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«Ιδού εγώ και τα παιδία, ά μοι έδωκεν ο Θεός» (Εβρ. 2,13).
Παιδιά που έψαλλαν τα Κάλαντα σε μια αναμνηστική φωτο-
γραφία με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρο



1 Δημογραφική απαισιοδοξία,  
Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυ-
ρίας κ.κ. Νικηφόρου

6 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός  
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, 
Μητροπολίτη Κωνσταντίας και 
Αμμοχώστου κ. Βασιλείου

10 Νέος Μητροπολίτης Κυρηνείας  
ο Χρυσόστομος Κυκκώτης

29 Εκδημία Μητροπολίτη Κηρυνεί-
ας Παύλου

31 Επίσημη επίσκεψη του Μακαρι-
ωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύ-
μου στην Εκκλησία της Κύπρου

40 Επίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αθη-
νών κ.κ. Ιερωνύμου στον Πανι-
ερώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. 
Νικηφόρο, Λουκά Παναγιώτου

43 Ομιλία του Πανιερωτάτου Μη-
τροπολίτου Κύκκου και Τηλ-
ληρίας κ.κ. Νικηφόρου στο 5ο 
Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 
της ελληνικής εταιρείας σπον-
δυλικής στήλης «Η προσφορά 
της Ιεράς Μονής Κύκκου στον 
Πολιτισμό της Κύπρου» στην 
Πάφο στις 27 Οκτωβρίου 2011.

52 Θεολογική προσέγγιση  
της εικόνας της Αγίας Τριάδας  
του Ανδρέα Ρουμπλιώφ,  
Νίκου Νικολαΐδη

54 Το νόημα των Χριστουγέννων. Η 
προσέγγιση του άκτιστου μέσω 
του κτιστού, Νίκου Ζαχαρόπουλου

58 Πρόσωπα και «κοινωνία προσώ-
πων», Μητροπολίτου Ναυπάκτου 
και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

64 Η αίρεσις του Filique,  
Mητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ

72 Κανονικά προβλήματα και 
προτάσεις επίλυσης στα πλαίσια 
της διομολογιακής συνεργασίας, 
Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστό-
μου Σαββάτου

78 Ο Εσπερινός, Μητροπολίτη  
Ιερεμία Φούντα

81 Οι κεντρικοί θεματικοί άξονες 
της Αποκάλυψης του Ιωάννη 
και το μήνυμά της για την εποχή 
μας, Ιωάννη Καραβιδόπουλου

85 Ο «άλλος» ως «πλησίον»  
στην εκπαιδευτική κοινότητα,  
Βασίλειου Γιούλτση

90 Η Παλαιά Διαθήκη πρόδρομος 
της Καινής Διαθήκης,  
Ελένης Χριστινάκη

96 Ο επίπλαστος λαός των Ετεοκυ-
πρίων και η στρατευμένη στην 
υπηρεσία της αποικιοκρατίας 
αρχαιολογία, Xαράλαμπου  
Συμεωνίδη

110 Θεολογικά προλεγόμενα  
στη σπουδή των Νεομαρτύρων,  
Παναγιώτη Υφαντή

117 Προς Φιλήμονα: Μια θεραπευτι-
κή και ποιμαντική ανά-γνωση, 
Σωτήρη Δεσπότη

124 Καρδιακές αναμνήσεις από το 
ζεύγος Μιλλιέξ, Κλείτου Ιωαννίδη

Περιεχόμενα
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Κυριακίδη

170 Το αυτοκέφαλο της Εκκλησί-
ας της Κύπρου, Σίμου Πλατή
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του Ιωάννη Βαρόνου της 
Μόρφου στη Ρόδο, Ελευθέριου 
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175 Απονομή του βραβείου 
Gratias Agit

176 Mια επιτυχημένη και μια 
αποτυχημένη τηλεοπτική 
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179 Έταξά τον εις Κύκκον δια  
να ζήση... Στυλιανού Περδίκη
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Εικόνα εξωφύλλου:
Βλέπε άρθρο Νίκου Νικολαΐδη, σελ. 52.

Πρόεδρος Συνδέσμου Αποδήμων Μη-
λικουρίου, Γιώργος Παπαδόπουλος, 
Γιώργος Πέτρου, Κοινωνιολόγος 
Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματι-
κής Στήριξης  Ιεράς Μονής Κύκκου, 
Ελένη Χριστινάκη, Καθηγήτρια 
Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δρ Ελευ-
θέριος Αντωνίου, Μητροπολίτης 
Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερε-
μίας Φούντας, Ομότιμος Καθηγητής 
ΕΚΠΑ, Μη τρο πο λί της Ναυπάκτου 
και Αγίου Βλασίου Ι ε ρόθεος, Ιωάν-
νης Καραβιδόπουλος, Ομότιμος Κα-
θηγητής ΑΠΘ, Κατερίνα Γεωργάκη, 
Σύμβουλος Κέντρου Κοινωνικής και 
Πνευματικής Στήριξης Ιεράς Μονής 
Κύκκου, Κλείτος Ιωαννίδης, Θρη-
σκειολόγος - Καθηγητής Φιλοσοφίας, 
Κωνσταντίνος  Ν. Κάζος, Ιστορικός 
Ερευνητής, Κωστής Κοκκινόφτας, 
Ερευνητής Κέντρου Μελετών Ιεράς 
Μονής Κύκκου, Λουκάς Παναγιώ-
του, Δημοσιογράφος–Διευθυντής 
Ραδιοφωνικού Σταθμού «Λόγος», Λευ-
τέρης Βαφειάδης, Μαρία Ε. Κουτ-
λούκα, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας ΑΠΘ, 
Nίκος Σύκας, Σύμβουλος Στρατηγι-
κής και Επικοινωνίας, Nίκος Ζα-
χαρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής 
ΑΠΘ, Παναγιώτης Αρ. Υφαντής, 
Επίκουρος  Καθηγητής ΑΠΘ, Πέτρος 
Παπαποστόλου, Δρ Φιλοσοφίας, 
Λέκτορας Πανεπιστημίου Νεάπολις 
Πάφου, Ρένος Κυριακίδης, Ερευνη-
τής-Φυσιογνώστης, Σάββας Παύλου, 
Φιλόλογος-Συγγραφέας Κέντρου 
Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Μη-
τροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, 
Σίμος Πλατής, Στυλιανός Περδί-
κης, Διευθυντής Μουσείου Ιεράς 
Μονής Κύκκου, Σωτήρης Δεσπότης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δρ 
Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας 
Υμνογράφος της των Αλεξανδρέων 
Εκκλησίας, Χαράλαμπος Π. Συμε-
ωνίδης, Καθηγητής Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  
Πανεπιστημίου Κύπρου, Μητροπο-
λίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος 
Σαββάτος. 

l Οι συγγραφείς των άρθρων φέρουν την από-
λυτη ευθύνη των απόψεων που εκφράζουν.
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Παπαδόπουλου
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Πολιτισμών σε Προγράμματα 
των Ηνωμένων Εθνών στην 
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244 Εκδήλωση Φωτιάδη
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l Του Μητροπολίτου
Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου
κ. Βασιλείου

τὸ θρόνο τοῦ Ἀποστόλου 
Ἀνδρέα βρίσκεται κατὰ τὴν τε-
λευταία εἰκοσαετία (1991-2011) 
μία σημαντικὴ προσωπικότη-
τα, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρ-
χης Βαρθολομαῖος Ά , ποὺ μὲ 

τὴν παρουσία του λαμπρύνει τὸ Θρόνο 
καὶ ἀποδεικνύεται ἄξιος συνεχιστὴς τοῦ 
ἔργου τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, 

τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου καὶ ὅλης 
τῆς μακρᾶς χορείας τῶν μεγάλων προκα-
τόχων του.

Γιὰ νὰ συνοψίσουμε τὸ εἰκοσαετὲς ἔργο 
του καὶ νὰ περιγράψουμε τὴν προσωπικό-
τητα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου, θὰ δα-
νεισθοῦμε τοὺς λόγους τοῦ Νικηφόρου τοῦ 
φιλοσόφου καὶ ρήτορα, ἀπὸ τὸν ἐγκωμια-
στικό του λόγο γιὰ ἕναν ἄλλο Οἰκουμενικὸ 

Ἡ  Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης

κ.κ. Βαρθολομαῖος
«ΠΡΑΞΙΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΣΙΣ»

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΗ ΑΓΛΑΟΥΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
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Πατριάρχη, τὸν Ἅγιο Ἀντώνιο τὸν Β́  (829-
901): «… ἤδει γάρ, ὡς εἰ καὶ φιλοσοφία γνῶσις 
τῶν ὄντων, ἀλλὰ καὶ πρᾶξις ἀληθοῦς θεωρίας 
ἐπίβασις, ἐκ δὲ θεωρίας ἡ τῶν ὄντων ἀκριβὴς 
κατανόησις» (6,158-159).

Εἶναι γνωστὲς οἱ σύγχρονες θέσεις καὶ 
ἀντιπαραθέσεις ποὺ ἀφοροῦν στὴν Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία, σχετικὰ μὲ τὴν παρουσία 
της, τὴν ἀποστολή της καὶ τὸ μέλλον της, 
σὲ σχέση μὲ ὅ,τι συμβαίνει στὸν κόσμο μας 
σήμερα. Χωρὶς ἐπιφύλαξη θὰ λέγαμε ὅτι ὁ 
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος 
πέρασε ἀπὸ τὴ θεωρία στὴν πράξη καὶ 
ἔμπρακτα ἀπέδειξε τὸ τί εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία καὶ ποῖος ὁ ρόλος της στὸν κόσμο 
συγχρονικὰ καὶ διαχρονικά.

Δὲν πρέπει νὰ ἀγνοεῖται τὸ γεγονὸς 
ὅτι τὸ ἔργο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χη εἶναι ταυτόσημο μὲ τὴν ἱστορικὴ καὶ 
ἐκκλησιαστικὴ ἀποστολὴ τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 
Εἶναι, συνάμα, ἀφ’ ἑνὸς μέν, Ἀρχιεπίσκο-
πος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀφ’ ἑτέρου 
δέ, Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Ἡ κανονική 
του θέση ἐντὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησί-
ας ἔχει ὁρισθεῖ μὲ κανόνες καὶ ἀποφάσεις 
Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων. Ἡ Δ́  
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ὅρισε, ὡς ἀκολού-
θως, γιὰ τὴν Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλε-
ως: «… ἡμεῖς ὁρίζομέν τε καὶ ψηφιζόμεθα περὶ 
τῶν πρεσβείων τῆς ἁγιωτάτης ἐκκλησίας τῆς 
αὐτῆς Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης· καὶ 
γὰρ τῷ θρόνῳ τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης, διὰ τὸ 
βασιλεύειν τὴν πόλιν ἐκείνην, οἱ Πατέρες εἰκό-
τως ἀποδεδώκασι τὰ πρεσβεῖα. Καὶ τῷ αὐτῷ 
σκοπῷ κινούμενοι οἱ ἑκατὸν πεντήκοντα θεο-
φιλέστατοι ἐπίσκοποι, τὰ ἴσα  πρεσβεῖα ἀπέ-
νειμαν τῷ τῆς Νέας Ρώμης ἁγιωτάτῳ θρόνῳ, 
εὐλόγως κρίναντες, τὴν βασιλείᾳ καὶ συγκλήτῳ 
τιμηθεῖσαν πόλιν, καὶ τῶν ἴσων ἀπολαύουσαν 
πρεσβείων τῇ πρεσβυτέρᾳ βασιλίδι Ρώμῃ, καὶ 
ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς ὡς ἐκείνην μεγαλύνε-
σθαι πράγμασι, δευτέραν μετ’ ἐκείνην ὑπάρ-
χουσαν» (Κανὼν 28).

Ἡ κανονικὴ κατοχύρωση τῶν δικαίων 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνστα-
ντινουπόλεως ἀπετέλεσε τὴν αἰτία τῆς δη-
μιουργίας τῆς δυναμικῆς τῆς Πρωτοθρό-
νου Ἐκκλησίας νὰ ἀναπτύσσει δραστηρι-
ότητες καὶ νὰ ἀναλαμβάνει πρωτοβουλίες 

ποὺ ἀφοροῦν στὸ σύνολο τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας. Ἔτσι, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς 
ἐπὶ δεκαεπτὰ αἰῶνες ζωῆς καὶ δράσης της, 
ἀναδείχθηκαν λαμπροὶ Πατριάρχες, Ἅγιοι 
τῆς Ἐκκλησίας ἄνδρες, ποὺ σημάδεψαν 
τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ εὐρὺ ἐκκλη-
σιαστικὸ καὶ θεολογικό τους ἔργο, ὅπως 
βεβαίως σὲ μερικὲς περιπτώσεις ὑπῆρξαν 
καὶ αἱρεσιάρχες Πατριάρχες, χωρὶς αὐτὸ νὰ 
ἀναιρεῖ τὸ ρόλο ἤ καὶ νὰ μειώνει τὴν αἴγλη 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ἀντιθέτως, αὐτὸ 
φανερώνει τὸ πόσο νευραλγικὴ θέση εἶχε 
καὶ συνεχίζει νὰ κατέχει ἀκόμα καὶ σήμε-
ρα τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μέσα στὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅπως καὶ μέσα στὸ 
σύνολο τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου καὶ τῶν 
σχέσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὶς 
λοιπὲς θρησκεῖες τοῦ κόσμου.

Μεταβαίνοντας, λοιπόν, ἀπὸ τὴ θεω-
ρία στὴν πράξη καὶ μέσα ἀπὸ ἐξαιρετικὰ 
δύσκολες καὶ λεπτὲς καταστάσεις, τόσο 
πολιτικές, ἕνεκα τῆς χώρας, στὴν ὁποία 
δραστηριοποιεῖται, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ 
τῆς παγκόσμιας πολιτικῆς καταστάσε-
ως, ὅσο καὶ ἐκκλησιαστικές, ποὺ πολλὲς 
φορὲς φανερώνουν ἀντιφατικὲς ὄψεις, ἀφ’ 
ἑνὸς μὲν στασιμότητας, ἕνεκα τῆς παρε-
ξηγημένης ἀντιλήψεως περὶ τῆς Παραδό-
σεως, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ρευστότητας, ἕνεκα 
τῶν παρατηρούμενων συνεχῶν ἀλλαγῶν 
στὶς σύγχρονες κοινωνίες, ὁ Οἰκουμενικὸς 
Πατριάρχης κατόρθωσε νὰ ἀπεγκλωβίσει 
τὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴν ἐσωστρέφειά της, 
νὰ τὴν τοποθετήσει στὸ κέντρο τοῦ ἐνδι-
αφέροντος ὅλων καὶ νὰ τὴν ἀναδείξει στὸ 
παγκόσμιο ἐκκλησιαστικό, πολιτικό, κοι-
νωνικό, περιβαλλοντολογικὸ γίγνεσθαι, ὡς 
ἀξιόλογο φορέα τῶν ἀξιῶν τοῦ Εὐαγγελί-
ου καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, ποὺ 
μπορεῖ νὰ προσφέρει λόγο παρακλήσεως 
στὸ σύγχρονο ἄνθρωπο.

Ἡ ἐπιτυχία τοῦ ἔργου αὐτοῦ ὑποκρύ-
πτει ἀλλὰ καὶ φανερώνει χωρὶς ἀμφιβο-
λία τὴ χάρη καὶ τὴν καθοδήγηση τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος. Ἐξ ἄλλου ὁ Χριστὸς εἶπε 
στοὺς Ἀποστόλους του ὅτι «χωρὶς ἐμοῦ οὐ 
δύνασθε ποιεῖν οὐδὲν» (Ἰω. 15:5). Εἶναι ἐξ 
ἴσου ἀληθὲς ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρ-
χης εἶναι μία χαρισματικὴ φυσιογνωμία καὶ 
συγχρόνως «ἀνὴρ παρακλήσεως» (Πράξ. 
4:36). Γιὰ ἕνα παρόμοιο ἔργο καὶ μία ὑψηλὴ 
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ἀποστολή, ὅπως αὐτὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχη, δὲν εἶναι ἀρκετὰ μόνο τὰ δι-
οικητικὰ προσόντα, τὰ ὁποῖα εἶναι βέβαιο 
ὅτι διαθέτει ἐκ περισσοῦ ὁ Παναγιώτατος, 
ἀλλὰ ἡ χαρισματική του προσωπικότητα 
τὸν καθιστᾶ σεβαστὸ καί, κατ’ ἐπέκταση, 
καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καθίσταται σε-
βαστὴ στὸ πρόσωπό του. Ὁ λόγος του δια-
κρίνεται γιὰ τὴν παρρησία του, τὴ θεολογι-
κή του ἐμβρίθεια, τὴν καθαρότητά του, τὴν 
εἰλικρίνεια καὶ τὴ μεστότητά του. Ἄλλωστε, 
μέσα ἀπὸ τὴν «ἀδυναμία» τῆς σταυρωμένης 
καὶ τῆς συνεχῶς «ὁμολογούσης» Ἐκκλησίας 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως πηγάζει ἡ πνευ-
ματική της δύναμη, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ συ-
γκριθεῖ μὲ ἔννοιες καὶ καταστάσεις τῆς κο-
σμικῆς ἐξουσίας.

Τὰ πλαίσια μέσα στὰ ὁποῖα ἔχει κινηθεῖ 
ἡ δραστηριότητα τοῦ Πατριάρχη Βαρθολο-
μαίου μποροῦν νὰ χαραχθοῦν μὲ τὸν ἀκό-
λουθο συνοπτικὸ τρόπο:
l Ἔχει ἐκτείνει τὸ ἐκκλησιαστικό του 
ἔργο στὴν ὀργάνωση, τὴ διαποίμανση καὶ 
προστασία τοῦ δικοῦ του ποιμνίου, εἴτε 
αὐτὸ βρίσκεται στὴν Τουρκία, εἴτε στὴ δι-
ασπορά.
l Ἔχει δώσει ἰδιαίτερη βαρύτητα στὴν ἀνά-
πτυξη καὶ ἑδραίωση τῶν πανορθοδόξων 
σχέσεων, τόσο σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο, ὅσο 
καὶ σὲ θεσμικό, καταβάλλοντας συντονι-
σμένες προσπάθειες γιὰ τὴ σύγκληση, ὅσο 
τὸ δυνατὸ συντομώτερα, τῆς Ἁγίας καὶ Με-
γάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
l Ἐπιδεικνύει ἀξιοζήλευτο σεβασμὸ πρὸς 
τὴν κανονικὴ τάξη ἡ ὁποία διέπει τὶς σχέ-
σεις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μεταξύ 
τους, ὅπως συμπεριφερόταν πάντοτε ὁ 
Οἰκουμενικὸς Θρόνος. Ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Κύπρου π.χ. ὀφείλει εὐγνωμοσύνη, γιατί, 
ἄν μπόρεσε νὰ διατηρήσει τὸ Αὐτοκέφα-
λό της μέσα ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς συμπληγά-
δες, αὐτὸ τὸ ὀφείλει ἐν πολλοῖς στὴ μη-
τρικὴ φροντίδα καὶ ἐπιμέλεια τῆς Μητρὸς 
Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.
l Παράλληλα, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος 
ἔχει ἀνοίξει τοὺς ὁρίζοντες γιὰ τοὺς διμερεῖς 

καὶ πολυμερεῖς θεολογικοὺς διαλόγους μὲ 
τὶς ἄλλες Χριστιανικὲς Ὁμολογίες.
l Ἐξ ἄλλου, διεῖδε, περισσότερο παντὸς 
ἄλλου, τὴν ἀνάγκη τοῦ διαθρησκειακοῦ 
διαλόγου, γιὰ νὰ τεθοῦν ὅλες οἱ θρησκεῖες 
στὴ διακονία τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ μὴ ἐπι-
δίδονται σὲ μεταξύ τους συγκρούσεις, ἀφο-
ρισμοὺς καὶ ἑκατέρωθεν ἀποκλεισμούς, 
μὲ καταστροφικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὴν 
ἀνθρωπότητα.
l Ἔχει μεταφέρει τὴ φωνὴ τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας σὲ πολλὰ βήματα, ὅπως στὸ 
Εὐρωκοινοβούλιο, στὸ Ἀμερικανικὸ Κο-
γκρέσο κ.ἀ., καὶ ἔχει ἀναπτύξει ἀξιοθαύμα-
στες πρωτοβουλίες γιὰ τὴν προστασία τοῦ 
φυσικοῦ περιβάλλοντος.
l Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
αὐτοῦ ταγοῦ γιὰ τοὺς νέους εἶναι προφανὲς 
μέσα ἀπὸ ποικίλες ὀργανώσεις συναντήσε-
ων νέων ἢ τὴ χρησιμοποίησή τους σὲ πολλὲς 
ἀποστολὲς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
l Ὁ Μοναχισμὸς συνιστᾶ ἕνα ἀπὸ τὰ 
ὑψηλῆς προτεραιότητας μελήματά του, 
ὅπως ἀποδεικνύεται μέσα ἀπὸ τὴ φροντίδα 
του γιὰ τὶς Μονὲς καὶ τοὺς Μοναχοὺς ἤ Μο-
ναχὲς ποὺ ἐγκαταβιοῦν σ’ αὐτές1.

Θὰ λέγαμε, ἐν κατακλεῖδι ὅτι, ἐπὶ τῶν 
ἡμερῶν τῆς Πατριαρχίας του, «εἰς πᾶσαν 
τὴν γῆν ἐξῆλθεν» τὸ φῶς τοῦ Φαναρίου γιὰ 
τὴν προβολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι πολλάκις ἀναλώνεται 
ὁ ἴδιος ὡς Πατριάρχης, ὅπως καὶ ἡ Μεγά-
λη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ὡς λαμπάδα, 
γιὰ νὰ προσφέρει ἀνιδιοτελῶς τὸ φῶς τῆς 
ἀλήθειας, τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης 
πρὸς ὅλους.  ■

1 Γιὰ τὶς ποικίλες ὄψεις τοῦ ἔργου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχη Βαρθολομαίου παραπέμπουμε καὶ στὸ Τεῦχος 
12 (2011) τῆς «Πνευματικῆς Διακονίας» τῆς Ἱερᾶς Μη-

τροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου, ἐξ ὁλοκλήρου 
ἀφιερωμένο στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη γιὰ τὰ εἴκοσι 
χρόνια τῆς Πατριαρχίας του.
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Η Α.Π. ο νέος Μητρο-
πολίτης Κυρηνείας 
κ. Χρυσόστομος 
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ετά την εκδημία προς Κύριον του 
αειμνήστου Μητροπολίτη Κυ-
ρηνείας κυρού Παύλου, την 1η 
Οκτωβρίου 2011,  και σύμφωνα με 
τις σχετικές πρόνοιες του νέου Κα-

ταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας Κύπρου, προ-
κηρύχθηκαν  εκλογές για την πλήρωση του Μη-
τροπολιτικού Θρόνου της Περιφέρειας Κυρηνείας. 

Στις κάλπες κλήθηκαν να ψηφίσουν οι Ορθό-
δοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι ανήκουν στο πλήρωμα 
της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Κυρηνείας και 
οι οποίοι, δυστυχώς, ευρίσκονται διασκορπισμέ-
νοι, λόγω της Τουρκικής εισβολής και κατοχής, σε 
ολόκληρη την  Κύπρο. 

Κατά το Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύ-
πρου, δεν τίθενται υποψηφιότητες αλλά ο λαός 
έχει το δικαίωμα να υποδείξει τον υποψήφιο, τον 
οποίο θεωρεί ως κατάλληλο, νοουμένου ότι αυτός 
πληροί τις προϋποθέσεις, που ορίζει ο Καταστατι-
κός Χάρτης. Για το σκοπό αυτό, συγκροτήθηκαν 
Ομάδες   Πρωτοβουλίας, οι οποίες και υποστήρι-
ξαν τρεις υποψηφίους: Το Θεοφιλέστατο Χωρεπί-
σκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο, τον Αρχιμανδρίτη 
κ. Βενέδικτο Ιωάννου και τον Αρχιμανδρίτη κ. 

Χρυσόστομο Κυκκώτη. 

Οι εκλογές διενεργήθηκαν το Σάββατο, 19 
Νοεμβρίου 2011, στα καθορισμένα σε όλη την Κύ-
προ εκλογικά κέντρα. Μετά τη διαλογή των ψή-
φων, έλαβαν: Ο Αρχιμανδρίτης κ.  Χρυσόστομος 
Κυκκώτης ποσοστό 43,52 %, ο Αρχιμανδρίτης κ. 
Βενέδικτος Ιωάννου ποσοστό 33,06 % και ο Θεοφι-
λέστατος  Χωρεπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος 
ποσοστό 16,44%. 

Ασφαλώς, τον τελικό λόγο κατά το Καταστα-
τικό της Εκκλησίας, είχε η Ιερά Σύνοδος, η οποία 
και θα επέλεγε, αν υπήρχαν περισσότεροι, τους 
τρεις πλειοψηφήσαντες, ψηφίζοντας τον ένα. 

Την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011, η Ιερά Σύνο-
δος της Εκκλησίας Κύπρου, σε έκτακτη συνεδρία 
της επικύρωσε το αποτέλεσμα των εκλογών. 

Την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011, και μετά την 
τέλεση της θείας Λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Ιωάννη στη Λευκωσία, η  Ιερά Σύνοδος 
συνήλθε εκ νέου υπό την προεδρία του Μακαριωτά-
του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου και εξέλεξε 
το νέο Μητροπολίτη Κυρηνείας. Το αποτέλεσμα της 
μυστικής ψηφοφορίας ήταν το ακόλουθο: ο Αρχι-

ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
ΚΥΚΚΩΤΗΣ
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μανδρίτης κ. Χρυσόστομος Κυκκώτης έλαβε εννέα 
ψήφους, ο Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Μεσαορί-
ας κ.  Γρηγόριος έλαβε έξι ψήφους και ο Αρχιμανδρί-
της κ. Βενέδικτος Ιωάννου έλαβε μία ψήφο. 

Μετά την εκλογή ως Μητροπολίτη Κυρηνείας 
του Αρχιμανδρίτη κ. Χρυσοστόμου Κυκκώτη και 
σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη και πράξη, 
ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης κλήθηκε στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή για την τελετή του Μηνύματος. 
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Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, κλήρος και λαός,  
μετέβησαν στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάν-
νη. Πάνω στην Αγία Τράπεζα, κατά την τυπική δι-
άταξη, τοποθετήθηκε ο Κώδικας των Πρακτικών 
της Ιεράς Συνόδου, όπου ο Προκαθήμενος της Εκ-
κλησίας Κύπρου και τα Συνοδικά Μέλη υπέγρα-
ψαν το Πρακτικό της εκλογής. 

Ο Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ανέ-
γνωσε προς τον Εψηφισμένο Μητροπολίτη Κυρη-
νείας κ. Χρυσόστομο το Μήνυμα της εκλογής του 
Ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυ-
σόστομος, έμπλεος δέους και συγκινήσεως, προ-
σήλθε στον Καθεδρικό Ναό, συνοδευόμενος από 
πατέρες της Ιεράς Μονής Κύκκου, άλλους κληρι-
κούς και πλήθος πιστών. 

 
Ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της σχετικής τελε-

τής, ανέγνωσε το κείμενο αποδοχής της απόφασης 
της Ιεράς Συνόδου, αναφορικά με την εκλογή του,  
επευφημούμενος με το «Άξιος» από μέρους του 
κλήρου και του λαού. 

Ακολούθως, έγινε πομπή από τα Μέλη της Ιε-
ράς Συνόδου, τον κλήρο και τους πιστούς με τον 
Εψηφισμένο προς το Μέγα Συνοδικό της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής, όπου ο νεοεκλεγείς ως Μητροπο-
λίτης εδέχθη τα συγχαρητήρια των Ιεραρχών και 
όλων των παρευρισκομένων. 

Στιγμιότυπα από την Τελετή του Μηνύματος 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στη 
Λευκωσία
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Ημερομηνία χειροτονίας του Εψηφισμένου 
Μητροπολίτη Κυρηνείας ορίστηκε το Σάββατο, 10 
Δεκεμβρίου 2011, στον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγε-
λίστριας στην Παλλουριώτισσα. 

Κατά την εν λόγω ημερομηνία, όλα τα Μέλη 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου, ήτοι οι 
Μητροπολίτες Πάφου κ. Γεώργιος, Κιτίου κ. Χρυ-
σόστομος, Λεμεσού κ. Αθανάσιος, Μόρφου κ. Νε-
όφυτος, Κωνσταντίας κ. Βασίλειος, Κύκκου και 
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, Ταμασού και Ορεινής 
κ. Ησαΐας, Τριμυθούντος κ. Βαρνάβας, οι Θεοφι-
λέστατοι Επίσκοποι Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, 
Αρσινόης κ. Νεκτάριος, Αμαθούντος κ. Νικόλαος, 
Λήδρας κ. Επιφάνιος, Χύτρων κ. Λεόντιος, Νεα-
πόλεως κ. Πορφύριος και Μεσαορίας κ. Γρηγόριος,  
με συλλειτουργούς το Σεβασμιώτατο Μητροπολί-
τη Ρόδου κ. Κύριλλο, ως εκπρόσωπο της Α.Θ.Π. 
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαί-
ου, το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυρήνης κ. 
Αθανάσιο Κυκκώτη, ως εκπρόσωπο της Α.Θ.Μ. 
του Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου, το 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βόστρων και Έξαρ-
χο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Κύπρο κ. 
Τιμόθεο, ως εκπρόσωπο της Α.Θ.Μ. του Πατριάρ-
χη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, και το σχολάζοντα 
Μητροπολίτη πρώην Ναυκράτιδος κ. Κύριλλο, με  
επικεφαλής την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομο πήραν μέρος στο συλλείτουργο, 

Στιγμιότυπο από τη θεία Λειτουργία. Η ομήγυρη των Ιεραρχών, που έλα-
βαν μέρος στη θεία Λειτουργία και στη χειροτονία 

Ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστο-
μος, ενώ δέχεται τις ευχές του Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας και 
Γέροντά του κ.κ. Νικηφόρου
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το οποίο τελέστηκε στον ιερό ναό Παναγίας Ευαγ-
γελίστριας στην Παλλουριώτισσα. 

Στη θεία Λειτουργία παρέστησαν ο Υπουργός 
Παιδείας κ. Γεώργιος Δημοσθένους, ως εκπρόσω-

πος της Κυβέρνησης, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην 
Κύπρο κ. Βασίλης Παπαϊωάννου, εκπρόσωποι των 
θρησκευτικών κοινοτήτων της Κύπρου, Μαρω-
νιτικής, Αρμενικής, Λατινικής, Βουλευτές, Δή-
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μαρχοι των κατεχομένων πόλεων της περιφέρειας 
Κυρηνείας, Αρχηγοί και εκπρόσωποι Κομμάτων, 
ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς  Αντιστράτηγος 
Στυλιανός Νάσης, εκπρόσωποι της Αστυνομίας 
και της Πυροσβεστικής, ο Πρόεδρος της Παγκό-
σμιας Ομοσπονδίας Συνδέσμων, Ομίλων και Κέ-
ντρων της UNESCO, άλλοι εκπρόσωποι Σωμα-
τείων, Οργανώσεων και κοινωνικών συνόλων και 
πλήθος πιστών.  

Κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας ο 
Εψηφισμένος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυ-
σόστομος, κατά τη νενομισμένη τυπική διάταξη, 
κατέθεσε την ομολογία  πίστης ενώπιον της λα-
τρευτικής σύναξης.  Ακολούθως ο Εψηφισμένος,  
προσφερόμενος υπό των πατέρων της Ιεράς Μονής 
Κύκκου Αρχιμανδριτών κ. Αλεξίου και Ανθεμίου, 
οδηγήθηκε εντός του Ιερού Βήματος. 

Κατά την περιφορά του πέριξ της Αγίας Τρά-
πεζας, εβαστάζετο υπό του Γέροντά του, Πανιερω-
τάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. 
Νικηφόρου και του αυτάδελφού του Πανιερωτά-
του Μητροπολίτου Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα 
Κυκκώτη. 

Στη συνέχεια και μέσα σε μια μυσταγωγική 
ατμόσφαιρα τελέστηκε η εις επίσκοπον χειροτονία 
του. 

Ο λαός επευφημούσε διαρκώς το «Άξιος», επι-
κυρώνοντας με τον τρόπο αυτό το τελετουργικό 
της εκλογής και χειροτονίας του. 

Ο πατέρας του Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. 
Χρυσοστόμου κ. Θωμάς Παπαθωμάς (πρώ-
τος αριστερά) και μέλη της οικογένειάς του
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Προς το τέλος της θείας Λειτουργίας τον νε-
οχειροτονηθέντα Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. 
Χρυσόστομο Κυκκώτη, προσφώνησε η Α.Μ. ο 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, ως 
εξής:

Σεβασμιώτατε και λίαν ημίν αγαπητέ 
και περιπόθητε Αδελφέ, Μητροπολίτα Κυ-
ρηνείας κύριε Χρυσόστομε,

Είη ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα 
τού  εν Τριάδι Παναγάθου Θεού, διότι επέ-
βλεψεν επί Σε, και ιδού ότι η Χάρις τού Πα-
ναγίου Πνεύματος, εκφρασθείσα, ψήφοις 
θεηλάτοις   τής Ιεράς ημών Συνόδου, σε ανέ-
δειξε σήμερα στο ύπατο τής ιεροσύνης αξί-
ωμα, και σέ κατέστησε Επίσκοπο τής τλή-
μονος μεν αλλά παλαιφάτου και σεβασμίας 
Μητροπόλεως Κυρηνείας.

Αίνους και ευχαριστίας αναπέμπομε 
προς τον Δομήτορα τής Εκκλησίας Κύριο, 

που σε ανεβίβασε εις το ύψιστο τούτο εκκλη-
σιαστικό αξίωμα, διότι «ουχ εαυτώ τις λαμ-
βάνει την τιμήν αλλά καλούμενος υπό του 
Θεού» (Εβρ.5,4).

Από μέσης καρδίας σε συγχαίρομε, για 
την ύψιστη αυτή εκκλησιαστική τιμή και 
δεόμεθα ταυτόχρονα προς τον Κύριο, όπως 
σε φωτίζει  και σε ενισχύει «εις πάντα, ού 
εάν πορεύη » (Ιησού τού Ναυή 1, 9) και ευ-
λογεί τα έργα σου, ώστε να είναι καρποφόρα 
και ευάρεστα ενώπιόν Του.

Σεβασμιώτατε,

Το αρχιερατικό υπούργημα εξωτερικά 
φαίνεται θελκτικό και μεγαλειώδες. Ασφα-
λώς το να υπηρετεί κανείς την Εκκλησία 
τού Χριστού από μια τέτοια περίοπτη  θέση, 
αποτελεί ύψιστη τιμή και χαρά. Γνώριζε 
όμως ότι αυτό σε καμμία περίπτωση δεν 
προσφέρεται για ικανοποίηση προσωπικών 
φιλοδοξιών ή ανθρώπινων ματαιοδοξιών ή 
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κενόδοξων οραματισμών.

 Αντιθέτως. Το επισκοπικό αξίωμα είναι 
«αιδέσιμόν τε και φοβερόν…..». Και, κατά 
τον χρυσορρήμονα τής Εκκλησίας  Διδά-
σκαλο,  προσφέρεται μόνο για διακονία και 
υπηρεσία προς τον λαό  τού Θεού.  Γνώριζε  
ότι  τούτο περικλείει και αγωνίες και θλί-
ψεις και οδύνες πολλές. Τη σημερινή εόρ-
τια χαρά και γηθοσύνη, πιθανώς, αύριο να 
ακολουθήσουν γογγυσμοί, δοκιμασίες, θλί-
ψεις και κατηγορίες.

Και ενώ εσύ θα επιτελείς τα καθήκοντα 
σου με αφοσίωση και ζήλο, διερευνητικά 
και πολλάκις φιλύποπτα θα στρέφονται 
προς σε τα βλέμματα των ανθρώπων. Διότι, 
κατά τον θείο Χρυσόστομο, «… ο Επίσκο-
πος κάν οργισθή, κάν γελάση, κάν ανέσε-
ως όναρ επιθυμήση, πολλοί οι σκώπτοντες, 
πολλοί οι σκανδαλιζόμενοι, πολλοί οι νο-
μοθετούντες, πολλοί οι των προτέρων με-
μνημένοι, πολλοί οι εις μηδέν αρεσκόμε-
νοι και τα πάντα κακίζοντες» (Υπόμνημα 
εις τας Πράξεις των Αποστόλων, Ομιλία Γ’ 
ε’P.G.60,40 ).

Συνεπώς οφείλεις να επιτελείς τα αρχιε-
ρατικά σου καθήκοντα με μεγάλη προσοχή, 
απέραντη ταπεινοφροσύνη, πραότητα και 
ένθεο ζήλο. «Πρόσεχε  ουν εαυτώ και παντί 
τω ποιμνίω εν ώ το Πνεύμα το Άγιον έθετό 
σε Επίσκοπον, ποιμαίνειν την Εκκλησίαν 
τού Χριστού, ήν περιποιήσατο διά του ιδίου 
αίματος» (Πράξ. 20,28). 

Η σοφή συμβουλή τού ουρανοβάμονα 
Παύλου «Σπούδασον σεαυτόν δόκιμον πα-
ραστήσαι τω Θεώ, εργάτην ανεπαίσχυντον, 
ορθοτομούντα τον λόγον τής αληθείας» (Β’ 
Τιμ. 2,15), ας αποτελεί τη μόνιμη πυξίδα 
και γνώμονα των σκέψεων και των πράξεών 
σου.

Φρόντιζε συνεχώς, ώστε η όλη σου δρά-
ση και βιοτή να είναι μία αδιάλειπτη μίμη-
ση τού Χριστού.

«Δίδαξον εν λόγοις, παραδειγμάτισον εν 

έργοις. Ώτα γαρ τυγχάνει οφθαλμών απι-
στότερα και κενός ο λόγος, εάν μη η πράξις 
συμπαρή».

Ύψιστος στόχος τής ιερατικής μας απο-
στολής είναι  να οδηγήσουμε τις ψυχές του 
ποιμνίου μας στο εύδιο λιμάνι τής σωτηρί-
ας. Γι’ αυτό με ένθεο ζήλο αγωνίζου, ώστε, 
κατά τον μέγαν της Εκκλησίας μας Θεολό-
γο, τον Γρηγόριο τον Νανζιανζηνόν «πτερώ-
σαι ψυχάς, αρπάσαι κόσμου και δούναι Θεώ 
και Θεόν ποιήσαι τον άνθρωπον».

  Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ στην αγω-
νία τής ψυχής μου που έχω για τη νεολαία 
μας.

Όλοι το νοιώθουμε βαθιά ότι αυτή πα-
ραπαίει σε κόσμους αλλότριους και οδηγεί-
ται μέρα με την ημέρα σε κόσμους μακράν 
από τις ζωογόνες και διαχρονικές αξίες τής 
Θρησκείας μας, της Πατρίδας μας και της 
οικογένειάς μας.

Τα υλιστικά και ευδαιμονιστικά ρεύ-
ματα τής Εσπερίας, η χαλαρή ή διαλυμένη 
οικογένεια και η έλλειψη προτύπων συντε-
λούν στη διάπλαση νέων χωρίς ηθική προ-
σωπικότητα και οραματισμούς. Ξένα ήθη 
έχουν εμφιλοχωρήσει στην ψυχοσύνθεσή 
τους με αποτέλεσμα να διολισθαίνουν συνε-
χώς προς  τις απαξίες τής ζωής.    

Γι’ αυτό, επιτακτικό προβάλλει το χρέος 
όλων μας, της Οικογένειας, της Παιδείας 
και –ναι- ιδιαιτέρως της Εκκλησίας, απένα-
ντι στη νεότητα τής Πατρίδας μας. Να τους 
εμφυσήσουμε το ζωογόνο οξυγόνο τού Χρι-
στού και της Ορθοδοξίας. Να τους εμπνεύ-
σουμε πρέπει – λόγω τε και έργω- την πίστη 
προς τις ουράνιες αξίες τής χριστιανικής 
μας Θρησκείας. Να τους βοηθήσουμε να 
συνειδητοποιήσουν ότι η Χριστιανική ζωή 
δεν είναι απλώς μια Θρησκεία που ευαγγε-
λίζεται μια ιδεατή ιδεολογία. Αλλά ταυτό-
χρονα ότι αυτή αποτελεί ένα ευφρόσυνο και 
ευτυχισμένο βίωμα ζωής, το οποίο  και μόνο 
καταξιώνει τον άνθρωπο, γεννά την ελπίδα, 
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και θέτει τις βάσεις για μια αληθινή ευτυχία 
και επιτυχία μέσα στη ζωή. Τότε και μόνο 
αποκτά πληρότητα ζωής ο άνθρωπος!

 Επομένως, πάλιν, κατά τον θείο Παύλο,  
«Τύπος γίνου των πιστών εν λόγω, εν ανα-
στροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστει, εν 
αγνεία» (Α’ Τιμ. 4, 12).

 Σεβαμιώτατε,

 Κατά την εύσημη διά την Κυπριακή Εκ-
κλησία αυτή ημέρα, ηγαπημένε εν Κυρίω 
Αδελφέ, δεν θα ήταν δυνατό να μην εκφρά-
σω τη μέγιστη αγωνία μου, που με διακα-
τέχει για τη χειμαζόμενη Πατρίδα μας. Δυ-
στυχώς, άγιε Αδελφέ, τριάκοντα και επτά 
έτη, μετά την επαίσχυντη και βάρβαρη 
εκείνη εισβολή τής Τουρκίας, διερχόμαστε 
ακόμη τη μεγάλη Παρασκευή των Παθών 
μας. Φαίνεται δε ότι ο ήλιος τής Δικαιοσύ-
νης θα αργήσει να καταυγάσει τους κυπρι-
ακούς ουρανούς. Αντιλαμβανόμεθα και κα-
τανοούμε τόσο την εθνική αγωνία όσο και 
την  έντονη απαισιοδοξία που αισθάνεται ο 
λαός μας. 

Εμείς όμως, ως ζώσα Εκκλησία, δεν πο-
λιτευόμεθα και δεν κρίνομε τα δρώμενα τού 
πολιτικού και ιστορικού γίγνεσθαι, σύμφω-
να με τα ανθρώπινα δεδομένα. Αλλά τα θε-
μελιώνουμε και τα αξιολογούμε με βάση τις 
προσδοκίες μας από τον Θεό της Ελπίδας 
και της Δικαιοσύνης. «Ο Θεός ημών κατα-
φυγή και δύναμις, βοηθός εν θλίψεσι ταις 
ευρούσαις ημάς σφόδρα» (Ψαλμ. 45,2). Και 
πιστεύομε στην παντοδυναμία Του «ότι Κύ-
ριος ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας επί 
πάσαν την γην» (Ψαλμ. 46,3).

Διά τούτο και διακηρύττομε, πάση ψυχή 
και πάση δυνάμει, ότι ύψιστο χρέος τής 
Εκκλησίας δεν είναι μόνο η σωτηρία των 
ψυχών του Ποιμνίου της αλλά και η σωτη-
ρία και η λύτρωση τής Πατρίδος μας από 
τα δεσμά τής Ασιατικής στέπας. Γι’ αυτό 
και βαστάζει επί των ώμων της τού εθνικού 

μαρτυρίου τον Σταυρό και προκινδυνεύου-
σα μάχεται μαζί με το ποίμνιό της διά την 
κατίσχυση των απαραγράπτων δικαιωμά-
των του.

 Η Εκκλησία δεν είναι μόνο η ταμειού-
χος της Αγάπης αλλά και της Δικαιοσύνης 
και της Ελευθερίας και όλων των άλλων 
αξιών της ζωής. Συνεπώς σε καμμία περί-
πτωση δεν θα δεχθεί να απεμπολήσει τα δι-
καιώματα τής πεφιλημένης επαρχίας τής 
Κερύνειας ούτε και των άλλων κατεχομέ-
νων εδαφών μας. 

Θέλω να έχεις υπόψη σου, Πανιερώτα-
τε,  ότι οι ψυχές του προκατόχου σου, αοιδί-
μου Μητροπολίτου Κυρηνείας Λαυρεντίου, 
και του, εσχάτως κοιμηθέντος μακαριστού 
Παύλου, θα φτερουγίζουν ύπερθεν τού μαρ-
τυρικού σου Θρόνου, τον οποίο αγίασε  ο 
μεν πρώτος με  τον ηρωικό του θάνατο, ο δε 
δεύτερος με το αγωνιστικό του φρόνημα και  
σθένος και θα σού υπομιμνήσκουν αενάως 
το προς τη δουλωθείσα Πατρίδα  μας βαρύ-
τατο χρέος σου.

Γι’ αυτό, αδιαλείπτως αγωνίζου τον ιερό 
υπέρ της Πατρίδας και της Ελευθερίας της 
αγώνα, μέχρις ότου στους γλαυκούς ουρα-
νούς της πανέμορφης Κερύνειας μας ανατεί-
λει η χρυσόπτερος Ίρις που θα αναγγείλει 
το φέγγος της ποθεινής ημέρας, της εθνικής 
μας απολυτρώσεως και δικαιώσεως!

Και νυν, προσφιλέστατε και περιπόθη-
τε, Πανιερώτατε Μητροπολίτα Κυρηνείας 
κ. Χρυσόστομε, χείρας ικέτιδας υψώνω 
προς τον Ουράνιο της Εκκλησίας Δομήτο-
ρα και δέομαι και παρακαλώ,  όπως ο Κύ-
ριος ευλογεί τα θεοφιλή σου έργα και όπως 
σε φωτίζει, σε ενδυναμώνει και σε κρατύνει 
εν παντί, επ’ αγαθώ της Εκκλησίας και τής 
Πατρίδας μας.

«Έντεινον λοιπόν και κατευοδού» και  
αρχιεράτευε επί έτη πλείστα.  Και έστω Σοι 
ευλογημένη υπό τού Αρχιποίμενος Χριστού 
η αρχιερατική σου Ποιμαντορία. Αμήν.
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ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Απαντώντας, με πολλή συγκίνηση,  ο Πανιε-

ρώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστο-
μος, είπε:

«Ἀκοήν μέν ὠτός ἤκουόν σου τό πρότερον, 
νυνί δέ ὁ ὀφθαλμός μου ἑώρακέ σε· διό ἐφαύ-
λισα ἐμαυτόν καί ἐτάκην, ἥγημαι δέ ἐμαυτόν 
γῆν καί σποδόν». (Ἰώβ 42,5-6)

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατε Ἅγιε Ἐκπρόσωπε τῆς ΑΘΠ τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, κ. Κύριλλε,
Πανιερώτατοι,
Σεβασμιώτατοι,
Θεοφιλέστατοι,
Ἐξοχώτατοι,
Ἐνδοξότατοι,
Ἐντιμολογιώτατοι,
Ἐλλογιμώτατοι,
Λαέ τοῦ Θεοῦ ἠγαπημένε καί περιούσιε, λαέ 

τῆς Κερύνειας! 

Ἡ φωνή τοῦ πολυπάθου καί πολυάθλου 
Ἰώβ ὑπηχεῖ εἰς τήν ἐσωτερικήν μου ὕπαρξιν, 
κατά τήν ἱεράν ταύτην στιγμήν, ὡς φωνή μυ-
στηριώδης, ὑπερκοσμία, ἀπό τοῦ βάθους τῆς 
Παλαιᾶς ποτέ Διαθήκης. Καί ἰδού, ὅτι τῇ χάρι-
τι τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος, 
ἐπινεύσει τῆς σεπτῆς καί εὐμενοῦς ψήφου τῶν 
Ἁγίων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων καί ὁμοθύμῳ καί 
ἐπιεικεῖ ψήφῳ τῶν ἐκ τῆς θεοσώστου καί κατε-
χομένης Ἐπαρχίας Κερυνειωτῶν προσφύγων 
ἀδελφῶν ἡμῶν, ἐξελέγην πρό τινος κανονικός 
Μητροπολίτης καί Ποιμενάρχης τῆς Ἁγιωτάτης 
Μητροπόλεως Κυρηνείας. 

Ἐν συντριβῇ καρδίας καί ἐν ταπεινώσει 
φρονήματος ἵσταμαι ἐνώπιον τῆς Ὑμετέρας γε-
ρασμίας Μακαριότητος καί πρό τῶν Πυλῶν τοῦ 
Ἁγίου Θυσιαστηρίου, λαβών Θεοῦ Δῶρον, τήν 
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χάριν τῆς Ἀρχιερωσύνης, καί, ἐν θερμῇ ἐξαγο-
ρεύσει, διαδηλώνω τά διακατέχοντά με ἀνάμει-
κτα αἰσθήματα.

Ὁ λογισμός μου ἀνατρέχει εἰς τό παρελθόν, 
εἰς χρόνους παρῳχημένους, ὅτε ὡς πρόσφυγες 
ἐν τῇ ἰδίᾳ ἡμῶν πατρίδι ἐκλαύσαμεν πικρῶς ἐπί 
τῶν ἐρειπίων, ζητοῦντες ἐναγωνίως τό δίκαιον, 
καί ἐκ τῆς διεθνοῦς νομιμότητος λόγον τινά πα-
ραμυθίας καί παρακλήσεως, ἔργα ἀγάπης καί 
συμπαραστάσεως, στηρίξεως καί ἐνισχύσεως, 
ἀλλά εἰς μάτην! 

Πλανώμενοι, λοιδορούμενοι ὑπό πάντων, 
κακουχούμενοι, διωκόμενοι, ὑστερούμενοι, 
θλιβόμενοι ἐπορεύθημεν ἐν μέσῳ δοκιμασιῶν 
πολλῶν καί ἐξήλθομεν εἰς κατάστασιν νέαν 
κατά τό τοῦ Θεοῦ μέγα καί πλούσιον ἔλεος.

Ὡς νεαρός, ἐραστής τῆς θύραθεν παιδεί-
ας, ἐμιμνησκόμην τῶν τοῦ Ἰσοκράτους λόγων: 
«Ὥσπερ γάρ τήν μέλιτταν ὁρῶμεν ἐφ᾿ ἅπαντα 
μέν τά βλαστήματα καθιζάνουσαν, ἀφ᾿ ἑκάστου 
δέ τά βέλτιστα λαμβάνουσαν, οὕτω δεῖ καί τούς 
παιδείας ὀρεγομένους μηδενός μέν ἀπείρως 
ἔχειν, πανταχόθεν δέ τά χρήσιμα συλλέγειν». 
Καί ὡς σπουδαστής τῆς ἱερᾶς ἐπιστήμης εἶχον 
εἰς τόν νοῦν καί τήν καρδίαν τούς θεηγόρους λό-
γους τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Ἡ τῶν γραφῶν 
ἀνάγνωσις, τῶν οὐρανῶν ἐστίν ὑπάνοιξις».

Εἰσερχόμενος δέ εἰς τάς τάξεις τῆς Ἐκκλη-
σίας ὡς νεαρός διάκονος διηκόνουν τόν Πανιε-
ρώτατον Μητροπολίτην Κύκκου κύριον Νικη-
φόρον καί ὡς πρεσβύτερος καί Διδάσκαλος τῆς 
Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἐκήρυττον καί εὐηγγε-
λιζόμην τάς αἰωνίους ἀληθείας τῆς πίστεως ἐν 
ἐκκλησίαις καί ἐν ἐκπαιδευτηρίοις.

Ταπεινή καί ἀθόρυβος ὑπῆρξεν ἡ ἐκκλησια-
στική διακονία μου καί ὡς τοιαύτη θέλει παρα-
μεῖναι πρός δόξαν Θεοῦ καί εἰς ὑπηρεσίαν τοῦ 
λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅν σήμερον καλοῦμαι, ἵνα δια-
κονήσω καί ποιμάνω θεαρέστως.

Ἐν συναισθήσει δέ τῆς προσγενομένης μοί 
τιμῆς, εὐγνώμων στρέφεται ἡ καρδία μου πρός 
τήν Ὑμετέραν πολιάν καί γερασμίαν Μακαριό-
τητα, τόν Προκαθήμενον τῆς κατά Κύπρον κα-
θολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τόν δοκι-
μάσαντά με πολλάκις καί πολυτρόπως.

Εὐλαβῶς ὑποβάλλω τόν ἄπειρον σεβασμόν 
μου πρός τούς συγκροτοῦντας τήν Ἁγίαν καί 
Ἱεράν Σύνοδον Πανιερωτάτους καί Θεοφιλε-
στάτους Ἀρχιερεῖς, τούς τόν καλόν ἀγῶνα ἀγω-
νιζομένους.

Βαθεῖαν ἀποδίδω τιμήν καί ἀγάπην πρός τόν 
Πανιερώτατον Μητροπολίτην Κύκκου καί Τηλ-

λυρίας κύριον Νικηφόρον καί πρός τόν ἐν πολ-
λοῖς ἀγαπητόν Πανιερώτατον Μητροπολίτην 
Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κύριον Ἠσαΐαν καί πρός 
ὅλην τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Βασιλικῇ καί Σταυροπηγι-
ακῇ Μονῇ τοῦ Κύκκου ἐνασκουμένην Ἀδελφό-
τητα, διά τά ὅσα πλεῖστά μοι προσέφερον.

Ἐνδόμυχον ἐν Κυρίῳ ἀσπασμόν ἀπό καρδί-
ας σπεύδω νά προσφέρω πρός τόν Πανιερώτα-
τον Μητροπολίτην Λεμεσοῦ κύριον Ἀθανάσιον, 
τόν κατά τούς χρόνους τῆς νεότητός μου πνευ-
ματικῶς καθοδηγήσαντά με καί συμμαρτυρή-
σαντά με κατά τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν μου. 
Ἡ εὐγνωμονοῦσα ψυχή μου αἰσθάνεται ἤδη τήν 
ἀνάγκην νά ἀπευθύνῃ υἱϊκά σεβάσματα πρός 
τόν πολιόν καί γεραρόν γέροντα Ἀθανάσιον, 
Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς καί Σεβασμίας Μονῆς 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ θεοκρεμμάστου, καί 
τῆς περί Αὐτόν τιμίας Συνοδείας.

Ἐκ μέσης καρδίας εὐχαριστῶ τόν Σεβασμιώ-
τατον Μητροπολίτην Ρόδου κύριον Κύριλλον, 
ἐκπρόσωπον τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης καί προ-
σκυνητῆς μοι Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, διά 
τήν ἐμπράγματον ἐν Βιέννῃ στήριξιν καί συ-
μπαράστασίν του ὡς καί διά τήν ἐνταῦθα αὐτοῦ 
παρουσίαν.

Εὐχαριστίας ἀπευθύνω πρός τούς τιμήσα-
ντάς με διά τῆς παρουσίας αὐτῶν, ἐντιμολογιώ-
τατον Πρόεδρον τῆς Παγκοσμίου Ὁμοσπονδί-
ας Συνδέσμων, Ὁμίλων καί Κέντρων UNESCO, 
τούς ἐξοχωτάτους Πρέσβεις καί Πολιτειακούς 
ἄρχοντας.

Τί δέ νά εἴπω διά τήν χαρμόσυνον συρροήν 
ὑπό τούς θόλους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς 
θεοσώστου ἡμῶν Ἐπαρχίας Κυρηνείας, ὅστις 
μέ ἐτίμησε διά τῆς ψήφου του καί νυνί, δεχόμε-
νος χαρᾶς εὐαγγέλια ἐπί τῇ εἰς Ἐπίσκοπον χει-
ροτονίᾳ τοῦ νέου Ποιμενάρχου αὐτοῦ, συγκινεῖ 
βαθύτατα καί κατανύσσει τήν καρδίαν μου;

Μετ᾿ εὐγνωμοσύνης μνημονεύω τῶν ὀνομά-
των:
l Τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
κυροῦ Χρυσοστόμου ἀπό τῶν χειρῶν τοῦ ὁποί-
ου ἐδέχθην τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν.
l Τοῦ Μακαριστοῦ καί ἀλήστου μνήμης πολυ-
κλαύστου Μητροπολίτου Αὐστρίας κυροῦ Μι-
χαήλ, ὅστις μέ περιέβαλε μετά πατρικῆς ἀγάπης 
κατά τήν τριετῆ διακονίαν μου ἐν Βιέννῃ καί 
παρά τούς πόδας τοῦ ὁποίου πολλά ἐδιδάχθην, 
πρωτίστως τήν ἄνευ ὅρων καί ὁρίων ἀφοσίωσιν 
εἰς τήν Ἐκκλησίαν.
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l Τῆς Μακαριστῆς Μητρός μου Ἀνδρονίκης, 
ἧς τήν ψυχήν ἐπληροφόρησεν ὁ Θεός, κατά τήν 
ἡμέραν τῆς ἐκλογῆς, περί τῆς ἐπιφυλασσομένης 
μοι ὑπό τῆς θείας χάριτος τιμῆς καί ἀξίας, διό καί 
χαρίεσσα, λαμπρά ὡς λαμπάς ἀκτινοβολοῦσα, 
ἐφάνη ὄρθρου βαθέως κατ᾿ ὄναρ τοῖς λοιποῖς.

Εὐχαριστίας ὀφείλω πρός τήν Α.Θ.Π. τόν 
Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, 
ὅστις πολλάκις μέ ἐστήριξε μετά πατρικῆς ἀγά-
πης, ἐπιδεικνύων ἐνδιαφέρον διά τήν πορείαν 
τῶν σπουδῶν μου. Ἡ υἱική ἀγάπη καί ὁ σεβα-
σμός μου πρός τό Σεπτόν Αὐτοῦ πρόσωπον καί 
πρός τόν θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου θά ἀποτελοῦν βασικά στοιχεῖα τῆς Ἀρχιε-
ρατικῆς μου διακονίας.

Εὐχαριστῶ τόν πατέρα μου Θωμᾶν Παπα-
θωμᾶν, γνήσιον ἀγωνιστήν τῆς πατρίδος καί τῆς 
ζωῆς, τόν εὐγνωμονῶ διά «τό ζῆν», τούς δέ διδα-
σκάλους, καθηγητάς καί πανεπιστημιακούς 
διδασκάλους μου διά «τό εὖ ζῆν». Εὐχαριστῶ ἐκ 
βάθους καρδίας τά ἀδέλφια μου, ἅτινά με στε-
ροῦνται, ἕνεκα τῶν πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν 
διακονημάτων. Εὐχαριστῶ τήν Ἀγγλικήν Σχολήν 
Λευκωσίας καί τούς μαθητάς αὐτῆς διά τήν συ-
νεχιζομένην ἀγαστήν συνεργασίαν. Εὐχαριστῶ 
δέ καί ἐκ μέσης καρδίας ἅπαντας τούς παρευ-
ρισκομένους καί τούς δἰ  εὐλόγους αἰτίας ἀπο-
λειφθέντας.

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα! 
Καλοῦμαι σήμερον εἰς διαδοχήν τοῦ μακα-

ριστοῦ προκατόχου μου κυροῦ Παύλου, ὅστις 
ἐπί σειράν ἐτῶν ἀνάλωσεν ἑαυτόν εἰς τόν ἀγῶνα 
ὑπέρ τῶν δικαίων τοῦ λαοῦ μας, τῶν δικαίων 
τοῦ λαοῦ τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας Κυρηνείας 
καί τῶν ἁπανταχοῦ ἐκτοπισμένων προσφύγων 
ἀδελφῶν μας.

Ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης Παῦλος συ-
νετάχθη μετά τῶν ἀοιδίμων Ἀρχιερέων εἰς τήν 
χορείαν τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν, οἵτινες εἰς χαλε-
πούς καί δυσχειμέρους καιρούς διά τό γένος 
προσέφεραν τούς ἑαυτούς των ὡς θυσίαν ὁλο-
καυτώματος. Νῦν δέ εὑρίσκονται εἰς τάς οὐρα-
νίους μονάς καί πρεσβεύουσιν ὑπέρ ἡμῶν.

Ἑπόμενος τοῖς Ἁγίοις ἐν Κυρηνείᾳ Ἀρχιε-
ρεῦσι, καλοῦμαι ἵνα βαδίσῳ ἀπό τῆς σήμερον 
τήν ὁδόν τήν στενήν καί τεθλιμμένη τοῦ ἀγῶνος 
ὑπέρ τῆς ὑπερασπίσεως τῶν δικαίων καί τῶν 
δικαιωμάτων τῶν ἁπανταχοῦ Κερυνειωτῶν καί 
τῶν λοιπῶν προσφύγων, τῶν ἐν ἁπάσῃ τῇ Νήσῳ 
ἡμῶν καί ἀλλαχοῦ διεσκορπισμένων.

Ἀγαπητοί Κερυνειῶτες, πρόσφυγες ἀδελ-
φοί μου, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Ἐξέρχομαι πρός ὑμᾶς, οὐχί βεβαίως ξένος 
πρός ξένους ἀλλ᾿ ὡς οἰκεῖος, γέννημα θρέμμα 
τῆς γῆς τῆς Ἐπαρχίας Κυρηνείας, γνήσιος ἀδελ-
φός, καί ἐναγωνίως κραυγάζω:

Στῶμεν καλῶς! 37 ἔτη σκληρᾶς δοκιμασί-
ας δέν ἐπτόησαν τήν γνησίαν φωνήν τῆς ἐπι-
στροφῆς εἰς τήν κατεχομένην Κερύνειαν μας.

Τά χωριά μας: Λιβερά, Ὄρκα, Κορμακί-
της, Ἁγία Εἰρήνη, Βασίλεια, Πάναγρα, Διόριος, 
Μύρτου, Καρπάσια, Ἀσώματος, Κοντεμένος, 
Καραβᾶς, Λάπηθος, Παλαιόσοφος, Λάρνακας 
τῆς Λαπήθου, Ἀγριδάκι, Καμπυλή, Σύσκληπος, 
Ἅγιος Ἑρμόλαος, Μότιδες, Ἐλιά, Φτέρυχα, Πυ-
λέρι, Κρηνί, Φώττα, Ἅγιος Γεώργιος, Τέμπλος, 
Τριμίθι, Κάρμι, Ἀγύρτα, Κιομορτσιοῦ, Πάνω 
Δίκωμο, Κάτω Δίκωμο, ἡ Πόλη τῆς Κερύνειας, 
Θέρμια, Καράκουμι, Καζάφανι, Ἅγιος Ἐπίκτη-
τος, Μπέλλα Παΐς, Συγχαρί, Βουνό, Κουτσο-
βέντης, Κλεπίνη, Τραπέζα, Ἅγιος Ἀμβρόσιος, 
Χάρτζια, Καλογραία, μῆτρες πολιτισμοῦ καί 
φορεῖς τοῦ πνεύματος καί τῆς παραδόσεως, 
δέν εἶναι χαμένες καί ἀλησμόνητες Πατρίδες! 
Ἡ Ἐπαρχία Κυρηνείας εἶναι ἡ γῆ τῶν προγόνων 
ἡμῶν, ἡ γῆ τῶν ἁγίων ἡμῶν, ἡ γῆ τῆς νεωτέρας 
γενεᾶς τῶν Κερυνειωτῶν, οἵτινες ἐγεννήθησαν 
εἰς τήν προσφυγιάν καί ἐστερήθησαν τῆς συν-
δέσεως μετά τῶν παραδόσεων τοῦ τόπου των. Ἡ 
Κερύνεια δέν εἶναι δεδομένη, οὐδέ καί εὔκολη 
λεία, θῦμα τῶν καιρῶν καί τῶν περιστάσεων. 
Ἀξίζει τοῦ προσήκοντος αὐτῇ σεβασμοῦ καί τῆς 
ὀφειλομένης τιμῆς. Οἱ Κερυνειῶται δέν εἶναι 
δευτέρας ποιότητος πολῖται ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτῶν 
πατρίδι.

Ἡ γῆ τῆς Κερύνειας δέν τεμαχίζεται οὔτε 
διχοτομεῖται. Ἡ Ἐπαρχία Κυρηνείας δέν γνωρί-
ζει κομμάτια καί κόμματα. Ἡ λέξις «Κερύνεια» 
εἶναι ἡ ἑνοποιός δύναμις πού ὑπόσχεται τήν 
ἑνότητα τῶν Κερυνειωτῶν, πού προσδοκᾶ τήν 
ἐπιστροφήν τῶν ἑαυτῆς προσφυγοποιημένων 
καί ἀγνοουμένων κατοίκων, πού ἀντιμάχεται 
τά ἄδικα, διά τόν λαόν, προτεινόμενα σχέδια 
λύσεως καί ἀγωνίζεται σθεναρῶς τόν ἀγῶνα τόν 
καλόν διά τήν εἰρήνην, τήν εὐημερίαν καί τήν 
ἀσφάλειαν.

Τό ἡμέτερον βλέμμα καθημερινῶς εἶναι 
στραμμένον εἰς τήν γῆν τοῦ Κερυνειώτικου 
μαρτυρίου, τοῦ σταυροῦ, πού ἀναμένει τήν 
Ἀνάστασιν! 

Μέ τοιαῦτα αἰσθήματα, καταρχόμενος τῆς 
ἱερᾶς διακονίας μου εἰς τήν νῆσον ἡμῶν, ἐπι-
θυμῶ νά δηλώσω πρός πάντας ὑμᾶς, ὅτι ἔσο-
μαι ἐν μέσῳ ὑμῶν ὡς ἀδελφός καί φίλος, τοῦ δέ 
δοκιμαζομένου  καί πολυάθλου τῆς Κυρηνείας 
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λαοῦ, πατήρ στοργικός, οὐχί καθ᾿ ὑπεροχήν λό-
γου ἤ ἐξουσίας, ἀλλ᾿ ἐν πνεύματι εὐαγγελικοῦ 
ποιμένος, διά νά ἐφαρμόσω τό ποιμαντορικόν 
πρόγραμμα, πού συνοψίζεται, εἰς τό κηρύτ-
τειν ἀγάπην σεσαρκωμένην καί θυσιαζομένην 
τοῖς πᾶσι, ἤτοι τόν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν 
ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα, δίδων ὑμῖν καί 
τήν ἐλπίδα τῆς γλυκείας ἐπιστροφῆς εἰς τάς πα-
τρογονικάς ἡμῶν ἑστίας.

Ἐν τῷ πνεύματι δέ τούτῳ «θέτω τήν χεῖρα 
ἐπί τό ἄροτρον» (Λουκ. θ́ , 62) καί ἄρχομαι τήν 
ταπεινήν ἀρχιερατικήν διακονίαν μου, μέ ἰσχυ-
ράν τήν ὑπόμνησιν νέων ὑποχρεώσεων, ὑπείκων 
καί πειθαρχῶν εἰς τήν ἐπιτάσσουσαν φωνήν 
τῆς Ἁγιωτάτης κατά Κύπρον Ἐκκλησίας, πρός 
ἐξυπηρέτησιν τῶν ἁγίων σκοπῶν της καί πρός 
ἐπιτέλεσιν τοῦ ἱεροῦ πρός αὐτήν καθήκοντος, 
καί δηλώνω ὅτι ἀόκνως θά ἐργάζωμαι καί περι-
φέρωμαι καθ᾿ ἅπασαν τήν νῆσον, στηρίζων, ἐνι-

σχύων καί παραμυθῶν τούς Κερυνειώτας ἀδελ-
φούς μου, καί δή τούς νέους, οἵτινες, ἐν μέσῳ 
κρίσεων πολλῶν, ἐπιζητοῦν ἐναγωνίως στερεά 
πρότυπα.

Πρός τούτοις ἐπικαλοῦμαι πρός τήν ἐλαχι-
στότητά μου τήν εὐλογίαν τοῦ Θείου Δομήτορος 
τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, τάς θεοπειθεῖς εὐχάς τῆς 
Ὑμετέρας Μακαριότητος, καί τήν ἀμέριστον 
συμπαράστασιν τῶν ἁγίων Συνοδικῶν Ἀρχιερέ-
ων.

Ταῦτα πάντα θά συνιστοῦν ἐφεξῆς δἰ  ἐμέ, 
τόν ἐλάχιστον ἐν Ἱεράρχαις, πνευματικόν νάμα, 
πηγήν ἀνέναον, προχέουσαν καί ἀναψυχοῦσάν 
με ἐν ταῖς δυσχερείαις τῆς ποιμαντορίας μου 
καί θά ἀποτελοῦν ἅμα τήν μόνην ἀσφάλειαν 
τοῦ παρόντος καί τήν ἐγγύησιν τοῦ μέλλοντος 
τῆς Μητροπολιτικῆς Ἐπαρχίας τῆς πολυπάθου 
καί πολυάθλου Κερύνειας μας καί τῆς ὑπευθύ-
νου ἀρχιερατικῆς διακονίας μου».

Στιγμιότυπα από την άφιξη του νέου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου στον ιερό ναό 
Αγίου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιάς, προσωρινή έδρα της Μητροπόλεως Κυρηνείας

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
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Το απόγευμα του Σαββάτου, 10 Δεκεμβρίου 
2011, και στις 4 μ.μ., ο νέος Μητροπολίτης Κυ-
ρηνείας κ. Χρυσόστομος μετέβη, συνοδευόμε-
νος υπό Ιεραρχών, κληρικών και πιστών,  και 
εκπροσώπων των προσφυγικών σωματείων των 
κατεχομένων πόλεων και κοινοτήτων της Μη-
τροπολιτικής  του Περιφέρειας στον ιερό ναό 
του Αποστόλου Βαρνάβα, του Ιδρυτή και Προ-
στάτη της Εκκλησίας Κύπρου,  στην Κοκκινο-

τριμιθιά, όπου εκεί ορίστηκε υπό της Ιεράς Συ-
νόδου ως προσωρινή η έδρα της Μητροπόλεως 
Κυρηνείας. (Να σημειωθεί εδώ ότι οι κοινότητες 
Κοκκινοτριμιθιάς, Μάμμαρι και ο προσφυγι-
κός Συνοικισμός Αγίου Μάμα Κοκκινοτριμι-
θιάς  παραχωρήθηκαν εκ της Αρχιεπισκοπικής 
Περιφέρειας στη Μητρόπολη Κυρηνείας «άχρι 
καιρού»).

Στον ιερό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα 
Κοκκινοτριμιθιάς, μέσα σε μια φορτισμένη και 
κατανυκτική ατμόσφαιρα, όπου υπήρχε το αδι-
αχώρητο, λόγω του πλήθους του λαού, και εν 
μέσω των επευφημιών «Άξιος», έγινε η καθιερω-
μένη τελετή της Ενθρόνισης του νέου Μητροπο-
λίτη. Ο Βυζαντινός Χορός της Ιεράς Μονής Κύκ-
κου έψαλλε τους σχετικούς ύμνους. 

Το νέο Μητροπολίτη, εξ ονόματος του Μα-
καριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυ-
σοστόμου, προσφώνησε, κατά την ενθρόνισή 
του, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. 
Γεώργιος, ο οποίος στο σχετικό λόγο του ανα-
φέρθηκε στο μέγιστο του αξιώματος, το οποίο 

το Πνεύμα το Άγιο τον καταξίωσε αλλά και στο 
επίπονο και δύσκολο έργο, το οποίο αναλαμ-
βάνει και πρέπει να φέρει σε πέρας ο νέος Μη-
τροπολίτης, τόσο από πλευράς εκκλησιαστικής 
όσο και από πλευράς εθνικής, εφόσον η Μητρό-
πολη Κυρηνείας ευρίσκεται υπό Τουρκική κα-
τοχή. Ιδιαίτερα ο Μητροπολίτης Πάφου επεσή-
μανε στο νέο Μητροπολίτη τους κινδύνους που 
διατρέχει η πόλη και περιφέρεια της Κερύνειας 
να παραμείνει υπό Τουρκική κυριαρχία, λέγο-
ντας χαρακτηριστικά: «Αν χαθεί η Κερύνεια, θα 
χαθεί όλη η Κύπρος».  Του διερμήνευσε ακόμη 
τους αγώνες και τις θυσίες των προκατόχων του 
Μητροπολιτών εθνομάρτυρα Λαυρεντίου, ο 

Ο κατάμεστος ναός του Αποστόλου Βαρνάβα Δασουπόλεως κατά την ενθρόνιση του νέου Μη-
τροπολίτου Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου
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οποίος καρατομήθηκε από τους Τούρκους στις 
9 Ιουλίου 1821, και Γρηγορίου και Παύλου,  και  
του υπέμνησε τη μακραίωνη ιστορική και ελλη-
νική φυσιογνωμία της επαρχίας του. 

Αντιφωνώντας ο ενθρονισθείς Μητροπο-
λίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, ανέφερε ότι 
έχει επίγνωση του μεγέθους των καθηκόντων, τα 
οποία αναλαμβάνει τόσο από θρησκευτικής όσο 
και από εθνικής άποψης. Προκειμένου όμως να 
αντεπεξέλθει των δυσκολιών, ώστε να διακο-
νήσει το λαό του Θεού, τόνισε ότι έχει μάθει να 
αφήνει χώρο στην καρδιά και στη ζωή του για 
την παρουσία και τη χάρη του Αγίου Πνεύμα-
τος. Και όταν μας αγκαλιάζει η χάρη του Θεού, 
τότε βλέπουμε καθαρά, υπογράμμισε.  Κατέθε-
σε επίσης ότι κέντρο αναφοράς του θα είναι το 
πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όπως ακριβώς 
διδάσκει το Ευαγγέλιο, με ενοποιό δύναμη την 
εντολή της αγάπης. Έτσι, κατέθεσε, θα μπο-
ρεί να υπάρχει και συνεργασία και ενότητα σε 
όλους τους τομείς. Ιδιαίτερα και σε ό,τι αφορά το 
εθνικό μας ζήτημα, ο νέος Μητροπολίτης Κυρη-
νείας τόνισε ότι χρειάζεται λεπτή πολιτική  και 
εκκλησιαστική διπλωματία μέσα από μια σωστή 
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προσέγγιση. Τα προβλήματα δεν λύνονται με 
φωνές και συνθήματα, είπε. Πρέπει να κερδίσο-
με, υπέμνησε, το σεβασμό των άλλων και να εξη-
γήσομε στους ξένους τα δίκαια και δικαιώματά 
μας, για να μας σεβαστούν και έτσι να πετύχομε 
στον αγώνα μας.  Ακολούθως αναφέρθηκε στους 
προκατόχους του και υπογράμμισε τη θυσία του 
εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Κυρηνείας Λαυρε-
ντίου αλλά και διερμήνευσε το εκκλησιαστικό 
και εθνικό έργο, που επιτέλεσαν οι προκάτοχοί 
του Μητροπολίτες Γρηγόριος και Παύλος. Σε κά-
ποια αποστροφή του λόγου του, και μέσα σε μια 
ατμόσφαιρα έντονης  συγκίνησης, υπέδειξε τη 
ράβδο (το μπαστούνι) που κρατούσε, λέγοντας 
ότι αυτό πήρε μόνο από τη Μητρόπολη, φεύγο-
ντας ως πρόσφυγας ο μακαριστός προκάτοχός 
του Γρηγόριος. Αυτό τώρα κρατώ και εγώ, είπε, 
για να μου υπενθυμίζει το χρέος μου ότι θα πρέ-
πει με αυτό και μαζί με το λαό της Κερύνειας 
να πορευθούμε την ημέρα της επιστροφής μας,  
πίσω στα σπίτια, στις εκκλησίες και στις περι-
ουσίες μας στη γη της Κερύνειας. Κάλεσε επί-
σης τους Κερυνειώτες να είναι όλοι ένα σώμα, 
ώστε να μη σβήσει η ελπίδα της ευλογημένης 
επιστροφής στις εστίες μας. 

Τελειώνοντας τόνισε ότι εισπράττει την αγά-
πη του λαού του, όπως και των κατοίκων της μι-
κρής τώρα περιφέρειάς του, και ότι θα αναλώ-
σει όλες τις δυνάμεις του, για να ανταποκριθεί 
στις προσδοκίες της Εκκλησίας και της Πατρί-
δας. Δεν παρέλειψε ακόμη ο νέος Μητροπολίτης 
να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς όλους και 
ιδιαίτερα προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και τον Πανιερώ-
τατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. 
Νικηφόρο. 

Το νέο Μητροπολίτη σε σύντομη αναφορά 
του προσφώνησε και ο εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. 
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-
λομαίου Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, ο 
οποίος μετέφερε τα συγχαρητήρια του Πανα-
γιωτάτου και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα 
διακονήσει ως εκφραστής των παραδόσεων του 
Γένους. Τον διαβεβαίωσε, επίσης, ότι θα έχει ως 
βακτηρία του τις ευχές και ευλογίες της Α.Θ.Π. 
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-
μαίου. H προσφώνηση του Μητροπολίτου Ρό-
δου έχει ως εξής:

«Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Κυρηνείας κ. 
Χρυσόστομε, λίαν ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφε,

Σεπτῇ ἐντολῇ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Πανα-
γιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἡμῶν 

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, εἶχα τήν ὑψηλήν τιμήν 
τῆς ἐκπροσωπήσεως Αὐτοῦ, κατά τήν ἱεράν 
στιγμήν τῆς γενομένης τήν πρωΐαν χειροτονί-
ας σου εἰς Ἐπίσκοπον καί Μητροπολίτην τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας, Ἐπαρχίας 
ἱστορικῆς καί εὐκλεοῦς τῆς ἁγιωτάτης κατά 
Κύπρον Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Ἐκ προσώπου πάλιν αὐτοῦ παρίστα-
μαι καί κατά τήν εὔσημον ταύτην στιγμήν τῆς 
ἐνθρονίσεώς σου, ἐν τῇ προσωρινῇ ἕδρᾳ σου, 
μεταφέρων ἐγκάρδιον χαιρετισμόν πρός τήν 
Αὐτοῦ Μακαριότητα, τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἰου-
στινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον 
καί τά μέλη τῆς τιμίας περί Αὐτόν Ἱεραρχίας, 
πρός σέ δέ συγχαρητηρίους προσρήσεις διά τήν 
ἐπαξίαν προαγωγήν σου εἰς τόν Μητροπολιτι-
κόν Θρόνον τῆς Κυρηνείας καί πατρικάς εὐχάς 
πρός ἱκάνωσιν ἐν τῇ νέᾳ ὑψηλῇ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ 
διακονίᾳ σου.

Τό ἐξαίρετον ἦθός σου, τό ἐκκλησιαστι-
κόν φρόνημά σου, ἡ καλή καί εὐδόκιμος ἐν τῇ 
Ἐκκλησίᾳ διακονίᾳ σου, εἶχον ὡς ἀποτέλεσμα 
τήν ὑπό τοῦ λαοῦ, κατά τά ἐν Κύπρῳ κρα-
τοῦντα, πρόκρισίν σου καί τήν ἐκλογήν σου ὑπό 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου. 
Ταῦτα ἐχαροποίησαν τήν Μητέρα ἡμῶν Ἁγίαν 
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν καί τόν σε-
πτόν Προκαθήμενον Αὐτῆς, διότι πρῶτον μέν 
εἶναι ἐγνωσμένη ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀφοσίωσίς σου 
πρός τόν Θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου,  δεύτερον δέ διότι ἐπί τριετίαν καί πλέ-
ον, ὑπηρετήσας ἐν τῷ κλίματι αὐτοῦ, ἐν τῇ Δι-
ασπορᾷ, ὡς Διάκονος τοῦ πρό ὀλίγου τῶν προ-
σκαίρων μεταστάντος ἀοιδίμου Μητροπολίτου 
Αὐστρίας κυροῦ Μιχαήλ, ἐν Βιέννῃ, ἀφῆκας τάς 
καλυτέρας τῶν ἀναμνήσεων εἰς τό χριστεπώνυ-
μον πλήρωμα τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρί-
ας καί Ἐξαρχίας Οὐγγαρίας.

«Ἔντεινε λοιπόν ἀπό τῆς σήμερον καί κα-
τευοδοῦ καί ἀρχιεράτευε» πρός δόξαν τοῦ 
ὀνόματος τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν καί διακονί-
αν τοῦ ἐμπιστευθέντος σου εὐσεβοῦς λαοῦ. Ὁ 
δρόμος, ὅστις ἀνοίγεταί σοι σήμερον, ἀποτελεῖ 
τήν στενήν εὐαγγελικήν ὁδόν, περί ἧς ὡμίλη-
σεν ὁ Κύριος ἡμῶν. Ἔχεις τά προσόντα καί τήν 
πνευματικήν δύναμιν νά βαδίσῃς αὐτήν θυσια-
στικῶς, ποιμαίνων τήν ἐμπιστευθεῖσάν σοι ποί-
μνην ἐν τῇ συναισθήσει τοῦ ποιμενομένου ὑπό 
τοῦ Ἀρχιποιμένος Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μετά βεβαιότητος πιστεύομεν ὅτι θά δια-
κονήσῃς τήν Ἐκκλησίαν ὡς Ἐπίσκοπος ἄξιος 
τῆς ἱστορίας καί τῆς διαχρονικῆς μαρτυρίας 
τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί ὡς 
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ἐκφραστής τῶν αἰωνίων παραδόσεων τοῦ εὐσε-
βοῦς ἡμῶν Γένους.

Ἐν τῇ διακονίᾳ σου θά ἔχῃς ἰσχυράν βακτη-
ρίαν τάς εὐχάς καί τήν πατρικήν ἀγάπην τοῦ 
Πατριάρχου μας. Ἀντιπελάργησον, μεῖνε στα-
θερός ἐν τῇ ἀγάπῃ, τήν ὁποίαν μέχρι σήμερον 
ἐπέδειξας πρός τήν ἐσταυρωμένην Μεγάλην 
Ἐκκλησίαν, καί μή παύσῃ προσευχόμενος ὑπέρ 
αὐτῆς.

Εἴησαν τά ἔτη σου πολλά, ἡ ἀρχιερατεία 
σου εὐδόκιμος καί ἡ διακονία σου καλλίκαρ-
πος. Ἄξιος».

Ακολούθως, συνεπήρε την όλη εκκλησια-
στική σύναξη η σύντομη και αυθόρμητη αλλά 
μεστή προσλαλιά του Πανιερωτάτου Μητρο-
πολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου 
προς το πνευματικό του τέκνο, Μητροπολίτη 
Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο, η οποία και διακο-
πτόταν με παρατεταμένα χειροκροτήματα. 

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και 
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος τόνισε, μεταξύ άλ-
λων, ότι, εξαιτίας της εκλογής, χειροτονίας και 
ενθρόνισης τού κ. Χρυσοστόμου, σεμνύνεται 
η Ιερά Μονή Κύκκου και σύμπασα η Αδελφό-
τητα αυτής, βλέποντας ένα άξιο τέκνο της να 

αναλαμβάνει αυτό το εκκλησια-
στικό αξίωμα.  Είμαι βέβαιος, τόνι-
σε ο Πανιερώτατος, ότι το ήθος, η 
ευγένεια, η αμφιλαφής μόρφωση 
και η όλη προσωπικότητα του νέου 
Μητροπολίτη αποτελούν εγγύηση 
της επιτυχίας της αποστολής του. 
Πιστεύομε, υπογράμμισε,  ότι ο 
νέος Μητροπολίτης Κυρηνείας  με 
σωστή ποιμαντική μέθοδο, θα προ-
σεγγίσει προσωπικά  το κάθε μέλος 
του ποιμνίου του. Θα αγωνιστεί, 
ώστε να φέρει σε πέρας την απο-
στολή του, που είναι κυρίως η επι-
μέλεια των ψυχών που ο Χριστός 
του εμπιστεύτηκε. Δεν αμφιβάλ-
λουμε, είπε ο Μητροπολίτης Κύκ-
κου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος,  
ότι θα σταθεί δίπλα στο λαό του, 
ως πνευματικός πατέρας, και θα 
συμμερίζεται τα προβλήματα και 
τις αγωνίες του. Ως Ορθόδοξος Επί-
σκοπος θα αποβεί η άγρυπνη και 
εναγώνια εθνική συνείδηση του 
προσφυγικού λαού της επαρχίας 
του. Θα αναλώνει τις δυνάμεις του 
και θα αναπτερώνει τις ψυχές του 
λαού του Θεού για δικαίωση και 
επιστροφή.  Συμφωνούμε με όσα 
και ο ίδιος τόνισε, υπογράμμισε ο 
Πανιερώτατος, ότι χρειάζεται θρη-
σκευτική και εθνική διπλωματία, 
και, θα έλεγα, φαναριώτικη δι-
πλωματία, σε ό,τι αφορά την προ-
ώθηση των εθνικών μας θεμάτων. 
Δεν διακατεχόμεθα από μειωμένες 
εθνικές αντιστάσεις. Αγαπάμε και 
τη Μόρφου και την Κερύνεια και 
όλα τα σκλαβωμένα εδάφη μας και 
είμαστε έτοιμοι να χύσουμε και το 
αίμα μας ακόμη, αν χρειαστεί. Ο 

Η Α.Π. ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας και Γέρο-
ντας του νέου Μητροπολίτη Κυρηνείας κ.κ. Νικηφόρος, 
κατά την προσφώνησή του
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γαλουχηθείς μέσα στα νάματα της Κυκκώτικης 
αναστροφής και θεολογίας Μητροπολίτης Κυ-
ρηνείας κ. Χρυσόστομος, τόνισε ο Πανιερώτα-
τος,  είμαστε πεπεισμένοι ότι θα εκφράζει, όχι 
την εσωστρέφεια αλλά θα αγωνίζεται με σύνεση 
για την επικράτηση στον τόπο μας της δικαιο-
σύνης, της ειρήνης, της ελευθερίας και της δη-
μοκρατίας. Γι’ αυτό και τον κάλεσε να υπερβαί-
νει το φανατισμό και τη μισαλλοδοξία και να 
είναι ο Επίσκοπος της αγάπης, ακόμη και προς 
τους εχθρούς του. Μιας αγάπης, η οποία φτάνει 
μέχρι τη θυσία, όπως ο Χριστός την εξέφρασε 
και την εφάρμοσε. «Εν τούτω γνώσονται παντες 
ότι εμοί μαθηταί έστε, εάν αγάπην έχητε εν αλ-
λήλοις» (Ιω. ιγ’ 35), είπε ο Χριστός. Και ακόμη 
δίδαξε ο Κύριος, «αγαπήσεις τον πλησίον σου 
ως σεαυτόν» (Μάρκ.  ιβ́ 31). Αλλά και ο Από-
στολος Παύλος ανάλογα τονίζει, λέγοντας ότι 

«πλήρωμα ουν νόμου η αγάπη» (Ρωμ. ιγ’10), και 
συνθέτοντας τον Ύμνο της αγάπης, μεταξύ άλ-
λων, υπογραμμίζει «… και αν παραδώ το σώμα 
μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχων ουδέν 
ωφελούμαι» (Α’ Κορ. ιγ’3). Τα πιο πάνω,  διερμή-
νευσε ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας 
κ.κ. Νικηφόρος, θα αποβούν καθοδηγητικά για 
το νέο Μητροπολίτη Κυρηνείας. Περαίνοντας, 
του ευχήθηκε μακροζωία και ευδόκιμη διακο-
νία στο έργο που η Εκκλησία τον έταξε. 

Προσφωνήσεις απηύθυναν και άλλοι εκ-
πρόσωποι της Μητροπολιτικής Περιφέρειας 
Κυρηνείας. 

Το περιοδικό μας εύχεται στο νέο Μητροπο-
λίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο υγεία, μακρότη-
τα ημερών και πλούσιο το φωτισμό του Θεού, 
ώστε να φέρει σε πέρας τη θεόσδοτη διακονία 
του.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. 
Χρυσόστομος γεννήθηκε στο χωριό Λάρνακας της 
Λαπήθου της επαρχίας Κερύνειας το έτος 1970. 
Φοίτησε ως μαθητής σε σχολεία της Λευκωσίας 
και κατά τα έτη 1988-1990 υπηρέτησε τη στρατι-
ωτική του θητεία. 

Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την 
οποία και αποφοίτησε το 1994. Στη συνέχεια, πα-
ρακολούθησε μεταπτυχιακό κύκλο μαθημάτων 
στο Durham της Αγγλίας (1994-1995). Κατά την 
περίοδο 1995-1996 διετέλεσε καθηγητής της Αμε-
ρικανικής Ακαδημίας Κύπρου. Τις μεταπτυχιακές 
του σπουδές ολοκλήρωσε ως υπότροφος του Ελλη-
νικού Κράτους, στο Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας στη Γενεύη, όπου 
υπέβαλε διπλωματική εργασία στο Πανεπιστήμιο 
του Φριβούργου με γενικό τίτλο «La transmission 
des Dix Commandements d’ après le recit de l’ 
Ancien Testament». Αναγορεύτηκε δια Πατριαρ-
χικού Πιτακίου σε «Διδάσκαλο Ορθοδόξου Θεολο-
γίας». Στις 8 Απριλίου 2001 χειροτονήθηκε διάκο-
νος στο Μετόχιο Κύκκου στη Λευκωσία, από τον 
μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Α’, 
και έλαβε το όνομα Χρυσόστομος. 

Υπηρέτησε στην Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας 
ως αρχιδιάκονος του μακαριστού Μητροπολίτη 
Αυστρίας Μιχαήλ και ολοκλήρωσε κύκλο διδα-
κτορικών μαθημάτων στη Θεολογική Σχολή του 
Πανεπιστημίου της Βιέννης (2001-2004). Κατά τα 
έτη 2004-2007 υπηρέτησε ως διάκονος στο  Μετό-

χιο Αγίου Προκοπίου Κύκκου στη Λευκωσία και 
εργάστηκε ως καθηγητής Δημόσιας Μέσης Εκπαί-
δευσης. 

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2007 χειροτονήθηκε πρε-
σβύτερος και χειροθετήθηκε Αρχιμανδρίτης από 
τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλ-
λυρίας κ.κ. Νικηφόρο, στην Ιερά Μονή Κύκκου. 
Κατά την περίοδο 2007-2011 υπηρέτησε ως εφημέ-
ριος της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η οποία 
αποτελεί Μετόχιο της Ιεράς Μονής Κύκκου, και 
δίδαξε στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας. 

Κατά την πρώτη φάση της εκλογικής διαδικα-
σίας για ανάδειξη Μητροπολίτη Κυρηνείας, στις 19 
Νοεμβρίου 2011, έλαβε τις περισσότερες ψήφους 
και κατά τη δεύτερη φάση, στις 24 Νοεμβρίου 
2011, εκλέγηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλη-
σίας Κύπρου Μητροπολίτης Κυρηνείας. Στις 10 
Δεκεμβρίου 2011 χειροτονήθηκε επίσκοπος και 
ενθρονίστηκε αυθημερόν.

 Τυγχάνει μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων, Ομίλων και Κέντρων της UNESCO, 
της οποίας και διετέλεσε Γενικός Γραμματέας. 
Συμμετείχε σε πολλά διεθνή συνέδρια, σε εκκλη-
σιαστικές αντιπροσωπείες και αποστολές και είναι 
μέλος σε θεολογικούς και άλλους Οργανισμούς. 

Μιλά την Αγγλική γλώσσα, την Γαλλική, την 
Γερμανική καθώς και αρχαίες βιβλικές γλώσσες. 

Άγει τα ονομαστήριά του την Κυριακή προ της 
Υψώσεως, ημέρα μνήμης και του Αγίου Ιερομάρ-
τυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ  κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
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Εκδημία
μητροπολίτη κηρυνΕίας

παυλου

Χρονικό επισκέψεως
πανιερωτάτου μητροπολίτου

κύκκου και τηλλυρίας κ.κ. νικηφόρου
ςτο αγίΩνυμο ορος του αθΩνα
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ε βαθιά θλίψη η ίερά ςύνοδος της 
αγιωτάτης Εκκλησίας της κύπρου 
ανήγγειλε προς το Χριστεπώνυμο 
πλήρωμα της ίεράς μητρόπολης 
κυρηνείας και γενικότερα προς 

τον κυπριακό Ελληνισμό την εκδημία προς τον 
κύριο του αείμνηστου μητροπολίτη κυρηνείας 
κυρού παύλου.

 ο αείμνηστος μητροπολίτης εκοιμήθη  το ςάβ-
βατο, 1 οκτωβρίου 2011, και ώρα 24.00. το σκήνω-
μά του τέθηκε  σε λαϊκό προσκύνημα τη δευτέ-
ρα, 3 οκτωβρίου 2011, από τις 8:00 το πρωΐ στον 
ιερό ναό απ. ανδρέα πλατύ αγλαντζιάς. η κηδεία 
του αειμνήστου μητροπολίτη τελέστηκε την ίδια 
μέρα,  δευτέρα, 3.10.2011 στον ίδιο ιερό ναό. της 
κηδείας προέστη  η α.μ. ο αρχιεπίσκοπος κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομος Β’, συμπαραστατούμενος από 
τα μέλη της ίεράς ςυνόδου. η ταφή του μητρο-
πολίτη κυρηνείας έγινε σε οικογενειακό τάφο στη 
λάρνακα. 

Βιογραφικό σημείωμα του μακαριστού μητρο-
πολίτη κηρυνείας παύλου:

Ο  μακαριστός Μητροπολίτης Κυρηνείας 
κυρός Παύλος γεννήθηκε  στη Λάρνακα στις 
21 Νοεμβρίου 1945. Μετά την αποφοίτησή του 
από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, έτυχε και 
του απολυτηρίου του Παγκυπρίου Γυμνασίου.
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην 
Εθνική Φρουρά και φοίτησε στη Θεολογική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνῶν, ως υπότρο-
φος της Εκκλησίας της Ελλάδος,  και έτυχε του 
πτυχίου της θεολογίας το 1972.

Μετά την επάνοδό  του  στην Κύπρο, 
υπηρέτησε ως λαϊκός ιεροκήρυκας και κατη-
χητής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Υπηρέτησε, 
επίσης, ως καθηγητής  στην Ιερατική Σχολή 
«Απόστολος Βαρνάβας» και μετά στη Δημό-
σια Μέση Εκπαίδευση και στην  Αγγλική Σχολή 
Λευκωσίας.

το 1977, κατόπιν διαγωνισμού, έλαβε υποτρο-
φία από το Ίδρυμα κρατικών υποτροφιών (ί.κ.υ.) 
Ελλάδος και μετεκπαιδεύτηκε  στην ιστορία και 
θεολογία της λατρείας  για τρία έτη στο πανεπι-
στήμιο της οξφόρδης από το οποίο και απέκτησε 
στη συνέχεια διδακτορικό δίπλωμα. 

Χειροτονήθηκε διάκονος το 1980 και το 1981 
πρεσβύτερος. κατά τη χειροτονία του σε πρεσβύ-
τερο προχειρίστηκε σε αρχιμανδρίτη και διορίστη-
κε ως προϊστάμενος του ιερού ναού αποστόλου 
Βαρνάβα δασουπόλεως. το 1988 προχειρίστηκε σε 
ηγούμενο της ίεράς Βασιλικής και ςταυροπηγια-
κής μονής μαχαιρά, ενώ το 1993 ανέλαβε καθήκο-
ντα πρωτοσύγκελλου της ίεράς μητροπόλεως κυ-
ρηνείας. ςτις 5 απριλίου 1994, δια μυστικής ψηφο-
φορίας κλήρου και λαού, εκλέγηκε μητροπολίτης 
κυρηνείας και χειροτονήθηκε σε επίσκοπο στις 10 
απριλίου 1994. Ενθρονίστηκε την ίδια μέρα. 

 Αντιπροσώπευσε την Εκκλησία Κύπρου 
στη  δίκη των περίφημων ψηφιδωτών του ναού  
της  Παναγίας Κανακαρίας της κατεχόμενης 
κοινότητας Λυθράγκωμης  και σε  διάφορους  
διαχριστιανικούς διαλόγους,  τόσο στην  Κύπρο 
όσο  και στο  εξωτερικό.

 υπήρξε ανυποχώρητος διεκδικητής των δικαι-
ωμάτων του ελληνικού λαού της κύπρου και δια-
πρύσιος κήρυκας της επιστροφής όλων των προ-
σφύγων στις πατρογονικές τους εστίες. Ἂς εἶναι 
αἰωνία ἡ μνήμη του!  ■

O αείμνηστος Μητροπολίτης Κυρηνείας Παύ-
λος κατά την ημέρα της χειροτονίας του σε 
επίσκοπο στις 10 Απριλίου 1994
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Επίσημη ΕπίσκΕψη 
του μακαρίωτατου

αρχίΕπίσκοπου αθηνων
καί πασησ Ελλαδοσ 

κ.κ. ίΕρωνυμου
στην Εκκλησία τησ κυπρου

πίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε 
στην Εκκλησία της κύπρου ο μακα-
ριώτατος αρχιεπίσκοπος αθηνών και 
πάσης Ελλάδος κ.κ. ίερώνυμος, από 
τις 14 έως και τις 18 δεκεμβρίου 2011. 

τον μακαριώτατο συνόδευαν στην κύπρο οι σε-
βασμιώτατοι ίεράρχες: Ελασσώνος κ. Βασίλειος, 
σιδηροκάστρου κ. μακάριος, Γλυφάδος κ. παύ-
λος, Εδέσσης κ. ίωήλ, πατρών κ. χρυσόστομος, ο 
αρχιγραμματέας της ίεράς συνόδου, θεοφιλέστα-
τος Επίσκοπος διαυλείας κ. Γαβριήλ, καθώς και 
άλλα εκκλησιαστικά υπηρεσιακά πρόσωπα.

υποδεχόμενος τον προκαθήμενο της Ελλα-
δικής Εκκλησίας, κατά την άφιξή του στην κύ-
προ, ο μακαριώτατος αρχιεπίσκοπος κύπρου κ.κ. 
χρυσόστομος, εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του 
για την επίσκεψη, η οποία, όπως χαρακτηριστικά  
είπε, «έχει ιδιαίτερη σημασία». «δεν είναι μια εθι-
μοτυπική επίσκεψη», επεσήμανε ο αρχιεπίσκοπος 
κύπρου, τονίζοντας πως «σήμερα έχουμε μαζί μας 
τον αρχιεπίσκοπο της μητέρας πατρίδας, έχουμε 
τον αρχιεπίσκοπο του Έθνους μας και δεν ήρθε 
σε ξένη χώρα, αλλά ήρθε στην Ελλάδα, ευρίσκεται 
στην Ελλάδα».
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από πλευράς του ο μακαριώτατος αρχιεπί-
σκοπος αθηνών κ.κ. ίερώνυμος, εξέφρασε κατά 
την άφιξή του την ιδιαίτερη συγκίνησή του για  
την επίσκεψη, αλλά και για το γεγονός ότι πατά, 
όπως δήλωσε  «σ’ αυτά εδώ τα ευλογημένα, ιστο-
ρικά, αιματοβαμμένα εδάφη». «δεν αισθανόμαστε 
ότι πηγαίνουμε σε μία χώρα ξένη, ως εκπρόσωποι 
της Εκκλησίας της Ελλάδας», τόνισε ο μακαριώ-
τατος. «αισθανόμαστε», είπε, «ότι είμαστε στο ίδιο 
το χώμα μας, αισθανόμαστε ότι είμαστε στην ίδια 
την πατρίδα μας, και πώς θα μπορούσε να είναι δι-
αφορετικά αφού έχουμε τις ίδιες ρίζες, έχουμε το 
ίδιο αίμα, έχουμε την ίδια θρησκεία, έχουμε τον 
μεγάλο πολιτισμό από τα βάθη των αιώνων μέχρι 
σήμερα αλλά συγχρόνως είμαστε ένα γένος που 
έχει περάσει από φωτιά και σίδηρο και βγήκε πά-
ντοτε νικητής».

το πρωί της πέμπτης, 15 δεκεμβρίου 2011,  
πραγματοποιήθηκε επίσημη υποδοχή του μακαρι-
ωτάτου αρχιεπισκόπου αθηνών και της συνοδείας 
του στην είσοδο του αρχιεπισκοπικού μεγάρου 
στη λευκωσία και ακολούθησε δοξολογία στον 
καθεδρικό ναό του αγίου ίωάννου. στη συνέχεια  
κλήρος και  λαός χαιρέτησαν τον μακαριώτατο 
αρχιεπίσκοπο αθηνών στο μέγα συνοδικό της 
ίεράς αρχιεπισκοπής. ακολούθως, πραγματοποι-
ήθηκε πανηγυρική συνεδρία της ίεράς συνόδου 
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της Εκκλησίας της κύπρου στην παρουσία του 
υψηλού επισκέπτη. 

το απόγευμα της  ίδιας μέρας ο προκαθήμενος 
της Εκκλησίας της Ελλάδος μετέβη  στο προεδρικό 
μέγαρο, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της 
κυπριακής δημοκρατίας κ. δημήτρη χριστόφια.

την παρασκευή, 16 δεκεμβρίου, ο μακαριώ-
τατος  αρχιεπίσκοπος αθηνών επισκέφθηκε τον   
τύμβο της μακεδονίτισσας, τα Φυλακισμένα 
μνήματα, το Βυζαντινό μουσείο Εθνάρχου μα-

καρίου Γ’ και το στρατόπεδο της Ελληνικής δύνα-
μης κύπρου. το απόγευμα της ίδιας μέρας επισκέ-
φθηκε τον πανιερώτατο μητροπολίτη κύκκου 
και τηλλυρίας κ.κ. νικηφόρο στο μετόχιο κύκ-
κου στη λευκωσία, όπου είχε συνάντηση μαζί του. 
(Βλ. σχετικό ρεπορτάζ παρακάτω,  μετά την ομιλία 
του αρχιεπισκόπου αθηνών).

το σάββατο, 17 δεκεμβρίου, ο προκαθήμε-
νος της Ελλαδικής Εκκλησίας επισκέφτηκε την 
ίερά μητρόπολη κωνσταντίας-αμμοχώστου. ο  
πανιερώτατος μητροπολίτης κ. Βασίλειος, ο ιε-
ρός κλήρος, οι τοπικές αρχές και ο ευσεβής λαός 
επεφύλαξαν λαμπρή και εγκάρδια υποδοχή στον 
υψηλό επισκέπτη  και  στη συνέχεια  τελέστηκε 
δοξολογία στον εκεί καθεδρικό ναό. στην προ-
σφώνησή του προς τον μακαριώτατο αρχιεπίσκο-
πο αθηνών ο οικείος μητροπολίτης τόνισε, μεταξύ 
άλλων, πως «παρακολουθούμε εναγωνίως τα όσα 
συμβαίνουν στην Ελλάδα και τα συνεχώς συσσω-
ρευόμενα δεινά του αδελφού Ελληνικού λαού. ο 

πόνος τους είναι και δικός μας πόνος», επεσήμανε 
ο μητροπολίτης κωνσταντίας-αμμοχώστου, και  
«οι δοκιμασίες τους είναι και δικές μας δοκιμασί-
ες». «ο κυπριακός Ελληνισμός», τόνισε ο πανιε-
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ρώτατος,  «αισθάνεται ότι ανήκει, 
τόσο ιστορικά, όσο και πολιτιστι-
κά, και εθνικά, ότι είναι μέλος του 
ιδίου σώματος του Ελληνικού Γέ-
νους. η ευχή και προσευχή όλων 
μας είναι να βελτιωθεί η παρούσα 
κατάσταση, ώστε ο Ελληνικός 
λαός να ανακτήσει την αξιοπρέ-
πεια και τη θέση που του αρμόζει 
μέσα στην Ευρώπη και στην πα-
γκόσμια κοινότητα», ευχήθηκε ο 
πανιερώτατος. 

την κυριακή, 18 δεκεμβρί-
ου, τελέστηκε  αρχιερατικό συλ-
λείτουργο, στον ίερό ναό αγίας 
σοφίας στροβόλου, όπου συλλει-
τούργησαν οι δύο προκαθήμενοι των Εκκλησιών 
Ελλάδος και κύπρου, μέλη της συνοδείας του αρ-
χιεπισκόπου αθηνών και μέλη της ίεράς συνόδου 
της Εκκλησίας κύπρου. στο τέλος της θείας λει-
τουργίας ο μακαριώτατος αρχιεπίσκοπος κύπρου 
απένειμε τιμητικά  στο μακαριώτατο αρχιεπίσκο-

πο αθηνών το παράσημο του αποστόλου Βαρνά-
βα, το οποίο και αποτελεί την ανώτατη τιμητική 
διάκριση της  Εκκλησίας της κύπρου. 

η προσφώνηση του μακαριωτάτου αρχιεπι-
σκόπου κύπρου κ.κ. χρυσοστόμου προς τον προ-
καθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας έχει ως εξής:
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«Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πά-
σης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμε,

Ευχαριστούμε από τα μύχια της ψυχής μας τον 
εν Τριάδι προσκυνούμενο Θεόν ημών που μας αξιώ-
νει σήμερα αυτής της μεγάλης χαράς, της εν τη Θεία 
Ευχαριστία κορύφωσης της συνάντησής μας. Η Θεία 
Ευχαριστία εκφράζει την πληρότητα της Εκκλησίας. 
Αποτελεί την υπαρκτή πραγματικότητα ουρανού και 
γης, της στρατευομένης και της θριαμβεύουσας Εκ-
κλησίας, με υπέρτατη αναφορά στον Ιησού Χριστό. 
Παρόντες στη διακήρυξη της ενότητός μας στο Σώμα 
του Ιησού Χριστού οι προαπελθόντες πατέρες και 
αδελφοί ημών και επικεφαλής οι τοπικοί μας άγι-
οι: Ο κοινός μας μέγας απόστολος Παύλος που μαζί 
με τον Βαρνάβα και τον Μάρκο, ευαγγελίστηκαν ήδη 
από το 45 μ.Χ. τον Χριστό στην Κύπρο, ο Σπυρίδων ο 
Τριμυθούντος, ο Επιφάνιος ο Κωνσταντίας, ο όσιος 
Νεόφυτος ο Έγκλειστος. Μα και οι δικοί σας τοπικοί 
άγιοι ο Διονύσιος ο Αρειοπαγίτης, η Λυδία η πορφυ-
ρόπωλις, η Φιλοθέη η Αθηναία, ο χορός των νεομαρ-
τύρων και των εν εσχάτοις χρόνοις διαλαμψάντων 
αγίων. Όλοι συναγάλλονται μαζί μας βλέποντας τα 
«έκγονά» τους να μένουν σταθερά και αμετακίνητα 
στους δρόμους που εκείνοι εχάραξαν και εβάδισαν.

«Εστώτες εν τόπω αγίω», σας καλωσορίζουμε 
ακόμα μια φορά, επίσημα αυτή τη στιγμή, στη νήσο 
μας. Στο πρόσωπό σας καλωσορίζουμε και ασπαζό-
μαστε όλη τη σεπτή ιεραρχία, σύμπαντα τον κλήρο 
και το φιλόχριστο λαό της αδελφής Εκκλησίας της 
Ελλάδος και ολόκληρο τον Ελληνικό λαό.

Ο ερχομός σας εδώ δεν αποδεικνύει μόνο την 
ενότητα της πίστεως και τον σύνδεσμο της αγάπης 
μεταξύ των δύο Εκκλησιών μας, όπως έμπρακτα 
διακηρύττουμε με το σημερινό συλλείτουργό μας. 
Ούτε κι η επίσκεψή σας μοιάζει με την επίσκεψη του 
Προκαθημένου οποιασδήποτε άλλης Εκκλησίας. Η 
επίσκεψή σας, Μακαριώτατε, επιβεβαιώνει πρωτί-
στως την ενότητα του Ελληνισμού. Δεν αποδεικνύει 
το ομόθρησκον μόνον. Προβάλλει το όμαιμον και το 
ομόγλωσσον. Τονίζει την αγάπη και το ενδιαφέρον 
σας για τον αγωνιζόμενο Κυπριακό Ελληνισμό.

Η επίσκεψή σας στη σημερινή δύσκολη, για όλη 
την ανθρωπότητα, περίοδο, λόγω της παγκόσμιας οι-
κονομικής κρίσης, που πλήττει και την Κύπρο, έπλη-
ξε όμως περισσότερο την Ελλάδα, σε συνδυασμό με 
την επί θύραις μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, 
μας έδωσε την ευκαιρία του συμπροβληματισμού 
περί την «κρίσιν του κόσμου τούτου» που είναι κρί-
ση πολιτισμού, κρίση θεσμών και αξιών πρωτίστως, 
και δευτερευόντως οικονομική.

Κι είναι κοινή διαπίστωσή μας ότι στα μέτρα με 
τα οποία μετρά σήμερα ο άνθρωπος τη ζωή του, του ξε-
φεύγει το μεγάλο νόημα της εναθρώπησης του Θεού. 
Έτσι, παρά τον ζόφον και τη σύγχυση που δημιουρ-
γεί η πρωτοφανής κρίση, είναι και φέτος έκδηλη η  
προσπάθεια απώθησης από τη μνήμη των ανθρώ-
πων των ουσιαστικών προβλημάτων του κόσμου. Μ’ 
ένα ψεύτικο διάκοσμο δημιουργεί ο άνθρωπος γύρω 
του συνθήκες μύθου, κι αρνείται να εμβαθύνει στο 
νόημα της Θείας Επιφανείας. Η αναφορά του είναι 
στα υλικά αγαθά, ο πολιτισμός του παραμένει κατα-
ναλωτικός. Ωστόσο, μετά την κατάρρευση όλων των 
υλικών μέσων και στηριγμάτων εις τα οποία είχεν 
ελπίσει και στηριχθεί η ανθρωπότητα, πρέπει να συ-
νειδητοποιήσουμε όλοι ότι ο Εμμανουήλ, τον οποίον 
εξήγγειλε η σημερινή ευαγγελική περικοπή, και ο 
οποίος παίρνει εκούσια την πτωχεία μας και έρχε-
ται να μας ανυψώσει προς τα ουράνια, αποτελεί την 
μόνη ελπίδα για το παρόν που μας ανησυχεί  και για 
το μέλλον που μας τρομάζει. 

 Απομακρυνθέντες οι άνθρωποι από «τας οδούς 
Κυρίου τας ευθείας», βρίσκονται διαιρεμένοι σε 
παρατάξεις με βαθιές διαφορές και συγκρουόμενα 
συμφέροντα. Αυτό τους οδήγησε σε μιαν κατάσταση 
διαρκούς ανταγωνισμού και υπόβλεψης και έφερε 
τη σημερινή κρίση σε όλα τα επίπεδα, παγκόσμια 
και τοπικά, αλλά και σε όλους τους τομείς. Η ενα-
θρώπηση του Θεού και τα μηνύματά της συνιστούν 
τον μίτο της εξόδου από τα σημερινά αδιέξοδα. Αυτή 
διαμηνύει τις ασύλληπτες δυνατότητες του ανθρώ-
που: Τις δυνατότητές  του που φτάνουν μέχρι του 
σημείου να χωρέσει μέσα του τον ίδιο τον Θεό, όπως 
και η παρθένος Μαρία. Η ενανθρώπηση του Θεού 
καταλύει κάθε φυλετική ή ταξική, διάκριση, αφού 
ο Θεός παίρνει την κοινή σε όλους τους ανθρώπους 
ανθρώπινη φύση και την θεώνει καθιστώντας όλους 
τους ανθρώπους αδελφούς. Αυτή φέρει στον κόσμο 
την ειρήνη με τη σωστή υποδομή της, την ειρήνη δη-
λαδή που εδράζεται στη δικαιοσύνη και στην ελευθε-
ρία. Είναι όχι μόνον δική μας διαπίστωση, Μακα-
ριώτατε, αλλά και κάθε εχέφρονος ανθρώπου ότι ο 
ενανθρωπήσας Θεός είναι η μόνη ελπίδα εξόδου από 
την κρίση. Έχουμε ευθύνη να επαναφέρουμε τους 
πιστούς μας στην πίστη των πατέρων τους, να τους 
οδηγήσουμε σε επαναξιολόγηση της ζωής τους. Και 
γι’ αυτή την ευκαιρία, του συμπροβληματισμού και 
της αναζήτησης διεξόδων στα σημερινά, μακράν του 
Θεού, αδιέξοδα, που μας δίνει η επίσκεψή σας, σας 
ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Η Εκκλησία της Κύπρου, όπως καλά γνωρίζετε, 
Μακαριώτατε, είναι η πρώτη Εκκλησία του Χριστού 



36	 	 Eνατενίσεις

επί Ευρωπαϊκού εδάφους. Για δύο χιλιάδες χρό-
νια, πολλές φορές μέσα από δύσκολες και αντίξοες 
συνθήκες, πρόσφερε και εξακολουθεί να προσφέρει 
πλούσιους τους καρπούς τής εν Χριστώ ζωής και 
δράσης της.

Ταυτόχρονα, λόγω της γεωγραφικής θέσης τής 
νήσου μας και της απομόνωσης από τον υπόλοιπο 
Ελληνικό κορμό, η Εκκλησία μας ανέλαβε και το 
ρόλο της περιφρούρησης και διαφύλαξης της εθνι-
κής συνείδησης του ποιμνίου της. 

Στους μακρούς, στους σκοτεινούς και ασέλη-
νους αιώνες της δουλείας, η Εκκλησία υποβάστασε 
και περικράτησε, περιέθαλψε και ενίσχυσε τον Κυ-
πριακό Ελληνισμό. Διαρκείς αγώνες, εκατόμβες 
θυμάτων, θυσίες των προκαθημένων της και άλλων 
ιεραρχών και κληρικών, ταύτισαν την Εκκλησία με 
τον λαό και την ιστορική πορεία του.

 Η βία και η κατοχή, οι διώξεις και η προσφυ-
γοποίηση των τελευταίων 37 ετών είναι, Μακαριώ-
τατε, απλώς σύνοψη των ανεκδιήγητων δεινών και 
συμφορών των τελευταίων οκτώ αιώνων δουλείας 
σε διάφορους αφέντες. Μόνο, που τα τελευταία πλήγ-
ματα ήλθαν τόσον αλλεπάλληλα και σε τόσο μικρό 
χρόνο, που έρριξαν στη λήθη το ιστορικό άλγος των 
παθημάτων των οκτώ αιώνων της επαχθούς δουλεί-
ας μας. 

Σας δόθηκε η ευκαιρία, στις λίγες μέρες της εδώ 
παραμονής σας, να διαπιστώσετε το δράμα και του 
λαού και της πατρίδας μας. Είδατε την κατοχή και το 
συρματόπλεγμα του αίσχους. Αφουγκραστήκατε τον 
πόνο των προσφύγων, τον οδυρμό των συγγενών των 
αγνοουμένων, τον θρήνο των προγόνων μας. Ταυτό-
χρονα, ακούσατε από κοντά  και τον εθνικό παλμό 
της Κύπρου. Είναι ο ίδιος παλμός τον οποίον ακούτε 
και στο «κλεινόν άστυ» και στα άλλα μέρη της Ελλά-
δος. Είναι ο ίδιος παλμός γιατί μία είναι η καρδία.

 Η Εκκλησία μας βρίσκεται και σήμερα στην 
πρωτοπορία του αγώνα και προσπαθεί να εμπεδώσει 
στο λαό μας την αναγκαιότητα της εμμονής στις αρ-
χές του δικαίου και επιδίωξης των εθνικών στόχων 
μας. Και δεν είναι, δυστυχώς, οι στόχοι μας εκείνοι  
που αξίζουν στο λαό μας, όπως και σε κάθε ελεύθερο 
άνθρωπο. Αδήριτοι συμβιβασμοί, λόγω των ιστορι-
κών αλλά και των γεωγραφικών συντεταγμένων 
μας, ελαχιστοποίησαν σήμερα τις επιδιώξεις μας. 
Τις έφεραν στο μέτρο της απλής εξασφάλισης της 
εθνικής επιβίωσής μας στη γη τούτη των πατέρων 
μας. Πέραν τούτων, όμως, δεν μπορούμε να υπο-
χωρήσουμε. Τέτοια υποχώρηση θα σήμαινε εθνική 

αυτοκτονία. Κι η Εκκλησία της Κύπρου, που για 
αιώνες εβάστασε τον σταυρό του μαρτυρίου του πλη-
ρώματός της, ουδέποτε θα συναινέσει σε περαιτέρω 
υποχωρήσεις.

Γνωρίζουμε, Μακαριώτατε, το αδιάπτωτο ενδι-
αφέρον σας για το εθνικό μας πρόβλημα. Προσδο-
κούμε συνέχιση και επαύξηση του ενδιαφέροντός 
σας αυτού. Κι ακόμα θέλουμε να ζητήσουμε κάτι που 
ζητήσαμε, πριν τέσσερα χρόνια, και από τον μακα-
ριστό προκάτοχό σας. Να μεταφέρετε στην Ελλάδα, 
στο λαό και στην ηγεσία, μιαν αξίωσή μας: Δεν εί-
μαστε απομακρυσμένοι συγγενείς για τους οποίους 
πρέπει να δείχνει κάποια συμπάθεια το Εθνικό Κέ-
ντρο. Ούτε κι αποτελούμε μέρος της Ελληνικής δι-
ασποράς, «πάροικοι εν γη αλλοτρία», που χρειαζό-
μαστε απλώς στήριξη για να μη χάσουμε τη γλώσσα 
και τα έθιμά μας. Είμαστε οι γηγενείς κάτοικοι του 
τόπου τούτου, γνήσιοι Έλληνες, εδώ και τρισήμισυ 
χιλιάδες χρόνια. Και απαιτούμε, δικαιωματικά, τη 
συμπαράταξη ολόκληρου του Έθνους. 

Μακαριώτατε,

Η Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Κύπρου, εις 
ένδειξη  βαθύτατης εκτίμησης προς το πρόσωπό σας, 
διερμηνεύουσα ταυτόχρονα τα αισθήματα ολόκλη-
ρου τού Κυπριακού Ελληνισμού, για τους  αγώνες 
σας υπέρ της Εκκλησίας καθόλου και του χειμαζό-
μενου Κυπριακού Ελληνισμού, αποφάσισε να  Σας 
απονείμει την ανώτατη τιμητική της διάκριση, που 
είναι το «Χρυσούν Παράσημον του Αποστόλου Βαρ-
νάβα», το οποίο και Σας παρακαλούμε όπως αποδε-
χθείτεWW. 

Θα ηθέλαμε,  με οδύνη ψυχής, να σας υπενθυμί-
σουμε ότι ο εικονιζόμενος στο παράσημο τάφος τού  
προστάτη της Κυπριακής Εκκλησίας αποστόλου 
Βαρνάβα, μιαίνεται για τριανταεπτά ολόκληρα χρό-
νια από τους αλλοφύλους. Γι’ αυτό και επαναλαμ-
βάνουμε, Μακαριώτατε, τη θερμή παράκλησή μας 
όπως προσεύχεσθε προς τον Θεό για σύντμηση του 
χρόνου της δοκιμασίας μας, κι όπως εξασκείτε την 
επιρροή σας προς κάθε δυνάμενον, εκ της θέσεως του, 
να συμβάλει στην απελευθέρωση της πατρίδας μας. 
Το παράσημο τούτο ας είναι διαρκής υπόμνηση της 
παράκλησής μας αυτής.

Εμείς με τη σειρά μας προσευχόμαστε στο Θεό 
και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια όπως η 
μητέρα πατρίδα μας κι ο αδελφός Ελληνικός λαός 
ξεπεράσουν τις σημερινές δυσκολίες και επανέλθουν 
σύντομα στην κατάσταση εκείνη που θα τους επιτρέ-
ψει να χωρήσουν σε νέες πνευματικές κατακτήσεις, 
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όπως και προηγουμένως, προς όφελος όλης της αν-
θρωπότητας.

Και πάλιν, Μακαριώτατε, σας εκφράζουμε τα αι-
σθήματα του σεβασμού και της αγάπης μας καθώς 
και την ευγνωμοσύνη μας για τη μέχρι σήμερα συμ-
βολή σας στους αγώνες τής δεινώς δοκιμαζομένης 

πατρίδας μας και σάς παρακαλούμε, όπως ευλογή-
σετε τον λαό μας και απευθύνετε προς αυτόν τους λό-
γους της αγάπης σας».

απαντώντας στην προσφώνηση του αρχιεπι-
σκόπου κύπρου, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής 
Εκκλησίας είπε: 

«Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινι-
ανῆς καί πάσης Κύπρου καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ 
ἀδελφέ κύριε Χρυσόστομε,

Ἐκφράζουμε τήν χαρά μας διότι ἤλθαμε μέ τήν 
Συνοδεία μας στήν ἑλληνικότατη νῆσο Κύπρο, τῆς 
ὁποίας τό ὄνομα ἀπαντᾶται στήν Ἰλιάδα καί τήν 
Ὀδύσσεια καί σέ ἄλλους ἀρχαίους Ἕλληνες συγγρα-
φεῖς. Ἀπό τήν ἱστορία διδασκόμαστε ὅτι οἱ πρῶτες 

ἀποικίες στήν Νῆσο ἦταν ἑλληνικές, πού ἱδρύθη-
καν ἀπό ἀποίκους πού ἦλθαν ἀπό τήν Ἀρκαδία 
καί αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τήν ὁμοιότητα τῆς 
ἀρχαίας κυπριακῆς διαλέκτου πρός τήν ἀρχαία 
ἀρκαδική διάλεκτο. Ἔκτοτε ἡ Κύπρος ἀκολούθησε 
ὅλη τήν πορεία τοῦ ἑλληνισμοῦ μέ τίς παραδόσεις 
καί τήν φιλοσοφία, μέ τήν δόξα καί τίς περιπέτειες, 
ἀλλά ἐξακολουθεῖ νά σφύζει ἀπό ἑλληνική παρά-
δοση καί ζωή.

