληρο τον πληθυσμό
της αρμενικής πόλης Τελ Χαμντούν στην Κύπρο.
Το 1185 ο Ισαάκιος Κομνηνός αυτοανακηρύχθηκε
«Αυτοκράτορας της Κύπρου» και νυμφεύθηκε την
κόρη του Αρμένιου πρίγκηπα της Κιλικίας Τορός
Β’ και έφερε μαζί του Αρμένιους ευγενείς και πολεμιστές, πολλοί από τους οποίους υπερασπίστηκαν μαζί με τους ντόπιους το νησί εναντίον του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου (1191) και των Ναϊτών
Ιπποτών (1192).
Μετά την αγορά της Κύπρου από τον τιτουλάριο Βασιλιά της Ιερουσαλήμ Γκυ ντε Λουζινιάν το
1192, έλαβε χώρα μια μαζική μετανάστευση Αρμενίων και άλλων αστών, ευγενών, ιπποτών και
πολεμιστών από τη Δυτική Ευρώπη, το Λεβάντε
και την Κιλικία, στους οποίους δόθηκαν απλόχερα
γαίες, φέουδα και προνόμια. Λόγω της εγγύτητάς
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τους, των εμπορικών τους σχέσεων και μιας σειράς
βασιλικών και αριστοκρατικών γάμων, τα Βασίλεια Κύπρου και Κιλικίας αλληλοσυνδέθηκαν. Κιλικιοαρμένιοι αναζήτησαν καταφύγιο στην Κύπρο
μετά την Πτώση της Ιερουσαλήμ (1267), την Κατάκτηση της Άκρας (1291), την επίθεση των Σαρακηνών (1322), τις επιθέσεις των Μαμελούκων (1335
και 1346) και την οθωμανική κατάκτηση (1403 και
1421), ενώ το 13ο αιώνα Ελληνοκύπριοι ιεράρχες
κατέφυγαν στην Κιλικία για να γλυτώσουν από
την αφόρητη πίεση για εκλατινισμό τους. Λόγω
της συνεχούς παρακμής της Μικρής Αρμενίας, ο
τελευταίος της Βασιλιάς Λέων Ε’ κατέφυγε στην
Κύπρο το 1375. Μετά το θάνατό του στο Παρίσι το
1393, ο τίτλος του και τα προνόμιά του μεταφέρθηκαν στον εξάδελφό του, Βασιλιά Ιάκωβο Α’ Λουζινιανό, στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας το 1396·
στη συνέχεια, ο βασιλικός θυρεός έφερε επίσης το
λέοντα της Αρμενίας. Αρμένιοι πολέμησαν κατά
των Γενουατών στην περιοχή του Ξερού (1373),
κατά των Σαρακηνών στο χωριό Στύλλοι (1425)
και κατά των Μαμελούκων στην περίφημη Μάχη
της Χοιροκοιτίας (1426). Το 1441 Αρμένιοι και Σύριοι από τη Συρία και την Κιλικία παροτρύνθηκαν
να εγκατασταθούν στην Αμμόχωστο.
Κατά τη Φραγκοκρατία και την Ενετοκρατία
(1192-1489 και 1489-1570), υπήρχαν αρμένικες
εκκλησίες στη Λευκωσία, την Αμμόχωστο, το
Σπαθαρικό, τον Κορνόκηπο, το Πλατάνι και αλλού, ενώ η Αρμενική ήταν μια από τις επίσημες
γλώσσες της Κύπρο. Οι χρονικογράφοι Λεόντιος
Μαχαιράς, Γεώργιος Βουστρώνιος και Φλώριος
Βουστρώνιος μας πληροφορούν ότι Αρμένιοι της
Λευκωσίας είχαν την Επισκοπή τους και ζούσαν
στη δική τους συνοικία, που ονομαζόταν Αρμενία
ή Αρμενογειτονιά. Στην Αμμόχωστο, ιδρύθηκε μια
Επισκοπή το 12ο αιώνα και οι Αρμένιοι ζούσαν
γύρω από τη συριακή ενορία· ιστορικά έγγραφα
υποδεικνύουν την παρουσία ενός σημαντικού
μοναστικού και θεολογικού κέντρου εκεί, στο
οποίο λέγεται ότι είχε σπουδάσει ο Άγιος Νερσής
ο Λαμπροναίος (1153-1198). Οι Αρμένιοι τότε είχαν
στην κατοχή τους αποθήκες έλεγχαν δε μεγάλο
τμήμα του εμπορίου. Μέχρι το 1425 το φημισμένο
Αρμενομονάστηρο - αρχικά το κοπτικό μοναστήρι
του Αγίου Μακαρίου κοντά στη Χαλεύκα - δόθηκε
στους Αρμένιους, ενώ κάποια στιγμή πριν από το
1504 το βενεδικτινό γυναικείο μοναστήρι της Παναγίας της Τύρου (Σουρπ Αστβατζατζίν) στη Λευκωσία περιήλθε στην κατοχή των Αρμενίων. Κατά
τη Λατινοκρατία, υπήρχε μικρός αριθμός Αρμενοκαθολικών στην Κύπρο.
Eνατενίσεις

Χριστιανούς να γίνουν Λινοβάμβακοι (Κρυπτοχριστιανοί) ή να ασπαστούν το Ισλάμ· υπάρχουν μαρτυρίες για Αρμένιους Λινοβάμβακους στα χωριά
Άγιος Ιάκωβος, Άγιος Χαρίτων, Αρμενοχώρι, Άρτεμη, Κορνόκηπος, Μελούντα, Πλατάνι, Σπαθαρικό
κτλ. Στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, μικρός αριθμός Αρμενίων έγιναν Καθολικοί,
μετά από μια σειρά γάμων με εύπορες λατινικές
οικογένειες.

Η παλιά εκκλησία της Παναγίας στην τουρκοκρατούμενη σήμερα Λευκωσία (1960)
Κατά την οθωμανική κατάληψη (1570-1571),
στρατολογήθηκαν υποχρεωτικά περίπου 40.000
Οθωμανοαρμένιοι τεχνίτες. Πολλοί απ’ όσους επέζησαν εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Λευκωσία,
όπου με φιρμάνι του Σουλτάνου Σελήμ Β’ (Μάιος
1571) τους παραχωρήθηκε το βενεδικτινό μοναστήρι της Παναγίας της Τύρου, καθώς και η φύλαξη της
Πύλης Πάφου (το προνόμιο αυτό χρησιμοποιήθηκε
για μικρό μόνο χρονικό διάστημα, εξαιτίας των μεγάλων δαπανών που απαιτούνταν), ενώ η Αρμενική Μητρόπολη αναγνωρίστηκε ως Εθναρχία, μέσω
του θεσμού των μιλλέτ. Με τη νέα τάξη πραγμάτων,
έσβησε η κοινότητα της Αμμοχώστου και η εκεί
Επισκοπή καταργήθηκε, καθώς ολόκληρη η περιτειχισμένη πόλη έγινε απαγορευμένη για τους μη
μουσουλμάνους μέχρι τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας. Στη Λευκωσία, ωστόσο, άκμασαν: προικισμένοι με το δαιμόνιο της εργατικότητας, οι Αρμένιοι εξασκούσαν επικερδή επαγγέλματα. Στις αρχές
του 17ου αιώνα Περσοαρμένιοι εγκαταστάθηκαν
εδώ ως έμποροι μεταξιού, όπως έκαναν το 18ο και 19ο
αιώνα εύπορες οθωμανοαρμενικές οικογένειες. Στο
Μπετεστάν (την καλυμμένη αγορά της Λευκωσίας)
υπήρχαν πολλοί Αρμένιοι έμποροι και στις αρχές
του 19ου αιώνα ο κορυφαίος πολίτης της Λευκωσίας
ήταν ένας Αρμένιος έμπορας ονόματι Σαρκίς. Μεγάλοι γαιοκτήμονες του 19ου ήταν ο Αρτίν Μπέης Μελικιάν και ο Αγάς Αρτίν Μπογός Εραμιάν.
Ωστόσο, σε μικρό χρονικό διάστημα, ο αριθμός
των Αρμενίων μειώθηκε δραματικά λόγω της δυσβάστακτης φορολογίας και της σκληρότητας της
οθωμανικής διοίκησης, εξαναγκάζοντας πολλούς
Eνατενίσεις



Τον Ιούλιο του 1821 η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν μερικοί Κύπριοι υποστήριξαν την Ελληνική Επανάσταση. Έλληνες, Φράγκοι, Αρμένιοι και
Μαρωνίτες απαγορευόταν να φέρουν οποιοδήποτε
όπλο, ενώ ανάμεσα στους κληρικούς που εκτελέστηκαν ήταν και ο Αρμένιος ιερέας της Λευκωσίας. Στον απόηχο των 470 εκτελέσεων, οι Οθωμανοί
κατέστρεψαν τα μέγαρα των Ελλήνων και των
Αρμενίων Ορθοδόξων στη Λευκωσία, αφήνοντας
μόνο ένα όροφο, υποβιβάζοντας έτσι την ευνοϊκή
θέση τους στην κοινωνία. Σταδιακά, ωστόσο παρατηρήθηκαν κάποιες βελτιώσεις υπό το φως του
Χάττ-ι Σερίφ του Γκιουλχανέ, το οποίο εισήγαγε τις
μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ (1839-1876).
Στο ντιβάνι (μετζλίς ιταρέ) που συστάθηκε το
1839, ο Αρμένιος Επίσκοπος συμμετείχε πλάι στον
Έλληνα Αρχιεπίσκοπο και το Μαρωνίτη Επίσκοπο. Μετά το 1850 εργοδοτήθηκαν μερικοί Αρμένιοι
στη δημόσια υπηρεσία, όπως ο Μπογός Εραμιάν
από τη Δευτερά, ο οποίος υπήρξε ο Διευθυντής
του Θησαυροφυλακίου της οθωμανικής διοίκησης
στο νησί, ενώ η αρμενική εκκλησία στη Λευκωσία
ήταν από τις πρώτες στην Κύπρο που απόκτησαν
καμπαναριό (1860). Επιπλέον, το άνοιγμα της Διώρυγας του Σουέζ το 1869 ωφέλησε τους Αρμένιους
και τους άλλους εμπόρους του νησιού. Με βάση διάφορες εκτιμήσεις, η αρμενοκυπριακή κοινότητα
του 19ου αιώνα αριθμούσε μεταξύ 150-250 άτομα,
η πλειοψηφία των οποίων ζούσε στη Λευκωσία, με
μικρότερους αριθμούς να ζούσαν στην Αμμόχωστο, τη Λάρνακα, βόρεια και νότια της Λευκωσίας
(ιδιαίτερα στη Δευτερά και την Κυθρέα) και, φυσικά, στην περιοχή του Αρμενομονάστηρου.
Η άφιξη των Βρετανών τον Ιούλιο του 1878 και
η προοδευτική τους διοίκηση βελτίωσε σημαντικά
την κατάσταση της ήδη ευημερούσας αλλά μικρής
αρμενικής κοινότητας του νησιού. Γνωστοί για
τις γλωσσικές τους δεξιότητες, αρκετοί Αρμένιοι
συμβλήθηκαν στην Κύπρο για να εργαστούν ως
διερμηνείς στα κονσουλάτα και τη βρετανική διοίκηση, με προεξάρχοντα τον Κωνσταντινουπολίτη
Απισογόμ Ουτιτζιάν, που υπηρέτησε ως ο πρώτος
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επίσημος μεταφραστής των οθωμανικών κειμένων (1878-1919). Ο αριθμός των Αρμενίων στην
Κύπρο αυξήθηκε σημαντικά μετά τις μαζικές
απελάσεις, τις τρομερές σφαγές και τη Γενοκτονία που διέπραξαν οι Οθωμανοί και οι Νεότουρκοι
(1894-1896, 1909 και 1915-1923): η Κύπρος άνοιξε
απλόχερα τις αγκάλες της για να υποδεχθεί περισσότερους από 10.000 πρόσφυγες από την Κιλικία,
τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι
κατέφθασαν στη Λάρνακα και τα άλλα λιμάνια,
μερικοί κατά τύχη, άλλοι από πρόθεση.
Αν και οι πλείστοι έκαμαν διευθετήσεις για να
εγκατασταθούν αλλού, περίπου 1.500 από αυτούς
αποφάσισαν να μείνουν, φέρνοντας μια νέα πνοή
στην παλιά κοινότητα. Εργατικοί, καλλιεργημένοι
και φιλοπρόοδοι, δεν άργησαν να ορθοποδήσουν
στη φιλόξενη Κύπρο μας και να καθιερωθούν ως
άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων και των επιστημών, ικανοί έμποροι και επιχειρηματίες, αξεπέραστοι τεχνίτες, τυπογράφοι και φωτογράφοι, πρωτοπόροι επαγγελματίες, συμβάλλοντας έτσι στην
ανάπτυξη της Κύπρου. Εκ φύσεως νομοταγείς, οι
Αρμενοκύπριοι πάντοτε είχαν υψηλό προφίλ με
τη βρετανική διοίκηση και πολλοί έγιναν δημόσιοι
λειτουργοί και αστυνομικοί ή εργοδοτούνταν στον
Κυπριακό Κυβερνητικό Σιδηρόδρομο και την Cable
and Wireless. Οι Αρμένιοι ήσαν οι πρώτοι κλειδαράδες και ωρολογάδες, αυτοί που έφεραν τον κινηματογράφο στην Κύπρο και αυτοί που εισήγαγαν το
γύρο, τις κούπες, τα λαχματζιούν, τους λοκμάδες
και τα παστά χρυσόμηλα στην κυπριακή κουζίνα,
όλα πολύ δημοφιλή σήμερα. Κατά τις δεκαετίες
1920-1950, μερικοί Αρμενοκύπριοι εργάστηκαν στα
μεταλλεία αμιάντου στο Αμίαντο και στα μεταλλεία χαλκού στο Μαυροβούνι και τη Σκουριώτισσα,
πολλοί από τους οποίους υπήρξαν συνδικαλιστές.
Μερικοί Αρμενοκύπριοι συμμετείχαν στον
Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και τους δύο
Παγκόσμιους Πολέμους (1914-1918 & 1939-1945).
Επίσης, η Ανατολική Λεγεώνα (αργότερα ονομάστηκε Αρμενική) συγκροτήθηκε και εκπαιδεύτηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 1916 και Μαΐου 1918 στο
χωριό Μοναρκά, κοντά στο Μπογάζι, αποτελούμενη από πέραν των 4.000 εθελοντών Αρμενίων της
Διασποράς που πολέμησαν κατά της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Μερικοί Αρμένιοι πρόσφυγες κατέφθασαν από την Παλαιστίνη (1947-1949) και
την Αίγυπτο (1956-1957). Εδώ να αναφέρουμε ότι
1

Χάρη στον Εκπρόσωπο Βαρτκές Μαχτεσιάν και το Σύνδεσμο Αποφοίτων, με μόνιμο διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών Νεοκλή Συλικιώτη στις 02/03/2007, το 60% της συνολι-
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κάποιοι Αρμενοκύπριοι ψήφισαν υπέρ της Ένωσης στο δημοψήφισμα στις 15 Ιανουαρίου 1950,
ενώ τμήμα της κοινότητας υποστήριξε τον ένοπλο
αγώνα για αυτοδιάθεση, με κάποιους να συμμετείχαν ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα της
ΕΟΚΑ (1955-1959). Ωστόσο, αρκετοί μετανάστευσαν λόγω της πολιτικής αστάθειας.
Η αρμενοκυπριακή κοινότητα ευημερούσε
καθ’ όλη τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας (18781960), δημιουργώντας συνδέσμους, χορωδίες, ομάδες προσκόπων, αθλητικές ομάδες, μουσικά σύνολα, εκκλησίες και κοιμητήρια. Η αδιαμφισβήτητη
«παγκύπρια» προσωπικότητα της εποχής υπήρξε ο
μουσικός Βαχάν Μπετελιάν, με πολύπλευρη δράση
και επαφή με όλες τις κοινότητες του νησιού, ενώ
αρκετοί άλλοι Αρμενοκύπριοι είχαν τη δική τους
συνεισφορά σε διάφορους τομείς, όπως τη μελέτη
και τα γράμματα, το φωτορεπορτάζ και τη φωτογραφία, τον προσκοπισμό, την ιατρική και οδοντιατρική, το εμπόριο και τις επιχειρήσεις κτλ. Εξετάζοντας τις απογραφές πληθυσμού της Αγγλοκρατίας,
παρατηρούμε μια αυξομείωση του αριθμού των Αρμενίων στην Κύπρο: περίπου 200 το 1881, 290 το
1891, 555 το 1901, 615 το 1911, 1.575 το 1921, 3.615
το 1931, 3.960 το 1946, 4.550 το 1956 και 3.628 το
1960.
Παράλληλα, ιδρύθηκαν διάφορα αρμενικά
σχολεία στη Λευκωσία, τη Λάρνακα, τη Λεμεσό,
την Αμμόχωστο και τον Αμίαντο, συμπεριλαμβανομένου του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Μελκονιάν. Με πολλούς τρόπους μοναδικό σε ολόκληρη
την Αρμενική Διασπορά, κτίστηκε στην Αγλαντζιά μεταξύ 1924-1926, με τη γενναιόδωρη και
φιλάνθρωπη δωρεά των καπνεμπόρων αδελφών
Κρικόρ και Καραμπέτ Μελκονιάν, με αρχικό σκοπό να στεγάσει και να εκπαιδεύσει 500 ορφανά της
Γενοκτονίας (1926-1940), τα οποία φύτεψαν τα δέντρα μπροστά από το σχολείο εις μνήμην των σφαγιασθέντων συγγενών τους. Από το 1934 λειτούργησε ως σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με
οικοτροφείο και σταδιακά απέκτησε διεθνή ακτινοβολία. Μέχρι και το άδικο κλείσιμό του το 2005,
είχε συνολικά 1.828 απόφοιτους από 30 και πλέον
χώρες, πρεσβευτής της Κύπρου ανά την υφήλιο.
Το Μελκονιάν επηρέασε με πολλαπλούς τρόπους
την κοινότητα, αφού εκεί δίδασκαν γνωστοί Αρμένιοι διανοούμενοι, συγγραφείς και καλλιτέχνες,
διοργανώνονταν διάφορες εκδηλώσεις και υπήρξε
κής έκτασης κηρύχθηκε ως χώρος εθνικής κληρονομιάς. Ο
αγώνας για την επαναλειτουργία του συνεχίζεται…

Eνατενίσεις

φάρος ελπίδας για την απανταχού αρμενοφωνία
και φυτώριο πολιτισμού για τον αρμενισμό1.
Η λήξη του απελευθερωτικού αγώνα της
ΕΟΚΑ (1955-1959) βρήκε τους Αρμενοκυπρίους να είχαν σφυρηλατήσει ισχυρούς δεσμούς με
τους υπόλοιπους Κυπρίους. Με την ανεξαρτησία
της Κύπρου, στις 16 Αυγούστου 1960, σύμφωνα
με το Άρθρο 2 & 3 του Συντάγματος, οι Αρμένιοι, οι Λατίνοι και οι Μαρωνίτες αναγνωρίστηκαν
ως «θρησκευτικές ομάδες». Στο δημοψήφισμα που
διεξάχθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1960 και οι τρεις
θρησκευτικές ομάδες επέλεξαν να ανήκουν στην
ομόθρησκη ελληνοκυπριακή κοινότητα (όπως
ήταν αναμενόμενο), το οποίο κατά συνέπεια καθόρισε τις πολιτικές τους επιλογές στο παιγνίδι της
διακοινοτικής διαμάχης και επηρέασε κάπως τις
σχέσεις τους με τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι με
τη σειρά τους τις έβλεπαν ως προέκταση των ελληνοκυπριακών πολιτικών επιλογών, γι’ αυτό και είχαν παρόμοια ή και χειρότερη αντιμετώπιση κατά
τις διακοινοτικές ταραχές (1963-1964), μετά την
τουρκοκυπριακή ανταρσία, και κατά τη βάρβαρη

Πανοραμική φωτογραφία του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Μελκονιάν (1926)
και άνομη τουρκική εισβολή (1974).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 109
του Συντάγματός μας, στους Αρμενοκύπριους δόθηκε πολιτική αντιπροσώπευση: ως αποτέλεσμα
της επιλογής τους να ανήκουν στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, ένας Αρμένιος συμμετείχε στα εκ
Λευκωσίας μέλη της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης, η οποία λειτουργούσε ως κάτω Βουλή,
με δικαιοδοσία σε θρησκευτικά, εκπαιδευτικά και
πολιτιστικά θέματα. Μετά την αποχώρηση των
Τουρκοκυπρίων από το κοινό κράτος το 1963 και
τη μεταφορά των νομοθετικών εξουσιών της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης στη Βουλή των
Eνατενίσεις



Αντιπροσώπων το 1965, αποφασίστηκε ότι οι Εκπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων θα εξακολουθούσαν να αντιπροσωπεύουν τις κοινότητές
τους στη Βουλή για θέματα που αφορούν την αρμοδιότητα της Συνέλευσής τους και ότι η Βουλή
θα ζητούσε τη γνώμη τους πριν να νομοθετήσει
επί σχετικών θεμάτων (Νόμος 12/1965). Το Άρθρο 110 & 3 αναγνωρίζει τη διοικητική αυτονομία
των Εκκλησιών των θρησκευτικών ομάδων, όπως
αυτή καθιερώθηκε με το Χάττι Χουμαγιούν το
1856. Σύμφωνα με το Άρθρο 111, διατηρούνται οι
αρμοδιότητες των οικείων Εκκλησιών αναφορικά
με ζητήματα προσωπικού θεσμού.
Κατά την τουρκοκυπριακή ανταρσία του 19631964, η αρμενοκυπριακή κοινότητα δέχθηκε ιδιαίτερα σκληρό πλήγμα, καθώς 231 τουρκόπληκτες
αρμενοκυπριακές οικογένειες εκδιώχθηκαν από
τον Αρμενομαχαλλά, ο οποίος καταλήφθηκε από
εξτρεμιστές Τουρκοκύπριους: καταλήφθηκαν το
κτίριο της Μητρόπολης, η μεσαιωνική εκκλησία
της Παναγίας, το σχολείο Μελικιάν-Ουζουνιάν,
το ιστορικό Μνημείο της Γενοκτονίας, τα οικήματα της Αρμενικής Λέσχης, της AYMA και του
AGBU, καθώς και Αρμενική Ευαγγελική εκκλησία· απροσπέλαστη κατέστη και η εκκλησία της
Παναγίας του Καντσβώρ στην περιτειχισμένη Αμμόχωστο. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ έθεσε τις
εκκλησίες Αγίου Δομετίου και Αγίας Παρασκευής
στη διάθεση των Αρμενίων της Λευκωσίας και
της Αμμοχώστου, αντίστοιχα. Με την αρωγή της
κυβέρνησης, η μικρή αλλά εργατική αρμενική
κοινότητα της Κύπρου κατάφερε να αναπληρώσει
τις απώλειές της και συνέχισε να ευημερεί στις
υπόλοιπες αστικές περιοχές, συμβάλλοντας πολιτιστικά και κοινωνικοοικονομικά στην ανάπτυξη
της πατρίδας μας.
Η βάρβαρη και άνομη τουρκική εισβολή του
1974 έπληξε και την αρμενοκυπριακή κοινότητα: προσφυγοποιήθηκαν περίπου 4-5 οικογένειες
που ζούσαν στην Κερύνεια, 30 οικογένειες στη
Λευκωσία και 40-45 οικογένειες στην Αμμόχωστο, βομβαρδίστηκε ο κοιτώντας των αγοριών του
Μελκονιάν, πλήγηκε από όλμους το κοιμητήριο
στον Άγιο Δομέτιο και μια Αρμενοκύπρια είναι
έκτοτε αγνοούμενη. Τα τουρκικά στρατεύματα
κατέλαβαν επίσης το ιστορικό Αρμενομονάστηρο
στον Πενταδάκτυλο, το οποίο σήμερα είναι βουβό, λεηλατημένο και ημι-ερειπωμένο. Τα πλήγματα αυτά, σε συνδυασμό με το κύμα του νερκάγτ (μετανάστευση προς τη σοβιετική Αρμενία,
1962-1964) και την αποδημία προς τη Βρετανία,
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την Αμερική, τον Καναδά και την Αυστραλία,
μείωσαν σημαντικά το μέγεθος της κοινότητας:
σύμφωνα με καταγραφή που διενήργησε η Μητρόπολη στα μέσα του 1978, υπήρχαν μόνο 1.787
Αρμένιοι στην Κύπρο.
Στις 24 Απριλίου 1975, η Κύπρος έγινε η πρώτη
ευρωπαϊκή χώρα (και η δεύτερη παγκοσμίως, μετά
την Ουρουγουάη) που αναγνώρισε την Αρμενική
Γενοκτονία, με το Ψήφισμα 36, το οποίο κατέθεσε
ο Εκπρόσωπος Δρ Αντρανίκ Λ. Αστζιάν και ενέκρινε ομόφωνα η Βουλή. Ο Εκπρόσωπος Αράμ Καλαϊτζιάν είχε ουσιαστική συμβολή στην κατάθεση
και ομόφωνη ψήφιση των Ψηφισμάτων 74/1982
και 103/1990. Παρά τα δικά της προβλήματα, η
Κύπρος αποτέλεσε καταφύγιο για Αρμένιους πολιτικούς και οικονομικούς πρόσφυγες που κατέφθασαν λόγω του εμφύλιου πολέμου στο Λίβανο (19751990), των εξεγέρσεων στη Συρία (1976-1982), της
ισλαμικής επανάστασης στο Ιράν και του πολέμου
Ιράν-Ιράκ (1978-1988), καθώς και λόγω της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης (1991), κάποιοι
από τους οποίους εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην
Κύπρο. Σε καταγραφή που διενήργησε η Μητρόπολη στα μέσα του 1987, υπήρχαν 2.740 Αρμένιοι.
Εκτός από τους πολυάριθμους αυτούς μετανάστες,
η δυναμική της κοινότητας έχει αλλάξει με τον αυξημένο αριθμό γάμων με Ελληνοκύπριους. Βάσει
του Ευρωπαϊκού Χάρτη Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η
Αρμενική αναγνωρίστηκε ως μειονοτική γλώσσα
της Κύπρου στις 01/12/2002.

Σημερινή κατάσταση
Η αρμενοκυπριακή κοινότητα έχει μια έντονη
και δυναμική παρουσία στο νησί μας, συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα στην πολυπολιτισμικότητα
της κοινής μας πατρίδας και αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του μωσαϊκού που ονομάζεται
κυπριακός πολιτισμός. Σήμερα υπολογίζεται ότι
οι Αρμένιοι στην Κύπρο ανέρχονται σε περισσότερα από 3.500 άτομα (περίπου 2.500 από την Κύπρο,
500 από την Αρμενία και 500 από το εξωτερικό),
εκ των οποίων 65% διαμένουν στη Λευκωσία, 20%
στη Λάρνακα, 10% στη Λεμεσό και 5% στην Πάφο

και μερικά χωριά. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία (95%) είναι Αρμενορθόδοξοι, με μικρούς αριθμούς Αρμενοκαθολικών και Αρμενίων Προτεσταντών. Αντιπροσωπεύονται από εκλελεγμένο Εκπρόσωπο στη Βουλή (από το 2006 ο κος Βαρτκές
Μαχτεσιάν)2, ενώ υπάρχει και ο μουχτάρης της
ενορίας Καραμάν Ζατέ (από το 2011 ο Μεγκερντίτς
Κουγιουμτζιάν)3.
Η Αρμενική Μητρόπολη Κύπρου στεγάζεται σε ιδιόκτητο οίκημα επί της οδού Αρμενίας
(1984)4 , στο υπόγειο του οποίου βρίσκεται η αίθουσα «Βαχράμ Ουτιτζιάν», στην οποία διοργανώνεται πληθώρα εκδηλώσεων. Θρησκευτικός
ηγέτης της κοινότητας είναι Πατριαρχικός Βικάριος υπόλογος στον Καθόλικο (Πατριάρχη)
του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας (από το 1997
ο Αρχιεπίσκοπος Βαρουζάν Χεργκελιάν). Το καταστατικό της Μητρόπολης αποτελείται από 102
άρθρα και, στην παρούσα του μορφή, ισχύει από
το 2010. Τη διοίκηση ασκεί η Αρμενική Εθναρχία Κύπρου, μέσω του Θρονικού Συμβουλίου και
του Εκτελεστικού Συμβουλίου, με Προέδρους
τους Σεμπούχ Ταβιτιάν και Τζων Γκεβεριάν (από
το 2007 και το 2011, αντίστοιχα). Υπάρχουν, επίσης, οι τοπικές ενοριακές επιτροπές (Λευκωσία,
Λάρνακα, Λεμεσός), η επιτροπή χριστιανικής
κατήχησης και η επιτροπή κυριών. Η Μητρόπολη στηρίζεται με ετήσια χορηγία €59.800 από
την κυπριακή κυβέρνηση, η οποία καταβάλλει
και τους μισθούς των ιερωμένων της.
Η κοινότητα διαθέτει τα Δημοτικά Σχολεία
Ναρέκ (Λευκωσία: 1972, Λάρνακα: 1996, Λεμεσός:
2008)5 και το Γυμνάσιο Ναρέκ (Λευκωσία: 2005),
τα οποία έχουν κοινό Διευθυντή (από το 2009 η
Βέρα Ταχμαζιάν) και εποπτεύονται από την αυτόνομη Σχολική Εφορεία Αρμενικών Σχολείων, τα
μέλη της οποίας διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο,
ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού, ο οποίος διαβουλεύεται με τον Εκπρόσωπο. Από το 2009, Πρόεδρος της 11μελούς Εφορείας είναι ο Βαρτάν Ταστζιάν. Τα σχολεία Ναρέκ
είναι τρίγλωσσα, με περίπου 185 μαθητές, και η
ύλη που καλύπτουν είναι αντίστοιχη με αυτή των
δημοσίων σχολείων, ενισχυμένη με πρωινά και

απογευματινά υποχρεωτικά μαθήματα αρμένικης γλώσσας, ιστορίας και γεωγραφίας, καθώς και
δραστηριότητες που καλλιεργούν την αρμένικη
κουλτούρα.
Στην Κύπρο υπηρετούν δύο Αρμένιοι ιερείς,
ο π. Μομίκ Χαπεσιάν, εφημέριος της εκκλησίας
της Παναγίας (Λευκωσία, 1981), και ο π. Μαστότς
Ασκαριάν, που λειτουργεί εναλλάξ τις εκκλησίες του Αγίου Στεφάνου (Λάρνακα, 1909) και του
Αγίου Γεωργίου (Λεμεσός, 1939). Στη Λευκωσία
υπάρχουν επίσης τα παρεκκλήσια του Αγίου
Παύλου (1892), της Αναστάσεως (1938) και του
Αγίου Παντοσώτηρος (1997). Μετά από την ευγενή παραχώρηση του Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιου, από το 2008 τελούνται σε τακτά διαστήματα
λειτουργίες στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου
στη Χλώρακα. Στη Λευκωσία λειτουργούν δύο
αρμενικά κοιμητήρια, ένα στον Άγιο Δομέτιο
(1931) και ένα στην Κάτω Δευτερά (1998), υπάρχει δε και το πρόσφατα αναστηλωμένο αρχαίο αρμενικό κοιμητήριο στην περιοχή Λήδρα Πάλας
(περί το 1810). Στη Λάρνακα και τη Λεμεσό λειτουργούν από ένα αρμενικό κοιμητήριο (1897 και
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μπλεγμα, τα οικήματα των συλλόγων και μεγάλος αριθμός
αρμενοκυπριακών οικιών και καταστημάτων.
4 Ύστερα από διαβήματα του Επισκόπου Ζαρέχ Αζναβοριάν,
το Συμβούλιο Βελτιώσεως Στροβόλου μετονόμασε την οδό
Κύκλωπος σε οδό Αρμενίας, στις 10/12/1979, ως χειρονομία
αλληλεγγύης προς τον αδελφό αρμενικό λαό.

Eνατενίσεις

Στο χώρο του Μελκονιάν βρίσκεται το καλλιμάρμαρο Μαυσωλείο των Ευεργετών, Κρικόρ και
Καραμπέτ Μελκονιάν (1956), το δίδυμο μνημείο
από πουρόπετρα για το Αρμενικό Αλφάβητο και
τη Μητέρα Αρμενία (1981), το μαρμάρινο άγαλμα
του Αλέκ Μανουκιάν (1990), καθώς και οι αμμολίθινες προτομές του Αγίου Μεσρώπ Μαστότς, του
Χοβαννές Αϊβαζόφσκι, του Χακόπ Μεγαπάρτ, του
Αρχιμανδρίτη Κομιτάς, του Στρατηγού Αντρανίκ,
του Βαχάν Τεκεγιάν και του Μοβσές Χορενατσί,
σημαντικών πυλώνων της αρμενικής ιστορίας και
γραμμάτων. Στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας
βρίσκεται το Μνημείο της Γενοκτονίας, στο σημείο όπου χιλιάδες Αρμένιοι πρόσφυγες αποβιβάστηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο (2008), ενώ
μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
στη Λεμεσό βρίσκεται μια σταυρόπετρα από πέτρα
τουφ (2008)8.

Όσον αφορά τα μνημεία, στο προαύλιο του

Οι Αρμένιοι της Κύπρου πάντοτε υπήρξαν
μια ιδιαίτερα δραστήρια και οργανωμένη κοινότητα. Τα αρμενοκυπριακά σωματεία διοργανώνουν πληθώρα ψυχαγωγικών, κοινωνικών,
πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και
φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, κατασκηνώσεων
και εκδρομών, τονώνοντας το κοινοτικό πνεύμα των μελών τους, αλλά ταυτόχρονα και τους

Οι χρονολογίες αναφέρονται στο έτος κατά το οποίο εγκαινιάστηκαν τα σημερινά σχολικά κτίρια. Αρμενικό σχολείο
υπάρχει στη Λευκωσία από το 1870, στη Λάρνακα από το
1909 και στη Λεμεσό από το 1928.
6 Οι σταυρόπετρες (χατσκάρ) είναι σκαλιστές πέτρες, διακοσμημένες με μοτίβα φυτών και σταυρούς. Η τεχνική ανάγεται στον 9ο αιώνα και αρχικά χρησιμοποιούνταν ως επιτύμβιες ή αναμνηστικές στήλες.

7 Το Αρμενικό Αλφάβητο «ανακάλυψε» ο Άγιος Μεσρώπ
Μαστότς το 405, με θεϊκή έμπνευση, με σκοπό να καταγράψει το Ευαγγέλιο στην Αρμενική Γλώσσα. Έντονη είναι η
επίδραση των ελληνικών γραμμάτων σε αυτό.
8 Σήμερα, ιδιόκτητο οίκημα διαθέτουν το AGBU Λευκωσίας (1989) και Λάρνακας (2011), καθώς και η AYMA (1987),
ενώ η Αρμενική Λέσχη και το «Νορ Σερούντ» στεγάζονται σε
ενοικιαζόμενους χώρους.

Πανοραμική φωτογραφία του Αρμενομονάστηρου (1960)
1960, αντίστοιχα).

5
2 Οι προηγούμενοι Εκπρόσωποι ήσαν οι Μπερτζ Τιλμπιάν
(1960-1970), Δρ. Αντρανίκ Λ. Αστζιάν (1970-1982), Αράμ
Καλαϊτζιάν (1982-1995), Πετρός Καλαϊτζιάν (1995-2005)
και Δρ Βαχάκν Αταμιάν (2005-2006).
3 Γνωστή και ως «Αρμενομαχαλλάς», στην τουρκοκρατούμενη σήμερα ενορία της Λευκωσίας, βρισκόταν το αρμενικό σύ-

συμπλέγματος της οδού Αρμενίας στη Λευκωσία
υπάρχει το καλλιμάρμαρο Μνημείο της Γενοκτονίας (1991), το αμμολίθινο άγαλμα του Αγίου Γρηγόριου του Ναρεκηνσίου (1991), δύο μαρμάρινα οστεοφυλάκια που περιέχουν λείψανα μαρτύρων της
Γενοκτονίας (2000), η μαρμάρινη σταυρόπετρα7
που είναι αφιερωμένη στην αιώνια φιλία Αρμενίων και Ελλήνων της Κύπρου (2001) και η μπρούντζινη προτομή του Αρχιεπισκόπου Ζαρέχ Αζναβοριάν (2005)· μπροστά από το οίκημα της AYMA
βρίσκεται ένας μαρμάρινος τύμβος-οστεοφυλάκιο
που περιέχει λείψανα μαρτύρων της Γενοκτονίας
(2002), μπροστά από το οίκημα του AGBU βρίσκεται η αμμολίθινη προτομή του Μπογός Νουμπάρ
Πασιά (1990), ενώ μέσα στο α’ κοιμητήριο βρίσκεται η αναμνηστική επιγραφή με τα ονόματα των
εκεί ταφέντων (2010).

Eνατενίσεις
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δεσμούς των Αρμενοκυπρίων με τους Αρμένιους
της Διασποράς. Σήμερα στην Κύπρο λειτουργούν το AGBU (Αρμενική Γενική Ένωση Αγαθοεργίας· Λευκωσία: 1913, Λάρνακα: 1912, Λεμεσός: 1936), η AYMA (Ένωση Αρμενίων Νέων·
Λευκωσία: 1934), η Αρμενική Λέσχη (Λάρνακα:
1931), η LHEM (Ένωση Αρμενίων Νέων Λεμεσού, 1996) και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Νορ
Σερούντ» (Λευκωσία: 2005)8.
Από την ίδρυσή της, η Ένωση Αρμενίων
Νέων (ΑΥΜΑ) και οι αδελφές της οργανώσεις
(Αρμενική Εθνική Επιτροπή Κύπρου: 1965, Αρμενική Νεολαία Κύπρου: 1977, Αρμενικό Κέντρο
Νεολαίας «Αζαταμάρτ»: 1985, Αρμενικός Σύνδεσμος Μέριμνας Κύπρου «Χομ»: 1988 και Αρμενικός Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος
Κύπρου «Χαμαζκαΐν»: 1999) είχαν σημαντική
συμβολή στα δρώμενα της αρμενοκυπριακής κοινότητας. Η ομάδα χόκεϋ υπήρξε πρωταθλήτρια
τρεις φορές κατά την περίοδο 1949-1954· η εκκλησιαστική χορωδία «Κομιτάς» λειτουργούσε στα
μέσα της δεκαετίας του 1940· η γνωστή ανά το
παγκύπριο ποδοσφαιρική ομάδα της AYMA έπαιζε στο πρωτάθλημα α’ κατηγορίας (1947-1956 και
1960-1962), η προσκοπική της ομάδα (77ο ΣΠΚ)
ήταν πασίγνωστη (1959-1974 και 1986-1990), ενώ
περίφημες είναι οι χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, οι χοροεσπερίδες, οι φιλανθρωπικές
εκδηλώσεις και οι πορείες για τη Γενοκτονία.
Από το 2002, η ποδοσφαιρική ομάδα της AYMA
συμμετέχει στη β’ κατηγορία του ερασιτεχνικού
πρωταθλήματος της ΚΟΕΠ. Το AGBU διαθέτει
την παγκυπρίως γνωστή ομάδα φούτσαλ «Αραράτ» (1999), με 7 πρωταθλήματα, 6 κύπελλα και
3 διπλούς τίτλους στο ενεργητικό της, καθώς και
την ομάδα φούτσαλ «Αραράτ U-17» (2010). Τέλος,
το Νορ Σερούντ διαθέτει από το 2006 την ομάδα
φούτσαλ «Χομενμέν», η οποία διαγωνίζεται στο
πρωτάθλημα γ’ κατηγορίας. Το Χαμαζκαΐν διαθέτει
από το 2000 το γνωστό χορευτικό σχήμα «Σιπάν»,
καθώς και τον αξιόλογο θεατρικό θίασο «Τιμάκ»,
ενώ η εκκλησιαστική χορωδία της εκκλησίας της
Παναγίας υπάρχει από το 1921.
Υπάρχει, επίσης, το Ίδρυμα Καλαϊτζιάν (Λάρνακα: 1984), το Ίδρυμα «Φάρος» (Λευκωσία:
1998), που δραστηριοποιείται στα πολιτιστικά
δρώμενα, και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αρέβ (Λευκωσία: 2008). Εκτός από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το Ίδρυμα Καλαϊτζιάν διαχειρίζεται
το Μέλαθρο Ευγηρίας Καλαϊτζιάν, (Λευκωσία:
1988). Μετά την ανέγερση του πάνω ορόφου (Πτέ148



ρυγα «Αλίς και Αρουσιάκ Ραφαελιάν», 2005), το
Μέλαθρο Ευγηρίας φιλοξενεί και Ελληνοκυπρίους ηλικιωμένους.
Ως μια αρμενόφωνη κοινότητα, που διοργανώνει τις δικές της εκδηλώσεις και διατηρεί ιδιαίτερες σχέσεις με την Αρμενία και την Αρμενική
Διασπορά, δεν θα μπορούσε να μην έχει και τα
δικά της μέσα ενημέρωσης. Από το 1953, το ραδιόφωνο του ΡΙΚ μεταδίδει αρμενικό πρόγραμμα
(σήμερα κάθε μέρα μεταξύ 17:00-18:00 από το β’
πρόγραμμα). Από το 1995 κυκλοφορεί η μηνιαία
εφημερίδα «Αρτσακάνκ» (Ηχώ), την οποία εκδίδει το Αρμενικό Κέντρο Νεολαίας «Αζαταμάρτ»
με αρχισυντάκτη τον Αρτό Ταβιτιάν (από το 2009
αναρτάται στην ιστοσελίδα www.artsakank.com.
cy). Από το 2003 ο Κεβόρκ Ζεϊτουντσιάν εκδίδει
τη μηνιαία εφημερίδα «Αζάτ Τσάιν» (Ελεύθερη
Φωνή), της οποίας είναι και ο αρχισυντάκτης (μέχρι τις αρχές του 2011 αρχισυντάκτρια ήταν η Γεράν Κουγιουμτζιάν).
Με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Βαρουζάν, η Αρμενική Μητρόπολη Κύπρου εκδίδει
από το 1997 το μηνιαίο εκκλησιαστικό δελτίο
«Κεγάρτ» (Λόγχη), ενώ από το 2006 το Γραφείο
του Εκπροσώπου Βαρτκές Μαχτεσιάν εκδίδει το
τριμηνιαίο κοινοβουλευτικό ενημερωτικό δελτίο
«Λραντού» (Ενημερωτικό Δελτίο), με επιμέλεια
της συνεργάτιδάς του, Ναϊρί Μουρατιάν, το οποίο
αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και σε αγγλική μετάφραση. Στο Διαδίκτυο, από το 1999 ο
Σιμόν Αϊνετζιάν εκδίδει το αγγλόφωνο εβδομαδιαίο δελτίο www.gibrahayer.com, το μεγαλύτερης
κυκλοφορίας αρμενικό ενημερωτικό δελτίο· από
το 2001 ο Ναζαρέτ Αρμενακιάν λειτουργεί την αγγλόφωνη ενημερωτική ιστοσελίδα www.hayem.
org, από το 2007 λειτουργεί η επίσημη τρίγλωσ-

ση ιστοσελίδα www.cyprusarmenians.com, ενώ
από φέτος η Γεράν Κουγιουμτζιάν κυκλοφορεί
το μηναίο αρμενόφωνο ενημερωτικό δελτίο www.
azadkhosk.com.

Τουρκοκρατούμενες περιοχές
Σε αντίθεση με τα άλλα μεγάλα θρησκεύματα
που υπάρχουν στη νήσο (Ελληνορθόδοξοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι Καθολικοί και Αγγλικανοί), οι
Αρμενορθόδοξοι δεν έχουν τελέσει μέχρι σήμερα
οποιαδήποτε Λειτουργία στην κατεχόμενη από
τα τουρκικά στρατεύματα περιοχή της Κύπρου.
Μόνη «εξαίρεση» ήταν η προσευχή που έγινε
το Μάιο του 2007, 2009, 2010 και 2011, στις επισκέψεις-προσκυνήματα στο σκλαβωμένο από το
1974 Αρμενομονάστηρο, που διοργανώθηκαν με
πρωτοβουλία του Εκπροσώπου Βαρτκές Μαχτεσιάν. Το μοναστήρι είναι αφιερωμένο στον Άγιο
Μακάριο τον Ερημίτη, που κατά την παράδοση
ασκήτεψε στην περιοχή, και βρίσκεται στο δάσος
της Πλατανιώτισσας, κοντά στη Χαλεύκα. Ιδρύθηκε περί το έτος 1000 από Κόπτες και πριν από
το 1425 πέρασε στα χέρια των Αρμενίων. Μέχρι
τις αρχές του 20ου αιώνα εκεί φυλάσσονταν υπέροχα αρμενικά χειρόγραφα και ανεκτίμητης αξίας εκκλησιαστικά σκεύη.
Επί Τουρκοκρατίας ήταν γνωστό ως το «Κυανούν Μοναστήρι» και υπήρξε για αιώνες δημοφιλές προσκύνημα, σταθμός για περιηγητές και
χώρος ανάπαυσης για Καθόλικους και άλλους
Αρμένιους κληρικούς, όπως ο Αββάς Μεχιτάρ,
που μόνασε εκεί το 1695. Σε παραπλήσιο λόφο
βρίσκεται τσιμεντένιος οβελίσκος εις μνήμην
της 200ης επετείου της ίδρυσης της αδελφότητας των Μεχιταριστών9, ενώ στην πλατεία του
μοναστηριού βρίσκεται πέτρινος οβελίσκος εις
μνήμην της επίσκεψης του Καθoλικού (Πατριάρχη) Σαχάκ Β’ (1933). Οι τεράστιες εκτάσεις
του (σχεδόν 8.500 σκάλες, που εκτείνονται μέχρι την παραλία) περιλαμβάνουν 30.000 ελιές
και χαρουπιές, η εκμετάλλευση των οποίων
υπήρξε το κυριότερο εισόδημα της Μητρόπολης
μέχρι το 1974.
Στην περιτειχισμένη πόλη της Αμμοχώστου βρίσκεται η μικρή γραφική μεσαιωνική
εκκλησία της Παναγίας του Καντσβώρ (1346),
την οποία έκαψαν Τουρκοκύπριοι εξτρεμιστές

Η περίφημη μπάντα του Βαχάν Μπετελιάν
(1932)
Eνατενίσεις
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Ο Αββάς Μεχιτάρ ίδρυσε το Τάγμα των Αρμενοκαθολικών
Μεχιταριστών το 1701 στην Κωνσταντινούπολη, ωστόσο από
το 1717 είναι εγκατεστημένοι στο νησί του Αγίου Λαζάρου στη
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το 1957 και την κατέλαβαν το 1964· μέχρι το
2005 ήταν απροσπέλαστη, καθώς βρισκόταν
σε «στρατιωτική ζώνη». Στα Βαρώσια λειτουργούσε αρμενικό σχολείο σε ενοικιαζόμενη οικία
από το 1927, ενώ υπήρχε επίσης παράρτημα του
AGBU (1949).
Οι μεγαλύτερες, όμως, απώλειες της αρμενοκυπριακής κοινότητας εντοπίζονται στην κατεχόμενη σήμερα Λευκωσία. Όπως προαναφέραμε, εκεί βρισκόταν ο Αρμενομαχαλλάς, στον
οποίο - μαζί με τη Νεάπολη, την Κωνστάντια
και το Κιοσκλού Τσιφτλίκ - κατοικούσε η πλειοψηφία των Αρμενοκυπρίων. Στον Αρμενομαχαλλά βρίσκονταν τα ιδιόκτητα οικήματα της
Αρμενικής Λέσχης (1902), του AGBU (1958) και
της AYMA (1961), η Αρμενική Ευαγγελική εκκλησία (1946), καθώς και το αρμενικό σύμπλεγμα: η γοτθική εκκλησία της Παναγίας (1308),
το κτίριο της Μητρόπολης (1783-1789), το Δημοτικό Σχολείο Μελικιάν-Ουζουνιάν (1921 και
1938, αντίστοιχα), το ιστορικό Μνημείο της Αρμενικής Γενοκτονίας (1932) και η προδημοτική
(1950). Με την κατάληψη της αρχαίας τους συνοικίας, οι Λευκωσιάτες Αρμενοκύπριοι βρέθηκαν ξαφνικά από μια συμπαγώς αρμενική και
αρμενόφωνη περιοχή να είναι διάσπαρτοι σε
διάφορες άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα μια εκ
βάθρων μεταβολή της ίδιας της παροικίας της
Λευκωσίας. 
■
Ευχαριστίες στον Εκπρόσωπο, τη Μητρόπολη
και τα μέλη της κοινότητας.
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Βενετία. Το αρχικό μνημείο ανήγειραν το 1901 μαθητές του
Εθνικού Εκπαιδευτηρίου-Ορφανοτροφείου του Παγκουράν·
το 1931 αντικαταστάθηκε από μεγαλύτερο.
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Λαξευμένα σπήλαια ολόγυρα
στο λόφο που φέρει την πολύ
ενδεικτική ονομασία Ερημίτες
τουρκικές γαλέρες που είχαν σταλεί για συλλογή
πληροφοριών. Ακόμη, στον Ακάμα υπάρχουν κατάλοιπα παλαιών μεταλλείων, συνεπώς θα πρέπει
να υπήρχαν κοντά και οικισμοί ανθρώπων που εργάζονταν σ’ αυτά. Επίσης, μέσα σε μία (άγνωστη
στους πολλούς) εντυπωσιακή σπηλιά του Ακάμα
την κοσμημένη με σταλακτίτες, υπάρχουν ενδείξεις αρχαίας κατοίκησης. Πιθανότατα η τεράστια
αυτή σπηλιά εχρησιμοποιείτο από κατοίκους του
Ακάμα ως μυστικό καταφύγιο σε περιπτώσεις επιδρομών και εισβολών.