Τό σπουδαιότερο γεγονός εἶναι ὅτι ἡ Κύπρος 
δέχθηκε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ἀπό τούς Ἀπο-
στόλους Βαρνάβα καί Παῦλο, πρίν ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος ἔλθει στήν Ἑλλάδα. Στό βιβλίο τῶν Πράξεων 
τῶν Ἀποστόλων διασώζονται πολλά στοιχεῖα ἀπό 
τήν ἐκχριστιανοποίηση τῶν Κυπρίων, πού ὑπῆρξε 
ἡ δόξα τῆς ἁγιοτόκου αὐτῆς Νήσου. Ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Κύπρου ἀνδρώθηκε θαυμαστῶς, ὥστε νά ἀξι-
ωθεῖ νά ἀποκτήση τήν αὐτοκεφαλία της στήν Γ́  
Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Ἐφέσου τό ἔτος 431, σύμ-
φωνα μέ τόν ή  Κανόνα της: «ἕξουσι τό ἀνεπηρέ-
αστον καί ἀβίαστον οἱ τῶν ἁγίων Ἐκκλησιῶν, τῶν 
κατά τήν Κύπρον, προεστῶτες, κατά τούς κανόνας 
τῶν ὁσίων Πατέρων, καί τήν ἀρχαίαν συνήθειαν, δι’ 
ἑαυτῶν τάς χειροτονίας τῶν εὐλαβεστάτων Ἐπισκό-
πων ποιούμενοι».

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ ἅγιος Νικόδημος 
ὁ Ἁγιορείτης καταγράφει τήν πληροφορία ὅτι ὁ 
Ἐπίσκοπος Ἀμμοχώστου Ἀνθέμιος ἀνακάλυψε δι’ 
ἀποκαλύψεως τό λείψανο τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου 
Βαρνάβα, καί ἄκουσε τόν Ἀπόστολο νά τοῦ λέει: 
«Ἐάν οἱ ἐχθροί λέγουσι, ὅτι ὁ θρόνος Ἀντιοχείας 
εἶναι Ἀποστολικός, εἰπέ καί σύ ὅτι καί ἡ Κύπρος 
Ἀποστολική, καθ’ ὅτι ἔχει Ἀπόστολον εἰς τόν τόπον 
αὐτῆς».

Ἀποστολική, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου 
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καί αὐτοκέφαλη, πού δοξάσθηκε μέ πλῆθος ἁγίων, 
μέ Ναούς, Ἱερές Μονές, σεβάσματα ἅγια καί ἔνδο-
ξη παράδοση, ἡ ὁποία διατηρεῖται μέχρι τίς ἡμέ-
ρες μας. Ὑπάρχει δέ καί ἱστορική συνέχεια, ἀφοῦ 
βρίσκεται μέσα στόν ροῦ τῆς ἀμιάντου ἑλληνορ-
θοδόξου Παραδόσεως, τῆς ἔνδοξης καί πονεμένης 
Ρωμιοσύνης, καί διατηρεῖται μέ ἀγῶνες καί θυσί-
ες, μέ δάκρυα καί αἵματα. Ὅμως, ἀληθινό κριτήριο 
τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι μόνον ἡ ἀποστολικότητα, 
ἀλλά καί ἡ πατερικότητα, ἀφοῦ οἱ Πατέρες εἶναι 
διάδοχοι τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί εἶναι αὐτοί 
πού ἀποδεικνύουν τήν ἀποστολικότητά της. Ἔτσι, 
ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ὅπως ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες 
Ἐκκλησίες, δέν ἔχει διαλείψεις στήν ζωή καί τήν θε-
ολογία της, στήν πράξη καί τήν θεωρία καί ἀναδει-
κνύει ἁγίους διά μέσου τῶν αἰώνων.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐκτός ἀπό Ἀποστολική 
καί Πατερική, εἶναι καί Μαρτυρική, πού φέρει ἐπά-
νω της τίς πληγές τῶν Μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ 
«τραυματίες τοῦ θείου Νυμφίου». Ἄλλωστε, ὁ Χρι-
στός μετά τήν Ἀνάστασή Του κράτησε στό ἔνδοξο 
Σῶμα Του τίς πληγές τοῦ Σταυροῦ, τίς ὁποῖες ἔδειξε 
στούς Μαθητές ὡς τεκμήριο τοῦ σταυρικοῦ θανά-
του καί τῆς Ἀναστάσεώς Του. Ἔτσι καί ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, φέρει ἐπάνω της 
μέ καύχηση τίς πληγές τοῦ μαρτυρίου, τά αἵματα 
τῶν Μαρτύρων ὡς τεκμήριο γνησιότητος. Ἡ Ἐκκλη-
σία στολίζεται μέ «πορφύραν καί βύσσον», πού 
εἶναι  τά αἵματα τῶν Μαρτύρων. 

Τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τό ὁποῖο ἀναγνώ-
σθηκε σήμερα, ἀναφέρεται σέ αὐτό τό μαρτυρικό 
πνεῦμα. Μεταξύ τῶν ἄλλων ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
γράφει: «ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν 
ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, 
ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέ-
θανον» (Ἑβρ. ιά , 36-37). Πρόκειται γιά τούς διωγμούς 
καί τά μαρτύρια τῶν ἁγίων τῆς πίστεως, οἱ ὁποῖοι 
θυσίασαν τήν ζωή τους γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί 
τήν δόξα τοῦ ὀνόματός Του. Ἀλλά στήν κατηγορία 
αὐτή μποροῦμε νά συμπεριλάβουμε καί τούς διωγ-
μούς καί τά μαρτύρια τῶν Κυπρίων ἀδελφῶν μας 
γιά τήν ἔνδοξη Ρωμιοσύνη, ἡ ὁποία διαφυλάσσει 
τόν Ἑλληνισμό πού ἐμβαπτίσθηκε στήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία. Ἐνθυμούμαστε τούς Κυπρίους ἀδελφούς 
μας πού ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία, ἀπό τούς 
ὁποίους ἄλλοι «ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον», καί 
ἄλλοι μέ ἀγχόνη τελειώθηκαν. Καί κυρίως ἐνθυμού-
μαστε τούς ἐφήβους καί τούς νέους πού προῆλθαν 
μέσα ἀπό τούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, τά Κατηχη-
τικά Σχολεῖα καί ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία τῆς 

πίστεως καί τῆς Πατρίδος, μέ ἐνθουσιασμό πολύ, 
ἔχοντας ὡς ὅπλα τους τήν προσευχή, τήν Ἁγία Γρα-
φή, τήν Θεία Κοινωνία, καί πότισαν τό δένδρο τῆς 
ἐλευθερίας μέ τό νεανικό τους αἷμα, μέ τόν ἀπαρά-
μιλλο ἡρωισμό. Ἀλλά ἐνθυμούμαστε καί τούς Κληρι-
κούς ἐκείνους, ἁπλούς Ἱερεῖς, Ἐπισκόπους καί Ἀρχι-
επισκόπους πού ὑπῆρξαν ἀλεῖπτες τῶν Μαρτύρων, 
ὅπως ἐπίσης ἐνθυμούμαστε καί τούς μαχητές τῆς 
ἐλευθερίας πού προέρχονταν ἀπό κάθε ἡλικία καί 
κατηγορία ἀγωνιστῶν. Αἰσθανόμαστε βαθυτάτη συ-
γκίνηση πού πατοῦμε σέ ἱερά χώματα, ποτισμένα μέ 
δάκρυα, ἱδρῶτες καί αἵματα γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χρι-
στοῦ καί τῆς Πατρίδος. Καί αἰσθανόμαστε πικρία, 
γιατί διεθνῆ καί ἄλλα συμφέροντα κρατοῦν ἀκόμη 
τήν Κύπρο σέ αἱμάσσουσα κατάσταση καί νά μή 
γεύεται τήν ἐλευθερία γιά τήν ὁποία ἀγωνίσθηκαν 
οἱ ἥρωές της καί ὅλος ὁ λαός της. 

Στό βιβλίο τῶν «Πράξεων τῶν Ἀποστόλων» 
πού γίνεται ἀναφορά στήν πορεία τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου ἀπό τήν Καισάρεια στά Ἱεροσόλυμα, 
ὅπου καί συνελήφθη, ὑπάρχει καί ἡ ἑξῆς φράση: 
«Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπισκευασάμενοι 
ἀνεβαίνομεν εἰς Ἱερουσαλήμ· συνῆλθον δὲ καὶ τῶν 
μαθητῶν ἀπό Καισαρείας σὺν ἡμῖν, ἄγοντες παῤ ᾧ 
ξενισθῶμεν Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ μαθητῇ.» 
(Πρ. κά , 15-16). Φαίνεται ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
καί ἡ συνοδεία του καθ’ ὁδόν πρός τά Ἱεροσόλυμα 
συνάντησαν ἕναν Κύπριο πού ὀνομαζόταν Μνά-
σων, ὁ ὁποῖος τούς φιλοξένησε, καί προσδίδεται 
σέ αὐτόν ὁ τιμητικός τίτλος «ἀρχαῖος μαθητής». Ὁ 
Κύπριος Μνάσων ἦταν ἀπό τούς πρώτους πού ἐπί-
στευσαν στόν Χριστό καί ἐτιμᾶτο ἀπό τήν Ἐκκλη-
σία, ὥστε ἀξιώθηκε νά φιλοξενήσει καί τόν Ἀπό-
στολο Παῦλο. 

Αὐτός ὁ χαρακτηρισμός, «ἀρχαῖος μαθητής», 
μπορεῖ νά δοθεῖ καί στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, 
ἡ ὁποία μᾶς φιλοξένησε αὐτές τίς ἡμέρες. Εἶναι 
ἀρχαία μαθήτρια τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων 
πού δέχθηκε τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, τό ὁποῖο, 
κατά τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή, εἶναι «πρε-
σβεία Θεοῦ καί παράκλησις πρός ἀνθρώπους δι’ 
Υἱοῦ σαρκωθέντος καί τῆς πρός τόν Πατέρα καταλ-
λαγῆς, μισθόν δωρουμένου τοῖς πειθομένοις αὐτῷ 
τήν ἀγέννητον θέωσιν». Τό πραγματικό Εὐαγγέλιο 
εἶναι ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ, διά τῆς ὁποίας 
δόθηκε παράκληση στούς ἀνθρώπους, γιατί ὁ Χρι-
στός κατήλλαξε τόν ἄνθρωπο μέ τόν Πατέρα, καί 
ὅσοι ὑπακούουν στό Εὐαγγέλιό Του λαμβάνουν ὡς 
μισθό τήν ἀγέννητη θέωση. Δηλαδή, διά τῆς ἐναν-
θρωπήσεως γεννᾶται ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ὡς 
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ἄνθρωπος καί ὅσοι ἑνώνονται μαζί Του ἀποκτοῦν 
τήν θέωση. Ἐνανθρώπηση καί θέωση εἶναι τό μυ-
στήριο πού προετοιμαζόμαστε νά ἑορτάσουμε 
μετά ἀπό μερικές ἡμέρες. Καί, βέβαια, ἡ ἀγέννητη 
θέωση, κατά τόν ἴδιο ἅγιο Πατέρα, δηλαδή τόν ἅγιο 
Μάξιμο, εἶναι «ἡ κατ’ εἶδος ἐνυπόστατος ἔλλαμψις», 
ἡ ὁποία δέν ἔχει «γένεσιν, ἀλλ’ ἀνεπινόητον ἐν τοῖς 
ἀξίοις φανέρωσιν».

Πάντως, ὁ ἀρχαῖος Κύπριος μαθητής τοῦ Χρι-
στοῦ Μνάσων ἐτίμησε τήν νῆσον Κύπρον καί μᾶς 
δίνει τήν ἀφορμή νά ἐπιθυμοῦμε καί ἐμεῖς νά ἀπο-
δεικνυόμαστε ἀρχαῖοι Μαθητές, δηλαδή νά ἐπι-
θυμοῦμε νά ζοῦμε τήν δόξα καί τόν πλουτισμό, 
τήν ζωντάνια τοῦ Πνεύματος καί τόν πλατυσμό 
τῆς καρδίας, τήν φιλοθεΐα καί τήν φιλανθρωπία 
τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας μαθητής ἔνδο-
ξος ἦταν ὁ Κύπριος Μνάσων, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα 
πέρασε στήν Καινή Διαθήκη καί παραμένει στούς 
αἰῶνες γιά νά φανερώνει τί σημαίνει ἀποστολική 
καί εὐαγγελική ζωή, ἀλλά καί ἐν Χριστῷ φιλοξενία. 

Αὐτῆς τῆς φιλοξενίας γευθήκαμε αὐτές τίς ἡμέ-
ρες μέ τήν συνοδεία μας στήν ἀποστολική Ἐκκλη-
σία τῆς Κύπρου. Εἴδαμε τά φιλόθεα πρόσωπά σας, 
ἀκούσαμε τούς παλμούς τῆς καρδίας σας, αἰσθαν-
θήκαμε τόν πόνο καί τήν ἀγωνία σας, ψηλαφήσαμε 
τίς πληγές τοῦ μαρτυρικοῦ σταυροῦ σας, ἐντρυφή-
σαμε στήν πλούσια παράδοση πού σᾶς ἐμπνέει, 
γευθήκαμε τόν πλοῦτο τῆς ἀγαπώσης καρδίας σας. 
Πῶς νά μήν ἐπαναλάβουμε καί ἐμεῖς τόν λόγο τοῦ 
βιβλίου τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων ὅτι φιλοξε-
νηθήκαμε «Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ μαθητῇ» 
καί παραφράζοντας τό χωρίο νά ποῦμε φιλοξενή-
θακε στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, τήν ἀρχαία μα-
θήτρια τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων!

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινι-
ανῆς καί πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομε, ἀγαπητέ 
ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Ἡ ἐπίσκεψή μας στήν ἡρωική καί ἁγιοτόκο 
αὐτή Μεγαλόνησο καί ἡ Θεία Λειτουργία σέ αὐτόν 
τόν Ἱερό Ναό γίνεται σέ δύσκολες παγκόσμιες καί 
τοπικές συνθῆκες, ἀφοῦ σήμερα καταρρέουν δι-
άφορες οὐτοπίες πού ἐπικράτησαν τόν τελευταῖο 
καιρό στόν κόσμο, οὐτοπίες φιλοσοφικές, θρη-
σκευτικές, ἰδεολογικές καί οἰκονομικές, ἀλλά, κυ-
ρίως, καταρρέουν ἀξίες, ἰδεώδη, πιστεύματα καί 
ἐλπίδες. Ὁ Χριστιανισμός ἔχει ἐπεκταθεῖ σέ ὁλό-
κληρο τόν κόσμο, ἀλλά δυστυχῶς ἐκκοσμικεύεται 
ἡ ἀληθινή πίστη τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων 
καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Τά πάντα σήμερα 

ρυθμίζονται μέ βάση τούς οἰκονομικούς ὅρους καί 
τό συμφέρον, καί δυστυχῶς σέ αὐτόν τόν πειρασμό 
ἔχουμε ὑποπέσει καί ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι 
δέν ζοῦμε εὐαγγελικά, ἀλλά διακατεχόμαστε ἀπό 
τό πνεῦμα τοῦ κόσμου, δηλαδή τήν εὐδαιμονία, τήν 
εὐμάρεια, ἤ τοὐλάχιστον διακατεχόμαστε ἀπό τήν 
προσκόλλησή μας στήν ὕλη.

Ἡ κρίση εἶναι πρωτίστως πολιτισμική καί πνευ-
ματική, κρίση τῆς χριστιανικῆς καί εὐαγγελικῆς 
μας ταυτότητος. Παρατηροῦμε ὅτι Κράτη τά ὁποῖα, 
ἐνῶ ἔχουν ἐπηρεασθεῖ ἀπό τόν Χριστιανισμό μέ τό 
τόσο ὑψηλό πνευματικό νόημα καί λέγονται χρι-
στιανικά, ἐν τούτοις ἔχουν ἐκκοσμικευθεῖ καί στη-
ρίζονται σέ οἰκονομικές βάσεις, ἀποβλέπουν μόνον 
στήν «μένουσαν πόλιν» καί δέν ἀναζητοῦν τήν «μέλ-
λουσαν» πόλιν (Ἑβρ. ιγ́ , 14). Δυστυχῶς, παρασυρό-
μαστε ἀπό τό πνεῦμα τοῦ κόσμου καί ξεφεύγουμε 
ἀπό τήν εὐαγγελική ὁδό, ὅπως σκιαγραφεῖται στήν 
ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλία τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ὁ κα-
ταστατικός Χάρτης τοῦ Χριστιανισμοῦ. Γι’ αὐτό καί 
ἐμεῖς οἱ Ποιμένες ἔχουμε μεγάλη εὐθύνη νά ἀντιμε-
τωπίσουμε τήν ἐκκοσμίκευση πού ὑπονομεύει τήν 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Προσμένουμε νά ἑορτάσουμε 
τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μέ κοσμική νοοτροπία, 
προσέχουμε περισσότερο τά «δόγματα» τῆς σύγ-
χρονης ἀπογραφῆς καί τῆς οἰκονομικῆς φορολογί-
ας, ἄν καί ψάλλουμε μέ τόν ἱερό ὑμνογράφο: «διό 
Σοι προσφέρομεν καί ἡμεῖς, ὑπέρ τήν χρηματικήν 
φορολογίαν, ὀρθοδόξου πλουτισμόν θεολογίας τῷ 
Θεῷ καί σωτῆρι τῶν ψυχῶν ἡμῶν». Ἔτσι, οἱ ἑορτές 
τῆς Θεοφανείας εἶναι ἀφορμή γιά νά προσανατο-
λίσουμε τήν ζωή μας πρός τήν ἀληθινή ὀρθοδοξία 
καί τήν ἀληθινή ὀρθοζωία.

Εἶσθε, Μακαριώτατε ἀδελφέ, ἔντονη καί χαρι-
σματική προσωπικότητα, διάδοχος Ἐπισκόπων καί 
Ἀρχιεπισκόπων, οἱ ὁποῖοι ἐργάσθηκαν ἀόκνως γιά 
τήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα καί ἔχετε πλουτίσει 
τήν πείρα σας ἀπό τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες τους, 
περιβάλλεσθε δέ στό πολυ-υπεύθυνο αὐτό ἔργο 
σας ἀπό ἀξίους Ἱεράρχας, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν τήν 
ἀποστολή τους στήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ καρδίας γιά τήν ἀγάπη 
σας, εἴμαστε ἀλληλέγγυοι γιά τήν ἑνότητα τῆς πί-
στεως καί τήν κανονική εὐταξία τῶν Ἐκκλησιῶν 
καί τήν ποιμαντική διακονία τῶν Χριστιανῶν, 
τούς ὁποίους μᾶς ἐνεπιστεύθη ὁ Θεός διά τῆς 
Ἐκκλησίας. Καί εὐχόμαστε ὅπως «Αὐτός ὁ Κύριος 
τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντός ἐν 
παντὶ τρόπῳ. Ὁ Κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν» (Β́  
Θεσ. γ́ , 16)».  ■
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l Του Λουκά Α. Παναγιώτου
Δημοσιογράφου-Διευθυντή Ραδιοσταθμού «Ο Λόγος»

ΕπίσκΕψη  ΑρχίΕπίσκόπόυ 
Αθηνών κ.κ. ίΕρώνυμόυ

στόν πΑνίΕρώτΑτό
μητρόπόλίτη  μΑσ 

κ.κ. νίκηφόρό

ερμή και εγκάρδια υποδοχή επεφύλαξε ο 
πανιερώτατος μητροπολίτης μας κ.κ. νικη-
φόρος, η αδελφότητα και το προσωπικό της 
ίεράς μονής κύκκου στον Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ίερώνυμο, 
ο οποίος επισκέφθηκε το μετόχι του Αγίου 
προκοπίου στη λευκωσία, μέσα στα πλαίσια 
της επίσημης επίσκεψής του στην Εκκλησία 

της κύπρου. 
με τις καμπάνες του μετοχίου της μο-

νής του ίερού ναού του Αγίου προκοπίου να 
ηχούν χαρμόσυνα, πραγματοποιήθηκε εντός 
του καθολικού η υποδοχή του υψηλού Επι-
σκέπτη και της συνοδείας του και αναπέμ-
φθηκε δοξολογία, χοροστατούντος του προ-
καθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας. 
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«Έμπλεοι χαράς και ιερού ενθουσιασμού σας 
υποδεχόμαστε», τόνισε ο μητροπολίτης κύκκου 
και τηλλυρίας κ.κ. νικηφόρος, προσφωνώντας 
τον κ.κ. ίερώνυμο, επισημαίνοντας ότι στο σεπτό 
πρόσωπό του «βλέπουμε τον άοκνο συμπαραστά-
τη του κυπριακού ελληνισμού και τον πιστό διερ-
μηνευτή και ενθουσιώδη εμψυχωτή των πόθων 
και των οραματισμών του, τον δυνατό στη σύλλη-
ψη, τη σκέψη και τη δράση πνευματικό ηγέτη με 
ακτινοβόλα δράση και δημιουργική πνοή».

«μας διδάσκετε, μακαριώτατε, και μας γοη-
τεύετε με το ήθος και την ποιότητα της προσωπι-
κότητάς σας, με τον απαραμείωτο δυναμισμό του 
πνεύματος σας, με τον υπέροχο θεολογικό λόγο 
σας, με την αριστοκρατική διανόησή σας, με το δι-
εισδυτικό βάθος του στοχασμού σας», πρόσθεσε.

ό πανιερώτατος υπογράμμισε ότι η παρουσία 
του προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
στην κύπρο «συγκινεί βαθύτατα την εθνική συ-
νείδηση του ελληνισμού της κύπρου που μάχεται 
για το υπέρτατο δικαίωμα να μείνει πιστός στην 
ιστορία του, στην καταγωγή του, στους αιώνες της 
ελληνικότητάς του, στην ελευθερία και την ανε-
ξαρτησία του».

πρόσθεσε, τέλος, ότι η παρουσία της πρωθι-
εραρχικής μορφής του Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
«γλυκαίνει τον πόνο του κυπριακού ελληνισμού 
και ενισχύει το φρόνημα, την ελπίδα, την αντο-
χή, την καρτερία και την πίστη του, ότι το δίκαιο 
και η ηθική θα επικρατήσουν και η κύπρος που 
αείποτε υπήρξε ακραιφνώς ορθόδοξη και ελληνι-

κή στο νου, στην ψυχή και στην καρδιά, θα σωθεί, 
συντρίβοντας τα δεσμά της».

«σας ευχαριστούμε για την υποδοχή που μας 
κάνατε και σας ευχαριστούμε για την αγάπη που 
μας δείχνετε», τόνισε στην αντιφώνησή του ο Αρ-
χιεπίσκοπος κ.κ. ίερώνυμος. «Ευχόμαστε τόσο η 
μονή σας, όπως και η καθόλου Εκκλησία της κύ-
πρου να είναι υπόδειγμα για μας, να σας ακολου-
θούμε στις προσπάθειές σας. Γιατί αυτός είναι ο 
αγώνας μας και ο στόχος μας και των μονών και 
της Εκκλησίας γενικότερα, πρώτον η φροντίδα 
για τον αγιασμό των πιστών μας και δεύτερον η 
απάμβλυνση του πόνου, του κόπου, της ταλαιπω-
ρίας των ανθρώπων.  και αυτός εδώ ο τόπος, η γη 
της κύπρου, μέσα απ’ αυτό τον αγιασμό της Εκ-
κλησίας ανέδειξε αγίους, μορφές ηρωικές, αλλά 
και συγχρόνως, με ό,τι περισσεύει από τη διαχεί-
ριση της Εκκλησίας, των μοναστηριών, ανακου-
φίζει και ξεκουράζει τον πονεμένο άνθρωπο και 
ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες των αδελφών μας», 
επισήμανε.

ό Αθηνών ίερώνυμος ανέφερε ότι με την 
επίσκεψή του στη μαρτυρική νήσο μας έγινε 
δέκτης αρκετών και έντονων μηνυμάτων που 
φανερώνουν την ελληνικότητα και μαρτυρούν 
την ιστορία, τους αγώνες και τις θυσίες των 
ηρωικών παιδιών της κύπρου. υπογράμμισε πα-
ράλληλα ότι «αισθανθήκαμε και μια θλίψη, ένα 
σφίξιμο καρδιάς, γιατί αυτές οι θυσίες αυτών 
των ανθρώπων, αυτών των νέων παλικαριών 
που έγιναν, δια μέσου των αιώνων, πρότυπα για 
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τους νέους και για όλους μας, δεν βρήκαν ακόμα 
την δικαίωση».

«ό αγώνας είναι τραχύς, οι δυσκολίες πολλές 
και χρειάζεται και μεθοδικός και συντονισμένος 
αγώνας. η ελλαδική Εκκλησία, ο ελληνικός λαός 
και οι μικρές μας δυνάμεις είναι στην διάθεση αυ-
τής της όμορφης ιδέας. Ευχόμαστε γρήγορα ο θεός 
να δώσει την ελευθερία σ’ αυτό τον τόπο», υπο-
γράμμισε.

Ακολούθησε η ανταλλαγή αναμνηστικών 
δώρων με τον πανιερώτατο να προσφέρει «ως 
ελάχιστο ορατό δείγμα της ειλικρινούς αγάπης, 
σεβασμού και εκτίμησης» προς τον Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών «ένα αργυρό δίσκο αντιδώρου με ημιανά-
γλυφη την εικόνα της παναγίας της Ελεούσας του 
κύκκου η οποία φέρει εν αγκάλαις τον μονογενή 

υιό της, ο οποίος ευχόμαστε», όπως είπε, «να σας δι-
ατηρεί πάντοτε εν ακμή υγείας σώματος και πνεύ-
ματος προς δόξαν της καθόλου όρθοδοξίας και του 
Έθνους μας». Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών αντιδώρισε στον κύκκου νικηφόρο 
ένα επιστήθιο αρχιερατικό εγκόλπιο. 

Εν συνεχεία, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας 
της Ελλάδος και η συνοδεία του μαζί με τον Αρχιε-
πίσκοπο χρυσόστομο και μέλη της ίεράς συνόδου 
της Εκκλησίας της κύπρου που συνόδευαν τον 
υψηλό Επισκέπτη, αφού ξεναγήθηκαν στους χώ-
ρους του μετοχίου, ανήλθαν στο ιδιαίτερο γραφείο 
του μητροπολίτη κύκκου και τηλλυρίας, ο οποίος 
τους προσέφερε το καθιερωμένο κέρασμα και εκεί 
ανταλλάγησαν σκέψεις και απόψεις για διάφορα 
θέματα.  ■
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Ἐκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες καί Κύριοι,

έ ἰδιαίτερη χαρά ἀποδέχθηκα τήν 
τιμητική πρόσκληση τῆς Ὀργα-
νωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 5ου Πα-
νελλήνιου Ἰατρικοῦ Συνεδρίου 
Σπονδυλικῆς Στήλης, νά παρευ-
ρεθῶ στήν ἐπίσημη τελετή ἔναρ-

ξης καί νά ἀπευθύνω χαιρετισμό καί νά ἀνα-
πτύξω τό θέμα: «Ἡ προσφορά τῆς Ἱερᾶς Βα-
σιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κύκκου 
στόν πολιτισμό τῆς Κύπρου», πού εἶναι καί ἡ 
ἐπίσημη ὁμιλία τοῦ Συνεδρίου, ὅπως τονίζε-
ται στήν πρόσκληση πού ὅλοι μας πήραμε.

Θά ἤθελα, ὅμως, ἐκ προοιμίου νά ἐκφράσω 
τά αἰσθήματα βαθύτατης συγκίνησης πού μέ 
συνέχουν τούτη τή στιγμή, γιατί ἀπευθύνομαι 
σέ σᾶς, τούς ἰατρούς, πού μαζί μέ τούς γονεῖς 
καί τούς διδασκάλους ἀποτελεῖτε ξεχωριστά 
πρόσωπα ἱερά στή ζωή μας. Ἡ Ἐκκλησία, συ-
νεχίζουσα τήν Ἁγιογραφική ἐντολή̇  «Τίμα τόν 
ἰατρόν πρός τάς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ, 
καί γάρ αὐτόν ἔκτισε Κύριος» (Σοφία Σειράχ 
λη’ 1), ἀποβλέπει πάντοτε στή σπουδαιότη-
τα τοῦ ἰατρικοῦ λειτουργήματος καί τήν ἱερή 
ἀποστολή τῶν ἰατρῶν. Γιά τήν Ἐκκλησία ἡ δι-
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ακονία τοῦ ἰατροῦ κάθε εἰδικότητας εἶναι ἱε-
ρουργία. Ὁ ἰατρός καί δή ὁ χριστιανός ἰατρός 
καλεῖται νά μεταφράσει τό ἀπό τοῦ Θεοῦ χά-
ρισμά του, τήν ἐπιστημονική του κατάρτιση 
καί ἐμπειρία σέ ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον πρός 
τόν ὁποιονδήποτε ἀσθενή καί πάσχοντα 
ἄνθρωπο, νά γίνει δηλαδή ὁ καλός Σαμαρεί-
της, κατά τό ὑπόδειγμα τοῦ Κυρίου. Ὁ ἰατρός 
εἶναι, πρέπει νά εἶναι ὁ τύπος τοῦ καλοῦ καί 
ἐνάρετου ἐπιστήμονα, ὁ «εἰς δόξαν Θεοῦ τῇ 
ἐπιστήμῃ κεχρημένος», κατά τή διατύπωση 
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Τό ἔργο του εἶναι 
κάτι πιό πέρα ἀπό ἕνα ἁπλό βιοποριστικό 
ἐπάγγελμα, εἶναι μιά Θεία Λειτουργία, μιά ἱε-
ρουργία στόν πάσχοντα καί πονεμένο ἄνθρω-
πο. Γι’ αὐτό τό ἰατρικό λειτούργημα ἀπαιτεῖ 
αὐξημένο αἴσθημα εὐθύνης καί πνευμα-
τικῆς ὑποδομῆς. Μάλιστα δέ σήμερα πού τά 
ποικίλα προβλήματα ἰατρικῆς δεοντολογίας 
συνεχῶς αὐξάνονται καί πληθύνονται, ὅπως 
π.χ. ἡ εὐθανασία, οἱ ἐκτρώσεις, ἡ κλωνοποίη-
ση τοῦ ἀνθρώπου καί πολλά ἄλλα ἐπιτεύγ-
ματα τῆς αὐτονομημένης ἀπό τό Θεό βιοτε-
χνολογίας, ὀφείλουν οἱ ἰατροί μας νά ἔχουν 
ἀπαραίτητα πνευματικά καί ἠθικά ἐφόδια, 
τήν κατάλληλη προπαίδεια γιά μιά σωστή 
ἀντιμετώπιση τέτοιων λεπτῶν προβλημάτων, 
πού ἀγγίζουν τίς ρίζες τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία, κατά 
τούς καππαδόκες πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 
μας, εἶναι πολυτιμότατο ἀγαθό.

Βαθύτατα, ὅμως, συγκινημένος εἶμαι καί 
γιά τό γεγονός ὅτι ἕνα ἀπό τά γνωρίσματα 
καί τά ἔργα τοῦ ἱδρυτῇ τῆς Ἐκκλησίας μας 
θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ πάνω στή γῆ 
εἶναι, ὅτι ἦταν «ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σω-
μάτων». Στίς ὁδηγίες δέ πού ἔδωκε ὁ Κύριος 
πρός τούς Ἀποστόλους, ὅσον ἀφορᾷ τόν τρό-
πο μέ τόν ὁποῖο θά ἔφεραν σέ πέρας τό ἔργο 
τῆς σωτηρίας, περιλαμβάνετο καί ἡ ἐντολή: 
«ἀσθενοῦντας θεραπεύετε» (Ματθ. ι’ 8). Καί 
πράγματι τήν ἰατρική αὐτή τοῦ Κυρίου ἰδιό-
τητα καί τό σωτηριῶδες ἔργο του συνέχισαν 
οἱ Ἀπόστολοι καί πολλοί ἅγιοι τῆς Ἐκκλησί-
ας μας, πού εἶχαν ἐπιστήμη καί ἔργο τους τήν 
ἰατρική. Ὅπως π.χ. ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγε-
λιστής Λουκᾶς, οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς 
καί Δαμιανός, ὁ ἅγιος, ἔνδοξος μεγαλομάρ-
τυρας καί ἰαματικός Παντελεήμονας, οἱ ἅγιοι 
μάρτυρες Διομήδης Θαλλέλαιος καί Ἰουλια-
νός, ὁ ἅγιος ἱερομόναχος Βλάσιος Ἀρχιεπί-
σκοπος Σεβαστείας, ἡ ἁγία Ἑρμιόνη, ἡ ἁγία 
μεγαλομάρτυς Αἰκατερίνη καί ἄλλοι. Δέν 

πρέπει ἐπίσης νά παραλείψουμε νά τονίσου-
με, ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος ἀσχολήθηκε μέ τή 
μελέτη τῆς ἰατρικῆς, ὥστε «εἰς ἕξιν τῆς τέχνης 
ἀφίκετο», κατά τήν ἔκφραση τοῦ φίλου του 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Εἶναι δέ πολύ διδα-
κτικό γιά ὅλους τό γεγονός, ὅτι ὁ Μέγας Βα-
σίλειος ἐφρόντιζε, ὥστε μέσα στά νοσοκομεῖα 
τῆς «Βασιλειάδος» νά θεραπεύονται ταχύτε-
ρα οἱ ἀσθενεῖς μέ τήν τόνωση τῆς ψυχῆς, καί 
ἐπίστευε ὅτι ὁ καλός καί ἱκανός ἰατρός «οὐ 
μέχρι τῶν σωμάτων περιορίζει τήν ἐκ τῆς (ἰα-
τρικῆς) τέχνης χάριν, ἀλλά καί τῶν ψυχικῶν 
ἀρρωστημάτων ἐπινοεῖ τήν διόρθωσιν». Γι’ 
αὐτό καί βαθιά ἦταν ἡ πεποίθηση τῆς ἀρχαί-
ας Ἐκκλησίας, γιά τήν πλήρη ἀλληλεξάρτηση 
σώματος καί ψυχῆς. Χαρακτηριστικό ἐπί τοῦ 
προκειμένου εἶναι, ὅτι, πολλούς αἰῶνες πρίν 
καθιερωθεῖ διά τοῦ Paul Tournier διεθνῶς ἡ 
λεγόμενη «ἰατρική τῆς προσωπικότητας» ἤ 
«ψυχοσωματική ἰατρική», πού ἀναγνωρίζει, 
ὅτι μόνο μέ τήν ἀναγνώριση τοῦ ψυχικοῦ πα-
ράγοντα εἶναι δυνατό νά ἑρμηνευθοῦν ὀρθά 
καί νά ἀντιμετωπισθοῦν μέ ἐπιτυχία πολλές 
ἀσθένειες, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί λειτουργικά 
κείμενα τῆς Ἐκκλησίας εἶχαν διακηρύξει, ὅτι 
«καρδίας εὐφραινομένης θάλλει πρόσωπον» 
(Παρ. ιε’ 13) καί ὅτι, «ὅταν φοβῆταί τις τόν 
Κύριον καί ἐκκλίνῃ ἀπό παντός κακοῦ, τότε 
ἴασις ἔσται τῷ σώματι αὐτοῦ» καί «ἐπιμέλεια 
τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ» (Παρ. γ’ 8). Ἀλλά καί στήν 
ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου τονίζεται 
αὐτή ἡ ἀλληλεξάρτηση ψυχῆς καί σώματος: 
«Αὐτός Ὑπεράγαθε Βασιλεῦ, ἐνώτισε τήν 
προσευχήν μου... καί τοῦ δούλου σου (τοῦδε) 
τοῦ ἐν ἀσθενείᾳ ψυχῆς καί σώματος ὄντος, 
τήν ἴασιν δώρησαι, παρέχων ἄφεσιν ἁμαρ-
τιῶν αὐτῷ καί συγχώρησιν πλημμελημάτων 
ἑκουσίων τε καί ἀκουσίων˙ θεραπεύων αὐτοῦ 
πληγάς ἀνιάτους, πᾶσάν τε νόσον καί πᾶσαν 
μαλακίαν».

Κυρίες καί Κύριοι,
Ἡ δραστηριότητα τοῦ Μεγάλου Βασι-

λείου στόν τομέα τῆς φροντίδας ὑπέρ τῶν 
ἀσθενῶν, ἀλλά καί γενικότερα τό ὅλο κοινω-
νικό, φιλανθρωπικό καί πολιτιστικό του ἔργο 
εἶναι νομίζω σ’ ὅλους γνωστά. Φαίνεται δέ ὅτι 
οἱ ἀντιλήψεις ἐκείνου περί ἑνός μοναχισμοῦ 
πραγματοποιοῦντος τή θεϊκή ἐντολή τῆς ἀγά-
πης, τῆς ἔμπρακτης, ἐνεργοῦ μέσα στήν κοι-
νωνία ἀγάπης, ἀποτέλεσε πάγια παράδοση, 
πού ἐπικράτησε καθ’ ὅλη τή μακρά βυζαντινή 
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περίοδο. Ἔτσι καί ἡ Ἱερά Βασιλική καί Σταυ-
ροπηγιακή Μονή Κύκκου, δημιούργημα λα-
μπρό τοῦ Αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Ἀλε-
ξίου τοῦ Κομνηνοῦ (1091), δέν θά μποροῦσε 
νά ἀποστεῖ τῆς παραδόσεως αὐτῆς τοῦ Βυζα-
ντίου.

Ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου, ὡς ἐγκαλλώπισμα 
τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου καί ἄοκνος θεματοφύ-
λακας τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως, κατόρ-
θωσε μέσα στή μακραίωνη ἱστορία της νά προ-
σφέρει πολύτιμες ὑπηρεσίες στήν Ἐκκλησία, 
τήν κοινωνία καί τήν πατρίδα. Ἡ Ἱερά Μονή 
Κύκκου, καθαγιασμένη ἀπό τή γλυκειά μορ-
φή τῆς Θεομήτορος, ἔδρασε ποικιλότροπα 
διά μέσου τῶν αἰώνων. Δέν ἤτανε μόνο χῶρος 
ἀσκήσεως, μονώσεως καί συνεχοῦς πρός τόν 
Θεό προσευχῆς ἀνθρώπων, ποθούντων τήν 
ἠθική τελείωση, τήν πνευματική ὁλοκλήρωση 
καί τήν κατά χάρη θέωση, ἀλλά καί πνευματι-
κή ἑστία, ἀπό τήν ὁποία ἀκτινοβόλησε τό ἱλα-
ρό φῶς τῆς ἀκατάλυτης θρησκευτικῆς, ἀλλά 
καί ἐθνικῆς πίστεως τοῦ κυπριακοῦ ἑλληνι-
σμοῦ. Φάρος τηλαυγής, πρός τόν ὁποῖο, μέσα 
στίς συμφορές τοῦ βίου, κατέτειναν τά βήμα-
τά τους οἱ χειμαζόμενοι τῆς ζωῆς, προστασία 
τῶν καταδιωκομένων, ταμεῖο ἐλεημοσύνης 
τῶν πτωχῶν, καί ἰατρεῖο ψυχῶν καί σωμάτων. 
Τό μοναστήρι τοῦ Κύκκου ἔγινε θερμοκήπιο 
τῆς ἁγιότητας καί ἐκκολαπτήριο ὁλοκλη-
ρωμένων μορφῶν, πού τίς ἐνέπνεε τῆς θείας 
χάρης ἡ παρουσία. Ἀπό τό μοναστήρι αὐτό 
βγῆκαν ἡρωϊκές μορφές ἀγωνιστῶν, πού στό 
διάβα τῶν αἰώνων στάθηκαν γιά τούς ἀνθρώ-
πους πολύτιμοι χειραγωγοί στόν ἀνηφορικό 
δρόμο τῆς θεώσεως.

Μέσα ἀπό τά σπλάγχνα τῆς Ἀδελφότητας 
τῆς Μονῆς αὐτῆς ξεπήδησαν Ἐπίσκοποι καί 
Μητροπολῖτες καί Ἀρχιεπίσκοποι, πού ἄξια 
διακόνησαν καί διακονοῦν ὄχι μόνο τήν κυ-
πριακή Ἐκκλησία καί τήν πατρίδα, ἀλλά καί 
τό ἔθνος εὐρύτερα καί τήν ὀρθοδοξία καθό-
λου.

Μέσα ἀπό τήν Ἑλληνική Σχολή της, πού 
γιά αἰῶνες λειτουργοῦσε, ἔβγαιναν ἱερεῖς καί 
διδάσκαλοι πού διεσπείροντο στά χωριά καί 
τίς πόλεις, ὡς ἱεραπόστολοι καί ἐθναπόστο-
λοι.

Μέσα ἐπίσης ἀπό τό Κέντρο ἀντιγραφῆς 
χειρογράφων, πού λειτουργοῦσε στή Μονή, 
κατά τούς μακρούς αἰῶνες τῆς λατινοκρατί-
ας καί τουρκοκρατίας, ἑκατοντάδες χειρό-
γραφα, λειτουργικά βιβλία προωθοῦντο στά 

χωριά καί τίς ἐνορίες τῆς Κύπρου. Ἐνῶ, κατά 
τούς δίσεκτους χρόνους τῆς τουρκοκρατίας, ἡ 
Ἱερά Μονή τῆς Ἐλεούσας τοῦ Κύκκου ὑπῆρξε 
ὄχι μόνο χῶρος προαγωγῆς τοῦ ὀρθοδόξου μο-
ναχικοῦ ἰδεώδους, ἀλλά καί ὄαση καλλιέργει-
ας τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν καί τοῦ πολι-
τισμοῦ. Οἱ κώδικες καί τά βυζαντινά μουσικά 
χειρόγραφα, τά ὁποῖα γράφτηκαν στή Σχολή 
Καλλιγράφων τῆς Μονῆς καί σώθηκαν στό 
Ἀρχεῖο της ἤ καί ἀλλοῦ, ἀποτελοῦν τά ὡραι-
ότερα δείγματα γραφῆς καί διακόσμησης, καί 
μαρτυροῦν τήν πνευματική ἀκτινοβολία τῆς 
Μονῆς κατά τήν ἐποχή ἐκείνη. Γενικά, κατά 
τή μακραίωνη περίοδο τῆς δουλείας, στάθη-
κε τό Μοναστήρι τοῦ Κύκκου Κέντρο παρη-
γοριᾶς καί φάρος, πού ἐξέπεμπε πρός κάθε 
κατεύθυνση τό φῶς τοῦ ἑλληνισμοῦ καί τοῦ 
χριστιανισμοῦ τήν πύρινη φλόγα. Γιά τή βα-
σανισμένη ρωμιοσύνη τῆς Κύπρου ἔγινε τό 
μοναστήρι τοῦ Κύκκου θρησκευτικό προ-
πύργιο ἰσχυρότατο, πού διατήρησε ἄσβεστη 
τήν ὀρθόδοξη πίστη καί ἀδούλωτη τήν ἐθνική 
ψυχή.

Σήμερα ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου, τό σεπτό 
καί αἰωνόβιο αὐτό σκήνωμα, χωρίς νά χάσει 
τήν ἰκμάδα τῆς ζωτικότητάς της καί τήν τόλμη 
τῶν πρωτοβουλιῶν της, προσπαθεῖ πάντοτε 
μέ ἄγρυπνο τό λύχνο τῆς συνείδησής της καί 
μέ ἀναπεπταμένες τίς πνευματικές της κε-
ραῖες νά συλλαμβάνει τήν ὀρθόδοξη σκέψη 
στίς σύγχρονες διαστάσεις της καί νά ἀνα-
πτύσσει τό ἔργο της σ’ ὅλη τήν κλίμακα τοῦ 
Εὐαγγελίου ὡς θεωρητικῆς καί πρακτικῆς 
ζωῆς. Σήμερα ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου, τό πά-
γκαλο αὐτό τῆς πατρῴας εὐσέβειας ἀγλάϊ-
σμα, προσπαθεῖ νά ἀπαντήσει ἀποδοτικότε-
ρα στή θεία της κλήση καί νά ἀνταποκριθεῖ 
πληρέστερα στήν κοινωνική, πολιτιστική καί 
ἐθνική της ἀποστολή, συνδυάζοντας μοναχι-
κή ζωή, ἱεραποστολική δράση καί κοινωνική 
δραστηριότητα, «ἵνα μήτε τό φιλόσοφον ἀκοι-
νώνητον, μήτε τό πρακτικόν ἀφιλόσοφον», 
κατά τόν Μέγα Βασίλειο.

Σέμνωμα καί ἐγκαλλώπισμα τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Κύκκου ἀποτελεῖ σήμερα τό Πολιτι-
στικό της Ἵδρυμα «Ἀρχάγγελος», πού εἶναι 
ἕνα ἀπό τά πιό σοβαρά καί γόνιμα ἱδρύματα 
τῆς Κύπρου, τό ὁποῖο στά λίγα χρόνια τῆς 
ὑπάρξεως καί λειτουργίας του ἐπιβλήθηκε μέ 
τήν ποιότητα τῆς προσφορᾶς του, ἐργαζόμε-
νο συνειδητά μέ μεθοδικότητα καί ὑπευθυ-
νότητα, γιά τήν πνευματική καί πολιτιστική 
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προαγωγή τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. Τό θαλερό 
αὐτό φυτώριο νέων ὁραματισμῶν καί ἐξορμή-
σεων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, μέ τό θετικό 
ἐρευνητικό, ἐπιστημονικό καί πολιτιστικό 
του ἔργο, συντελεῖ στή διατήρηση τῆς πνευ-
ματικῆς φυσιογνωμίας καί ταυτότητας τοῦ 
κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ καί στήν ἀφύπνιση 
τῆς πολιτιστικῆς του αὐτοσυνειδησίας. Τό Πο-
λιτιστικό Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 
«Ἀρχάγγελος», τό πολύθροο αὐτό ἵδρυμα, 
πού ἐκπέμπει φθόγγους μελωδίας πνεύματος 
καί πολιτισμοῦ, φωτίζει σήμερα τόν τόπο μας 
καί νοηματίζει τήν ἱστορία μας, προσπαθώ-
ντας νά κρατήσει τίς ψυχές σέ ἐγρήγορση, σέ 
ἀγωνιώδη καί γόνιμο σύνδεσμο μέ τά κλειδιά 
τῆς ζωῆς μας, τή γλῶσσά μας, τήν ἱστορία μας, 
τήν παράδοση, τόν πολιτισμό καί τήν ὀρθο-
δοξία μας. Ἐργάζεται, δηλαδή, συνειδητά γιά 
τή διατήρηση τῆς ἑλληνορθοδόξου ταυτότη-
τάς μας.

Στό Πολιτιστικό Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Κύκκου «Ἀρχάγγελος» λειτουργοῦν σήμερα 
τά ἑξῆς κέντρα: Τό Κέντρο Μελετῶν Ἱερᾶς 
Μονῆς Κύκκου, τό Κέντρο Θησαυροῦ Κυ-
πριακῆς Ἑλληνικῆς (γλώσσας), τό Κέντρο Συ-
ντηρήσεως χειρογράφων, παλαιτύπων, εἰκό-
νων, ξυλογλύπτων καί ἀμφίων, πού ἀποτελεῖ 
τμῆμα τοῦ νεόδμητου Βυζαντινοῦ Μουσείου 
τῆς Μονῆς, καί, τέλος, ἡ Σχολή Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς.

Τό Κέντρο Μελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Κύκκου ἱδρύθηκε τό 1986 καί εἶναι κέντρο 
ἔρευνας. Βασικός σκοπός του εἶναι ἡ ἔρευνα 
στό χῶρο τῆς ἐπιστήμης μέ πρωταρχικό ἐνδι-
αφέρον τή μοναστηριολογία καί τήν ἱστορία 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, μέ στόχο τή συ-
νεχῆ ἀναζωπύρωση τῆς ἱστορικῆς καί πολι-
τιστικῆς μνήμης τοῦ λαοῦ μας, καί τή συνεχῆ 
ὑπόμνηση τοῦ τί ὀφείλουμε στήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ὡς κυπριακός ἑλλη-
νισμός, ἀποκαλύπτοντας, ἀφ’ ἑνός μέν πολ-
λές πτυχές τῆς ἱστορίας τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς 
Ἐκκλησίας πρός τόν ὑπόδουλο κυπριακό 
ἑλληνισμό, ἀφ’ ἑτέρου δέ τή συμβολή μεγά-
λων ἐκκλησιαστικῶν προσωπικοτήτων στήν 
ἀνάπτυξη τῶν γραμμάτων καί τῶν τεχνῶν. 
Καί, τέλος, τή σημασία τοῦ μοναχισμοῦ, πού 
μέ τίς μυστικές του δυνάμεις καί τήν αἰσθητή 
παρουσία του κράτησε μέχρι τώρα μιά θέση 
τιμῆς καί στή διάδοση τοῦ χριστιανισμοῦ καί 
στήν ἐπιβίωση τοῦ κυπριακοῦ ἑλληνισμοῦ 
καί στήν ὅλη πορεία τῆς ἱστορίας μας. Εἰδικό-

τερα, ἀκόμη, προβάλλει τήν ὑπερεννεακοσι-
ετῆ  ἀκτινοβολία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, ἡ 
ὁποία στό διάβα τῶν αἰώνων ἔχει νά ἐπιδείξει 
εὐλογημένη πνευματική πορεία καί ἐξαίρετη 
ἐθνική, θρησκευτική, κοινωνική, πολιτιστική 
καί φιλανθρωπική δράση.

Τό Κέντρο Μελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Κύκκου ἔχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμε-
ρα πέραν τῶν 90 αὐτοτελῶν ἐκδόσεων, πού 
σχετίζονται μέ τήν κυπριακή μοναστηριολο-
γία, τήν ἐκκλη-σιαστική γραμματεία, τή βυζα-
ντινή τέχνη καί μουσικολογία. Ἐκφραστικό 
ὄργανο τοῦ Κέντρου αὐτοῦ εἶναι ἡ ἐπιστημο-
νική ἐπετηρίδα του, πού περιλαμβάνει ἐργα-
σίες πού ἀναφέρονται στήν ἱστορία τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Κύκκου, τήν ἁγιολογία, τήν ἱστορία 
τῆς κυπριακῆς ἐκπαίδευσης, τήν ἐκκλησια-
στική ἱστορία, τήν κωδικολογία, παλαιογρα-
φία, βυζαντινή μουσικολογία καί διάφορα 
ἄλλα θέματα. 

Ἡ ἔρευνα στό χῶρο τῶν μοναστηριακῶν 
ἱστορικῶν ἀρχείων καί τοῦ βυζαντινοῦ θη-
σαυροφυλακίου τῆς Κύπρου, καί ἡ συγκέ-
ντρωση ἀνεκτίμητης ἀξίας στοιχείων καί πλη-
ροφοριῶν συντελεῖ στό σοβαρό ἐμπλουτισμό 
τῶν πηγῶν τῆς κυπριακῆς ἱστορίας καί στήν 
ἀναβάθμιση τοῦ ἐπιπέδου ἐπιστημονικῆς 
ἔρευνας στήν Κύπρο, σ’ ἕνα τεράστιας σημα-
σίας χῶρο, ὁ ὁποῖος διαμόρφωσε ἀποφασι-
στικά τό σύγχρονο πολιτιστικό πρόσωπο τῆς 
πατρίδας μας. Γιατί πραγματικά θά κόμιζε 
κανείς γλαῦκας εἰς Ἀθήνας, ἄν ἐπιχειροῦσε νά 
καταδείξει τήν κατά τά διάφορα στάδια τῆς 
ἐξελίξεως τοῦ πολιτισμοῦ μας ἐπίδραση καί 
ἐπιρροή τῆς Ἐκκλησίας σ’ ὅλες τίς κατευθύν-
σεις καί ἐκφάνσεις του.

Τό Κέντρο Μελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Κύκκου μέ τίς ἐπιστημονικές ἔρευνες καί 
ἐκδόσεις του γονιμοποιεῖ, θά ἔλεγα, τήν πνευ-
ματική ἀνθοφορία τοῦ πολιτιστικοῦ ἱδρύμα-
τος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου «Ἀρχάγγελος». 
Οἱ 90 καί πλέον ἐκδόσεις του εἶναι ἐκδόσεις 
πνευματικά καί ἐθνικά βαρυσήμαντες. Στίς 
γραμμές τους βρίσκεται στοιβαγμένη ἱστορία. 
Εἶναι ἔργα πού ἐνισχύουν τήν ἱστορική γνώση 
καί ὁπλίζουν τούς ἐπιστήμονες μέ νέα στοι-
χεῖα καί πληροφορίες, ὄχι μόνο γιά τήν ἱστο-
ρία τῆς Μονῆς καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου, ἀλλά καί γιά τήν ἱστορία τῆς Κύπρου 
γενικότερα.

Εἶναι οἱ ἐκδόσεις τοῦ Κέντρου Μελετῶν 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου μιά προσφορά στήν 
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ἐκκλησιαστική καί πολιτική ἱστορία τῆς Κύ-
πρου. Εἶναι ἐκδόσεις πολυσήμαντες, πού ἀπο-
τελοῦν σπουδαιότατη αὐθεντική καί πρωτό-
τυπη πηγή καί ἀφετηρία, γιά τούς ἱστορικούς 
τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος. Τά πολύτιμα 
π.χ. ὀθωμανικά καί ἑλληνικά δικαιοπρακτι-
κά ἔγγραφα ἀπό τήν ἀρχειακή συλλογή τῆς 
Μονῆς, τά ἔγγραφα τῶν Ἀγγλικῶν Ἀρχείων, οἱ 
ἐπιστημονικές ἐπετηρίδες καί πολλές ἄλλες 
ἐκδόσεις του, εἶναι ἔργα βαρυσήμαντα πού 
κατοπτρίζουν τήν ἐπιστημονική δραστηριό-
τητα τῶν φιλοτίμως ἐργαζομένων ἐρευνητῶν 
τοῦ Κέντρου. Εἶναι ἐκδόσεις πού συνιστοῦν 
ἕνα ὀρυχεῖο πληροφοριῶν, ἐκδόσεις πού μᾶς 
βοηθοῦν νά ἰχνηλατήσουμε τό παρελθόν καί 
κυρίως τήν κρίσιμη περίοδο τῆς τουρκοκρα-
τίας καί τήν ἀνήσυχη περίοδο τῆς ἀγγλοκρα-
τίας, ἐκδόσεις πού μᾶς μεταφέρουν μέσα στό 
χρόνο καί μᾶς προσφέρουν πλῆθος πληρο-
φοριῶν, ἱστορικῶν, ἐθνικῶν, νομικῶν, οἰκο-
νομικῶν, φιλολογικῶν, θεολογικῶν καί κοι-
νωνικῶν, ἔτσι πού ὄχι μόνο ὁ ἱστορικός, ἀλλά 
καί ὁ ἐθνολόγος καί ὁ νομικός καί ὁ οἰκονομο-
λόγος, καί ὁ γλωσσολόγος καί ὁ θεολόγος καί 
ὁ κοινωνιολόγος ἔχουν νά ἀντλήσουν πολλά 
ἀπό τά μνημειώδη αὐτά ἔργα.

Τό «Κέντρο Θησαυροῦ Κυπριακῆς Ἑλλη-
νικῆς» (Γλώσσας) ἱδρύθηκε τό 1993 καί ἔχει 
ὡς κύριο στόχο του τή συλλογή, συντήρηση 
καί διαφύλαξη τῶν γραπτῶν μνημείων τῆς 
ἑλληνικῆς γλώσσας στήν Κύπρο ἀπό τῶν 
ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα, καί τή δη-
μιουργία μέ τή βοήθεια τῆς ἠλεκτρονικῆς λε-
ξικογραφίας τοῦ Θησαυροῦ τῆς Κυπριακῆς 
Ἑλληνικῆς γλώσσας. Τό περιεχόμενο, δηλαδή, 
τοῦ Θησαυροῦ Κυπριακῆς Ἑλληνικῆς, ὅταν 
ὁλοκληρωθεῖ, θά εἶναι ὅλα τά γραπτά κεί-
μενα τῆς κυπριακῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί 
γραμματείας ἀπό τά ἀρχαῖα, μεσαιωνικά καί 
νεώτερα χρόνια. Θά εἶναι, κατά τήν ἔκφραση 
τοῦ Πρυτάνεως τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 
Γεωργίου Μπαμπινιώτη, μιά διαχρονική, ἠλε-
κτρονική τράπεζα τῶν γλωσσικῶν δεδομένων 
τῆς κυπριακῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, γραπτῆς 
καί προφορικῆς, ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι 
σήμερα. Ἀπό τό Θησαυρό Κυπριακῆς Ἑλλη-
νικῆς θά ἀντλοῦνται ἀπό τούς μελετητές ὑλι-
κό καί πληροφορίες γιά τήν ἐπιστημονική 
μελέτη τῆς κυπριακῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί 
γιά πολλά ἄλλα θέματα.

Ὅπως βλέπουμε, λοιπόν, σήμερα πού 
ἡ γλῶσσά μας, ἡ πανάρχαια τῶν Ἑλλήνων 

γλῶσσα, μιά γλῶσσα στήν ὁποία ἐκφράστη-
καν οἱ σημαντικότερες νοητικές συλλήψεις 
τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, ἀπειλεῖται θανά-
σιμα ἀπό τήν πολιορκία πού δέχεται ἀπό τίς 
ἰσχυρές γλῶσσες τοῦ ἀιῶνά μας, ὄχι μόνο στήν 
Κύπρο, ἀλλά καί στόν ἴδιο τό μητροπολιτικό 
χῶρο τῆς Ἑλλάδος. Τό Κέντρο αὐτό, ἀναμο-
χλεύοντας τό γλωσσικό θησαυρό τοῦ παρελ-
θόντος μας, μᾶς βοηθᾶ νά πάρουμε ξανά τά 
νήματα πού μᾶς συνδέουν μέ τή γλωσσική μας 
μνήμη, χωρίς τά ὁποῖα στεκόμαστε μετέωροι, 
γλωσσικά πένητες, ἀδύναμοι νά ἐκφράσουμε 
τήν οὐσία τῆς ὑπαρξιακῆς μας ταυτότητας, 
γιατί, ὅπως πολύ σωστά λέχθηκε, ἡ γλῶσσα 
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός μας, ἡ γλῶσσα εἶναι ἡ 
μορφοπλαστική συνείδηση τῆς ζωῆς μας, ἡ 
ἀναπνοή τοῦ πνεύματός μας. 

Ἡ γλῶσσα, ἐπίσης, εἶναι ἕνα ἀπό τά κύρια 
διακριτικά σημεῖα τῆς ταυτότητας ἑνός λαοῦ. 
Ἡ γλῶσσα ἐκφράζει τήν πνευματική καλλι-
έργεια κάθε ἔθνους, ἐνσαρκώνει τίς ἀξίες του 
καί προσδιορίζει τούς πόθους καί τά ἰδανικά 
του. «Διά τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης», τονίζει ὁ 
διευθυντής τοῦ Κέντρου Θησαυροῦ Κυπρι-
ακῆς Ἑλληνικῆς, Μενέλαος Χριστοδούλου, 
«ἡ ὁποία ὁμιλεῖται συνεχῶς στήν Κύπρο ἐδῶ 
καί τρεῖς χιλιάδες χρόνια, κατετάγη ὁ Κύ-
πριος στήν ἑλληνική οἰκογένεια. Ἄν ὁμιλοῦσε 
ἄλλη γλῶσσα, ἴσως νά κατέτασσεν ἑαυτόν κά-
που ἀλλοῦ». Ἡ γλῶσσα εἶναι ὁ ἀδιάψευστος 
μάρτυρας τῆς ἱστορικῆς συνείδησης καί τῆς 
ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ κυπριακοῦ ἑλλη-
νισμοῦ, ὁ ὁποῖος ζεῖ στήν Κύπρο ἀπό τήν 
ἐποχή τῶν πρώτων Ἀρκάδων ἀποίκων μέχρι 
σήμερα, ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπό τά ἀποδει-
κτικά στοιχεῖα τῆς ἑλληνικότητάς του, μαζί 
δέ καί συνεκτικό στοιχεῖο μέ τόν ὑπόλοιπο 
ἑλληνισμό. Σήμερα πού ὁ κυπριακός ἑλληνι-
σμός διεξάγει ἕνα ἀγῶνα διάσωσης ἀπό τήν 
ἄβυσσο τοῦ ἐξαφανισμοῦ, ἡ γλῶσσα εἶναι πο-
λύτιμο ἐχέγγυο γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ ἐθνικοῦ 
μας αὐτοῦ ἀγῶνα. «Ἄν θέλεις νά ἁλώσῃς ἕνα 
λαό», εἶχε πεῖ κάποτε ὁ Λένιν, «κατάστρεψε 
τή γλῶσσά του». Δέν μπορεῖς νά ξερριζώσεις 
ἀπό τά σπλάγχνα, ἀπό τή μνήμη, ἀπό τό στό-
μα ἑνός λαοῦ τή γλῶσσά του μέ τίς λέξεις της, 
χωρίς νά ἀπειλήσεις ἄμεσα τήν ἐθνική του συ-
νείδηση. Ἡ γλῶσσα καί ἡ θρησκεία μας εἶναι 
οἱ δύο πνεύμονες τοῦ ἔθνους μας, χωρίς τούς 
ὁποίους εἶναι ἀδύνατο νά διατηρήσουμε τή 
φυσιογνωμία καί τήν ταυτότητά μας στόν ση-
μερινό κόσμο.
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Τό «Κέντρο Συντηρήσεως Χειρογράφων, 
παλαιτύπων, εἰκόνων, ξυλογλύπτων, ἀμφί-
ων» καί ἀναστηλώσεως, ἀναπαλαιώσεως καί 
συντηρήσεως ἀρχαίων μνημείων καί ἀρχαίων 
ἐρειπίων, πού ἀποτελεῖ τμῆμα τοῦ Ἐκκλησι-
αστικοῦ Μουσείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, 
ἱδρύθηκε τό 1994, καί εἶναι ἕνα σύγχρονο 
ἐργαστήριο, μέ ὑπερσύγχρονο τεχνικό ἐξο-
πλισμό καί ἄρτια ἐκπαιδευμένο προσωπικό, 
πού στεγάζεται σέ νεόδμητο κτήριο στό χῶρο 
τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος τῆς Μονῆς. Στό-
χος τοῦ Κέντρου αὐτοῦ εἶναι ἡ διάσωση τῆς 
ἀνεκτίμητης πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς. 
Σήμερα, σέ ὥρα δυσχερεστάτη, σέ ὥρα πού ὁ 
κυπριακός ἑλληνισμός ὑφίσταται τήν ὀδύνη 
τῆς ἀπώλειας τῆς πολιτιστικῆς του κληρονο-
μιᾶς ἀπό τή συνεχιζόμενη τουρκική λεηλασία 
στά κατεχόμενα ἐδάφη τῆς πατρίδας του, τό 
Κέντρο αὐτό ἐργάζεται ἀθόρυβα, ἀλλά οὐσι-
αστικά γιά τή συντήρηση καί διάσωση καλλι-
τεχνικῶν θησαυρῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί 
λαϊκῆς τέχνης, ἀλλά καί γιά τή συντήρηση καί 
διάσωση ἀρχαίων μνημείων, πού βρίσκονται 
στή δικαιοδοσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κύκκου καί Τηλλυρίας. Καί τά κειμήλια αὐτά 
καί τά μνημεῖα αὐτά εἶναι τά κάτοπτρα τοῦ 
πολιτισμοῦ μας καί ὁ ὑπομνηματισμός τῆς 
ἱστορίας μας. Στά μνημεῖα αὐτά διατηρεῖται ἡ 
συνέχεια τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς, 
καί, ὅπως ξέρουμε, ἡ πολιτιστική κληρονο-
μιά βοηθᾷ ἕνα λαό νά κερδίσει τήν αὐτογνω-
σία του καί νά συνθέσει τήν πνευματική του 
ταυτότητα. Μέσα ἀπό τά μνημεῖα αὐτά κοι-
νωνοῦμε ἐπίσης ὑπερχρονικά μέ τήν ἱστορία 
μας, καί ἡ ἱστορία ἑνός λαοῦ συνιστᾷ καί τήν 
ἀλήθειά του, τήν ἴδια τήν ψυχή του, γι’ αὐτό 
καί, ὅταν ἕνας λαός περιφρονεῖ, ἀπαρνεῖται 
τήν ἱστορία του, δηλαδή τήν ψυχή του, τότε 
ἀπομένει ἕρμαιο τῶν διαλυτικῶν ἀνέμων. Οἱ 
προγονικοί θησαυροί, πού συντηροῦνται στό 
Πολιτιστικό Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκ-
κου, καί τά ἀρχαῖα μνημεῖα, πού ἀναπαλαιώ-
νονται, ἔχουν τεράστια ἐθνική σημασία, γιατί 
εἶναι σπουδαιότατες ἀποδείξεις, πειστήρια 
τῆς ἑλληνορθόδοξης πολιτιστικῆς ταυτότη-
τας τῆς Κύπρου, καί μαρτυρία ζωντανή τῆς 
πολιτιστικῆς ἑνότητας πού ὑπάρχει στόν 
εὐρύτερο ἑλληνικό χῶρο, τοῦ ὁποίου ἀναπό-
σπαστο μέρος εἶναι καί ἡ Κύπρος.

Δέν πρέπει ἐπίσης νά παραλείψω νά τονί-
σω ἐδῶ καί τή μεγάλη παιδευτική ἀξία, πού 
ἔχει ἕνα σύγχρονο μουσεῖο, ὡς κυρίας κατοι-

κίας τῆς ἱστορίας, ὅπως εἶναι τό Μουσεῖο τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, πού ἐγκαινιάστηκε τό 
1998. Ὅπως ἐξηγεῖ μιά εἰδική ἔκδοση τῆς Οὐνέ-
σκο, «δέν θεωροῦνται πιά τά μουσεῖα ἁπλῶς 
χῶροι ἀποθήκευσης ἤ μέσα διατήρησης τῆς 
πνευματικῆς κληρονομιᾶς μιᾶς χώρας, ἀλλά 
δυναμικά παιδευτικά ἐργαλεῖα». Τό εὐπρό-
σωπο καί ζωντανό μουσεῖο, πού δέν προκαλεῖ 
πιά σέ μικρούς καί μεγάλους συνειρμούς γιά 
ἀράχνες καί μούχλα, γίνεται παιδαγωγός, καί 
ἀναπλάθει ἐμπειρίες διαχρονικές καί πολύ-
τιμες. Τό ἐκκλησιαστικό μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Κύκκου, μέ τά ἐκθέματά του, δίνει τή 
δυνατότητα στόν κυπριακό ἑλληνισμό καί 
κυρίως τούς νέους μας νά ἔλθουν σέ ἐπαφή 
οὐσιαστική μέ τούς προγονικούς θησαυρούς 
μας, γιά νά μελετήσουν τήν παράδοση, ὅπως 
αὐτή μορφοποιεῖται καί κρυσταλλώνεται στά 
στοιχεῖα αὐτά τῆς ἐθνικῆς κληρονομιᾶς μας, 
καί νά συνειδητοποιήσουν καί νά βιώσουν τή 
συνέχεια τοῦ ἔθνους, τή διαχρονική του ἑνό-
τητα. Ἐπιδίωξη τοῦ Μουσείου αὐτοῦ εἶναι ἡ 
σύμφωνη μέ τίς παραδόσεις μας αἰσθητική 
καλλιέργεια τῶν ἐπισκεπτῶν του, ἡ ἀνύψωση 
τοῦ πνευματικοῦ καί πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου 
τοῦ λαοῦ μας. «Ἡ τέχνη», σημειώνει ὁ ἀείμνη-
στος Πανα-γιώτης Κανελλόπουλος, «ἔχει τή 
δύναμη νά προσδιορίζει ἀποφασιστικά τή 
διαμόρφωση τῆς ψυχῆς καί τοῦ πνεύματος 
τοῦ ἀνθρώπου», καί ἡ ἑλληνορθόδοξη ἐκκλη-
σιαστική τέχνη, ὡς τέχνη τοῦ ὡραίου καί τοῦ 
Ἁγίου, ὡς τέχνη τοῦ «ὑπερόχου», τοῦ «ὑψη-
λοῦ», διαμορφώνει τόν ἠθικό χαρακτῆρα τῶν 
ἀνθρώπων, διδάσκει, καλλιεργεῖ, ἐξευγενίζει 
καί ἠθικοποιεῖ τόν ἄνθρωπο. Ἀλλά σήμερα, 
μέσα στούς δύσκολους καί ζοφερούς αὐτούς 
καιρούς πού ζοῦμε, μέ τό μισό κομμάτι τῆς 
πατρίδας μας νά σφαδάζει κάτω ἀπό τή δε-
σποτεία τοῦ βάρβαρου Ἀττίλα, τό Ἐκκλη-
σιαστικό Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 
συντελεῖ ἐπίσης στήν τόνωση τοῦ ἐθνικοῦ καί 
θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ λαοῦ μας, για-
τί στό σύνολο τῶν ἐκθεμάτων του ἀτενίζουμε 
μιά ἐκθαμβωτική συμπύκνωση τῶν ἐκφραζο-
μένων μέ τήν ἑλληνορθόδοξη τέχνη ἀθανάτων 
ἀξιῶν, πνευματικῶν καί ἠθικῶν, τίς ὁποῖες τό 
γένος μας ὑπηρέτησε κατά τό παρελθόν καί 
μεγαλούργησε.

Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἱδρύθηκε 
τό 1986, μέ στόχο τή συντήρηση καί καλλι-
έργεια τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, τοῦ προ-
γονικοῦ αὐτοῦ θησαυροῦ, τῆς ἀνεκτίμητης 
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αὐτῆς ἐθνικῆς κληρονομιᾶς. Γιατί ἡ  Βυζαντι-
νή Ἐκκλησιαστική Μουσική δέν εἶναι μόνο 
ἀδιάσπαστο στοιχεῖο τῆς λογικῆς λατρείας 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἀλλά ἀποτε-
λεῖ συγχρόνως πατροπαράδοτη κληρονομιά, 
πού οἱ ρίζες της μᾶς ὁδηγοῦν στήν κλασική 
ἀρχαιότητα, ὅπου συναντοῦμε τήν ἴδια ἑνό-
τητα λόγου καί μουσικῆς. Σκοπός τῆς Σχολῆς 
αὐτῆς εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς Βυζαντινῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, πού ἀπαιτεῖ ἡ 
παράδοση καί τό ὕφος τό ὁποῖο ἀσπάζεται ἡ 
Ἐκκλησία μας, πρός μόρφωση ἱεροψαλτῶν, 
ἱκανῶν νά ἐμπνέουν τούς πιστούς κάτω ἀπό 
τούς θόλους τῶν ὀρθοδόξων ναῶν μας.

Μέσα ἀπό τή Σχολή αὐτή ξεπήδησε καί ὁ 
ἐκκλησιαστικός χορός Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱε-
ρᾶς Μονῆς Κύκκου, πού ποτίζουν κάθε Κυ-
ριακή, ὄχι μόνο τό χριστεπώνυμο πλήρωμα 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀλλά, μέσω τῆς 
δορυφορικῆς τηλεοράσεως, ὅλους τούς ὅπου 
γῆς Ἕλληνες ὀρθοδόξους χριστιανούς, μέ 
τό ζωντανό νερό τῆς ἀστείρευτης πηγῆς τῆς 
ὑμνολογίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ὅλα αὐτά τά ΚΕΝΤΡΑ, πού ἀναφέρθη-
καν συναποτελοῦν τό Πολιτιστικό Ἵδρυμα 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου «Ἀρχάγγελος», τόν 
πυρσό τῆς ἐπιστήμης, τοῦ πνεύματος καί τοῦ 
πολιτισμοῦ, πού χωρίς ἀμφιβολία συντελεῖ 
στό νά ἀποκτήσει ἀκόμη μεγαλύτερο βελη-
νεκές ἡ λαμπρά πνευματική καί πολιτιστική 
ἀκτινοβολία τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυ-
ροπηγιακῆς Μονῆς Κύκκου. Ὁ «πολιτισμός», 
ὅμως, εἶναι εὐρύτατος ὅρος, πού καλύπτει 
κάθε σημαντική ἔκφανση τοῦ ἀνθρωπίνου 
πνεύματος. Τά ἤθη, τά ἔθιμα, οἱ παραδόσεις, 
ἡ θρησκεία, ἡ τέχνη, ἡ ἐπιστήμη, ἡ ἱστορία, 
ἡ μουσική, ἡ ποίηση, ἡ φιλολογία, ἡ ἀρχιτε-
κτονική, ἡ ἴδια ἡ στάση μας ἀπέναντι στή ζωή 
καί στό θάνατο περικλείονται στόν ὅρο «πο-
λιτισμός». Ὅλα δέ τά ὑπαρξιακά προβλήματα 
πού ἀπασχολοῦν τόν ἄνθρωπο ἀποτελοῦν τό 
κέντρο τοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως θά ἔλεγε καί ὁ 
Max Weber. Ἔτσι, λοιπόν, στήν πολιτιστική 
προσφορά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου ἀνα-
φέρουμε καί τό Ἵδρυμα «Ἐλεοῦσα τοῦ Κύκ-
κου», τό «Κέντρο Κοινωνικῆς καί Πνευμα-
τικῆς Στήριξης Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου» καί τό 
«Παγκόσμιο Βῆμα Θρησκειῶν καί Πολιτισμῶν 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου».

Τό «Ἵδρυμα Ἐλεοῦσα τοῦ Κύκκου», ἱδρύ-
θηκε τό 2004 καί εἶναι Κέντρο Ἡμερήσιας 

Φροντίδας καί μόνιμης διαμονῆς γιά ἄτομα μέ 
νοητική καί σωματική ἀναπηρία. Τό Ἵδρυμα 
αὐτό θυμίζει τό «πανδοχεῖο» τῆς εὐαγγελικῆς 
παραβολῆς τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη. Ὅπως τό 
«πανδοχεῖο» ἐκεῖνο τῆς παραβολῆς περιέ-
θαλψε καί ἔσωσε τόν μέχρι θανάτου τραυμα-
τία, ἔτσι καί τό Κέντρο αὐτό περιθάλπει καί 
σώζει τούς μόνιμα σωματονοητικά τετραυμα-
τισμένους, πού δέν τυγχάνουν φροντίδας ἀπό 
ἄλλα Κέντρα ἤ Ὑπηρεσίες.

Τό Κέντρο αὐτό παρέχει σέ ἄτομα μέ βα-
ριά σωματονοητική ἀναπηρία πλήρη ἰατρική 
περίθαλψη καί φροντίδα. Πρό παντός, ὅμως, 
ὅσοι ἔχουν ἡμερήσια φροντίδα καί ὅσοι δια-
μένουν μέσα σ’ αὐτό, βρίσκουν οἰκογενειακή 
ἀτμόσφαιρα καί θαλπωρή καί ἀγάπη χρι-
στιανική. Γιά δέ τίς οἰκογένειές τους λειτουρ-
γεῖ ὡς βάλσαμο παρηγοριᾶς καί ἀνακούφισης 
καί τόνωσης καί ἐλπίδας.

Ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι μέ βαριά νοητική 
ἀναπηρία περιθάλπονται, ἀπασχολοῦνται 
καί ἐκπαιδεύονται ἀπό ἐξειδικευμένο προ-
σωπικό, ἀπό παθολόγους, ψυχολόγους, κοι-
νωνιολόγους, φυσιοθεραπευτές καί ἄλλους. 
Ἀλλά γιά τήν Ἐκκλησία μας κάθε ἄνθρωπος, 
ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἐθνική καταγωγή του, 
τή θρησκεία καί τή γλῶσσά του, εἶναι φορέας 
τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ, ἀδελφός ἤ ἀδελφή μας, 
ἰσότιμο μέλος τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας. Γι’ 
αὐτό καί τό Κέντρο αὐτό λειτουργεῖ ὡς δικοι-
νοτικό, βρίσκουν δηλαδή σ’ αὐτό καταφυγή, 
περίθαλψη καί στοργή, ὄχι μόνο οἱ νοητικῶς 
ἀνάπηροι Ἑλληνοκύπριοι, Μαρωνῖτες, Ἀρμέ-
νιοι καί Λατίνοι, ἀλλά καί οἱ Τουρκοκύπριοι 
συμπατριῶτες μας, τούς ὁποίους θεωροῦμε 
ὡς ἀδελφούς μας, ἀφοῦ καί αὐτοί, ὅπως καί 
ἐμεῖς, ὅπως καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, εἴμαστε 
παιδιά τοῦ ἑνός Θεοῦ.

Ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, Κυρίες καί Κύρι-
οι, δέν εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ φανατισμοῦ καί τῆς 
μισαλλοδοξίας. Δέν εἶναι ἡ εἰκόνα τῶν Σταυ-
ροφοριῶν, καί τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως καί τῶν 
ἰμπεριαλιστικῶν πολέμων. Ἡ εἰκόνα τοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς ἀγάπης, τῆς εὐσπλαγ-
χνίας καί τοῦ ἐλέους, τῆς εἰρήνης, τῆς δικαι-
οσύνης, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀδελφοσύνης.

Τό «Κέντρο Κοινωνικῆς καί Πνευματικῆς 
Στήριξης Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου» ἱδρύθηκε τό 
2005 καί σκοπό ἔχει τήν ἠθική, κοινωνική καί 
πνευματική στήριξη, ὄχι μόνο σέ νέους, ἀλλά 
καί σέ ἄτομα, οἰκογένειες καί ὁμάδες ἀτόμων 
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κάθε ἡλικίας, πού ἔχουν ἀνάγκη τέτοιων ὑπη-
ρεσιῶν.

Τό Κέντρο Κοινωνικῆς καί Πνευματικῆς 
Στήριξης στελεχώνεται ἀπό ὁμάδα ἐπιστη-
μονικῶν συμβούλων καί παρέχει συμβουλευ-
τική στήριξη, βασισμένη στίς ἐπιστῆμες τῆς 
κοινωνιολογίας, τῆς συμβουλευτικῆς, τῆς ψυ-
χολογίας, τῆς ἰατρικῆς καί τῆς θεολογίας τῆς 
ὀρθοδόξου πίστεως.

Οἱ ἀνθρώπινες ἀνάγκες στή σύγχρονη 
ἀγχώδη καί ἀγριεμένη κοινωνία μας εἶναι 
καλπάζουσες καί ὁδηγοῦν συχνά σέ ἀπόγνω-
ση καί ἀδιέξοδα, καί τό Κέντρο αὐτό προσφέ-
ρει τίς συμβουλευτικές ὑπηρεσίες του καί κα-
ταβάλλει προσπάθειες ἀπάμβλυνσης καί εἰ 
δυνατόν ἐξάλειψης τοῦ ἀνθρώπινου ψυχικοῦ 
πόνου.

Τό «Παγκόσμιο Βῆμα Θρησκειῶν καί Πο-
λιτισμῶν» ἱδρύθηκε τό 2002 καί στοχεύει στή 
διαθρησκευτική καί διαπολιτισμική συνεν-
νόηση καί συνεργασία γιά τήν εἰρηνική συνύ-
παρξη τῶν λαῶν μέσα σ’ ἕνα πολυθρησκευτι-
κό καί πολυπολιτισμικό κόσμο.

Μέ τή διοργάνωση διεθνῶν συνεδρίων τό 
Παγκόσμιο Βῆμα Θρησκειῶν καί Πολιτισμῶν 
φέρνει σέ ἐπαφή ἐκπροσώπους τῶν θρη-
σκειῶν καί τῶν πολιτισμῶν, στοχεύοντας ἔτσι 
στήν ἐπιστράτευση τῆς θρησκείας καί τοῦ 
πολιτισμοῦ, τοῦ συναισθήματος, δηλαδή, καί 
τοῦ πνεύματος, πού εἶναι ζωτικῆς σημασίας 
γιά τήν κατανόηση τῶν ἀτόμων καί τῶν λαῶν, 
προκειμένου νά ἐπικρατήσει ἡ παγκόσμια 
εἰρήνη, ἡ ἑνότητα, καί ἡ ἀδελφοσύνη.

Τό Παγκόσμιο Βῆμα Θρησκειῶν καί Πολι-
τισμῶν, ἀφουγκραζόμενο τήν πανανθρώπι-
νη φωνή, πού ἠχεῖ ἀνόθευτη γιά διάλογο καί 
εἰρήνη, ἐπιδιώκει τόν ἰσότιμο καί εἰλικρινή 
διάλογο, τήν προσέγγιση, συνεννόηση καί συ-
νεργασία, στοχεύοντας στήν ἀνάπτυξη πεδί-
ων ἀλληλογνωριμίας καί ἀναζητήσεως κοινῶν 
θέσεων, πρός ἀντιμετώπιση τῶν μεγάλων 
συγχρόνων προβλημάτων πού ἀντιμετωπίζει 
ἡ ἀνθρωπότητα, καθώς ἀγωνίζεται νά βρεῖ 
τόν προορισμό της καί πού χωρίς τήν ἐπίλυσή 
τους δυσχεραίνεται ἡ ἀνάσα τῆς οἰκουμένης.

Ἐπειδή, ὅμως, τά ἑλληνικά γράμματα 
εἶναι καί θεωροῦνται ὄργανα τῆς διαδόσεως 
τοῦ πολιτισμοῦ καί συντελεστικά τῆς ἀνα-
νεώσεως τῶν πνευματικῶν δυνάμεων τῆς 
ἀνθρωπότητας, ἀλλά καί ἐπειδή εἶναι κοινός 
τόπος, ὅτι ἡ κρηπίδα πάνω στήν ὁποία ἀνε-

γείρεται τό οἰκοδόμημα κάθε πολιτείας εἶναι 
ἡ παιδεία, γιατί σ’ αὐτή στηρίζεται ἡ ἄνοδος 
τοῦ πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου καί τό μέλλον 
ἑνός λαοῦ, γι’ αὐτό καί θά ἦταν παράλειψη, 
ἄν παρέλειπα νά τονίσω, ἔστω καί δι’ ὀλίγων, 
τήν τεράστια προσφορά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Κύκκου στήν ἑλληνική παιδεία τῆς νήσου 
μας. Ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου, συνεχίζουσα τή 
μακρά παράδοσή της, ὅταν μέσα στά δίσε-
κτα χρόνια τῆς σκοτεινῆς δουλείας εἶχε γίνει 
σχολή σπουδῆς τῆς θύραθεν καί τῆς ἱερᾶς 
παιδείας καί γαλουχοῦσε, κάτω ἀπό τό φῶς 
τοῦ κανδηλιοῦ καί τήν ἀπειλή τῆς τουρκικῆς 
σπάθης, τούς νέους μας μέ τῆς ὀρθοδοξίας τά 
νάματα καί τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας τόν 
ἔρωτα γιά τήν ἀλήθεια καί τήν ἀξία γιά τόν 
ἄνθρωπο καί τήν ἐλευθερία, ἔκτισε ἀμέσως 
μετά τήν ἀνεξαρτησία δύο καλλιμάρμαρα 
κτηριακά συγκροτήματα μέ δικές της δαπά-
νες καί πάνω σέ δική της γῆ καί τά ἔθεσε στή 
διάθεση τοῦ Κράτους, γιά τήν ἐκπαίδευση 
τῶν νέων μας, συμβάλλοντας ἔτσι στήν πνευ-
ματική ἀνύψωση τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας 
Κύπρου. Παράλληλα δώρησε καί ἐξακολου-
θεῖ νά δωρίζει σέ διάφορους δήμους καί κοι-
νότητες μεγάλες ἐκτάσεις γῆς, γιά ἀνέγερση 
νηπιαγωγείων, δημοτικῶν σχολείων, γυμνασί-
ων καί λυκείων. Ἔρχεται ἐπίσης ἀρωγός στίς 
ἀνάγκες πολλῶν ἄλλων ἐκπαιδευτηρίων, μέ 
τή δωρεά σύγχρονων ἐποπτικῶν μέσων δι-
δασκαλίας, μέ τή δημιουργία Κέντρων Ἠλε-
κτρονικῶν Ὑπολογιστῶν, αἰθουσῶν τελετῶν, 
γυμναστηρίων, ἐργαστηρίων, συστημάτων 
θερμάνσεως καί πολλῶν ἄλλων. Πρέπει ἐπί-
σης νά ἀναφέρουμε, ὅτι ἡ Μονή Κύκκου ἵδρυ-
σε ταμεῖο ὑποτροφιῶν, γιά πτυχιακές καί 
μεταπτυχιακές σπουδές καί ἐπωφελοῦνται 
τῶν ὑποτροφιῶν ἑκατοντάδες νέων. Ἐνῶ ἡ 
μοναδική ἱερατική σχολή στήν Κύπρο, γιά 
τή μόρφωση τῶν ὑποψηφίων κληρικῶν μας, 
εἶναι δημιούργημα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, 
τῆς ὁποίας τό μέγιστο τῶν ἐξόδων λειτουργί-
ας της ἐπωμίζεται μέχρι σήμερα. Ἐπιστέγα-
σμα τῆς ὅλης προσφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Κύκκου στή διάδοση τῶν ἑλληνικῶν γραμμά-
των στήν Κύπρο, ἦταν ἡ βράβευσή της ἀπό 
τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τό 1971.

Πρέπει, τέλος, νά τονίσουμε ὅτι ἡ Ἱερά 
Μονή Κύκκου, ὡς ἕνας ζωντανός ὀργανισμός, 
πού δέν ἀγνοεῖ τό παρόν καί τά συμβαίνοντα 
γύρω μας, βλέπει μέ τά μάτια τοῦ Χριστοῦ 
καί τήν ἀνθρώπινη κοινωνία, παρακολουθεῖ 
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μέ ἐνδιαφέρον τά προβλήματα τῆς καθ’ ἡμέ-
ραν ζωῆς, καί ἐργάζεται ἀθόρυβα πρός ἐπού-
λωση τῆς κοινωνικῆς δυστυχίας. Γνωρίζει 
πολύ καλά ὅτι κάτω ἀπό τήν ἀπαστράπτου-
σα ἐπιφάνεια τοῦ σύγχρονου θεοποιημένου 
τεχνικοῦ πολιτισμοῦ ὑπάρχει καί ἡ ἀνθρώ-
πινη τραγωδία, οἱ φτωχοί, οἱ πεινασμένοι, 
οἱ γυμνοί, οἱ ἀδύνατοι, οἱ περιθωριακοί καί 
περιφρονημένοι, οἱ ἀσθενεῖς, οἱ ξένοι, οἱ φυ-
λακισμένοι καί γενικά οἱ πάσχοντες καί ἀνα-
ξιοπαθοῦντες ἀδελφοί μας, καί ἐκδηλώνει 
σπλάγχνα οἰκτιρμῶν πρός ὅλους αὐτούς τούς 
ἐν δυστυχίᾳ συνανθρώπους μας. Καί ἡ ἀρω-
γή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου πρός τούς ἔχο-
ντες ἀνάγκη συνανθρώπους μας δέν γνωρί-
ζει μεθορίους, ἀλλά ἀναπτύσσεται ὑπεράνω 
ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν συνόρων, ὡς ἐπι-
ταγή ψυχική μή ὑποκειμένη σ’ ὁποιαδήποτε 
σκοπιμότητα. Ἔτσι ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου ἐξε-
δήλωσε σπλάγχνα οἰκτιρμῶν καί ἦλθε ἔμπρα-
κτα ἀρωγός πρός τόν σκληρά, πρό εἰκοσαετί-
ας περίπου, δοκιμασθέντα λαό τῆς Ἀρμενίας, 
ἕνεκα τῶν σεισμῶν, πρός τήν ἐμπερίστατη 
μετά τήν πτώση τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ 
Γεωργία, πρός τήν ἐρειπωθεῖσα μετά τούς 
νατοϊκούς βομβαρδισμούς Σερβία, πρός τήν 
μεγάλη χώρα τῆς Ρωσσίας μετά τή μακρά καί 
ἀσέληνη νύκτα τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ κομμου-
νισμοῦ, πρός τό ἀγρίως βομβαρδισθέντα καί 
καταστραφέντα ἀπό τούς Ἀμερικανικούς 
βομβαρδισμούς Ἰράκ, πρός τήν Σρι Λάνκα 
πού εἶχε πληγεῖ ἀπό καταστροφικό τσουνάμι 
μετά ἀπό μεγάλο σεισμό στόν Εἰρηνικό Ὠκεα-
νό, πρός τόν ἀγρίως βομβαρδισθέντα ἀπό τήν 
Ἰσραηλινή ἀεροπορία Λίβανο καί τήν Παλαι-
στίνη καί Γάζα καί ἀλλοῦ.

Σ’ ὅλες αὐτές τίς περιπτώσεις ἡ ἀρωγή 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου ἦταν ἔμπρακτη σέ 
χρήματα, σέ φάρμακα, σέ τρόφιμα καί σέ εἴδη 
ἔνδυσης καί ὑπόδησης, παντοῦ δέ ἀδελφοί 
τῆς Μονῆς μέ ἐπικεφαλῆς τόν τότε Ἀρχιμαν-
δρίτη τῆς Μονῆς καί νῦν Μητροπολίτη Ταμα-
σοῦ Ἠσαΐα, διευθυντή τοῦ Τμήματος Ἄμεσης 
Παροχῆς Ἀνθρωπιστικῆς Βοήθειας μέ τήν 
ὀνομασία KYKKOS AID, ἦσαν παρόντες στίς 
ἐμπερίστατες αὐτές χῶρες καί συντόνιζαν οἱ 
ἴδιοι τήν παροχή τῆς βοήθειας.

Κυρίες καί Κύριοι,
Ἐκεῖνο πού συνθέτει τήν ἰδιαιτερότητα 

τοῦ πολυδιάστατου ἐθνικοῦ, θρησκευτι-

κοῦ, κοινωνικοῦ, πνευματικοῦ, φιλανθρω-
πικοῦ καί πολιτιστικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Κύκκου, γιά τήν παρουσίαση τοῦ 
ὁποίου ἀπαιτοῦνται πολλές ὧρες, εἶναι ἡ 
συλλειτουργία τῆς θεωρίας καί τῆς πράξε-
ως. Εἴμαστε ὀπαδοί τῆς θεωρίας καί ἐργάτες 
τῆς πράξεως. Καί τοῦτο, γιατί πιστεύουμε, 
ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας ὀφείλει νά ἐξακολου-
θήσει νά ἀποτελεῖ καί σήμερα τό κυρίαρχο 
στοιχεῖο τοῦ βίου, τοῦ πολιτισμοῦ, καί κάθε 
ἐκφράσεως τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Ὀφείλει νά 
ἐξακολουθήσει νά ἐπηρεάζει καί σήμερα τήν 
αὐτοσυνειδησία τοῦ ἀνθρώπου, νά ἐπικα-
θορίζει τή συμπεριφορά του, νά νοηματοδο-
τεῖ τή ζωή του, νά σημασιολογεῖ τήν ἱστορία 
του, καί νά ἀξιολογεῖ τό βίο του. Ἡ Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία μας δέν εἶναι ἄρνηση τῆς ζωῆς. 
Εἶναι ἄνωση τῆς ζωῆς. Ὀφείλει βέβαια μέσα 
στή συνεχή ροή καί μεταβολή τοῦ κόσμου νά 
παραμένει πυξίδα προσανατολισμοῦ, γιά νά 
δείχνει στόν ἄνθρωπο τόν ἀληθινό προορι-
σμό του, τίς μεταφυσικές του προεκτάσεις. 
Τό ἐνδιαφέρον ὅμως τῆς Ἐκκλησίας γιά τά 
ἐπέκεινα, ἡ ἐσχατολογική, δηλαδή, κατεύ-
θυνση πού δίνει στή ζωή καί τίς ἐπιδιώξεις 
τῶν ἀνθρώπων, δέν σημαίνει ἀδιαφορία γιά 
τίς συνθῆκες τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ἐδῶ καί 
τώρα. Ἡ Ἐκκλησία, ταμιοῦχος διδασκαλίας 
θείας, ὑψηλῆς καί ὑπερόχου, προορισμό δέν 
ἔχει μόνο τήν ἐξασφάλιση τῆς αἰώνιας ζωῆς. 
Ἡ αἰώνια ζωή εἶναι συνέπεια καί συνέχεια 
τῆς παρούσης. Ἀλίμονο, ἄν ἡ Ἐκκλησία μας 
ἔδινε τήν ἐντύπωση, ὅτι διαμένει σέ οὐρά-
νιους τόπους, ἀποστασιοποιημένη ἀπό τά 
προβλήματα τῆς ζωῆς. Τότε θά ἔχανε τή ζω-
ντάνια της καί θά καταντοῦσε ἀποστεωμέ-
νη ὕπαρξη, ἄνικμη καί ἄνυδρη. Κύριο ἔργο 
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι βέβαια ἡ σωτηρία τῶν 
ψυχῶν. Ἀποβλέπουσα ὅμως στά ἐπέκεινα, 
δέν πρέπει νά παραμελεῖ ὅλες τίς πτυχές 
τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως. Τά προβλήματα 
τοῦ κόσμου, οἱ κοινωνικές σχέσεις, ἡ πεῖνα, 
ἡ δυστυχία, ἡ ἀδικία, ἡ βία, ἡ τρομοκρατία, ἡ 
ἀντιβία, ἀλλά καί ὁ φωτισμός καί ἡ προαγω-
γή τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς γνώσεως εἶναι καί 
δικά της προβλήματα.

Καί μέ τίς σκέψεις αὐτές ἀσπάζομαι ἐν 
Χριστῷ πάντας ὑμᾶς, τούς ἰατρούς τούς ἀγα-
πητούς, εὐχόμενος πᾶσαν ἀπό Θεοῦ εὐλογίαν 
εἰς θεοφιλῆ καί ἔγκαρπον πλήρωσιν τῆς θείας 
καί ὑψηλῆς διακονίας καί ἀποστολῆς σας.  ■
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΥΜΠΛΙΩΦ

l Τοῦ Νίκου Νικολαΐδη 
Καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ὅσιος Ἀνδρέας γεννήθηκε τό 1360 μ.Χ. 
καί εἰσῆλθε νέος στό μοναχισμό. Γνώ-
ρισε τούς ὁσίους Νικήτα καί Σέργιο, 
στούς ὁποίους καί μαθήτευσε. Τήν 
εἰκονογραφική τεχνική διδάχθηκε ἀπό 
τό Θεοφάνη τόν Ἕλληνα, τήν τεχνοτρο-
πία τοῦ ὁποίου ἐκφράζει στίς εἰκόνες 

του. Μέ τό δάσκαλό του συνεργάσθηκε στήν 
εἰκονογράφηση τοῦ ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου στό Κρεμλίνο. Μέ τό συνεργάτη του 
Δανιήλ ζωγραφίζουν τό ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου τοῦ Βλαντιμήρ, ὅπως καί τό εἰκονο-
στάσιο τοῦ ναοῦ τῆς Λαύρας τοῦ ἁγίου Σεργίου.

Τό χαρακτηριστικότερο ἔργο του (κατά τή β́  
ἤ γ́  δεκαετία τοῦ ιέ  αἰώνα) εἶναι ἡ παράστα-
ση τῆς Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ, ἡ ὁποία, κατά 
τούς πατέρες, ἀπεικονίζει τή θεοφάνεια, δηλα-
δή τή φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδας. Παρόμοιες 
ἐκφράσεις συναντοῦμε καί σέ ἄλλες περιοχές 
τῆς Ὀρθοδοξίας.

Κίνητρο αὐτῆς τῆς ἀπεικόνισης ἦταν κυ-
ρίως νά ἐξαρθεῖ ἡ προσωπικότητα καί τό ἔργο 
τοῦ μεγάλου ὁσίου Σεργίου (†1392) τοῦ Ραντο-
νέζ, ἀλλά καί νά διακηρυχθεῖ μέ τό χρωστήρα 
τῆς τεχνικῆς τῆς ἁγιογραφίας τό δόγμα περί τῆς 
Ἁγίας Τριάδας.

Στήν ὑπόψη εἰκόνα (διαστάσεων 141.5 Χ 114), 
η οποία φυλάσσεται στην Γκαλερί Ντρεντια-
κώβ στη Μόσχα, ἀποτυπώνονται οἱ τρεῖς Ὑψη-
λοί Ἐπισκέπτες στόν Ἀβραάμ. Εἶναι γνωστό τό 
περιστατικό τοῦτο τῆς φιλοξενίας στή Δρῦ τοῦ 
Μαμβρῆ ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη (Γεν. 18,1 κ.ἑ.).

Τό ἰδιόμορφο καί θαυμαστό στήν εἰκόνα 

εἶναι ὅτι στό τραπέζι δέν παρατίθενται φαγητά. 
Εἶναι τοποθετημένος ἕνας κάλυκας. Τό περιε-
χόμενό του φαίνεται νά ἀποτελεῖ τό ἀντικείμε-
νο ἀναφορᾶς καί τῶν Τριῶν τῆς εἰκόνας.

Τά πρόσωπα ἐμφανίζονται μέ μιά βοώσα σι-
ωπή. Συνδιαλέγονται χωρίς νά μιλοῦν. Κάθονται 
σέ ἰσοϋψεῖς καί ἰσότιμους θρόνους. Δεῖγμα τοῦ 
ἐξουσιαστικοῦ προνομίου τους εἶναι ἡ κατοχή 
καί ἀπό τούς Τρεῖς ράβδου. Καί τά τρία πρόσω-
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πα, ἄν αὐτό προσεχθεῖ, ἐγγράφονται σέ κύκλο, 
ἀφοῦ ἡ παρουσία καί ἡ διάταξη τῶν θέσεών 
τους, τοῦτο ὑπαγορεύει. Ἀκριβῶς, γιά νά δηλω-
θεῖ τό τέλειο τῆς οὐσίας καί νά ἐξαρθεῖ ἡ μετο-
χή καί ἡ κατοχή καί ἡ κοινωνία τους στήν κοινή 
οὐσία, ἀλλά καί νά ἑρμηνευθεῖ τό διακριτό τῶν 
προσώπων τους, ὅπως καί ἡ ἀσύγχυτη ἀλληλο-
περιχώρησή τους.

Εἶναι ἐνδεδυμένοι μέ ὁμοιόμορφα ἀλλά δια-
φορετικῶν ἀποχρώσεων ροῦχα. Στό πρῶτο πρό-
σωπο ἀπό ἀριστερά δεσπόζει τό καφέ χρῶμα σέ 
συνδιασμό μέ τό γαλάζιο. Στό δεύτερο, στή μέση, 
κυριαρχεῖ τό βαθύ καφέ χρῶμα μέ τό γαλάζιο, 
ἀλλά μέ ἔντονη τή χρυσίζουσα λωρίδα στό δεξιό 
ὦμο. Καί στό τρίτο φαντάζει πάλι τό καφέ χρῶμα 
σέ μιά ὄμορφη παραλλαγή μέ τό πράσινο. 

Τό κοινό χρῶμα παραπέμπει στή δραστική 
κίνηση τῆς οὐσίας τῆς Ἁγίας Τριάδας διαμέσου 
τῶν θείων προσώπων, γιά νά ἑρμηνευθεῖ τό κοι-
νό τοῦ ἔργου τῆς οἰκονομίας τῆς Ἁγίας Τριάδας 
στήν κτίση καί στήν ἱστορία, τό ὁποῖο πηγάζει 
ἐκ τοῦ Πατρός, τό πρῶτο πρόσωπο (ἀριστερά 
στήν εἰκόνα), διέρχεται διά τοῦ Υἱοῦ (τό δεύτερο 
στή μέση πρόσωπο) καί ἀπολήγει ἐν Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι (τό τρίτο πρόσωπο).

Τό βαθύ καφέ χρῶμα τοῦ ἐνδύματος στό 
δεύτερο πρόσωπο τῆς εἰκόνας ὑπογραμμίζει τή 
γήινη ἤ τήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Θεανθρώπου 
Χριστοῦ, ἐνῶ ἡ λωρίδα, ὡς ἐπωμίδα στό σῶμα 
τοῦ Χριστοῦ, διακηρύττει τούς λόγους τοῦ προ-
φήτη Ἠσαΐα: “οὗ ἡ ἀρχή ἐγενήθη ἐπί τοῦ ὤμου 
αὐτοῦ” (Ἠσ. 9,6), γιά νά καταδείξει τή σταυρική 
του θυσία, προκειμένου νά σώσει τόν ἄνθρωπο.

Ἡ ἀπόχρωση τοῦ πράσινου χρώματος στό 
τρίτο πρόσωπο διαδηλώνει τήν εὐεργετική ἐπι-
δημία τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος, ἡ ὁποία 
ἀρδεύει τήν ἄνικμη καί ξηρή γή τῶν καρδιῶν 
τῶν ἀνθρώπων καί τῆς χαρίζει τήν ἐλπίδα τῆς 
αὔξησης καί τῆς καρποφορίας.

Ἡ προσοχή μας στρέφεται καί στήν ἔκφρα-
ση τῶν προσώπων. Ὁ πρῶτος τῆς Τριάδας φέ-
ρεται ὡς ὁ ἐπικεφαλής, ἀφοῦ ὁ Πατήρ συνιστᾶ 
τό “κεφάλαιον” τῆς Θεότητας καί ὁ αἴτιος τῆς 
ἐνδοτριαδικῆς ζωῆς ἀλλά καί ἡ πηγή τῆς οἰκο-
νομικῆς Ἁγίας Τριάδας. Ἄλλωστε ἡ κλίση τῶν 
κεφαλῶν τῶν ἄλλων δύο προσώπων πρός τόν 
πρῶτο τῆς Εἰκόνας διερμηνεύουν τήν ἐκ τοῦ 
Πατρός ἄρρητη καί ἀΐδια καί ἀνεννόητη προ-
έλευσή τους, τοῦ Υἱοῦ “διά τῆς γεννήσεως” καί 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος “διά τῆς ἐκπορεύσεως”. 
Ταυτόχρονα, ὅμως, τό κάθε πρόσωπο ἐκφράζει 
κατά σειρά: Τό πρῶτο τήν εὐδοκία τοῦ Πατρός, 
τό δεύτερο τή συγκατάνευση τοῦ Υἱοῦ καί τό 

τρίτο τή συνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε 
νά ἐνανθρωπήσει ὁ Λόγος καί νά σωθεῖ ὁ ἄνθρω-
πος καί ὁ κόσμος.

Οὔτε καί πάλι εἶναι ἄνευ λόγου ἡ ἀπεικόνι-
ση πίσω ἀπό τό πρῶτο πρόσωπο σπιτιοῦ, πίσω 
ἀπό τό δεύτερο δένδρου καί πίσω ἀπό τό τρί-
το βράχου. Καί ὁ λόγος, γιά νά ἐπιβεβαιώνεται 
ἡ ἁγιογραφική ρήση, στή μία περίπτωση: “ἐν τῇ 
οἰκίᾳ τοῦ Πατρός μου μοναί πολλαί εἰσί” (Ἰω. 
14,2), στή δεύτερη: ὅτι ὁ Χριστός εἶναι “τό δέν-
δρον τῆς ζωῆς” (Γεν. 2,9) καί στήν τρίτη, ἡ προ-
φητική ἀγγελία: “ἀγαλλιάσθω ἔρημος καί ἀνθεί-
τω ὡς κρίνον” (Ἠσ. 35,1).

Ἐντύπωση, πάντως, προκαλεῖ ὅτι καί τῶν 
τριῶν προσώπων ἡ προσοχή εἶναι στραμμένη 
στό κέντρο τῆς τράπεζας, ἡ ὁποία καί ἐκφράζει 
τόν κόσμο. Ὁ κάλυκας καί τό περιεχόμενό του 
ἀποτελοῦν τό κεντρικό σημεῖο ἀναφορᾶς τους. 

Ἔτσι, ποιό εἶναι τό σωστικό μήνυμα, τό 
ὁποῖο ὁ ἁγιογράφος σκοπεύει νά μεταδώσει; 
Τοῦτο ἐπικεντρώνεται στό περιεχόμενο τοῦ 
κάλυκα. Τί εἶναι αὐτό; Εἶναι ἐκεῖνο πού παρα-
τίθεται στό Ἅγιο Ποτήριο, ἐπί τῆς Ἁγίας Τρά-
πεζας καί προσφέρεται στά μέλη τῆς οἰκογέ-
νειας τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι 
τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Τοῦτο τό γε-
γονός ἐπαναλαμβάνεται κατά ἀλήθεια σέ κάθε 
θεία Λειτουργία. Ἡ εὐχή τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν 
Τιμίων Δώρων εἶναι, ἐπί τοῦ προκειμένου, ἔντο-
να εὔγλωττη. Ὁ λειτουργός, τή φοβερή ἐκείνη 
στιγμή, παρακαλεῖ, προσευχόμενος, μέ τή συμ-
μετοχή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τό Θεό Πατέρα: “Κα-
τάπεμψον τό Πνεῦμά σου τό Ἅγιον ἐφ’ ἡμᾶς καί 
ἐπί τά προκείμενα δῶρα ταῦτα. Καί ποίησον...”. 
Ἔτσι τό μέγιστο τῶν θαυμάτων ἐπιτελεῖται μέ 
τοῦτο τό μυστήριο τῆς θείας Κοινωνίας. Μέ ἕνα 
καί μοναδικό λόγο: Νά μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νά 
ἐπανενωθεῖ ὀντολογικά μέ τόν τριαδικό Θεό στό 
πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὁ ὁποῖος προσέλαβε 
“καθ’ ὑπόστασιν” τήν ἀνθρώπινη φύση.

Τοῦτο τό σωστικό νόημα διακηρύττεται καί 
ἀπό τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὅταν λέγει: 
“Ἐάν μή φάγητε τήν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώ-
που καί πίητε αὐτοῦ τό αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν 
ἑαυτοῖς” (Ἰω. 6,53).

Ἔτσι, τό κεντρικό σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς εἰκό-
νας τοῦ ὁσίου Ἀνδρέα Ρουμπλιώφ εἶναι ἡ μόνιμη 
ἀπόφαση τῆς ἀγάπης τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ νά 
σώσει τόν ἄνθρωπο καί νά τόν ἐπαναγάγει στό 
ἀρχαῖο καί στό ἐσχατολογικό του κάλλος. Νά 
τόν ἐπανεντάξει μέσα στή Βασιλεία του. Καί ὅλα 
τοῦτα διερμηνεύονται ὡς πίστη καί πράξη καί 
ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας σέ μιά εἰκόνα! ■
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l Του  Νίκου Γρ. Ζαχαρόπουλου
Ομότιμου Καθηγητή ΑΠΘ

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΣΤΟΥ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ1

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ο ότι όλα στον κόσμο μας έχουν το νό-
ημά τους, και μάλιστα και το βαθύ 
νόημά τους, είναι κάτι το εκπληκτικό 
από μόνο του. Ο Αϊνστάιν λέγεται ότι 
το είχε αναφέρει σχεδόν εκστασιασμέ-
νος. Το αδιανόητο είναι πώς το νόημα 

καθαυτό θεωρείται από όλους μας τόσο αυτονόητο. 
Διαθέτουμε, πράγματι, έναν μηχανισμό που μπορεί 
να στοχάζεται και να κατανοεί, να ερμηνεύει. Αυτό 
είναι τόσο θαυμάσιο και τόσο υπέροχο που δεν μπο-
ρεί παρά να καταλήγει σε οδύνη το γεγονός της πε-
ζής αντιμετώπισής του από το συνειδός μας. 

Μου ζητήθηκε να μιλήσω για το νόημα των 

Χριστουγέννων. Ξέρω καλά, όπως κι εσείς γνω-
ρίζετε ότι, όταν αναζητάς το νόημα, αυτό δηλώνει 
πως τηρείς ορισμένη στάση έναντι αυτού που θέ-
λεις να νοηματοδοτήσεις. Αυτή η κίνησή σου είναι 
οπωσδήποτε μια στάση απέναντι στην αλήθεια που 
χαρακτηρίζεται από τον μόχθο που πρέπει να κατα-
βάλεις προκειμένου να την κατακτήσεις. Τελικά το 
αποτέλεσμα αυτής της στάσης είναι δυνατό να σου 
παράσχει γνωσιολογική επάρκεια, στοχασμό και 
βεβαιότητα, ύστερα πάντοτε από κάποια ενσυνείδη-
τη έρευνα. Νομίζω ότι ο Πλάτωνας με τον μύθο του, 
τού σπηλαίου εννοώ, μας έδωσε παραστατικά να 
καταλάβουμε πόσο αναγκαία καθίσταται η νοημα-

1 (Ομιλία που εκφωνήθηκε στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου «Νεάπολις» της Πάφου στις 14Δεκεμβρίου 2011)
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τοδότηση των πραγμάτων και φαινομένων, εφόσον 
θέλουμε να ζούμε ενσυνείδητα και με στόχο ζωής.

Εγώ με τη σημερινή μου προσέγγιση του θέμα-
τος «το νόημα των Χριστουγέννων» θα επιχειρήσω 
ένα κοινό που δεν ανήκει, κατά κανόνα, στη θεολο-
γική ξυνωρίδα, αν και ανάμεσά μας υπάρχουν και 
εραστές της θεολογίας, όπως ο πρύτανής μας, ασφα-
λώς και άλλοι, να το παρασύρω, ει δυνατόν, να ει-
σχωρήσει στον γνόφο της θεολογίας, να ενδιατρίψει 
σε θέματά της που απαιτούν αίσθημα, ναι, αίσθημα, 
σεβασμού και έκπληξης, που συνήθως το αποκα-
λούμε με ένα όνομα, το λέμε δέος. Στάσου, λοιπόν, 
όπως λέει ο Γρηγόριος Νύσσης, στο παράθυρο της 
απεραντοσύνης της γνώσης και νιώσε κείνη την 
αστραπή που σε ξαφνιάζει και σε φοβίζει, σε τυφλώ-
νει προς στιγμή για τα γήινα, αλλά σ’ αφήνει να έχεις 
μια αχτίδα μοναχά από τα ουράνια, τα πνευματικά. 
Έχουμε κάνει πολλά γνώριμα πατήματα στο διάβα 
της ζωής μας, καιρός να δρασκελίσουμε έστω και μ’ 
ένα βήμα, σταθερό ή ασταθές, μα βήμα, στην πνευ-
ματική πορεία και ζήτηση του υπερβατού, προσεγ-
γίζοντας το πραγματικό νόημα των Χριστουγένων. 

Ο όρος ζήτηση ενέχει την έννοια της επιστήμης. 
Μα αλήθεια είναι επιστήμη αυτό που κάνουμε μέσω 
της θεολογίας; της προσέγγισης δηλαδή και «γνώ-
σης» του Θεού; Θα έλεγα, ναι, επεξηγώντας όμως 
πως η θεολογία έχει αντικείμενό της αφενός τον Θεό 
και αφετέρου τον κόσμο, με όλα τα συμπαραμαρτού-
μενά του, που τον τελευταίο καιρό ταλαιπωρούνται 
από τον άνθρωπο όσο όμως και τον ταλαιπωρούν. 
Ακόμη θα πρόσθετα πως από μέρους της χρησιμο-
ποιούνται οι μέθοδοι και των λοιπών επιστημών, 
ισάξια όσο και από εκείνες. Κι ακόμη πως ο θεολο-
γικός χώρος χρησιμοποίησε όσο κανένας άλλος, όχι 
μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και παγκοσμίως, 
την ελληνική φιλοσοφία ενεργά στην επεξεργασία, 
ανάλυση και ερμηνεία αλλά και διατύπωση των αρ-
χών και διανοημάτων της. 

Το αντικείμενο της γνώσης από μέρους της, σύμ-
φωνα με τον διττό χαρακτήρα του, απαιτεί διττό τρό-
πο προσέγγισης, αφενός προσέγγισης του θείου και 
Άκτιστου μέσω της Αποκάλυψης, της θείας σοφίας, 
και αφετέρου του κτιστού μέσω των επιστημών, με 
όρους, που καθιστούν τα αποτελέσματά τους όχημα 
για τη θεολογία. Η γνώση επομένως της κτίσης, της 
δημιουργίας, είναι πεπερασμένη, συμβατική, βασι-
σμένη στις επιστήμες, που συνεχώς έχουν πορεία 
προόδου, πορεία αποκαλυπτική, ενώ η γνώση του 
Θεού, η Θεογνωσία, –αυτό θεωρείται στη θεολογία 
δεδομένο είναι υπερφυσική. Η προσπάθεια να προ-
σεγγίσουμε το θείο με τους συμβατούς τρόπους των 

ανθρώπινων δυνατοτήτων, με τη λεγόμενη κατα-
φατική θεολογία, δηλαδή με την απόδοση στο θείο 
ιδιοτήτων του συμβατού μας κόσμου, όπως αγαθός, 
δυνατός, άγιος κ.ο.κ., μας αναγκάζει να θέτουμε τα 
ιδιώματα αυτά σε υπερθετικό βαθμό, πανάγαθος, 
παντοδύναμος, πανάγιος, που δεν τα απαλλάσσει 
όμως από τον ανθρωποειδή χαρακτήρα τους. Για 
τον λόγο αυτόν περνούμε κυρίως στη θεολογία στον 
αποφατικό τρόπο της προσέγγισης του θείου, δηλα-
δή στην απόδοση ιδιωμάτων που έχουν αρνητικό 
χαρακτήρα, όπως αΐδιος, άφατος, άϋλος κ.ο.κ. Αυτός 
ο αρνητικός τρόπος, αυτή η αδυναμία του θετικού 
προσδιορισμού, η άγνοιά μας δηλαδή, σύμφωνα με 
την Παράδοση, μας οδηγεί σε ένα είδος πληρότητας 
και όχι σε κενότητα. Ο γνόφος στον οποίο βρίσκο-
νται οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας δεν παρά-
γει σ’ αυτούς αγνωσία, αλλά εκθαμβωτικό σκότος, 
παράγωγο γνώσης, που καθιστά τις αρνήσεις τους 
σε υπέρκαταφάσεις. Εκμηδενιστική στην αφετηρία 
της η αποφατική άποψη περί Θεού, αποβαίνει τελι-
κά γι’ αυτούς καταφατική. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σας πω ότι υπεισέρχε-
ται η έννοια του μυστηρίου, με αποκορύφωσή του, 
στα συμβάντα της πορείας της ανθρώπινης ζωής, 
του μυστηρίου της ενανθρώπησης του Χριστού, στο 
οποίο έχουμε τη σύναψη του άκτιστου προς το κτι-
στό, πηγή γνώσης και σοφίας, και που παρασχέθη-
κε στον άνθρωπο ικανοποιητικά μόνο μέσω αυτού 
του φαινομένου η περί Θεού αλήθεια. Το μυστήριο 
στη θεολογία, και ειδικότητα το μυστήριο της γέν-
νησης του Χριστού, σημειώστε παρακαλώ, είναι έν-
νοια όχι μόνο απόκρυψης, αλλά και αποκάλυψης, 
αποκάλυψης που λαμβάνει χώρα στο προτσέσο της 
ιστορίας, επομένως μέσω των κτιστών.

Για να γίνει αντιληπτή η σκέψη αυτή, ας πε-
ράσουμε στα δεδομένα της αρχαιότητας και των 
θρησκευτικών εμπειριών του παρελθόντος. Ο 
όρος μυστήριο στον αρχαιοελληνικό παγανιστικό 
κόσμο –και όχι μόνο- είχε την προέλευσή του από 
το ρήμα μύω, που σήμαινε κλείω τους οφθαλμούς 
και το στόμα. Και φυσικά γνωρίζετε ότι η μύηση 
στις παγανιστικές μυστικές θρησκείες γινόταν με 
το εξής τελετουργικό. Ο υπό μύηση υποβάλλο-
νταν στο κλείσιμο των οφθαλμών και οδηγούνταν 
μέσα από διάφορους διαδρόμους στον κυρίως χώρο 
της διεξαγωγής των τελετών της μυστηριακής 
θρησκείας. Εκεί πια ξαφνικά του ξεσκέπαζαν τους 
οφθαλμούς και του επέτρεπαν να έχει τη θέαση 
των συμβόλων και των πράξεων που κατά κάποιο 
τρόπο ένωναν τον μυούμενο με τον θεό. 

Ας έρθουμε τώρα στην έννοια του μυστηρίου, 
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όπως την αντιμετωπίζει η θεολογία. Με κανέναν 
τρόπο η θεολογία δεν εννοεί με τον όρο μυστήριο 
καθετί που είναι άλυτο πρόβλημα, ανεξήγητο, αί-
νιγμα, δυσνόητο και μυστηριώδες. Η αποκάλυψη 
των μυστηρίων της χριστιανικής πίστης έχει επι-
τελεστεί, σύμφωνα με τη δεκτικότητα πάντοτε των 
ανθρώπων, μέσω της ενανθρώπησης του Χριστού. 
Ο Μωυσής είδε – τρόπος του λέγειν- και άκουσε 
τον Θεό μέσα στον γνόφο, στο όρος Σινά. Άνθρωποι 
όμως της Παλαιστίνης πριν δυο χιλιάδες χρόνια 
και στη συνέχεια μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας 
ένιωσαν την παρουσία του στη γη, καθώς και τα 
ευεργετήματα που έφερε σ’ αυτούς μέσω της διδα-
σκαλίας του και της υπέροχης συσσωμάτωσης που 
δημιουργήθηκε στο όνομά του, της Εκκλησίας. 

Η παρουσία του στη γη, ως ιστορικό πρόσωπο, 
ως κτιστό στοιχείο, είναι αναμφισβήτητη. Εναπο-
μένει στους ανθρώπους να πιστέψουν σε μια υπερ-
φυή δυνατότητα που δόθηκε, της εγκατοίκησης 
του Άκτιστου, του θείου, στο κτιστό εκείνο στοι-
χείο. Σημαντική και ξέχωρη περίπτωση στο χώρο 
των θρησκειών να δημιουργείται μια αυτού του 
είδους σχέση κτιστού και Άκτιστου, προκειμένου 
μέσω του κτιστού να γίνει η φανέρωση του Άκτι-
στου, όχι όμως ως προς την ουσία του, αλλά ως προς 
την ενέργειά του. Έτσι συμβαίνει ο άγνωστος, κι 
όμως να είναι γνωστός, και αυτός που παρέμενε 
στον γνόφο αποκεκρυμένος, να αποκαλύπτεται. 

Στην ορθόδοξη παράδοση γίνεται σαφής διά-
κριση μεταξύ ουσίας και ενέργειας. Η φύση, η εσω-
τερική ύπαρξη του Θεού, συγκροτεί αυτό που απο-
καλούμε ουσία του, ενώ οι προς τα έξω, θα λέγαμε, 
λειτουργίες και πράξεις της δύναμής του αποτε-
λούν την ενέργεια. Ο μ. Αθανάσιος έλεγε πως ο 
Θεός «είναι έξω απ’ όλα τα πράγματα σύμφωνα με 
την ουσία του», αλλά «εντός όλων των πραγμάτων 
με τις πράξεις της δύναμής του». 

Κατά την άποψη ενός σύγχρονου θεολόγου, με 
τον βίο και τη διδασκαλία του αυτός ο Ιησούς, που 
γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, μας αποκά-
λυψε ότι το ύψιστο ον είναι ο «τελείως Άλλος», αό-
ρατος, ασύλληπτος, όλως υπερβατικός, πέρα απ’ 
όλους τους λόγους μας, πέρα από τη δυνατότητά 
μας για κατανόηση του μυστηρίου της ύπαρξης 
και της ουσίας του. Παρά το γεγονός όμως αυτό, ο 
Θεός του μυστηρίου βρέθηκε πριν 2000 τόσα χρό-
νια, όπως και πάντοτε και τώρα, κοντά μας. Τότε 
τον είδαν, τον άγγιξαν, τον συναναστράφηκαν και 
δέχθηκαν οι άνθρωποι πλουσιοπάροχα τις ευεργε-
σίες του, έχοντας επαφή με τα κτιστά στοιχεία που 
έφερε. Εξάλλου, όπως υποσχέθηκε είναι παρών 
μέσω της Εκκλησίας παντού και πάντα, γεμίζο-

ντας όλα τα πράγματα, όντας παντού γύρω και 
μέσα μας. Σχετικά πρόσφατα βρέθηκε ένας πάπυ-
ρος στον οποίο μεταξύ άλλων λόγων που αποδίδο-
νταν στον Χριστό σημειωνόταν ότι κατά τη διδα-
σκαλία του είπε: σήκωσε την πέτρα, σκίσε το ξύλο 
κι εκεί θα βρεις τον Θεό. Χωρίς να σηματοδοτείται 
και μ’ αυτή τη ρήση πανθεϊσμός, ο Θεός που είναι 
πέρα από τη δυνατότητά μας να γνωρίσουμε την 
ουσία, τη φύση του, είναι εκείνος που με την κτι-
στή ιδιότητα του ανθρώπου μας αποκάλυψε τον 
εαυτό του με τη χάρη και τη αγάπη του και μας 
επεσήμανε την πανταχού παρουσία του. 

Με τη γέννηση του Χριστού δόθηκε η δυνατό-
τητα να αντιληφθούμε σαφέστερα ότι η ουσία του 
Θεού χαρακτηρίζει την ετερότητά του, ενώ οι ενέρ-
γειές του όμως συνιστούν ένα είδος φανέρωσής του 
και φέρνουν την εγγύτητά του προς τον άνθρωπο. 
Το βαθύ νόημα των Χριστουγέννων, στη θεολογι-
κή και όχι στην κοσμική του διάσταση, σύγκειται 
στο μήνυμα που έλαβε η ανθρωπότητα της εισόδου 
του θείου στην ιστορία της, με την ένωση των δυο 
φύσεων στον Χριστό, της ανθρώπινης και της θεί-
ας, ασυγχύτως και ατρέπτως, που προσέδωσε στον 
άνθρωπο πλέον τη δυνατότητα να συνδέεται, χωρίς 
την εφαρμογή νομικών διατάξεων, με το θείο και να 
θεούται. Η δόξα της σάρκας στον Ιησού αποτελεί το 
εχέγγυο της δυνατότητας να συμβεί το ίδιο με κάθε 
άνθρωπο που θα επιδιώξει να θέσει σε ένωση το κο-
σμικό του στοιχείο με τη χάρη του Θεού, σχηματίζο-
ντας μια ένωση, κατά κάποιο τρόπο, όπως εκείνη που 
έλαβε χώρα στο πρόσωπο του θεανθρώπου Χριστού. 
Ο Υιός του Θεού προσέλαβε σάρκα, ο άνθρωπος κα-
λείται μέσω του μηνύματος των Χριστουγέννων να 
λάβει μέσα του τη θεία χάρη. Έτσι ο Θεός δεν είναι 
μόνο αμέθεκτος και υπερβατικός, μια απρόσιτη και 
ανενέργητη ουσία, αλλά είναι συγχρόνως ενδοκο-
σμικός και μεθεκτός μέσω των θείων ενεργειών του.

Απέφυγα, κυρίες, κύριοι, να σας περιπλέξω 
στη διαλεκτική που αναπτύχθηκε σχετικά με το 
άκτιστο και το κτιστό στο χώρο της θεολογίας και 
φιλοσοφίας, για να μη σας οδηγήσω σε ατραπούς 
ιδιαίτερα εξειδικευμένες, όσο όμως και σημαντι-
κές θεολογικο-φιλοσοφικές Θα ήθελα όμως να σας 
πω ότι κυριαρχούσα, πάντως, μορφή σχετικά με 
τις συζητήσεις αυτές υπήρξε ο άγιος Γρηγόριος ο 
Παλαμάς, μια από τις αξιόλογες θεολογικές μορφές 
της Ανατολικής Εκκλησίας. 

Ο Γρηγόριος Παλαμάς κάνει λόγο για την ύπαρ-
ξη του θείου άκτιστου φωτός, που δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά η θεία χάρη, που πρέπει ο άνθρωπος να 
εγκολπωθεί μέσω του σωτήριου έργου του γεννηθέ-
ντος και αναστάντος Χριστού. Άσχετα αυτό το θείο 
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φως αν το έβλεπαν ή όχι οι άνθρωποι οι αφοσιωμέ-
νοι στον Θεό και ήταν κτιστό ή άκτιστο –έγινε δα 
μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα- η χάρη 
του Θεού είναι ένα παράδειγμα που εκφαντορικά εκ-
φράζει το λεγόμενο θείο φως, μια που αυτό αρμόζει 
στις θεϊκές ενέργειες, που παρέχονται στους ανθρώ-
πους δωρεάν και απεργάζονται το έργο της θέωσης 
και της σωτηρίας. Ενέργειες και θείο φως και χάρη 
εκφράζουν το άνοιγμα του Θεού προς τον άνθρωπο, 
που η έκχυσή τους στον άνθρωπο είχε κυρίως την 
έναρξή της με το γεγονός της γέννησης του Χρι-
στού. Η συγκατάβαση που εκφράζεται με το γεγο-
νός της γέννησης αποβαίνει και συγκατάβαση για 
να μπορέσει ο άνθρωπος 
να γνωρίσει εμπειρικά 
τον Θεό, να αποκτή-
σει αίσθηση, όραση και 
γνώση πνευματική, που 
υπερβαίνουν σε δύναμη 
και αξία τη γνώση των 
αισθήσεων. Με τη συγκα-
τάβαση αυτή επέρχεται η 
κάλυψη όλων των αδυ-
ναμιών όλων των ανθρώ-
πων στον αγώνα τους για 
ύπαρξη και σωτηρία. 

Η Εκκλησία, πάντως, 
δεν παρέλειψε να βρει 
έναν τρόπο για τα υψηλά 
σχετικά με τη γέννηση 
του Χριστού διανοήματά 
της να τα παρουσιάσει 
στο πλήρωμά της με έναν 
ένυλο απλουστευμένο 
και σύγχρονα βαθύ θεολογικά τρόπο, με την εικό-
να, η οποία προβάλλεται σε όλους τους ναούς της 
Ορθοδοξίας. Ανοιχτό βιβλίο η εικόνα της γέννησης 
όχι μόνο για του ολιγογράμματους, αλλά και για 
τους βαθυστόχαστους μελετητές των μυστηρίων 
του Θεού. Το πνευματικό μεγαλείο, το μυστικό βά-
θος και το αισθητικό κάλλος της τέχνης στον ορ-
θόδοξο χώρο εκφράστηκε με την εικονογράφηση 
του ύψιστου της πίστης γεγονότος της γέννησης. 
Θα ήταν σοβαρή παράλειψη από μέρους μου να μη 
σας επισημάνω και τον τρόπο αυτό της σύλληψης 
του νοήματος της γέννησης. 

Ο εικονογραφικός τύπος της γέννησης έχει δι-
αμορφωθεί κατά τρόπο που να εκφράζει τη θεολο-
γία του γεγονότος αλλά και να δίνει ένα αισθητικό 
τέλειο αποτέλεσμα. Στο επίκεντρο της παράστασης 
ο Χριστός σπαργανωμένος παραπέμπει οπτικά σε 
νεκρική επίσης παράσταση, όπως εκείνη του Λαζά-

ρου, και δηλώνει τη μέλλουσα πορεία του προς τον 
Γολγοθά. Φως καταυγάζει το σκοτεινό σπήλαιο, το 
οποίο συμβολίζει τον παγανιστικό κόσμο, και το 
οποίο περιλούει το βρέφος, ξεκινώντας από τα άνω 
ως μια δέσμη, με κατάληξη σε τρεις ακτίνες, για να 
συμβολιστεί η ενότητα του θείου και η συμμετοχή 
στο σωτήριο έργο της ενανθρώπησης των τριών 
προσώπων της Αγίας Τριάδας. Η Μαρία σε άμεση 
σχέση με το τέκνο της, αλλά και σε κάποια απόστα-
ση δέους. Ο Ιωσήφ, σκεπτικός και σε στάση αμφι-
βολίας, πειραζόμενος από έναν κακόμορφο συνο-
μιλητή του, τον διάβολο. Οι καλόκαρδοι βοσκοί. Οι 
Μάγοι, σοφοί και διαβασμένοι, που η γνώση τους 

δεν στάθηκε αποτρε-
πτική στο προσκύνημά 
τους. Τα ζώα ως σύμβολο 
της εκτός Ισραήλ αποδο-
χής της θείας έλευσης. 
Ο χρυσός κάμπος που 
πλαισιώνει την όλη πα-
ράσταση, ως παραδείσια 
κατάσταση, και τέλος 
οι άγγελοι σε κυκλική 
παράταξη, σύμβολο της 
ολοκλήρωσης, με θεσπέ-
σια υμνολογία τους δοξο-
λογούν το γεγονός. Αυτή 
είναι μια σύνθεση που 
συνταιριάζει το άκτιστο 
με το κτιστό, το γήινο και 
το ουράνιο, το ανθρώπινο 
και το θείο. 

Ας προστεθεί εδώ ότι 
είναι χαρακτηριστικό το 

γεγονός ότι η χριστιανική ανθρωπότητα αντιμετώ-
πισε το ιστορικό συμβάν της γέννησης ως ίδιο οι-
κείο γεγονός κάθε λαού, εντάσσοντάς το στο πλαί-
σιο καίριων χαρακτηριστικών του, όπως π.χ. το 
χρώμα του δέρματός του. Έτσι τα χαρακτηριστικά 
του κινεζικού λαού ή των Αφρικανών αποτυπώ-
νονται στο πρόσωπο του γεννημένου Χριστού και 
εκείνων που εικονογραφούνται μαζί του κατά την 
αναπαράσταση του γεγονότος της θείας γέννησης. 
Κινέζος ή Αφρικανός ο Χριστός, ή με όποια άλλη 
μορφή, παραμένει το επίκεντρο προσήλωσης εκα-
τομμυρίων ανθρώπων που βιώνουν στο πρόσωπό 
του το θαύμα της σύναψης του άκτιστου με το κτι-
στό, προκειμένου να λειτουργήσει η πνευματική 
ανοδική πορεία του ανθρώπου και κατά τον Παπα-
διαμάντη να δοθεί η δυνατότητα να τεθεί ο κόσμος 
στο αμόνι, να σφυρηλατηθεί εκ νέου, να  ξαναφτια-
χτεί ο κόσμος μας με βάση τη χριστιανική πίστη.  ■
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Πρό σω πα
καί «κοι νω νί α
προ σώ πων»

τήν ἐ πο χή μας γί νε ται πο λύς λό γος 
γιά τό πρό σω πο, ὅ τι ὁ Θε ός εἶ ναι 
πρό σω πο καί ὁ ἄν θρω πος εἶ ναι πρό
σω πο, καί ἀ πό αὐ τό ἐ ξά γο νται πολ
λές συ νέ πει ες γιά τήν κοι νω νι κή καί 

ἐκ κλη σια στι κή ζω ή. Πολ λές φο ρές ἔ χω ἀ σχο λη
θῆ μέ αὐ τό τό θέ μα ὡς πρός τόν Θε ό καί ὡς πρός 
τόν ἄν θρω πο καί ἔ χουν δη μο σι ευ θῆ διά φο ρα 
κεί με νά μου, στά ὁ ποῖ α ἀ να πτύσ σω κά θε φο ρά 
διά φο ρες πτυ χές τοῦ σο βα ροῦ αὐ τοῦ θέ μα τος, 

ἀ πό βι βλι κο πα τε ρι κῆς πλευ ρᾶς.
Συγ χρό νως, ὅ μως, στήν ἐ πο χή μας γί νε ται λό

γος καί γιά τήν «κοι νω νί α προ σώ πων», ὅ τι δη λα
δή με τα ξύ τῶν προ σώ πων ὑ πάρ χει κοι νω νί α καί 
ἀ πό αὐ τήν τήν ἔν νοια ἐ ξά γο νται με ρι κές συ νέ
πει ες γιά τήν κοι νω νι κή καί ἐκ κλη σια στι κή ζω ή. 
Συ χνά ἀ κοῦ με νά λέ γε ται ὅ τι ἡ ἀ γά πη εἶ ναι «κοι
νω νί α προ σώ πων», ὅ τι πρέ πει νά ἀ να πτύ ξου με 
με τα ξύ μας τήν «κοι νω νί α τῶν προ σώ πων», ὅ τι ἡ 
Ἐκ κλη σί α εἶ ναι «κοι νω νί α προ σώ πων».

l Tου Σεβ. Μη τρο πο λί του Ναυ πά κτου καί Ἁ γί ου Βλα σί ου Ἱ ε ρο θέ ου
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Μέ τό ἄρ θρο αὐ τό θά ὑ πο στη ρί ξω τήν πα τε
ρι κή ἄ πο ψη ὅ τι ἡ δι δα σκα λί α πε ρί προ σώ που 
στόν ἄν θρω πο ἔ χει στη ρίγ μα τα στήν Ἁ γί α Γρα
φή καί τήν πα τε ρι κή πα ρά δο ση, ἀλ λά ἡ φρά ση 
«κοι νω νί α προ σώ πων» δέν εὐ στα θῆ ἀ πό πα τε
ρι κῆς πλευ ρᾶς.

1. Ἡ θε ο λο γί α τοῦ προ σώ που
Ἔ χω ἀ να λύ σει στό πα ρελ θόν ὅ τι οἱ ἅ γιοι 

Πα τέ ρες γιά νά ἀ ντι με τω πί σουν τούς αἱ ρε τι
κούς τῆς ἐ πο χῆς τους ἀ νέ πτυ ξαν τήν θε ο λο
γί α τοῦ προ σώ που στόν Τρια δι κό Θε ό, εἶ παν 
δη λα δή ὅ τι ὁ Θε ός εἶ ναι Τρια δι κός, Πα τήρ, Υἱ
ός καί Ἅ γιον Πνεῦ μα, ὅ τι κά νου με λό γο γιά τά 
τρί α πρό σω πα τῆς Ἁ γί ας Τριά δος. Ὁ Μ. Βα σί
λειος γιά νά ἀ ντι με τω πί ση τήν αἵ ρε ση τοῦ Εὐ
νο μί ου, ὁ ὁ ποῖ ος μι λοῦ σε γιά τά πρό σω πα ὡ σάν 
νά ἦ ταν προ σω πεῖ α, ἀ νέ πτυ ξε πε ρισ σό τε ρο 
τόν ὅ ρο πρό σω πο, ταύ τι σε τό πρό σω πο μέ τήν 
ὑ πό στα ση, καί τήν οὐ σί α μέ τήν φύ ση καί ἔ τσι 
δια τυ πώ θη κε τό δόγ μα τῆς Ἁ γί ας Τριά δος στίς 
ἀ νά γκες τῆς ἐ πο χῆς ἐ κεί νης γιά νά δια φυ λα χθῆ 
ἡ ἀ πο κα λυ πτι κή ἀ λή θεια ἀ πό τήν πα ρα χά ρα ξή 
της. Ὁ πό τε, στόν Θε ό, λέ με, ὅ τι ὑ πάρ χει κοι νή 
οὐ σί αφύ σηἐ νέρ γεια καί ἰ διαί τε ρα πρό σω πα
ὑ πο στά σεις.

Ὅ ταν οἱ Πα τέ ρες κά νουν λό γο γιά πρό σω πο 
στόν Θε ό, πού τό ταυ τί ζουν μέ τήν ὑ πό στα ση, τό 
ὁ ρί ζουν ὡς οὐ σί α με τά τῶν ἰ δι ω μά των ἤ συμ βε
βη κό των. Σέ αὐ τό ἀ να φέ ρο νται οἱ Καπ πα δό κες 
Πα τέ ρες, ὁ ἅ γιος Μά ξι μος ὁ Ὁ μο λο γη τής, ἀλ λά 
ἐ δῶ θά πε ριο ρί σω τόν λό γο στόν ἅ γιο Ἰ ω άν νη 
τόν Δα μα σκη νό, ὁ ὁ ποῖ ος κω δι κο ποί η σε ὅ λη τήν 
προ γε νέ στε ρη πα τε ρι κή πα ρά δο ση.

Κα τά τόν ἅ γιο Ἰ ω άν νη τόν Δα μα σκη νό «κοι
νόν ἡ οὐ σί α, με ρι κόν ἡ ὑ πό στα σις». Βε βαί ως, 
ὅ ταν λέ γει ὅ τι ἡ ὑ πό στα ση εἶ ναι με ρι κό δέν τό 
ἐν νο εῖ ἀ πό τήν ἄ πο ψη ὅ τι ἔ χει μέ ρος τῆς φύ σε
ως, ἀλ λά εἶ ναι με ρι κό ὡς πρός τόν ἀ ριθ μό, για
τί οἱ ὑ πο στά σεις δια φέ ρουν ὡς πρός τόν ἀ ριθ
μό καί ὄ χι ὡς πρός τήν φύ ση. Σέ κά θε μιά ἀ πό 
τίς ὁ μο ει δεῖς ὑ πο στά σεις «τε λεί α ἡ οὐ σί α ἐ στί». 
Ἔ τσι, οἱ Πα τέ ρες ὁ ρί ζουν τήν ὑ πό στα ση ὡς «οὐ
σί αν με τά συμ βεμ βη κό των», «ὥ στε τό κοι νόν με
τά τοῦ ἰ διά ζο ντος ἔ χει ἡ ὑ πό στα σις»1. 

Αὐ τό ση μαί νει ὅ τι τά πρό σω πα τῆς Ἁ γί
ας Τριά δος ἔ χουν κοι νή οὐ σί α καί ἐ νέρ γεια, γί  
αὐ τό καί κοι νή εἶ ναι ἡ ἐ νέρ γεια τῶν προ σώ πων 
τῆς Ἁ γί ας Τριά δος, ἀλ λά ἔ χουν ἰ διαί τε ρες ὑ πο

στά σεις. Ὁ Πα τήρ εἶ ναι Πα τήρ καί ὄ χι Υἱ ός καί 
Πνεῦ μα, ὁ Υἱ ός εἶ ναι Υἱ ός καί ὄ χι Πα τήρ καί 
Πνεῦ μα, καί τό Πνεῦ μα εἶ ναι Πνεῦ μα καί ὄ χι 
Πα τήρ καί Υἱ ός. Κά θε πρό σω πο τῆς Ἁ γί ας Τριά
δος ἔ χει τό προ σω πι κό ἰ δί ω μα, τόν τρό πο ὑ πάρ
ξε ώς του. Ἔ τσι, ὁ τρό πος μέ τόν ὁ ποῖ ο ὑ πάρ χει 
ὁ Πα τήρ εἶ ναι ἡ ἀ γεν νη σί α, ὁ πό τε τό ὑ πο στα
τι κό του ἰ δί ω μα εἶ ναι τό ἀ γέν νη το. Ὁ τρό πος μέ 
τόν ὁ ποῖ ο ὑ πάρ χει ὁ Υἱ ός εἶ ναι ἡ γέν νη ση, καί τό 
ὑ πο στα τι κό του ἰ δί ω μα εἶ ναι τό γεν νη τό. Καί ὁ 
τρό πος ὑ πάρ ξε ως τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος εἶ ναι ἡ 
ἐκ πό ρευ ση, καί τό ὑ πο στα τι κό του ἰ δί ω μα εἶ ναι 
τό ἐκ πο ρευ τό. 

Ἡ Χά ρη καί ἐ νέρ γεια τοῦ Τρια δι κοῦ Θε οῦ 
συν δέ ε ται μέ τήν φύ σηοὐ σί α, για τί κοι νή εἶ ναι 
ἡ ἐ νέρ γεια τοῦ Τρια δι κοῦ Θε οῦ, ἡ ὁ ποί α ὅ μως 
χα ρα κτη ρί ζε ται ὡς ἐ νυ πό στα τη, για τί προ χέ ε
ται στήν κτί ση διά τῶν προ σώ πων. Ἄλ λω στε, ἡ 
ἐ νέρ γεια, κα τά τόν ἅ γιο Ἰ ω άν νη τόν Δα μα σκη νό, 
εἶ ναι ἡ οὐ σι ώ δης κί νη ση τῆς φύ σε ως, δη λα δή τό 
ἐ νερ γη τι κό εἶ ναι ἡ φύ ση, ἀλ λά ὁ ἐ νερ γῶν εἶ ναι 
τό πρό σω πο, ἀ φοῦ ἡ οὐ σί α καί ἡ ἐ νέρ γεια δέν 
εἶ ναι ἀ νυ πό στα τα. 

1  Ἰ ω άν νου Δα μα σκη νοῦ, Ἔκ δο σις ἀ κρι βής τῆς ὀρ θο δό ξου πί στε ως, ἔκδ. Πουρ να ρᾶ, Θεσ σα λο νί κη 1976, σελ. 228-229.
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 Οἱ Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας ἀ πέ δω σαν τόν 
ὅ ρο πρό σω ποὑ πό στα ση καί στόν ἄν θρω πο, 
μέ τήν δια φο ρά ὅ μως ὅ τι ὁ Θε ός εἶ ναι ἄ κτι στος, 
ἐ νῶ ὁ ἄν θρω πος εἶ ναι κτι στός, κα θώς ἐ πί σης ὁ 
ἄν θρω πος εἶ ναι κα τ’ εἰ κό να καί καθ́  ὁ μοί ω ση 
τοῦ Θε οῦ, ἀλ λά εἶ ναι κα τ’ εἰ κό να τοῦ Λό γου, τοῦ 
Δευ τέ ρου Προ σώ που τῆς Ἁ γί ας Τριά δος. Ἄλ
λω στε, κα τά τήν δι δα σκα λί α τοῦ Ἀ πο στό λου 
Παύ λου καί τῶν Πα τέ ρων, ὁ Λό γος, τό Δεύ τε
ρο Πρό σω πο τῆς Ἁ γί ας Τριά δος εἶ ναι εἰ κών τοῦ 
Πα τρός, ἐ νῶ ὁ ἄν θρω πος εἶ ναι κα τ’ εἰ κό να τοῦ 
Λό γου, πού ση μαί νει ὅ τι ὁ ἄν θρω πος εἶ ναι εἰ
κών τῆς εἰ κό νος.

Ὁ ἅ γιος Ἰ ω άν νης ὁ Δα μα σκη νός, ἀ να λύ ο
ντας τήν ἔν νοια τοῦ προ σώ πουὑ πο στά σε ως, τό 
ἀ πο δί δει καί στόν ἄν θρω πο. Γρά φει: «Ὁ Πέ τρος 
καί Παῦ λος καί Ἰ ω άν νης καί οἱ λοι ποί ἄν θρω
ποι, ὑ πο στά σεις καί πρό σω πα καί ἄ το μα λέ γο
νται»2. Ἐ πί σης, μι λώ ντας γιά τά πρό σω πα  τίς 
ὑ πο στά σεις καί τά ἄ το μα χρη σι μο ποι εῖ πα ρα
δείγ μα τα ἀ πό τούς ἀν θρώ πους, ἀλ λά τά ἀ πο δί
δει καί στούς ἀν θρώ πους. Γρά φει ὅ τι οἱ Πα τέ ρες 
ταύ τι σαν τίς ἔν νοι ες ὑ πό στα ση, πρό σω πο καί 
ἄ το μο. «Οἱ δέ ἅ γιοι Πα τέ ρες ὑ πό στα σιν καί ἄ το
μον καί πρό σω πον τό αὐ τό ἐ κά λε σαν». Καί ἐ ξη
γεῖ στήν συ νέ χεια ὅ τι ὑ πό στα ση εἶ ναι αὐ τό πού 
ὑ φί στα ται ἀ πό τήν οὐ σί α καί τά συμ βε βη κό τα 

κα θε αυ τό καί δια φέ ρει ὡς πρός τόν ἀ ριθ μό, «οὐ 
γάρ ἐ στιν ὁ Πε τρος καί ὁ Παῦ λος εἷς, ἀλ λά δύ ο». 
Ἔ τσι, ὁ Πέ τρος καί ὁ Παῦ λος εἶ ναι ἕ νας ὡς πρός 
τήν φύ ση, για τί καί οἱ δύ ο ἔ χουν τήν ἴ δια φύ ση, 
ἀλ λά εἶ ναι δια φο ρε τι κοί ὡς πρός τίς ὑ πο στά
σεις3.

Σέ ἄλ λο ση μεῖ ο, ἑρ μη νεύ ο ντας τήν ἔν νοια 
τοῦ ἐ νυ πο στά του λέ γει ὅ τι ὁ ὅ ρος αὐ τός ἄλ λο
τε ση μαί νει τό ὄν καί ἄλ λο τε ση μαί νει τό ἄ το
μο, ἀλ λά εἰ δι κό τε ρα τό ἐ νυ πό στα το ση μαί νει ἤ 
τό εἰ δι κώ τα το εἶ δος, ἐ πει δή δέν θε ω ρεῖ ται κα θ’ 
ἑ αυ τό, ἀλ λά μέ σα στίς ὑ πο στά σεις ἤ αὐ τό πού 
συ ντί θε ται μέ κά τι ἄλ λο δια φο ρε τι κό στήν οὐ
σί α γιά νά ἀ πο τε λέ ση τό ὅ λο. Στήν πρώ τη πε
ρί πτω ση τό ἐ νυ πό στα το δη λώ νει τήν Χά ρη τοῦ 
Θε οῦ πού προ έρ χε ται ἀ πό τήν φύ ση, διά τοῦ 
προ σώ που, στήν δεύ τε ρη πε ρί πτω ση ἐν νο εῖ ται 
ἡ ψυ χή καί τό σῶ μα πού ἀ πο τε λοῦν τόν ἄν θρω
πο. Ἔ τσι, «οὔ τε ἡ ψυ χή λέ γε ται ὑ πό στα σις οὔ τε 
τό σῶ μα, ἀλ λ’ ἐ νυ πό στα τα, ὅ τι οὐ δέ πο τε ὑ πέ
στη τό ἕν πρό τοῦ ἑ τέ ρου οὐ δέ ἐ κτός τοῦ ἑ τέ
ρου, τό δέ ἐξ ἀμ φο τέ ρων ἀ πο τε λού με νον ὑ πό
στα σις ἀμ φο τέ ρων ἐ στιν». Αὐ τό ση μαί νει ὅ τι ὁ 
ἄν θρω πος εἶ ναι ὑ πό στα σηπρό σω πο, ἀλ λά ἡ 
ψυ χή καί τό σῶ μα λέ γο νται ἐ νυ πό στα τα, καί 
ὄ χι ὑ πο στά σεις, για τί κα νέ να ἀ πό τά δύ ο δέν 
ἀ πε τέ λε σε ὑ πό στα ση πρίν τό ἄλ λο, οὔ τε δί χως 

2  Ἰ. Δα μα σκη νοῦ, ἔρ γα 2, ΕΠΕ Θεσ σα λο νί κη 1991, σελ. 220. 3   Ἔνθ. ἀ νωτ., σελ. 222-224.
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τό ἄλ λο. Μι λώ ντας δέ γιά τόν Θε άν θρω πο Χρι
στό λέ γει ὅ τι καί ἡ σάρ κα τοῦ Κυ ρί ου δέν λέ γε
ται ὑ πό στα ση, ἀλ λά ἐ νυ πό στα τη, για τί πο τέ 
δέν ἦ ταν ὑ πό στα ση κα θ’ ἑ αυ τήν, ἀλ λά ὑ πῆρ ξε 
στήν ὑ πό στα ση τοῦ Λό γου «καί αὐ τήν ἔ σχεν καί 
ἔ χει ὑ πό στα σιν»4.

Ἐ κεῖ νο πού πρέ πει νά κα τα νο η θῆ εἶ ναι ὅ τι 
οἱ ὅ ροι ὑ πό στα σηπρό σω πο καί ἐ νυ πό στα το 
οἱ Πα τέ ρες τά ἀ πο δί δουν στόν Τρια δι κό Θε ό, 
ἀλ λά κα τ’ ἐ πέ κτα ση καί στόν ἄν θρω πο, μέ τίς 
ἀ πα ραί τη τες θε ο λο γι κές προ ϋ πο θέ σεις. Σέ ἄλ
λο κεί με νό μου ἀ νέ φε ρα δι ε ξο δι κῶς ὅ τι τόν ὅ ρο 
ὑ πό στα ση τόν συ να ντᾶ με στήν Ἁ γί α Γρα φή, 
ἀ νε πτυγ μέ νο δέ πε ρισ σό τε ρο τόν συ να ντᾶ με 
στούς ἁ γί ους Πα τέ ρας, χρη σι μο ποί η σα δέ χω
ρί α τοῦ ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μᾶ, ὥ στε νά 
μήν ἀμ φι σβη τη θῆ αὐ τό τό γε γο νός. Δέν τό κά νω 
τώ ρα γιά οἰ κο νο μί α χρό νου, ἀλ λά εἶ μαι ἕ τοι μος 
νά προ σκο μί σω πολ λά τέ τοια χω ρί α, ὥ στε νά 
μήν ὑ πάρ ξη ἀμ φι βο λί α. 

Ἁ πλῶς θά ἤ θε λα νά πα ρα θέ σω ἕ να ση μα
ντι κό χω ρί ο τοῦ ἁ γί ου Ἰ ω άν νου τοῦ Δα μα σκη
νοῦ, ὁ ὁ ποῖ ος, ἀ να φε ρό με νος στήν οὐ σί α καί τίς 
ὑ πο στά σεις, τά ἀ πο δί δει καί στόν Θε ό καί τόν 
ἄν θρω πο. Γρά φει ὅ τι ἡ οὐ σί α ση μαί νει τό κοι νό 
καί πε ρι ε κτι κό εἶ δος τῶν ὁ μο ει δῶν ὑ πο στά σε ων 
«οἷ ον Θε ός, ἄν θρω πος», ἡ δέ ὑ πό στα ση δη λώ νει 
τό ἄ το μο «ἤ τοι Πα τέ ρα, Υἱ όν, Πνεῦ μα Ἅ γιον, Πέ
τρον, Παῦ λον»5. Τό χω ρί ο αὐ τό εἶ ναι κα τα λυ τι κό 
καί δεί χνει ὅ τι πρό σω ποὑ πό στα ση λέ γο νται 
καί ὁ Θε ός καί ὁ ἄν θρω πος. 

2. Ἡ «Κοι νω νί α τῶν προ σώ πων»
Ἐ νῶ ἡ λέ ξη πρό σω πο ἀ πο δί δε ται καί στόν 

Θε ό καί τόν ἄν θρω πο, καί εἶ ναι ἀ πο δε κτό ἀ πό 
τούς Πα τέ ρας τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἡ φρά ση «κοι νω
νί α προ σώ πων» δέν εἶ ναι πα τε ρι κή. 

Κα τ’ ἀρ χάς στήν δι δα σκα λί α τῶν ἁ γί ων Πα
τέ ρων βλέ που με ὅ τι ὑ πάρ χουν τρεῖς τρό ποι 
ἑ νώ σε ως πού δια φέ ρουν με τα ξύ τους. Πρό κει
ται γιά τήν κα τ’ οὐ σί αν ἕ νω ση πού γί νε ται στά 
πρό σω πα τῆς Ἁ γί ας Τριά δος, τήν κα θ’ ὑ πό στα
ση ἕ νω ση πού γί νε ται στόν Θε άν θρω πο Χρι στό, 
καί στήν κα τ’ ἐ νέρ γεια ἕ νω ση πού γί νε ται στήν 
σχέ ση τοῦ ἀν θρώ που μέ τόν Θε ό. 

Ὁ ἅ γιος Ἰ ω άν νης ὁ Δα μα σκη νός λέ γει ὅ τι 
ὅ σοι ἄν θρω ποι με τα λαμ βά νουν τό ἅ γιον Σῶ μα 

τοῦ Χρι στοῦ καί πί νουν τό τί μιο Αἷ μα Του «με
τέ χου σι καί κοι νω νοί θεί ας φύ σε ως γί νο νται», 
δη λα δή κοι νω νοῦν τήν τε θε ω μέ νη σάρ κα τοῦ 
Χρι στοῦ. Τό σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ πού με τα λαμ
βά νε ται ἀ πό μᾶς «θε ό τη τι γάρ κα θ’ ὑ πό στα σιν 
ἥ νω ται» καί, κα τά συ νέ πειαν, στό εὐ χα ρι στια κό 
Σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ οἱ δύ ο φύ σεις εἶ ναι ἑ νω μέ νες 
«κα θ’ ὑ πό στα σιν ἀ δια σπά στως». Ἐ μεῖς δέ πού 
κοι νω νοῦ με, με τέ χου με καί τῶν δύ ο φύ σε ων 
«τοῦ σώ μα τος σω μα τι κῶς, τῆς θε ό τη τος πνευ
μα τι κῶς, μᾶλ λον δέ ἀμ φοῖν κα τ’ ἄμ φω, οὐ κα θ’ 
ὑ πό στα σιν ταυ τι ζό με νοι (ὑ φι στά με θα γάρ πρῶ
τον καί τό τε ἑ νού με θα), ἀλ λά κα τά συ να νά κρα
σιν τοῦ σώ μα τος καί αἵ μα τος»6. 

Ὁ ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Πα λα μᾶς γρά φει ὅ τι, 
δο θέ ντος ὅ τι ὑ πάρ χουν τρεῖς τρό ποι ἑ νώ σε ως, 
ἤ τοι οὐ σί ας, ἐ νερ γεί ας καί ὑ πο στά σε ως, δέν 
μπο ρεῖ κα νείς νά σκε φθῆ ὅ τι εἶ ναι δυ να τόν ὁ ἄν
θρω πος νά ἑ νω θῆ μέ τόν Θε ό κα τ’ οὐ σί αν οὔ τε 
μπο ρεῖ νά ἰ σχυ ρι σθῆ ὅ τι μπο ρεῖ νά ἑ νω θῆ μέ τόν 
Θε ό κα θ’ ὑ πό στα ση, για τί αὐ τό ἔ γι νε μό νον στό 
Θε αν θρώ πι νο Σῶ μα καί γι’ αὐ τό κα θέ νας τῶν 
θε ου μέ νων θε οῦ ται «κα τά τήν θεί αν χά ριν τε καί 
ἐ νέρ γειαν»7.

Ὁ ἅ γιος Νι κό δη μος ὁ Ἁ γιο ρεί της ἀ να λύ ο ντας 
τό θέ μα τῆς σχέ σε ως τῶν προ σώ πων τῆς Ἁ γί ας 
Τρια δος, τῆς σχέ σε ως τῶν δύ ο φύ σε ων –θεί ας καί 
ἀν θρω πί νης– στόν Χρι στό, μέ τήν ἐ ναν θρώ πη
ση, καί τῆς σχέ σε ως τοῦ Θε οῦ μέ τόν ἄν θρω πο, 
μέ βά ση τήν πα τε ρι κή πα ρά δο ση, γρά φει: «Τρί α 
εὑ ρί σκο νται ἐν τῷ Θε ῷ οὐ σί α, ὑ πο στά σεις καί 
ἐ νέρ γεια· ἡ ἐ νέρ γεια εἶ ναι ἐ ξω τέ ρα, ἡ ὑ πό στα
σις ἐν δο τέ ρα καί ἡ οὐ σί α ἐν δο τά τη… καί τά τρί α 
ταῦ τα, τρεῖς κα θο λι κάς σχέ σεις ἔ λα βεν ἀπ’ αἰ
ῶ νος ὁ Θε ός». Καί στήν συ νέ χεια ἐ ξη γεῖ αὐ τούς 
τούς τρό πους σχέ σε ως καί κοι νω νί ας τοῦ Θε οῦ. 
«Ἔ λα βεν σχέ σιν νά κοι νω νη θῇ ὁ Πα τήρ κα τ’ οὐ
σί αν μέ τόν ὁ μο ού σι όν του Υἱ όν καί μέ τό Πνεῦ
μα του τό ἅ γιον». «Ἔ λα βε σχέ σιν νά κοι νω νη θῇ 
κα θ’ ὑ πό στα σιν ὁ Υἱ ός μέ τήν ἀν θρω πό τη τα, 
δι’ ἥν σχέ σιν προ έ γνω καί προ ώ ρι σε τήν με τ’ 
αὐ τῆς ἐν χρό νῳ πραγ μα τι κήν ἕ νω σιν». «Ἔ λα βε 
σχέ σιν ἀπ’ αἰ ῶ νος ὁ Θε ός… νά κοι νω νη θῇ κα τά 
τήν ἐ νέρ γειαν μέ τά λοι πά κτί σμα τα, δι’ ἥν σχέ
σιν προ έ γνω καί προ ώ ρι σε γε νέ σθαι πά ντα τά 
νο η τά καί αἰ σθη τά κτί σμα τα. Τά γάρ κτί σμα τα 
τῆς ἐ νερ γεί ας μό νης καί δυ νά με ως με τέ σχον τοῦ 
Θε οῦ· οὐ χί δέ καί τῆς ὑ πο στά σε ως ἤ τῆς οὐ σί ας 

4   Ἔνθ. ἀ νωτ., σελ. 224. 
5  Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ,  Ἔκδοσις ἀκριβής…, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 
222. 

6 Δαμασκηνοῦ, Ἔργα 3, ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη 1990, σελ. 240-
241.
7 Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μᾶ, Συγ γράμ μα τα, Πα να γι ώ του Χρή-
στου, τό μος Β́ , Θεσ σα λο νί κη 1966, σελ. 356-357.
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καί φύ σε ως, ὡς ἐν τῇ θεί ᾳ δυ νά μει καί ἐ νερ γεί ᾳ 
τό εἶ ναι λα βό ντα. Τού των οὕ τω προ ε γνω σμέ νων, 
ἐ πεί ἐν δο τέ ρα τῆς ἐ νερ γεί ας ἐ στίν ἡ ὑ πό στα σις, 
ἐν δο τέ ρα ἄ ρα καί ἡ κα τά τήν ὑ πό στα σιν σχέ σις 
τῆς κα τ’ ἐ νέρ γειαν σχέ σε ως»8. 

Ἑ πο μέ νως, ὑ πάρ χουν τρεῖς τρό ποι ἑ νώ σε
ως, ἡ κα τ’ οὐ σί αν, πού γί νε ται στά πρό σω πα 
τῆς Ἁ γί ας Τριά δος, ἡ κα θ’ ὑ πό στα σιν, πού ἔ γι νε 
στήν ὑ πό στα ση τοῦ Λό γου με τά τήν ἐ ναν θρώ
πη ση, καί ἡ κα τ’ ἐ νέρ γεια, δη λα δή ἡ ἕ νω ση τοῦ 
Θε οῦ μέ τόν ἄν θρω πο.

Αὐ τό ση μαί νει ὅ τι ἡ φρά ση «κοι νω νί α προ
σώ πων» δέν ἰ σχύ ει σέ καμ μιά ἀ πό τίς τρεῖς αὐ
τές ἑ νώ σεις, γι’ αὐ τό καί προ α νέ φε ρα ὅ τι εἶ ναι 
ἀ ντορ θό δο ξη μιά τέ τοια ἔκ φρα ση, πράγ μα πού 
ἀλ λοι ώ νει τήν ὀρ θό δο ξη θε ο λο γί α, καί κα κῶς 
ἀ να φέ ρε ται ἀ πό πολ λούς θε ο λο γοῦ ντες καί μή 
στίς ἡ μέ ρες μας. 

Ἐν πρώ τοις, «κοι νω νί α προ σώ πων» δέν 
ὑ πάρ χει στόν Τρια δι κό Θε ό, ἀ φοῦ ἡ σχέ ση τῶν 
προ σώ πων τῆς Ἁ γί ας Τριά δος εἶ ναι κα τ’ οὐ σί
αν καί ὄ χι κα θ’ ὑ πό στα σιν. Στόν Τρια δι κό Θε ό 
ὑ πάρ χουν κοι νά καί ἀ κοι νώ νη τα, δη λα δή κοι
νά εἶ ναι ἡ οὐ σί α καί ἡ ἐ νέρ γεια, καί ἀ κοι νώ νη
τα εἶ ναι οἱ τρό ποι ὑ πάρ ξε ως, τά συμ βε βη κό τα. 
Τά τρί α Πρό σω πα τῆς Ἁ γί ας Τριά δος ἔ χουν τήν 
ἴ δια οὐ σί α καί τήν ἴ δια ἐ νέρ γεια, ἀλ λά ἰ διαί τε ρα 
ὑ πο στα τι κά ἰ δι ώ μα τα, ἀ φοῦ τό ὑ πο στα τι κό ἰ δί
ω μα τοῦ Πα τρός εἶ ναι τό ἀ γέν νη το, τοῦ Υἱ οῦ τό 
γεν νη τό, καί τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος τό ἐκ πο ρευ
τό. Δέν μπο ρεῖ νά ὑ πάρ ξη σύγ χυ ση τῶν ὑ πο στα
τι κῶν ἰ δι ω μά των στά πρό σω πα τῆς Ἁ γί ας Τριά
δος. Ἔτσι, στόν Τριαδικό Θεό ὑπάρχει κοινωνία 
φύσεως καί ὄχι κοινωνία προσώπων. Ὁ Πατήρ 
κοινωνεῖ τήν οὐσία Του στόν Υἱό διά τῆς γεν
νήσεως καί κοινωνεῖ τήν οὐσία Του στό Ἅγιον 
Πνεῦμα διά τῆς ἐκπορεύσεως. 

Τά κοι νά καί ἀ κοι νώ νη τα στά πρό σω πα τῆς 
Ἁ γί ας Τριά δος ἀ πο κλεί ουν τό νά ὑ πάρ χη «κοι
νω νί α προ σώ πων» στόν Τρια δι κό Θε ό, ἀ φοῦ μιά 
τέ τοια θε ώ ρη ση κα τα στρέ φει τά ἀ κοι νώ νη τα. 
Ὅ ταν με ρι κοί ἰ σχυ ρί ζο νται ὅ τι ὑ πάρ χει κοι νω
νί α προ σώ πων στόν Τρια δι κό Θε ό, τό τε οὐ σια
στι κά θε ω ροῦν ὅ τι δέν ὑ πάρ χουν ἀ κοι νώ νη τα 
ὑ πο στα τι κά ἰ δι ώ μα τα στόν Θε ό καί, κα τά συ
νέ πειαν, δη μιουρ γεῖ ται σύγ χυ ση στά ὑ πο στα τι
κά ἰ δι ώ μα τα τῆς ἀ γεν νη σί ας, τῆς γεν νή σε ως καί 
τῆς ἐκ πο ρεύ σε ως. Αὐ τό εἶ ναι βλά σφη μο καί κα

κό δο ξο. Ἑ πο μέ νως, ἀ φοῦ στόν Τρια δι κό Θε ό τά 
ὑ πο στα τι κά ἰ δι ώ μα τα εἶ ναι ἀ κοι νώ νη τα, γι’ αὐ
τό δέν μπο ροῦ με νά ὁ μι λοῦ με γιά κοι νω νί α προ
σώ πων στόν Τρια δι κό Θε ό, ἀλλά γιά κοινωνία 
φύσεως. Ἡ ἑνότητα τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας 
Τριάδος ὀφείλεται στήν μοναρχία τοῦ Πατρός, 
πού γεννᾶ καί ἐκπορεύει, καί στήν κοινή φύση
οὐσία.

Ὁ ἅ γιος Ἰ ω άν νης ὁ Δα μα σκη νός κά νει λό γο 
γιά τό ὅ τι οἱ τρια δι κές ὑ πο στά σεις εἶ ναι ἀ διά
στα τες, δέν ἀ πο μα κρύ νο νται ἡ μί α ἀ πό τήν 
ἄλ λη καί «ἀ νεκ φοί τη τοι εἰ σίν ἀ σύγ χυ τον ἔ χου
σαι τήν ἐν ἀλ λή λοις πε ρι χώ ρη σιν, οὐχ ὥ στε συ
να λεί φε σθαι ἤ συγ χεῖ σθαι, ἀλ λά ὥ στε ἔ χε σθαι 
ἀλ λή λων». Ὑ πάρ χει ἑ νό τη τα με τα ξύ τῶν τρι ῶν 
ὑ πο στά σε ων, λό γῳ τῆς κοι νῆς φύ σε ως καί οὐ
σί ας, ἀλ λά καί λό γῳ τοῦ ὅ τι ὁ Υἱ ός γεν νᾶ ται 
ἀ πό τόν Πα τέ ρα πρό πά ντων τῶν αἰ ώ νων, καί 
τό Ἅ γιον Πνεῦ μα ἐκ πο ρεύ ε ται ἀ πό τόν Πα τέ
ρα καί πέ μπε ται διά τοῦ Υἱ οῦ πρό πά ντων τῶν 
αἰ ώ νων, ἀλ λά δέν ὑ πάρ χει «κοι νω νί α προ σώ
πων». 

Πάντως, οἱ Πα τέ ρες κάνουν λόγο γιά κοινω
νία φύσεως καί γιά ἀλ λη λο ε νοί κη ση καί ἀλ λη
λο πε ρι χώ ρη ση με τα ξύ τῶν προ σώ πων τῆς Ἁ γί ας 
Τριά δος, χω ρίς ὅ μως νά γί νε ται κά ποια συ ναί ρε
ση ἤ ἀ νά μει ξη ἑ τε ρο κλή των στοι χεί ων ἤ σύγ χυ
ση. Ἔ τσι, ὁ Υἱ ός εἶ ναι στόν Πα τέ ρα καί τό Ἅ γιον 
Πνεῦ μα, καί τό Πνεῦ μα εἶ ναι στόν Πα τέ ρα καί 
τόν Υἱ ό, καί ὁ Πα τήρ εἶ ναι στόν Υἱ ό καί τό Πνεῦ
μα «μη δε μι ᾶς γι νο μέ νης συ να λοι φῆς ἤ συμ φύρ
σε ως ἤ συγ χύ σε ως». Ὅ μως, στόν Θε ό ὑ πάρ χει 
«τό ἕν καί τό ταὐ τόν τῆς κι νή σε ως», δη λα δή 
τῆς ἐ νερ γεί ας, ἕ να εἶ ναι τό «ἔ ξαλ μα», δη λα δή ἡ 
ἔ ξαρ ση, καί μί α εἶ ναι ἡ κί νη ση τῶν τρι ῶν θεί ων 
ὑ πο στά σε ων «ὅ περ ἐ πί τῆς κτι στῆς φύ σε ως θε
ω ρη θῆ ναι ἀ δύ να τον». Αὐ τό πού συμ βαί νει στόν 
Τρια δι κό Θε ό δέν μπο ρεῖ νά συμ βῆ στήν κτι στή 
φύ ση.

Καί αὐ τή ἡ θεί α ἔλ λαμ ψη καί ἐ νέρ γεια, ἐ νῶ 
εἶ ναι μί α καί ἁ πλῆ καί ἀ με ρής «καί ἀ γα θο ει δῶς 
ἐν τοῖς με ρι στοῖς ποι κι λο μέ νη καί τού τοις πᾶ σι 
τά τῆς οἰ κεί ας φύ σε ως συ στα τι κά νέ μου σα μέ
νει ἁ πλῆ, πλη θυ νο μέ νη μέν ἐν με ρι στοῖς ἀ με ρί
στως καί τά με ρι στά πρός τήν ἑ αυ τῆς ἁ πλό τη τα 
συ νά γου σα καί ἐ πι στρέ φου σα»9. 

Ἑ πο μέ νως, στόν Τρια δι κό Θε ό δέν ὑ πάρ χει 
«κοι νω νί α προ σώ πων», ἀλ λά ἀλ λη λο ε νοί κη ση 

8 Ἁ γί ου Νι κο δή μου τοῦ Ἁ γιο ρεί του, Συμ βου λευ τι κόν Ἐγ χει-
ρί διον, ἤ τοι πε ρί φυ λα κῆς τῶν πέ ντε αἰ σθή σε ων, ἐκδ. Σχοι-
νᾶ, Βό λος 1969, σελ. 213.

9  Ἰ ω άν νου τοῦ Δα μα σκη νοῦ, Ἔκ δο σις ἀ κρι βής…, ἔνθ. ἀ νωτ., 
σελ. 92-94,
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καί ἀλ λη λο πε ρι χώ ρι ση τῶν προ σώ πων, ἀ φοῦ 
στίς θεῖ ες ὑ πο στά σεις ὑ πάρ χουν κοι νά καί ἀ κοι
νώ νη τα. Ὁ πό τε, ὅ ταν χρη σι μο ποι εῖ ται ἡ φρά ση 
«κοι νω νί α προ σώ πων», κα ταρ γεῖ ται ἡ δια φο ρά 
τῶν ὑ πο στα τι κῶν ἰ δι ω μά των καί δη μιουρ γεῖ ται 
σύγ χυ ση στό Τρια δι κό δόγ μα.

Ἔ πει τα, «κοι νω νί α προ σώ πων» δέν ὑ πάρ
χει στόν Θε άν θρω πο Χρι στό, ἀ φοῦ στόν 
Χρι στό δέν ἑ νώ θη καν δύ ο πρό σω πα, τοῦ Θε
οῦ καί τοῦ ἀν θρώ που, ἀλ λά ἑ νώ θη καν οἱ δύ ο 
φύ σεις –θεί α καί ἀν θρώ πι νη– σέ μιά ὑ πό στα
ση, κα θώς ἐ πί σης ὁ Λό γος εἶ ναι ὑ πό στα ση τῆς 
ἀν θρω πί νης φύ σε ως. Ὁ πό τε, δέν μπο ροῦ με νά 
κά νου με λό γο γιά «κοι νω νί α προ σώ πων» στόν 
Θε άν θρω πο Χρι στό, ἀλ λά γιά «κα θ’ ὑ πό στα
σιν ἕ νω σιν». 

Ὁ ἅ γιος Ἰ ω άν νης ὁ Δα μα σκη νός ἀ να φε ρό
με νος σέ αὐ τό τό θέ μα γρά φει ὅ τι στόν Χρι στό 
ἡ ἕ νω ση ἔ γι νε «ἐκ δύ ο φύ σε ων τε λεί ων, θεί ας τε 
καί ἀν θρω πί νης… οὐ κα τά φυρ μόν ἤ σύγ χυ σιν 
ἤ ἀ νά κρα σιν», ὅ πως ἔ λε γαν «ὁ θε ή λα τος Δι ό
σκο ρος, Σευ ῆ ρός τε καί ἡ τού των ἐ να γής συμ
μο ρί α». Οὔ τε μπο ροῦ με νά ὁ μι λοῦ με γιά ἕ νω ση 
«προ σω πι κήν ἤ σχε τι κήν ἤ κα τ’ ἀ ξί αν ἤ ταὐ το
βου λί αν ἤ ὁ μο τι μί αν ἤ ὁ μω νυ μί αν ἤ εὐ δο κί αν», 
ὅ πως ἔ λε γαν «ὁ θε ο στυ γής Νε στό ριος, Δι ό δω
ρός τε καί ὁ Μομ ψου ε στί ας Θε ό δω ρος καί ἡ 
τού των δαι μο νι ώ δης ὁ μή γυ ρις». Στόν Χρι στό 
ἑ νώ θη καν οἱ δύ ο φύ σεις θεί α καί ἀν θρω πί νη 
«ἀ τρέ πτως καί ἀ συγ χύ τως καί ἀ ναλ λοι ώ τως 
καί ἀ διαι ρέ τως καί ἀ δια σπά στως» σέ μιά ὑ πό
στα ση καί εἶ ναι ἑ νω μέ νες οἱ δύ ο φύ σεις «ἐν τῇ 
μι ᾷ συν θέ τῳ ὑ πο στά σει». Ἑ νώ θη καν δέ οἱ δύ ο 
φύ σεις πραγ μα τι κά καί ὄ χι φα ντα στι κά στήν 
μί α ὑ πό στα ση τοῦ Υἱ οῦ καί Λό γου τοῦ Θε οῦ, 
ἀλ λά δια τη ρεῖ ται καί ἡ δια φο ρά τῶν δύ ο φύ
σε ων. Αὐ τό ση μαί νει ὅ τι «τό κτι στόν με μέ νη κε 
κτι στόν καί τό ἄ κτι στον ἄ κτι στον, καί τό θνη
τόν ἔ μει νε θνη τόν καί ἀ θά να τον τό ἀ θά να τον 
καί τό πε ρι γρα πτόν πε ρι γρα πτόν καί τό ἀ πε
ρί γρα πτον ἀ πε ρί γρα πτον, τό ὁ ρα τόν ὁ ρα τόν 
καί τό ἀ ό ρα τον ἀ ό ρα τον»10. 

Ἀ κό μη «κοι νω νί α προ σώ πων» δέν ὑ πάρ
χει στόν ἄν θρω πο. Ἡ σχέ ση τοῦ ἀν θρώ που 
μέ τόν Θε ό, ὅ πως εἴ δα με προ η γου μέ νως, εἶ ναι 
κα τ’ ἐ νέρ γεια καί ὄ χι κα τ’ οὐ σί α καί κα θ’ ὑ πό
στα ση. Ὁ ἀν θρω πος κοι νω νεῖ τῆς οὐ σιο ποιοῦ, 
ζω ο ποιοῦ, σο φο ποιοῦ καί θε ο ποιοῦ ἐ νερ γεί ας 
τοῦ Θε οῦ. Ὁ θε ού με νος ἄν θρω πος, ὅ ταν βλέ πη 
τόν Θε ό, με τέ χει τῆς θε ο ποιοῦ ἐ νερ γεί ας Του. 

Οἱ τρεῖς Μα θη τές στό ὄ ρος Θα βώρ με τεῖ χαν τῆς 
θε ο ποιοῦ ἐ νερ γεί ας τοῦ Θε οῦ, ἐν «προ σώ πῳ» 
Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ, ἀ φοῦ ἡ ἐ νέρ γεια τοῦ Θε οῦ εἶ
ναι ἐ νυ πό στα τη, ὅ πως προ α να φέρ θη κε. Σέ 
ὅ λα τά πα τε ρι κά κεί με να γί νε ται λό γος γιά τήν 
ἄ κτι στη ἐ νέρ γεια τοῦ Θε οῦ, τῆς ὁ ποί ας κοι νω
νεῖ ὁ ἄν θρω πος. Ὁ θε ό πτης με τέ χει τῆς δό ξης 
τοῦ Θε οῦ.

Ἀλ λά καί σέ ἀν θρώ πι νο ἐ πί πε δο δέν μπο
ροῦ με νά κά νου με λό γο γιά «κοι νω νί α προ σώ
πων», για τί, ἀ φοῦ δέν ὑ πάρ χει «κοι νω νί α προ
σώ πων» στόν Τρια δι κό Θε ό, πο λύ πε ρισ σό τε ρο 
δέν μπο ρεῖ νά ὑ πάρ χη «κοι νω νί α προ σώ πων» 
στόν ἄν θρω πο. Ὁ Θε ό δω ρος Ἐ πί σκο πος Ρα ϊ
θοῦ, κά νο ντας λό γο γιά τό πρό σω πο–ὑ πό στα ση, 
χρη σι μο ποι εῖ πα ρα δείγ μα τα ἀ πό τόν ἄν θρω
πο. Γρά φει ὅ τι «ὁ μοῦ πά ντες οἱ ἄν θρω ποι κοι
νόν ἔ χου σι τό εἶ ναι», ἀλ λά ὁ κα θέ νας ἀ πό μᾶς 
ἔ χου με ἰ διαί τε ρα χα ρα κτη ρι στι κά γνω ρί σμα τα, 
πού μᾶς δια κρί νουν ἀ πό τούς ἄλ λους, ὅ πως τήν 
πα τρί δα, τό γέ νος, τό ὄ νο μα, τό ἐ πάγ γελ μα, τίς 
πρά ξεις, τά πά θη καί τά πα ρό μοια, τά ὁ ποῖ α 
ὀ νο μά ζο νται συμ βε βη κό τα καί τά ὁ ποῖ α ξε χω
ρί ζουν τόν κα θέ να ἀ πό τούς ἄλ λους. Καί, ἀ να
φέ ρο ντας τόν Ἀ πό στο λο Παῦ λο, ὀ νο μα τί ζει τά 
ἰ διαί τε ρα χα ρα κτη ρι στι κά γνω ρί σμα τα πού τόν 
δια κρί νουν ἀ πό τούς ἄλ λους, ὡς πρός τήν κα τα
γω γή καί τόν τρό πο τῆς ἀ πο στο λι κῆς του δρά
σε ως11. Στούς ἀν θρώ πους δέν μπο ρεῖ νά ὑ πάρ
ξη καί ἀλ λη λο ε νοί κη ση καί ἀλ λη λο πε ρι χώ ρη ση 
τῶν προ σώ πων, ὅ πως στά πρό σω πα τῆς Ἁ γί ας 
Τριά δος, για τί τό σῶ μα στόν ἄν θρω πο δη μιουρ
γεῖ ἄλ λες κα τα στά σεις.

Βε βαί ως, ὑ πάρ χει ἡ ἀ γά πη με τα ξύ τῶν ἀν
θρώ πων, ἀλ λά αὐ τό δέν μπο ρεῖ νά ἐν νο η θῆ ὡς 
«κοι νω νί α προ σώ πων» οὔ τε κἄν ὡς ἀλ λη λο ε νοί
κη ση τῶν προ σώ πων, ἀλ λά πρό κει ται γιά μιά 
συ ναι σθη μα τι κή ἤ ἀ κό μη καί πνευ μα τι κή ἀ γά
πη, ἡ ὁ ποί α γί νε ται ἐν Χρι στῷ καί ἡ ὁ ποί α δέ χε
ται ποι κι λό τρο πες ἀλ λοι ώ σεις, λό γῳ τῶν σω μα
τι κῶν καί ψυ χι κῶν πα θῶν.

Τό συ μπέ ρα σμα εἶ ναι ὅ τι μπο ροῦ με νά ὁ μι
λοῦ με γιά πρό σω πα στόν Τρια δι κό Θε ό καί τόν 
ἄν θρω πο, κα τά τρό πο θε ο λο γι κό, ἀλ λά δέν μπο
ροῦ με νά χρη σι μο ποιοῦ με τήν φρά ση «κοι νω νί α 
προ σώ πων» οὔ τε γιά τόν Θε ό οὔ τε γιά τόν Θε
άν θρω πο Χρι στό οὔ τε γιά τούς ἀν θρώ πους. Νο
μί ζω ὅ τι αὐ τή ἡ φρά ση «κοι νω νί α προ σώ πων» 
πρέ πει νά ἀ πο βλη θῆ ἀ πό τό λε ξι λό γιο τῶν θε ο
λό γων καί τῶν θε ο λο γού ντων.  ■

10   Ἔνθ ἀνωτ., σελ. 218-220. 11 Ἀ θα να σί ου Νί κα, Θε ό δω ρος τῆς Ρα ϊ θοῦ, ἔκδ. Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς 
Σι νᾱ, Ἀ θή να 1981, σελ. 210-212.
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εταξύ τῶν κυρίων αἰτιῶν, αἱ ὁποῖαι 
προεκάλεσαν τήν ἔκπτωσιν τῆς 
Ρωμαϊκῆς Θρησκευτικῆς Κοινό-
τητος ἐκ τῆς Ἀδιαιρέτου, Καθο-
λικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησί-
ας καί τό ἱστορικόν σχίσμα, εἶναι 

πρώτη κατά χρονολογικήν σειράν, ἀλλά καί εἰς 
πνευματικήν σημασίαν, ἡ δοξασία «περί ἐκπο-
ρεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ», 
τό Filioque. Ἡ δοξασία αὕτη, ἐμφανισθεῖσα τό 
πρῶτον κατά τό 589 μ.Χ. ἐν τῇ τρίτῃ τοπικῇ συ-
νόδῳ τῇ συγκροτηθείσῃ ἐν Τολέδῳ τῆς Ἱσπανίας 
(ἀπό τῆς ὁποίας μετεδόθη καί εἰς τήν Γαλλίαν) καί 
ἐπικυρωθεῖσα ὕστερον καί ὑπ’ ἄλλων τοπικῶν 
συνόδων, ἰδίᾳ δέ ὑπό τῆς ἐν Ἀκυϊσγράνῳ, ὑπό τῆς 
ὁποίας ἀνεκηρύχθη εἰς «δόγμα», κατεπολεμήθη 
κατ’ ἀρχάς καί ὑπό Παπῶν τῆς Ρώμης. Ὁ Πάπας 
Δάμασος ἐπί Συνόδῳ (379) ὥρισεν: «Εἴ τις μή εἴπῃ 
τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐκ τοῦ Πατρός εἶναι ἀληθῶς καί 
κυρίως, ὡς καί τόν Υἱόν ἐκ τῆς θείας οὐσίας καί 
Θεόν ἐκ Θεοῦ Λόγον, ἀνάθεμα ἔστω»1. Ἐπίσης ὁ 

Πάπας Λέων ὁ Γ́  οὐ μόνον ἀντέδρασε ζωηρῶς 
κατ’ αὐτῆς τῆς δοξασίας, ἀλλά καί γράψας τό 
Σύμβολον τῆς πίστεως χωρίς τῆς προσθήκης «καί 
ἐκ τοῦ Υἱοῦ» εἰς δύο πλάκας, ἑλληνιστί καί λατι-
νιστί, ἐνετοίχισε ταύτας εἰς τόν ἐν Ρώμῃ Ναόν τοῦ 
ἀποστόλου Πέτρου πρός ἀπόλυτον οἱονεί κατα-
σφάλισιν τῆς ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ὁμοιομόρφως 
πιστευομένης σχετικῆς δογματικῆς ἀληθείας. 
Ὁ δέ Πάπας Ἰωάννης ὁ Ή  ὡσαύτως ρητῶς ἀπέ-
κρουεν αὐτήν τήν δοξασίαν2 ἐν τῇ Συνόδῳ τῇ συ-
γκληθείσῃ ἐπί Μ. Φωτίου ἐν Κωνσταντινουπό-
λει τό 880 μ.Χ., ἡ ὁποία ἀληθῶς ἐπέχει θέσιν Ή  
Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἑπόμενον ἦτο κατόπιν 
τούτων ἡ προβληθεῖσα ἀξίωσις τῆς Ρώμης ὅπως 
ἡ δοξασία αὕτη γίνῃ ἀποδεκτή ὑπό τῆς Ἐκκλη-
σίας νά προκαλέσῃ τήν ἀντίδρασιν, την ὁποίαν 
τό πρῶτον ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Μ. Φωτίου συνή-
ντησεν ἐπακολουθησάσης τῆς Ή  Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου, ἡ δέ ἐκ νέου ἔντονος καί περισσότερον 
προκλητική προβολή της, ἐπί Πατριάρχου Μιχ. 
Κηρουλαρίου (1043-1059), ἐν συνδυασμῷ μάλι-

1 Θεοδωρήτου, Ἐκκλ. Ἱστορία 5. 11.
2 + Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, μν. ἔργ., σελ. 205 καί 207.
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στα πρός τήν ἰταμήν ἐπανάληψιν τῆς προβολῆς 
τοῦ Παπικοῦ «πρωτείου ἐξουσίας», νά ἐπιφέρῃ 
τήν ἔκτοτε καί μέχρι σήμερον συνεχιζομένην 
ἀποκοπήν τῆς ἐκπεσούσης Ρώμης.

Ἐνῷ ὅμως ἡ πνευματική σημασία τῆς δοξα-
σίας ταύτης εἶναι ἄκρως βαρυσήμαντος καί δι-
καίως ἀπεκλήθη αὕτη ὑπό τοῦ Μ. Φωτίου ὡς «ἡ 
σατανικωτέρα καί βλασφημοτέρα πασῶν τῶν 
μέχρι τότε αἱρετικῶν δοξασιῶν»3, ὅλως παρα-
δόξως οὔτε ὑπελογίσθη αὕτη εἰς τόν πρέποντα 
βαθμόν, οὔτε ἀνεπτύχθη δεόντως ὑπό πολλῶν 
νεωτέρων ἀπολογητῶν τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως· 
ὑπῆρξαν μάλιστα καί τινες, μή διστάσαντες νά 
ὑποστηρίζωσιν ὅτι εἶναι αὕτη ἐπουσιώδης καί 
ὅτι, ἄν παρεκάμπτετο τό πρωτεῖον ἐξουσίας 
τοῦ Πάπα καί τό ἀλάθητον αὐτοῦ, δέν θά ἦτο 
μόνη αὕτη σοβαρόν κώλυμα διά τήν ἐπάνοδον 
τῆς ἐκπεσούσης Ρώμης εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ἡ πε-
πλανημένη αὕτη γνώμη ὀφείλεται βεβαίως εἰς 
τήν ἔλλειψιν πλήρους ἐπιγνώσεως τοῦ τρισυπο-
στάτου Θεοῦ καί τῆς ἐξιδιασμένης πνευματικῆς 
σημασίας τοῦ βαρυσημάντου τούτου θέματος. 
Πρός πλήρη ὅθεν κατανόησιν τῆς ἐν προκειμένῳ 
ἀληθείας, εἰς ὅσα σχετικῶς ἔγραψαν και ἰδίως ὁ 
Μ. Φώτιος ἐν τῇ προμνημονευθείσῃ ἐγκυκλίῳ 
του (ὅπως καί εἰς ἄλλα ἔργα του), πολλοί ἱεροί 
ἀπολογηταί καί Πατέρες τῆς ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλη-
σίας, θά προσθέσωμεν καί ἡμεῖς τά ἑξῆς:

Φιλοσοφική ἐξεικόνισις τοῦ τρισυποστάτου 
Θεοῦ προβάλλεται ὑπό τοῦ ἁγίου Πατρός ἡμῶν 
Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου ἔχουσα οὕτω:

«Παραστατική εἰκών τοῦ τρισυποστάτου 
Θεοῦ εἶναι ὁ ἥλιος τοῦ πλανητικοῦ ἡμῶν συστή-
ματος. Διότι τό σῶμα τοῦ ἡλίου ἐξεικονίζει πλή-
ρως τόν Θεόν Πατέρα· ἡ ἀκτινοβολία τοῦ ἡλίου 
ἐξεικονίζει τήν ἄπειρον καί ἄναρχον καί ἀΐδιον, 
ἀλλά καί ἐνυπόστατον καί ἐνσυνείδητον πνευ-
ματοβολίαν τοῦ Πατρός, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον τό 
ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ Πατρός· ἡ δέ φωτιστική 
καί θερμαντική δύναμις τῆς ἀκτινοβολίας τοῦ 

ἡλίου ἐξεικονίζει τόν 
ὑπό τοῦ Πατρός γεν-
νώμενον συνάναρχον, 
συναΐδιον, ὁμοούσιον, 
ἄπειρον, ἀλλά καί ἐνυ-
πόστατον καί ἐνσυνεί-
δητον ὡσαύτως Λόγον 
αὐτοῦ ἤ Υἱόν, ὅστις εἶναι «ἀπαύγασμα τῆς δό-
ξης καί ὁ χαρακτήρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ» 
(Ἑβρ. Ά  3).

»Νοοῦντες ὅθεν ἀντίθεσίν τινα ἄπειρον, 
ἤτοι σῶμα ἡλίου πνευματικοῦ, ἐνσυνειδήτου, 
αὐθυπάρκτου, ἀναιτίου καί ἀνάρχου, ἀπείρου 
εἰς δύναμιν, εἰς σοφίαν κλπ., ἡλίου πνευματικοῦ 
πνευματοβολοῦντος ἀνάρχως, ἀϊδίως καί ἀναλ-
λοιώτως, ἄπειρον-ἀτέρμονα, ἀλλά καί ἐνυπό-
στατον καί ἐνσυνείδητον πνευματοβολίαν ἐκ 
τῆς Ἑαυτοῦ πνευματικῆς οὐσίας, τό Πνεῦμα 
τό Ἅγιον, καί γεννῶντος, ἐν τῇ πνευματοβολίᾳ 
του ταύτῃ, ἐκ τῆς οὐσίας του καί πάλιν, τόν μο-
νογενῆ αὐτοῦ Λόγον - Υἱόν (ἤτοι, τήν ἄπειρον, 
ἐνυπόστατον καί ἐνσυνείδητον δύναμιν καί σο-
φίαν του, τό ἀπαύγασμα τῆς δόξης του καί τόν 
χαρακτῆρα τῆς ὑποστάσεώς του) ἔχομεν πλήρη 
τήν εἰκόνα τοῦ τρισυποστάτου Θεοῦ»4.

Ὅπως δέ οἱ πλανῆται τοῦ ἡλιακοῦ ἡμῶν 
συστήματος κατέλαβον ἀπό τῆς διαμορφώσε-
ως αὐτοῦ καί ἐντεῦθεν ὡρισμένην θέσιν ἐν τῷ 
πλαισίῳ τῆς ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας καί ὑπό τήν 
ἐπίδρασιν τῆς ἑλκτικῆς δυνάμεως τοῦ ἡλίου 
διαγράφουσιν ἔκτοτε ἐν αὐτῇ τάς ἐναρμονίους 
αὐτῶν τροχιάς, οὕτω καί ὁ πνευματικός κό-
σμος, κατ’ ἀρχάς, καί ὁ ὑλικός – τό ὑλικόν σύ-
μπαν – ἐν συνεχείᾳ, κατέλαβον ὡρισμένην θέσιν, 
ἀπό τῆς ἐξ οὐκ ὄντων ὀντοποιήσεως αὐτῶν 
καί ἐντεῦθεν, ἐν τῷ ἀπείρω καί ἐνυποστάτῳ καί 
ἐνσυνειδήτῳ αἰωνίῳ Λόγῳ-Υἱῷ καί τῇ ἀπείρῳ 
καί ἐνυποστάτῳ καί ἐνσυνειδήτῳ πνευματο-
βολίᾳ τῇ ἐκπορευομένῃ ἐκ τοῦ Πατρός, ἤτοι τῷ 
Ἁγίῳ Πνεύματι. Καί ὑπάρχουσιν ἔκτοτε καί ζῶσι 
καί κινοῦνται ἐν αὐτοῖς. Παρατηρήσατε καί διά 

3 Ἰδέ Ἐγκύκλ. Μ. Φωτίου πρός τούς ἀρχιερ. θρόνους τῆς Ἀνα-
τολῆς, διά τήν ἀνάμιξιν τοῦ τότε Πάπα Νικολάου εἰς τήν 
Ἐκκλησίαν τῆς Βουλγαρίας εἰς Ἁγίου Νεκταρίου, ἔργ., σελ. 
242-250.
4 Πρβλ. ἐξεικόνισιν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας εἰς 
«Διδασκαλίαν τοῦ ἁγίου πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Με-
γάλου» ὑπό Σωφρονίου μοναχοῦ Ἁγιορείτου, ἔκδ. 1885, σελ. 
187-190: «Ὥσπερ ὁ Ἥλιος ἔνι εἷς, ὁ δέ ἥλιος ἔχει ἀκτῖνα καί 
φῶς, καί εἰσίν ἐν τῷ ἡλίῳ τρία πρόσωπα, δίσκος, ἀκτίς καί 
φῶς, καί δίσκος μέν καυκίον τοῦ ἡλίου, ἀκτίς δέ καταβαινο-
μένη λαμπαδοφανῶς καί κρούουσα πρός τήν γῆν, φῶς δέ 
τό φωτίζον, καί εἰς ἐπισκιώδεις τόπους χωρίς ἀκτῖνος. Καί 
ἰδού πρόσωπα μέν τρία, δίσκος, ἀκτίς καί φῶς. Οὐ λέγομεν 
δέ τρεῖς ἡλίους, ἀλλ’ ἕνα ἥλιον, οὐδέ λέγομεν πρόσωπον ἕν, 
ἄλλα πρόσωπα τρία. ‘Εάν γάρ ἐρωτηθῇς, πόσοι ἥλιοι ἐν τῷ 
οὐρανῷ, μέλλεις εἰπεῖν, ὅτι ἥλιος εἷς ἐστίν, εἰδ’ ἐρωτηθῇς, ὅτι 

πρόσωπα τοῦ ἡλίου πόσα ἐστί, μέλλεις εἰπεῖν, ὅτι τρία· δί-
σκος, ἀκτίς καί φῶς. Οὕτω νόει καί περί Θεοῦ. Θεός μέν εἷς. 
Πρόσωπα δέ τοῦ ἑνός Θεοῦ τρία, Πατρός, Υἱοῦ καί Ἁγίου 
Πνεύματος. Καί ἐκ τούτου γίγνωσκε, ὅτι, ὥσπερ ὁ ἥλιός ἐστι 
τριπρόσωπος, οὕτω καί ὁ Θεός τρισυπόστατος. Τύπος γάρ 
τοῦ Πατρός ἐστιν ὁ δίσκος ὁ ἡλιακός, τύπος τοῦ Υἱοῦ ἐστίν 
ἡ ἀκτίς, τύπος τοῦ Ἁγίου Πνεύματός ἐστι τό φῶς τοῦ ἡλί-
ου. Καί εἰπέ οὕτως. ‘Επί τοῦ ἡλίου δίσκος, ἀκτίς καί φῶς· οὐ 
λέγομεν τρεῖς ἡλίους, ἀλλ’ ἕνα καί μόνον. Ὁμοίως ἐπί Θεοῦ 
Πατήρ, Υἱός καί Ἅγιον Πνεῦμα, εἷς Θεός, καί οὐ τρεῖς. Καί 
πάλιν εἰπέ οὕτω· Ἐπί τοῦ ἡλίου ἀχώριστος ὁ δίσκος καί ἡ 
ἀκτίς καί τό φῶς· οὐ γάρ χωρίζονται ἀπ’ ἀλλήλων. Διά τοῦτο 
λέγεται καί εἷς Θεός καί οὐ τρεῖς, διότι οὐ χωρίζονται τά τρία 
πρόσωπα, τοῦ τε Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, τοῦ ἑνός Θεοῦ, ἀπ’ ἀλλήλων. Καί ὥσπερ ὁ δίσκος ὁ 
ἡλιακός γεννᾷ τήν ἀκτῖνα καί ἐκπορεύει τό φῶς· οὕτω καί ὁ 
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γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ – εἰ δυνατόν δέ διά μικροσκο-
πίου – δέσμην φωτεινῶν ἀκτίνων εἰσερχομένην 
δι’ ὀπῆς τινος ἐν σκοτεινῷ θαλάμῳ. Κινοῦνται 
ἐν αὐτῇ, ὡσεί πλέοντα ἤ ὑπ’ ἀοράτου δυνάμεως 
φερόμενα, διάφορα σωματίδια. Ὅπως λοιπόν 
κινοῦνται ἐν τῇ ἡλιακῇ ἀκτινοβολίᾳ τόσον οἱ 
πλανῆται, ὅσον καί τά ἐλάχιστα μόρια τῆς ὕλης 
- ἐνεργείας, τά ἐμπεριεχόμενα ἐν τῷ πλαισίῳ 
τῆς ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας, οὕτω καί οἱ ἀσύλλη-
πτοι κόσμοι τοῦ ὑλικοῦ Σύμπαντος ὑπάρχουσι, 
κινοῦνται καί ζῶσιν ἐν τῷ ἀπείρῳ καί αἰωνίῳ 
Λόγῳ - Υἱῷ καί ἐν τῇ ἀπείρῳ πνευματοβολίᾳ τῇ 
ἐκπορευομένῃ ἐκ τοῦ Πατρός, τῷ Ἁγίῳ Πνεύμα-
τι – ὡς καί ἐν αὐτῷ τῷ γεννῶντι καί ἐκπορεύοντι 
Πατρί ἤτοι τῷ τρισυποστάτῳ Θεῷ5 .

Ὅπως ἐπίσης ἡ θερμότης τῆς ἀκτινοβολίας 
τοῦ ἡλίου εἶναι ἡ κυρία δύναμις ἡ ζωογονοῦσα 
τούς ὀργανισμούς τῶν ἐπί τοῦ πλανήτου τούτου 
ἐνοργάνων ὄντων –ἀπό ἀπόψεως ὀργανικῆς– 
ἡ δέ φωτιστική τοιαύτη τό μέσον τῆς δράσεως 
τῶν πολυποικίλων αὐτῶν ὀφθαλμῶν ἤ ὀργάνων 
δράσεως, οὕτω καί ὁ αἰώνιος Λόγος, ὁ γεννώμε-
νος ὑπό τοῦ Πατρός, εἶναι ἡ αἰτία τῆς πνευμα-
τικῆς ζωῆς τῶν πνευματικῶν ὄντων - δημιουρ-
γημάτων, προκειμένου δέ περί τῶν ἀνθρώπων 
ὁ πνευματικός ἄρτος καί ἡ πνευματική αἰτία 
καί δύναμις τῆς πνευματικῆς ἡμῶν ζωῆς καί τό 
πνευματικόν φῶς τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν. Ἄνευ τῆς θερμότητος τῆς ἡλιακῆς ἀκτινο-
βολίας τά ὀργανικά ὄντα τά ἐπί τοῦ πλανήτου 
τούτου εἶναι ἀδύνατον νά ὑπάρξωσι· μακράν 
τοῦ αἰωνίου Λόγου τοῦ ἐνανθρωπήσαντος ἐν τῷ 
Κ. ἡ. Ἰ. Χριστῷ τά πνευματικά ὄντα –ἐν οἷς καί 
αἱ ψυχαί ἡμῶν– εἶναι καταδικασμένα εἰς πνευ-
ματικόν θάνατον, εἰς αἰώνιον σκότος. Χωρίς τοῦ 
ἡλιακοῦ φωτός τά πολυποίκιλα ὄργανα δράσε-
ως τῶν διαφόρων ὄντων εἶναι ἀνωφελῆ, ἄχρηστα 

μακράν τοῦ πνευματικοῦ φωτός, τοῦ ἀκτινοβο-
λουμένου ἐκ τοῦ αἰωνίου Λόγου, πᾶσα ἀνθρω-
πίνη ψυχή καί πᾶν πνευματικόν ὄν μένει ἐν τῷ 
πνευματικῷ σκότει, ἐν τῷ πνευματικῷ θανάτῳ 
καί ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καί ἐν τῷ μέλλοντι.

 Διά τοῦτο ὁ Κύριος διεκήρυξεν: «Ἐγώ εἰμι 
ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς…, ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν, ὁ ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου 
τοῦ ἄρτου ζήσεται εἰς τόν αἰῶνα» ( Ἰωάν. ΣΤ́  35, 
48 καί 51), «ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ Κόσμου· ὁ ἀκο-
λουθῶν ἐμοί οὐ μή περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, 
ἀλλ’ ἕξει τό φῶς τῆς ζωῆς» (Ἰωάν. Ή  12).

Διά τοῦτο ἐπίσης ὁ ἀπόστολος Ἰωάννης γρά-
φει: «Ὅ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ὅ 
ἀκηκόαμεν, ὅ ἑωράκα-
μεν... περί τοῦ Λόγου τῆς 
ζωῆς. Καί ἡ ζωή ἐφανε-
ρώθη, καί... ἀπαγγέλ-
λομεν ὑμῖν τήν ζωήν τήν 
αἰώνιον, ἥτις ἦν πρός τόν 
Πατέρα καί ἐφανερώθη 
ἡμῖν» (Ά  Ἰωάν. Ά 1-2). 
Ὡσαύτως: «Ἐν αὐτῷ ζωή 
ἦν καί ἡ ζωή ἦν τό φῶς 
τῶν ἀνθρώπων» (Ἰωάν. 
Ά  4) καί ἐν συνεχείᾳ· «...
Ἦν τό φῶς τό ἀληθινόν –ὁ Κύριος– ὅ φωτίζει πά-
ντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον» (αὐτόθι 
Ά  9). Ὁ δέ ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «Ζῶν γάρ ὁ 
Λόγος τοῦ Θεοῦ καί ἐνεργής καί τομώτερος ὑπέρ 
πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καί διϊκνούμενος ἄχρι 
μερισμοῦ ψυχῆς τε καί πνεύματος, ἁρμῶν τε καί 
μυελῶν, καί κριτικός ἐνθυμήσεων καί ἐννοιῶν 
καρδίας. Καί οὐκ ἔστι κτίσις ἀφανής ἐνώπιον 
αὐτοῦ, πάντα δέ γυμνά καί τετραχηλισμένα τοῖς 
ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ...» (Ἑβρ. Δ́  12-14). Διότι δέν 

Θεός καί Πατήρ γεννᾷ τόν Υἱόν καί ἐκπορεύει τό Πνεῦμα τό 
Ἅγιον. Βλέπε συνετῶς· ὥσπερ ἡ ἀκτίς τοῦ ἡλίου καταβαίνει 
ἐξ οὐρανοῦ πρός τήν γῆν καί οὔτε τοῦ ἡλιακοῦ δίσκου χω-
ρίζεται, οὔτε ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λείπει, οὔτε ἀπό τῆς γῆς, ἀλλ’ 
ἔστι καί ἐν τῷ ἡλιακῷ δίσκῳ καί ἐν τῷ οὐρανῷ καί ἐν τῇ γῆ 
καί πανταχοῦ, καί οὔτε τῶν ἄνω λείπει οὔτε τῶν κάτω· οὕτω 
καί ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ κατῆλθε πρός τήν γῆν, καί 
οὔτε ἐκ τοῦ Πατρός ἔλειπε καί οὔτε ἐκ τῶν οὐρανῶν, οὔτε 
ἐκ τῆς γῆς, ἀλλ’ ἦν ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Πατρός ἀχώριστος 
καί ἄνω καί κάτω καί πανταχοῦ. Καί οὐδ’ ἐκ τινος ἔλειπε. 
Καί ὥσπερ τό ἡλιακόν φῶς ἐστι καί ἐν τῷ δίσκῳ τῷ ἡλιακῷ 
καί ἐν τῇ ἀκτῖνι καί ἐν τῷ οὐρανῷ καί ἐν τῇ γῇ καί εἰσέρχε-
ται ἐν ταῖς οἰκίαις καί πανταχοῦ καί φωτίζει· οὕτω καί τό 
Πνεῦμα τό Ἅγιον καί μετά τοῦ Πατρός ἐστι καί μετά τοῦ 
Υἱοῦ καί ἄνω καί κάτω καί πάντα ἄνθρωπον φωτίζει, καί 
οὐ λείπει ποτέ... Ἰδού λοιπόν, ὥσπερ ὅν οὐκ οἴδαμέν ποτε, 
οὐδέ γιγνώσκειν δυνάμεθα, ποταπός ἦν, ὅταν δέ ἴδωμεν τήν 
εἰκόνα αὐτοῦ, τότε μικρόν κατανοοῦμεν τόν χαρακτῆρα τοῦ 
προσώπου αὐτοῦ· οὕτω μοι νόει καί περί τοῦ Θεοῦ· «τόν 
γάρ Θεόν οὐδείς ἑώρακε πώποτε». Πῶς οὖν καταλαβέσθαι 

τίνα δύναται; Ἀλλ’ ἐπειδή φῶς ἐστι καί ὀνομάζεται Θεός, ἐκ 
τοῦ αἰσθητοῦ τούτου φωτός ἐξεικονίζομεν αὐτόν, ὥστε λοι-
πόν, ὡς προείπομεν, εἰς τύπον τοῦ ἡλίου χαρακτηρίζομεν 
τήν Ἁγίαν Τριάδα, λέγοντες εἶναι τόν μέν Πατέρα δίσκον, 
τόν δέ Υἱόν ἀκτῖνα, τό δέ Πνεῦμα τό Ἅγιον φῶς ἐκ φωτός. 
Καί ὥσπερ ὁ δίσκος καί ἡ ἀκτίς καί τό φῶς ἕν εἰσι καί τρία 
ἀμερίστως μεριζόμενα, οὕτω καί ὁ Θεός ἡ Τριάς, ὁ Πατήρ, 
ὁ Υἱός καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἕν ἐστι καί τρία, μεριζόμενα 
μέν ἐν τοῖς προσώποις κατά τόν ἥλιον, ἀμέριστα δέ τῇ φύσει 
διαμένοντα. Καί ὥσπερ ὁ δίσκος τοῦ ἡλίου μόνος ἐστί αἴτιος 
καί ἀγέννητος, ἡ δέ ἀκτίς αἰτιατή καί γεννητή ἐκ τοῦ δίσκου, 
τό δέ φῶς ἐκπορευτόν ἐκ μόνου τοῦ δίσκου, διά τῆς ἀκτῖνος 
πεμπόμενον καί καταλάμπον τά περίγεια· οὕτω καί ὁ Θεός 
καί Πατήρ αὐτός μόνος ἐστίν αἴτιος τοῖς δυσί καί ἀγέννητος. 
Ὁ δέ Υἱός ἐκ μόνου τοῦ Πατρός αἰτιατός καί γεννητός· αὐτό 
τό Πνεῦμα ἐκ μόνου τοῦ Πατρός αἰτιατόν καί ἐκπορευτόν, 
διά δέ τοῦ Υἱοῦ ἐν τῷ κόσμῳ ἀποστελλόμενον».
5 Πράξ. ΙΖ́  28, Κολασ. Á  16 καί 17, Ἐφεσ. Ά  10 καί Γε-
νέσ. Ά .
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εἶναι μόνον ἐνυπόστατος ὁ Λόγος - Υἱός τοῦ Θεοῦ 
καί ἐνσυνείδητος, ζῶν, ζωοποιῶν καί φωτίζων, 
κατά τά προεκτεθέντα, τά πάντα· εἶναι καί «κρι-
τικός ἐνθυμήσεων καί ἐννοιῶν καρδίας...», βλέπει 
τά πάντα καί τάς ἐνθυμήσεις καί τά διανοήματα 
ἡμῶν.

Διά τό πνεῦμα δέν ὑπάρχουσι κωλύματα 
ὑλικά, οὔτε μᾶζα-ὕλη-ἐνέργεια, οὔτε διάστημα. 

Ἀφοῦ λοιπόν διά τό πνεῦμα δέν ὑπάρχου-
σι κωλύματα καί διαπερᾷ τοῦτο τά πάντα, διά 
τῆς ἀπείρου δέ ἐνυποστάτου καί ἐνσυνειδήτου 
πνευματοβολίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί τοῦ 
ζῶντος, ἐνυποστάτου καί ἐνσυνειδήτου Λόγου 
- Υἱοῦ ὑπάρχουσι, ζῶσι καί κινοῦνται τά πά-
ντα, ἄρα οὐδέν κρυπτόν εἰς τόν Πατέρα, εἰς τόν 
Λόγον - Υἱόν καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον. Εἶναι 
τά πάντα γυμνά καί τετραχηλισμένα ἐνώπιον 
αὐτῶν, μηδέ τῶν σκέψεων καί τῶν διαλογισμῶν 
ἡμῶν ἐξαιρουμένων. Εἶναι δέ ὄχι μόνον ὁρα-
τά, ἀλλά καί προεγνωσμένα, ἐκ τῆς ἀπείρου 
δέ προγνώσεως καί τοῦ ἐκ ταύτης πηγάζοντος 
προορισμοῦ προῆλθεν ὁ προφητισμός. Προ-
έγνω ὁ Θεός καί προώρισεν, χωρίς νά εὐθύνε-
ται διά τάς ἐλευθέρους κινήσεις τῶν λογικῶν 
κτισμάτων Του, ὡς ἐκ τούτου, τά πάντα· καί τά 
προανήγγειλε διά τῶν Προφητῶν.

Ἐν τῷ πληρώματι δέ τοῦ χρόνου ὁ «Λόγος 
σάρξ ἐγένετο» (Ἰωάν. Ά  14). Ὁ ζῶν καί ζωοποιῶν 
τά πάντα ἄπειρος, ἐνυπόστατος καί ἐνσυνεί-
δητος Λόγος, πεπερασμένην μορφήν δούλου - 
ἀνθρώπου λαβών, ἐν τῇ ἀπείρῳ αὐτοῦ δυνάμει 
ὡς αὐτή αὕτη ἡ ἐνυπόστατος δύναμις καί σοφία 
τοῦ Θεοῦ (Ά  Κορ. Ά  25), ἐνηνθρώπησεν ἐν τῷ 
προσώπῳ τοῦ Χριστοῦ. Ἐνανθρωπήσας δέν 
ἔπαυσεν, νά εἶναι καί ἄπειρος, οὐδ’ ἐξέστη τοῦ 
ἀπείρου. Ἐν τῇ ἀπείρῳ ὑποστάσει του ὑπῆρξε 
καί εἶναι καί τό ἀνθρώπινον αὐτοῦ σκήνωμα, 
τό πάνσεπτον καί πανάγιον αὐτοῦ σῶμα, καί ἡ 
ἀνθρωπίνη αὐτοῦ ψυχή· ὅπως ὑπάρχει ἐν αὐτῷ 
καί σύμπασα ἡ κτίσις, ἡ ὑλική καί ἡ πνευματική 
(Κολασ. Ά  16 καί 17).

Τά αὐτά ἰσχύουν καί διά τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, 
το ὁποῖον προσέλαβεν ἐπανειλημμένως πεπε-
ρασμένας ἐκφάνσεις - μορφάς (Λουκ. Γ́  22 κ.ἄ.). 

Ὑπό τοιαύτην ἔκφανσιν, «ὡς πύριναι γλῶσσαι» 
(Πράξ. Β́  3) κατελθόν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ καί 
σκηνῶσαν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ παραμένει ἤδη οὐσι-
ωδῶς ἐν Αὐτῇ μέχρι συντελείας τοῦ αἰῶνος 
τούτου, κατά τήν ρητήν βεβαίωσιν τοῦ Κυρίου. 
Μένει δ’ ἐν ἡμῖν, «διά νά ὁδηγῇ ἡμᾶς εἰς πᾶσαν 
ἀλήθειαν» καί νά ἀναγγέλλῃ εἰς ἡμᾶς τά ἐρχόμε-
να - τά ἑκάστοτε μέλλοντα» (Ἰωάν. ΙΣΤ́  13-14). 
Δέν ἐπαύσατο ὅμως νά εἶναι καί ἄπειρον καί νά 
ἐνέχῃ ἐν τῇ ἀπείρῳ πνευματοβολίᾳ του τά πά-
ντα, ἀόρατά τε καί ὁρατά. Ἔγκεινται ταῦτα εἰς 
τήν παντοδυναμίαν τοῦ Θεοῦ 6,  7. 

Αὐθύπαρκτος καί ἀναίτιος πηγή ἀπείρου 
πνευματικῆς δυνάμεως, σοφίας, γνώσεως κλπ. ἡ 
ἀρχική αἰτία καί πηγή τῆς θεότητος ὁ Πατήρ, 
ἐκπέμπων ἐκ τοῦ Ἑαυτοῦ προσώπου ἀνάρ-
χως καί ἀϊδίως ἄπειρον πνευματοβολίαν, ἐνυ-
πόστατον, ἐνσυνείδητον, ζῶσαν, τό Πνεῦμα τό 
Ἅγιον (ἐν εἴδει ἀκτινοβολίας ἡλιακῆς, ἐκπεμπο-
μένης ἀπείρως, ἀναλλοιώτως καί ἀτερμόνως 
πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν), καί γεννῶν ἀνάρχως 
ὡσαύτως καί ἀϊδίως τόν μονογενῆ αὐτοῦ Λόγον 
- Υἱόν, ἄπειρον, ὁμοίως καί ἴσον αὐτῷ (Φιλιπ. 
Β́  6) διά νά νοῇ πλήρως Ἑαυτόν καί ἐξεικονί-
ζηται πλήρως δι’ αὐτοῦ (Ἰωάν. ΙΔ́  9 καί IB́  45, 
Β́  Κορ. Δ́  4 κ.ἄ.) ἀΐδιον, ἐνυπόστατον, ἐνσυνεί-
δητον, ζῶντα, δι’ οὗ ἀλλά καί ἐν ᾧ, ὡς ἐν φωτί 
ζῶντι, φέρονται ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τό εἶναι – ὀντο-
ποιοῦνται, δημιουργοῦνται (καί φωτίζονται 
πνευματικῶς τά πνευματικά κτίσματα). Ἰδού ὁ 
τρισυπόστατος καί ὄντως Ὤν Θεός. Τρεῖς ὑπο-
στάσεις, εἷς Θεός. Αἱ τρεῖς ὑποστάσεις ὁμοῦ ἐν 
ἀσυγχύτῳ ἑνότητι ἀπαρτίζουσι τόν ἕνα καί 
μόνον ἀληθινόν Θεόν. Εἶναι ἀδύνατον νά νοηθῇ 
οἱαδήποτε ἐξ αὐτῶν ἄνευ τῆς ἀϊδίου συνυπάρ-
ξεως καί τῶν δύο ἄλλων. Ἐνυπάρχουσι ἄρα ἐν 
ἀλλήλοις ὅ τε Πατήρ καί Υἱός καί τό Πνεῦμα τό 
Ἅγιον8. Διά τοῦτο ἀπαντῶν ὁ Κύριος πρός τόν 
Φίλιππον εἶπε χαρακτηριστικῶς: «... ὁ ἑωρακώς 
ἐμέ ἑώρακε τόν Πατέρα... ἐγώ ἐν τῷ Πατρί καί ὁ 
Πατήρ ἐν ἐμοί ἐστί» (Ἰωάν. ΙΔ́  9 καί 10).

Ἐνυπάρχει, ἑκάστη τῶν τριῶν ὑποστάσεων 
ἐν ταῖς ἄλλαις δυσί, ἀσυγχύτως καί ἀδιαιρέτως, 
ἐν ἀμεταβλήτῳ τριαδικῇ ἑνότητι, μέ ἰδίαν συνεί-

6 Σχετική πρός τήν προμνησθεῖσαν διά τοῦ ἡλίου ἐξεικό-
νισιν τοῦ τρισυποστάτου Θεοῦ ὑπό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου 
εἶναι καί ἡ ἑπομένη ἐξεικόνισις τοῦ αὐτοῦ ἁγίου πατρός διά 
τοῦ «πυρός», ἔχουσα οὕτως: 
«Ἀλλά ἀκμήν καί ἄλλην εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἄκουσον, ἀγαπη-
τέ. Ἰδού τό πῦρ ἕν ἐστι, ἀλλά καί τρισυπόστατον. Αὐτό γάρ 
ἕν ἐστι τό ὑποκείμενον πῦρ, τό δέ καυστικόν αὐτοῦ ἕτερον 
πρόσωπον, καί τό φωτιστικόν αὐτοῦ ἄλλο πρόσωπον. Ἰδού 
λοιπόν τρία πρόσωπα τοῦ ἑνός πυρός – ἤτοι τό ὑποκείμε-
νον πῦρ, καί τό καυστικόν, καί τό φωτιστικόν, μία δέ φύσις 
τοῦ πυρός καί οὐ τρεῖς. Ὁμοίως καί ἐπί τοῦ Θεοῦ. Ὁ γάρ Πα-

τήρ ἔνι τό πῦρ. Ὁ Υἱός τό καυστικόν, καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον 
τό φωτιστικόν. Καί ὥσπερ ἐπί τοῦ πυρός, τό καυστικόν καί 
τό φωτιστικόν καί αὐτό τό ὑποκείμενον πῦρ ἕν λέγομεν καί 
οὐ τρία, οὕτω λέγομεν καί ἐπί τοῦ Θεοῦ τά τρία πρόσωπα, 
τόν τε Πατέρα καί Υἱόν καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, Θεόν ἕνα 
λέγομεν, καί οὐ τρεῖς».
7 Πρβλ. Ἁγ. Ἀθ. Παρίου, Δογματική, σελ. 145, κεφ. Β́  «...Πά-
ντων μέν ποιητήν, ἑνός μόνον Πατέρα, τοῦ Κ. ἡ. Ἰ. Χριστοῦ 
(τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ Υἱοῦ - Λόγου) καί προβολέα τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος».
8 Χρ. Ἀνδρούτσου, Δογματ. § 15, σελ. 83.
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δησιν ἑκάστη τῆς ἑαυτῆς ἐξιδιασμένης ὑποστά-
σεως καί τοῦ ἰδίου προσωπικοῦ ἰδιώματός της. 
Τό προσωπικόν δηλαδή ἰδίωμα τοῦ Πατρός, δι’ 
οὗ διακρίνεται τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος, εἶναι ὅτι ἐξ οὐδενός ἐγεννήθη ἤ ἐκπορεύε-
ται, ἀλλά γεννᾷ ἀϊδίως τόν μονογενῆ αὐτοῦ Υἱόν 
- Λόγον καί ἐκπορεύει τό Πνεῦμά του τό Ἅγιον, 
ὡς ἀρχική αἰτία καί πηγή τῆς θεότητος. Τό προ-
σωπικόν ἰδίωμα τοῦ Υἱοῦ εἶναι ὅτι οὔτε γεννᾷ, 
οὔτε ἐκπορεύει - ἐκπέμπει Πνεῦμα Ἅγιον ἐνυ-
πόστατον καί ἐνσυνείδητον, ἀλλά γεννᾶται ἐκ 
τοῦ Πατρός, «ἀϊδίως καί ἀνάρχως». Τό προσω-
πικόν ἰδίωμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ὅτι 
οὔτε γεννᾷ, οὔτε γεννᾶται, ἀλλ’ ἐκπορεύεται 
ἐκ τοῦ Πατρός, ἀνάρχως καί ἀϊδίως. Ἑκάστη 
τῶν τριῶν ὑποστάσεων ἔχει ἰδίαν θέλησιν, ἰδίαν 
βούλησιν, ἰδίαν ἐπίσης ἔκφανσιν - μορφήν, αἱ 
θελήσεις ὅμως τοῦ τε Υἱοῦ-Λόγου καί τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος ταυτίζονται ἀπολύτως πρός τήν 
θέλησιν τοῦ Πατρός, ἐνῷ τό διακεκριμένον τῶν 
ἐνσυνειδήτων ὑποστάσεων καί θελήσεων αὐτῶν 
ὑφίσταται ἀσύγχυτον. Εἶναι τρεῖς συναΐδιοι, 
συνάναρχοι καί ὁμοούσιοι ὑποστάσεις, Θεός 
ἑκάστη ὑπόστασις, ἀλλ’ οὐχί τρεῖς Θεοί, εἷς Θε-
ός9. Ἡ ἀλήθεια αὕτη βεβαιοῦται πανηγυρικῶς 
τόσον ἐν τῇ Π. ὅσον καί ἐν τῇ Κ. Διαθήκῃ. 

Τήν ἐπίγνωσιν λοιπόν ταύτην ἔχοντες οἱ 
ἅγιοι Πατέρες τῆς Β́  Οἰκουμενικῆς Συνόδου 
(ἐν οἷς συμπεριελαμβάνοντο καί οἱ ἐκπρόσω-
ποι τῆς τότε Ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας) ἐδογμάτισαν 
εἰς τό Σύμβολον τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως ὅτι τό 
Πνεῦμα τό Ἅγιον ἐκπορεύεται μόνον ἐκ τοῦ Πα-
τρός. Ἐπί τῇ βάσει ταύτης ἐπίσης ὁ Μ. Φώτιος 
κατεπολέμησε σφόδρα τήν προσθήκην εἰς τό 
Σύμβολον ὅτι τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἐκπορεύεται 
«καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ», ἐξ αἰτίας δέ αὐτῆς ἐπῆλθεν ἐν 
τέλει, ἐπί Πατριάρχου Μιχαήλ Κηρουλαρίου, ἡ 
ὁριστική ἔκπτωσις τῆς Ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας, δι’ 
ἥν ἀναμφιβόλως συνετέλεσε τά μέγιστα καί ἡ 
ἐπίσημος ἐκ νέου προβολή τοῦ ἐπαράτου πρω-
τείου ἐξουσίας τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης ἐφ’ ὅλης 
τῆς Ἐκκλησίας.

Καί ἦτο ἀπολύτως δεδικαιολογημένη ἡ ὑπό 
τῶν ἁγίων καί ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Μεγ. Φω-
τίου καί Μιχ. Κηρουλαρίου σφοδρά καταπο-
λέμησις τῆς αἱρετικῆς ταύτης προσθήκης, ὡς 
καί ἡ ἀπόφασις αὐτῶν, ἵνα ἐξ αἰτίας ταύτης, 
καί μόνης, ἐκπέσῃ τῆς Ἐκκλησίας ἡ Ρώμη, διότι 
ἀληθῶς ἡ δοξασία αὕτη εἶναι ὅλως ἐξιδιασμέ-
νης πνευματικῆς σημασίας. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον 
ἐκπορεύεται μόνον ἐκ τοῦ Πατρός, καθ’ ἅ διά 
τῶν προεκτεθεισῶν ἐξεικονίσεων τοῦ  τρισυπο-

στάτου Θεοῦ (ἐν ἀπολύτῳ, ἐπαναλαμβάνομεν, 
συμφωνίᾳ πρός τά σχετικά χωρία τῶν Γραφῶν) 
καθίσταται πρόδηλον. Ὁ ἄναρχος, ἀναίτιος καί 
ἄπειρος Νοῦς-Πατήρ, γεννῶν ἀνάρχως καί ἀϊ-
δίως ἐκ τοῦ Ἑαυτοῦ προσώπου τόν μονογενῆ 
αὐτοῦ Λόγον-Υἱόν ἤ ἄλλως τήν Ἑαυτοῦ ἐνυπό-
στατον δύναμιν καί σοφίαν (Ά  Κορ. Ά  24), ἅμα 
ἐκπορεύει ἀνάρχως καί ἀϊδίως ὡσαύτως ἐκ τοῦ 
προσώπου Του τό ἐνυπόστατον ἐπίσης Πνεῦμα 
του – τό Πνεῦμα τό Ἅγιον. 

Ἡ ἀΐδιος καί ἄναρχος γέννησις ὑπό τοῦ Πα-
τρός ἐκ τοῦ Ἑαυτοῦ προσώπου τοῦ μονογενοῦς 
αὐτοῦ Λόγου - Υἱοῦ εἶναι πρόδηλον ὅλως ὅτι 
εἶναι συμφυής πρός τήν ὑπ’ αὐτοῦ καί πάλιν 
καί ἐκ τοῦ Ἑαυτοῦ προσώπου, ἄναρχον καί ἀΐ-
διον ἐκπόρευσιν τοῦ ἀπείρου καί ἐνυποστάτου 
καί ἐνσυνειδήτου Πνεύματός του – τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Δέν δύναται συνεπῶς καί ὁ Υἱός 
νά ἐκπορεύῃ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, διότι ἡ ὑπό 
τοῦ Πατρός ἀΐδιος καί ἄναρχος γέννησίς του 
εἶναι συμφυής πρός τήν ὑπό τοῦ Πατρός μό-
νον καί πάλιν συνάναρχον καί συναΐδιον ἐκπό-
ρευσιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματός του, τῆς ἀπείρου 
ἐνυποστάτου καί ἐνσυνειδήτου πνευματοβο-
λίας του. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἐκπορεύεται 
ἀϊδίως καί ἀνάρχως ἐκ τοῦ Πατρός, μετά τοῦ 

9 Ἰδέ καί τόν περί Ἁγίας Τριάδος Ἐκκλησιαστικόν ὅρον τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας. 
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ἀϊδίως καί ἀνάρχως ἐξ αὐτοῦ καί πάλιν καί ἐκ 
τοῦ προσώπου του, γεννωμένου Μονογενοῦς 
αὐτοῦ Λόγου-Υἱοῦ. Ἡ ἀποδοχή τῆς δοξασίας 
ὅτι τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἐκπορεύεται «καί ἐκ 
τοῦ Υἱοῦ», οὐ μόνον μεταβάλλει καί τόν Λόγον 
- Υἱόν εἰς Πατέρα καί ἐπιφέρει σύγχυσιν εἰς τήν 
τάξιν καί τά ἰδιώματα, δι’ ὧν αἱ τρεῖς ὑποστά-
σεις τῆς μιᾶς καί ἀδιαιρέτου θεότητος – ὡς εἷς 
τρισυπόστατος Θεός – ἐξιδιασμένως ἑκάστη, 
κατά τά προεκτεθέντα, χαρακτηρίζονται, προ-
σβάλλει συνάμα τό ὁμότιμον καί ἰσότιμον τοῦ 
Λόγου-Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλά καί 
ἐπιφέρει λογικάς καί πνευματικάς συνεπείας, 
αἵτινες, ἄν δέν ἀποτελοῦν βλασφημίαν, ἄγουν 
πάντως εἰς παραλογισμόν. Ἐφόσον δηλονότι 
ἡ ὑπό τοῦ ἀνάρχου Πατρός ἀΐδιος γέννησις ἐκ 
τοῦ Ἑαυτοῦ προσώπου τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ 
Λόγου - Υἱοῦ εἶναι συμφυής πρός τήν ἐξ αὐτοῦ 
καί πάλιν ἀΐδιον καί ἄναρχον ἐκπόρευσιν τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματός του (Φιλιπ. Β́  6), καί ἀντι-
στρόφως, ἐφόσον ἡ ἐκ τοῦ Πατρός ἄναρχος καί 
ἀΐδιος ἐκπόρευσις ἐκ τοῦ Ἑαυτοῦ προσώπου 
τοῦ ἀπείρου, ἐνυποστάτου καί ἐνσυνειδήτου 
Πνεύματός του εἶναι συμφυής πρός τήν ὑπό τοῦ 
Πατρός ἄναρχον ὡσαύτως καί ἀΐδιον γέννησιν 
τοῦ Ἑαυτοῦ ἐνυποστάτου καί ἐνσυνειδήτου 
Λόγου-Υἱοῦ, συνεπῶς ἐάν καί ὁ Υἱός ἐξεπόρευε 
Πνεῦμα Ἅγιον (ἐνυπόστατον, ἐνσυνείδητον καί 
ἄπειρον Πνεῦμα), θά ἦτο καί αὐτός Πατήρ, καί 
θά ἐγέννα συμφυῶς καί δι’ Ἑαυτόν ἕτερον ἐνυ-
πόστατον καί ἐνσυνείδητον Λόγον-Υἱόν. Ὁ δέ ἐκ 
τοῦ πρώτου Υἱοῦ-Λόγου γεννώμενος οὕτω δεύ-
τερος Υἱός - Λόγος θά ἔδει νά γεννᾷ δι’ Ἑαυτόν 
ἄλλον Λόγον-Υἱόν καί νά ἐκπορεύῃ συμφυῶς 
Πνεῦμα Ἅγιον, τούτου δέ ἀπεριορίστως ἐπανα-
λαμβανομένου θά κατελήγομεν οὐ μόνον εἰς τόν 
ἀφανισμόν τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί εἰς 
παραλογισμόν. Δικαίως ὅθεν ἡ αἱρετική αὕτη 
δοξασία ἐχαρακτηρίσθη ὑπό τοῦ Μ. Φωτίου ὡς 
ἡ σατανικωτέρα πασῶν10.

Ἐάν ὅμως τοιαύτη εἶναι ἡ πνευματική σημα-
σία τῆς αἱρέσεως ταύτης καί ἀποκλείεται ἀπο-

λύτως ἡ ἀποδοχή τῆς δοξασίας ὅτι τό Πνεῦμα 
τό Ἅγιον ἐκπορεύεται καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ, ἀπο-
κλείεται ἐξ ἴσου ἐπίσης, καί διά τούς αὐτούς 
ὡς ἀνωτέρω λόγους καί ἡ ἑτέρα γνώμη ἡ ὑπο-
στηριχθεῖσα ὑπό τινων ὡς λύσις οἰκονομίας 
πρός γεφύρωσιν τοῦ χάσματος ὅτι τό Πνεῦμα τό 
Ἅγιον ἐκπορεύεται μέν ὑπό τοῦ Πατρός, ἀλλά 
«διά τοῦ Υἱοῦ», τοῦ αἰωνίου Λόγου, ὡς ἔκχυσις 
ἀγάπης. Διότι κατά τά προεκτεθέντα τό Πνεῦμα 
τό Ἅγιον δέν εἶναι δυνατόν νά ἐκπορεύηται 
οὔτε «καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ», οὔτε «καί διά τοῦ Υἱοῦ». 
Ἁπλῶς μεταδίδεται-πέμπεται διά τοῦ Υἱοῦ 
εἰς ὅσους βαπτίζονται εἰς τό ὄνομά τῆς Ἁγίας 
Τριάδος11. 

Ἐπιφυλασσόμενοι δέ νά ἀποδείξωμεν ἐν τῇ 
συνεχείᾳ ὅτι τό Πνεῦμα τό Ἅγιον μόνον πέμπε-
ται ὑπό τοῦ Υἱοῦ, ὅπως καί ὑπό τοῦ Πατρός, 
θά προσθέσωμεν ἤδη πρός ἀπόκρουσιν πάσης 
ἐνδεχομένης σχετικῆς ἀντιρρήσεως τά ἑξῆς:

Ἡ προαναπτυχθεῖσα γνώμη, καθ’ ἥν ὁ αἰώνι-
ος καί ἄπειρος Λόγος - Υἱός τοῦ Θεοῦ, γεννώμε-
νος ὑπό τοῦ Πατρός ἀνάρχως καί ἀϊδίως ἐκ τοῦ 
Ἑαυτοῦ προσώπου ὑπάρχει ἀνάρχως ἐν μορφῇ 
Θεοῦ (Φιλιπ. Β́  6) οὐ μόνον ἐν τῷ Πατρί, ἀλλά 
καί ἐν τῷ ὑπό τοῦ Πατρός, καί ἐκ τοῦ Ἑαυτοῦ 
προσώπου καί πάλιν, ἀνάρχως καί ἀϊδίως ἐκπο-
ρευομένῳ Ἁγίῳ Πνεύματι δέν ἀποτελεῖ ἁπλῆν 
φιλοσοφικήν σύλληψιν ἤ φιλοσοφικόν συλλογι-
σμόν ἀπορρέοντα ἐκ τῶν προμνησθεισῶν ἐξεικο-
νίσεων τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου Ἀλε-
ξανδρείας, ἀλλά ἀλήθειαν Πίστεως καί Ζωῆς.

Ἀποδεικνύονται δέ ὅλως ἀβάσιμοι πάντες οἱ 
ἀντίθετοι σχετικοί ἰσχυρισμοί τῆς Ρωμαϊκῆς Κοι-
νότητος καί ἐξ αὐτῶν τῶν χωρίων τῆς Γραφῆς, ἅτι-
να ἐπικαλεῖται αὕτη διά νά στηρίξῃ τήν περί τοῦ 
Filioque δοξασίαν της, καί ἅτινα εἶναι τά ἑξῆς12:

α) «Οὐ γάρ λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀλλ’ ὅσα ἄν 
ἀκούσῃ λαλήσει... ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καί 
ἀναγγελεῖ ὑμῖν» (Ἰωάν. ΙΣΤ́  13-14) καί β) «Πά-
ντα ὅσα ἔχει ὁ Πατήρ ἐμά ἐστι» (Αὐτόθι ΙΣΤ́  15). 
Ὡσαύτως ἐπικαλεῖται αὕτη καί τά χωρία, Ρωμ. 

10 Ἰδέ ἐγκύκλιον Μ. Φωτίου πρός τούς Πατριάρχας καί ἐπι-
σκόπους τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἁγ. Νεκταρ., μν. ἔργ., 
σελ. 248-249. 
«...Ἐκπορεύεται τό Πνεῦμα καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ. Πόθεν ἤκου-
σας τοῦτο; Ἐκ ποίων Εὐαγγελιστῶν τήν φωνήν ἔχεις ταύτην; 
Ποίας Συνόδου τό βλάσφημον τοῦτο ρήμα; 
Ὁ Κύριος καί Θεός ἡμῶν φησί: «Τό Πνεῦμα ὅ παρά τοῦ Πα-
τρός ἐκπορεύεται». Οἱ δέ τῆς καινῆς ταύτης δυσσεβείας 
πατέρες τό Πνεῦμα φασίν, ὅ παρά τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται. 
Τίς οὐ κλείσει τά ὦτα πρός τήν ὑπερβολήν τῆς βλασφημίας 
ταύτης; Αὕτη κατά τῶν Εὐαγγελίων ἵσταται. Πρός τάς ἁγίας 
παρατάσσεται Συνόδους... Καί τί λέγω τόν δεῖνα ἤ τόν δεῖνα; 
Κατά πάντων ὁμοῦ τῶν ἁγίων προφητῶν, ἀποστόλων, ἱε-
ραρχῶν, μαρτύρων καί αὐτῶν τῶν δεσποτικῶν φωνῶν, ἡ 
βλάσφημος αὕτη καί θεομάχος φωνή ἐξοπλίζεται…

«Πρός δέ γε τοῖς εἰρημένοις, εἰ ἐκ τοῦ Πατρός μέν ὁ Υἱός γε-
γέννηται, τό δέ Πνεῦμα ἐκ τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ ἐκπο-
ρεύεται, ὡς εἰς δύο αἰτίας ἀναφερόμενον, οὐδέ τό σύνθετον 
εἶναι διαδράσειεν.
«Ἔτι δέ εἰ ἐκ τοῦ Πατρός ὁ Υἱός γεγέννηται, τό δέ Πνεῦμα ἐκ 
τοῦ Πατρός καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται, τίς ἡ καινοτομία 
τοῦ Πνεύματος μή ἕτερόν τι αὐτοῦ ἐκπορεύεσθαι; Ὡς συ-
νάγεται κατά τήν ἐκείνων θεομάχον γνώμην μή τρεῖς, ἀλλά 
τέσσαρας ὑποστάσεις, μᾶλλον δέ ἀπείρους, τῆς τετάρτης 
αὐτῆς ἄλλην προβαλλούσης, κἀκείνης πάλιν ἑτέραν, μέχρις 
ἄν εἰς τήν Ἑλληνικήν πολυπληθίαν ἐκπέσωσι...»
11 Διά τῆς πίστεως, ὅτι τό Πνεῦμα τό Ἅγιον πέμπεται διά τοῦ 
Υἱοῦ, νοεῖται, ὅτι πέμπει, ἐκχέει τοῦτο εἰς τούς πιστεύοντας 
καί βαπτιζομένους εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, Ματθ. 
ΚΉ  19).
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Ή  9, Γαλ. Δ́  6, Φιλιππ. Ά  19 καί Ά  Πέτρ. Ά  
11, ἐν οἷς γίνεται λόγος περί τοῦ Πνεύματος τοῦ 
Υἱοῦ ἤ τοῦ Κ. ἡ. Ἰ. Χριστοῦ. Ἐπί τῶν χωρίων τού-
των στηρίζει ὁ Παπισμός τήν περί τοῦ Filioque 
αἱρετικήν δοξασίαν του. Ἐκτός ὅμως τῶν προα-
ναπτυχθέντων, διά την ἀληθῆ ἔννοιαν τῶν δύο 
πρώτων ἐκ τῶν χωρίων λέγομεν καί τά ἑξῆς: 

Ὁ αἰώνιος Λόγος - Υἱός εἶναι οὐ μόνον ἡ ζῶσα 
εἰκών τοῦ Πατρός, ἀλλά καί τό ἄπειρον μέτρον, 
ὁ Λόγος ὅλων τῶν ἰδεῶν, ἅς περί τοῦ μή ὄντος 
ἔχει ἐν Ἑαυτῷ ὁ Πατήρ. Διά τοῦτο δέ καλεῖται 
καί Λόγος. Διότι εἶναι τό «ἄθροισμα» καί τό 
«μέτρον τῆς συγκρίσεως» ἤ «ἡ ἔννοια» τῆς πρός 
ἑαυτάς καί πρός τόν Θεόν «σχέσεως» ὅλων τῶν 
ψιλῶν περί τοῦ μή ὄντος ἰδεῶν, ἅς ἔχει ἐν Ἑαυτῷ 
ὁ Πατήρ . Πᾶσαι αἱ περί τοῦ μή ὄντος ψιλαί ἰδέαι 
τοῦ Πατρός ἐνυπάρχουσιν ἐν αὐτῷ, οὐχί δέ μό-
νον τοῦτο, ἀλλ’ ὀντοποιοῦνται, δι’ αὐτοῦ καί ἐν 
αὐτῷ (Ἰωάν. Ά  3, ΙΣΤ́  15, Κολασ. Ά  16, 17). 

Ἐφόσον λοιπόν ἐν τῷ ἀπείρῳ καί αἰωνίῳ 
Λόγῳ-Υἱῷ ἐνυπάρχουσι καί ὀντοποιοῦνται 
τά πάντα, δικαίως ἄρα ἐτόνισεν ὁ Ἰησοῦς ὅτι 
«πάντα ὅσα ἔχει ὁ Πατήρ ἐμά ἐστι». Ἡ λέξις 
«πάντα» οὐδόλως ἀναφέρεται ἐνταῦθα εἰς τάς 
ἑτέρας δύο ὑποστάσεις τῆς θεότητος, ἤτοι εἰς 
τόν Λόγον-Υἱόν καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, διό-
τι ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ θά περιελαμβάνετο 
ἐν αὐτοῖς (τοῖς πᾶσι τοῦ Πατρός) καί ὁ Υἱός, ἐν 
ἴσῃ μοίρᾳ μετά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί δέν 
ἦτο συνεπῶς δυνατόν νά εἴπῃ καί περί Ἑαυτοῦ 
ὁ Ἰησοῦς «πάντα ὅσα ἔχει ὁ Πατήρ ἐμά ἐστι». 
Ἀναφέρεται ἑπομένως ἡ λέξις «πάντα» εἰς τάς 
περί τοῦ μή ὄντος ἰδέας τοῦ Πατρός, εἰς τά δη-
μιουργήματα, τά κτίσματα ἐν γένει αὐτοῦ· πά-
ντα ταῦτα εἶναι καί τοῦ Υἱοῦ, ἐφόσον ἄλλως 
τε αὐτός εἶναι ἡ ἄπειρος καί ἐνυπόστατος καί 
ἐνσυνείδητος «δύναμις καί σοφία» τοῦ Θεοῦ, ἡ 
ἐνέχουσα καί συνέχουσα αὐτά, δι’ ἧς καί ἐν ᾗ 
ἐγένετο καί γίνεται ἡ ὀντοποίησις (θά γίνῃ δέ ἐν 
τῷ πληρώματι τῶν καιρῶν καί ἡ ἀνακεφαλαίω-
σις αὐτῶν (Ἐφεσ. Ά  10).

Ἄς παρακολουθήσωμεν κατόπιν τούτων 
νοερῶς, πρός τελείαν κατανόησιν τοῦ ἐπιμά-
χου θέματος, τήν ὀντοποίησιν ἐξ οὐκ ὄντων τῶν 
«ψιλῶν» περί τοῦ μή ὄντος ἰδεῶν, ἅς ἔχων ἐν 
Ἑαυτῷ ὁ Πατήρ ἔφερε καί φέρει εἰς τό εἶναι – 
ὀντοποιεῖ, δημιουργεῖ – καί ὧν μέτρον εἶναι ὁ 
αἰώνιος Λόγος - Υἱός. Εἶναι πρόδηλον – καί το-
νίζεται σαφῶς τοῦτο ἐν τῇ Γραφῇ, ὅτι πρό τῆς 

ὀντοποιήσεως τῶν ψιλῶν περί τοῦ μή ὄντος 
ἰδεῶν προηγεῖται ἀπερινόητόν τι συμβούλιον 
τῶν τριῶν ὑποστάσεων τῆς θεότητος. Διά τοῦτο, 
προκειμένης τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου 
λέγεται ὑπό τοῦ Θεοῦ Πατρός πρός τά ἄλλα δύο 
πρόσωπα τῆς θεότητας: «Ποιήσωμεν ἄνθρωπον 
κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν...» (Γενέσ. Ά  26). Ἐπίσης 
μετά τήν δημιουργίαν: «...Ἰδού ὁ Ἀδάμ γέγονεν ὡς 
εἷς ἐξ ἡμῶν» (Γενέσ. Γ́  22). Ὁμοίως ἐν συνεχείᾳ 
«...δεῦτε καί καταβάντες συγχέωμεν αὐτῶν ἐκεῖ 
τήν γλῶσσαν» (Γενέσ. ΙΆ  7). Οἱ πληθυντικοί «ἐξ 
ἡμῶν», καί «Δεῦτε καταβάντες συγχέωμεν» δέν 
εἶναι πληθυντικοί μεγαλοπρεπείας, ὡς ἠθέλη-
σαν νά ἰσχυρισθῶσιν οἱ ταλμουδισταί Ἑβραῖοι 
καί οἱ «μάρτυρες» τοῦ Ἰεχωβᾶ. Ἡ πρόθεσις ἐκ 
–ἐξ ἡμῶν– τοῦ β́  χωρίου καί ἡ λέξις «δεῦτε» τοῦ 
γ́  χωρίου (ἥτις μόνον προκειμένης προσκλήσε-
ως καί ἄλλων προσώπων εἶναι δυνατόν νά χρη-
σιμοποιηθῇ) ἀποκλείουσιν ἀπολύτως τοιαύτην 
ἔννοιαν. Πρόκειται συνεπῶς περί συσκέψεως 
καί κοινῶν ἀποφάσεων τῶν τριῶν ὑποστάσεων 
τοῦ τρισυποστάτου Θεοῦ. 

Καί ἐν τῷ θείῳ ἐκείνῳ καί ἀπερινοήτῳ συμ-
βουλίῳ ἐκδηλοῦνται αἱ περί τοῦ μή ὄντος «ψι-
λαί» ἰδέαι τοῦ Πατρός διά τοῦ Υἱοῦ καί ἐν τῷ 
Υἱῷ, μετέχοντος βεβαίως καί συνεργοῦντος τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ «πανταχοῦ παρόντος καί 
τά πάντα ὡσαύτως πληροῦντος...». Ἡ ὀντοποίη-
σις τῶν περί τοῦ μή ὄντος ψιλῶν ἰδεῶν - ἀποφά-
σεων τοῦ Πατρός γίνεται κατά τήν ἄπειρον τοῦ 
Θεοῦ περί πάντων πρόγνωσιν (Ρωμ. Ή  29) καί 
ἐν τῷ «μέτρῳ» τοῦ ἐν τῷ αἰωνίῳ Λόγῳ προορι-
σμοῦ πάσης ψιλῆς περί τοῦ μή ὄντος ἰδέας· οὕτω 
ποιεῖ τά πάντα ὁ Πατήρ διά τοῦ Υἱοῦ (Ἰωάν. Ά  
3, Κολασ. Ά  16-17, Ἐφεσ. Ά  10 κ.ἄ.), συνεργείᾳ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος14.