Οι ερημίτες
του Ακάμα
l Του Άντρου Παυλίδη
Ιστορικού -Ερευνητή

χερσόνησος του Ακάμα υπήρξε κατοικημένη κατά την Αρχαιότητα και
πολύ αργότερα, τουλάχιστον μέχρι
και τον 16ο μ.Χ. αιώνα. Υπάρχουν
αρχαιολογικοί χώροι στην έκτασή
της, που όμως δεν έχουν ανασκαφεί
και συνεπώς δεν έχουμε τελεσίδικα συμπεράσματα. Ένας των χώρων αυτών, κοντά στην τοποθεσία Λουτρά της Αφροδίτης, πιθανώς να ανήκει στη
Νεολιθική περίοδο. Η δε θρυλούμενη πόλη Ακαμαντίς δεν έχει επιβεβαιωθεί με αρχαιολογική ανασκαφή. Κατά μία ερμηνεία, αυτή είναι η αρχαιότατη πόλη που αναφέρεται σε αιγυπτιακή επιγραφή
του 12ου π.Χ. αιώνα (επιγραφή της Medinet Habu
που μεταξύ άλλων μνημονεύει και 8 κυπριακές
πόλεις εκ των οποίων μία διαβάστηκε ως Ακάμας).
Εξάλλου η Ακαμαντίς αναφέρεται και ως μία
των διαφόρων αρχαίων ονομασιών της ίδιας της
150



Κύπρου. Αυτή τούτη η ονομασία της χερσονήσου παραπέμπει στην Αρχαιότητα και μάλιστα
απευθείας στον Ακάμαντα, γιο του Θησέως. Η
αρχαία παράδοση σχετίζει άμεσα τον Αθηναίο
Ακάμαντα με τον ελληνικό εποικισμό της Κύπρου και την ίδρυση πόλεων στο νησί μετά τα
Τρωικά. Αναφέρεται μάλιστα και ότι ο Ακάμας
είχε πεθάνει στην Κύπρο σε δυστύχημα, πέφτοντας πάνω στο σπαθί του. Κατά τον Στράβωνα ο
Ακάμας και ο αδελφός του Φάληρος υπήρξαν οι
ιδρυτές της πόλης των Σόλων.
Πάντως ανατολικότερα, στην κοντινή τοποθεσία Μάα, έχει ανασκαφεί μικρός οχυρωμένος
οικισμός του 13ου – 12ου π.Χ. αιώνα, της περιόδου
δηλαδή του ελληνικού εποικισμού. Αλλά και στην
περιοχή της Λάρας (περί το 1 χλμ. από την ακτή)
η επιφανειακή εξέταση δείχνει σαφώς την ύπαρξη
αρχαιολογικού χώρου. Εξάλλου και στον κοντινό
Eνατενίσεις

Λαξευμένα σπήλαια ερημιτών στο φαράγγι
του ρυακιού των Θεορακείων
Άγιο Γεώργιο Πέγειας υπάρχει μεταγενέστερος
αρχαιολογικός χώρος, με αρχαία νεκρόπολη, ενώ
περιλαμβάνει και πρωτοχριστιανικές βασιλικές.
Αρχαιολογικός χώρος υπάρχει και στο απέναντι
νησάκι, που κάποτε θα πρέπει να ήταν ενωμένο με
την κοντινή του ακτή.
Κατά τα Βυζαντινά χρόνια στον Ακάμα υπήρχε ένας τουλάχιστον κύριος οικισμός με την ονομασία Αρά. Με την αυτή ονομασία σημειώνεται
σε παλαιούς χάρτες και οικισμός βόρεια της Λευκωσίας. Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας η
Αρά του Ακάμα, με την προσθήκη του γαλλικού
άρθρου, έγινε Λάρα, γνωστή πανέμορφη τοποθεσία που φέρει και σήμερα το όνομα αυτό. Στην
αμμώδη ακτή της γεννούν χελώνες. Η Αρά αναφέρεται ως χωριό από τον ιερωμένο Άντζελο Καλλέπιο που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του πολέμου
του 1570 και της κατάληψης της Κύπρου από τους
Οθωμανούς. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι στο χωριό Λάρα είχαν πλησιάσει, στις 20 Ιουνίου 1570, 6

Σπήλαια ερημιτών επί λόφου ανατολικά του
μοναστηριού του Αγίου Κόνωνος
Eνατενίσεις



Στο άρθρο αυτό επικεντρώνομαι ειδικότερα
στο βυζαντινό παρελθόν του Ακάμα. Μία περίοδο 8 τόσων αιώνων κατά την οποία στη χερσόνησο είχε ακμάσει ο ασκητισμός. Το ειρηνικό τοπίο
του Ακάμα προσφερόταν προς τούτο. Στον χώρο
της χερσονήσου είχαν ακμάσει μοναστήρια αλλά
είχαν διαβιώσει και ερημίτες ζώντας σε λαξευμένα σπήλαια.
Διατρέχοντας τη νοτιοδυτική πλευρά της χερσονήσου, συναντούμε αρκετά ρυάκια με πρώτο
και γνωστότερο εκείνο του Άβακα με το εντυπωσιακό φαράγγι. Ταξιδεύοντας προς τα δυτικά συναντούμε τα ρυάκια του Κόρακα, του Γιουσούφη,
των Θορακείων, του Κουδουνά. Ακόμη δυτικότερα, εκείνα των Καβουρότρυπων, του Κουντουρόκαμπου, του Αγίου Κόνωνος, των Καννουδκιών,
του Μουζούρη, της Ασπρόβρυσης και άλλα. Μία
άλλη σειρά από ρυάκια βρίσκεται και στην αντίθετη πλευρά, προς τον κόλπο της Χρυσοχούς.
Με ενδιαφέρουν μερικά εκείνων της δυτικής
πλευράς, στων οποίων τις περιοχές είχε ακμάσει ο
ασκητισμός. Ειδικότερα στην περιοχή μεταξύ των
ρυακιών Θορακείων και Κουδουνά, όπου προβάλλει στο τοπίο ένας βραχώδης λόφος και απαντάται
το πολύ χαρακτηριστικό τοπωνύμιο Ερημίτες.
Πράγματι, στο λόφο υπάρχουν ολόγυρα αρκετά
αβαθή λαξευμένα σπήλαια. Δεν φαίνεται να επρόκειτο για αρχαίους λαξευτούς τάφους αλλά για κατοικίες ερημιτών. Άλλα τέτοια λαξευμένα σπήλαια
– κελιά υπάρχουν κατά μήκος του φαραγγιού του
ρυακιού των Θεορακείων, σκαρφαλωμένα στις
κάθετες πλαγιές. Η οργιαστική βλάστηση στο φαράγγι αυτό κρύβει τα περισσότερα σπήλαια και η
προσέγγιση είναι δύσκολη. Μία τρίτη σειρά παρόμοιων λαξευμένων κελιών υπάρχει στην απότομη
πλαγιά άλλου βραχώδους λόφου προς τα ενδότερα,
όχι πολύ μακριά από το εκκλησάκι (κάποτε μοναστήρι) του Αγίου Κόνωνος και στα ανατολικά του.
Λαξευμένα σπήλαια φαίνεται να υπήρχαν και στην
απότομη πλαγιά που ορθώνεται στην έκταση από
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το στόμιο του φαραγγιού του Άβακα και προς τα
δυτικά. Σε παλαιότερες εποχές η θάλασσα έφθανε
μέχρι τη ρίζα των βράχων, αλλά την απομάκρυναν
οι κατολισθήσεις και προσχώσεις. Στην περιοχή
αυτή η κατάρρευση των βράχων έχει αφήσει πολύ
ελάχιστα ίχνη σπηλαίων και την προσπερνώ.
Θα πρέπει επίσης να τονιστεί και η χαρακτηριστική ονομασία Γερόνησος ( = Ιερά νήσος) την
οποία φέρει μικρό ακρωτήριο πολύ δυτικότερα.
Απέναντι, στα ενδότερα, απαντώνται κατάσπαρτα
ξωκλήσια, όπως εκείνο της Αγίας Παρασκευής (1
χλμ. ανατολικά της γνωστής τοποθεσίας Σμιγιές),
δυτικότερα εκείνο της Οσίας Μαρίας, ακόμη πιο
πέρα το εκκλησάκι (κάποτε μοναστήρι) του Αγίου
Κόνωνος, και κοντά εκείνο του Αγίου Γεωργίου.
Στην άλλη πλευρά απαντάται παρά τις Σμιγιές
το εκκλησάκι του Αγίου Μηνά ενώ περί τα 2 χλμ.
δυτικά του Νέου Χωριού βρίσκεται το ξωκλήσι
της Αγίας Μαρίνας. Προς το άκρο της χερσονήσου
απαντώνται τα ξωκλήσια του Αγίου Γεωργίου,
του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Επιφανίου που
έχει δώσει και την ονομασία του ακρωτηρίου του
Ακάμα. Από όλους αυτούς τους ναούς οι περισσότεροι είναι ερειπωμένοι. Στα ενδότερα επίσης, σε
λοφώδη έκταση σχεδόν απέναντι από την ακτή
της Λάρας, βρίσκεται το εκκλησάκι της Παναγίας
του Βλού.
Η ύπαρξη των ναών αυτών, μόνων στην ερημιά, σημαίνει δύο πράγματα: Πρώτον, ότι κάποιοι
από αυτούς ήσαν κάποτε μικρά απομονωμένα μοναστήρια. Και δεύτερον, ότι ήσαν κάποτε ενοριακοί
ναοί οικισμών που διαλύθηκαν και εξαφανίστηκαν. (Ονομασίες οικισμών, όπως το Νέο Χωριό του
Ακάμα, υποδηλώνουν και ύπαρξη κάποτε κάποιου
Παλαιού Χωριού το οποίο και αντικατέστησε).
Το φαινόμενο ύπαρξης πολλών ναών κατάμονων σε ερημικές τοποθεσίες είναι πολύ σύνηθες
σε ολόκληρη την Κύπρο. Πώς προέκυψαν αυτοί οι
(παλαιοί κατά κανόνα) ναοί να στέκουν μόνοι στην
απομόνωση; Οι περισσότεροι ανήκαν σε χωριά που
για κάποιους λόγους είχαν κάποτε εγκαταλειφθεί
και ερημωθεί. Δύο ήσαν οι κύριοι λόγοι αυτής της
εγκατάλειψης:
Πρώτον, οι συχνές επιδρομές, που ανάγκασαν
τους κατοίκους των παράκτιων και πεδινών περιοχών να μετακινηθούν, ιδρύοντας νέους οικισμούς
σε ασφαλέστερες τοποθεσίες. Μάλιστα πίσω από
λόφους και μέσα σε κοιλάδες, που δεν φαίνονταν
από τη θάλασσα. Πράγματι, παραπλέοντας κανείς
το νησί, εάν αφαιρέσει τους παράκτιους οικισμούς
που κτίστηκαν στα νεότερα χρόνια, θα έχει την
εντύπωση (όπως την είχανε κάποτε οι πειρατές)
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ότι το νησί ήταν έρημο. Εκτός από τις πόλεις που
είχανε φρούρια και φρουρές, κανένας άλλος οικισμός δεν ήταν ορατός από τη θάλασσα.
Ο δεύτερος λόγος εγκατάλειψης χωριών και
ίδρυσης νέων αλλού, ήσαν οι συχνές θανατηφόρες
επιδημίες, για τις οποίες δεν υπήρχε θεραπεία. Εάν
ένας χώρος μολυνόταν, η μόνη λύση για όσους των
κατοίκων του δεν είχαν ακόμη ασθενήσει ήτανε να
φύγουν και να κατοικήσουν αλλού.
Τα εγκαταλειμμένα είτε για τον ένα λόγο είτε
για τον άλλο χωριά, σταδιακά εξαφανίζονταν καθώς οι άνθρωποι αφαιρούσαν από αυτά κάθε οικοδομικό ή άλλο υλικό, για χρήση αλλού. Το μόνο
που απέμενε τελικά ήταν η εκκλησία, αφού η πίστη των ανθρώπων δεν τους επέτρεπε να τη χαλάσουν κι αυτή για να πάρουν και εκείνης τα υλικά,
αντίθετα τη συντηρούσαν όσο τους ήταν δυνατό.
Έτσι παρέμειναν στο τέλος πολλοί ναοί, σε ολόκληρο το νησί, μόνοι σε έρημα μέρη. Σε αρκετές

και οι ναοί σε τέτοιες περιπτώσεις ήσαν λαξευμένοι στους βράχους και μπορούμε να κάνουμε λόγο
για πολύ μικρά τρωγλοδυτικά μοναστήρια, όπως
εκείνο της Παναγίας Στάζουσας πάνω από το χωριό Καραβάς και εκείνο σε γκρεμό στον κόλπο της
Επισκοπής (Λεμεσού). Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις τα λαξευμένα κελιά των ερημιτών πιθανώς να
συνδέονταν με κοντινά μοναστήρια, όπως στην περίπτωση των κελιών ανατολικά του μοναστηριού
του Αγίου Κόνωνος. Στην περίπτωση αυτή έχουμε
ερημίτες που όμως υπάγονταν σε κάποιο μοναστήρι, όπως και στο Άγιο Όρος, στο Σινά και αλλού.
Δεν ημπορεί ακόμη να αποκλειστεί η πιθανότητα
ερημίτες του Ακάμα να είχανε διαβιώσει και σε
προϋπήρξαντες αρχαίους λαξευτούς τάφους που
τους μετέτρεψαν σε ασκητήρια, όπως είναι γνωστό ότι είχε συμβεί σε άλλες περιπτώσεις (λ.χ. Ελληνόσπηλιοι κοντά στην Πάφο, τάφοι στην ακτή
του Αγίου Γεωργίου Πέγειας, ασκητήριο Αγίας

Πολύ ευδιάκριτα χαλάσματα, ιδίως στα δυτικά του
ναού αυτού, δηλώνουν την ύπαρξη και άλλων κτισμάτων κάποτε, και φαίνεται ότι είχε λειτουργήσει
και εδώ μικρό μοναστήρι.
Το ύψος των λαξευμένων σπηλαίων του Ακάμα ποικίλλει επίσης, όπως και το πλάτος. Υπήρχανε, δηλαδή, σπήλαια διαφόρων μεγεθών. Εάν
κάποια από αυτά είχαν λειτουργήσει ως ναοί, δεν
ημπορούμε, δυστυχώς, να το ξέρουμε, αφού στο
εσωτερικό τους δεν σώθηκε κανένα στοιχείο που
να υποδεικνύει κάτι τέτοιο. Πολύ περισσότερο,
δεν σώθηκε (τουλάχιστον σε όσα έχω ερευνήσει)
ούτε και κάποιο ίχνος από τοιχογραφίες. Πάντως
σε τέτοιες περιπτώσεις τοιχογραφίες κοσμούσαν
όχι μόνο τους ναούς αλλά και άλλες λαξευμένες αίθουσες, όπως γνωρίζουμε από αλλού (όπως
Εγκλείστρα αγίου Νεοφύτου, Παλαιά Εγκλείστρα
στη Σουσκιού, Σπήλαιο Αγίων Πατέρων στην
Πάνω Αρχιμανδρίτα, Παναγία Χρυσοσπηλιώτισσα
στις Πάνω Αρόδες κ.α.).
✽✽✽

Ο ναός του Αγίου Μηνά, ένα των ξωκλησιών
του Ακάμα
περιπτώσεις σε τέτοιους ναούς κατέφευγαν αργότερα λίγοι μοναχοί, οπότε μετατρέπονταν σε μικρά
μοναστήρια, που ήσαν κατά κανόνα βραχύβια.
Στην έκταση του Ακάμα υπήρξαν κάποτε κάποια χωριά που δεν υπάρχουν σήμερα. Σε παλαιούς
χάρτες (όπως λ.χ. εκείνος του Abraham Ortelius
του 1573) σημειώνονται οικισμοί με ονομασίες
όπως Ara (Αρά), Guardia (Καρδία;), Potanios (Ποτάμιος;), Merouile (Μαρούλι;). Πιθανότατα υπήρχανε και άλλα μικρότερα χωριά. Συνεπώς κάποιοι
από τους ναούς του Ακάμα ήσαν ενοριακοί τέτοιων
χωριών. Άλλοι υπήρξανε καθολικά μικρών μοναστηριών.
Πάντως στους χώρους όπου απαντώνται λαξευμένα κελιά ερημιτών δεν σώζονται ίχνη από
κτιστούς ναούς. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι
Eνατενίσεις

Ο σημερινός ναός στην τοποθεσία όπου άκμασε το μοναστήρι του Αγίου Κόνωνος
Θέκλας στη Σωτήρα, Τσάμπρες στην Καρπασία,
Άγιος Ρηγίνος στη Φασούλα Λεμεσού κ.α.).
Τα λαξευτά σπήλαια του Ακάμα έχουν όλα πάθει πολύ μεγάλη φθορά από καταρρεύσεις, ενώ σε
νεότερα χρόνια αρκετά χρησιμοποιήθηκαν για μεγάλα διαστήματα και ως μάντρες κοπαδιών. Έτσι,
έχουν εξαφανιστεί τα όποια στοιχεία θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Πάντως το βάθος τους κυμαίνεται μεταξύ
2 – 5 μέτρων, αλλά θα πρέπει να ήταν αρκετά μεγαλύτερο αφού το μπροστινό τους μέρος έχει καταρρεύσει, όπως έχει συμβεί και στην Παλαιά Εγκλείστρα στη Σουσκιού. Η οποία πάντως, θεωρώ ότι σε
κάποια φάση θα πρέπει να ήταν συνδεδεμένη με
το απέναντι εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου.
Eνατενίσεις



Εκτός από τους ερημίτες των λαξευμένων
σπηλαίων, στον Ακάμα λειτούργησαν σε παλαιότερες εποχές και κάποια μοναστήρια. Αρχαιότερο
τούτων φαίνεται να υπήρξε εκείνο του Αγίου Κόνωνος, που βρισκόταν σε απόσταση από την ακτή,
σε μία εξαίρετης ομορφιάς κοιλάδα στην οποία,
μεταξύ άλλων, αυτοφύονται και οι σπάνιες ενδημικές τουλίπες (Tulipa cypria). Το μοναστήρι ήταν
παλαιότατο και πιθανότατα εδώ είχε λειτουργήσει
και το «πτωχείον» (πτωχοκομείο) που μνημονεύεται από τον Προκόπιο (στο έργο του «Περί Κτισμάτων») ότι είχε βοηθηθεί από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον Μέγα. Ο αυτοκράτορας αναφέρεται
ότι είχε διαθέσει χρηματικό ποσόν για βελτίωση
του εκεί υδραγωγείου. Εάν λοιπόν είχε λειτουργήσει και «πτωχείον», σημαίνει ότι υπήρχανε και
πολλοί πτωχοί στην περιοχή, που βοηθούνταν
από το μοναστήρι. Άλλη μία ένδειξη για σημαντική κατοίκηση της χερσονήσου, στην περίπτωση
αυτή κατά τον 6ο αιώνα, πριν δηλαδή τις αραβικές
επιδρομές (μέσα 7ου – μέσα 10ου αιώνα) που ερήμωσαν τα κυπριακά παράλια μέρη.
Από το παλαιότατο αυτό μοναστήρι δεν σώζεται τίποτα. Ο ναός του ήταν ήδη ερειπωμένος το
1888 όταν τον είχε δει ο επισκέπτης Hogarth. Στον
χώρο υπάρχει σήμερα ένας νεότερος μικρός μονόκλιτος ναός που, κατά παράδοξο τρόπο, οι κτήτορές
του πολύ πρακτικά τον στέγασαν με μία επίπεδη
ταράτσα (!), πράγμα εντελώς έξω από τους κανόνες
της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. (Με παρό153

μοια ταράτσα στεγάστηκε περιέργως και ο μικρός
ναός του άλλοτε Αγιοταφίτικου μοναστηριού της
Αγίας Βαρβάρας στο χωριό Αργάκα).

ξουμε στη μακρά Βυζαντινή περίοδο της ιστορίας
της Κύπρου, αλλά πιθανώς ασκητές να υπήρξαν
στην περιοχή και αργότερα.

Αξιόλογο φαίνεται να υπήρξε στον Ακάμα και
το μοναστήρι του οποίου τα κατάλοιπα είναι γνωστά ως «Πύργος της Ρήγαινας». Είχε ακμάσει σε
μία μαγευτική κοιλάδα, αθέατη από τη θάλασσα,
περί το ένα χιλιόμετρο (σε ευθεία γραμμή) δυτικά
της γνωστής παράκτιας τοποθεσίας Λουτρά της
Αφροδίτης. Για πολύ καιρό τα λίγα ορατά του ίχνη
εθεωρείτο ότι ανήκαν σε κάποιο μεσαιωνικό πύργο.
Η αρχαιολογική έρευνα που έγινε τη δεκαετία του
1980 αποκάλυψε ότι επρόκειτο για ένα μοναστήρι.

Πάντως η διαβίωση ερημιτών στον Ακάμα ήταν
ήδη παλαιά ανάμνηση κατά τον 18ο αιώνα. Επί του
προκειμένου, ενδιαφέρουσα είναι και μία αναφορά
του Ρώσου μοναχού Βασιλείου Μπάρσκι που είχε
περιηγηθεί τα μοναστήρια της Κύπρου. Στην εκτενέστερη των περιηγήσεών του, κατά το έτος 1735, ο
Μπάρσκι γράφει ότι είχε πάει και στον Ακάμα μαζί
με μοναχούς από τη μονή της Παναγίας των Ζαλακίων, κοντά στην Πέγεια. Είχε δει τότε και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Ακάμα που ήταν,
λέει, εξάρτημα της μονής. Ίσως να επρόκειτο για
την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται
λίγο περισσότερο από ένα χιλιόμετρο βορειοδυτικά εκείνης του Αγίου Κόνωνος. Δεν αναφέρει όμως
αυτό τούτο τον Άγιο Κόνωνα, που φαίνεται να ήταν
ήδη από τότε ερειπωμένος και εγκαταλειμμένος, ένα
και μισό αιώνα πριν τον δει ο επισκέπτης Hogarth.

Το όλο οικοδομικό σύμπλεγμα, κτισμένο με
πέτρινους χοντρούς τοίχους, είχε σχήμα ορθογώνιο με πτέρυγες σε όλες τις πλευρές, κάποιες διώροφες. Στο μέσον της εσωτερικής αυλής βρισκόταν ο μικρός ναός, μονόκλιτος, με μικρή αψίδα
και εσωτερικές διαστάσεις περίπου 6Χ3 μέτρα. Σε
μερικά σημεία διακρίνονται ίχνη τοιχογραφιών.Το
μοναστήρι αυτό είχε ιδρυθεί τον 11ο ή 12ο αιώνα,
περίοδο ακμής του μοναχισμού στην Κύπρο και

Ο ερειπωμένος ναός του άλλοτε μοναστηριού, γνωστού ως «Πύργος της Ρήγαινας»
ίδρυσης στο νησί πολλών μοναστηριών. Επιβίωσε
και κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, όπως
φαίνεται και από ενδείξεις κάποιων πρόσθετων
κτισμάτων ή ανακαινίσεων αυτής της εποχής.
Είναι άγνωστο σε ποίον άγιο ήταν αφιερωμένο.
Η ονομασία, ωστόσο, Πύργος της Ρήγαινας, ίσως
οδηγεί στο ότι είχε αφιερωθεί στην ίδια την Παναγία. Η οποία, ας σημειωθεί, απαντάται μεταξύ πολλών άλλων και με το επίθετο Ρήγαινα ( = Βασίλισσα, Άνασσα – Παντάνασσα).
Επίσης, ως μοναστήρι φαίνεται να είχε λειτουργήσει για κάποιο ακαθόριστο χρόνο και ο μι154



Η είσοδος απομονωμένου λαξευτού σπηλαίου, που πιθανό να είχε χρησιμοποιηθεί ως
κατάλυμα ερημίτη
κρός, μονόκλιτος και καμαροσκέπαστος ναός της
Παναγίας του Βλου ή Φλου. Του Τυφλού κατά μία
άποψη (ίσως λόγω κάποιου θαύματος). Ή, κατά
τον Ν.Γ.Κυριαζή («Τα Μοναστήρια εν Κύπρω»,
1950, σ. 131 – 2) από ονομασία παλαιού χωριού που
ονομαζόταν Βλου – Φλου – Φλούδιν. Πάντως στο
ναό σώζεται και μία λαϊκής τέχνης εικόνα της Παναγίας με επιγραφή «του Τυφλού». Δεν είναι όμως
τίποτα γνωστό ούτε για το πιθανό χωριό ούτε και
για το μοναστήρι. Πιθανώς στην τοποθεσία αυτή
έχουμε ακριβώς περίπτωση μικρού χωριού που
διαλύθηκε σε άγνωστο χρόνο και στον εναπομείναντα ναό του κατέφυγαν αργότερα για κάποιο
διάστημα λίγοι μοναχοί. Πάντως στην δυσπρόσιτη
περιοχή όπου βρίσκεται ο ναός είναι ευδιάκριτα
αρκετά χαλάσματα από παλαιά πέτρινα κτίσματα. Στον κτηματικό κώδικα της Εκκλησίας της
Πάφου αναγράφονται απλώς τα λίγα περιουσιακά
στοιχεία του μοναστηριού που περιελάμβαναν 53
συνολικά σκάλες γης σε διάφορα μέρη της περιοχής, καθώς και 17 ελαιόδεντρα εκ των οποίων τα
5 γύρω από το ναό, όπου σήμερα απαντώνται σποραδικά μερικές άγριες ελιές, απόγονοι προφανώς
των παλαιοτέρων.
✽✽✽
Επανέρχομαι στο ζήτημα των ερημιτών του
Ακάμα. Όπως ήδη σημείωσα, τα λαξευμένα σπήλαια έχουν πάθει ανεπανόρθωτη ζημιά, πράγμα
που δεν επιτρέπει λεπτομερή εξέτασή τους για
ανεύρεση στοιχείων τα οποία θα βοηθούσαν, όπως
για παράδειγμα στη χρονολόγηση. Δηλαδή στον
καθορισμό της χρονικής περιόδου κατοίκησής
τους από μοναχούς. Λογικά θα πρέπει να ανατρέEνατενίσεις

Ο μικρός ναός της Παναγίας του Βλού, σε δυσπρόσιτη περιοχή του Ακάμα
Ο Μπάρσκι αναφέρει ακόμη ότι κατά την οδοιπορία του στον Ακάμα είχε δει «και μερικά σπήλαια στα οποία, όπως άκουσα, διέμεναν κάποτε
ερημίτες...» (Α. Παυλίδης, «Η Κύπρος ανά τους Αιώνες...», τ. Β΄ , 1994, σ. 700). Δηλαδή τότε, το έτος
1735, υπήρχε μόνο η προφορική μαρτυρία ότι κάποτε ζούσαν στην περιοχή ερημίτες. Προφανώς ο
Ρώσος περιηγητής είχε πάρει την πληροφορία από
τους μοναχούς της Παναγίας των Ζαλακίων με
τους οποίους είχε οδοιπορήσει. Παρεμπιπτόντως,
το μοναστήρι της Παναγίας των Ζαλακίων (ή Ζαλακιώτισσας), κάποτε κοντά στο χωριό Πέγεια,
ενώ σήμερα στο μέσον πολλών νέων κατοικιών,
είχε και αυτό διαλυθεί νωρίς. Στον χώρο υπάρχει
σήμερα μόνο ένας νεότερος ναός.
Eνατενίσεις



Πιθανότερο θεωρώ πάντως το ότι ο Μπάρσκι
δεν είχε καν εισέλθει στην όλη έκταση που σήμερα
λογίζεται ως Ακάμας, γι’ αυτό και δεν αναφέρει κανένα από τα εκεί μοναστήρια, έστω και ερειπωμένο. Θεωρώ ότι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που
είχε επισκεφθεί δεν ήτανε άλλη από τη μικρή, λιθόκτιστη, μονόκλιτη καμαροσκέπαστη εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου της Πέγειας, σε ύψωμα παρά
την ακτή, κτίσμα του 12ου ή 13ου αιώνα. Κοντά
υπάρχει και δεύτερη πολύ νεότερη εκκλησία, ενώ
λίγο πάρα πέρα, προς τα ανατολικά, η αρχαιολογική έρευνα έχει φέρει στο φως και τα κατάλοιπα
τριών παλαιοχριστιανικών βασιλικών με ψηφιδωτά δάπεδα. Στην περίπτωση αυτή τα σπήλαια που
είχε δει ο Μπάρσκι θα πρέπει να είναι εκείνα που
βρίσκονται όχι στην έκταση που σήμερα θεωρείται ως Ακάμας, αλλά επί της πλαγιάς απόκρημνου
βραχώδους χαμηλού λόφου νοτιοδυτικά της Πέγειας και στο μέσον περίπου της απόστασης μεταξύ Πέγειας και Αγίου Γεωργίου Πέγειας, δεξιά του
κεντρικού αυτοκινητόδρομου.
Τα λαξευμένα σπήλαια του Ακάμα αποτελούν
«ομάδες», αφού απαντώνται αρκετά μαζί σε κάθε
μία από τις τρεις τοποθεσίες του Ακάμα (Ερημίτες,
Κόρακας – Θεοράκεια και περιοχή ανατολικά του
Αγίου Κόνωνος). Τέσσερις, εάν λογαριάσουμε και
εκείνα μεταξύ Πέγειας και Αγίου Γεωργίου Πέγειας. Τούτο σημαίνει ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένους ερημίτες αλλά για μικρές κοινότητες ερημιτών. Ωστόσο σημειώνω ότι σε κάποιες απομονωμένες τοποθεσίες στο εσωτερικό της χερσονήσου
ανευρίσκονται και λίγα λαξευμένα αβαθή σπήλαια, το κάθε ένα εντελώς μόνο του σε απομόνωση.
Εάν επρόκειτο για αρχαίους τάφους, λογικά στην
περιοχή θα πρέπει να βρίσκονταν μαζί περισσότερα του ενός και κοντά θα πρέπει να υπήρχαν και
οικισμοί. Διότι τα νεκροταφεία δεν ήσαν ποτέ ανεξάρτητα και αποκομμένα από τους οικισμούς. Από
την άλλη, κάποια τούτων ήσαν δημιουργήματα
της έρευνας για εντοπισμό μεταλλεύματος. Όμως
υπάρχουν και κάποια που διαφέρουν.
Συγκεκριμένα αναφέρω την περίπτωση ενός
λαξευμένου σπηλαίου, βάθους 4 μέτρων περίπου,
πλάτους 1.5 και ιδίου περίπου ύψους. Στην περιοχή του ανευρίσκονται και θραύσματα αγγείων. Το
σπήλαιο αυτό είχε λαξευτεί με αρκετή φροντίδα
και επιμέλεια, ενώ φαίνεται ότι δίπλα του υπήρξαν
και κάποια βοηθητικά, πρόσθετα και πρόχειρα κτίσματα. Ίσως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε, στην
περίπτωση αυτή, ότι υπήρξαν και ερημίτες που
είχανε ζήσει εντελώς μόνοι και όχι σε ομάδες. Όχι
απλώς μοναχοί αλλά ολομόναχοι στην ερημιά.  ■
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Πέθανε το 1950 σε ηλικία 68 ετών και τάφηκε
στο βορειανατολικό προαύλιο του Ναού.

Βιβλιοπαρουσίαση

«Ιερομόναχος Κύριλλος

Λοϊζίδης (1882-1950)»

l Του Δρος Ελευθέριου Αντωνίου
Κοινωνιολόγου-Ερευνητή
το Θεό μέσα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου
στα Μάσαρη, η θέληση του για να ακολουθήσει τα
βήματα του Μεγάλου αυτού Ασκητή της ερήμου,
καθώς επίσης και η φτώχεια που μάστιζε τόσο το
χωριό όσο και την οικογένειά του, τον οδήγησαν
σε μικρή παιδική ηλικία στην μακρινή Ιερά Μονή
του Αγίου Νεοφύτου.

το έργο αυτό καταβλήθηκε προσπάθεια, να γίνει καταγραφή της ζωής
του Γέροντα, Ιερομόναχου Κύριλλου
Λοϊζίδη. Μία πράξη τιμής και μνημόσυνου προς τον σεπτό Ιερομόναχο, ο
οποίος γεννήθηκε το 1882 στο κατεχόμενο σήμερα
χωριό Μάσαρη, Μόρφου. Ο Ιερομόναχος Κύριλλος
γνώρισε και αγάπησε τον θεάνθρωπο Χριστό αλλά
και τον Μέγα Ασκητή της Ερήμου Άγιο Αντώνιο
μέσα από την μικρή ενοριακή εκκλησία η οποία
ήταν αφιερωμένη προς τιμή του. Από μικρή ηλικία μέχρι και το τέλος της ζωής του, υπηρέτησε
την Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου με όλη τη δύναμη
της ψυχής του. Μέσα από τον έντιμο και ενάρετο
ασκητικό βίο του, απέδειξε έμπρακτα το θεάρεστο
έργο που επιτέλεσε, την καλή φήμη, καθώς και τις
παρακαταθήκες που άφησε τόσο στην υπόλοιπη
Αδελφότητα, όσο και στην κοινωνία γενικότερα.
Οι προσωπικές μαρτυρίες, καθώς και οι προλογίσεις της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κκ Χρυσοστόμου Β΄, του
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ Νεοφύτου καθώς επίσης και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Χύτρων - Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου
Νεοφύτου κ Λεοντίου, αναδεικνύουν την προσωπικότητα το ήθος και τον χαρακτήρα του ταπεινού
αυτού Γέροντα. Σημαντική υπήρξε η βοήθεια και
η αμέριστη συμπαράσταση της Αδελφότητας της
Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου παραχωρώντας μας
τα βιβλία των πρακτικών των Συνεδριάσεων. Ως
επίσης και η άντληση του αρχειακού υλικού από
τα Αρχεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, τα
Αρχεία των αοιδίμων Αρχιεπισκόπων Κυρίλλου
Γ΄(1916-1933), Λεοντίου (1947) και Μακαρίου
Β΄(1947-1950). Σημαντικές πληροφορίες επίσης
αντλήθηκαν μέσα από τα έργα και τα συγγράμματα των Ιωάννη Τσικνόπουλου και Ιωάννη Χατζηιωάννου καθώς και από άλλες αρχειακές πηγές.
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Εκεί τον ακολούθησε λίγο αργότερα και ο ετεροθαλής αδελφός του Νεόφυτος.

Η αναφορά, η θύμηση και η τιμή που αποδίδεται προς τον σεπτό Γέροντα Κύριλλο Λοϊζίδη - Εγκλειστριώτη, αποτελεί παράλληλα κι ένα
μνημόσυνο σε όλους αυτούς τους απλούς και ταπεινούς υπηρέτες του Θεού και του Μοναχισμού.
Σε όλους αυτούς που μπορεί να μην έφθασαν στα
ανώτατα δώματα της ιεροσύνης και του κλήρου,
να μην κατείχαν οποιαδήποτε αρχιερατικά οφίκια
και τίτλους, αλλά με τη σεπτή μορφή τους να έραναν, να συνέχισαν και να συνέβαλαν με το δικό
τους τρόπο στο μεγαλείο της Χριστιανοσύνης, του
Ελληνισμού και της Ιερής Παράδοσης!
Σε όλες αυτές τις στρατιές των ανωνύμων
ρασοφόρων που υπηρέτησαν και συνεχίζουν να
υπηρετούν σε Μοναστήρια, Σκήτες και άβατα
Σπήλαια, οφείλεται ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια
αιώνια ευγνωμοσύνη για το αθέατο, ακούραστο
και θεάρεστο έργο που επιτέλεσαν και συνεχίζουν
αγόγγυστα να επιτελούν! 
■

Αφού διήλθε της δοκιμασίας του δοκίμου, της
κουράς του Μοναχού, καθώς και της χειροτονίας
στον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης, σε ηλικία 34
ετών ο Κύριλλος Λοϊζίδης, χειροτονήθηκε Ιερομόναχος, επί Ηγουμενίας Ιακώβου. Συγκεκριμένα
χειροτονήθηκε στις 06 Δεκεμβρίου 1916 από τον
νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ’ στον ιερό
ναό του Αγίου Ιωάννη στη Λευκωσία.

Στο διάβα των δύο και πλέον χιλιετιών χριστιανοσύνης, μυριάδες ήταν οι ιερές ασκητικές
ρασοφόρες μορφές οι οποίες έχουν υπηρετήσει σε
άβατα Σπήλαια, Μοναστηριακές Μονές και Σκήτες. Μία από αυτές τις μορφές που ακολούθησαν
τα βήματα του Μοναχισμού προσφέροντας τον
εαυτό τους με αυταπάρνηση ήταν η σεπτή και ταπεινή μορφή του Γέροντα Ιερομόναχου Κύριλλου
Λοϊζίδη – Εγκλειστριώτη.
Ο Κύριλλος Λοϊζίδης προερχόταν από πολυμελή οικογένεια, η οποία μαστιζόταν από τη φτώχεια και τη μιζέρια της εποχής αυτής. Πατέρας του
ήταν ο Χατζηπανα(γ)ής, ο οποίος και νυμφεύθηκε
τρεις φορές.
Η έφεση και η κλίση του για να υπηρετήσει
Eνατενίσεις

Μέσα από διάφορες συνεδρίες της Αδελφότητας της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου, στις οποίες
συμμετέχει και ο Κύριλλος Λοϊζίδης, σκιαγραφούνται και μελετώνται κάποιες από τις σημαντικές
πτυχές της ζωής του, αναδεικνύοντας με αυτό τον
τρόπο το ίδιο το έργο που προσέφερε και τον ρόλο
που διαδραμάτισε μέσα από την Ιερά Μονή Αγίου
Νεοφύτου αλλά και γενικότερα τη συμβολή και
προσφορά του στο Μοναχισμό.
Σε ηλικία 38 χρονών ο Κύριλλος Λοϊζίδης
ορίζεται Έφορος της Ι. Μονής του Αγίου Νεοφύτου, θέση που διατήρησε μέχρι το 1933. Διετέλεσε
επίσης Διοικητικός Σύμβουλος του Ηγουμενοσυμβουλίου από το 1926 μέχρι το 1948. Ειδικός
ταμίας από το 1926 μέχρι το 1933 και Πρόεδρος
της Εκλογικής Συνέλευσης για ανάδειξη του νέου
Ηγουμένου το 1933.
Το 1948 σε συνεδρία της Αδελφότητας υποβάλλεται από τον ίδιο και γίνεται δεκτή η παραίτηση
του για λόγους υγείας που αντιμετώπιζε κατά τα
τελευταία χρόνια της ζωής του.
Eνατενίσεις
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τέσσερις αδελφούς του, μεγάλωσε μέσα σε αυστηρό
και πατριαρχικό περιβάλλον, όπου καλλιεργούταν
ο σεβασμός στην κοινωνική ιεραρχία και η προσήλωση στην ανώτερη τάξη των ευγενών, στους
οποίους ανήκε και η οικογένειά του. Παράλληλα
δινόταν στα παιδιά και από τους δύο γονείς χριστιανική αγωγή, η οποία στον Ιωάννη καλλιεργήθηκε βαθύτερα από το μοναχό Συμεών της μονής
Πλατυτέρας, με τον οποίο σχετιζόταν στενά.

Η ΜΟΡΦΩΣΗ

IΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΌΔΙΣΤΡΙΑΣ
(1776-1831)

Ο μόνος αντίπαλος που δύσκολα ηττάται είναι ο απόλυτα
έντιμος άνθρωπος. Και τέτοιος είναι ο Καποδίστριας
(Μέτερνιχ)

Ο

πρώτος ανώτατος άρχοντας του Ελληνικού έθνους, μετά την απελευθέρωσή του από τον Τουρκικό ζυγό
και την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Ήταν γόνος οικογενειών
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Επιστρέφοντας στην πατρίδα το 1797, ο Καποδίστριας άρχισε να εξασκεί τη χειρουργική τέχνη.
Αφιέρωσε τη ζωή του, στη διάρρηξη του τείχους της
αμάθειας. Η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα του νησιού. Εξάσκησε την επιστήμη του παράλληλα με
την πολιτική του δράση μέχρι το1808, μόλις έφυγε
για τη Ρωσία. Το 1802 ίδρυσε τον Εθνικό Ιατρικό
Σύλλογο της Κέρκυρας, τον πρώτο ιατρικό σύλλογο των Ελλήνων. Αργότερα ίδρυσε και παραρτήματα της Εταιρείας σε καθένα από τα Επτάνησα.
Ο Καποδίστριας ήταν αναμφισβήτητα ένας γιατρός
που ασκούσε λειτούργημα και όχι επάγγελμα.

Η ΒΑΘΙΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ

l Της Χλόης Γαβριήλ
Μαθήτριας Λυκείου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας

Ο ΒΙΟΣ

Ο Ιωάννης έμαθε τα πρώτα του γράμματα στο
μοναστήρι της Αγίας Ιουστίνης στο προάστιο της
Γαρίτσας. Διδάχτηκε λατινικά,ιταλικά και γαλλικά. Έμαθε ιππασία και πιάνο. Σε ηλικία 17 χρόνων ταξίδεψε στη Βενετία και τον επόμενο χρόνο
εγκαταστάθηκε στην Πάντοβα. Στο φημισμένο
πανδιδακτήριο μπήκαν οι βάσεις του πανεπιστημονικού του πνεύματος. Ήταν επιμελής φοιτητής,
παρακολούθησε νομικά, φιλοσοφία και ιατρική.
Στις 10 Ιουνίου του 1797 πήρε το διδακτορικό του
δίπλωμα. Η ευφυία και η τόλμη του τον ώθησαν
να γίνει χειρούργος. Χρειαζόταν θάρρος την εποχή
εκείνη για να γίνει κάποιος χειρούργος, δεδομένου
ότι η αναισθησία στον ασθενή ήταν θέμα μυικής
δύναμης και καλού δεσίματος των άκρων του.

καταγραμμένων στο Libro d’oro της Κέρκυρας,
από το 17ο αιώνα. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις
11 Φεβρουαρίου 1776 την περίοδο της Ενετοκρατίας. Ήταν γιός του Αντώνιου Μαρία Καποδίστρια,
διαπρεπή δικηγόρου και πολιτικού, που έφερε τον
τίτλο του κόμη, και της Αδαμαντίας Γονέμη. Ο Ιωάννης, μαζί με τις τέσσερις αδελφές του και τους
Eνατενίσεις

Το 1792, όταν ο Ιωάννης ήταν ακόμα ένα δεκαεξάχρονο παιδί, είχε ένα σοβαρό ατύχημα με
το άλογό του που λίγο έλειψε να τον σκοτώσει.
Απέδωσε τη σωτηρία του στη βοήθεια της Παναγίας της Πλατυτέρας και μια εικόνα με το ατύχημα
έμεινε στο μοναστήρι για να θυμίζει το γεγονός.
Στο συγκεκριμένο μοναστήρι σύχναζε ο Ιωάννης
από τα δώδεκά του χρόνια. Ο ηγούμενος του μοναστηριού και πνευματικός πατέρας του Ιωάννη
Συμεών Μασσέλος, ήταν αυτός που ανέλαβε να
οδηγήσει τον Ιωάννη στο βαθύτερο πνεύμα της
Eνατενίσεις



ορθόδοξης πίστης. Ο Ιωάννης είχε τόση βαθειά πίστη που, ακόμα και όταν ήταν μακρυά αντάλλαζε
συχνά γράμματα με τον πνευματικό του και βρισκόταν συνεχώς σε επικοινωνία μαζί του. Μετά τα
γεγονότα του 1807 στην Λευκάδα, ανάπτυξε πολύ
στενή φιλία με τον επίσκοπο Άρτας Ιγνάτιο, με τον
οποίο συγκατοίκησε στην Αγία Πετρούπολη. Πολλοί πιστεύουν μάλιστα ότι την περίοδο αυτή ενδύθηκε μυστικά το μοναχικό σχήμα. Η άποψη αυτή
στηρίζεται στο γεγονός ότι φορούσε συνεχώς μαύρα ρούχα και δεν παντρεύτηκε ποτέ. Τα δύο αυτά
επιχειρήματα όμως είναι μόνο ενδείξεις και όχι
απόδείξεις. Ένδειξη της μεγάλης του πίστης απότελεί το γεγονός ότι, κατά την διάρκεια των ταξιδιών του σε διπλωματικές πρωτεύουσες της Ευρώπης και παρά την πίεση του χρόνου, έκλεβε χρόνο
για να επισκεφθεί μικρά, σκοτεινά εκκλησάκια.

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο Ιωάννης Καποδίστριας αγαπόύσε πολύ την
οικογένειά του και χαρακτηριστική είναι η τυπική επωδός των επιστολών του προς τον πατέρα
του. «Εναγκαλίζομαι αδελφούς και αδελφάς, και
ανδραδέλφους και ανεψιούς. Φιλώ τας χείρας των
θείων και των γονέων και επικαλούμαι πάντοτε
την ευλογίαν των». Ήταν επίσης βαθειά επηρεασμένος από το βίο και την ιστορία του πατέρα του,
ο οποίος είχε διασχίσει έφιππος την Κωνσταντινούπολη και πήρε στα χέρια του ως αντιπρόσωπος
της Ιονίου Πολιτείας το διάταγμα του σουλτάνου,
με το οποίο αναγνωριζόταν η αυτονομία της. Ο
πατέρας του, σε όλη την πολιτική του σταδιοδρομία, τάχθηκε υπέρ των Ρώσων, γιατί πίστευε ότι ο
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τσάρος ήταν η μόνη διέξοδος για απαλλαγή του ελληνισμού από την οθωμανική πύλη. Είχε τη χαρά
να δει τον γιο του να αγωνίζεται με πάθος για τα
δικά του ιδανικά. Ωστόσο το μεγάλο του παράπονο με το γιό του ήταν ότι δεν παντρεύτηκε. Ήθελε
πάρα πολύ να τον δεί απόκαταστημένο με γυναίκα
και παιδιά. Ο Ιωάννης Καποδίστριας χωρίστηκε
από τον πατέρα του το 1808 αλλά δε σταμάτησαν
να επικοινωνούν με γράμματα. Έδειχνε ενδιαφέρον για τα αδέρφια του, ήθελε να τους σπουδάσουν
όλους στο εξωτερικό, τους έλεγε τα νέα του και
στεναχωριόταν που ο αδερφός του δεν έμαθε γαλλικά, γιατί έτσι δε θα μπορούσε να γνωρίσει τον
τσάρο. Επέστρεψε μετά από έντεκα χρόνια στην
Κέρκυρα και προσκύνησε το μνήμα της μητέρας
του και εκεί πήρε την ευλογία του πατέρα του για
τελευταία φορά, γιατί του είχαν απόμείνει μόνο λίγοι μήνες ζωής.

Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΛOΤΗΤΑ ΤΟΥ
Έδινε μεγάλη σημασία και για αυτόν ήταν
πολύ σημαντικό το τί λένε οι γύρω του γι’ αυτόν.
Προϋπολόγιζε ένα μηνιαίο ποσό για τους ζητιάνους και τις αγαθοεργίες. Στην αρχή ο Ιωάννης
προτιμούσε τη μοναχική ζωή, δανειζόταν βιβλία
από βιβλιοθήκες, ήταν φτωχός, τα έπιπλά του ήταν
μικρά και σχεδόν κατεστραμμένα και περίμενε
τη μητέρα του να του στείλει ασπρόρουχα για να
απαλλαγεί επιτέλους από τα βρώμικα φτωχικά του
ρούχα. Όταν πια είχε γίνει υπουργός Εξωτερικών
της Ρωσίας και απέκτησε καλά έπιπλα, τα πούλησε
και έδωσε τα χρήματα στους Έλληνες εμπόρους,
δίνοντάς τους την ευκαιρία να αγοράσουν καράβια
και να αναπτύξουν τη θέση τους σαν έμποροι.
Είχε μεγάλη επιτυχία σαν υπουργός των Εξωτερικών. Δούλευε στο ημίφως της διπλωματικής
αρρένας όπως είχε ειπωθεί. Έφτασε στο σημείο να
γίνει υπεύθυνος της αντικατασκοπίας της ρωσικής στρατιάς της Βεσσαραβίας και μυστικός σύμβουλος του αυτοκράτορα, θέση για την οποία απαιτείται πολύ ψηλός δείκτης νοημοσύνης και μεγάλη ψυχική δύναμη. Η μεγάλη του αφοσίωση στην
πολιτική και τον μεγάλο του στόχο που ήταν η
απελευθέρωση της πατρίδας του ήταν και ο πραγματικός λόγος που δεν παντρεύτηκε ποτέ. Στον
πατέρα του έλεγε διάφορες άλλες δικαιολογίες, ότι
δήθεν ήταν μικρός ή ότι έπρεπε να παντρευτούν
πρώτα τα άλλα του αδέλφια,η τελευταία του δικαιολογία ήταν ότι είχε μεγαλώσει. Παρόλα αυτά ποτέ
δεν έδωσε αφορμή ούτε στους μυστικούς αστυνο160



μικούς του Μέτερνιχ, ούτε στους διάφορους σκανδαλοθήρες της εποχής να απόκαλύψουν οτιδήποτε
το οποίο θα τον άφηνε εκτεθειμένο στα μάτια του
αυτοκράτορα. Ο ίδιος ο Μέτερνιχ τον απόκαλούσε
ειρωνικά Άγιο Ιωάννη της απόκάλυψης, αλλά μιλώντας ειλικρινά, έλεγε ότι είναι ένα τέλειο θαύμα
λανθασμένης ξεροκεφαλιάς... Ζεί σ’ένα δικό του
κόσμο που για αυτούς απότελεί εφιάλτη.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ
Ο Καποδίστριας ήταν ένας κρυφός επαναστάτης και ακραίος φιλελεύθερος πολιτικός. Απόδειξη ότι επί της παντοδυναμίας του στο υπουργείο
Εξωτερικών της Ρωσίας ξεκίνησε η Ελληνική
Επανάσταση. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν καταλάβαινε πως είχε την εύνοια και την εμπιστοσύνη
του αυτοκράτορα Αλέξανδρου, δεν έχανε ευκαιρία
για να δώσει πρoτάσεις και λύσεις απελευθέρωσης
στους συμπατριώτες του. Είχε πάντοτε την επιθυμία να ανεβαίνει ψηλά και να πετυγχαίνει πάντοτε
τους στόχους του. Αυτό μας το απόδεικνύει η προετοιμασία του για την εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, για να πρoταθεί ως αρχηγός, όπως και η παραίτηση του από υπουργός Εξωτερικών, λόγω του ότι
δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη του
τσάρου ή όταν οι αμφιβολίες που έβαζε ο Μέτερνιχ
στο μυαλό του αυτοκράτορα Αλέξανδρου άρχισαν
να μεγαλώνουν. Το δείχνει επίσης η απόδοχή της
θέσης του Κυβερνήτη.
Είχε πολλούς Έλληνες εχθρούς, των οποίων οι
υποψίες έγιναν ακόμα πιο μεγάλες από του Μέτερνιχ. Η όλη του συμπεριφορά απέναντι στην απόλυτη εξουσία, στους πολίτες και η διαχείριση του
κράτους προκαλούσαν τις υποψίες των εχθρών
του. Ο κόσμος γύρω του είχε αρχίσει να αναρωτιέται ποιος ήταν ο στόχος του Ιωάννη τελικά. Η
απελευθέρωση των Ελλήνων ή η εξουσία; Η δόξα
του τσάρου και της Ρωσίας; Η ήττα των Ελλήνων
ανταγωνιστών του; Η ανασύσταση της βυζαντινής αυτοκρατορίας; Όλες αυτές τις ερωτήσεις τις
είχε απαντήσει και τις είχε απόδείξει ο Ιωάννης με
το έργο του.
Το 1797 στις 17 Οκτωβρίου η πόλη της Βενετίας περνούσε στην αυστροουγγρική κυριαρχία,
ενώ τον ίδιο χρόνο η δημοκρατία είχε κατακτηθεί.
Ο Αντωνομαρίας είχε αντιταχθεί στη γαλλική κυριαρχία, όπως και άλλοι αριστοκράτες. Την εποχή
εκείνη η οικογένεια Καποδίστρια αντιμετώπιζε
οικονομική κατάρρευση, αφού ο πατέρας συνελήφθηκε από τους Γάλλους γιατί ήταν εναντίον τους.
Τελικά ο Ιωάννης μαζί με τον αδερφό του κατάφεEνατενίσεις

ραν να τους πείσουν ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα και ο Αντωνομαρίας ελευθερώθηκε. Αυτή ήταν
και η πρώτη διπλωματική επιτυχία του Ιωάννη.
Το 1798 η Ρωσία συμμάχησε με την Τουρκία.
Για το γεγονός αυτό ο πατριάρχης Κωνσταντινούπολης κάλεσε τους κατοίκους του Ιονίου να καλοσωρίσουν τους απελευθερωτές τους Ρωσότουρκους. Το Φλεβάρη του 1799 παραδόθηκε και το
τελευταίο νησί. Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις
που απότέλεσμα είχαν τη συνθήκη της 21ης Μαρτίου. Ανακηρύχτηκε η αυτονομία της Επτανήσου
Πολιτείας, και η συνθήκη έδινε προνόμια στα Ιόνια. Μέρος της συνθήκης ήταν και το «Βυζαντινό
Σύνταγμα». Το Σύνταγμα μεταφέρθηκε από τον
Αυγουστίνο Καποδίστρια. Η εξουσία ξαναγυρνούσε στους ευγενείς και ο κόσμος ήταν υποχρεωμένος να ανεχτεί την κυριαρχία των Τούρκων.
Ο Ιωάννης Καποδίστριας από το 1799 ήταν αρχίατρος του νοσοκομείου του στρατού κατοχής.
Θέση στην οποία παρέμεινε και μετά την ίδρυση
της Ιόνιας Πολιτείας. Ο Καποδίστριας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προώθηση της επιστήμης
του και πήρε πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση
αυτή. Παράλληλα με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, καλλιέργησε την αγάπη του προς τη
φιλολογία και ίδρυσε την Εταιρεία των φίλων, η
οποία είχε σαν έργο της την οργάνωση φιλολογικών συζητήσεων, θεατρικών παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων, που είχαν σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Μέχρι την περίοδο αυτή
η συμμετοχή του στα πολιτικά πράγματα δεν ήταν
άμεση. Αφορμή για την ανάμιξή του στην πολιτική
έδωσαν τα επεισόδια που δημιουργήθηκαν στην
Κεφαλονιά μετά από την ίδρυση της Επτανήσου
Πολιτείας το 1800, με τη συνθήκη που υπέγραψαν
οι Τούρκοι και οι Ρώσσοι στην Κωνσταντινούπολη. Οι Κεφαλλονίτες αστοί αντέδρασαν, βλέποντας
να περιέρχεται η διακυβέρνηση των νησιών στους
αριστοκράτες, και απαίτησαν συμμετοχή του
λαού στα κοινά και δημοκρατικό πολίτευμα, αρνούμενοι την εφαρμογή του συντάγματος με τίτλο
«Βυζαντινόν» το οποίο είχαν συντάξει οι πρόκριτοι. Ο τότε επίσημος εκπρόσωπος της Επτανήσιου
Πολιτείας και εντολοδόχος του σουλτάνου Αντώνιος Μαρία Καποδίστριας κλήθηκε να δώσει λύση
στο πρόβλημα. Αυτός απόφάσισε να αναθέσει στο
γιο του Ιωάννη να κάνει περιοδεία στα νησιά και
να κατευνάσει τα πνεύματα. Με τον τρόπο αυτό
ξεκίνησε η πολιτική καριέρα του Ιωάννη Καποδίστρια, του μελλοντικού κυβερνήτη της Ελλάδας.
Το εγχείρημα για απόκατάσταση της τάξης στα
Eνατενίσεις



επτάνησα στέφθηκε με επιτυχία και η τεράστια
συμβολή του σε αυτό εκτιμήθηκε. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα να διοριστεί το 1803, γραμματέας του
νεοσύστατου κράτους με απόφαση της γερουσίας
που συγκροτήθηκε την ίδια χρονιά, από μέλη τα
οποία αναδείχθηκαν μετά από εκλογές. Αμέσως ο
Καποδίστριας άρχισε να εργάζετε για την ανασυγκρότηση του νέου κράτους των επτανησίων.

Πρώτο του μέλημα ήταν η αναβάθμηση του βιοτικού επιπέδου των ασθενέστερων τάξεων, έδωσε
μεγάλη σημασία στον τομέα της εκπαίδευσης και
για το σκοπό αυτό ίδρυσε τη σχολή της Τενέδου
στην Κέρκυρα και κάλεσε όλους τους λόγιους και
εκπαιδευτικούς που ζούσαν διασκορπισμένοι στην
Ευρώπη να επιστρέψουν στο νησί και να συμβάλουν στη μόρφωση των νέων. Ο ίδιος έγινε επιθεωρητής εκπαίδευσης και εφάρμοσε την υποχρεωτική φοίτηση όλων των δημοσίων υπαλλήλων και
των ιερέων στη σχολή. Παράλληλα ίδρυσε σαράντα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις
ανάγκες όλων των νησιών.
Το 1807 ο κίνδυνος να περάσει η Λευκάδα στην
κατοχή του Αλή πασά έδωσε για μια ακόμα φορά
την ευκαιρία στον Καποδίστρια να αναδείξει τις
ηγετικές του ικανότητες. Του ανατέθηκε από τη
Γερουσία η άμυνα του νησιού και η διοίκηση της
Αγίας Μαύρας. Κατάφερε με τις ενέργειες του να
μετατρέψει το πρόβλημα σε εθνική υπόθεση και
να συσπειρώσει όλους τους Έλληνες (Λευκαδίτες,
Σουλιώτες, Επτανήσιους) τους καπεταναίους καθώς και τους Ρώσους στρατιώτες. Ενώ όμως αυτός
ασχολείτο με την άμυνα του νησιού, η Ρωσία και
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η Γαλλία προχώρησαν στην υπογραφή της συνθήκης του Τιλσίτ (8/7/1807), που προνοούσε διάλυση
της Ιόνιας πολιτείας και παραχώρηση των νησιών
στους Γάλλους. Επέστρεψε αμέσως στην Κέρκυρα, αρνούμενος να συνεργαστεί με τους νέους κυρίαρχους του νησιού ή να μεταβεί στη Ρωσία. Ταυτόχρονα διαμήνυσε στους Ρώσους ότι θα το έπραττε μόνο μετά από πρόσκληση του τσάρου, παρόλο
που πάντα πίστευε ότι τα συμφέροντα της Ελλάδας μπορούσε να εξυπηρετήσει μόνο η Ρωσία.

ΩΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
Ένα χρόνο αργότερα κλήθηκε από τον Αλέξανδρο να υπηρετήσει τη Ρωσική διπλωματία.
Τον Ιανουάριο του 1809 έφθασε στην Αγία Πετρούπολη και διορίστηκε στο διπλωματικό σώμα
του τσάρου. Όσο καιρό εργάστηκε στη θέση
αυτή, επιδόθηκε στη μελέτη και συγγραφή εκθέσεων και υπομνημάτων που είχαν σχέση με
την κατάσταση στην Ελλάδα και τόνιζε συνεχώς
στον υπουργό Εξωτερικών, κόμη Ροματζώφ την
ανάγκη βοήθειας στην πατρίδα του, για να απαλλαγεί από τον Οθωμανικό ζυγό. Η αλληλογραφία
του με τον πατέρα του και τα κείμενα τα οποία
σώζονται απόδεικνύουν την προσήλωση του στο
σκοπό αυτό. Παράλληλα ο Καποδίστριας ασχολήθηκε με την τέλεια εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας και άλλων γλωσσών και με τη μελέτη παιδαγωγικών συγγραμμάτων. Οι επαφές που είχε
την περίοδο αυτή με Έλληνες που ζούσαν στην
αυλή του Αλέξανδρου του έδωσαν την ευκαιρία
να δημιουργήσει πολύ καλές φιλίες, όπως με τον
Αλέξανδρο και τη Ρωξάνδρα Στούρτζα η οποία
υπήρξε και ό μοναδικός έρωτας στη ζωή του, τον
Ιωάννη Δομπόλη και άλλους, αλλά και να διαδώσει τις ιδέες του για την τύχη της Ελλάδας και να
απόσπάσει τη βοήθεια τους προς το σκοπό αυτό.

ΩΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤI
Την παραμονή του στη Ρωσία διέκοψε ο διορισμός του στη Ρωσική πρεσβεία της Βιέννης το
1811. Ηυποδοχή που είχε από τον πρεσβευτή της
Ρωσίας, κόμη Στάκσλμπεργ, ήταν πολύ ψυχρή,
ωστόσο γρήγορα κατόρθωσε να επιβληθεί με τα
προσόντα και την αξία του και να κερδίσει την
εμπιστοσύνη του ίδιου του τσάρου. Εκεί είχε την
ευκαιρία να γνωρίσει εξέχοντα στελέχη της Ελληνικής παροικίας, όπως τον Άνθιμο Γαζή, και να
απόσπάσει το θαυμασμό και την αγάπη τους. Η
διπλωματική του καριέρα συνεχίστηκε στο Βου162



κουρέστι, όπου το 1812 διορίστηκε αρχηγός και
διευθυντής της γραμματείας του διπλωματικού
τμήματος του ναυάρχου Τσιτσαγκώφ. Εκεί είχε
την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την Τουρκική διπλωματία, κατά τη διάρκεια των εργασιών για
την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου.

της συνθήκης του Παρισιού (1815). Στο συνέδριο
αυτό ο Καποδίστριας έφερε πάλι στην επιφάνεια το
θέμα των Επτανήσων και παρά το αρνητικό κλίμα που υπήρχε, κατάφερε να τεθούν υπό Αγγλική
προστασία, γεγονός που βελτίωσε το προηγούμενο
καθεστώς της κυριαρχίας.

ΑΛΛΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
Ακολούθησαν άλλες διπλωματικές απόστολές,
τις οποίες έφερε εις πέρας με επιτυχία. Σημαντική
ήταν το 1814 η συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις με τους νικητές του Μεγάλου Ναπόλέοντα για
τη δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους της Ελβετίας, μακρυά από τη Γαλλική επιρροή.
Ακολούθως κρίθηκε από τον τσάρο ως ο καταλληλότερος για να αντιπροσωπεύσει τη Ρωσία
στο Συνέδριο της Βιέννης ( 1814). Εκεί ο αγώνας
του ήταν διμέτωπος. Αφενός εναντίον του Μέτερνιχ και αφετέρου εναντίον της φιλοτουρκικής πολιτικής της Αγγλίας. Στο συνέδριο αυτό, εκτός από
την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ρωσίας,
παράλληλα επεδίωκε να θέσει το ζήτημα της ανεξαρτησίας των επτανήσων, τα οποία είχαν περάσει
στην κυριαρχία των Άγγλων, με τη συνθήκη του
Παρισιού (1814). Αυτό στάθηκε αδύνατο να επιτευχθεί, λόγω της υπαναχώρησης του τσάρου από τις
αρχικές του υποσχέσεις.
Αμέσως μετά προχώρησε στην ίδρυση της «Φιλομούσου Εταιρείας». Τυπικός σκοπός της ήταν η
συγκέντρωση χρημάτων για τη βοήθεια των νέων
της Ελλάδας να σπουδάσουν σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Ωστόσο, η κύρια επιδίωξη της ήταν να
ενισχύσει την προετοιμασία για απελευθέρωση
της Ελλάδας, να διαδώσει στην Ευρώπη τις ιδέες της ελευθερίας που κυριαρχούσαν στις ψυχές
των Ελλήνων και να επηρεάσει την κοινή γνώμη,
ώστε να δει ευνοϊκά το Ελληνικό ζήτημα. Με την
συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου της
Βιέννης, ο Καποδίστριας έγινε γνωστός σε όλους
τους πολιτικούς κύκλους της Ευρώπης, και βρήκε την ευκαιρία να τους τονίσει ότι η κοιτίδα του
δυτικού πολιτισμού στέναζε κάτω από τη βάρβαρη
τουρκική κατοχή. Το 1815. Μετά τη λήξη του συνεδρίου ακολούθησε τον τσάρο στο πεδίο της μάχης εναντίον του Ναπόλέοντα. Μετά το Βατερλώ,
ανέλαβε την εκπροσώπηση της Ρωσίας στο συνέδριο του Παρισιού, όπου οι Ευρωπαϊκές δυνάμεις
θα απόφάσιζαν για το μέλλων της Γαλλίας. Η άποψη του για επιεική αντιμετώπιση της Γαλλίας έγινε απόδεκτή και υιοθετήθηκε κατά την υπογραφή
Eνατενίσεις

ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
Αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου στο Παρίσι επιβραβεύτηκε με την τοποθέτηση του στο ψηλό αξίωμα του υπουργού των Εξωτερικών της Ρωσίας.
Σε όλο το διάστημα της θητείας του σε αυτό
το πόστο δεν έπαψε να προσπαθεί να στρέψει τον
τσάρο εναντίον των Τούρκων και να του τονίζει
ότι μόνο μια ένοπλη επέμβαση θα έσωζε τους χριστιανούς της Βαλκανίας από τον Τουρκικό ζυγό.
Παράλληλα φρόντιζε να ενισχύει τους Έλληνες
της Ρωσίας και να διατηρεί ζωντανό τον πραγματικό σκοπό της «Φιλομούσου Εταιρείας» που ήταν η
διεθνοποίηση του Ελληνικού ζητήματος.
Το 1817 σε συνάντησή του στην Αγία Πετρούπολη με το Γαλάτη, μέλος της Φιλικής Εταιρείας
Eνατενίσεις



ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την μυστική
αυτή οργάνωση. Η συμπεριφορά του επισκέπτη
του τον οδήγησε σε άρνηση να αναλάβει την αρχηγία της Εταιρείας.
Το 1818 μετείχε στο συνέδριο του Άαχεν όπου
αντιμετώπισε για άλλη μια φορά την εχθρότητα
του Μέτερνιχ, εξαιτίας των φιλελεύθερων ιδεών
που διατύπωνε πάνω στα Ευρωπαϊκά ζητήματα.
Το 1819, ο Έλληνας διπλωμάτης επισκέφθηκε για τελευταία φορά την γενέτειρά του και είχε
την ευκαιρία να συναντηθεί με τους οπλαρχηγούς
και τους αγωνιστές από την υπόδουλη πατρίδα
και να συζητήσει την πορεία του έθνους. Διαπίστωσε ότι το καθεστώς της Αγγλικής προστασίας,
το οποίο ήταν δικό του έργο, στην ουσία ήταν μια
τυραννική κατοχή. Έτσι φεύγοντας από το νησί
για να επιστρέψει στη Ρωσία, πέρασε πρώτα από
το Παρίσι και μετά από το Λονδίνο με σκοπό να
θέσει το θέμα στο Γουέλινκτον και τον Κάσλρη.
Στον πρώτο σταθμό πληροφορήθηκε από τον
Γάλλο πρωθυπουργό Ντεκάζ την προσπάθεια της
Αυστρίας να πείσει τον Αλέξανδρο να απόμακρύνει τον Καποδίστρια. Στην Αγγλική πρωτεύουσα
δεν κατάφερε να περάσει τις απόψεις του σχετικά
με την κατάσταση στα Επτάνησα και γενικότερα
στην Ελλάδα. Έφυγε για τη Ρωσία, όπου σε ένα
σταθμό του συνέταξε το υπόμνημά του σχετικά με
τα Ιόνια Νησιά το οποίο έστειλε στην Αγγλική Κυβέρνηση, τονίζοντας πως εκτιμούσε ότι πρόκειται
να εκδηλωθούν ένοπλες εξεγέρσεις κατά των Άγγλων. Έφθασε στην Αγία Πετρούπολη τον Οκτώβριο του 1819, όπου ανέλαβε εκ νέου τα καθήκοντά του. Τον Ιανουάριο του 1820, όταν η Ευρώπη
δεχόταν συνεχώς επαναστάσεις, επισκέφθηκε τον
Καποδίστρια ο Ξάνθος και του πρότεινε να γίνει ο
αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας. Ο Καποδίστριας
όμως αρνήθηκε. Ήταν απαισιόδοξος, γιατί γνώριζε πολύ καλά το πνεύμα που επικρατούσε στους
επαναστάτες και ήξερε πως κάθε του εγχείρημα θα
μπορούσε να οδηγήσει τον Ελληνικό λαό σε ακόμα
πιο πολλά δεινά. Έτσι είπε στο Ξάνθο πως έπρεπε
να σταματήσουν κάθε τους ενέργεια και να περιμένουν καταλληλότερη στιγμή. Σε μια δεύτερη
προσπάθεια του Ξάνθου να τον μεταπείσει, ο Καποδίστριας απάντησε πως αν οι αρχηγοί γνωρίζουν άλλα μέσα για να επιτύχουν το σκοπό τους,
ας τα μεταχειριστούν και ευχήθηκε να τους βοηθήσει ο Θεός. Ο Καποδίστριας πίστευε πως με τη
διπλωματία και με την επιρροή του στον τσάρο, θα
μπορούσε να βοηθήσει καλύτερα την πατρίδα του
και η στάση του αυτή υπήρξε αιτία να δημιουργηθεί μια αντιπαράθεση μεταξύ των συγχρόνων και
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των ιστορικών.
Σε επιστολές του Καποδίστρια, που σώζονται
στα ρωσικά αρχεία, γίνεται σαφές ότι γνώριζε τη
δράση της Φιλικής Εταιρείας, ότι δεν ήταν μέλος
της και εξέφραζε την αντίθεσή του προς κάθε είδους μυστικές εταιρίες, θεωρώντας τις επικίνδυνες
για το έθνος. Ο ίδιος ο Καποδίστριας δεν αναφέρει
σε κανένα του κείμενο την επίσκεψη του Ξάνθου
και την πρόταση που του έγινε. Με την πρακτική
του αυτή δεν ευνόησε την έκρηξη της επανάστασης. Ωστόσο από άλλα μέλη της Φιλικής Εταιρείας
η συμπεριφορά του θεωρήθηκε δικαιολογημένη.
Το αξίωμά του ως υπουργού των εξωτερικών της
Ρωσίας και η ένταξη του τσάρου στην ιερή συμμαχία ήταν εμπόδια ανυπέρβλητα. Αν ο Καποδίστριας δεχόταν να αναλάβει την αρχηγία της Φιλικής
Εταιρείας τότε ο Μέτερνιχ και οι υπόλοιποι υποστηρικτές των Τούρκων θα εκμεταλλεύονταν το
γεγονός για να στρέψουν τον Αλέξανδρο εναντίον
του και εναντίον των Ελλήνων.
Την ίδια εποχή που στην Ελλάδα προετοιμαζόταν η επανάσταση, ο Καποδίστριας εκπροσωπούσε
τη Ρωσία στα συνέδρια του Τροππώ και του Λάιμπαχ, στα οποία μετείχαν οι άλλες τέσσερις δυνάμεις η Αγγλία, η Αυστρία, η Πρωσία και η Γαλλία
με θέμα την καταστολή των εξεγέρσεων στη Νεάπολη, το Πεδεμόντιο και την Ισπανία. Εκεί διαπίστωσε ότι το κλίμα στην Ευρώπη ήταν πολύ αρνητικό απέναντι σε οποιεσδήποτε επαναστατικές
ενέργειες. Κατα τη διάρκεια του συνεδρίου του
Λάιμπαχ ξέσπασε το κίνημα του Υψηλάντη στις
παραδουνάβιες ηγεμονίες. Ο Καποδίστριας και ο
Τσάρος ενημερώθηκαν από τον ίδιο για τις ενέργειες του. Σε προκήρυξη του στις 24 Φεβρουαρίου
η οποία απευθυνόταν προς όλους τους Έλληνες
εξέθετε τον Καποδίστρια, ο οποίος την ίδια στιγμή
μαχόταν το δεσποτισμό και τη βία του Μέτερνιχ
και επιχειρούσε τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος
για το Ελληνικό ζήτημα.
Το σχέδιο των Φιλικών ήταν να πάρουν με
το μέρος τους τις ηγεμονίες του Δούναβη που
δεν είχαν Τουρκικό στρατό, να ενωθούν με τους
Σέρβους, ίσως και με τον επαναστατημένο Αλή
Πασά, και να κατέβουν προς τα νότια. Ταυτόχρονα ο Μοριάς και η Ρούμελη θα ξεσηκώνονταν από
τον Παπαφλέσσα.
Ο Αλέξανδρος ανέθεσε στον Καποδίστρια το
έργο της απόκήρυξης του Υψηλάντη. Η αποκήρυξη θα πήγαινε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες μέσω Κωνσταντινούπολης. Αυτό έδωσε την
ευκαιρία στους Έλληνες να κερδίσουν χρόνο
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και σημαντικές νίκες στο νότο. Οι Τούρκοι θα
πίστευαν προς στιγμή ότι είχαν τον έλεγχο στα
χέρια τους και ότι το πρώτο τους μέλημα ήταν η
πάταξη του κινήματος στη Μολδοβλαχία, πριν
αλλάξει γνώμη ο τσάρος.

Ακολουθούμενος παντού από πράκτορες και
δημοσιογράφους, ο Καποδίστριας αναζήτησε Φιλέλληνες αρχικά στα Γερμανικά κρατίδια. Τελικά
εγκαταστάθηκε στη Γενεύη, της οποίας ήταν επίτιμος πολίτης. Νοίκιασε δύο δωμάτια για αυτόν και
τον υπηρέτη του, τα οποία στοίχιζαν 30 φράγκα το
μήνα, ενώ τα γενικότερα του έξοδα δεν ήταν πάνω
από 200 φράγκα. Παρόλο που έπαιρνε κανονικά
το μισθό του που ήταν περίπου 60,000 φράγκα
τον μήνα. Οι λόγοι της «τσιγκουνιάς» αυτής, στην
πραγματικότητα ήταν πιο σημαντικοί. Ο ίδιος είπε
το εξής στην κυρία Charlotte de Sor η οποία τον
επισκέφτηκε το 1825 στο περίφημο σπίτι «Όταν
όλα τα διαβήματα και οι ενέργιες μου, όλες οι γραπτές μου εκκλήσεις ζητουν από τις γενναιόδωρες
ψυχές ψωμί και ενδύματα για τους συμπατριώτες
μου, όταν, αφού χτύπησα τις πόρτες των παλατιών
των πλουσίων, χτύπησα μετά και τις πόρτες των
καλυβών των φτωχών, για να συλλέξω τον οβολό
του φτωχού, πρέπει να μπορώ να τους λέω με παρρησία: έδωσα τα πάντα πριν ζητήσω και τη δική
σας βοήθεια για τους αδελφούς μου».

Πράγματι, ο στρατός της πέρασε το Δούναβη
και ο στρατός της Πελοπονήσσου και της Ρούμελης, υπό τον Χουρσίτ των Πατρών, ασχολήθηκε
με την κατάπνιξη της ανταρσίας του Αλή. Ο μόνος άνθρωπος που πραγματικά στάθηκε στο πλάι
του Αλή με την κυρά-Βασιλική έως τις τελευταίες ώρες ήταν ο Θανάσης Βαγιάς, ο οποίος διορίστηκε μετά διοικητής της γεωργικής σχολής της
Τιρύνθας.
Στη Δύση το συνέδριο έμεινε πρακτικά ουδέτερο και δεν υπήρχε καμιά κουβέντα για τους
Έλληνες. Ήταν όλοι ήσυχοι και πίστεψαν πως δε
θα ξανακούσουν ούτε για Έλληνες ούτε και για
Τούρκους. Ο κόμης όμως διαφωνούσε και δεν πίστεψε. Έτσι τους είπε πως, μετά από εικοσιπέντε
χρόνια, όταν θα έχει πια καταστραφεί το σύστημα,
τότε μόνο θα έχουν την ικανοποίηση να μην ακούνε ούτε για Έλληνες μα ούτε και για Τούρκους.
Τον Απρίλη του 1821 ο υπουργός του τσάρου
μαθαίνει πως ο πατέρας του πέθανε. Τα γεγονότα
έτρεχαν και ήταν πολύ θλιβερά, παρόλες τις επιβραβεύσεις. Η εγκατάλειψη των Ελλήνων από
τους Ρώσους είχε πολλές και τραγικές συνέπειες
για την Ελλάδα. Στη μάχη στο Δραγατσάνι στις 7
Ιουνίου καταστράφηκε ο μισθοφορικός στρατός, ο
Υψηλάντης υποχώρησε για την Αυστρία και εκεί
συνελήφθηκε. Ο Αλέξανδρος ρίχτηκε στις Αυστριακές φυλακές. Ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ απαγχονίστηκε. Η ρωσική διπλωματία με παρότρυνση
του Ιωάννη Καποδίστρια αντέδρασε. Ο Στρόγκανοβ, επέδωσε στις 6 Ιουλίου του 1821 τελεσίγραφο
που το έγραψε ο υπουργός και το ενέκρινε ο τσάρος. Ο Μαχμούντ το απέρριψε και προσέβαλε τη
ρωσική σημαία. Ο Στρογκάνοβ με διαταγή εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη μαζί με κάποιους
Φαναριώτες που είχαν γλιτώσει από την οργή των
Τούρκων και τότε όλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Καποδίστριας θα προκαλούσε πόλεμο.
Πόλεμος της Ρωσίας με την Τουρκία θα προκαλούσε δεύτερο πόλεμο της Ρωσίας με την Αγγλία, που
δεν ήταν διατεθειμένη να επιτρέψει τη διάλυση
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και την επέκταση
της Ρωσικής ισχύος.
Η επιρροή του Μέττερνιχ και η ανησυχία του
τσάρου είχαν απότέλεσμα. Η Ρωσία αναγκάστηκε
να συρθεί στο άρμα της αυστριακής διπλωματίας,
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που είχε στο μεταξύ συμφωνήσει για τη απαξίωση του Ιωάννη Καποδίστρια και την πάταξη της
ελληνικής επανάστασης σε μυστική συνάντηση
στο Ανόβερο. Η συνάντηση ήταν γνωστή στον
Καποδίστρια, πιθανότατα από τη βαρόνη Λιέβεν.
Οι προτάσεις και οι ελπίδες του Καποδίστρια η μιά
μετά την άλλη απόρρίπτονταν. Σε μια συνεδρίαση
το 1822 ο τσάρος απέρριψε τις προτάσεις του Έλληνα υπουργού του και επέτρεψε στον Τατιστσέβ
να λύσει το ζήτημα με το Μέττερνιχ στη Βιέννη.
Ο Καποδίστριας αισθανόμενος πια ανίκανος να
συνδυάσει τα αισθήματά του για την πατρίδα με
τα καθήκοντά του ως υπουργός Εξωτερικών της
Ρωσίας, ζήτησε ο ίδιος την απόχώρησή του σε ιδιαίτερη ακρόαση. Τότε ο μεγάλος του αντίπαλος
ανακουφίστηκε και τον Αύγουστο του 1822, όταν
έφυγε για την Αγία Πετρούπολη ο Καποδίστριας, ο
Μέττερνιχ συνάντησε τον Μάϊτλαντ στη Βιέννη
και του είπε: «λοιπόν το κακό ξεριζώθηκε, ο Καποδίστριας τάφηκε για το υπόλοιπο της ζωής του».

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Οι κρίσεις του Μέτερνιχ λίγο έλειψε να είναι
προφητικές. Μια πνευμονία καθήλωσε τον Καποδίστρια για δεκαπέντε μέρες σε μια μάχη ζωής και
θανάτου. Μάχη όμως για επιβίωση έδινε και ο επαναστατημένος λαός του.
Eνατενίσεις



Το 1823 και το 1824 ασχολήθηκε με τη συγκέντρωση πληροφοριών για τον αγώνα. Ασχολήθηκε επίσης με τα ορφανά της πατρίδας του, που
άρχισαν να κατακλύζουν τα οικοτροφεία της Ευρώπης. Τέλος με την αναζήτηση φίλων για στρατολόγηση στο Φιλελληνικό ρεύμα. Απέναντι
στους Ελβετούς είχε ισχυρά επιχειρήματα. Κάποτε
αυτός τους έδωσε την ελευθερία την ενότητα και
ένα καλύτερο μέλλον. Τώρα αυτός ζητούσε την
ίδια ανιδιοτελή βοήθεια για την δική του πατρίδα. Ο πιο σημαντικός από όσους ανταπόκρίθηκαν
στο κάλεσμα ήταν ο Ελβετός τραπεζίτης Eynard, ο
οποίος βοήθησε υλικά και οργανωτικά το φιλελληνικό ρεύμα.
Ο Καποδίστριας εργαζόταν ακατάπαυστα,
γράφοντας φανερές και μυστικές επιστολές σε
κάθε είδους απεσταλμένο, φίλο, υποψήφιο να βοηθήσει. Ταξίδεψε σε πολλές χώρες για να τονώσει
το αίσθημα υπέρ της Ελλάδας. Το 1825 ο φιλελευθερισμός της Ευρώπης είχε ταυτιστεί σχεδόν με
το φιλελληνισμό. Ο Καποδίστριας ξεσήκωνε όλη
την Ευρώπη και ο Κάννινγκ στην Αγγλία δυνάμωνε μέρα με τη μέρα τη φιλελληνική πολιτική.
Το Μάϊο του 1826 η πτώση του Μεσολογγίου συντάραξε ολόκληρη την Ευρώπη. Πίστεψαν ότι ο
αγώνας είχε χαθεί πια. Ο Καποδίστριας όμως γνωρίζοντας την κοινή γνώμη είχε μια άλλη άποψη:
Ότι από μια τέτοια καταστροφή, θα αρχίσει και η
σωτηρία της Ελλάδος.
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Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Βασική ιδιότητα του Καποδίστρια ήταν αυτή
του αρχηγού του υπόδουλου ελληνικού έθνους,
που το 1821 επαναστάτησε ενάντια στην οθωμανική κυριαρχία. Μετά το ξέσπασμα της επανάστασης, έστελνε επιστολές στους Κουντουριώτες, δίνοντάς τους οδηγίες για την άμυνά τους, πώς να διοικήσουν, πώς και πού να κινηθούν διπλωματικά.
Ήταν η εποχή που πίστευε ότι θα κινητοποιούσε
τη Ρωσία υπέρ των Ελλήνων. Ένα χρόνο μετά,
πριν την αναχώρησή του από την Αγία Πετρούπολη, στάλθηκε σε σημαντικούς οπλαρχηγούς μια
ανώνυμη επιστολή, που εύστοχα ταυτίστηκε με
αυτόν. Τους έλεγε πως η υπόθεση του ξεσηκωμού
τον απασχολούσε από παλιά και τους καλούσε να
συνεχίσουν τον Αγώνα χωρίς να περιμένουν τη
βοήθεια της Ρωσίας. Μόνοι τους θα κέρδιζαν την
ελευθερία τους και αυτό ήταν προς το συμφέρον
τους. Έπρεπε να καταλάβουν τα φρούρια που κατείχαν ακόμα οι Τούρκοι, να δημιουργήσουν τακτικό στρατό, να πάρουν δάνεια από πλούσιους
Ευρωπαίους, να κλείσουν τα στενά που οδηγούσαν από βορρά προς νότο, να πάρουν με το μέρος
τους τους Αλβανούς, να κερδίσουν τη συμπάθεια
των ξένων και να μη φοβούνται τις μεγάλες στρατιές των τούρκων. Ένα μήνα μετά ο φίλος του
Καποδίστρια Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έκαψε τα
σπαρτά του Άργους και έστησε ενέδρα στον Δράμαλη ο οποίος υποχώρησε προς την Κόρινθο. Στα
Δερβενάκια ο Γέρος του Μοριά τον απόδεκάτισε
και στερέωσε για τα καλά την επανάσταση. Το
1822 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος
Υψηλάντης του ζήτησαν να έρθει στην πατρίδα
για να αναλάβει την ηγεσία του αγώνα. Το 1824
τον παρακαλούσαν να πάει στην Κέρκυρα για να
τους βοηθήσει από εκεί. Τον Ιανουάριο του 1825 ο
Ιωάννης Καποδίστριας δέχτηκε άνθρωπο, ο οποίος είχε σταλεί από τον πρίγκιπα Λεοπόλδο, για να
μάθει αν είχε αντίρρηση σε αυτό και αν θα βοη166



θούσε από υπεύθυνη θέση στην Ελλάδα. Τον χειμώνα του 1825 πέθανε ο Αλέξανδρος ξαφνικά και
την εξουσία ανέλαβε ο αδερφός του, μέγας δούκας
Νικόλαος. Ενημερώθηκε για την αλλαγή της πολιτικής της Ρωσίας στο ελληνικό ζήτημα και για
την υπογραφή στην Αγία Πετρούπολη του πρωτόκολλου Αγγλίας και Ρωσίας, στις 4 Απριλίου
1826. Το πρωτόκολλο είχε σκοπό τον εξαναγκασμό της Πύλης σε συμβιβασμό. Τρεις μήνες περίπου πριν την τριμερή συνθήκη του Λονδίνου της
6ης Ιουλίου 1827 μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και
Ρωσίας, που παραχωρούσε αυτονομία στην Ελλάδα, ήταν γνώστης της εξέλιξης αυτής. Είναι φανερό πως ο μυστικός αρχηγός της επανάστασης τον
καιρό εκείνο περιόδευε για τη διάσωσή της, την
τροφοδοσία της και την επιβολή της ως νόμιμη
διεκδίκηση ενός λαού. Διεκδίκηση που έπρεπε να
αναδειχτεί στην πρώτη γραμμή της διεθνούς πολιτικής σκηνής, και ως τέτοια αναδείχτηκε.

Ο ΚΑΠOΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τον Απρίλιο του 1827 η Γ Εθνοσυνέλευση,
ύστερα από εισήγηση του Γεώργιου Καραϊσκάκη,
του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Πετρόμπεη
Μαυρομιχάλη εξέλεξε τον Καποδίστρια κυβερνήτη της Ελλάδας. Όταν αυτός το πληροφορήθηκε
ζήτησε από τον τσάρο να τον απόδεσμεύσει. Ο νέος
τσάρος όμως αντί αυτού του πρόσφερε την παλιά
του θέση, τιμές και χρήματα και πάνω από όλα την
ηθική επιβράβευση. Ο Καποδίστριας επέμεινε και
στο τέλος ο τσάρος απόδέχτηκε το αίτημά του. Ο
Καποδίστριας αρνήθηκε να πάρει ακόμα και τη
σύνταξη των 60,000 φράγκων που του πρόσφερε
ο τσάρος. Η νέα του θέση δεν του επέτρεπε να έχει
καμιά υλική δέσμευση από ξένη δύναμη. Πούλησε
τα έπιπλά του και οτιδήποτε άλλο ανήκε σε αυτόν,
έστειλε τα χρήματα στην Κέρκυρα, παρακίνησε
τους πλούσιους εμπόρους της Ρωσίας να στείλουν
ό,τι μπορούσαν. Με το ποσό που συνέλεξε αγόρασε τρόφιμα και πολεμοφόδια για το στρατό και τα
έστειλε όσο μπορούσε πιο γρήγορα. Ο Καραϊσκάκης είχε σκοτωθεί και ολόκληρη η Ρούμελη έπεσε
στα χέρια των Τούρκων. Στο μεταξύ υπογράφηκε
η συνθήκη του Λονδίνου, που έδινε αυτονομία
στους Έλληνες.

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ
Την εξωτερική πολιτική χειριζόταν ο ίδιος ο
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Καποδίστριας. Με υπομνήματα προς τους Πρεσβευτές και τις κυβερνήσεις τους, που συσκέπτονταν στον Πόρο, εργάστηκε για να επιτύχει,
όσο μπορούσε, ευρύτερα σύνορα και πλήρη ανεξαρτησία. Προς την κατεύθυνση αυτή βοηθιόταν
και από τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο (1828-1829)
που ανάγκασε και τις άλλες δυνάμεις να συνυπογράψουν το πρωτόκολλο της 22 Μαρτίου 1829
περί ίδρυσης αυτόνομου Ελληνικού κράτους ώς
τη γραμμή του Παγασητικού- Αμβρακικού κόλπου, και ύστερα την Τουρκία να απόδεχτεί τα
γενόμενα με την συνθήκη της Αδριανούπολης
στις 14 Σεπτεμβρίου 1829. Ακολούθως, η Αγγλική και η Γαλλική διπλωματία πρότειναν πλήρη
ανεξαρτησία για το νέο κράτος, έτσι υπογράφηκαν τα πρωτόκολλα στις 3 Φεβρουαρίου που προέβλεπαν ανεξάρτητο Ελληνικό κράτος με στενότερα όμως σύνορα σε σχέση με εκείνα του 1829
( Γραμμή Μαλιακού κόλπου και Αχελώου ποταμού) και εκλογή του Λεοπόλδου του Σαξβούργου
σαν αντιβασιλέα. Ο Λεοπόλδος όμως παραιτήθηκε, γιατί οι δυνάμεις και ιδιαίτερα η Αγγλία δεν
ανταπόκρίθηκαν ικανοποιητικά στους όρους για
διεύρυνση των συνόρων, την εγγύηση της ανεξαρτησίας του νέου Ελληνικού κράτους και την
οικονομική ενίσχυσή του.

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Καποδίστριας μπόρεσε μετά την Ελληνική
επανάσταση με συνεχείς προσπάθειες να εξαγοράσει αιχμαλώτους, να απόκαταστήσει πρόσφυγες, να ανοικοδομήσει ερείπια χωρών και πόλεων, να κατασκευάσει έργα οδοποιίας και λιμάνια.
Να αναδιοργανώσει την εκπαίδευση με στόχο να
προχωρήσει βαθμιαία στην οργάνωση της ανώτατης παιδείας. Και όλα αυτά κατάφερε να τα πετύχει με πολύ λίγα οικονομικά μέσα, γιατί διέθετε
πίστη στο Θεό και πάντοτε αγωνιζόταν έχοντας
πρώτο από όλους βοηθό το Θεό και ποτέ τα λεφτά.
Ο ίδιος πρόσφερε ένα μέρος των χρημάτων που
έπαιρνε σαν επίδομα από τη Ρωσία για να χρηματοδοτήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και έκανε
έκκληση στους φιλέλληνες και στους Έλληνες
της διασποράς να πράξουν το ίδιο. Έθεσε τέρμα
στην πολυαρχία και στην ανομία. Συγκάλεσε
Εθνική Συνέλευση και με απειλή την παραίτησή
του ανάγκασε τη Βουλή να αυτοδιαλυθεί, αφού
πρώτα ψήφισε ένα νέο κυβερνητικό σύστημα που
ήταν η Προσωρινή Διοίκηση της Επικράτειας,
που αντιστοιχούσε στην Προεδρική Δημοκρατία. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της μεταβολής
ήταν ότι η νομοθετική εξουσία συγκεντρώθηκε
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στα χέρια του Κυβερνήτη, που θα την ασκούσε με
τη βοήθεια του Πανελλήνιου, 27μελούς συμβουλευτικού οργάνου.
Η εξέλιξη αυτή για κάποιους θεωρήθηκε πραξικόπημα και τυραννία και για κάποιους άλλους
συγκεντρωτισμός και αυταρχισμός, που προέρχεται από ένα καλοπροαίρετο πατριωτισμό. Σταδιακά όλο το κατεστημένο στρεφόταν ενάντια στον
Καποδίστρια. Ολιγαρχικοί, ψευδοσυνταγματικοί, λογιότατοι, φιλελεύθεροι και τόσοι άλλοι. Ο
διορισμός του αδελφού του Αυγουστίνου το 1829
ως πληρεξούσιου τοποτηρητή του Κυβερνήτη
στη Στερεά είχε μάλλον επιτυχία στη διεξαγωγή
του πολέμου.
Το ζήτημα των εθνικών γαιών δεν μπόρεσε να
το λύσει και κατηγορήθηκε από πολλούς γι’αυτό.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ
Ο αγώνας του Καποδίστρια άρχισε να να αντιμετωπίζει εσωτερική αντιπολίτευση. Προσωπικά
παράπονα, είτε γιατί δεν ικανοποιήθηκαν οι φιλοδοξίες ή τα αιτήματά τους, είτε γιατί με τα μέτρα της εσωτερικής πολιτικής του Καποδίστρια
βλάπτονταν τα συμφέροντα. Πιο συγκεκριμένα
η διοικητική διαίρεση της χώρας, όπου ο Κυβερνήτης τοποθέτησε κυβερνητικούς επιτρόπους
της επιλογής του, η οργάνωση του φορολογικού
συστήματος και των δικαστηρίων, έτσι ώστε να
παραμερίζονται από τα λειτουργήματα αυτά οι
Κοτσαμπάσηδες και άλλα ανάλογα μέτρα, έφεραν
σε σύγκρουση τον Κυβερνήτη με τα κατεστημένα συμφέροντα. Επειδή, δεν μπορούσαν να τον
κατηγορήσουν άμεσα για τα μέτρα αυτά, μιλούσαν για αυταρχικότητα και απαιτούσαν τη δημιουργία συντάγματος.
Ο Καποδίστριας συγκάλεσε τότε την Δ’
Εθνοσυνέλευση τον Ιούλιο του 1829 στο Άργος.
Οι αντιπρόσωποι αφού άκουσαν την λεπτομερή έκθεση του κυβερνήτη για τα Πεπραγμένα,
τα επιδοκίμασαν αναδρομικά με ψήφισμα και
εξουσιοδότησαν τον κυβερνήτη να συνεχίσει το έργο του. Οι αντίπαλοι όμως όξυναν τον
αντιπολιτευτικό αγώνα τους με όλα τα μέσα,
χρησιμοποιώντας κυρίως το σύνθημα «Σύνταγμα-Σύνταγμα», καθώς έβρισκε απήχηση στην
κοινή γνώμη. Όμως στην ουσία, το αντικείμενο της αντιδικίας γι’ αυτούς ήταν η διατήρηση
ή η απώλεια της συγκεντρωτικής εξουσίας και
ο αυταρχικός χαρακτήρας του Κυβερνήτη, ενώ
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προς το εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα για
να ακούσει τη Θεία Λειτουργία. Λίγο πριν μπει
είδε τον αδερφό του Πετρόμπεη, Κωνσταντίνο
και τον γιο του Γιώργο να τον περιμένουν μαζί
με τους χωροφύλακες φρουρούς τους. Έβγαλε
το καπέλο του να τους χαιρετίσει. Ο Κωνσταντίνος έβγαλε το κρυμμένο πιστόλι και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Ο Γιώργος του έμπηξε το
μαχαίρι στον πνεύμονα και ο Κυβερνήτης εξέπνευσε λίγες στιγμές αργότερα. Ο πρώτος από
τους δολοφόνους σκοτώθηκε αμέσως στο χώρο
του εγκλήματος από το εξαγριωμένο πλήθος,
ενώ ο δεύτερος καταδικάστηκε σε θάνατο και
εκτελέστηκε αργότερα.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

παράλληλα έπαιξαν σημαντικό ρόλο τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των τριών Προστάτιδων Δυνάμεων. Το ζήτημα ήταν αν θα επικρατούσε ο Καποδίστριας που οργανώνοντας την
Κεντρική Εξουσία στερούσε τους περιφερειακούς σφετεριστές από καθιερωμένα προνόμια, ή
αν θα επικρατούσαν αυτοί στις επαρχίες.

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Τον Αύγουστο του 1831 είχε κατασταλεί
η στάση στον Πόρο, την οποία ακολούθησαν
καταστροφές στην πόλη από τα κυβερνητικά
στρατεύματα. Οι πράξεις αντεκδίκησης δεν τον
βρήκαν σύμφωνο. Αποφάσισε να απόκλείσει
την Ύδρα ναυτικά και να ζητήσει την προαγωγή των προταίτιων σε δίκη. Υπήρξε αντίδραση. Ο αντιπολιτευτικός οίστρος είχε καταλάβει και τους λίγους σπουδαγμένους νέους που
ζητούσαν σύνταγμα. Το ζητούσαν από αυτόν,
αγνοώντας ότι είχε αφιερώσει τη ζωή του στο
να εγκαθιδρύει τη συνταγματική νομιμότητα
ανά την Ευρώπη. Προσπαθούσε να εξηγήσει
ότι χωρίς να υπάρχει οικονομία και χωρίς να
έχουν μοιραστεί οι γαίες το σύνταγμα δεν είχε
νόημα. Έγραφε «... πριν όμως τούτου (το μοί168



ρασμα των γαίων) παν οποιονδήποτε σύνταγμα
είναι καταγέλαστος τύπος και εγώ προτιμώ τον
θάνατο παρά να απατήσω λαόν, εμπιστεύσαντα
την τύχην του εις την αφοσίωσίν μου». Ζήτησε τη σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης. Θα τελείωνε με τους πρόκριτους στηριζόμενος στη
λαϊκή βούληση, το συντριπτικό αίσθημα του
λαού, υπέρ του οποίου ποτέ στην Ελλάδα δεν
είχε μετά από αυτόν κανένας πολιτικός. Φυλάκισε τον Πετρόμπεη στο Παλαμήδι για να τον
εμποδίσει να μεταβεί στη Μάνη και να οργανώσει νέα στάση. Τις απειλές των Μαυρομιχαλαίων τις ήξερε και έλεγε εάν οι Μαυρομιχαλαίοι
θέλουν να με δολοφονήσουν, ας με δολοφονήσουν. Τόσον το χειρότερον δια αυτούς. Θα έλθη
κάποτε η μέρα που οι Έλληνες θα καταλάβουν
τη σημασία της θυσίας μου. Ο Αυγουστίνος τις
20 Σεπτεμβρίου εμπόδισε τον Ιωάννη Καποδίστρια να εκκλησιαστεί γιατί ήξερε πως οι εχθροί
του είχαν στήσει καρτέρι. Την επόμενη Κυριακή γιατί ο Καποδίστριας εκκλησιαζόταν τακτικά, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, ο Ιωάννης
Καποδίστριας σηκώθηκε πολύ νωρίς, ντύθηκε
μόνος του και χαράματα, με έναν ένοπλο φρουρό, βγήκε από το σπίτι του, κατευθυνόμενος
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Ύστερα από την δολοφονία του Κυβερνήτη,
επικράτησε περίοδος αναρχίας και εμφυλίου πολέμου. Για μερικούς μήνες ανέλαβαν την εξουσία οι
Καποδιστριακοί, με πρόεδρο τον Αυγουστίνο Καποδίστρια (1778-1857) αδελφό του κυβερνήτη. Από
τις αρχές του 1832 οι αντιΚαποδιστριακοί συγκρότησαν και στρατιωτική δύναμη (κοντά στον ισθμό
της Κορίνθου) και τον Μάρτιο του 1832 πραγματοποίησαν εισβολή στην Πελοπόννησο. Ο Αυγουστίνος έφυγε βιαστικά από το Ναύπλιο με Ρωσικό
πλοίο για την Κέρκυρα.
Στο διπλωματικό πεδίο οι προστάτιδες δυνάμεις είχαν απόδεχτεί τον Σεπτέμβριο του 1831 τις
διαμαρτυρίες του Καποδίστρια για την διεύρυνση
των συνόρων του Ελληνικού κράτους και αναζήτησαν νέο βασιλιά, αφού ο Λεοπόλδος είχε παραιτηθεί. Στις 7 Μαΐου υπέγραψαν συνθήκη για την
ανακήρυξη του Όθωνα (1815-1867) πρίγκιπα της
Βαυαρίας ως Βασιλέας της Ελλάδας. Η Ε΄ Εθνοσυνέλευση, που είχε συνέλθει στο Άργος και
ακολούθως στο Ναύπλιο, ψήφισε το Ηγεμονικό
Σύνταγμα στις 15 Μαρτίου 1832. Με τη συνθήκη
της Κωνσταντινούπολης η Τουρκία αναγνώρισε
τα νέα σύνορα του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους. Η πράξη αυτή τερματίζει επίσημα τη δεκάχρονη πάλη του Ελληνικού λαού για ανεξαρτησία
και ελευθερία.
Το νέο Ελληνικό Κράτος είχε αναιμική οικονομία και σοβαρά κοινωνικά προβλήματα,
καθώς δεν διανεμήθηκε ούτε αξιοποιήθηκε πλήρως η Ελληνική γη, ενώ ολόκληρες στρατιές
αγωνιστών έμειναν ακτήμονες και κατέφυγαν
σε ληστείες για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ
Σύμφωνα με τον Νέσελροουντ, ο Ιωάννης
Καποδίστριας ήθελε να κάνει τους άλλους τόσο
τέλειους όσο ήταν και εκείνος. Επέδωσε όλες του
τις προσπάθειες στα συνέδρια των ισχυρών, τις
αντιγνωμίες του προς τον τσάρο, την απόλυτη
προσήλωση για τα εκπαιδευτικά ζητήματα και το
παράδειγμα του εγκρατή βίου του. Αν είχε επικρατήσει ο Καποδίστριας, η χώρα μας θα ήταν τελείως
διαφορετική. Ο Καποδίστριας είναι μέχρι σήμερα
ο πιο μεγάλος νέος Έλληνας. Είναι ο πατέρας του
έθνους, γιατί από έθνος προσπάθησε να φτιάξει
κράτος, και από κράτος και πάλι έθνος. Μόνο πιο
λαμπρό και απόκαταστημένο. Ασχολήθηκε με
την μόρφωση, την προστασία των αδύναμων και
των φτωχών, ήταν ικανός και άξιος να διαχειρίζεται θέματα της Ευρώπης με ευφυΐα, πρόσφερε
όλη του την περιουσία για το κοινό όφελος και
δεν πείραζε ούτε γρόσι από τα χρήματα που ανήκαν στο κράτος. Σήμερα, ο Ιωάννης Καποδίστριας έχει καταλάβει τη θέση που του ανήκει στη
συνείδηση του έθνους και έχει κερδίσει τη μάχη
της ιστορίας και των ιστορικών του, ως Έλληνας
γνήσιος μέχρι τέλους.
Το έθνος φέρει το άγος της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια. Θα το απόπλύνη, όταν το απόκαταστήση, αναλαμβάνοντας ως συνείδηση ελληνικού βίου τις αξίες, για τις οποίες εκείνος έζησε
και εθυσιάσθη. Σ’ αυτό απόσκοπεί και η επικείμενη έκδοση των επιστολών του.(Λόγια του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρου)
Αν υπάρχη εις τον κόσμον ευγένεια καταγωγής, εσφραγισμένης από την λεπτότητα της φυσιογνωμίας, την ευφυΐα καθαρότητα του βλέμματος,
την επίχαριν απλότητα των τρόπων,την αυτόματον κομψότητα του λόγου εν πάση γλώσση, ουδείς
περισσότερον φύσει ευπατρίδης από τον κόμητα
Καποδίστριαν της Κέρκυρας.(Λόγια του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμου) 
■
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ν επιχειρήσουμε μια αδρομερή αναδρομή στο παρελθόν, θα μπορέσουμε
να εξάγουμε αβίαστα το συμπέρασμα
πως, μέσα στο διάβα τόσων χρόνων,
ο Ελληνισμός είχε πάμπολλες φορές
βιώσει την ακμή, εκείνη, που οδήγησε τους αρχαίους Έλληνες στην τελειοποίηση ψυχής και πνεύματος. Ο Ελληνισμός έχει καταφέρει να βγει ακέραιος μέσα από πολλές δυσκολίες, κρίσεις και αδιέξοδα, και να συνεχίσει την λαμπρή και μακραίωνη
πορεία του μέσα στους αιώνες.