Τούτων δεδομένων νοεῖται πῶς τό Πνεῦμα τό 
Ἅγιον, τό μετέχον τοῦ θείου συμβουλίου καί συ-
νεργοῦν εἰς πᾶσαν τοῦ Πατρός διά τοῦ Υἱοῦ καί 
ἐν τῷ Υἱῷ ἐνέργειαν, προκειμένου νά μεταδώσῃ 
τοῖς πιστοῖς οἱονδήποτε χάρισμα (Ά  Κορ. IB́  
11) ἤ ἀλήθειαν ἤ ἀγγελίαν περί τῶν μελλόντων, 
λαμβάνει ἐκ τῶν τοῦ αἰωνίου Λόγου-Υἱοῦ καί ὅσα 
ἄν ἀκούσῃ λαλεῖ (Ἰωάν. ΙΣΤ́  13-15). Διότι πᾶσα 
ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι προεγνω-
σμένη καί προωρισμένη καί προαποφασι-
σμένη ὑπό τοῦ Πατρός διά τοῦ Υἱοῦ. Ἐνεργοῦν 
ἑπομένως τό Πνεῦμα τό Ἅγιον συνῳδά τῇ ἀπείρῳ 
περί πάντων θείᾳ προγνώσει, «τά πάντα ἐκ τῶν 

12 Πρβλ. Δογματ., Χρ. Ἀνδρούτσου, σελ. 80, ὑπ. 1.
13 Ὁ «Λόγος» εἶναι ἔννοια μαθηματική, πηλίκον καί λόγος 
ἀποτελοῦσι ταυτότητα εἰς τά μαθηματικά. Μέ τήν ἔννοιαν 
ταύτην καλεῖται ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί «Λόγος» καί οὐχί μέ 
τήν ἔννοιαν τοῦ «ἐνδιαθέτου», τοῦ «προφορικοῦ» λόγου. 

Καλεῖται δέ καί «Υἱός, διότι γεννᾶται ἀϊδίως ἐκ τοῦ προσώ-
που τοῦ Πατρός ἀπείρου Νοῦ. Καί τέλος καλεῖται «μονογε-
νής», διότι ἕνα ἐνυπόστατον καί ἐνσυνείδητον Υἱόν ἔχει ὁ 
Πατήρ».
14 Χρ. Ἀδρούτσου, Δογματ. §15, σελ. 76-77.
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τοῦ Υἱοῦ λαμβάνει καί ὅσα ἄν ἀκούσῃ λαλεῖ». 
Οὕτως ἔχει ἡ ἀληθής ἔννοια τῶν δύο πρώτων ἐκ 
τῶν προμνησθέντων χωρίων τῆς Κ.Δ., τά ὁποῖα 
ἐπικαλεῖται ἡ Ρωμαϊκή «Ἐκκλησία». Διά τά λοιπά 
(ἐν οἷς γίνεται λόγος περί «Πνεύματος τοῦ Υἱοῦ ἤ 
τοῦ Χριστοῦ») δέν θά εἴπωμεν κατόπιν τῶν ἀνω-
τέρω εἰ μή ἐλάχιστα, ὅτι δηλ. ἀναφέρονται ταῦτα 
εἰς τό Πνεῦμα τῆς «υἱότητος κατά χάριν», ὅπερ 
λαμβάνομεν πάντες, ὅταν διά πίστεως πρός τήν 
θεότητα τοῦ Κυρίου – καί τόν τρισυπόστατον 
Θεόν, ἐπιτύχωμεν τήν πνευματικήν ἡμῶν ἀνα-
γέννησιν καί γίνωμεν τέκνα Θεοῦ κατά χάριν 
(Ἰωάν. Ά  12-13, Β́  2 καί Δ́  19 κ.ἄ.). Ὡσαύτως, 
ἐλάχιστα θά εἴπωμεν καί πάλιν διά τήν ἔννοιαν 
τοῦ χωρίου «ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ 
καί ἐπί γῆς» (Ματθ. ΚΉ  18). Διότι ἀναφέρεται 
τοῦτο ἀποκλειστικῶς εἰς τόν τέλειον ἄνθρωπον 
Ἰησοῦν, ὅστις μετά τήν ἀνάστασίν του ἐκ νεκρῶν 
«ἔλαβε πᾶσαν ἐξουσίαν ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς», 
ἐξουσίαν τήν ὁποίαν ὁ ἐν αὐτῷ ἐνοικήσας Θεός 
Λόγος εἶχεν «ἀπ’ ἀρχῆς» (Ά  Ἰωάν. 1 κ.ἄ.).

Ἐάν ὅμως ἡ ἀληθής ἑρμηνεία τῶν προμνη-
σθέντων χωρίων ἀπέδειξεν ὅτι οὐδαμῶς δύναται 
νά στηριχθῇ ἐπ’ αὐτῶν ἡ δοξασία τῆς ἐκπορεύ-
σεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ», ἡ 
ἀληθής κατανόησις τῆς ἐννοίας καί τῶν λοιπῶν 
τοιούτων τῶν σχετικῶν μέ τό ἐπίμαχον θέμα θά 
καταστήσῃ φαεινοτέραν τήν ἀλήθειαν ταύτην 
ἐξηγοῦσα συνάμα διατί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον 
ἐκπορεύεται μέν μόνον ἐκ τοῦ Πατρός – κατά 
τήν ὀρθήν ἄποψιν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας, μεταδί-
δεται ὅμως και μετά τήν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, 
«ὑπό τοῦ Υἱοῦ». Τά χωρία ταῦτα εἶναι τά ἑξῆς:

α) «Ὅταν δέ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος, ὅν ἐγώ πέμ-
ψω15 ὑμῖν παρά τοῦ Πατρός, τό Πνεῦμα τῆς ἀλη-
θείας, ὅ παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται» (Ἰωάν. 
ΙΈ  26) β) «...Καί τοῦτο εἰπών ἐνεφύσησε καί λέ-
γει αὐτοῖς λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον» (Ἰωάν. Κ́  22)· 
καί γ́ ) «Τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος λαβών παρά τοῦ Πατρός, ἐξέχεε τοῦτο ὅ νῦν 
ὑμεῖς βλέπετε καί ἀκούετε» (Πράξ. Β́  33).

Εἶναι ἀπολύτως σαφής, φρονοῦμεν, ἡ ἔννοια 
καί τῶν χωρίων τούτων, διότι τήν ἐξήγησιν δίδει 
αὐτός ὁ Κύριος πρός πρόληψιν  πάσης παρερ-
μηνείας ἐπεξηγῶν τήν πρότασιν «ὅ ἐγώ πέμψω 
παρά τοῦ Πατρός» διά τῆς κατηγορηματικῆς 

προσθήκης «ὅ παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται». 
Εἰς τό β́  χωρίον, ἐμφυσᾷ πρῶτον ὁ Κύριος εἰς 
τούς μαθητάς καί ἔπειτα λέγει εἰς αὐτούς «λάβε-
τε Πνεῦμα Ἅγιον». Τό ἐμφύσημα ὅμως τοῦτο δέν 
εἶναι μόνον ἐμφύσημα τοῦ ἐκ νεκρῶν ἀναστά-
ντος τελείου ἀνθρώπου Ἰησοῦ. Εἶναι προσέτι 
ἐμφύσημα τοῦ ἐν τῷ Ἰησοῦ ἐνοικοῦντος Αἰωνί-
ου Λόγου-Υἱοῦ, ὅμοιον πρός τό γενόμενον ὑπό 
τοῦ Θεοῦ πρός τούς πρωτοπλάστους (Γενέσ. 
Β́  7), καί δ’ αὐτοῦ μετεδόθη εἰς τούς μαθητάς 
οὐχί μόνον ἡ θεία χάρις, ἀλλά καί αὐτό τοῦτο 
τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὅ συνακολουθεῖ τήν θείαν 
χάριν καί εἶναι συνυφασμένον μετ’ αὐτῆς, ἐφό-
σον ἡ Θεότης δέν μερίζεται, ὅπου δέ δίδεται ἡ 
χάρις τοῦ Υἱοῦ, συνεπέρχεται καί ἡ «ἀγάπη τοῦ 
Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» 
(Β́  Κορ. ΙΓ́  13, Ἰωάν. ΙΔ́  10 καί 23). Εἰς τό τρί-
τον τέλος χωρίον ἡ λέξις «ἐξέχεε» δέν σημαίνει 
ποσῶς ὅτι ὁ Κύριος «ἐξεπόρευσεν ἤ ἐξέπεμψεν» 
ὡς αἰώνιος Λόγος τό Πνεῦμα τό Ἅγιον· σημαί-
νει ἁπλῶς ὅτι «μετέδωκεν». Αὕτη εἶναι ἡ ἔννοια 
τοῦ περί οὗ ρήματος ἐκχύνω· «χύνω τι ἐκ τῆς 
πηγῆς του εἰς ἄλλο μέρος». Ἐξέχεεν ὅμως, ἤτοι 
μετέδωκεν ὁ Κύριος τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, ἀφοῦ 
ἔλαβε τό ὑπεσχημένον παρά τοῦ Πατρός, ὅταν 
δηλαδή καί ὡς τέλειος ἄνθρωπος ἔλαβε μετά 
τήν ἀνάστασίν του ἐκ νεκρῶν «πᾶσαν ἐξουσίαν 
ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς» (Ματθ. ΚΉ  18). 

Μετά τήν ἀνάστασίν του ἐκ νεκρῶν, ὁ Ἰη-
σοῦς λαβών τήν «ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρός» καί 
«πᾶσαν ἐξουσίαν ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς», ἔχει 
και ὡς ἄνθρωπος πλέον τήν ἐξουσίαν τῆς μετα-
δόσεως τῆς κοινωνίας καί τῶν ἰδιαιτέρων χαρι-
σμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τούς πιστούς. 
Αὐτός εἶναι ἡ «θύρα» τῆς εἰσόδου εἰς τήν «ἀλή-
θειαν» καί τήν «γνῶσιν» τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Καί 
ἐάν δέν πιστεύσῃ τις εἰς τήν θεότητά του, δέν 
δύναται νά λάβῃ τήν «θείαν χάριν» (Ἰωάν. Ά  16-
17, Β́  Κορ. ΙΓ́  13, Ἐφεσ. Δ́  7, Γαλ. Β́  16 κ.ἄ.), 
ὡς καί τήν «κοινωνίαν» τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
(ἥτις πάντοτε συνεπέρχεται φύσει, λόγῳ τοῦ 
ἀδιαιρέτου καί τοῦ ἀμερίστου τῆς Θεότητος). 
Ἐπίσης δέ καί τά εἰδικά πνευματικά χαρίσμα-
τα, τά ὁποῖα τό Πνεῦμα τό Ἅγιον δίδει εἰς τούς 
πιστούς (Ά  Κορ. IB́  7-11), «κατά τό μέτρον τῆς 
δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. Δ́  7).  ■

15 Καί διά τοῦ μέλλοντος «πέμψω» διακηρύσσει προφη-
τικῶς ὁ Κύριος, ὅτι «ἔμελλε νά πέμψῃ» τόν Παράκλητον, 
ἤτοι θά ἔπεμπεν αὐτόν μετά τήν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασίν του, 
ὅτε θά ἐλάμβανε «πᾶσαν ἐξουσίαν ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς». 
Ἄν ἐπρόκειτο περί αἰωνίας καί ἀϊδίου ἐκπομπῆς - ἐκπορεύ-
σεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐκ τοῦ αἰωνίου Λόγου-Υἱοῦ, 
θά ἔλεγεν, ἀναντιρρήτως, «ὅν ἐγώ πέμπω» – χωρίς νά προ-

σθέσῃ οὔτε τήν λέξιν «ὑμῖν» – ἐφόσον θά ἐπρόκειτο περί 
αἰωνίου καί ἀϊδίου ἐκπομπῆς – οὔτε τήν ἀμέσως ἀκολουθή-
σασαν ἐπεξηγηματικήν φράσιν, «παρά τοῦ Πατρός», εἰς τήν 
ὁποίαν προσέθεσε καί σαφεστέραν ἔτι ἐπεξήγησιν (πρός 
ἀποφυγήν ἀκριβῶς πάσης παρερμηνείας)· «τό Πνεῦμα τῆς 
ἀληθείας, ὅ παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται» .
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l Τοῦ Μητροπολίτη Μεσσηνίας
Χρυσοστόμου Σαββάτου
Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

«ΚανονιΚα προβλήματα
Και προτασεισ Eπιλυσήσ

στα πλαισια τήσ
διομολογιαΚήσ συνεργασιασ»* 

1Ὁ διάλογος εἶναι βασικό προσδιοριστι-
κό στοιχεῖο τῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου μέ 
τόν Θεό ἀλλά καί τῶν ἀνθρώπων μεταξύ 

τους. Ὁ διάλογος μπορεῖ νά γίνει ἡ βάση γιά μιά 
ἐντονότερη ἀναζήτηση καί βίωση τῆς Ἀλήθει-
ας, ἐπειδή εἶναι παγκοίνως ἀναγνωρισμένο ὅτι 
ἀποτελεῖ τό πιό ἀποδεκτό καί συγχρόνως ἀπα-
ραίτητο μέσο προαγωγῆς τοῦ ἀνθρώπου, σ’ ἕνα 
συνεχῶς μεταβαλλόμενο κόσμο, καί συγχρόνως 
μέσο ἀνάδειξης τῆς Ἀλήθειας. Καμμία θρησκευ-
τική πίστη δέν δικαιώνει τήν ὕπαρξή της μόνο 
καί μόνο μέ τόν ἰσχυρισμό ὅτι κατέχει τήν Ἀλή-
θεια. πρέπει νά δείξει καί νά ἀναδείξει, μέσα ἀπό 
τόν διάλογο, ὅτι ὑπάρχει γιά νά  ἀπαντᾶ στά βα-
θύτερα ὑπαρξιακά προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου 
καί συγχρόνως νά τόν ἐλευθερώνει ἀπό αὐτά. 

Ἡ σταθερή ἀνάπτυξη τοῦ διαλόγου, ὁ 

ὁποῖος σχετίζεται μέ τόν ἄνθρωπο καί τήν Ἀλή-
θεια, ἀπαιτεῖ ἕνα διάλογο ἐπαγωγικό μέ τούς 
ἑτεροδόξους, ὡς ἀμοιβαία ἔκφραση πεποίθη-
σης γιά ἀνάδειξη τῆς κοινῆς Ἀλήθειας, μέ βάση 
τήν κοινή παράδοση, πρίν δηλαδή ἀπό κάθε 
μεταρρυθμιστική ἤ ὁμολογιακή ἀπόκλιση ἤ 
σχισματική ἔκπτωση, καί μέ ἰδιαίτερο σκοπό, 
τήν πεποίθηση ὅτι ἡ ἀπομόνωση ἐρημώνει τήν 
κοινωνία μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν Ὁμο-
λογιῶν καί ὁ ἀποκλεισμός διασπᾶ τήν κοινή 
προσπάθεια ἀντιμετώπισης τῶν συγχρόνων  
προβλημάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἡ μή ἐπίλυση τῶν 
ὁποίων ὁδηγεῖ σέ  ἀδιέξοδο.

Ὁ διάλογος, ὑπό αὐτήν τήν προοπτική, προ-
βάλλεται, ὄχι ὡς μία ἐναλλακτική ἐπιλογή ἀνά-
μεσα σέ ἄλλες μορφές ἐπικοινωνίας, ἀλλά ὡς 
τό ἀποκλειστικό μέσο γνώσης καί κοινωνίας μέ 

*  Εἰσήγηση στήν 20ή Συνέλευση τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἀνατολικοῦ Κανονικοῦ Δικαίου (Διορθόδοξο Κέντρο Ἐκκλησί-
ας τῆς Ἑλλάδος – Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης, Ἀθήνα, 13-18 Σεπτεμβρίου 2011).
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τούς ἄλλους, ἀλλά καί ὡς ἡ ἐπιτακτική ἀνάγκη 
τῆς ἱεραποστολικῆς ἀποστολῆς τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας καί φανέρωσης τοῦ ὀρθόδοξου 
βιώματος, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τόν τρόπο 
τῆς ὑπαρξιακῆς ἔκφρασης τῆς ἐμπειρίας τῆς ἐν 
Χριστῷ ἀποκεκαλυμμένης Ἀλήθειας, δηλαδή 
τοῦ γεγονότος τῆς πίστεως.

Ἡ κατάθεση τῆς ἐμπειρίας τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας, μέσα ἀπό ἕναν διάλογο, καί ὡς μία 
διαρκής μαρτυρία καί φανέρωση τῆς διδασκαλί-
ας πρός τόν «κόσμο», ἐπιβεβαιώνει τόν δυναμι-
σμό τῆς παρουσίας της στό σήμερα, ὄχι ὡς ἕνα 
μοντέλο κάποιου ἰδεολογικοῦ συστήματος, ἀλλά 
ὡς τόν αὐθεντικό τρόπο ζωῆς καί ὕπαρξης τῶν 
ἀνθρώπων. Ὁ λόγος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
ὡς λόγος θεολογικός, μορφοποιεῖ εὐχαριστιακά 
τήν Ἀλήθειας τοῦ κηρύγματός της καί τήν ἀπο-
τελεσματικότητα τῶν μηνυμάτων της πρός τόν 
κόσμο, δίνει νόημα καί φραστική διατύπωση 
στή διδασκαλία της, ὁριοθετεῖ τό «πιστεύω» καί 
προσδιορίζει τά πιστευτέα καί πρακτέα στήν 
καθημερινή ζωή. μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ θεολογι-
κός διάλογος γίνεται ἀφενός ἡ πιό γνήσια φωνή 
τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν ὁποία ἔρχεται αὐτή πιό 
κοντά στόν «κόσμο» καί ἀφετέρου ὁ πιό γνήσι-
ος τρόπος ἔκφρασης τῆς βιωματικῆς ἐμπειρίας, 
ὥστε ὁ ἄνθρωπος καί ὁ κόσμος νά πετύχει ἕναν 
διάλογο κοινωνίας καί ζωῆς μέ τήν Ἀλήθεια.

γιά τήν Ὀρθοδοξία οἱ ἐπαφές, οἱ συνομιλίες, 
οἱ συνεννοήσεις, καί μέ μία λέξη ὁ διάλογος, εἶναι 
πράξεις συνυφασμένες μέ τό εἶναι της. στό χῶρο 
τῶν σχέσεών της μέ τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο, 
αὐτή τήν τακτική καλεῖται νά προσφέρει καί 
προσφέρει χωρίς δισταγμό. αὐτή ἡ ἴδια καλεῖ τήν 
«ἄλλη» πλευρά σέ κάθε μορφῆς συνεννοήσεις, 
συνομιλίες, συζητήσεις καί συνεργασίες, ἀρκεῖ 
ὅλα αὐτά νά γίνονται καί νά ἀποβλέπουν στήν 
ὑπηρεσία, στήν ἐπικράτηση καί στήν ἀποδοχή 
τῆς Ἀλήθειας, τῶν ὁποίων ὑπεραμύνεται ἡ ἴδια, 
πιστεύουσα ἐκ πεποιθήσεως, ὅτι οἱ τρόποι αὐτοί 
ἀποτελοῦν τό καλύτερο «ἐργαλεῖο» γιά τήν καλ-
λιέργεια οἰκοδομητικῶν σχέσεων πρός τούς ἔξω. 
σέ κάθε φάση ὅμως ἐπικοινωνίας καί διαλόγου 
πρέπει νά ἰσχύουν οἱ ἀρχές τῆς εἰλικρίνειας, τῆς 
ἐντιμότητας καί τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ.

2 στά πλαίσια λοιπόν αὐτοῦ τοῦ διαλόγου 
τῆς εἰλικρίνειας, τῆς ἐντιμότητας καί τοῦ 
ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καλούμεθα σήμερα 

νά μιλήσουμε ὄχι μόνο γιά τήν Ὀρθοδοξία, ἀλλά 
καί γιά τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο. γιά μία πα-
ράλληλη δηλαδή πρός τήν Ὀρθοδοξία πραγματι-
κότητα, ἡ ὁποία εἴτε τό θέλουμε, εἴτε ὄχι, ὑπάρ-
χει, καί φυσικά δέν μπορεῖ οὔτε νά ἀγνοηθεῖ, 

οὔτε νά ἀμφισβητηθεῖ. Ὁ λοιπός χριστιανικός 
κόσμος εἶναι ἕνα σύνολο, πού διαφοροποιεῖται 
μέν ὡς πρός τή δομή του καί εἶναι ἀνόμοιος στήν 
ἔκφρασή του, πλήν ὅμως εἶναι καί ἕνα σῶμα συ-
μπαγές καί αὐτοσυντηρούμενο, πού δέν μπορεῖ 
νά ἐξοβελισθεῖ ἀπό τόν μείζονα κορμό, τόν ὁποῖο 
συνοπτικά ἀποκαλοῦμε «Χριστιανισμό». 

Ἑπομένως, ὁ χριστιανικός αὐτός κόσμος 
ἀποτελεῖ τήν «ἑτέρα πλευρά» τῆς χριστιανι-
κότητός μας καί ἐν ὀνόματι αὐτῆς τῆς χριστια-
νικότητος, ὁ κόσμος αὐτός διεκδικεῖ δι’ ἑαυτόν 
τήν «ἀπό τοῦ Χριστοῦ» καταγωγή του. διό καί 
προσδιορίζεται ὡς κόσμος χριστιανικός, καί ὄχι 
ὡς κάτι ἄλλο. 

Ἡ Ὀρθοδοξία, ἤδη ἀπό τήν πιό πρωτογενῆ 
περίοδο τῆς ζωῆς της, μπῆκε σέ μία ἰδιάζουσα 
καί ποικίλη, κατά περίπτωση, μορφή σχέσεων 
πρός τόν κόσμο αὐτό. οἱ σχέσεις αὐτές γνώρισαν 
πολλές διακυμάνσεις καί κυρίως πολλές δοκι-
μασίες. Ὑπῆρξαν σχέσεις ἀκραῖες πολλές φο-
ρές, κυρίως ὅταν κατέληγαν σέ ἀντιδικίες, ἀντι-
παραθέσεις καί συγκρούσεις ἀκόμη.

Ἡ Ὀρθόδοξη πλευρά εἶχε πάντοτε πλήρη 
συνείδηση, ὅτι ἡ ἀποκοπή τῶν οὕτως ἤ ἄλλως 
ἀποσπασιαζομένων πρός αὐτήν τμημάτων τοῦ 
χριστιανικοῦ συνόλου, εἴτε ἐπρόκειτο γιά τίς 
ἱστορικές αἱρέσεις τῆς πρώτης χιλιετίας, εἴτε 
ἦταν τά μεταγενέστερα μεγάλα καί ἁλυσιδωτά 
σχίσματα τῶν δυτικῶν μεταξύ τους ἤ ὅλων μαζί 
ἀπό τήν Ἀνατολή, ἡ ἀποκοπή αὐτή ἀποτελοῦσε 
- ὅπως ἀποτελεῖ καί σήμερα - τό πιό ὀδυνηρό 
γεγονός στήν ἱστορική πορεία τῆς Ὀρθοδοξίας.

σέ ὅλη αὐτή τήν κατάσταση, ἡ Ὀρθοδοξία 
δέν ἀπέφυγε νά μένει πιστή στήν εὐθύνη της 
καί νά κάμνει τό χρέος της γιά νά ἀντιστραφεῖ 
ἡ ἀρνητική αὐτή ὄψη τῶν πραγμάτων σέ στοι-
χεῖο θετικό, γι’ αὐτήν καί γιά τό λοιπό χριστια-
νικό κόσμο. Ἀναζήτησε, δηλαδή, καί ἐφήρμοσε 
ὅλα ἐκεῖνα τά μέσα καί τίς μεθόδους, πού θά 
ὑπερφαλάγγιζαν τά θλιβερά φαινόμενα τῆς δι-
αιρέσεως καί ἀντιπαλότητας, καί θά ἐξασφάλι-
ζαν στήν ἴδια συνθῆκες εἰρηνικότερης ζωῆς καί 
μονιμότερης εὐστάθειας καί ἑνότητος. (βλ. ἀπό-
πειρες διαλόγου ἀμέσως μετά τήν δ́  οἰκουμενι-
κή σύνοδο ἤ ἀμέσως μετά τό σχίσμα τοῦ 1054).

Ὅλα αὐτά ὅμως σημαίνουν, ὅτι οἱ διαχρι-
στιανικές σχέσεις διέγραφαν – καί φυσικά ἐξα-
κολουθοῦν νά διαγράφουν – μία ὄντως ἰδιάζου-
σα τροχιά, μέ τά γνωστά θετικά καί ἀρνητικά 
ἀποτελέσματα.

Ἀσφαλῶς ἡ ἱστορία ἔχει καταγράψει τό δικό 
της λόγο. Καί εἶναι λόγος δεσμευτικός. εἶναι λό-
γος, τό λιγότερο ἐνδεικτικός γιά τή χάραξη μιᾶς 
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σωστῆς τακτικῆς καί γραμμῆς πλεύσεως στήν 
ἀντιμετώπιση τῶν διαφόρων  προβλημάτων.

μιλώντας πάντοτε γιά τό σήμερα τῶν σχέ-
σεων τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τόν λοιπό χριστιανικό 
κόσμο, πρέπει ἐκ τῶν πραγμάτων νά προσδιορί-
σουμε, ὅτι οἱ σχέσεις της αὐτές διενεργοῦνται καί 
προωθοῦνται πρός δύο βασικές κατευθύνσεις, 
ἀφενός μέν πρός τούς διμερεῖς θεολογικούς δι-
αλόγους μέ συγκεκριμένες Ἐκκλησίες καί Ὁμο-
λογίες, καί ἀφετέρου πρός τήν παρουσία της, 
μέ ὅσα ἡ παρουσία αὐτή συνεπάγεται, πρός τήν 
οἰκουμενική Κίνηση, διά μέσου τῶν κυριωτέρων 
Ὀργάνων της, (τό παγκόσμιο συμβούλιο Ἐκκλη-
σιῶν, τό συμβούλιο εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν καί 
τά λοιπά μερικότερης συνθέσεως περιφερειακά 
ἤ τοπικά ἤ ἄλλα ὄργανα τῆς Κινήσεως).

Καί οἱ μέν θεολογικοί διάλογοι, ὡς μία ἀνά-
γκη ἱστορική καί ἐμπράγματη, ἀκολουθοῦν καί 
θά ἀκολουθήσουν τό δρόμο τους. Θά ὑπάρχουν 
ὅπως καί ὑπάρχουν, ἐνδοιασμοί γιά τόν τρόπο 
διεξαγωγῆς των καί διά τήν ἔκβασή τους. Ἀλλ’ 
ὁπωσδήποτε οἱ διάλογοι αὐτοί ὑπάρχουν, κάθε 
καινούριο ἄνοιγμα τέτοιων θεολογικῶν διαλό-
γων πρέπει νά γίνεται μέ περίσκεψη καί φειδώ, 
καί ἡ Ὀρθοδοξία ὀφείλει νά στηρίξει τόν θεσμό 
τους καί νά ἀπαιτήσει ἤ νά βοηθήσει στήν ὀρθή 
καί ὀρθολογική διεξαγωγή καί ἀνάπτυξή τους, 
χωρίς νά παραβλάπτονται καί χωρίς νά ζημιώ-
νονται ἡ ἀκεραιότητα καί τό ἀδιαμφισβήτητο 
τῆς πίστεως καί τῆς διδασκαλίας της.

3 γιά νά προωθηθοῦν ὅμως ὀρθά καί ἀπο-
τελεσματικά οἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας 
σήμερα μέ τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο, 

εἴτε μέσα ἀπό τούς θεολογικούς διαλόγους, εἴτε 
μέσα ἀπό τό χῶρο τῆς οἰκουμενικῆς Κινήσεως, 
χρειάζεται νά ξεδιαλύνουν μερικά «σημεῖα-
ἀρχές», τίς ὁποῖες ἡ Ὀρθοδοξία πρέπει αὐτή 
πρώτη, ὁριστικά καί μέ καθοδηγητική διάθεση 
καί πρωτοβουλία, νά προσδιορίσει καί νά προ-

βάλει πρός τά ἔξω, μέ βαρύτητα, σαφήνεια καί 
οἰκοδομητικό πνεῦμα.

Θά ἤθελα νά ἐπικεντρώσω τήν ἐν προκει-
μένῳ σκέψη μου σέ τέσσερα κυρίως σημεῖα, τά 
ὁποῖα καί θεωρῶ ὅτι εἶναι σημαντικά γιά τά ἐφ’ 
ἑξῆς τῶν σχέσεων τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τόν λοι-
πό χριστιανικό κόσμο. 

Ἰδού τά σημεῖα αὐτά : 
α) νομίζω, ὅτι εἶναι ἀπόλυτα ἀναγκαῖο νά 

ξεκαθαριστεῖ ὁ ὁρίζοντας σέ ὅ,τι καλούμεθα νά 
συζητήσουμε μέ τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο. 
Καί παίρνω σάν παράδειγμα τήν εὐρύτατα σή-
μερα χρησιμοποιούμενη ὁρολογία στίς συζητή-
σεις μας μέ τούς συνομιλητές μας. 

εἶναι γνωστό, ὅτι ἡ θεολογία τῶν ὅποιων 
προβλημάτων μας περνᾶ ἀναπόφευκτα ἀπό 
τούς ὅρους πού χρησιμοποιοῦμε. οἱ ὅροι ἔχουν 
τό δικό τους βάρος καί χρήζουν ἰδιαίτερης προ-
σοχῆς, τόσο στή χρήση τους, ὅσο καί στή σωστή 
ἑρμηνεία καί ἀξιολόγησή τους. μιλᾶμε συνεχῶς 
π.χ. γιά τόν «οἰκουμενισμό». Καί ἐμεῖς οἱ Ὀρθό-
δοξοι ἔχουμε τή δική μας ἀντίληψη περί αὐτοῦ. 
Ἀντίληψη ὅμως ἔχουν καί ὅλοι οἱ ἄλλοι. Καί οἱ 
ἀντιλήψεις τους δέν συμπίπτουν, οὔτε διαφο-
ροποιοῦνται οὔτε καί ἀλληλοαναιροῦνται. ποι-
ός μπορεῖ νά ἰσχυρισθεῖ, ὅτι τό ὅλο πρόβλημα 
τῶν σχέσεών μας δέν ἐπιβαρύνεται ἀπό τήν ἐν 
προκειμένῳ ἀσάφεια καί πολυφωνία ; 

τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅλους τούς παράλ-
ληλους ὅρους στίς συζητήσεις μας, ὅρους πού 
ἔχουν, ὅπως ὅλοι μας ξέρουμε, μία ἄλλη γιά τήν 
Ὀρθοδοξία ἐκκλησιαστική καί ἐκκλησιολογική 
βαρύτητα καί ἄρα καί ἐπίπτωση. γιά παράδειγ-
μα, ὁ ὅρος «Κοινωνία» («Communion»), ὁ δυ-
σερμήνευτος γιά μᾶς  ὅρος «Fellowship», οἱ ὅροι 
«ἑνότης» καί «ἕνωσης», «Ἐκκλησία καί Ἐκκλη-
σίαι», «Ἐκκλησία καί Ὁμολογία», «αἵρεσις, σχί-
σμα, αἱρετικοί, αἱρεσιάρχαι, σχισματικοί, κλπ.». 
Ἐπιπλέον, ὁ τόσο ἀμφιλεγόμενος καί πολυσυ-
ζητημένος ὅρος «Intercommunion» («Mυστηρια-
κή διακοινωνία») ἤ ὁ  ἐπίμαχος ὅρος «συμπρο-
σευχή» μέ τούς ἑτεροδόξους κλπ.

ποιός μπορεῖ νά ἀγνοήσει τή ζημιά πού 
προξενεῖ ἡ ἠθελημένη πολλάκις ἀσαφής χρήση 
ἤ κατάχρηση τῶν ὅρων αὐτῶν στίς σχέσεις τῆς 
Ὀρθοδοξίας πρός τούς ἔξω ;

β) Ἀλλά τό πρόβλημα τῆς ὁρολογίας δέν 
εἶναι τό μόνο ἀνοικτό γιά μᾶς θέμα. Ὑπάρχουν 
καί ἄλλα προβλήματα, εἰδικότερης ὑφῆς καί ση-
μασίας γιά τήν Ὀρθοδοξία. Καί αὐτό ὁδηγεῖ στή 
βασική ἀνάγκη νά προβλέπονται καί νά ἐπιση-
μαίνονται ἀπό δικῆς μας Ὀρθόδοξης πλευρᾶς οἱ 
ἐκτροπές καί οἱ ἐκ τούτων κίνδυνοι, πού δημι-
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ουργοῦνται γιά μία συνετή καί ἀναμφίλεκτη δη-
μιουργία καί προώθηση καθαρῶν σχέσεων τῆς 
Ὀρθοδοξίας πρός τόν ἐκτός αὐτῆς χριστιανικό 
κόσμο. εἶναι ἀνάγκη νά τονίσουμε, ὅτι ὑπάρχει 
καί μία ὑπολανθανόντως κινούμενη τάση καί 
πορεία πρός μερικές ὕποπτες ἐκτροπές τῆς ὅλης 
οἰκουμενικῆς Κινήσεως, οἱ ὁποῖες δικαιολογη-
μένως ἀνησυχοῦν τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καί 
τίς συνειδήσεις τῶν ποιμνίων, καί οἱ ὁποῖες συ-
ναριθμοῦνται στά σημεῖα τριβῆς.

γ) Ἡ πιθανή «διεθνοποίηση» τῆς οἰκουμε-
νικῆς Κινήσεως, μέ ἄνοιγμα πρός τά ἔξω, πρός 
τίς ἄλλες θρησκεῖες, πρός τίς ἄλλες ἰδεολογίες, 
πρός ἄλλους κοσμικούς θεσμούς, μέ τάση καί 
διάθεση συγκρητισμοῦ, ἀλληλοσυνδέσεως καί 
ἀλληλοεξαρτήσεως, ἀμφιβόλων διασυνδέσεων 
καί διαπλεκομένων ἐνδιαφερόντων καί συνερ-
γασιῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι ξένες πρός τή φύση καί 
τόν χαρακτῆρα τοῦ συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, 
ὡς χώρου συναντήσεως καί προωθήσεως τῶν 
σκοπῶν καί τῶν ἐνεργειῶν γιά τά ὁποῖα ἐνδια-
φέρονται οἱ Ἐκκλησίες – μέλη τοῦ π.σ.ε., καί 
οἱ ὁποῖες Ἐκκλησίες στοχεύουν στήν ἑνότητα, 
στήν καταλλαγή καί στήν εἰρήνη. 

δ) «Ἡ παγκοσμιοποίηση» τῆς οἰκουμενικῆς 
ἰδέας καί τῆς οἰκουμενικῆς Κινήσεως (πρβλ. 
Global Forum). εἰς τί συνίσταται αὐτή; στη συ-
γκέντρωση ὅλων τῶν μορφῶν συνειδησιακῶν λει-
τουργιῶν, σκέψεων, πεποιθήσεων, παραδόσεων, 
διδασκαλιῶν, ἀκόμη καί κεφαλαιωδῶν δογμα-
τικῶν πεποιθήσεων ἐντός μιᾶς εὐρύτερης χοά-
νης, ἐντός τῆς ὁποίας ἡ αὐτοτέλεια, ἡ ἰδιαιτερό-
τητα καί κυρίως ἡ αὐτοσυνειδησία τῶν Ἐκκλη-
σιῶν ἤ διαστρεβλώνεται ἤ καί χάνεται τελείως ; 

δέν νομίζω ὅτι χρειάζεται εὐρύτερος λόγος 
γιά ὅλα αὐτά. Ὅσο πιό γρήγορα ξεκαθαρίσουν 
τά πράγματα γύρω ἀπό ὅλα αὐτά τά προβλήμα-
τα, τά ὁποῖα δέν εἶναι μόνο λεκτικά – τό τονί-
ζω ἰδιαιτέρως αὐτό - ἀλλά εἶναι καί ἀπολύτως 
οὐσιαστικά καί ὅσο πιό θετικά ἐντοπισθοῦν οἱ 
πιθανές ἐκτροπές καί ἀρνητικές ἐξελίξεις γύρω 
μας, τόσο καλύτερα θά μποροῦμε νά προσβλέ-
πουμε σέ πιό καθαρές καί οἰκοδομητικές σχέ-
σεις μέ τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο.

ε)  πρέπει ἡ Ὀρθοδοξία, αὐτή πρώτη καί μέ 
δική της εὐθύνη, νά ξεκαθαρίσει τίς θέσεις της 
καί τίς τοποθετήσεις της στό χῶρο αὐτό τῶν 
σχέσεών της πρός τούς ἔξω, ὥστε νά μήν χωροῦν 
ἀμφιβολίες, νά μήν ὑπάρχουν ἀμφισβητήσεις, 
νά μή γεννῶνται ὑποψίες στούς ἄλλους γιά τίς 
ἀπόψεις της, νά εἶναι ἀναμφίλεκτες καί ἀπό 
κοινοῦ εἰλημμένες οἱ ἀποφάσεις πού θά παίρ-
νονται καί νά ἀπηχοῦν πανορθόδοξη συναίνε-

ση καί ἀποδοχή. μόνο ἔτσι θά καταστήσουμε 
ἀκουστή καί σεβαστή τή φωνή μας. 

στ)  Ὀφείλει, τέλος, ἡ Ὀρθοδοξία νά ὁριστι-
κοποιήσει ἀπό θεολογικῆς πλευρᾶς τή θέση 
πού πρέπει νά πάρει, πού πρέπει νά παίρνει 
σέ κάθε περίπτωση, ὅταν προσομιλεῖ πρός τούς 
ἔξω καί καλλιεργεῖ τίς ὁποιεσδήποτε θεολο-
γικές σχέσεις καί ἐπαφές μέ αὐτούς, ἰδιαίτερα 
σέ θέματα πού ἅπτονται τῆς διδασκαλίας, τῆς 
παραδόσεως καί τῆς πίστεώς της. αὐτό σημαί-
νει, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία πρέπει νά δηλώσει πρός 
κάθε κατεύθυνση, ὅτι εὐθύνη της εἶναι – καί ὅτι 
γιά τήν εὐθύνη της αὐτή δεσμεύεται - ὥστε σέ 
κάθε μορφή ἐπαφῆς ἤ διαλόγου μέ δογματικό 
περιεχόμενο δέν πρόκειται μέν νά ἀποφεύγει 
νά ἐκθέτει καί νά προβάλλει τά τῆς πίστεως καί 
τῆς διδασκαλίας της, ἀλλά αὐτή, γιά κανένα 
λόγο, δέν πρέπει νά σημαίνει ὅτι θέτει αὐτά ὑπό 
ἀμφιλεγόμενη συζήτηση καί κυρίως ὑπό ὁποια-
δήποτε ἀμφισβήτηση. Θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά 
σᾶς διαβάσω ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τή δήλωση, 
στό συνέδριο πίστις καί τάξις τοῦ 1952, : 

«... Ἡ Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐπι-
φυλάσσει δι’ ἑαυτήν καί μόνην τό δικαίωμα νά 
ὁρίζῃ τί εἶναι σφαλερόν εἰς θρησκευτικά ζητή-
ματα καί τί εἶναι σύμφωνον ἤ ἀσύμφωνον πρός 
τήν πίστιν αὐτῆς. διά τοῦτο, αὕτη ἐπιτρέπει εἰς 
τούς Θεολόγους αὐτῆς ἤ τούς Καθηγητάς τῆς 
Θεολογίας τῶν Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν σχολῶν, 
καί πρό παντός εἰς τούς ἀντιπροσώπους αὐτῆς 
ἐν συνεδρίοις, νά κάμνουν μόνον θετικάς καί 
ὁριστικάς ἀνακοινώσεις ἀξιωματικῶς περί τῆς 
πίστεώς μας, χωρίς νά ἐμπλέκωνται εἰς ἀγόνους 
συζητήσεις ἤ νά ψηφίζουν δι’ ἀποφάσεις ἐπί ζη-
τημάτων πίστεως, λατρείας καί διοικήσεως, τά 
ὁποῖα ἄλλωστε δέν εἶναι δυνατόν νά καθορι-
σθοῦν κατά τοιοῦτον τρόπον». δέν χάνει, ὅμως 
τίποτε ἀπό τήν ἀξία της ἡ θέση αὐτή τῆς Ὀρθο-
δόξου ἐκείνης δηλώσεως. Ἀποτελεῖ καθῆκον 
ἀμετακίνητο τῆς Ὀρθοδοξίας, στίς σχέσεις της 
μέ τό λοιπό χριστιανικό κόσμο, νά σέβεται καί 
νά τηρεῖ τήν βασική αὐτή ἀρχή. Ἡ Ὀρθοδοξία 
ἔχει χρέος νά προβάλλει τή διδασκαλία, τήν πί-
στη καί τά δόγματά της. Ἀλλά δέν τά συζητεῖ. 

4πέραν ὅμως ὅλων αὐτῶν τῶν προβλημά-
των καί τῶν  δυσκολιῶν ὑπάρχει σήμερα 
δυνατότητα ἀνάπτυξης κάποιων διαχρι-

στιανικῶν ἤ διομολογιακῶν συνεργασιῶν καί 
στό χῶρο τῆς λεγομένης «διασπορᾶς» ὕστερα 
μάλιστα καί ἀπό  τήν Ἀπόφαση τῆς δ́  προ-
συνοδικῆς πανορθόδοξης διάσκεψης. μία συ-
νεργασία, ἡ ὁποία ἐπικεντροῦται σέ μία ἄλλη 
μορφή οἰκουμενισμοῦ, πέραν τοῦ θεολογικοῦ 
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τοιούτου, αὐτοῦ τοῦ διαλόγου  τῶν Ἐκκλησιῶν 
μετά τῆς κοινωνίας, ὅπου πλέον τά ὀφέλη εἶναι 
περισσότερα καί οὐσιαστικότερα.  

Ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρεται στόν 
«Κανονισμό λειτουργίας τῶν Ἐπισκοπικῶν συ-
νελεύσεων στήν Ὀρθόδοξη διασπορά», ὁ ὁποῖος 
ἀποτελεῖ ὁμόφωνη Ἀπόφαση τῆς δ́  προσυ-
νοδικῆς πανορθόδοξης διάσκεψης (Ὀρθόδοξο 
Κέντρο τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου – σα-
μπεζύ, 6-13 Ἰουνίου 2009), ἕνας ἀπό τούς κύρι-
ους σκοπούς τῶν Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων 
εἶναι νά φανερώσῃ τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας «εἰς πάντας τούς τομεῖς τῆς ποιμα-
ντικῆς διακονίας» (ἄρθρον 2), ἐνῶ μία ἀπό τίς 
ἁρμοδιότητές της εἶναι καί ἡ ἀνάπτυξη σχέσεων 
«μετά τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί 
θρησκειῶν» (ἄρθρον 5).

οἱ δύο αὐτές κανονιστικές ἀναφορές θεμελι-
ώδους ἐκφράσεως τῆς λειτουργίας τῶν Ἐπισκο-
πικῶν συνελεύσεων καί τῆς δυνατότητος ἀνά-
πτυξης, τόσο σέ τοπικό ἐπίπεδο, ὅσο καί σέ πε-
ριφερειακό, μιᾶς συνεργασίας μετά τῶν ἄλλων 
Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, ὁριο-
θετοῦν αὐτή τήν μορφή τῆς διομολογιακῆς συ-
νεργασίας σέ τομεῖς τῆς ποιμαντικῆς διακονίας 
ἤ καί γενικότερου κοινωνικοῦ ἐνδιαφέροντος 
καί τά ὁποῖα εἶναι δυνατόν νά ἀπασχολοῦν ἀπο-
κλειστικά τίς Ὀρθόδοξες κοινότητες μιᾶς συγκε-
κριμένης περιοχῆς καί ἁρμοδιότητας τῆς συγκε-
κριμένης Ἐπισκοπικῆς συνέλευσης ἤ καί μιᾶς 
εὐρύτερης γεωγραφικῆς περιφέρειας, ὅπου θά 
περιλαμβάνονται περισσότερες τῆς μιᾶς περιο-
χές μέ τίς ἀντίστοιχες Ἐπισκοπικές συνελεύσεις 
(π.χ. κράτη τῆς Κεντρικῆς εὐρώπης).

5 Ἡ ἀνάπτυξη μιᾶς διαχριστιανικῆς ἤ δι-
ομολογιακῆς συνεργασίας, στά πλαίσια 
πλέον τῶν σκοπῶν καί τῶν ἁρμοδιοτήτων 

τῶν Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων, σέ ἐπίπεδο το-
πικό καί σέ ἐπίπεδο περιφερειακό, προϋποθέ-
τει ἀρχικά ἕνα γενικό πλαίσιο ἀρχῶν συνεργα-
σίας τόσο ὡς πρός τή λειτουργία καί ἀνάπτυξη 
αὐτῆς τῆς συνεργασίας ὅσο καί ὡς πρός τήν θε-
ματολογία καί τούς τομεῖς δράσης.

α) πρωταρχική θέση θά πρέπει νά κατέχουν 
τά κοινωνικά ζητήματα, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν 
τίς Χριστιανικές Ἐκκλησίες καί Ὁμολογίες  
σέ τοπικό ἐπίπεδο, καί οἱ ὁποῖες θά πρέπει 
νά ἀναπτύξουν ἀρχικά ἕνα «διάλογο ζωῆς», ὁ 
ὁποῖος θά ἔχει ὡς προτεραιότητες ποιμαντικοῦ 
ἐνδιαφέροντος θέματα, προκειμένου νά ἐπι-
τευχθεῖ μία ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπισή τους καί 
σέ ἕνα δεύτερο ἐπίπεδο συνεργασίας θά πρέπει 
νά εἶναι ἡ ὀργάνωση κοινῶν δράσεων πρός ἐπί-
λυσή τους, μέ ὅσον τό δυνατόν περισσότερα θε-
τικά ἀποτελέσματα.

Ἐπειδή τά κοινωνικά - ποιμαντικά αὐτά 
προβλήματα δέν εἶναι τά ἴδια ἤ κοινά σέ ὅλες τίς 
περιοχές ἤ τά κράτη ἤ ἀκόμη καί στίς διάφορες 
περιφερειακές ἑνότητες, τά κριτήρια ἐπιλογῆς 
τῶν θεμάτων θά ἐξαρτῶνται εἴτε ἀπό τό βαθμό 
κοινωνικῆς – ποιμαντικῆς ἔντασης τοῦ κάθε 
προβλήματος (οἰκογένεια, ἀνεργία), σέ κάθε πε-
ριοχή, εἴτε ἀπό τό ἐπεῖγον τοῦ θέματος καί τήν 
κοινωνική πίεση (φτώχεια, μεταναστευτικό).

β) Ἐνδιαφέρον σέ μία διεκκλησιαστική ἤ 
διομολογιακή συνεργασία ἔχει καί ἡ ἀνάπτυξη 
διμερῶν θεολογικῶν διαλόγων, γιά θέματα ἀπα-
σχολοῦντα γενικότερα τίς Ἐκκλησίες καί τίς 
Ὁμολογίες. τά ἀποτελέσματα καί οἱ προτάσεις 
αὐτῶν των διμερῶν – τοπικῶν ἤ περιφερειακῶν 
– συναντήσεων θά μπορέσουν νά λειτουργήσουν 
ἐπικουρικά καί νά συμβάλλουν στόν Ἐπίσημο 
Θεολογικό διάλογο, ὁ ὁποῖος πραγματοποιεῖται 
στά πλαίσια Ἐκκλησιῶν ἤ Ὁμολογιῶν.

γ) Ἀνάλογου ἐνδιαφέροντος εἶναι καί τά θέ-
ματα, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τίς Ἐκκλησίες ἤ 
Ὁμολογίες γενικότερα καί γιά τά ὁποῖα θά μπο-
ροῦσε νά ἀναπτυχθεῖ μία μορφή συνεργασίας, 
ὅπως γιά τά θέματα τοῦ περιβάλλοντος, τῆς βι-
οηθικῆς, τῆς ἐκπαίδευσης, τῶν μορφῶν σχέσε-
ων Ἐκκλησίας καί Κράτους ἤ πολιτείας (γενικά 
καί εἰδικά), τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης, 
τῶν ἀτομικῶν καί προσωπικῶν δικαιωμάτων.

6Ἀπό τή μέχρι σήμερα ἐμπειρία στό χῶρο 
τῆς εὐρωπαϊκῆς πραγματικότητας μία 
μορφή διεκκλησιαστικῆς ἤ διομολογι-

ακῆς συνεργασίας, γιά θέματα κυρίως κοινω-
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νικά καί λιγότερο θεολογικά, ἔχουμε στοιχεῖα, 
τά ὁποῖα μποροῦν νά ἀποτελέσουν πρότυπα 
γιά τήν ἔναρξη ἀνάλογων μορφῶν συνεργασίας 
τόσο σέ ἐπίπεδο τοπικό ὅσο καί περιφερειακό.

α) στό χῶρο τῆς γερμανίας πραγματοποι-
εῖται διμερής θεολογικός διάλογος μεταξύ τῶν 
Ὀρθοδόξων καί τῶν ρωμαιοκαθολικῶν σέ θέ-
ματα, τά ὁποῖα ἅπτονται τῆς θεματολογίας τοῦ 
Ἐπίσημου Θεολογικοῦ διαλόγου, καί τά ἀπο-
τελέσματα αὐτῆς τῆς συνεργασίας εἶναι δυνα-
τόν νά συμβάλλουν θετικά στήν  ὅλη θεολογική 
προβληματική τοῦ θέματος.

β) οὐσιαστική καί δυναμική παρουσία ἀπο-
τελεῖ τό ἄτυπο Forum, τό ὁποῖο ὀργανώνεται 
ἀπό τόν ἑκάστοτε πρόεδρο τῶν εὐρωπαϊκῶν 
Conferénces Episcopaux τῆς ρωμαιοκαθολικῆς  
Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ οἰκου-
μενικοῦ πατριαρχείου καί τήν ἀντιπροσώπευση 
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς εὐρώπης, στήν 
ὁποία συνάντηση πραγματοποιεῖται μία συζή-
τηση ἐπί κοινωνικοῦ θέματος, τό ὁποῖο ἀπασχο-
λεῖ τίς εὐρωπαϊκές Ἐκκλησίες (οἰκογένεια, σχέ-
σεις Ἐκκλησίας – πολιτείας κ.ἄ.).

7 στίς διομολογιακές αὐτές συναντήσεις 
καί συνεργασίες, οἱ κανονικές ἀρχές λει-
τουργίας καί συγκροτήσεως εἶναι: α) Ἡ 

μορφή τῆς συμπροεδρίας, β) Ἡ ἐπί ἴσοις ὅροις 
συμμετοχή καί συνεργασία τῶν Ἐκκλησιῶν καί 
γ) Ἡ ἀρχή τῆς συναίνεσης, ὡς πρός τή διαδικα-
σία λήψης ἀποφάσεως.

οἱ ἴδιες αὐτές ἀρχές πρυτανεύουν καί σέ 
κάθε διμερῆ μορφή διομολογιακῆς συνεργασί-
ας, ἐνῶ ἀπετέλεσαν ἀντικείμενο μελέτης καί 
προβληματισμοῦ καί στήν «εἰδική Ἐπιτροπή 
γιά τή συμμετοχή τῶν Ὀρθοδόξων στό παγκό-
σμιο συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (W.W.C.)».

στίς ἐργασίες τῆς Special Commision τά ἀνω-
τέρω ζητήματα θεωρήθηκαν ὅτι καλύπτουν ὅλο 
σχεδόν τό φάσμα τῶν θεμάτων πού ἅπτονται 
μιᾶς ἀξιοπρεποῦς παρουσίας τῶν Ὀρθοδόξων 
στό πσε. τόσο τό ζήτημα τῆς συμπροσευχῆς 
στίς συνελεύσεις τοῦ πσε, ὅσο καί τά ζητήμα-
τα τῆς ἰδιότητας μέλους, ἀντιπροσώπευσης καί 
λήψης ἀποφάσεων στό πσε, ἄν καί κατ’ οὐσίαν 
εἶναι θέματα ἐκκλησιολογικά, μέ τήν εὐρύτερη 
βέβαια σημασία τοῦ ὅρου, ἐντούτοις ἅπτονται 
καί τῆς κανονικῆς παραδόσεως. τά ἐκκλησιολο-
γικά καί κανονικά προβλήματα συζητήθηκαν 
ἀποφασιστικά στή συνάντηση τῆς Θεσσαλονί-
κης (μάϊος τοῦ 1998). 

γιά τό ζήτημα τῆς συμπροσευχῆς τά κριτή-
ρια ἀπό μέρους τῶν Ὀρθοδόξων καί τά ἐπιχει-
ρήματα ἦταν κυρίως κανονικά (πρβλ. μέ  Ἀπο-

στολ. καί λγ́  λαοδικ.), ἐνῶ τά κριτήρια γιά τόν 
προσδιορισμό τῆς ἰδιότητας μέλους τοῦ πσε 
ἦταν θεολογικά.

εἰδικότερα γιά τό θέμα τῆς συναίνεσης ἄν 
καί ἰσχύει ἡ κανονική βάση «ἡ τῶν πλειόνων γνώ-
μη κρατείτω» (ιΘ́  Ἀντιοχείας – στ́  ά  οἰκουμ.) 
ἡ ἀρχή τῆς πλειονοψηφίας, ἐν τούτοις ἐτέθη 
πρός συζήτηση μέ τό ἐρώτημα, ἐάν γιά θέματα 
μείζονος σημασίας, ἡ ἐφαρμογή τῆς παραπάνω 
ἀρχῆς εἶναι θεμιτή.

 Ἡ Special Commision ἀπό τήν πρώτη στιγ-
μή ὑποστήριξε ἀνεπιφύλακτα τήν ἀλλαγή 
στίς ὑπάρχουσες διαδικασίες λήψης ἀποφά-
σεως καί πρότεινε τήν ἀρχή τῆς «συναίνεσης» 
(Consensus).

Ὡς γνωστόν ἡ ἀρχή αὐτή εἶναι ἡ παραδοσι-
ακή, τήν ὁποία ἀκολουθεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία γιά λήψη ἀποφάσεως ἐπί θεμάτων μείζονος 
σημασίας.

οἱ Ὀρθόδοξοι ἀπεδέχθησαν τήν ἀρχή τῆς συ-
ναίνεσης προκειμένου ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδο-
ξίας νά γίνει πιό ἀποτελεσματική, πιστεύουσα 
ὅτι παρέχει καί τό πιό ἁρμονικό πλαίσιο συνερ-
γασίας στά πλαίσια τῆς οἰκουμενικῆς Κινήσεως. 

Ἡ ἀρχή αὐτή τῆς συναίνεσης (Consensus) 
προϋποθέτει μία διαδικασία ἡ ὁποία ἀναζητεῖ 
τήν κοινή συναντίληψη μιᾶς συνάντησης, χωρίς 
τή λήψη ἀποφάσεων, μέ τήν μέθοδο τῆς ψηφο-
φορίας.

Ἐντούτοις ὅμως, ἄν μέ τήν ἀρχή τῆς πλειο-
νοψηφίας διαπιστώνεται ἔλλειμμα θεολογικό, 
μέ τήν ἀρχή τῆς συναίνεσης ὑφίσταται λειτουρ-
γικό ἔλλειμμα, ἔστω καί ἄν ἡ Ὀρθόδοξη θεολο-
γία, σέ ἕνα πολυμελή οἰκουμενικό διάλογο ἀπο-
δέχεται τήν ἀρχή αὐτή.

8 Ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία καί Ἐκκλησία μέ 
βάση αὐτό τό πνεῦμα συμμετεῖχε  πάντοτε 
σ’ αὐτήν τήν διαλεκτική τῆς διομολογιακῆς 

συνεργασίας ἔχουσα τήν πεποίθηση ὅτι κατέχει 
τήν Ἀλήθεια καί τήν ἀναδεικνύει γιά πολλά χρό-
νια τώρα μέσα ἀπό αὐτήν τήν διαδικασία τοῦ 
διεκκλησιαστικοῦ καί διομολογιακοῦ διαλόγου 
μένουσα ἀμετακίνητη «τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ 
τοῖς ἁγίοις πίστει» (Ἰούδα 3), χωρίς ὅμως νά 
ἀπορρίπτει καί τήν ἀρχή τῆς «ἐκκλησιαστικῆς 
οἰκονομίας» σέ ἐκκλησιαστικῆς φύσεως θέματα 
ὡς πρός τίς διάφορες γλωσσικές ἐκφράσεις καί 
διατυπώσεις, οἱ ὁποῖες «σημαίνουν» τήν ἐμπει-
ρία τῆς πίστης  ἀφοῦ εἶναι ἀρχή τῶν πατέρων 
τῆς Ἐκκλησίας ὅτι οἱ διατυπώσεις αὐτές οὔτε 
ταυτίζονται μέ τήν Ἀλήθεια  καί τήν οὐσία τῆς 
πίστης καί  οὔτε βέβαια σώζουν.  ■
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Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

A’

λη η πίστη της ορθόδοξης Εκκλησίας 
μας, όλο το μεγαλείο της είναι στην θεία 
Λατρεία μας. Στο παρόν άρθρο κάνω 
λόγο για τον Εσπερινό. Προτίμησα τον 
Εσπερινό, γιατί ο Εσπερινός είναι η πρώ-
τη από τις ιερές ημερήσιες Ακολουθίες 

της Εκκλησίας μας. Επτά είναι οι Ακολουθίες αυ-
τές. Και έκαναν οι άγιοι Πατέρες επτά τις ημερή-
σιες Ακολουθίες από τα λόγια του Δαυίδ που είπε: 
«Επτάκις της ημέρας ήνεσά Σε» (Ψαλμ. 118,164). 
Φανταστείτε! Βασιλιάς ήταν, υποθέσεις και ευ-
θύνες πολλές τον πίεζαν, και όμως επτά φορές 
την ημέρα υμνούσε τον Θεό! Με βάση λοιπόν τον 
λόγο αυτόν του προφητάνακτα Δαυίδ, που έλεγε 
ότι επτά φορές την ημέρα κάνει την προσευχή του 
στον Θεό, η Εκκλησία μας έκανε επτά τις ημερήσι-
ες Ακολουθίες. Πρώτη απ’ αυτές είναι ο Εσπερινός, 
δεύτερη είναι το Απόδειπνο, τρίτη το Μεσονυκτικό, 

τέταρτη Όρθρος και η Α’ Ώρα, πέμπτη η Γ’ Ώρα, 
έκτη Ακολουθία είναι η ΣΤ’ Ώρα και η τελευταία 
ημερήσια Ακολουθία είναι η Θ’ Ώρα. Θα  μιλήσω 
άλλοτε για τις Ακολουθίες των Ωρών, που είναι 
τόσο σπουδαίες, ώστε ένα ολόκληρο βιβλίο της 
Εκκλησίας μας έλαβε το όνομά του από αυτές και 
λέγεται Ωρολόγιο.

Η πρώτη λοιπόν ημερήσια Ακολουθία είναι ο 
Εσπερινός, δηλαδή η Ακολουθία που γίνεται το 
εσπέρας, το βράδυ. Μην παραξενεύεστε αδελφοί 
μου, γιατί οι λειτουργικές Ακολουθίες της ημέρας 
αρχίζουν από το βράδυ. Έτσι πρέπει να γίνεται. 
Πρώτα έγινε το βράδυ και έπειτα έγινε το πρωί. Η 
Αγία Γραφή μιλώντας για την δημιουργία λέγει: 
«Εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα μία» (Γεν. 
1,5). Παρατηρήστε ότι πρώτα λέει για το βράδυ και 
έπειτα για το πρωί. Αυτό τον λόγο της Αγίας Γρα-
φής τον πρόσεξε πολύ η Εκκλησία και όταν εορτά-
ζει έναν άγιο αρχίζει την εορτή του από το βράδυ 
με την Ακολουθία του Εσπερινού. Ο Εσπερινός 

l Του Ιερεμία Φούντα
Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως
Ομότιμου Καθηγητή ΕΚΠΑ
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αρχίζει με τον λεγόμενο προοιμιακό Ψαλμό. Είναι 
ο 103ος Ψαλμός. Αλλά γιατί τον Ψαλμό αυτό τον 
λέμε «προοιμιακό»; Από τα παραπάνω που είπαμε 
θα το καταλάβετε εύκολα γιατί λέγεται έτσι ο Ψαλ-
μός αυτός. «Οίμος» λέγεται ο δρόμος. Με τον Εσπε-
ρινό η Εκκλησία αρχίζει κάθε μέρα τον λειτουρ-
γικό της δρόμο. Η αρχή του δρόμου αυτού είναι ο 
103ος Ψαλμός, γι’ αυτό και λέγεται «προοιμιακός». 
Θα χρειαζόταν ώρα πολλή για να σας ερμηνεύσω 
τον Ψαλμό αυτό. Είναι ένα υπέροχο κείμενο. Εί-
ναι ύψος και μεγαλείο. Ο Ψαλμός αυτός υμνεί την 
παντοδυναμία και την πανσοφία του Θεού στην 
δημιουργία του κόσμου. Για όσους θέλουν να κα-
τανοήσουν τον Ψαλμό αυτό τους δίνω ένα μυστικό 
«κλειδί» ερμηνείας του. Ο Ψαλμός συγκρίνει τον 
Θεό με τον βασιλιά – βασιλιάς ήταν ο Δαυίδ, που 
συνέθεσε τον Ψαλμό – και 
βρίσκει την δόξα και το με-
γαλείο του Θεού πολύ-πολύ 
ανώτερα και ασύγκριτα από 
την δόξα του βασιλιά. Για πα-
ράδειγμα σας αναφέρω ένα 
στίχο. Λέγει ο Ψαλμός: «Ο 
στεγάζων εν ύδασι τα υπερώα 
αυτού». Ο στίχος αυτός κα-
τανοείται με το «κλειδί» που 
σας είπα: Έχουμε σύγκριση 
του Θεού με τον βασιλιά. Ο 
βασιλιάς έχει ανάκτορα, που 
είναι στερεωμένα στην γη. Ο 
Θεός όμως έχει τα ανάκτορά 
Του πάνω στον ουρανό. Αλλά 
πάνω στον ουρανό, όπως μας 
το λέει η Αγία Γραφή, είναι 
νερά, γιατί ο Θεός όταν έκανε 
τον ουρανό διεχώρισε με αυ-
τόν τα νερά που σκέπαζαν την 
γη σε νερά κάτω από το στερέωμα και σε νερά πάνω 
από το στερέωμα (βλ. Γεν. 1,7). Πάνω στον ουρανό 
λοιπόν, όπου κατοικεί ο Θεός και έχει εκεί τα ανά-
κτορά Του, είναι νερά. Πού στεριώνονται λοιπόν 
τα ανάκτορα του Θεού; Πάνω στα νερά! Αυτό θέ-
λει να πει ο Δαυίδ λέγοντας «ο στεγάζων εν ύδασι τα 
υπερώα αυτού». Σαν να λέγει: Έχω και εγώ ο βασι-
λιάς ανάκτορα, αλλά τα δικά μου ανάκτορα στηρί-
ζονται στο στερεό έδαφος. Το θαυμαστό όμως είναι 
για τα ανάκτορα του Θεού, για τα «υπερώα» Του, 
που στηρίζονται πάνω σε νερά. «Ο στεγάζων εν 
ύδασι τα υπερώα αυτού». Το στερεό πάνω στο υγρό! 
Φοβερόν! Από τον λόγο αυτό του Δαυίδ «ο στεγά-
ζων εν ύδασι τα υπερώα αυτού» έχει εμπνευστεί και 
ο υμνωδός της Μεγάλης Παρασκευής, για να πει 

εκείνο το ωραίο: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο 
εν ύδασι την γην κρεμάσας»! Ο Θεός πραγματικά, 
κατά την βιβλική κοσμολογία, κρέμασε την γη 
στα νερά! Κάτω από την γη νερά, πάνω από την γη 
νερά!

Είναι υπέροχος ο Ψαλμός αυτός που διαβάζουμε 
στην αρχή του Εσπερινού, ο προοιμιακός Ψαλμός, 
όπως τον είπαμε. Μιλάει για όλα τα ωραία της δη-
μιουργίας και την χρήση τους από τον άνθρωπο. 
Ακόμη μιλάει και για την κρέμα του προσώπου 
της τότε εποχής! Λάδι είχαν οι άνθρωποι την τότε 
εποχή και μ’ αυτό άλειφαν το πρόσωπό τους για να 
φαίνεται φρέσκο και λαμπερό. Έτσι και ο ποιητής 
μας λέει στον Ψαλμό του: «Του ιλαρύναι πρόσωπον 
εν ελαίῳ»! Και ο Κύριός μας είπε το ίδιο να κάνου-

με, όταν νηστεύουμε, για να φαινόμαστε ιλαροί, 
ώστε να κρύπτουμε την άσκηση της νηστείας και 
να μην την διαφημίζουμε, όπως οι Φαρισαίοι (βλ. 
Ματθ. 6,17).  Ενώ όμως όλα τα δημιουργήματα του 
Θεού είναι ωραία και θαυμαστά, ένα είναι το φάλ-
τσο στην δημιουργία: Είναι η αμαρτία του ανθρώ-
που. Όλα-όλα υπακούουν στα κελεύσματα του 
Θεού. Ο ήλιος ανατέλλει και δύει την τάδε στιγμή, 
στα ύδατα της θάλασσας ο Θεός έβαλε όριο και αυτά 
δεν το υπερβαίνουν. «Όριον έθου ο ου παρελεύ-
σονται», λέγει ο Ψαλμός. Οι μόνοι παραβάτες των 
εντολών του Θεού είναι οι αμαρτωλοί. Γι’ αυτό και 
ο ποιητής μας εξοργίζεται από το παράλογο αυτό 
και λέγει με θυμό: Να χαθούν, να εξαφανιστούν οι 
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αμαρτωλοί από την γη. «Εκλίποιεν αμαρτωλοί από 
της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς»! 

Αλλά και μετά τον Ψαλμόν αυτόν, που λέμε ότι 
είναι ένας ύμνος της πανσοφίας και παντοδυναμί-
ας του Θεού, έχουμε πάλι Ψαλμούς· είναι μιά ομάδα 
από τέσσερις Ψαλμούς.1 Οι Ψαλμοί αυτοί λέγονται 
«λυχνικοί». Θα πρέπει να το καταλαβαίνετε, γιατί 
οι Ψαλμοί αυτοί λέγονται έτσι. Λέγονται έτσι, για-
τί είναι εσπερινοί Ψαλμοί, γιατί τον «λύχνο» τον 
ανάβουμε την εσπέρα. Δεν τους ακούτε όμως τους 
Ψαλμούς αυτούς, γιατί συνήθως, χάριν συντομί-
ας, παραλείπονται. Κακώς παραλείπονται, αφού 
μάλιστα είναι και σύντομοι. Ακούμε μόνον τους 
πρώτους στίχους του πρώτου Ψαλμού της ομάδας, 
το «Κύριε εκέκραξα» και το «Κατευθυνθήτω η προ-
σευχή μου». Αυτό που πρέπει να μας κάνει εντύπω-
ση, είναι ότι στον Εσπερινό χρησιμοποιούμε πολύ 
το Ψαλτήριο. Από την αρχή κιόλας είπαμε πέντε 
Ψαλμούς. Και όχι μόνον στον Εσπερινό, αλλά και 
στο Απόδειπνο και στον Όρθρο και στις ακολου-
θίες των Ωρών και στις Κηδείες και σε κάθε λει-
τουργική ακολουθία η Εκκλησία μας χρησιμοποι-
εί το Ψαλτήριο. Γι’ αυτό και το Ψαλτήριο πρέπει 
να μας γίνει πολυφίλητο ανάγνωσμα, να το έχουμε 
στα σπίτια μας και να το διαβάζουμε. Έναν Ψαλμό 
κάθε μέρα.

Οι τελευταίοι στίχοι του τελευταίου Ψαλμού 
της «λυχνικής» ομάδας, που σας είπα παραπάνω, 
δεν ψάλλονται μόνοι, αλλά μαζί με ένα τροπάριο. 
Τα τροπάρια αυτά, επειδή ακριβώς λέγονται με 
ψαλμικό στίχο, ονομάζονται «Στιχηρά» τροπάρια. 
Δεν είναι δε οποιαδήποτε τα τροπάρια αυτά, αλλά 
αναφέρονται στον άγιο της άλλης ημέρας· και η 
άλλη ημέρα αρχίζει, με τον Εσπερινό. Αν πρόκει-
ται για τον Εσπερινό του Σαββάτου, τα Στιχηρά 
αυτά τροπάρια αναφέρονται στην ημέρα της Κυ-
ριακής.

Πρέπει να ξέρουμε, ακόμη,  ότι την Κυριακή 
ημέρα εορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου μας. 
Επομένως τα Στιχηρά τροπάρια του Εσπερινού 
του Σαββάτου αναφέρονται βέβαια στον άγιο της 
άλλης ημέρας, αλλά τα πρώτα από αυτά τα τρο-
πάρια μιλούν για την Ανάσταση του Χριστού, γι’ 
αυτό και τα λέμε «Αναστάσιμα». Επτά είναι τα Ανα-
στάσιμα αυτά Στιχηρά τροπάρια του κάθε ήχου 
της Εκκλησίας μας. Τα πρώτα τρία από αυτά τα 
Αναστάσιμα τροπάρια ξέρουμε ότι είναι του αγί-
ου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μεγάλου αυτού 

δογματικού Πατέρα και Υμνογράφου της Εκκλη-
σίας μας. Τα υπόλοιπα τέσσερα από τα επτά Ανα-
στάσιμα Στιχηρά τροπάρια λέγονται «Ανατολικά». 
Λέγονται έτσι, γιατί πιθανόν να γράφτηκαν από 
κάποιον Ανατόλιο και από τον συγγραφέα τους 
έλαβαν το όνομα και αυτά. 

Όλη αυτή η σειρά των τροπαρίων κλείνει με 
ένα τροπάριο προς την Θεοτόκο, γι’ αυτό και λέ-
γεται «Θεοτοκίον» το τροπάριο αυτό. Τα Θεοτοκία 
του Εσπερινού του Σαββάτου είναι υπέροχα, γιατί 
είναι η δογματική διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας μας για την Θεοτόκο. Θα ήταν ωραίο να 
γνωρίζαμε απέξω τα Θεοτοκία και των οκτώ ήχων 
της Εκκλησίας μας και να τα λέγαμε ως μία προ-
σευχή στην Κυρία Θεοτόκο. Ο άγιος Νεκτάριος 
αγαπούσε και έψαλλε το Θεοτοκίο του Α’ ήχου, το 
Την Παγκόσμιον δόξαν.

Μετά το Θεοτοκίον γίνεται στον Εσπερινό 
σαν μία μικρή λιτανεία με λαμπάδες και με θυμί-
αμα. Αυτό λέγεται «Είσοδος του Εσπερινού». Στην 
παλαιά εποχή αυτήν πραγματικά την στιγμή 
έμπαιναν οι ιερείς για πρώτη φορά μέσα στο Ιερό 
Βήμα, για να προσφέρουν θυμίαμα στο άγιο Θυ-
σιαστήριο και για να ανάψουν τα εσπερινά φώτα. 
Από εδώ αρχίζει κυρίως ο Εσπερινός· γι’ αυτό και 
στους Κατανυκτικούς Εσπερινούς την Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή σ’ αυτό το σημείο αλλάζει η ατμό-
σφαιρα και γίνεται πένθιμη, με την αλλαγή των 
ενδυμάτων της Αγίας Τραπέζης. Από το άναμμα 
των φώτων που γινόταν παλαιά στο σημείο αυτό, 
εμπνεύστηκε και ο συνθέτης του Εσπερινού και 
έκανε τον υπέροχο ύμνο, που ψάλλεται αυτή την 
ώρα, κατά την Είσοδο των Ιερέων στον Ναό. Είναι 
ο ύμνος «Φώς ιλαρόν». Ας προσέξουμε τον ύμνο 
αυτόν. Είναι ύμνος υπέροχος και είναι ύμνος πα-
λαιός. Τόσο παλαιός, ώστε ο Μέγας Βασίλειος, Πα-
τέρας του 4ου αιώνα, γνώριζε τον ύμνο αυτόν και 
τον ονομάζει μάλιστα «αρχαίαν φωνήν». Είναι δη-
λαδή πολύ αρχαιότερος του Μεγάλου Βασιλείου. 
Το «Φως ιλαρόν», το έψαλλαν οι πρώτοι χριστια-
νοί κατά την δύση του ηλίου στην εσπερινή τους 
λατρεία. Ο ύμνος αυτός είναι κατά τούτο σπουδαί-
ος, διότι μάς έρχεται από παλαιά ως μία δοξαστική 
ομολογία των χριστιανών στην Αγία Τριάδα, στον 
Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Όλοι οι 
χριστιανοί πρέπει να μάθουμε να ψάλλουμε τον 
ύμνο αυτόν, ως μία παλαιά κληρονομιά των πατέ-
ρων μας σε μας.  ■

1 Είναι οι ψαλμοί 140.141.129 και 116.
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ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

οιός εἶναι ἀκριβῶς ὁ χαρακτήρας 
τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ Ἰωάννη; 
Εἶναι μιά «προφητεία», μέ τήν 
κοινή μελλοντολογική ἔννοια τοῦ 
ὅρου, γιά ὅσα πρόκειται νά συμ-

βοῦν στήν παγκόσμια ἱστορία; Εἶναι ἕνα «ἱστο-
ρικό» βιβλίο πού ἀπηχεῖ τίς συνθῆκες διωγμοῦ 
τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τή ρωμαϊκή ἐξουσία στά 
τέλη τοῦ πρώτου αἰώνα καί τή μέχρι μαρτυρίου 
ἄρνηση τῶν χριστιανῶν νά λατρεύσουν τό ρω-
μαῖο αὐτοκράτορα; Μιά ὅσο γίνεται συντομό-

τερη καταγραφή τῶν κεντρικῶν θεματικῶν ἀξό-
νων, γύρω ἀπό τούς ὁποίους στρέφεται κυκλικά 
καί ἐπαναληπτικά πολλές φορές ὁ συγγραφέ-
ας, θά ἀποτελέσει σύντομα καί τήν ἀπάντηση 
στά παραπάνω ἐρωτήματα.

Οἱ κεντρικοί θεματικοί ἄξονες, γύρω ἀπό 
τούς ὁποίους στρέφεται τό βιβλίο εἶναι οἱ ἑξῆς:

1.  Δομημένη σέ ἑνότητες πού ἔχουν σάν 
βάση τόν ἀριθμό ἑφτά ἡ Ἀποκάλυψη περιγρά-
φει τρεῖς σειρές πληγῶν πού ἐκτυλίσσονται 
κατά τό ἄνοιγμα τῶν ἑφτά σφραγίδων τοῦ βι-

l Τοῦ Ἰωάννη Καραβιδόπουλου
Ὁμότιμου Καθηγητῆ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
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βλίου, κατά τά σαλπίσματα τῶν ἑφτά ἀγγέλων 
καί κατά τήν ἔκχυση τοῦ περιεχομένου τῶν 
ἑφτά φιαλῶν πάνω στήν γῆ. Οἱ πληγές ἀφοροῦν, 
κατά περίπτωση, τόν ἄνθρωπο ἤ τά ἔμψυχα 
ὄντα στή στεριά καί στή θάλασσα, ἤ τή φύση 
καί τά οὐράνια σώματα. Ὁ κόσμος ὁλόκληρος 
–ἄνθρωπος καί φυσικό του περιβάλλον– ὅπως 
ξετυλίγεται μπροστά μας μέσα ἀπό τήν περι-
γραφή τῶν δεινῶν, δέν εἶναι ἀσφαλῶς ὁ «καλά 
λίαν» δημιουργημένος ἀπό τόν Θεό, ἀλλ’ αὐτός 
πού κατάφερε νά παραμορφώσει ὁ ἄνθρωπος. 
Αὐτός ὁ κόσμος πού ἔχει συνδεθεῖ ἀπό ὑπαιτι-
ότητα τοῦ ἀνθρώπου μέ τό κακό καί τή φθορά 
πρέπει νά καταστραφεῖ γιά νά ἔλθει ὁ «καινός 
οὐρανός» καί ἡ «καινή γῆ». Τά περιγραφόμενα 
δεινά λειτουργοῦν ὡς κάθαρση τοῦ παλαιοῦ κό-
σμου γιά νά ἐγκατασταθεῖ στή θέση του ὁ νέος 
κόσμος τοῦ Θεοῦ.

2.  Στόχος ὅλων τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, καί 
στήν περίπτωσή μας ἡ παραχώρηση τῶν δεινῶν, 
εἶναι ἡ μετάνοια τῶν ἀνθρώπων, ἕνα θέμα κε-
ντρικό ὄχι μόνο στήν Ἀποκάλυψη ἀλλά καί σέ 
ὁλόκληρη τήν Ἁγία Γραφή. Ἡ προτροπή γιά 
μετάνοια ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς δύναμης τοῦ 
Θεοῦ νά ἀναστρέψει τήν πορεία τοῦ κόσμου καί 
τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν καταστροφή στήν ἀνα-
γέννηση καί ἀπό τό θάνατο στή ζωή, ἀρκεῖ βέ-
βαια νά ἀνταποκριθεῖ ὁ ἄνθρωπος σέ αὐτήν τήν 
προτροπή. Ὁ συγγραφέας ὅμως τῆς Ἀποκάλυ-
ψης κάνει μέ πολλή πικρία ἀλλά καί ρεαλισμό 

τήν ἀκόλουθη θλιβερή διαπίστωση: «Καὶ οἱ λοι-
ποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἵ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς 
πληγαῖς ταύταις, οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων 
τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσωσι τὰ δαι-
μόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ 
τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἅ οὔτε βλέ-
πειν δύναται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν, καὶ 
οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν 
φαρμακειῶν αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν 
οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν» (9, 20-21).

3. Δέν ὑπάρχει κανένας ρομαντικός ἐξω-
ραϊσμός τοῦ κόσμου ἤ τῆς ἀνθρώπινης συμπε-
ριφορᾶς στήν Ἀποκάλυψη. Ἀπεναντίας, ἕνας 
συγκλονιστικός ρεαλισμός διέπει τό συγγρα-
φέα, ὁ ὁποῖος δέν κλείνει τά μάτια του μπροστά 
στήν ὕπαρξη τοῦ κακοῦ. Ὁ σατανᾶς –πού φέρει 
ἐπίσης τίς ὀνομασίες διάβολος, ὄφις, δράκων, 
θηρίον– μέ τούς ὀπαδούς του ἀντιστρατεύεται 
διαρκῶς τό ἔργο τοῦ Θεοῦ. Βέβαια, ὅλα αὐτά 
περιγράφονται μέ ἀποκαλυπτικές εἰκόνες καί 
παραστάσεις πού εἶναι ξένες γιά τήν ἐποχή μας 
καί ὄχι μέ ἀφηρημένους ὅρους μέ τούς ὁποίους 
εἴμαστε πιό ἐξοικειωμένοι· μέ τερατόμορφες 
εἰκόνες καί ὄχι μέ λεπτούς φιλοσοφικούς στο-
χασμούς. Τό κακό συνεχῶς αὐξάνει καί γιγαντώ-
νεται προκαλώντας τή φθορά τῆς δημιουργίας.

4. Μπορεῖ τό κακό νά διαβρώνει συνεχῶς 
τό κόσμο καί νά θεριεύει, τόν τελικό ὅμως λόγο 
στήν ἱστορία καί στόν κόσμο τόν ἔχει ὁ Θεός. 
Αὐτός κυριαρχεῖ ἐσχατολογικά ἀλλά καί κατά 
τήν πορεία τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου. 

Στήν τελική σύγκρουση μέ τά σατανικά 
στρατεύματα, σύμφωνα πάντοτε μέ τήν ἀποκα-
λυπτική ὁρολογία, νικητής εἶναι ὁ καθήμενος 
ἐπί λευκοῦ ἵππου Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Βασιλεύς 
βασιλέων καί Κύριος κυρίων (19, 11-16). Τό ἀπο-
κορύφωμα τῆς τελικῆς νίκης εἶναι ἡ περιγραφή 
τῆς «καινῆς Ἰερουσαλήμ», τοῦ καινούργιου κό-
σμου, ἑνός κόσμου χωρίς πόνο, δάκρυ καί θάνα-
το (κεφ. 21-22).
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Εἶναι ἄξιο προσοχῆς πώς ὅσο κι ἄν περισ-
σεύει τό κακό καί αὐτοί πού τό ὑπηρετοῦν, πα-
ράλληλα πληθαίνει καί ὁ ἀριθμός τῶν ἐκλεκτῶν 
πού φέρουν τή «σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ». Αὐτοί οἱ 
τελευταῖοι, σέ ἕνα ὅραμα τοῦ συγγραφέα, εἶναι 
«ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύ-
νατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ 
γλωσσῶν» (7,9).

5. Πρίν ὅμως ἀπό τήν τελική ἐπικράτηση τῆς 
βασιλείας τοῦ Θεοῦ, προηγεῖται ἡ κρίση τοῦ κό-
σμου. Αὐτή εἶναι μιά κορυφαία καί τελική στιγ-
μή τῆς ἱστορίας ἀλλά καί ἕνα κεντρικό θέμα τῆς 
Ἀποκάλυψης. Ὁ συγγραφέας της, πού ἐκφράζε-
ται μέ τρόπο κυκλικό καί ἐπαναληπτικό, προ-
σεγγίζει συνεχῶς τό θέμα τῆς κρίσης, τό ἀφήνει 
ὅμως κάθε φορά γιά νά ἐπανέλθει ἀργότερα 
προσθέτοντας νέα στοιχεῖα. Γιά νά χρησιμοποι-
ήσουμε μιά εἰκόνα, «ἡ Ἀποκάλυψη μᾶς ἀνεβάζει 
σέ ἕνα βουνό μέ μιά ἑλικοειδή πορεία, ἀφήνο-
ντάς μας νά βλέπουμε τό δρόμο πού διανύσαμε, 
τμηματικά κάθε φορά, χωρίς ὅμως νά χάνουμε 
τήν αἴσθηση τῆς συνέχειας. Κάθε τόσο κάνει μιά 
ἀνάπαυλα στήν πορεία, ἐπικεντρώνοντας τήν 
προσοχή μας στήν κορυφή, ὅπου βρίσκεται ὁ χο-
ρός, πού μᾶς ἐνδυναμώνει μέ τά ἄσματά του γιά 
τή συνέχιση τῆς πορείας. Ὁ σκοπός τοῦ ἔργου 
εἶναι παραμυθητικός, νά δώσει κουράγιο στούς 
πιστούς γιά ἕνα δύσκολο ἀγώνα ἀνωμάλου δρό-
μου μέ πολλούς κινδύνους, περισσότερους ἀπ’ 
ὅσους ὑποψιάζεται ὁ κοινός δρομέας» (Β. Στο-
γιάννου, Ἀποκάλυψη καί Πολιτική, 1985, σ. 16). 
Αὐτή ἡ ἀνοδική πορεία ὡς συγγραφική τεχνική 
φαίνεται στό θέμα τῆς κρίσης. Μιά πρώτη γεύση 
παίρνει κανείς στό ἄνοιγμα τῆς ἕκτης σφραγίδας 
(6, 12-17). Κατόπιν ἔχουμε μιά νέα περιγραφή στό 
14,14-20 καί μιά τελική στό 20, 11-15, λίγο πρίν 
ἀπό τήν περιγραφή τοῦ καινούργιου κόσμου.

6. Ἐν ὄψει τῆς τελικῆς κρίσης ἀλλά καί κάθε 
γεγονότος στή ζωή πού τήν προανακρούει καί τήν 
προαναγγέλλει, ὁ Ἰωάννης προτείνει τή συνεχή 
ἐγρήγορση τῶν ἀνθρώπων. Τό «γίνου γρηγορῶν», 
πού ἀπευθύνεται πρός τόν ἡγέτη τῆς Ἐκκλησί-
ας στίς Σάρδεις (3,2), ἀλλά καί σέ ὅλα τά μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας, ἀπηχεῖ τά συνεχή «γρηγορεῖτε οὖν» 
τοῦ Ἰησοῦ τῶν εὐαγγελίων, ἰδιαίτερα αὐτά πού 
ἀποτελοῦν τήν κατάληξη στίς παραβολές τῆς 
κρίσης (Μθ 24, 42. 25, 13. Μρ 13, 34 κ.ἄ.).

7.  Πρίν ἀναφερθοῦμε στόν ἕβδομο θεματικό 
ἄξονα, ἄς θυμηθοῦμε ὅτι τό βιβλίο αὐτό γράφη-
κε σέ ἐποχή διωγμοῦ τῆς Ἐκκλησίας, σέ ἐπο-
χή πού τό αἷμα τῶν μαρτύρων ἄρχισε νά ρέει 
καί νά τροφοδοτεῖ τό σπόρο τοῦ χριστιανικοῦ 
εὐαγγελίου. Ὁ αὐτοκράτορας Δομιτιανός, στήν 

τελευταία δεκαετία τοῦ Ά  αἰώνα, ἐπέβαλε, καί 
μέ ἀπόφαση μάλιστα τῆς Συγκλήτου, τήν προ-
σφώνησή του «Κύριος καί Θεός» καί ἀπαίτησε 
νά λατρεύεται ὡς Θεός, ὅπως ἄλλωστε καί οἱ 
προηγούμενοί του αὐτοκράτορες. Οἱ χριστια-
νοί, πιστεύοντας ἀκράδαντα ὅτι ἕνας εἶναι ὁ 
ἀληθινός Θεός, στόν ὁποῖο ὀφείλεται προσκύ-
νηση καί λατρεία, ἀρνοῦνται τήν αὐτοκρατορι-
κή λατρεία μέ συνέπεια τό μαρτύριο.

Τό θηρίο, γιά τό ὁποῖο ὁμιλεῖ ἡ Ἀποκάλυψη 
καί γιά τό ὁποῖο χρησιμοποιεῖ σέ ἕνα χωρίο (13,18) 
τόν κωδικό ἀριθμό 666, εἶναι ὁ ρωμαῖος αὐτοκρά-
τορας, ἡ ρωμαϊκή ἐξουσία γενικότερα. Αὐτή εἶναι 
ἡ ἱστορική ἑρμηνεία τῶν σχετικῶν χωρίων τοῦ βι-
βλίου. Μπορεῖ βέβαια γιά τήν ἐποχή πού γράφηκε, 
τό θηρίο νά εἶναι ἡ ρωμαϊκή ἐξουσία, στή συνέχεια 
ὅμως τῆς ἱστορίας ἑρμηνεύτηκε μέ τήν ἀναφορά 
στό γεγονός ὅτι πολλά θηρία πρόβαλαν τήν ἀξί-
ωση νά λατρευτοῦν ἀπό τόν ἄνθρωπο ὡς θεοί. Οἱ 
ἑρμηνευτές διαπιστώνουν πώς σέ διάφορες ἐπο-
χές, κατά τήν ἑρμηνεία τοῦ δυσερμήνευτου αὐτοῦ 
βιβλίου, προτάθηκαν ὡς ἐνσαρκωτές τοῦ θηρίου 
διάφορα ἱστορικά πρόσωπα πού σκόρπισαν κα-
ταστροφές στήν ἀνθρώπινη ἱστορία.

Γενικεύοντας, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι κάθε 
ἀνθρώπινη κυριαρχική δύναμη καί κάθε ἀνθρώ-
πινο πρόσωπο πού ἰδιοποιεῖται θεῖες ἰδιότητες 
καί θέλει νά ἐπιβληθεῖ ὁλοκληρωτικά ἐπάνω 
στόν ἄνθρωπο, καί τοῦ ζητάει ἀφοσίωση καί λα-
τρεία εἶναι «θηρίο». Κάθε δύναμη, εἴτε πρόσω-
πο, εἴτε σύστημα, εἴτε ἰδεολογία πού ἀρνεῖται τά 
δικαιώματα τοῦ Θεοῦ, καί συνεπῶς καί τά δικαι-
ώματα τοῦ ἀνθρώπου, ἔχει σατανικό χαρακτήρα 
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καί προανακρούει τόν Ἀντίχριστο, πού ἀποτελεῖ 
τήν τελική ἔκφραση τοῦ κακοῦ, ὄχι ὅμως καί τήν 
ὁριστική κατάληξη τῆς ἱστορίας, σύμφωνα μέ τή 
βασική διδασκαλία τῆς Ἀποκάλυψης.

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν 
ὅρισε νά διαβάζονται περικοπές ἀπό τήν Ἀποκά-
λυψη κατά τή θεία λατρεία. Παρά ταῦτα ὅμως τό 
βιβλίο αὐτό ὑπῆρξε τό κατ’ ἰδίαν ἐντρύφημα τῶν 
πιστῶν, ἰδίως σέ καιρούς χαλεπούς· ἔτσι π.χ. κατά 
τούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας ἡ μελέτη τοῦ βι-
βλίου αὐτοῦ ἁπάλυνε τά βάσανα τῶν ὑπόδουλων 
Ἑλλήνων, ἀναπτέρωνε τήν ἐλπίδα τῆς λευτεριᾶς 
ἀπό τά δεινά καί στερέωνε τήν πίστη στόν Θεό 
πού κατευθύνει τήν ἱστορία πρός τό τέλος της, 
πρός τή νίκη τῆς ἀλήθειας κατά τοῦ ψεύδους.

Ἡ Ἀποκάλυψη ἐπανῆλθε στό ἐπίκεντρο 
τοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν πιστῶν κατά τά τέλη τοῦ 
19ου αἰώνα μέ τό Ὑπόμνημα τοῦ Ἀπ. Μακράκη 
(1882), κατά τά μετακατοχικά χρόνια μέ τό Ὑπό-
μνημα τοῦ Π. Μπρατσιώτη (1950) καί πρόσφατα 
στή δεκαετία τοῦ ‘80 καί ἑξῆς μέ ἀφορμή τούς 
πολέμους καί τίς πυρηνικές ἀπειλές (Ὑπόμνη-
μα Σ. Ἀγουρίδη, 1994). Σέ κάθε ἐποχή ἀντλοῦν 
οἱ ἀναγνῶστες τοῦ βιβλίου αὐτοῦ δύναμη γιά 
τήν κραταίωση τῆς πίστης τους στό νικητή τῶν 
σατανικῶν δυνάμεων Θεό καί γιά τήν ἐνίσχυση 
τῆς ἐλπίδας τους στόν ἐρχόμενο Κύριο.

 Ἡ Ἀποκάλυψη καί ἡ ἐποχή μας
1. Ἡ Ἀποκάλυψη περιέχει τήν πίστη τῆς 

Ἐκκλησίας ὅτι Παντοκράτωρ καί Κύριος τῆς 
ἱστορίας εἶναι ὁ Θεός καί τό «ἐσφαγμένον ἀρνί-
ον». Ὅποια πληγή κι ἄν συμβαίνει μέσα στόν 
κόσμο (εἴτε στήν ἀνθρώπινη ἱστορία εἴτε στή 
φύση) –ἀπό ὁποιονδήποτε κι ἄν προέρχεται– 
παραχωρεῖται γιά τήν ἀφύπνιση καί τή μετά-
νοια τοῦ ἀνθρώπου, γιά τήν ἀλλαγή τῆς ζωῆς του 
ἀλλά καί γιά τήν ἀλλαγή τοῦ φυσικοῦ του περι-
βάλλοντος, γιά τήν ἐπιστροφή τῶν πάντων στόν 
ἀρχικό δημιουργό τους. Ἐάν, κατά τόν ποιητή 
Ὀδυσσέα Ἐλύτη, «ἕνα τοπίο δέν εἶναι ὅπως τό 
ἀντιλαμβάνονται μερικοί, κάποιο ἁπλῶς σύνο-
λο γῆς, φυτῶν καί ὑδάτων, ἀλλά ἡ προβολή τῆς 
ψυχῆς ἑνός λαοῦ ἐπάνω στήν ὕλη» (Τά δημόσια 
καί τά ἰδιωτικά, β́  ἔκδ. 1990, σ. 8), τότε τό τοπίο 
πού περιγράφει ἡ Ἀποκάλυψη στό μεγαλύτερο 
μέρος της ἀποτελεῖ προβολή τῆς κακῆς σχέσης 
τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, τό συνάνθρωπο καί 
τή φύση μέ συνέπεια τήν καταστροφή τῆς δημι-
ουργίας· τό τοπίο τῶν κεφ. 21-22, ὅπου περιγρά-
φεται ὁ «καινός οὐρανός» καί ἡ «καινή γῆ», εἶναι 
ἡ ἔκφραση τοῦ δημιουργικοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ.

2. Τό βιβλίο αὐτό δέν στοχεύει στόν πανικό 
ἀλλά τήν παραμυθία, τήν παρηγοριά δηλ. καί 

ἐνίσχυση τῶν ἀνθρώπων, στή στερέωση τῆς πί-
στης καί ἐμπιστοσύνης στόν Κύριο τοῦ κόσμου 
καί στήν ἀναζωογόννηση τῆς ἐλπίδας γιά τό μέλ-
λον. Τό «ἰδού ἔρχομαι ταχύ» στό τέλος τοῦ βιβλί-
ου δέν εἶναι ἀπειλητικό ἀλλά παρηγορητικό καί 
ἐλπιδοφόρο. Αὐτό τό ἐλπιδοφόρο καί αἰσιόδοξο 
μήνυμα ἔκανε τήν Ἀποκάλυψη προσφιλές ἀνά-
γνωσμα τῶν χριστιανῶν στά χρόνια τῆς Τουρ-
κοκρατίας, στή διάρκεια τῆς ὁποίας γράφηκαν 
τόσα ἑρμηνευτικά ὑπομνήματα στό βιβλίο αὐτό 
(τά περισσότερα ἀνέκδοτα ἀκόμη) ὅσα οὐδέπο-
τε μέχρι τότε στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας (βλ. 
ἔργα Ἀ. Ἀργυρίου στή βιβλιογραφία).

3. Κεντρικό πρόσωπο τοῦ βιβλίου εἶναι ὁ Ἰη-
σοῦς Χριστός, ὅπως ἄλλωστε ὅλων τῶν ἄλλων βι-
βλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ὁ Ἀντίχριστος εἶναι 
τό κακέκτυπό του, πού ἀκολουθοῦν μέ τή θέλη-
σή τους πολλοί ἄνθρωποι καί φέρουν τό «χάραγ-
μα του» (13,16. 14,9. 16, 2. 19, 20. 20, 4)· ὄχι γιατί 
ἀοράτως καί αἰφνιδίως τούς ἐναπετέθη στά μέ-
τωπά τους χωρίς νά τό θέλουν οἱ ἴδιοι, ἀλλά γιατί 
προτίμησαν οἱ ἴδιοι τήν προσωρινή σιγουριά τῆς 
δύναμης, τῆς ἐξουσίας, τῆς ἄνεσης.. ■

Καθήμενος ἐπί τοῦ Θρόνου, τό Ἀρνίον καί 
οἱ 24 Πρεσβύτεροι. Τοιχογραφία ἀπό τήν Ἱ. 
Μ. Διονυσίου, Αγίου Όρους
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l Τοῦ Βασιλείου Τ. Γιούλτση
Ὁμότιμου Καθηγητῆ  ΑΠΘ

Ο «ΑλλΟσ»
ωσ «ΠλησιΟν»
στηn EkΠΑιδευτικη κΟινΟτητΑ
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H θε σμο ποι η μέ νη κοι νό τη τα 
τῆς ἐκ παι δευ τι κῆς συ νάν τη
σης, τό σχο λεῖ ο, σέ ὁ ποι α δή
πο τε βαθ μί δα, ἀ πο τε λεῖ ἰ δι
ό τυ πο χῶ ρο σχέ σε ων μέ σα 

ἀ πό τίς ὁ ποῖ ες ἀ να δύ ον ται εὐ αι σθη σί ες, 
ὁ ρά μα τα, θυ σί ες, ποι ό τη τα προ σφο ρᾶς, 
ἀλ λά, καί ἀ δυ να μί ες, πι κρί ες, μι ζέ ρια καί 
τρα χύ τη τα τοῦ ἐκ παι δευ τι κοῦ ἔρ γου. Ἐ δῶ 
ὁ «ἄλ λος» εἶ ναι μιά πο λυ πρό σω πη ἔν νοι α 
πού δέν πε ρι ο ρί ζε ται στούς ἀ πο δέ κτες τῶν 
γνω σι ο λο γι κῶν μη νυ μά των. Ἐ πε κτεί νε ται 
σέ στε νό τε ρους ἤ εὐ ρύ τε ρους κύ κλους 
συ να δέλ φων δι α φο ρε τι κῶν, συγ γε νῶν ἤ 
ὁ μο ει δῶν ἀν τι κει μέ νων, σέ πυ ρα μί δες δι
α βαθ μί σε ων πού ξε κι νοῦν ἀ πό ἡ λι κια κά 
καί ἐκ παι δευ τι κά ἐ πί πε δα, ἀγ γί ζουν δι
οι κη τι κές δι α φο ρο ποί η σεις, μέ νουν λί γο 
πε ρισ σό τε ρο στά μι σθο λο γι κά καί στα μα
τοῦν κά πως στά ὅ ρια τῆς οἰ κο γε νεια κῆς 
ζω ῆς καί τοῦ ἐ λεύ θε ρου χρό νου. 

Ὁ «ἄλ λος» εἶ ναι μιά πο λυ σή μαν τη λέ ξη. 
Στά χρό νια τοῦ «θριά μβου» τῆς Ψυ χα νά
λυ σης ἡ ἔν νοι α κά λυ πτε τήν «ἐ σω-α το μι κή 
ὕ παρ ξη» τοῦ «ἐ γώ» ὕ στε ρα ἀ πό τήν ὑ πο συ
νεί δη τη σχά ση του σέ δύ ο ὑ πο κεί με να, «τό 
ἐ γώ καί τό «ἄλ λο» εἶ ναι τοῦ ἑ αυ τοῦ μου». Σέ 
μιά λο γο τε χνι κή ἐκ δο χή αὐ τῆς τῆς ἄ πο ψης, 
ὁ γνω στός συγ γρα φέ ας R o b e rt L o u is, S t e v e
n s on τό 1886 θά δώ σει στό βι κτω ρια νό Λον
δί νο τό μυ θι στό ρη μα «Δρ Τζέ κυλ καί κ. Χά
ϊντ». Κεν τρι κό θέ μα τοῦ βι βλί ου, πού ἔ γι νε 
παγ κό σμια ἐ πι τυ χί α καί κι νη μα το γρα φι
κές ται νί ες μέ δι α φο ρε τι κές σκη νο θε σί ες 
(ἀ πό τό 1931 καί με τά), εἶ ναι ἡ φρά ση τοῦ 
S t e v e n s on, «ἡ ψυ χή ἔ χει δύ ο πρό σω πα». Πο λύ 
κον τά στήν ἄ πο ψη αὐ τή βρί σκε ται καί μιά 
ἄλ λη, πού ἔ χει μοναστική προ έλευ ση. Πολ
λοί «γε ρον τά δες» τοῦ σύγ χρο νου ἡ συ χα
σμοῦ στήν ἔν νοι α τοῦ «ἄλ λου» βλέ πουν τήν 
πα ρου σί α τῆς δύναμης τοῦ ἀν τι χρί στου. 
Ἄλ λω στε, στή μέ ση τῶν δύ ο προ η γού με νων 
ἀ πό ψε ων πού ἴ σως ἀ πο τε λεῖ καί τή θε ω ρη
τι κή τους βά ση, βρί σκε ται τό γνω στό χω ρί ο 
τῆς Ἐ πι στο λῆς Πρός Ρω μαί ους τοῦ Ἀπ. Παύ
λου· «βλέ πω δέ ἕ τε ρον νό μον ἐν τοῖς μέ λε σί 
μου ἀν τι στρα τευ ό με νον τῷ νό ῳ τοῦ νο ός μου 
καί αἰχ μα λω τί ζον τά με ἐν τῷ νό μῳ τῆς ἁ μαρ-

τί ας τῷ ὄν τι ἐν τοῖς μέ λε σί μου»1 . Αὐ τές εἶ ναι 
οἱ πιό γνω στές «ἐ σω-α το μι κές» ἐκ δο χές τῆς 
ἔν νοι ας τοῦ «ἄλ λου». 

Μέ τή γε νι κό τε ρη ση μα σί α τῆς ἐ ξωα
το μι κῆς ἑ τε ρό τη τας ἡ ἔν νοιά μας ἀ πο τε λεῖ 
ἀ ντι κεί με νο με λέ της κυ ρί ως τῶν Κοι νω νι κῶν 
Ἐ πι στη μῶν2.  Ἐ κεῖ ὁ «ἄλ λος» μπο ρεῖ νά εἶ ναι 
ὁ φί λος ἤ ὁ ἐ χθρός, ὁ συγ γε νής, ὁ γνω στός, 
ὁ ἄγνωστος ἤ ὁ ξέ νος. Αὐ τή ἡ ση μα σι ο λο
γι κή πολ λα πλό τη τα ἐκ δι πλώ νε ται σέ μι ά 
τυ πο λο γί α σχέ σε ων πού ἐκ φρά ζε ται μέ δι
α φο ρε τι κά εἴ δη ἀ πο στά σε ων ἀ πό τήν φί λι α 
ἐγ γύ τη τα ὥς τήν πο λέ μι α ἐ χθρό τη τα. Εἶ ναι 
φα νε ρό ὅ τι στόν κοι νω νι κό ὁ ρί ζο ντα οἱ δι αν
θρώ πι νες σχέ σεις ἐ κτι μῶ νται ὡς ἐ μπει ρι κά 
γε γο νό τα καί ἡ ὅ ποι α με τα κοι νω νι κή τους 
προ σέγ γι ση ἀ να τί θε ται ἤ με τα το πί ζε ται 
στό δί και ο, τήν ἠ θι κή καί τή θε ο λο γί α. Αὐ
τό ση μαί νει ὅ τι ὁ «ἄλ λος» ἀ πο στα σι ο ποι εῖ
ται ἀ ντι κει με νι κά ἀ πό τό «ἐ γώ» ἤ τό «ἐ μεῖς» 
καί ἐ κτι μᾶ ται οὐδέτερα (δηλαδή ψυ χρά), μέ 
πρό θε ση το πο θε τή σε ως «ἐγ γύς» ἤ «μα κράν». 

Ὁ λό τε λα δι α φο ρε τι κή ἡ βι βλι κή στά ση 
σχε τι κο ποι εῖ τήν ἀ πό στα ση ἀ πό τόν «ἄλ-
λο» καί εἰ σά γει γι ά πρώ τη φο ρά, μέ τό κε ί
με νο τῆς Πα ρα βο λῆς τοῦ Κα λοῦ Σα μα ρε ί τη, 
ἀ ντί τῆς το πι κῆςφυ λε τι κῆς ἤ θρη σκευ

1 7, 22.
2 Πρίν πέν τε χρό νια σέ ἕ να με γά λο Κοι νω νι ο λο
γι κό Συ νέ δριο στό B o r d e a ux (2006), μί α ὁ μά δα 
γνω στῶν ἐ πι στη μό νων πρό τει νε τή θε σμο θέ τη ση 
ἐ πι στη μο νι κοῦ κλά δου γιά τή με λέ τη τοῦ ὅ ρου 

«ἄλ λος». Σή με ρα σέ ὁ ρι σμέ να γαλ λι κά πα νε πι στή
μια συμ πε ρι λαμ βά νε ται με τα ξύ τῶν Κοι νω νι κῶν 
Ἐ πι στη μῶν καί ἡ A l t e r o l o g ie (στα ἑλ λη νι κά: Ἀλ
λο λο γί α).
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τι κῆς ἀ πό στα σης, τήν τρο πι κή ἐγ γύ τη τα τοῦ 
«πλη σί ον»3. Προ φα νῶς ὥς τό τε, ἀ κό μη καί στήν 
ἰ ου δαϊ κή πα ρά δο ση, ὁ «ἄλ λος» προ κα λοῦ σε συ
ναι σθή μα τα ἀ πο στρο φῆς καί ξε νο φο βί ας. 

Ὁ ὅ ρος «ξε νο φο βί α» πε ρι έ χει ἕ να σύ νο λο 
ἀ ντι δρά σε ων μέ σα φεῖς  προ κα τα λή ψεις γι ά τόν 
φυ λε τι κά ξέ νο. Ὁ ὅρος «φυλετικά ξένος» εἶναι 
γενικά γιά το ἑβραϊκό ἔθνος ἀρκετά ρευστός, 
ἀφοῦ στό ἀρχέγονο Ἰσραήλ ἡ φυλή ἀποτελοῦσε 
τή συνέχεια τοῦ γενάρχη, πού μέ τούς ἀδελφούς 
του προ ῆλ θε ἀ πό τόν ἴ διο πα τέ ρα. Ἡ ξε νο φο βί α 
εἶ ναι συ νή θως ἐ πι φύ λα ξη μπρο στά στόν ἄ γνω
στο. Εἶ ναι κοι νω νι κό πα ρά γω γο τοῦ ζω τι κοῦ 
ἐν στί κτου τῆς αὐ το συν τή ρη σης, γι ‘ αὐ τό καί ἡ 
ὕ παρ ξή της ἐ πι ση μαί νε ται ἀ πό τίς ἀρ χι κές φά
σεις τῆς βρε φι κῆς ἡ λι κί ας τοῦ ἀν θρώ που. Στήν 
πε ρί ο δο ἐ κεί νη ἐκ δη λώ νε ται ὡς «ἑ τε ρο φο βί α». 
Ἀ πορ ρί πτει τήν ἐ πι κοι νω νί α, ἀ κό μη καί μέ 
πρό σω πα τοῦ ἄ με σου οἰ κο γε νεια κοῦ πε ρι βάλ
λον τος. Φυ σι κά σύν το μα δι ευ ρύ νε ται ὁ ὁ ρί ζον
τας τῆς ἐ πι κοι νω νί ας, ἀλ λά μέ ὁ ρι σμέ νες προ
ϋ πο θέ σεις, ὅ πως ἡ γνω ρι μί α, ἡ δι α μόρ φω ση 
ἑ νός πλαι σί ου ἐμ πι στο σύ νης, ἡ ἀ νά πτυ ξη τῆς 
ἀ γά πης, δη λα δή μιά νέ α στά ση με τά τήν κα τα
νί κη ση καί ἀ πώ θη ση τοῦ φό βου πού γέν νη σε ἡ 
πρώ τη θέ α τοῦ ἀ γνώ στου ἄλ λου. 

Στήν ἴ δι α προ ο πτι κή ἐ ντάσ σο νται ὅ λες οἱ 
μα κροκοι νω νι κές προ ε κτά σεις τοῦ φαι νο μέ
νου, ἐπειδή εἶ ναι ἐπίσης πα ρά γω γα τῆς ἴ δι ας ἐν
στι κτώ δους ἀ να στο λῆς. Βέ βαι α, συ νυ πάρ χουν 
καί ἄλ λες αἰ τί ες, ἀλ λά αὐ τές δέν εἶ ναι πο τέ σέ 
θέ ση μό νες τους νά δη μι ουρ γή σουν ἀπωθητικές 
τάσεις. Τό φαι νό με νο λ.χ. τῆς «ἐ θνο φο βί ας» εἶ ναι 

ἴ σως ἡ πι ό χα ρα κτη ρι στι κή πε ρί πτω ση ἄρ νη σης 
ἐ πι κοι νω νί ας μέ ἕ να ἔ θνος πού ἀ πο πνέ ει ἐν συ
νεί δη τους ἤ ὑ πο συ νεί δη τους φό βους4.

Ἡ ἐ θνο φο βί α, σέ συν δυα σμό μέ ἀν τι λή ψεις 
ἐ θνι κῆς ὑ πε ρο χῆς πού γέν νη σαν δι ά φο ροι τύ
ποι ἐ θνο κεν τρι σμοῦ, προ ώ θη σε τό πρό βλη μα 
τῆς «φυ λε τι κῆς ἰ σο τι μί ας», ἀ πό τό ὁ ποῖ ο, ὡς γνω
στό, ξε κί νη σαν ὅ λες οἱ θε ω ρη τι κές θέ σεις τῶν 
φυ λε τι κῶν δι α κρί σε ων. Παν τοῦ πλα νᾶ ται ἕ νας 
ἐ θνο κεν τρι κός συ ναι σθη μα τι σμός, πού δέν εἶ
ναι, ὅ σο θέ λει νά φαί νε ται, ρο μαν τι κός, ἀ φοῦ 
ἔ χει ὡς ὑ πό βα θρό του τή φο βί α. Γι ‘ αὐ τό σέ λί
γο ἀ να δύ ε ται τό ἀ νά λο γο πά θος καί τε λι κά δι
α μορ φώ νε ται μι ά τα κτι κή πού νο μι μο ποι εῖ τόν 
κοι νω νι κό δι α χω ρι σμό5.

Τό πρό βλη μα, λοι πόν, ξε κι νᾶ ἀ πό τήν ἐ γω ι
στι κή ἔ ξαρ ση πού δέν δέ χε ται νά ἀ να γνω ρί σει 
στόν «ἄλ λο» τήν ἰ δι αί τε ρη ἀν θρώ πι νη ἀ ξί α. Ἡ 
στά ση, μέ ὅ λες τίς δι α χρο νι κές συ νέ πει ές της, 
μᾶς ὑ πο χρε ώ νει σέ μι ά εἰ δι κή ξε νά γη ση στόν 
συγ κε κρι μέ νο προ βλη μα τι σμό, προ κει μέ νου νά 
ἀ πο σα φη νι σθεῖ πλή ρως ἡ ἀρ νη τι κή εἰ κό να πού 
με τα μόρ φω σε τό μή νυ μα τοῦ Εὐ αγ γε λί ου καί εἰ
δι κό τε ρα ἡ θε ο λο γί α τοῦ Ἀ πο στό λου Πα ύ λου. 
Πρίν ἀ πό τά γε γο νό τα πού συν δέ ον ται μέ τό ὅ ρα
μα τῆς Δα μα σκοῦ καί τή με τα στρο φή, ὁ νε α ρός 
Σαῦ λος γνώ ρι σε ἀ πό κο ντά τήν ἔ σχα τη ἐ χθρό τη
τα τοῦ «ἄλ λου» στό πρό σω πο τοῦ πρω το μάρ τυ ρα 
Στε φά νου. Στό κε ί με νο τῶν Πρά ξε ων ὁ Εὐαγγελι
στής Λου κᾶς ση μει ώ νει μέ ἔμ φα ση: «Σαῦ λος δέ ἦν 
συ νευ δο κῶν τῇ ἀ ναι ρέ σει αὐ τοῦ»6. Λί γους στί χους 
πι ό κά τω ἀ να φέ ρε ται ὁ δι ωγ μός τῆς Ἐκ κλη σί ας 
τῶν Ἱ ε ρο σο λύ μων καί «Σαῦ λος ἐ λυ μα ί νε το τήν ἐκ-

3 Βλ. Λουκ. 10,25-36.
4Λεπτομέρειες γιά τίς μορφές τῆς «ἑτεροφοβίας», βλ. 
Memmi A., Le racisme, Paris 1982, σσ. 115118, 205210.
Κα τά τήν ἄ πο ψη τοῦ L e on P o l i a k ov στά κεί με να τῆς Πα
λαι ᾶς Δι α θή κης o ἱ ἀρ χι κές ἰ δέ ες γιά τήν παγ κο σμι ό τη τα 
τοῦ Θε οῦ ἔρ χον ται σέ φα νε ρή ἀν τί θε ση μέ τήν ἀ πό λυ τη 
το πο θέ τη ση τῶν Ἑ βραί ων ἀ πέ ναν τι στά Ἔ θνη. Ἡ ἀν τί θε
ση πε ρι κλεί ει στό βά θος μιά χρο νο λο γι κή με τά βα ση ἀ πό 
ἕ να ἀρ χι κό ἐ πί πε δο, ὅ πως εἶ ναι τό ἐ πί πε δο τῆς Γε νέ σε ως, 
μέ ἐμ φα νεῖς οἰ κου με νι κές ἰ δέ ες, σέ ἕ να με τα γε νέ στε ρο, 
ὅ πως εἶ ναι λ.χ. τό ἐ πί πε δο τοῦ Ἄ σμα τος (1, 56) ἤ τῆς Ἰ ου
δίθ (16, 23,17) μέ ἤ δη δι α μορ φω μέ νες ἀν τι λή ψεις φυ λε
τι σμοῦ (βλ. «B r è ve h i s t o i re d es h i é r a r c h i es r a c i a l es», ὅ.π., 
σ. 71). Ἡ ἀ να φο ρά σέ ἀ πό κρυ φα εὐ αγ γέ λια τῆς πρω το χρι
στι α νι κῆς πε ρι ό δου δέν ἀ πο τε λεῖ ἀ σφα λή μέ θο δο προ
σεγ γί σε ως τοῦ αὐ θεν τι κοῦ πνεύ μα τος τῆς Ἐκ κλη σί ας, γι’ 
αὐ τό ἄλ λω στε καί τά ἀ πό κρυ φα ἤ ψευ δε πί γρα φα πα ρά 
τίς ὁ ρι σμέ νες ὀρ θές θέ σεις τους ἀ πο κλεί στη καν ἀ πό τόν 
Κα νό να τῆς Και νῆς Δι α θή κης (βλ. L o v s ky F., L’ a n t i s é m
i t i s me c h r é t i en. T e x t es c h o i s is et a n n o t és, P a r is 1970, σ. 
351). Ἐ ξάλ λου, ἡ ἐ πι σή μαν ση ἑ νός ἰ δι αί τε ρου ἀν τι ση μι τι
σμοῦ σέ πε ρι στα τι κές ὁ μι λί ες ἤ σέ ἀ πο λο γη τι κά κεί με
να ὁ ρι σμέ νων ἐκ κλη σι α στι κῶν συγ γρα φέ ων καί Πα τέ ρων 
τῆς Ἐκ κλη σί ας εἶ ναι οὐ σι α στι κά ἐ πι φα νεια κή, ἀ φοῦ, ὡς 
γνω στόν, ἡ Ἐκ κλη σί α ἀ πο τε λεῖ κα τά ἕ ναν τρό πο προ έ
κτα ση τῆς Συ να γω γῆς καί ὁ ἀρ χι κός πυ ρή νας της ἦ ταν ὁ 

κύ κλος τῶν (Ἑ βραί ων) μα θη τῶν τοῦ Ἰ η σοῦ. Ἡ ἐ πι τί μη ση 
τῶν Ἑ βραί ων, πού ἀ πο τε λεῖ καί τό ἐ πί μα χο ση μεῖ ο, ἔ χει 
παι δα γω γι κή καί ἀ πο λο γη τι κή ση μα σί α. Προ βάλ λε ται 
στούς πι στούς, γιά νά συ νει δη το ποι ή σουν τήν τρα γι κό
τη τα τοῦ Ἰσ ρα ήλ, πού σκό τω σε τόν Μεσ σί α του καί ἔ χα
σε τή δυ να τό τη τα τῆς σω τη ρί ας του, καί ἀ πο σκο πεῖ στήν 
εὐ αι σθη το ποί η ση τῆς συ νει δή σε ως τῶν Χρι στια νῶν πά
νω στό κεν τρι κό γε γο νός τῆς ἐ ναν θρω πή σε ως τοῦ Θε οῦ 
Λό γου, πού πα ρα νό η σε ὁ «ἐ κλε κτός λα ός» τοῦ Θε οῦ. Ἡ 
ἐ πι τί μη ση, μέ τήν ἐλ πί δα ἀ να νή ψε ως καί ἀ πο δο χῆς τῆς 
πί στε ως στόν Μεσ σί α Χρι στό, ἀ πευ θύ νε ται καί στούς 
ἀ με τα νό η τους Ἑ βραί ους πού συ νε χί ζουν νά μά χον ται τήν 
Ἐκ κλη σί α (ἐ κτε νή ἀ νά πτυ ξη τῶν θέ σε ων τῆς ‘ Ορ θο δό ξου 
Πα ρα δό σε ως βλ. Ἰ ω. Χρυ σο στό μου, Λό γοι κα τά Ἰ ου δαί ων 
18, PG 48, 843942). Γιά τίς λε πτο μέ ρει ες τῆς ἀν τι ι ου δα
ϊ κῆς πρα κτι κῆς πού ση μει ώ νον ται σέ δι ά φο ρες φά σεις 
τῆς ἱ στο ρί ας τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ βλ. F o n t e t te (de) F., H i s t
o i re de ĺ  a n t i s é m i t i s me, P a r is 1982.
5 Περισσότερα βλ. Hiernaux J., «De ĺ  individu à la 
population: ĺ  anthropobiologie», La science face au 
Racisme (συλλογικό, ἔκδ. Complexe), Paris 1982, σ. 117 κ.ἑ. 
Ἀναλυτική περιγραφή καί ἑρμηνεία τῶν βιολογικῶν θεω
ριῶν σέ σχέση μέ τό φαινόμενο τοῦ πολιτιστικοῦ ἐλιτι
σμοῦ βλ. στό ἄρθρο τοῦ Jacquard A., «Biologie et théories 
des «élites»», La science face au Racisme, σσ. 1454.
6 Πράξ. 7,60
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κλη σί αν κα τά το ύς οἴ κους εἰ σπο ρευ ο μέ νος σύ ρων τε 
ἄν δρας καί γυ ναῖ κας πα ρε δί δου εἰς φυ λα κήν»7. Λί
γο πι ό κά τω στήν ἀρ χή τοῦ 9ου Κε φα λα ί ου «προ-
σελ θών τῷ ἀρ χι ε ρεῖ, ᾐ τή σα το πα ρ ’ αὐ τοῦ ἐ πι στο λάς 
εἰς Δα μα σκόν πρός τάς συ να γω γάς, ὅ πως ἐ άν τι νάς 
εὕ ρῃ τῆς ὁ δοῦ ὄν τας, ἄν δρας τε καί γυ ναῖ κας, δε δε-
μέ νους ἀ γά γῃ εἰς Ἱ ε ρου σα λήμ»8. Τό «κα θ’ ὑ περ βο-
λήν» μί σος με τέ τρε ψε τόν νε α ρό ἱ ε ρο σπου δα στή 
τῶν Γρα φῶν σέ φα να τι κό δι ώ κτη ἀ θώ ων «ἄλ λων». 
Δέν ἔ χει μά θει νά ἀ γα πᾶ, γι ‘ αὐ τό καί θε ω ρεῖ τόν 
«ἄλ λο» ἐ πι κίν δυ νο. Αὐ τό εἶ ναι ἡ ξε νο φο βί α. 

Κι ἡ ὑ πέρ βα ση; Τό θαῦ μα τῆς ἐ σω τε ρι κῆς 
με τα βο λῆς. Ἀ πό τή στι γμή ἐ κε ί νη ὁ «ἄλ λος» ὀ νο
μά ζε ται ἀπό τόν νῦν Παῦλο «πλη σί ον», «ἀ δελ-
φός», «συ νερ γός», «κοι νω νός», «συ στρα τι ώ της», 
«τέ κνον ἀ γα πη τόν», «υἱ ός Θε οῦ». Ἡ προ σφώ νη
ση δέν ἐμ πο δί ζε ται ἀ πό θρη σκευ τι κές, ἐ θνι
κές, φυ λε τι κές ἤ ἄλ λες ἑ τε ρό τη τες. Ἐ ξα γι ά ζε ται 
στήν μυ στη ρια κή ἑ νό τη τα τῆς Ἐκ κλη σί ας, πού 
συ νέ χε ται ἀ πό τήν πα ρου σί α τοῦ Πα ρα κλή του. 
Στήν Ἐ πι στο λή Πρός Ρω μα ί ους, ὁ με τα μορ φω
μέ νος Παῦ λος γρά φει: «Μη δε νί μη δέν ὀ φε ί λε τε εἰ 
μή τό ἀ γα πᾶν ἀλ λή λους· ὁ γάρ ἀ γα πῶν τόν ἕ τε ρον 
νό μον πε πλή ρω κε. .. καί εἴ τις ἑ τέ ρα ἐν το λή, ἐν το ύ-
τῳ τῶ λό γῳ ἀ να κε φα λαι οῦ ται, ἐν τῷ ἀ γα πή σεις τόν 
πλη σί ον σου ὡς σε αυ τόν. Ἡ ἀ γά πη τῷ πλη σί ον κα-
κόν οὐκ ἐρ γά ζε ται· πλή ρω μα οὖν νό μου ἡ ἀ γά πη»9. 
Ὁ ξέ νος, κι αὐ τός ὁ ἐ χθρός γί νε ται ἀ δελ φός. Προ-
νό μια ἤ ἐλ λε ί ψεις, ἀ ξι ώ μα τα ἤ τα πει νή κα τα γω γή, 
δι α φο ρές θρη σκε ί ας, φυ λῆς, γνώσεων ἤ ἀξιωμάτων 
ἐ ξα φα νί ζον ται μπρο στά στήν ἀ πό λυ τη ἀ ξί α τῆς εἰ-
κό νας τοῦ ζων τα νοῦ Θε οῦ πού εἶ ναι ὁ «ἄλ λος»10.   

Κά τω ἀ πό τήν προηγούμενη προ ο πτι κή ἡ 
ἐκ παι δευ τι κή δι α δι κα σί α ἀ πο κτᾶ μιά «ἄλ λη» 
δι ά στα ση. Ὁ «ἄλλος» καί οἱ «ἄλλοι» δέν εἶναι 
ξένοι, ἔστω κι ἄν εἶναι ἀλλοεθνεῖς ἤ ἀλλόθρη
σκοι. Ἐδῶ ἔχουμε μιά κοι νω νί α προ σώ πων, μέ 
ὁ ρι ζόν τια θέ α ση, κοι νω νι κό τη τα καί ἀ πο δο χή. 
Κα τα κό ρυ φες ἀν τι λή ψεις αὐ θεν τί ας, γνώ σε ων 
ἤ προ νο μί ων ἀ το νοῦν καί δί νουν τή θέ ση τους 
σέ ἁ πλό τη τα ἐ πι κοι νω νί ας, σέ εὐ γε νι κή ἀ μοι
βαι ό τη τα, σέ συ νε τή αὐ το συγ κρά τη ση, σέ κε
νωτικές θυσίες, σέ δυ να τές φι λί ες, σέ ἐκδήλωση 
ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης. Ὅ λοι ἔ χου με προ σω πι
κές ἐμ πει ρί ες καί μνῆ μες ἀ πό κά θε βαθ μί δα τῆς 
ἐκ παί δευ σης πού πε ρά σα με. 

Στήν πρώ τη συ νάν τη ση μέ τή γνώ ση, πα ρα
μέ νουν ἀ λη σμό νη τα τά πρό σω πα καί ἡ στά ση 

τῶν νη πι α γω γῶν. Κά ποι ες δέν ἤ ξε ραν νά ἀ γα
ποῦν. Σκλη ρό τη τα λό γου, πα γω μέ νο βλέμ μα, 
ἀ τμό σφαι ρα φό βου, καί δέν ἀ κού στη κε γι’ αὐτές 
κα λή λέ ξη ἀ πό κά ποι ο νή πιο. Πολ λά μι κρά τό τε 
στό πρό σω πό τους μί ση σαν τό πε ρι ε χό με νο καί 
τή λέ ξη σχο λεῖ ο. Τε λι κά δέν τίς ἀ γά πη σαν οὔ τε 
τά σαρ κι κά τους παι διά. Κι οἱ ἄλ λες; ἀ λη σμό
νη τες. Ἔ γι ναν οἱ δεύ τε ρες μη τέ ρες. Μᾶς πέ ρα
σαν συγ κλο νι στι κά στοι χεῖ α ἀ γά πης, συ ναλ λη
λί ας, χα ρᾶς, παι χνι διοῦ, ἐλευθερίας, εὐ γέ νειας 
καί δι ά θε σης γιά γράμ μα τα. Κι οἱ φι λί ες μας 
ἀ πό τό τε δέν ἔ σβη σαν μέ τά χρό νια. Τά ἴ δια συ
ναι σθή μα τα μας συ νό δευ σαν καί στό Δη μο τι κό. 
Κι ἐ κεῖ δά σκα λοι καί δά σκα λοι. Κά ποι ους καί 
κά ποι ες δέν θέ λου με νά τούς θυ μό μα στε. Ἕ να 
πλῆ θος ἀ πό σκω πτι κά πα ρω νύ μια κά θι σε πά
νω στά πραγ μα τι κά τους ὀ νό μα τα, κι ἔτσι τε
λι κά ξε χά στη καν κι ἔ μει ναν μό νο τά σκω πτι κά 
τους, πού δεν θυμόμαστε σέ ποιούς ἀνῆκαν. Κι 
οἱ ἄλ λοι; δέν ξε χνι ῶν ται μέ τί πο τα. Μᾶς πῆ ραν 
ἀ πό τό χέ ρι καί μέ τήν ἁ πλό τη τα, τήν κα λο σύ νη 
καί τήν ἀ κά μα τη ἐ πι μο νή τους μᾶς δί δα ξαν, μᾶς 
μόρ φω σαν, μᾶς μύ η σαν στή ζω ή καί μᾶς σφρά
γι σαν μέ ἀ ξί ες, εὐ γε νι κά ὁ ρά μα τα καί ἀ πλη σί α
στες οὐ το πί ες  κι αὐ τές χρει ά ζον ται. 

Τό Γυ μνά σιο καί τό Λύ κει ο εἶ ναι τώρα ὁ 
κα τ’ ἐ ξο χήν χῶ ρος τῆς ἐκ παι δευ τι κῆς δρά σης, 
ἐ πι κοι νω νί ας, εὐ θύ νης, ἁρ μο δι ο τή των, ἐ παγ
γελ μα τι κῆς ἐ ξέ λι ξης, συ νύ παρ ξης μέ συ να δέλ
φους ἄλ λων ἀν τι κει μέ νων, ἄλ λου φύ λου, ἄλ λης 
προ έ λευ σης, ἄλ λων οἰ κο γε νεια κῶν σχέ σε ων καί 
προ βλη μά των καί ἄλ λης προ σω πι κῆς ψυ χο σύν
θε σης, ἀ γω γῆς, παι δεί ας καί ὁ ρα μα τι σμῶν. Ἐδῶ 
διακρίνονται τρία ἐπίπεδα ἐπικοινωνίας. 

7 Βλ. 8, 3.
8 Βλ. 9,12.
9 Βλ. 13,810
10 Αὐτή τή συγκλονιστική ἀλήθεια μᾶς ἀποκαλύπτουν 
τά λόγια τοῦ Παύλου: «Πάντες γάρ υἱοί Θεοῦ ἐστε διά 

τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γάρ εἰς Χριστόν 
ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος 
οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι 
ἄρσεν καί θῆλυ· πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῶ 
Ἰησοῦ» Γαλ. 3, 2628.
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Τό πρῶτο, καθαρά παιδευτικό, δίδει τή δι
δακτική θέση σέ σχέση «μέ τούς μαθητές σας», 
ἀλλά δέν μπορεῖ νά ἀποσπαστεῖ ἀπό τή σχέση 
μέ τά ἄλλα ἐπίπεδα, δηλαδή «μέ τούς ἄλλους 
συναδέλφους», καί βέβαια μέ «τή διοικητική δομή 
τῆς μονάδας πού ὑπηρετοῦμε» καί τήν ἀντίστοι
χη, ἐκείνην «τῆς εἰδικότητάς μας».   

Τό πρῶ το ἐ πί πε δο, χα ρα κτη ρι στι κά δύ σκο
λο καί τρα χύ σή με ρα, συν δέ ε ται μέ πλῆ θος πα
ρα γόν των. Θά ση μει ώ σου με τή δε δο μέ νη κρί ση 
τῆς αὐ θεν τί ας, πού πλήτ τει τό μά θη μα, τήν ἡ λι
κί α καί τά προ βλή μα τα τῆς προ ε φη βεί ας καί τῆς 
ἐ φη βεί ας τῶν μα θη τῶν, τίς ἀ κραῖ ες κοι νω νι κές 
καί πο λι τι στι κές προ κλή σεις τῶν και ρῶν μας, τήν 
ἐ ξοι κεί ω ση τῶν νέ ων μέ τά τε χνο λο γι κά προ ϊ όν τα 
καί συ νή θως τήν ἔλ λει ψη συ νερ γα σί ας τοῦ Σχο
λεί ου μέ ἀρ κε τούς ἀ πό τούς γο νεῖς τῶν μα θη τῶν. 

Ἐ δῶ τό κέν τρο τοῦ βά ρους τῆς δι δα σκα λί
ας πέ φτει στόν Κα θη γη τή, μέ τήν προ ε τοι μα
σί α γιά τήν κα τά κτη ση τοῦ ἀν τι κει μέ νου του, 
τή χρή ση δι ε πι στη μο νι κῶν ἐ πι χει ρη μά των, τήν 
ἐ πι κου ρι κή βο ή θεια τῶν νέ ων τε χνο λο γι ῶν καί 
κυ ρί ως τήν κα λο σύ νη, τήν ἁ πλό τη τα, τό μεράκι, 
τήν εὐ γέ νεια καί τό ἐν δι α φέ ρον γιά τά προ σω
πι κά προ βλή μα τα τοῦ μα θη τῆ. Ἔ χει με γά λη ση
μα σί α νά νι ώ σει ὁ μα θη τής ὅ τι ὁ Κα θη γη τής του 
εἶ ναι πέ ρα ἀ πό δά σκα λος καί ἔν τι μος φί λος, 
πού σέ βε ται τόν δι ά λο γο καί τήν ἀ ξι ο πρέ πεια 
τῶν μα θη τῶν του. Ἡ γνώ ση τῶν μι κρῶν ὀ νο μά
των, ἡ συμ πα ρά στα ση σέ κρί σι μες στιγ μές, ἡ ἔλ
λο γη ἐ πι εί κεια, ἡ ἐ χε μύ θεια κι ἡ ἔκ φρα ση ἐμ πι
στο σύ νης εἶ ναι ἰ σχυ ρά στη ρίγ μα τα γιά τήν ἀ πο
δο χή τοῦ Θε ο λό γου ἀ πό τούς μα θη τές του. 

Ὁ μα θη τής ὡς «πλη σί ον» εἶ ναι ἀ νάγ κη νά 
ἀ πο κτή σει θέ ση στίς μέ ρι μνες, στίς φρον τί δες, 
στόν χρό νο καί στήν καρ διά μας. Ἐ λά χι στο ἐν
δι α φέ ρον καί ἐ κτί μη ση ἔ χουν ἐ πι τύ χει νά με τα
μορ φώ σουν ἐ πα να στά τες καί νά ἀ πο κα λύ ψουν 
μέσα τους συγ κλο νι στι κές ποι ό τη τες. Ἀντίθετα, 
ὑπερβολές αὐ στη ρό τη τας, εἰ ρω νι κά σχό λια καί 
δι α φο ρε τι κά μέ τρα κρί σης τῶν κα λῶν ἤ τῶν μέ
τρι ων μα θη τῶν ἀ πό τόν Κα θη γη τή, μει ώ νουν 
τό κῦ ρος, τήν ἀ ξι ο πρέ πεια καί τόν ρό λο του ὡς 
«ἡ γέ τη» καί «ρυθ μι στῆ» τῆς ἐπικοινωνίας στήν 
ἐκ παι δευ τι κή κοι νό τη τα τῆς τάξης.

Τό δεύ τε ρο ἐ πί πε δο ὁ ρι ο θε τεῖ τίς σχέ σεις 
μας μέ τούς συ να δέλ φους. Ἐ δῶ γε νι κές ἀρ χές 
καί γραμ μές εἶ ναι πράγ μα τα ἀ νέ φι κτα. Ἕ να 
ἀ τέ λει ω το πλῆ θος δι α φο ρῶν φορ τί ζει τήν προ
σω πι κό τη τα καί ἰ σχυ ρο ποι εῖ τήν ἰ δι αι τε ρό τη τα 

τοῦ κα θε νός. Ἄλ λω στε κι αὐ τή ἡ κοι νω νι κό τη
τα, γιά νά λει τουρ γή σει, χρει ά ζε ται νά ἐν το πί
σει συγ γε νή στοι χεῖ α πού θά φέ ρουν τίς ἑ τε ρό
τη τες πιό κον τά σέ φι λί ες καί ἀμοιβαῖες συμ πά
θει ες. Ὅ μως ἡ μεί ω ση τῶν ἀ πο στά σε ων μέ τόν 
«ἄλ λο», μέ κάθε θυσία, στήν προ ο πτι κή μιᾶς 
τρο πι κῆς ἐγ γύ τη τας πού θα τόν φέ ρει καί θά 
τόν κά νει «πλη σί ον» μας εἶ ναι εἰ δι κά γιά τόν Θε
ο λό γο Κα θη γη τῆ κα θῆ κον, ὑποχρέωση, εὐ θύ νη 
καί κρι τή ριο τῆς πνευ μα τι κῆς του ταυ τό τη τας. 
Ἡ πρω το βου λί α δική μου, δική μας. Ἡ ἀ πο δο χή 
ἤ ἡ ἄρ νη σή της τοῦ «ἄλλου», τῶν «ἄλ λων».

Τό τρί το ἐ πί πε δο, «ἡ θέ α ση τῆς ἐ ξου σί ας» 
κρύ βει πολ λά. Συ νή θως χτί ζει ἤ ἀ φή νει πί σω του 
ὄ νει ρα, φι λο δο ξί ες, προ σμο νές, πι κρί ες, ὑ περ
βο λές, λά θη, θυ σί ες, ἀ χα ρι στί ες, ἐ γω ι σμούς καί 
ἀ γνω μο σύ νες· σπά νια ἀ να γνώ ρι ση. Εἶ ναι ἡ δυ
σκο λί α νά δι και ο λο γή σεις τούς ἄλ λους, νά πι
στέ ψεις σ’ αὐ τούς, κι ἀ κό μη ἡ ἔν τι μη πα ρα δο χή 
ὅ τι κά που ὑ πο λεί πε σαι. Στήν πυ ρα μί δα τῆς δι οί
κη σης καί τῶν προ νο μί ων ὅ λοι ἐ πι θυ μοῦν τό μέ
γι στο ἤ τό πιό κον τά στήν κο ρυ φή. Αὐ τή ἡ θέ α ση 
τῆς κο ρυ φῆς εἶ ναι μό νο προσ δο κί α τῶν κά ποι ων 
προ νο μί ων τῆς ἐ ξου σί ας, ἀ φοῦ γνω ρί ζου με κα λά 
ὅ τι ἡ ἀ λη θι νή ἐ ξου σί α εἶ ναι «δι α κο νί α» καί «δου-
λι κή ὑ πη ρέ τη ση τοῦ ἄλ λου». Θυ μη θεῖ τε τήν ἀ πάν
τη ση του Κυ ρί ου στούς ἀ δελ φούς Ἰ ά κω βο καί 
Ἰ ω άν νη, ὅ ταν τοῦ ζή τη σαν «δύ ο θέ σεις δί πλα του 
στήν αὐ ρια νή Βα σι λεί α του». Ἡ ἀ πάν τη ση: «Οὐκ 
οἴ δα τε τί αἰ τεῖ σθε. . .» καί ἡ συ νέ χεια: «ὅς ἐ άν θέ λῃ 
γε νέ σθαι μέ γας ἐν ὑ μῖν, ἔ σται ὑ μῶν δι ά κο νος, καί 
ὅς ἄν θέ λῃ ὑ μῶν γε νέ σθαι πρῶ τος, ἔ σται πάν των 
δοῦ λος ...»11.  Ἡ λεπτομέρεια αὐτή δέν ἀφήνει πε
ριθώρια γιά συζήτηση καί σχολιασμούς. 

Τό «ἐπάγγελμα» τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ εἶναι 
σταυρός. Εἶναι ἕνας δρόμος ἀδιάκοπης προ
σφορᾶς μέ θυσίες, ἀδιέξοδα, ἐμπόδια καί σύγ
χρο νες δυ σκο λί ες πού τόν κά νουν δυ σκο λό τε ρο. 
Ὅ μως ἡ συ ναί σθη ση τῆς εὐ θύ νης γιά τόν «ἄλ-
λο», στήν προ ο πτι κή νά γί νου με «πλη σί ον» του, 
τόν φορ τί ζει μέ μιά ἐλ πι δο φό ρα σταυ ρι κό τη τα, 
αὐ τήν τῆς Ἐκ κλη σί ας, πού θυσιάζεται ἐπειδή 
προσ δο κᾶ τό κα λύ τε ρο. «Ἡ Ἐκ κλη σί α», κι ἐ μεῖς τά 
μέ λη της, πού δι α κο νοῦ με τήν παι δεί α, δέν σώ ζου με 
τόν κό σμο ἐ πι βάλ λον τας σέ αὐ τόν τίς ἀρ χές της, ἀλ-
λά προσ λαμ βά νον τάς τον στήν και νή κτί ση. Ὁ ρό λος 
μας δέν εἶ ναι ἀν τα γω νι στι κός οὔ τε με ταρ ρυθ μι στι-
κός, ἀλ λά με τα μορ φω τι κός καί ἀ να και νι στι κός. .. Τό 
πνεῦ μα τῆς Ἐκ κλη σί ας καί ἡ πνευ μα τι κή ζω ή τῶν 
με λῶν της εἶ ναι ἡ δύ να μη πού μπο ρεῖ νά με τα μορ-
φώ σει καί νά ἀ να και νί σει ὁ λό κλη ρο τόν κό σμο»12.  ■

11 Μάρκ. 10,3945.
12 Πρβλ. Γ. Ἰ. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ἠθική Ι, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 57 κ. ἑ.
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l Της Ελένης Χριστινάκη
Καθηγήτριας Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ

π ρ ό δ ρ ό μ ό ς

της
Καινης ΔιαθηΚης

το άρθρο αυτό θα ασχοληθώ με τη Βίβλο 
και ιδιαίτερα με το μέρος εκείνο που λέ-
γεται παλαιά διαθήκη, και θα είμαι ευ-
τυχής αν μπορέσω  μέσα σε λίγες σελίδες 
να καταφέρω, να  νοιώσετε ότι δεν είστε 

ξένοι με αυτό το Βιβλίο και ότι υπάρχει μια θέση 
μέσα στη καρδιά σας γι’ αυτό. Έστω και αν μερικοί 
θα σας πουν ότι λέει παραμύθια και μάλιστα παρα-
μύθια ξένα, που έχουν γραφεί για ξένους και μάλι-
στα τους Εβραίους, δηλαδή τη μυθολογία τους. 

Αρχίζοντας, θα ήθελα να πω με λίγα λόγια  τι 
σημαίνει διαθήκη και τι παλαιά διαθήκη. προέρ-
χεται από τον εβραϊκό όρο «μπερίθ» που σημαίνει 

στην κυριολεξία «συμμαχία», «συνθήκη», «σύμ-
βαση», «συμφωνία», και αποδίδεται από τους μετα-
φραστές της Ελληνικής Βίβλου  με το αντίστοιχο 
ελληνικό «διαθήκη». Ως γνωστό, η λέξη διαθήκη, 
εκτός από την αρχαία έννοιά της ως «συνθήκη», 
εκφράζει και την τελευταία θέληση του ανθρώ-
που για τη διάθεση των υπαρχόντων του μετά 
θάνατο. με τη διπλή αυτή έννοια  χρησιμοποιεί-
ται στη θρησκευτική γλώσσα και σε αναφορά με 
το περιεχόμενό της π.δ.. Εδώ πρόκειται πράγματι 
για μία κοινή κατά τα άλλα συνθήκη, όπου όμως 
εξαίρεται η θέληση του ενός από τα δύο συμβαλλό-
μενα μέρη, του Θεού. ό όρος π.δ. δηλώνει λοιπόν 

η
Παλαια ΔιαθηΚη 
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π ρ ό δ ρ ό μ ό ς

της
Καινης ΔιαθηΚης

τη συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ του 
Θεού και των πατριαρχών και στη συνέχεια του 
ισραηλιτικού λαού και ερμηνεύει το θέλημα του 
πρώτου να λυτρώσει  τον άνθρωπο από την αμαρ-
τία και να τον φέρει και πάλι σε μια ζωή κοινωνίας  
μαζί  του. Είναι μία ιδιότυπη συνθήκη φιλίας, που 
δεν πρέπει ασφαλώς να εννοηθεί ως συμφωνία με-
ταξύ ίσων, αφού η σύναψη ανήκει αποκλειστικά 
και μόνο στη Θεία πρωτοβουλία και καθορίζει την 
ειδική σχέση του Θεού πατέρα και του υιού που 
είναι ο Ισραήλ και κατ’ επέκταση  η ανθρωπότη-
τα,  καθ’ ότι απευθύνεται σε όλους τους ανθρώ-
πους. ςε αυτή ακριβώς τη σχέση στηρίζεται και η 
ουσιαστική διαφορά της από ανάλογες συνθήκες 
υποτελείας, όπου ο ισχυρός υποσχόταν προστασία 
στον αδύνατο συμβαλλόμενο με την υποχρέωση 
να τον υπηρετεί, στη σχέση δηλαδή του στοργικού 
πατέρα και του πρωτότοκου υιού (Εξ. 4,22,.. «τάδε 
λέγει κύριος υἱὸς πρωτότοκός μου Ισραήλ») και 
όχι άρχοντα και δούλου. Είναι λοιπόν μία ελεύθε-
ρη δωρεά του Θεού προς τον Ισραήλ. Για να γίνει ο 
φορέας του σωτηριώδους θείου σχεδίου, ο μεσίτης 
λαός για την αποκατάσταση των δεσμών του αν-
θρωπίνου γένους με το δημιουργό του, που είχαν 
διαρραγεί εξαιτίας του αμαρτήματος των πρωτο-
πλάστων.

ό όρος π.δ. χρησιμοποιείται παράλληλα και 
για το χαρακτηρισμό της συλλογής των ιερών βι-
βλίων, τα οποία, ως αυθεντικά κείμενα της θείας  
αποκαλύψεως, ως θεόπνευστες γραφές περιέχουν 
τις αρχές και τους όρους της διαθήκης- συμφωνίας 
αυτής. 

ςυχνά ακούγονται στην Ελληνική Κοινωνία 
δύο ερωτήματα σχετικά με την παλαιά διαθήκη: 

Το πρώτο ερώτημα είναι «γιατί να διδασκόμα-
στε και να μελετάμε την παλαιά διαθήκη, αφού 
αυτή είναι η ιστορία των Εβραίων;».

 Η απάντησή μου είναι ότι η παλαιά διαθή-
κη δεν είναι η ιστορία των Εβραίων, απλά είναι η 
ιστορία όλης της ανθρωπότητας, αφού το κύριο 
πρόσωπο που δρα σε όλες της σελίδες της είναι ο 
ΘΕός. Θεός όλων των ανθρώπων, ΕΝΑς. ςήμερα 
που όλος ο κόσμος μιλά για “παγκοσμιοποίηση” 
μια παγκοσμιοποίηση που βέβαια δεν έχει καμία  
μα καμία σχέση με αυτή που μας διδάσκει η Γραφή. 
Η παλαιά διαθήκη γίνεται ακόμη πιο επίκαιρη, 
γιατί ο Θεός της είναι Θεός παγκόσμιος, Θεός πα-
τέρας όλων των ανθρώπων, αφού όλοι οι άνθρωποι 
είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού -πατέρα. με αυτή 
λοιπόν την έννοια, η παγκοσμιοποίηση θα προσέ-
φερε πολλά στην ανθρωπότητα, διότι ένας πατέρας 

κατανοεί τις ιδιαιτερότητες των παιδιών του και 
δεν προσπαθεί  να τις ισοπεδώσει επειδή ξέρει πολύ 
καλά ότι δεν μπορούμε όλοι να γίνομε ένα έθνος 
ή ένας λαός. μελετώντας τις σελίδες της π.δ. θα 
δούμε ότι ο Θεός της ενδιαφέρεται, όχι μόνο για 
τους Ισραηλίτες που είναι ο πρωτότοκος λαός του 
(Εξ. 4,22,.. «τάδε λέγει κύριος υἱὸς πρωτότοκός 
μου Ισραήλ»), αλλά για όλους τους ανθρώπους.  Η 
παγκοσμιότητα του Θεού ξεκινάει από την αρχή 
της δημιουργίας του κόσμου. ό Θεός δημιούργη-
σε το ςύμπαν και μέσα σε αυτό τοποθέτησε τον 
άνθρωπο ως την κορωνίδα των δημιουργημάτων 
του. Του  έφτιαξε το ειδυλλιακό περιβάλλον, τον 
παράδεισο. Είναι λοιπόν ο Θεός δημιουργός του  
«ουρανού και της γης, όλων των ορατών και των 
αοράτων».

με την πτώση και την αμαρτία, ο άνθρωπος 
απομακρύνεται από το Θεό, και με τον πύργο της 
Βαβέλ δημιουργούνται τα έθνη. ό Θεός όμως πα-
ραμένει πατέρας όλων των εθνών. ό άνθρωπος 
είναι που χάνει μέσα στην ιστορία τον δημιουργό 
του. ό Θεός ήταν, είναι και θα είναι Θεός όλων των 
ανθρώπων, Θεός παγκόσμιος. Η παγκοσμιότητα 
του Θεού θεμελιώνεται μέσα από τις σελίδες της 
παλαιάς διαθήκης. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα είναι  η κλήση από τον Θεό του Αβραάμ και η 
σύναψη της διαθήκης του. διαθήκη, συμφωνία, 
υπόσχεση που δίνει ο Θεός στον Αβραάμ ότι θα τον 
κάνει «πατέρα πλήθους εθνών» και όχι ενός έθνους. 
Εξ άλλου, μελετώντας την π.δ., από τον τρόπο που 
εκθέτονται τα διάφορα γεγονότα και περιστατικά, 
αποδεικνύεται ότι, ενώ αρχικά το βιβλίο αυτό μιλά 
για όλη την ανθρωπότητα, μην ξεχνάμε το στίχο 
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με τον οποίο ξεκινά «ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν». μιλά λοιπόν το βιβλίο αυτό 
για το Θεό που δημιούργησε και τον ουρανό και τη 
γη και όλα όσα υπάρχουν πάνω στη γη και στον 
ουρανό από πάνω. μετά όμως από πολλά περιστα-
τικά που μας διηγείται και δεν αναφέρεται στους 
Εβραίους, κάποια δεδομένη στιγμή φαίνεται να 
ακολουθεί πράγματι την  ιστορία ενός λαού, αυτού 
των Εβραίων. ςιγά - σιγά  όμως αρχίζουν και εμ-
φανίζονται, με τρόπο πραγματικά θαυμαστό, και 
άλλοι λαοί (Χαναναίοι, Αιγύπτιοι, Φερεζαίοι, Ευ-
αίοι, Χετταίοι, Φιλισταίοι, Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι, 
Έλληνες κ.ά.), οι ιστορίες των οποίων περιπλέκο-
νται και αλληλοπεριχωρούνται, με αποτέλεσμα να 
έχουμε στο τέλος μία κοινή ιστορία όλων των αν-
θρώπων από την οποία όλα τα στοιχεία είναι απα-
ραίτητα και τίποτα δεν μπορεί να αφαιρεθεί. 

Η αλήθεια της παγκοσμιότητας γίνεται αισθη-
τή από την ίδια την παλαιά διαθήκη. Ενώ η δια-
θήκη του Θεού  αρχικά απευθύνεται «σε πλήθος 
εθνών», σταδιακά αρχίζει να συσπειρώνεται γύρω 
από τον Ισραήλ ως  «περιούσιο λαό» και ασχολείται 
με την ιστορία του λαού αυτού. Η αλήθεια όμως της 
παγκοσμιότητας του Θεού της παλαιάς διαθήκης 
δεν δέχεται τέτοιες συσπειρώσεις. Χαρακτηριστι-
κότατο παράδειγμα από τα πολλά  που θα μπορού-
σε κανείς να αναφέρει είναι η ιστορία του προφήτη 
Ιωνά, ο οποίος στάλθηκε από το Θεό για να κηρύξει 
στην Νινευή, πόλη της οποίας η κακία και αμαρτία 
είχε φθάσει μέχρι τον Θεό (Ιωνά 1:2). 

«Ανάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευή τὴν πό-
λιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτῇ ὅτι ἀνέβη ἡ 
κραυγὴ τῆς κακίας αὐτῆς πρός με». ό Ιωνάς όμως 
αρνήθηκε να κηρύξει στους άπιστους, έχοντας 
την αίσθηση αυτής της αποκλειστικότητας και 
συσπειρώσεως. ό Θεός όμως διά διαφόρων περιπε-
τειών, τον νουθετεί και τον παιδαγωγεί. Η πρώτη 
περιπέτεια εντοπίζεται στο ομώνυμο βιβλίο Ιωνά 
1,4-16, όπου ο Ιωνάς ταξιδεύει με πλοίο, όχι βέβαια 
προς την Νινευή αλλά προς αντίθετη κατεύθυνση 
για να ξεφύγει από τον Κύριο. Αλίμονό του, όμως, 
ποιός μπορεί να ξεφύγει  από το θέλημα Εκείνου 
που είναι φως και καλοσύνη εις τα ύψη του ου-
ρανού. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού του  (Ιωνά 
1:4) «Κύριος ἐξήγειρεν πνεῦμα εἰς τὴν θάλασσαν 
καὶ ἐγένετο κλύδων μέγας ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ τὸ 
πλοῖον ἐκινδύνευεν συντριβῆναι». Και τότε ο Ιω-
νάς ζητάει να τον ρίξουν στη θάλασσα για να κο-
πάσει η τρικυμία, αφού είχε συναίσθηση ότι είναι 
αυτός η αιτία της θαλασσοταραχής. ςτην συνέχεια 
το κείμενο (Ιωνάς 2,1), μας αφηγείται πώς ο Θεός 
σώζει τον Ιωνά από τον πνιγμό. «Καὶ προσέταξεν 
Κύριος κήτει μεγάλῳ(μεγάλο ψάρι) καταπιεῖν τὸν 
Ιωναν καὶ ἦν Ιωνας ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς 
ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας». Έτσι σώζεται από τον 
πνιγμό, βγαίνει με θαυματουργικό τρόπο στη 
στεριά και κατ’ εντολή του Θεού μεταβαίνει στη 
Νινευή (αυτή τη φορά υπάκουει στην εντολή του 
Θεού). Κηρύττει στη Νινευή, οι Νινευίτες ακούν 
με προσοχή όλα όσα ο Ιωνάς  τους είπε, πιστεύουν 
ότι ο Θεός θα τους τιμωρήσει, αν δεν αλλάξουν τρό-
πο ζωής, και αποφασίζουν, λαός και άρχοντες, να 
μετανοήσουν. Και τότε ο Θεός λέει στον Ιωνά ότι 
δεν θα τους τιμωρήσει. ό Ιωνάς όμως επηρεασμέ-
νος από την αντίληψη ότι ο Θεός είναι αποκλει-
στικά Θεός μόνο του Ισραήλ, στεναχωριέται για 
τη σωτηρία των κατοίκων της Νινευής, που ήσαν 
άπιστοι, φεύγει από την πόλη και πάει ανατολικά 
και κάθεται απέναντι από την πόλη για να δει αν ο 
Θεός θα κάψει την Νινευή ή όχι. Ενώ λοιπόν κάθε-
ται περίλυπος, τότε συμβαίνει το παράδοξο: «Καὶ 
ἐξῆλθεν Ιωνᾶς ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἐκάθισεν ἀπέναντι 
τῆς πόλεως καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ἐκεῖ σκηνὴν καὶ ἐκά-
θητο ὑποκάτω αὐτῆς ἐν σκιᾷ ἕως οὗ ἀπίδῃ τί ἔσται 
τῇ πόλει.  Καὶ προσέταξεν Κύριος ὁ θεὸς κολοκύνθῃ 
καὶ ἀνέβη ὑπὲρ κεφαλῆς τοῦ Ἰωνᾶ τοῦ εἶναι σκιὰν 
ὑπεράνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τοῦ σκιάζειν αὐτῷ ἀπὸ 
τῶν κακῶν αὐτοῦ καὶ ἐχάρη Ἰωνᾶς ἐπὶ τῇ κολοκύνθῃ 
χαρὰν μεγάλην  καὶ προσέταξεν ὁ Θεὸς σκώληκι ἑω-
θινῇ τῇ ἐπαύριον καὶ ἐπάταξεν τὴν κολοκύνθην καὶ 
ἀπεξηράνθη» (Ἰωνᾶ 4, 5-7). ό Ιωνάς βλέποντας ότι 
ξηράνθηκε η κολοκύνθη λυπάται πολύ, μέχρι θα-
νάτου.  πράγματι,  ο προφήτης μας ζητά να πεθάνει 
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γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει  την τόση καλοσύ-
νη του Θεού. ό Θεός, παρατηρώντας τη θλίψη του  
Ιωνά, απευθύνεται προς αυτόν,  ρωτώντας τον: 
«γιατί λυπάσαι για μια κολοκυθιά για την οποία 
ο ίδιος δεν μόχθησες καθόλου; και πώς θέλεις να 
μην λυπάμαι Εγώ  για την καταστροφή μιας τόσο 
μεγάλης πόλης με τόσους πολλούς ανθρώπους και 
ζώα που είναι δικά μου δημιουργήματα;».  «Καὶ 
εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς Ἰωνᾶν εἰ σφόδρα λελύπησαι σὺ ἐπὶ 
τῇ κολοκύνθῃ καὶ εἶπεν σφόδρα λελύπημαι ἐγὼ ἕως 
θανάτου.  καὶ εἶπεν Κύριος σὺ ἐφείσω ὑπὲρ τῆς κο-
λοκύνθης ὑπὲρ ἧς οὐκ ἐκακοπάθησας ἐπ᾽ αὐτὴν καὶ 
οὐκ ἐξέθρεψας αὐτήν ἣ ἐγενήθη ὑπὸ νύκτα καὶ ὑπὸ 
νύκτα ἀπώλετο.    Ἐγὼ δὲ οὐ φείσομαι ὑπὲρ Νινευῆ 
τῆς πόλεως τῆς μεγάλης ἐν ᾗ κατοικοῦσιν πλείους 
ἢ δώδεκα μυριάδες ἀνθρώπων οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν 
δεξιὰν αὐτῶν ἢ ἀριστερὰν αὐτῶν καὶ κτήνη πολλά» 
(Ιωνά 4, 9-11). 

Η διδασκαλία και το πνεύμα του βιβλίου αυ-
τού, καθώς και πολλών άλλων από τα βιβλία της 
π.δ. αποτελεί μια διαμαρτυρία κατά της αποκλει-
στικότητας του Ισραήλ. ςυγχρόνως είναι ένας 
ύμνος για την αγάπη του Θεού προς όλους τους αν-
θρώπους της γης ανεξάρτητα, αν είναι Ισραηλίτες 
ή όχι,  και προς το πνεύμα της παγκοσμιότητας. 

Το δεύτερο ερώτημα που συχνά διατυπώνεται 
είναι στενά συνδεδεμένο με το προηγούμενο. 

πιο συγκεκριμένα, «αφού έχουμε την Καινή 
διαθήκη, σε τι χρειαζόμαστε την παλαιά;». Αυτό 
το ερώτημα, για όσους βρίσκονται σε επαφή με τη 
ζωντανή μας εκκλησιαστική παράδοση, είναι χω-
ρίς ουσία, καθώς είναι πάρα πολλές οι αναφορές 
μας στην παλαιά διαθήκη κατά τη λατρευτική 
ζωή. Η «επαγγελία», «καλή αγγελία», που δόθηκε 
στην παλαιά διαθήκη για τη σωτηρία του ανθρώ-
που από την πτώση και την αμαρτία, εκπληρώθη-
κε και πραγματοποιήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού 
Χριστού στην Καινή διαθήκη. όι δύο λοιπόν δια-
θήκες αποτελούν μία αδιάσπαστη ενότητα. Η μία 
προϋποθέτει την άλλη και χωρίς την άλλη είναι 
ατελής και ελλιπής. Το γεγονός αυτό διατυπώθη-
κε επιγραμματικά στην αρχαία Εκκλησία και ήταν 
τόσο δυνατή αυτή η αίσθηση της αδιάσπαστης ενό-
τητας των δύο διαθηκών, ώστε να θεωρείται θε-
μελιώδης αρχή, φάρος για τον ερευνητή τόσο της 
παλαιάς διαθήκη όσο και της Καινής, ο λόγος του 
ιερού Χρυσοστόμου: «Προέλαβεν τήν Καινήν ἡ Πα-
λαιά, καὶ ἡρμήνευσε τὴν Παλαιὰν ἡ Καινή. Καὶ πολ-
λάκις εἶπον, ὅτι δὺο Διαθῆκαι καὶ δὺο παιδίσκαι καὶ 
δὺο ἀδελφαὶ τὸν ἕνα Δεσπότην δορυφοροῡσι. Κύριος 
παρά προφήταις καταγγέλλεται· Χριστὸς ἐν Καινῇ 
κηρύσσεται· οὐ καινά τά καινά· προέλαβε γὰρ τὰ πα-
λαιά· οὐκ ἐσβέσθη τὰ παλαιά· ἡρμηνεύθη γὰρ ἐν τῇ 

Καινῇ» (μigne PG, τόμ. 50, στ. 796).  Η Αγία Γρα-
φή είναι στην πραγματικότητα αδιαίρετη, όπως οι 
δύο όψεις του νομίσματος, όπως στο εικοσιτετρά-
ωρο η μέρα και η νύχτα. Έτσι και η Αγία Γραφή 
μας δίνει τη θέληση και τον ηθικό νόμο του Ενός 
και Αληθινού Θεού, δημιουργού και ςωτήρα του 
κόσμου. Επίσης ο Αυγουστίνος έλεγε, «η Καινή 
διαθήκη κρύβεται εντός της παλαιάς, ενώ η πα-
λαιά γίνεται ολοφάνερη δια της Καινής».  Και για 
να αναφερθούμε και σε ένα σύγχρονο θεολόγο, τον 
αείμνηστο παναγιώτη Τρεμπέλα, ο οποίος γράφει: 
«Η επαλήθευση της π.δ. από την Κ.δ. αλλά και 
η συμφωνία της τελευταίας με την πρώτη αποτε-
λούν ένδειξη για την αλήθεια και των δύο» (υπομν. 
εις επιστήμ. Κ\δ. τόμος Γ’ ςωτήρ 1996, σελ.402-
403).

Αν περιοριζόμεθα μόνο στην Καινή διαθήκη, 
θα οδηγούμεθα στη λανθασμένη εντύπωση ότι ο 
Θεός για πρώτη φορά αποκαλύφθηκε στους χρό-
νους του Αυγούστου και ότι μέχρι τότε δεν είχαμε 
καμία αποκάλυψη για τον ένα Αληθινό Θεό, αυ-
τόν που μίλησε, κατά τον απόστολο παύλο: «Πο-
λυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς 
πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν 
τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκεν κληρονό-
μον πάντων, δἰ  οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας..» (Εβρ. 
1,1-2). Εξάλλου, σημαντική είναι η ίδια η μαρτυρία 
του Ιησού:  «Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι 
τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι 
ἀλλὰ πληρῶσαι» ( ματθ. 5,17).

Χωρίς την παλαιά διαθήκη ο Χριστός θα ήταν 
θεός χωρίς συνέχεια προς την αιωνιότητα. Θα ήταν 
μία ιστορική προσωπικότητα που εμφανίστηκε για 
πρώτη φορά στην ρωμαϊκή περίοδο. πριν απ’ Αυ-
τόν, θα είχαμε ένα μεγάλο κενό χωρίς την παρου-
σία του Θεού στη φύση και την ιστορία. Η πίστη 
και η θρησκευτικότητα του ανθρώπου δεν θα είχε 
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την αρχή της από «καταβολής του κόσμου», αλλά 
θα ήταν γέννημα μίας εποχής. Η αρχή και η συνέ-
χεια του προαιώνιου Θεού είναι σαφής μέσα στην 
Καινή διαθήκη, που αναφέρεται στην πρόνοια 
του Θεού για την ανθρωπότητα, η οποία φαίνεται 
σε πάρα πολλά μέρη της παλαιάς διαθήκης.

Για να κατανοήσει κανείς το πρόσωπο του Ιη-
σού Χριστού είναι απαραίτητη η γνώση της πα-
λαιάς διαθήκης. Αυτό το λέει και ο ίδιος, «ἐραυνᾶτε 
τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον 
ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ» 
(Ιωάν. 5,39), και γι’ αυτό κανείς δεν μπορεί να τις 
αγνοήσει. πώς λοιπόν θα μπορούσαμε εμείς να το 
κάνουμε;

Ένας ακόμη λόγος, αρκετά σημαντικός για 
την αναγκαία μελέτη και χρήση της παλαιάς δι-
αθήκης, είναι οι Εβραίοι, αυτοί στους οποίους ο 
Θεός προ του Χριστιανισμού έδωσε την αποκάλυ-
ψή Του. Θα ήταν μεγάλο λάθος εκ μέρους των Χρι-
στιανών να αφήσουν την παλαιοδιαθηκική θεία 
αποκάλυψη στα χέρια μόνο των Εβραίων, οι οποίοι 
προσπαθούν με κάθε τρόπο να προωθήσουν την 
ιδέα ότι ο Ιουδαϊσμός σε σχέση με το Χριστιανισμό 
είναι μία παράλληλη της Θείας Αποκαλύψεως, σε 
Αποκάλυψη της παλαιάς και σε Αποκάλυψη της 
Καινής διαθήκης και τις τοποθετούν σε παράλλη-
λες, χωριστές θέσεις. 

Αντίθετα με τις θέσεις 
τους, η ορθόδοξη διδασκα-
λία θεωρεί ότι η Αποκάλυψη 
της παλαιάς διαθήκης προ-
ηγείται και  συνεχίζεται από 
την Αποκάλυψη της Καινής 
διαθήκης. δεν θα μπορούσε 
ο Ένας, Αληθινός, προαι-
ώνιος, Τριαδικός Θεός, να 
δώσει δύο αποκαλύψεις, μία 
για τους Ιουδαίους και μία 
για τους Χριστιανούς. Αυτός 
είναι ένας σημαντικός λόγος 
για τον οποίο η Εκκλησία 
μας διά των όικουμενικών ςυνόδων και των πα-
τέρων ομιλούν για Αγία Γραφή (δηλαδή το σύνο-
λο των βιβλίων της π.δ. και της Κ.δ.) και σπάνια 
όταν έχουν ειδικό λόγο μιλούν ξεχωριστά για την 
παλαιά ή την Καινή διαθήκη.

Νωρίς στο γ’ αιώνα ο Ωριγένης δήλωνε ότι οι 
Χριστιανοί αντλούσαν την αλήθεια του κηρύγ-
ματός τους από την π.δ. και την Κ.δ. και τα δύο 
σώματα κειμένων ήταν εμπνευσμένα από τον ίδιο 
Θεό (Ωριγ. Ε, 4.349). ό ίδιος, αντιμετωπίζοντας τον 

εθνικό φιλόσοφο Κέλσο  του υπενθυμίζει ότι η 
αρχή του Ευαγγελίου  είναι ο Νόμος  της π.δ. 

Ακόμη θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας απαραί-
τητος λόγος για την μελέτη της παλαιάς διαθήκης  
το γεγονός  ότι μέσα από την ιερή ιστορία που πε-
ριγράφεται στις σελίδες της εξυφαίνεται το σχέδιο 
του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. 

Το σχέδιο αυτό που είναι απόρροια της ελεύθε-
ρης έκφρασης του θείου θελήματος και αποβλέπει 
στο: «ἐν Χριστῷ πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς 
ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῑν», είναι ό,τι ονομάζουμε 
Θεία όικονομία. πρόκειται δηλαδή για ένα μυστή-
ριο, που υπήρχε προαιώνια στη σκέψη του Θεού, 
για τον προορισμό του ανθρώπου και εκδηλώνεται 
αμυδρά στην αποκάλυψη της παλαιάς διαθήκης 
για να φανερωθεί πλήρως στην Καινή διαθήκη. 
Είναι μία πράξη της χάριτος του Θεού προς την 
ανθρωπότητα, η οποία παρέπαιε κάτω από το βά-
ρος του προπατορικού αμαρτήματος. Η εφαρμογή 
του σχεδίου αυτού ανιχνεύεται από την εποχή του 
Αδάμ, ουσιαστικά αρχίζει με την κλήση του Αβρα-
άμ, στο πρόσωπο του οποίου καλείται ο Ισραηλι-
τικός λαός να λάβει το ρόλο του μεσίτη στην απο-
κατάσταση των σχέσεων μεταξύ Θεού και ανθρώ-
πων. Το σχέδιο αυτό προπαρασκευάζεται βαθμιαία 
μέσα στην ιστορική πορεία του Ισραήλ ως λαού του 

Θεού και ολοκληρώνεται με 
το απολυτρωτικό έργο του 
Χριστού. ς’ αυτό λοιπόν το 
σχέδιο βασίζεται η διδασκα-
λία της παλαιάς διαθήκης. 
Γι’ αυτό και την μελετάμε 
για να κατανοήσουμε την 
όλη προετοιμασία του σω-
τηριώδους θείου σχεδίου. Γι’ 
αυτό και ο Βικτωρίνος έλεγε 
χαρακτηριστικά ότι ή Κ.δ. 
δεν  αποφέρει τον καρπό της 
πίστης αν στερηθεί τα φτερά 
των προφητικών μαρτυριών 
της π.δ.(Βικτ. 7.349).

Για όλους αυτούς τους λόγους αλλά και για 
πολλούς άλλους που δεν είναι δυνατόν να κατα-
γραφούν εδώ σε αυτό το  σύντομο άρθρο, καταλή-
γουμε στο συμπέρασμα, το οποίο είναι κατά κάποιο 
τρόπο και δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας 
μας, ότι δηλαδή  οι πηγές της πίστεώς μας είναι: 
η Αγία Γραφή (παλαιά και Καινή διαθήκη) και η 
Ιερά παράδοση (αποφάσεις όικουμενικών ςυνό-
δων και η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησί-
ας). Η θεία Αποκάλυψη είναι μΙΑ γι’ αυτό και στη 
λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας ακούμε κεί-
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μενα της παλαιάς διαθήκης, όπως: προφητείες, 
ψαλμούς και διάφορα άλλα  αναγνώσματα, και της 
Καινής διαθήκης, όπως: ευαγγέλια, απόστολοι 
κ.λπ., και της Ιεράς παραδόσεως, όπως: το σύμβο-
λο της πίστεως το οποίο θεσπίστηκε από την Α’ και 
Β’ όικουμενική ςύνοδο  και άνετα θα μπορούσε 
να πει κανείς ότι συγκεφαλαιώνει το πρώτο κεφά-
λαιο της Γενέσεως στον πρώτο στίχο του. «Πιστεύω 
εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν οὐρα-
νοῡ καὶ γῆς, ὁρατῶν τέ πάντων και ἀοράτων». πέστε 
μου εσείς,  που ως  καλοί χριστιανοί  μετέχετε  στη  
λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, σε ποιά τελετή, 
λειτουργία, εσπερινό, μυστήριο πήγατε και δεν 
ακούσατε αναγνώσματα και από τις δύο διαθήκες 
παλαιά και Καινή; πόσο συγκινητικές είναι όλες 
εκείνες οι προφητείες που ακούομε μεγαλόπρεπα 
να απαγγέλλονται από τους ψάλτες μας; Κατά το 
μ. ςάββατο αναγιγνώσκεται ολόκληρο το Βιβλίο 
του προφήτη Ιωνά για τη διδασκαλία του οποίου 
μιλήσαμε νωρίτερα. Ακόμη, αν κανείς με προσοχή 
ακούσει τις διάφορες τελετές, σχεδόν όλα τα ανα-
γνώσματα και οι  ύμνοι έχουν φράσεις ή και ολό-
κληρους στίχους από την παλαιά διαθήκη. πόσο 
μεγαλειώδες ποιητικό είδος είναι οι ψαλμοί που 
ψάλλονται σχεδόν σε όλες τις ακολουθίες της όρ-
θόδοξης Εκκλησίας; Ένα ποιητικό είδος που για 
μένα  δεν  υπάρχει όμοιό του.  Και μη μου πείτε,   
τους έγραψαν Εβραίοι; Ναι, τους έγραψαν αυτοί, 
εμείς όμως τους απολαμβάνομε, υμνώντας  τον 
Θεό μας, ενώ εκείνοι ζουν στο σκοτάδι της απιστί-
ας και της  σκληροκαρδίας τους, αφού δεν μπόρε-
σαν να καταλάβουν ότι  ο Θεός που ύμνησαν οι 
πατέρες τους είναι ο ίδιος  Θεός της Καινής δια-
θήκης,  ότι ο «γιαχβέ» της π.δ. είναι ο Κύριος της 
Κ.δ., ότι ο  «ελωχείμ» της παλαιάς είναι η Τριάδα 
της Νέας. Και στο κάτω κάτω με θάρρος θα μπο-
ρούσε να πει κανείς  ότι τοπικές  Εκκλησίες  έζη-
σαν κάποια  χρόνια χωρίς την Καινή διαθήκη (1ος  
και 2ος  αιώνα μέχρι να καταγραφούν τα βιβλία και 
να σχηματιστεί ο Κανόνας της Κ.δ.).  Χωρίς την 
παλαιά  όμως ποτέ! Και δεν είναι δική μου σκέψη 
αυτή.  Η αρχαία Εκκλησία, κατά τον Ευσέβιο Και-
σαρείας, χρησιμοποιούσε τη μετάφραση των ό’, 
διότι όπως ακριβώς παρατηρεί: «αναγινώσκετο δε 
στις ιερές και λατρευτικές  συνάξεις της πρώτης 
Εκκλησίας  πριν ακόμη καταρτισθεί ο Κανών της 
Κ.δ. η π.δ.» (Απόσπασμα εκ Χρονικών Α’ LIIΙ ΒΕ-
πΕς  20,126 (31-34). Γι’ αυτό θέλω να τονίσω για 
μια ακόμη φορά ότι το ίδιο απαραίτητη είναι η με-
λέτη της  π.δ. όσο είναι και της Κ.δ. πολλοί λένε 
ότι ο Θεός της είναι Θεός σκληρός, εκδικητικός, 
πολεμοχαρής. Τους παρακαλώ λοιπόν όλους να 

την μελετήσουν και μέσα από τις σελίδες της θα 
δουν να ξεδιπλώνεται η ιστορία Ενός Θεού δίκαι-
ου, (μία δικαιοσύνη που μας κάνει να στεκόμεθα 
με δέος μπροστά σ’ αυτόν τον δίκαιο και απόλυτο 
Θεό παιδαγωγό, με τόση αγάπη προς τον άνθρωπο 
που δεν είναι δυνατό να το κατανοήσει ένα απλός 
άνθρωπος. παράδειγμα ο Ιωνάς που δεν μπορούσε 
να δεχθεί ότι ο Θεός  έδωσε άφεση στους Νινευίτες 
που η κακία τους έφθασε μέχρι τον ουρανό).

ςημασία έχει επίσης να κατανοήσουμε ότι η 
π.δ. δεν μας παραδόθηκε για να αποτελέσει μια 
ιστορική πηγή, και  μάλιστα πηγή της ιστορίας των 
Εβραίων, όπως πολλοί λένε, αλλά για να μας βοηθή-
σει να κατανοήσουμε στα πλαίσια των δυνατοτή-
των μας τη Θεία όικονομία και πρόνοια,  καθώς και 
να προλειάνει το έδαφος με ηθικά παραδείγματα και 
προτυπώσεις, για την έλευση της Κ.δ. όπου αποκα-
λύπτεται πλήρως ο Θεός δια του Υιού Του (όπως π. 
χ. η κιβωτός του Νώε προτυπώνει την Εκκλησία 
του Χριστού που με ούριο άνεμο πλέει προς την σω-
τηρία της ανθρωπότητας. Η θυσία του Αβραάμ που  
προτυπώνει τη σταυρική θυσία και ανάσταση  του 
Κυρίου μας.  Η τριήμερη παραμονή του Ιωνά στην 
κοιλία του κήτους,  την τριήμερη ταφή και ανάστα-
ση του Κυρίου και πολλές άλλες). Και κατά τον π. 
Γεώργιο Φλωρόφσκι, «ο αρχαίος Ισραήλ ήταν ο τύ-
πος της όικουμενικής Εκκλησίας και όχι κάποιου 
ιδιαίτερου ή τυχαίου έθνους». 

πρέπει επίσης να κατανοήσομε  ότι το βιβλίο αυτό 
της π.δ. δεν καταγράφει  απλά ιστορία, όπως όλα τα 
άλλα ιστορικά βιβλία, αλλά περιέχει περισσότερο Θε-
ολογία. Έχει δε την ιδιαιτερότητα  κύριο πρόσωπο 
μέσα στις σελίδες της  να είναι ο ίδιος ο Θεός.

Είναι τόσο σημαντική δε η μελέτη και των δύο 
διαθηκών ώστε ο ιερός Χρυσόστομος, συγκρίνοντάς 
τις, να  αποφαίνεται  ότι το έργο της π.δ. είναι η δημι-
ουργία του ανθρώπου, ενώ της Κ.δ. η βελτίωση αυτού 
του ανθρώπου σε άγγελο  (Ιωάν.  Χρυσ. PG 56, 317).  

Θα ήθελα να τελειώσω με την επισήμανση ότι 
προσπάθησα να δώσω  εν συντομία  τους σημαντι-
κότερους λόγους, για τους οποίους είναι απαραίτη-
τη και η π.δ. και η Κ.δ. για τη σωτηρία του ανθρώ-
πινου γένους. Γι’ αυτό και επαναλαμβάνω το χωρίο 
του ιερού Χρυσοστόμου: «Προέλαβεν τήν Καινήν  ἡ 
Παλαιά, καὶ ἡρμήνευσε τὴν Παλαιὰν ἡ Καινή. Καὶ 
πολλάκις εἶπον, ὅτι δὺο Διαθῆκαι καὶ δὺο παιδίσκαι 
καὶ δὺο ἀδελφαὶ τὸν ἕνα Δεσπότην δορυφοροῡσι. 
Κύριος παρά προφήταις καταγγέλεται· Χριστὸς ἐν 
Καινῇ κηρύσσεται· οὐ καινά τά καινά· προέλαβε γὰρ 
τὰ παλαιά· οὐκ ἐσβέσθη τὰ παλαιά· ἡρμηνεύθη γὰρ 
ἐν τῇ Καινῇ».  ■
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l Του Χαράλαμπου Π. Συμεωνίδη
Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Πανεπιστημίου Κύπρου

Ο επίπλαστΟσ λαΟσ
των ετεΟκυπρίων
και η στρατευμένη στην υπηρεσία

της αποικιοκρατίας αρχαιολογία

Τ ο ζήτημα του υποθετικού λαού των 
ετεοκυπρίων, οι οποίοι εμφανίστηκαν 
στις αρχές του 20ού αιώνα ως οι παλαι-
ότατοι ιθαγενείς κάτοικοι της κύπρου 
από τους Άγγλους αποικιοκράτες προ-

κειμένου να πείσουν τους Έλληνες και τούρκους 
κατοίκους του νησιού ότι κατοικούν σε τόπο που 
δεν τους ανήκε αρχικά, έχει απασχολήσει τα τε-
λευταία χρόνια την αντικειμενική επιστημονική 
έρευνα και συνδέεται ασφαλώς με τις γλώσσες που 
ομιλούνταν στο νησί την εποχή του χαλκού και 
την αρχαία περίοδο από τον 7ο αιώνα π.Χ. συνεπώς 
επιβάλλεται μια σύντομη θεώρηση του λαού ή των 
λαών που κατοικούν στο νησί και της γλώσσας ή 
των γλωσσών που ομιλούνται εδώ τις συγκεκρι-
μένες χρονικές περιόδους. 

α’.  Η κατάσταση στη νήσο 
την εποχή του χαλκού 

1. Η άφιξη των Ελλήνων 
το ζήτημα της άφιξης των ελλήνων στην κύ-

προ έγινε αντικείμενο πολλών συζητήσεων (βλ. 
λ.χ. Oberhummer, PW, RE, στο λ. Kypros, στήλη 
91 και εξής, Casson, Ancient Cyprus, σελ. 576, 117 

και εξής, Hill, A History of Cyprus, I, σελ. 82-94, 
Gjerstad, SCE, IV.2, σελ. 428 και εξής). Ο αποικι-
σμός της νήσου από τους Έλληνες έγινε κατά το 
1000 π.Χ., οι αρχές όμως του αποικισμού αυτού 
πρέπει να τοποθετηθούν ενωρίτερα, ήδη στον 14ο 

αιώνα π.Χ. αρχαιότερες ήταν οι εμπορικές επαφές, 
καθώς αντικείμενα μινωικής προέλευσης έφθασαν 
στην κύπρο γύρο στο 1700 π.Χ. Οι εμπορικές αυτές 
επαφές εντατικοποιήθηκαν από τα μέσα του 14ου 
αιώνα. Ο Όμηρος αναφέρει Έλληνες ηγεμόνες 
της κύπρου και η χρήση στην κύπρο μιας ιδιαίτε-
ρης γραφής καθιστά πολύ πιθανή την άποψη ότι οι 
επήλυδες Έλληνες εγκατέλειψαν τη μητροπολιτι-
κή ελλάδα πριν από την εισαγωγή του φοινικικού 
αλφαβήτου. σύμφωνα με κάποιες αρχαίες πληρο-
φορίες οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στο νησί 
ήταν Ἀχαιοί· η περιοχή στην οποία αποβιβάστηκαν 
οι σύντροφοι του τεύκρου στη Βα. παραλία ήταν 
γνωστή με την ονομασία Ἀχαιῶν Ἀκτή (στράβων 
XIV, 682, κλπ.) και ορισμένοι κύπριοι ιερείς είχαν 
διατηρήσει το όνομα Ἀχαιομάντεις (πρβ. Ησύχιο 
«Ἀχαιομάντεις· οἱ τὴν τῶν … θεῶν ἔχοντες ἱερωσύ-
νην ἐν Κύπρῳ»). Οι διηγήσεις που μας παραδόθηκαν 
για τον αποικισμό του νησιού από τους Έλληνες 
είναι πολλές και συσχετίζουν τις σημαντικές πό-
λεις του νησιού με τους Έλληνες της πελοποννή-

Η  αΠομυθοΠοίΗΣΗ  ΕνοΣ  δΗθΕν αρΧΕγονου 
λαου  ΣΤΗν  ΚυΠρο  Που  ΕφΕυρΕθΗΚΕ  Το 1930
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Ο επίπλαστΟσ λαΟσ
των ετεΟκυπρίων
και η στρατευμένη στην υπηρεσία

της αποικιοκρατίας αρχαιολογία

σου και ιδιαίτερα με τους αρκάδες. Ο ιδρυτής της 
πάφου είναι ο αρκάς Ἀγαπήνωρ, βασιλιάς της τε-
γέας (παυσανίας, Vίίί, 5, 2), οι έποικοι του κουρίου 
χαρακτηρίζονται ως αργείοι, οι έποικοι των Γόλ-
γων ως άποικοι από τη σικυώνα και η Λάπαθος (αρ-
γότερα Λάπηθος) θεωρείται ως λακωνική αποικία 
(Ηρόδοτος V 113, στέφανος Βυζάντιος στο λήμμα 
Γολγοί, στράβωνας XIV 682), πράγμα που ενισχύ-
εται από το τοπωνύμιο Λακεδαίμων, που απαντά 
στην κύπρο (στέφανος Βυζάντιος, λ. Λακεδαίμων). 
στο όνομα εξάλλου της κυπριακής πόλης Κερύνεια 
αντιστοιχούν η πόλη και το όρος Κερύνεια, καθώς 
και ο Κερυνίτας ποταμός στην αχαΐα. Ότι όμως 
συμμετείχαν και Ίωνες κατά τον εποικισμό της 
νήσου αποδεικνύουν τα δεδομένα για την ίδρυση 
των σόλων και της σαλαμίνας από αθηναίους και 
κατοίκους της νήσου σαλαμίνας (πρβ. λ.χ. στράβω-
να XIV 683, Ηρόδοτο Vίί 90).

Οι αόριστες όμως πληροφορίες της παράδοσης 
διασφαλίζονται από τη μελέτη της κυπριακής δι-
αλέκτου, που καταγράφηκε αργότερα με το συλ-
λαβάριο από τον 7ο έως και τον 3ο αιώνα π.Χ. (βλ. 
Masson, § 51). τελικά, όπως φαίνεται, η διάλεκτος 
αυτή έχει στενή συγγένεια με την αρκαδική. Οι 
νεώτεροι ερευνητές δέχονται την ύπαρξη μιας αρ-
καδο-κυπριακής διαλεκτικής ομάδας, που αποτελεί 
κατάλοιπο, πιθανόν μαζί με την παμφυλιακή, μιας 
αρχαιότερης διαλέκτου που ονομάζεται μερικές φο-
ρές και αχαϊκή (βλ. Masson, σελ. 81, σημείωση 6). 

το ερώτημα που τίθεται είναι αν η ελληνική δι-
άλεκτος την εποχή αυτή έχει οριστικά εγκαταστα-
θεί στο νησί. ειδικότερα πρέπει να αναζητήσουμε 
τη χρονολογία και τους τρόπους αποικισμού της 
κύπρου εκ μέρους των αχαιών. προς το παρόν η 
γλωσσολογία δεν μπορεί να απαντήσει στα ερω-
τήματα αυτά με βεβαιότητα. Η αρχαιολογία από 
την άλλη μεριά διστάζει ακόμη και καθυστερεί 
να εκτιμήσει τα αρχαιολογικά δεδομένα ως προς 
το ζήτημα αυτό (βλ. βιβλιογραφία, Masson, σελ. 
82, σημείωση 1). σύμφωνα με τον Hill, A History 
of Cyprus, I, σελ. 53 και εξής, είναι σαφές ότι η κα-
τάκτηση της κύπρου πρέπει να έγινε κατά στάδια 
και κατά διαδοχικά κύματα και να διήρκεσε δύο ή 
τρεις αιώνες. Η μετανάστευση πρέπει να άρχισε 
σποραδικά κατά το 1400 και να ολοκληρώθηκε με 
τις τελικές εγκαταστάσεις περίπου το 1200. κατά 
τον Gjerstad (SCE, IV.2, σελ. 428) δύο κύματα ει-
σβολέων προσεγγίζουν την κύπρο κατά τον 12ο 
αιώνα. στα ανατολικά του νησιού αποβιβάζονται 
μετανάστες από τη Μ. ασία μαζί με τους αχαιούς 
της περιοχής αυτής· η άφιξή τους συμβολίζεται 
στην παράδοση με τη μορφή του τεύκρου, ιδρυ-

τή της σαλαμίνας. στα δυτικά του νησιού προ-
σορμίζονται οι Έλληνες της πελοποννήσου, που 
εγκαταλείπουν την ελληνική ήπειρο πριν από την 
εισβολή των Δωριέων. σύμφωνα με τα τελευταία 
αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν οι αρχαιολόγοι 
είμαστε σε θέση να καθορίσουμε μια ακριβέστερη 
χρονολογία. Ένα πρώτο κύμα μεταναστών φτάνει 
λίγο μετά το 1400 και εγκαθίσταται στα ἐμπόρια 
(= εμπορικούς σταθμούς, αγορές κλπ.)· πρόκειται 
για χειροτέχνες και εμπόρους. Ένα δεύτερο κύμα 
καταφθάνει στην κύπρο γύρο στο 1230, σε εποχή 
που η κεραμική της μυκηναϊκής περιόδου ίίί C 1 
μαρτυρείται στο νησί, λ.χ. στην Έγκωμη και τη 
σίντα. το τρίτο και τελευταίο κύμα, ίσως το σημα-
ντικότερο σε αριθμό μεταναστών, πρέπει να έφτα-
σε γύρο στο 1100 ως ο απόηχος της δωρικής εισβο-
λής στην ελλάδα· η χρονική αυτή περίοδος πρέπει 
να αντιστοιχεί στην εμφάνιση της κεραμικής της 
μυκηναϊκής περιόδου III C 2 στην Έγκωμη (βλ. 
V. Karageorghis, στο Ch. Picard, RA, 1959, II, σελ. 
111-112, και BCH, 84, 1960, σελ. 286 και 581). 

Δυστυχώς δεν κατέχουμε καμιά συλλαβογρα-
φική επιγραφή που να είναι αμιγώς ελληνική και 
προγενέστερη του 7ου αιώνα. είναι όμως εμφα-
νές ότι η ελληνική μιλιόταν στην κύπρο πολλά 
χρόνια πριν από τη σκοτεινή περίοδο που αρχίζει 
από τον 11ο αιώνα και φτάνει ως τον 7ο. Χρειάζεται 
λοιπόν περαιτέρω έρευνα για να γνωρίσουμε αν οι 
κυπρομινωικές επιγραφές του νεώτερου χαλκού 
κρύβουν την ελληνική γλώσσα· η σχετική έρευνα, 
που είναι απόλυτα δικαιολογημένη, δεν απέδωσε 
προς το παρόν επιτυχή αποτελέσματα. παρά τις 
ανεπιτυχείς προσπάθειες στο θέμα αυτό ορισμέ-
νων ερευνητών (βλ. Masson, σελ. 82 και εξής), ο 
Masson (σελ. 83) δεν αποκλείει το ενδεχόμενο, ένα 
μέρος τουλάχιστον των κυπρομινωικών επιγρα-
φών που κατέχουμε, ιδιαίτερα αυτών της εποχής 
του νεώτερου χαλκού ίίί α και Β (Masson, § 12, 14) 
να είναι γραμμένες στην ελληνική. Η γλωσσική 
κατάσταση στο νησί αυτή την περίοδο ίσως είναι 
ανάλογη με αυτήν της μεταγενέστερης περιόδου 
που γνωρίζουμε καλύτερα· από τη μια μεριά μπο-
ρούμε να δεχθούμε ότι έχουμε μια ή περισσότερες 
ιθαγενείς γλώσσες και από την άλλη τη διάλεκτο 
των αχαιών, που είναι σταθερά εγκαταστημένη 
μετά την περίοδο του 13ου και του 12ου αιώνα.

2. Η γλώσσα της αλασίας 
εάν δεχτούμε τη γοητευτική υπόθεση ότι 

την εποχή αυτή η κύπρος ή μια περιοχή της ήταν 
γνωστή με την ονομασία Ἀλασία (βλ. περισσότερα 
στον Masson, σελ. 228, σημείωση 2, 3), πρέπει να 
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παραδεχτούμε την ύπαρξη μιας η περισσότερων 
αλασιανών γλωσσών. αλλά οι έρευνες που έγιναν 
στο θέμα αυτό είναι πολύ αμφίβολες (βλ. Masson, 
σελ. 83). 

Β’.  Η κατάσταση στη νήσο 
από τον 7ο έως τον 3ο 
αιώνα προ Χριστού

1. Η επιβολή της Ελληνικής
από τις αρχές του 7ου αιώνα έχουμε στη διάθε-

σή μας τα δεδομένα που μας παρέχουν οι ελληνι-
κές επιγραφές που είναι γραμμένες στο κυπριακό 
συλλαβάριο. τα ελληνικά βασίλεια ως διάδοχα της 
αχαϊκής παράδοσης χρησιμοποιούν την κυπριακή 
διάλεκτο και συνεπώς η ελληνική είναι η γλώσσα 
που επικρατεί στο νησί. Όμως μεταξύ του ελληνι-
κού πληθυσμού μια μειονότητα Φοινίκων διατη-
ρεί τη γλώσσα της και τη γραφή της. Η χρονολογία 
της εγκατάστασης των Φοινίκων στην κύπρο και 
η γεωγραφική κατανομή τους απασχόλησε τον 
Gjerstad (SCE, IV.2, σελ. 436-442), ο οποίος τοπο-
θετεί την έναρξη της δραστηριότητας των Φοι-
νίκων στην κύπρο γύρο στο 800 π.Χ. (σελ. 439). 
ακόμη σε ολόκληρο το νησί μερικές πόλεις κατοι-
κούνται από ιθαγενείς κατοίκους, που μπορούμε 
να ονομάσουμε για την ευκολία μας και για λόγους 
πρακτικούς ετεοκυπρίους κατά την πρόταση του 
Gjerstad. Μιλούν –υποτίθεται– την ετεοκυπρια-
κή και τη γράφουν πιθανόν ήδη την εποχή αυτή 
με το συλλαβάριο που χρησιμοποιούσαν και οι 
Έλληνες. αυτή περίπου είναι η κατάσταση που 
μπορούμε να φανταστούμε για τις αρχές του 7ου 
αιώνα σύμφωνα με την ακριβέστερη εικόνα που 
έχουμε για τον 5o και τον 4ο αιώνα. Ο αριθμός των 
υποθετικών ετεοκυπριακών βασιλείων μας είναι 
άγνωστος· εκτός από την ασφαλή παρουσία των 
ονομαζόμενων ετεοκυπρίων στον αμαθούντα 
έγιναν υποθέσεις για την ύπαρξη ετεοκυπριακών 
στοιχείων και στην πάφο. 

Η κυπριακή διάλεκτος, που συγγενεύει με την 
αρκαδική, διατηρείται ως την οριστική εξαφάνισή 
της από την κοινή κατά την ελληνιστική περίοδο 
(βλ. σχετική βιβλιογραφία στον Masson, σελ. 84, 
σημείωση 6). Η αντίσταση της διαλέκτου κατά 
της κοινής συμβαδίζει με τη διατήρηση της συλ-
λαβογραφικής γραφής. το γεγονός αυτό εκδηλώ-
νεται σαφώς στο καφίζιν, όπου στο τέλος του 3ου 
αιώνα βρίσκουμε τα τελευταία διαλεκτικά κείμε-
να να είναι γραμμένα σε συλλαβογραφική γραφή 

κατά τον Masson, § 22, 2. αλλά, όπως αποδεικνύει 
η Michaelidou-Nicolaou (1993) η συλλαβογραφική 
γραφή είναι ακόμη ζωντανή ως τα τέλη του 1ου αι-
ώνα π.Χ.

το κυπριακό συλλαβάριο, του οποίου οι πρώτες 
μαρτυρίες ανήκουν στον 8ο π.Χ. αιώνα και χρησι-
μοποιήθηκε ως τις τελευταίες δεκαετίες του 1ου 
π.Χ. αιώνα, υπήρξε η μοναδική γραφή της γλώσ-
σας των ελλήνων της κύπρου κατά την αρχαϊκή 
και την κλασική εποχή. κοντά σ’ αυτήν μόνον 
δευτερευόντως και με μεγάλη καθυστέρηση εμφα-
νίζεται η συνήθης στις άλλες ελληνικές περιοχές 
αλφαβητική γραφή, που καθιερώνεται στην κύ-
προ από την ελληνιστική περίοδο και εξής. Χαρα-
κτηριστικές για την προοδευτική αντικατάσταση 
της συλλαβογραφικής από την αλφαβητική γραφή 
είναι οι δίγραφες επιγραφές (βλέπε στο τέλος της 
μελέτης), που περιέχουν το ίδιο ελληνικό κείμε-
νο δύο φορές, δηλαδή σε συλλαβογραφική και σε 
αλφαβητική γραφή (ενδεχομένως λίγο εκτενέστε-
ρο στην τελευταία). στις δύο αρχαιότερες λ.χ. από 
τις επιγραφές αυτού του είδους διαβάζουμε κασι-
γνήτας: ka-si-ke-ne-ta (Masson, αρ. 164, 6ος αιώνας 
π.Χ., Μάριον), κᾶρυξ ἠμι: ka-ru-xe-e-mi (Masson, 
αρ. 260, 6ος π.Χ. αιώνας, Γόλγοι). Για τη συνύπαρ-
ξη της αλφαβητικής γραφής και του συλλαβαρίου 
βλ. Masson, § 46 και Χ. συμεωνίδη (2006, σελ. 129: 
«Η γλώσσα των επιγραφών από το καφίζιν»). στις 
σχετικά αρχαίες δίγραφες επιγραφές, όπως οι επι-
γραφές με αρ. 164 και 260, όπως και η 427, το αλφα-
βητικό μέρος είναι διαλεκτικό. σε μια νεώτερη δί-
γραφη επιγραφή, αρ. 212 του 4ου αι., το κείμενο σε 
αλφαβητική γραφή είναι σε αττική διάλεκτο και 
περιέχει ελάχιστα μη αττικά στοιχεία, βλ. Thumb-
Scherer, Handbuch, σελ. 148κε. 

2. Η Ετεοκυπριακή 
Ότι υπάρχουν κείμενα σε συλλαβογραφική 

γραφή που περιέχουν μια γλώσσα διαφορετική 
από την ελληνική είχε υποτεθεί σε θεωρητικό 
επίπεδο από την αρχή της αποκρυπτογράφησης. Η 
υπόθεση αυτή που είχε κάνει στα 1876 ο Clermont-
Ganneau (Revue critique, 1876, II, σελ. 258) επαλη-
θεύτηκε στα 1910, όταν ο Richard Meister μπόρε-
σε να μελετήσει δύο επιγραφές που φυλάσσονταν 
στην Οξφόρδη (στον Masson, με αρ. 191-193) και 
είχαν αγνοηθεί, γιατί θεωρούνταν ύποπτες, επει-
δή δεν μπορούσαν να ερμηνευθούν με ελληνικά 
γλωσσικά μέσα (βλ. Masson, σελ. 202 και Meister, 
SPAW, 1911, σελ. 166-169). λίγο αργότερα διαπι-
στώθηκε ότι υπάρχουν και άλλα ανάλογα κείμενα, 
οι επιγραφές με αρ. 194-195, που προέρχονται για 
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την ακρίβεια από τα περίχωρα του αμαθούντος, 
και στα 1914 ακολουθεί η ανακάλυψη της δίγρα-
φης και δίγλωσσης επιγραφής με αρ. 196 στην 
ακρόπολη του αμαθούντος (Masson, σελ. 206-
209). Όλα αυτά τα γεγονότα επιβεβαίωσαν την αρ-
χική υπόθεση. πρόκειται δηλαδή για μια τοπική 
γλώσσα, που ονομάστηκε αργότερα «γλώσσα του 
αμαθούντος» (σύμφωνα με τον Ψευδο-σκύλακα, 
103, οι κάτοικοι του αμαθούντος θεωρούνταν αυ-
τόχθονες) και στη συνέχεια γενικότερα ετεοκυ-
πριακή κατά το Ετεοκρητική < Ετεόκρητες (λαός 
αυτόχθονας της κρήτης). Μεταξύ των μεγάλων 
επιγραφών μία μόνον (αρ. 196) είναι χρονολογήσι-
μη και ανήκει στα τελευταία χρόνια του 4ου αιώνα 
π.Χ.

τη δημοσίευση των ετεοκυπριακών κειμένων 
ακολούθησαν πολλές υποθέσεις για τη γλώσσα 
των κειμένων αυτών, ανάμεσά τους και περίεργες. 
(εκτενή βιβλιογραφία για τις υποθέσεις που έγιναν 
βλ. στον Masson, σελ. 85, σημείωση 5). πρόκειται 
τελικά για κείμενα που διαβάζονται αλλά δεν κατα-
νοούνται, καθώς δεν έχουν ακόμη αποκωδικοποι-
ηθεί. Οι έρευνες για την ένταξη της ετεοκυπρια-
κής σε κάποια οικογένεια γλωσσών είναι πρόωρες. 
πολλοί πάντως ερευνητές τη θεωρούν ως πλησιέ-
στερη προς τη λυκική. το άμεσο αποτέλεσμα που 
προήλθε από τη μελέτη της δίγλωσσης επιγραφής 
αρ. 196 (καθώς και των συντομότερων 196b, 196d 
και 196e) ήταν η διαπίστωση της παρουσίας πολ-
λών ελληνικών ανθρωπωνυμίων σε ορισμένα ετε-
οκυπριακά κείμενα (αρ. 190, 195, 196, 198). είναι 
εύλογο να δεχτούμε ότι εκτός από τον αμαθούντα 
πρέπει να υπήρχαν κάποια ετεοκυπριακά κέντρα 
είτε ως αυτόνομες πόλεις είτε ως αποικίες μέσα σε 
ελληνικούς οικισμούς. Όλα αυτά όμως προς το πα-
ρόν αποτελούν υποθέσεις. 

Μονολιθικό αγγείο, που βρίσκεται στο Λού-
βρο από το 1865 

Όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω για τους ετε-
οκυπρίους και την ετεοκυπριακή αποτελούν 
προϊστορία του σχετικού ζητήματος. σήμερα τα 
πράγματα έχουν αλλάξει. Για το θέμα των ετεο-
κυπρίων μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η οπτι-
κή γωνιά από την οποία βλέπει το όλο ζήτημα στο 
πρόσφατο άρθρο του ο αρχαιολόγος Michael Given 
(1998). στόχος του άρθρου είναι α) να διερευνή-
σει τις σχέσεις ανάμεσα στον ιμπεριαλισμό 
και την αρχαιολογία εστιάζοντας την προσοχή 
στην κύπρο κατά τις δεκαετίες του 1920 και του 
1930, όταν η ιμπεριαλιστική ιδεολογία βρισκόταν 
σε δύσκολη θέση και συμμαχούσε με ορισμένους 
αρχαιολόγους που ήταν πρόθυμοι να αποδείξουν 
ότι η πολιτισμική ποικιλία οφείλεται στη φυλε-
τική δομή των κοινωνιών, και β) να αποδείξει ότι 
δεν υπήρξαν Ετεοκύπριοι στην αρχαιότητα, 
καθώς δεν υπάρχει καμμία ασφαλής αρχαιολογική 
ή ιστορική ένδειξη που να τους ξεχωρίζει ως φυλε-
τική ομάδα μέσα στο γενικό πολιτισμικό περιβάλ-
λον της εποχής του σιδήρου στην κύπρο, και είναι 
φανερό ότι οι Ετεοκύπριοι είναι δημιούργημα 
της βρετανικής ιμπεριαλιστικής ιδεολογίας 
και της συνεργασίας της με ακαδημαϊκούς κύ-
κλους στις δεκαετίες του 1920 και του 1930. στα 
χρόνια αυτά δημιουργήθηκε μια σοβαρή κρίση 
στην εξέλιξη της ιμπεριαλιστικής ιδεολογίας στην 
κύπρο. τα παλιά επιχειρήματα για τις ανατολικές 
καταβολές του νησιού δεν μπορούσαν να πείσουν 
τους μορφωμένους Έλληνες της κύπρου. Δεν 
μπορούσαν πια να υποστηριχθούν θέσεις ότι οι 
κύπριοι, που ήταν τάχα πρωτόγονοι ανατολίτες, 
είχαν την ανάγκη της διακυβέρνησης των Άγγλων 
για το δικό τους καλό. Η λύση που επιχειρήθηκε 
για το επίμαχο αυτό θέμα ήταν η δημιουργία μιας 
νέας κυπριακής εθνότητας που δεν θα ήταν 
ελληνική ή τουρκική ούτε φοινικική ή γενι-
κότερα ανατολική. Οι Άγγλοι αξιωματούχοι στο 
νησί έψαχναν για μη ελληνικές και μη τουρκικές 
καταβολές στον πληθυσμό του νησιού, ενώ αρχαι-
ολόγοι της Δύσης που συμπαθούσαν τους αποικιο-
κράτες, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο διευ-
θυντής της σουηδικής αρχαιολογικής αποστολής 
στην κύπρο Einar Gjerstad, επινόησαν μια νέα 
εθνολογική ομάδα, τους Ετεοκυπρίους. 

στο κεφάλαιο «Γλώσσα και ιμπεριαλισμός» 
(σελ. 9 και εξής) ο M. Given εξηγεί ότι οι ιμπερι-
αλιστές εφάρμοσαν τα διδάγματα του ρομαντι-
κού εθνικισμού και του εισηγητή τους Johann 
Gottfried von Herder ότι η γλώσσα είναι το έσχατο 
μέσο που εκφράζει έναν λαό, καθώς έχει μια μυστι-
κιστική αυθεντικότητα και είναι δεμένη με την 
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ίδια τη χώρα. απτά παραδείγματα αποτελούν λ.χ. 
σήμερα οι Βάσκοι και οι κούρδοι. Οι επιστήμες της 
ιστορικής γλωσσολογίας, της αρχαιολογίας και της 
επιγραφικής, που μπορούν να ερευνήσουν το ιστο-
ρικό βάθος και παρελθόν μιας γλώσσας, επιστρα-
τεύτηκαν για τον σκοπό αυτό από τους ιδεολόγους 
του ιμπεριαλισμού προκειμένου να αρνηθούν την 
εθνική ταυτότητα ενός λαού ή να επινοήσουν άλ-
λους λαούς που δεν απειλούν την ιμπεριαλιστι-
κή κυριαρχία. Ήταν εύκολο π.χ. για τον Jakob 
Fallmerayer να χαρακτηρίσει τη νέα ελληνική 
στη λαϊκή της μορφή ως αποδομημένη (ότι δη-
λαδή έχει χάσει τον αρχαίο ελληνικό χαρακτήρα 
της) και γεμάτη από ξένες λέξεις και επιδράσεις. Η 
περίπτωση της ελληνικής διαλέκτου της κύπρου 
αποτελεί καλό παράδειγμα για τις δύο αλληλοσυ-
γκρουόμενες ιδεολογικές ερμηνείες. στηριζόμε-
νοι στις τουρκικές και γενικά τις ξένες λέξεις της 
κυπριακής οι ιμπεριαλιστές προσπάθησαν να απο-
δείξουν ότι η κύπρος δεν έχει πραγματική κατα-
γωγή από την αρχαία ελλάδα. 
αντίθετα οι υποστηρικτές της 
ελληνικής καταγωγής μπο-
ρούσαν να αποδείξουν ότι η 
κυπριακή διατήρησε περισ-
σότερους τύπους της αρχαίας 
ελληνικής από ό,τι η ελλη-
νική της ηπειρωτικής ελλά-
δας και ότι συνεπώς η κύπρος 
ήταν περισσότερο ελληνική 
από ό,τι η ίδια η ελλάδα. Η επι-
χειρηματολογία συνεπώς επι-
κεντρώθηκε στην αρχαιότητα 
της γλώσσας με τη βοήθεια της 
αρχαιολογίας· η ελληνική δεν 
έχει πιο μακρόχρονη κληρο-
νομιά στην κύπρο από ό,τι η 
τουρκική και ασφαλώς οι αρ-
χαιότερες γλώσσες στο νησί θα 
μπορούσαν να άρουν την αυ-
θεντικότητα και ιθαγένεια της 
ελληνικής.

στο κεφάλαιο που επι-
γράφεται «Η ιμπεριαλιστική 
αρχαιολογία στην κύπρο» 
(σελ. 10 και εξής) ο M. Given 
παρακολουθεί τις σημαντικές 
αλλαγές της ιμπεριαλιστικής 
αρχαιολογίας στην κύπρο από 
την κατάληψη της νήσου από 
τους Άγγλους το 1878 έως την 
ανεξαρτησία της το 1960. στην 

περίοδο αυτή διακρίνει ο Given τρεις φάσεις, α) την 
ανατολιστική (1878 – περίπου 1900), β) τη φιλελλη-
νική (1900 – περίπου 1930), και γ) την αυθεντική 
κυπριακή (1930 – 1960). κατά την ανατολιστική 
περίοδο στρατολογείται το επιχείρημα της παλιάς 
φοινικικής παρουσίας στο νησί, που αντανακλά-
ται στους σημερινούς μιναρέδες, τα φοινικόδε-
ντρα και τις καμήλες, που περιγράφουν νεώτεροι 
περιηγητές του νησιού. Ο πολιτισμός του νησιού 
ήταν και παραμένει ανατολίτικος, όπως και η τέ-
χνη και οι δοξασίες. κατά τη φιλελληνική περίοδο 
τρεις παράγοντες που αλληλοσυνδέονται κλονί-
ζουν την ιδεολογία της αυτοπεποίθησης. Οι παρά-
γοντες αυτοί είναι ο αυξανόμενος φιλελληνισμός 
μεταξύ των μορφωμένων Βρετανών, η φωνή των 
διαμαρτυρόμενων κυπρίων ότι είναι Έλληνες και 
η δραματική πτώση του γοήτρου των Φοινίκων. 
κατά την αυθεντική κυπριακή φάση η ιμπεριαλι-
στική ιδεολογία στην κύπρο περιέπεσε σε κρίση. 
Οι αξιωματούχοι της αποικιοκρατίας για να δι-

καιολογήσουν την κυριαρχία 
τους στο νησί έπρεπε να δια-
κηρύξουν ότι η κύπρος ήταν 
και παρέμεινε πρωτόγονη και 
ανατολίτικη χώρα, όμως δεν 
μπορούσαν να αγνοήσουν τις 
κυπριακές φωνές ότι η κύ-
προς συμμετέχει στην κλα-
σική και ευρωπαϊκή κληρο-
νομιά της ανθρωπότητας. Με 
τον ολοένα αυξανόμενο αντι-
σημιτισμό στην ευρώπη δεν 
μπορούσαν να υποστηρίξουν 
ότι οι Έλληνες της κύπρου  
είναι απόγονοι των Φοινίκων. 
Για λίγα χρόνια μετά το 1931 
έγινε μια προγραμματισμένη 
αλλά ανεπιτυχής προσπάθεια 
να παρουσιαστούν οι κύπριοι 
ως ένα μίγμα διάφορων φύ-
λων, που δεν ήταν εντελώς 
ανατολικά ούτε εντελώς δυ-
τικά, αλλά αποτελούσαν ένα 
άμορφο μίγμα και των δύο χω-
ρίς πρωταρχικό ή ουσιαστικό 
χαρακτήρα. αυτή η φυλετική 
ανάμιξη εκφράστηκε συνή-
θως με την αρχιτεκτονική 
ανάλυση και έφτασε στο απο-
κορύφωμά της με το άρθρο 
του Alban Caröe «Η ανάμιξη 
των βυζαντινών, δυτικών και 

Βωμός της Αφροδίτης: Κιονόκρα-
νο της θεάς Χατόρ (που ταυτίζεται 
με την Αφροδίτη)
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μωαμεθανικών αρχιτεκτονικών μορφών στην κύ-
προ» (1931). Η θεωρία του μίγματος δεν είχε τελι-
κά κανένα ακαδημαϊκό ενδιαφέρον ούτε απέκτησε 
κάποιο πολιτικό βάρος. 

παρά την εφευρετικότητα και φαντασία των 
αξιωματούχων της αποικιοκρατίας, συνεχίζει ο M. 
Given (σελ. 15 και εξής), υπήρχε η ανάγκη να βρε-
θεί μια νέα πηγή πληροφοριών για το παρελθόν 
του νησιού. στη νέα ανάγκη που προέκυψε αντα-
ποκρίθηκε η σουηδική αρχαιολογική αποστολή 
στην κύπρο, που διηύθυνε ο Einar Gjerstad και 
έκανε ανασκαφές στην κύπρο από τον αύγουστο 
του 1929 έως τον Μάρτιο του 1931. ανέσκαψε περί 
τις 25 τοποθεσίες και πήρε μαζί της στη σουηδία 
771 ξύλινα κιβώτια γεμάτα με αρχαία ευρήματα. 
παρά το γεγονός ότι ο Gjerstad και οι συνάδελφοί 
του θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως αντικειμενι-
κούς λογίους, που χρησιμοποιούσαν επιστημονι-
κές μεθόδους για να αποκαταστήσουν την ιστορι-
κή αλήθεια, συμπαθούσαν το αποικιακό καθεστώς 
και εργάζονταν στο ίδιο γενικό ευρωπαϊκό ιδεολο-
γικό σύστημα της ιστορίας του πολιτισμού και της 
φυλετικής ιεραρχίας. το 1933 ο Gjerstad δημοσί-
ευσε έναν πρακτικό απολογισμό των ανασκαφών 
στα σουηδικά, που το 1980 μεταφράστηκε με τον 
τίτλο Ages and Days (= Gjerstad 1980). Οι τρεις 
κύριοι τόμοι που περιγράφουν τις ανασκαφές δη-
μοσιεύτηκαν το 1934, 1935 και 1937, ενώ ο αναλυ-
τικός τόμος για την εποχή του σιδήρου εκδόθηκε 
το 1948. 

Τμήμα αρχαϊκού κρατήρα με ετεοκυπριακό 
χάραγμα

Ο Gjerstad έγραψε τη διδακτορική του διατρι-
βή για την πρώιμη προϊστορία της κύπρου το 1926 
με τον τίτλο Studies on Prehistoric Cyprus και δι-
έδωσε τη θεωρία του για τις βορειοσυριακές και 
ανατολικές καταβολές του λαού της κύπρου με 
περισσότερα δημοσιεύματα. στον πρωτογενή κυ-

πριακό πολιτισμό, που προέρχεται από τη βόρεια 
συρία και την ανατολή, προστίθενται ελληνικές 
και φοινικικές επιδράσεις ενός μεταγενέστερου 
αποικισμού, αλλά ο αρχικός κυπριακός πολιτισμός 
διατηρεί την ατομικότητά του και τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του. Οι επιβιώσεις της πρωτόγονης 
κοινωνίας στη νεώτερη απέκτησαν μια νέα ιδεολο-
γική σημασία· αποδεικνύουν με συγκεκριμένους 
και σαφείς όρους ότι αυτός ο πρωταρχικός ιθαγε-
νής πολιτισμός επιβιώνει ακόμη και δεν έχει επη-
ρεαστεί από νεώτερες μεταναστεύσεις και επιδρά-
σεις. κατά τον Given ο Gjerstad, που εργαζόταν και 
έγραφε στις δεκαετίες του 1920 και του 1930, ήταν 
ενήμερος της δύναμης που έκρυβε η προπαγάνδα. 
κατηγορεί λοιπόν ο Gjerstad τον ευαγόρα, που 
κυβέρνησε τη σαλαμίνα στα 400 π.Χ. περίπου, ότι 
έκανε χρήση της προπαγάνδας για να διατηρήσει 
το βασίλειό του της σαλαμίνας και να το κρατήσει 
ανεξάρτητο από τους πέρσες. Ο Gjerstad περιγρά-
φει ως εξής τα αποτελέσματα της προπαγάνδας του 
ευαγόρα στην κυπριακή κοινωνία του 5ου αιώνα 
π.Χ.: «το λυπηρό αποτέλεσμα για τον κυπριακό 
πολιτισμό ήταν μόνον ότι οι πολιτικές ταραχές και 
η πολιτισμική προπαγάνδα έκανε τους κυπρίους 
να σκέπτονται ότι είναι Έλληνες και όχι κύπριοι. 
Με αυτόν τον τρόπο έχασαν την αίσθηση της εθνι-
κότητάς τους και το αίσθημά τους για τον διαφορε-
τικό χαρακτήρα του πολιτισμού τους και άρχισαν 
να μιμούνται την ελληνική τέχνη αντί να διατη-
ρήσουν τη δική τους» (Gjerstad 1980, 142-143). 
τόσο πολύ εντυπωσιάστηκαν από την παραπάνω 
ερμηνεία του Gjerstad οι αποικιοκράτες, ώστε την 
παρουσίασαν σε πολλά δημοσιεύματά τους αυτο-
λεξεί. 

ίδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γλωσσική ιστορία 
του νησιού παρουσιάζει το κεφάλαιο «Επινοώ-
ντας τους Ετεοκυπρίους» (Given 1998, 18 και 
εξής). Ο αρχέγονος κυπριακός πολιτισμός έπρεπε 
να πάρει ένα όνομα κι αυτό βρέθηκε στη γλώσσα 
των ετεοκυπρίων. Ο Given δίνει μια περίληψη των 
προσπαθειών που έγιναν για τη δήθεν διάδοση που 
είχε στο νησί η γλώσσα των ετεοκυπρίων από την 
αρχική της σύλληψη στη δεκαετία του 1870 έως 
την ενηλικίωσή της στις δεκαετίες του 1930 και 
του 1940. αμέσως μετά την αποκρυπτογράφηση 
της κυπριακής συλλαβικής γραφής τη δεκαετία 
του 1870 ανακαλύφθηκαν ορισμένες επιγραφές 
που δεν έγινε δυνατό να αποκρυπτογραφηθούν. 
Δύο από αυτές προέρχονταν από τον αμαθούντα. 
τις επιγραφές αυτές ο Paul Kretschmer τις χαρα-
κτήρισε ως προελληνικές ή ότι ανήκουν σε έναν 
αυτόχθονα λαό της κύπρου, επειδή ταύτισε ορι-
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σμένες λέξεις των επιγραφών αυτών με αντίστοι-
χες λέξεις των ανατολικών γλωσσών και ιδιαίτερα 
της λυκικής (Kretschmer 1914, 260). Η πόλη του 
αμαθούντος χαρακτηρίστηκε έτσι χωρίς κανένα 
δισταγμό ως φοινικική. στα 1924 ο Ernst Sittig 
δημοσιεύει μια νέα δίγραφη επιγραφή από τον 
αμαθούντα (ICS 196) και υποθέτει ότι η άγνωστη 
αυτή γλώσσα που περιέχει μπορεί να συνδέεται 
με τις διάφορες μαρτυρίες της αρχαίας παράδοσης 
που αφορούν την αρχαιότητα της πόλης Ἀμαθοῦς 
(ὁ) και τον αυτόχθονα χαρακτήρα των κατοίκων 
της. Ο Sittig αρνήθηκε τον φοινικικό χαρακτήρα 
τόσο του αμαθούντος όσο και του κιτίου και θεώ-
ρησε την επιγραφή αυτή ως απόδειξη του γεγονό-
τος ότι τον 4ο αιώνα π.Χ. οι αμαθούσιοι μιλούσαν 
μια άγνωστη γλώσσα, που ήταν πιθανόν προελλη-
νική. Ο προσδιορισμός «πιθανόν» (προελληνική) 
παραλείφθηκε από τους μεταγενέστερους συγγρα-
φείς και κριτές του Sittig και έτσι ο προελληνικός 
χαρακτήρας της επιγραφής αυτής εκλήφθηκε ως 
πραγματικό γεγονός.     

Δεν υπήρχε ακόμη επίσημος όρος για τη γλώσσα 
αυτή και ο όρος «αρχέγονος κυπριακός» (urkyprisch, 
Kretschmer 1917, 252) ανταγωνίζονταν τον όρο «κυ-
προαμαθουντιακός» (kyprisch-amathusisch, Sittig 
1924, 197, 200-201). Οι προσπάθειες να την αποκρυ-
πτογραφήσουν απέφεραν ελάχιστη επιτυχία, επει-
δή οι επιγραφές ήταν λίγες και πολύ σύντομες. το 
εγχείρημα του Power (1934, 5, 14) να αποδείξει ότι 
η γλώσσα ήταν η ακκαδική συνάντησε τη σθενα-
ρή αντίσταση του Pedersen (1930). Ο J. L. Myres το 
1930 υπέθεσε ότι οι επιγραφές σε άγνωστη γλώσσα 
ανήκουν όχι στους ιθαγενείς κυπρίους αλλά σε μι-
νωικούς αποίκους που υποτίθεται ότι κατοίκησαν 
το νησί πριν από τους αχαιούς που μιλούσαν ελλη-
νικά (Myres 1930, 95). Ο P. Kretschmer (1914, 260) 
είχε ήδη συγκρίνει τη γλώσσα αυτή με την ετεο-
κρητική της κρήτης. Οι ετεόκρητες ή πραγματικοί 
κρήτες μαρτυρούνται στην αρχαία γραμματεία και 
αναφέρονται στην Οδύσσεια 19, 176 ως οι αυτόχθο-
νες κάτοικοι της κρήτης. Ο Johannes Friedrich 
(1932, 49) δημιούργησε κατ’ αναλογία προς το Ετε-
όκρητες τον όρο Ετεο-κύπριοι για να διακρίνει τον 
αρχέγονο λαό της κύπρου από τους Έλληνες που 
εγκαταστάθηκαν στην κύπρο. συνεπώς είναι σα-
φείς οι φυλετικές επιπτώσεις που συνεπάγεται μια 
τέτοια υπόθεση· εφόσον υπάρχει μια γλώσσα, πρέ-
πει να υπάρχει και ένα φύλο που να απαρτίζει τους 
πραγματικούς ή αυτόχθονες κυπρίους. πρώτα δη-
μιουργήθηκε το εθνωνύμιο Ετεοκύπριοι και από 
αυτό παρήχθη η ετεοκυπριακή γλώσσα.

Η εκκλησία του Αγίου Τύχωνα κατά το 1780 
με το πινέλο του Luigi Mayer

ακριβώς αυτή τη χρονική περίοδο η σουηδική 
αρχαιολογική αποστολή στην κύπρο άρχισε να 
δημοσιεύει τις αναφορές και αναλύσεις της. Οι θε-
ωρίες του Gjerstad για έναν ιθαγενή αρχέγονο λαό 
της ανατολής που κατοικούσε στην κύπρο ταίρια-
ζαν επακριβώς με τις υποθέσεις των γλωσσολόγων 
για τον αυτόχθονα προελληνικό χαρακτήρα των 
επιγραφών που αριθμούνταν σε μια χούφτα. Ο 
πρώτος λόγιος εκτός της ιστορικής γλωσσολογί-
ας που χρησιμοποίησε τον όρο Ετεοκύπριοι ήταν 
ο George Hill (1937, 485), που εξέτασε τα κλασικά 
χωρία που αναφέρονταν στην αρχαία πόλη του 
αμαθούντος, περιέγραψε σύντομα την ετεοκυπρι-
ακή γλώσσα που μιλούσαν οι αμαθούσιοι σε προ-
ελληνική περίοδο και έδωσε μια ρομαντική εικόνα 
των αμαθουσίων ως ιθαγενών κατοίκων που επι-
βίωσαν από το βάθος των αιώνων. κατά τη δεκαε-
τία του 1940 δεν αμφισβητήθηκε η ύπαρξη αυτής 
της δήθεν αυθεντικής προελληνικής εθνολογικής 
ομάδας που συγκέντρωνε τα ιθαγενή κυπριακά 
χαρακτηριστικά. το 1941 ο Alfred Westholm (1941, 
σελ. 53, πρβ. και Gjerstad 1980, σελ. 148-149) βρήκε 
για τους αμαθουσίους έναν χαρακτηριστικό τύπο 
τάφου. στον αναλυτικό τόμο της σουηδικής αρ-
χαιολογικής αποστολής στην κύπρο του 1948 (βλ. 
Gjerstad 1948, σελ. 431) ο Einar Gjerstad έκανε 
μια αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων συν-
δυάζοντάς τα με τον αρχέγονο λαό της κύπρου. Οι 
ετεοκύπριοι ήταν μια πλήρης εθνολογική ομάδα 
που καταγόταν από τους κατοίκους της κύπρου 
της προελληνικής εποχής του χαλκού και μιλού-
σαν μια γλώσσα που συνδεόταν πιθανόν με τη Μ. 
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ασία. Για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μετά το 
τέλος της ύστερης εποχής του χαλκού «τμήματα 
του νησιού… παρέμειναν εντελώς ετεοκυπριακά» 
(Gjerstad 1948, σελ. 429). κατά την πρώιμη εποχή 
του σιδήρου ο αμαθούς ήταν «πιθανόν μια καθαρά 
ετεοκυπριακή πόλη που διατήρησε τον ετεοκυπρι-
ακό της χαρακτήρα για μακρό χρονικό διάστημα» 
(Gjerstad 1948, σελ. 429). Η ακαδημαϊκή και ιδεο-
λογική εθνογένεση των ετεοκυπρίων είχε πραγ-
ματοποιηθεί και οι ετεοκύπριοι ήταν ένα αποδε-
κτό γεγονός κατά τον M. Given.

αλλά τα αρχαιολογικά δεδομένα δεν δικαιολο-
γούν την ύπαρξη των ετεοκυπρίων, παρατηρεί ο 
Given στο κεφάλαιο «Η αρχαιολογία για τους ετε-
οκυπρίους» (Given 1998, σελ. 20 και εξής). είναι 
ελάχιστες οι ενδείξεις για την ύπαρξη ετεοκυ-
πρίων ως ξεχωριστής εθνολογικής ομάδας, όπως 
απέδειξε ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός αρχαι-
ολόγων από τη δεκαετία του 1990 (βλ. Given 1991, 
σελ. 185-187). ειδικότερα ο Andres Reyes (1994, 
σελ. 13-17) εξέτασε τα αρχαιολογικά δεδομένα και 
τα αρχαία χωρία των συγγραφέων για τους ετεο-
κυπρίους και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν 
υπάρχει βάση για τη δήθεν επιβί-
ωση ενός ξεχωριστού ιθαγενούς 
λαού στον αμαθούντα. ας δούμε 
όμως σύντομα αλλά ακριβέστε-
ρα, καθώς σχολιάζει ο Given, τις 
αρχαίες πηγές, τις επιγραφές 
και τους τύπους των τάφων, στα 
οποία βασίστηκε η θεωρία για την 
ύπαρξη της ιδιαίτερης φυλετικής 
ομάδας των ετεοκυπρίων. 

τα χωρία των αρχαίων συγ-
γραφέων που κάνουν λόγο για 
έναν αυτόχθονα πληθυσμό στον 
αμαθούντα εξετάστηκαν προσε-
κτικά από τον Claude Baurain 
(1984) και τον Andres Reyes 
(1994, σελ. 13-15), που χρησιμο-
ποίησαν πιο ασφαλείς μεθόδους 
κριτικής των πηγών από αυτές 
που εφαρμόστηκαν στη δεκαετία 
του 1930. σύμφωνα με τον ιστορι-
κό του 4ου π.Χ. αιώνα Θεόπομπο 
τον Χίο (Fragmenta Graecorum 
Historicorum, 115 F 103) οι αμα-
θούσιοι ήταν τα υπολείμματα 
των υπηκόων του κινύρα, που 
εκδιώχθηκε από τον αγαμέμνονα 
μετά των τρωικό πόλεμο. επίσης 
οι αμαθούσιοι χαρακτηρίζονται 

ως αυτόχθονες από τον Ψευδο-σκύλακα (§ 103), 
γεωγράφο του 4ου π.Χ. αιώνα. και ο στέφανος ο 
Βυζάντιος (λ. Ἀμαθοῧς) τον 5ο αιώνα μ.Χ. περιγρά-
φει τον αμαθούντα ως πολύ παλιά πόλη που μπο-
ρεί να έχει πάρει το όνομά της από την Ἀμαθουσία, 
μητέρα του κινύρα. αλλά ελάχιστα γνωρίζουμε 
για τις πηγές από τις οποίες παίρνουν τις πληρο-
φορίες τους ο Ψευδο-σκύλακας και ο στέφανος ο 
Βυζάντιος. και η περιγραφή του Θεόπομπου του 
Χίου φαίνεται να είναι περισσότερο μυθολογική 
παρά ιστορική, εφόσον ο 4ος αώνας π.Χ. σηματοδο-
τεί στην κύπρο (αλλά και στις κτήσεις του Μ. αλε-
ξάνδρου) την εποχή της έναρξης για την αιτιολογία 
των μύθων, καθώς κάθε πόλη του νησιού με την 
αιφνίδια αλλαγή που έφερνε η ελληνιστική εποχή 
χρειαζόταν έναν μύθο για την ίδρυσή της που θα 
τη συνέδεε με την ένδοξη μυθολογία της ελλάδας. 
Για έναν Έλληνα συγγραφέα που επισκεπτόταν 
την κύπρο η ανώμαλη περιφερειακή θέση του νη-
σιού στην ελληνιστική εποχή μπορούσε κάλλιστα 
να αιτιολογηθεί με ορολογία του υποδειγματικού 
παρελθόντος, που εξιστορούσε ο κύκλος των τρωι-
κών μύθων (Baurain 1989, σελ. 470-471). 

ως προς το ζήτημα των επι-
γραφών δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι υπάρχουν λίγες που είναι 
γραμμένες σε μη ελληνική γλώσ-
σα, που περιέχουν κύρια ονόματα 
και σχήματα κλίσης ρημάτων και 
ονομάτων ξένων προς την ελλη-
νική γλώσσα (Masson 1983, σελ. 
86, Scafa 1996). το κύριο πρό-
βλημα εδώ συνίσταται στο ότι οι 
επιγραφές που οριστικά ανήκουν 
σε αυτή τη γλώσσα είναι πολύ 
λίγες. Όπως σχολιάζει ο Reyes, 
«μια ακατανόητη επιγραφή δεν 
είναι ipso facto ετεοκυπριακή», 
μια νοοτροπία που δεν συμμερί-
ζονται οι επιγραφολόγοι που ερ-
γάστηκαν στην κύπρο (πρβ. Acta 
Cypria, 1992). ασφαλώς υπάρχει 
ένας σημαντικός αριθμός συλλα-
βογραφικών επιγραφών που δεν 
διαβάζονται ως ελληνικές. αυτές 
μπορούν να περικλείουν μία ή 
περισσότερες άγνωστες γλώσσες 
και μερικές μπορεί να είναι «ανό-
ητες» επιγραφές για να επιτευ-
χθεί μόνον μια οπτική εντύπωση 
(πρβ. ελληνικές επιγραφές στους 
καταδέσμους που περιέχουν ακα-Κόρη από ασβεστόλιθο
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ταλαβίστικες λέξεις). Οι επιγραφές αυτές όμως δεν 
μπορούν κατά κανένα τρόπο να αποτελούν ένδει-
ξη για μια συγκεκριμένη γλώσσα, εκτός εάν έχουν 
αναγνωρίσιμα σημεία. επτά κείμενα από τον αμα-
θούντα εμφανίζουν συγκεκριμένα «ετεοκυπρια-
κά» μορφολογικά χαρακτηριστικά (πρβ. λ.χ. ICS 
192-196, 196 a, 196 e), καθώς και ένα κείμενο από 
το καφίζιν (Mitford 1980, σελ. 44-45), ένα χωρίς 
προέλευση (Masson 1988) και ένα από την Άβυδο 
στην αίγυπτο (ICS 388). τα κείμενα του είδους αυ-
τού ίσως είναι και περισσότερα. πάντως δέκα σύ-
ντομες επιγραφές δεν μπορούν να δημιουργήσουν 
μια εθνολογική ομάδα, παρατηρεί ο M. Given.

Τμήμα αγγείου με ερυθρές μορφές, που 
προέρχεται από το παλάτι

υπάρχει και ένα ζήτημα ως προς τη χρο-
νολόγηση των επιγραφών αυτών. Με κριτή-
ριο τη μορφή των γραμμάτων του αλφαβητι-
κού κειμένου η δίγλωσση επιγραφή ICS 196 
χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αι-
ώνα π.Χ. (Masson 1983, σελ. 207) και οι δύο 
άλλες από τον αμαθούντα ανήκουν επίσης 
στον 4ο αιώνα π.Χ. (ICS 196 a, 196 e). Η επι-
γραφή από το καφίζιν χρονολογείται στον 
3ο αιώνα π.Χ. βάσει προσωπογραφικών εν-
δείξεων. καμιά άλλη επιγραφή δεν μπορεί 
να χρονολογηθεί με ασφάλεια. συνεπώς οι 
χρονολογημένες επιγραφές ανήκουν στον 4ο 
και 3ο αιώνα π.Χ. Δεν υπάρχουν επιγραφές 
μεταξύ της ύστερης εποχής του χαλκού και 
του τέταρτου αιώνα π.Χ. που να χρονολογού-
νται με ασφάλεια και να αναγνωρίζονται με 
ασφάλεια ως ετεοκυπριακές. αυτό το κενό 

των 700 ετών είναι πολύ μεγάλο για να θεωρήσου-
με ότι υπάρχει συνέχεια ή «επιβίωση» της γλώσ-
σας της εποχής του ύστερου χαλκού στην κύπρο. 
Όπως ο Vendryes υπέθεσε ήδη το 1914, οι επιγρα-
φές αυτές μπορούν εξίσου εύκολα να θεωρηθούν 
ότι ανήκουν σε μια μεταγενέστερη ομάδα εποίκων 
που την εποχή εκείνη δανείστηκαν το υπάρχον 
συλλαβάριο (Vendryes 1914, σελ. 280). Η ιδεολο-
γική όμως ανάγκη για μια αυθεντική ιθαγενή κυ-
πριακή εθνολογική ομάδα ήταν τόσο μεγάλη στις 
δεκαετίες του 1920 και του 1930, ώστε αυτή η ερ-
μηνεία του Vendryes να αγνοηθεί ή να υποτιμηθεί. 

Μια έκδηλη ιδιαιτερότητα του αμαθούντος την 
εποχή του σιδήρου είναι ο σημαντικός αριθμός τά-
φων που έχουν ασυνήθιστη μορφή και κατασκευή. 
πολλοί κυπριακοί τάφοι αυτής της περιόδου απο-
τελούνται από μια τετράγωνη νεκρική κάμαρη, 
που σκάβεται σε βράχο και έχει μια επιμήκη είσοδο 
ή «δρόμο», που οδηγεί σε αυτήν. πολλοί τέτοιοι τά-
φοι υπάρχουν στον αμαθούντα, αλλά υπάρχουν 
και πολλοί θαλαμωτοί τάφοι, στους οποίους ένας 
τετράγωνος θάλαμος σκάβεται στον βράχο και στε-
γάζεται με επιμήκεις ασβεστολιθικές πλάκες· η εί-

σοδος γίνεται από έναν 
πιο σύντομο «δρόμο», 
που συχνά βρίσκεται 
στη δεξιά πλευρά του 
τάφου σε σχέση με τον 
άξονα του θαλάμου (βλ. 
την τελευταία εικόνα). 
Όταν για πρώτη φορά η 
σουηδική αρχαιολογι-
κή αποστολή στην κύ-
προ δημοσίευσε τους 26 
τάφους της εποχής του 
σιδήρου που βρέθηκαν 
στον αμαθούντα, δεν 
δόθηκε καμιά φυλετική 
ερμηνεία για αυτήν την 
ποικιλία. Οι διαφορές 
ανάμεσα στους δύο τύ-
πους των τάφων, από 
τις οποίες οι περισσότε-
ρες αφορούσαν ποικι-
λίες των θαλαμωτών 
τάφων, ερμηνεύονταν 
«καλύτερα για οικονο-
μικούς παρά για χρονο-
λογικούς και τυπολογι-
κούς λόγους» (Gjerstad 
et al. 1935, σελ. 140, 
138). Δεν γινόταν καμιά 

Νεαρή γυναίκα με τα-
μπούρλο
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αναφορά σε φυλετικές διαφορές 
και σημειωνόταν ότι οι τάφοι 
και τα ταφικά έθιμα ήταν τα ίδια 
(Gjerstad et al. 1935, σελ. 139). 

το 1941 ο Alfred Westholm 
δημοσίευσε ένα άρθρο για τους 
κτιστούς τάφους στην κύπρο, 
που άλλαξε την άποψη που εκτέ-
θηκε παραπάνω. αποφάνθηκε 
ότι οι θαλαμωτοί τάφοι ήταν 
αρχαιότεροι από τους λοιπούς, 
συνήθως εξαιτίας της τυπολο-
γίας τους (Westholm 1941, σελ. 
31, 52) και τους αντιπαρέθεσε 
με τον «μυκηναϊκό ηπειρωτικό 
τύπο» με τον μακρύ και στε-
νό δρόμο (Westholm 1941, σελ. 
30). επικαλούμενος τις αναφο-
ρές των αρχαίων συγγραφέων 
για την υποθετική αυτόχθονη 
γλώσσα και τον George Hill, που 
δεν αποδέχθηκε τον φοινικικό 
χαρακτήρα του αμαθούντος, 
απέδωσε τους θαλαμοειδείς τά-
φους στους αρχαιότατους κα-
τοίκους της κύπρου (Westholm 
1941, σελ. 53) σε αντίθεση με τους μυκηναϊκού 
τύπου τάφους των ελλήνων. το 1948 ο Gjerstad 
τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση αυτήν την τυπολογι-
κή και φυλετική διάκριση, που και ο ίδιος ανακά-
λυψε στη λάπηθο, και απέδωσε τους θαλαμωτούς 
τάφους στους «ετεοκυπρίους» (Gjerstad 1948, σελ. 
432). 

αλλά στα μάτια των σύγχρονων αρχαιολό-
γων είναι εμφανής η προθυμία των σουηδών 
αρχαιολόγων να δώσουν φυλετική ερμηνεία σε 
αυτήν την ποικιλία των τάφων αντί μιας εσωτε-
ρικής κοινωνικής ερμηνείας. από τότε έως σή-
μερα έχουν ανακαλυφθεί μερικές εκατοντάδες 
περισσότεροι τάφοι και έτσι έχουμε καλύτερη 
πληροφόρηση από ό,τι ο Westholm και ο Gjerstad. 
από τις κατόψεις των αρχαίων νεκροταφείων 
(λ.χ. Karageorghis V. 1987, σελ. 696) γίνεται σα-
φές ότι σε μια κορεσμένη από τάφους νεκρόπολη 
οι μικρότεροι θαλαμωτοί τάφοι ήταν καταλληλό-
τεροι για έναν μικρό χώρο. επειδή είναι μαλακός 
ο κίτρινος ασβεστόλιθος στον οποίο σκάβεται ο 
τάφος, είναι αναγκαίο να σκάψει κανείς πολύ 
βαθιά για να έχει έναν θάλαμο σαν σπήλαιο που 
σκεπάζεται με πέτρινη οροφή. Για μια φτωχή κη-
δεία ήταν ευκολότερο και φτηνότερο να σκάψει 
κανείς έναν σχετικά ρηχό θάλαμο και να τον σκε-

πάσει με σκληρό ασβεστόλιθο 
γκρι χρώματος.

Ο πολύ μεγαλύτερος αριθ-
μός τάφων που έχουν ανακαλυ-
φθεί ως σήμερα επιβεβαιώνει 
ό,τι ο Gjerstad είχε δηλώσει αρ-
χικά το 1935· δεν υπάρχει κα-
μιά διαφορά στους τάφους και 
τα ταφικά έθιμα ανάμεσα στους 
μονόχωρους τάφους και στους 
τάφους με πλευρικό θάλαμο. Η 
τυπολογία μόνη της είναι ανε-
παρκής να καθορίσει εθνολογι-
κές διακρίσεις, ιδιαίτερα όταν 
η εξωτερική εμφάνιση των δύο 
τύπων των τάφων είναι ίδια. 
Οι διαφορές ήταν αποτέλεσμα 
κοινωνικής διαστρωμάτωσης, 
που φαίνεται από το βάθος στο 
οποίο βρίσκεται ο τάφος και 
την επεξεργασία της εισόδου 
του τάφου και από την παρου-
σία ή απουσία επεξεργασίας 
της πέτρας. κατά την εποχή 
του σιδήρου δεν υπάρχουν δι-
αφορές που θα μπορούσαν να 

συνεπάγονται την ύπαρξη δύο ή περισσότερων 
εθνολογικών ομάδων. και ακόμη δεν υπάρχουν 
διαφορές που να διακρίνουν τον αμαθούντα από 
την υπόλοιπη κύπρο. Η Μαρία ίακώβου καταθέ-
τει ότι από την πρώτη ίδρυση του αμαθούντος 
τον 11ο αιώνα π.Χ. η κεραμική, τα ταφικά έθιμα 
και οι τάφοι δεν μπορούν να ξεχωριστούν από τον 
ομογενή πολιτισμό της κύπρου της εποχής του 
πρώιμου σιδήρου (Iakovou 1994, σελ. 156, πρβ. 
Karageorghis – Iakovou 1990: 98). Η κατάσταση 
είναι η ίδια κατά την αρχαϊκή και την κλασική 
περίοδο. Η πόλη του αμαθούντος έχει ασφαλώς 
τα δικά της χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως 
την προτίμηση να αναπαριστά την τοπική θεά με 
τη μορφή της αιγυπτο-φοινικικής Hathor (που 
ταυτίζεται με την αφροδίτη) και μία ασυνήθως 
κεντροποιημένη μορφή της πόλης. αλλά αυτά 
δεν είναι τίποτε παραπάνω από τις αναμενόμενες 
τοπικές ποικιλίες ανάμεσα στα βασίλεια/πόλεις 
της κύπρου με τα διαφορετικά περιβάλλοντα, τις 
εμπορικές επαφές και την εσωτερική δυναμική. 
σε γενικές γραμμές ο αμαθούς ανήκε στην ίδια 
πολιτισμική κοινότητα όπως και η κύπρος της 
εποχής του σιδήρου. Δεν υπάρχουν συστηματι-
κές διαφορές που θα μπορούσαν να σηματοδοτή-
σουν μια ιδιαίτερη εθνολογική ομάδα.

Γυναίκα που μεταφέρει δίσκο
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Τομή κυπριακού τάφου του Αμαθούντος σύμ-
φωνα με τους Gjerstad et al. 1935, σελ. 100

 

στον επίλογό του ο M. Given (1998, σελ. 24 
και εξής) εξηγεί ότι ο στόχος του άρθρου του ήταν 
διττός, α) να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο ερ-
γαζόταν η ιμπεριαλιστική αρχαιολογία, και β) να 

αποδείξει ότι οι αρχαίοι «ετεοκύπριοι» είναι ένας 
μύθος του 20ού αιώνα. τι μπορεί όμως να γίνει 
με τις επιγραφές; Ο Andres Reyes, αφού απέρριψε 
τις αποδείξεις για την ύπαρξη των ετεοκυπρίων, 
καταλήγει στο συμπέρασμα να περιοριστεί η χρή-
ση του όρου «ετεοκυπριακός» στη μη αποκρυ-
πτογραφημένη ακόμη γλώσσα στην οποία είναι 
γραμμένος ένας μικρός αριθμός συλλαβογραφι-
κών επιγραφών του νησιού (Reyes 1994, σελ. 13). 
Ο M. Given όμως παρατηρεί ότι υπό την επήρεια 
του ρομαντικού εθνικισμού και των πολιτικών 
σκοπιμοτήτων, που επικρατούν ακόμη στην 
κοινωνία μας, είναι εύκολο να υποθέσει κανείς 
ότι όπου υπάρχει μια γλώσσα, εκεί κρύβεται και 
ένας λαός. προτείνει λοιπόν ο Given ο όρος «ετε-
οκυπριακός» να χρησιμοποιείται μόνον για την 
ιδεολογική δημιουργία του 1930. Θα ήταν πολύ 
πιο σωστό να αναφερόμαστε στις επιγραφές αυτές 
με την ονομασία «μη αποκρυπτογραφημένη συλ-
λαβική γραφή της κύπρου». κλείνοντας το ενδι-
αφέρον αυτό άρθρο του ο Given καταλήγει: «Οι 
Έλληνες της κύπρου αρνήθηκαν να πιστέψουν 
ότι είναι πολιτισμικά υβρίδια ή πρωτόγονοι ιθα-
γενείς βάρβαροι. Οι μόνοι τους οποίους μπόρεσαν 
να πείσουν οι ιμπεριαλιστές είναι ο εαυτός τους 
και οι υποστηρικτές τους, οι αρχαιολόγοι».
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δίγραφες επιγραφές (σε αλφαβητική και 
συλλαβογραφική γραφή)

164. επιτύμβια επιγραφή από την πόλη 
του αρχαίου Μαρίου. Δίγραφη· ένας στί-
χος οριζόντιος σε αλφαβητική γραφή και 
κατεύθυνση γραφής προς τα αριστερά και 
ένας στίχος κάθετος στη συλλαβογραφική 
γραφή. Χρονολογείται στον 6o αιώνα π.Χ.  
(a) KAσIΓNΗTAσ    κασιγνήτας.
(b) ka-si-ke-ne-ta       κασιγνήτα.

επιτύμβια επιγραφή ενός κοριτσιού που 
δεν έχει όνομα, επειδή προφανώς πέθανε σε 
βρεφική ηλικία. στο αλφαβητικό κείμενο 
το ουσιαστικό βρίσκεται σε γενική, ενώ στο 
συλλαβογραφικό σε ονομαστική. εάν όμως 
δεχθούμε ότι ένα ληκτικό se στο συλλαβο-
γραφικό κείμενο σε ορισμένες περιπτώσεις 
δεν καταγράφεται, τότε ένα ka-si-ke-ne-ta-se 
συμπίπτει ακριβώς με το αλφαβητικό κείμε-
νο.

260. Δίγραφη επιγραφή από την αθιένου, πε-
ριοχή των αρχαίων Γόλγων. Χρονολογείται στα 
μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. περιλαμβάνει ένα στίχο 
με αλφαβητικό κείμενο στο αριστερό μέρος και 

άλλον ένα με συλλαβογραφικό στο δεξιό μέρος με 
κατεύθυνση γραφής προς τα αριστερά.

Δίγραφη επιτύμβια επιγραφή του Κήρυ-
κα (επιγρ.  260)

            KADVΞEMI        Κᾶρύξ ἠμι.  
             ka-ru-xe-e-mi                  Κᾶρύξ ἠμι.
επιτύμβια επιγραφή του κήρυκα. αμφισβη-
τήθηκε αν το κᾶρυξ είναι κύριο όνομα και 
όχι το προσηγορικό κᾶρυξ = κᾶρυξ. τελικά  
όμως έγινε αποδεκτό ότι πρόκειται για κύ-
ριο όνομα, πρβ. τον αττικό ήρωα με το όνομα 
κῆρυξ, τα παράγωγα κηρυκίδης κλπ.

427. Δίγραφο χάραγμα. στο επάνω μέρος αλ-
φαβητικό κείμενο τριών στίχων. πιο κάτω 
συλλαβογραφικό κείμενο δύο στίχων με κα-
τεύθυνση γραφής προς τα αριστερά.  
(a) (1) Φιλοκρέων (2) τιμᾶος [3] σαλαμίνιος  

παραρτΗΜα
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|
(b) (1) pi-lo-ke-re-wo-ti-ma-o-se  (2) se-la-mi-
ni-o-se:
ΦιλοκρέFω(ν) τιμᾶος | σελαμίνιος.