«Επί ασπαλάθων
η οικουμένη»
Ο Ελληνισμός, ο Μητροπολιτικός και ο Απόδημος, όπως και όλη η ανθρωπότητα, βρίσκονται μπροστά σε κρίσεις και αδιέξοδα, κοινωνικά, ηθικά, πολιτισμικά, οικονομικά, θεσμικά, τα οποία κλωνίζουν την παγκόσμια συνεργασία
και ειρηνική συνύπαρξη, και ταλανίζουν τον σύγχρονο κόσμο.
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Ποια είναι, λοιπόν, αυτή η μαγική ουσία που
έχει μέσα του ο Ελληνισμός και κάνει τον κόσμο
να νοιώθει σαν δική του ιστορία, την ιστορία του;
Είναι αυτό το άπιαστο πνεύμα που έχουμε μέσα
μας όλοι οι ΄Ελληνες. Αυτό το ήθος που μας δώρισε ο Θεός. Οι αξίες της αρετής, τα αγαθά της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, του ολυμπιακού ιδεώδους που ξεκίνησε από την Αρχαία
Ελλάδα, κλείνονται και φυλάγονται στην αθάνατη ψυχή μας. Και αυτές οι αξίες είναι που συνιστούν τη βάση του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και
της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Γι’ αυτό και καλούμαστε ως Ελληνισμός να προσαρμοστούμε σήμερα
σε ένα νέο κοινωνικοοικονομικό σύστημα με προεκτάσεις και προκλήσεις πολιτικές, εθνικές και
πολιτισμικές. Ενώ οι προκλήσεις και τα αρνητικά
συνεπακόλουθα μπορεί να κηλιδώνουν την σημερινή κοινωνία, οφείλουμε με τρόπο αντάξιο της
μακραίωνης, λαμπρής ελληνικής ιστορίας μας να
τα αντιμετωπίσουμε. Με υπευθυνότητα απέναντι
στους άλλους λαούς και απέναντι στον εαυτό μας
αλλά και με αξιοπρέπεια, πρέπει να συντελέσουμε
δραστικά στην πρόοδο και ειρηνική συνεργασία
του σύγχρονου κόσμου.
Το όραμα της ειρήνης τότε μόνο μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αν ο πολιτισμός κατορθώσει
να συγκεράσει την τεχνολογική ανάπτυξη με τις
ανθρωπιστικές αξίες. Ειρήνη σημαίνει αλληλοκατανόηση, μετριοφροσύνη, αλληλεξάρτηση,
ανεκτικότητα. Αντίθετα, ο απερίσκεπτος ατομοκεντρισμός μπορεί να μετρατρέψει την τεχνολογική
αναπτυξη από παράγοντα ειρήνης σε παράγοντα
αντιπαράθεσης και μισαλλοδοξίας.
Τεχνολογική ανάπτυξη, ειρήνη και ευημερία
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συνθέτουν ένα υγιές τρίπτυχο, όταν η πρόοδος
αποβλέπει και στην ποσοτική, αλλά και στην ποιοτική ευζωϊα. Έκφραση αυτής της ιδέας το έργο
του Κηφισόδοτου που βρισκόταν στην αγορά της
κλασικής Αθήνας και παρίστανε την θεά Ειρήνη
να κρατά το παιδί Πλούτο. Η όλη σύνθεση φανέρωνε ότι εκεί που υπάρχει ειρήνη, οι άνθρωποι
ευτυχούν.
Ο Αριστοφάνης στην ομώνυμη κωμωδία του
«Ειρήνη» εξυμνεί, αποθεώνει τα ευεργετικά επιτεύγματα της ειρήνης μέσα από τα λόγια του χορού: «... μόνη εσύ τα αγαθά μας χάριζες, στο δικό
σου τον καιρό χίλια βλέπαμε καλά και γλυκά και
ανέξοδα ...».
Το πιο πολυσυζητημένο θέμα στις μέρες μας
είναι το θέμα της ειρήνης. Θέμα το οποίο λίγο ως
πολύ απασχόλησε τον άνθρωπο από της νηπιακής
του παρουσίασης πάνω στον πλανήτη. Η ειρήνη
ώθησε την ανθρωπότητα στη σύσταση διεθνών οργανισμών (Ο.Η.Ε., Συμβούλιο της Ευρώπης κ.ά.).
Ένα διάχυτο πνεύμα οικουμενισμού δημιουργεί προοπτικές για την πολύπλευρη επαφή μεταξύ
των λαών, για ειρηνική συμβίωση και συναδέλφωση, για διεθνοποίηση της κουλτούρας και συνακολούθως για κατάρριψη φραγμών και προκαταλήψεων. Επιτρέπει, επίσης, την ελεύθερη διακίνηση
ανθρώπων, ιδεών, γνώσεων και πληροφοριών σε
όλο τον κόσμο.
Η τεχνολογική ανάπτυξη βοήθησε στην βελτίωση των συνθηκών της κοινωνικής συμβίωσης,
συναδέλφωσης, αλληλοκατανόησης και στον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών. Ενίσχυσε την θεμελίωση των πολιτικών
και δημοκρατικών ελευθεριών και την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο τομέα αυτό
είναι καθοριστικής σημασίας στο έργο που επιτελούν τα ΜΜΕ, προβάλλοντας σε διεθνές επίπεδο
οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και
της ηθικής τάξης, δρώντας έτσι ανασταλτικά σε
κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της παγκοσμιοποίησης, της κοινωνικής ευημερίας και της ειρηνικής
συνεργασίας.
Εξάλλου, στην Κύπρο μετά την βάρβαρη τούρκικη εισβολή του 1974, καταστρατηγούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτέλεσμα της ανεπάρκει171

η εξέλιξη των πραγμάτων, διέψευσε τις ελπίδες
για ένα ειρηνικό, γόνιμο και ελπιδοφόρο μέλλον.
Ο 19ος αιώνας σημαδεύτηκε από την βιομηχανική
επανάσταση. Παραμονές του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το σκηνικό γίνεται ζοφερό. Η βιομηχανία από
βιομηχανία τεχνολογικής ανάπτυξης μεταβάλλεται σε βιομηχανία πολεμικού υλικού, η οικονομία
από οικονομία ειρήνης σε οικονομία πολέμου. Μετά
το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο κόσμος
γνωρίζει τεράστιες επστημονικές και τεχνικές
προόδους που ανατρέπουν τις συνθήκες ζωής στις
αναπτυγμένες χώρες και εξανεμίζουν τις ελπίδες
για ειρήνη. Οι στρατιωτικοί και οικονομικοί συνασπισμοί, ο ψυχρός πόλεμος, η νεοαποικιοκρατία
κλονίζουν συνθέμελα το οικοδόμημα της ειρήνης
και διαμορφώνουν μια κίβδιλη και επισφαλή ειρήνη που στηρίζεται στην ισορροπία του τρόμου.

ας ειρήνης. Βιώνοντας τα δεινά του πολέμου και
έχοντας αποκλείσει οριστικά την υιοθέτησή του
ως μέσου για επίλυση του προβλήματός μας, επιδιώκουμε τη λύση του προβλήματος μας στα πλαίσια
των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στη
βάση του διεθνούς δικαίου, με τη διασφάλιση των
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και εποίκων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
λειτουργία και βιωσιμότητα μιας πιθανής λύσης,
είναι η ειρηνική συμβίωση των δύο Κοινοτήτων,
αναγκαίο στοιχείο για την πρόοδο της Κύπρου.

συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με την εξουσία μέσα
από ένα εποικοδομητικό, ειρηνικό και ώριμο διάλογο και να συμμετέχει ενεργά στα κοινά χωρίς να
είναι απράγμονας.

Οι συνθήκες κοινωνικής συμβίωσης βελτιώνονται μέσα από ένα οικουμενικό πνευμα φιλειρηνισμού, ενώ οι κοινωνικοί θεσμοί συνεχώς ανανεώνονται και αναβαθμίζονται. Πρόδηλη είναι και
η ευρεία βελτίωση στην παροχή της εκπαίδευσης,
καθώς και η παροχή της ανάμεσα στους ενήλικες
μέσω της δια βίου εκπαίδευσης.

Η παγκοσμιοποίηση ως οικουμενικός πολιτισμός, θεμελιωμένος στις αξίες του δημοκρατικού
αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης, αξίες
κληροδότημα του ελληνικού πολιτισμού, σημάδεψε την πορεία της ανθρωπότητας από τα αρχαία
χρόνια ως τα μεσαιωνικά και έτσι τώρα στην σύγχρονη εποχή δυναμώνει τους δεσμούς ανάμεσα
σε ανθρώπους, ομάδες, έθνη, φυλές, απαμβλύνει
την ξενοφοβία, απογυμνώνει τον ρατσισμό ως παρωχημένο και βάρβαρο δόγμα, απομακρύνει τον
εφιάλτη του πολέμου και ευνοεί την κριτική στάση των λαών απέναντι στις σκοπιμότητες του αυταρχισμού. Φυσικά, δυστυχώς κάποτε, οι θετικές
αυτές συνέπειες της οικουμενικότητας μένουν
συχνά λόγος κενός, ρητορικός.

Μέσα στο ίδιο φιλειρηνικό πνεύμα η δημοκρατία καταξιώνεται ως το ιδανικότερο πολίτευμα, δημιούργημα ακραιφνές της κλασικής Αθήνας, που
έχει ως απώτερο σκοπό και στόχο την ανάδειξη και
την επίτευξη του συμφέροντος του κοινωνικού
συνόλου και την δικαίωση του ατόμου ως ηθικής,
αυτόνομης συνείδησης. Με πρώτιστα γνωρίσματα την πολυφωνία και την αξιοκρατία προσφέρει
στον πολίτη την ευκαιρία να ασκήσει κριτική, να

Οι αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου, με την
πίεση που ασκούν πάνω στον άνθρωπο, γίνονται
αίτια να εκτιμηθούν ορθά οι θετικές επιδράσεις
της ειρήνης. Συνεπώς, ο πόλεμος με όλα τα αρνητικά του επακόλουθα, αποθεώνει την ανάγκη
για ειρήνη.
Η τεχνολογική ανάπτυξη ξεκίνησε με σκοπό
την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, την καλυτέρευση και απλούστευση της ζωής. Όμως, δυστυχώς,
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Ο 20ος αιώνας, μολονότι μας ξάφνιασε με τις
επινοήσεις και τις μεγαλοστομίες του, πέτυχε να
φτιάξει ένα κόσμο συνονθύλευμα αντιφάσεων
και φρικαλεοτήτων. Η μηχανοκρατία περιφρόνησε τον πνευματικό πολιτισμό. Η παράκρουση
της τεχνολογίας, δημιούργησε αλυσιδωτές και
δραματικές επιπτώσεις, οικονομικές, πολιτικές,
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περιβαλλοντολογικές, κοινωνικές και ηθικές. Το
χάσμα τεράστιο και αγεφύρωτο ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες και εκείνες του τρίτου κόσμου.
Η υπανάπτυξη, η μιζέρια, η εξαθλίωση, η φτώχεια,
ο αναλφαβητισμός, η ανεργία, ο υποσιτισμός, η
μετανάστευση, είναι τα κύρια γνωρίσματα του τρίτου κόσμου, απότοκα της απουσίας ειρήνης.
Στο πολιτικό επίπεδο με την ανάπτυξη της
πληροφορικής γίνεται ευκολότερη η αστυνόμευση της ιδιωτικής και κοινωνικής ζωής του πολίτη, από τις αυταρχικές εξουσίες. Οι συνέπειες από
την κατάχρηση του φυσικού περιβάλλοντος άμεσες τόσο στον σωματικό όσο και στον ψυχικό μας
κόσμο. Το άγχος κατάντησε μια αδιόρατη απειλή για τη ζωή μας. Η αβεβαιότητα της ύπαρξής
μας, η αυθαίρετη συμπεριφορά των ισχυρών της
γης, η ανασφάλεια από τον κίνδυνο ενός πυρηνικού όλεθρου μάς κατατρύχουν καθημερινά. Ένα
πνεύμα αποθηρίωσης και αυταρχικού δεσμοτισμού διακρίνει τις διακρατικές και ανθρώπινες
σχέσεις. Ο πλουραλισμός σε όλους τους τομείς
της ζωής μας οδήγησε στον εξανδραποδισμό, σε
κοινωνικές αντιπαραθέσεις, σε κενόδοξες διεξόδους, όπως η εγκληματικότητα, η επιθετικότητα,

173

η βία, τα ναρκωτικά.

τον άνθρωπο και την ειρήνη;

Σήμερα ελλοχεύουν πάμπολλοι κίνδυνοι, κίνδυνοι που μπορουν να μας φθείρουν και να μας αλλοιώσουν, οδηγώντας μας στον ηθικό ξεπεσμό. Η
προσκόληση όλων μας στην ύλη, η καταναλωτική
μανία, η προβολή του ατομικού συμφέροντος, οι
οικονομικές σκοπιμότητες, οι πολεμικές συρράξεις, η ανάπτυξη του μάρκετινγκ με γνώμονα μόνο
την κερδοσκοπία, οδήγησαν στον παραγκωνισμό
της ηθικοπνευματικής διάστασης του πολιτισμού.

Κι όμως, μέσα σε ένα κόσμο που τείνει προς την
οικουμενική ομοιομορφία, η οποία είναι βασισμένη στην βιομηχανοποίηση των αγαθών, αναρωτιέται κανείς τι θα μπορούσε να πράξει ο Ελληνισμός
σήμερα, ώστε να δώσει ένα άλλο πρόσωπο στον
σύγχρονο κόσμο.

Δεν παύει, παράλληλα, όμως, να παραμονεύει
ο κίνδυνος πολιτιστικής αλλοτρίωσης και πνευματικής ισοπέδωσης. Ο πνευματικός τομέας του
ευρωπαϊκού πολιτισμού ήδη νοσεί και δέχεται
αλλεπάλληλα πλήγματα από φαινόμενα, όπως η
μαζικοποίηση. Αξίες με δεδομένο μέχρι τώρα περιεχόμενο «ρευστοποιούνται» και συμβάλλουν μαζί
με την αποπροσωποποίηση των κοινωνιών, στην
αλλοίωση της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας των
λαών της Ευρώπης. Μέσα στο σύγχρονο κόσμο
απειλούμαστε και από το επιβλαβές φαινόμενο της
ξενομανίας, του μιμιτισμού. Ο κίνδυνος απώλειας
της εθνικής μας ταυτότητας είναι ορατός και χρήζει άμεσης, ουσιαστικής αντιμετώπισης.
Ο εγκλεισμός μας στις μεγαλουπόλεις υπονομεύει, ανατρέπει τη φιλικότητα, τη θερμή και
ανιδιοτελή επικοινωνία, ενώ ευνοεί τη στεγνή και
απεχθή μοναξιά. Η φτώχεια, η ανεργία, η πείνα και
η εξαθλίωση που μαστίζουν μεγάλες μάζες της ανθρωπότητας, είναι ακόμη κάποιοι άλλοι λόγοι που
ώθησαν την κοινωνία στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα και ναρκωθετούν την παγκόσμια
ειρήνη. Η εικόνα της σημερινής εποχής είναι αποκαρδιωτική.
Δυστυχώς, όμως, στις μέρες μας, προβάλλει
έντονη η αποχαλίνωση των αξιών και ο κλυδωνισμός του δημοκρατικού πολιτεύματος. Απόρροια
όλων αυτών αποτελούν η υπαρξιακή αγωνία, η
ανασφάλεια, ο φόβος, η μοναξιά, η περιθωριοποίηση, η αδικία, το αίσθημα της κατωτερότητας και
μειονεξίας.
Παραμένει, λοιπόν, ιδανικό η σφυρηλάτηση
μιας παγκόσμιας συνεργασίας που θα στηρίζεται
στην ισοτιμία των λαών, των εθνών, των ομάδων
και στον αλληλοσεβασμό.
Τούτο τον αιώνα, συμπερασματικά, προοδεύσαμε μα δεν ευτυχήσαμε και δεν ειρηνεύσαμε. Λες
και όλα έχουν συνωμοτήσει να μας αποπροσωποποιήσουν. Άραγε μπορούμε να ευελπιστούμε ως
Ελληνισμός και ως ανθρωπότητα σε ένα καλύτερο
αύριο που θα έχει ως πυρήνα τον οραματισμό του
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Θα ήταν ασύγγνωστος αφορισμός, αυθαίρετο
συμπέρασμα, να υποθέσουμε πως ο σύγχρονος κόσμος, δεν είναι αξιόλογος. Όπως θα ήταν αφέλεια
να υποστηρίζουμε πως ο κόσμος μας είναι ο καλύτερος δυνατός. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο προτείνουμε τις ανθρωπιστικές αρετές του ελληνισμού
ως το αναγκαίο υπόβαθρο και συμπλήρωμα, αλλά
ταυτόχρονα και την μαγιά που θα μεταμορφώσει
την σημερινή κοινωνία σε ένα όμορφο δημιουργικό κόσμο ειρηνικής συνύπαρξης, σε πόλο έλξης
των ανθρώπινων χαρισμάτων. Τα ιδανικά, όμως,
από μόνα τους δεν αρκούν. Η ευθύνη που μας βαραίνει είναι τεράστια, αφού ως Έλληνες έχουμε
την υποχρέωση να διαφυλάξουμε τον πολιτισμό
μας, τις αξίες και τα ιδανικά, που οι πρόγονοί μας,
μάς κληροδότησαν. Μπορούμε να διαδραματίσουμε ρόλο πρωταγωνιστικό σε μια προσπάθεια παγκόσμιας εμβέλειας, ενώνοντας τις φωνές μας με
τη φωνή όλων των ανθρώπων, που οραματίζονται
μια εξανθρωπισμένη ειρηνική οικουμένη και όχι
ένα εμπορευματοποιημένο παγκόσμιο χωριό.
Κυριότερο μέλημά μας οφείλει να είναι η ορθολογιστική χρήση της μηχανής και η εξύψωση του
ανθρώπου. Το μέλλον μπορεί να είναι ειρηνικό και
ευοίωνο μόνο αν γίνουν βίωμά μας, πράξη ζωής
και έγνοια μας τα απλά τούτα λόγια του Σεφέρη:
«Τα ιδανικά της ειρήνης και της δικαιοσύνης όσο
νωρίτερα μπουν στις καρδιές, τόσο βαθύτερα θα
ριζώσουν και θα διατηρηθούνε».
Ο εφιάλτης μιας πυρηνικής καταστροφής μπορεί να εκλείψει με την καταστροφή των πυρηνικών και χημικών όπλων. Τα προγράμματα κοινωνικής ευημέριας, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αγάπης προς το φυσικό περιβάλλον,
οι κοινωνικές παροχές, η θετική αξιοποίηση της
τεχνολογικής ανάπτυξης είναι προϋποθέσεις που
συμβάλλουν στην επικράτηση της ειρήνης.
Η παιδεία προβάλλει ως η μόνη όαση, ως ο
ισχυρότερος αντίποδας στον ωφελιμιστικό συρμό
της εποχής μας, στο αμοραλιστικό και τεχνοκρατικό πνεύμα. Καλλιεργεί και εμπεδώνει τις αρχές
της ισότητας, της ισονομίας, της φιλαλληλίας, του
αλτρουϊσμού, του λιτού βίου. Μας απαλλάσει από
την μηχανοποιημένη σκέψη, μας θωρακίζει με
Eνατενίσεις

τον αυτοσεβασμό και τον ετεροσεβασμό, με την
εσωτερική καλλιέργεια της ψυχής. Αναπτύσσει
το φιλειρηνικό πνεύμα, προβάλλει τα ανθρωπιστικά ιδανικά, μας επανασυνδέει με τις ζωοδότρες
αξίες της παράδοσης.
Στη δημιουργία ενός πνεύματος υψηλής διανόησης μέσα στην Ευρώπη μπορεί ασφαλώς να συμβάλλει η ανθρωπιστική παιδεία. Οι Έλληνες ήταν
οι πρώτοι που μίλησαν για ανθρωπιστική παιδεία,
που τόνισαν την σημασία του ορθού λόγου. Όχι,
όμως, ενός στείρου και ανούσιου λόγου, όπως αυτός επικρατεί σήμερα με την κυριαρχία της άγονης τεχνοκρατικής αντίληψης και της λογικής
του κέρδους. Η ελληνική παιδεία έχει χρέος να
αξιοποιήσει την πλούσια προγονική κληρονομιά
Eνατενίσεις



και να την εναρμονίσει με τα σύγχρονα τεχνολογικά και κοινωνικά δεδομένα. Η καλλιέργεια του
πνεύματος της συνεργασίας, της κοινής προσπάθειας, της αλληλεγγύης, της πειθαρχίας, η αποβολή της εγωπάθειας συντελούν στην σύσφιγξη των
σχέσεων, στην συνεργασία των λαών. Οφείλουν,
λοιπόν, οι φορείς της ελληνικής παιδείας, εκτός
από την παροχή γνώσεων, να μεταλαμπαδεύσουν
στους νέους σε ελληνικό ευρωπαϊκό, πανανθρώπινο επίπεδο αξίες και ιδανικά για την πνευματική
καλλιέργεια και την ηθική αυτοτελείωσή τους.
Η παιδεία μας, στην Κύπρο ειδικότερα, επωμίζεται το μεγάλο καθήκον της προετοιμασίας των
νέων μας για την ειρηνική συμβίωση και συνεργασία, μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
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Η διαπολιτισμική εκπαίδευση πρέπει να εξανθρωπίσει τον μαθητή και όχι απλώς να τον κοινωνικοποιήσει. Οφείλει να τον βοηθήσει να εκτιμήσει
ορθά τη γλώσσα, την ιστορία, τη γεωγραφία, τον
πολιτισμό, τη θρησκεία και τις κοινωνικές δομές
του δικού του πολιτισμού, αλλά και εκείνου άλλων εθνοτικών ομάδων, χωρίς ούτε ισοπέδωση και
απώλεια της εθνικής μας ταυτότητας αλλά ούτε
αντίθετα σε ροπές εθνικιστικές και ρατσιστικές.
Ειδικότερα στα πλαίσια κοινών καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων, πολιτισμικών ανταλλαγών, κοινών
συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οικονομικών συναλλαγών, κοινών αθλητικών και
μουσικών εκδηλώσεων και στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να συνυπάρξουμε
ειρηνικά σε μια ενιαία Κύπρο.
Η αναβίωση επομένως αξιών, όπως η γλώσσα
και η πατρίδα, είναι απαραίτητη για την ενίσχυση
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της εθνικής μας συνείδησης και τελικά την διαφύλαξη της πολιτιστικής και εθνικής μας φυσιογνωμίας, χωρίς τούτο να αντιστρατεύεται τον αγώνα
για την επικράτηση ενός πνεύματος οικουμενικής
συνεργασίας.
Αναπόσπαστο τμήμα της Παιδείας αποτελεί ο
θεσμός της οικογένειας. Η γόνιμη λειτουργία του
θεσμού της οικογένειας υποστηρίζει τη μόρφωση,
ασκεί αέναο, αιώνιο εκπαιδευτικό ρόλο, παρέχει
ποικιλία ερεθισμάτων για την καλλιέργεια ηθικών αξιών του Ελληνισμού. Ενισχύει ακόμη την
ωριμότητα, την αυτογνωσία, την αυτοεκτίμηση,
γνωρίσματα ενός χρήσιμου στην κοινωνία πολίτη.
Ο Ελληνισμός δημιουργός και κατοχυρωτής του
θεσμού της οικογένειας είναι ο μόνος αρμόδιος για
τη διάδοση και καρποφόρηση του θεσμού μέσα σε
ένα σύγχρονο ειρηνικό κόσμο.
Παράμετρο του μεγάλου κεφαλαίου Παιδεία,
Eνατενίσεις

αποτελεί για τον Ελληνισμό και η Χριστιανική
Ορθοδοξία. Αξίες του Χριστιανισμού, όπως η αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο, η αλληλοβοήθεια, η μετριοφροσύνη πρέπει να διαδοθούν
και στους υπόλοιπους λαούς, ανεξάρτητα από το
θρήσκευμά τους. Ο σύγχρονος κόσμος θα μπορεί
τότε να χαρακτηρίζεται ως φιλειρηνικός και δημιουργικός, με την συμβολή βέβαια του Ελληνισμού. Η ορθόδοξη πίστη μπορεί να αποτελέσει και
σήμερα συνεκτικό κρίκο του έθνους, αλλά και το
μέσο καλλιέργειας μιας διαθρησκευτικής προσέγγισης, μέσα σε ένα παγκόσμιο πνεύμα ανεξιθρησκείας και ανοχής.

αυτογνωσία, τις οποίες δίδαξαν στους άλλους
οι αρχαίοι Έλληνες, πρέπει να περισωθούν, να
αναβιώσουν σήμερα, αν θέλουμε μία καλύτερη
ποιότητα ζωής, στηριγμένη σε αρετές, όπως η
υπευθυνότητα, ο αλληλοσεβασμός, η ειρήνη και
όχι σε φαινόμενα, όπως ο ατομικισμός, ο εθνικισμός, ο ρατσισμός. Η αναβίωση αξιών, όπως
η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία και ο
διάλογος, θα βοηθήσουν καθοριστικά στην ενίσχυση του «εμείς», στην καλλιέργεια της συνεργασίας και της αλληλεγγύης και στην ανάπτυξη
της κοινωνικής συνείδησης των λαών μέσα σε
συνθήκες αρμονικής και ειρηνικής ζωής.

Παραστάτης της παιδείας οφείλει να σταθεί η
Πολιτεία. Η Δημοκρατία, η αξιοκρατία και η δικαιοσύνη θα πρέπει να ακτινοβολήσουν και πάλι στο
στερέωμα. Μόνο μέσα από ένα οικουμενικό πνεύμα συνεργασίας και επαγρύπνισης θα μπορέσει ο
Ελληνισμός να λειτουργήσει ως ευεργετικός παράγοντας στην επκράτηση της παγκόσμιας ειρήνης. Τότε μόνο θα εξανθρωπιστούμε.

Με την ενεργοποίηση των ηθικών αξιών, ο
ελληνικός λαός οφείλει να διαδώσει και να διαφυλάξει τις χαρακτηριστικές κοινωνικές αρετές
του έθνους. Ο ενστερνισμός της φιλίας, της φιλοξενίας, της συνεργασίας, του μέτρου, της μετριοφροσύνης και της ανιδιοτέλειας προς τους
άλλους λαούς θα αποβάλει τις αντιπαραθέσεις και
τις φυλετικές, θρησκευτικές μισαλλοδοξίες από
τα κοινωνικά σύνολα υστερόβουλα και χαμερπή
αισθήματα.

Επιτακτική προβάλλει η ανάγκη για ανύψωση του ολυμπιακού ιδεώδους, το οποίο αποβλέπει
στον απεγκλωβισμό, στην απελευθέρωση του
ανθρώπου από κάθε δουλική εξάρτηση, από κάθε
μορφή μικροπρέπειας και εξαθλίωσης, αποβλέπει
στην πειθαρχία, στην ευταξία και στην ευνομία.
Θεμελειακά στοιχεία του ολυμπισμού η επιβράβευση του ανθρώπου, η αφοσίωση στην ελευθερία,
στο συναίσθημα της αυτοεκτίμησης, στην επίγνωση της υπευθυνότητας. Έτσι επιτυγχάνονται η
καλλιέργεια του πνεύματος της αλληλεγγύης,
της συνέπειας, η θεραπεία του υπερτροφικού εγωισμού, η ανάπτυξη της ομαδικότητας. Παράλληλα
αναδεικνύονται μέσα από το Ολυμπιακό πνεύμα
οι πανανθρώπινες αξίες, όπως η ευγενής άμιλλα, η
συναδέλφωση των λαών, η συνεργασία, η ειρήνη,
παραμερίζονται οι φυλετικές, θρησκευτικές, πολιτικές διαφορές μεταξύ των λαών, παραμερίζονται
οι οικονομικοί και πολιτικοί ανταγωνισμοί και
εδρεώνεται ο πόθος όλων των λαών για την παγκόσμια ειρήνη.
Το αντιστάθμισμα, συνοπτικά, στις κρίσεις
και στα αδιέξοδα είναι η επαφή με τις αξίες του
αρχαιοελληνικού πολιτισμού, όπως η παιδεία,
η δημοκρατία, το μέτρο, η αρετή και άλλες αξίες όλες ανθρωπιστικές που τόσο χρειαζόμαστε
για να μην ισοπεδωθούμε από την ραγδαία υλικοτεχνική ανάπτυξη και για να μην φτάσουμε
στην υπονόμευση της παγκόσμιας ειρήνης. Αξίες επομένως, όπως το μέτρο, ο ανθρωπισμός, η
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Αναντίλεκτα ο Ελληνισμός σήμερα μπορεί να
συμβάλει στην ανανέωση της ζωής του σύγχρονου
κόσμου εξανθρωπίζοντάς τον. Είναι μια πρόταση
ζωής ο Ελληνισμός, επειδή το ρωμαλέο πνεύμα
του αγκαλιάζει κάθε πτυχή των ανθρωπίνων κοινωνικών σχέσεων. Συνεπώς, ο Ελληνισμός είναι
η πυξίδα για όλους τους λαούς, μια κατευθυντήρια
ιδέα, ένας «κόσμος» με όλη την σημασία της λέξης,
έπαινος και τιμή για κάθε άνθρωπο, μια και είναι
ταυτόσημος με τις παναθρώπινες αξίες στο σύνολό
του. Είναι ο δρόμος προς την αρετή. Ας ασπαστούμε όλοι μας λοιπόν, το πνεύμα του Ελληνισμού,
που είναι η αγάπη, η φιλία, η συνεργασία και η ειρήνη μέσα από την κίνηση του σώματος της ψυχής
και του πνεύματος. Γιατί ό,τι δεν δημιουργεί δεν
ζει. Και ίσως τότε συμβάλουμε στην ολοκλήρωση του οράματος για μια φιλειρηνική, πνευματική
αξεπέραστη κοινωνία, διατηρώντας παράλληλα
αναλλοίωτη την αυθεντική μας πολιτιστική και
εθνική ιδιαιτερότητα. Με μια οικουμενική προσπάθεια μπορούμε να ελπίζουμε σε κάποια διέξοδο
και να οδηγηθούμε σε μια γόνιμη αξιοποίηση των
δυνατοτήτων του Ελληνισμού.
Άραγε θα τα καταφέρουμε να ευτυχήσουμε,
ειρηνεύοντας; Ο χρόνος θα δείξει πόσο ώριμοι είμαστε ως Ελληνισμός, αλλά και ως ανθρωπότητα, για
να οδηγηθούμε σε ένα κόσμο ειρήνης, συνεργασίας
και προόδου, μακριά από κρίσεις και αδιέξοδα.  ■
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Θεομητοροσκέπαστη

Κύπρος

l Του Λουκά Παναγιώτου
Δημοσιογράφου –Διευθυντή Ραδιοφωνικού Σταθμού «Λόγος»

ήμερα, όλη η Ελλάδα μοσχοβολά
από το ευωδέστατο σκήνωμα της
Παναγίας, που είναι η μητέρα των
ορφανεμένων, η ελπίδα των απελπισμένων, η χαρά των θλιμμένων,
το ραβδί των τυφλών, η άγκυρα των
θαλασσοδαρμένων. Κι απ’ άκρη σε
άκρη της Ελλάδας, στις πολιτείες, στα χωριά,
στα μοναστήρια και στις σκήτες, απάνω στα δασωμένα βουνά, στα λαγκάδια, στις σπηλιές, στα

γαλανά τα κύματα που δροσοαφρίζουνε από τον
πελαγίσιον αγέρα, στα νησιά και στα ρημόνησα,
στους κάβους, παντού αντιλαλεί η υμνολογία που
ψέλνουνε οι ψαλτάδες για την ταπεινή βασίλισσα
που κοιμήθηκε».
Με αυτά τα χαρακτηριστικά λόγια ο μακαριστός και ευσεβέστατος Φώτης Κόντογλου περιγράφει γλαφυρότατα αυτό που όλοι οι Έλληνες, όλοι
οι όπου γης Ρωμιοί βιώνουμε κατά το μήνα Αύγουστο και ειδικότερα με τη μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως, η οποία δεσπόζει καταμεσής του. Οι
πατέρες μας, οι πρόγονοί μας και η Παράδοσή μας, έχουν αφήσει σε μας ως πολύτιμη
παρακαταθήκη την τιμή στο πρόσωπο της
Κυρίας των Αγγέλων, μέσα στην καρδιά του
καλοκαιριού. Γιορτάζουμε, πανηγυρίζουμε το Θεομητορικό Πάσχα, το «Πάσχα του
καλοκαιριού», όπως ονομάζεται το Δεκαπενταύγουστο. Η κατεξοχήν αυτή γιορτή της
Παναγίας «δεν είναι γιορτή θανάτου, είναι
γιορτή χαράς και θρίαμβος, γιατί αυτή που
κοιμήθηκε είναι η Μητέρα της Ζωής». Για
το μέγα τούτο γεγονός πανηγυρίζουμε χαρούμενα σε πόλεις και σε χωριά, όπου η ευσέβεια του χριστώνυμου λαού μας έστησε
«στης Παναγιάς τη Χάρη, προσκυνητάρια
κι εκκλησιές και λαύρες και ξωκλήσια»,
όπως θα έλεγε ο ποιητής.
Η θέση που έχει η Παναγία στην καθημερινή μας ζωή είναι, σε όλους μας, γνωστή. Σε κάθε δύσκολη στιγμή μας, πιστοί
και άπιστοι, αυθόρμητα, επικαλούμαστε
το όνομά της. Ταυτόχρονα, η Δέσποινα
του Κόσμου ευλόγησε όλως ιδιαιτέρως το
ευσεβές Γένος μας. Στάθηκε δίπλα μας σε
πάμπολλες, ιστορικά, δύσκολες αλλά και
χαρούμενες στιγμές. Γι’ αυτό και ο λαός

178



Eνατενίσεις

μας τη θεωρεί προστάτιδα και καταφυγή στις δυσκολίες μας. Εξαιτίας, λοιπόν, αυτής της θέσης που
έχει στη ζωή μας, είναι φυσικό και ένας μεγάλος
αριθμός από Εκκλησίες και Μοναστήρια να είναι
αφιερωμένα προς τιμή της και να βρίσκονται κάτω
από τη σκέπη και την προστασία Της. Η μικρή μας
πατρίδα δεν θα μπορούσε σίγουρα να αποτελεί την
εξαίρεση σ’ αυτή την πραγματικότητα.
Η Κύπρος έχει χαρακτηρισθεί εύστοχα ως η
νήσος των Αγίων, όμως κάλλιστα θα μπορούσε να
χαρακτηρισθεί και το νησί της Παναγίας και
τούτο γιατί ιδιαίτερα και πολύ τιμάται εδώ
και χρόνια, εδώ και αιώνες η Μητέρα του
Κυρίου. Αιτία της τιμής αυτής είναι η μεγάλη πίστη του λαού μας και η πληθώρα των
παραδόσεων που αποδεικνύουν την αγάπη
την Μητέρας του Θεανθρώπου για την Κύπρο, αλλά και η προς Αυτήν ανταπόδοση των
Κυπρίων.

και των θρύλων που σχετίζονται με την Παναγία
και το νησί μας και αναφέρονται σε μοναστήρια,
εκκλησίες ή και ιερές εικόνες της. Η ευσέβεια του
λαού μας μιλά για τέσσερεις συνολικά εικόνες,
έργα του Αποστόλου Λουκά, οι οποίες μεταφέρθηκαν στην Κύπρο από φυγάδες μοναχούς επί
της εικονομαχίας και τοποθετήθηκαν σε ισάριθμα
μοναστήρια, τα οποία ιδρύθηκαν στο νησί, όπως
π.χ. εκείνο του Μεγάλου Αγρού, της Παναγίας του
Άρακα, του Μαχαιρά, της Παναγίας της Τροοδίτισ-

Για το θέμα αυτό ο Ν.Γ. Κυριαζής, σε μελέτη του το 1950 με τίτλο «Επωνυμίαι της
Παναγίας» υποστηρίζει ότι στην Κύπρο συναντάμε 242 επωνύμια της Παναγίας και
αυτό συνάγεται, όπως αναφέρει, από ισάριθμες επωνυμίες ναών ή μοναστηριών που
ήταν και είναι αφιερωμένες στην χάρη Της.
Τα πιο σημαντικά μοναστήρια μας, τα
βασιλομονάστηρα του Κύκκου και του Μαχαιρά, η Τροοδίτισσα, η Χρυσορρογιάτισσα,
η Αμασγού, η Αμιρού είναι αφιερωμένα στην
Αειπάρθενο. Πολλές, επίσης, είναι οι μονές οι
οποίες λειτουργούσαν σε παλαιότερες εποχές
και διαλύθηκαν στην πορεία των χρόνων,
όπως π.χ. η Αγία Νάπα, τα μοναστήρια του
Άρακος, της Ασίνου, από τα οποία διασώζονται οι ναοί τους, της Αψινθιώτισσας και της
Μελανδρίνας στα κατεχόμενα, της Παλλουριώτισσας, της Αμιρούς, του Μεγάλου Αγρού, των Καθάρων, της Φανερωμένης, της Κανακαριάς, της Λειβαδιώτισσας, της Ζαλατζιώτισσας, της Σφαλατζιώτισσας, της Ιαματικής, της Παναγιάς των Ελιακών
και τόσα άλλα.
Εκτός βέβαια από τα πάμπολλα μοναστήρια
μας που είναι αφιερωμένα στη Θεοτόκο, υπάρχει
και ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός εκκλησιών
και εξωκκλησιών σ’ όλη την Κύπρο, όπως για παράδειγμα τα αρχαία μνημεία που ανήκουν στον
κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, οι εκκλησιές της Παναγιάς
του Μουτουλλά και της Παναγιάς της Ποδίθου.
Τεράστιος είναι και ο αριθμός των παραδόσεων
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σας. Με ιερές εικόνες της Παναγίας που έφθασαν
στον τόπο μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζεται και η ίδρυση των μοναστηριών τόσο της
Παναγίας του Κύκκου όσο και της Παναγίας της
Χρυσορρογιάτισσας.
Στην Κύπρο, εκτός από τα γενικά επίθετα που
αποδίδονται στο άγιο όνομα της Υψηλοτέρας των
Ουρανών και είναι καθιερωμένα στην Ορθοδοξία,
συναντούμε και πάρα πολλά τοπικά επίθετά της.
Απ’ αυτά, άλλα προήλθαν από τις τοποθεσίες στις
οποίες κτίστηκαν εκκλησίες ή μοναστήρια, όπως
λ.χ. η Παναγία η Τριμικλινιώτισσα, η Ζακακιώτισσα, η Παναγία του Κάμπου, η Κανταρκώτισσα, η
Καστελιώτισσα, η Καρμιώτισσα, η Σαλαμιώτισσα
κλπ. Άλλα πάλι είναι φυτώνυμα, είναι παρμένα
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από φυτά, όπως λόγου χάριν η Παλλουριώτισσα,
η Κυπαρισιώτισσα, η Πλατανιώτισσα, η Τριμυθιώτισσα, η Αψινθιώτισσα, η Αμπελιώτισσα, η Μακεδονίτισσα, η Σταχυότισσα ή Ασταθκιότισσα στο χωριό Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας κ.ά. Πολλά, επίσης,
από τα επίθετα της προήλθαν από ιδιότητες που της
απέδωσαν, όπως η Ασπροφορούσα στο Μπέλαπαϊς,
η Αφέντρικα, η Βαστάζουσα, η Γαλακτοτροφούσα,
η Θεοσκέπαστη, του Γλωσσά, η Ιαματική, η Γλυκιώτισσα, η Κυρά κλπ. Παράλληλα, υπάρχουν και
πολλά επίθετα της Παναγίας που αποτελούν συνδυασμό με πρώτο συνθετικό τη λέξη χρυσό, πράγμα που συνηθιζόταν πάρα πολύ κατά τα βυζαντινά
χρόνια και ειδικότερα στα χρόνια των Κομνηνών,
έτσι έχουμε τη Χρυσαλινιώτισσα, τη Χρυσορρογιάτισσα, τη Χρυσογαλακτούσα, τη Χρυσελεούσα, τη
Χρυσοπολίτισσα, τη Χρυσοσπηλιώτισσα, τη Χρυσαϊφιλιώτισσα, τη Χρυσοκουρδαλιώτισσα. Τέλος,
αρκετά επίθετα προήλθαν από παραδόσεις ως προς
τον τρόπο με τον οποίο κτίστηκαν οι διάφορες εκκλησίες, όπως π.χ. η Αγγελόκτιστη, η Γαλόκτιστη,
η Αχειροποίητος.
Σύμφωνα με μια αρχαιά τοπική παράδοση, η
Θεοτόκος ήλθε στην Κύπρο μαζί με τον Ιωάννη
τον Ευαγγελιστή για να επισκεφθούν τον τετραήμερο Λάζαρο, το φίλο του Χριστού, ο οποίος είχε
βρεί καταφύγιο εδώ, αμέσως μετά το λιθοβολισμό
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του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου και τον διωγμό που
επακολούθησε και χειροτονήθηκε επίσκοπος Κιτίου από τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα.
Η παράδοση σημειώνει, μάλιστα, ότι ο Άγιος Λάζαρος ήθελε να πάει να δει τη μητέρα του Ιησού
και δεν τολμούσε εξαιτίας των Ιουδαίων των Ιεροσολύμων και ήταν σε μεγάλη στενοχώρια, έτσι η
Αγία Θεοτόκος ανταποκρινόμενη στην επιθυμία
του έρχεται η ίδια στη νήσο μας και του φέρνει ως
δώρο το ωμοφόριό του, δηλαδή το διακριτικό άμφιο
που φέρουν οι επίσκοποι, που το έφτιαξε με τα δικά
της χέρια.
Αξίζει, τέλος, να αναφέρουμε ακόμη ότι σ’ ολόκληρη την Θεομητοροσκέπαστη Κύπρο υπάρχουν
διηγήσεις διαφόρων εποχών για εκατοντάδες εμφανίσεις και για χιλιάδες θαύματα της Παναγίας.
Στις δύσκολες και πικρές αυτές ώρες που διέρχεται ο τόπος μας, η παρουσία για ολόκληρο τον
Αύγουστο, της Μεγάλης Μάνας του Χριστού και
των Χριστιανών γλυκαίνει τις ψυχές μας. Παράλληλα, ενισχύεται η πίστη μας ότι ακόμα και σήμερα η Ελεούσα Κυρά, συνεχίζει να φρουρεί και να
ευλογεί το Γένος μας αλλά και τη νήσο της. Ας την
παρακαλέσουμε ποτέ να μην πάψει να μας σκέπει
με τις ευχές και τις προσευχές της προς τον Υιό και
Θεό μας, αλλά να είναι πάντοτε αρωγός και συμπαραστάτης στις δοκιμασίες μας. 
■
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Ὑπάρχουμε
ἤ ζοῦμε;
l Τοῦ Μακάριου Παπαχριστοφόρου
Θεολόγου-Γυμνασιάρχη

Α

Φερέλπιδες νέες καὶ νέοι.

νθρωποι βιαστικοὶ καὶ ἀνυπόμονοι τρέχουν στοὺς δρόμους. Ἄγνωστοι ἀνάμεσα σὲ ἀγνώστους, ἀκολουθοῦν ὁ καθένας τὸ δικὸ του
δρόμο. Στὴν καρδιὰ ὅλων ὑπάρχει
μιὰ ἐπιθυμία: Νὰ φτάσουν σῶοι καὶ ἀβλαβεῖς
στὸν προορισμό τους.
Ἡ σκέψη, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς, διαλέγεται μὲ τὰ προβλήματά καὶ τὶς ἔγνοιες ποὺ συνωθοῦνται στὴν ψυχή τους. Μὲ τὴ μέθοδο τῶν πιθανοτήτων προσπαθεῖ νὰ μαντέψει τὰ
ποσοστά τῆς ἐπιτυχίας ἤ τῆς ἀποτυχίας ποὺ θὰ
ἔχουν οἱ προσπάθειές τους. Ψάχνει νὰ βρεῖ τὴν
ποιότητα τῆς ζωῆς, γιὰ νὰ τοὺς τὴν προσφέρει
ὡς ἐπιλογὴ ζωῆς. Θέλει νὰ ἀγγίξει τὴν οὐσία τῆς
ζωῆς, γιὰ νὰ τοὺς καλέσει νὰ τὴ βιώσουν. Διακαὴς
ἐπιθυμία της νὰ τὴ ζήσουν στὴν πληρότητά της.
Σὲ κὰποιο σημεῖο τοῦ διαλόγου ζητᾶ τὸ λόγο
ἡ ψυχή. Θέλει νὰ καταθέσει τὶς δικὲς της θέσεις
πάνω στὰ θέματα ποὺ ὑπάρχουν στὸ τραπέζι.
Τώρα ἡ συζήτηση ἰσορροπεῖ. Οἱ προβληματισμοὶ μπαίνουν σὲ μιὰ τὰξη. Ὁ διάλογος προχωρεῖ βῆμα-βῆμα. Σὲ λίγο, ὅπου νἆναι, θὰ φτάσει
στὸ τέρμα. Θά διατυπωθοῦν τὰ συμπεράσματα.
Σὰν τὶ νὰ θὲλει, ἄραγε, νὰ προσθέσει στὸ διάλογο ἡ ψυχή; Ἐπιθυμεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ προσέξουμε τὶς ἐπιλογές μας. Αὐτὲς πρέπει νὰ εἶναι
ἐπιλογὲς οὐσίας, μὲ προοπτικὴ καὶ μέλλον.
Μιὰ πρόταση ποὺ μᾶς κάνει εἶναι τούτη: Ἡ
ζωή, γιὰ νὰ πάει μπροστά, ἔχει ἀνάγκη τοῦ ἰδανικοῦ παρὰ τοῦ πραγματικοῦ. Μὲ τὸ ἰδανικὸ
ὑπάρχουμε. Μὲ τὸ πραγματικὸ ζοῦμε. Ἐμεῖς
ὑπάρχουμε. Τὰ ζῶα ζοῦν. Νὰ ἡ διαφορά τοῦ ἰδανικοῦ ἀπὸ τὸ πραγματικό.
Τὸ πλῆθος τῶν διαβατάρηδων, ποὺ εἴδαμε
στὴν ἀρχή, συνεχίζει τὸ δρόμο του μὲ βῆμα ταχύ.
Σὲ πρῶτο πλάνο, ξεχωρίζουμε τοὺς ἐπώνυμους. Αὐτοὶ ὀνειρεύονται νὰ ζήσουν σὰν «μεγαλέξανδροι». Εἶναι ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου.
Eνατενίσεις



Σὲ δεύτερο πλάνο φαίνονται καθαρά, χωρίς
καμιά ἰδιαίτερη προσπάθεια, οἱ νεόπλουτοι.
Αὐτοὶ ἔχουν τὴν ψευδαίσθηση ὅτι τὰ πλούτη
τοὺς δίνουν ἀξία. Οἱ γνώσεις τους γιὰ τὴ ζωὴ εἶναι
ἐλλιπεῖς. Τὰ πλούτη ἀφ΄ἑαυτῶν εἶναι οὐδέτερα.
Δὲν ἔχουν καμιὰ ἀξία. Τὴν ἀξία ἤ τὴν ἀπαξία τὴν
παίρνουν ἀπὸ τὴν ἀξιολογικὴ ἱκανότητα αὐτοῦ
ποὺ τὰ χρησιμοποιεῖ.
Σὲ τρίτο πλάνο βλέπουμε μιὰ μεγάλη ὁμάδα
ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἔχουν κανένα διακριτικό. Δὲν
ξεχωρίζει κανένας τους. Εἶναι ἄνθρωποι τῆς ἐπιστήμης, τῆς δουλειᾶς, τοῦ μεροκάματου. Εἶναι
οἱ ἀνώνυμοι τοῦ μεγάλου πλήθους. Αὐτοὶ εἶναι ὁ
«Κανένας», κατὰ πὼς τὸ λέει καὶ ὁ ποιητής.
«Κανένας εἶναι τὸ ὄνομά μου
καὶ ὅλοι τους κανένα μὲ φωνάζουν
κι ἡ μάνα μου μαθὲς κι ὁ κύρης μου
κι οἱ ἐπίλοιποι συντρόφοι».
Ὡστόσο αὐτὸς ὁ «Κανένας» ἦταν ποὺ τὸ ὄνομά του τὸ τραγούδησε ὁ Ὄμηρος. Ποὺ τὸ κρατεῖ,
γιὰ αἰῶνες τὼρα στὴ μνήμη της μὲ θαυμασμὸ καὶ
νοσταλγία, ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα.
Ὀδυσσέας λεγόταν. Ζοῦσε πάντα στὴ σφαίρα τοῦ ἰδανικοῦ. Ποτὲ τοῦ πραγματικοῦ. Γι’αὐτὸ
καὶ ἔφτασε στὴν Ἰθάκη.
Μπροστά σας, νέες καὶ νέοι, ἔχετε τρεῖς
ὁμάδες ἀνθρώπων. Τοὺς ἐπώνυμους, τοὺς νεόπλουτους, τὸν «Κανένα». Πρέπει νὰ ἐπιλέξετε
τὴν ὁμάδα στὴν ὁποία θέλετε νὰ ἀνήκετε. Πρὶν
προχωρήσετε στὴν ἐπιλογὴ σας, πρέπει νὰ
λάβετε σοβαρά ὑπόψη τὸ ποιὰ ὁμάδα ἔχει ὡς
γνώρισμά της τὸ ἰδανικὸ καὶ ποιὰ τὸ πραγματικό. Μὲ τὸ ἰδανικὸ, τὸ εἴπαμε, ὑπάρχουμε. Μὲ
τὸ πραγματικό ἁπλὰ ζοῦμε. Διὰ τῆς εἰς ἄτοπον
ἀπαγωγῆς ὁδηγούμαστε στὴν ἐπιλογὴ τοῦ «Κανένας». Αὐτὴ εἶναι μιὰ σωστὴ καὶ ὁλοκληρωμένη ἐπιλογὴ. Ἔχει ὅλα τὰ ἐχέγγυα ποὺ μᾶς εἶναι
ἀπαραίτητα γιὰ τὴν πραγματώση τοῦ Veni,
Vidi, Vici, καὶ γιὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ δρόμου πρὸς
τὴν Ἰθάκη μας. 
■
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l Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται. Σε όλα
εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει
(Απ. Παύλος).
l Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία: η
πίστη, η ελπίδα κι η αγάπη. Κι απ’ αυτά, το πιο
σπουδαίο η αγάπη (Απ. Παύλος).
l Αυτός που σε αγαπάει να τον αγαπάς (Ησίοδος).
l Δε γεννήθηκα για να μισώ αλλά να αγαπώ (Αντιγόνη) (Σοφοκλής).
l Έμφαση στα μικρά πράγματα με μεγάλη αγάπη
(Μητέρα Τερέζα).
l Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Το μίσος το αντιμετωπίζουμε με αγάπη (Μάρτιν Λούθερ Κίγκ).
l Η αγάπη για τον άνθρωπο να αντηχεί σε κάθε
κουβέντα, σε κάθε βλέμμα (Μάξιμ Γκόρκι).