υπογραφή του Φιλοκρέοντα από τη σαλαμί-
να. πρόκειται για το μοναδικό δίγραφο κεί-
μενο που βρέθηκε στην αίγυπτο. πρέπει να 
προσέξουμε ότι στο συλλαβογραφικό Φιλο-
κρέFω(ν) τιμᾶος δεν καταγράφεται το λη-
κτικό -ν πριν από σύμφωνο σε μια αυτόνομη 
λέξη που βρίσκεται στην ονομαστική. Για 
την παρόμοια μη καταγραφή του ληκτικού 
-ν στην αιτιατική βλ. επιγραφές 217 (σειρές 
19, 26) και 306 (σειρές 4, 6, 8). στον τύπο 
τιμᾶος έχουμε ένα ασφαλές παράδειγμα της 
κυπριακής γενικής σε -ᾶFος ενός ονόματος 
σε -ᾶς που δεν μπορεί παρά να είναι το όνο-
μα τιμᾶς. το όνομα τιμᾶς είναι γνωστό και 
από την Άβυδο, όπου ένας κύπριος χαράσσει 
το όνομά του ως τιμᾶς | πάφιος. Δίπλα του 
υπογράφει ο επίσης κύπριος Ὀνᾶς, με γενι-
κή ὈνᾶFος (βλ. επιγρ. αρ. 428).

δίγλωσσες  επιγραφές    
215. Η επιγραφή είναι χαραγμένη στη βάση 
ειδωλίου από λευκό μάρμαρο, που προέρχε-
ται από το ιερό του απόλλωνα, που βρίσκε-
ται στη σημερινή τοποθεσία Φράντζισσα 
της αρχαίας ταμασού. Η σπουδαιότητά της 
έγκειται στο ότι είναι δίγλωσση. προηγεί-
ται το φοινικικό κείμενο σε έξι στίχους και 

ακολουθεί το κυπριακό σε συλλαβογραφική 
γραφή σε πέντε στίχους. Η επιγραφή είναι 
αριστερόστροφη.     
(a) (1) sml  ’z  ’š  ytn wytn  (2) ’ · mnhm · bn  
bnhdš  bn  mn- (3) hm bn ‘rq l’dny  l[rš]p (4) 
’lyyt  byrh  ’tnm bšnt  (5)  šlšm 20 + 10 lmlk 
mlkytn · mlk (6) kty w’dyl · kšm‘ ql · ybrk 
(b) (1) to-na-ti-ri-a-ta-ne // to-nu · e-to-ke-ne   
(2) ka-se · o-ne-te-ke-ne // ma-na-se-se  (3) 
o-no-me-ni-o-ne // to-i-ti-o-i (4) to-i-a-pe-i-lo-
ni //  to-i-e-le-i   (5) ta-i  //  i-tu-ka-i  
τòν ἀ(ν)δριά(ν)ταν τόν(ν)υ ἔδωκεν | κας 
ὀνέθηκεν Μνάσης | ὁ νωμηνίων  τῶι θιῶι | 
τῶι Ἀπείλωνι τῶι Ἑλεί|ται ἰ(ν) τύχαι.     

το αγαλματίδιο αφιερώνεται στον θεό των 
Φοινίκων Reshef ’lyyt, ο οποίος στο ελ-
ληνικό κείμενο αντιστοιχεί στο Ἀπόλλων 
Ἑλείτας, από έναν Φοίνικα με το όνομα 
Menahem κατά το τριακοστό έτος της βασι-
λείας του βασιλιά του κιτίου και του ίδαλί-
ου Milkyaton, δηλαδή περίπου το 362 π.Χ. 
στο ελληνικό κείμενο η γενεαλογία του 
δωρητή είναι συντομευμένη και δεν δηλώ-
νεται η χρονολογία. το όνομα Μνάσης φαί-
νεται να είναι ο εξελληνισμένος τύπος ενός 
φοινικικού ονόματος. το πατρώνυμο Νωμή-
νιος είναι επίσης φοινικικό (πρβ. το όνομα 
Νουμήνιος που έχουν Φοίνικες από το κίτι-
ον σε αττικές επιγραφές). Για την επένθεση 
του j στο Ἀπείλων = Ἀπέλλων πρβ. κυπρ. 
αἶλος = ἄλλος.  το Ἑλείτας θα μπορούσε να 
προέρχεται από το γνωστό τοπωνύμιο της 
λακωνίας Ἕλος (πρβ. Ἀμυκλαῖος Ἀπόλλων, 
που εμφανίζεται στο ίδάλιον και ανάγεται 
στις αμύκλες της σπάρτης). Φαίνεται όμως 
ότι Ἕλος υπήρχε και στην κύπρο (πρβ. επι-
γραφή αρ. 217, 9 στον Masson, ICS: ἰ(ν) τῶι 
ἕλει). 

216. Δίγλωσση (φοινικική και ελληνική) 
επιγραφή από την αρχαία ταμασό. το φοι-
νικικό τμήμα της επιγραφής περιλαμβάνει 
6 στίχους και το ελληνικό 4 με κατεύθυνση 
γραφής προς τα αριστερά. 
(a)  (1)    bymm 10 + 6 lyrh  p‘lt bš[n-]      (2)     

Υπογραφή του Φιλοκρέοντα

�
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t  10 + 7(?)    lmlk  mlky[tn  mlk  k-] (3)  ty  
w’dyl  sml  ’z  ’š  ytn  ’b-   (4)     dssm  bn ... 
l’dny  lršp ’-      (5)    lhyts hndr ’š  ndr kšm‘  
(6)     h‘ ql  ybrk
(b) (1)    a-ti-ri-a-se   / /  o-nu-to-ne-to        (2)       
ke-ne · a-pa-sa-so-mo-se · o-sa  (3)      ma-wo-
se · to-i-a-[po-lo]-ni-to-i      (4)      a-la-si-o-ta-i 
· i-tu-ka-i
Ἀ(ν)δριὰς ὅνυ, τὸν ἔδω|κεν αψασωμος ὁ 
σα|μᾶFος τῶι Ἀ[πόλ(λ)ω]νι τῶι | Ἀλασιώται  
ἰ(ν) τύχαι.

αφιέρωση ενός ειδωλίου σε έναν θεό των Φοι-
νίκων που στο ελληνικό κείμενο αντιστοι-
χεί στον Ἀλασιώταν Ἀπόλλωνα, εκ μέρους 
ενός Φοίνικος που ονομάζεται Ἁbdsasōm, 
κατά το δέκατο έβδομο έτος της βασιλείας 
του Milkyaton, βασιλιά του κιτίου και του 
ίδαλίου, δηλαδή γύρο στο 375 π.Χ. το φοι-
νικικό κείμενο είναι αρκετά καταστραμμένο 
ιδίως στο πατρωνύμιο του δωρητή. το κυ-
πριακό κείμενο διατηρήθηκε καλύτερα. το 
σαμᾶFος είναι η ελληνική γενική του ονό-
ματος σαμᾶς, που είναι γνωστό και από τον 
ίώσηπο. το Σαμᾶς και το Αψασωμος αποτε-
λούν ελληνικές μεταγραφές αντίστοιχων 
φοινικικών ονομάτων. Έως σήμερα δεν έχει 
γίνει ακόμη σαφές αν το επίθετο του απόλ-
λωνα Ἀλασιώτας είναι ενδεχομένως ελληνι-
κής προέλευσης.

Επιγραφή από τον αρχαίο αμαθούντα

192. επιγραφή από τον αρχαίο αμαθούντα. 
τέσσερις στίχοι με κατεύθυνση γραφής προς 
τα αριστερά.
wi-ti-le-ra-nu ‘ ta-na ‘ mu-no-ti (2) a-i-lo ‘ e-ki-
ya-no-ti ‘ ma-na ‘ ko (3) to-u ‘ pa-ki-mi-ra-nu ‘ 
ta-na ‘ mu (4) no-ti
αγνοείται το περιεχόμενο του κειμένου και 
το είδος της επιγραφής. καμιά ομοιότητα δεν 
υπάρχει ούτε με ένα ελληνικό όνομα. 

Δίγλωσση και δίγραφη επιγραφή από 
τον αρχαίο Αμαθούντα

196. Δίγλωσση και δίγραφη επιγραφή από 
την ακρόπολη του αρχαίου αμαθούντος. επάνω 
αναγράφεται ετεοκυπριακό συλλαβογραφικό κεί-
μενο δύο στίχων με κατεύθυνση γραφής προς τα 
αριστερά και κάτω ελληνικό κείμενο σε αλφαβη-
τική γραφή με γράμματα του 4ου αιώνα π.Χ. που 
περιλαμβάνει δύο στίχους. 

(1)    a-na   ·  ma-to-ri   ·   u-mi-e-sa-:  i-mu-ku-
la-i-la-sa-na;   a-ri-si-to-no-se ;  a-ra-to-wa-na-
ka-so-ko-o-se      (2)       ke-ra-ke-re-tu-lo-se  ·? 
ta-ka-: na-?-?-so-ti   ·  a-lo  ;  ka-i-li-po-ti
(b)   (1) Ἡ πόλις ἡ Ἀμαθουσίων Ἀρίστω:να 
(2) Ἀριστώνακτος εὐπατρίδη:ν.
    
Η ελληνική επιγραφή είναι τιμητική. Η 
πόλη του αμαθούντος ανήγειρε ένα άγαλμα 
για να τιμήσει τον αρίστωνα, γιο του αρι-
στώνακτα. σύμφωνα με τη μορφή των ελ-
ληνικών γραμμάτων η επιγραφή πρέπει να 
ανήκει στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. 
Η χρήση της ετεοκυπριακής στην τιμητική 
αυτή επιγραφή γύρο στο 310 π.Χ. δείχνει 
ότι η αριστοκρατία του αμαθούντος χρη-
σιμοποιούσε την ιθαγενή γλώσσα, που δεν 
επιβίωσε για περισσότερο καιρό. ανάμεσα 
στο ετεοκυπριακό και το ελληνικό κείμενο 
υπάρχει κάποια αναντιστοιχία, καθώς το ελ-
ληνικό κείμενο είναι πιο σύντομο.
 

Δίγλωσση και δίγραφη επιγραφή (αρ. 196) 
από τον Αμαθούντα
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l Του Παναγιώτη Αρ. Υφαντή
Επίκουρου  Καθηγητή Τμήματος  Θεολογίας Α.Π.Θ.

1.Το αναπόφευκτο βάρος 
της ιστορίας

όρος «νεομάρτυρες» χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά κατά την περίοδο της 
εικονομαχίας, για να διαφοροποιήσει 
τα θύματα της μακροχρόνιας αιρετικής 
καταιγίδας από εκείνα των αρχαίων δι-

ωγμών. σήμερα έχει επικρατήσει να ορίζονται ως 
νεομάρτυρες όσοι χριστιανοί έχασαν τη ζωή τους 
για την πίστη στο ιστορικό πλαίσιο που ορίζεται 
γεωγραφικά και χρονικά από τη βαθμιαία επέκτα-
ση και οριστική εμπέδωση της οθωμανικής κυρι-
αρχίας στην επικράτεια της αλλοτινής Βυζαντινής 
άυτοκρατορίας, ήτοι από το 1453 μέχρι την εθνε-
γερσία1. 

το φαινόμενο συνδέθηκε αιτιακά με τη διαρκή 
προσπάθεια των οθωμανικών αρχών να εξισλαμί-
σουν τους χριστιανούς υπηκόους. η θεσμική και 
μονιμότερη εκδοχή αυτής της προσπάθειας υπήρ-
ξε το παιδομάζωμα ενώ οι μεμονωμένες ή περι-
στασιακές αλλά όχι λιγότερο δραματικές εκδοχές 
της σχετίζονται με τη συνήθεια των οθωμανικών 
αρχών να προτείνουν ή μάλλον να επιβάλουν τον 
εξισλαμισμό ως αυτόματο μέσο αθώωσης εκείνων 
των χριστιανών υπηκόων τους οποίους βάραιναν 
ασύμμετρα υπερβολικές ή συκοφαντικές κατη-
γορίες. σε περίπτωση που αυτοί αρνούνταν να 
γίνουν εξωμότες  υφίσταντο μια κλιμακούμενη 
σειρά διώξεων που περιλάμβαναν δήμευση περι-
ουσίας, στέρηση δικαιωμάτων, φυλάκιση, βασανι-
στήρια και συχνά θανατική εκτέλεση. 

άυτή η πρόδηλη αιτιακή εξάρτηση του φαινο-
μένου των νεομαρτύρων από το ζοφερό ιστορικό 
περιβάλλον, οδήγησε σε ένα πλέγμα ερμηνευτι-

κών προβλημάτων, που εξακολουθεί μέχρι σήμε-
ρα να σφραγίζει όχι μόνο τις επιστημονικές προ-
σπάθειες κατανόησης και ερμηνείας του, αλλά εν 
πολλοίς και τον τρόπο με τον οποίο η πιστεύουσα 
κοινότητα χειρίζεται την μνήμη αυτών των όψι-
μων ηρώων της πίστης που εμπλούτισαν το εορ-
τολόγιο και το αγιολόγιό της. Θα αντιτείνει εύλογα 
κανείς πως κάθε μορφή αγιότητας διαλέγεται με το 
εκάστοτε ιστορικό περιβάλλον. για παράδειγμα, 
οι πρώτοι διωγμοί προϋποθέτουν την άγνοια, την 
καχυποψία και την εχθρότητα του πνευματικά 
αναλφάβητου ρωμαϊκού  Imperium απέναντι στις 
χριστιανικές κοινότητες. και με τη σειρά της, η 
ερμηνεία και πνευματική εμπέδωση της οσιακής 
αγιότητας συνυφαίνεται οργανικά με την καίρια 
απάντηση ή και αντίδραση του μοναχισμού απέ-
ναντι στην πνευματικά επισφαλή θεσμοποίηση 
του Χριστιανισμού, που συνόδευσε την κοσμοϊ-
στορική κωνσταντίνεια καμπή. 

ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες μορφές αγιό-
τητας που αναδύθηκαν σε ένα απώτερο παρελ-
θόν, ώστε σήμερα ακόμη και η ιστορικότητά τους 
να μοιάζει καλυμμένη από την αχλύ του μύθου, 
το φαινόμενο των νεομαρτύρων, όντας χρονικά 
πλησιέστερο και συνυφασμένο με τα δραματικά 
γεγονότα που σημάδεψαν την εθνική αφύπνιση 
του νέου ελληνισμού και τον αγώνα του για κρα-
τική υπόσταση αναπόφευκτα επενδύεται με ποι-
κίλες ιδεολογικές, κοινωνιολογικές και εθνικές 
κατηγορίες που ακόμη δονούν τον ψυχισμό του 
νεοέλληνα και του ορθόδοξου πιστού, ενίοτε όμως 
αλλοιώνοντας ή έστω θολώνοντας το κρύσταλλο 
του πνευματικού του πυρήνα.  

στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να επισημά-
νουμε κριτικά τις θεμελιώδεις θεολογικές και επι-
στημολογικές προϋποθέσεις για μια πληρέστερη 

1Για τους νεομάρτυρες βλ. Νικόδημος ο Αγιορείτης, Νέον 
Μαρτυρολόγιον, ήτοι μαρτύρια των νεοφανών μαρτύρων 
των μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφό-
ρους καιρούς και τόπους μαρτυρησάντων, Αθήναι 331961· 
Μακάριος Κορίνθου-Νικόδημος Αγιορείτης-Νικηφόρος 
Χίος-Αθανάσιος Πάριος, Συναξαριστής Νεομαρτύρων, εκδ. 
«Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1984· Περαντώνης, 
Ιω., Λεξικό Νεομαρτύρων, τ. 1-3, Αποστολική Διακονία, εν 
Αθήναις 1972· Πρακτικά Συνεδρίου εις τιμήν και μνήμην 

των Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 
1988· Απ. Αθ. Γλαβίνας, Οι Νεομάρτυρες της Τουρκοκρα-
τίας. Εισαγωγή-Βιβλιογραφία-Ασματικές ακολουθίες, εκδ. 
Επέκταση, Κατερίνη 1990· Ο άγιος και ο μάρτυρας στη ζωή 
της Εκκλησίας. Εισηγήσεις ΙΒ’ Συνεδρίου Πατερικής Θεο-
λογίας, επ. Καθηγητής Στ. Γ. Παπαδόπουλος, Αθήνα 1994· 
Υφαντής Π. Αρ., Η αγιότητα του μαρτυρίου και η μαρτυρία 
της αγιότητας. Θεολογικά μελετήματα,, εκδ. Π. Πουρναρά, 
Θεσσαλονίκη 2009.
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σπουδή του φαινομένου των νεομαρτύρων, διαλε-
γόμενοι με τα ισάριθμα ερμηνευτικά στερεότυπα 
που τροφοδοτούνται από την ακόμη νωπή ιστορι-
κότητα και την ιδεολογική επικαιρότητά του.   

2. Ιδεολογία και πνευματικότη-
τα, ηρωισμός και αγιότητα 

το πρώτο πρόβλημα, το οποίο θα χαρακτηρίζα-
με περισσότερο επιστημολογικό και ερμηνευτικό, 
έγκειται στη συχνά ρευστή ή σκόπιμα αγνοημένη 
διάκριση ανάμεσα στους νεομάρτυρες και τους 
εθνομάρτυρες. με άλλα λόγια στην κατευθυνόμε-
νη ή ανεπίγνωστη σύγχυση μεταξύ ιδεολογίας και 
πνευματικότητας, εθνικής συνείδησης και εκκλη-
σιαστικής ταυτότητας ή πιο συνθηματικά μεταξύ 
ηρωισμού και αγιότητας. 

πράγματι, η άγνοια ή η υποτίμηση των ισχυ-
ρών επιβιώσεων του μεσαιωνικού θεοκεντρικού 
κοσμοειδώλου στον μεταβυζαντινό χώρο έχει οδη-
γήσει ακόμη και επιφανείς ιστορικούς αλλά και 
θεολόγους σε ερμηνευτικές απλουστεύσεις ή/και 
αυθαιρεσίες. Έτσι, από τη μια πλευρά ιστορικοί 
μελετητές, επικαλούμενοι τη ρευστότητα μεταξύ 
εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας, κατανο-
ούν τους νεομάρτυρες ως «ήρωες της χριστιανικής 

πίστης και της εθνικής αντίστασης» (ν. σβορώ-
νος), υπερτονίζοντας την εθνική τους προσφορά. 

άπό την άλλη πλευρά, μερίδα της σύγχρονης 
θεολογικής διανόησης διατυπώνει το αίτημα να 
ανακηρυχθούν άγιοι κάποιοι επιφανείς εθνομάρ-
τυρες, όπως για παράδειγμα ο ησαΐας σαλώνων 
και ο παπαφλέσσας, οι οποίοι, μάλιστα, συνδύαζαν 
τον ρόλο του εθνικού επαναστάτη με την ιδιότητα 
του κληρικού. 

είναι αλήθεια, βέβαια, πως μια σαφής διαφορο-
ποίηση μεταξύ εθνικής συνείδησης και θρησκευ-
τικής ταυτότητας είναι ιστορικά επισφαλής, του-
λάχιστον για τα πρώιμα στάδια του φαινομένου, 
εφόσον στα μεταβυζαντινά χρόνια, η -όποια- εθνι-
κή συνείδηση των υποδούλων ρωμιών συνέπιπτε 
με την ορθόδοξη ταυτότητά τους. την εποχή αυτή, 
η κοινότητα των ρωμιών αυτοπροσδιοριζόταν ακό-
μη με βάση όχι τη γλώσσα του αλλά τη θρησκευ-
τική ή ομολογιακή του προέλευση. εξάλλου, οι 
οθωμανοί χρησιμοποιούσαν το δίλημμα «εξισλα-
μισμός ή εκτέλεση» ως μέσο καταστολής, αντιποί-
νων ή τιμωρίας με αφορμή αυθόρμητες ή πιο οργα-
νωμένες εξεγέρσεις εθνικοαπελευθερωτικού χα-
ρακτήρα. μάλιστα, αυτός είναι και ένας από τους 
λόγους, για τους οποίους η σχετική επιστημονική 
έρευνα αλλά και μερίδα του χριστιανικού ποιμνί-
ου ενίοτε μοιάζει απρόθυμη ή/και αδυνατεί να δια-
κρίνει τους εθνομάρτυρες από τους νεομάρτυρες, 
καθιστώντας τη συνδρομή θεολογικών κριτηρίων 
εξαιρετικά πολύτιμη. 

πράγματι, η επίκληση και εφαρμογή κριτηρί-
ων που εδράζονται αφενός στη βιβλική αλφαβήτα 
του Χριστιανισμού και αφετέρου στην εμπειρία 
της κατοπινής εκκλησιαστικής παράδοσης είναι 
τόσο καταλυτική ώστε να αποδεικνύει τη σύγ-
χυση μεταξύ ηρώων της πίστης και ηρώων του 
έθνους σχεδόν ανυπόστατη. Χάριν συντομίας, θα 
αρκεστούμε στις ακόλουθες αξιολογικές διακρί-
σεις οι οποίες χωρίς να απομακρύνονται από τον 
πυρετικό ρεαλισμό των ιστορικών γεγονότων, 
σταθμίζουν το πνευματικό αντίκρισμα των προ-
σώπων και των δραματικών εμπειριών τους μέσα 
από ένα βιβλικά συνεπές και νηφάλιο πνευματικό 
πρίσμα.

άυτό που συμβάλλει σε μια κατά το δυνατόν 
πληρέστερη ιστορική και θεολογική εκτίμηση του 
ειδικού βάρους της παρουσίας των εθνομαρτύρων 
και των νεομαρτύρων είναι η συγκριτική εξέτα-
ση της βασικής στόχευσης και του τρόπου με τον 
οποίο κάθε μέγεθος προσπάθησε να την υπηρετή-
σει. για τους εθνομάρτυρες, η προτεραιότητα του 
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αγώνα εστιάζεται στο αίτημα της πολιτικής χειρα-
φέτησης και της εθνικής ανεξαρτησίας –το οποίο 
είχε στο μεταξύ ωριμάσει χάρη στην κινητικότητα 
και τον δυναμισμό των ντόπιων και εισαγόμενων 
αστικών ιδεωδών. άντιθέτως, στις προτεραιότητες 
των νεομαρτύρων κυριαρχούσαν η κατάκτηση της 
εσωτερικής ελευθερίας και η εν Χριστώ τελείωση, 
ή που με όρους πιο σύγχρονους, το δικαίωμα στη 
θρησκευτική ιδιαιτερότητα. 

συνεκδοχικά, ενώ ο αγώνας των εθνομαρτύ-
ρων προϋπέθετε τη χρήση βίαιων μέσων και επι-
δίωκε την κατίσχυση επί των αντιπάλων ή/και 
τη φυσική εξόντωσή τους, ο τρόπος αντίστασης 
των νεομαρτύρων  συνίστατο στην προσφορά 
ενός ζωντανού παραδείγματος πραότητας, υπο-
μονής και αυτοθυσίας, που τα ευεργετικά του 
αποτελέσματα εντοπίζονταν στη συλλογική συ-
νείδηση της πιστεύουσας κοινότητας και όχι στις 
απώλειες των αλλοθρήσκων. επιπλέον, ενώ οι 
εθνομάρτυρες δεν είναι δυνατόν να αξιωθούν την 
τιμή των αγίων, εφόσον ο αγώνας τους εμπνεό-
ταν και σφραγιζόταν από την ένοπλη αντίσταση 
κατά των κρατούντων, οι νεομάρτυρες μπορούν 
να λογιστούν και ως εθνομάρτυρες στο μέτρο που 
ενδυνάμωσαν το αγωνιστικό φρόνημα των υπο-
δούλων έστω με την παθητική αλλά αταλάντευ-
τη αντίσταση της καρτερίας και της αιμάτινης 
ομολογίας.

διαφωτιστικό και επιστημολογικά καίριο εί-
ναι και το κριτήριο που αφορά στο ιδιαίτερο περιε-
χόμενο του αιτήματος της ελευθερίας που υπηρέ-
τησαν οι μάρτυρες του έθνους και οι μάρτυρες της 
πίστης. οι πρώτοι επεδίωκαν την απελευθέρωση 
του γένους, γι’ αυτό και σφυρηλάτησαν συνειδη-
τά ή ανεπίγνωστα τη χλωρή ακόμη εθνική συνεί-
δηση των νεοελλήνων. οι δεύτεροι έδιναν τη ζωή 
τους για χάρη της εν Χριστώ ελευθερίας, δηλαδή 
της ελευθερίας από τα πάθη2, και της πρόσωπο με 
πρόσωπο συνάντησης με τον εσταυρωμένο νυμ-
φίο3. πρόκειται για την ελευθερία που μπορεί να 
βιώνει κάποιος ακόμη και μέσα στο δεσμωτήριο 
προσμένοντας το μαρτυρικό τέλος, βέβαιος ότι 
ολοκλήρωσε τον «καλόν αγώνα», εφόσον στο ακέ-
ραιο «την πίστιν τετήρηκε»4 .

συνυφασμένος τόσο με το θέμα της ελευθερίας 

όσο και με τον τρόπο διεκδίκησής της είναι η στά-
ση εθνομαρτύρων και των νεομαρτύρων απέναντι 
στον θάνατο. οι πρώτοι αναγκάζονταν να πεθά-
νουν παρότι θα προτιμούσαν βέβαια να ζήσουν για 
να συνεχίσουν τον ένοπλο και βίαιο αγώνα τους. 
στην περίπτωση των νεομαρτύρων, αντιθέτως, ο 
θάνατος εν πολλοίς ήταν ένα είδος ολοκαυτώμα-
τος, δηλαδή, μια εκούσια αυτοπροσφορά για χάρη 
των άλλων, ριζωμένη στο σταυρικό παράδειγμα 
του Θεανθρώπου. για τον λόγο αυτό, οι νεοφανείς 
ήρωες της πίστης, αν δεν προκαλούσαν οι ίδιοι το 
μαρτύριο κυρίως για να αντισταθμίσουν μια προ-
γενέστερη άρνηση του Χριστού, όλοι καλοδέχο-
νταν τον θάνατο ως «κέρδος»5 , δηλαδή ως συσταύ-
ρωση και συνανάσταση με τον Χριστό6. σ’ αυτή 
την προοπτική, ο θάνατος των μαρτύρων δεν ήταν 
και δεν είναι απλώς ή μόνον η βίαιη διακοπή του 
επίγειου βίου αλλά η βιβλική “βία” που υφίσταται 
αγόγγυστα κάποιος για να καταστεί κληρονόμος 
της Βασιλείας7, να λάβει «τον της δικαιοσύνης στέ-
φανον»8  και να ενωθεί με τον «εσταυρωμένο έρω-
τά» του9.

2 Γαλ 5, 24.
3 Α’  Κορ 13, 12.
4 Β’  Τιμ 4, 7.
5 Φιλ 1, 21.23.
6 Πρβλ. Κολ 2, 12· Ρωμ 6, 4.8.

7 Πρβλ. Μτ 12, 11.
8 Β’ Τιμ 4, 8.
9 Ιγνάτιος Αντιοχείας, Επιστολή προς Ρωμαίους VI, 2-3: 
Αποστολικοί Πατέρες, Άπαντα τα έργα 4, επ. εκδ. Π. Κ. Χρή-
στου, επιμ. Ελ. Γ. Μερετάκης, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 118.
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η πιστότητα των νεομαρτύρων στην εν Χρι-
στώ ελευθερία η οποία, εντέλει, επιβεβαιώνεται 
και από άλλες πνευματικές πτυχές που πλαισιώ-
νουν διαχρονικά το χριστιανικό μαρτύριο, όπως 
είναι η καρτερία στα βασανιστήρια και η εμπειρι-
κή, επώδυνη και αιμάτινη ομολογία μιας ακλόνη-
της πίστης. ωστόσο, ανάμεσα σ’ αυτές τις πτυχές, 
η σημαντικότερη από αγιολογική άποψη, είναι η 
χριστοκεντρική αγάπη. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα χριστοκεντρικής αγά-
πης ενσαρκώνεται στην περίπτωση της μαρίας, 
συζύγου του οπλαρχηγού καρατάσου, η οποία συ-
νελήφθη, μετά την αποτυχημένη έξοδο των να-
ουσαίων το 1822, και υπεβλήθη σε φρικτά βασα-
νιστήρια προτού εκπνεύσει10 . σύμφωνα πάντα με 
τις διαθέσιμες ιστορικές πηγές, εξαιτίας της επα-
νειλημμένης άρνησής της να ασπαστεί το ισλάμ, η 
μαρία την ώρα της δοκιμασίας ζητούσε τη συνδρο-
μή του Χριστού και της Θεοτόκου, προσευχόμενη 
ακόμη και υπέρ των ίδιων των δημίων της. άν η 
γνήσια βιβλική αγάπη της νεομάρτυρος για τους 
εχθρούς11 φανερώνει την υπέρβαση ή τη θεραπεία 
του ενδεχόμενου προγενέστερου μένους μιας υπό-
δουλης κατά των κατακτητών, η προσευχή για 
τη συγχώρηση και τη σωτηρία των εκτελεστών 
αναδεικνύει τα πνευματικά ύψη που κατέκτησε, 
ακολουθώντας τα ίχνη του εσταυρωμένου12, λίγο 
προτού παρουσιαστεί ενώπιόν του.

3. Αυτόκλητο μαρτύριο: Ποιμα-
ντικές σκοπιμότητες και θεολο-
γικές αντιφάσεις 

το δεύτερο πρόβλημα, που θα χαρακτηρίζαμε 
αμιγέστερα θεολογικό και πνευματικό, εντοπίζε-
ται στους θεολογικούς χειρισμούς και στην ποιμα-
ντική αξιοποίηση εκείνης της ευρείας ομάδας των 
νεομαρτύρων που είτε από μια εσωτερική παρόρ-
μηση είτε υπακούοντας στην καθοδήγηση ενός 
πνευματικού παρουσιάζονταν αυτόκλητοι ενώπι-
ον των αρχών για να ομολογήσουν την πίστη τους 
στον Χριστό προκαλώντας τη θανατική τους κα-
ταδίκη. 

οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι οι λεγόμενοι 

«εξ αρνησιχρίστων» νεομάρτυρες, δηλαδή όσοι 
προηγουμένως είχαν εκούσια ή ακούσια εξισλα-
μισθεί και οι οποίοι παρουσιάζονταν στις οθωμα-
νικές αρχές για να δηλώσουν την επιστροφή τους 
στη χριστιανική πίστη. είναι ευνόητο πως οι συ-
γκεκριμένοι νεομάρτυρες πλήγωναν βαθύτερα το 
γόητρο της οθωμανικής εξουσίας, που τους αντι-
μετώπιζε, για το λόγο αυτό, με σφοδρότερο μένος. 
άρκετοί μελετητές διακρίνουν τους «εξ αρνησιχρί-
στων» από τους αυτόκλητους μάρτυρες, με το επι-
χείρημα ότι ενώ οι πρώτοι εκβιάζουν το μαρτύριο 
ως αυτοσκοπό και οδό τελείωσης, οι δεύτεροι το 
επιδιώκουν ως μέσο έμπρακτης μετάνοιας. άυτή 
η διάκριση, ωστόσο, δεν ακυρώνει τον θεμελιώδη 
και θεολογικά αμφιλεγόμενο κοινό παρονομαστή: 
τη θεληματική πρόκληση του μαρτυρίου, η οποία 
δεν απέχει πολύ από την αντίφαση μιας «ευσε-
βούς» αυτοχειρίας. 

άνάλογο φαινόμενο είχε αντιμετωπίσει η εκ-

10 Για τις ιστορικές πτυχές του προσώπου βλ. Αντ. Μιχ. Κολ-
τσίδας, Η Επανάσταση και η Καταστροφή της Νάουσας κατά 
το 1822. Το δράμα των αγωνιστών-πεσόντων-αιχμαλώτων, 
οι εθνομάρτυρες και οι νεομάρτυρες της ηρωικής Νάουσας. 
Συμβολή στην ιστορία του Βορείου Ελληνισμού. Πηγές για 
την Ιστορία της Νάουσας, Βέροια 2009 και Ν. Χατζηϊωάν-
νου, Οι Μάρτυρες του Χαλασμού της Νάουσας, Νάουσα 

2009. Μια θεολογική αποτίμηση του γεγονότος βλ. Π. Υφα-
ντής, «Γνωμοδότηση σχετικά με το αίτημα της επίσημης 
αναγνώρισης των περίποου 1300 εκτελεσθέντων Ναουσαίων 
το 1822, ως νεομαρτύρων».
11 Πρβλ. Λκ 6, 27.
12 Πρβλ. Α’ Πε 2, 21.
13 Νέον Μαρτυρολόγιον, σ. 18-19.
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κλησία και στην περίοδο των πρώτων διωγμών. 
το ομόλογο γενεσιουργό αίτιο του «αυτόκλητου» 
μαρτυρίου των νεότερων χρόνων, όπως και του 
λεγόμενου «εισπηδητικού» των πρώτων χριστια-
νικών αιώνων, ήταν η ενθουσιαστική ορμή των 
εσχατολογικών προσδοκιών, που επέτειναν τα δυ-
σβάστακτα δεινά των ιστορικών περιστάσεων. 

η αρχαία εκκλησία αποδοκίμασε την πρόκλη-
ση του μαρτυρίου ένα είδος εκβιασμού της αγιότη-
τας. άντιθέτως, η κυρίαρχη θεολογική και ποιμα-
ντική γραμμή της εποχής των νεομαρτύρων, πλην 
ελαχίστων εξαιρέσεων, ενθάρρυνε ανοιχτά το αυ-
τόκλητο μαρτύριο των πρώην εξωμοτών -ακόμη 
και εκείνων που είχαν εξισλαμισθεί ακούσια σε 
παιδική ηλικία, είτε υφιστάμενοι μια βίαιη περι-
τομή είτε συμμεριζόμενοι άκοντες τις επιπτώσεις 
της γονεϊκής ενδοτικότητας. καθοριστικό ρόλο 
σ’ αυτή την ποιμαντική επιλογή διαδραμάτισε το 
Άγιον Όρος. πολύ συχνά, οι μεταμεληθέντες απο-
στάτες κατέφευγαν στην αγιώνυμη πολιτεία, όπου 
υπό την καθοδήγηση ενός έμπειρου πνευματικού 
εμπέδωναν τη μετάνοια και προετοιμάζονταν για 
τη δημόσια ομολογία, η οποία γνώριζαν εκ των 
προτέρων πως θα τους οδηγούσε στο μαρτύριο. οι 
αγιορείτες μοναχοί που αναλάμβαναν αυτό το ευ-
αίσθητο και απαιτητικό έργο ονομάζονταν «αλεί-
πται», επειδή άλειφαν με το πνευματικό λάδι της 
παρρησίας τον παλαιστή της πίστης πριν από το 
τελευταίο και σημαντικότερο αγώνισμα: την αι-
μάτινη ομολογία. 

μεταξύ των γνωστότερων αλειπτών ήταν οι 
μακάριος νοταράς (+1805), άθανάσιος πάριος 
(+1813) και νικόδημος άγιορείτης (+1809). ο τε-
λευταίος, μάλιστα, εκτός από βιογράφος πολλών 
νεομαρτύρων, υπήρξε και ο θεμελιωτής της θεολο-
γίας του φαινομένου. στον άγιο νικόδημο οφείλε-
ται εν πολλοίς και η -κατά τη γνώμη μας αδόκιμη- 
αξιολογική διάκριση ανάμεσα στο «κινδυνώδες» 
αυτόκλητο μαρτύριο και στο επίσης αυτόκλητο 
πλην αποδεκτό αν όχι επιβεβλημένο μαρτύριο των 
εξ αρνησιχρίστων: ενώ χαρακτήριζε το πρώτο ως 
«κινδυνώδες και όχι τόσον νόμιμον», στήριζε με 
θεολογικά επιχειρήματα το δεύτερο, ως αντιστάθ-
μισμα της αποστασίας13. 

εν προκειμένω, οι θεολογικές αντιφάσεις που 
συνόδευσαν την αβίαστη προσέλευση στο μαρτύ-
ριο των πρώην αποστατών μάλλον αποσιωπήθη-
καν στο όνομα της επικαιρικής τους χρησιμότη-
τας, δηλαδή την ψυχολογική στήριξη της χειμαζό-
μενης κοινότητας. πέρα όμως από την πρόσκαιρη 
ποιμαντική τους αποτελεσματικότητα η συγκε-

κριμένη ερμηνεία του μαρτυρίου παραθεωρεί μια 
μάλλον αυτονόητη παραδοχή πως, δηλαδή, η αγιό-
τητα δεν είναι ένα κατόρθωμα του ανθρώπου αλλά 
ένα δώρο του Θεού. ο άνθρωπος απλώς αποδέχε-
ται με ευγνωμοσύνη αυτό το δώρο, ανταποκρινό-
μενος στην αγάπη εκείνου που το προσφέρει. Όσο 
όμως προσβλητικό είναι να αποστρέφεται κανείς ή 
να αρνείται ένα δώρο τόσο αγενές και παράλογο εί-
ναι να το απαιτεί ή να το εκβιάζει. 

4. Η “ανώνυμη” συνέχιση
του φαινομένου 

η θεολογική κατανόηση και πνευματική βίω-
ση της αγιότητας και κυρίως του μαρτυρίου ως σω-
στικού θείου δώρου έμελλε να επιβεβαιωθεί δρα-
ματικά και στη διάρκεια του 20ού αιώνα, πράγμα 
που φωτίζει το φαινόμενο των νεομαρτύρων και 
από μιαν άλλη όψη που αφορά αφενός τη χρονική 
του έκταση και αφετέρου το βαθύ, συχνά αθέατο, 
πνευματικό του περιεχόμενο. σε αντίθεση με τη 
συμβατική πραγμάτευση που περιορίζει χρονικά 
το φαινόμενο στα μεταβυζαντινά χρόνια, ο σύγ-
χρονος μελετητής του θα πρέπει να αναγνωρίσει 
ότι νεομάρτυρες συνεχίζουν να κοσμούν την ιστο-
ρία της εκκλησίας και μετά από το 1821 ή ακόμη 
και μετά την επίσημη διάλυση της ήδη κατακερ-
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ματισμένης οθωμανικής αυτοκρατορίας έναν αι-
ώνα αργότερα. σε αυτή την περίοδο, το φαινόμενο 
διαλέγεται ή εξαρτάται αιτιακά αφενός από την 
εθνικιστική μισαλλοδοξία των νεότουρκων και 
αφετέρου από τις βίαιες εφαρμογές των ποικιλό-
χρωμων ολοκληρωτικών καθεστώτων που σημά-
δεψαν, δίχασαν και αιματοκύλισαν ολόκληρο τον 
20ό αιώνα. πρόκειται για πάμπολλες περιπτώσεις 
νεομαρτύρων, που αν και δεν  έχουν ακόμη περι-
βληθεί  το κύρος μιας επίσημης αναγνώρισης ή δεν 
έχουν βρει τη θέση τους στα σχετικά εγχειρίδια 
της άγιολογίας είναι αναμφισβήτητο ότι διευρύ-
νουν τα χρονικά και ιστορικά όρια του φαινομέ-
νου των νεομαρτύρων, ανοίγοντας νέους δρόμους 
τόσο στην γνώση της επιστημονικής όσο και στην 
«επίγνωσιν αληθείας της κατ’ ευσέβειαν»14 . 

άντί συμπεράσματος, παραθέτουμε δύο σύντο-
μα κείμενα που, κατά τη γνώμη μας, αναδεικνύουν 
αυτή τη σύγχρονη ή πολύ κοντινή μας μαρτυρική 
αγιότητα, η οποία, αν και συχνά ανώνυμη ή περι-
φρονημένη, κατορθώνει να φωταγωγήσει το εκά-
στοτε παρόν με ένα εσχατολογικό πνευματικό φέγ-
γος. πρόκειται για δύο αποσπάσματα ισάριθμων 

επίσημων αναφορών από τα χρόνια της κατοχής 
που συντάχθηκαν από ορθοδόξους ιερείς, οι οποίοι 
μόλις είχαν ολοκληρώσει το βαρύ αλλά ιερό τους 
καθήκον να εξομολογήσουν, να κοινωνήσουν και 
να συνοδεύσουν μέχρι το εκτελεστικό απόσπασμα 
κάποιους συμπατριώτες, καταδικασμένους από 
τους γερμανούς κατακτητές.

άπόσπασμα πρώτο: «κατόπιν της εκτελέσεως 
του καθήκοντος τούτου, ωδηγήθημεν μετά των 
μελλοθανάτων εις τον τόπον της εκτελέσεως (σκο-
πευτήριον καισαριανής), ένθα ερωτηθέντες οι 
μελλοθάνατοι περί της τελευταίας θελήσεώς των… 
την πλέον χριστιανικήν απάντησιν, εις την ερώ-
τησιν της τελευταίας του θελήσεως, έδωκεν ο δη-
μοδιδάσκαλος μιχαήλ πετρόπουλος, ειπών: “παν 
ό,τι έπραξα, το έπραξα εν συνειδήσει ως Έλλην και 
χριστιανός. Ήδη δεν έχω να είπω άλλο τι, ει μη να 
ευχηθώ όπως το αίμα που χύνεται σήμερα να είναι 
το τελευταίο ελληνικό αίμα και να θέση τέρμα ο 
Θεός εις τα δεινά ημών των ελλήνων, υμών των 
γερμανών και του κόσμου ολοκλήρου, δια μιας πα-
γκοσμίου ειρήνης”»15 . 

άπόσπασμα δεύτερο: «4) άνδρέας γούτης, υπο-
κελευστής Βασ. ναυτικού, εκ σμύρνης, ετών 35. 
Έγγαμος και πατήρ άρρενος τέκνου 16 ετών.… Ξε-
σπά εις λυγμούς και ευχαριστεί τον Θεόν, διότι τον 
ηξίωσε τελευταίως να κοινωνήση. “ο μοναδικός 
μου φόβος ήτο”, μοι έλεγε, “μήπως πεθάνω ακοι-
νώνητος. ευχαριστώ τον Θεόν που με ηξίωσε να 
κοινωνήσω. εκρατούσα ένα κομμάτι αντίδωρον, 
ώστε εις περίπτωσιν που δεν θα μας έφερον ιερέα 
να κοινωνήσω, θα ελάμβανα αυτό ως εφόδιον”. 
εξωμολογήθη με συντριβήν [συνεχίζει ο ιερέας] 
και εις τον κατά της αμαρτίας αγώνα άλλοτε νικά 
και άλλοτε πίπτει. “δεν κατώρθωνα να νικήσω το 
κακόν, η επιθυμία μου όμως ήτο να είμαι καλός 
χριστιανός”. εις τον πνευματικόν του με παρακα-
λεί να διαβιβάσω ότι “ο γούτης πεθαίνει χριστια-
νός”. […] τελευταία θέλησίς του είναι παραγγελία 
προς την σύζυγόν του. “να ζήση χριστιανικά. να 
φυλάξη το παιδί από κάθε αμαρτία. να φροντίση 
δια την σύνταξίν της”. γονυκλινής, δακρύων και 
λέγων “του δείπνου σου του μυστικού κ.λπ.”, δέ-
χεται την Θείαν κοινωνίαν και τρώγει το αντίδω-
ρον που εφύλασσε, ευχαριστημένος δια την τελευ-
ταίαν ταύτην συμμετοχήν εις την τράπεζαν του 
κυρίου»16 .  ■

14 Πρβλ. Τιτ 1,1.
15 Βαρδινογιάννης Β. Β. (επιμ.), «Δεν θέλω να μου δέσετε τα 
μάτια...». Ο Εμφύλιος σε Α’ Ενικό. 03. Οι εκτελέσεις, εκδ. 

«Το βήμα», Αθήνα 2010, σ. 47.
16 Όπ.π., σ. 70-71.
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l Του Σωτήρη Δεσπότη
Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΚΠΑ

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ:
ΜΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑ-ΓΝΩΣΗ

A’ 

είμενα, όπως η Προς Φιλήμονα επι-
στολή του Παύλου, αποδεικνύεται 
σήμερα1  ότι μπορούν να δράσουν 
λυτρωτικά-καθαρτικά στον ανα-
γνώστη τους ιδίως σε περιόδους 

κρίσεις όταν αυτός αισθάνεται έρμαιο-σκλάβος 
παραγόντων ανεξέλεγκτων που καταπιέζουν και 

καταθλίβουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Ταυτόχρο-
να το ίδιο κείμενο μπορεί να λειτουργήσει ως μο-
ντέλο για όλους εκείνους που έχουν επωμιστεί στο 
χώρο της Εκκλησίας τη διακονία να ποιμαίνουν 
και να απελευθερώνουν και όχι να δικάζουν και 
να καταδικάζουν ψυχές. Γι’ αυτό το σκοπό επιλέ-
γω να αναπτύξω το συγκεκριμένο κείμενο με την 
ευχή να ανακαλυφθεί και πάλι στην Εκκλησία η 
ανάγνωση της Κ.Δ. και ιδίως των Επιστολών του 
Παύλου.

1 P.J. Jordaan, S.P. Nolte, Reading Philemon as 
therapeutic narrative, HTS Teologiese Studies/ Theological 

Studies 66 (2010) http://ajol.info/index.php/hts/article/
viewFile/56744/45163.
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Πρόκειται για τη συντομότερη επιστολή του 

Αποστόλου των Εθνών η οποία απαιτεί μόνον ένα 
«φύλλο» παπύρου. Αφορά σε μια «ιδιωτική» υπόθε-
ση: την επανένταξη ενός σκλάβου, του Ονήσιμου, 
στον οίκο του Φιλήμονα, ο οποίος, όπως εξάγεται 
από το περιεχόμενο της επιστολής (την Εκκλησία 
που συναζόταν στον οίκο του, την ανάπαυση που 
πρόσφερε στους αδελφούς), διέθετε οικονομική 
άνεση και κοινωνική επιφάνεια στην πόλη των 
Κολοσσών. Σήμερα αμφισβητείται το σενάριο που 
κυριαρχούσε στις Εισαγωγές του συγκεκριμένου 
βιβλίου ότι ο Ονήσιμος δραπέτευσε από το σπίτι 
του κυρίου του και τελικά βρέθηκε για άγνωστο 
λόγο κοντά στον Παύλο (Π.)2 τον φίλο του (κυρί-
ου του) (amicus domini) για να μεσιτεύσει υπέρ 
αυτού. Αυτή η ενέργεια θεωρούνταν άκρως επιλή-
ψιμη, υπήρχε ειδική αστυνομία (οι fugitivarii) που 
εκμισθωνόταν για την εύρεση τέτοιων περιπτώσε-
ων ενώ και οι τιμωρίες που επιβάλλονταν κατόπιν, 
εάν δεν επιλεγόταν η παραδειγματική για τους 
υπόλοιπους σκλάβους θανάτωση, ήταν εξοντωτι-
κές (χάραγμα με την επιγραφή κάτεχέ με φεύγω. 
Σχόλια στον Αισχίνη 2.79). Απ’ όσα αναφέρει ο Π. 
(ο οποίος δεν μνημονεύει το πώς έφτασε σε αυτόν 
ο Ονήσιμος) εξάγεται σήμερα το συμπέρασμα ότι 
μάλλον προέκυψε πρόβλημα στις σχέσεις των δύο 
και οικονομική ζημιά για τον Φιλήμονα3. Ένεκα 
αυτού του γεγονότος ζητήθηκε από τον Ονήσιμο η 
μεσιτεία του Π.. 

Προσωπικά δε νομίζω ότι ήταν ένας απλός χω-
ρισμός (Φιλήμ. 15). Η παρέμβαση του Αποστόλου 
των Εθνών είναι τόσο ευγενική (αφού αποφεύ-
γει να αναμοχλεύσει καταστάσεις που πόνεσαν 
τον αποδέκτη) ώστε δεν πρέπει ν’ αποκλειστεί 
το κλασικό σενάριο. Ο Π. μεσιτεύει για την απο-
κατάσταση υποσχόμενος στον επίλογο ότι θα τον 
αποζημιώσει εκείνος. Ως αφορμή της φυγής του 
Ονήσιμου από τις Κολοσσές δεν είναι πιθανότατα 

η σκληρότητα του κυρίου του, καθώς τότε ο Π. θα 
τον κατέκρινε και θα «ζωγράφιζε» το παράδειγμα 
του Εσταυρωμένου (Γαλ. 3, 1)4. Ο ίδιος αναγνωρί-
ζει ότι ο Φιλήμων έχει σπλάχνα και ότι ο δούλος 
στο παρελθόν ήταν άχρηστος σε αντίθεση με το 
νῦν που επιστρέφει εύχρηστος. 

Από τη δηκτική απάντηση του Ι. Χρυσοστό-
μου συνάγεται ότι και στην εποχή του υποτιμού-
σαν και εγκαλούσαν τη συγκεκριμένη επιστολή 
επειδή ασχολείται με μικρά, ευτελή και ανούσια 
για τη θεολογία πράγματα: Ἀλλ’ ἐπειδή τινές φασι, 
περιττὸν εἶναι τὸ καὶ ταύτην προσκεῖσθαι τὴν 
ἐπιστολὴν, εἴ γε ὑπὲρ πράγματος μικροῦ ἠξίωσεν 
ὑπὲρ ἑνὸς ἀνδρὸς, μαθέτωσαν ὅσοι ταῦτα ἐγκα-
λοῦσιν, ὅτι μυρίων εἰσὶν ἐγκλημάτων ἄξιοι. […] Αλλ́  
ἐπειδὴ μὴ ἴσασιν οἱ πλείους τὸ κέρδος τὸ ἐντεῦθεν, 
διὰ τοῦτο μέμφεσθαι ἐπιχειροῦσιν (PG. 62.702.18). 
Ίσως κι ένας «ενδόμυχος» λόγος υποτίμησης της 
συγκεκριμένης επιστολής η οποία απουσιάζει από 
τον Βατικανό Κώδικα αλλά και τον αρχικό κανό-
να της Συριακής Εκκλησίας (όχι όμως και από τον 
Μαρκίωνα), ήταν η εικόνα της «μητρικής διάστα-
σης» του αποστόλου (που δεν συνάδει με το μοντέ-
λο του αγέρωχου ηγέτη) αλλά και η άνευ βίας ανα-
τροπή του θεσμού της δουλείας (στο πλαίσιο της 
αγάπης και της ελευθερίας που βιώνει ο Χριστιανι-
σμός) σε μια κοινωνία που ήταν και την εποχή των 
Πατέρων αλλά και είναι μέχρι σήμερα αγκιστρω-
μένη σε πατριαρχικούς θεσμούς εκμετάλλευσης 
και εξάρτησης. Είναι όντως θαυμαστό το γεγονός 
ότι στην πιο μικρή επιστολή του Αποστόλου των 
Εθνών αποτυπώνονται τόσο ανάγλυφα το «πλά-
τος», η ευγένεια και το βάθος της καρδιάς ή μάλ-
λον των «σπλάγχνων» του (όρος που απαντά τρεις 
φορές σ’ ένα μικρό κείμενο μόλις 328 λέξεων), η 
έξυπνη στρατηγική/(πανουργία κατά τις Παροι-
μίες) που επιστρατεύει για να επιτύχει το στόχο 
του (χωρίς να «εξαπολύει εγκυκλίους» με επιταγές 
και χωρίς να μειώνει το ανεπανάληπτο ανθρώπινο 

2 62.701.39: Ὁ τοίνυν Ὀνήσιμος οὗτος κλέψας τι παρὰ τοῦ δε-
σπότου· ἐδραπέτευσεν· ὅτι γὰρ ἔκλεψεν, ἄκουσον τί φησιν· 
Εἰ δέ τι ἠδίκησέ σε, ἢ ὀφείλει, ἐγὼ ἀποτίσω.ῃ Ἐλθὼν τοίνυν 
πρὸς τὸν Παῦλον εἰς τὴν Ρώμην, καὶ εὑρὼν αὐτὸν ἐν τῷ δε-
σμωτηρίῳ, καὶ ἀπολαύσας τῆς παρ́  αὐτοῦ διδασκαλίας, καὶ 
τοῦ βαπτίσματος ἔτυχεν ἐκεῖ. Ὅτι γὰρ ἐκεῖ ἔτυχε τῆς τοῦ βα-
πτίσματος δωρεᾶς· δῆλον ἐκ τοῦ εἰπεῖν· Ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς 
δεσμοῖς μου.
3 Βλ. P.Lampe, Keine Sklavenflucht des Onesimus, ZNW 
76 (1985) 135-7. J.D.G. Dunn Beginnings from Jerusalem, 
Michigan Eedermans 2009, 1030. Ο Scott S. Elliott, Thanks, 
but no Thanks’: Tact, Persuasion, and the Negotiation of 
Power in Paul’s Letter to Philemon, New Testament Studies 
57 (2011) 51-64 θεωρεί ότι ο Φιλήμων, αποστέλλοντας τον 

Ονήσιμο ως δώρο για να εξυπηρετεί τον Π. όσο αυτός ήταν 
στη φυλακή, θέλει να γίνει πάτρωνας του Αποστόλου των 
Εθνών. Ο τελευταίος αρνείται ευγενικά κάτι τέτοιο διότι δεν 
ήθελε εξαρτήσεις. Στην υποσ. 2 του ίδιου άρθρου μπορεί κά-
ποιος να εξετάσει συνοπτικά την ιστορία της έρευνας.
4 Στους Γαλάτες αυτό συνέβη όχι μόνον διά του λόγου αλλά 
ίσως και διά του παρουσιαστικού αλλά και της στάσης ζωής 
του Π., αφού αισθανόταν ότι δε ζει πλέον εκείνος αλλά ο Χρι-
στός που τον αγάπησε και παρεδόθη για αυτόν. Οι αντίπαλοί 
του ως σημείο τους είχαν την περιτομή επειδή θέλουν εὐπρο-
σωπῆσαι ἐν σαρκί (να αρέσουν στους ανθρώπους επιδεικνύο-
ντας κατόρθωμα στη σάρκα 6, 12).
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πρόσωπο, ούτε τον Φιλήμονα αλλά ούτε τον Ονή-
σιμο) αλλά και το γεγονός ότι το πρόβλημα και η 
αποκατάσταση του αδελφού γίνεται υπόθεση όλης 
της τοπικής (και όχι μόνον) Εκκλησίας. Ας σημει-
ωθεί ότι στις Επιστολές της Αιχμαλωσίας Προς 
Κολοσσαείς και Εφεσίους ο Π. δεν περιγράφει πλέ-
ον την Εκκλησία επί τη βάσει της τοπικής Σύνα-
ξης των αγίων αλλά με την προοπτική της ανακε-
φαλαίωσης ολόκληρου του Σύμπαντος με κεφαλή 
τον Χριστό. Κι όμως παρά αυτή τη συμπαντική 
αντίληψη περί Εκκλησίας, το ενδιαφέρον και η 
αγωνία του Αποστόλου των Εθνών δεν παύουν να 
περιστρέφονται γύρω από τον «ελάχιστο» αδελφό, 
καθώς κατά την πράξη της δημιουργίας κάθε αν-
θρώπου κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού, 
ὁ Ποιητὴς ἡμῶν ἐπαναλαμβάνει, κυρίως εἰπεῖν, 
Ἑαυτὸν5. Γι’ αυτό και τελικά η αρχέγονη Εκκλησία 
διέσωσε τη συγκεκριμένη επιστολή θεωρώντας 
την προφανώς ως μνημείο της αγάπης και της ευ-
γένειας που επεδείκνυε ο Απόστολος των Εθνών. 
Τον ίδιο ζήλο για την επίλυση των προβλημάτων 
(ακόμη και των ποταπών κοσμικών-καθημερινών) 
και την ίδια εκκλησιοποίηση επιδεικνύουν και 
σήμερα οι αληθινές Συνάξεις-Ενορίες6 αλλά και οι 
πραγματικά πνευματικοί άνδρες που μεριμνούν 
και για τα «ευτελή και ανούσια». 

Προκύπτει επίσης το εξής ερώτημα για τον πα-
ραλήπτη: Σύμφωνα πάλι με τον μεγαλύτερο ερμη-
νευτή του Π.: ὁ Φιλήμων ἀνήρ τις τῶν θαυμαστῶν 
καὶ γενναίων (ὅτι γὰρ θαυμαστὸς ἦν, δῆλον ἀπὸ τοῦ 
καὶ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ πᾶσαν εἶναι πιστὴν, καὶ οὕτω 
πιστὴν, ὡς καὶ Ἐκκλησίαν αὐτὴν ὀνομάζεσθαι. Διὰ 
τοῦτο καὶ γράφων ἔλεγε· «Καὶ τῇ κατ́  οἶκόν σου 

Ἐκκλησίᾳ». Μαρτυρεῖ δὲ αὐτῷ καὶ πολλὴν ὑπα-
κοὴν, καὶ ὅτι σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀνεπέπαυτο εἰς 
αὐτόν. Καὶ αὐτὸς δὲ γράφων ἐν ταύτῃ τῇ ἐπιστολῇ 
παρήγγελλεν αὐτῷ ἑτοιμάσαι ξενίαν. Οὕτω μοι δο-
κεῖ καταγώγιον εἶναι ἁγίων ἡ οἰκία ἡ ἐκείνου πά-
ντων ἕνεκεν» (PG. 62.701.30). Ένας τέτοιος άνδρας 
πώς διέθετε δούλους οι οποίοι όπως αποδεικνύεται 
και από την περίπτωση του Ονησίμου δεν ήταν 
όλοι υποχρεωτικά χριστιανοί (αφού αυτός βαπτί-
στηκε από τον Π. αλλά και όχι ο οίκος του, όπως 
αντιθέτως συμβαίνει στις Πράξεις 16, 15. 33) ενώ 
και η συμβίωσή τους δεν ήταν επίσης απόλυτα 
αρμονική;7 Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί 
ότι δεν πρέπει παραλληλίζεται η δουλεία των ελ-
ληνορωμαϊκών χρόνων με τη σκλαβιά που βίωσαν 
οι νέγροι κατεξοχήν της Δυτ. Αφρικής στην Αμε-
ρική τον 18ο και 19ο αι.. Σε αρκετές περιπτώσεις 
στην εποχή του Π. (όπου ήταν δημοφιλείς οι στω-
ικές αντιλήψεις περί φυσικής ισότητας όλων των 
ανθρώπων) οι δούλοι ήταν και οι ίδιοι γρανάζι της 
εξουσίας8 ενώ είχαν και την ευκαιρία να διαχειρί-
ζονται κεφάλαια των κυρίων τους με τέτοιο τρόπο 
ώστε να αποκτούν την ελευθερία τους μέσω της 
διαδικασίας της (δήθεν) από-λύτρωσης από μία θε-
ότητα: κατέβαλλαν εκείνοι τα λύτρα στο αφεντικό 
τους αλλά τυπικά τους απελευθέρωνε η «προστά-
τις» τους. Πολλοί, όμως, ακόμη και απελεύθεροι 
προτιμούσαν να μείνουν υπό την αιγίδα του τέως 
κυρίου τους καθώς οι συνθήκες ήταν δυσμενείς 
για την ατομική επιβίωση. Το 1965 στο Ιερό της 
Μητρός Θεών Αυτόχθονος στη Λευκόπετρα κο-
ντά στη Βέροια ανευρέθηκαν 130 επιγραφές που 
μνημονεύουν απελευθερώσεις-λυτρώσεις δούλων 

5 Αρχιμ. Σωφρονίου, Ὀψόμεθα τὸν Θεὸν καθώς ἐστι, Έσσεξ: 
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 21993, 298.
6 Εντύπωση μου έκαναν οι εξής διατυπώσεις που άκουσα σε 
ζωντανές Συνάξεις της Αθήνας: Πραγματική Ενορία είναι 
εκείνη που αγωνιά όταν κάποιο μέλος της απουσιάσει την 
Κυριακή. Σε μια πραγματική Ενορία δεν είναι δυνατόν να 
υπάρχει άνθρωπος που πεινά.
7 Ο Ισίδωρος Πηλουσιώτης (+435) για παράδειγμα στην 
προς Είρωνα επιστολή του (με το Νο 142) εκφράζει την 
απορία του πώς ο φιλόχριστος Είρων που γνώρισε την χά-
ριν τὴν πάντας ἐλευθερώσασαν κατέχει δούλο. Βλ. Ι. Κα-
ραβιδοπούλου, Αποστόλου Παύλου Επιστολές προς Εφεσί-
ους, Φιλιππησίους, Κολοσσαείς, Φιλήμονα Θεσσαλονίκη: 
Πουρναράς 1981, 147. Σημειωτέον ότι οι Ευσταθιανοί, οι 
οπαδοί του Ευσταθίου Σεβαστείας στην Παφλαγονία, και 
η ριζοσπαστική μερίδα των Δονατιστών στη Β. Αφρική εν-
θάρρυναν τη φυγή των δούλων ενώ οι δεύτεροι υποστήρι-
ζαν και αντεκδικητικές ενέργειες των δούλων. Γι’ αυτό και 
ο Χρυσόστομος Α’Κορ. 7,21 δοῦλος ἐκλήθης; Μὴ σοι μελέτω 

άλλ’ εί καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι μᾶλλον χρῆσαι το με-
ταφράζει τῇ δουλεία παράμεινε κάτι που ακολούθησαν και 
οι Μεταρρυθμιστές Λούθηρος και Καλβίνος. Βλ. Χ. Ατμα-
ζίδη, O απ. Παύλος και το ζήτημα της δουλείας (Α’ Κορ 7, 
20-21), Σ. Παπαδόπουλος, Κ. Μπελέζος, Σ. Δεσπότης, Χ. 
Καρακόλης (επιμ.) Απ. Παύλος και Κόρινθος. 1950 Έτη από 
την Άφιξή του. Πρακτικά Α’ Παγκόσμιου Συνέδριου, Κόρινθος 
2008 (Α’+Β’ Τόμος) Αθήνα: Ψυχογιός 2009, Α’ 223-264.
8 Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και άθλιες συν-
θήκες για τους σκλάβους. Βλ. Απούληιος Μεταμορφώσεις 
9.12.3 κε. Για τη δουλεία στη Ρώμη, η οποία προερχόταν 
από τους κατακτητικούς πολέμους αλλά και την υπερχρέ-
ωση στους δανειστές βλ. LacusCurtius, Slavery in Ancient 
Rome (Smith’s Dictionary, 1875) http://penelope.uchicago.
edu/ Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Servus.
html. Η Αποκάλυψη μέμφεται τη Βαβυλώνα-Ρώμη γιατί 
εμπορεύεται τα σώματα και τις ψυχές των ανθρώπων (18, 
13. πρβλ. Ιεζ. 27, 13).
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(κυρίως γυναικών):

Ἀντίγονος Παραμό/νου
ἐχαρισάμην πε/

δάριον ὀνόματι Ἀλέ/
ξανδρον, τὸ καὶ ἠγόρασα,

μητρί θεῶν Αυτόχ/
θονι, ἱερωμένου/
Ιουλιανού Δημη/

τρί(ου), ἐπιμελουμένου/
Αὐρηλίου Ἀμυντια/

νοῦ
Κατωτέρω παρατίθεται ένα συμφωνητικό – 

συμβόλαιο (που υπογράφηκε 11η Σεπτέμβριου του 
94 μ.Χ. P. Pay. 110)9 μεταξύ ενός κυρίου, του Λού-
κιου Βελλιήνου, και ενός δούλου, του Γέμελλου 
Επαγαθού, ο οποίος διαχειρίζεται ένα συγκεκρι-
μένο κεφάλαιο (Peculium) «εκπροσωπώντας» και 
προάγοντας τα συμφέροντα του αφεντικού:

Λούκιος1 Βελλιηνος2 Γέμελλος Ἐπαγαθῷ τωι ἰδί-
ωι χαίρειν. 
εὐ  ποιήσεις κομισάμενός μου τὴν [ἐ]πιστ[ο]λὴν (= 
να είσαι καλά όταν λάβεις την επιστολή)
ἀναγκάσας 5ἐκχω.σθηναι τὸ ἐν αὐτωι κόπριον
ἵνα καταβ[ο]λαιον (= αποθήκη σιτηρών) γένηται ὃ 
λέγεις ταμιε[ι]ον3 (= αποθήκη), 
κ[α]ὶ τὰ κύκλωι του ἐλαιουργείου4 (=ελαιοτριβείο) 
ἔξωθεν σκάψον ἐπὶ βάθος 
ἵνα μὴ εὐυπέρβατον5 ἠι τὸ ἐλαιούργιον, 
καὶ χώρισον τὸ κόπριον (= κοπριά) εἰς τὴν κοπρηγί-
αν (= για να γίνει το λίπασμα), 

καὶ λιμναζέτωσαν ἡμων τοὺς κλήρους πάντας (= 
όλοι οι δούλοι να ποτίσουν τα χωράφια μας)
ἵ[ν]α τὰ πρόβατα ἐκει κοιμηθηι, 
καὶ το[ὺ]ς ἐ[λαι]ωνας τὸ δεύτερον 15[ὕ]δω[ρ] ποτ[ισ]
άτωσαν6, 
καὶ διάβα εἰς Διον[υ]σιά[δα] καὶ γνωθι εἰ πεπότι-
σται ὁ [ἐ]λαιὼν δυσὶ ὕδασι καὶ δεδι- [κ]ράν[ισται (= 
σκάφτηκε γύρω), 
εἰ] δέ. τ.ι. μὴ ποτισθήτω7 κ.α.ὶ ε.ν.[.]τ.ε.[..].. ἀσφαλως 
δικρανισ- 20[θ]η  μ. [..]κ..α.[.]  αὐτοὺς διαπέσηι, 

καὶ [δ]οὺς .[... κα]ὶ. Ψέλλον τοὺ8 σιτολόγους [.].υχ.[.. 
καὶ] Χαιραν τὸν γρ(αμματέα) των ≥ωρ[γων 
καὶ]  Ἡρακλαν (δραχμὰς) 90 καὶ τόκους, καὶ Χα[ιρα]

ν [τό]ν ποτε πράκτορα (δραχμὰς) 24, 
25καὶ Διδαν [.]δ.ου.ν τιμ(ὴν) κριθ(ης) (δραχμὰς) 240 
καὶ τόκ(ους), 
καὶ Ἡρωνα τόν ποτε ἡγούμ(ενον) τόκ(ους) (ἐτων) 2 
(δραχμὰς) 

120. καὶ τὰς θύρας ἐπιστησάτωσαν (να ταιριάξουν) 
οἱ τέκτονες (= ξυλουργοί): 
πέμπω δέ σοι τὰ σχοινία (= μέτρα).
τὰς δὲ ὠλένας του ἐλαιουργίου 30δ[ι]πλας ποίησον, 
τὰς δὲ των καταβολα[ί]ω(ν) ἁ[π]λας. 

ἔρρωσο. (ἔτους) 14 Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομι-
τιανου [Σ]εβασ[του Γερμ]ανικου,
14 μηνὸς Γερμανικου 
14. μὴ οὐν [ἄ]λλως ποιήσῃς. 
35ἀπόδος Ἐπαγαθῳ ἀπὸ Λουκίου Βελλιήνου9 
Γεμέλλου.

Το όνομα Ονήσιμος (= ωφέλιμος) ήταν σύ-
νηθες όνομα για σκλάβους, όπως και τα ονό-

9 Την αφορμή για να λάβουμε υπόψιν τις συγκεκριμένες 
πηγές τη λάβαμε από το αφιερωματικό τεύχος στη Φιλήμ. 

του Bibel heute 1/09 Der Philemonbrief.
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ματα Χρηστός (= αγαθός)10, Κάρπος (= καρπο-
φόρος) κ.ά.. Απ’ αυτό (το όνομα) εξάγουμε το 
συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος γεννήθηκε 
δούλος και προερχόταν μάλλον από τη Φρυγία, 
η οποία είχε αρνητική φήμη για το ποιόν των 
δούλων. Μάλλον δεν εργαζόταν σε αγρούς όπως 
ο προαναφερθείς Επαγαθός αλλά σε οικία. Η 
επιστολή μάλλον συγγράφηκε το 60-61 μ.Χ. 
από την Ρώμη μετά την προκαταρκτική δίκη 
του Π. και όταν ήδη κοντά του έχουν σπεύσει ο 
Τιμόθεος αλλά και άλλοι συνεργάτες του (που 
μνημονεύονται στο τέλος της Φιλήμ.), γεγονός 
που πρόσφερε εξαιρετική παρηγοριά και άλλα-
ξε την πρότερη αρνητική διάθεση του αιχμα-
λώτου Αποστόλου όπως αυτή αποτυπώνεται 
στη Β’ Τιμ.11. Έχει εκφραστεί και η άποψη ότι 
η επιστολή γράφτηκε το 54-55 μ.Χ. στην Έφε-
σο όπου ήταν πιο φυσικό να προστρέξει ο Ονή-
σιμος αφού απέχει από τις Κολοσσές 180 χλμ. 
(Καραβιδόπουλος). Στην πρωτεύουσα της Ιω-
νίας, όμως, ο Π., ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται 
ως πρεσβύτερος (κάτι που σύμφωνα με τον Φί-
λωνα Περί Κοσμοποιίας 105 [επί τη βάσει του 
συγγράμματος του Ιπποκράτη Περὶ ἑβδομάδων] 
συνεπάγεται ότι είχε ηλικία 50-56 ετών) αντι-
μετώπισε θανάσιμο κίνδυνο και είναι αμφίβολο 
εάν είχε το χρόνο αλλά και το πλαίσιο (τις συν-
θήκες) για ν’ «αναγεννήσει» τον Ονήσιμο μέσω 
της κατήχησης και της βάπτισης. Επιπλέον 
στην Α’ Κορ. που συγγράφηκε επίσης από την 
Έφεσο και αντιμετωπίζεται επίσης η πρόκλη-
ση της δουλείας ο Απόστολος αντιμετωπίζει το 
θέμα επί τη βάσει της οσονούπω (σύντομης) 
έλευσης του Κυρίου που σχετικοποιεί τα πάντα 
(το γάμο και τη δουλεία). Τέτοια επιχειρηματο-
λογία δεν απαντά στην Φιλήμ. Σημειωτέον ότι 
το 61 μ.Χ. η κοιλάδα του Λύκου (όπου βρίσκο-
νται η Λαοδίκεια και η Ιεράπολις) συγκλονί-
στηκε από σεισμό και η πόλη εξαφανίζεται από 
το προσκήνιο. 

Επίσης η Φιλήμ. μάλλον συγγράφηκε σε 

συνδυασμό προς την Προς Κολοσσαείς την 
οποία επίσης κομίζει ο Ονήσιμος συνοδεύο-
ντας τον κατεξοχήν «ταχυδρόμο» και «αγγε-
λιοφόρο» του Π. όσο αυτός βρισκόταν στη 
φυλακή: τον Τυχικό (Κολ. 4, 7. πρβλ. Εφ. 
6, 21). Το όνομα του Ονήσιμου συνοδεύεται 
από τους επαινετικούς χαρακτηρισμούς πι-
στός (με την έννοια του πιστός στον Κύριο 
αλλά ίσως και του αξιόπιστος) και ἀγαπη-
τός ἀδελφός (αφού πλέον είναι βαπτισμένος 
όπως και ο αγαπητός αδελφός Τυχικός). Επι-
πλέον ἐστιν ἐξ ὑμῶν. Το γεγονός ότι κομίζει 
την επιστολή επίσης αποκαθιστά δημόσια το 
κύρος και την τιμή του (honour) καθώς ο «τα-
χυδρόμος» (ο οποίος μάλιστα θα διέμενε στον 
προορισμό σε αντίθεση προς τον Τυχικό) με-
τέφερε πληροφορίες για τον Αποστολέα, δια-
βίβαζε προφορικές οδηγίες του και αναλάμ-
βανε τη διερμηνεία της επιστολής (όπως για 
παράδειγμα έπραξε πιθανότατα η Φοίβη με 
την Προς Ρωμαίους): Τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα γνω-
ρίσει ὑμῖν Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ 
πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν Κυρίῳ, ὃν 
ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε 
τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας 
ὑμῶν, σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ 
ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνω-
ρίσουσιν τὰ ὧδε (Κολ. 4, 7-9). Δεν αποκλείε-
ται ο Ονήσιμος να μετέφερε μαζί με τον Τυ-
χικό πρώτα την επιστολή στον Φιλήμονα και 
μετά όταν συγκεντρώθηκε την Κυριακή η 
Εκκλησία στον οίκο του (Φιλήμονα) να δια-
βάστηκε μαζί της και η Προς Κολοσσαείς, η 
οποία είναι προορισμένη να αναγνωσθεί και 
στη Λαοδίκεια. Και επειδή η τελευταία (επι-
στολή, η Κολ.) είναι «συνοπτική» της Προς 
Εφεσίους μάλλον οι δύο κομιστές έφεραν 
μαζί τους και την συγκεκριμένη εγκύκλια-
«καθολική» επιστολή για να αναγνωσθεί σε 
όλες τις Εκκλησίες της Ασίας καταρχάς της 
κοιλάδας του Λύκου. 

10 R. T. France. The Evidence for Jesus. Vancouver: Regent 
College Publishing 2006 42.
11 Συμφωνώ με τον  P. Walker, In the Steps of Saint Paul. 
An Illustrated Guide to Paul’s Journeys. Oxford: Lion 
2008, 12, η Β’ Τιμ. γράφτηκε ή απηχεί την περίοδο μετά 
την πρώτη προκαταρκτική δίκη/ακρόαση κι ενώ πλησιά-
ζει ο χειμώνας απηχώντας ένα συναίσθημα απαισιοδοξί-
ας που οφείλεται στο ναυάγιο που βίωσε τον προηγούμενο 
Νοέμβριο, την αίσθηση μοναξιάς (Β’ Τιμ. 4, 1) όταν μά-
λιστα κατά την προσαγωγή του στο κριτήριο δεν του συ-

μπαραστάθηκαν οι εντόπιοι χριστιανοί (Β’Τιμ. 4, 11), οι 
φόβοι του ότι το έργο του στην Ασία δεν θα είναι καρπο-
φόρο (Β’ Τιμ. 1, 15). Αργότερα έχοντας συναισθηματικά 
παρηγορηθεί και στηριχθεί από την έλευση του πολύτιμου 
γι’ αυτόν Τιμοθέου συνέγραψε την Προς Κολοσσαείς την 
οποία (όπως αποδεικνύεται από το εσχατόκολλο 4, 7-17) 
κοινοποιεί ο Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς. Εάν ισχύουν τα 
ανωτέρω δεν αποκλείεται το κύκνειο άσμα του Π. να είναι η 
Προς Φιλιππησίους και ιδιαιτέρως η πρόσκληση: Χαίρετε 
ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε.
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ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
To συγκεκριμένο κείμενο είναι επιστολή αι-

τητική ή ζητητική που ανήκει στο συμβουλευτι-
κό γένος12. Κατά τη σύνταξη ενός κειμένου, έστω 
και μιας ιδιωτικής/προσωπικής επιστολή, είναι 
χρήσιμο να λαμβάνονται υπόψιν οι κανόνες της 
ρητορικής οι οποίοι γίνονταν αντικείμενο εκμάθη-
σης κατά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των ελλη-
νορωμαϊκών και εφαρμόζονταν φυσικά καταρχάς 
για την προφορική Ομιλία αλλά με βεβαιότητα 
επηρέαζαν και το γραπτό λόγο. Βεβαίως έχουν 
εκφραστεί στην Έρευνα13 πολλές επιφυλάξεις 

12 Σχετικά με τους ἐπιστολικοὺς τύπους έχει γράψει ο Ψευ-
δο-Δημήτριος (3ος αι. μ.Χ.), ενώ υπό τα ονόματα του Λιβα-
νίου και του Πρόκλου παραδίδονται πραγματείες για τους 
ἐπιστολιμαίους χαρακτῆρες. Ήδη ο Δημήτριος στο Περί 
Ερμηνείας 223-235 ασχολείται με τον ισχνό χαρακτήρα 
της επιστολής. Βλ. Περί Ερμηνείας. Εισαγωγή, Μετάφρα-
ση, Σχόλια: Κ. Χωρεάνθης, Αθήνα: Πατάκης 1997. Η πλέ-
ον πρόσφατη έκδοση είναι η εξής: Nicoletta Marini (ed.), 
Demetrio, Lo Stile. Pleiadi 4.  Roma: Edizioni di storia e 
letteratura, 2007. Στους νεότερους χρόνους κυκλοφορήθη-
κε το εξής: Σπυρίδων Μήλιας, Επιστολάριον ήτε Επιστολι-
κός Χαρακτήρ, Βενετία 1757 (φωτομηχανική ανατύπωση), 
Προλεγόμενα: Κώστας Λάππας, Αθήνα 2003. Σε αυτό το 
έργο συμπυκνώνει όλη την προηγούμενη παράδοση που 

είχε συνοψίσει και ο Θεόφιλος Κορυδαλλεύς (1570-1640) 
στο έργο του Επιστολικοί τύποι. Ως συστατικά της ζητη-
τικής επιστολής θεωρούνται α) ο έπαινος του παραλήπτη 
(κέρδος εύνοιας), β) διατύπωση επιθυμίας και γ) η ελπί-
δα για απόλαυση της χάρης ή σε εκτενέστερη εκδοχή α) ο 
έπαινος του παραλήπτη (κέρδος εύνοιας), β) το έκτακτον 
του αιτήματος, γ) η ευκολία πραγμάτωσης, δ) υπόσχεση 
ανταμοιβής (σελ. 97).
13 Σύνοψη όλων αυτών των απόψεων βλ. Christine 
Gerber, Paulus und seine ‘Kinder’. Studien zur 
Beziehungsmetaphorik der paulinischen Briefe (= Ο Παύ-
λος και τα «παιδιά» του. Μελέτες στην μεταφορά της σχέ-
σης των παύλειων Επιστολών)  BZNW 136 Berlin-New 
York: Walter de Gruyter 2005, 48 κε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ
ΦΙΛΗΜΟΝΑ (338 λέξεις)

 Αποστολέας Παύλος και Τιμόθεος (1,1)

 Παραλήπτες Φιλήμων, Απφία, Άρχιππος   
  και η κατ’ Οίκον Εκκλησία   
  του Φιλήμονα στις Κολοσσές

 Συνθήκες Ο Π. σε φυλάκιση (κατ’ οίκον   
 Συγγραφής  περιορισμό;)

 Αφορμή Αναπομπή του Ονήσιμου   
  στον οίκο του Φιλήμονα   
  ως αδελφού και εταίρου 

 Τόπος Ρώμη ή Έφεσος
 Συγγραφής

 Χρονολογία 60 μ.Χ. ή 55 μ.Χ.

 Αντίπαλοι -

 Θέμα Αποδοχή του σκλάβου   
  ως αδελφού 

 Δόμηση Προοίμιο 1-3 Εισαγωγή

    4-7  Προοίμιο  
     - Ευχαριστία

  Κυρίως  8-22 Επανασύνδεση
  Σώμα   του Φιλήμονα 
     με τον   
     Ονήσιμο

  Επίλογος 23-25 Χαιρετισμοί
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αφού στην αρχαιότητα διαφοροποιούνταν οι Ομι-
λίες που εκφωνούνταν δημόσια από τις επιστολές. 
Πρέπει, όμως να ληφθεί υπόψιν ότι οι παύλειες 
επιστολές δεν είναι απλώς γράμματα όπως αυτά 
που προϋποθέτει ο Δημήτριος στο Περί Ερμηνείας 
έργο του (1ος αι. μ.Χ. Ταρσός;). Δεν πρόκειται δηλ. 
για μια σύντομη φιλοφρόνηση και έκθεση μιας υπό-
θεσης με λέξεις απλές και η ομορφιά τους εστιάζε-
ται στις πυκνές παροιμίες που ενσωματώνονται στα 
γραφόμενα (231-2). Αντιθέτως εκφέρει γνώμες και 
προτροπές, πράγμα το οποίο για τον Δημήτριο δεν 
ταιριάζει σε άνθρωπο που μιλά μ’ επιστολή αλλά 
«από μηχανής» (όπως δηλ. οι θεοί από το «θεολογεί-
ον» κυρίως στις τραγωδίες του Ευριπίδη). Έχουν 
έκταση και δεν είναι ισχνές, απευθύνονται ακόμη 
και η Φιλήμ. σε Σύναξη όντας προορισμένες να 
γίνουν αντικείμενο ακρόασης στη θέση ίσως του 
Κηρύγματος, ενώ (όπως ήδη τονίστηκε) έχουν 
έντονο συμβουλευτικό/παραινετικό χαρακτήρα 
κατεξοχήν ενόψει της Παρουσίας του Κυρίου. 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη (Ρητ. 3,13-19 
[1414α-β]), ο λόγος (που αποσκοπεί όπως και η συ-
γκεκριμένη επιστολή στην πειθώ) συνίστατο από 
την παρουσίαση του θέματος (πρόθεσις) και την 
επιχειρηματολογία (πίστις) που πλαισιώνονται 
από το Προοίμιο και τον Επίλογο. Επί τη βάσει 
αυτής της διαίρεσης, τα μέρη της Ομιλίας (partes 
orationis) διαμορφώθηκαν ως εξής:

(1) exordium-initio (Πρόλογος, Προοίμιο),

(2) narratio (αφήγηση-διατύπωση του θέματος),

i. Propositio (Πρόθεσις)

ii. Divisio, partitio (Παρουσίαση της δόμησης) 

(3) argumentatio (πίστις-επιχειρηματολογία) 

i.    probatio, confirmatio (υπεράσπιση των επι-
χειρημάτων)

ii.  confutatio, refutatio (αντίκρουση των κατη-
γοριών)

(4) peroratio-conclusio (Επίλογος).

Σύμφωνα με τον Σταγειρίτη φιλόσοφο (Ρητ. 1.2.3 
135α [1356a.10 1356b-8]) στην επιχειρηματολογία 
εντάσσονται τα εξής τρία μέσα, προκειμένου να επι-
τευχθεί  ἡ πίστις, η αξιοπιστία: α) το ήθος του Ομι-
λητή, το οποίο αναφέρεται και στο πρόσωπο αλλά 
και στον λόγο του, β) το πάθος, η διάθεση – συγκί-
νηση του ακροατηρίου και γ) ο λόγος, τε. η δομή και 
η επιχειρηματολογία η οποία βασίζεται σε τεκμήρια 
ή σημεία. Το ήθος, το πάθος και ο λόγος σύμφωνα με 
τον Κικέρωνα, συνάδουν με τα τρία λειτουργήματα 
του Ρήτορα: τη διδασκαλία, την ψυχαγωγία και την 
πειθώ. Ο ρήτορας χρησιμοποιούσε εξωτερικά τεκ-
μήρια και εσωτερικά επιχειρήματα, τα οποία έπρε-
πε να «ανα-καλύψει» και να διατυπώσει. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο είχε τη δυνατότητα να επιστρατεύσει επα-
γωγικά παραδείγματα και απαγωγικά ενθυ-
μήματα16. Συχνά εφαρμοζόταν η στρατηγική της 
Insinuatio, της αποκάλυψης του στόχου της Ομιλί-
ας με τρόπο προοδευτικό, κεκαλυμμένο και έμμεσο. 

Συνεπώς στη συγκεκριμένη επιστολή το εν-
διαφέρον μας εστιάζεται στο ήθος του Π. (στην 
αυτοπαρουσίασή του), στη δομή και την επιχει-
ρηματολογία της επιστολής του αλλά και στο πώς 
συγκινεί τον Φιλήμονα προκειμένου να επιτύ-
χει το σκοπό του: την επανένταξη του Ονήσιμου 
στην οικία του και μάλιστα όχι ως σκλάβου που 
επανακάμπτει αλλά ως ισότιμου αδελφού και συ-
νεργάτη που  μάλιστα εκπροσωπεί τον ίδιο τον 
Απόστολο. Επιπλέον σύμφωνα με τον Heil17 στην 
Φιλήμ. εφαρμόζεται το χιαστί σχήμα (Α-Β-Γ-Δ-
Γ’-Β’-Α’), όπου το κέντρο βάρους εστιάζεται στον 
πυρήνα. Από αυτό το γεγονός αποδεικνύεται ότι ο 
Απόστολος των Εθνών, έστω κι αν ήταν πρεσβύ-
της και έστω κι αν συγγράφει ένα ιδιωτικό γράμμα 
για προσωπική υπόθεση, επιμελούνταν ιδιαίτερα 
τα γραπτά του. Σημειωτέον ότι κατά την ερμηνεία 
ενός Κειμένου είναι καλό να εξετάζονται μαζί ο 
Πρόλογος και ο Επίλογος καθώς έχουν στρατηγι-
κή σημασία για την ανίχνευση του στόχου για τον 
οποίο αυτό συγγράφεται. Γι’ αυτό και αυτά τα δύο 
μέρη συνεξετάζονται πριν ο ερμηνευτικός φακός 
μας εστιάσει στο Κυρίως Σώμα.  ■

14 Σύμφωνα με τον Κοϊντιλιανό (Inst. Orat. IV 1.5), ο Πρό-
λογος αποσκοπούσε στο να προσεταιριστεί ο ρήτορας το 
ακροατήριο (benevolem), προκειμένου αυτό να τον ακούσει 
με προσοχή (attentum), ενδιαφέρον και χωρίς δυσκολία 
(docilem). Η όλη επιχείρηση αποσκοπούσε στο να διαπορ-
θμευθεί ο λόγος του στην καρδιά του ακροατή του. Γενι-
κότερα ο Πρόλογος και ο Επίλογός του θεωρούνταν ως τα 
κρισιμότερα σημεία της Ομιλίας, γι’ αυτό και στον Πρό-
λογο γινόταν ευχή-επίκληση του Θεού. Η αρχή προσδιόριζε 
όσα έπονταν και το τέλος το σύνολο.

15 Η κατάτμηση στις δύο υποενότητες αφορά κατεξοχήν στο 
δικανικό λόγο.
16 Αριστοτ., Ρητ. 1.9.40. Σύμφωνα με τον Σταγειρίτη, εν-
θύμημα (< ἐνθυμεῖσθαι) είναι ρητορικός συλλογισμός εξα-
γόμενος εκ προτάσεων πιθανών (ἐξ εἰκότων καὶ σημείων), 
στοιχείο το οποίο δεν δύναται να θεωρηθεί ως αποδεικτικό 
(Ρητ. 1.1.11).
17 John Paul Heil, The Chiastic Structure and Meaning of 
Paul’s Letter to Philemon, Biblica 82 (2001) 178-206.
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l Του Δρος  Κλείτου Ιωαννίδη
Θρησκειολόγου – Καθηγητή Φιλοσοφίας

ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΜΙΛΛΙΕΞ

Π ρωτογνώρισα τον κ. Ροζέ Μιλλιέξ 
το 1961, όταν ήμουν στην τελευ-
ταία τάξη του Ελληνικού Γυμνα-
σίου Πεδουλά. Ήρθε στο σχολείο 
μας, δυναμικός και εγκάρδιος, φορ-

τωμένος από την πνευματική Γαλλία και τη δεύ-
τερη του πατρίδα, την πνευματική Ελλάδα. Μας 
μίλησε, φυσικά Γαλλικά, αλλά και Ελληνικά. 
Τον αισθανθήκαμε δικό μας. Θυμάμαι έντονα στη 
συζήτηση που  διεξήχθη μέσα στην τάξη, ότι του 
θύμησα το του Θεμιστοκλέους  «ουκ εά με καθεύ-
δειν το του Μιλτιάδου τρόπαιον»  και μου ανέφερε 
κάτι αντίστοιχο από τον Σατωμπριάν. Έτσι έγινε 
η πρώτη επαφή. Καίρια και έντονη. Αποφασιστική 
για μένα.

Σε λίγες ώρες, επιστρέφοντας στον Καλοπα-
ναγιώτη με τα πόδια (κάναμε δώδεκα χιλιόμετρα 
ποδαρόδρομο την ημέρα για να μάθουμε γράμμα-
τα, μέσα σε χιόνια, βροχές, κρύο ή αφόρητη ζέστη) 
συνάντησα τον κύριο Ρ. Μιλλιέξ ν’ αναζητά το 
μονοπάτι για να επισκεφθεί τον Άγιο Ιωάννη τον 
Λαμπαδιστή. Πήγα στο σπίτι του ιερέα, έφερα το 
κλειδί και στο τότε επίπεδο των γνώσεών μου ξε-
νάγησα τον Γάλλο διανοούμενο και Έλληνα στην 
καρδιά και στο πνεύμα, στο μονοπάτι του Λαμπα-
διστή. Ήταν για μένα μια αποκάλυψη η γνωριμία 
αυτή και ένας σταθερός οδοδείκτης. Εντυπωσιά-
στηκα και ήθελα να του μοιάσω.

Έκτοτε ο κ. Ρ. Μιλλιέ στάθηκε παράδειγμα 
προς μίμηση. Με συγκινούσε το ζέον πνεύμα του, 
η πατριδογνωσία και η πατριδολατρεία του, το ήθος 
και η δημοκρατική – σοσιαλιστική του συνείδηση. 
Ήταν, άλλωστε Γάλλος της νότιας Γαλλίας, με 
ταμπεραμέντο μεσογειακού. Δεν διαφέραμε σε τί-
ποτα. Είχε το ίδιο συγκινησιακό φορτίο με το δικό 
μας κι αγαπούσε τα γράμματα, τη φύση και τον πο-
λιτισμό, με τον ίδιο δικό μας τρόπο. Μας συνέδεσε 
η πόλη των Φωκαέων, η Μασσαλία και ο μεγάλος 
Φρειδερίκος Μιστράλ. Η Provence (Προβηγγία).

Το 1962 κατέβηκα στη Λευκωσία, ως σπουδα-
στής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου, και  η 
σύνδεση συνεχίστηκε με την αδιάλειπτη παρου-
σία μου στις εκδηλώσεις του Γαλλικού Μορφωτι-
κού Κέντρου. Ψυχή του Κέντρου, ακτινοβολού-
σα και μαγνητίζουσα, ήταν  ο κ. Ρ. Μιλλιέξ. Μας 
έμαθε πολλά και μας μύησε σε άλλα τόσα: γαλλική 
λογοτεχνία και Ιστορία, ελληνική λογοτεχνία και 
Ιστορία, εμπειρίες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
και τον Εμφύλιο στην Ελλάδα, Αρτούρ Ρεμπώ (η 
μεγάλη του και μεγάλη μου αγάπη),  Νικηφόρος 
Βρεττάκος, Οδυσσέας Ελύτης, Νίκος Καρούζος, 
Μίλτος Σαχτούρης, Τίτος Πατρίκιος και τόσοι 
άλλοι. Κάθε συνάντηση στο Γαλλικό Μορφωτικό 
Κέντρο ήταν για μένα αληθινή βάπτιση μέσα στο 
φως του αθάνατου πνεύματος της Γαλλίας και της 
Ελλάδας. Ο κ. Ροζέ Μιλλιέξ, ένας και αδιαίρετος, 



Eνατενίσεις	 	 125

με τη διπλή φύση του Γάλλου και του Έλληνα 
φιλολόγου, στοχαστή διανοούμενου και αγωνιστή 
στις επάλξεις των ηθικών και ανθρωπιστικών αξι-
ών, στις επάλξεις της ελευθερίας και της δημοκρα-
τίας, μιλούσε, ενθάρρυνε τους νέους, άνοιγε ορίζο-
ντες έδινε όραμα και σχεδία βίου.

Δεν θα ξεχάσω την εκδήλωση που έγινε προς 
τιμήν του στη λέσχη των Κυπριακών Χρονικών, 
στις αρχές του 1967, και τη θερμή ομιλία που έκα-
νε η μαθήτριά του, γνωστή Ελληνίδα ποιήτρια Λύ-
ντια Στεφάνου. Εκείνη η ομιλία της Λύντιας και 
κάποιες άλλες συζητήσεις που ακολούθησαν στη 
λέσχη, στην οδό Σοφοκλέους, στάθηκε η αφορμή 
της πολυετούς και μεστής καθ’ όλα φιλίας μου με 
το ζεύγος Στεφάνου, τον Αλέξη (διπλωμάτη και δι-
ανοούμενο) και τη Λύντια (ποιήτρια, κριτικό μελε-
τήτρια, μεταφράστρια). Το ζεύγος αυτό των ξεχω-
ριστών ανθρώπων του πνεύματος, σε συνεννόηση 
με τον κ. Ρ. Μιλλιέξ, στάθηκε δίπλα μου στις προ-
σπάθειές μου για ανώτερες σπουδές στο Παρίσι.

Στον κ. Ρ. Μιλλιέξ οφείλω δύο υποτροφίες του 
Γαλλικού κράτους και άλλες δύο από τους διαδό-
χους του κ. Κάγιεμερ και κ. Πρέκα. Είμαι ευγνώ-
μων προς την Γαλλία για τις τέσσερις υποτροφίες 
που με βοήθησαν να ολοκληρώσω τις επιστημονι-
κές μου έρευνες και να μου προσφέρουν πτυχία 
και τον διδακτορικό μου τίτλο.

Η φιλία με το ζεύγος Μιλλιέξ μεγάλωσε ακόμη 
περισσότερο με την κάθοδο στην Κύπρο, ύστερα 
από τη δικτατορία των συνταγματαρχών του Απρι-
λίου του 1967, της Τατιάνας Γκρίτση-Μιλλιέξ, της 
συγγραφέως συζύγου του Ρ. Μιλλιέξ. Η εδώ πα-
ρουσία της Τατιάνας, σε δύσκολους καιρούς για το 
έθνος και για την Κύπρο,  βοήθησε, σε μεγάλο βαθ-
μό, τα Κυπριακά γράμματα  και άνοιξε ορίζοντες σε 
πολλούς νέους συγγραφείς και λογοτέχνες. Ενθάρ-
ρυνε, είδε σωστά, καθοδήγησε με αγάπη πολλούς. 
Έστησε πνευματικές γέφυρες μεταξύ Κυπρίων 
ανθρώπων της δημιουργίας και των γραμμάτων με 
πολλούς Ελλαδίτες αδελφούς. Η έντονη παρουσία 
της Τατιάνας δίπλα στον ενθουσιώδη δάσκαλο-
σύζυγό της ήταν για την πνευματική Κύπρο της 
δεκαετίας του 1960, μάννα εξ ουρανού.

Δεν θα λησμονήσω ποτέ μου τα επαινετικά και 
βαθυστόχαστα λόγια που μου είπε η Τατιάνα όταν 
κυκλοφόρησα την πρώτη μου ποιητική συλλογή 
«Γενεά Έκτη», το καλοκαίρι του 1967. Ήταν για 
μένα λόγια τονωτικά και αποκαλυπτικά του ποι-
ητικού και πνευματικού μου εαυτού. Με φώτισε 
ποιητικά. Θα της είμαι πάντοτε ευγνώμων.

Ο διάλογός μου με την οικογένεια Μιλλιέξ ανε-

πτύχθη ακόμη περισσότερο όταν με τη θυγατέρα 
τους Μαγκαλή διδάσκαμε ο ένας τον άλλον τη μη-
τρική του γλώσσα. Εκείνη μου μάθαινε γαλλικά 
κι εγώ ελληνικά. Ήταν η περίοδος του 1967 τόσο 
γόνιμη με την οικογένεια Μιλλιέξ, που θεωρώ την 
πνευματική αυτή μέθεξη δωρεά Θεού. Ας είναι ευ-
λογημένοι.

Τον Σεπτέμβριο του 1967 πήγα στη Γαλλία για 
ανώτερες σπουδές. Ο διάλογός μου με το ζεύγος 
Μιλλιέξ συνεχίστηκε. Είχαμε αλληλογραφία και 
τα καλοκαίρια που κατέβαινα στην Κύπρο εξακο-
λουθούσα να τους βλέπω, πάντοτε μέσα στο ίδιο 
φλέγον κλίμα της αναζήτησης και της κριτικής 
αντιμετώπισης των πραγμάτων. Πολλές φορές η 
Τατιάνα μου διάβαζε κείμενά της, όπως κι εγώ δικά 
μου. Όταν ερχόταν στο Παρίσι συναντιόμασταν 
με τον Οδυσσέα Ελύτη, τη Μαντώ Αραβαντινού 
και τον Δημήτρη Χριστοδούλου στο γνωστό καφέ 
Απολλιναίρ, όπου συχνάζαμε τ’ απογεύματα, με 
γεμάτες από Ελλάδα συζητήσεις. Ήταν τα στυγνά 
χρόνια της Απριλιανής δικτατορίας, που κατέστρε-
ψαν την Κύπρο.

Κι όταν έπεσε το τερατώδες δικτατορικό καθε-
στώς στην Ελλάδα, με την τραγωδία του 1974, βρι-
σκόμασταν με τους Μιλλιέξ και πάλι στην Αθήνα, 
όποτε ήταν δυνατόν. Μέσα στο κλίμα της αισθητι-
κής και της καλλιτεχνικής έρευνας και δημιουρ-
γίας εκινείτο πάντοτε ο λόγος και οι αναφορές μας. 
Παρήλαυναν στις συζητήσεις μας πρόσωπα, κείμε-
να, χώροι, έργα τέχνης, ιστορικές μνήμες, εμπειρί-
ες και μαρτυρίες βίου. Η όλη μας σχέση ήταν σχέ-
ση παιδείας και βιωματικής φιλοσοφίας.

Δεν θα ξεχάσω όταν γύρω από το μικρόφωνο 
του προγράμματος που παρουσίαζα στο ραδιόφωνο 
του ΡΙΚ – το γνωστό Ραδιοσκόπιο – συνομίλησα, 
σε διαφορετικούς χρόνους, με την Τατιάνα και τον 
Ροζέ. Είχαμε τόσα να πούμε, που ο ραδιοφωνικός 
χρόνος δεν κάλυψε παρά το ελάχιστο.

Το ζεύγος Τατιάνα και Ροζέ Μιλλιέξ υπήρξε 
μοναδικό. Μοναδικό στον ένθεο ζήλο του για τα 
γράμματα και τις τέχνες, αλλά και μοναδικό στο 
να πρωτοπορεί και να δίνει αφειδώλευτα από τη γε-
μάτη ομορφιά και θέρμη μεγάλη του καρδιά. Δεν 
κράτησαν δικό τους τίποτα. Έδωσαν τα πάντα 
στην υπόθεση του ανθρώπου, στην πνευματικότη-
τα που συνδέει τη Γαλλία με την Ελλάδα και στην 
Ελλάδα, με τον οικουμενικό και ριζοσπαστικό αν-
θρωπισμό  τους. Υπήρξαν γνήσιοι και αυθεντικοί 
δημιουργοί με τέλεια δώρα προσφοράς το ανεπανά-
ληπτο έργο τους, έργο με ιθαγένεια και ανώτερους 
προσανατολισμούς ελευθερίας και φωτός.  ■



126	 	 Eνατενίσεις

l Της Μαρίας Ε. Κουτλούκα
Καθηγήτριας Φιλοσοφίας ΑΠΘ

ΟΔΥΝΗΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Η εποχή μας, αυτή η εποχή του πα-
ραλόγου, ανάμεσα στ’ άλλα παρά-
δοξα που έχει να παρουσιάσει είναι 
και το φαινόμενο της επικίνδυνης 
επέκτασης της ειδίκευσης και του 

καταμερισμού σ’ ένα χώρο όπως ο πνευματικός.  
«Σταυρώθηκε η Επιστήμη» γράφει ο ποιητής, μα 
σταυρώθηκε μόνο η επιστήμη ή μήπως έχει σταυ-

ρωθεί ολόκληρος ο πνευματικός χώρος; Αλλωστε 
«διαλέξεις δεν υπάρχουν/ούτε γράφονται βιβλία» 
μα και αν γράφονται «Δε βλέπεις πως τον τελευ-
ταίο καιρό / δε διαβάζονται τα βιβλία;». Τελικά 
ποιός είναι ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει 
ο πνευματικός άνθρωπος κι είναι δυνατόν να κα-
τατερματιστεί αυτός στο όνομα κάπoιας «ειδικό-
τητας»; 

ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
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ΟΔΥΝΗΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Η μακριά πορεία του πνευματικού ανθρώπου 
προς την ωριμότητα, μια πορεία συχνά αντιφατι-
κή, τον φέρνει αντιμέτωπο με το πρόβλημα του 
συγκερασμού του επιμέρους αντικειμένου της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας με όλο το 
σύστημα των προβληματισμών και των αναζητή-
σεών του ως πνευματικού ανθρώπου. Όντας εκ 
προοιμίου μια σκέψη εν εγρηγόρσει και μια ανή-
συχη συνείδηση, αισθάνεται την ανάγκη να κατα-
γράψει τις ανάγκες του μπροστά στα συμβαίνοντα  
της σύγχρονης ζωής που τον οδηγεί στην ανάγκη 
να εκφραστεί αλλά η επιθυμία του να κάνει τους 
τρίτους κοινωνούς όλων όσων απεκόμισε ο ίδιος  
μέσα από την επίμονη και διαρκή διερεύνηση της 
ζωής.

Ανάλογη είναι και η περίπτωση του Κύπριου 
ποιητή Κλείτου Ιωαννίδη, που αποτελεί μια ση-
μαίνουσα παρουσία μέσα στο χώρο του ελληνικού 
ποιητικού λόγου. Τα πνευματικά του ενδιαφέρο-
ντα δεν περιορίζονται μόνο στον απεριόριστο χώρο 
του φιλοσοφικού στοχασμού, αλλά επεκτείνονται 
σε πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις του πνεύ-
ματος. Η πολυμέρεια της πνευματικής του δράσης 
δίνει ένα ιδιαίτερο βάρος στην παρουσία του ως 
πνευματικής προσωπικότητας. Αλλά υπάρχει και 
κάτι άλλο που είναι έκδηλο στον Κλείτο Ιωαννίδη, 
είναι η ψυχική περιπέτεια του σύγχρονου ανθρώ-
που, βιωμένη μέσα από το πρίσμα του Κύπριου-
Έλληνα. Είναι ο Έλληνας ο αιώνιος, ο αναλλοί-
ωτος, ο δεμένος πάντα με τη μοναδική του Γη, την 
πατρώα και με τις δικές της τύχες.

Μέσα από την ποίησή του παρακολουθείται η 
πορεία που διήνυσε ο ποιητής και η ωρίμανσή του 
ως πνευματικού ανθρώπου, που φαίνεται με τη 
βαθμιαία συνειδητοποίηση των αιτίων του εσωτε-
ρικού δράματος που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος 
και πολύ περισσότερο όταν αυτός είναι Έλληνας 
και Κύπριος. Οι αντίρροπες δυνάμεις που αισθάνε-
ται να παλεύουν μέσα του-άρνηση και κατάφαση 
στη ζωή – κι όσες βλέπει να συγκρούονται στον 
κόσμο που τον περιβάλλει μεταβάλλονται σε αντι-
κείμενο επίμονης διερεύνησης. Στη συνείδησή 
του έχει καταρρεύσει πια η προσωρινή ισορροπία 
που μπορεί βραχυπρόθεσμα ν’ αποκατέστησε η 
ελπίδα. Ο ποιητής είδε, γνώρισε, έζησε κι η γνώ-
ση αυτή έγινε βίωμα και βαραίνει μέσα του, «Πο-
νάει η γνώση». Γεμάτος πίκρα γράφει στο «έσεται 
Ήμαρ»: «Οι λόγοι μας κατέκλυσαν. / Περίσσεψαν 
οι υπογραφές.» Και ζητά «εσείς που ξέρετε / την 
πορεία των άστρων / και τις διαβουλεύσεις / στα 
τέσσερα σημεία / του ορίζοντα / πες τε / πες τε μας». 
Όμως «Οι παρατηρητές σιωπούν. / Θάχουν φαίνε-

ται/τον λόγο τους».

Νομίζουμε πως για το δράμα της Κύπρου κα-
νείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αρμοδιότητα 
ενός Κύπριου να μιλήσει πρώτος αυτός και πολύ 
περισσότερο όταν ο λόγος του συνοδεύεται και από 
το ποιητικό τάλαντο. Διαθέτοντας την αμεσότητα 
της προσωπικής εμπειρίας και την ποιητική φλέ-
βα καταθέτει μια μαρτυρία που δεν είναι μια κατα-
γραφή γεγονότων, συμβάντων και βιωμάτων αλλά 
μια καθαρή διαυγής ποίηση που αντιμάχεται τη 
ρητορεία. Πυκνή και επιγραμματική η έκφραση 
του Κλείτου Ιωαννίδη, με μια γλώσσα περισσότε-
ρο υπαινικτική παρά αποδεικτική, καταγράφει τις 
ψυχικές του διακυμάνσεις και μας υποβάλλει το 
δραματικό υπόστρωμα μιας απέρριτης, δωρικής 
ποίησης που εχθρεύεται τον πληθωρικό λόγο κι 
αφήνει να φανεί η στοχαστικότητα και η ευγένεια 
των συναισθημάτων.  Οι τόνοι του είναι χαμηλοί, 
δίχως φιλολογικές εξάρσεις, που δεν προσδιορί-
ζουν το περιεχόμενο των ποιημάτων του Κύπρι-
ου ποιητή. Όσο για τα εξωτερικά καθέκαστα που 
περνούν μέσα στους στίχους αχνογράφονται σαν 
απλές νύξεις, ίσα ίσα για να αιτιολογήσουν τις ψυ-
χικές αντιδράσεις που προκαλούν.

Διαβάζοντας τις τέσσερις ποιητικές συλλογές 
του Κλείτου Ιωαννίδη «Ποιήματα 1967-1977» (συ-
νολικός τόμος), που κυκλοφόρησε το 1977 και «Τα 
Πένθιμα» που δημοσιεύθηκε το 1981, βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι μ’ έναν ορθολογιστή-διανοούμενο-
άλλωστε η ενασχόλησή του με τη φιλοσοφία ενι-
σχύει πλήρως και δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο 
στο πιο πάνω δίδυμο - που απεκάθαρε την ποίησή 
του από τα βάρη της καθημερινότητας και επέλε-
ξε τα συμβεβηκότα εκείνα που βρίσκονται πιο κο-
ντά στη δική του ψυχοσύνθεση και εκφράζουν το 
δικό του συναισθηματικό κόσμο, δίνοντάς της έτσι 
το βάρος και τη διάσταση της ανθρώπινης ουσίας. 
Μας δίνεται η εικόνα ενός στοχαστή – ποιητή που 
παρατηρεί, στοχάζεται και νιώθει επιτακτική την 
ανάγκη να βρει ένα διέξοδο στην τραγικότητα της 
ανθρώπινης ύπαρξης. Και πράγματι πίσω από τα 
φαινόμενα και τα γεγονότα διακρίνει την ανελέη-
τα βαριά ανθρώπινη μοίρα του Έλληνα.

Η σταθερή προσήλωση στην ιδέα της ελληνι-
κής εθνότητας και η πίστη στον ελληνισμό είναι 
μια αμετακίνητη βάση όπου πάνω της εδράζεται η 
ποίησή του Κλείτου Ιωαννίδη, που έζησε και ζει 
τις μεταβολες που συμβαίνουν γύρω του. Παράλ-
ληλα αισθάνεται πάνω του βαρύ το τίμημα της 
κληρονομιάς του ελληνικού πνεύματος και για 
το λόγο αυτό είναι συγκινητική η προσπάθειά του 
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να’βρεί τον τρόπο να εκφράσει την αγωνία του  για 
την τύχη αυτού του πνεύματος. Θέλει να πείσει 
και τον ίδιό του τον εαυτό ότι μέσα στην αρένα της 
ευρωπαϊκής πνευματικής ζωής μπορεί να υπάρξει 
η επιβίωση της φυλής του χάρη στη γλώσσα. «Κου-
ραστήκαμε να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες / θέλου-
με να μιλήσουμε τη μητρική». Στο κάτω-κάτω της 
γραφής «Πάμε κατ’ ευθείαν / λένε στην Ανατολή./ 
Οι Βόρειοι / συνηθίζουν στα συνέδριά του». /  «Μας 
χωρίζουν οι διδασκαλίες / μας χωρίζει / η ιστορία 
της γης». Συνάμα ο ποιητής καταθέτει και τη μαρ-
τυρία ενός ορθολογιστή που αδυνατεί να ξεστρατί-
σει από τον ελληνικό Λόγο και ν’ αποδεχτεί όλον 
αυτόν τον παραλογισμό του στημένου παιχνιδιού 
που παίζεται στον τόπο του «με παίγνια τον ίδιο 

και το έθνος του». «Ο θρίαμβος της ιστορίας / μας 
έχει εντίμους» μα η ίδια «Η Ιστορία δειλά απολο-
γείται» όταν «θέλουμε να μάθουμε την προϊστο-
ρία / όλων των δυνατών / του Βούδα, του Χριστού, 
/ μήπως και μοιάζει πουθενά με τη δική μας». Τι 
απολογία να δώσει....

Μέσα από τους στίχους του Κλείτου Ιωαννίδη 
ξεπηδά όλη η πίκρα του κατατρεγμένου που στον 
τόπο του «Είναι τα σπίτια χωρίς πέτρες / ...... /  είναι 
εκκλησιές χωρίς καμπαναριά» και που ανήμπορος 
να ξεφύγει από τη μοίρα του, που άλλοι την απο-
φασίζουν εκφράζει τον πόνο του «Δεν ξέρουμε ως 
που θα φτάσει / η νέα μας κατάθεση / η ξεριζωμένη 
γη μας». «Σβήσανε οι φλόγες. Έμεινε το ξύλο του 
θανάτου». Το ριζικό της φυλής του παρ’ όλα αυτά 

Ο ιερός ναός του Αγίου Αυξεντίου στο κετεχόμενο από τους Τούρκους  χωριό της Κύπρου Κώμη 
Κεπήρ
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του επιβάλλει το σκληρό κανόνα του αίματος. Δί-
χως μοιρολατρίες ο ποιητής δηλώνει σθεναρά «θ’ 
ακολουθήσουμε τον κανόνα μας. / Ανανεώνεται 
σήμερα / το συμβόλαιό μας. / Καρδιά / μην υπολογί-
σεις / το αίμα σου». Με πίκρα γράφει πως «Από και-
ρό βρισκόμαστε / στη γραφή της Ιστορίας./ Ποιός 
θα πληρώσει τον εξευτελισμό του / αίματος;»,  για 
νάρθει μετά αμείλικτη η καταγγελία «εδώ πρόκει-
ται / για την σφαγμένη Κύπρο / και τους πρόσφυ-
γες / του ιερού της κήπου  /  στα δυτικά ακρογιάλια 
της πατρίδος μου». Κι όμως ενάντια σ’ όλη αυτή 
την αδικία η πολιτιστική υπεροχή αυτού του λαού 
εκφράζεται μέσα από το φιλειρηνισμό του. « Πολε-
μούμε τον πόλεμο / αγαπούμε την αγάπη / κι είμα-
στε αυτοί που είμαστε. / Να ο τίτλος του πολιτισμού 
μας». Ο ίδιος ο ποιητής με «Τετράγωνη ζωή / σώμα 
μαχαιρωμένο κι αναπάντητο είναι ο γιος της Ελ-
ληνίδας / .... / δένδρο αθώο στη σιωπή / με στεναγμό 
βαθύ / .... / Και τα μάτια του ήτανε στραμμένα / στο 
σκοτεινό ουρανό της πατρίδας του». Kαι φωνάζει 
«Αφήστε μας / να δούμε τη γη των πατέρων μας». 
Η αλήθεια είναι τρομερή «η Κύπρος παραμένει 
χωρίς Κυπρίδα / και στην ακολουθία της Ενάτης 
Ώρας / αναβλήθηκε η «Άνοιξη». Κι η Λευκωσία,  
«η πόλη του» στο ομώνυμο ποιήμα «σήμερα / στη 
σιδερένια εποχή» έχει χάσει ακόμη και τ’ όνομά 
της «σ’ ονομάζουν Λήδρα / κα πράσινη γραμμή» κι 
όμως «υπάρχεις πόλη μου. / Κι ας πενθώ τις νύχτες 
τ’ όνομά σου / τους τίτλους ιδιοκτησίας σου / την 
Ασία που σου χάλασε το πρόσωπο».

Μήπως αυτοί οι στίχοι είναι φορτισμένοι από 
τον υποκειμενισμό του δημιουργού τους, μήπως 
έχουμε μια έμμεση αναφορά στις συγκινησιακές 
καταστάσεις που προκαλούν στον ποιητή τα γε-
γονότα; Αλλά, ζώντας μέσα στον παραλογισμό, τι 
άλλο μπορεί να κάνει ο ποιητής παρά να αυτοβιο-
γραφείται; Ακόμη κι όταν δεν αναφέρεται άμεσα 
στον εαυτό του μήπως δεν είναι οι δικές του εξω-
τερικές και εσωτερικές περιπέτειες που τον ωθούν 
να δέσει μέσα από τον ποιητικό του λόγο την ορ-
γανωμένη ενότητα του ποιήματος πού είναι και 
μια κατάθεση; Έτσι καθώς «Φεύγουν οι μέρες / η 
ποίηση αντιδρά», «κι η Ποίηση / μόνη παραπονιέ-
ται» κι αν είναι προσωπική παραμένει πάντα η ου-
σία του αισθητικού φαινομένου, το ποίημα από τη 
στιγμή της τελείωσής του αποτελεί μια αυθύπαρ-
κτη οντότητα. Μια οντότητα που γίνεται σκληρή 
διαπίστωση – «Ο εικοστός αιώνας έρπει/ .... / Ο ει-
κοστός αιώνας αναπαύεται» -, μήνυμα – «Μικρή / 
φαίνεται είν’ η ζωή / κι οι στιγμές / μεγάλες» - και 
σύμβολο που μέσα από την σημαντική της ποίη-
σης μεταβάλλει το ατομικό βίωμα αναγάγοντάς το 

στο χώρο του αντικειμένου. Έτσι οι στίχοι «Έχω 
ανάγκη / από μια μεγάλη λήθη / και να ξαναρχίσω 
/ τη ζωή μου», «Κι είναι ο φόβος των χρόνων που 
έρχονται / λίθος ακίνητος / μετάληψη καθημερι-
νή εσταυρωμένου» δεν είναι πια φορτισμένοι με 
τόνους προσωπικούς αλλά έχουν αποκτήσει μια 
πανανθρώπινη διάσταση. Αφορούν πια τον κάθε 
άνθρωπο που συνειδητοποιεί πως  έχει απομείνει 
με τ’ «Ευαγγέλια / τον Πάμπλο Νερούντα / και τον 
πυρπολημένο φοιτητή της Πράγας» ν’ ατενίζει τη 
«ζωή μας απίστευτο / ατέρμονη διαδοχή θανάτων». 
Κι αν «Η ανεκτικότητα του θανάτου / θάνατος» 
τελικά εναπόκειται στον άνθρωπο να αντιδράσει, 
να επαναστατήσει. «Μη φοβηθείς την κρίση των 
σημάτων / ετοιμάζουν την ευαισθησία» γράφει στο 
«Μυστικό Κώδικα» ο Κλείτος Ιωαννίδης.

Και «Η παρένθεση της μουσικής / μη μας γελά-
σει». Το ερωτικό στοιχείο που υπεισέρχεται μέσα 
στην ποίηση του Κλείτου Ιωαννίδη διαποτίζεται 
από το συναίσθημα της πικρίας, του εγκλωβισμού 
μέσα σ’ ένα αδιέξοδο,  στοιχεία που διακατέχουν 
και τον ερωτικό του λόγο. Η μόνωση επιτείνε-
ται όταν αυτός μαζεύει «της μοίρας το χρώμα σε 
ξένης γης κορμί». Αισθαντικός αποπειράται να 
ξαναγυρίσει στο χώρο του ονείρου, να αποφύγει 
την πραγματικότητα, να ζεστάνει τη μνήμη και 
να βρει καταφύγιο μέσα της. Τελικά αυτή η άλλη 
ζωή που αναζητά ο ποιητής είναι μια χαμένη πραγ-
ματικότητα ή μήπως είναι αυτή η άλλη ζωή που 
παίρνει «ύλη απ’ τ’ άδυτα των ονείρων;». «Ήταν 
γιατί ξενιτευτήκαμε» και «Μακριά  απ’ την πατρί-
δα / στους γκρίζους ουρανούς / γεννιούνται συχνά 
/ οι Ιδέες» ήταν γιατί «τα κύματα της γνώσης / γέ-
μισαν αμφιβολία την αγάπη». Μόνος στο Παρίσι ο 
ποιητής γράφει στα 1970 «Πώς να συνηθίσει στην 
ψύχρα / ένας μεσογειακός / δίπλα σε βορείους. / 
Κάθε τόσο / δύο τρεις σταγόνες ήλιου /. Το τίμημα 
συγκαταβατικό» κι ένα μήνα αργότερα διερωτάται 
«Γιατί ζήτησες ν’ αγαπηθείς;». «Ερημιά, μοναξιά, 
αδυναμία αποκατάστασης γυναίκες πόρνες ή στεί-
ρες / τι θέλετε να γίνει; / Οι έρωτες κι ο πόνος μοι-
ράζουν τα μάτια» κι όσο για τους φίλους «όσο πάει 
ξεχνιούνται / θελουν να γίνουν ήρωες σ’ αστυνο-
μικά μυθιστορήματα», «Φιλία, κωμωδία ή τραγω-
δία κάποιου παιγνιδιού».

Δεν είναι αισιόδοξη η ποίηση του Κλείτου Ιω-
αννίδη και γιατί να είναι; Ελπίζουμε πως οι στίχοι: 
«Δεν θα ξαναγράψουμε ποίηση – πολύ αίμα / θέλει 
τούτο το κενό» δεν υποδηλώνουν μια ενδεχόμενα 
κατηγορηματική δήλωση του ποιητή για το μέλ-
λον.  ■
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l Tης Αρετής Δημοσθένους
Θρησκειολόγου-Κανονολόγου

ΙσλαμΙκέσ
καΙ

ΧρΙστΙανΙκέσ
ΘέσέΙσ

Τ ο Ισλάμ ως θρησκεία αλλά και ως πο-
λιτισμός, που τρέφει και ζωογονεί 
εκατομμύρια πιστών, παραμένει ουσι-
αστικά άγνωστο στον έλληνικό χώρο 
όχι γιατί είναι κάτι απόμακρο, τουνα-

ντίον, η γειτνίασή του με την έλλάδα είτε ως γε-
ωγραφική είτε ως κατακτητική έννοια, είναι πολύ 
στενή, αλλά μάλλον επειδή πολλές φορές οι υπό-
δουλοι κουράζονται υποφέροντας από τους κατα-
κτητές, εμείς οι «δήθεν ελεύθεροι ρωμηοί», δεν κά-
ναμε αρκετές σοβαρές προσπάθειες γνωριμίας με 
την περιβάλλουσα αλλά και πολλάκις απειλούσα 

ισλαμική σκέψη και νοοτροπία, υποτιμώντας τους 
κινδύνους οι οποίοι ενδεχομένως πηγάζουν από 
μια απροετοίμαστη συνάντηση με αυτό τον άγνω-
στο. την εποχή μας ωστόσο, μια καλή σπουδή του 
μουσουλμανικού νόμου, της θρησκείας και του 
πολιτισμού του, επιβάλλεται, εάν επιθυμούμε να 
μην κατακτηθούμε πνευματικά από δυνάμεις οι 
οποίες αυτοαποκαλούνται ως κυρίαρχες και διεκ-
δικητικές. στο ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων, το 
κοράνι, υπάρχει τεκμηριωμένη η πεποίθηση ότι 
το Ισλάμ “κυριαρχεί αλλά δεν κυριαρχείται”. Χα-
ρακτηριστικά χωρία είναι τα επόμενα: “Ο Θεός εν 

Από την πόλυπόλιτισμικη στη ΔιΑπόλιτισμικη Επόχη:
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ΙσλαμΙκέσ
καΙ

ΧρΙστΙανΙκέσ
ΘέσέΙσ

τη ημέρα της αναστάσεως θα δι-
κάσει πάντας και δεν θα αναδείξει 
νικητάς τους απίστους κατά των 
πιστών μουσουλμάνων” (αι Γυ-
ναίκες, 4:140). “Οι λαμβάνοντες 
φίλον και προστάτην τον Θεόν, 
τον απόστολον αυτού, οι πιστεύ-
οντες απαρτίζουσι την μερίδα 
του κυρίου και έσονται νικηταί” 
(Η τράπεζα, 5:61). “Ω Προφήτα! 
Παρόρμα τους πιστούς εις την 
μάχην. έίκοσιν άνδρες ισχυροί εκ 
των πιστών θα καταβάλωσι δια-
κοσίους απίστους. έκατόν δε, θα 
νικήσωσι χιλίους απίστους, κα-
θότι οι τελευταίοι εισί λαός απερί-
σκεπτος” (τα λάφυρα, 8:66). στη 
βιβλιογραφία υπάρχει διάχυτη 
η άποψη ότι το Ισλάμ είναι μια 
παγκόσμια πολύ ισχυρή δύναμη. 
έδώ αναφέρεται χαρακτηριστικά 
το έργο του Herbert Gottschalk, 
Weltbewegende Macht Islam (το 
Ισλάμ, Δύναμη η οποία Kινητο-
ποιεί τον κόσμο), όπου και σχετική βιβλιογραφία.