Η Αγάπη:
η ουσία της ζωής

l Του Νίκου Δ. Χριστοδουλίδη
Μηχανολόγου Μηχανικού

Α

ντί να σχολιάσω και να εκθέσω τις
απόψεις μου στο θέμα, που αναφέρεται στον τίτλο, που είμαι βέβαιος
απασχολεί τον σημερινό άνθρωπο,
ιδιαίτερα τους νέους, παραθέτω πιο
κάτω, αγαπητέ αναγνώστη, ρητά, αποφθέγματα,
θεόπνευστα και σοφά λόγια, που κατά καιρούς ειπώθηκαν ή γράφηκαν, και εντόπισα και συνέλεξα
από βιβλία που διάβασα.
l Ν’ αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου μ’ όλη την καρδιά σου, μ’ όλη την ψυχή σου και μ’ όλο το νου
σου (Ιησούς Χριστός).
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l Ν’ αγαπάς τον πλησίον σου, όπως τον εαυτό σου
(Ιησούς Χριστός).
l Ν’ αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σ’
αυτούς που σας δίνουν κατάρες, να ευεργετείτε
αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεστε γι’
αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας
καταδιώκουν (Ιησούς Χριστός).
l Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει ούτε
περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του
έχουν κάνει (Απ. Παύλος).
Eνατενίσεις

l Η αγάπη και η πίστη, τα ομορφότερα αισθήματα
του ανθρώπου (Γκαίτε).
l Απαντώ στον θυμό και το μίσος με αγάπη και
χαμόγελο (Οντ Μαντίνο).
l Χαιρετώ τη σημερινή μέρα με αγάπη στην καρδιά μου (Οντ Μαντίνο).

Μαχμούζ).

lΟ Ιησούς δημιούργησε δεσμούς πιο ισχυρούς από
τις Δέκα Εντολές, την αγάπη (Π. Κοέλο).

l Τόσο σίγουρη αγάπη σαν την οικογενειακή δεν
υπάρχει (Ο. Μπαλζάκ).

l Αγάπα και μην ρωτάς πολλά. Μονάχα αγάπη (Π
Κοέλο).

l Όταν σου κάνουν κάτι από αγάπη να το δέχεσαι
(Ο. Μπαλζάκ).

l Ο πιο μεγάλος εχθρός της συζυγικής αγάπης είναι η έλλειψη συγχώρεσης, η σιωπή, το πείσμα
και η αποξένωση που δημιουργείται μεταξύ συζύγων. (Αρχιμανδρίτης Πέτρος Χριστοδουλιάς).
l Η σωστή συζυγική αγάπη ενώ συνδέει και ενώνει συγχρόνως κρατεί ελεύθερες τις προσωπικότητες (Αρχιμανδρίτης Πέτρος Χριστοδουλιάς).

l Αγαπώ, όπως θέλω να με αγαπούν (Κευση- Κοχραν).

l Η αγάπη είναι πολύ μεγαλύτερη δύναμη από τα
όπλα όλου του κόσμου (Φ. Λαπάτα).
l Να αγαπώ παρά να αγαπιέμαι (Άγιος Φραγκίσκος).
l Δεν υπάρχει πιο πολυσήμαντη λέξη από τη λέξη
αγάπη (Δ. Καπητανάκης).
l Αγάπη που γεννήθηκε με τον πόνο έχει αξία (Π.
Λιασίδης).
l Τα θαύματα οφείλονται στην αγάπη και μαγνητίζονται από αυτή (Roman – Parker).
l Αγαπώ πολύ τον εαυτό μου, ώστε να μην μπορώ
να μισώ κανένα (Ζαν Ζαν Ρουσώ).
l Η αγάπη είναι πιο δυνατή από τη φιλία (Ν.
Eνατενίσεις



l Η ειλικρίνεια είναι μεγάλη αρετή αλλά άχρηστη
χωρίς αγάπη (Χ. Χέσσε).
l Αγαπάτε αυτούς που διατάζετε χωρίς να τους το
λέτε (Ντε Σεντ- Εξιπερί).
l Όταν αγαπάμε κάποιον, πρέπει να δείχνουμε
και λίγη ανεκτικότητα στους ανθρώπους που
αγαπάμε (Σ. Ντε Μποβουάρ).
l Να αγαπάς χωρίς να περιμένεις ανταπόκριση
(Φ. Ντοστογιέφσκι).
l Αγάπα το φίλο σου με τα ελαττώματά του (Κυπριακή παροιμία).
l Εκείνα που χρειάζονται στον άνθρωπο για να
μην ναυαγήσει στη ζωή είναι η βούληση, η αγάπη και η σκέψη (Κομφούκιος).
l Το φάρμακο που θεραπεύει όλες τις ανωμαλίες
στις σχέσεις με τα παιδιά είναι η ΑΓΑΠΗ. Με
αγάπη μιλάτε, με αγάπη καθοδηγείτε, με αγάπη
επιπλήττετε, με αγάπη να τα τιμωρείτε. Η αγάπη εξυψώνει εμάς και τα παιδιά μας. 
■
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γασία, να παίρνεις ρίσκο, να είσαι ανοικτός στην
αλλαγή. Αυτές είναι δημιουργικές δεξιότητες.
Δεξιότητες, ιδέες, διαδικασίες: όλα συνδυάζονται
για να μας βοηθήσουν να κερδίσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η καινοτομία δεν είναι μια
γραμμική διαδικασία (έρευνα – ανάπτυξη – εκμετάλλευση), αλλά αποτελεί προϊόν ενός πιο πολύπλοκου συστήματος που περιλαμβάνει ένα δίκτυο
παικτών, μεταξύ αυτών πανεπιστήμια, ερευνητές,
δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις.

Στρατηγική
Καινοτομίας
2010 - 2020

l Του Νίκου Γ. Σύκα,
Σύμβουλου Στρατηγικής & Επικοινωνίας

Σ

την εποχή των αλλαγών και των πολλαπλών προκλήσεων, η καινοτομία
και η προσαρμογή αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στο πλαίσιο του διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού και των σοβαρών παγκόσμιων προκλήσεων, η καινοτομία αποτελεί εφαλτήριο
για την ανάπτυξη και την ευημερία των χωρών.
Η αντιμετώπιση των πολύπλοκων προκλήσεων
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που έχουμε μπροστά μας –η παγκοσμιοποίηση, η
δημογραφική αλλαγή, η κλιματική αλλαγή και οι
ασφαλείς, βιώσιμες, ανταγωνιστικές πηγές ενέργειας– απαιτεί νέες γνώσεις και νέες προσεγγίσεις
με στόχο την εξεύρεση ολοκληρωμένων λύσεων.
Η καινοτομία βασίζεται σε επιστημονικές και τεχνικές δεξιότητες, καθώς και στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, στην κριτική σκέψη, στον
πειραματισμό – καινοτομία σημαίνει ομαδική ερEνατενίσεις

Ο όρος καινοτομία μπορεί να αναφέρεται στη
διαδικασία μετατροπής μιας ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν ή σε υπηρεσία, σε μια νέα μορφή οργάνωσης μιας επιχείρησης, σε μια νέα ή βελτιωμένη
λειτουργική μέθοδο παραγωγής, σε ένα νέο τρόπο
παρουσίασης ενός προϊόντος (design, marketing) ή
ακόμη και σε μια νέα μέθοδο παροχής υπηρεσιών.
Μπορεί επίσης να αναφέρεται στο σχεδιασμό και
την κατασκευή νέου βιομηχανικού εξοπλισμού,
στην υλοποίηση ενός έργου με νέο τρόπο διαχείρισης ή να υποδηλώνει ένα νέο τρόπο σκέψης για την
αντιμετώπιση μιας κατάστασης ή ενός προβλήματος. Η τεχνολογική εξέλιξη και οι παράλληλες αλλαγές στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον
πραγματοποιούνται μέσω της υλοποίησης καινοτομιών. Η ικανότητα μιας κοινωνίας να καινοτομεί
αποτελεί, σε ένα βαθμό, μηχανισμό ανανέωσης και
εξέλιξης. Η καινοτομία ευδοκιμεί όπου υπάρχει
συνεργασία, το έναυσμα και η αντιπαράθεση διαφορετικών ιδεών, οπτικών και εμπειριών. Η ταχύτητα και η κλίμακα (διάχυση / διασπορά) είναι το
παν στην καινοτομία.
Η ανάπτυξη πάντα ακολουθεί μια οικονομική κρίση. Οι νικητές επενδύουν στην καινοτομία
κατά τη διάρκεια της ύφεσης, ενώ οι ηττημένοι
αποτυγχάνουν να το κάνουν. Ο καλύτερος τρόπος
για να προετοιμαστεί κανείς για την ανάπτυξη είναι κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών, σε ένα περιβάλλον οικονομικής
περισυλλογής, ο δημόσιος τομέας χρειάζεται να
καινοτομήσει όσο ποτέ, ώστε να παρέχει περισσότερες υπηρεσίες με λιγότερο κόστος. Στη δίνη της
οικονομικής κρίσης, η δημιουργικότητα και η καινοτομία αποτελούν την κινητήριο δύναμη για βιώσιμη ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας.

Ο κύκλος της καινοτομίας
Η καινοτομία αφορά κάθε πλευρά της οικονομικής ή παραγωγικής διαδικασίας. Στο επίπεδο
Eνατενίσεις



της επιχείρησης ή του οργανισμού η καινοτομία
πραγματοποιείται κυρίως είτε με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών είτε με την
αναδιάρθρωση των διαδικασιών παραγωγής –
λειτουργίας. Συνολικά, η συνεχής καινοτομική
προσπάθεια για νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή νέες
παραγωγικές διαδικασίες δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε τρεις κρίσιμες περιοχές: 1)Στην αξιολόγηση των πόρων όπου έχουμε
ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, εφαρμογή νέας τεχνολογίας, παραγωγικότητα πωλήσεων, παραγωγής κ.λπ., νέες παραγωγικές επενδύσεις και επέκταση σε νέες αγορές
ή της πελατειακής βάσης. 2)Στην ανάπτυξη και
ανανέωση του οργανισμού, νέες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης για το ανθρώπινο δυναμικό,
νέες προσλήψεις και αισιοδοξία, υψηλό φρόνημα
και ηθικό. 3)Στην επιχειρηματική επιτυχία μέσω
της φήμης, της προσέλκυσης νέων πελατών, της
συνεχούς ανάπτυξης και της δυσχέρειας για τον
ανταγωνισμό να ακολουθήσει. Τα πιο πάνω συνθέτουν τον κύκλο της καινοτομίας, από την έρευνα μέχρι το λιανεμπόριο.
Ο Thomas Edison είπε: «H καινοτομία δεν αποτελεί απλώς τη γέννηση νέων ιδεών, είναι η διαδικασία της εφαρμογής αυτών των ιδεών στην πράξη». Ο όρος καινοτομία ορίζει τόσο μια διαδικασία
όσο και το αποτέλεσμά της. Πρόκειται για τη μετατροπή μιας ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής
–νέα βελτιωμένη– ή ακόμη σε νέα μέθοδο παροχής
κοινωνικής υπηρεσίας. Ο όρος καλύπτει επίσης
την κοινωνική, θεσμική και οργανωτική καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας στον
τομέα των υπηρεσιών. Η καινοτομία αποτελεί την
μελλοντικά άμεσα υλοποιούμενη νέα και πρωτοποριακή ιδέα σε απτά αποτελέσματα. Συνδέεται
με την έρευνα και την ανάπτυξη, ειδικά στο χώρο
των επιχειρήσεων.

Aπελευθέρωση του δυναμικού
των κλάδων του πολιτισμού
και της δημιουργικότητας
Τις τελευταίες δεκαετίες ο κόσμος κινείται με
πιο γρήγορους ρυθμούς. Στην Ευρώπη και σε άλλα
μέρη του κόσμου, η ραγδαία ανάπτυξη των νέων
τεχνολογιών και η έντονη παγκοσμιοποίηση οδήγησαν στην απότομη στροφή από τους παραδοσιακούς μεταποιητικούς κλάδους στις υπηρεσίες και
στην καινοτομία. Τα εργοστάσια σταδιακά αντικαθίστανται από δημιουργικές κοινότητες που ως
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οχές (ΗΠΑ, Ιαπωνία και αναδυόμενες οικονομίες
όπως η Κίνα και η Βραζιλία). Η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι «φανταστικές ιδέες» θα μετασχηματίζονται σε εμπορεύσιμα προϊόντα στο μπλοκ των
27 χωρών. Κλειδί ο οικολογικός σχεδιασμός και η
έννοια value–for–money.

πρώτη ύλη έχουν την ικανότητα στη φαντασία,
στη δημιουργία και στην καινοτομία.
Σε αυτή τη νέα ψηφιακή οικονομία, η άυλη
αξία καθορίζει όλο και περισσότερο την υλική, μια
και οι καταναλωτές αναζητούν νέες και εποικοδομητικές «εμπειρίες». Η ικανότητα δημιουργίας
κοινωνικών εμπειριών και δικτύωσης αποτελεί
πλέον παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Εάν η
Ευρώπη σκοπεύει να παραμείνει ανταγωνιστική
σε αυτό το μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο
περιβάλλον, τότε θα πρέπει να δημιουργήσει τις
σωστές προϋποθέσεις που θα ευνοήσουν την άνθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας
σε συνδυασμό με μια νέα αντίληψη για την επιχειρηματικότητα.
Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας έχουν πολλές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες για τη δημιουργία οικονομικής μεγέθυνσης
και θέσεων εργασίας. Για το σκοπό αυτό, η Ευρώπη πρέπει να εντοπίσει νέες πηγές κινητήριων
δυνάμεων έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς
αποκλεισμούς και να επενδύσει σε αυτές, ώστε να
μπορέσουν να πάρουν τη σκυτάλη της προόδου. Η
μελλοντική μας ευημερία θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο
βαθμό, από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους πόρους, τις γνώσεις και το δημιουργικό ταλέντο μας για την προαγωγή της καινοτομίας. Η
Ευρώπη, αξιοποιώντας τις πλούσιες και διαφορε186



τικές κουλτούρες που τη συνθέτουν, θα πρέπει να
επινοήσει νέους τρόπους για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας αλλά και για να ζουν αρμονικά
οι πολίτες της, να μοιράζονται τους πόρους και να
αντλούν οφέλη από την πολυμορφία.
Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας της Ευρώπης προσφέρουν ένα πραγματικό οπλοστάσιο για την αντιμετώπιση αυτών των
προκλήσεων, συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό
στην επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
και ορισμένων εμβληματικών της πρωτοβουλιών,
όπως η «Ένωση Καινοτομίας», το ψηφιακό θεματολόγιο που ασχολείται με το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, το θεματολόγιο για νέες δεξιότητες
και νέες θέσεις εργασίας ή η βιομηχανική πολιτική
για την εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Η καινοτομία ως εργαλείο
οικονομικής πολιτικής
Σήμανε συναγερμός στις Βρυξέλλες για αύξηση των κονδυλίων για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας. Η
επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία θα επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Η
Ευρώπη θα ανακάμψει από την ύφεση σε συνθήκες πρωτόγνωρου ανταγωνισμού με άλλες περιEνατενίσεις

Με τη νέα πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας», οι προσπάθειες της Ευρώπης και η συνεργασία με τρίτες χώρες θα εστιαστούν σε προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια του
εφοδιασμού με ενέργεια και τρόφιμα, η υγεία και
η δημογραφική γήρανση. Η παρέμβαση του δημόσιου τομέα θα χρησιμοποιηθεί για την
τόνωση του ιδιωτικού τομέα και την
εξάλειψη των σημείων συμφόρησης
που ανακόπτουν την προώθηση των
ιδεών στην αγορά. Στους ανασχετικούς αυτούς παράγοντες συγκαταλέγονται η έλλειψη χρηματοδότησης, ο
κατακερματισμός των ερευνητικών
συστημάτων και της αγοράς, ο χαμηλός βαθμός χρησιμοποίησης των
δημοσίων συμβάσεων προς όφελος
της καινοτομίας και ο αργός ρυθμός
θέσπισης προτύπων.
Η Επίτροπος Màire GeogheganQuinn, αρμόδια για την έρευνα, την
καινοτομία και την επιστήμη, και ο
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Antonio
Tajani, αρμόδιος για τη βιομηχανία
και την επιχειρηματικότητα, υπογραμμίζουν ότι: «Καθώς βγαίνουμε
από την κρίση σε συνθήκες οξύτατου
παγκόσμιου ανταγωνισμού, είναι επιτακτική ανάγκη να καινοτομήσουμε.
Εάν δεν μετατρέψουμε την Ευρώπη σε
μια Ένωση καινοτομίας, οι οικονομίες των χωρών
μας θα υποστούν μαρασμό, ενώ ιδέες και ταλέντα θα
πάνε χαμένα. Η καινοτομία αποτελεί το κλειδί της
αειφόρου ανάπτυξης και της οικοδόμησης δικαιότερων και οικολογικότερων κοινωνιών. Η ριζική
αλλαγή των επιδόσεων καινοτομίας της Ευρώπης
είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργηθούν μόνιμες και
καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας οι οποίες θα αντέξουν τις πιέσεις της παγκοσμιοποίησης». Από μια
νέα μελέτη προκύπτει ότι η υλοποίηση του στόχου
της πρωτοβουλίας «Ευρώπη 2020», δηλαδή η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη
(Ε&Α) σε 3% του ΑΕΠ, μπορεί να δημιουργήσει 3,7
εκατ. θέσεις απασχόλησης και να αυξήσει το ετήσιο ΑΕΠ έως και κατά 795 δισ. ευρώ το 2025. Για να
Eνατενίσεις



γίνει αυτό θα χρειαστούν επιπλέον 1 εκατομμύριο
ερευνητές.
Η Ευρώπη χρειάζεται την επιχειρηματική
καινοτομία αλλά και την κοινωνική καινοτομία.
Η καινοτομία έχει πλέον αναδειχθεί σε εργαλείο οικονομικής πολιτικής με στόχο την
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Επίσης, η νέα τεχνολογία βοηθά στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως η φτώχεια,
τα προβλήματα στον τομέα της υγείας και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αιχμή του δόρατος
στην προσπάθεια αυτή το Πρόγραμμα «European

Innovation Partnerships». Το πρόγραμμα αυτό συγκεντρώνει –από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα– πόρους για έρευνα σε «μεγάλες προκλήσεις»,
όπως είναι η ποιότητα ζωής και η υγεία ατόμων
μεγαλύτερης ηλικίας, η παροχή ευκαιριών στους
νέους, η κοινωνική συνοχή, η βιώσιμη προμήθεια
πρώτων υλών, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η
κλιματική αλλαγή, η διαχείριση υδάτινων πόρων,
οι δυνατότητες και οι κίνδυνοι των τεχνολογιών
του μέλλοντος, οι έξυπνες–βιώσιμες πόλεις.
Η κοινωνική καινοτομία αφορά στην αξιοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων για την
εξεύρεση νέων τρόπων αντιμετώπισης των κοινωνικών αναγκών οι οποίες δεν ικανοποιούνται
επαρκώς από τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα. Πα187

ραδείγματα κοινωνικής καινοτομίας περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις
για το δημόσιο προϋπολογισμό, κοινωνικά δίκτυα
στις τοπικές κοινωνίες για παροχή στήριξης σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού κ.ά. Η κοινωνική
καινοτομία στοχεύει στην αναθεώρηση των προτεραιοτήτων και τον ανασχεδιασμό του τρόπου
διάθεσης των κονδυλίων, ώστε να φθάνουν στους
σωστούς αποδέκτες. Παράδειγμα κοινωνικής
καινοτομίας στον τόπο μας αποτελεί το πολυσήμαντο και πολυσχιδές έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας.
Διαρκής στόχος η ενίσχυση της ικανότητας
της Ευρώπης να μετατρέπει τα αποτελέσματα της
εκπαίδευσης και της έρευνας σε κοινωνικές και
επιχειρηματικές καινοτομίες προς όφελος όλων.
Το νέο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και
Τεχνολογίας παρέχει τη στήριξή του προωθώντας
συμπράξεις που συνδυάζουν τις τρεις πλευρές του
«τριγώνου της γνώσης»: επιστήμη, καινοτομία και
έρευνα. Η καινοτομία συμβαίνει μέσω της αλληλεπίδρασης των τριών πλευρών του τριγώνου της
γνώσης. Όταν ο ακαδημαϊκός τομέας, η έρευνα και
οι επιχειρήσεις συνεργάζονται απρόσκοπτα με τον
καλύτερο τρόπο, τότε μπορεί να καταστεί δυνατή
η γένεση και η διασπορά νέων ιδεών στην αγορά.
Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία των επιχειρήσεων με την ακαδημαϊκή κοινότητα με στόχο
την ανάπτυξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων
και δεξιοτήτων (e–skills) για καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Η ΕΕ πρέπει επίσης να βελτιώσει
τις επιδόσεις της όσον αφορά στη μετατροπή της
επιστημονικής γνώσης σε μεθόδους και προϊόντα
που κατοχυρώνονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας
και προορίζονται για τους κλάδους υψηλής τεχνολογίας. Παρόλο που η τεχνολογία υποστηρίζει το
μεγαλύτερο μέρος της καινοτομίας του σήμερα,
υπάρχει καινοτομία για προϊόντα τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής.
Μέσα από την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση θα πρέπει να ενισχύεται ο κεντρικός ρόλος της
εκπαίδευσης ως ακρογωνιαίου λίθου για την οικοδόμηση ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Το τελικό αποτέλεσμα της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης στην Κύπρο θα κριθεί, μεταξύ άλλων,
και από το βαθμό στον οποίο θα επιτευχθεί η ζεύξη
των αλλαγών–καινοτομιών στην εκπαίδευση με
την πολιτιστική, την κοινωνική και την επιχειρηματική καινοτομία, τον οικολογικό σχεδιασμό και
την περιβαλλοντική καινοτομία. Αλλά και από το
βαθμό στον οποίο θα επιτευχθεί η ζεύξη του ψηφιακού κόσμου και των στατιστικών μοντέλων με
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την ανθρώπινη κρίση.
Ζούμε σε μια εποχή που η αλλαγή ποτέ δεν
σταματά – οι ρόλοι του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα αναθεωρούνται, ο ρόλος και η δομή των επιχειρήσεων επανασχεδιάζονται. Καινοτομία είναι η
εφαρμογή μιας ιδέας για τη δημιουργία αξίας στον
ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Απαιτείται προσαρμογή και πρωτοποριακή σκέψη, ώστε να συνδυαστούν απλές λύσεις εστιασμένες σε πραγματικά προβλήματα. Για να είναι αποτελεσματική μια
καινοτομία πρέπει να είναι απλή και εστιασμένη
σε μια συγκεκριμένη, σαφή, και προσεκτικά σχεδιασμένη εφαρμογή. Οι μεγαλοπρεπείς ιδέες που
έχουν σχεδιαστεί για να φέρουν την επανάσταση
σε ένα κλάδο σπάνια αποδίδουν. Οι αποτελεσματικές καινοτομίες ξεκινούν από κάτι μικρό. Δεν
είναι μεγαλεπήβολες. Προσπαθούν να κάνουν ένα
συγκεκριμένο πράγμα (π.χ. να προσφέρουν ένα
συγκεκριμένο όφελος στους πελάτες).
Αυτό που χρειάζονται οι καινοτομίες είναι
σκληρή, εστιασμένη, και ουσιαστική δουλειά.
Το κοινό στοιχείο που έχουν όλοι οι πετυχημένοι
managers είναι η δέσμευση στη συστηματική
αναζήτηση των καινοτομιών – στην προσπάθεια
δημιουργίας ουσιαστικής, εστιασμένης αλλαγής
στις οικονομικές ή τις κοινωνικές δυνατότητες
ενός οργανισμού. Ασφαλώς, η επιχειρηματικότητα
δεν περιορίζεται μόνο στις συστηματικές καινοτομίες. Για παράδειγμα, οι σαφείς επιχειρηματικές
στρατηγικές και οι αρχές του επιχειρηματικού
management, που είναι εξίσου απαραίτητες στην
καθιερωμένη επιχείρηση, στο δημόσιο οργανισμό
και στις νέες επιχειρηματικές προσπάθειες.
Για να αντιμετωπίσουμε τις πρωτόγνωρες
προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, χρειαζόμαστε καινοτόμες, διεπιστημονικές ομάδες και
αλληλένδετα συστήματα. Η πρόοδος απαιτεί αλλαγές στις δομές με στόχο την εφεύρεση όχι απλά
νέων προϊόντων και υπηρεσιών, όχι μόνο την
επανίδρυση οργανισμών και βιομηχανιών, αλλά
την επανασύσταση ολόκληρων αλληλένδετων
συστημάτων. Σε ένα τοπίο που αλλάζει, χρειαζόμαστε νέα στρατηγικά εργαλεία. Τα διευθυντικά
στελέχη πρέπει να εντοπίσουν προβλήματα που
δεν έχουν ακόμα επιλυθεί, να χαρτογραφήσουν
το ευρύτερο σύστημα που επηρεάζει τα αποτελέσματα, να εντοπίσουν και ενισχύσουν αδύνατους κρίκους, να συμπληρώσουν κενά. Αλλά για
να τα κάνουν όλα αυτά αποδοτικά, οι ηγέτες, οι
managers, πρέπει πρώτα να πηδήξουν έξω από το
κουτί και να βγουν από το κτίριο. 
■
Eνατενίσεις
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Η ανάγκη

της πράσινης
ενέργειας
στην Κύπρο

l Tου Σπύρου Θεοχάρους
Υπεύθυνου Κλάδου Βοηθών (Τεχνικών) Φαρμακείου KES COLLEGE Χημικού, PD MIM (Mgt)

Μ

ετά τα τελευταία τραγικά γεγονότα στο Μαρί, η χώρα μας
βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση
να αντιμετωπίζει ενεργειακή
κρίση. Είναι η ώρα που πρέπει
η πολιτεία μας να πάρει τις αποφάσεις της για τις
ενεργειακές πηγές που θα καθορίσουν το μέλλον
αυτού του τόπου. Σε θέματα ενέργειας ως χώρα
βρισκόμασταν πάντοτε ένα βήμα πίσω σε σχέση
με τις υπόλοιπες χώρες, χωρίς να υπολογίζουμε τα
σημάδια των καιρών.
Eνατενίσεις



l Ενώ οι υπόλοιπες χώρες είχαν αναπτύξει τεχνολογία να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από
φυσικό αέριο που ήταν αποδοτικότερο, εμείς αναβαθμίζαμε τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς
χρησιμοποιώντας μαζούτ και ντίζελ.
l Ενώ υπολογίζεται πως σε 30 χρόνια από σήμερα
θα στερέψουν τα αποθέματα πετρελαίου της γης
και όλες οι χώρες στρέφονται προς την πράσινη
ενέργεια, εμείς μέχρι πρόσφατα κάναμε έρευνες
και μελέτες για τη χρησιμοποίηση φυσικού αερίου. Μάλιστα καθυστερούσαμε να πάρουμε απόφα189

ση και το κώλυμα οφειλόταν στη συζήτηση για το
ποια μορφή φυσικού αερίου θα χρησιμοποιούσαμε
παρόλο που την ίδια ώρα παρακολουθούσαμε την
τιμή του ολοένα να αυξάνεται.
l Ενώ ο καθένας από εμάς μπορεί να εφαρμόσει
κάποια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στο σπίτι του
και μάλιστα με τη βοήθεια επιδοτήσεων, οι περισσότεροι από τους συμπολίτες μας δεν είναι ενήμεροι, είτε επειδή δεν είναι καλοί χρήστες του διαδικτύου είτε επειδή δεν έτυχε να δουν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση στην τηλεόραση.
Με τον όρο «πράσινη ενέργεια» εννοούμε την

ενέργεια η οποία παράγεται μόνο με τη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών, χωρίς τη συμπαραγωγή
επικίνδυνων ουσιών. Στη χώρα μας οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι η αιολική, η ηλιακή, η γεωθερμική και
η βιομάζα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν
εξαντλούνται, δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον και
η μακροπρόθεσμη χρήση τους είναι οικονομική.
Η ηλιακή ενέργεια εφαρμόζεται με τη βοήθεια του
φωτοβολταϊκού φαινομένου το οποίο πραγματοποιείται μέσα στις φωτοβολταϊκές κυψέλες. Τα
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φωτόνια του ηλιακού φωτός που απορροφούνται
σ’ ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο αναγκάζουν τα ηλεκτρόνιά του να κινηθούν και να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση
των φωτοβολταϊκών είναι η ελάχιστη συντήρηση
που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία
τους, η ευελιξία που υπάρχει στην εφαρμογή και
εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων,
η αθόρυβη λειτουργία τους, η δυνατότητα επέκτασής τους ανάλογα με τις ανάγκες, η δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας στο
δίκτυο ή σε συσσωρευτές. Τα μειονεκτήματά της

περιλαμβάνουν το υψηλό κόστος αγοράς, τη σχετικά χαμηλή απόδοση, και παράλληλα το γεγονός
ότι για να έχουμε την επιθυμητή απόδοση απαιτείται μεγάλη επιφάνεια. Η αιολική ενέργεια είναι
η επικρατούσα μορφή εναλλακτικής ενέργειας
που βρίσκει εφαρμογή σε χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η παραγωγή του ηλεκτρισμού στην αιολική ενέργεια γίνεται με τη βοήθεια της ανεμογεννήτριας η οποία, με τα τεράστια πτερύγιά της
έχει την ικανότητα να μετατρέπει την κινητική
ενέργεια σε μηχανική και τελικά σε ηλεκτρική. Η
Eνατενίσεις

χρήση της αιολικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού είναι από τις οικονομικότερες μορφές
πράσινης ενέργειας, ενώ τα περισσότερα από τα
προβλήματα που αντιμετώπιζε στο παρελθόν όπως
η παραγωγή θορύβου έχουν ήδη επιλυθεί. Βιομάζα
είναι ό,τι προέρχεται άμεσα ή έμμεσα (συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών προϊόντων και
των τροφίμων) από τη φωτοσύνθεση των φυτών.
Επίσης, βιομάζα θεωρείται το βιοαποικοδομήσιμο

σε όλο τον κύκλο ζωής του βιοκαυσίμου είναι θεωρητικά μηδενικό. Το μειονέκτημα της βιομάζας σε
σχέση με τις υπόλοιπες μορφές πράσινης ενέργειας
είναι η αδυναμία εκπομπής μηδενικών ρύπων στην
ατμόσφαιρα. Γεωθερμική είναι η μορφή πράσινης
ενέργειας που εκμεταλλεύεται τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο εσωτερικό της γης. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί την ανάβλυση μεγάλης ποσότητας θερμού νερού ή και ατμών ή απλώς θερμού

μέρος των προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων που προέρχονται από τη γεωργία, τη δασοκομία, τα βιομηχανικά και αστικά απόβλητα. Τα
βιοκαύσιμα είναι στερεά, υγρά ή αέρια καύσιμα τα
οποία παράγονται από τη βιομάζα. Τα βιοκαύσιμα
προέρχονται από οργανικά προϊόντα και θεωρούνται ανανεώσιμα καύσιμα. Κατά την καύση τους
τα καύσιμα αυτά εκπέμπουν περίπου ίσες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα με τα αντίστοιχα πετρελαϊκής προέλευσης. Επειδή όμως είναι οργανικής
προέλευσης, ο άνθρακας τον οποίο περιέχουν είχε
δεσμευτεί κατά την ανάπτυξη της οργανικής ύλης
από την ατμόσφαιρα στην οποία επανέρχεται μετά
την καύση, και έτσι το ισοζύγιο εκπομπών CO2

αέρα (γεωθερμικά ρευστά) που συμβαίνει σε πολλές
περιοχές της γης. Η θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή και
μπορεί να έχει τιμές από 25οC μέχρι 350οC. Σε άλλες
πάλι περιοχές, που δεν έχουν αυτό το προνόμιο, γίνονται γεωτρήσεις σε μεγάλα βάθη, για να βρεθούν
τα γεωθερμικά αυτά ρευστά. Όταν τα ρευστά αυτά
έχουν θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 150οC τότε
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ όταν είναι χαμηλότερες
τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανση
κτιρίων. Γενικά, η γεωθερμική είναι μια ήπια μορφή
πράσινης ενέργειας, που όμως βρίσκει εφαρμογή με
αυξανόμενους ρυθμούς. 
■

Eνατενίσεις
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Στάση εφήβων: επανάσταση
Βιάζονται να μεγαλώσουν, να ξεφύγουν από
την πλήρη εξάρτηση των γονιών τους. Συχνά
παραβιάζουν νόμους και αρχές, για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους. Για να επιβεβαιώσει
ο έφηβος ότι είναι αυτόνομος και όχι παιδί,
καταστρέφει ό,τι παλαιότερα είχε λατρέψει,
δηλαδή επαναστατεί απέναντι στα πρότυπα
και στα μοντέλα των γονιών του, κάνει ακριβώς το αντίθετο, υποτιμά την ηθική τους και
δίνει εικόνα αλαζόνα και υπερόπτη που περνά
τους γύρο του από κόσκινο. Παρόλα αυτά ας
μη ξεχνάμε πως οι έφηβοι στην ουσία είναι ακόμα
εξαρτημένοι από τους γονείς τους και σε καμιά περίπτωση δεν αναπτύσσονται μετέωροι, στο κενό,
άρα τους είναι απαραίτητο να ανήκουν και να κρατιούνται από μια δομή που δεν καταρρέει από την
επιθετικότητά τους και τις αμφισβητήσεις τους.

Εφηβεία

Πρόταση προς γονείς:

Τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης των εφήβων
και προτάσεις για τους γονείς
l Της Κατερίνας Γεωργάκη
Λειτουργός Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης
Ιεράς Μονής Κύκκου

Α

«

πό σένα διαταγές εγώ δε δέχομαι»,
φωνάζει ένα αγόρι ηλικίας δώδεκα
ετών. «Είσαι ένας βλάκας και μισός»,
συνεχίζει. «Κουτογύναικο!», συμπληρώνει, καθώς βγαίνει από την
πόρτα. Η πόρτα κλείνει πίσω του με θόρυβο και η
μητέρα στέκεται σαν στήλη άλατος από το σοκ, στη
μέση της κουζίνας. Απογοητευμένη και θυμωμένη, καταπιάνεται και πάλι με τις δουλειές της, ενώ
σκέφτεται συγχρόνως: «Αυτή λοιπόν είναι η αμοιβή για την αγάπη μου και τους κόπους μου…».
Καλωσορίσατε στην εφηβεία. Μια περίοδο ταραγμένη, γεμάτη αλλαγές (βιο-σωματικές, νοητικές, κοινωνικές και συναισθηματικές) και δυσκολίες, τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους γονείς. Η
οικογένεια και η κοινωνία σημαδεύουν τις αλλαγές αυτές με το να αντιδρούν με διαφορετικό τρό192



πο απέναντι στον έφηβο, επομένως και το ταξίδι
κάθε ατόμου στην εφηβεία είναι μια πολύ ατομική
υπόθεση.
Η προσπάθεια του εφήβου για αυτονομία
και ανεξαρτητοποίηση διαταράσσει την ηρεμία
και τη σταθερότητα που υπήρχε στις οικογενειακές σχέσεις και τη λανθάνουσα περίοδο εξέλιξης
του παιδιού. Οι γονείς προβληματίζονται έντονα,
όταν το παιδί τους αγγίξει τα όρια της εφηβείας.
Δε ξέρουν πώς ακριβώς να του συμπεριφερθούν,
πώς να το κατευθύνουν και πολλές φορές ενεργούν αψυχολόγητα με αποτέλεσμα να πληγώνονται και να πληγώνουν τα παιδιά τους. Ξεχνούν
πως οι έφηβοι είναι πολύ ευαίσθητα όντα και πως
περνούν μια δοκιμαστική κρίση που τους βάζει σε
μια θέση εύθραυστη σε πολλά σημεία και ιδιαίτερα
στις μεταξύ τους σχέσεις.
Eνατενίσεις

Μην καταθέτετε τα όπλα, αφήνοντας τα πράγματα να εξελιχθούν μόνα τους, ή χρησιμοποιώντας
αυστηρά μέτρα, όπως το να «αμπαρώνεται» σε
ιδρύματα τα παιδιά σας. Αν και σε κάποια θέματα
είναι βασικό να αφήνετε ένα περιθώριο ελευθερίας (ντύσιμο, μουσική), είναι σημαντικό να βάζετε
όρια. Τώρα είναι η ώρα να δείξετε σταθερότητα
στις απόψεις και στις αρχές σας. Οι αξίες των γονέων μεταδίδονται μέσα από τα λόγια τους,
αλλά κυρίως μέσα από τη στάση τους και το
ζωντανό παράδειγμα που δίνουν στα παιδιά
τους. Ό,τι και να γίνεται οι γονείς θα πρέπει να
βρίσκονται εκεί, για να παρέχουν έλεγχο, καθοδήγηση και ευδιάκριτα όρια στα παιδιά τους, βασιζόμενοι στις δικές τους αρχές και πεποιθήσεις και
έχοντας βαθιά πίστη σε αυτές, γιατί έχουν νόημα
και ουσία για τους ιδίους. Μόνο έτσι τα παιδιά θα
μπορέσουν να δώσουν ένα νόημα στην αμφισβήτηση και στην κριτική αυτών των αρχών.

Στάση εφήβων:
Κρίση ταυτότητας και
συναισθηματικές μεταπτώσεις
Ποιος είμαι; Τι αξίζω; Πού πηγαίνω και τι ζητάω από αυτή τη ζωή; Αυτά τα ερωτήματα βασανίζουν τον έφηβο στην προσπάθειά του να αποκτήσει μια ασφαλή αίσθηση προσωπικής ταυτότητας.
Η ταυτότητα είναι ο τρόπος που ο έφηβος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και συμπεριλαμβάνει την
αυτοεκτίμησή του και τους προσωπικούς του στόEνατενίσεις



χους. Έτσι ο έφηβος διέρχεται από μια κρίση
ταυτότητας μέχρι να ανακαλύψει ποιος είναι.
Χαρακτηριστικά αυτής της κρίσης είναι η
σύγχυση των ρόλων, η υιοθέτηση αναγκών
και επιθυμιών που συχνά επιβάλλονται από
την οικογένεια ή τους φίλους. Οι έφηβοι πειραματίζονται πολύ συχνά μέχρι να κατακτήσουν μια
αίσθηση ενιαίας ταυτότητας.
Σε συναισθηματικό επίπεδο παρατηρούνται
έντονες μεταπτώσεις στη διάθεση του εφήβου,
κλείσιμο στον εαυτό του, υπερευαισθησία,
νεύρα, παθητικότητα, ανία και μελαγχολία.
Η κατάσταση της ανίας ή της βαρεμάρας μοιάζει
να είναι μια αμυντική προσπάθεια απώθησης και
καταπίεσης των επιθετικών και σεξουαλικών
φαντασιώσεων, με αποτέλεσμα το συναίσθημα
να ισοπεδώνεται, η σκέψη να μοιάζει κενή και να
αναζητούνται εξωτερικά ερεθίσματα, για να νιώσει ζωντανός. Αργότερα, όσο ο έφηβος αποκτά μεγαλύτερη σιγουριά και έλεγχο του εαυτού του, τη
θέση της ανίας παίρνει η ονειροπόληση.

Πρόταση προς γονείς:
Συζητείστε ανοιχτά με τα παιδιά σας, για τα
συναισθήματα ενοχής που μπορεί να αισθάνονται
και να τα ενισχύεται στα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Ωστόσο, όταν τα παιδία θέλουν
να κρατήσουν κάποια πράγματα για τον εαυτό του
ή είναι απόμακρα, μην παρεμβαίνετε. Η ονειροπόληση και η αναδιοργάνωση του κόσμου τους είναι
κάτι που τους ευχαριστεί πολύ και οι γονείς θα
πρέπει να το σεβαστούν.
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Στάση εφήβων: Συμμόρφωση
σε κοινωνικά πρότυπα ομάδων
Οι περισσότεροι έφηβοι ωφελούνται πολύ από
μία υποστηρικτική ομάδα φίλων, όταν έχουν σταθερές φιλίες εμπιστοσύνης και μοιράζονται τα
συναισθήματά τους, τις προτιμήσεις τους και τα
κοινά ενδιαφέροντά τους με αυτούς. Τα κορίτσια
προτιμούν συνήθως πιο έντονες ομόφυλες φιλίες
ενώ τα αγόρια προτιμούν μία πιο χαλαρά δομημένη ομάδα φίλων. Μία κλειστή κοινωνική ομάδα
επιτρέπει την αίσθηση του «ανήκειν» και ενισχύει
την αυτοπεποίθηση. Οι ομάδες των συνομηλίκων
προσφέρουν στον έφηβο την ευκαιρία να παίξει
μία ποικιλία ρόλων που προσιδιάζουν το ρόλο του
ενήλικα. Οι συναισθηματικές σχέσεις απασχολούν ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας τους και της
σκέψης τους. Οι σχέσεις θα λέγαμε, ωστόσο, ότι
έχουν ένα ναρκισσιστικό χαρακτήρα που εκφράζεται μέσα από την ανάγκη του εφήβου για τέλειες
φιλίες ή ιδανικό ερωτικό σύντροφο. Γι’ αυτό και η
ομάδα των συνομηλίκων εξιδανικεύεται.
Το σχολείο αποτελεί συναισθηματικά μεταβατικό χώρο μεταξύ της οικογένειας και της κοινωνίας. Είναι ο χώρος που θα σχηματιστούν οι ομάδες,
θα ανταλλαγούν εμπειρίες και θα διαμορφωθούν
πρότυπα ζωής.
Οι περισσότεροι έφηβοι δίνουν ιδιαίτερη προτεραιότητα στη συμμόρφωση με τα πρότυπα εμφάνισης της ομάδας, για να είναι όμοιοι με τα υπόλοιπα
μέλη. Με αυτό τον τρόπο εκφράζουν την ανάγκη
τους να είναι μέρος και κομμάτι μιας ομάδας, στην
οποία έχουν κάποιο ρόλο και αισθάνονται ότι αναγνωρίζονται. Ας μην ξεχνάμε ότι, παρόλο που οι
έφηβοι περνούν πολύ χρόνο με τους συνομήλικους τους, ενδόμυχα περισσότερο ανησυχούν και
στεναχωριούνται όταν προκαλούν την αποδοκιμασία των γονέων τους και γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται να ξέρουν και να νιώθουν ότι οι γονείς τους
αποδέχονται και ενδιαφέρονται γι’ αυτούς.

Πρόταση προς γονείς:
Κατανοείστε την ανάγκη των παιδιών σας και
προσπαθείστε να μείνετε συναισθηματικά κοντά
τους. Να είστε δυνατοί και σταθεροί, προσπαθώντας να περάστε στα παιδιά σας ένα υγιές πρότυπο
κοινωνικοποίησης και τρόπου ζωής. Για παράδειγμα η άθληση φαίνεται να είναι μια ενασχόληση
που καλύπτει τις ανάγκες των νέων να ανήκουν
σε μια ομάδα, την ανάγκη τους να βελτιώνουν την
εμφάνισή τους και ταυτόχρονα προάγει ένα υγιές
πρότυπο διατροφής, άσκησης και τρόπου ζωής.
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Βοηθείστε το παιδί σας να αντιμετωπίσει τις
ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις χωρίς περισπασμούς (τηλεόραση, τηλέφωνο, υπολογιστής), ώστε
να έχει χρόνο και για δραστηριότητες που θα καλύπτουν τις κοινωνικές του ανάγκες. Διδάξτε στο
παιδί σας πώς να οργανώνει το χρόνο του, τονίστε
του τη σημασία του σχολείου και των εργασιών
του και επιμείνετε στην τήρηση του προγράμματος που έχετε ορίσει.
Πολλές φορές οι έφηβοι βρίσκουν διέξοδο έκφρασης της ανάγκης τους για κοινωνικοποίηση μέσα από
το διαδίκτυο και τη χρήση του υπολογιστή. Οι γονείς
χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με αυτό
και να ελέγχουν τους ιστότοπους που επισκέπτεται
το παιδί, ενώ μπορούν να προμηθευτούν κατάλληλα
λογισμικά επιτήρησης και απαγόρευσης διέλευσης σε
ανεπιθύμητες σελίδες. Πολλές φορές τα παιδιά στρέφονται περισσότερο στο διαδίκτυο σαν εύκολη λύση,
όταν δεν έχουν μια καλά οργανωμένη ζωή που να
τους επιτρέπει να είναι τυπικοί με τις σχολικές τους
υποχρεώσεις αλλά και ελεύθεροι να ασχολούνται με
άλλες δραστηριότητες που να καλύπτουν τις κοινωνικές τους ανάγκες. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε
πως το διαδίκτυο αποτελεί εργαλείο που ανάλογα με
τη χρήση του μπορεί είτε να φανεί πολύ χρήσιμο και
βοηθητικό είτε επιβλαβές και επικίνδυνο.