Η δική μας πολιτισμική κληρονομιά δεν είναι 
απαραίτητο να συγκρούεται με την πολιτισμική 
κληρονομιά του γείτονα ή του συναδέλφου μας. 
έντούτοις εάν η δική μας δεν είναι μουσουλμανι-
κή, ενώ του γείτονά μας τυγχάνει να είναι, λόγω 
της δικής του θρησκευτικής και πολιτισμικής 
επιλογής να ανήκει στο χώρο του Ισλάμ, τότε εν-
δέχεται να υπάρξουν συγκρούσεις ή διαφωνίες 
σε θέματα οικογενειακού ή κληρονομικού δικαί-
ου, ακόμα δε εθιμοτυπικής συμπεριφοράς ή θρη-
σκευτικής ερμηνείας. Παλαιότερα θεωρείτο μια 
χώρα πολυπολιτισμική, εάν φιλοξενούσε εργάτες 
μετανάστες ή εάν δίπλα στην κυρίαρχη κοινωνι-
κή τάξη υπήρχε και κάποια άλλη, η οποία συχνά 
χαρακτηριζόταν ως μειονότητα. σήμερα, όπου δεν 
υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος στη διακίνηση πλη-
θυσμών ή ατόμων, πολλοί “άγνωστοι” έρχονται 
να ζήσουν στην έλλάδα ή σε άλλες έυρωπαϊκές 
χώρες, είτε λόγω δικής τους επιλογής είτε ως πο-
λιτικοί πρόσφυγες, κουβαλώντας μαζί τους όχι 
μόνο “τους λαιστρυγόνες και τους κύκλωπες” 
των δικών τους πολιτισμικών καταβολών αλλά 
και τη θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα, γιατί όχι και 
το επίπεδο εγκληματικότητας της πατρίδας από 
την οποία προέρχονται. τα παιδιά μας ήδη ζουν και 
συνυπάρχουν με παιδιά άλλων, ξένων ίσως, διαφο-
ρετικών, “πολύχρωμων” ανθρώπων, συνεργάζο-

νται και συναγωνίζονται μ’ αυτά, προσπαθώντας 
να δημιουργήσουν μια όσο το δυνατόν υγιέστερη 
διαπολιτισμική σχέση μαζί τους.

Πολυπολιτισμική είναι μια περιοχή όταν φιλο-
ξενεί ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς. 
Διαπολιτισμική θα μπορούσε να ονομασθεί η πε-
ριοχή εκείνη στην οποία οι σχέσεις των “πολύ-
χρωμων” κατοίκων χαρακτηρίζονται από μια δι-
αδραστική αλληλεπίδραση, μια υγιή επικοινωνία 
και συνεργασία των διαφορετικών ανθρώπων οι 
οποίοι συνυπάρχουν στην περιοχή αυτή. Η πο-
λυπολιτισμικότητα είναι μια πραγματικότητα, η 
διαπολιτισμικότητα είναι μια δυναμική σχέση, 
αλληλεπίδραση και αλληλοεξάρτηση των απαρτι-
ζόντων την πολυπολιτισμική εικόνα της πραγμα-
τικότητας. Διαπολιτισμικότητα χωρίς εκπαίδευση 
και γνωριμία δεν μπορεί να υπάρξει. Η γνώση του 
άλλου, η γνωριμία με τον ξένο, τον διαφορετικό 
γείτονα ή συνεργάτη μπορεί να εξαλείψει κάθε 
φόβο σχετικά με τη δυνατή συνύπαρξη χωρίς προ-
βλήματα, ακόμα δε ενδέχεται, επισημαίνοντας τις 
πολιτισμικές και άλλες διαφορές να κάνει ομαλό-
τερη τη συνύπαρξη ακόμη και στην περίπτωση 
που εκείνη είναι αναγκαστική.

σε μια πλουραλιστική κοινωνία στην οποία η 
χρήση της λεγόμενης πολυσχιδούς ταυτότητας εί-
ναι πλέον πραγματικότητα, η θρησκευτική ταυτό-
τητα, αποτελεί μία πολύτιμη και ουσιαστική ταυ-
τότητα, η οποία διατηρεί τη θέση της ως ισότιμη 
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με τις  άλλες, ενώ τα άλλα ήδη ταυτοτήτων δεν θα 
πρέπει να εκφράζουν όποιεσδήποτε ρατσιστικές ή 
μειωτικές τάσεις έναντι της θρησκευτικής ταυτό-
τητας. το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ένας έλλη-
νοκύπριος είναι χριστιανός, έυρωπαίος, πολίτης 
της μεσογείου, άρα και μεσογειακός, Έλληνας 
και κύπριος, ευαγγελικός στο δόγμα, έχει περισσό-
τερες από μία ταυτότητες, είναι πραγματικότητα. 
Η θρησκευτική του ταυτότητα είναι ευαγγελικός 
χριστιανός, η εθνική του Έλληνας, η κρατική του 
κύπριος, η γεωγραφική του ταυτότητα μεσογεια-
κός κλπ. στο πλήθος των διαφορετικών ταυτοτή-
των δεν χάνεται η θρησκευτική, τουναντίον για 
πλήθος πιστών έχει πρωταρχική θέση. στο σημείο 
αυτό καλούνται τα κράτη να σεβαστούν το δικαί-
ωμα των πολιτών να διατηρήσουν τη θρησκευ-
τική τους ταυτότητα ως μία μεταξύ των λοιπών. 
το θέμα της μικρής αυτής μελέτης άπτεται σημα-
ντικά του προβλήματος της παραδοχής ή όχι της 
πολυσχιδούς ταυτότητας. Υγιής διαπολιτισμική 
σχέση των κατοίκων μιας περιοχής δεν μπορεί να 
υπάρξει, αν εκείνοι δεν είναι γνώστες της ταυτό-
τητας ή των ταυτοτήτων οι οποίες τους χαρακτη-
ρίζουν και εάν οι ίδιοι δεν επιθυμούν να ανεχτούν 
τους συμπολίτες τους να χαρακτηρίζονται από κά-
ποιες διαφορετικές από τις δικές τους ταυτότητες. 
Πολλές φορές το πρόβλημα δεν εστιάζεται στη δια-
φορά θρησκείας, αλλά στη διαφορά ανεκτικότητας 
η οποία χαρακτηρίζει την εκάστοτε υπάρχουσα 
θρησκεία. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητο ιδιαίτερα 
σε περίπτωση μεικτών γάμων μεταξύ οπαδών δια-
φορετικών θρησκειών, πριν τη σύναψη του γάμου 
ή καλύτερα πριν τη γνωριμία για παράδειγμα με 
τον μουσουλμάνο ή τον ινδουϊστή, η χριστιανή να 
κάνει μια προσπάθεια γνωριμίας με τη θρησκευτι-
κή παράδοση και κουλτούρα του μελλοντικού συ-
ζύγου και κατόπιν να “αφήνεται” στο πέλαγος της 
εξιχνίασης του χαρακτήρα του. αυτό συνίσταται 
να γίνεται μόνο για προστασία και όχι για απόρ-
ριψη ή ρατσισμό. ας μη ξεχνάμε ότι και μουσουλ-
μάνοι νομικοί συχνά προτρέπουν τις μη μουσουλ-
μάνες γυναίκες πριν συνάψουν γάμο με κάποιο 
μουσουλμάνο πρώτα να διαβάζουν το κοράνι και 
να γνωρίζουν το Ισλάμ, έτσι ώστε η οικογένεια να 
μην έχει θρησκευτικές προστριβές.

Υπάρχει πληθώρα πολιτισμών: Ο εθνικός πο-
λιτισμός, ο θρησκευτικός, ο πολιτικός, ο οικονο-
μικός, ο επαγγελματικός, ο νομικός, ο φυλετικός, 
ο φυλογενής (ο οποίος έχει σχέση με τους νόμους 
που διέπουν τις σχέσεις των δύο φύλων), ο στρα-
τιωτικός (ή αλλιώς ο πολιτισμός του στρατού), ο 
οικογενειακός πολιτισμός, ο ενδυματικός (δείχνει 

τον τρόπο με τον οποίο ντύνονται οι κάτοικοι μιας 
περιοχής), ο πολιτισμός των καταστημάτων και 
της αγοράς, ο εκλογικός πολιτισμός (τρόπος και 
ποιότητα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι)  και πολλά 
άλλα είδη τα οποία δείχνουν το επίπεδο των ηθών 
και νόμων που διέπουν τις ασχολίες και τη ζωή 
των ανθρώπων. Όπως γίνεται κατανοητό, όταν μι-
λάμε για πολυπολιτισμικότητα ή ακόμη για διαπο-
λιτισμικότητα εννοούμε μια πολυεπίπεδη προσπά-
θεια κατανόησης και ερμηνείας των ανθρωπίνων 
ενεργειών σε μορφή πολιτιστικής δράσης η οποία 
αποτελεί το δείκτη πολιτιστικής αξίας στις πράξεις 
των κατοίκων μιας περιοχής.

Ο νομικός πολιτισμός ή διαφορετικά ο πολιτι-
σμός του δικαίου μιας θρησκείας ή των νόμων ενός 
κράτους συχνά μας μυούν στις επιρροές τις οποίες 
υπέστη ο νομοθέτης δημιουργώντας αυτό το δί-
καιο συνάμα δε μας δείχνουν τι επιτρέπεται και τι 
απαγορεύεται στο εν προκειμένω σύστημα, πράγ-
μα που περιγράφει από μόνο του το πολιτιστικό 
επίπεδο του δικαίου μιας χώρας ή μιας θρησκείας. 
Για παράδειγμα, εάν οι μουσουλμάνοι επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούν οινοπνευματώδη ποτά ή όχι, η 
απαγόρευση αυτή θυμίζει το Ιουδαϊκό Δίκαιο και 
τις επιδράσεις του δικαίου αυτού στο μουσουλμα-
νικό. έπιπλέον η απαγόρευση αυτή δείχνει πως 
κατά κανόνα η μέθη στις ισλαμικές χώρες τιμωρεί-
ται μάλλον διαφορετικά από τις μη ισλαμικές όπου 
η κατανάλωση οινοπνεύματος δεν απαγορεύεται 
από το θρησκευτικό δίκαιο.

αν πάρουμε για παράδειγμα τον οικογενειακό 
πολιτισμό ή διαφορετικά τον πολιτισμό της οικο-
γένειας (το δίκαιο, τα ήθη και τα έθιμα κλπ.) θα 
δούμε μεγάλες διαφορές σε διαφορετικές χώρες ή 
θρησκείες. στην κίνα για παράδειγμα σύμφωνα με 
τον κομφουκιανισμό, η γυναίκα είναι κατώτερη 
του ανδρός. το σπίτι το έχει ο άνδρας και εκείνος 
ορίζει συνήθως ακόμα και τι θα μαγειρέψει η γυ-
ναίκα κάθε μέρα. στο σύστημα αυτό το διαζύγιο εί-
ναι πολύ δύσκολο για τη γυναίκα, διότι αυτή μένει 
χωρίς σπίτι και οικογένεια. κάτι παρόμοιο ισχύει 
και στο Ισλάμ. Ο οικογενειακός πολιτισμός των δι-
καίων αυτών είναι σε πολλά σημεία διαφορετικός 
από τον έυρωπαϊκό, γι’ αυτό και σε περιπτώσεις 
μεικτών γάμων, οι οποίοι αποτελούν μια μορφή δι-
απολιτισμικής σχέσης στην πολυπολιτισμική κοι-
νωνία του σήμερα, χρειάζεται αρκετή ενημέρωση 
ούτως ώστε ένας τέτοιος γάμος να ευημερήσει.

 Mια σύντομη αναφορά στον ονοματικό πολι-
τισμό, δηλαδή τον πολιτισμό της ονοματοδότησης 
των παιδιών, θα μας δείξει ακόμη περισσότερο τη 
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μεγάλη σημασία της δημιουργίας πολυεπίπεδης δι-
απολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολεία μας. στην 
κύπρο το κορίτσι της οικογένειας παίρνει το όνομα 
της μητέρας της μητέρας. Όταν το παιδί είναι αγό-
ρι παίρνει το όνομα του πατέρα του πατέρα. στην 
μακεδονία και σε πολλά άλλα μέρη της έλλάδας 

και τα δυό πρώτα παιδιά ενός ζευγαριού παίρνουν 
τα ονόματα των γονέων του πατέρα. στην κίνα, το 
παιδί θεωρείται μια τελείως καινούργια δημιουρ-
γία. Γι’ αυτό, θεωρείται ντροπή να παίρνει όνομα 
κάποιου πάππου ή συγγενή! Όταν ρώτησα “γιατί 
συμβαίνει αυτό”, μου είπαν πως μπορεί το παιδί να 
είναι μια μετενσάρκωση κάποιου πάππου. έάν συ-
μπέσει να έχει και το μικρό όνομά του, τότε είναι 
σαν να “έχασαν τον κόπο τους” οι γονείς φέρνοντας 
στον κόσμο κάποιο πρόγονο! Γι’ αυτό προσπαθούν 
τουλάχιστο το παιδί να έχει ένα διαφορετικό από 
τους συγγενείς όνομα. αν κάποιος δεν έχει μελε-
τήσει τις κινέζικες θρησκείες δεν μπορεί να κατα-
λάβει τη σημασία που έχει η ονοματοδότηση στην 
χώρα αυτή αλλά και στις επί μέρους φυλές.

Η διαπολιτισμική γνώση είναι η γνώση του 
μέλλοντος. Πρόκειται για συγκριτική αναφορά 
και θεώρηση των πραγμάτων η οποία είναι προϋ-
πόθεση ζωής όχι μόνο για τα παιδιά μας αλλά και 
την ευτυχία όλων μας. Γνωρίζοντας το διαφορετι-
κό, εμπλουτίζουμε το δικό μας, τοποθετούμε τον 
εαυτό μας στη θέση που του ανήκει (ούτε ψηλό-
τερη ούτε χαμηλότερη) και τέλος αξιολογούμε με 
βάση την πραγματική αξία και όχι μόνο τον ονομα-

τικό προσδιορισμό. μόνο με τη διαπολιτισμική εκ-
παίδευση μπορούμε να αποτρέψουμε την πολιτι-
κή του αποκλεισμού και να εισάξουμε μια τακτική 
συμπερίληψης των άλλων καταπολεμώντας τον 
ρατσισμό στην καρδιά του.

Ο Χριστιανισμός είναι θρησκεία η οποία αγκα-

λιάζει το σύμπαν ολόκληρο. Δεν εκδιώκει, καλεί. 
“Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βα-
πτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του 
Υιού και του αγίου Πνεύματος… και ιδού εγώ μεθ’ 
υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας 
του αιώνος. αμήν” (ματθ. 28,19).  H θρησκευτι-
κή χριστιανική ταυτότητα δεν είναι εθνική με τη 
σύγχρονη έννοια του όρου. αντίθετα είναι παγκό-
σμια ταυτότητα και βασίζεται στην κοινή πίστη 
και στην κοινή προσπάθεια απόκτησης χριστιανι-
κών αρετών. “Υμείς δε γένος εκλεκτόν, βασίλειον 
ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως 
τας αρετάς εξαγγείλητε του εκ σκότους υμάς κα-
λέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως. Οί ποτε ου 
λαός, νυν δε λαός Θεού, οι ουκ ηλεημένοι, νυν δε 
ελεηθέντες” (1 Πέτρου 2, 9-10). “σεις όμως είσθε 
γένος εκλεκτόν, ιερατείον που έχετε βασιλικήν 
καταγωγήν και είσθε δι’ αυτό συγχρόνως βασιλείς 
και ιερείς. έίσθε έθνος άγιον, αφιερωμένον εις τον 
Θεόν, λαός ξεχωρισμένος δια να αποτελήτε ιδιαί-
τερον κτήμα και περιουσίαν του Θεού. και έχετε 
όλας αυτάς τας εξαιρετικάς ιδιότητας, δια να δια-
κηρύττετε με το άγιον παράδειγμά σας τας εξόχους 
και απείρους τελειότητας εκείνου, που σας εκάλε-
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σεν από το σκότος της πλάνης και της αμαρτίας εις 
την νέαν φωτεινήν και θαυμαστήν πνευματικήν 
ζωήν του. σεις, οι οποίοι κάποτε δεν ήσθε ούτε καν 
λαός, τώρα όμως είσθε λαός του Θεού. σεις οι οποί-
οι δεν είχετε ελεηθή, τώρα όμως ελεήθητε από τον 
Θεόν”.

“Πάντες γαρ υιοί Θεού εστε δια της πίστεως 
εν Χριστώ Ιησού… Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, 
ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και 
θήλυ. Πάντες γαρ υμείς εις εστε εν Χριστώ Ιησού. 
έι δε υμείς Χριστού, άρα του αβραάμ σπέρμα εστέ 
και κατ’επαγγελίαν κληρονόμοι” (Γαλ. 3, 26-29). 
“Διότι όλοι δια μέσου της πίστεως εις τον Ιησούν 
Χριστόν εγίνατε και είσθε υιοί του Θεού ενήλικες, 
ώριμοι και χειραφετημένοι. έίσθε δε υιοί του Θεού, 
διότι όσοι εβαπτίσθητε εις το όνομα του Χριστού 
πιστεύοντες εις αυτόν ως σωτήρα, ενεδύθητε τον 
Χριστόν και ηνώθητε μετ’αυτού. Δεν υπάρχουν 
πλέον διαφοραί εθνικότητος και κοινωνικής τάξε-
ως και φύλου. Δεν υπάρχει πλέον διαφορά Ιουδαί-
ου και Έλληνος, δεν υπάρχει διάκρισις δούλου και 
ελευθέρου. Δεν υπάρχει άρσεν και θήλυ. Διότι όλοι 
σείς εγίνατε είς νέος άνθρωπος διά της ενώσεώς 
σας με τον Ιησούν Χριστόν. έάν δε σεις, οι εξ εθνών 
Χριστιανοί, ανήκετε εις τον Χριστόν, άρα δια του 
Χριστού, που είναι ο ευλογημένος απόγονος του 
αβραάμ, είσθε και σεις απόγονοι του αβραάμ και 
σύμφωνα με την επαγγελίαν είσθε κληρονόμοι 
της ευλογίας”. έπιπλέον στον Χριστιανισμό υπάρ-
χει χωρισμός πολιτικής και θρησκευτικής εξουσί-
ας: “απόδοτε ουν τα καίσαρος καίσαρι και τα του 
Θεού τω Θεώ” (ματθ. 22, 21). Η φράση αυτή είναι 
θεμελιώδους σημασίας για τις σχέσεις θρησκείας 
- κράτους αλλά και για την υποταγή των πιστών 
στους νόμους της πολιτείας. 

στο χώρο του Ισλάμ τα πράγματα είναι δια-
φορετικά. Ο μωάμεθ “προπαγανδίζοντας” μια 

καινούργια θρησκεία, ίδρυσε ταυτόχρονα ένα 
καινούργιο κράτος, το ισλαμικό. Ο κόσμος χωρι-
ζόταν θεωρητικά σε δύο μέρη: στις υπό μουσουλ-
μανική κυριαρχία περιοχές, οι οποίες απάρτιζαν το 
ισλαμικό κράτος (dar al-Islam) και στη λεγόμενη 
“περιοχή του πολέμου” (dar al-harb) η οποία έπρε-
πε ακόμη να κατακτηθεί από τα μουσουλμανικά 
στρατεύματα. Tο Ισλάμ μπορεί να μελετηθεί κάτω 
από τρεις διαφορετικές όψεις: Ως παγκόσμια θρη-
σκεία, ως πολιτική κοινότητα και ως ανεξάρτητος 
πολιτισμός. Ο ισλαμικός πολιτισμός διαμορφώθη-
κε αργότερα. αρχικά ταυτίσθηκε με τον αραβικό 
πολιτισμό. στο γρήγορα αναπτυσσόμενο ισλαμικό 
κράτος κατοικούσαν ακόμη και μετά τη μουσουλ-
μανική κατάκτηση πολλοί μη μουσουλμάνοι. Ο 
εξισλαμισμός τους ήταν μερικές φορές όρος ζωής, 
πολλές φορές εντούτοις δική τους επιλογή υπό 
την πίεση δημοσίων και κοινωνικών ωφελημά-
των. ένώ στο κοράνι βρίσκουμε και στίχους που 
εντυπωσιάζουν, διότι φαίνονται αντίθετοι με 
τον υποχρεωτικό εξισλαμισμό, όπως “η θρησκεία 
δεν επιβάλλεται” (Η Βους, 2:257) και “θέλεις να 
υποχρεώσεις τους ανθρώπους ίνα πιστεύσωσι;” 
(Ιωνάς, 10:99), εντούτοις υπάρχει πλούσια βιβλιο-
γραφία για τους εξισλαμισμούς και τη μη ανεχτι-
κότητα ύπαρξης μη μουσουλμάνων ακόμη και στις 
μέρες μας εκ μέρους των κατά τόπους ισλαμικών 
εξουσιών. Για το θέμα αυτό χαρακτηριστικά είναι 
τα βιβλία και οι δημοσιεύσεις της Bat Ye’or. 

στο κορανικό χωρίο “Η μετάνοια”, 9:6 αναφέ-
ρεται χαρακτηριστικά: “έάν τις των πολυθεϊστών 
ζητήσει παρά σου άσυλον, δος αυτώ, ίνα ακούσει 
τον λόγον του Θεού, έπειτα οδήγησον αυτόν εις μέ-
ρος ασφαλές”. Η εγγύηση ασφαλείας (ονομαζομέ-
νη aman) δινόταν υπό όρους. Οι μουσταμίνες (μη 
μουσουλμάνοι υπό εγγύηση ασφαλείας) μπορού-
σαν να διαμείνουν στο ισλαμικό κράτος για ένα, το 
πολύ, χρόνο εάν κάποιος τους έδινε την εγγύηση 
αυτή. μια άλλη κατηγορία μη μουσουλμάνων κα-
τοίκων ισλαμικών περιοχών ήταν οι δίμμις (προ-
στατευόμενοι). Πρόκειται για τους οπαδούς μιας 
θρησκείας εξ αποκαλύψεως, κυρίως ιουδαίους 
και χριστιανούς. Οι δίμμις κατέβαλλαν τον λεγό-
μενο κεφαλικό φόρο, για να δικαιούνται να έχουν 
προστασία από εχθρικές επιθέσεις και μπορού-
σαν να διαμένουν μόνιμα στο ισλαμικό κράτος. Ο 
Krueger χαρακτηρίζει τη νομική θέση των δίμμις 
ως “status minoris juris”. Πολλοί συγγραφείς το-
νίζουν το γεγονός ότι στο κράτος της μεδίνας που 
ιδρύθηκε από τον μωάμεθ ανήκαν όχι μόνον όσοι 
τον πίστευαν ως Προφήτη αλλά και όσοι τον ανα-
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γνώριζαν ως πολιτική ηγεσία. 

Η κατεχόμενη περιοχή της κύπρου είναι ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα εκδίωξης των μη 
μουσουλμάνων χριστιανών κατοίκων, οι οποίοι 
δεν ανεγνώρισαν το ψευδοκαθεστώς. Η κωνστα-
ντινούπολη επίσης αποτελεί ένα περαιτέρω παρά-
δειγμα. Πολύ λίγοι είναι οι μη μουσουλμάνοι κάτοι-
κοι της τουρκίας. Οι περισσότεροι απελάθηκαν με 
τη μία ή την άλλη δικαιολογία. Πόσοι είναι οι χρι-
στιανοί κάτοικοι της σαουδικής αραβίας, του Ιράν 
ή της αιγύπτου, για παράδειγμα, και με ποιο καθε-
στώς ζουν εκεί; αυτά τα ερωτήματα είναι χρήσιμο 
να τα υποβάλλουμε εάν επιθυμούμε να αξιολογή-
σουμε το δείκτη θρησκευτικής ανοχής ή πολυπολι-
τισμικής ζωής στις μουσουλμανικές περιοχές. και 
βέβαια στο σημείο αυτό δεν θα μπορούσε κανείς να 
παραλείψει να αναφέρει το κατεξοχήν παράδειγμα 
έλλειψης διαπολιτισμικής συνείδησης στην τουρ-
κία, με την έκφραση του ιδρυτή της τουρκικής 
Δημοκρατίας Kemal Atatürk “Ne mutlu Türk’üm 
diyene”, “τι περηφάνεια που με λένε τούρκο!” και 
διερωτάται κανείς, μπορεί η τουρκία να εισέλθει 
στην έυρωπαϊκή Ένωση και η έμφαση να είναι 
στο να “με λένε τούρκο” πράγμα που δηλώνει την 
ύπαρξη πολλών άλλων κατοίκων, οι οποίοι δεν εί-
ναι τούρκοι αλλά λέγονται μόνο έτσι; Ο Atatürk το 
1926 χρησιμοποίησε το στίχο αυτό για να ενοποιή-
σει την τότε αυτοκρατορία η οποία αποτελείτο από 
πολλές εθνικές μειονότητες (όπως ονομάζονταν 
τότε οι διαφορετικής εθνικής καταγωγής κάτοι-
κοι). σήμερα όμως ο στίχος αυτός έρχεται σε σαφή 
αντίθεση με την έυρωπαϊκή πολυπολιτισμικότη-
τα και επιπλέον τη δημιουργία διαπολιτισμικής 
σχέσης μεταξύ των κατοίκων, απαραίτητη προϋ-
πόθεση της οποίας είναι η αναγνώριση της πολι-
τισμικής ιδιαιτερότητας και καταβολής του κάθε 
κατοίκου-υπηκόου.

στο μουσουλμανικό Οικογενειακό Δίκαιο μέ-
χρι σήμερα υπάρχει η διάκριση μουσουλμάνου και 
μη μουσουλμάνου και η αναγνώριση της υπεροχής 
του πρώτου έναντι του δευτέρου. έπίσης υπάρχει 
η φυλογενής διάκριση εναντίον των γυναικών, μια 
και στο κοράνι η θέση της γυναίκας είναι σαφώς 
κατώτερη από εκείνη του ανδρός. Χαρακτηριστι-
κά χωρία είναι τα επόμενα: “αι γυναίκες οφείλουσι 
να εκπληρώσι τα εαυτών καθήκοντα ως αρμόζει, 
οι δε άνδρες να προσφέρονται προς αυτάς μετά δι-
καιοσύνης, αλλ’ έχουσι την εαυτών εξουσίαν. Ο δε 
κύριος είναι κραταιός και σοφός” (Η Βους, 2:228). 
έπίσης, “Οι άνδρες είναι ανώτεροι των γυναικών 
ένεκα της ιδιότητος δι’ ής ο Θεός ύψωσε τους μεν 
επί των δε, και διότι οι άνδρες προικίζουσι τας 
γυναίκας εκ του πλούτου αυτών. αι ενάρετοι γυ-
ναίκες είναι ευπειθείς και υπήκοοι, τηρούσι μετά 
προσοχής, κατά την απουσίαν των ανδρών αυτών, 
ό,τι ο Θεός διέταξε να τηρήται ανέπαφον. Ονειδίζε-
τε εκείνας, ων την απείθειαν πτοείσθε. Θέλετε ορί-
σει εις αυτάς χωριστήν κοίτην, τύπτοντες αυτάς. 
έάν όμως υπακούωσιν εις υμάς, έστε προς αυτάς 
ευμενείς. Ο δε κύριος είναι ύψιστος και μέγας” (αι 
Γυναίκες, 4:38). 

σύμφωνα με τις διατάξεις του μουσουλμα-
νικού Δικαίου και ένεκα της μειονεκτικής θέσης 
της γυναίκας απέναντι στον άνδρα στο Ισλάμ απα-
γορεύεται στις μουσουλμάνες να υπανδρεύονται 
αλλόθρησκους για να μην υπάρχει κίνδυνος να 
εξαναγκαστούν ν’ αλλάξουν και αυτές την πίστη 
τους βρισκόμενες στην αλλόθρησκη πατριαρχική 
οικογένεια του συζύγου. ας σημειωθεί εδώ ότι η 
ισλαμική πατριαρχία, θέλει το κορίτσι να νυμφεύ-
εται και να φεύγει από την οικογένεια των γονέων. 
αντίθετα το αγόρι μένει στο πατρικό σπίτι και φέρ-
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νει εδώ τη γυναίκα του. αρκετές περιοχές της έλ-
λάδας όπου κατοικούν Πόντιοι και μικρασιάτες 
έχουν αυτή τη συνήθεια. Οι νύφες συγκατοικούν 
στα χωριά αυτά με τις πενθερές. μια πολιτισμική 
ιδιαιτερότητα των ανθρώπων αυτών η οποία εάν 
δεν γίνει αποδεκτή από τη νύφη, ενδεχομένως να 
της δημιουργήσει προβλήματα. το ίδιο ισχύει και 
σε χωριά μουσουλμάνων έλλήνων της Θράκης και 
της κoμοτηνής, κατ’ επιρροήν πάντα του μου-
σουλμανικού Δικαίου. “μη λαμβάνετε γυναίκας 
εκ των πολυθεϊστών, πριν ή προσέλθωσιν εις την 
πίστιν. Δούλη πιστή εκτιμάται πλειότερον γυναι-
κός ελευθέρας, πλην πολυθεϊστού, καίτοι αύτη 
ευχαριστεί υμάς πλειότερον. μη υπανδρεύητε τας 
θυγατέρας υμών μετά των πολυθεϊστών, εν όσω 
ούτοι δεν πιστεύουσι. Δούλος πιστός είναι καλλί-
τερος πολυθεϊστού ελευθέρου, καίτοι ούτος αρέ-
σκει υμίν πλειότερον” (Η Βους, 2:220). “Οι άπιστοι 
προσκαλούσιν υμάς εις το πυρ, ο δε κύριος προ-
σκαλεί υμάς εις τον παράδεισον και εις την άφεσιν 
των αμαρτημάτων” (Η Βους, 2:221). 

στους άνδρες μουσουλμάνους επιτρέπεται ο 
γάμος με γυναίκες Kitabiyyah, δηλαδή χριστιανές 
ή ιουδαίες, διότι αυτοί, ως ανήκοντες στο ισχυρό 
φύλο, πρώτον δεν κινδυνεύουν λόγω καταπίεσης 
από τη γυναίκα να αλλάξουν την πίστη τους και 
δεύτερον, αυτοί είναι ούτως ή άλλως υπεύθυνοι 
σύμφωνα με το νόμο του Ισλάμ για την ανατροφή 
των παιδιών στη θρησκεία αυτή. “σήμερον επε-
τράπη υμίν παν ό,τι αγαθόν. Η τροφή των οπα-
δών των Γραφών είναι υμίν θεμιτή, επίσης και η 
υμετέρα προς αυτούς. έπιτρέπεται υμίν η μετά 
των εναρέτων θυγατέρων των πιστών σύζευξις, 
ωσαύτως και η μετά των θυγατέρων των οπαδών 
των Γραφών, αρκεί να ορίσητε εις αυτάς προίκα” 
(Η τράπεζα, 5:7). σημαντικό επίσης είναι το γεγο-
νός ότι πολλές φορές υποστηρίζεται από μουσουλ-
μάνους νομικούς η γνώμη πως ο μουσουλμάνος 
σύζυγος θα καταφέρει να ασκήσει επιρροή στη 
χριστιανή ή ιουδαία γυναίκα και να την κάνει να 
προσχωρήσει στο Ισλάμ. σε μια πολυπολιτισμική 
εποχή δεν υπάρχει καμμία δικαιολογία σχετικά με 
οποιαδήποτε έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τον 
οικογενειακό πολιτισμό του “άλλου”, ο οποίος εν-
δεχομένως να νυμφευθεί κορίτσι συγγενικό μας. 
Οι μεικτοί πολιτικοί γάμοι με μουσουλμάνους αυ-
ξάνονται ραγδαία, κάπου 10% των πολιτικών γά-
μων στον έλληνικό χώρο είναι γάμοι με μουσουλ-
μάνους, αν εξαιρέσει κανείς βέβαια το γεγονός ότι 
αρκετοί μουσουλμάνοι βαπτίζονται χριστιανοί, 
νυφεύονται μεν σε εκκλησιαστικό γάμο και μετά 
ξαναεπιστρέφουν στο Ισλάμ! Eάν η μη μουσουλ-

μάνα γνωρίζει πως στον ισλαμικό γάμο σύμφωνα 
με το μουσουλμανικό Δίκαιο θα είναι σε κατώτερη 
πολιτισμικά και νομικά θέση έναντι του μουσουλ-
μάνου συζύγου της και παρόλα αυτά συνάψει μαζί 
του γάμο, η ίδια θα φέρει την ευθύνη των πράξεών 
της. έάν όμως δεν είναι γνώστρια του μουσουλ-
μανικού Δικαίου, το οποίο είναι κρατικό δίκαιο ή 
επηρεάζει την κρατική νομοθεσία σε περισσότερες 
από 35% των χωρών οι οποίες έχουν Οικογενειακό 
Δίκαιο, τότε ευθύνη έχει η κοινωνία, οι γονείς, το 
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας της και ασφα-
λώς η θρησκεία στην οποία η ίδια ανήκει, εάν είναι 
πιστή. Η πρόσβαση στη γνώση για λόγους ενημέ-
ρωσης και προστασίας σε μια παγκοσμιοποιημένη 
εποχή είναι αναφέρετο δικαίωμα όλων. Πολλοί 
μουσουλμάνοι νυμφεύονται σε μια έυρωπαϊκή 
χώρα, κατόπιν απαιτούν από τη χριστιανή σύζυγό 
τους να τους ακολουθήσει στην ισλαμική τους πα-
τρίδα, όπου πολλάκις η πολυγαμία είναι επιτρεπτή 
ακόμα δε και η μονομερής λύση του γάμου με απο-
πομπή από τον σύζυγο. έάν η σύζυγος δεν τους 
υπακούσει, τότε παίρνουν τα παιδιά και φεύγουν. 
στην πατρίδα τους, ο νόμος είναι με το μέρος του 
άνδρα. τα δίκαια των μεγάλων θρησκειών περιέ-
χουν, όσον αφορά τους μεικτούς γάμους, “μονομε-
ρείς” συγκρούσεις νόμων, οι οποίες επεκτείνουν 
τόσο τη νομοθετική όσο και τη δικαστική εξουσία 
σε νομικές σχέσεις, στις οποίες λαμβάνουν μέρος 
και αλλόθρησκοι. έάν κάποτε παραστεί ανάγκη 
τα θρησκευτικά δικαστήρια να παραπέμψουν σε 
άλλο δίκαιο, αυτό είναι το κρατικό. Για το δίκαιο 
και τους πιστούς κάποιας θρησκείας παραμένει 
ουσιαστικά περιττό το δίκαιο μιας άλλης, γι’ αυτό 
και αγνοείται. έκτός βέβαια και εάν πρόκειται 
για το δίκαιο άλλων δογμάτων της ίδιας θρησκεί-
ας. σύμφωνα με τον Klaus Waehler μια “ειρηνική 
συνύπαρξη” μεταξύ των θρησκευτικών δικαίων 
των διαφόρων θρησκειών, η οποία τουλάχιστον 
σιωπηρά θα ανέχεται τη δικαιοδοσία του άλλου 
θρησκευτικού δικαίου σε θέματα με συμμετοχή 
αλλόθρησκου, δεν υπάρχει. 

Παραστατικό παράδειγμα σύγκρουσης νόμων 
είναι το επόμενο: κάποιος Άγγλος τέλεσε χριστια-
νικά το γάμο του στην Ινδία. κατόπιν μετοίκησε 
στο Πακιστάν, όπου η έγγαμή του ζωή δεν πήγαινε 
καλά. Η γυναίκα τότε απαίτησε, δικαστικά, λύση 
του γάμου και πληρωμή διατροφής από τον άν-
δρα. αυτός στη συνέχεια προσχώρησε στο Ισλάμ 
και παρότρυνε τη χριστιανή γυναίκα του να τον 
ακολουθήσει στην καινούργια του πίστη. κατόπιν 
άρνησής της, αυτός έλυσε το γάμο με αποπομπή, 
έκανε επίσημη κατά το μουσουλμανικό Δίκαιο 
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δήλωση, τονίζοντας πως η πρώην σύζυγός του δεν 
έχει κανένα δικαίωμα για διατροφή και πως έπαυ-
σε να του είναι πλέον σύζυγος, νομίζοντας, βέβαια, 
ότι τα πράγματα θα έμεναν μέχρι εκεί. Η γυναίκα 
τότε έκανε προσφυγή στο ανώτατο Δικαστήριο 
στη λαχώρη, το οποίο αποφάσισε πως ο σύζυγος 
μπορούσε να δώσει δικαστικά διαζύγιο στη γυ-
ναίκα, αλλά να μην την αποπέμψει, διότι η αποπο-
μπή δεν ήταν αναγνωρισμένη από τον Divorce Act 
1869, ο οποίος δεν προβλέπει λύση αποπομπής για 
ζευγάρια κατοίκους του Πακιστάν, από τα οποία ο 
ένας σύζυγος είναι χριστιανός.  στην περίπτωση 
αυτή η γυναίκα ήταν τυχερή, διότι η Ινδία ανήκει 
στην ομάδα εκείνη χωρών, όπου για κάθε διαφορε-
τική θρησκευτική κοινότητα ισχύει ξεχωριστό δί-
καιο με βάση το δικό της θρησκευτικό. έάν η χώρα 
μετοίκησης του ζεύγους ήταν κάποια άλλη, για 
παράδειγμα η τυνησία, όπου νομική εγκυρότη-
τα δίνεται μόνο στο θρησκευτικό δίκαιο  της θρη-
σκευτικής κοινότητας της πλειοψηφίας του πλη-
θυσμού, και η εφαρμογή του δικαίου αυτού και για 
τις άλλες θρησκευτικές μειονότητες είναι υποχρε-
ωτική (Code du Statut Personnel της 13.8.1956), 
τα πράγματα για την μη μουσουλμάνα σύζυγο θα 
ήταν διαφορετικά.

σχετικά με τον γάμο με απίστους ο απόστο-
λος Παύλος (α’ Προς κορινθίους, 7:10-18) αναφέ-
ρει: “έις εκείνους δε, που έχουν έλθει εις γάμον, 
δίδω εντολήν όχι εγώ, αλλ’ ο κύριος, η γυναίκα 
να μη χωρισθή από τον άνδρα της. έάν δε συμβή 
να χωρισθή, ας μένη άγαμος. Ή εάν δεν ημπορή 
να ζήση μόνη της, ας συμφιλιωθή  προς τον άνδρα 
της. αλλά και ο άνδρας να μη αφίνη την γυναίκα 
του. έις δε τους λοιπούς εγγάμους λέγω νόμον, τον 
οποίον δεν έθεσε μεν απ’ ευθείας ο κύριος, αλλά 
τον ορίζω εγώ ως απόστολός του. έάν κανένας 
αδελφός Χριστιανός έχη γυναίκα άπιστον, με την 
οποίαν ήλθεν εις γάμον προτού να πιστεύση, και 

αυτή δέχεται με την καρδιά της να κατοική μαζί 
του, ας μη την αφίνη, αλλ’ ας εξακολουθή να την 
έχη σύζυγον. και εάν γυναίκα Χριστιανή έχη άν-
δρα άπιστον, και αυτός προθύμως δέχεται να συ-
γκατοική μαζί της, ας μη τον αφίνη. σας λέγω δε 
να μην τον αφίνη, διότι ο άνδρας ο άπιστος έχει 
αγιασθή και αυτός εις κάποιον βαθμόν διαμέσου 
της ενώσεώς του με την πιστήν γυναίκα του. και 
η γυναίκα η άπιστος έχει κάπως αγιασθή διαμέσου 
της ενώσεώς της με τον πιστόν άνδρα. έπειδή, εάν 
δεν συνέβαινε τούτο, κατά φυσικήν συνέπειαν 
και τα τέκνα σας θα ήσαν ακάθαρτα. τώρα όμως 
λόγω του ότι εγεννήθησαν από γονείς, που έχουν 
αγιασμόν, είναι και αυτά άγια. έάν όμως ο άπιστος 
σύζυγος ζητή χωρισμόν, ας χωρίζεται από αυτόν η 
Χριστιανή σύζυγος. Δεν είναι δεσμευμένος ο αδελ-
φός Χριστιανός ή η αδελφή εις τας περιπτώσεις 
αυτάς. Ο Θεός δε, μας έχει καλέσει να ζώμεν μέσα 
εις ατμόσφαιραν ειρήνης και δεν είναι σωστόν τα 
ανδρόγυνα να ευρίσκωνται εις ασυμφωνίαν και 
διαμάχας. έάν όμως ημπορή το πιστόν μέλος να 
συζήση ειρηνικά με το άπιστον μέλος, ας μη χω-
ρίζεται από αυτό. Διότι πού ξεύρεις, ω Χριστιανή 
γυναίκα, εάν ζώσα μαζί με τον άπιστον σύζυγον, 
ελκύσης εις την πίστιν και σώσης εις το τέλος τον 
άνδρα; Ή πού ξεύρεις, ω Χριστιανέ σύζυγε, μήπως 
σώσης την άπιστον γυναίκα; μόνον ας φροντίζη 
ο καθένας να πολιτεύεται και να ζη, καθώς ο Θεός 
με την πρόνοιάν του εκανόνισε τον βίον του και 
όπως εύρε τον καθένα η κλήσις, που του έκαμεν 
ο Χριστός. αι περιστάσεις υπό τας οποίας ευρέθη ο 
πιστός, όταν ο κύριος τον εκάλεσε, δεν αποτελούν 
εμπόδιον εις την χριστιανικήν ζωήν”. 

Ένα άλλο θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται αρ-
κετά διαφορετικά από το κοράνι και διαφορετικά 
από την καινή Διαθήκη είναι το πρόβλημα του 
πώς αντιμετωπίζει κανείς τον “εχθρό”. “Πολεμείτε 
εναντίον του μη πιστεύοντος εις τον Θεόν, ουδ’ εις 
την εσχάτην ημέραν και μη θεωρούντος αθέμιτον 
ό,τι  ο Θεός και ο απόστολος αυτού απηγόρευσαν. 
Πολεμείτε δε επίσης εναντίον των έβραίων και 
των Χριστιανών, οίτινες δεν πρεσβεύουσι την πί-
στιν της αληθείας. Πολεμείτε κατ’ αυτών έως ου 
πάντες ανεξαιρέτως αποτίσωσι τον φόρον και τα-
πεινωθώσιν” (Η μετάνοια, 9:29). Ούτω, τινές των 
υιών Ισραήλ επίστευσαν και τινές έμειναν άπιστοι. 
αλλ’ ημείς εκραταιώσαμεν τους πιστούς κατά των 
εχθρών αυτών αναδείξαντες αυτούς τροπαιού-
χους” (Πολεμική Παράταξις, 61:14). αντίθετα 
στην καινή Διαθήκη ο πραγματικός εχθρός είναι 
μόνον ο διάβολος: “Ιδού δίδωμι υμίν την εξουσίαν 
του πατείν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πά-
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σαν την δύναμιν του εχθρού, και ουδέν υμάς ου μη 
αδικήση” (λουκ. 10:19). και στο κατά ματθαίον 
έυαγγέλιο: 13:39: “Ο δε εχθρός ο σπείρας αυτά ο 
διάβολος”. 

Ο χριστιανός έχει καθήκον να αγαπά τους 
εχθρούς: ματθ. 5:44 και λουκ. 6:35: “αγαπάτε τους 
εχθρούς υμών”. Ο Θεός Πατέρας θα νικήσει τον 
εχθρό, όχι ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος: “κά-
θου εκ δεξιών μου έως αν θω τους εχθρούς σου 
υποπόδιον των ποδών σου” λέει χαρακτηριστικά 
στο ματθαίο 22:44. έπίσης λουκ. 1:74: “αφόβως, 
εκ χειρός των εχθρών ημών ρυσθέντες, λατρεύειν 
αυτώ”. ρωμαίους 12:20: “έάν ουν πεινά ο εχθρός 
σου, ψώμιζε αυτόν”. Βέβαια στο σημείο αυτό πρέ-
πει να αναφερθεί ότι το Ισλάμ είναι πολιτική θρη-
σκεία, από την αρχή ήταν και πολιτική εξουσία, 
πράγμα το οποίο ο Χριστός απέρριψε με σαφήνεια. 

καλλιεργώντας διαπολιτισμική συγκριτική 
συνείδηση η θετική προσέγγιση είναι πάντα χρη-
σιμότερη της αρνητικής. το γεγονός ότι τα ιστο-
ρικά βιβλία αναφέρονται σε πολλούς πολέμους 
και λιγότερο στην αξία των περιόδων ειρηνικής 
συνύπαρξης ενισχύει το επιχείρημα ότι η διάνοια 
του ανθρώπου όχι μόνο ρέπει επί τα πονηρά αλλά 
αρέσκεται στο να προβάλλει και να παρουσιάζει 
τα αρνητικά. μια εποχή βέβαια σαν τη σημερινή 
αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι εάν έχει, για πα-
ράδειγμα, ένας δάσκαλος πολλά παιδιά στην τάξη, 
στην οποία διδάσκει, τα οποία κατάγονται από τη 
Βουλγαρία, το μάθημα ίσως για τον Βασίλειο Β’ 
“Βουλγαροκτόνο” θα πρέπει έτσι να το διαμορ-
φώσει ώστε να μην πληγωθεί ή να προσβληθεί η 
εύπλαστη καρδιά των παιδιών. Παλαιότερα όταν 
δεν υπήρχαν πολλοί μετανάστες οι όροι που χρησι-
μοποιούντο στα ιστορικά βιβλία ήταν κατάλληλοι. 
σήμερα όμως φαίνεται πως δεν είναι ακριβώς έτσι.  
Οι νέοι μας χρειάζεται να αποκτήσουν μέσα από 
την εκπαίδευση την πραγματική “Sitz im Leben”  
(θέση στη ζωή), έτσι που να μπορέσουν συγκρι-
νόμενοι και συγκρίνοντας (οι συγκρίσεις σήμερα 
γίνονται χωρίς πολλή σκέψη λόγω της άμεσης 
διάχυσης των πληροφοριών η οποία συχνά είναι 
και λανθασμένη) να γίνουν ικανοί να διαπρέψουν 
και να αναδεικτούν άξια τέκνα της πατρίδας τους 
όχι γιατί δεν υπάρχουν καλύτεροί τους αλλά γιατί 
δεν είναι μετριότητες.  έπιπλέον θα πρέπει να μπο-
ρούν να προφυλάξουν τις επόμενες γενιές από μια 
πιθανή σύγκρουση λόγω ισχυρών πολιτισμικών 
διαφορών οι οποίες δεν θα μπορούν να ερμηνευ-
θούν και να αξιοποιηθούν θετικά λόγω αυξημένου 
φανατισμού, εθνικισμού και μισαλλοδοξίας. αυτό 
είναι το έργο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

να αντισταθεί όσο γίνεται στην από τον Samuel 
Huntington προβλεπόμενη σύγκρουση των πολι-
τισμών.

τελειώνοντας επιτρέψτε μου να αναφερθώ σ’ 
ένα γεγονός το οποίο δείχνει τις δύσκολες συνέπει-
ες που ενδέχεται να έχει η απουσία διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης ιδιαίτερα σε περιοχές με πρόβλημα 
κατοχής ή συνύπαρξης. Πριν λίγα χρόνια σε ένα 
αγγλικό σχολείο (μέσης έκπαίδευσης) στη λευ-
κωσία ρώτησε μια μέρα ένα τουρκοκυπριόπουλλο 
ένα έλληνοκυπριόπουλλο (χρησιμοποιείται εδώ η 
πολυσχιδής ταυτότητα): “Φοράς σταυρό;” το έλ-
ληνοκυπριόπουλλο είπε “ναι!”. τότε το τουρκοκυ-
πριόπουλλο του ζήτησε να του δείξει τον σταυρό. 
το έλληνοκυπριόπουλλο του δείχνει τον σταυρό 
που φορούσε στο λαιμό και το τουρκοκυπριόπουλ-
λο φτύνει κάτω στη γη. την επόμενη μέρα κάποιοι 
εξωσχολικοί μπαίνουν στο σχολείο και προσπα-
θούν να δείρουν το τουρκοκυπριόπουλλο με τις 
γνωστές συνέπειες για την κυπριακή εκπαίδευση 
και κοινωνία (δυσφήμηση, κατηγορία για έλλειψη 
ανεκτικότητας κλπ.). Δικαιολογημένα διερωτάται 
κανείς για τα τυχόν λάθη που είχαν γίνει εκείνη τη 
μέρα όταν το τουρκοκυπριόπουλλο ρωτούσε για 
τον σταυρό, αλλά και τις επόμενες μέρες, μια και 
κανείς δεν φαίνεται να διαφωνεί με το ότι η ισορρο-
πία και η ειρηνική συνύπαρξη είναι πολύ εύθραυ-
στες. Πρώτο λάθος είναι αναμφισβήτητα ότι το 
τουρκοκυπριόπουλλο έδειξε περιέργεια και ρώτη-
σε. το έλληνοκυπριόπουλλο όμως έκανε και εκεί-
νο ένα λάθος: “Έδειξε τον σταυρό”. Θα μπορούσε 
να απαντήσει καταφατικά, δηλαδή να παραδεχθεί 
πως φορούσε σταυρό (στη συγκεκριμένη στιγμή, 
το ιερό σύμβολο των χριστιανών) και ακολούθως 
να φύγει με τους φίλους του χωρίς να υποκύψει 
στην παρότρυνση του τουρκοκυπριόπουλλου να 
“εκθέσει” τον σταυρό ως θέαμα, οπότε και η επι-
θυμία βεβήλωσης από τον μαθητή με διαφορετικές 
πεποιθήσεις ή κίνητρα. καθηγητές τότε δικαιολό-
γησαν το έλληνοκυπριόπουλλο ισχυριζόμενοι ότι 
εκ μέρους του ήταν ομολογία πίστεως να δείξει το 
σταυρό. Ποιος όμως μπορεί να ισχυρισθεί πως το 
να έλεγε ότι φορεί σταυρό δεν ήταν αρκετή ήδη 
ομολογία και ακολούθως να έφευγε από τον τόπο 
εκείνο δίνοντας “τόπον στην οργή;”. Προφανώς οι 
μαθητές αυτοί δεν είχαν αρκετά και ικανοποιητι-
κά μαθήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, απο-
δοχής του διαφορετικού, επίλυσης συγκρούσεων, 
πρόληψης κρίσεων και άλλων απαραίτητων γνώ-
σεων σε περιοχές όπου το διαφορετικό δεν είναι 
μόνο θρησκεία, αλλά και εθνότητα ίσως δε και πο-
λιτική σκοπιμότητα.  ■
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l Του Πέτρου Παπαποστόλου
Δρος Φιλοσοφίας, Θεολόγου
Λέκτορος Θεολογίας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

Τ ο δοκίμιο του Martin Heidegger Οι Θε-
μελιώδεις Έννοιες της Μεταφυσικής 
αποτελεί ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο 
κείμενο, τόσο του ίδιου του γερμανού 
φιλοσόφου όσο και της ελληνικής βι-

βλιογραφίας. Ξεχωριστό, διότι –ακολουθώντας τα 
λόγια του μεταφραστή, Θ. Τάση, σ. 29- το δοκίμιο 

αποτελεί προοίμιο ενός corpus πολλών σημειώσε-
ων του καθηγητή Χάιντεγκερ, τις οποίες θα έβαζε 
σε τάξη και θα δημοσίευε μετά το 1929- 1930. Το 
πλήρες κείμενο κατάφερε να κυκλοφορήσει μόλις 
το 1983, ενώ το παρόν μεταφρασμένο έργο αποτε-
λεί ακριβώς το προοίμιο των εν λόγω ακαδημαϊ-
κών παραδόσεων. Ιδιαίτερα, διότι ο αναγνώστης 

ΟΙ ΘεμελΙώδεΙς εννΟΙες
Της μεΤαφυςΙκης
κΟςμΟς - ΠεραΤΟΤηΤα - μΟναΞΙα

Βιβλιοκριτική στο έργο του Martin Heidegger:
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αντιμετωπίζει στην παρούσα ένα εισαγωγικό έργο 
στη μεταφυσική, σε ένα, δηλαδή, θέμα τόσο οι-
κείο, αλλά συνάμα και τόσο άγνωστο στο χώρο της 
φιλοσοφίας και του στοχασμού εν γένει.

Οι Θεμελιώδεις Έννοιες της Μεταφυσικής φέ-
ροντας τον υπότιτλο Κόσμος- Περατότητα- Μοναξιά, 
σαφώς και υποψιάζουν το φιλομαθή αναγνώστη 
του Χάιντεγκερ ότι η έννοια της μεταφυσικής 
τίθεται εξ αρχής υπό μελέτη και επιδέχεται ανα-
προσδιορισμό, ενώ ταυτόχρονα σχετίζεται με κά-
ποιο τρόπο με τις τρεις λέξεις του υπότιτλου. 

Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή παρα-
τηρούμε ότι το βιβλίο στερείται προλόγου, εισα-
γωγικού σημειώματος και όλων των παρόμοιων, 
αρχικών σχετικών. με την πρώτη ματιά σαφώς 
και η ελληνική μετάφραση θεωρείται ελλιπής 
και απότομη, αφού όχι μόνο ο μελετητής δεν έχει 
την ευκαιρία να διαβάσει κάποιο εισηγητικό- βο-
ηθητικό γράφημα στο βίο, τη σκέψη και, φυσικά, 
τη μεταφυσική θεώρηση του Χάιντεγκερ, αλλά, 
αντιθέτως, αμέσως αναμετράται με τα βαρύγδου-
πα περιεχόμενα των τριών κεφαλαίων και των 
δεκαπέντε υποκεφαλαίων του δοκιμίου. ετούτες 
οι φαινομενικές έλλειψη και μειονεξία του ελλη-
νικού βιβλίου έρχονται να δικαιολογηθούν -και 
να δικαιωθούν- στις τελευταίες σελίδες της έκδο-
σης, όταν ο μεταφραστής, Θ. Τάτσης, παραθέτει 
ένα σημείωμα αντί επιλόγου (σ. 129- 132). εκεί 
μαθαίνουμε ότι η έλλειψη εισαγωγής ή προλόγου 
συνιστά σκόπιμο τόλμημα, μέρος των συμφωνη-
μένων όρων μεταξύ των εκδοτικών οίκων, αφού 
«προϋπόθεση για τη συγκατάθεση [μετάφρασης 
και έκδοσης] ήταν να μη συνοδεύεται το κείμενο από 
εισαγωγή ή επίμετρο, ενώ επίσης δεν επιτρέπονται 
κανενός είδους ερμηνευτικά σχόλια παρά μόνο ένα 
σύντομο σημείωμα του μεταφραστή» (σ. 129- 130). 
κατ’ επέκταση ο εκδοτικός οίκος ευρασία καλώς 
πράττει και αφήνει “ελλιπή” την έκδοσή της, από 
τη στιγμή που «ο εκδοτικός οίκος των απάντων 
του Heidegger και ο Dr. Hermann Heidegger, γιος 
και κληρονόμος, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους 
να εκδοθεί, κατ’ εξαίρεση, μέρος ενός έργου του 
Heidegger [ενν. το παρόν δοκίμιο] παρά τη ρήτρα 
στη διαθήκη, όπου διατυπώνεται η επιθυμία του 
φιλοσόφου να εκδίδονται τα μεταφρασμένα έργα 
ολόκληρα, όπως ακριβώς στη συνολική έκδοση» 
(σ. 129). να αναφέρουμε ότι η πιθανή ύπαρξη και 
του γερμανικού πρωτοτύπου στην αριστερή πλευ-
ρά του βιβλίου θα καθιστούσε την έκδοση άριστη, 
επιτρέποντας την επιστημονική αντιστοίχηση και 
αντιπαραβολή, ακολουθώντας σε κάθε περίπτωση 
τα επιτρεπόμενα συμφωνηθέντα μεταξύ των δύο 

εκδοτικών. με όλα τα παραπάνω η κριτική μας θα 
προσανατολιστεί στο ύφος, τις θέσεις και τον τρό-
πο γραφής του ιδίου του Χάιντεγκερ, αφού ο με-
ταφραστής δεν δύναται να συνοδέψει το έργο του 
με σχόλια, σημειώσεις ή όποιες άλλες επεμβάσεις, 
ώστε να απλουστευτεί και να εξομαλύνει το περι-
εχόμενο προς το αναγνωστικό κοινό, αλλά και να 
τεθεί υπό κρίση. 

Το βιβλίο, όπως και νωρίτερα αναφέρθηκε, 
περιλαμβάνει τρία κεφάλαια των οποίων οι τίτ-
λοι (-έξω τα υποκεφάλαια που τα στοιχειοθετούν-) 
έχουν ως εξής: α) «Οι παρεκβάσεις κατά τον προσ-
διορισμό της φύσης της Φιλοσοφίας (Μεταφυσικής) 
και το αναπόφευκτο του ν’ αντικρίσουμε τη Μετα-
φυσική κατάματα» (σ. 15- 31). β) «Η αμφισημία της 
φύσης της Φιλοσοφίας (Μεταφυσικής)» (σ. 33- 59). 
γ) «Αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού ολικό ερωτάν 
περί Κόσμου, Περατότητας, Μοναξιάς ως Μεταφυ-
σική. Προέλευση και ιστορία της λέξης “Μεταφυσι-
κή”» (σ. 61- 125). Όπως εξ αρχής γίνεται κατανο-
ητό ο Χάιντεγκερ σκοπεύει να αντιμετωπίσει ως 
ισάξιας σημασίας τους όρους “μεταφυσική” και 
“φιλοσοφία”, γεγονός που κάνει τον αναγνώστη 
(-που αγαπά τη φιλοσοφία και που διαλέγεται με 
την επιστημονική της ορολογία-) να αγωνιά και να 
γρηγορεί, αφού ήδη από την ανάγνωση των περιε-
χομένων ο συγγραφέας τον κάνει να «αισθανθεί ότι 
κάτι συντελείται ή μάλλον ότι κάτι σπουδαίο πρόκει-
ται να αναδυθεί» (σ. 130). Χρησιμοποιώντας εκ νέου 
μία φράση του μεταφραστή, ο Χάιντεγκερ δύναται 
να μοιράζεται εξ αρχής την «αίσθηση ιλίγγου και 
αναμονής» (σ. 131) των σταδιακά αποκαλυμμένων 
λόγων του, ικανότητα που όντως μετατρέπει το 
ανάγνωσμα σε ενδιαφέρον και ρέον. αυτό συμβαί-
νει παρόλο που διαπραγματεύονται αυστηρού πε-
ριεχομένου έννοιες και παρόλη την επιπρόσθετη 
δυσκολία του ότι δεν υφίστανται σχόλια και όποιες 
βοηθητικές σημειώσεις από τη μεριά του μεταφρα-
στή.

Ο λόγος του φιλοσόφου είναι συνθετικός, με-
στός, ώριμος και από νωρίς ικανός να προσεγγίσει 
βήμα προς βήμα τα τέλματα που αποβλέπει. ςτο 
πρώτο κεφάλαιο ο Χάιντεγκερ επιχειρεί να μας 
δείξει ότι η φιλοσοφία εν γένει ταυτίζεται με τη 
μεταφυσική: «Καθώς όμως η Μεταφυσική αποτε-
λεί το κεντρικό τμήμα όλης της Φιλοσοφίας, η πραγ-
μάτευση των γενικών γραμμών της Μεταφυσικής 
καθίσταται μια συμπυκνωμένη μετάδοση του κυρίου 
περιεχομένου της Φιλοσοφίας» (σ. 15- 16). Ο συγ-
γραφέας θέλει να αποδείξει ότι το ερώτημα για το 
ποιόν της μεταφυσικής περιστρέφεται στην τρο-
χιά του αντίστοιχου ερωτήματος για το ποιόν της 
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φιλοσοφίας. ςε άλλο, μάλιστα, έργο του φρόντισε 
να μας γνωστοποιήσει ότι η βασικότερη ανθρώπι-
νη φιλοσοφική ερώτηση είναι το «γιατί υπάρχουν 
τα όντα ως όντα» [1], προσδιορίζοντας έτσι τη φι-
λοσοφική του ταυτότητα στα όρια ενός φαινομε-
νολόγου της Οντολογίας. ςτο ίδιο μήκος κύματος 
κινείται και εδώ ο συγγραφέας, γι’ αυτό και απο-
φεύγει να ταυτίσει ή να παραλληλίσει τη φιλο-
σοφία με την έννοια της επιστήμης, της τέχνης ή 
της θρησκείας. η φιλοσοφία είναι αυτοδύναμη και 
πρωταρχική (σ. 18), καθώς «φιλοσοφία εστί φιλοσο-
φείν» (σ. 21) και η ύπαρξή της ταυτίζεται μόνο με 
το ερώτημά της, ενέχοντας την ανθρώπινη φύση 
και θυμίζοντας τον “νόστο” του νοβάλις. νόστος 
για την επιστροφή μετά το κάλεσμα του Όλου 
(κόσμος), πορεία προς την ολότητα (Περατότητα) 
και ακολουθώντας το «θεμελιακό τρόπο του Είναι 
μας», λειτουργώντας ως Dasein στην ύπαρξή μας 
(μοναξιά). Θεωρούμε ότι η συσχέτιση της φιλοσο-
φίας- μεταφυσικής με τις τρεις προαναφερθείσες 
έννοιες επιτυγχάνεται με τρόπο σκόπιμο, λειτουρ-
γώντας ως μια “απόδειξη” που περισσότερο δείχνει 
να αποτελεί ένα προαπαιτούμενο αξίωμα. Ο “νό-
στος” του νοβάλις σαφώς και δεν αποτελεί βάσι-
μο συνεπακόλουθο μιας διαλεκτικής αποτίμησης, 
αλλά επικουρική ενίσχυση λόγων τέτοιων, που και 
σε άλλες περιπτώσεις βοηθά το μεταφυσικό έργο 
του Χάιντεγκερ [2]. η φιλοσοφία κρύβεται στα 
μύχιά μας (Dasein) και ο νόστος της μεταφυσικής 
αποτελεί τον επαναπατρισμό μας στην Ολότητα 
του κόσμου. αυτό το οντολογικό ερωτάν αποκω-
δικοποιείται κατά το φιλόσοφο στην εσωτερική 
ακολουθία: κόσμος- Περατότητα- μοναξιά. ςτο 
κλείσιμο του πρώτου κεφαλαίου η μεταφυσική 
δεν ταξινομείται ωσάν ένας επιστημονικός κλά-
δος. απεναντίας «είναι ένα ερωτάν, όπου ερωτούμε 
την ολότητα του Όντος με τέτοιον τρόπο, ώστε εμείς 
οι ίδιοι να συμπεριλαμβανόμαστε στο ερώτημα» […] 
«Η Μεταφυσική σκέψη είναι ολική σκέψη υπό αυτήν 
τη διπλή έννοια: στοχεύει στο Όλον και διαπερνά 
την ύπαρξη» (σ. 30- 31). 

με τον ίδιο στρατευμένο στη χαïντεγκεριανή 
φαινομενολογική θεώρηση της Οντολογίας τρόπο 
κινείται και το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο στρέφε-
ται στην «αμφισημία» της φιλοσοφίας. μια φιλο-
σοφία που δίχως να είναι επιστήμη, ανήκει σε κάθε 
ανθρώπινο πνεύμα με ποικίλο τρόπο. Για αυτό το 
λόγο θεωρείται λανθασμένη από το συγγραφέα η 
έως τις μέρες του προσπάθεια  απόδοσης μίας αυ-
θεντικής βεβαιότητας στη φιλοσοφική πραγματι-
κότητα, όπως αυτή παρουσιάζεται στον Πλάτωνα, 
τον ντεκάρτ, τον λάιμπνιτζ, τον Έγελο. η πρότα-

ση του Χάιντεγκερ τοποθετεί αλλού το στόχο του 
φιλοσοφείν: Όχι σε μία αντι- κείμενη, αληθινή 
πραγματικότητα, αλλά σε αυτήν την ίδια ανθρώ-
πινη δραστηριότητα του σκέπτεσθαι. «Η αλήθεια 
της είναι ουσιαστικά αυτή του ανθρώπινου Dasein» 
(σ. 50). η μεταφυσική, λοιπόν, δεν είναι επιστήμη 
της γνώσης κάποιου όντος, αλλά «είναι το αντίθετο 
κάθε εφησυχασμού και ασφάλειας» (σ. 51). εκείνο 
που έχει σημασία είναι μόνο η γόνιμη απορία του 
Dasein, το καθαυτό φιλοσοφείν, ενώ το μόνο που 
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι το σκεπτόμενο 
εγώ (Dasein). Το Dasein που φιλοσοφεί ακώλυτα 
και γνήσια αποτελεί επίθεση κατά του ανθρώπου 
στην ολότητά του, καθώς φιλοσοφώντας αγγίζει 
την ύπαρξή του, ακολουθώντας το κάλεσμα του 
κόσμου, της Περατότητας και της μοναξιάς. η 
μεταφυσική είναι αυτοδύναμη ενέργεια του εαυ-
τού και ο επαναπατρισμός τύπου νοβάλις (νόστος) 
φανερώνει για τον Χάιντεγκερ την αυτοδυναμία 
αλλά και την κρυπτότητα της φιλοσοφίας. νοώ-
ντας τον άνθρωπο που φιλοσοφεί ως τον κατεξο-
χήν ξύπνιο εαυτό, ο Χάιντεγκερ υπερτονίζει την 
έννοια της ελευθερίας, υμνώντας την αυτοδυνα-
μία του σκεπτόμενου εγώ ακολουθώντας τη μο-
ναχική οδό για την επιστροφή στην Ολότητα (νό-
στος) του καθαυτού φιλοσοφείν. 

είναι γεγονός ότι η Οντολογία του γερμανού 
φιλοσόφου περιστρέφεται στο αποκαλούμενο 
Dasein, όρο που ο ίδιος εισήγαγε και που αναγκα-
στικά λογίζεται ως προαπαιτούμενος για την κα-
τανόηση και αποδοχή όλων των λεγομένων. υπο-
στηρίζουμε, δηλαδή, ότι η λογοτεχνική μαεστρία 
του Χάιντεγκερ καταφέρνει να κερδίσει τον ανα-
γνώστη παρουσιάζοντάς του την υπέρ- αξία του 
ελεύθερου “φιλοσοφείν για το φιλοσοφείν”, όμως 
παράλληλα δεν παύει να υστερεί αρκετά στην έως 
εδώ επιχειρηματολογία. Τόσο η προαπαιτούμενη 
έννοια του Dasein όσο ο σοφιστικός συσχετισμός 
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των όρων του νοβάλις για τις ανάγκες του παρό-
ντος δοκιμίου, κάνουν το νοείν να δεχτεί αξιωματι-
κά ιδιώματα τέτοια, τα οποία ο ίδιος ο συγγραφέας 
ζητά να μη θεωρούνται βέβαια, αφού η βεβαιότητα 
υπάρχει μόνο στο καθαυτό φιλοσοφείν. υπογραμ-
μίζουμε την αντίφαση, αλλά περισσότερο ανα-
γνωρίζουμε την προτεινόμενη απελευθέρωση του 
λόγου από τα αντικειμενικά του δεσμά, εκείνα τα 
γνωστικά, δηλαδή, τέλματα, που έως τώρα αναζη-
τήθηκαν στις αυθεντίες της φιλοσοφίας, χάνοντας 
ταυτόχρονα τη μαγεία και τη δυναμική του ιδίου 
του φιλοσοφείν. 

Το τρίτο κεφάλαιο είναι το εκτενέστερο και 
ερευνά την ιστορική πορεία και σημασία της λέξης 
“μεταφυσική”. η τελευταία, ως καθολικό ερωτάν, 
θα αποκαλύψει την πραγματική της σημασία όταν 
επισκεφτούμε την ετυμολογία της. Ο γερμανός φι-
λόσοφος προβαίνει σε μια ετυμο-
λογική προσέγγιση, την οποία 
επαναλαμβάνει και σε άλλα του 
έργα [3]. ςτον παρόν σημείο βλέ-
πει τη λέξη να σχετίζεται με το 
«φύω», με τη γέννηση, δηλαδή, 
του «άρχοντος Όντος» (σ. 66) και 
που αποκαλύπτεται με το λόγο. 
Το «λέγειν» έχει αντίθετο το 
«κρύπτειν» (σ. 67), άρα  το λέγειν 
ωθεί τη φύση να αυτοφανερω-
θεί, να απο- καλυφθεί, δηλαδή, 
δια του νοός [4]. «Αλήθεια» είναι 
το μη κρυμμένο της φύσης και 
ο αποκαλυπτικός λόγος βοηθά 
στην εν λόγω φανέρωσή της. η 
αλήθεια ως μη κρυπτότητα της 
φύσης επαναλαμβάνεται συχνά 
στο χαïντεγκεριανό στοχασμό 
και ενισχύει στην παρούσα τον φιλόσοφο που ζητά 
από τη φύση να αποτελεί το ανέκαθεν υπάρχον, το 
άρχειν και το άρχον, την ουσία του Όντος. Το Ον 
μεταφράζεται στο είναι, όταν το τελευταίο αποκα-
λύπτεται, ενώ η αποκάλυψή του ως φύση λαμβά-
νει χώρα στο λόγο. 

η στροφή, τώρα, στον αριστοτέλη γίνεται, 
ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια του συγγραφέα 
να αντιμετωπιστεί η «φύσις» ως «Ουσία»: «Αυτό 
που κάνει το Ον να είναι Ον είναι η Ουσία του Όντος 
και το Είναι του. Αυτό οι Έλληνες το ονομάζουν “ου-
σία”. Έτσι ονομάζεται για τον Αριστοτέλη ακόμη 
“ουσία”, η Ουσία του Όντος: “φύσις”» (σ. 78). ςκο-
πός του Χάιντεγκερ είναι να εστιάσει στην “πρώτη 
“φιλοσοφία” και να πει ορθά ότι είναι δισσή: απο-
τελείται από τα ερωτήματα για τη φύση και δια-

κρίνεται α) στο ερωτάν για το Ον εν όλω (α’ Ουσία 
του αριστοτέλη) και β) στο ερωτάν για το είναι (β’ 
Ουσία του αριστοτέλη). φύση και Ουσία βρίσκο-
νται και στους δύο στοχαστές σε διαλεκτική σχέ-
ση, καθώς η «Φύση» γίνεται αποδεκτή α) ως Ουσία 
και β) ως το είναι των όντων. με αυτόν τον τρόπο 
η πρώτη φιλοσοφία συγγενεύει α) με τη φυσική 
όσο β) με τη μετα- φυσική, καθώς όλη η σημασία 
της λέξης πρέπει τελικά να περιοριστεί στην ετυ-
μολογική έκφραση της «γέννησης». η τελευταία 
βρίσκεται στην κρυπτότητά της και εκμαιεύεται 
από το λόγο. Προβλεπόμενα ο Χάιντεγκερ ακο-
λουθεί την (εσφαλμένη κατά την εκτίμησή μας) 
ιστορική πορεία της λέξης “μεταφυσική”, αφού το 
“μετά”, όπως θα εξηγήσει, σημαίνει «από το ένα στο 
άλλο» (σ. 89), «στρέφομαι από τη μία υπόθεση στην 
άλλη» (σ. 90). ςυνεπακόλουθα το μετά τα φυσικά 

σημαίνει μόνο τη στροφή από 
το Ον στο Ον καθαυτό, από το 
Ον στο είναι, από την α’ στη β’ 
αριστοτελική Ουσία, λειτουρ-
γώντας σε κάθε περίπτωση σε 
μια “ενδο- φυσική” διάσταση. 
«Η πρώτη Φιλοσοφία είναι Με-
ταφυσική με αυτή την έννοια» 
θα πει ο Χάιντεγκερ (σ. 96), απο-
τελώντας μια υπέρβαση του 
μεμονωμένου Όντος, δίχως 
να χάνει τη φυσική της ταυτό-
τητα. Περιστρέφεται σε αυτό 
τούτο το γνήσιο φιλοσοφείν 
και η λέξη δεν είναι κάτι παρα-
πάνω από τη δεύτερη σημασία 
της πρώτης, αριστοτελικής φι-
λοσοφίας. Πάραυτα οι μεταγε-
νέστεροι διανοητές έκαναν το  

σφάλμα να προσεγγίσουν την πρώτη φιλοσοφία 
με βάση τη μεταφυσική, ενώ, κατά τον Χάιντε-
γκερ, θα έπρεπε να πράξουν ακριβώς το αντίστρο-
φο. η μεταφυσική μετατράπηκε σε γνώση των 
υπεραισθητών και αγκαλιάζει το αποκρυφιστικό. 
η Θεολογία, έτσι, σφετερίζεται τη φιλοσοφία, κα-
θώς ο φιλοσοφικός στοχασμός έβαλε σκοπό του να 
εξαρτήσει την Οντολογία στη γνώση του Θεού. Ο 
συγγραφέας αναγνωρίζει ότι η χριστιανική δογμα-
τική, λόγω της σχέσης της με τον αριστοτέλη, προ-
ωθεί μια θεολογία του λόγου και όχι μια θεολογία 
της πίστης. Ο Θωμάς ακινάτης εξίσωσε τους όρους 
“πρώτη φιλοσοφία”- “μεταφυσική”- “Θεολογία”, 
και η μεταφυσική ταυτίστηκε με την Οντολογία- 
Θεολογία, φεύγοντας από την αποκεκαλυμμένη, 
φυσική της ταυτότητα ως πρώτη φιλοσοφία. ςτο 
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μεσαίωνα η μεταφυσική καθίσταται η γνώση του 
Θεού και ο πρωταίτιος εκείνης της παρερμηνείας 
ήταν, πριν τον Θωμά, ο φραγκίσκος ςουάρεζ (σ. 
113- 118), που κληροδότησε τις θέσεις του στον 
ντεκάρτ και, συνεπακόλουθα, στη σύγχρονη 
σκέψη. Όλα τα παραπάνω προοικονόμησαν για το 
Χάιντεγκερ τη στιγμή, που η μεταφυσική, η θεω-
ρούμενη ως επιστήμη, έφερε τη μαθηματική φυσι-
κή στο μεταφυσικό χώρο, αφού η βεβαιότητα των 
πορισμάτων της “οφείλει” να είναι συγκεκριμένη. 
η ίδια η μεταφυσική μετατοπίστηκε από το Θεό 
στο εγώ αναζητώντας νέα θεμέλια και νέες επι-
στημονικά εξακριβωμένες εφαρμογές. Ο Χάιντε-
γκερ με αυτόν τον τρόπο επιστρέφει στην απαρχή 
του θέματος και ζητά ένα γνήσιο φιλοσοφείν, αφού 
το ερώτημα τι είναι Μεταφυσική ταυτίζεται μόνο 
με το ερώτημα τι είναι φιλοσοφία. Το μεταφυσικό 
ερωτάν αποτελεί καθολικό ερωτάν (με την έννοια 
της β’ Ουσίας του αριστοτέλη) και η ερώτηση όχι 
απλώς παραμένει ενεργή, αλλά οφείλει να παρα-
μένει, όπως οφείλει και το γνήσιο, ανθρώπινο ερω-
τάν. κάθε απάντηση που μετατρέπει το ερωτάν σε 
επιστήμη αντιμετωπίζεται ως ατόπημα, που ευ-
νουχίζει το φιλοσοφείν στερώντας του την οντο-
λογική του ζωντάνια (σ. 122- 125). 

κάπως έτσι ολοκληρώνει αυτό το προοίμιο ο 
Χάιντεγκερ αφήνοντας, κατά την κρίση μας, ανοι-
κτά αρκετά μέτωπα. αποτιμώντας τα βήματα του 
στοχασμού του, επαναλαμβάνουμε ότι φαίνεται 
μετέωρος και αστήρικτος ο συσχετισμός του “νό-
στου” του νοβάλις με το ανθρώπινο φιλοσοφείν. 
Ο Χάιντεγκερ εξ αρχής θέλει να προωθήσει ένα 
συσχετισμό των κόσμου- Περατότητας- μοναξιάς 
στο διανοητικό γίγνεσθαι, αποσκοπώντας στην 

πραγμάτωση του Dasein μέσα ακόμα και στο πα-
ρόν κείμενο. είναι γεγονός ότι η από μέρους του 
αντικειμενική θεώρηση της πορείας της αριστοτε-
λικής “μεταφυσικής” ως σημασία της πρώτης φι-
λοσοφίας εφορμά από χαϊντεγκεριανά δεδομένα, 
γεγονός που αναιρεί αυτοστιγμεί αυτήν την αντι-
κειμενικότητα. ςαφώς και η αριστοτελική “μετα-
φυσική” προσεγγίζεται και ερμηνεύεται ορθά από 
τον Χάιντεγκερ, ο οποίος “προσγειώνει”, θα λέγα-
με, την έννοια και τη διατηρεί στην αριστοτελική 
της σημασία. Οι σημειωμένες, όμως, από μεριάς 
Χάιντεγκερ παρερμηνείες των κατά καιρούς φι-
λοσόφων, δεν νομίζουμε ότι πρέπει να αντιμετω-
πιστούν από τους συγχρόνους μόνο ως σφάλματα, 
αλλά και ως μετεξελίξεις του όρου “μεταφυσική”, 
αναπροσαρμογές στα δεδομένα της εκάστοτε επο-
χής και ανάγκης. Όπως οι θεολόγοι του μεσαίωνα 
κατάφεραν να συγχρωτίσουν τη μεταφυσική με 
την Οντολογία- Θεολογία θεωρώντας ότι ορθώς 
ερμηνεύουν και εξηγούν, έτσι και ο Χάιντεγκερ, 
στο πλαίσιο της δικής του σκέψης (-αναμφίβολα 
αποτελεί έναν πολιτογραφημένο, σπουδαίο φιλό-
σοφο-) η επιστροφή στην πρώτη φιλοσοφία του 
αριστοτέλη “ως είχε” εκφράζει όχι τόσο την απο-
κατάσταση των πραγμάτων, αλλά μάλλον τη δι-
καίωση του δικού του οντολογικού στοχασμού.

 κλείνοντας συμπεραίνουμε ότι το ανάγνωσμα 
σαφώς καταρτίζει και ενημερώνει τόσο φιλοσοφι-
κά όσο ιστορικά τον αναγνώστη, μην παύοντας, 
όμως, να αποτελεί ένα έργο του φιλοσόφου Χάιντε-
γκερ, ο οποίος με το γνωστό του τρόπο επιστροφής 
στην ίδια τη λέξη φτάνει σε συμπεράσματα που 
υπηρετούν τόσο την αλήθεια (ως προς το θέμα της 
ερμηνείας), όσο και το χαιντεγκεριανό στοχασμό 
(ως προς το θέμα της ερμηνευτικής).    ■
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l Τοῦ  Δρος Χαραλάμπη Μ. Μπούσια,
Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Σ’ ὅποιον ἔχει λύπη
ὁ Χριστὸς τοῦ λείπει

κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς 
σωτηρίαν κατεργάζεται ἡ δὲ τοῦ 
κόσμου λύπη θάνατον κατεργά-
ζεται» (Β́  Κορ. ζ́  10). Ὁ Ἀπόστο-
λος Παῦλος στὴν Ἐπιστολή του 

πρὸς τοὺς Κορινθίους μᾶς λέει ὅτι ἡ λύπη  ποὺ 
αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος στὴν καρδιά του, ὅταν ἡ 
ζωή του εἶναι σύμφωνη μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
προκαλεῖ πνευματικὴ ὠφέλεια, γιατὶ ἔχει ὡς 
ἀποτέλεσμα τὴ μετάνοια, ποὺ αὐτὴ μὲ τὴ σειρά 
της ὁδηγεῖ στὴν ἀλλαγὴ τῶν σκέψεων καὶ ἀπο-

φάσεών του, ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία. Ἡ λύπη ὅμως 
ποὺ αἰσθάνεται στὴν καρδιά του ὁ προσκολλη-
μένος στὸν κόσμο ἄνθρωπος, δηλαδὴ αὐτὸς ποὺ 
ἔχει κοσμικὸ φρόνημα, τὸν ὁδηγεῖ στὸν ψυχικὸ  
καὶ ἐνίοτε καὶ τὸν σωματικὸ θάνατο. Ποιὰ ὅμως 
εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῆς λύπης ποὺ ἐκπο-
ρεύεται ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία τηρήσεως τοῦ θελή-
ματος τοῦ Θεοῦ  καὶ τῆς λύπης ποὺ ἐκπορεύ-
εται ἀπὸ τὴν προσκόλληση τοῦ ἀνθρώπου στὸ 
κοσμικὸ φρόνημα;
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Τὴν ἀπάντηση μᾶς τὴ δίνει ὁ Ἅγιος Λουκᾶς 
ὁ Ὁμολογητής, ὁ Ἐπίσκοπος Συμφερουπόλεως 
τῆς Κριμαίας, λέγοντας ὅτι ἡ κατὰ Θεὸν λύπη 
εἶναι ἡ ψυχικὴ ἐκείνη κατάσταση ποὺ ζοῦν ὅλοι 
οἱ ἀγωνιζόμενοι πνευματικὰ ἄνθρωποι, οἱ ἅγιοι, 
ποὺ φθάνουν στὴν ἐπίγνωση καὶ θρηνοῦν γιὰ 
τὶς ἁμαρτίες τους, γιὰ τὸ ὅτι λύπησαν μὲ αὐτὲς 
τὸ Θεό μας.  Εἶναι ἡ  λύπη γιὰ τὸν κόσμο, γιὰ 
τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν πιστεύουν στὸ Χρι-
στό, δὲν ἀκολουθοῦν τὸ νόμο Του, ἀλλὰ ἐργά-
ζονται τὰ ἔργα τοῦ πονηροῦ, τὰ «ἔργα τοῦ σκό-
τους» (Ῥωμ. ιγ́  12). Λύπη κατὰ Θεὸν ἔχουν ἐπί-
σης ὅσοι αἰσθάνονται πόνο γιὰ τὴν ἀδικία ποὺ 
ἐπικρατεῖ στὴν κοινωνία μας, γιὰ τοὺς φόνους 
καὶ ἰδίως τῶν  ἀθώων ἀνθρώπων, γιὰ τὰ κακουρ-
γήματα, γιὰ τὴν ἀκολασία, γιὰ τὸ ψεῦδος, γιὰ τὶς 
ἐκτρώσεις, γιὰ τὴν καταπίεση καὶ τὴν ἐξόντωση 
τῶν λαῶν, γιὰ τὴ σκληροκαρδία τῶν ἰσχυρῶν 
τῆς γῆς, «τῶν δοκούντων ἄρχειν τῶν ἐθνῶν» 
(Ματθ. κ́  25), γιὰ τὸ ὅτι προτιμοῦμε τὶς ἀνέσεις 
καὶ τὸν πλουτισμὸ σὲ βάρος τῶν ἀδελφῶν μας 
ποὺ στεροῦνται καὶ αὐτῶν ἀκόμη τῶν ἀναγκαί-
ων γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους, ποὺ στεροῦνται καὶ 
αὐτὸν τὸν ἴδιο «τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον» (Ματθ. 
στ́  11). Εἶναι ἡ λύπη γιὰ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν 
μας, τῆς νεολαίας μας, ποὺ στενάζει μέσα στὴν 
ὁμίχλη καὶ καπνώδη ἀτμόσφαιρα τοῦ ἀγνωστι-
κισμοῦ, τῆς ἀσέλγειας, τῆς ἀνεργίας, τῆς κενό-
τητος ποὺ προκαλεῖ ἡ χωρὶς Χριστὸ ζωή. Εἶναι 
ἡ λύπη γιὰ τοὺς πλησίον καὶ τοὺς μακράν μας 
ποὺ ἀπομακρύνονται καθημερινὰ ἀπὸ τὸ δρό-
μο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἑαυτούς μας, 
ποὺ ἐνῶ γνωρίζουμε ὅτι ξεστρατίζουμε ἀπὸ τὸ 

δρόμο τοῦ Θεοῦ δὲν ζητοῦμε νὰ ἐπανέλθουμε σὲ 
αὐτὸν μετανοημένοι, δηλαδὴ ποὺ ἡ πορεία μας 
δὲν «κατεργάζεται σωτηρίαν ἀμεταμέλητον». (Β’ 
Κορ. ζ’ 7)  

Ἡ κατὰ Θεὸν λύπη ξυπνάει τὴν συνείδηση 
τῆς ἁμαρτωλότητός μας καὶ μᾶς κάνει νὰ θρη-
νοῦμε, γιὰ τὸ ὅτι καθημερινὰ κυλιόμαστε στὴ 
λάσπη σὰν τοὺς χοίρους. Ὁ θρῆνος αὐτὸς μᾶς 
ὁδηγεῖ στὴν μετάνοια, στὴν προσευχή, στὴν 
ἐκζήτηση  τοῦ Θείου ἐλέους τόσο γιὰ τὸν ἑαυτό 
μας ὅσο καὶ γιὰ τοὺς γύρω μας, ποὺ δὲν οἰκοδο-
μοῦν τὸν οἶκο τῆς σωτηρίας τους στὴν πέτρα τῆς 
πίστεως, στὸν ἴδιο τὸ Χριστό μας, ἀφοῦ «θεμέ-
λιον ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κεί-
μενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός» (Ά  Κορ. γ́  11). 
Αὐτὴ τὴ λύπη αἰσθάνθηκε ὁ Ἄσωτος τῆς παρα-
βολῆς καὶ λέγοντας «Πάτερ, ἥμαρτον» (Λουκ. ιέ  
18) πῆρε λυπημένος τὸ δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, 
τὸ δρόμο τῆς μετανοίας, τὸ δρόμο τῆς σωτηρίας.   

Ἡ κοσμικὴ λύπη εἶναι αὐτὴ ποὺ κατεργά-
ζεται θάνατον. Ποιὰ εἶναι αὐτή; Εἶναι αὐτὴ ποὺ 
ἔχουν οἱ ἄνθρωποι, ποὺ μοναδικὸ στόχο στὴ 
ζωή τους θέτουν τὴν ἀπόκτηση ὑλικῶν ἀγαθῶν. 
Ἔχουν ἄγνοια τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τῆς 
προσευχῆς. Δὲν γνωρίζουν τίποτα γιὰ τὴ σωτη-
ρία τῆς ψυχῆς, γιὰ τὴν ἀνάπαυση καὶ χαρὰ ποὺ 
δίνει στὴν ψυχὴ ἡ προσευχὴ καὶ μάλιστα ὄχι ἰδι-
οτελῶς γιὰ τοὺς ἴδιους, ἀλλὰ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο, 
γιὰ τοὺς «ἐντειλαμένους ἡμῖν τοῖς ἀναξίοις εὔχε-
σθαι ὑπὲρ αὐτῶν», ὅπως λέμε στὰ αἰτήματα τῆς 
Θείας Λειτουργίας. Δὲν γνωρίζουν ὅτι ἡ ζωὴ δὲν 
τελειώνει ἐδῶ καὶ ἀπολαμβάνουν τὶς ἡδονὲς καὶ 
τὶς ἀνέσεις, λέγοντας τὴ ρήση τῶν ἀρχαίων Στω-
ϊκῶν φιλοσόφων: «Φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γὰρ 
ἀποθνήσκομεν». Ἡ ἐπιζήτηση τῆς πρόσκαιρης 
εὐδαιμονίας καὶ τοῦ πλούτου τοὺς ἀπομακρύ-
νει ἀπὸ τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς ζωῆς καὶ βλέπου-
με πολλὲς φορὲς αὐτοὺς νὰ πλεονεκτοῦν χωρὶς 
συστολή, νὰ πατοῦν πάνω σὲ πτώματα, γιὰ νὰ 
πραγματοποιήσουν τὶς ἐπιθυμίες τους, καὶ νὰ 
ὁδηγοῦνται, ἀλλοίμονο, στὴν παραβίαση τῶν 
νόμων, ποὺ κάποτε καὶ ἐδῶ στὴ γῆ τοὺς ὁδηγεῖ 
στὴ σύλληψη καὶ τὴ φυλάκιση, ἀλλὰ σίγουρα 
καὶ στὸν οὐρανὸ τοὺς ἀποξενώνει ἀπὸ τὸ μεγά-
λο Δεῖπνο, ἀπὸ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ λύπη γιὰ τὸ κυνήγι τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν 
καὶ πρόσκαιρων ἡδονῶν παράγει θάνατο, ἐνῶ ἡ 
λύπη γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας παράγει ζωή, παράγει 
χαρά. Παράγει τὴν ἴδια χαρὰ ποὺ αἰσθάνονται 
οἱ  ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, γιὰ τοὺς ὁποίους 
ἔγραφε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, συμπεριλαμβά-
νοντας καὶ τὸν ἑαυτό του: «Ἰδοὺ εἴμαστε ὡς λυ-
πούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς 
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δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ τὰ πάντα 
κατέχοντες» (Β́  Κορ. στ́  10).

Ὅποιος, λοιπόν, αἰσθάνεται λύπη, ὄχι ὅμως 
σωστικὴ λύπη, ὄχι λύπη μετανοίας, ἀλλὰ λύπη 
κοσμική, τότε τοῦ λείπει ὁ Χριστός, δὲν γνωρί-
ζει ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ χαρὰ τοῦ κόσμου. Δὲν 
γνωρίζει ὅτι ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν μᾶς προ-
τρέπει, λέγοντας «Πάντοτε χαίρετε» (Ά  Θεσ. έ  
16) καὶ ἀλλοῦ πάλι «Εὐχάριστοι γίνεσθε»  (Κολ. 
γ́  15), ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ πραγματικὸς Χρι-
στιανός, αὐτὸς ποὺ ζεῖ σύμφωνα μὲ τὶς θεῖες 
ἐντολὲς κρύβει τὴ λύπη γιὰ τὶς ἁμαρτίες του, 
ἐλπίζοντας στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ὡς κατοικη-
τήριο τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος εἶναι γεμά-
τος χαρά, ἀφοῦ τὰ ἀγαθὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
εἶναι «χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, 
ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. 
έ  22). 

Δικαιολογεῖται λοιπὸν ἡ λύπη στὶς καρδιές 
μας; Μᾶς λέει γι’ αὐτὸ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυ-
σόστομος ὅτι «οἱ θλίψεις καὶ οἱ πειρασμοὶ φα-
νερώνουν τὴ φροντίδα τοῦ Θεοῦ γιὰ ἐμᾶς», γι’ 
αὐτὸ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει: «Πᾶσαν 
χαράν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρα-
σμοῖς περιπέσητε ποικίλοις» (Ἰακ. ά  2). Ἂς 
θυμηθοῦμε τὰ λόγια τοῦ Γεροντινοῦ «Ἔπαρον 
τοὺς πειρασμοὺς καὶ οὐδεὶς ὁ σωζόμενος», δη-
λαδή, Κύριε, ἂν μᾶς πάρεις τοὺς πειρασμοὺς 

καὶ τὶς θλίψεις, κανεὶς δὲν πρόκειται νὰ σωθεῖ. 
Προσέξατε ὅμως: Δὲν πρέπει νὰ λυπούμαστε, 
ὅταν παθαίνουμε κάποιο κακό, ἀλλὰ ὅταν δια-
πράττουμε κάτι κακό. Καὶ διαπράττουμε κακό, 
ὅταν ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἀπὸ 
ἐμᾶς, ὅταν μᾶς λείπει ὁ Κύριος. Δυστυχῶς ἐμεῖς 
σήμερα ἔχουμε ἀντιστρέψει τὰ πράγματα καὶ, 
ὅσα κακὰ καὶ ἁμαρτίες καὶ ἂν διαπράττουμε, 
δὲν λυπούμαστε, δὲν ντρεπόμαστε, ἐνῶ μὲ τὸ 
παραμικρὸ κακὸ ποὺ μᾶς συμβαίνει τὰ χάνου-
με, τὰ βάζουμε μὲ τὸ Θεό, καταθλιβόμαστε. Οἱ 
λύπες καὶ οἱ θλίψεις τῆς παρούσης ζωῆς δὲν 
πρέπει νὰ μᾶς ἀπογοητεύουν, οὔτε νὰ μᾶς κά-
νουν νὰ χάνουμε τὴν ἐσωτερικὴ χαρὰ τῆς πί-
στεως στὴν αἰώνια ἀπόλαυση. Οἱ λύπες καὶ οἰ 
θλίψεις ἀποτελοῦν «παιδαγωγοὺς εἰς Χριστόν» 
(Γαλάτ. γ́  24), γιατὶ γνωρίζουμε ὅτι ἡ ὑπόσχεση 
τῶν αἰωνίων Του ἀγαθῶν δὲν μᾶς συγκινεῖ, ἐνῶ 
ὁ φόβος τῆς κολάσεως μᾶς συγκλονίζει καὶ μᾶς 
παρακινεῖ στὴν ἀρετή. Γνωρίζουμε ὅτι τὸ ἔλεος 
τοῦ Θεοῦ εἶναι δεδομένο, ἀλλὰ μόνο γιὰ τοὺς 
ἀγωνιστές, αὐτοὺς ποὺ δὲν ἀπορρίπτουν τὸ Θεὸ 
καὶ τὴ Θεία Του Χάρη, αὐτοὺς ποὺ δὲν αὐτονο-
μοῦνται, ἀλλὰ γνωρίζοντας τὴν ἁμαρτωλότητά 
τους ζητοῦν τὴν ἐπέμβαση τοῦ Θείου ἐλέους, 
ποὺ μᾶς καταδιώκει, κατὰ τὴ ρήση τοῦ Προφη-
τάνακτος: «Τὸ ἔλεός Σου, Κύριε, καταδιώξει με 
πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου» (Ψαλμ. 22, 6).       

Δυστυχῶς λυπούμαστε γιὰ τὴν ἀπώλεια 
προσφιλῶν μας προσώπων, χρημάτων, περιου-
σιακῶν στοιχείων· λυπούμαστε  γιὰ ἀποτυχί-
ες στὸν ἐπαγγελματικὸ ἢ αἰσθηματικὸ τομέα, 
ἀλλὰ δὲν λυπούμαστε γιὰ τὶς βλάβες ποὺ μᾶς 
προκαλοῦν οἱ ἁμαρτίες, οἱ ἀκάθαρτοι λογι-
σμοί, οἱ πτώσεις μας, ἡ κακή μας συμπεριφορά, 
ποὺ ἀπομακρύνει τοὺς συνανθρώπους μας ἀπὸ 
τὸ Θεό μας, ἡ σκληροκαρδία μας καὶ ἡ ἔνοχη συ-
νείδησή μας. 

Φώτο πρόσωπο χαρούμενο παισιος
Δὲν λυπούμαστε μόνο ὅταν κατοικεῖ ὁ 

Χριστὸς στὶς καρδιές μας. Ὅταν ἡ καρδιά μας γί-
νει φάτνη Χριστοῦ τότε ἡ ψυχρότητα τῆς ἁμαρ-
τίας ἐξαφανίζεται, τότε ἡ θαλπωρὴ τῆς παρου-
σίας Του μᾶς ζεσταίνει καὶ οὔτε κοροϊδίες, οὔτε 
χλευασμοί, οὔτε συκοφαντίες, οὔτε ὕβρεις μᾶς 
ἐπηρεάζουν. Τουναντίον θεωροῦμε τοὺς ὑβρι-
στές μας καὶ τοὺς συκοφάντες μας εὐεργέτες 
μας, γιατὶ μᾶς ὁδηγοῦν στὴν ταπείνωση καὶ στὴ 
μακροθυμία, ποὺ πολὺ ἀναπαύουν τὸν Κύριο 
ποὺ μᾶς εἶπε μέσα ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Προφήτου: 
«Ἐπί τινα ἐπιβλέψω, ἀλλ’ ἢ ἐπὶ τὸν ταπεινὸν καὶ 
ἡσύχιον καὶ τρέμοντα τὰς ἐντολάς μου» (Ἡσ. 
66, 2). Γιὰ τὶς ἄδικες κατηγορίες ποὺ μᾶς ἐκτο-
ξεύουν ἂς μὴν κλαῖμε, ἀλλὰ νὰ θεωροῦμε τοὺς 
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ἑαυτούς μας μακαρίους, φέρνοντας στὸ νοῦ μας 
τὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας «Μακάριοί ἐστε ὅταν 
ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν 
πονηρὸν ῥῆμα καθ’ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν 
ἐμοῦ» (Ματθ. έ  11), ἀλλὰ ἂς  λυπούμαστε γιὰ 
τοὺς κατηγόρους μας ποὺ στεροῦνται τὸ στε-
φάνι τῆς μετανοίας καὶ τῆς σωτηρίας.  Ὄχι, λοι-
πόν, λύπη, ἀδελφοί μου, καὶ ἀθυμία, ἀλλὰ χαρὰ 
καὶ ἀγαλλίαση καὶ εὐθυμία, γιατὶ μᾶς περιμένει 
αἰώνια ἀνταμοιβὴ στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 
Καὶ μὴ λησμονοῦμε ὅτι «Ζωὴ χωρὶς Χριστὸ εἶναι 
ζωὴ χωρὶς χαρά». Καὶ ὅτι «Ὁ Χριστὸς εἶναι ποὺ 
δίνει τὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη».  

Γεροντικὸ χαρᾶς
Τροπάριον. Ἦχος πλ. ά . 
Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Μάθε, τέκνον μου, ἔφη Γέρων σεβάσμιος,
ὅτι καρδίαν ἀνθρώπου
συνέχει λύπη πολλή,

ὅτε λείπει ὁ Χριστός, ἡ ἀνεκλάλητος
πάντων μερόπων χαρμονή,

ἐξ αὐτῆς, ὁ κατοικῶν
εἰς πράους καὶ ἡσυχίους

καὶ ταπεινοὺς καὶ ποιοῦντας
Αὐτοῦ τὸ θέλημα τὸ ἅγιον.
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Αφέντρικα είναι ένα των πολλών 
επιθέτων της Παναγίας: Αφέντρα, 
ισχυρότερο εννοιολογικά από άλλα 
επίθετα, όπως το Κυρά. Ακόμη, μπο-
ρεί να θεωρηθεί ότι το επίθετο έχει 

και την έννοια της Άνασσας (Βασίλισσας), πράγμα 
που μάλλον τοποθετεί τη «γέννηση» του επιθέτου 
κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια ή και ενωρίτερα, στη 
Βυζαντινή εποχή. Εκ του αφέντης  (θηλ. Αφέντισ-
σα) που σημαίνει τον ανώτερο, τον έχοντα την 
εξουσία, τον κυρίαρχο, τον ιδιοκτήτη, τον οικοδε-
σπότη. Ως λατρευτικό επίθετο, συνεπώς, της Πα-
ναγίας, υποδηλώνει την ανωτερότητά της έναντι 
όλων και την απόλυτη εξουσία της στον τόπο.

 Το επίθετο Αφέντρικα (η) απαντάται και ως 
τοπωνύμιο σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, στις 
οποίες κατά κανόνα υπάρχουν ή και υπήρξαν ναοί 
αφιερωμένοι ακριβώς στην Παναγία, και εξαιτίας 

τούτων. Σε πολλές περιοχές του νησιού απαντώ-
νται και άλλα παραπλήσια τοπωνύμια, όπως Αφε-
ντικά (τα), που όμως προήλθαν κυρίως από χαρα-
κτηρισμούς κτημάτων ή εκτάσεων που ανήκαν σε 
κάποιο αφέντη / φεουδάρχη, προφανώς «κατάλοι-
πα» της περιόδου της Φραγκοκρατίας.

Ερειπωμένοι συνήθως ναοί, ή και χαλάσμα-
τα ναών, προφανώς αφιερωμένων στην Παναγία, 
απαντώνται σε τοποθεσίες με το όνομα Αφέντρι-
κα. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου έχει επιβιώσει 
άλλη ονομασία αυτού τούτου του ναού, απαντάται 
επίσης ταυτόχρονα και η ονομασία Αφέντρικα για 
την όλη περιοχή. Όπως για παράδειγμα η περιοχή 
της Παναγίας Συκάς στην Καρπασία.

Το τοπωνύμιο Αφέντρικα απαντάται στην 
επαρχία Πάφου, σε περιοχές των χωριών Δρού-
σεια, Ίνια και Μακούντα. 

Iδίως σε ερημική περιοχή του χωριού Ίνια εί-

l Tου Άντρου Παυλίδη
 Ιστορικού-Ερευνητή

ΑΦΕνΤριΚΑ

Κατάλοιπα του ναού 
της Αφέντρικας σε πε-
ριοχή του χωριού Ίνια
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ναι ευδιάκριτα τα ερείπια παλαιού πετρόκτιστου 
ναού, περιβαλλόμενα από πλούσια άγρια βλάστη-
ση. Το τοπωνύμιο αυτό απαντάται και ως Άγιοι 
Αφεντικοί (οι), έτσι είναι αδιευκρίνιστο εάν τα 
συγκεκριμένα ερείπια ανήκαν σε ναό της Παναγί-
ας ή σε ναό αφιερωμένο σε κάποιους αγίους, ή εάν 
υπήρχε στην περιοχή και δεύτερος ναός. Είναι, 
πάντως, ενδιαφέρον το ότι το επίθετο Αφεντικοί 
δίνεται και σε κάποιους αγίους, πιθανότατα στους 
Αρχαγγέλους.

Εις δε το χωριό Μακούντα, που ήταν αμιγές 
Τουρκοκυπριακό, σώζονται ερείπια ξωκλησιού 
αφιερωμένου στον άγιο Γεώργιο, αλλά όχι και 
ναού αφιερωμένου στην Παναγία, παρά την ύπαρ-
ξη του τοπωνυμίου. Η Μακούντα, ως οικισμός, 
μαρτυρείται στις πηγές ως υφιστάμενο και πριν 
την τουρκική κατάκτηση της Κύπρου το 1570, συ-
νεπώς τούτο ήταν ένα των παλαιών χωριών των 
οποίων οι Χριστιανοί κάτοικοι είχαν εξισλαμισθεί 
κατά τη σκληρή περίοδο της οθωμανικής κατοχής. 
Η ονομασία του, εξάλλου, φαίνεται να προήλθε από 
την ελληνική «μήκων» (= μανιτάρι, απ’ όπου Μη-
κούντα > Μακούντα). Η ύπαρξη του τοπωνυμίου 
Αφέντρικα πάντως, υποδηλώνει ότι στην περιοχή 
θα πρέπει να υπήρχε και ναός αφιερωμένος στην 
Παναγία, ναός που δεν σώθηκε.

Στη διοικητική έκταση της Δρούσειας πάλι, 
σώζονται διάφορα ξωκλήσια, καθώς και ο ναός του 
κάποτε μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου νικοξυ-
λίτη, όχι όμως και ναός της Παναγίας Αφέντρικας, 
που θα πρέπει να υφίστατο κάποτε, αφού έχει επι-
ζήσει το τοπωνύμιο. 

Το τοπωνύμιο απαντάται επίσης σε περιοχές 
των κατεχομένων χωριών Αγκαστίνα και Άγιος 
Σέργιος Αμμοχώστου. Επίσης, πολύ κοντά και στα 
νοτιοανατολικά του κατεχόμενου μοναστηριού 
του Αγίου ιωάννη του Χρυσοστόμου, στον Πεντα-
δάκτυλο, πάνω από την Κυθρέα, υπάρχει ναός αφι-
ερωμένος στο Χριστό και στην Παναγία Αφέντρι-
κα. Ο χώρος βρίσκεται σε απαγορευμένη στρατι-
ωτική περιοχή, αφού η όλη έκταση ολόγυρα του 
μοναστηριού – και το ίδιο το μοναστήρι – αποτελεί 
από το 1974 τεράστιο στρατόπεδο του τουρκικού 
στρατού κατοχής.

Είναι άξιο προσοχής το ότι σε περιοχές των χω-
ριών όπου απαντάται το τοπωνύμιο – επίθετο Αφέ-
ντρικα, υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι. Και στην 
περιοχή Κυθρέας και στην Αγκαστίνα και στην 
Ίνια και στη Μακούντα και στον Άγιο Σέργιο Αμ-
μοχώστου στον οποίο, μεταξύ άλλων, εκτείνεται και 
μέρος της τεράστιας νεκρόπολης της Σαλαμίνος.

Στην Καρπασία, περί τα 3 χιλιόμετρα βορειοα-
νατολικά του χωριού Γαληνόπωρνη, σε μία ερημι-
κή περιοχή, υπάρχει ερειπωμένη παλαιά βασιλική 
αφιερωμένη στην Παναγία. Η περιοχή διασώζει 
επίσης το τοπωνύμιο Αφέντρικα, ωστόσο η εκεί 
βασιλική είναι περισσότερο γνωστή ως Παναγία 
Συκά, επειδή ανήκε σε αρχαίο οικισμό που ονομα-
ζόταν ακριβώς Συκά ή και Συκάδα. Ο οικισμός, 
που δεν υφίσταται σήμερα, φαίνεται να είχε ακμά-
σει κατά τα Πρωτοβυζαντινά χρόνια, αφού ο αρχι-
κός ναός της Παναγίας ήταν κτίσμα του 6ου αιώνα. 
Ήταν αρχικά μικρή ξυλόστεγη τρίκλιτη βασιλι-
κή, με εσωτερικές διαστάσεις 11Χ9 μέτρα, με τρεις 
αψίδες και σύνθρονο στην κεντρική. Φαίνεται ότι 
είχε καταστραφεί ήδη κατά τις πρώτες αραβικές 
επιδρομές (7ος αιώνας), οπότε είχε καταστραφεί 
και μεγαλύτερος παραθαλάσσιος κοντινός οικι-
σμός (περί τα 3 χιλιόμετρα ανατολικότερα) από τον 
οποίο είναι σήμερα ευδιάκριτα αρκετά ερείπια κα-
θώς και λαξευτοί τάφοι αλλά και πέτρινοι ακόσμη-
τοι κίονες πεσμένοι στο έδαφος. 

(Τουρκοκύπριος βοσκός της περιοχής που μου 
είχε υποδείξει τον χώρο του παραθαλάσσιου αυτού 
οικισμού, μου είχε δώσει και την πληροφορία ότι 
πριν λίγα χρόνια Τούρκοι προσπάθησαν να κλέ-
ψουν κάποιους κίονες, φορτώνοντάς τους σε κα-
ράβι, δεν το κατόρθωσαν, και σήμερα εκτός των 
κιόνων που υπάρχουν πεσμένοι στο έδαφος, υπάρ-
χουν και άλλοι που βρίσκονται πλέον στο βυθό 
της θάλασσας). 

Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, και αφού 
εξέτασα τον χώρο (επρόκειτο για σχετικά εκτενή 

Ο ναός της Παναγίας Συκάς στην τοποθεσία 
Αφέντρικα παρά το χωριό Γαληνόπωρνη



150	 	 Eνατενίσεις

αρχαίο οικισμό), πιθανότατα επρόκειτο για την αρ-
χαία πόλη Κορώνεια, την οποία αναφέρει ο Στέ-
φανος Βυζάντιος (στην «Επιτομή» των «Εθνικών» 
του), ο οποίος αναφέρει και άλλη κυπριακή πόλη 
με την ονομασία Κορώνη. Την Κορώνη τοποθετεί 
ως περιοχή στην διοικητική έκταση της αρχαίας 
Σαλαμίνος. Η Κορώνεια ο Κ. Χατζηϊωάννου υπο-
θέτει ότι βρισκόταν στην τοποθεσία Κορωνειά κο-
ντά στο φρούριο της Καντάρας, βασιζόμενος προ-
φανώς στην ηχητική ομοιότητα του τοπωνυμίου. 
Ωστόσο η Κορωνειά της Καντάρας είναι νεότερο 
τοπωνύμιο και δηλώνει απλώς τοποθεσία όπου 
φωλιάζουν κόρωνοι (κοράκια) και δεν φαίνεται να 
υπάρχει εκεί ίχνος αρχαίας κατοίκησης.

Προσωπικά θεωρώ ότι η αναφερόμενη αρχαία 
Κορώνεια βρισκόταν στην ακτή όπου εντόπισα 
τον αρχαιολογικό χώρο. Η πόλη πιθανότατα με-
τακινήθηκε κάπως προς τα ενδότερα με τη φυγή 
από την ακτή των κατοίκων της λόγω των αραβι-
κών επιδρομών, όπως συνέβη και με όλους σχεδόν 
τους άλλους παράκτιους οικισμούς της Κύπρου 

(εκτός των πόλεων που διέθεταν οχυρώσεις). Η 
μετακίνηση των κατοίκων σήμαινε μάλλον και τη 
μετατόπιση του τοπωνυμίου. Έτσι, δεν ημπορεί, 
συνεπώς, να διαφύγει της προσοχής ότι σχετικά 
κοντά υφίσταται ως σήμερα το χωριό Κορόβια (ή 
ορθότερα Κορώβεια), που φαίνεται να διασώζει την 
ονομασία της αρχαίας Κορώνειας που καταστρά-
φηκε. Όμως ο διπλανός της οικισμός της Συκάς 
είχε επιβιώσει τότε. 

Η εκκλησία της Παναγίας Συκάς ξανακτίστη-
κε, μάλλον τον 8ο αιώνα, και λειτούργησε έως και 
σε άγνωστο χρόνο. Πάντως ο οικισμός της Συκάς 
είχε επιβιώσει έως και την περίοδο της Τουρκοκρα-
τίας (1570 κ.ε.). Απαντάται σημειωμένος σε παλαι-
ούς χάρτες της Κύπρου (λ.χ. ως Sicada στο χάρτη 
του A. Ortelius, του έτους 1573. Στον οποίο σημει-
ώνεται και άλλος οικισμός με την αυτή ονομασία 
στη Μεσαορία, κοντά στα χωριά Βώνη και Επιχώ). 
Ως casal Sicha ο οικισμός της Καρπασίας μνημο-
νεύεται και σε απογραφή της περιόδου της Βενετο-
κρατίας. Άρα το χωριό είχε επιβιώσει έως τότε.

Κατάλοιπα 
ναού του Αγίου 
Γεωργίου κο-
ντά σε εκείνον 
της Παναγίας 
Συκάς

Βορειότερα του ερειπωμένου ναού της Πα-
ναγίας Συκάς (περί το ένα χιλιόμετρο), ανάμεσα 
σε αγρούς, υπάρχουν λίγα ερείπια και άλλης μι-
κρής παλαιάς εκκλησίας, αφιερωμένης στον άγιο 
Γεώργιο. Είναι δε ενδιαφέρον και τούτο, ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις όπου απαντάται το το-
πωνύμιο Αφέντρικα και υπάρχει ή υπήρχε ναός 
της Παναγίας, κοντά υφίστατο και ναός του αγίου 

Γεωργίου. Ας σημειωθεί ότι ο άγιος Γεώργιος είναι 
εκείνος που, μετά την Παναγία, είχε τιμηθεί όλως 
ιδιαιτέρως στην Κύπρο, όπου και 7 χωριά φέρουν 
το όνομά του σήμερα ενώ στο παρελθόν υπήρξαν 
και άλλα. Επίσης, μετά την Παναγία, ο άγιος Γε-
ώργιος είχε και έχει στην Κύπρο τους περισσότε-
ρους ναούς και τα περισσότερα μοναστήρια.

Το τοπωνύμιο Αφέντρικα απαντάται και σε 
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τρεις περιοχές της όλης διοικητικής έκτασης του 
ριζοκαρπάσου, στην επίσης κατεχόμενη χερσόνη-
σο της Καρπασίας. Στη μία εξ αυτών, σε παραλιακή 
τοποθεσία γεμάτη από αρχαία κατάλοιπα, τη σημα-
ντικότερη από όλες τις περιοχές του νησιού με την 
ονομασία Αφέντρικα, στέκουν ερειπωμένοι τρεις 
ιδιαίτερα αξιόλογοι ναοί. Ο ένας είναι, βέβαια, αφι-
ερωμένος στην Παναγία, ο δεύτερος στους Ασωμά-
τους και ο τρίτος (φυσικά) στον άγιο Γεώργιο.

Η τοποθεσία Αφέντρικα της Καρπασίας είναι 
εκείνη στην οποία είχε κατά την Αρχαιότητα ακ-
μάσει η πόλη Ουρανία, μία από τις σημαντικές 
αρχαίες πόλεις της χερσονήσου. Οι άλλες ήσαν η 
Καρπασία (σημερινή περιοχή Αγίου Φίλωνος) και 
η Αχαιών Ακτή σε παράλια τοποθεσία του χωριού 
Γιαλούσα. Η δε πόλη Αφροδίσιον, η άλλη αρχαία 
πόλη της βόρειας ακτής του νησιού, βρισκόταν 
αρκετά δυτικότερα, στην παράκτια περιοχή του 
χωριού Ακανθού. Εκεί  εκτεινόταν και άλλη άγνω-
στη πόλη στην περιοχή όπου στέκει σήμερα ο ναός 
της Παναγίας Περγαμηνιώτισσας, κτισμένος επί 
ερειπίων παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

Στην περιοχή της Αφέντρικας Καρπασίας 
έχουμε και πάλι το τοπωνύμιο να επιβιώνει σε 
αξιόλογο αρχαίο χώρο. Στην περιοχή είναι σήμερα 
ευδιάκριτοι μερικοί αρχαίοι λαξευτοί τάφοι, που 
είχαν χρησιμοποιηθεί πολύ αργότερα, μέχρι και 
σχετικά πρόσφατα, ως μάντρες κοπαδιών. Υπάρ-
χουν επίσης κατάλοιπα μεγάλου αρχαίου λατομεί-
ου, που στους κατοίκους του ριζοκαρπάσου ήταν 
γνωστό ως «Φυλακές». Και τούτο διότι οι διάφορες 

υπόγειες αίθουσές του θεωρήθηκε ότι ήσαν οι φυ-
λακές της αρχαίας πόλης. Καταρρεύσεις βράχων 
αλλά και η ανάπτυξη πλούσιας άγριας βλάστησης 
δεν επιτρέπουν την κατάβαση και λεπτομερή εκ 
των ένδον εξέταση των «Φυλακών» σήμερα, χωρίς 
ανασκαφική εργασία. Δυτικότερα, πίσω και πάνω 
από τη βασιλική των Ασωμάτων, υπάρχουν επί-
σης λαξευτά κατάλοιπα οικοδομημάτων. Φαίνεται 
ότι τα οικοδομήματα αυτά ήσαν λαξευτά μόνο στο 
κάτω τμήμα τους και κτιστά στο άνω από το οποίο 
δεν σώζεται κανένα ίχνος. Διότι, όπως πολύ συχνά 
συνέβαινε, οι μεταγενέστεροι αφαιρούσαν τους λί-
θους για κτίσιμο νέων κατοικιών. 

Αρχαίοι λαξευτοί τάφοι στην περιοχή της αρ-
χαίας πόλης Ουρανίας

Ο ναός της Παναγίας Αφέντρικας στην περιο-
χή της αρχαίας Ουρανίας

Η βασιλική των Ασωμάτων Αφέντρικας
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Βορειότερα των τριών διπλανών εκκλησιών 
υπάρχει ένας πολύ όμορφος όρμος, περιβαλλόμε-
νος σήμερα από απότομες ακτές. Υπολογίζεται ότι 
εκεί βρισκόταν το λιμάνι της αρχαίας Ουρανίας. Ο 
κόλπος φέρει σήμερα την ονομασία Έξαρχος. Έχει 
στο βάθος του ωραία αμμώδη ακτή, έχει άνοιγμα 
στα βόρεια και είναι κλειστός από τις απότομες 
πλευρές του λόφου στις άλλες τρεις πλευρές.

Στην όλη έκταση, πάντως, δεσπόζουν οι τρεις 
γειτονικοί ναοί. Η ύπαρξη τριών ναών (παλαιότε-
ρα περισσοτέρων) σε πολύ μικρή απόσταση μετα-
ξύ τους, σημαίνει μεταξύ άλλων και ότι η αρχαία 
πόλη είχε συνεχίσει την ακμή της και κατά τα Βυ-
ζαντινά χρόνια, ήταν πολυάνθρωπη και πυκνοκα-
τοικημένη. Μάλιστα, έως και τα τέλη του 19ου αι-
ώνα ήσαν ακόμη ευδιάκριτα τα ερείπια και άλλων 
τριών εκκλησιών στην περιοχή, όπως μαρτυρεί ο 
Άγγλος αρχαιολόγος D. Hogarth. Ο Hogarth ήταν 
εκείνος που πρώτος ταύτισε την περιοχή της Αφέ-
ντρικας προς την αρχαία πόλη Ουρανίαν. Είχε δε 
επισημάνει και κατάλοιπα οχυρωμένης ακρόπο-
λης στην κορυφή λόφου που δεσπόζει της περιο-
χής (D. Hogarth, “Devia Cypria”, Λονδίνο, 1889).

 Μία δεκαετία αργότερα ο Camille Enlart, στη 
σημαντική εργασία του για τα μνημεία της Κύπρου 
που πρωτοεκδόθηκε στο Παρίσι σε δύο τόμους το 
1899, γράφει ότι στην τοποθεσία Αφέντρικα, «ανά-
μεσα στα ερείπια μίας σημαντικής μικρής πόλης επί 
της ακτής», είχε βρει τέσσερις (4) εκκλησίες κοντά 
η μία στην άλλη. Η τοποθεσία, γράφει, «ονομά-
ζεται Αφέντρικα αλλά δεν μπόρεσα να βρω αυτό το 
όνομα στις ιστορικές πηγές...».  Προφανώς είχε λαν-
θασμένα θεωρήσει ότι η ονομασία Αφέντρικα ανή-
κε όχι στην Παναγία αλλά στην αρχαία πόλη, και 
φυσικά δεν βρήκε κανένα τέτοιο στοιχείο στις πη-
γές. Ο Enlart θεωρεί ότι η όλη περιοχή είχε εγκα-
ταλειφθεί μετά το 1363. Όταν ο ίδιος είχε εξετάσει 
τον χώρο, βρισκόταν σε λειτουργήσιμη κατάσταση 
μόνο μία μικρή εκκλησία, την οποία δεν κατονο-
μάζει (προφανώς ο ναός του Αγίου Γεωργίου) και 
ότι το κλειδί του ναού το κρατούσαν στο ριζοκάρ-
πασο. Υπήρχαν επίσης, γράφει, και δύο καλύβες. 
Η μία ήταν εκείνου που περιστασιακά φρόντιζε το 
ναό στον οποίο γίνονταν μόνο ετήσιες λειτουργίες, 
και η άλλη σε βοσκούς που κατέβαιναν εκεί τα κα-
λοκαίρια. 

Η μαρτυρία αυτή δηλώνει ότι η μία τουλάχιστον 
από τις εκκλησίες της Αφέντρικας, εκείνη του Αγί-
ου Γεωργίου, βρισκόταν σε καλή κατάσταση μέχρι 
και τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και θα 
πρέπει να κατέρρευσε αργότερα. Άγνωστο πάντως 

σ’ εμένα είναι το ποια ήταν η τέταρτη διπλανή εκ-
κλησία για την οποία κάνει λόγο ο Enlart και της 
οποίας έχουν σήμερα χαθεί όλα τα ίχνη. 

Σχετικά, πάλι, με την αρχαία Ουρανία. Δεν 
έχουν γίνει, πάντως, αρχαιολογικές ανασκαφές 
στην περιοχή και έτσι δεν έχουμε περαιτέρω σχε-
τικές πληροφορίες από πλευράς αρχαιολογικής. 
Στις φιλολογικές πηγές πάντως, η πόλη Ουρανία 
μνημονεύεται από τους συγγραφείς νόννο και 
Διόδωρο Σικελιώτη. Κατά μαρτυρία του Σικελι-
ώτη, η πόλη είχε κυριευθεί το 306 π.Χ. από τον 
Δημήτριο τον Πολιορκητή, γιο του Αντιγόνου του 
Μονοφθάλμου, την περίοδο δηλαδή των πολέμων 
μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Η Κύπρος είχε διεκδικηθεί τότε από τους Αντίγονο 
και Πτολεμαίο τον Λάγου και είχε, τελικά, κερδη-
θεί από τον δεύτερο, παρά το ότι είχε καταληφθεί, 
πρόσκαιρα, από τον Δημήτριο. 

Η Ουρανία ήταν η πρώτη των κυπριακών πό-
λεων την οποία είχε καταλάβει ο Δημήτριος. Ακο-
λούθησε η κατάληψη της γειτονικής πόλης της 
Καρπασίας (στην περιοχή του σημερινού Αγίου 
Φίλωνος), πριν ο Δημήτριος βαδίσει κατά της Σα-
λαμίνος.