Συμπερασματικά
Αν και η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδος
γεμάτη αντιδράσεις, οι αντιδράσεις αυτές των νέων
δηλώνουν με ένα ιδιότυπο τρόπο ότι οι έφηβοι
έχουν απόλυτη ανάγκη από τη συμπαράσταση και
τη βοήθεια των γονέων. Τους είναι απαραίτητο να
μεγαλώνουν σε ένα σταθερό πλαίσιο που να μην καταλύεται από την επιθετικότητά τους. Ο ρόλος των
γονέων είναι να κατανοήσουν και να βοηθήσουν,
χωρίς να γίνονται καταπιεστικοί ή υπερβολικά παραχωρητικοί, παρέχοντας έτσι την ασφάλεια και τα
όρια που οι έφηβοι χρειάζονται, για να περάσουν
από την παιδική στην ενήλικη ζωή. 
■
Eνατενίσεις

SOLENOPSIS ANTIPHONITIS
Hadjik. & Hand
(Σολένοψις του αντιφωνητή)

ένα νέο ενδημικό είδος της Κύπρου
l Του Γεώργιου Ν. Χατζηκυριάκου

Τ

ον Ιούνιο του 2005 εντόπισα στην
οροσειρά του Πενταδακτύλου, έξι
χιλιόμετρα περίπου ανατολικά της
μονής του Αντιφωνητή, ένα άγνωστο φυτό, το οποίο ύστερα από μελέτη διαπιστώθηκε ότι είναι νέο είδος για την
επιστήμη και ενδημικό της Κύπρου και ανήκει
στο γένος Solenopsis (Σολένοψις) της οικογένειας Camapnulaceae (Καμπανουλίδες). Αφού
ετοιμάστηκε η περιγραφή σε συνεργασία με τον
Γερμανό βοτανικό Ralf Hand του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Βερολίνου, τη δημοσιεύσαμε
στο Γερμανικό περιοδικό Willdenowia 36 (2006:
781–785). Επειδή το νέο είδος βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη μονή του Αντιφωνητή του
έδωσα το ίδιο επίθετο. Η εκκλησία είναι του 12ου
αιώνα, με πλούσιες τοιχογραφίες, μεγάλο μέρος
των οποίων κλάπηκε μετά το 1974 από Τούρκους
αρχαιοκάπηλους. Είναι αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και βρίσκεται μεταξύ των χωριών
Καλογραία και Άγιος Αμβρόσιος της Κερύνειας.
Η λέξη «αντιφωνητής» (από το αντιφωνώ) είχε
κατά τον μεσαίωνα τη σημασία του εγγυητή για
τα χρέη κάποιου. Σύμφωνα με την παράδοση ο
εγγυητής είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.
Η Σολένοψις του αντιφωνητή είναι φυτό μονοετές ύψους μέχρι 6 εκατοστά. Τα άτριχα φύλλα,
μήκους γύρω στα δυο εκατοστά, έχουν σχήμα που
μοιάζει με σπάτουλα και είναι διαταγμένα σε ρόδακα. Τα άσπρα άνθη φέρουν συνήθως πορφυροϊώδεις αποχρώσεις και κίτρινο λαιμό, είναι δε μονήρη
στην κορυφή του ανθοφόρου στελέχους. Ανθίζει
από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο.
Βιότοπος και οικολογία: Ευδοκιμεί στην
κοίτη δυο μικρών ρυακιών με βραχώδες υπόστρωμα και με εποχιακή ροή νερού, σε υψόμετρο
μεταξύ 200 και 255 μέτρων. Από τις μέχρι τώρα
έρευνες διαπιστώθηκε ότι φυτρώνει μόνο σε μια
έκταση 1500 τετραγωνικών μέτρων περίπου και
Eνατενίσεις



εμφανίζονται κάθε χρόνο γύρω στα 1500 μέχρι
2000 φυτά.
Απειλές και μέτρα διατήρησης: Γίνεται
αντιληπτό ότι πρόκειται για ένα πολύ σπάνιο ενδημικό φυτό του τόπου μας, το οποίο αντιμετωπίζει διάφορες απειλές. Οι κυριότερες είναι: οι
δασικές πυρκαγιές, οι δασικές εργασίες, η κατασκευή δρόμων και η παρατεταμένη ξηρασία. Η
διατήρησή του στηρίζεται εν μέρει στον Δασικό
Νόμο, ο οποίος προστατεύει τα δάση της περιοχής
εξάπλωσης. Επίσης βρίσκεται σε προτεινόμενη
περιοχή του δικτύου Φύση 2000 (Natura 2000).
Επιπρόσθετα, επειδή είναι πολύ σπάνιο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φυτά του Κόκκινου Βιβλίου
της Χλωρίδας της Κύπρου, όπου χαρακτηρίζεται
ως Κινδυνεύον (EN). 
■

Βιβλιογραφία

Hadjikyriakou G. & Hand R. 2008. Supplementary notes
to the flora of Cyprus V. – Willdenowia 36: 761–809.
Τσιντίδης Τ.Χ., Χριστοδούλου Χ.Σ, Δεληπέτρου Δ. & Γεωργίου Κ. 2007 (εκδ.). Το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας
της Κύπρου. – Λευκωσία: Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου.
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Πόθος για
σοκολάτα...
l Της Έλενας Χατζημπέη
Κλινικής Διαιτολόγου-Διατροφολόγου

Ε

λκυστική ιδέα αποτελεί το γεγονός
ότι ένα τρόφιμο το οποίο καταναλώνεται για καθαρή απόλαυση και ευχαρίστηση, μπορεί να επιφέρει απτά, σημαντικά οφέλη για την υγεία μας. Το
τρόφιμο αυτό δεν είναι άλλο από την αγαπημένη
σε μικρούς και μεγάλους σοκολάτα. Και ποιος δεν
λαχταρά αλήθεια μια σοκολάτα!!
Παρόλο που συνήθως η σοκολάτα θεωρείται
τρόφιμο το οποίο μπορούμε να καταναλώνουμε
μόνο περιστασιακά, αρκετές μελέτες δύναται να χαροποιήσουν τους λάτρεις της σοκολάτας δείχνοντας
ότι η καθημερινή της πρόσληψη βελτιώνει την ενδοθηλιακή λειτουργία, τους δείκτες φλεγμονής,
την ευαισθησία στην ινσουλίνη, μειώνει την αρτηριακή πίεση καθώς και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Οι Ιθαγενείς Κούνα που ζουν σε νησάκια του
Παναμά καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες κακάου και παρόλη την υψηλή πρόσληψη νατρίου, παρουσιάζουν μειωμένη συχνότητα υπέρτασης. Επιπλέον η αρτηριακή τους πίεση δεν αυξάνει με την
ηλικία. Αντίθετα οι Ιθαγενείς που μεταναστεύουν
στον Παναμά παρουσιάζουν αυξήσεις στις τιμές
της αρτηριακής πίεσης καθώς μεγαλώνουν και αυξημένη συχνότητα υπέρτασης συγκριτικά με τους
ιθαγενείς που συνεχίζουν να ζουν στα νησάκια.
Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι οι Ινδιάνοι της
φυλής Κούνα δεν είναι γενετικά προστατευμένοι
από την υπέρταση. Οι Ινδιάνοι καταναλώνουν 10
φορές περισσότερο κακάο από τους κατοίκους του
Παναμά και παρουσιάζουν 80% λιγότερα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι ερευνητές βασιζόμενοι στην
παρατήρηση αυτή πρότειναν ότι το κακάο ασκεί
προστατευτική δράση στους Ιθαγενείς Κούνα.
Το κακάο είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες, παρόμοιες με αυτές που συναντώνται στο πράσινο τσάι και
το κόκκινο κρασί. Συγκεκριμένα το κακάο περιέχει
τις φλαβονόλες: επικατεχίνη, κατεχίνη και προκυανιδίνες. Οι πολυφαινόλες είναι ουσίες γνωστές πλέον
για την αντιοξειδωτική τους δράση στον οργανισμό.
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Η σοκολάτα αποτελεί συνδυασμό κακάου, βουτύρου κακάου, ζάχαρης και άλλων υλικών. Καθώς
η ζάχαρη και το λίπος είναι κύρια συστατικά της
σοκολάτας και αποδίδουν σημαντική ενέργεια,
χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη όταν αξιολογούμε τα οφέλη της σοκολάτας και την συστήνουμε για σκοπούς υγείας.
Η σοκολάτα περιέχει λιπαρά οξέα όπως το στεατικό,
ολεϊκό και παλμιτικό τα οποία εμφανίζονται να έχουν
ουδέτερη δράση στα λιπίδια του αίματος και συνεπώς
δεν αυξάνουν τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα.
l Μαύρη σοκολάτα, άσπρη ή γάλακτος;
Στις περισσότερες χώρες παρατηρείται προτίμηση στην σοκολάτα γάλακτος. Είναι το όφελος το ίδιο;
Οι πολυφαινόλες στην σοκολάτα προέρχονται
από το κακάο. Αφού η σοκολάτα γάλακτος περιέχει
λιγότερο κακάο από ό,τι η μαύρη σοκολάτα, το περιεχόμενό της σε πολυφαινόλες είναι χαμηλότερο.
Η άσπρη σοκολάτα δεν περιέχει καθόλου κακάο
άρα και καθόλου πολυφαινόλες.
Σε ορισμένες έρευνες, αλλά όχι σε όλες, φαίνεται η απορρόφηση της επικατεχίνης να είναι χαμηλότερη στην σοκολάτα γάλακτος παρά στην μαύρη
ή όταν η μαύρη σοκολάτα συνοδεύεται με γάλα.
Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω
από αυτό το θέμα εφόσον η σοκολάτα γάλακτος είναι περισσότερο δημοφιλής στις πιο πολλές χώρες.
l Πόση σοκολάτα να τρώω καθημερινά;
Δεδομένης της υψηλής θερμιδικής αξίας της
σοκολάτας (100 γρ = 500Kcal) 10-20 γρ ημερησίως
(50-100 Kcal) κατά προτίμηση μαύρης σοκολάτας
μπορούν να συμπεριληφθούν στα πλαίσια μιας
υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, παρέχοντάς μας μια πληθώρα πλεονεκτημάτων για την
υγεία μας. 
■
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ΚΑΜΠΟΣ
Δεν είναι κάμπος άπλερος
με στάχυ χρυσοπράσινο
Ούτε της Μόρφου εύοσμος
Κάμπος λεμονανθών.

Σαν ήλθαν χρόνοι δίσεκτοι,
σκορπίσαν τα παιδιά σου,
μα πάλι ξανασμίξανε
στ’ αρρενωπά βουνά σου.

Είναι χωριό πολύβουο
καλόβολα χτισμένο
εις τα ριζά τριών βουνών.
Της Παπαδιάς, της Πάρτενης
και του Προφήτη Ηλία.

Με τα τρεχούμενα νερά,
τα σκιερά πλατάνια, τ’ αηδονολαλήματα
και την κλαγγή του γκιώνη.

Κάμπε, στολίδι των βουνών,
των ανταρτών λημέρι,
του Κύκκου ο προάγγελος
των Ελικών καμάρι.
Έχεις τις ρίζες σου βαθιά
στα βάθη των αιώνων.
Πρώτα σαν κάμπος εργατών
κι έπειτα υλοτόμων.
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Την πλούσια κοιλάδα σου,
τα πράσινα τ’ αμπέλια.
Τους κερασώνες, τους ανθούς
και τα λογής τα δέντρα.
Κάμπε, τ’ Αγίου Κυριακού,
χωριό μου αγαπημένο
κράτα γερά στις ρίζες σου
και ζήσε ευτυχισμένο.
Του Κωνσταντίνου Χειμώνα
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επιδιώκεται και ενθαρρύνεται διεθνώς.
Παρά τη διεθνή αυτή αναγνώριση είναι άξιο
λόγου να αναφερθεί και τονιστεί εμφαντικά ότι
διεθνώς ξοδεύεται για σκοπούς έρευνας και συλλογής φυτικού γενετικού υλικού ποσό που αντιστοιχεί μόνο με την αγορά ενός καινούργιου αεροπλάνου Boeing 767.
Ο ανθρώπινος πληθυσμός του πλανήτη μας
τρέφεται από έναν αριθμό φυτών που φτάνει τα
12.600 είδη, τον κύριο όμως όγκο των τροφίμων
τον παίρνει από 20 μόνο φυτά. Το 70% των τροφίμων προέρχεται από ρύζι, σιτάρι, αραβόσιτο, φιστίκια, σόγια, ζαχαροκάλαμο, τεύτλα, μπανάνες
και ινδοκάρυδα.
Προς την κατεύθυνση της παραγωγής τροφίμων οι τράπεζες φυτικού γενετικού υλικού έχουν
και πρέπει να διαδραματίσουν ουσιώδη ρόλο όχι
μόνο ως προς τη συλλογή φυτικού
υλικού αλλά και στη δημιουργία νέων ποικιλιών με νέες
επιθυμητές ιδιότητες και
χαρακτηριστικά.

ΤΡΕΦΟΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

l Του Δρος Ιωάννη Μελιφρονίδη
Γεωπόνου – Εντομολόγου

Ε

ίναι γεγονός ότι ζούμε σ’έναν παράξενο
κόσμο όπου σ’ ορισμένες χώρες υπάρχουν διαθέσιμα βουνά από τρόφιμα, τα
οποία σ’ αρκετές περιπτώσεις καταλήγουν σε χωματερές, ενώ σε άλλες χώρες επικρατεί φτώχια και πείνα, με αποτέλεσμα να
λεχθεί ότι οικονομικές και πολιτικές καταστάσεις
και δεδομένα επισκιάζουν και κατευθύνουν τις
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ανθρωπιστικές ανάγκες και απαιτήσεις.
Η αναγκαιότητα για παραγωγή φτηνών τροφίμων μεγάλης θρεπτικής αξίας, που να προέρχονται από ποικιλίες φυτών με ψηλές επιδόσεις και
οι οποίες να μπορούν εύκολα να καλλιεργηθούν
σ’ένα μεγάλο εύρος αγρο-οικολογικών συνθηκών
και να μπορούν να αντέχουν στις προσβολές των
διαφόρων ‘εχθρών’, είναι κάτι που αναγνωρίζεται,
Eνατενίσεις

Η παραγωγή τροφίμων είναι σήμερα, και
θα είναι σίγουρα στο άμεσο
μέλλον, το
σοβαρότερο
πρόβλημα του
ανθρώπου
μια
και ο παγκόσμιος
πληθυσμός στα επόμενα
25 χρόνια θα διπλασιαστεί.
Πολλές χώρες του κόσμου έχουν σοβαρό πρόβλημα παραγωγής τροφίμων και χιλιάδες άνθρωποι
πεθαίνουν από πείνα. Οι διεθνείς οργανισμοί όπως
Φ.Α.Ο. των Ηνωμένων Εθνών και άλλοι, προβλέπουν επιδείνωση της κατάστασης, ενώ τα τρόφιμα
γίνονται όλο και περισσότερο στρατηγικό όπλο
της πολιτικής, παρά ως μέσω καταπολέμησης της
πείνας και του υποσιτισμού.
Τα τελευταία χρόνια αρκετά εργαστήρια Πανεπιστημίων καθώς και εργαστήρια ιδιωτικών
εταιριών άρχισαν και ασχολούνται με τη Βιοτεχνολογία, με σκοπό και στόχο τη βελτίωση των
καλλιεργουμένων φυτών ή τη δημιουργία νέων
ποικιλιών ή και ακόμη νέων ειδών φυτών. Συντονισμένες προσπάθειες καταβάλλονται για τη
δημιουργία φυτών, τα οποία θα παράγουν πρωτεϊνη ψηλής βιολογικής αξίας μια πιο ισορροπημένη
σύνθεση αμινοξέων.
Eνατενίσεις



Γίνονται προσπάθειες δημιουργίας ποικιλιών
φυτών που θα αντέχουν σε ξηρασία και ψύχος.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση των
καλλιεργειών σε περιοχές που σήμερα οι γνωστές
ποικιλίες αδυνατούν να καλλιεργηθούν.
Προσπάθειες γίνονται για τη δημιουργία νέων
ποικιλιών σίτου και καλαμποκιού, που αποτελούν
τη βάση της διατροφής της ανθρωπότητας, στις
οποίες τα ίδια τα φυτά θα παράγουν τα απαραίτητα για την ανάπτυξή τους λιπάσματα. Αυτό είναι
δυνατό με την ανάπτυξη του φαινομένου της συμβίωσης των φυτών με ειδικά αζωτοβακτήρια, τα
οποία αναπτύσσομενα μέσα ή πάνω στις ρίζες τους
θα δεσμεύουν άζωτο από την ατμόσφαιρα και θα
το μετατρέπουν σε αζωτούχο λίπασμα, πολλαπλασιάζοντας τις αποδόσεις, όπως συμβαίνει τώρα με
τα ψυχανθή.
Ένα άλλο
πρ όγρ α μμα
το οποίο άρχισε να αποδίδει
είναι η δημιουργία φυτών στα
κύτταρα των
οποίων έχουν
ενσωματωθεί
γονίδια παραγωγής εντομοκτόνων. Με αυτό
τον τρόπο τα φυτά
παράγουν φυτικά εντομοκτόνα ακίνδυνα για τον άνθρωπο
με αποτέλεσμα να μην προσβάλλονται από
ορισμένα έντομα και έτσι δε θα χάνεται παραγωγή.
Στον αγώνα για παραγωγή τροφίμων μπορούμε να αναφέρουμε και τις προσπάθειες που γίνονται στη γενετική βελτίωση δύο ειδών φυτών του
Euphorhia lathyris και Copaifera multijuge
για παραγωγή ενός υγρού που είναι παρόμοιο με
το πετρέλαιο και θεωρείται ως άριστο καύσιμο.
Μια ορθή και λελογισμένη χρήση της Βιοτεχνολογίας πιστεύεται ότι θα οδηγήσει στην ευημερία της ανθρωπότητας και θα συμβάλει θετικά
στην μείωση του φαινομένου της πείνας και του
υποσιτισμού στον πλανήτη μας. Πρέπει όμως να
είμαστε πολύ προσεκτικοί στις δυνατότητες εφαρμογής της Βιοτεχνολογίας για να μή δημιουργηθούν ηθικά και κοινωνικά προβλήματα, αλλά ας
αξιοποιηθεί η Βιοτεχνολογία για όφελος της ανθρωπότητας.
■
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ

Χάθηκαν
τα πρότυπα…

Πολύ πριν από τη δεκαετία του 1970, όταν άρχισε η Ενωση Αθλητικογράφων Κύπρου να τιμά
και να προβάλλει τους ποδοσφαιριστές ήθους, κοσμούσαν τον ποδοσφαιρικό μας χώρο αθλητές με
προσωπικότητα και ήθος. Αθλητές που απέκτησαν
τη φήμη όπως τη σημειώνει το Συμβούλιο της Ευρώπης μέσα από τις αγωνιστικές ικανότητές τους
αλλά και που ήταν υποδείγματα συμπεριφοράς.

l Του Σάββα Κοσιάρη
Δημοσιογράφου-Αθλητικογράφου

Σ

υνήθως εκτιμούμε κάτι, όταν το χάσουμε. Με αυτή την έννοια κάθε φορά
που αντιμετωπίζουμε προβλήματα
συμπεριφοράς στα γήπεδα ανακαλύπτουμε ότι χάσαμε τις αρχές και αξίες
του αθλητισμού κι αρχίζουμε το ψάξιμό τους! Οι
αρχές και αξίες όμως ήταν και είναι πάντα εδώ.
Μπροστά μας, δίπλα μας, σε κάθε στιγμή ενέργειας
του αθλητισμού στην όποια του μορφή. Αυτοί που
χανόμαστε είμαστε εμείς! Αυτοί που απομακρύνονται είναι όσοι εμπλέκονται στο χώρο του αθλητισμού και πολύ περισσότερο εκείνοι που έχουν σημαντικότερο ρόλο από τους άλλους. Όπως για παράδειγμα οι αθλητές, οι διαιτητές, οι παράγοντες…
Με αφορμή λοιπόν το γεγονός ότι η μπάλα στήθηκε ξανά στο κέντρο του γηπέδου για την έναρξη
της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου 2011-2012, θυμίζουμε την υποχρέωσή μας για το τίμιο παιχνίδι,
θυμίζουμε και κύπριους παίκτες οι οποίοι υπήρξαν πρότυπα συμπεριφοράς. Πρότυπα που δυστυχώς, σήμερα σπανίζουν. Αφού σπανίζουν και οι
κύπριοι παίκτες!

Το Συμβούλιο της Ευρώπης
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 το Συμβούλιο της Ευρώπης κατέληξε σε μια σειρά κειμένων μέσα από τα οποία περιγράφεται η συμπεριφορά που κάθε μέρος και μέλος του αθλητισμού πρέπει να έχει. Από τότε υιοθετήθηκε και ο Κώδικας
Αθλητικής Δεοντολογίας ο οποίος ερμηνεύει και
την έννοια του τίμιου παιχνιδιού (το οποίο τίμιο
παιχνίδι επικαλούμαστε με την πρώτη ευκαιρία
με μια επίπλαστη προσέγγιση). Σύμφωνα λοιπόν
με τον Κώδικα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το
τίμιο παιχνίδι είναι κάτι πολύ πιο πέρα από το να
παίζει κανείς σύμφωνα με τους κανόνες. Το τίμιο
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οπαδών και των φιλάθλων γενικά. Κι ευτυχήσαμε
πραγματικά να έχουμε ποδοσφαιριστές υποδείγματα η παρουσία και συμπεριφορά των οποίων
στις εκάστοτε εποχές έγινε σεβαστή από το σύνολο
των οπαδών. Αλλά και που παράλληλα ενέπνευσε
και καθοδήγησε σωστά τις μάζες.

Ο Κώστας Παναγιώτου της Ομόνοιας (που
διακρίνεται ανάμεσα στους παλιούς άσσους
Αντρέα Στυλιανού και Πανίκο Κρυστάλλη)
πρόσφερε αθόρυβα τα μέγιστα στην Ομόνοια
και το κυπριακό ποδόσφαιρο. Σήμερα θα
μπορούσε να καθοδηγήσει με τη συμπεριφορά του στα γήπεδα τους οπαδούς
παιχνίδι ορίζεται ως τρόπος σκέψης και όχι απλά
ως τρόπος συμπεριφοράς. Ενσωματώνει τις έννοιες της φιλίας, του σεβασμού προς τους άλλους και
του να παίζει κανείς πάντα με το σωστό πνεύμα.
Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο που οι
αθλητές διαδραματίζουν στην επικράτηση του
φίλαθλου πνεύματος στα παιχνίδια, υποδεικνύοντας την ευθύνη όσων έχουν φτάσει σε άριστες
αθλητικές επιδόσεις και έχουν αποκτήσει φήμη,
τους οποίους χαρακτηρίζει «Υποδείγματα Ρόλου
Συμπεριφοράς». Τέτοιους αθλητές παράγει ασφαλώς και το ποδόσφαιρο λόγω της μαζικότητας και
της επιρροής που ασκεί. Την ανάγκη σωστής συμπεριφοράς των ποδοσφαιριστών, ιδιαίτερα των
προβεβλημένων, επισημαίνουν διαρκώς τόσο η
ΦΙΦΑ όσο και η ΟΥΕΦΑ. Με σειρά οδηγιών και
παραινέσεων αλλά και κανονισμών προσπαθεί να
υποδείξει (και να επιβάλει) αυτή τη συμπεριφορά.

Κίνητρα ήθους
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκαν εδώ και
χρόνια και τα κίνητρα ήθους. Βραβεύσεις και διακρίσεις σε συλλογικό αλλά και ατομικό επίπεδο,
πρεσβευτές τίμιου παιχνιδιού κλπ. Τέτοια κίνητρα
λειτουργούν και στον τόπο μας αναγνωρίζοντας το
ρόλο που οι ποδοσφαιριστές πρότυπα μπορούν να
διαδραματίσουν στην ανάλογη συμπεριφορά των
Eνατενίσεις

Ο Στεφανής Μιχαήλ του ΑΠΟΕΛ
ο οποίος τιμήθηκε το 1977 από
την ΕΑΚ για το
ήθος του, μαζί με
τον συμπαίκτη
του Γιώργο Παντζιαρά. Σήμερα
δεν υπάρχουν
τέτοιοι παίκτες
οι οποίοι να
εμπνέουν και να
καθοδηγούν τους
οπαδούς

Η παρουσία τους λειτουργούσε θετικά όχι μόνο
μέσα στα γήπεδα αλλά και έξω από αυτά. Στο δρόμο, στη γειτονιά, στην κοινότητα, στην καθημερινότητα. Ήταν άνθρωποι που ο κάθε απλός οπαδός
και φίλαθλος αναγνώριζε αλλά και που μπορούσε
να θεωρήσει δικούς του ανθρώπους, φίλους του.
Και τους οποίους από σεβασμό και μόνο θα μπορούσε να υπακούσει στην όποια παρότρυνσή τους.

Σε άλλες εποχές
Είναι μια πλειάδα ποδοσφαιριστών που θα
μπορούσαμε να παραθέσουμε από τη δεκαετία του
1960 μέχρι και το τέλος σχεδόν του 1990, όταν άρχισε να φθίνει η παρουσία των μεγάλων άσσων
του Κυπριακού ποδοσφαίρου και των Κυρίων στη
συμπεριφορά. Να υπενθυμίσουμε μερικά από τα
αυτά τα πρότυπα η αξία των οποίων αντέχει διαχρονικά. Κώστας Παναγιώτου (Ομόνοια), Πανίκος
Ιακώβου (Ανόρθωση), Πανίκος Ευθυμιάδης (Ολυμπιακός), Ανδρέας Κανάρης (Ομόνοια), Στεφανής
Μιχαήλ (ΑΠΟΕΛ), Φοίβος Βραχίμης (Ανόρθωση),
Δημήτρης Οικονόμου (ΕΝΠ), Στέφανος Λυσάνδρου (Ανόρθωση), Οδυσσέας Αθάνατος (ΑΠΟΕΛ),
Κλείτος Ερωτοκρίτου (Ομόνοια), Νίκος Πασπαλλής (ΑΠΟΠ), Μάκης Αλκιβιάδης (ΕΠΑ), Μελής
Μενελάου (ΑΠΟΕΛ), Λάκης Λάμπρου (ΠΟΛ), Κώστας Τσιερκέζος (ΕΝΠ), Ευαγόρας Χριστοφή (Ομόνοια), Τάσος Ζουβάνης (ΕΝΠ), Γιάννος Ιωάννου
(ΑΠΟΕΛ), Πανίκος Ορφανίδης (ΑΕΛ), Γιαννάκης
Γιαγκουδάκης (Απόλλων), Χρίστος Κολιαντρής
(ΑΕΛ)… Είναι και πολλοί άλλοι που θα μπορούσαν
να αναφερθούν και οι οποίοι με τη συμπεριφορά
τους βοήθησαν το τίμιο παιχνίδι, χωρίς στην εποχή
τους να υπήρχαν τα σημερινά κίνητρα. Εκδήλωναν μια αυθεντική, ειλικρινή συμπεριφορά ήθους.

Η απουσία τους
Αυτά τα φιλικά, δικά μας υποδείγματα και
πρότυπα ποδοσφαιριστών σήμερα δεν υπάρχουν,
Eνατενίσεις



Ο Γιάννος Ιωάννου παραλαμβάνει το έπαθλο ήθους από τον πρώην πρόεδρο του ΚΟΑ
Κυριάκο Νεοκλέους, στην παρουσία πρώην
μέλους του ΔΣ της ΕΑΚ Λούκα Τερεζόπουλου.
Υπάρχουν σήμερα τέτοιοι παίκτες πρότυπα;
γιατί απλά δεν αγωνίζονται πια και πολλοί Κύπριοι ποδοσφαιριστές στα Κυπριακά γήπεδα! Σε ένα
πρωτάθλημα το οποίο έχει κατακλυστεί από ξένους
ποδοσφαιριστές η σχέση των φιλάθλων προς τους
αγωνιζόμενους παίκτες έχει μοιραία αποξενωθεί.
Ποιος ποδοσφαιριστής σήμερα μπορεί να επιβληθεί, όχι με την αγωνιστική αλλά με τη συνολική συμπεριφορά του στο σύνολο των οπαδών και
φιλάθλων; Ποιος ποδοσφαιριστής σήμερα μπορεί
να προκαλέσει άνετα και αυθόρμητα το χειροκρότημα των οπαδών της άλλης ομάδας, όπως το προκαλούσε για παράδειγμα ο Γιάννος Ιωάννου και ο
Ανδρέας Κανάρης; Και ποιος ποδοσφαιριστής από
τους σημερινούς μπορεί να βγει στο δρόμο, στη γειτονιά, να τύχει αναγνώρισης αλλά και να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει τους οπαδούς; Ποιος στα αλήθεια μπορεί να μιλήσει στη γλώσσα των οπαδών
και να τον υπακούσουν; (Εδώ δυσκολευόμαστε να
ακούσουμε σε πολλούς αγώνες, φράσεις ελληνικές
στο γήπεδο!).
Η απουσία σήμερα των δικών μας υποδειγμάτων συμπεριφοράς, στερεί την συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης των άσχημων γεγονότων στα
γήπεδά μας από ένα ειλικρινή σύμμαχο.
■
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τής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
και τα μέλη της Επιστημονικής
Επιτροπής Έκδοσης κ. Ν. Ζαχαρόπουλος, ομότιμος καθηγητής
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και Γ. Φίλιας, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον συντονισμό της παρουσίασης είχε ο
καθηγητής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, κ. Πέτρος Βασιλειάδης, επίσης μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Έκδοσης
της Εγκυκλοπαιδείας. Την εκδήλωση πλαισίωσε, με βυζαντινούς
ύμνους, η χορωδία του πρωτοψάλτου του καθεδρικού ναού Αγίου Δημητρίου της Ι.Μ. Κηφισίας,
κ. Δημ. Καλομοίρη.

Eπίσημη παρουσίαση

των τεσσάρων πρώτων τόμων
της Μεγάλης Ορθόδοξης
Χριστιανικής
Εγκυκλοπαιδείας
l Της Δρος Λίτσας Χατζοπούλου
Φιλολόγου
ην Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011, έγινε
η επίσημη παρουσίαση των τεσσάρων
πρώτων τόμων της Μεγάλης Ορθόδοξης Χριστιανικής Εγκυκλοπαιδείας,
στην κατάμεστη αίθουσα «Δημήτρης
Μητρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Την εκδήλωση τίμησε με τη σεπτή Του παρουσία
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η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος Α’, ο οποίος επευλόγησε το έργο.
Για την Εγκυκλοπαίδεια, που πρόκειται να
ολοκληρωθεί σε 12 τόμους, μίλησαν ο Σεβ. Μητρ.
Περγάμου κ. Ιωάννης Ζηζιούλας, ο Σεβ. Μητρ.
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος Βλάχος, ο π. Κωνσταντίνος Μπέης, ομότιμος καθηγηEνατενίσεις

Εξαιρετικά θερμός ήταν ο
χαιρετισμός του μητροπολίτη
Κύκκου κ. Νικηφόρου, ο οποίος
αναγνώστηκε από τον καθηγητή
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.
Νίκο Νικολαΐδη. Ο Πανιερώτατος
κ. Νικηφόρος έχει αγοράσει 300
σειρές της Εγκυκλοπαιδείας, τις
οποίες διανέμει, ως δωρεά, στα εκπαιδευτήρια της Κύπρου.
Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος
επήνεσε την πρωτοβουλία των
«Στρατηγικών Εκδόσεων» για
την ανάληψη του μεγαλόπνοου
και σημαντικού αυτού έργου, της
έκδοσης της Μεγάλης Ορθόδοξης
Χριστιανικής Εγκυκλοπαιδείας,
τονίζοντας ότι δι’ αυτού του τρόπου καλύπτεται ένα μεγάλο κενό στη θρησκευτική βιβλιογραφία. Ακολούθως εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την επιστημονική ποιότητα του
περιεχομένου, την εμφάνιση και την τυπογραφική αρτιότητα των τόμων, διατυπώνοντας μόνο μια
παρατήρηση για τη χρήση του μονοτονικού.
Ο εκδότης της Μεγάλης Ορθόδοξης Χριστιανικής Εγκυκλοπαιδείας κ. Ιωάννης Φλώρος, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε την Α.Θ.Π. τον
Πατριάρχη, που προσήλθε στην εκδήλωση και
επευλόγησε το έργο.
Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων,
ο πρ. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Απόστολος Κακλαμάνης, οι Μητροπολίτες Ίμβρου
Eνατενίσεις



και Τενέδου Κύριλλος, Ζακύνθου Χρυσόστομος,
Προικοννήσου Ιωσήφ, Μεσσηνίας Χρυσόστομος,
Σάμου Ευσέβιος, ως εκπρόσωπος του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου, ο αρχιμ. Μακάριος Γρινιεζάκης ως εκπρόσωπος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης, ο Αρχιγραμματέας της Ι.Σ. της
Εκκλησίας της Ελλάδος αρχιμ. Μάρκος Βασιλάκης, ο Αρχηγός του ΓΕΣ αντιστράτηγος Φραγκούλης Φράγκος, ο Αρχηγός του ΓΕΑ αντιπτέραρχος
Βασίλης Κλόκοζας, ο Γενικός Επιθεωρητής του
Στρατού αντιστράτηγος Δημήτριος Λυμπέρης, ο
υπαρχηγός του ΓΕΑ υποπτέραρχος Κωνσταντίνος
Πριόνας, ο Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων υποστράτηγος Στέλιος Φραγκούλης, πολλοί αξιωματικοί και των τριών κλάδων, βουλευτές, καθηγητές
πανεπιστημίου, κληρικοί και πολύς κόσμος.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ KATA THN TΕΛΕΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
(24 Ιουνίου 2011)
Ἱερώτατοι Ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κύριε Φλῶρε, Διευθυντὰ τῶν «Στρατηγικῶν
Ἐκδόσεων»,
Φιλόμουσος ὁμήγυρις!
Πρὸ τετραετίας περίπου ὁ κ. Ἰωάννης Φλῶρος
ἔγραψεν εἰς ἡμᾶς γνωρίζων τὴν ἐπιθυμίαν του
ὅπως ὁ κατ᾿ αὐτὸν ἐκδοτικὸς οἶκος «Στρατηγικαὶ
Ἐκδόσεις Ἰωάννου Φλώρου» ἀναλάβῃ τὴν ἔκδοσιν Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐγκυκλοπαιδείας, ὑποβαλὼν ἐν ταὐτῷ καὶ σχετικὴν «Μελέτην
Σκοπιμότητος». Λαβόντες ὑπ᾿ ὄψιν ὅτι τοιαύτη
σύγχρονος Ἐγκυκλοπαίδεια δὲν ὑπάρχει, ἡ δὲ
παλαιὰ ἐκείνη καὶ σπουδαία ἄλλως «Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια», ἡ πρὸ ἡμίσεος
αἰῶνος ὑπὸ τοῦ μακαρίτου Ἀθανασίου Μαρτίνου
ἐκδοθεῖσα, ὄχι μόνον ἔχει ἀπὸ ἐτῶν ἐξαντληθῆ
καὶ δὲν ἐμφαίνονται εἰς τὸν ὀρίζοντα σημεῖα ἐπανεκδόσεως καὶ συγχρονισμοῦ της, ἀλλὰ καὶ ἔχει
ὑπὸ τῆς ἰλιγγιωδῶς τρεχούσης συγχρόνου ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς πρὸ πολλοῦ ξεπερασθῆ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑφίσταται σημαντικὸν κενὸν εἰς τὴν
καθ᾿ ἡμᾶς θρησκευτικὴν βιβλιογραφίαν, προφρόνως καὶ ἐκθύμως παρέσχομεν τὰς πατρικὰς ἡμῶν
εὐχὰς καὶ τὴν σεπτὴν εὐλογίαν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μητρὸς Ἐκκλησίας πρὸς ἀνάληψιν τοῦ
μεγαλοπνόου αὐτοῦ ἔργου.
Καὶ ἤδη, ὁ εὐσεβὴς πόθος καὶ τὸ ἱερὸν ὄνειρον τοῦ φιλογενοῦς κ. Φλώρου λαμβάνουν σάρκα
καὶ ὀστᾶ. Μὲ Διευθυντὴν Συντάξεως τὸν Ἐλλογιμώτατον Καθηγητὴν κ. Πέτρον Βασιλειάδην καὶ
λαμπροὺς συντάκτας καὶ συγγραφεῖς λημμάτων
ἔκ τε τοῦ ἱεροῦ καταλόγου καὶ ἐκ τοῦ θύραθεν,
ἔχουν πρὸ μικροῦ κυκλοφορήσει οἱ δύο πρῶτοι
τόμοι τῆς οὑτωσὶ ὀνομασθείσης «Μεγάλης Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐγκυκλοπαιδείας», ἐνῷ
ἀπόψε ἔχομεν τὴν εὐτυχίαν νὰ ὑποδεχώμεθα
παρουσιαζομένους τὸν τρίτον καὶ τὸν τέταρτον.
Ἡ ἐμφάνισις εἶναι ἔξοχος. Ἡ βιβλιοδεσία κομψή.
Τὸ φάσμα τῶν συντακτῶν εὐρὺ καὶ ὑψηλοτάτου
κύρους. Ὁ πλοῦτος τῶν προσφερομένων γνώσεων μοναδικός. Τὸ ἐπιστημονικὸν ἐπίπεδον τῶν
λημμάτων ἐπίζηλον. Ἡ ἔγχρωμος εἰκονογράφησις
ὡραιοτάτη. Αἱ γραμματοσειραὶ εὐανάγνωστοι. Ἡ
γλῶσσα σύγχρονος καὶ κατανοητή. Ἡ μόνη ἐπιφύλαξις ἡμῶν ἀφορᾶ εἰς τὴν χρῆσιν τοῦ μονοτονικοῦ
συστήματος, τὸ ὁποῖον ἀπὸ πλευρᾶς ἱστορίας καὶ
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φιλοσοφίας τῆς γλώσσης, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πλευρᾶς
γραμματικῆς ἀρτιότητος αὐτῆς καὶ αἰσθητικῆς
τοῦ γραπτοῦ ἕλληνος λόγου, θεωροῦμεν συζητήσιμον. Εὐτυχῶς εἰς τὰ Βιβλικὰ καὶ Πατερικὰ παραθέματα βλέπομεν νὰ τηρῆται τὸ πολυτονικόν.
Εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ κατακλυσμοῦ τοῦ Διαδικτύου φρονοῦν κάποιοι ὅτι ἡ ἐποχὴ τοῦ βιβλίου
τελειώνει καὶ μάλιστα τῶν ἐγκυκλοπαιδειῶν πολὺ
ταχύτερον. Ἄς μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ ἔχωμεν ἀντίθετον γνώμην. Τὸ βιβλίον εἶναι πάντοτε μία θερμὴ καὶ
γλυκεῖα συντροφιά. Ἕνας ὑπομονετικὸς φίλος
συνεργάσιμος, ἀνοικτὸς εἰς τὸν διάλογον. Καὶ μία
ἐγκυκλοπαίδεια, πέραν τούτων, εἶναι ἕν ἐπίφθονον θησαυροφυλάκιον γνώσεων καὶ μία κοινωνία
πνεύματος μὲ ἑκατοντάδας ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι τὴν συνεγραψαν. Καμμία ψυχρὰ
μηχανή, ὅσον σπουδαία καὶ ἄν εἶναι, δὲν δύναται
νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸ βιβλίον, ὅπως δὲν δύναται νὰ
ἀντικαταστήσῃ τὰς ἀνθρωπίνας σχέσεις καὶ τὴν
ἀνθρωπίνην ἐπικοινωνίαν. Ἡ «Μεγάλη Ὀρθόδοξος
Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια» τῶν «Στρατηγικῶν
Ἐκδόσεων» ἔρχεται ὡς μία μεγάλη φίλη, σοφή,
πολύπειρος, διακριτική, μεταδοτική ἐν σεμνότητι καὶ ὑπομονῇ, καὶ φιλοδοξεῖ νὰ μᾶς καταστήσῃ
ὄχι μόνον σοφωτέρους, ἀλλὰ καὶ καλυτέρους. Τὴν
ὑποδεχόμεθα «ὑπτίαις χερσίν», ὅπως ἔλεγον οἱ
παλαιότεροι λόγιοι. Δηλαδὴ μετὰ πολλῆς χαρᾶς,
ἀγαλλιάσεως καὶ ἐνθουσιασμοῦ, καὶ τῆς ἀνοίγομεν τὰς θύρας ὄχι μόνον τῶν γραφείων καὶ σπουδαστηρίων μας, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς καρδίας μας!
Ἐλπίζομεν καὶ εὐχόμεθα μαζὶ μὲ ἡμᾶς καὶ πολλοί,
πάρα πολλοὶ ἄλλοι, νὰ πράξουν τὸ αὐτό, ἀξιολογοῦντες πρεπόντως τὸ ἔργον.
Ὁ κ. Ἰωάννης Φλῶρος καὶ οἱ συνεργάται του,
ὁ Καθηγητὴς κ. Πέτρος Βασιλειάδης καὶ οἱ περὶ
αὐτὸν ἐλλόγιμοι συντάκται, αἱ «Στρατηγικαὶ
Ἐκδόσεις» ὡς ὑπεύθυνος ἐκδοτικὸς οἶκος, προσφέρουν εἰς τὸν ἐκκλησιαστικὸν χῶρον, εἰς τὸν
θεολογικὸν κόσμον, εἰς τοὺς ἐπιστήμονας ἐρευνητάς, εἰς τὸ φιλόμουσον καὶ φιλομαθὲς εὐρὺ
ἀναγνωστικὸν κοινόν, μίαν μεγάλης ἀξίας ἔκδοσιν.
Μίαν πράγματι μεγάλην εὐεργεσίαν, διὰ τὴν ὁποίαν πάντες αἰσθανόμεθα εὐγνώμονες, ἡ Μετριότης
δὲ ἡμῶν ἐκθύμως ἀπονέμει αὐτοῖς πλήρη τὴν Πατριαρχικὴν αὐτῆς εὐαρέσκειαν! Συγχαίροντες καὶ
πάλιν καὶ πολλάκις, εὐχόμεθα ἀπρόσκοπτον τὴν
συνέχειαν καὶ ἐν εὐλογίαις τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ
ἔργου!
Eνατενίσεις

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
και Διευθυντής Εκκλησιαστικής Διακονίας
της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας Δρ Νίκος Νικολαΐδης ενώ αναγινώσκει
τον χαιρετισμό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ Μέγαρον Μουσικῆς,
Ἀθήνα, Παρασκευή, 24 Ἰουνίου 2011
Ἀνταποκρινόμενος εἰς γραπτήν πρόσκλησιν
τοῦ ὑπευθύνου τῶν «Στρατηγικῶν Ἐκδόσεων» κ.
Ἰωάννου Φλώρου, ὅπως παρευρεθῶ καί ἀπευθύνω Χαιρετισμόν εἰς τήν παροῦσαν τελετήν, ἐπιτρέψατέ μοι ἐν πρώτοις νά ἐκφράσω τήν λύπην
μου, διότι λόγοι ὑγιείας δέ μοῦ ἐπέτρεψαν νά παραστῶ εἰς τήν πολυσήμαντον αὐτήν Ἐκδήλωσιν
τῆς παρουσιάσεως τῶν τεσσάρων πρώτων τόμων
τῆς Μεγάλης Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐγκυκλοπαιδείας.
Ἀλλ᾿ ὡς ἀπών μέν τῷ σώματι παρών δέ τῷ
πνεύματι, χαιρετίζω τήν ἐκλεκτήν ταύτην ὁμήγυριν, ἡ ὁποία λαμπρύνεται διά τῆς παρουσίας τοῦ
Σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἡμῶν, τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Ἐπινοίᾳ καί προνοίᾳ τοῦ χορηγοῦ πάσης
δόσεως ἀγαθῆς καί παντός δωρήματος τελείου,
τριαδικοῦ ἡμῶν Θεοῦ, τό μνημειῶδες καί μεγαλόπνοον ἔργον, τῆς ἐκδόσεως ἐν συνόλῳ μιᾶς
συγχρόνου λογογραφίας καί ἑνός ἐπιστημονικοῦ ἱστορικοῦ καί πολιτιστικοῦ ὑπομνήματος
τῆς ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας, διακονίας καί
ζωῆς, ἤρξατο ἐπιτελεῖσθαι.
Ἐπιστήμονες, ἐγκρατεῖς τοῦ ἀντικειμένου
αὐτῶν, ὑπό τήν ἐποπτείαν δοκίμου Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς, πρός τούς ὁποίους ἀπονέμομεν
τά εὔσημα, φιλοτίμως καί ἐπιπόνως εἰργάσθησαν
καί ἐργάζονται καί, ἰδού, κατέχομεν, ἐν γραπτῷ
λόγῳ καί ἐν ἐξαιρέτῳ ἀπεικονίσει, εἰς τόν σιτοβολῶνα τῶν τεσσάρων πρώτων τόμων μέρος τοῦ
καταπλουτισμοῦ τῆς ἐπί γῆς πορείας καί πολυσχιδοῦς προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Eνατενίσεις



Ἡ εὐσεβής καί ἐν ὥρᾳ καιρίᾳ αὕτη συγκομιδή, ὅταν συναπαρτισθῇ, ἀναμφιλέκτως καί θά
ἀποβῇ καλός σιτοδότης τῶν ἐντευξομένων· διό
καί, προοιμιακῶς, ἐπαξίως δέχεται τῶν ἐγκωμίων
τά ἄνθη.
Ἡμεῖς ἐξ ἀρχῆς συνεχάρημεν τόν ἐκδότην
καί πεφιλημένον ἐν Κυρίῳ ἀδελφόν, κ. Ἰωάννην
Φλῶρον, ὑπεύθυνον τῶν ὁμωνύμων ἐκδόσεων,
καί ἀσμένως ἐν λόγῳ καί ἐν τῇ πράξει συμπαρεστάθημεν εἰς τό θεοφιλές καί θεοστήρικτον
τοῦτο ἔργον, ἀγοράζοντες τριακοσίους τόμους
ἐξ ἑκάστης ἐκδόσεως, τούς ὁποίους καί δωρεάν
προσφέρομεν διά τόν ἐμπλουτισμόν τῶν βιβλιοθηκῶν τῶν Σχολείων τῆς Κύπρου.
Διό, ὡς συνδεδραμηκότες, κατά τόν λόγον τοῦ
Ὁμολογητοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Νικηφόρου, καί ἡμεῖς «ἐπί τῇ φαιδρᾷ ταύτῃ γαννύμεθα παρουσίᾳ».
Ἐν τῇ παρούσῃ Ἐκδηλώσει, οὔτε ρημάτων
ἀκοαί διαδίδονται οὔτε καί φημολογίαι προσαγορεύονται, ἀλλά ἀπαρτισμός πράξεων ἐπιστρατεύονται καί ἔργα ἐξυφαίνονται καί προοιωνίζονται.
Διά τοῦτο, καί ἐν ταῖς παρωρείας εἰσέτι τοῦ
ὄρους κείμενοι καί τό ἐναπομεῖναν ἄναντες τῆς
ὁδοῦ ἀναθεωροῦντες καί ἀναλογιζόμενοι, ἐκ μέσης καρδίας, πυκνῶς ἐντυγχάνομεν τῷ Κυρίῳ,
δεόμενοι, ὅπως ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν Παράκλητος, παράσχῃ πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις καί
συντελεσταῖς, ἐν τῷ θεαρέστῳ τούτῳ λειμῶνι,
δύναμιν πολλήν καί φωτισμόν ἀφειδώλευτον, καί
ἱκανώσῃ τούτους, ἵνα προσκομίσωσιν εἰς αἴσιον
πέρας τήν διακονίαν τους ταύτην, πρός ὄφελος
τοῦ θεοσεβοῦς τῶν Χριστιανῶν γένους, τῶν συνανθρώπων ἡμῶν, ἀλλά καί πρός δόξαν τοῦ ἐν
τριάδι προσκυνητοῦ ἡμῶν Θεοῦ. 
■
205

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΥΚΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΑ
ΓΗΠΕΔΑ ΦΟΥΤΣΑΛ
«Στόλισμα για τον Κάτω Πύργο!»
l Του Σάββα Κοσιάρη
Δημοσιογράφου-Αθλητικογράφου

«

Η

Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε
στήριζε τον αθλητισμό και ίδρυε
γυμναστήρια για την άθληση
των νέων μας, γιατί με την άθληση, ατομική και ομαδική, εξασφαλίζεται η υγεία του ατόμου και επιτυγχάνεται η σύμμετρη ανάπτυξη του σώματος,
ώστε να καταστεί αυτό κατάλληλο ενδιαίτημα
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του πνεύματος. Γιατί μόνο το υγιές σώμα μπορεί να καταστεί πειθαρχημένη βάση χρηστής
διάνοιας και ευπρεπές σκήνωμα αληθούς και
γενναίας ψυχής, κατά το αρχαίο νους υγιής
εν σώματι υγιεί».
Με αυτή τη συνέπεια λόγων και έργων, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος υλοποίησε την υπόσχεσή του
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στην ακριτική κοινότητα του Πύργου Τηλλυρίας
για την κατασκευή δύο γηπέδων ποδοσφαίρουφούτσαλ. Δύο γήπεδα που «αποτελούν στόλισμα
για τον Κάτω Πύργο και την ευρύτατη περιοχή Τηλλυρίας», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Πανιερώτατος στο χαιρετισμό του, τον οποίο μετέφερε
ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας.
Κι αν ο κ. Νικηφόρος δεν μπόρεσε, λόγω ασθενείας, να παρευρεθεί στην τελετή των εγκαινίων στις
12 Ιουνίου, η αγάπη του και ο μεστός λόγος του,
αγκάλιαζαν στοργικά τους ανθρώπους και τη γη
της μαρτυρικής κοινότητάς μας.
«Παραδίδουμε τα δύο αυτά γήπεδα για να
αθλούνται οι νέοι μας και να εναρμονίζουν έτσι την
ευρωστία του σώματος με την καλλιέργεια και ευρωστία του πνεύματος, εξασφαλίζοντας με αυτό τον
τρόπο την ψυχοσωματική τους υγεία. Γιατί η υγεία
του σώματος έχει θετικές συνέπειες στην ψυχή,
όπως και η υγεία της ψυχής έχει θετικές συνέπειες
και στο σώμα».
Τα δύο γήπεδα, τα οποία στην ουσία αποτελούν
το πιο σύγχρονο αθλητικό κέντρο του είδους του
στην Κύπρο, ανεγέρθηκαν σε εκμισθωμένη από το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού γη, με δαπάνη
της Ιερής Μητρόπολης Κύκκου και Τηλλυρίας το
208



Eνατενίσεις

Eνατενίσεις



ύψος της οποίας έφτασε στις 700,000.
«Επιθυμώ να εκφράσω τα αισθήματα βαθιάς
εκτίμησης μου προς τον Μητροπολίτη Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο για το πολυσχιδές του έργο.
Τον συγχαίρω θερμά για την πρωτοβουλία του να
κατασκευάσει τα γήπεδα φούτσαλ. Με αυτή του την
χειρονομία ενισχύει την προσπάθεια του κράτους
για την αναζωογόνηση της ακριτικής περιοχής Τηλλυρίας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της
τοπικής κοινωνίας», είπε στο δικό του χαιρετισμό,
τελώντας τα εγκαίνια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, ο οποίος ενθουσιάστηκε
από την ποιότητα και αρτιότητα του όλου έργου.
«Πρόκειται για ένα έργο-τόνισε- που έμπρακτα αποδεικνύει την αγάπη και τη φροντίδα με την οποία ο
Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
περιβάλλει τους κατοίκους της περιοχής και ειδικότερα τους νέους».
Την αγάπη και φροντίδα του Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας, ομολόγησε με σεβασμό
και εκτίμηση και ο κοινοτάρχης Κάτω Πύργου,
Κώστας Μιχαηλίδης, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι «τα
γήπεδα θα αξιοποιηθούν πλήρως από τους νέους της
κοινότητας και της γύρω περιοχής και θα βοηθήσουν
στην περαιτέρω ανάπτυξη της Τηλλυρίας». Ο κ. Μι209

κοινότητα. Παραλαμβάνοντας το αναμνηστικό ο
αντιπρόεδρος του ΚΟΑ Σάββας Κοσιάρης, κάλεσε
τους νέους της περιοχής να αναζητήσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους στον αθλητισμό, με ήθος
και αξιοπρέπεια.
Μετά την τέλεση των εγκαινίων, διεξήχθη φιλικός αγώνας μεταξύ των ομάδων των νέων της
Ιεράς Μητρόπολης Κύκκου και Τηλλυρίας και
της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής, με
νικήτρια την πρώτη. Η νίκη όμως δεν είχε τόση
σημασία, όση είχε η χαρά, η διάθεση, η φιλία και ο
ενθουσιασμός των νεαρών αθλητών.

χαηλίδης πρόσφερε αναμνηστικό δώρο τόσο στον
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας (το οποίο
παρέλαβε ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής
κ. Ησαΐας) όσο και στον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού για τη διαρκή στήριξή τους στην
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Άλλωστε, όπως είχε διαμηνύσει μέσω του χαιρετισμού του ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, «η Εκκλησία μας ευλογεί
το γνήσιο και αληθινό αθλητικό πνεύμα, που δεν
οδηγεί σε εγωϊστικούς ανταγωνισμούς και βάρβαρες εκδηλώσεις προς κατάκτηση, με κάθε θεμιτό
ή αθέμιτο τρόπο, ενός πρωτείου ή ενός κυπέλλου,
αλλά αντίθετα, συμβάλλει στην ανάπτυξη της
ευγενικής άμιλλας και του δημιουργικού συναγωνισμού».
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ FUTSAL ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,
Πανιερώτατε,
Κύριε Έπαρχε,
Κύριοι Βουλευτές,
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριοι Ἐκπρόσωποι τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς
Ἐθνικῆς Φρουρᾶς καί τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀστυνομίας,
Κύριοι Κοινοτάρχες,
Κύριε Πρόεδρε τοῦ ΚΟΑ,
Κυρίες καί κύριοι,
Νέοι καί νέες,
Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση τελοῦμε σήμερα τά ἐγκαίνια τῶν δύο γηπέδων
ποδοσφαίρου (Futsal), πού ἀποτελοῦν προσφορά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κύκκου καί
Τηλλυρίας πρός τούς νέους τῆς μαρτυρικῆς
Τηλλυρίας, καί πού ἀνηγέρθηκαν σέ ἐκμισθωμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί
Πολιτισμοῦ γῆ.
Παραδίδουμε σήμερα τά δύο αὐτά γήπεδα, πού ἀποτελοῦν στόλισμα γιά τόν Κάτω
Πύργο καί τήν εὐρύτερη Τηλλυρία, γιά νά
ἀθλοῦνται οἱ νέοι μας, καί νά ἐναρμονίζουν
ἔτσι τήν εὐρωστία τοῦ σώματος μέ τήν καλλιέργεια καί εὐρωστία τοῦ πνεύματος, καί νά
ἐξασφαλίζουν μέ τόν τρόπο αὐτό τήν ψυχοσωματική τους ὑγεία. Γιατί ἡ ὑγεία τοῦ σώματος
ἔχει θετικές συνέπειες στήν ψυχή, ὅπως καί
ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔχει θετικές συνέπειες καί
στό σῶμα, ἤ καί ἀντίστροφα ἡ φθορά τοῦ σώματος ἔχει ἀρνητικές συνέπειες στήν ψυχή,
ὅπως καί ἡ φθορά τῆς ψυχῆς ἔχει ἀρνητικές
συνέπειες καί στό σῶμα.
Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος
δέν ἀποτελεῖται μόνο ἀπό ψυχή, οὔτε μόνο
ἀπό σῶμα, ἀλλά ἀπό τό συναμφότερο, δηλαδή ἀπό ψυχή καί σῶμα. Καί δέν διακρίνεται ἡ Ἐκκλησία μας, οὔτε γιά τόν ἰδεαλισμό,
πού ἐξυψώνει τήν ψυχή καί περιφρονεῖ τό
σῶμα, οὔτε γιά ἕνα ὑλισμό, πού παραγνωρίζει
τήν ψυχή καί λατρεύει τό σῶμα. Ἔτσι μέ τήν
ἀσκητική καί μυστηριακή ζωή της φροντίζει
γιά τήν εὐεξία τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς,
γιατί πίστη της εἶναι πώς πρέπει νά ὑπάρχει ἁρμονία μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν στοιχείων
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τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι γι’ αὐτό πού ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πάντοτε στήριζε τόν ἀθλητισμό,
καί ἵδρυε γυμναστήρια γιά τήν ἄθληση τῶν
νέων μας, γιατί μέ τήν ἄθληση, ἀτομική καί
ὁμαδική, ἐξασφαλίζεται ἡ ὑγεία τοῦ ἀτόμου
καί ἐπιτυγχάνεται ἡ σύμμετρη ἀνάπτυξη τοῦ
σώματος, ὥστε νά καταστεῖ αὐτό κατάλληλο ἐνδιαίτημα τοῦ πνεύματος, γιατί μόνο τό
ὑγιές σῶμα μπορεῖ νά καταστεῖ πειθαρχημένη βάση χρηστῆς διάνοιας καί εὐπρεπές σκήνωμα ἀληθοῦς καί γενναίας ψυχῆς, κατά τό
ἀρχαῖο «νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ».
Ἡ Ἐκκλησία μας εὐλογεῖ τό γνήσιο ἀθλητικό πνεῦμα, πού συντελεῖ στήν ἄσκηση τῆς
πειθαρχίας, στήν ἀπόκτηση θάρρους, στήν
ἀνάπτυξη τοῦ πνεύματος τῆς εὐγενικῆς
ἅμιλλας, στήν ἰσχυροποίηση τῶν ψυχικῶν
ἐνεργειῶν, στήν καλλιέργεια τῶν κοινωνικῶν
ἀρετῶν, στή μόρφωση ἠθικοῦ χαρακτήρα καί
ἐπί πλέον ἀπομακρύνει τή δυσθυμία, τή δειλία, τή νωχελικότητα, τή σωματική ἀδράνεια
καί ἀποχαύνωση.
Μέσα ἀπό αὐτή τήν προοπτική βλέπουμε ὅτι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, καί γενικά ὅλη ἡ ἐκκλησιαστική παράδοση, ὁμιλοῦν
γιά τήν ἄθληση, προτρέπουν τά παιδιά νά
ἀθλοῦνται, χρησιμοποιοῦν παραδείγματα ἀπό τούς ἀθλητικούς ἀγῶνες τῆς ἐποχῆς
τους, γιά νά μιλήσουν καί γιά τήν πνευματική ἄσκηση, καί γνωρίζουν τούς κανονισμούς,
πού ἰσχύουν τήν ἐποχή ἐκείνη κατά τήν τέλεση τῶν ἀγώνων. Νά, γιατί ἡ Ἱερά Μητρόπολη
Κύκκου καί Τηλλυρίας, παράλληλα μέ τό λειτουργικό, ποιμαντικό, ἁγιαστικό, διδακτικό
καί κατηχητικό της ἔργο, ἀσχολεῖται καί προάγει τόν ἀθλητισμό. Γιατί πιστεύει πώς ἔτσι
συνεχίζει μιά μακρά καί ὡραία παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί γιατί σήμερα, μέσα
σέ μιά μηχανοκρατούμενη κοινωνία, μέ τήν
ἄθληση ἐνεργοποιοῦνται τά παραμελημένα
ἀπό τόν σύγχρονο καθιστικό τρόπο ζωῆς σώματα τῶν νέων μας καί παράλληλα δέχονται
καί τήν ἐκπαιδευτική ἐπίδραση τοῦ ἀθλητισμοῦ, ὅπως εἶναι ὁ ἐξευγενισμός τῆς ψυχῆς, ἡ
ἁβρότητα καί λεπτότητα τοῦ ἤθους, ἡ καλλιέργεια καί ἐνίσχυση τῆς ἅμιλλας καί τοῦ δηEνατενίσεις

μιουργικοῦ πνεύματος, ἡ ἀλληλοβοήθεια, ἡ
αὐτοσυγκέντρωση καί ἡ αὐτοπειθαρχία.
Ἀλλά σήμερα, στήν ἐποχή αὐτή τῆς
ἠθικῆς ἐκπτώσεως καί τῶν ψυχοκτόνων
προκλήσεων, παρέχουμε μέ τόν τρόπο αὐτό
στούς νέους μας ὑγιῆ ἐνασχόληση, καί τούς
προφυλάσσουμε ἀπό πολύμορφους κινδύνους καί ὀδυνηρές περιπέτειες. Ὁ ἀθλητισμός, ἀτομικός ἤ ὁμαδικός, βοηθᾶ ἀποτελεσματικά τούς νέους μας, γιατί διοχετεύει τή
νεανική τους ὁρμή σ’ ἕνα σκοπό, καί γίνεται
αἰτία, ἀφ’ ἑνός μέν νά θεραπευθοῦν τά πάθη,
ἀφ’ ἑτέρου δέ νά ἀποφευχθοῦν διάφορες μάστιγες τῆς ἐποχῆς μας, ὅπως τά ναρκωτικά,
τό ἔιτς, ἡ διαφθορά, τό ἔγκλημα, καί γενικά ἡ
χαμηλή ζωή τῶν ἐνστίκτων.
Ἡ Ἐκκλησία μας εὐλογεῖ τό γνήσιο καί
ἀληθινό ἀθλητικό πνεῦμα, πού δέν ὁδηγεῖ σέ
ἐγωϊστικούς ἀνταγωνισμούς καί βάρβαρες
ἐκδηλώσεις πρός κατάκτηση μέ κάθε θεμιτό ἤ
ἀθέμιτο τρόπο, ἑνός πρωτείου ἤ ἑνός κυπέλλου, ἀλλά, ἀντίθετα, συμβάλλει στήν ἀνάπτυξη τῆς εὐγενικῆς ἅμιλλας καί τοῦ δημιουργικοῦ συναγωνισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία μας θά
καταδικάζει πάντοτε τόν φανατισμό καί τίς
βίαιες συγκρούσεις καί γενικά ὁποιεσδήποτε
ἀκραῖες ἐνέργειες, πού ἀμαυρώνουν τήν εἰκόνα τοῦ ἀθλητικοῦ ἰδεώδους, γιατί δυστυχῶς
δέν θά περιγράφαμε σωστά τό ἀθλητικό
πνεῦμα τῆς ἐμπορευματο-ποιημένης ἐποχῆς
μας, ἄν δέν ἀναφέρναμε καί τά ἀρνητικά φαινόμενα, πού χαρακτηρίζουν σήμερα κυρίως
τά ὁμαδικά ἀθλήματα, ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, καί ἄλλα. Ὁ θεατής, καί κυρίως ὁ
νεαρός φίλαθλος, ὀφείλει νά κατανοήσει ὅτι ὁ
ἀθλητισμός ἐνέχει στή ρίζα του τήν ἔννοια τῆς
παιδιᾶς, καί εἶναι ὑπαρκτές οἱ πιθανότητες
καί γιά νίκη, ἀλλά καί γιά ἧττα, τόσο γιά καλή
ἀπόδοση τῶν ἀθλητῶν, ὅσο καί γιά ἀποτυχημένες ἐμφανίσεις.
Δέν εἶναι δυνατό οἱ χῶροι τῆς εὐγενικῆς
ἅμιλλας, ὅπως πρέπει νά εἶναι οἱ ἀγωνιστικοί
χῶροι, νά μεταβάλλονται σέ σφαγεῖα ἀπό τό
πάθος καί τή μανία ἐκείνων, πού ξεσποῦν τά
βάρβαρα ἔνστικτά τους κατά ἀντιπάλων φιλάθλων, γιατί ἀφελῶς νομίζουν ὅτι μέ τόν τρόπο αὐτό ἐκφράζουν τήν ἀγάπη τους γιά τήν
ὁμάδα τῆς προτίμησής τους.
Ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός Τιμόθεο: «Οὐδείς στεφανοῦται, ἐάν μή νομίμως
ἀθλήσῃ» (Β’ Τιμ. 2,5), πρέπει νά εἶναι ὁ χρυσός κανόνας τῆς ἠθικῆς τοῦ ἀθλητισμοῦ. Οἱ
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ποδοσφαιριστές καί οἱ καλαθοσφαιριστές,
πού ἀποτελοῦν τά ἰνδάλματα τῶν νέων μας,
πρέπει νά εἶναι ἄρτιοι καί ὁλοκληρωμένοι
ἄνθρωποι, καί αὐτό τόν κανόνα νά ἔχουν πάντοτε ὡς γνώμονά τους.
Τό ποδόσφαιρο, ὁ βασιλιᾶς σήμερα ὅλων
τῶν ἀγωνισμάτων, δέν πρέπει νά καταστεῖ παράγοντας ἠθικῆς ἐξαχρείωσης, ἀλλά ὑγιοῦς
δια-πλάσεως τῶν νέων μας.
Νέοι καί νέες,
Σήμερα, στίς δύσκολες τοῦτες κρίσιμες
καί καθοριστικές γιά τό ἐθνικό μας μέλλον
στιγμές, σέ σᾶς, τή χρυσῆ ἐλπίδα τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πατρίδας, εἶναι πού ἐνατενίζουμε, καί στή μυϊκή σας δύναμη καί τήν ψυχική σας ἀντοχή εἶναι πού προσβλέπουμε, καί
ὁ ὑγιής ἀθλητισμός σᾶς κάνει ὑγιεῖς καί στό
σῶμα καί στήν ψυχή, χαλυβδώνει ὑπομονή, ψυχική δύναμη καί ἐπιμονή, φυγαδεύει
κάθε κατάθλιψη, πλήξη, ἀνία, καί ἀπελπισία, σφυρηλατεῖ ἀρετή χαρακτήρα, φιλότιμο, ἀξιοπρέπεια καί ἰσχυρή προσωπικότητα.
Μέσα στά στάδια αὐτά πού σᾶς παραδίνουμε σήμερα, νά γυμνάζετε πρέπει τά σώματά
σας, γιά νά τά καταστήσετε γερά, ἁρμονικά,
ὡραῖα, ὑγιῆ, εὔρωστα καί ρωμαλέα, ἀλλά νά
μή σταματᾶτε ἐδῶ, νά προχωρᾶτε πρέπει καί
στήν πνευματική ἄσκηση, γιατί μέσα στήν
Ἐκκλησία ἀθλοῦμε ἀμφότερα, καί τό σῶμα,
καί τήν ψυχή, μέ ὑψηλό σκοπό τήν πνευματική μας ὁλοκλήρωση, τήν ἕνωσή μας μέ τόν
Χριστό. Ὅταν κάποιος δέν ἑνώνεται μέ τόν
Χριστό, τότε δέν ἱκανοποιεῖ αὐτόν τόν βαθύτερο ὀντολογικό σκοπό του, καί βιώνει ἕνα
ὑπαρξιακό κενό.
Ἀπό τή σωματική ἄσκηση, λοιπόν, νά προχωροῦμε πάντοτε καί στήν πνευματική ἄθληση. Ἀπό τόν ἀγωνοθέτη νά περνᾶτε στόν πνευματικό ἀγωνοθέτη Χριστό, γιατί μόνο τότε θά
ἔχει νόημα ἡ ζωή σας, καί δέν θά αἰσθάνεσθε
ὑπαρξιακά πεινασμένοι καί διψασμένοι.
Εὔχομαι τά στάδια αὐτά νά γίνουν οἱ
ἄκμονες, πάνω στούς ὁποίους θά σφυρηλατεῖται ἡ ψυχοσωματική ὑγεία τῶν νέων μας,
ἀλλά καί ἡ ἅμιλλα, ἡ συνεργασία, τό θάρρος, ἡ πειθαρχία καί ἡ γενναιοφροσύνη,
στοιχεῖα ἀπαραίτητα γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ
ἀγώνα, πού διεξάγουμε σήμερα, γιά τή σωτηρία τῆς λαβωμένης, ἡμικατεχόμενης πατρίδας μας.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ FUTSAL ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Γιορτινή είναι η σημερινή ημέρα για την κοινότητα Κάτω Πύργου, για όλους τους κατοίκους
αλλά κυρίως για τα παιδιά και τους νέους.
Σήμερα, μαζί με τον Μητροπολίτη Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο, έχω τη χαρά να παραδώσω στα παιδιά και τους νέους της κοινότητας τα δύο
γήπεδα futsal, που κατασκευάστηκαν κυρίως για
αυτούς. Τα γήπεδα, μαζί με τους αναγκαίους βοηθητικούς χώρους δημιουργήθηκαν για την εξυπηρέτηση των αναγκών των νέων της περιοχής, για
τη δική τους ψυχαγωγία και αθλητική δραστηριότητα. Δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν όλες
τις ιδανικές συνθήκες για σωστή και υγιή αθλητική ενασχόληση.
Εγκαινιάζουμε ένα από τα σημαντικότερα έργα
της κοινότητας Κάτω Πύργου που αναμένεται να
της δώσουν ξεχωριστή ζωντάνια. Πρόκειται για
ένα έργο που έμπρακτα αποδεικνύει την αγάπη και
τη φροντίδα με την οποία ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος περιβάλλει τους
κατοίκους της περιοχής και ειδικότερα τους νέους.
Παραδίδουμε ένα έργο που είναι το αποτέλεσμα της
αγαστής συνεργασίας της Ιεράς Μητρόπολης Κύκκου και Τηλλυρίας, του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού και της κοινότητας Κάτω Πύργου.
Τα γήπεδα κατασκευάστηκαν μέσα σε τμήμα
της αυλής του δημοτικού σχολείου Κάτω Πύργου,
που παραχωρήθηκε με άδεια χρήσης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Τη δαπάνη, που
ανήλθε στο ποσό των €700.000, ανέλαβε εξολοκλήρου η Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας. Σε
αυτό το σημείο επιθυμώ να εκφράσω τα αισθήματα
βαθιάς εκτίμησής μου προς τον Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο για το πολυσχιδές
του έργο. Τον συγχαίρω θερμά για την πρωτοβουλία του να κατασκευάσει τα γήπεδα futsal. Με αυτή
του την χειρονομία ενισχύει την προσπάθεια του
κράτους για την αναζωογόνηση της ακριτικής περιοχής Τηλλυρίας και την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Τα γήπεδα futsal κατασκευάστηκαν σύμφωνα
με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και θα κοσμούν
από εδώ και μπρος την κοινότητα Κάτω Πύργου
αλλά και την ευρύτερη περιοχή Τηλλυρίας.
Τα γήπεδα εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτι214



κής μας για δημιουργία μεγάλων αθλητικών πάρκων στις πόλεις, αλλά και μικρών χώρων αθλητικής ενασχόλησης σε κοινότητες. Πρόκειται για μια
νέα αθλητική εγκατάσταση που θα θέσει τη δική
της σφραγίδα στην πορεία των αθλητικών πραγμάτων της περιοχής. Κάθε νέα αθλητική εγκατάσταση θεμελιώνει ακόμη πιο στέρεα την υποδομή
ανάπτυξης του αθλητισμού μας.
Ο αθλητισμός έχει καταξιωθεί πλέον ως ένας
από τους σημαντικότερους κοινωνικούς θεσμούς
στη σύγχρονη εποχή. Είναι πλέον γεγονός ότι ο
αθλητισμός, ως κοινωνικός θεσμός, έχει τη δύναμη, όταν χρησιμοποιείται σωστά, να διαπλάθει χαρακτήρες, να μεταλαμπαδεύει αξίες, αλλά και να
επηρεάζει ολόκληρο το κοινωνικό σύστημα του
κάθε τόπου.
Η Κυβέρνησή μας, και κατ’ επέκταση η κυπριακή πολιτεία, δίνει ξεχωριστή σημασία στον αθλητισμό. Μια σειρά σχεδιασμών, εδώ και αρκετά χρόνια, έχουν σκοπό να προσφέρουν και πραγματικά
προσφέρουν μια σημαντική επάρκεια σε αθλητικούς χώρους στην αθλούμενη νεολαία μας. Παράλληλα και με στοχευμένες κινήσεις προωθούμε
την ουσιαστική ανάπτυξη τόσο του κοινωνικού
μαζικού αθλητισμού, όσο και του αθλητισμού
υψηλών επιδόσεων.
Είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα που
οι σχεδιασμοί αυτοί έχουν αποδώσει. Τα τελευταία
χρόνια αυτοί οι σχεδιασμοί συνέβαλαν στην αλματώδη πρόοδο που σημειώνεται σε όλους τους τομείς. Οι επιτυχίες, αλλά γενικά και η συμμετοχή
μας δίνουν ξεχωριστή οντότητα στην πατρίδα μας
στον διεθνή αθλητικό χώρο, αλλά και γενικότερα.
Αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της χώρας μας. Τελευταία, έχουμε με περηφάνια παρακολουθήσει τους αθλητές μας να αγωνίζονται στους
14ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, να κερδίζουν μετάλλια και να κατατάσσουν την Κύπρο
ξανά στην πρώτη θέση.
Είμαι βέβαιος ότι στα γήπεδα futsal Κάτω Πύργου οι νέοι θα απολαύσουν τα ευεργετήματα του
αθλητισμού. Εύχομαι καλή επιτυχία στη λειτουργία των γηπέδων και όλα τα καλά για τους νέους
της περιοχής και γενικότερα τους νέους της Κύπρου, τα παιδιά μας.
■
Eνατενίσεις

Μετάλλιο και τιμητικό
δίπλωμα «Στασίνος» στον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρο

Τ

ο Σάββατο, 14 Μαΐου 2011, ημέρα η
οποία σε όλη την Ευρώπη αφιερώθηκε στα μουσεία, το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού της Κύπρου διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Νύχτα των
Μουσείων» η οποία περιλάμβανε ξεναγήσεις στην
Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης και στο Μουσείο Αγώνος.
Μέσα στα πλαίσια της εκδήλωσης, ο έντιμος
(τότε) Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. ΑνEνατενίσεις



δρέας Δημητρίου απένειμε στον Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο το μετάλλιο και το τιμητικό δίπλωμα «Στασίνος» ως αναγνώριση της συμβολής του στον τομέα της προβολής του πολιτισμού της Κύπρου με
τη δημιουργία και τη λειτουργία μουσείων. Η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση απονέμεται από
την Πολιτεία σε Κύπριους, παράγοντες ή φορείς,
για την προσφορά τους στην πολιτιστική ζωή της
Κύπρου.
■
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Συνάντηση
του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρου με το Μουφτή
κ. Σιέχ Ναζίμ

Σ

τις 23 Μαΐου 2011 ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος συναντήθηκε με το Μουφτή κ. Σιέχ Ναζίμ
στο Γραφείο του στο Μετόχιο Κύκκου
στη Λευκωσία.

σχέσεων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σε
τρόπο ώστε οι δύο κοινότητες να ζήσουν, όπως και
στο παρελθόν, ειρηνικά. 
■

Η συνάντηση αυτή, πέρα από τον εθιμοτυπικό της χαρακτήρα, είχε και το ουσιαστικό νόημά
της, αφού οι δύο άνδρες συζήτησαν και θέματα, τα
οποία αφορούν στην επαναπροσέγγιση και στη
συνεργασία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Είναι γνωστό ότι ο Πανιερώτατος κ.κ. Νικηφόρος είναι θιασώτης της επικοινωνίας με την Τουρκοκυπριακή κοινότητα και σε πολλές περιπτώσεις
έμπρακτα εργάστηκε για το σκοπό αυτό.
Επί του προκειμένου διατηρεί στενές σχέσεις
με τον Μουφτή κ. Σιέχ Ναζίμ, τον οποίο και επισκέπτεται στα κατεχόμενα, γιατί πιστεύει πως
και αυτός από τη δική του την πλευρά μπορεί να
συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ενδυνάμωση των
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Eνατενίσεις

Επίσκεψη Μητροπολίτη
Αρκαδίας κ. Βασίλειου
στον Πανιερώτατο

τις 24 Μαΐου 2011 ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Αρκαδίας κ. Βασίλειος, του Πατριαρχείου Αντιοχείας, επισκέφθηκε με τη συνοδεία του τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο στο Μετόχιο Κύκκου
στη Λευκωσία.
Οι δύο εκκλησιαστικοί άνδρες, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, συζήτησαν θέματα τα
οποία απασχολούν τις δύο Εκκλησίες, Αντιοχείας
και Κύπρου, ενώ ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Κύκκου και Τηλλυρίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στο πολυσχιδές έργο της Ιεράς Μονής Κύκκου.
Συγκεκριμένα, ο Πανιερώτατος αναφέρθηκε στην
προσπάθεια που καταβάλλει η Ιερά Μονή Κύκκου
για διεθνοποίηση του ζητήματος της καταστροφής
των θρησκευτικών χώρων της Βόρειας Κύπρου,
Eνατενίσεις



στο έργο του Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειών
και Πολιτισμών καθώς και στο σημαντικό έργο
που επιτελούν τα επί μέρους Κέντρα και Ιδρύματα
της Ιεράς Μονής Κύκκου.
Από πλευράς του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαδίας κ. Βασίλειος αναφέρθηκε εκτενώς
στο έργο που αναπτύσσει το Πατριαρχείο Αντιοχείας καθώς και σε ορισμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα του στις μέρες μας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο Ιεράρχες συζήτησαν, μεταξύ άλλων, και θέματα
που αφορούν στη συμβίωση των Χριστιανών με
ανθρώπους άλλων θρησκειών, και επισημάνθηκε
η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα της καλλιέργειας αλληλοσεβασμού και αλληλοαποδοχής των
ανθρώπων μέσα στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό
περιβάλλον. 
■
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Σ

Επίσκεψη Πρέσβη
Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής
στον Πανιερώτατο

τις 14.7.2011 ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην
Κύπρο κ. Frank C. Urbancic επισκέφθηκε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας στο Μετόχι του Κύκκου
στη Λευκωσία.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία
παρευρέθηκε και ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, συζητήθηκαν επί
μέρους θέματα που αφορούν στις εξελίξεις γύρω
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από το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου καθώς και
το ζήτημα της ανάληψης της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2012.
Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ εγκάρδιο κλίμα και υπήρξε πολύ εποικοδομητική, καθότι, τόσο
ο Πανιερώτατος όσο και ο κύριος Πρέσβης, είχαν
την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους για τα πιο
πάνω θέματα. 
■
Eνατενίσεις

Αιμοδοσία

Πατέρων και προσωπικού
της Ιεράς Μονής Κύκκου και της Ιεράς
Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας

Κ

άθε έτος, στις 2 Ιουνίου, ημέρα που
άγει τα ονομαστήριά του ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, οι Πατέρες και το προσωπικό της Ιεράς Μονής Κύκκου καθώς και το προσωπικό της Ιεράς
Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας καθιέρωσαν να προσφέρουν αίμα στην Τράπεζα αίματος
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
Η φετινή αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στο
Μετόχιο Κύκκου στη Λευκωσία, και αποτελούσε
Eνατενίσεις



εκδήλωση τιμής προς στο πρόσωπο του εορτάζοντος τα ονομαστήριά του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας.
Με την κίνηση τους αυτή, τόσο οι Πατέρες
της ιστορικής Μονής Κύκκου, όσο και το προσωπικό των πολυάριθμων Τμημάτων της, όπς
και της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, εξέφρασαν
για άλλη μια φορά έμπρακτα το σεβασμό τους
προς το πρόσωπο του Πανιερωτάτου Ποιμενάρχη τους και απέδωσαν σ’ αυτόν τον οφειλόμενο
φόρο τιμής. 
■
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ΕΟΡΤΗ του Αγίου
Μεγαλομάρτυρος
Προκοπίου στο Μετόχι της Ιεράς
Μονής Κύκκου στη Λευκωσία
ατά την παραμονή της ημέρας της μνήμης της εορτής
του Aγίου Mεγαλομάρτυρος
Προκοπίου, στις 7 Ιουλίου, ο
Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος χοροστάτησε στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα
ιερό ναό στο Μετόχι της Μονής Κύκκου
στη Λευκωσία.
Ανήμερα της εορτής του Αγίου τελέστηκε η θεία Λειτουργία από τον Αρχιμανδρίτη Αλέξιο Κυκκώτη. Πλήθος κόσμου συνέρρευσε στον πανηγυρίζοντα
ναό, για να τιμήσει τη μνήμη του Αγίου, ο
οποίος ξεπροβάλλει αγγελοπρεπώς από το
χορό των μαρτύρων της Εκκλησίας μας.
Σκεύος τίμιον του Παραδείσου και χαριτόβρυτη πηγή ιαμάτων, ο Άγιος, είλκυσε

το φως του Χριστού και το παρέχει
σε όσους καταφεύγουν στη Χάρη
του, ενώνοντας τις προσευχές και
τις θερμές ικεσίες τους. Ως γνήσιος
μιμητής του Αποστόλου Παύλου,
ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Προκόπιος, συνεχίζει να αποτελεί και
σήμερα, φωτεινό παράδειγμα και
ηλιαχτίδα θείου φωτός που αναθερμαίνει πνευματικά τις ψυχές των
διψασμένων προσκυνητών του.  ■
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Eνατενίσεις

Στιγμιότυπο από την τέλεση του μνημοσύνου
του ήρωα από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
μας κ.κ. Νικηφόρο

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Γιαννάκης Ομήρου,
κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας, μαζί
με εκπροσώπους των στρατιωτικών και κοινοτικών αρχών της περιοχής

Εθνικό μνημόσυνο
στο Μοσφύλι
Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος την Κυριακή, 17 Ιουλίου, τέλεσε τη θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στο
Μοσφίλι Τηλλυρίας. Κατά τη διάρκεια
της θείας Λειτουργίας και στην παρουσία
του Προέδρου της Βουλής κ. Γιαννάκη
Ομήρου προέστη του μνημόσυνου του ήρωα Γεώργιου Ανδρονίκου Μιχαήλ, που έπεσε κατά το
προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974.
Τον επιμνημόσυνο λόγο του ήρωα εκφώνησε
ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Γιαννάκης Ομήρου,
τιμώντας στο πρόσωπο του όλα τα νέα παιδιά της
Κύπρου που θυσιάστηκαν στο βωμό της ελευθερίας και της αγάπης για την πατρίδα. Ακoλούθησε κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του ήρωα
από τον Πανιερώτατο κ. Νικηφόρο, τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ομήρου, τις στρατιωτικές αρχές και
άλλους τοπικούς φορείς και σωματεία. 
■
Eνατενίσεις
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Ο κεντρικός ναός της Ιεράς Μονής Αρκαδίου

Εκδρομή ΝΕών
Κατηχητικών
Συνάξεων Ιεράς
Μητροπόλεως
Κύκκου και Τηλλυρίας

στην Κρήτη

Ο

πως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η
Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας, με την ευλογία και την οικονομική στήριξη του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτου μας κ.κ. Νικηφόρου,
διοργάνωσε εκδρομή στο εξωτερικό για τα παιδιά
που συμμετείχαν κατά τη διάρκεια του έτους στις
Κατηχητικές Συνάξεις.
Φέτος, η Μητρόπολή μας διοργάνωσε αε222



ροπορική πενθήμερη εκδρομή στην Κρήτη, η
οποία και πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1-5 Ιουλίου.
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής τα παιδιά περιηγήθηκαν στην όμορφη πόλη του Ηρακλείου,
και επισκέφθηκαν, μεταξύ άλλων, το μουσείο του
Ηρακλείου και τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, τον Άγιο Νικόλαο με το γραφικό λιμανάκι, το
νησί Σπιναλόγκα, τα Χανιά, καθώς και το πανέEνατενίσεις

Αναμνηστική φωτογραφία παιδιών των Κατηχητικών Συνάξεων της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας έξω από τον Καθεδρικό ναό του Ηρακλείου
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μορφο Ρέθυμνο. Τα παιδιά επισκέφθηκαν επίσης
την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Σεληνάρι καθώς και την Ιερά Μονή Αρκαδίου.
Η εκδρομή αποτέλεσε για τα εκατό παιδιά που

συμμετείχαν μια σημαντική πνευματική εμπειρία
και προσέφερε σ’ αυτά την ευκαιρία να γνωρίσουν
την πλούσια πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση της Κρήτης.
■

Παιδιά των
Κατηχητικών
Συνάξεων μαζί
με συνοδούς τους
στο προαύλιο
της Ιεράς Μονής
Αγίου Γεωργίου
του Σεληνάρι
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Πολιτιστική και Φιλανθρωπική
Εκδήλωση του Χριστιανικού
Συνδέσμου Γυναικών

«Άγιος Γεώργιος»
Μηλικουρίου

Eνατενίσεις
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τις 9 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Χίλτον Πάρκ στη Λευκωσία, η καθιερωμένη πλέον Πολιτιστική και Φιλανθρωπική Εκδήλωση
του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών «Άγιος Γεώργιος» Μηλικουρίου. Η Εκδήλωση
σημείωσε μεγάλη επιτυχία και το πρόγραμμά της
περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, υπέροχους κατανυκτικούς βυζαντινούς ύμνους από τη Χορωδία της
Παγκύπριας Ένωσης Ιεροψαλτών «Ιωάννης Κουκουζέλης» υπό τη διεύθυνση του κ. Γεώργιου Λοΐζου, ομιλία από το Δρ Παύλο Κυμίση, Καθηγητή
Ψυχιατρικής σε Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης
με θέμα «Η αγωγή των παιδιών», τόμπολα και κλήρωση δώρων.

Νικολαΐδης, το προσωπικό του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτου μας, το προσωπικό του Γραφείου
Εκκλησιαστικής Διακονίας και του Λογιστηρίου
της Μητροπόλεως μας, ο ιερέας, ο κοινοτάρχης και
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων Μηλικουρίου, αλλά και πολλοί φίλοι και συνεργάτες του
Συνδέσμου και της κοινότητας Μηλικουρίου καθώς και εκπρόσωποι άλλων Χριστιανικών Συνδέσμων της Μητροπόλεώς μας και πολλοί εκλεκτοί
προσκεκλημένοι.

Η Πρόεδρος του Χριστιανικού Συνδέσμου
Γυναικών Μηλικουρίου κ. Ανδρούλα Πετρίδου κατά τη διάρκεια της ομιλίας της

Διακονίας της Μητροπόλεως, καρπός της οποίας
είναι και η σύσταση και η λειτουργία Κατηχητικών Συνάξεων για τα απόδημα παιδιά της κοινότητας. Η κ. Πετρίδου εξέφρασε θερμές ευχαριστίες
και βαθειά ευγνωμοσύνη προς τον Πανιερώτατο
Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρο, ο οποίος επέδειξε
μεγάλο ενδιαφέρον για την προσπάθεια που καταβάλλεται για την οργάνωση και δραστηριοποίηση
της νεολαίας της κοινότητας Μηλικουρίου. Πολλές ευχαριστίες εξέφρασε η κ. Πετρίδου και προς
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών Μηλικουρίου
για την πολύτιμη συνεργασία τους καθώς και για
την προσφορά τους στο έργο του Συνδέσμου.

Η κ. Ανθή Θεοδούλου ενώ παρουσιάζει το βιογραφικό του ομιλητή της Εκδήλωσης Παύλου
Κυμίση

Η ομιλία του Δρ Κυμίση περιστράφηκε γύρω
από το ρόλο που διαδραματίζει η οικογένεια στην
αγωγή των παιδιών. Το βιογραφικό του Δρ Κυμίση
παρουσίασε στην Εκδήλωση η κ. Ανθή Θεοδούλου, ενώ η κ. Ευγενία Ρασποπούλου του προσέφερε στον ομιλητή αναμνηστικό δώρο εκ μέρους του
Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών Μηλικουρίου.
Το πρόγραμμα της Εκδήλωσης παρουσίασε η
κ. Έλλη Μακρή.

Η κ. Έλλη Μακρή παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της Εκδήλωσης

Η εκδήλωση τελούσε υπό την υψηλή προστασία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου.

O Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως
Κύκκου και Τηλλυρίας Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος Κυκκώτης απευθύνει το χαιρετισμό
του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρου στην Εκδήλωση
Την Εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος
Κυκκώτης, ο Διευθυντής του Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας της Μητροπόλεως Δρ Νίκος
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Στην ομιλία της η Πρόεδρος του Χριστιανικού
Συνδέσμου Γυναικών Μηλικουρίου κ. Ανδρούλα
Πετρίδου, έκαμε σύντομη αναφορά στο έργο που
επιτελείται από τον Σύνδεσμο και επεσήμανε την
έλλειψη προγραμματισμού για τους νέους στους
οποίους, όπως είπε, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ανήκει το μέλλον, και τους οποίους όλοι
έχουμε χρέος να βοηθήσουμε. Τόνισε την ανάγκη
όπως δοθούν ευκαιρίες στους νέους της κοινότητας Μηλικουρίου αλληλογνωριμίας, να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το χωριό τους με τρόπο
που να αισθάνονται την ανάγκη να συναντούνται
κάθε τόσο σε αυτό.
Η κ. Πετρίδου, αναφέρθηκε στη συνεργασία
του Συνδέσμου με το Γραφείο Εκκλησιαστικής
Eνατενίσεις

Ο Δρ Παύλος Κυμίσης κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του
Eνατενίσεις



Η κ. Ευγενία Ρασποπούλου ενώ προσφέρει
στον ομιλητή αναμνηστικό δώρο εκ μέρους
του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών Μηλικουρίου
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΙΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ – ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΜΗΛΙΚΟΥΡΙΟΥ
Ξενοδοχεῖο HILTON PARK,
Λευκωσία, 9 Ιουνίου 2011
αιρετίζω μέ περισσή χαρά καί
πατρικό ἐνδιαφέρον τήν Πολιτιστική-Φιλανθρωπική
Ἐκδήλωση, τήν ὁποία διοργανώνει ὁ
πολύ δραστήριος Χριστιανικός
Σύνδεσμος Γυναικῶν «Ἅγιος Γεώργιος» Μηλικουρίου. Λυποῦμαι, γιατί ἄλλες ἀνειλημμένες
ὑποχρεώσεις μου δέ μοῦ ἐπέτρεψαν νά παρευρίσκομαι σήμερα μαζί σας.

ἠθική καί ἔμπρακτη ἀνταπόκρισή σας, τῶν
κατοίκων καί ἀποδήμων Μηλικουρίου, σέ ὅλες
τίς πνευματικές, λειτουργικές, φιλανθρωπικές, πολιτιστικές καί ἄλλες ἐκδηλώσεις τοῦ
Συνδέσμου, διαδηλώνει τήν ἐμπιστοσύνη, πού
τρέφετε στό Χριστιανικό Σύνδεσμο τῆς Κοινότητάς σας, ἀλλά καί τροφοδοτεῖ τήν ἐλπίδα
γιά μελλοντικές ἀνάλογες ἤ καί ἀνώτερες ἐπιδόσεις.

Ἡ παρούσα Ἐκδήλωση, ἡ ὁποία ἔχει καταστεῖ πλέον ἐτήσιος θεσμός, εἶναι εὔστοχη καί
στέφεται πάντοτε μέ ἐπιτυχία, γιατί ἔχει τήν
εὐλογημένη συγκυρία νά διαθέτει ὁ Σύνδεσμός
σας ἕνα φιλοπρόοδο Διοικητικό Συμβούλιο,
τοῦ ὁποίου τά μέλη, μέ ἐπικεφαλῆς τήν Πρόεδρό του κυρία Ἀνδρούλα Πετρίδου, ἐργάζονται μέ πολλούς τρόπους σέ πολλούς τομεῖς,
μέ ὑπευθυνότητα καί ἀνιδιοτέλεια, προκειμένου ἡ κοινότητα Μηλικουρίου νά καταθέτει τή
μαρτυρία, ὄχι μόνο τῆς ὕπαρξης καί δράσης
της, ἀλλά καί τῆς συνεκτικότητάς της, ὅπως
καί τῆς ἐμμονῆς της, γιά τή συνέχιση τῆς πολύχρονης καί πολυσήμαντης ἱστορίας τοῦ Μηλικουρίου.

Ἰδιαίτερα καί ὅσο ἀφορᾶ στό περιεχόμενο
τῆς Ἐκδήλωσης αὐτῆς, θέλω νά συγχαρῶ τό
Διοικητικό Συμβούλιο γιά τήν ἄρτια ὀργάνωση
καί το εὔστοχο τοῦ προγράμματός της, νά ἐπιδαψιλεύσω τίς εὐχές καί τήν εὐαρέσκειά μου
στίς χορωδίες καί τούς χοράρχες καί νά ὑπογραμμίσω μέ ἔκδηλη τήν ἱκανοποίηση καί γιά
τήν ἐπιλογή τοῦ θέματος, πού ἔχει σχέση μέ
τήν ἀγωγή τῶν νέων μας.

Ἀσφαλῶς, ὁ Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικῶν Μηλικουρίου δέ θα μποροῦσε νά
ὑπάρξει καί νά δραστηριοποιηθεῖ, ἄν δέν εἶχε
καί τή δική σας συμπαράσταση. Ἡ ὁλόθυμη
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Εἶμαι βέβαιος ὅτι ὁ ἐκλεκτός ὁμιλητής καί
διακεκριμένος ἐπιστήμονας, ἐλλογιμώτατος
Καθηγητής τῆς Παδοψυχιατρικῆς κ. Παῦλος
Κυμίσης, τόν ὁποῖο καί εὐχαριστῶ γιά τόν
κόπο τῆς ἀγάπης του, θά ἀναπτύξει μέ πολλή σαφήνεια καί περιεκτικότητα τό θέμα του,
ὥστε οἱ καρποί του νά ἀποβοῦν γιά ὅλους
ἐπωφελεῖς.
Εὔχομαι κάθε ἐπιτυχία στήν Ἐκδήλωσή
σας.

Eνατενίσεις

Προσκυνηματική Εκδρομή του
Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών

«Άγιος Γεώργιος»
Μηλικουρίου
τις 18 Ιουνίου 2011, ο Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών «Άγιος Γεώργιος»
Μηλικουρίου διοργάνωσε για τα μέλη
του και τους μόνιμους κατοίκους του
χωριού Μηλικουρίου προσκυνηματική
εκδρομή στα ιστορικά μοναστήρια Αγίου Νικολάου, το επονομαζόμενο Αγία Μονή, Μονή Παναγίας
Χρυσορογιάτισσας και Μονή Αγίου Νεοφύτου. Η
επιλογή των Mοναστηριών αυτών έγινε μετά από
παράκληση-εισήγηση πολλών μελών του Συνδέσμου όπως πραγματοποιηθεί μια εκδρομή στην
επαρχία Πάφου.
Ο πρώτος σταθμός προς την Πάφο έγινε στο
χωριό Πισσούρι όπου τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου προσέφεραν στους
Eνατενίσεις



εκδρομείς πρόγευμα. Στη συνέχεια το λεωφορείο
περνώντας από τα διάφορα γραφικά χωριά της διαδρομής έφερε τους εκδρομείς στην ιστορική Μονή
του Αγίου Νικολάου η οποία ήταν άγνωστη στους
περισσότερους. Όλοι θαύμασαν την μαγευτική
ομορφιά του τοπίου στο οποίο είναι κτισμένο το
μοναστήρι καθώς και την φροντισμένη εμφάνιση
της Μονής. Ο θαυμασμός και η συγκίνηση τους
ήταν μεγάλη όταν άκουσαν από τον εκπαιδευτικό
κ. Δημήτριο Πετρίδη ότι το Καθολικό της Μονής,
εντός του οποίου βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή,
κτίστηκε από τους Άγιο Ευτύχιο και Νικόλαο τον
Μέγα, τον μετέπειτα επίσκοπο Μύρων της Λυκίας,
και προστάτη Άγιο των ναυτιλλομένων, χρησιμοποιώντας οικοδομικό υλικό από τον εκεί προϋπάρ229

χοντα ειδωλολατρικό ναό της Ήρας. Η Μονή, στις
αρχές της τουρκοκρατίας τέθηκε κάτω από τη διαχείριση της Ιεράς Μονής Κύκκου και ο Ηγούμενος
Κύκκου έφερε τον τίτλο «Ηγούμενος Κύκκου και
Αγίας Μονής». Το 1751, όταν η Μονή Κύκκου κάηκε από πυρκαγιά, η εικόνα της Παναγίας μεταφέρθηκε στην Αγία Μονή όπου παρέμεινε εκεί για ένα
ολόκληρο χρόνο.
Στην Μονή της Παναγίας της Χρυσορογιάτισσας οι εκδρομείς προσκύνησαν την θαυματουργό
εικόνα της Παναγίας και προμηθεύτηκαν το φημισμένο κρασί της Μονής. Στη συνέχεια οι εκδρομείς μέσω των χωριών Παναγιάς, Κανναβιού και
Κρήτου Μαρόττου, κατευθύνθηκαν στο χωριό
Φοίτη. Εκεί, στην «Φοιτιώτικη Ταβέρνα» που ανήκει στον Νίκο Νικολάου, που κατάγεται από το
Μηλικούρι, παρακάθισαν σε κοινό γεύμα.
Τελευταίος σταθμός για τους εκδρομείς αποτέλεσε η Μονή Αγίου Νεοφύτου. Το προσκύνημα στο Καθολικό
της Μονής και ιδιαίτερα η περιήγηση
στην Εγκλείστρα όπου ο Άγιος Νεόφυτος, μια από τις σημαντικότερες
μορφές της Εκκλησίας Κύπρου, εγκαταστάθηκε για να ασκητέψει το 1159,
ο χώρος όπου εκοιμάτο και το «γραφείο»του, πάνω στο οποίο συνέταξε τα
περίφημα και πολύτιμα συγγράμματά
του, το εκκλησάκι όπου προσευχόταν
και ο τάφος που δέχτηκε το σκήνωμά του προκάλεσαν στους εκδρομείς
έντονα συναισθήματα. 
■
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Κατασκηνωτικό τριήμερο

Χριστιανικών Συνδέσμων
Γυναικών Ιεράς Μητροπόλεως
Κύκκου και Τηλλυρίας
l Της Ανδρούλας Πετρίδου
Εκπαιδευτικού-Προέδρου Συντονιστικής Επιτροπής Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών 			
Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας

ε τη βοήθεια της Παναγίας της Κυκκώτισσας και τις ευλογίες του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας, πραγματοποιήθηκε κι εφέτος, μεταξύ 1ης
και 3ης Ιουλίου το κατασκηνωτικό
τριήμερο των μελών των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών της Μητροπολιτικής περιφέρειας
Κύκκου και Τηλλυρίας.
Για δεύτερη χρονιά, γυναίκες, μέλη των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών Πύργου, Κάμπου, Τσακίστρας και Μηλικουρίου, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα κοινό πρόγραμμα
λατρευτικής ζωής και αδελφικής επικοινωνίας.
Όλα τα έξοδα της μεταφοράς και της διαβίωσης
των γυναικών στην Ιερά Μονή Κύκκου, κατέβαλε
η Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας. Την
Παρασκευή το απόγευμα, μετά την άφιξη στην
ιστορική Μονή Κύκκου, οι γυναίκες συγκεντρώθηκαν στο χώρο της κατασκήνωσης για να παρευρεθούν στην ακολουθία του Αγιασμού, τον οποίο
τέλεσε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος Κυκκώτης, Πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολής μας και Έφορος της Μονής Κύκκου. Ο
πατήρ Αγαθόνικος, αφού καλωσόρισε τις γυναίκες
και τους ευχήθηκε να περάσουν ένα ευχάριστο,
παραγωγικό και πνευματικό τριήμερο, τους μίλησε κατάλληλα.
Εκεί ο πατήρ Αγαθόνικος πληροφόρησε ότι δυστυχώς, ο Δρ Νίκος Νικολαΐδης, Διευθυντής Εκκλησιαστικής Διακονίας της Μητροπόλεώς μας,
δεν θα προΐστατο του προγράμματος για λόγους
υγείας και κάλεσε όλες να προσευχηθούν για την
Eνατενίσεις



Στιγμιότυπα από τη σύναξη των γυναικών
στην Ιερά Μονή Κύκκου
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αποκατάσταση της υγείας του. Ακολούθησε το δείπνο (αλάδωτο) και στη συνέχεια η προσέλευση στο
μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης, το οποίο τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος, ο Αρχιμανδρίτης
Εφραίμ, καθώς και ο εφημέριος του ιερού ναού
Αγίου Νικολάου Τσακίστρας, Οικονόμος Χριστόδουλος. Η πρώτη μέρα έκλεισε με την ακολουθία
του Αποδείπνου στο Καθολικό της Μονής.
Ο Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος Κυκκώτης,
Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως
Κύκκου και Τηλλυρίας και Έφορος της
Ιεράς Μονής Κύκκου κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του με θέμα την Αγία Γραφή. Στη
φωτογραφία διακρίνεται και ο εφημέριος
του ιερού ναού Αγίου Νικολάου Τσακκίστρας
Οικονόμος Χριστόδουλος Παπαμιχαήλ

Το Σάββατο το πρωί τελέστηκε κατανυκτική
θεία Λειτουργία της οποίας προέστη ο πατήρ Αγαθόνικος, η δε προσέλευση των γυναικών στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας υπήρξε ιδιαίτερα
συγκινητική. Μετά το κοινό πρόγευμα ακολούθησε συγκέντρωση στον κατασκηνωτικό χώρο,
όπου μίλησε στις γυναίκες ο πατήρ Αγαθόνικος.
Η ομιλία του, πλούσια σε νόημα και μηνύματα,
περιστράφηκε γύρω από την Αγία Γραφή, δεδομένου μάλιστα πως η Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και
Τηλλυρίας αφιέρωσε ολόκληρο το έτος 2011 στην
Αγία Γραφή.
Μετά την ομιλία οι γυναίκες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο Μουσείο της Ιεράς Μονής
Κύκκου και να επισκεφθούν στη συνέχεια το
Θρονί. Ακολούθησε κοινό γεύμα. Το απόγευμα οι
γυναίκες επισκέφθηκαν την γειτονική κοινότητα
Κάμπου, όπου συμμετείχαν στην ακολουθία του
Εσπερινού, στον εκεί ιερό ναό του Αγίου Κυριακού. Εκεί, οι γυναίκες είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τεμάχιο του λειψάνου του Αγίου Κυριακού, και να ακούσουν λίγα λόγια για τη ζωή του
Αγίου από τον εφημέριο της κοινότητας Οικονόμο
Μιχαήλ. Μετά τον Εσπερινό ακολούθησε κοινό
δείπνο στην κοινότητα Κάμπου. Στη συνέχεια, οι
γυναίκες των Συνδέσμων επέστρεψαν στην Ιερά
Μονή Κύκκου.

Μέλη των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών, ενώ παρακολουθούν με προσοχή την ομιλία του Αρχιμανδρίτη Αγαθόνικου Κυκκώτη
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Το πρωί της Κυριακής τα μέλη των Συνδέσμων
συμμετείχαν στη θεία Λειτουργία που τελέστηκε
στο Καθολικό της Μονής. Μετά το κοινό πρόγευμα
οι γυναίκες συγκεντρώθηκαν στον κατασκηνωτικό χώρο, όπου ο πατήρ Αγαθόνικος προσέφερε σ’
αυτές αναμνηστικό δώρο. Εκεί επισκέφθηκε τις
γυναίκες και ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας
κ.κ. Νικηφόρος, ο οποίος μίλησε σ’ αυτές, εκφράζοντας, μεταξύ άλλων, την ικανοποίησή του για
το έργο που επιτελούν οι Χριστιανικοί Συνδέσμοι
Γυναικών. Ο Πανιερώτατος, έδωσε τις ευλογίες
του στα μέλη των Συνδέσμων, και οι γυναίκες, με
τη σειρά τους, εξέφρασαν πολλές ευχαριστίες και
ευγνωμοσύνη για όλα όσα προσέφερε και εξακολουθεί να προσφέρει απλόχερα ο Πανιερώτατος
στους Συνδέσμους Γυναικών. 
■
Eνατενίσεις

Το πρώτο σεμινάριο
παραδοσιακής μουσικής
φιλοξένησε η Ι. Μονή Κύκκου
l Tου Λουκά Α. Παναγιώτου
Δημοσιογράφου
Διευθυντή Ραδιοσταθμού «Λόγος»

Μ

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το ξεχωριστό, από κάθε
άποψη, σεμινάριο ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, το οποίο
πραγματοποιήθηκε, από τις 18
μέχρι και τις 24 Ιουλίου, στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του ξενώνα-κατασκήνωσης της Ιεράς
Μονής Κύκκου, προσελκύοντας πολλά βλέμματα
από την ευρύτερη περιοχή.
Την ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές
τους, αλλά και να αποκομίσουν μουσικές παραστάσεις υψηλού επιπέδου, είχαν όσοι παρευρέθηκαν στο πρώτο, επί κυπριακού εδάφους, σεμινάριο
παραδοσιακής μουσικής, που διοργάνωσαν οι εκδόσεις Μαΐστωρ και ο πολιτιστικός όμιλος Αποστόλου Μάρκου με την ευγενή στήριξη και φιλοξενία
της Ιεράς Μονής Κύκκου και του φιλόμουσου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου.
Επιφανείς και καταξιωμένοι μουσικοί από την
Ελλάδα και την Κύπρο δίδαξαν παραδοσιακά όργανα, βυζαντινή μουσική και παραδοσιακό τραγούδι.
Επικεφαλής του επιστημονικού μουσικού επιτελείου ήταν ο Μανώλης Καρπάθιος, ένας από τους
μεγαλύτερους έλληνες δεξιοτέχνες της παραδοσι2



ακής μουσικής και ο οποίος δίδαξε κανονάκι.
Μαζί του οι εξ Ελλάδος μουσικοί Κώστας Μήτσιος, ο οποίος δίδαξε ούτι, λαούτο και μπουζούκι,
Δημήτρης Ζαχαρίου, που δίδαξε βιολί, πολίτικη
λύρα, θεωρία και πράξη βυζαντινής μουσικής. Παράλληλα, οι Μιχαήλ Χατζημιχαήλ και Χρήστος
Γεωργιάδης δίδαξαν κυπριακό τραγούδι και Βυζαντινή σημειογραφία, αντίστοιχα.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκαν τόσο θεωρητικές, όσο και πρακτικές
παρουσιάσεις της πλούσιας παράδοσής μας, με
ιδιαίτερη έμφαση στη μουσική παράδοση και τις
«φωνές» της Κύπρου μας και σ’ αυτό συμμετείχαν
40 περίπου μουσικοί και μαθητές από την Ελλάδα
και την Κύπρο.
Η μεθοδολογία η οποία αναπτύχθηκε στα σεμινάρια παραδοσιακής μουσικής, στόχο είχε την
ουσιαστική προσέγγιση της έννοιας και της φιλοσοφίας της ελληνικής παράδοσης, μέσα από τις πάμπολλες πτυχές και εκφράσεις της.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο έρευνας και προβολής της Εθνικής μουσικής Σίμων Καράς, μέλη του οποίου είναι
οι διδάσκοντες. 
■
Eνατενίσεις

Ανασκαφή τάφου
της εποχής
της χαλκοκρατίας

στον Πύργο Τηλλυρίας
l Του Στυλιανού Περδίκη
Διευθυντή Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου

Κ

ατά τη διάρκεια χωματουργικών εργασιών για
κατασκευή δρόμου στην
τοποθεσία «Παλιάλωνα»,
τεμάχιο 909, στο νοτιοανατολικό άκρο της κοινότητας του Κάτω
Πύργου Τηλλυρίας εντοπίστηκαν δύο
αρχαίοι τάφοι, οι οποίοι αποτελούν
μέρος εκτεταμένης νεκρόπολης, που
υπάρχει στην περιοχή. Το νεκροταφείο
απλώνεται στις πλαγιές μικρής κοιλάδας, που διασχίζει ο χείμαρος «Παταμούδι». Οι τάφοι έχουν αμφιθεατρική
θέα προς το ποτάμι και τη θάλασσα, που
βρίσκεται στο βάθος, στα βόρεια. Πρόκειται για θαλαμοειδείς τάφους, σκαμμένους σε ασβεστολιθικά, ανάμεικτα με
ηφαιστειογενή, πετρώματα. Στην ευρύ-
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τερη περιοχή αρκετοί τάφοι καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια ισοπεδωτικών
γεωργικών δραστηριοτήτων, χωρίς να
τύχουν αρχαιολογικής μελέτης. Ακόμη
και σήμερα ημιγκρεμισμένοι αρχαίοι
τάφοι χρησιμοποιούνται για την εκτροφή χοίρων.
Οι θάλαμοι και των δύο τάφων ήταν
πλήρεις χώματος με αποτέλεσμα να μη
γίνουν αντιληπτοί από τον οδηγό του
εκσκαφέα, που εργαζόταν στην περιοχή. Ο βορειότερος τάφος καταστράφηκε
σχεδόν εξολοκλήρου. Ελάχιστο μέρος
της δυτικής του απόληξης διακρίνεται
μέσα στο ηφαιστειογενές πέτρωμα (διαστάσεις 180Χ110 εκ.). Ο άλλος τάφος
βρίσκεται ελαφρά νοτιότερα σε ανώτερο
υψομετρικό σημείο. Σχεδόν ο μισός, το

Ευρήματα κατά τη διάρκεια της ανασκαφής του τάφου
ανατολικό τμήμα, καταστράφηκε από τον εκσκαφέα. Τα απομακρυνθέντα χώματα μεταφέρθηκαν
στην παραθαλάσσια τοποθεσία «Λίμνη», όπου το
Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Πύργου διαμορφώνει
πάρκο. Από έρευνα, που διενεργήθηκε, περισυνελέγησαν μέσα από τα ριγμένα χώματα ποσότητα
κεραμικών οστράκων, ανθρώπινων οστών, δυο
μονολιθικοί τριπτήρες και μεγάλη ασβεστολιθική
πλάκα, που μάλλον έφρασσε την είσοδο ενός από
τους τάφους,
Αφού εξασφαλίστηκε άδεια από τη διευθύντρια
του Τμήματος Αρχαιοτήτων δρ. Μαρία Χατζηκωστή, την οποία και ευχαριστούμε, προχωρήσαμε σε
σωστική ανασκαφή του εναπομείναντος άθικτου
μέρους του ταφου. Στις 15 Ιουνίου 2011 συνεργείο,
προερχόμενο από την ευρύτερη ομάδα, που διενεργούσε την ίδια εποχή ανασκαφή στην τοποθεσία
«Αυλή» στον Πάνω Πύργο υπό τον διευθυντή του
Μουσείου Κύκκου Στέλιο Περδίκη, ανάσκαψε τον
τάφο. Αυτό απαρτίζετο από τον Τεχνικό Επιθεωρητή του Τμήματος Αρχαιοτήτων Γεώργιο Κουμή
και τους ντόπιους εργάτες Σπύρο Χαραλάμπους
και Χαράλαμπο Φιλίππου.

Προχοΐσκη δακτυλιόποδης κεραμικής. Ύστερη εποχή του
χαλκού γύρω στα
1650 - 1450 π.Χ.
Eνατενίσεις

Ο τάφος ήταν διαταραγμένος από παλαιότερη
εποχή και πλήρης χώματος, οστά και θρυμματισμένα αγγεία ήταν αναμεμειγμένα σε διάφορα επίπεδα, σε άτακτη διασπορά. Ως προς την αρχιτετκονική εντάσσεται στην κατηγορία των λαξευτών
θαλαμοειδών τάφων, τον πιο διαδεδομένο τύπο,
που συναντούμε στον κυπριακό χώρο την εποχή
του χαλκού. Ο δρόμος και η είσοδος του τάφου καταστράφηκαν από τον εκσκαφέα. Μέσα στα απομακρυνθέντα χώματα εντοπίστηκε μονολιθική
Eνατενίσεις



Αρχαίος τάφος ο οποίος χρησιμοποιείται
για εκτροφή χοίρου
ασβεστολιθική πλάκα διαστάσεων 110Χ68Χ12 εκ.
με αποστρογγυλεμένες γωνίες, η οποία υποθέτουμε ότι έφρασσε την είσοδο του ταφικού θαλάμου.
Με βάση αυτή μπορούμε να προσδιορίσουμε τις
διαστάσεις της εισόδου του θαλάμου του τάφου,
αφού πρέπει να ήταν λίγο μικρότερη από αυτές
της πλάκας. Το καθαυτό τμήμα του τάφου, ο θάλαμος, είχε κυκλική κάτοψη και θολωτή οροφή.
Το διασωζόμενο τμήμα του έχει διάμετρο 290 εκ.
και ύψος 120 εκ. Στη βόρεια πλευρά του θαλάμου
και σε ύψος γύρω στα 65 εκ. από το δάπεδο διανοίγετο τεταρτοσφαιρκής διατομής θήκη ή βαθμίδα,
πλάτους 130 εκ., βάθους 65 εκ. και ύψους 55 εκ.
Ο τάφος, παρά τις φθορές, που υπέστη, μας έδωσε
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Βασιζόμενοι στην κεραμική του τάφου, εκ
πρώτης όψεως, φαίνεται ότι αυτή εκτείνεται από
τη Μέση Εποχή του Χαλκού (1900- 1600 π.Χ.) και
φθάνει μέχρι την Ύστερη Χαλκοκρατία (16001100π.Χ.). Ανάμεσα στο περιεχόμενο των κεραμικών οστράκων ξεχωρίζουν τεμάχια ερυθροστιλβωτής κεραμικής ακόσμητα ή με εγχάρακτο
γραμμικό διάκοσμο, που μάλλον παραπέμπουν σε
μαγειρικά και άλλα σκεύη, όπως φιάλες, προχοΐΚατά τη διάρκεια της ανασκαφής
δια, αμφορόσχημα αγγεία, τριποδικές χύτρες, φλασκιά, ενώ ξεχωρίζει ακέραιη αρύταινα (κουτάλα)
και πτηνόμορφος ασκός. Εντοπίζονται όστρακα
από μελανοστεφείς φιάλες με μελανά χείλη και
εσωτερικό, ενώ η εξωτερική επιφάνεια είναι ερυθροστιλβωτή με εγχάρακτη γραμμική διακόσμηση από τεθλασμένες γραμμές ή ομόκεντρους κύκλους, ενώ φέρουν συμφυή μικρά διάτρητα ωτία
για ανάρτηση ή σαν λαβές. Άλλη κατηγορία είναι
η λευκή γραπτή κεραμική. Το αγγείο καλύπτεται
με υπόλευκο επίχρισμα και η γραπτή
διακόσμηση δίδεται κυρίως γραμμική
με ερυθρό ή μελανό χρώμα. Η λευκή
γραπτή κεραμική επικρατεί κυρίως
Η ασβεστολιθική πλάκα που έφρασσε
στο νησί από το 1800 μέχρι το 1550
την είσοδο του τάφου
π.Χ. και θεωρείται ότι είναι καθαρά
κυπριακή δημιουργία. Σημαντικός
αρκετά αντικείμενα, υποβοηαριθμός οστράκων παραπέμπουν
θητικά για τη χρονολική του
στη δακτυλιόποδη κεραμική, η οποία
Αρύταινα (κουτάένταξη. Μετά την ανασκαλα). Πρώιμη εποχή επικρατεί στην Κύπρο γύρω στα
φή καταλογογραφήθηκαν 37
1650 με 1200 π.Χ. και θεωρείται κυτου Χαλκού γύρω
αντικείμενα ακέραια ή σχεδόν ακέραια, στο 1900 π.Χ.
πριακής επινόησης. Η επιφάνεια των
ενώ περισυλλέχθηκε μεγάλος αριθμός
αγγείων έχει έντονη μεταλλική υφή
κεραμικών οστράκων διαφόρων τύπων αγγείων.
με επίχρισμα τεφροκάστανο και έχει υποστηριχθεί
Μετά τον καθαρισμό και τη συγκόλλησή τους
ότι μιμούνται αντίστοιχα μεταλλικά αγγεία από
αναμφίβολα θα αυξήσουν κατά πολύ τον αριθμό
χαλκό. Μερικά όστρακα αυτού του τύπου αγγείων
των αντικειμένων του τάφου. Τα αντικείμενα, που
έχουν πολύ λεπτά τοιχώματα, σχεδόν ωοκέλυφα. Η
συνοδεύουν τους νεκρούς, τα κτερίσματα, ανταπαραγωγή αυτής της κεραμικής υπήρξε αρκετά δινακλούν τα ταφικά έθιμα της εποχής, την κοινωαδεδομένη με εξαγωγές στην Ελλάδα, Παλαιστίνη,
νική θέση και την οικονομική κατάσταση των
Αίγυπτο, Συρία, Σικελία. Πέραν των οστράκων,
κατόχων τους, αφενός των νεκρών και αφετέρου
ξεχωρίζουν από τα ευρήματα του τάφου ακέραιες
αυτών, που τα προσέφεραν. Επιπλέον μπορούν να
προχοΐσκες με σφαιρικό σώμα, ψηλό κυλινδρικό
εξαχθούν συμπεράσματα για την περίοδο χρήσης
λαιμό με χοανοειδές στόμιο και κάθετη ταινιωτή
του τάφου, για την ευρύτερη κοινωνία και οικονολαβή από το μέσο του λαιμού στον ώμο του αγγείμία της περιοχής, καθώς και για τις τυχόν εμποριου. Εξωτερικά φέρουν ανάγλυφο διάκοσμο με οφιοκές επαφές. Όπως προαναφέρθηκε, από τον τάφο
ειδή σχήματα. Κυρίως στις πρόχους ο λαιμός κλίνει
περισυνελέγηκε σωρεία ανθρωπίνων οστών, γεγοαισθητά προς τα πίσω. Έχει υποστηριχθεί ότι οι
νός που παραπέμπει σε τάφο πολλαπλής χρήσης.
πρόχοι αυτοί ως προς το σχήμα θυμίζουν αναποΜετά από πιο εξειδικευμένες έρευνες των οστών,
δογυρισμένη κάψα παπαρούνας και περιείχαν όπιο
που θα ακολουθήσουν, θα εξαχθούν στοιχεία για
ή αρωματικά έλαια που εξήγονταν από την Κύπρο.
το φύλο των νεκρών, την ηλικία τους, πιθανές
Στο περιεχόμενο των οστράκων εντοπίζονται ακόασθένειες, που έπασχαν, καθώς και για διατροφιμη διχαλωτές λαβές με απόληξη, που κάμπτεται
κές συνήθειες.
προς τα κάτω, και παραπέμπουν σε γνωστές φιά-

λες του πιο πάνω ρυθμού. Όστρακα λευκόχριστης
κεραμικής (το αγγείο καλύπτεται με παχύ υπόλευκο επίχρισμα, πάνω στο οποίο δίδεται ο γραπτός
διάκοσμος με μελανέρυθρη βαφή). Παραπέμπουν
σε φιάλες ή ευρύστομες πρόχους της Ύστερης
Χαλκοκρατίας (1650 – 1050 π.Χ.). Τα ημισφαιρικά
αυτά κύπελλα έχει υποστηριχθεί ότι χρησίμευαν
για το γάλα. Πάντως υπήρξε έντονα εμπορεύσιμο προϊόν που το συναντούμε σε διάφορες περιοΟ ταφικός θάλαμος μετά την ανασκαφή
χές της ανατολικής Μεσογειακής λεκάνης. Τέλος
ελάχιστος αριθμός οστράκων προέρχονται από τη
μυκηναϊκή κεραμική τα οποία εισάγονται στην
Κύπρο προς τα τέλη της Ύστερης Χαλκοκρατίας
και παραπέμπουν σε σχέσεις με τους Μυκηναίους
(εμπόριο, εγκατάσταση στην Κύπρο). Ο σχετικά
μεγάλος αριθμός πήλινων υφαντικών σφονδυλιών
διαφόρων τύπων, που ανευρέθηκαν, παραπέμπουν
στην ενασχόληση με την υφαντική. Ξεχωριστή
αναφορά πρέπει να γίνει σε ιδιαίτερο τύπο αγγείου,
το οποίο ανήκει στα στενόμακρα ραδινά ατρακτοειδή αγγεία με ερυθροστιλβωμένο επίχρισμα. Πρόκειται για τροχήλατα κατά κανόνα αγγεία με ψηλό
κωνικό λαιμό, χείλος σχετικά πλατύ νεύον προς τα
έξω και κάθετη λαβή. Αρκετά από αυτά στη βάση
φέρουν εγχάρακτο σύμβολο της Κυπρομινωϊκής
γραφής που χαράχθηκε πριν το ψήσιμο του αγγείου. Η παραγωγή του εντάσσεται στην Ύστερη εποχή του Χαλκού γύρω στα 1600 με 1200 π.Χ. Μέχρι
πρόσφατα θεωρείτο ότι προέρχονταν από περιοχές
Ο χώρος του τάφου πριν την ανασκαφή
της Κιλικίας και Συρίας, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί ως χώρος παραγωγής τους και η Κύπρος.
ενώ γεωγραφικά βρίσκεται ενδιάμεσα στα μεγάλα
Η πιο πάνω σύντομη παρουσίαση του περιεμεταλλεία χαλκού της Σκουριώτισσας και της Λίχομένου του ανασκαμμένου τάφου στον Πύργο
μνης. Μια πιο επιστημονική μελέτη του κεραμικού
Τηλλυρίας δείχνει το εύρος του υλικού, που παραυλικού του τάφου μετά τον καθαρισμό και την αποπέμπει σε ανθρώπινες δραστηριότητες στην εποχή
κατάστασή του θα δείξει ακριβέστερα από πού προτου Χαλκού. Μας υποβοηθεί να αποκτήσομε ένα
έρχονται τα αγγεία, αν είχαμε επιτόπια παραγωγή ή
απειροελάχιστο τμήμα από την χαμένη πραγμααν προέρχονται από άλλα κέντρα παραγωγής εντός
τικότητα. Καταρχάς εντάσσει και επίσημα την πεκαι εκτός Κύπρου. Αναμφίβολα μια πιο εκτεταμένη
ριοχή στην πιο πάνω εποχή. Η Τηλλυρία, όχι μόνο
και εμπεριστατωμένη αρχαιολογική – ανασκαφική
είναι κατοικημένη, αλλά φαίνεται ότι έχει επαφές
έρευνα στην περιοχή θα δώσει πολύ περισσότερα ευκαι ανταλλαγές, τόσο με το υπόλοιπο νησί, όσο και
ρήματα, πράγμα το οποίο αναμφίβολα θα βοηθήσει
με τον ευρύτερο χώρο της ανατολικής μεσογειακής
στην εξαγωγή πιο σταθερών συμπερασμάτων. Πέλεκάνης, αφού προϊόντα εμπορίου, όπως τα
ραν της προϊστορικής νεκρόπολης πρέπει να
μυκηναϊκά αγγεία και το ατρακτοειδές
αναζητηθεί και ο χώρος κατοίκησης των
αγγείο, βρέθηκαν στον παρουσιαζόμεανθρώπων με τα εξίσου ενδιαφέρονται
νο τάφο. Ας σημειωθεί ότι η περιοχή
στοιχεία, που διαφυλάσσει.
Τηλλυρίας γειτνιάζει με την οροσειΕμείς κάναμε απλά μια ελάρά του Τροόδους, όπου υπάρχουν
χιστη αρχή. Ευελπιστούμε ότι θα
σημαντικά κοιτάσματα χαλκού και
υπάρξει συνέχεια. Η παραμελημέεκτεταμένα δάση, δύο βασικότατοι Φιάλη της λευκής γρανη
και ταλαιπωρημένη Τηλλυρία
παράγοντες που συνέβαλλαν στην πτής κεραμικής. Μέση
το
δικαιούται.

■
ανάπτυξη στην υπό αναφορά εποχή, εποχή του χαλκού
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ»
l Της Βασιλικής Λυσάνδρου
Αρχαιολόγου Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου

Τ

ο Μουσείο Ιεράς Μονής Κύκκου ανακοινώνει τη δημοσίευση σε ανεξάρτητο τόμο των πρακτικών της επιστημονικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2009 στη
Λευκωσία, με τίτλο «Αποκαταστάσεις Μνημείων
και Επεμβάσεις σε Αρχαιολογικούς Χώρους σε Ελλάδα και Κύπρο».
Στόχος της συνάντησης ήταν η ενασχόληση
του κοινού, ειδικευμένου και μη, με το θέμα της διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και
τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό
αυτό, μέσα από απτά παραδείγματα από τον κυπριακό και ελλαδικό χώρο. Η Ημερίδα έφερε κοντά το
επιστημονικό κοινό του τομέα, σε μια προσπάθεια
ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και προβληματισμών σχετικά με το θέμα.
Ο τόμος περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των δέκα
ομιλητών που συμμετείχαν στην ημερίδα. Πιο συγκεκριμένα τα περιεχόμενα του τόμου συνοψίζονται στα ακόλουθα:
-Βασιλική Λυσάνδρου: Πρόλογος.
-Στυλιανός Περδίκης: Καλωσόρισμα.
-Έλενα Λυμπουρή: Ανακοίνωση συμπερασμάτων
του προγράμματος ΕΝΙΣΧ/0506/067 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας με τίτλο «Οι αποκαταστάσεις αρχαίων μνημείων της Κύπρου από την
ίδρυση του Τμήματος Αρχαιοτήτων το 1935 μέχρι
σήμερα».
-Γεώργιος Καραδέδος: «Αποκαταστάσεις Αρχαίων
Θεάτρων στη Βόρεια Ελλάδα».
-Αιμιλία Στεφανίδου: «Τάσεις στον σχεδιασμό
προστατευτικών καλύψεων σε αρχαιολογικούς
χώρους στην Ελλάδα».
-Ευαγγελία Καμπούρη: «Το έργο της αποκατάστασης ιστορικών κατασκευών και η παράμετρος της
φιλοξενίας σύγχρονων ή νέων χρήσεων».
-Ελένη Προκοπίου: «Ζητήματα Εφαρμογής Θεμε238



-Νίκος Μεσαρίτης, Μάριος Πελεκάνος: «Θεμελιώσεις των στεγάστρων των ψηφιδωτών της Κάτω
Πάφου».
-Πίνακες.
Ο τόμος έχει διαστάσεις 210x297μμ., αποτελείται από 176 σελίδες, ενώ πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό υλικό και σχέδια επεξηγηματικά και
συμπληρωματικά, εμπλουτίζουν τα κείμενα. Τη
γενική επιμέλεια του τόμου ανέλαβε η Βασιλική
Λυσάνδρου και το βιβλίο εντάχθηκε στη σειρά των
εκδόσεων του Μουσείου του Κύκκου με αριθμό
ISBN 978-9963-580-61-3. Διατίθεται προς πώλη-

ση σε επίλεκτα βιβλιοπωλεία και στους χώρους
του Μουσείου Κύκκου έναντι 30Ε και σε ψηφιακή
μορφή έναντι 5Ε.
Με ευκαιρία την κυκλοφορία του τόμου, εξαγγέλλεται η πρόθεση του Μουσείου για διοργάνωση
δεύτερης επιστημονικής συνάντησης σχετικής με
το θέμα των αποκαταστάσεων και τη διατήρηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο 22 370002 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Μουσείου
mimk@cy.net

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ
Ο ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ 21o ΑΙΩΝΑ
(The Museum of Kykkos and Greek Cypriot
Nationalism in 21st century)
l Της Πωλίνας Νικολάου

Η
λιωδών Αρχών στις Επεμβάσεις Διαχείρισης Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων».
-Γιώργος Φιλοθέου: «Η συντήρηση, η αποκατάσταση και η προστασία των ερειπωμένων βυζαντινών και μεταβυζαντινών εκκλησιών της Κύπρου:
προβλήματα, προβληματισμοί, προτάσεις».
-Παναγιώτης Τουλιάτος: «Η σημασία της κατανόησης της λειτουργίας ενός Δομικού Συστήματος για
μια συμβατή και ορθή αποκατάσταση Μνημείου
(Παράδειγμα εφαρμογής στο Άγιον Όρος)».
-Λουκάς Πέτρου: «Μηχανική επισκόπηση των
βλαβών σε εκκλησιαστικά μνημεία».
-Ρογήρος Ίλλαμπας, Ιωάννης Ιωάννου, Δήμος
Χαρμπής: «Μνημεία από ωμοπλινθοδομή - Παθολογία, προβλήματα φθοράς και πρακτικές αποκατάστασης».
Eνατενίσεις

παρούσα μελέτη έγινε στα πλαίσια
του μεταπτυχιακού προγράμματος
Landscape and Culture (Master of
Arts) στο τμήμα Γεωγραφίας του
πανεπιστημίου του Nottingham
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πτυχιακή αυτή εξετάζει
το ρόλο του Μουσείου του Κύκκου, ως πολιτιστικού χώρου, στην δημιουργία και διαμόρφωση της
Ελληνοκυπριακής ταυτότητας στον 21ο αιώνα. Η
έρευνα επικεντρώθηκε σε δύο κυρίως ζητήματα:
πρώτον, στους τρόπους με τους οποίους το Μουσείο του Κύκκου ως ένα ίδρυμα πολιτιστικής και
εκκλησιαστικής κληρονομιάς διαμορφώνει την
Ελληνοκυπριακή εθνική ταυτότητα δια μέσου
των εκθεμάτων του και, δεύτερον, την μελέτη του
Μουσείου του Κύκκου ως ένα μνημείο του Ελληνοκυπριακού εθνισμού, τοποθετώντας το στο ευρύτερο τοπίο που περιλαμβάνει το Μοναστήρι του
Κύκκου και το άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. Ο Ελληνοκυπριακός εθνικισμός και, συνακολούθως η εθνική ταυτότητα, στην συγκεκριμένη διατριβή κατανοείται ως κοινωνικό-ιστορικό
και γεωγραφικό προϊόν.
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Η έρευνα βασίστηκε στη μεθοδολογία της προσωπικής παρατήρησης των εκθεσιακών χώρων
του Μουσείου του Κύκκου για μία εβδομάδα τον
Ιουλίου του 2010 και της αρχειακής έρευνας. Αυτές οι βασικές μέθοδοι έρευνας συμπληρώθηκαν
από συνεντεύξεις και από την εξέταση των βιβλίων
επισκεπτών του Μουσείου. Η μέθοδος της προσωπικής παρατήρησης αποτελείτο από την επίσκεψη
καθημερινώς στο χώρο του Μουσείου, του Μοναστηριού και του αγάλματος και την σημείωση των
παρατηρήσεών μου. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για να εξεταστούν και να συνδεθούν μεταξύ
τους οι φυσικοί χώροι και να αναλυθεί ο τρόπος με
τον οποίο τα εκθέματα παράγουν έννοιες και μηνύματα. Τα αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη
δεύτερη μέθοδο είναι τα τεύχη των εφημερίδων
Φιλελεύθερος, Χαραυγή, Σημερινή, Πολίτης και
Αλήθεια την περίοδο των εγκαινίων του Μουσείου
(1998), της ανέγερσης (1987) και μεταφοράς (2008)
του αγάλματος. Τα έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν από την Αρχιεπισκοπή Κύπρου είναι δηλώσεις
του Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου Α’ σχετικά με το
άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Μακάριου Γ’. Οι συ239

Γενική άποψη της αίθουσας 2

Προθήκη με θέμα « Η Παναγία του Κύκκου
και η θάλασσα»
μπληρωματικές μέθοδοι έρευνας αποτελούνται
από μικρές συνεντεύξεις επισκεπτών του Μουσείου, λεπτομερείς συνομιλίες με τον διευθυντή του
Μουσείου και με τον επί τόπου διευθύνοντα του
Μουσείου και την εξέταση των γραπτών μηνυμάτων των επισκεπτών στα βιβλία επισκεπτών.
Η πτυχιακή διαιρείται σε έξι κεφάλαια, όπου
το πρώτο και το τελευταίο κεφάλαιο αποτελούν
την εισαγωγή και τα συμπεράσματα, αντιστοίχως.
Στο δεύτερο κεφάλαιο υπάρχει η ανασκόπηση της
σχετικής βιβλιογραφίας με τα γενικότερα θέματα
της σύνδεσης του εθνικισμού με το τοπίο, με τον
Ελληνοκυπριακό εθνισμό και με τη σχέση μεταξύ
των μουσείων και των αγαλμάτων με την εθνική
ταυτότητα. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελείται από την
επεξήγηση των ερευνητικών μεθόδων. Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα ευρήματα
της έρευνας σχετικά με τη σύνδεση του Μουσείου
του Κύκκου και του αγάλματος του Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ’ με την Ελληνοκυπριακή ταυτότητα.
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία η σύνδεση των
πολιτιστικών πρακτικών, όπως είναι το Μουσείο,
240



με τον φυσικό χώρο δημιουργούν ιστορικά και
μνημονικά μηνύματα που σχηματίζουν εθνικές
ταυτότητες (Hooper-Greenhill, 2000, McDonald,
2003). Ιδιαίτερα το Μουσείο με την έκθεση και την
ερμηνεία των αντικειμένων και τις έννοιες που μεταδίδει παρουσιάζει σε υλική μορφή τα ιδεώδη και
σύμβολα του έθνους, που είναι κυρίως η γλώσσα,
ιστορία και θρησκεία (Anderson, 1991, Peckham,
2001, Smith, 1986). Τα μηνύματα αυτά μεταφέρονται στον επισκέπτη μέσω του χώρου του Μουσείου στον οποίο κινείται. Στο ίδιο μοτίβο στα μνημεία
και αγάλματα προσωποποιείται η δημόσια μνήμη
μέσω των συμβολισμών που ενυπάρχουν σε αυτά
και τα οποία αντιπροσωπεύουν την επίσημη εθνική ταυτότητα και ιστορία (Dwyer and Alderman,
2008, Johnson, 2005). Με βάση αυτές τις θεωρίες
και την προσωπική μου έρευνα έφτασα στο συμπέρασμα ότι το Μουσείο του Κύκκου είναι ένα χώρος
ο οποίος απεικονίζει χαρακτηριστικά του Ελληνοκυπριακού εθνισμού και μαζί με το Μοναστήρι του
Κύκκου και το άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ αποτελούν ένα τόπο που ταυτόχρονα είναι
το μέσο δημιουργίας και απεικόνισης της Ελληνοκυπριακής εθνικής ταυτότητας. Το Μουσείο του
Κύκκου είναι ένας πολιτιστικός τόπος στον οποίο
το παρελθόν μεσολαβείται στο παρόν μέσω ιστορικών και μνημονικών μηνυμάτων που δημιουργούνται από τον τρόπο έκθεσης των αντικειμένων και
από το κτίριο και τον εξωτερικό χώρο του Μουσείου, που αποτελείται από το Μοναστήρι του Κύκκου
και το άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.
Το Μουσείο του Κύκκου δημιουργώντας ένα
συμβολικό πλαίσιο μέσω των εκθεμάτων του που
βασίζεται στην έννοια των Ελληνορθόδοξων ιδεωδών προάγει την Ελληνοκυπριακή εθνική ταυτότητα η οποία στηρίζεται στις εθνικές ρίζες και
χαρακτηρίζεται από την ενυπάρχουσα Ελληνικότητα της Κύπρου. Η Ελληνοκυπριακή εθνική
ταυτότητα απεικονίζεται τόσο από τα εκθέματα
όσο και από τον εξωτερικό χώρο του Μουσείου και
μεταφέρεται μέσω της επίσκεψης στο τοπίο. Επιπλέον η σύνδεση των εκθεμάτων με τα κτίρια του
Μουσείου και του Μοναστηριού δημιουργεί μια
εθνική ταυτότητα με θρησκευτικές αναφορές. Σε
αυτό το σημείο ειδικό ρόλο έχει η ιερότητα που έχει
ο χώρος για τους Ελληνοκύπριους και συνδέει το
τοπίο με το έθνος. Η σύνδεση αυτή ερμηνεύεται
με συγγενικούς δεσμούς όπου η γη είναι η μητέρα
και η Εκκλησία το σώμα του έθνους και δημιουργούν την αίσθηση του να ανήκεις. Το τοπίο του
Μοναστηριού, αποτελούμενο από την πολιτιστική
κληρονομιά και τη γη στην οποία το έθνος είναι
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ριζωμένο, γίνεται εθνική «ιδιοκτησία». Σε αυτό
ίσως να συνεισφέρει και η απομονωμένη γεωγραφικά τοποθεσία του Μοναστηριού του Κύκκου
που εντείνει την στην αίσθηση της σταθερότητας
και ιερότητας του χώρου. Συνεπώς, ο ευρύτερος
χώρος του Μουσείου μπορεί να συνδεθεί με τους
τρόπους ταυτοποίησης του Ελληνοκυπριακού
εθνικισμού αφού οι Ελληνοκύπριοι σε αυτό τον
χώρο κάνοντας τα ίδια θρησκευτικά τελετουργικά σε μια αδιαμφισβήτητα προγονική περιοχή με
χρονικό βάθος τοποθετούν τον εαυτό τους σε μια
ευρύτερη εθνική κοινότητα.
Το άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Μακάριου Γ’
αντιπροσωπεύει τον αγώνα των Ελληνοκυπρίων
για ανεξαρτησία και επομένως γίνεται σύμβολο
της εδαφικής εθνικής ταυτότητας, η οποία βασίζεται στο κράτος με τα συγκεκριμένα εδαφικά και
γεωγραφικά όρια. Το μνημείο όμως γίνεται και τόπος αμφισβήτησης της επίσημης παρουσίασης της
εθνικής ιστορίας από τις διάφορες πολιτικές ιδεολογίες όπως έχουν διαμορφωθεί τον 21ο αιώνα. Παρόλο που το άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
και το Μουσείο του Κύκκου εκφράζουν διαφορετικές πλευρές της Ελληνοκυπριακής ταυτότητας
και τα δύο αντιπροσωπεύουν το ένδοξο παρελθόν
των Ελληνοκυπρίων για εθνική ύπαρξη. Συνεπώς
οι δύο αυτοί χώροι αντιπροσωπεύουν την «διπλή
ταυτότητα» των Ελληνοκυπρίων όπως αυτή έχει
διαμορφωθεί τον 21ο αιώνα. Η «διπλή ταυτότητα»
χαρακτηρίζεται από τον «ελληνοκεντρισμό» σύμφωνα με τον οποίο η εθνική ταυτότητα χαρακτηρίζεται από την Ελληνικότητα της Κύπρου και από
τον «Κυπριοκεντρισμό» σύμφωνα με τον οποίο η
εθνική ταυτότητα χαρακτηρίζεται από την Κυπριακή υπηκοότητα της Δημοκρατίας της Κύπρου
(Peristianis, 2006).
Επομένως, το τοπίο του Μουσείου του Κύκκου με το μοναστήρι του Κύκκου και το άγαλμα
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ γίνεται ταυτόχρονα το μέσο ταύτισης είτε με την εθνικήΕλληνοκεντρική ταυτότητα είτε με την εδαφικήΚυπριοκεντρική ταυτότητα και η απεικόνιση της
«διπλής ταυτότητας» σε υλική μορφή. Παρόλο που
αυτοί οι χώροι αντιπροσωπεύουν την «διπλή ταυτότητα» της Κύπρου, μια εθνική κοινότητα δημιουργείται η οποία αποκλείει τις άλλες κοινότητες
που διαμένουν στο νησί. Τέλος αυτό το τοπίο πλαισιώνει την Ελληνοκυπριακή εθνική ταυτότητα με
Ορθόδοξους θρησκευτικούς όρους που αποτελούν
τον συνδετικό κρίκο της «διπλής ταυτότητας»
καθώς είναι ζωτικό μέρος της αυτό-ταυτοποίησης
των Ελληνοκυπρίων. 
■
Eνατενίσεις



Γενική άποψη της αίθουσας 3

Άποψη της κόγχης στην αίθουσα 2
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Παγκόσμιο Βήμα
Θρησκειών και Πολιτισμών
Ιεράς Μονής Κύκκου
l Tοῦ δρος Χαραλάμπους Γ. Χοτζάκογλου

Διευθυντοῦ στὸ Παγκόσμιο Βῆμα Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν 		
τῆς ἐν Κύπρῳ Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου

Ἐξωτερικὴ ἄποψη τῶν νέων ἐγκαταστάσεων τοῦ Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν στὸν Ἀρχάγγελο

Σύγκληση τοῦ Δ.Σ. τοῦ Παγκοσμίου
Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν
τῆς ἐν Κύπρῳ Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου
ραγματοποιήθηκε τὴν Τρίτη 5
Ἰουλίου ἡ σύγκληση τοῦ Δ.Σ.
τοῦ Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν ὑπὸ τὴν
προεδρία τοῦ Προέδρου του,
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου
Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρου.
Κατἀ τὴ συνάντηση ἔγινε ἀποτίμηση τῶν
δραστηριοτήτων τοῦ Ἱδρύματος καὶ παρουσιάσθηκαν τὰ μελλοντικὰ σχέδια ὑλοποίησης. Μεταξὺ αὐτῶν περιλαμβάνονται ἡ
διενέργεια Διεθνοῦς Συνεδρίου, ἡ ἐκπόνηση Συντάγματος (Corpus) τῶν τοιχογραφημένων μνημείων τῆς Κύπρου σὲ συνεργασία
μὲ πανεπιστημιακὸ ἵδρυμα τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ ψηφιοποίηση καὶ ἐλεύθερη πρόσβαση τοῦ Ἀρχείου Κατεχομένων Μνημείων, ἡ

ἐκπόνηση ἐρευνητικοῦ προγράμματος σχετικά μὲ τὸ ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στὴν κοινὴ
συμβίωση Ἑλληνοκυπρίων καὶ Τουρκοκυπρίων, ἐνῶ ἀναμένεται ἡ ἔγκριση διεθνοῦς
ἐρευνητικοῦ προγράμματος σὲ συνεργασία
μὲ ἰδιωτικὰ καὶ κρατικὰ πανεπιστημιακὰ
ἱδρύματα τῆς Κύπρου μὲ χρήση νέων τεχνολογιῶν καὶ τρισδιάστατης πραγματικότητας μὲ χρηματοδότηση ἀπὸ εὐρωπαϊκὰ
κονδύλια.
Τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. ἀποτελοῦνται ἀπὸ
ἐπιφανεῖς κληρικούς, ἀκαδημαϊκούς, δικαστικούς καὶ ἄλλες προσωπικὀτητες
τῆς πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς τοῦ
τόπου. Γιὰ περαιτέρω πληροφορίες ἐπισκεφθεῖτε τὴν ἱστοσελίδα μας: http://www.
religionscultures.org

Νέες ἐγκαταστάσεις τοῦ
Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειῶν
καὶ Πολιτισμῶν στὸν Ἀρχάγγελο
λοκληρώθηκαν οἱ νέες ἐγκαταστάσεις
τοῦ Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειῶν
καὶ Πολιτισμῶν στὸ χῶρο τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος «Ἀρχάγγελος»,
πίσω ἀπὸ τὸ γήπεδο τοῦ ΑΠΟΕΛ στὸν
Ἀρχάγγελο, ὅπου καὶ μεταφέρθηκαν
τὰ γραφεῖα ἀπὸ τὴν ἕως τότε προσωρινὴ ἕδρα στὸ Μετόχι τοῦ Ἁγίου Προκοπίου. Οἱ νέες ἐγκαταστάσεις εἶναι ἐξοπλισμένες μὲ σύγχρονα τεχνολογικὰ μέσα καὶ ἀποτελοῦνται ἀπὸ τὰ γραφεῖα τοῦ Προσωπικοῦ,
Βιβλιοθήκη, Ἀρχεῖο, Αἴθουσα Συνεδριάσεων
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καὶ χῶρο στάθμευσης. Οἱ ἐγκαταστάσεις ὁλοκληρώθηκαν μὲ τὴν προσωπικὴ ἐποπτεία τοῦ
Μητροπολίτου Κύκκου καὶ Τηλλυρίας, κ. κ. Νικηφόρου σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα, ὥστε
νὰ δοθεῖ ἡ δυνατότητα νὰ προχωρήσουν ἀπρόσκοπτα οἱ δραστηριότητες καὶ τὰ ἐρευνητικὰ
προγράμματα τοῦ Ἱδρύματος.
Μπορεῖτε νὰ ἐπισκεφθεῖτε τὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Παγκοσμίου Βήματος καὶ μέσα ἀπὸ τὴν
ἱστοσελίδα μας, ἀπὸ ὅπου μπορεῖτε νὰ πληροφορηθεῖτε καὶ γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ Ἱδρύματος: http://www.religionscultures.org 
■
Eνατενίσεις

Eνατενίσεις
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Ἐκδήλωση γιὰ τὰ 190 χρόνια
ἀπὸ τὴ θυσία τῆς 9ης Ἰουλίου 1821

ὸ Παγκόσμιο Βῆμα Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν διοργάνωσε τὴν Παρασκευὴ
8 Ἰουλίου στὶς 19.30 στὸ Νέο Συνοδικὸ τοῦ Μετοχίου Κύκκου (Ἅγ. Προκόπιος) ὁμιλία-ἐκδήλωση μνήμης ἐξ
ἀφορμῆς τῆς συμπλήρωσης 190 ἐτῶν
ἀπὸ τὴ θυσία τῆς ἐπετείου τῆς 9ης
Ἰουλίου 1821. Ὡς ὁμιλητὴς προσεκλήθη ὁ Ἀκαδημαϊκός, τ. Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Σβολόπουλος, ὁ ὁποῖος
μίλησε μὲ θέμα: «Ὁ Ἑλληνικὸς Ἀλυτρωτισμὸς καὶ ἡ
Κύπρος». Στὴ διάλεξη ὁ διευθυντὴς τοῦ Παγκοσμίου Βήματος, δρ Χ. Χοτζάκογλου, παρουσίασε
τὸν ὁμιλητὴ καὶ συντόνισε τὴ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε. Στὴ διάλεξη ἐπιχειρήθηκε ἀναδρομὴ
στὴν ἐξέλιξη τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀλυτρωτισμοῦ ἀπὸ
τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, μέσῳ τοῦ ἀγῶνος
τῆς Παλιγγενεσίας καὶ τῆς διαδρομῆς τῆς νεωτέ-
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ρας Ἑλλάδος, ἕως τὶς ἡμέρες μας. Παρουσιάσθηκε τὸ πλῆθος ἀγώνων τῆς Κύπρου γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀρχῆς τῆς αὐτοδιάθεσης. Στὸ πλαίσιο
αὐτὸ ἡ Κύπρος ἔχοντας ὑποστεῖ τὸ καθεστῶς τῆς
βίαιης καταπάτησης τῶν ἐθνικῶν συναισθημάτων τῶν κατοίκων της, ἔλαβε μέρος στὸν ὕστατο
ἀγῶνα στὸ ὄνομα τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ. Πλῆθος κόσμου προσῆλθε στὴν ἐκδήλωση και ἔλαβε μέρος
στὴ συζήτηση, ἡ ὁποία ἀκολούθησε. Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐκδήλωσης ὁ Mητροπολίτης Κύκκου καὶ
Τηλλυρίας, κ. κ. Νικηφόρος παρέθεσε δεξίωση
στοὺς παρευρισκομένους. Τὴν ὁμιλία τοῦ Καθηγητοῦ κ. Σβολόπουλου μὲ πλούσιο φωτογραφικὸ
ὑλικὸ μπορεῖτε νὰ τὴν παρακολουθήσετε καὶ
στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Παγκοσμίου Βήματος, ὅπου
καὶ τὸ σχετικὸ βίντεο: http://www.religionscultures.
org/el/drastiriotites/dialeksis-lectures/dialeksisvolopoulos-konstantinos
■

Eνατενίσεις

Προσκυνηματική
Εκδρομή
στους Αγίους
Τόπους
ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι
και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη
προσκυνηματική εκδρομή στους
Αγίους Τόπους των μελών και των
φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών της Μητροπολιτικής μας περιφέEνατενίσεις



ρειας. Πέραν των 120 ατόμων είχαν την ευκαιρία
να ζήσουν και να προσκυνήσουν τα γεγονότα και
τους τόπους, στους οποίους βάδισαν τα άγια πόδια
του Κυρίου μας, ακούστηκαν τα θεία λόγια του και
προπάντων βρέχθηκαν με το πανάγιο και άσπιλο
αίμα του.
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Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε προσκυνηματικές επισκέψεις στην Ιερουσαλήμ, όπου
κάθε της σημείο εκτυπώνει και διαμηνύει την παρουσία και τη θυσία του Χριστού, τη Βασιλική της
Γεννήσεως του Χριστού στη Βηθλεέμ, με το χωριό
των ποιμένων, την Λαύρα του Αγίου Θεοδοσίου
του Κοινοβιάρχου και τη Μονή του Αγίου Σάββα,
όπου ευρίσκεται θησαυρισμένο το ιερό σκήνωμα
του Οσίου και όπου προσκυνά κανείς το λαξεμένο
και άγιο κελί του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας
μας Ιωάννου του Δαμασκηνού.

Αναμφίβολα, αισθήματα ιερής συγκίνησης αποκόμισαν όλοι οι εκδρομείς
«αναβαίνοντες εν τω
Θαβωρίω», όπου ο
Κύριος έδειξε στους
μαθητές του, στο μέτρο που μπορούσαν
να βιώσουν, ένα μικρό
μέγεθος της θεότητάς
του.

Ο Άγιος Φιλούμενος

Άποψη από τον περίβολο του ναού της Αναστάσεως
Άποψη του Καθολικού της Λαύρας του Αγίου
Σάββα
Όποιος επισκέπτεται ως προσκυνητής τους
Αγίους Τόπους, όχι μόνο θεωρεί την αγία αυτή γη
ως τόπο δικό του, αλλά μέσα του αναβλύζει η επιθυμία να παραμείνει για πάντα στη γη αυτή, γιατί
αισθάνεται ως παρόντα σε κάθε σημείο τον Κύριο.

Συγκινητική από κάθε άποψη ήταν η επίσκεψη στο Φρέαρ του Ιακώβ, χώρο στον οποίο
υπέστη μαρτυρικό θάνατο ο συμπατριώτης μας
και πρόσφατα ανακηρυχθείς μάρτυρας Άγιος Φιλούμενος. Εδώ οι εκδρομείς κατέθεσαν με περισσή συγκίνηση τις προσευχές τους προς τον Άγιο
Φιλούμενο, ώστε να μεσιτεύει προς τον Κύριο για
τα προσωπικά τους θέματα αλλά και για την κοινή
πατρίδα μας Κύπρο.

H Βασιλική της Γεννήσεως του Χριστού, αποτύπωση του Αστέρος (άνω δεξιά) και ο τόπος της
Φάτνης, που γεννήθηκε ο Χριστός (κάτω δεξιά)
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Το Φρέαρ
του Ιακώβ

Eνατενίσεις
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Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Χριστού
στην κορυφή του όρους Θαβώρ
Στη συνέχεια επισκέφθηκαν την Κανά, για να
καταλήξουν στον Ιορδάνη ποταμό και να δεχθούν
κατά τον Αγιασμό τα «Ιορδάνεια νάματα».

Στη συνέχεια πέρασαν από το Όρος των Μακαρισμών, για να καταλήξουν στο πανέμορφο
ακρογιάλι της θάλασσας της Τιβεριάδος.
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η αφιερωμένη στη Μάρθα και τη Μαρία, των αδελφών του Λαζάρου. Πιο πέρα ευρίσκεται ο τάφος
του φίλου του Χριστού Λαζάρου.

Οπωσδήποτε μέσα στο πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, και η επίσκεψη στην περιοχή της Ιεριχούς, όπου και εκεί ο Κύριος εθαυματούργησε. Η συκομορέα του Ζακχαίου φέρνει ακόμα στη σκέψη και στην καρδιά των
προσκυνητών τα λόγια του Χριστού: «Ήλθε γαρ ο
υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολωλός». Αλλά και η άνοδος στο Όρος των πειρασμών
του Κυρίου - το Σαραντάρι -, αποτέλεσε μια άλλη
διάσταση των εμπειριών των προσκυνητών μας.

Ο Τάφος της Παναγίας
Έντονη συγκίνηση αισθάνθηκαν οι προσκυνητές μας στη Γεθσημανή, όπου τοποθετήθηκε
προσωρινά σε τάφο το σώμα της Παναγίας μας,
μετά την Κοίμησή της. Και επειδή οι μέρες της εκδρομής συνέπιπταν με το παλιό εορτολόγιο, οι εκδρομείς μας βίωσαν την όμορφη θρησκευτική ακολουθία και την πομπή από την Γεθσημανή προς
τον Πανάγιο Τάφο.

Ο Πανάγιος Τάφος
Αλλά και ο Πανάγιος Τάφος, από όπου έγινε η
απαρχή «του φαιδρού της αναστάσεως κηρύγματος» και από όπου οικοδομήθηκε με την κατάλυση του θανάτου το οικοδόμημα της Εκκλησίας,
υπήρξε η πεμπτουσία της όλης προσκυνηματικής
εκδρομής.
Σ’ αυτό το χώρο τελέστηκε από τον υπεύθυνο
της εκδρομής Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη
και Πρωτοσύγκελλο της Μητροπόλεώς μας κατανυκτική βραδινή θεία Λειτουργία.

Η πόλη της Τιβεριάδος
Μέσα στην καρδιά της ερήμου η επίσκεψη στη
Λαύρα του Αγίου Γερασίμου και η επικοινωνία με
τον Ηγούμενο πατέρα Χρυσόστομο, ο οποίος έχει
ιδιαίτερες σχέσεις με την Κύπρο, άφησε έντονες
τις παραστάσεις.
Καθ’ οδό προς τα Ιεροσόλυμα οι προσκυνητές
μας επισκέφθηκαν το χώρο, όπου έγινε ο θηλασμός
του Κυρίου κατά τη φυγή του προς την Αίγυπτο.
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Το δένδρο της ελιάς, όπου κατά την παράδοση γονατιστός προσευχήθηκε ο Χριστός στη
Γεθσημανή
Μέσα στην Ιερουσαλήμ οι εκδρομείς μας είχαν την ευλογημένη συγκυρία να επισκεφθούν
τη Μονή του Αγίου Συμεών, του Τιμίου Σταυρού
και τον κήπο της Γεθσημανή, τον τόπο της αγωνίας του Χριστού το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης.
Πάνω στην κορυφή του λόφου του όρους των Ελεών υπάρχει ο τόπος της Αναλήψεως του Κυρίου
και στην πλησιέστερη κώμη λειτουργεί η Μονή
Eνατενίσεις

Ο φρικτός Γολγοθάς

Κορύφωμα της όλης αυτής ιεραποδημίας αποτέλεσε το προσκύνημα μέσα στον ναό του τόπου,
όπου εναπέθεσαν ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ με τις
Μυροφόρες και την Παναγία μας το νεκρό αλλά
ζωηφόρο Σώμα του Χριστού, για να το αλείψουν
με μύρα, όπως επίσης και του φρικτού Γολγοθά.
Eνατενίσεις



Επιστρέφοντας οι εκδρομείς για το αεροδρόμιο
είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τον ιερό ναό
του Αγίου Γεωργίου και τον τάφο του στη Λύδδα.
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Οπωσδήποτε το προσκύνημα τούτο άφησε ανεξίτηλες
εμπειρίες σε όλους και οι ευχαριστίες αναφέρονται πρώτα προς
τον Κύριο και Θεό μας, αλλά και
στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας ο οποίος επευλόγησε την
εκδρομή μας. 
■

Αναμνηστικές φωτογραφίες των προσκυνητών μας στους Αγίους Τόπους

250



Eνατενίσεις

Eνατενίσεις



251

Η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας
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