Η ονομασία της πόλης, Ουρανία, προήλθε από 
λατρευτικό επίθετο της θεάς Αφροδίτης. Ουρανία 
ήταν και το όνομα μίας των εννέα Μουσών.  Δεν 
γνωρίζουμε όμως εάν η πόλη διατήρησε το ίδιο 
αυτό όνομα και κατά τους πρώτους μετά Χριστόν 
αιώνες και αργότερα ακόμη. Φαίνεται πάντως να 
το διατήρησε για κάποιο διάστημα. Η πόλη άκμα-
σε μέχρι και τα μέσα του 7ου μ.Χ. αιώνα, οπότε 
επλήγη από τις πρώτες αραβικές επιδρομές. Τότε 
φαίνεται ότι οι κάτοικοί της (ή πολλοί από αυτούς) 
μετακινήθηκαν μακρύτερα από την ακτή και ψη-
λότερα, σε τοποθεσία ή τοποθεσίες που προσέφε-
ραν καλύτερη δυνατότητα άμυνας και προστασί-
ας. Τότε πιθανότατα ή λίγο αργότερα, αφού οι αρα-
βικές επιδρομές συνεχίζονταν, είχε δημιουργηθεί 
μεταξύ άλλων και ο οικισμός Αγρίδι ή Αγρίδια, σε 
δυσπρόσιτη σήμερα περιοχή στη ράχη του απότο-
μου λόφου, περί τα 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της 
αρχαίας πόλης. Από τον οικισμό εκείνο σώζεται σή-
μερα μόνο ένας αξιόλογος ναός, μισοερειπωμένος 
πλέον, αφιερωμένος στον τοπικό άγιο Φίλωνα. Ο 
ναός είναι κτίσμα του 12ου αιώνα, στον οποίο χρο-
νολογούνται και οι ελάχιστες τοιχογραφίες που 
έχουν παραμείνει σήμερα ορατές. Στη δυσπρόσιτη 
αυτή περιοχή, που βρίσκεται περί τα 10 χιλιόμετρα 
ανατολικά του ριζοκαρπάσου, υπάρχουν σκόρπια 
και άλλα ερείπια παλαιών κτισμάτων.
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Από τους τρεις διπλανούς ναούς της Αφέντρι-
κας ριζοκαρπάσου, μεγαλύτερος και επιβλητικό-
τερος είναι ο αφιερωμένος στην Παναγία. Πρωτο-
κτίστηκε ως βασιλική τον 6ο αιώνα, με εσωτερικές 
διαστάσεις 22Χ16 μέτρα, χωρίς την αψίδα και ήταν 
ξυλόστεγος. Σύμφωνα προς τους ειδικούς, είχε κα-
ταστραφεί τον 8ο αιώνα, προφανώς από τις αραβι-
κές επιδρομές, ξανακτίστηκε, καταστράφηκε πάλι 
και κτίστηκε ξανά τον 16ο αιώνα, οπότε πήρε και 
τη μορφή στην οποία σώζεται ως σήμερα.

Η διπλανή βασιλική των Ασωμάτων, ήταν 

επίσης ξυλόστεγη αρχικά και είχε κτιστεί τον 5ο 
ή 6ο αιώνα. Είχε εσωτερικές διαστάσεις 15Χ11 μέ-
τρα και ήταν τρίκλιτη. Καταστράφηκε επίσης τον 
8ο αιώνα και ξανακτίστηκε όχι πλέον ξυλόστεγη 
αλλά καμαροσκέπαστη. Στην κεντρική από τις 
τρεις αψίδες υπήρχε σύνθρονο. 

Ο επίσης διπλανός μικρός ναός του Αγίου Γε-
ωργίου είναι του τύπου του μονόκλιτου με τρού-
λο αλλά, πράγμα σπάνιο, με δύο αψίδες. Αργότερα 
προστέθηκε νάρθηκας. Ο ναός αυτός είναι κτίσμα 
μάλλον του 11ου αιώνα.  

Τίθεται, συνεπώς το ζήτημα: Μέχρι πότε είχε 
επιβιώσει η αρχαία πόλη Ουρανία; 

Η καταστροφή των ναών της τον 7ο ή 8ο αιώ-
να, σημαίνει ότι η πόλη είχε τότε υποστεί αραβική 
επιδρομή ή επιδρομές και είχε λεηλατηθεί. Η ανοι-
κοδόμηση όμως των ναών (ή μερικών από αυτούς) 
και η οικοδόμηση και νέων (Άγιος Γεώργιος, σε 
πολύ μικρότερες διαστάσεις, προφανώς λόγω οι-
κονομικής δυσπραγίας πλέον, εξαιτίας των επιδρο-
μών) σημαίνει ότι ένας αριθμός των κατοίκων είχε 
παραμείνει, πεισματικά επιμένοντας στις ρίζες και 
στα χώματά του. Έως πότε; 

Ήδη από την περίοδο της Φραγκοκρατίας απα-
ντώνται ανεπτυγμένοι άλλοι οικισμοί και ιδίως 
αυτό τούτο το ριζοκάρπασον, διάδοχος της αρχαίας 
πόλης Καρπασίας, της οποίας διέσωσε και την ονο-
μασία. Στην ίδρυση του ριζοκαρπάσου ίσως είχαν 
συμμετάσχει και άλλοι κάτοικοι της Ουρανίας ή 
και άλλων μικροτέρων οικισμών. Ίσως όμως θα 
πρέπει να θεωρήσουμε ότι στην περιοχή της αρ-

χαίας Ουρανίας εξακολουθούσαν να ζούσαν αρ-
κετοί ακόμη κάτοικοι. Η ανοικοδόμηση του ναού 
της Παναγίας τον 16ο αιώνα, υποδηλώνει τούτο. 
Σταδιακά και οι τελευταίοι των κατοίκων μετακι-
νήθηκαν σε άλλους οικισμούς. Στην περιοχή της 
αρχαίας πόλης παρέμεναν μόνο λίγα υποστατικά 
που τα χρησιμοποιούσαν μόνο εποχιακά οι άνθρω-
ποι του ριζοκαρπάσου, όταν κατέβαιναν πλέον για 
γεωργικές εργασίες στα εκεί κτήματά τους, ή και 
ως χώρους για τα κοπάδια τους. 

Στην πορεία δε του χρόνου, εγκαταλείφθηκε 
και ξεχάστηκε και η αρχαία ονομασία της πόλης. 
Όπως εξαφανίστηκαν και τα χαλάσματα των οι-
κοδομημάτων της, καθώς (όπως συνηθιζόταν) από 
αυτά αντλούσαν οι άνθρωποι οικοδομικά υλικά 
για νεότερες κατασκευές.

Τελικά παρέμειναν μόνες οι τρεις γειτονικές 
εκκλησίες. 

Και το τοπωνύμιο: Αφέντρικα.  ■

Ο ναός του
Αγίου Γεωργίου 
Αφέντρικας
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l Του Kωστή Kοκκινόφτα
Ερευνητή Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

TO METOXIO
THΣ MONHΣ KYKKOY
ΣTHN KΩNΣTANTINOYΠOΛH

ο Mετόχιο της Kωνσταντινούπολης ήταν 
ένα από τα πολλά εκτός Kύπρου Mετό-
χια, που διατηρούσε η Mονή Kύκκου, 
κατά την Tουρκοκρατία και στα πρώτα 
χρόνια της Aγγλοκρατίας. Tέτοια Mετό-

χια αναφέρονται επίσης στη Bαρτζία της Γεωργί-
ας, στη Σμύρνη, στην Aττάλεια και στην Προύσα 
της Mικράς Aσίας, στην Aμάσεια του Πόντου, στη 
Φιλιππούπολη της Aνατολικής Pωμυλίας, στην 
Kύζικο της Προποντίδας, στην Aδριανούπολη και 
στην Περίσταση της Aνατολικής Θράκης, στην 

Kω της Δωδεκανήσου, στην Tσέριανη της Hπεί-
ρου, στη Λάρισα της Θεσσαλίας, στην Ξάνθη και 
στις Σέρρες της Bόρειας Eλλάδας και στην Tρίπο-
λη του Λιβάνου 1.

Για τα περισσότερα δεν έχουν διασωθεί λε-
πτομερείς αναφορές για τον τρόπο που περιήλθαν 
στην κυριότητα της Mονής, ή που αποξενώθηκαν 
στα μεταγενέστερα χρόνια από αυτή. Γνωρίζουμε, 
όμως, από σχετικές μαρτυρίες, ότι τα εισοδήματά 
τους στήριξαν τη λειτουργία της και συνέβαλαν 
στην υπερπήδηση των μεγάλων οικονομικών 

1 Για τα Mετόχια της Mονής Kύκκου στη Γεωργία, στη Mι-
κρά Aσία και στον Πόντο βλ. Aθανάσιου Kυκκώτη, Aνέκδοτα 
Έγγραφα του εν Γεωργία Mετοχίου της Iεράς Mονής Kύκ-
κου, Λευκωσία 1998· Kωστή Kοκκινόφτα, «Το Μετόχιο της 
Μονής Κύκκου στη Γεωργία», Ενατενίσεις 9(2009)138-141· 

Tου ιδίου, «Tα Mετόχια της Mονής Kύκκου στη Mικρά Aσία 
και στον Πόντο», Eνατενίσεις 12(2010)198-103, αντιστοίχως. 
Για τα υπόλοιπα εκτός Kύπρου Mετόχια της Mονής Kύκκου 
ετοιμάζεται σχετική μελέτη, που θα δημοσιευτεί σε επόμενο 
τεύχος των Eνατενίσεων.
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προβλημάτων, που είχε κατά καιρούς, όπως με τη 
σύληση της περιουσίας της, κατά τα τραγικά γεγο-
νότα του Iουλίου του 1821. 

Tο Mετόχιο της Kωνσταντινούπολης βρισκό-
ταν στη συνοικία Γαλατάς και ανήκε στη Mονή 
Kύκκου τουλάχιστον από το 1719, όπως μαρτυρεί-
ται σε οθωμανικό έγγραφο της εποχής2. Eθεωρείτο 
το σημαντικότερο από τα Mετόχια  του εξωτερι-
κού, και αναγράφεται πρώτο στο σχετικό κατάλο-
γο, που δημοσίευσε ο Eφραίμ ο Aθηναίος, το 17513. 
Aς σημειωθεί ότι ο προϊστάμενός του εξασφάλιζε 
τα προς το ζην και ενίσχυε με τις οικονομίες του 
τη Mονή Kύκκου, τελώντας αγιασμούς σε οικίες 
πιστών, όπου προσεκαλείτο για το σκοπό αυτό4, 
και ενοικιάζοντας τα επιπλέον δωμάτια του Mετο-
χίου σε κατοίκους της πόλης5.

Tο Mετόχιο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην 
πολιτιστική σύνδεση της Kύπρου με τη Bασιλεύ-
ουσα και τα διάφορα επιτεύγματα των κατοίκων 
της. Oι «ταξιδιώτες» μοναχοί, όπως ονομάζονταν 
οι προϊστάμενοι των εκτός Kύπρου Mετοχίων της 
Mονής, προμηθεύονταν από την Kωνσταντινού-
πολη και έστελλαν στην Kύπρο πολλά εκκλησια-
στικά αντικείμενα, τα οποία αποτελούσαν πρότυ-
πο, για την ανάπτυξη στο νησί της κεντητικής, της 
ξυλογλυπτικής και της αργυροχοΐας - χρυσοχοΐας. 
Aνάμεσά τους περιλαμβάνονται ωραιότατα χρυσο-
κέντητα άμφια κεντητριών της Πόλης, όπως δύο 
σωζόμενοι επιτάφιοι του 1703 και του 19ου αιώνα, 
έργα των ονομαστών κεντητριών Δεσποινέτας και 
Kοκώνας του Pολογά6, καθώς και διάφορα άλλα, 
που κατασκευάστηκαν στα εργαστήριά της και 
τα οποία σήμερα εκτίθενται στο σύγχρονο Mου-
σείο της Mονής7. Στο λεγόμενο «Kώδικα Kύκκου» 
καταγράφονται αρκετές αποστολές τέτοιων αντι-
κειμένων, κατά τα μέσα του 18ου αιώνα, όπως δύο 
ασημένια κανδήλια, ένας αργυρός δίσκος και μία 
μεγάλη επτάφωτη κανδήλα8. Eπίσης, σε τυπογρα-
φείο της Kωνσταντινούπολης τυπώθηκε, το 1848, 
από το μετέπειτα Hγούμενο Σωφρόνιο Γ’ (1862-
1890), λιθογραφία, όπου παριστάνεται ο Eυαγγελι-

στής Λουκάς να προσφέρει την εικόνα της Eλεού-
σας του Kύκκου στη Θεοτόκο9.

Aκόμη, το Mετόχιο διαδραμάτισε σημαντικό 
ρόλο στη στελέχωση της Mονής με μορφωμένους 
κληρικούς, αφού εχρησιμοποιείτο για τη διαμονή 
των νεαρών μοναχών της, όπως του εθνομάρτυρα 
Hγούμενου Iωσήφ (1819-1821) και του Iερομόνα-
χου Σάββα Παπαγιάννη (†1863), οι οποίοι, σύμφω-
να με την παράδοση της αδελφότητας, φοίτησαν 
στη Mεγάλη του Γένους Σχολή. Eπίσης, σε αυτό 
φιλοξενήθηκαν για κάποιο διάστημα οι μετέπειτα 
Hγούμενοι Γεράσιμος (1890-1911) και Kλεόπας 
(1911-1937), ο Iερομόναχος Γεννάδιος (†1920) και ο 
Iεροδιάκονος Nίκανδρος (†1939), κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους στη Θεολογική Σχολή της Xάλ-
κης, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αι-
ώνα10.

H παραμονή των μοναχών της Mονής Kύκκου 
στο Mετόχιο της Kωνσταντινούπολης συνέτεινε, 
ώστε να έρχονται σε επαφή με τους ονομαστούς ιε-
ροψάλτες της πόλης και να μορφώνονται μουσικά. 
Aκολούθως δε να συμβάλλουν, με την επιστροφή 
τους στην Kύπρο, στην ευρύτερη διάδοση της βυ-
ζαντινής μουσικής και του πατριαρχικού ύφους, 
υπηρετώντας ως ψάλτες στη Mονή και διδάσκαλοι 
στους νεαρούς δοκίμους. Aνάμεσα στους μοναχούς 
αυτούς περιλαμβάνονται ο Iερομόναχος Mητρο-
φάνης (1818-1898), ο οποίος υπήρξε μαθητής του 
μουσικοδιδάσκαλου Θεόδωρου Φωκαέως (†1848), 
καθώς και ο Aρχιμανδρίτης Iωσήφ (1848-1938), ο 
οποίος υπηρέτησε και στο Mετόχιο της Σμύρνης, 
όπου διετέλεσε για μια διετία, από το 1875 έως το 
1877, μαθητής του πρωτοψάλτη Nικολάου.

Aκόμη, από τα τυπογραφεία της Kωνσταντι-
νούπολης, όπως και άλλων μεγάλων πόλεων του 
Eλληνισμού, οι Kυκκώτες μοναχοί προμηθεύ-
ονταν βιβλία εκκλησιαστικής μουσικής, πολλά 
από τα οποία σώθηκαν μέχρι τις μέρες μας στη 
βιβλιοθήκη της Mονής, και αποτελούν μοναδική 
μαρτυρία του ενδιαφέροντός τους για μουσική 

2 Iωάννη Θεοχαρίδη, Oθωμανικά Έγγραφα 1572-1839, τ. 
B’, Λευκωσία 1993, σ. 547.
3 Eφραίμ Aθηναίου, H περιγραφή της Σεβασμίας και Bασι-
λικής Mονής του Kύκκου, Eνετία 1751, σ. 46.
4 Mανουήλ Γεδεών, «Iερατικόν Συνέδριον», Eκκλησιαστική 
Aλήθεια 38(1914)71.
5 Για τα δωμάτια αυτά θα γίνει αναφορά στη συνέχεια.
6 Mαρίας Πέτσα - Σταύρου, «Tα χρυσοκέντητα άμφια της 
Iεράς Mονής Kύκκου», στον τόμο: Πολιτιστικού Iδρύματος 
Iεράς Mονής Kύκκου, Iερά Mονή Kύκκου, Εικών ανεσπέρου 

φωτός, Aθήνα 2010, σ. 127, 130-132.
7 Στυλιανού Περδίκη, Oδηγός επισκεπτών Mουσείου Iεράς 
Mονής Kύκκου, Λευκωσία 1997, σ. 18.
8 Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, Kώδιξ Mονής Kύκκου, Λευ-
κωσία 2008, σ. 178-180.
9 Nτόρης Παπαστράτου, Xάρτινες Eικόνες. Oρθόδοξα Θρη-
σκευτικά Xαρακτικά (1665-1899), τ. B’, Aθήνα 1986, σ. 508.
10 Για τους μοναχούς αυτούς βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Oι 
πρώτοι Kυκκώτες απόφοιτοι Σχολών του εξωτερικού (τέλη 
18ου αι. -1931)», Eνατενίσεις 14(2011)105-111.
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μόρφωση11. Xρησιμοποιούνταν δε από επισκέπτες, 
γνώστες της βυζαντινής μουσικής, οι οποίοι συν-
δύαζαν την παραμονή τους στο φιλόξενο περιβάλ-
λον της με τη μελέτη, όπως το λόγιο διδάσκαλο και 
ιεροψάλτη Xαράλαμπο Παπαδόπουλλο (†1962)12.

Tο Mετόχιο διαδραμάτιζε επίσης πολυσήμαντο 
και κομβικό ρόλο στο δίκτυο των Mετοχίων, που 
είχε η Mονή Kύκκου στο εξωτερικό13. Για παρά-
δειγμα, σε αυτό κατέφευγαν οι Kυκκώτες μοναχοί, 
οι οποίοι αποστέλλονταν, για να υπηρετήσουν στο 

εξωτερικό, και μέσω των γνωριμιών του προϊστα-
μένου του διευθετούσαν τις διάφορες υποθέσεις 
τους. Eνδεικτικά αναφέρεται ότι, για να καταστεί 
δυνατή η έγκριση από τις ρωσικές αρχές της με-
τάβασης, κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 
1860, του Aρχιμανδρίτη Παναρέτου στη Γεωργία, 
για την ανάληψη της διεύθυνσης του εκεί Mετοχί-
ου της Mονής, χρειάστηκε η εμπλοκή του προϊστα-
μένου του Mετοχίου της Kωνσταντινούπολης και 
η μεσολάβηση του Oικουμενικού Πατριαρχείου 

11 Bλ. Γιώργου Mύαρη, «Kυκκώτες συνδρομητές σε βιβλία 
του Mείζονος Eλληνισμού από την περίοδο του Διαφωτισμού 
ως τα μέσα του εικοστού αιώνα», Eπετηρίδα Kέντρου Mελε-
τών Iεράς Mονής Kύκκου 5(2001)539-575, όπου καταγράφο-
νται πολλά τέτοια μουσικά βιβλία.
12 Kωστή Kοκκινόφτα, «Η βυζαντινή μουσική στη Μονή 
Κύκκου», στον τόμο: Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 
- Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μονής Κύκκου, Η βυ-

ζαντινή μουσική και οι αναστάσιμοι ύμνοι, Λευκωσία 2006, 
σ. 34-37.
13 Xαρακτηριστική για τη σπουδαιότητα αυτή του Mετοχίου 
είναι επιστολή, ημερομηνίας 26 Iανουαρίου 1896, που έστει-
λε ο Hγούμενος Γεράσιμος προς την αδελφότητα της Mονής 
Kύκκου. Bλ. Mακάριου Tηλλυρίδη, Aνέκδοτος Aλληλογρα-
φία της Iεράς Mονής Kύκκου 1891-1897, Λευκωσία 1996, σ. 
127-128.
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προς τη Pωσική Πρεσβεία της Πόλης14. Eπίσης, το 
ίδιο συνέβη και στα τέλη του 1889, οπότε ο Aρχι-
μανδρίτης Mελέτιος, καθοδόν προς τη Γεωργία, 
κατέλυσε σε αυτό, όπου και παρέμεινε μέχρι να δι-
ευθετηθούν τα σχετικά με την άδεια εισόδου του 
στη χώρα15.

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζε το Mετόχιο της 
Kωνσταντινούπολης και στην ομαλή διεκπεραίω-
ση διαφόρων υποθέσεων της Eκκλησίας της Kύ-
πρου. Για παράδειγμα, το 1838 ο Hγούμενος Kύκ-
κου (1826-1861) Nεόφυτος, ο οποίος διέμενε τότε σε 
αυτό, βοήθησε με τις γνωριμίες του την Πρεσβεία 
που εστάλη από την Kύπρο στην Kωνσταντινού-
πολη, για να διευθετήσει τους λογαριασμούς του 
νησιού με τον τέως διοικητή Oυσεΐν Xατζημεχμέτ 
Aγά16. Eπίσης, το 1870 ο τότε προϊστάμενός του 
Aρχιμανδρίτης Mελέτιος βοήθησε στις επαφές της 
την κυπριακή Πρεσβεία, η οποία μετέβη στη Bασι-
λεύουσα, για να επιτύχει την παροχή βοήθειας από 
την Υψηλή Πύλη προς το λαό, που δυστυχούσε και 
απειλείτο από λιμό, εξαιτίας της ανομβρίας17.

Aρκετές πληροφορίες για τους Kυκκώτες μο-
ναχούς, που υπηρετούσαν στο Mετόχιο, κατά το 
18ο αιώνα, αντλούνται από καταγραφές στον λε-
γόμενο «Kώδικα Kύκκου». Σύμφωνα με αυτές, το 
Σεπτέμβριο του 1744 ανεχώρησε από την Kύπρο, 
για να αναλάβει τη διεύθυνσή του ο πνευματικός 
παπα - Γεννάδιος, έχοντας συνοδεία το μοναχό 
Aνατόλιο, το γέροντα Kύριλλο και το νεαρό λαϊκό 
υπηρέτη Aγγελή. Ωστόσο, για κάποιους λόγους, 
που δεν διευκρινίζονται, και που προκάλεσαν σο-
βαρό πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του Mε-
τοχίου, παρέμεινε τελικά σε αυτό ο προηγούμε-
νος προϊστάμενος, παπα - Λεόντιος. Oπωσδήποτε, 
όμως, το γεγονός της αποστολής τεσσάρων ατό-
μων, για να υπηρετήσουν στο Mετόχιο, φανερώνει 
και τη σπουδαιότητά του.

Tρία χρόνια αργότερα, τον Oκτώβριο του 1747, 
ανέλαβε τη διεύθυνσή του ο πνευματικός παπα - 

Σεραφείμ, ο οποίος μετέβη στην Kωνσταντινού-
πολη με συνοδεία τον Iεροδιάκονο Λεόντιο. Όπως 
σημειώνεται στον Κώδικα, ο νέος προϊστάμενος 
έστειλε, για την οικονομική ενίσχυση της Mονής 
Kύκκου, 100 γρόσια το 1749 και άλλα 87 το 1751, 
ενώ, την ίδια χρονιά, ξόδεψε 200 γρόσια για την 
ανακαίνιση του Mετοχίου. Eπίσης, ο ίδιος Iερο-
μόναχος έστειλε στη Mονή ποσό χρημάτων και 
το 1756, που υπερέβαινε, μαζί με διάφορες άλλες 
εισφορές, όπως των Mολδαβών Hγεμόνων και του 
συνοδού του, παπα - Λεοντίου, τα 1000 γρόσια.

Mετά από ολιγόχρονη διακοπή, το 1758 ανα-
νεώθηκε ο διορισμός του παπα - Σεραφείμ στο Mε-
τόχιο, όπου μετέβη ξανά, με συνοδεία τον παπα - 
Γερμανό και έναν ακόμη μοναχό. Στη συνέχεια δι-
ορίστηκε ο Aρχιμανδρίτης Λεόντιος, ο οποίος όμως 
δεν θέλησε τελικά να παραμείνει στην Kωνσταντι-
νούπολη, όπως ούτε και ο συμμοναστής του έτε-
ρος Λεόντιος. Γι’ αυτό και ανέλαβε προϊστάμενος, 
τον Aύγουστο του 1759, μετά που εξέδωσε αριθμό 
βιβλίων στην Eνετία και στη Λειψία, ο Kυκκώτης 
Πρωτοσύγκελλος και μετέπειτα Mητροπολίτης 
Aγκύρας (1779-1783) Σεραφείμ Πισσίδειος, ο οποί-
ος δύο χρόνια αργότερα έστειλε στη Mονή 500 γρό-
σια από την εκεί διακονία του18.

Πολύ περισσότερες πληροφορίες για την ιστο-
ρία του Mετοχίου έχουμε υπόψη μας κατά το 19ο 
αιώνα, όπως για παράδειγμα, ότι το 1824 απεβίωσε 
ο προϊστάμενός του, Aρχιμανδρίτης Σωφρόνιος, με 
αποτέλεσμα ο Oικουμενικός Πατριάρχης Άνθιμος 
Γ’ να ενημερώσει σχετικά τον Hγούμενο και την 
αδελφότητα της Mονής Kύκκου, και να την καλέ-
σει να στείλει αντικαταστάτη του19. Aκόμη, από 
έγγραφα της εποχής πληροφορούμαστε ότι εγκα-
ταστάθηκε σε αυτό, από το 1826 και για αρκετό 
χρονικό διάστημα, ο προαναφερθείς Hγούμενος 
Nεόφυτος, ο οποίος, με τη συνδρομή του Πατρι-
αρχείου, διεκδίκησε από τις οθωμανικές αρχές την 
περιουσία της Mονής, που είχε δημευθεί κατά τα 
γεγονότα του 182120. Γνωρίζουμε επίσης τα ονόμα-

14 Bλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, Oικουμενικό Πατριαρχείο και Kύ-
προς, Λευκωσία 2001, σ. 502-506, όπου δημοσιεύονται δύο 
σχετικά έγγραφα.
15 Aθ. Kυκκώτη, Aνέκδοτα Έγγραφα, ό.π., σ. 228.
16 Φίλιου Zαννέτου, Iστορία της Nήσου Kύπρου, τ. A’, Λάρνα-
κα 1910, σ. 1181· Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί 
Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 220-221· Κωστή Κοκκι-
νόφτα, H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύ-
πρου (1634-1878), Λευκωσία 2011, σ. 78-80.
17 Για το ζήτημα αυτό βλ. Κ. Κοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου 
στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1634-1878), ό.π., σ. 
88-100.

18 Θ. Παπαδόπουλλου, Kώδιξ, ό.π., σ. 9-10, 14-15, 21. Για τον 
Σεραφείμ Πισσίδειο βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, H Mονή Kύκ-
κου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1634-1878), 
ό.π., σ. 131-143, όπου δημοσιεύεται εκτενής βιογραφία.
19  Θ. Σταυρίδη, Oικουμενικό Πατριαρχείο, ό.π., σ. 136-137.
20  Για τις προσπάθειες του Hγουμένου Nεοφύτου να επανα-
κτήσει την κατασχεθείσα περιουσία της Mονής Kύκκου, το 
1821, βλ. Θ. Σταυρίδη, Oικουμενικό Πατριαρχείο, ό.π., σ. 
111-128· Κ. Κοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της 
Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1634-1878), ό.π., σ. 159-166, όπου 
και βιογραφικά του στοιχεία.
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τα αρκετών Kυκκωτών μοναχών, οι οποίοι υπηρέ-
τησαν ως προϊστάμενοί του από τα μέσα του 19ου 
αιώνα, όπως ο μετέπειτα Hγούμενος Σωφρόνιος 
(1848-1851) και οι Aρχιμανδρίτες Iωακείμ (1856-
1860), Aγαθάγγελος (1863-1864), Mελέτιος (1866-
1875, 1877-1896), Mακάριος (1875-1877) και Kαλλί-
νικος (1900-1918)21.

Όπως έχει αναφερθεί, το Mετόχιο διέθετε 
αριθμό δωματίων, τα οποία ενοικιάζονταν και απο-
τελούσαν ένα επιπλέον έσοδο για τη Mονή Kύκ-
κου. Xρειάζονταν, όμως, ανακαίνιση και για το 
λόγο αυτό, το 1859, ο Αρχιμανδρίτης και μετέπειτα 
Ηγούμενος της Μονής Σωφρόνιος, ο οποίος την 
περίοδο αυτή αναπληρούσε στα καθήκοντά του 
τον υπέργηρο Ηγούμενο Νεόφυτο, χορήγησε στον 
προϊστάμενο του Mετοχίου, Aρχιμανδρίτη Iωα-
κείμ, σημαντικό ποσό χρημάτων22, για την πραγ-

ματοποίηση διαφόρων εργασιών. Tελικά, το ποσό 
αυτό δεν επάρκεσε και ο Iωακείμ χρειάστηκε να 
δανειστεί επιπλέον χρήματα, για την ολοκλήρωση 
του έργου, από τον Kύπριο Iερομόναχο Θεοδόσιο, 
ο οποίος εγκαταβίωνε τότε στην Kωνσταντινού-
πολη. Εξαιτίας, όμως, της μείωσης, για διάφορους 
λόγους, των οικονομικών πόρων του Mετοχίου, 
ο Iωακείμ δεν μπόρεσε να εξοφλήσει έγκαιρα τον 
Θεοδόσιο, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να κατα-
φύγει, το 1869, στο Oικουμενικό Πατριαρχείο, ζη-
τώντας τη μεσολάβησή του, για την είσπραξη των 
οφειλομένων23.

Δυστυχώς, στα μέσα της δεκαετίας του 1860, οι 
ένοικοι των δωματίων του Mετοχίου προκάλεσαν 
τους κατοίκους της περιοχής με τη συμπεριφορά 
τους, γεγονός που συνέτεινε, ώστε ο τότε Oικου-
μενικός Πατριάρχης να επιπλήξει με επιστολή του 

21 Για την περίοδο, που υπηρέτησαν οι μοναχοί αυτοί στο 
Μετόχιο της Κωνσταντινούπολης, βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, 
H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1900-1911), Λευ-
κωσία 2002, σ. 85-86 (για τον Kαλλίνικο)· Του ιδίου, H Mονή 
Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1634-1878), 
ό.π., σ. 166, 177-178, 185-186, 202, 206-207 (για τους Σωφρό-

νιο, Aγαθάγγελο, Iωακείμ, Mακάριο και Mελέτιο, αντιστοί-
χως).
22 Bλ. I. Θεοχαρίδη, O Kώδικας 53, ό.π., σ. 137, όπου δημοσι-
εύεται σχετικό σημείωμα.
23 Θ. Σταυρίδη, Oικουμενικό Πατριαρχείο, ό.π., σ. 137-138.
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τον Hγούμενο Σωφρόνιο. Γι’ αυτό και ο τελευταί-
ος αποφάσισε να οικοδομήσει, για τη διαμονή του 
αντιπροσώπου της Mονής, νέο Mετόχιο στη συνοι-
κία Διπλοκιόνιο (Mπεσίκ Tας), από όπου θα μπο-
ρούσε ευκολότερα να μεριμνά για τη διεκπεραίω-
ση των διαφόρων υποθέσεών του24.

H ανέγερση του νέου Mετοχίου άρχισε το 
1868 από τον Kυκκώτη Aρχιμανδρίτη Mελέτιο, 
ο οποίος, με τη βοήθεια του επιτρόπου της Mονής 
στην Kωνσταντινούπολη, Iωάννη Kαραγιαν-
νίδη, συνήψε αρχικά δάνειο 250 οθωμανικών 
λιρών και στη συνέχεια ακόμη 500. Tο δάνειο 
αυτό, όμως, ήταν πολύ δύσκολο να αποπληρωθεί, 
αφού τα έσοδα του Mετοχίου επαρκούσαν μόνο 
για την πληρωμή των τόκων. Γι’ αυτό και το 
1877 η Mονή εξέτασε το ενδεχόμενο να ενοικια-
στούν αμφότερα τα Mετόχια και ο προϊστάμενός 
τους να ανακληθεί στην Kύπρο. Tελικά, όμως, 
κρίθηκε ότι η παρουσία Kυκκώτη μοναχού στην 
Kωνσταντινούπολη ήταν αναγκαία για τα συμ-
φέροντα της Mονής, γι’ αυτό και ενοικιάστηκε 
εκείνο του Γαλατά, ενώ αυτό του Διπλοκιονίου 
αποτέλεσε πλέον τη μόνιμη έδρα του προϊσταμέ-
νου τους25.

Tο Mετόχιο στο Διπλοκιόνιο περιελάμβανε 
μικρό παρεκκλήσι και μοναστηριακά κτήρια, 
που έγιναν παρανάλωμα της φωτιάς από μεγάλη 
πυρκαγιά, η οποία, στις 5 Iουνίου 1891, κατέκα-
ψε επίσης πολλές από τις παρακείμενες οικίες. 
Tότε ο προϊστάμενός του, Aρχιμανδρίτης Mελέτι-
ος, απηύθυνε έκκληση στους πιστούς, μέσω του 
κυπριακού τύπου, για να συνδράμουν στην ανοι-
κοδόμησή του26. Eίναι άγνωστο, όμως, αν υπήρξε 
οποιαδήποτε ανταπόκριση.

Στο μεταξύ, στις αρχές της δεκαετίας του 1890, 
η διατήρηση και συντήρηση του Mετοχίου στον 
Γαλατά κρίθηκε ασύμφορη για τη Mονή Kύκκου, 
που αποφάσισε την εκποίησή του. Όπως πληρο-

φορούμαστε από επιστολή, ημερομηνίας 4 Mαΐου 
1892, του Hγουμένου Γερασίμου (1890-1911) προς 
τον προαναφερθέντα Kαραγιαννίδη, το Mετό-
χιο αγοράστηκε από τον τελευταίο και απέμεναν 
απλώς κάποιες διατυπώσεις για την επ’ ονόματί 
του τιτλοποίηση27. Oι εκκρεμότητες αυτές προφα-
νώς διευθετήθηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν, 
αφού, από ό,τι έχουμε υπόψη μας,  δεν γίνεται πλέ-
ον άλλη αναφορά στο Mετόχιο στον Γαλατά σε έγ-
γραφα της εποχής.

Στην κυριότητα της Mονής απέμεινε πλέον 
μόνο το Mετόχιο στο Διπλοκιόνιο, το οποίο εξα-
κολούθησε να διαχειρίζεται ο Aρχιμανδρίτης 
Mελέτιος, μέχρι το θάνατό του, που συνέβη τον 
Iανουάριο του 189628. Στη συνέχεια, το Mετό-
χιο παρέμεινε κλειστό, μέχρι το Mάιο του 1900, 
που εστάλη νέος προϊστάμενος, ο Aρχιμανδρίτης 
Kαλλίνικος29, ο οποίος υπηρέτησε σε αυτό μέχρι 
το θάνατό του, που συνέβη το Φεβρουάριο του 
191830.

Oι πολιτικές συνθήκες, που δημιουργήθηκαν 
έκτοτε με την έναρξη της Mικρασιατικής εκστρα-
τείας και την τραγική κατάληξή της, δεν επέ-
τρεψαν την αποστολή στην Kωνσταντινούπολη 
άλλου Kυκκώτη μοναχού. Για το λόγο αυτό, ο ιε-
ρατικώς προϊστάμενος της ενορίας του Διπλοκιο-
νίου με επιστολή του, στις αρχές του 1926, προς 
τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1916-1933) Kύριλλο 
Γ’, ζήτησε να του επιτραπεί να το επαναλειτουρ-
γήσει, γεγονός που θα συνέτεινε στη συντήρηση 
και στην ανάπτυξή του31. Δεν έχουμε υπόψη μας 
αν το αίτημα του Kωνσταντινουπολίτη ιερωμέ-
νου έγινε αποδεκτό. Eίναι γνωστό, όμως, από την 
παράδοση των μελών της αδελφότητας, ότι τελι-
κά, στις αρχές της δεκαετίας του 1930, το Mετόχιο 
παραχωρήθηκε στο Oικουμενικό Πατριαρχείο, 
αφού η Mονή αδυνατούσε εκ των πραγμάτων να 
το διαχειρίζεται32.  ■

24 Bλ. I. Θεοχαρίδη, O κώδικας 53, ό.π., σ. 118-119, όπου δη-
μοσιεύεται σχετική επιστολή του Hγουμένου Σωφρονίου, 
ημερομηνίας 28 Mαΐου 1868, προς τον Πατριάρχη Γρηγόριο 
ΣT’.
25 Bλ. I. Θεοχαρίδη, O κώδικας 53, ό.π., σ. 130-131, 177-179, 
όπου δημοσιεύονται δύο σχετικές επιστολές, ημερομηνίας 
11 Iουλίου 1868 και 15 Aπριλίου 1877, που αντάλλαξαν οι 
Hγούμενος Σωφρόνιος και Kαραγιαννίδης.
26 Bλ. Eυαγόρας, 19/3.7.1891 [= Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά 
Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1878-1899), Λευκωσία 
1999, σ. 195].
27 Bλ. M. Tηλλυρίδη, Aνέκδοτος αλληλογραφία, ό.π., σ. 42, 
όπου δημοσιεύεται η σχετική επιστολή

28 Bλ. Aλήθεια, 9/21.2.1896· Eυαγόρας, 15.2.1896 [= K. Kοκ-
κινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1899), ό.π., σ.  252-253].
29 Bλ. Aνωνύμου, «Mονή Kύκκου», Eκκλησιαστική Aλήθεια 
24(1900)273 [= Κ. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1900-
1911), ό.π., σ. 689].
30 Bλ. Eλευθερία, 8/21.12.1918 [= Kωστή Kοκκινόφτα,  H 
Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1912-1920), Λευκω-
σία 2004, σ. 602].
31 Bλ. Φωνή της Kύπρου, 20.3.1926· Eλευθερία, 20.3.1926 
[= Kωστή Kοκκινόφτα,  H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπρια-
κό τύπο (1921-1930), Λευκωσία 2006, σ. 357-358].
32 Θεόδουλου Kαλλίνικου, Mέγα θεωρητικόν της εκκλησια-
στικής βυζαντινής μουσικής, Λευκωσία 1977, σ. 123.
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l Του Κωνσταντίνου Ν. Κάζου
Ιστορικού - Ερευνητή

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 4ο

Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που υπήρξε  
και ο τελευταίος των μεγάλων προμά-
χων του Ανατολικού Χριστιανισμού, 
συμπλήρωσε  με αστραφτερή λαμπρό-
τητα την «τετρακτύν»  εκείνη,  αφού 

αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος των Ιεροκηρύκων 
όλου του Χριστιανικού κόσμου. Ο Χρυσόστομος 
γεννήθηκε το 344 μΧ στην πόλη της Αντιόχειας. 
Ο πατέρας του ονόματι Σεκούνδιος είχε διαπρέ-
ψει στα ανώτατα αξιώματα του Ανατολικού Στρα-
τού, η δε μητέρα του Ανθούσα τον ανέθρεψε από 
παιδί στα πλαίσια της Χριστιανικής πίστης, αλλά 
ποτέ δεν τον εμπόδισε, όταν αυτός ενηλικιώθηκε, 
να έχει συμμετοχή και να ακούσει τον περιλά-
λητο σοφιστή Λιβάνιο, για τον οποίο ήδη έχουμε 
αναφερθεί τόσο σε αυτόν όσο και στο έργο του. Ο 
Χρυσόστομος διηγήθηκε  πολύ αργότερα 
ότι, όταν ο Λιβάνιος πληροφορήθη-
κε από τον ίδιο, πως η μητέρα του 
έμεινε χήρα στην ηλικία των 
είκοσι ετών και δεν θέλησε 
να παντρευτεί για δεύτερη 
φορά, αναφώνησε αποτει-
νόμενος στο ακροατήριο 
του: «Ω Θεοί της Ελλάδος, 
οποίας γυναίκας έχουσιν 
αυτοί οι Χριστιανοί». Ο Λι-
βάνιος, μετά από λίγο χρο-
νικό διάστημα και στην πο-
ρεία των σπουδών, θαύμασε 
πραγματικά τον Χρυσόστομο, 
και ήλπισε ότι ίσως θα μπορού-
σε να τον παρασύρει στο Αρχαίο 
θρήσκευμα. Η προσδοκία αυτή βέβαια 
διαψεύσθηκε αλλά ποτέ δεν έπαψε να τον αγαπά 
και να τον θαυμάζει, και σαν δείγμα της μεγάλης 
εκτίμησης προς αυτόν, σώζεται  σε επιστολή του 
που τον συγχαίρει για τις επιτυχίες του σαν νέος 
δικηγόρος. 

Μετά δε από πολλά χρόνια, όταν βρισκότανε 
πλέον προς το τέλος της ζωής του, ερωτήθηκε ο 
Λιβάνιος από τους φοιτητές του, ποιός θα συνέχι-
ζε το έργο του διδάσκοντας,  αυτός αποκρίθηκε με 
στεναγμό: «Ιωάννην  έλεγον, ει μη τούτον οι Χρι-
στιανοί απεσύλησαν!». Ο  Χρυσόστομος στη συ-
νέχεια δεν παρέμεινε για πολύ καιρό ασκώντας το 
επάγγελμα του δικηγόρου στην Αντιόχεια, αφού 
εκείνη την  εποχή τα εκκλησιαστικά αξιώματα 

προσέφεραν ευρύτερο πεδίο για ενέργειες και 
δράσεις. Έτσι λοιπόν βαπτίζεται από τον Επίσκο-
πο Αντιοχείας Μελέτιο και αρχικά  προχειρίσθηκε 
από αυτόν «Αναγνώστης». Μετά από μακρά και 
αυστηρά  δοκιμασία που υπέβαλε ο ίδιος στον 
εαυτό του,  χειροτονήθηκε Διάκονος από τον διά-
δοχο του Μελέτιου Επίσκοπο Φλαβιανό, ο οποίος 
και του έδωσε την δυνατότητα να κηρύσσει πλέ-
ον το λόγο του Θεού στην μεγάλη αυτή πόλη της 
Αντιόχειας που τότε αριθμούσε περίπου 200.000 
κατοίκους και  συμπεριελάμβανε  Χριστιανούς, 
Ιουδαίους και Εθνικούς, οι οποίοι όλοι κατανο-
ούσαν και μιλούσαν την Ελληνική γλώσσα, η δε 
πόλη εθεωρείτο αδελφή της πόλεως των Αθηνών 
σε σχέση με την ευφυΐα και τη ζωηρότητα των 
κατοίκων. Η δύναμη των λόγων του Χρυσοστό-
μου ήταν τόσο ισχυρή, ώστε συνέχεια εξέφραζε 
έντονα το παράπονο του, ότι οι άνθρωποι ερχό-

ντουσαν να τον ακούσουν πολύ πιο πρόθυμα 
απ’ ό,τι να ακούσουν τη Θεία Λειτουρ-

γία. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε 
ότι δεν προσέρχονταν μόνο στις 

ομιλίες οι Έλληνες Χριστια-
νοί, αλλά και οι Εθνικοί και 

οι Ιουδαίοι που σχεδόν όλοι 
κατανοούσαν την Ελληνι-
κή γλώσσα. Ο Χρυσόστο-
μος επί δώδεκα συνεχή 
χρόνια επιτελούσε αυτό 
το αποστολικό έργο, όταν 

την 26η Φεβρουαρίου του 
387 μΧ, οι όχλοι της Αντι-

όχειας, λόγω κάποιων νέων 
φόρων που επιβλήθηκαν από 

τον Βασιλέα Θεοδόσιο, εξεγέρ-
θηκαν ενάντια στους εισπράκτορες, 

καθαίρεσαν τις εικόνες του Βασιλέα και της 
Βασίλισσας και τον εξύβρισαν με ακατανόμαστες 
εκφράσεις. 

Ο Βασιλεύς,  που ήταν υπερβολικά οξύθυμος, 
μόλις πληροφορήθηκε τα γεγονότα διέταξε άμεσα 
να θανατωθούν πολλοί βουλευτές, να δημευθούν 
πολλές περιουσίες πλουσίων και να σταματήσουν 
αμέσως οι διανομές σίτου προς τον Δήμο, η δε 
πρωτεύουσα της Ανατολής Αντιόχεια να στερηθεί 
από όλα της τα προνόμια και να υποβιβασθεί  στην 
τάξη του χωρίου. Στην κρίσιμη αυτή περιπέτεια, 
οι μεν Στρατηγοί που είχαν αναλάβει την εκτέλε-
ση των διαταγών του Βασιλέα, πήραν προσωπικά 
την ευθύνη να αναβάλλουν εν μέρει τουλάχιστον 
την εκτέλεσή τους, και ταυτόχρονα να προσπα-
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θήσουν να υποβάλλουν παραστάσεις προς αυτόν, 
ο δε γέρων Επίσκοπος Φλαβιανός  ταξίδεψε στο 
μέσο του χειμώνα στην Κωνσταντινούπολη  με 
σκοπό να τον  εξευμενίσει. Ο  Χρυσόστομος παρέ-
μεινε στην Αντιόχεια, όπως συμπαρασταθεί στους 
πληγέντες κατοίκους της. Φθάνοντας ο Φλαβια-
νός στην Κωνσταντινούπολη προσήλθε ενώπιον 
του Θεοδοσίου ο οποίος περιβάλλονταν από τους 
Αυλικούς και τους Αρχηγούς της φρουράς του, 
και από αρκετή απόσταση γονάτισε εκφράζοντας 
έτσι με αυτό τον τρόπο την ελεεινή εικόνα της 
Αντιόχειας. 

Ο Θεοδόσιος, παίρνοντας πρώτος τον λόγο, 
υπενθύμισε σε αυτόν την εξαιρετική εύνοια  που 
είχε επιδείξει σε αυτή την πόλη και αναφέρθηκε 
στην αγνωμοσύνη  των κατοίκων της και ιδιαίτε-
ρα στις ύβρεις τις οποίες  αποτόλμησαν εναντίον 
αυτού και της Βασίλισσας. Τότε ο Φλαβιανός γε-
μάτος δάκρυα, με τους λόγους του  εκφράζει και 
αναγνωρίζει τη μεγάλη ευγνωμοσύνη του για 
τις ευεργεσίες του Θεοδόσιου και  αποδίδει  την 
κακή συμπεριφορά του λαού της Αντιόχειας σε 
καταχθόνια πνεύματα και κακές συγκυρίες. Και 
αμέσως, επανερχόμενος στην οργή του Ανωτάτου 
Άρχοντος,  λέγει προς αυτόν με  μεγάλη γενναι-
ότητα: «Ναι, Βασιλεύ, καθήρεσαν τας εικόνας 
σου, αλλ’ ειμπορείς να εγείρης σεαυτώ εικόνας 
άλλας ενδοξοτέρας. Συγχώρησον τους ενόχους, 
αντί των εν ταις αγοραίς, χαλκών, χρυσών ή λι-
θοκόλλητων εικόνων, θέλουν εγείρει εν ταις καρ-
δίαις αυτών μνημείον τιμιώτερον, το μνημείον 
της αρετής σου. Θέλεις αποκτήσει ούτως εικόνας 
ζώσας τοσαύτας όσοι άνθρωποι είναι επί της γης 
και όσοι υπάρξωσι μέχρι συντελείας του αιώνος». 
Υπενθύμισε επίσης στον Βασιλέα το παράδειγμα 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος, προτρεπό-
μενος να τιμωρήσει τους καταστροφείς μιας εικό-
νας του, βάζοντας το χέρι του στο πρόσωπο του 
είπε χαμογελώντας, ότι δεν αισθάνεται κανένα 
μώλωπα, και στη συνέχεια του υπενθύμισε την 
δική του  προηγούμενη επιείκεια, όταν απένειμε 
χάρη στους καταδίκους επειδή πλησίαζαν οι εορ-
τές του Πάσχα. 

Τελικά ο Βασιλεύς συγκινημένος από τα λό-
για του Φλαβιανού του δίνει την συγχώρεση που 
εζήτησε, προέτρεψε δε τον γέροντα Επίσκοπο να 
επιστρέψει το ταχύτερο στην πόλη της Αντιόχει-
ας και να μεταφέρει την χαρμόσυνη είδηση στους 
κατοίκους της πριν τις εορτές του Πάσχα που 
πλησίαζαν. Μια δεκαετία μετά από αυτά τα δραμα-

τικά γεγονότα δηλαδή το 397μΧ  που βασίλευε ο 
Αρκάδιος, γιός του Θεοδόσιου που ήταν ασθενής, 
πεθαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Νεκτάριος, ο αδρανής 
διάδοχος του Γρηγόριου του Ναζιανζηνού, και 
έτσι κάτω από αυτές τις συνθήκες προσκαλείται 
ο Χρυσόστομος να καταλάβει τον Αρχιερατικό 
θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Ο Χρυσόστομος, 
παρά την πρόσκληση, δεν ήθελε να αφήσει την 
Αντιόχεια, πόλη στην οποία γεννήθηκε και πέ-
ρασε τα καλλίτερα χρόνια της ζωής του, πάντοτε 
αγαπώμενος και εκτιμώμενος ιδιαίτερα από τους 
δεκάδες χιλιάδες ακροατές του, ώστε να χρεια-
σθεί να τον απαγάγουν με την βία στην Κωνστα-
ντινούπολη, όπου χειροτονήθηκε Αρχιερέας και 
ανέλαβε την ποιμαντορία της βασιλεύουσας των  
πόλεων. Οι κάτοικοί της, και ιδιαίτερα οι πρε-
σβύτεροι ιερείς, γνώριζαν ήδη την δεινότητα του 
εκκλησιαστικού του λόγου, γιατί μόλις προ δέκα 
επτά ετών  είχαν ακούσει τον Συντακτήριο λόγο 
του σε παλαιότερη σύνοδο των Επισκόπων. Αλλά 
η φωνή του Χρυσοστόμου δεν είχε την πραότητα 
της φωνής του Γρηγόριου του Ναζιανζηνού. Ένα 
χρόνο μετά περίπου από τη χειροτονία και ενθρό-
νιση του νέου Ιεράρχη, ο Αρκάδιος είχε καταδικά-
σει σε θάνατο τον παλαιότερα πανίσχυρο ευνούχο 
Ευτρόπιο, ο οποίος, ευρισκόμενος σε πολύ δεινή 
θέση, κατέφυγε στο άσυλο της μεγάλης Εκκλησί-
ας. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στην εποχή της 
παντοδυναμίας του αυτός ο ίδιος είχε καταργή-
σει αυτό το ιδιαίτερο  προνόμιο των Ιερών Ναών. 
Ο λαός που δικαιολογημένα αυτή τη φορά ήταν 
αγανακτισμένος από την σωρεία αδικημάτων που 
είχε διαπράξει αυτός ο άθλιος άνθρωπος, κάλλιστα 
γι’ αυτή και μόνο την περίπτωση θα μπορούσε να 
καταπατήσει το άσυλο που εκείνος είχε καταργή-
σει χωρίς κανένα ηθικό ενδοιασμό ή δίλημμα. 

Εκεί όμως σε αυτή την εκκλησία βρισκόταν 
ο ευγλωττότατος των Αγίων, ο Ιωάννης ο Χρυσό-
στομος, ο ακαταγώνιστος πρόμαχος των δικαίων 
της Εκκλησίας και γενναίος προστάτης των κα-
ταδιωκομένων.  Ανέβηκε λοιπόν στον άμβωνα και 
απήγγειλε λόγον περί της αστάθειας και της πρό-
σκαιρης ύπαρξης των ανθρώπινων πραγμάτων, 
μπροστά σε ένα πλήθος το οποίο κυριολεκτικά 
γέμιζε την μεγάλη εκκλησία, και με τον ευνούχο 
Ευτρόπιο να κρύβεται γεμάτος τρόμο κάτω από 
την Αγία Τράπεζα. «Ματαιότης ματαιοτήτων τα 
πάντα ματαιότης»,  ανέκραξε ο Αρχιερεύς, δείχνο-
ντας το ελεεινό εκείνο θύμα της μεταβολής των 
ανθρωπίνων πραγμάτων. «Πού νυν η λαμπρά της 
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υπατείας περιβολή, πού δε αι φαιδραί λαμπάδες, 
πού δε οι κρότοι, και οι χοροί, και αι θαλίαι, και 
αι πανηγύρεις, πού οι στέφανοι και τα παραπετά-
σματα, πού ο της πόλεως θόρυβος, και αι εν ιππο-
δρομίοις ευφημίαι και των θεατών αι κολακείαι; 
Πάντα εκείνα οίχεται, και άνεμος πνεύσας αθρό-
ον, τα μεν φύλλα κατέβαλε γυμνόν δε ημίν το δέν-
δρον έδειξε, και από της ρίζης αυτής σαλευόμενον 
λοιπόν».

Και αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο το 
θέμα, δηλαδή  με κάθε προσοχή και ευαισθησία, 
επεκαλέσθη τελικά  το έλεος των ακροατών, η δε 
φωνή του εισακούστηκε και ο Ευτρόπιος  βγήκε 
σώος από την εκκλησία. 

Παράσταση από την παρακολούθηση ιππο-
δρομιών στην Κωνσταντινούπολη

Ο Χρυσόστομος λοιπόν φαινόταν παντοδύνα-
μος στην Κωνσταντινούπολη, αλλά είχε να παλέ-
ψει με πολλές ανυπέρβλητες δυσχέρειες. Απένα-
ντι σε όλες τις κακίες που είχε για πολλά χρόνια 
υψώσει τη φωνή του στην Αντιόχεια, τώρα οι 
ίδιες αλλά σε πολλαπλάσιο μέγεθος ήταν στη βα-
σιλεύουσα των πόλεων. Η πολυτέλεια της Αυλής 
υπερέβαινε κάθε μέτρο και λογική, οι πλούσιοι 
μεγιστάνες ανάλωναν τις περιουσίες τους και τις 
σπαταλούσαν στους ιπποδρομιακούς αγώνες, το 
δε πλήθος χρησιμοποιούσε το χρόνο του για μά-
ταια και άχρηστα πράγματα. Στα θέατρα επικρα-
τούσε η ακολασία χορών και τραγουδιών, πολ-
λοί Ιερείς είχαν στα σπίτια τους μοναχές που τις 
αποκαλούσαν και τις χαρακτήριζαν διακόνισσες 
ή αδελφές προκαλώντας σκάνδαλα, πολλοί δε μο-

ναχοί, έχοντας εγκαταλείψει τα Μοναστήρια και 
τον ερημικό βίο, γέμιζαν τα σπίτια και τους δρό-
μους της Κωνσταντινούπολης, ραδιουργώντας 
και κερδοσκοπώντας μέσα στην ακολασία. 

Εννοείται ότι μπροστά σε αυτή την κοινω-
νική παραλυσία και στην ωμή παραβίαση των 
ιερών καθηκόντων της Εκκλησίας, ο Χρυσόστο-
μος δεν σιώπησε, αλλά πιο έντονα από κάθε άλλη 
φορά κεραυνοβόλησε την μαλθακότητα των με-
γιστάνων, την αργία των πολλών και ιδιαίτερα 
την κακοήθεια του κλήρου. Τόσα όμως πολλά 
πάθη και συμφέροντα που προσέβαλλε, δεν ήταν 
δυνατόν αυτά να μην προβάλουν σθεναρή αντί-
σταση. Όσον αφορά τις αφορμές, που μετά από 
αυτές ξέσπασαν θύελλες κατά του Χρυσόστομου, 
είναι ανάγκη να προσθέσουμε και στοιχεία από 
τον προσωπικό του χαρακτήρα. Ο Χρυσόστομος 
ήταν ο αγαθότατος και επιεικέστατος των ανθρώ-
πων, εφ’ όσον είχε να νουθετήσει και να σωφρονί-
σει τους πολλούς και αδύνατους στην ψυχή, αυ-
τούς που εκτρέπονταν από την αμάθεια του καθή-
κοντος. Αλλά απέναντι στην πωρωμένη κακία, 
την αγέρωχη αμαρτία, την πονηρά υποκρισία και 
μάλιστα στην αναίσχυντη διαγωγή  κληρικών, 
αυτός, ο καλότατος άνθρωπος, γινόταν οξύς και 
αδυσώπητος. Με αυτή την συμπεριφορά, είχε πά-
ντα μαζί του το μεγαλύτερο μέρος του λαού, αλλά 
ήταν αδύνατο να μην  επέλθει αργά ή γρήγορα η 
ρήξη με το μεγαλύτερο μέρος των ανώτερων κοι-
νωνικών τάξεων, του κλήρου και ιδιαίτερα της 
Κυβέρνησης.

Πράγματι αυτό και έγινε. Όλη η πρωτεύουσα 
χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα, και το χειρότερο 
ήταν ότι στο αντίπαλο προς αυτόν, πρωτοστατού-
σαν οι κυρίες της μεγάλης εκείνης πόλεως, των 
οποίων τις αδυναμίες και τις παρεκτροπές πολλές 
φορές ο Ιεροκήρυκας σατίρισε από τον άμβωνα. 
Χειρότερο δε το χαρακτηρίζουμε, διότι όσες φο-
ρές οι γυναίκες ανακατευτούν σε τέτοιου είδους 
αντιπολιτεύσεις, συμπαρασύρουν και πολλούς 
άνδρες οι οποίοι σε άλλη περίπτωση θα ήταν 
αμέτοχοι σε τέτοιου είδους διαμάχες. Διασώθη-
καν μάλιστα τα ονόματα τριών κυριών, οι οποί-
ες προΐσταντο όπως φαίνεται στον πόλεμο που 
κηρύχθηκε εναντίον του Ιεράρχη. Αυτές ήταν η 
Μάρτη, η Καστρικία, και η Ευγραφία, όλες πλού-
σιες χήρες οι οποίες στράφηκαν εναντίον του εκ-
κλησιαστικού ρήτορος, γιατί τις παρατήρησε ότι 
με τη χρήση διαφόρων κοσμημάτων και μέσων 
αγωνίζονταν να καλύψουν την ηλικία και την 
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ασχήμια τους. Αλλά εκτός αυτού συνέβη και κάτι 
χειρότερο, η ίδια η Βασίλισσα Ευδοξία θεώρησε 
τον εαυτό της θιγόμενο και προσβεβλημένο, όχι 
για τους ίδιους λόγους που επικαλούντο οι άλλες 
κυρίες, γιατί η ομορφιά της ήταν γεγονός αναμφι-
σβήτητο, αλλά γιατί οι πικρές μεμψιμοιρίες του 
Χρυσοστόμου μπορούσαν να χαρακτηριστούν ότι 
προ πάντων στηλιτεύουν την Αυλή της οποίας 
εκείνη προΐστατο.  

Και εκτός αυτού ο ρήτορας μιλώντας κάπο-
τε για την ανυποληψία, κατηγορήθηκε από τους 
εχθρούς του ότι αναφερόταν στο θέμα ειδικά για 
την Ευδοξία. Έτσι λοιπόν η Βασίλισσα απαίτη-
σε και πέτυχε από τον άρρωστο Βασιλέα Αρκά-
διο την εξορία του. Ένας αξιωματικός της αυλής 
απαγάγει τη νύχτα  τον Χρυσόστομο και τον 
μεταφέρει σε κάποια παραλία του Εύξεινου Πό-
ντου μέσω του Βοσπόρου. Αλλά εκεί έμελλε προς 
το παρόν να σταματήσει η πορεία για την εξορία. 
Την επόμενη ημέρα το πρωί, όταν έγινε γνωστό 
το εγχείρημα, ο λαός της Κωνσταντινούπολης ξε-
σηκώθηκε, και με μια φωνή ζήτησε την ανάκλη-
ση του ποιμένα και προστάτη του στη θέση που 
του ανήκε και του έπρεπε. Όσοι προσπάθησαν να 
υποστηρίξουν τις διαταγές της Αυλής, κατατρο-
πώθηκαν και σφαγιάστηκαν από το πλήθος. 

Ο λαός ήδη πλησίαζε μπροστά στις πύλες των 
ανακτόρων. Τότε έντρομη η Βασίλισσα κατάλαβε 
ότι μόνο η ανάκληση του Χρυσοστόμου μπορούσε 
να σταματήσει την εξέγερση, και πράγματι διέτα-
ξε την επιστροφή του που πραγματοποιήθηκε σε 
συνθήκες θριάμβου. Ο θρίαμβος όμως αυτός δεν 
κράτησε πολύ. Ο Χρυσόστομος επανέλαβε και 
πάλι τα πικρά του κηρύγματα, και οι εχθροί του 
έψαχναν με μάθε τρόπο πώς θα τον πλήξουν. Η 
Βασίλισσα προ ολίγου είχε επιμεληθεί για την κα-
τασκευή μιας αργυράς στήλης την οποία έστησε 
κοντά στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, τιμώ-
ντας δε αυτήν ο Έπαρχος της πόλης που ήταν 
ένας από τους άσπονδους εχθρούς του Χρυσοστό-
μου, διοργάνωνε και έκανε χορούς και μουσικές, 
τόσο θορυβώδεις, ώστε πολλές φορές σταματούσε 
η Θεία Λειτουργία από αυτό το λόγο. Επειδή δε ο 
Χρυσόστομος επιτίμησε από τον άμβωνα αυτούς 
τους θορύβους, συκοφαντήθηκε αμέσως στη Βα-
σίλισσα ότι παρεμπόδιζε τον κόσμο να τις αποδώ-
σει τιμές. Αυτή εξοργίσθηκε από τους λόγους και 
τη στάση του Αρχιερέα ο οποίος όμως δεν δεχόταν 
καμία παρέμβαση στα καθήκοντα και τα δικαι-
ώματα του, και έτσι απαγγέλλει τον περιβόητο 

εκείνο λόγο που πλέον αφορούσε προσωπικά και 
απροκάλυπτα την Βασίλισσα, με το σχετικό προ-
οίμιο «Πάλιν Ηρωδιάς μαίνεται, πάλιν ορχείται, 
πάλι την κεφαλήν του Ιωάννου επί πίνακι ζητεί». 
Έτσι λοιπόν αποφασίζεται η καταδίκη του άμε-
σα, αλλά αυτή τη φορά πήραν όλες τις αναγκαίες 
προφυλάξεις ώστε αυτή να εκτελεστεί με επιτυ-
χία και ασφάλεια.

Απόσπασμα βαρβάρων στρατιωτών μπαίνει 
στη πόλη και την παραμονή του Πάσχα το 404 
μΧ εισβάλλουν στη μεγάλη Εκκλησία και συλ-
λαμβάνουν τον Αρχιερέα, το πλήθος θέλησε να 
αντισταθεί, αλλά καταδιώχθηκε με μεγάλη σφο-
δρότητα από τους βαρβάρους, και ουσιαστικά δεν 
κατάφερε τίποτε άλλο από το να πυρπολήσει την 
εκκλησία και τα δίπλα σ’ αυτήν οικοδομήματα. 
Έτσι ο Χρυσόστομος εξορίστηκε σε μια μικρή 
πόλη της Αρμενίας στα βραχώδη όρη της οροσει-
ράς του Ταύρου την Κουκουσό. 

Οι διώκτες ήλπιζαν ότι η μεγάλη και δύσκο-
λη πορεία διάρκειας εβδομήντα ημερών και κάτω 
από υπερβολικό καύσωνα θα τον κατέβαλλε σω-
ματικά, αλλά αυτός, όχι μόνο έφτασε σώος στην 
Κουκουσό, αλλά ζει και στην παρακείμενη πόλη 
της Αραβισσού για τρία χρόνια. Εκεί βέβαια δεν 
έμεινε αργός και σε απραξία, εξακολούθησε να 
αγωνίζεται για το καλό της Χριστιανικής πίστης 
και της Ορθοδοξίας, μέσα από την συνεχή αλλη-
λογραφία που είχε με όλες τις Εκκλησίες Ανατο-
λής και Δύσης. Αυτή όμως η ατρόμητη και δημι-
ουργική του στάση αναζωπύρωσε και πάλι την 
έχθρα και το μίσος των αντιπάλων του, οι οποίοι 
για μια ακόμη  φορά έπεισαν τον Αρκάδιο να δια-
τάξει τη μεταφορά του σε χειρότερο τόπο εξορίας, 
σε έρημο κοντά στην Πιτυούντα. 

Οι φρουροί του μόλις πήραν τη διαταγή μετα-
κίνησής του συμπεριφέρθηκαν με άσχημο και βί-
αιο τρόπο, ώστε κατά τη διάρκεια της δεύτερης αυ-
τής οδοιπορίας, πριν φθάσει στο νέο τόπο εξορίας, 
πέθανε στα Κόμανα σε ηλικία εξήντα ετών. Οι τε-
τρακόσιοι πενήντα λόγοι του που έχουν διασωθεί 
μέχρι σήμερα, θα μας θυμίζουν πάντα ότι πράγμα-
τι ήταν ο Ύπατος όλων των Ιεροκηρύκων. 

Αν και δεν ανέμιξε τα φρονήματά του με τα 
αισθήματα του Αρχαίου Ελληνισμού, όσο ο Μέ-
γας Βασίλειος και ο Γρηγόριος, αναδείχθηκε 
όμως απόλυτος «ελεγκτής» της πολιτικής αρχής, 
καθώς και «σωφρονιστής», μετά από το Μεγάλο 
Αθανάσιο, από όλους όμως τους άλλους υπήρξε 
και πιο τολμηρός και πιο αυστηρός.  ■
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l Του Ρένου Κυριακίδη,
 Ερευνητή-Φυσιογνώστη

Ο Έλληνας
Πυθέας Ο Μαςςαλιώτης
έξερευνητής της Βορείου έυρώπης

Π ερί το 370 π.Χ. γεννήθηκε στη Μασ-
σαλία ένα παιδί που το λέγανε Πυ-
θέα. Πρέπει να ήταν από πλούσια 
οικογένεια, γιατί είχε καλή μόρφω-
ση στα μαθητικά του χρόνια. τη 

Μασσαλία, που βρίσκεται στα παράλια της μεσο-
γειακής Γαλλίας, κοντά στις εκβολές του Ροδανού 
ποταμού, την έκτισαν οι Φωκαείς της ιωνίας περί 
το 620-600 π.Χ.

η προηγούμενη πόλη στην περιοχή της Μασ-
σαλίας λεγόταν λακυδώνα. Έλληνες ίδρυσαν την 
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πόλη, Έλληνες ήταν οι κάτοικοί της και ο Πυθέας 
ήταν ένα έλληνόπουλο.

Οι Μασσαλιώτες, εκτός από τη Μασσαλία, 
ίδρυσαν πολλές πόλεις στα μεσογειακά παράλια 
της ισπανίας, από τη Μασσαλία μέχρι τις ηράκλει-
ες ςτήλες (Γιβραλτάρ).

Ο Πυθέας ανδρώθηκε μέσα σ’ ένα περιβάλλον, 
όπου οι Έλληνες με το δυναμισμό και την εξυπνά-
δα τους κυριαρχούσαν παντού. Πρέπει να σχετιζό-
τανε  και με τους τιμούχους που κυβερνούσαν τη 
Μασσαλία. αυτοί ήταν αξιοσέβαστοι, πλούσιοι, και 
«τιμήν έχοντες», εξ ου και τιμούχοι ονομάζοντο. 
Ήσαν 600 άνδρες μέλη της Βουλής της Πόλης.  
Δεκαπέντε από αυτούς αποτελούσαν την έκτελε-
στική έπιτροπή και τρεις από αυτούς την έκτελε-
στική έξουσία. Ο τιμούχοι ήσαν μόνιμοι ισοβίως. 

Μέσα στο περιβάλλον αυτό, ο Πυθέας εξελί-
χθηκε σε άριστο μαθηματικό, αστρονόμο, γεωγρά-
φο και τολμηρό θαλασσοπόρο. λέγεται ότι ζήτησε 
από τους τιμούχους να τον ενισχύσουν οικονομι-
κά για ένα ερευνητικό ταξίδι στην Βόρεια έυρώπη 
και να χαρτογραφήσει την περιοχή. Ήταν γνωστό, 
ότι στη Β. έυρώπη υπήρχαν μεγάλα κοιτάσματα 
χρυσού (ιρλανδία), κασσίτερου (Βρεττανία), ήλε-
κτρου-κεχριμπάρι (Δανία). 

Οι τιμούχοι πείσθηκαν στην εισήγηση του 
Πυθέα και ανέλαβαν την οικονομική ενίσχυση 
της εξερευνητικής προσπάθειας. 

Άρχισε αμέσως η κατασκευή των πλοίων στο 
λιμάνι της Μασσαλίας.

τα πλοία ήταν πεντηκόντοροι. έίχαν 25 κωπη-
λάτες κάθε πλευρά. έίχαν χαρακτήρα μεταφορικό, 
εξερευνητικό και πολεμικό. το επάνδρωναν περί-
που 150 άτομα. το 335 π.Χ. ξεκίνησαν δύο αποστο-
λές  από τη Μασσαλία. η μια υπό τον Πυθέα για τη 
Β. έυρώπη και η άλλη υπό τον έυθυμένη για τα 
παράλια της Δυτικής αφρικής. Ο λαός της Μασσα-
λίας κατευόδωσε και τις δύο αποστολές.

υπάρχει και μια άλλη εκδοχή. Οι αποστολές 
αυτές ήσαν πολυέξοδες και πολύ επικίνδυνες και 
ότι τις οργάνωσε ο Μέγας αλέξανδρος για να είναι 
έτοιμος, όταν τελειώσει με την ανατολή, να προ-
χωρήσει προς τη Δύση. την εκδοχή αυτή την υπο-
στηρίζουν πέντε στοιχεία:

το πρώτο είναι το γεγονός  ότι, κατά την επι-
στροφή του ο Πυθέας, δεν έδωσε αναφορά στους 
τιμούχους για τις ανακαλύψεις του, ούτε πληρο-
φορίες για τις χαρτογραφήσεις του, που έπρεπε να 
το κάνει, αν οι τιμούχοι τον υποστήριζαν. το δεύ-
τερο είναι η ταυτόχρονη αποστολή του έυθυμένη 
για τη Δ. αφρική. το τρίτο στοιχείο είναι η αποστο-
λή του αμίλκα από τους Καρχηδονίους στη Βαβυ-
λώνα για να πληροφορηθεί από το Μ. αλέξανδρο 
για την πιθανή εκστρατεία του προς τη Δύση1. το 
τέταρτο είναι η ανεύρεση χρυσού ελληνικού νομί-
σματος στη θάλασσα της Βρέστης, στη Γαλλία, κο-
πέντος περί το 330-320 π. Χ. στην Κυρηναϊκή. Πέ-
μπτο είναι οι αναφορές του Γεμίκου και του Κοσμά 
του ινδικοπλεύστου. Οι δύο αποστολές βγήκαν από 
το λιμάνι της Μασσαλίας και κατευθύνθηκαν προς 
τα μεσογειακά παράλια της ισπανίας δυτικά. 

1 Σε όσα σημεία του κειμένου δεν υπάρχουν παραπομπές βλ. στα βιβλία της βιβλιογραφίας
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Πέρασαν από τις πόλεις που ίδρυσαν οι 
Μασσαλιώτες: έμπορείον - Βαρκίνη - ςέταβις-
ημεροσκοπείον - Μαινάκη και άλλες πόλεις, που 

ίδρυσαν οι Έλληνες, έφθασαν στις ηράκλειες 
ςτήλες και χώρισαν, ο Πυθέας προς  Βορρά και ο 
έυθυμένης προς Νότο. 
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Ο Πυθέας πήγε στο πρώτο λιμάνι  της Δ. ισπανίας, 
τα γνωστά σε όλους Γάδειρα. ςτην παραλία των Γα-
δείρων μελέτησε το φαινόμενο της παλίρροιας. ςυ-
νέχισε δυτικά της Γαλλίας και έφτασε στις ακτές 
της Βρεττάνης (Β.Δ. Γαλλία), πέρασε από το ακρινό 
νησί της Βρεττάνης που το ονομασε Οξύσαμη και 
τους κατοίκους της ώστιαίους. από εκεί διέπλευσε 
τη θάλασσα της Μάγχης και έφθασε στην Κορνου-
άλη2. το τελευταίο ακρωτήριο της Κορνουάλης το 
ονόμασε Βελέριο. Βρήκε τους κατοίκους της περιο-
χής πολύ φιλόξενους και πολιτισμένους,  ένεκα της 
συναναστροφής  τους με τους ξένους εμπόρους. 

Προχώρησε προς τα ανατολικά, μελετώντας 
συνέχεια το φαινόμενο της παλίρροιας και είναι 
ο πρώτος που ανακάλυψε ότι η παλίρροια οφείλε-
ται στην ελκτική δύναμη της ςελήνης. αν ο ιού-
λιος Καίσαρ, κατά την εκστρατεία του εναντίον 
της Βρεττανίας  το 55 π.Χ., γνώριζε  το φαινόμενο 
της παλίρροιας, δεν θα καταστρεφόταν  ο στόλος 
του και θα ματαιωνόταν η εκστρατεία. Πρέπει να 
έφτασε και στο Μεγαλιθικό Μνημείο Stonehenge 
και θαύμασε το Ναό του απόλλωνα. ςτη συνέχεια  
προχωρεί προς τα ανατολικά και φθάνει στο Ν.Δ. 
άκρο της Βρεττανίας  που το ονόμασε Κάντιον. 
(από το όνομα Κάντιον προέρχεται το όνομα της 
περιοχής  που σήμερα καλείται Κεντ).

Παράλληλα με τη μελέτη του στενού της Μάγ-
χης υπολογίζει την απόσταση του Καντίου από 
τις ευρωπαϊκές ακτές ακόμη και την απόσταση 
μεταξύ Καντίου και Μασσαλίας. Κατά την  πορεία 
του σταθμεύει στα διάφορα σημεία των ακτών και 
συλλέγει ανθρωπογεωγραφικό υλικό. Ο Διόδωρος 
ο ςικελιώτης στο βιβλίο του (CV. 21) αναφέρει λε-
πτομέρειες των ενεργειών αυτών. από το Κάντιο 
προχώρησε προς την έλιγολάνδη (παράλια Γαλλί-
ας) και από εκεί προς τη χώρα του ηλέκτρου, τη 
Γιουτλάνδη, τη σημερινή Δανία και συνέχισε στο 
βάθος της Βαλτικής.

ςτην επιστροφή του πέρασε από τη Νορβηγία 
και ξεχειμώνιασε σε κάποιο υπήνεμο λιμάνι της 
έλιγολάνδης. Κατά τη διαδρομή αυτή, συνέχισε να 
μελετά το φαινόμενο της παλίρροιας και να κάμνει 
αστρονομικές παρατηρήσεις. Πλησιάζει και πάλι 
τη Βρεττανία και προχωρεί προς τα δυτικά παράλιά 
της. Πρέπει να προχώρησε και προς την ενδοχώρα, 
γιατί κάνει λόγο για τους τρόπους διαβίωσης των 
κατοίκων (λ.χ. τρόποι διατροφής, ήθη και έθιμα…).  
Μας πληροφορεί, ακόμη, ότι το νησί κατοικείται 

από λαούς αυτόχθονες, είναι πυκνοκατοικημένο 
και το κυβερνούν βασιλείς και αριστοκράτες και 
ότι, κατά τους πολέμους, χρησιμοποιούν άρματα, 
όπως οι αρχαίοι ήρωες των έλλήνων, κατά τον 
τρωικό πόλεμο (Διόδωρος ςικελιώτης V. 21).

Φθάνοντας στο βορειότερο μέρος της Βρετ-
τανίας, την Καλληδονία, (σημερινή ςκωτία), 
συμπλήρωσε τη μέτρηση του μήκους της νότιας 
και δυτικής ακτής της Βρεττανίας και βρήκε την 
πρώτη 75,000 στάδια και τη δεύτερη 15,000 στάδια 
(ένα στάδιο ισούται με 185,2 μίλια) που διαφέρουν 
ελάχιστα από τη σημερινή πραγματικότητα.

Έφθασε στις Ορκάδες νήσους (τις σημερινές 
Orkney) και εντυπωσιάστηκε από τα πολλά Με-
γαλιθικά Μνημεία και προσπάθησε να μάθει από 
τους κατοίκους την ιστορία τους. Προχωρώντας 
προς τα βόρεια,  πέρασε από τα νησιά Shetland και 
έφθασε στα νησιά Faroe. έκεί έμαθε ότι ένα από τα 
νησιά λέγεται Μυκήνες και ότι οι κάτοικοι ήσαν 
Μυκηναίοι. την έκτη μέρα, πλέοντας προς τα βό-
ρεια, αντίκρισε μια νήσο, την οποία αποκάλεσε βο-
ρειότερη των βρεττανίδων νήσων. τα βουνά  της 
ήσαν σκεπασμένα με χιόνι και από τις κορυφές 
των βουνών της έβγαινε φωτιά.

 Βράχοι πυρακτωμένοι έπεφταν στο νερό και η 
θάλασσα κόχλαζε. το νησί είχε και έχει 100 ηφαί-
στεια και θερμές πηγές. 

τα αέρια, που αποβάλλουν τα ηφαίστεια μαζί 
με τους υδρατμούς των θερμών πηγών, πάγωναν 
στην ατμόσφαιρα και δημιουργούσαν μια παγω-
μένη ομίχλη, που κάνει θολή την ατμόσφαιρα, γι’ 
αυτό και ο Πυθέας  ονόμασε τη νήσο θΟλη (θΟυ-
λη), τη σημερινή ισλανδία.

2 Το όνομα Κορνουάλη είναι ελληνικό και προέρχεται είτε από το μουσικό όργανο Κόρνο-αλόι (σχήμα κέρατος) είτε από τον 
κόρνο και το άλς-αλός (που σημαίνει θάλασσα).
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Περιέπλευσε την θολή προς τις βόρειες ακτές 
και βρήκε τη θάλασσα παγωμένη, τη λεγόμενη 
Πεπηγυΐα ή Κρονία θάλασσα.

ςτη θολή η διάρκεια της νύχτας είναι 2-3 
ώρες. Πρέπει να προχώρησε μέχρι του αρκτικού 
Κύκλου, όπου η  διάρκεια της ημέρας είναι 24 ώρες 
και ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου είναι πά-
ντοτε ορατός. Έφτασε μέχρι τη Γροιλανδία, γιατί 
στα Β.Δ. της χώρας αυτής βρίσκεται σήμερα ακό-
μη μια πόλη με το όνομα θολή (θούλη).

από εκεί επιστρέφει στη Βρεττανία, προχωρεί  
προς τα ανατολικά της παράλια, μετράει το μήκος 
των ακτών που το βρίσκει 20,000 στάδια. Προ-
χωρεί προς τη θάλασσα της Μάγχης, φθάνει στα 
Γάδειρα και τις ηράκλειες ςτήλες και καταπλέει 
στην πατρίδα του τη Μασσαλία.  η επιστροφή του 
κράτησε 45 μέρες.

ςτην πατρίδα του συνάντησε δυσπιστία και κα-

χυποψία. έίναι γνωστό ότι δεν έδωσε καμιά αναφο-
ρά των ανακαλύψεών του στους τιμούχους  που δεί-
χνει ότι δεν είχε καμιά υποχρέωση απέναντί τους.

Ένα χρόνο πριν πεθάνει  ο Μέγας αλέξανδρος, 
το 323 π.Χ., συγγράφει το έργο του «Γης περίοδος ή 
περί ωκεανού», το οποίο έχει χαθεί και αποσπάσμα-
τά του βρίσκονται σε βιβλία άλλων αρχαίων έλλή-
νων συγγραφέων. Ο ςτράβων (Γεωγραφία 4.5.5) 
και ο Πολύβιος (βιβλίο 34, κεφ. 5) κατηγορούν τον 
Πυθέα και τον αποκαλούν αναξιόπιστο και ψεύτη. 
η προσφορά του Πυθέα σιγά-σιγά λησμονήθηκε  
ως το 1688 μ.Χ.,  που αναγνωρίστηκε η μεγάλη του  
επιτυχία  και προσφορά. τον ονόμασαν σπουδαίο 
αστρονόμο, γεωγράφο, μαθηματικό και τολμη-
ρό θαλασσοπόρο, που αύξησε τις γνώσεις για την  
υδρόγειο και άνοιξε νέους δρόμους στο εμπόριο. 
ςωστά λοιπόν θεωρείται ένας από τους μεγαλύτε-
ρους ερευνητές της ανθρωπότητας.  ■
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l Του Σίμου Πλατή

Η ΕκκλΗΣία ΤΗΣ κύΠρού Είναί μία αΠο
ΤίΣ αρχαίοΤΕρΕΣ αύΤοκΕφαλΕΣ ΕκκλΗΣίΕΣ

ΤΟ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

πνευματική δράση της Εκκλησίας 
της Κύπρου καθώς και ο αποστολικός 
της χαρακτήρας υπήρξαν οι κυριότε-
ροι συντελεστές της αναγνώρισής της 
ως αυτοδιοικούμενης. Από τις αρχές 

όμως του 5ου αιώνα μ.Χ. η Εκκλησία της Κύπρου 
αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα. Το πατριαρ-
χείο της Αντιοχείας προσπάθησε να καταργήσει 
το αυτοκέφαλο της κυπριακής Εκκλησίας και να 
την υποτάξει σε αυτό. Το ζήτημα αυτό ταλάνισε 
την Εκκλησία 78 χρόνια και διαιρείται σε τρεις φά-
σεις.  

410 μ.χ: Οι Αντιοχείς, για να προωθήσουν τα 
σχέδιά τους, χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα το γε-

γονός ότι η Κύπρος βρισκόταν υπό την πολιτική 
διοίκηση της Αντιοχείας. Υποστήριζαν λοιπόν ότι, 
αφού ο κόμης της Αντιοχείας διόριζε το διοικητή 
της Κύπρου, έτσι έπρεπε και ο πατριάρχης Αντιο-
χείας να χειροτονεί τους Κύπριους επισκόπους. Οι 
Κύπριοι επίσκοποι αρνήθηκαν να υπακούσουν.

431 μ.χ: Την ίδια στάση τήρησαν και αργότερα, 
το 431, όταν οι Κύπριοι εξέλεξαν επίσκοπο Κων-
σταντίας και αρχιεπίσκοπο τον Ρηγίνο, χωρίς να 
δεχτούν υποδείξεις από το πατριαρχείο Αντιοχεί-
ας. Το πατριαρχείο αυτή την φορά παρενέβη με το 
πρόσχημα ότι ο εκάστοτε πατριάρχης Αντιοχείας 
είχε το προνόμιο να χειροτονεί τους υπό αυτού επι-
σκόπους. Εν τω μεταξύ ανέπτυξαν όμως και άλλη 
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δραστηριότητα οι Κύπριοι αρχιερείς. Με επικεφα-
λής το Ρηγίνο συμμετείχαν στην Έφεσο, στη Γ’ 
Οικουμενική Σύνοδο (431) και πέτυχαν την ανα-
γνώριση του αυτοκέφαλου της Εκκλησίας τους 
μέσω του ογδόου κανόνα της. 

488 μ.χ: Όμως και μετά την απόφαση της Εφέ-
σου το πατριαρχείο της Αντιοχείας δεν εγκατέλει-
ψε τις προσπάθειές του να υποτάξει την Εκκλησία 
της Κύπρου. Αυτή τη φορά με τον ισχυρισμό ότι 
οι Κύπριοι οφείλουν σε αυτό τον εκχριστιανισμό 
τους. Ο τότε αρχιεπίσκοπος Ανθέμιος βρέθηκε σε 
πολύ δύσκολη θέση. Την κατάσταση έσωσε ένα 
όραμα που είδε ο Αρχιεπίσκοπος, όπου ο Απόστο-
λος Βαρνάβας του αποκάλυψε τον τάφο του. Τελι-
κά ο τάφος του βρέθηκε στη Σαλαμίνα με το τίμιο 
λείψανό του και στο στήθος του το ιδιόγραφο κατά 
Ματθαίον ιερό και άγιο Ευαγγέλιο. Έτσι αποδεί-
χθηκε περίτρανα ο αποστολικός χαρακτήρας της 
Εκκλησίας της Κύπρου, άρα και η αυτοκεφαλία 
της. Ο Ανθέμιος μετέβη στην έδρα της αυτοκρα-
τορίας, την Κωνσταντινούπολη. Εκεί εξέθεσε την 
όλη υπόθεση στον τότε αυτοκράτορα της Κωνστα-
ντινούπολης Ζήνωνα. Συγκλήθηκε έκτακτη σύνο-
δος στη Βασιλεύουσα(488), στην οποία κλήθηκαν 
και επίτροποι του πατριαρχείου της Αντιοχείας. Η 
σύνοδος επικύρωσε τον όγδοο κανόνα της Εφέσου, 
θέτοντας τέρμα στις επιδιώξεις του πατριαρχείου 
της Αντιοχείας. Προστατεύθηκε, επικυρώθηκε 
και κατοχυρώθηκε οριστικά και αμετάκλητα το 

αυτοκέφαλο της Κυπριακής Εκκλησίας.

Οι βαθύτερες αιτίες  για την απαίτηση αυτή 
των Αντιοχέων ήταν για να εισβάλουν στα οικονο-
μικά κυρίως της Κύπρου και για να καπηλευτούν 
τα πολιτιστικά επιτεύγματα του νησιού. Επίσης 
για να ελέγχουν τόσο τα πολιτικά όσο και τα εκ-
κλησιαστικά δρώμενα του νησιού. Η σημασία της 
καθιέρωσης και της επικύρωσης του αυτοκέφαλου 
της Εκκλησίας της Κύπρου είναι ότι έθεσε οριστι-
κά τέρμα σε μια μακρόχρονη εκκλησιαστική δια-
μάχη που ταλαιπώρησε σε μεγάλο βαθμό την Εκ-
κλησία της Κύπρου. Επιπροσθέτως η καθιέρωση 
του αυτοκέφαλου για την Εκκλησία της  Κύπρου  
συνέβαλε: 

-  Στην  οριστική αποκοπή της Εκκλησίας της Κύ-
πρου από τις αιρέσεις της Ανατολής.

-  Στη διατήρηση της εθνικής και πολιτιστικής φυ-
σιογνωμίας τόσο της Εκκλησίας όσο και του νη-
σιού ολόκληρου.

-  Στην  αύξηση του κύρους της Εκκλησίας και στη 
δυνατότητα άσκησης επιρροής της στο λαό της. 

Έκτοτε μέχρι σήμερα,  ανά την ορθόδοξη οι-
κουμένη, η Εκκλησία της Κύπρου αποτελεί μια 
αναγνωρισμένη αυτοκέφαλη Εκκλησία, που δεν 
υπόκειται στα πρεσβυγενή πατριαρχεία.Μάλιστα 
με το νέο Καταστατικό της Χάρτη έχει πλήρη Ιερά 
Σύνοδο (17 συνοδικά μέλη),και μπορεί να επιλύει 
από μόνη της τα εκάστοτε προβλήματά της.

«Πρᾶγμα παρά τούς ἐκκλησιαστικούς θεσμούς καί 
τούς κανόνας τῶν ἁγίων ̓Αποστόλων καινοτομούμε-
νον, καί τῆς πάντων ἐλευθερίας ἁπτομένον, προσήγ-
γειλεν ὁ θεοφιλέστατος συνεπίσκοπος Ρηγῖνος, καί 
οἱ σύν αὐτῷ θεοφιλέστατοι ἐπίσκοποι τῆς Κυπρίων 
ἐπαρχίας, Ζήνων καί Εὐάγριος. ̔́ Οθεν, ἐπειδή τά κοι-
νά πάθη μείζονος δεῖται τῆς θεραπείας, ὡς καί μεί-
ζονα τήν βλάβην φέροντα, καί μάλιστα εἰ μηδέ ἔθος 
ἀρχαῖον παρηκολούθησεν, ὥστε τόν ἐπίσκοπον τῆς 
Ἀντιοχέων πόλεως τάς ἐν Κύπρῳ ποιεῖσθαι χειροτο-
νίας, καθά διά τῶν λιβέλλων καί τῶν οἰκείων φωνῶν 
ἐδίδαξαν οἱ εὐλαβέστατοι ἄνδρες, οἱ τήν πρόσοδον 
τῇ ἁγίᾳ συνόδῳ ποιησάμενοι, ἕξουσι τό ἀνεπηρέ-
αστον καί ἀβίαστον οἱ τῶν ἁγίων ἐκκλησιῶν, τῶν 
κατά τήν Κύπρον, προεστῶτες, κατά τούς κανόνας 
τῶν ὁσίων Πατέρων, καί τήν ἀρχαίαν συνήθειαν, 
δί  ἑαυτῶν τάς χειροτονίας τῶν εὐλαβεστάτων ἐπι-
σκόπων ποιούμενοι· τό δέ αὐτό καί ἐπί τῶν ἄλλων 
διοικήσεων, καί τῶν ἁπανταχοῦ ἐπαρχιῶν παραφυ-

λαχθήσεται· ὥστε μηδένα τῶν θεοφιλεστάτων ἐπι-
σκόπων ἐπαρχίαν ἑτέραν, οὐκ οὖσαν ἄνωθεν καί ἐξ 
ἀρχῆς ὑπό τήν αὐτοῦ, ἤ γοῦν τῶν πρό αὐτοῦ χεῖρα 
καταλαμβάνειν· ἀλλά καί τις κατέλαβε, καί ὑφ́  ἑαυ-
τόν πεποίηται, βιασάμενος, ταύτην ἀποδιδόναι· ἵνα 
μή τῶν Πατέρων οἱ κανόνες παραβαίνωνται, μηδέ ἐν 
ἱερουργίας προσχήματι, ἐξουσίας τύφος κοσμικῆς 
παρεισδύηται, μηδέ λάθωμεν τήν ἐλευθερίαν κατά 
μικρόν ἀπολέσαντες, ἥν ἡμῖν ἐδωρήσατο τῷ ἰδίῳ 
αἵματι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ πάντων 
ἀνθρώπων ἐλευθερωτής. ῎Εδοξε τοίνυν τῇ ἁγίᾳ καί 
οἰκουμενικῇ συνόδῳ, σώζεσθαι ἑκάστῃ ἐπαρχίᾳ 
καθαρά καί ἀβίαστα τά αὐτῇ προσόντα δίκαια ἐξ 
ἀρχῆς καί ἄνωθεν, κατά τό πάλαι κρατῆσαν ἔθος, 
ἄδειαν ἔχοντος ἑκάστου μητροπολίτου τά ἴσα τῶν 
πεπραγμένων πρός τό οἰκεῖον ἀσφαλές ἐκλαβεῖν. Εἰ 
δέ τίς μαχόμενον τύπον τοῖς νῦν ὡρισμένοις προκο-
μίσοι, ἄκυρον τοῦτον εἶναι ἔδοξε τῇ ἁγίᾳ πάσῃ καί 
οἰκουμενικῇ συνόδῳ». ■

Ο 8oς κανΟνας της Γ’ ΟικΟυμενικης ςυνΟδΟυ με τΟν ΟπΟιΟ
κατΟχυρώθηκε τΟ αυτΟκεφαλΟ της εκκληςιας κυπρΟυ
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l Του Δρα  Ελευθέριου Αντωνίου

Η επιτύμβια πλακα
τού γιού τού ιωαννΗ

 βαρονού τΗς μορφού
ςτΗ ροδο

Η επιτύμβια πλάκα του γιου του ιω-
άννη, βαρόνου της μόρφου, η 
οποία βρέθηκε κατά τη διάρκεια της 
ιταλοκρατίας (1912-1947) στο χώρο 
της εκκλησίας της παναγίας του 

μπούργκου στη ρόδο και η οποία εκτίθεται σήμε-
ρα στο αρχαιολογικό μουσείο, στο ιπποτικό νοσο-
κομείο της ρόδου, έχει χρονολογία 1365-1368 και 
προέρχεται πιθανότατα από κάλυμμα αρκοσολίου 
στη βόρεια είσοδο του ναού.1

Η εκκλησία, όπου και ανευρέθηκε το σημαντι-
κό αυτό αρχαιολογικό εύρημα και το οποίο σημα-
τοδοτεί τις ιδιαίτερες σχέσεις που διέπουν τα δύο 
νησιά της κύπρου και της ρόδου, είναι γοτθικής 
αρχιτεκτονικής.2 ο αρχικός τύπος είναι τρίκλιτη 

βασιλική με δύο τοξοστοιχίες από τέσσερεις κο-
λώνες και οξυκόρυφα τόξα και γενικές διαστάσεις 
27 x 36 μέτρα.  το ιερό αποτελείται από τρεις πε-
ντάπλευρες κόγχες. Όλη η εκκλησία είναι στε-
γασμένη από γοτθικά σταυροθόλια με διαγώνιες 
νευρώσεις σύνθετης διατομής.  ανάλογος, σε κάτο-
ψη τουλάχιστον, είναι ο ναός του αγίου νικολάου 
στην αμμόχωστο του 13ου αιώνα, της εποχής των 
λουζινιάν κατά την περίοδο της φραγκοκρατί-
ας στην κύπρο (1192-1489).  ςτον ίδιο τύπο αρχι-
τεκτονικής ανήκουν και οι εκκλησίες της αγίας 
ςοφίας στη λευκωσία και του μοναστηρίου του 
μπέλλα-πάις.3 

Η εκκλησία της παναγίας του μπούργκου 
(καθεδρικός ναός του Sainte Marie du Bourg) ή 

1 Ντέλλας Γ, Η Παναγία του Μπούργκου της Ρόδου, 19ο Συ-
νέδριο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας της 
Τέχνης.  Πρόγραμμα και περιλήψεις Εισηγήσεων και Ανα-
κοινώσεων, Αθήνα 1999, 86.

2 Βλ. Φώτο εκκλησίας, παράρτημα internet side. 
3 Δυστυχώς και τα τρία αυτά αξιόλογα μνημεία πολιτιστικής 
κληρονομιάς, κατακρατούνται παράνομα από τους Τούρ-
κους εισβολείς, συνεπεία της βίαιης τουρκικής εισβολής του 
1974.
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του Άστεως, κτίστηκε το 1310 στη θέση της αρχαί-
ας βυζαντινής μητρόπολης και στη συνέχεια, το 
1415, έγινε το νοσοκομείο της αγίας αικατερίνης.  
ςήμερα είναι εβραϊκό σχολείο.  είναι μεσαιωνική 
εκκλησία η οποία αναφέρεται συχνά το 1363, το 
1382, το 1432, το 1435, το 1453 και το 1522.  εί-
ναι μία από τις ιπποτικές εκκλησίες της ρόδου.  
Η εκκλησία λέγεται και παναγία του ελέους.  ο 
καθεδρικός ναός της παναγίας του μπούργκου 
βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας της αγοράς και 
(amagna et commun is platea) εξυπηρετούσε την 
πόλη των αστών.

είναι πολύ πιθανόν κύπριοι τεχνίτες να εργά-
σθηκαν στη ρόδο και το αντίστροφο, καθώς, εκτός 
από τις πολιτικές, οι οικονομικές και εμπορικές 
σχέσεις των δύο νησιών ήταν έντονες.  Η ιστορία 
του τάγματος των ιπποτών του αγίου ιωάννη των 
ιεροσολύμων εξάλλου ερμηνεύει το γεγονός αυτό.  
μετά τους αγίους τόπους, το τάγμα παρέμεινε για 
λίγα χρόνια (1192-1306) στην κύπρο, πριν εγκατα-
σταθεί οριστικά στα δωδεκάνησα.  ενώ, κατά την 
περίοδο της διαμονής των ιπποτών στη ρόδο, δια-
τηρούσαν «κομενταρία» στο κολόσσι.  Έτσι δυτι-
κά πρότυπα που εφαρμόσθηκαν στη ρόδο, το 14ο 
αιώνα, είχαν επιδράσεις της αρχιτεκτονικής των 
αγίων τόπων και της κύπρου.  αργότερα στο 15ο 
και 16ο αιώνα, οι πληροφορίες για εγκατάσταση 
κυπρίων εμπόρων στην πόλη της ρόδου πυκνώ-
νουν.4   

Ένας από τους πολλούς κυπρίους, που έφθα-
σαν στη ρόδο και έμειναν ή απεβίωσαν εκεί, ήταν 
και ο γιος του βαρόνου της μόρφου, ιωάννη 
(10/06/1366 ή 1367), πλούσιος αστός και παράγο-
ντας της ρόδου, του οποίου βρέθηκε και η ενεπί-
γραφη ταφόπλακα.5 

κατά την περίοδο της φραγκοκρατίας στην 
κύπρο (1192-1489), η επίδραση των φράγκων ήταν 
πολύ σημαντική με την επιβολή του φεουδαλικού 
συστήματος.  Ένα από τα στοιχεία που χαρακτή-
ριζαν την περίοδο αυτή είναι ότι οι αγρότες ήταν 
δούλοι των βαρόνων και των λιζίων.  ςύμφωνα 
με τον ςίμο μενάρδο6, οι δούλοι που θα παντρεύ-
ονταν ή που θα έδιναν τα ονόματα στα παιδιά τους 
έπρεπε πρώτα να πάρουν τη άδεια των βαρόνων 
και των λιζίων. 

 Η επιτύμβια πλάκα του γιου του ιωάννη βα-
ρόνου της μόρφου που ανευρέθηκε στη ρόδο, εί-
ναι άλλη μία αδιάψευστη μαρτυρία της ιδιαίτερης 
σχέσης που διέπει διαχρονικά τα δύο νησιά της 
κύπρου και της ρόδου και που τα φέρνει ακόμη 
πιο κοντά.  ■

4 Ζαχαρίας Τσιρπανλής, Ανέκδοτα Έγγραφα για τη Ρόδο και 
τις νότιες Σποράδες από το αρχείο των Ιωαννιτών Ιπποτών, 
Ρόδος 1995, 154.
5 Άννα-Μαρία Κάσδαγλη, Τρεις ταφόπλακες της Ιπποκρατί-

ας στη Ρόδο, ΑΔ Μελέτες 44-46 (1996), 191-196.  Βλ. επίσης 
Χρ. Παπαχριστοδούλου, Ιστορία της Ρόδου, Αθήνα 1994.
6 Σίμος Μενάρδος, Τοπωνυμικαί και Λαογραφικαί Μελέται, 
Αθήνα 1907,  Νέα έκδοση 2001.

Επιτύμβια πλάκα (με διαστάσεις 0,67x1,58 
μέτρα) του γιου του Ιωάννη Βαρόνου της 
Μόρφου
Φωτογραφικό αρχείο 4ης Εφορείας Βυζαντι-
νών Αρχαιοτήτων Ρόδου
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Kυκλοφόρησε πρόσφατα από το Kέ-
ντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 
το βιβλίο του Kωστή Kοκκινόφτα «H 
Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιε-
πισκοπής Kύπρου (1634-1878)». Tο βι-

βλίο αποτελείται από 500 περίπου σελίδες και πε-
ριλαμβάνει 86 έγγραφα της συλλογής του Aρχείου 
της Aρχιεπισκοπής, που σχετίζονται με τη Mονή 
Kύκκου και αφορούν την περίοδο της Tουρκοκρα-
τίας (1571-1878), ξεκινώντας από το έτος 1634, που 
χρονολογείται το παλαιότερο, και τελειώνοντας 
στο σημαδιακό έτος της καθεστωτικής αλλαγής 
του 1878, οπότε την τουρκική κατοχή του νησιού 
διαδέχθηκε η αγγλική. Tα έγγραφα, που δημοσι-
εύονται και σχολιάζονται εκτενώς, αναφέρονται 
σε ποικίλα θέματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη θέση 
της Mονής Kύκκου στο διοικητικό σύστημα της 
Kυπριακής Eκκλησίας, στις σχέσεις της με το Oι-
κουμενικό Πατριαρχείο και τις Παραδουνάβιες 
Hγεμονίες, στην εθνική, πνευματική και κοινωνι-
κή δράση των μοναχών της, τόσο στην Kύπρο, όσο 
και μακριά από αυτήν, καθώς και στη συμβολή 
της στην ανάπτυξη της παιδείας του τόπου. Αρκε-
τά από τα έγγραφα αφορούν στις δραστηριότητες 
Kυκκωτών μοναχών στο εξωτερικό και είναι απο-
καλυπτικά του σημαντικού ρόλου των Mετοχίων 
της Mονής στην Kωνσταντινούπολη, στη Mικρά 
Aσία, στη Γεωργία και στην ηπειρωτική και νη-
σιωτική Eλλάδα, για τη σύνδεση της Kύπρου με 
τους Oρθόδοξους κατοίκους των περιοχών αυτών. 
Eπίσης, μερικά από τα έγγραφα είναι αποκαλυπτι-
κά του μεγάλου σεβασμού των Kυπρίων προς τη 

θαυματουργό Eικόνα της Παναγίας της Kυκκώ-
τισσας και αναφέρονται στις λαϊκές εκδηλώσεις 
τιμής που της αποδίδονταν.  

Tο βιβλίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφά-
λαια: «H λιτάνευση της Aγίας Eικόνας», «Tο κεί-
μενο του Πατριάρχη Aλεξανδρείας Γερασίμου 
Παλλαδά», «Tα Σταυροπηγιακά Προνόμια», «Xρυ-
σόβουλλα Hγεμόνων της Bλαχίας και Mολδαβίας», 
«H προσφορά της Mονής Kύκκου στην Παιδεία», 
«H μετάβαση πρεσβείας στην Kωνσταντινούπολη 
το 1870», «H διαθήκη του Eπισκόπου Tριμυθού-
ντος Xρυσάνθου», «O Πρωτοσύγκελλος Γρηγό-
ριος Σιναΐτης», «Φυλάκιση μοναχών στη Mονή 
Kύκκου», «Tο Mετόχιο του Kαραβά» και «Προσω-
πογραφία Kυκκωτών Mοναχών». Στο τελευταίο 
κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στη ζωή των 
Mητροπολιτών Aγκύρας Σεραφείμ Πισσιδείου 
(1779-1783), Kώου Παγκρατίου (1843-1853), Kυ-
ρηνείας Xαραλάμπους (1824-1844) και Kυρηνείας 
Mελετίου Mυριανθέα (1872-1878), οι οποίοι είχαν 
διατελέσει Kυκκώτες μοναχοί,  των Hγουμένων 
της Mονής Nεοφύτου (1826-1861) και Σωφρονί-
ου (1862-1890), των Kυκκωτών Aρχιμανδριτών 
Aγαθαγγέλου, Iωακείμ, Mακαρίου, Mελετίου και 
Παναρέτου, των Iερομονάχων Δοσιθέου και Λαυ-
ρεντίου Mυριανθέα, καθώς και του Oικονόμου Xα-
ρίτωνος, οι οποίοι έδρασαν στα χρόνια της Τουρ-
κοκρατίας. H έκδοση συμπληρώνεται με Πίνακες 
Oικουμενικών Πατριαρχών, Aρχιεπισκόπων Kύ-
πρου και Hγουμένων της Mονής Kύκκου για την 
υπό εξέταση περίοδο, Γλωσσάρι, Aρχειακές Πηγές, 
Bιβλιογραφία και Eυρετήριο.  ■

NEA EKΔOΣH TOY KENTPOY 
MEΛETΩN IEPAΣ MONHΣ KYKKOY
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

GRATIAS AGIT

Μ ε το Bραβείο Gratias Agit, που 
απονέμει η Κυβέρνηση της Δη-
μοκρατίας της Τσεχίας σε εξέ-
χουσες προσωπικότητες και ορ-
γανισμούς, τιμήθηκε ο συμπα-

τριώτης μας  ιστορικός ερευνητής Δρ Αντώνης 
Πρωτοπαπάς. Η τελετή της βράβευσης πραγματο-
ποιήθηκε  στις 14 Οκτωβρίου στο Czernin Palace 
στην Πράγα και η απονομή έγινε από τον Υπουργό 
Εξωτερικών της χώρας Κάρελ Σβάρτεμπεργκ. 

Η βράβευση αποτελούσε αναγνώριση της  ουσι-
αστικής και έμπρακτης συμβολής του τιμωμένου 
στην προαγωγή του Τσέχικου πολιτισμού καθώς 
και στη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των λαών 
της Τσεχίας και της Κύπρου. 

Το σκεπτικό της απονομής του βραβείου περι-
έχεται παραστατικά στην εισαγωγική ομιλία του 
πρώην Πρέσβη Γιαν Μπόντι, ο οποίος, μεταξύ άλ-
λων, τόνισε ότι σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ο 
Δρ Αντώνης Πρωτοπαπάς «ενδιαφερόταν για την 
ιστορία της Τσεχίας και των σχέσεων μεταξύ Τσε-
χίας και Κύπρου» και «παραμένει ένθερμος υπο-
στηρικτής του τσέχικου πολιτισμού και της ιστο-
ρίας της χώρας μας».

Το βραβείο Gratias Agit, που δίδεται από την 
Τσεχική Κυβέρνηση κατ’ έτος, έχει καταστεί θε-
σμός, και συνιστά σημαντική διάκριση προς τους 
ανθρώπους εκείνους που έχουν τάξει ως σκοπό της 
ζωής τους την προσφορά υπηρεσιών για το καλό 
της κοινωνίας και για την προαγωγή της φιλίας 

και κατανόησης ανάμεσα στα έθνη, όπως και την 
προώθηση του καλού ονόματος της Δημοκρατίας 
της Τσεχίας ανά τον κόσμο. 

Ο τιμώμενος σπούδασε Κοινωνιολογία και Πο-
λιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Καρό-
λου στην Πράγα, από όπου έλαβε και το διδακτο-
ρικό του, ενώ διετέλεσε διευθυντής του Τμήματος 
Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων Κύπρου και σύμβουλος σε θέμα-
τα που αφορούν στην εργασιακή απασχόληση και 
στην αποκατάσταση των αναπήρων διεθνώς. 

Επίκεντρο της ιστορικής του έρευνας είναι ο 
μεσαιωνικός τσέχικος πολιτισμός και ειδικά το Κί-
νημα των Χουσιτών. Οι Χουσίτες ή Ουσσίτες ήταν 
οι οπαδοί του Χριστιανικού κινήματος που ακο-
λουθούσε τις διδασκαλίες του Τσέχου μεταρρυθ-
μιστή Γιαν Χους, (1369-1415), ο οποίος ήταν ένας 
από τους πρόδρομους της Μεταρρύθμισης. Οι Χου-
σίτες ενδιαφέρθηκαν για κοινωνικά ζητήματα και 
ενίσχυσαν την Τσεχική εθνική συνείδηση.  Συνέ-
γραψε βιβλίο με τίτλο «Το Κίνημα των Χουσιτών 
και η Κωνσταντινούπολη».Το δεύτερο βιβλίο του 
αναφέρεται στο φιλόσοφο διαφωτιστή Ιερώνυμο 
τής Πράγας, ακολουθούμενο από το «Κύριλλος και 
Μεθόδιος ανάμεσα στους Σλάβους». Ο Δρ Αντώνης 
Πρωτοπαπάς είναι μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής 
Κύκκου ενώ ιστορικές μελέτες του δημοσιεύονται 
κατά καιρούς στο περιοδικό μας, «Ενατενίσεις».  ■
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l Του Σάββα Παύλου
Φιλολόγου – Ερευνητή Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ
ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ο λα πια, κρατικές, κομματικές, προ-
σωπικές απόψεις και πιστεύω, 
έχουν κέντρο της προσοχής τους 
την τηλεοπτική εμφάνιση, όλα 
πια επιζητούν την τηλεοπτική 

κάλυψη, στοχεύουν και προσδοκούν στον χρό-
νο τον τηλεοπτικό που θα τα εμφανίσει και θα τα 
προβάλλει, συντείνοντας έτσι στην εγκαθίδρυσή 
τους μέσα στο κοινωνικό σώμα. Ακόμα και η λο-
γοτεχνική παραγωγή έχει επηρεαστεί από την τη-
λεόραση τόσο που διαβάζοντας αρκετά σύγχρονα 

πεζογραφήματα διαβλέπεις όχι την πεζογραφική 
οργάνωση του υλικού από τον συγγραφέα αλλά 
την υπακοή του στον τηλεοπτικό φακό. Τα πεζά 
γράφονται σαν να απευθύνονται στη σκηνοθεσία 
της τηλεόρασης, γράφονται με τις δομές της τη-
λεοπτικής σειράς, με γωνίες λήψεις, με οικονομία 
υλικού που προορίζονται για σίριαλ.

Πριν από λίγα χρόνια, ο Χανς Μάγκνους 
Εντσενσμπέργκερ, ένας από τους γνωστότερους 
σύγχρονους θεωρητικούς, γράφοντας για τη δύ-
ναμη της τηλεόρασης και τη σύνδεσή της με την 
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πολιτική πρακτική, ανέφερε και τα ακόλουθα: «Η 
απαγωγή του Αμερικανού πρεσβευτή στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο [από αντάρτες των πόλεων] προγραμμα-
τίστηκε με προοπτική την απήχηση που θα είχε 
από τα μέσα επικοινωνίας. Ήταν μια τηλεοπτι-
κή παραγωγή». Οι αντάρτες των πόλεων ήθελαν 
να στείλουν ένα μήνυμα και να κάνουν γνωστές 
τις θέσεις τους.  Αν και αποκλεισμένοι από τα τη-
λεοπτικά κανάλια όμως τα εξανάγκασαν να τους 
θέσουν κέντρο της προσοχής τους και να τους δώ-
σουν κάλυψη δημιουργώντας το γεγονός της απα-
γωγής.

«Τηλεοπτική παραγωγή» ήταν και η επέλα-
ση επί των διδύμων πύργων της Νέας Υόρκης. Θα 
πρόσθετα μάλιστα: η σημαντικότερη τηλεοπτική 
παραγωγή από την ανακάλυψη της τηλεόρασης 
μέχρι σήμερα. Με πραγματικά σκηνικά αξίας εκα-
τοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων και με πραγμα-
τικά θύματα που έφτασαν τις τέσσερις, περίπου, 
χιλιάδες νεκρούς. Ο ιθύνων νους που οργάνωσε 
την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 
είχε οργανώσει καλά το σενάριο των γεγονότων με 
άξονα την τηλεοπτική αποτύπωση.  Όπως πράγ-
ματι έγινε, έτσι, σήμερα, η εικόνα των αεροπλά-
νων που εφορμούν, και η κόλαση που ακολουθεί, 
προβάλλονται από ποικίλες γωνίες λήψης γιατί 
αποτυπώθηκαν από διάφορες πλευρές, προβάλλο-
νται συνεχώς. Από τις 11 Σεπτεμβρίου μέχρι σή-
μερα η εικόνα μεταδόθηκε χιλιάδες φορές στους 
τηλεοπτικούς δέκτες, από όλα τα κανάλια και έχει 
σφηνωθεί στο μυαλό δισεκατομμυρίων τηλεθεα-
τών με ανεξίτηλη εγγραφή δέους και φρίκης.

Ο ιθύνων νους που οργάνωσε την επίθεση και 
την τηλεοπτική κάλυψή της ήθελε να εκπέμψει 
ένα μήνυμα και ο τρόμος που ήθελε να μεταδώ-
σει έχουν επιτευχθεί. Αν προσπαθούσε, με άλλους 
τρόπους, να πετύχει το ισοδύναμο μηνύματος και 
τρόμου, θα χρειαζόταν στρατιές προπαγανδιστών 
και ενόπλων, άπειρες σκηνές και γεγονότα σε όλα 
τα πλάτη και μήκη της γης. Η τηλεοπτική αυτή 
παραγωγή τα πέτυχε όλα διαμιάς με ελάχιστα μέσα 
και σε σύντομο χρόνο. Ο πολύς Ουμπέρτο Έκο 
την έχει μάλιστα κοστολογήσει. Σε σχετικό δη-
μοσίευμά του ανέφερε ότι με  την επίθεση στους 
δίδυμους πύργους και την εικόνα που έδωσαν τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, έγινε δωρεάν διαφήμι-
ση δισεκατομμυρίων δολαρίων στον Μπιν Λάντεν 
και τις απόψεις του. Το θέμα όμως έχει και τόσες 
άλλες πλευρές, πέραν από τις λογιστικές του διά-
σημου Ιταλού συγγραφέα. 

Ως αντίστιξη στα προηγούμενα, και με την ευ-

καιρία των 55 χρόνων από τη θυσία του Αυξεντίου, 
θα πρέπει να θυμηθούμε εδώ και μια αποτυχημένη 
προσπάθεια να στηθεί μια τηλεοπτική και κινημα-
τογραφική παραγωγή στο νησί μας. Πρωτεργάτης 
και ιθύνων νους η αγγλική αποικιοκρατία. Όταν, 
λοιπόν, το 1957, οι Άγγλοι, ύστερα από προδοσία, 
μαθαίνουν τη θέση που είχε το  κρησφύγετο του 
Γρηγόρη Αυξεντίου, τρίβουν τα χέρια από χαρά, 
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη σίγουρη επι-
τυχία τους όσο το δυνατό καλύτερα.

Καλούν οι ίδιοι τους Κύπριους και ξένους δη-
μοσιογράφους, που συνήθως τους απέφευγαν ή 
προσπαθούσαν να τους κρατήσουν μακριά από 
τη ζώνη επιχειρήσεων γιατί μπορούσαν να παρα-
στούν μάρτυρες των βρετανικών βιαιοτήτων εις 
βάρος του κυπριακού ελληνισμού. Τους καλούν 
λοιπόν και τους διευκολύνουν στην πορεία τους 
προς την περιοχή του Μαχαιρά. Ταυτόχρονα ορ-
γανώνουν καλύτερα το κινηματογραφικό τους 
συνεργείο. Η βρετανική αποικιοκρατία στήνει μια 
τηλεοπτική και κινηματογραφική παραγωγή, τη 
μεγαλύτερη επιτυχία της εναντίον του αγώνα.
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Η κάμερα θα καταγράψει και από κοντά, οι φω-
τογραφικές μηχανές θα απαθανατίσουν και τα δη-
μοσιογραφικά σημειωματάρια θα περιγράψουν το 
αναμενόμενο. Δηλαδή: ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ, ο 
περίφημος Γρηγόρης Αυξεντίου, με σκυφτό το κε-
φάλι και με τα χέρια ψηλά, να παραδίδεται.

Και αμέσως μετά αξιοποίηση του συμβάντος. 
Να μεταδοθεί αυτό παγκοσμίως, τηλεοπτικά και 
από τα κινηματογραφικά επίκαιρα, για να μάθει 
όλος ο κόσμος για το θρασύδειλον κάποιων που θέ-
λησαν να τα βάλουν με την πανίσχυρη Βρετανική 
αυτοκρατορία, να μεταδοθεί επίσης και να προβλη-
θεί στον κυπριακό ελληνισμό για να του κόψει τα 
φτερά, για να τον κάνει να νιώσει ταπεινωμένος, 
ανίσχυρος και τιποτένιος. Μάθημα και σ’ αυτόν να 
υποκύψει και να τα παρατήσει.

Όλα λοιπόν έτοιμα για την ανάδειξη του βρε-
τανικού μεγαλείου. Κάτι όμως χαλά το παιγνίδι 
και ανατρέπει την προγραμματισμένη επιτυχία, 
κάτι που δεν υπολόγισε η βρετανική δολιότητα. 
Κι αυτό ήταν η ελληνική παιδεία και η ηρωική 
απόφαση του Γρηγόρη που την είχε λάβει από την 
αρχή του αγώνα, γιατί ο Αυξεντίου ήταν έτοιμος 
από καιρό. Κι έτσι αντί να καταγράφεται η επιτυ-
χία του βρετανικού λέοντα αποτυπώνεται η μιζέ-
ρια του, η δειλία και η μικροπρέπειά του και ταυ-
τόχρονα αποτυπώνεται το μεγαλείο ενός ανδρός 
προς δόξαν των Ελλήνων. Βλέπουμε λοιπόν τον 

μοναχικό αγώνα του Αυξεντίου, το πολύωρο της 
μάχης, το πλήθος του αποικιοκρατικού στρατού 
που όμως είναι ανίκανο να εξουδετερώσει έναν μα-
χητή που αντιστέκεται παληκαρίσια.

Ακόμη η εικονοληπτική  μηχανή αποτυπώνει 
τον πλήρη εξευτελισμό της αποικιοκρατίας. Αρ-
κετά δοχεία με βενζίνη να φορτώνονται σε ελικό-
πτερο για να καταβρέξουν τον χώρο του κρησφυ-
γέτου και να κάψουν ζωντανό τον αγωνιστή που 
δεν τολμούσαν να πλησιάσουν. Κάτι δηλαδή ανεπί-
τρεπτο για έναν τακτικό στρατό ο οποίος, σύμφω-
να με τους κανόνες, έπρεπε να εξουδετερώσει τον 
αντιστεκόμενο με συμβατικά όπλα.  Πλήρης λοι-
πόν αντιστροφή. Οι προσπάθειες των Άγγλων, για 
κάλυψη, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, των 
επιχειρήσεων του Μαχαιρά, παραμένουν σήμερα 

τεκμήρια του ελληνικού ηρωισμού, διαχρονική 
κατάθεση για το ύψος της θυσίας του Αυξεντίου, 
αποτύπωση του πνεύματος μιας εποχής.

Δεν είναι τυχαία η προσπάθεια υπονόμευσης 
του κύρους του αγώνα του 55 – 59 που επιχει-
ρείται κάθε λίγο τα τελευταία χρόνια. Ο αγώνας 
αυτός αποτελεί το ατίθασο μέρος της κυπριακής 
ιστορίας, δημιουργεί αισθήματα περηφάνιας, δί-
νει θάρρος και κουράγιο. Και πολλοί θέλουν να 
προαγάγουν το μοντέλο το Κύπριου που πρέπει 
να διακρίνεται για την κακομοιριά του, χωρίς 
έπαρση και ανάταση.  ■
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ευτέρα, 20 Οκτωβρίου 1868, χωριό 
Πολιτικό της περιοχής Ορεινής Λευ-
κωσίας. Η Οθωμανική κατοχή της 
Κύπρου διάγει την τελευταία δεκαε-
τία της. Μετά μάλλον από επώδυνο 
τοκετό γεννήθηκε ο Ιωάννης Δημη-

τρίου. Λεχώνα και νεογνό φαίνεται δεινοπάθησαν. 
Η επιβίωση του βρέφους ήταν αμφίβολη. Ιατρική 
παροχή ανύπαρκτη ως αδιανόητη. Μόνη φροντί-
δα η πρακτική μαία με τα γιατροσόφια, γνώσεις 
που αποκτήθηκαν εμπειρικά από γενεά σε γενεά. 
Η επιβίωση  του νεογέννητου Ιωάννη εξαιρετικά 
δύσκολη. Τελευταία καταφυγή η Παναγία. Έτσι 

για τη σωτηρία του αφιέρωσαν το παιδί, το έταξαν 
κατά το απλοϊκότερο, στην Παναγία του Κύκ-
κου. Φαινόμενο σύνηθες σε παλαιότερες εποχές, 
που στις μέρες μας τείνει να εκλείψει. Σε στιγμές 
δύσκολες, όπου οι ανθρώπινες δυνατότητες εξα-
ντλούνται, ο κόσμος δεν έχει άλλη καταφυγή 
παρά τις ιαματικές ιδιότητες των αγίων της πίστης 
του. Ξεχωριστή θέση στους χριστιανούς κατέχει η 
Παναγία, η οποία, ως μάνα του εναθρωπήσαντος 
Θεού, κατανοεί πληρέστερα τον ανθρώπινο πόνο. 

Εξέχουσα θέση ανάμεσα στον λαό, κύρια στην 
περίοδο της ύστερης τουρκοκρατίας, κατέχει η 
Παναγία του Κύκκου, η οποία επιδέχεται πανορ-

Έταξά τον εις Κύκκον 
δια να ζήση ...

l Του Στυλιανού Περδίκη
Διευθυντή Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου
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θόδοξης τιμής και ευλάβειας. 
Τελικά ο νεογέννητος Ιωάν-
νης τα κατάφερε και επιβίωσε. 
Δέκα χρόνια μετά τη γέννηση 
του Ιωάννη, άτομο μάλλον 
του στενού περιβάλλοντός 
του αποφασίζει να ανηφορίσει 
στα κακοτράχαλα βουνά του 
Τροόδους, στο μοναστήρι της 
Παναγίας του Κύκκου, για να 
προσκυνήσει την εικόνα της 
Κυκκώτισσας. Τότε το ταξίδι 
στη Μονή της Παναγίας του 
Κύκκου δεν ήταν εύκολη υπό-
θεση. Επιστρέφοντας πίσω στο 
χωριό του, το Πολιτικό, ο προ-
σκυνητής δεν ησυχάζει. Τόσο 
εύχαρις αισθάνεται, που θέλει 
το ευτυχές αυτό γεγονός, το 

θαύμα, να διασωθεί από την 
ανθρώπινη λήθη, και να γνω-
στοποιείται εσαεί στους αν-
θρώπους, μια άλλη μορφή έκ-
φρασης ευχαριστίας προς την 
Κυκκώτισσα Παναγία. 

Κατασκευάζει λοιπόν, ενα 
χρόνο μετά το προσκύνημα 
(1879), και τοποθετεί σε θήκη 
πάνω από τη θύρα της πλινθό-
κτιστης οικίας του στο Πολι-
τικό ορθογώνια λιθανάγλυφη 
πλάκα με επιγραφή. Η από 
κυπριακό ασβεστόλιθο πλάκα 
έχει διαστάσεις  23,5Χ17,5 και 
πάχος 5 εκ.  Περιμετρικά φέρει 
πλαίσιο με γλυπτό διάκοσμο, 

απαρτιζόμενο από ρόμβους και 
τεθλασμένες γραμμές.1 Πεπλα-

Η Μονή Κύκκου στις αρχές του 20ού αιώνα

Η Πλάκα με την αφιερωματική 
επιγραφή. Διαστάσεις: 23,5 Χ 
17,5Χ 5 εκ.

1 Την υπόδειξη της ύπαρξης της ενεπίγραφης πλάκας στην 
οικία του Γεώργιου Αποστόλου στο Πολιτικό την οφείλω 

στον αρχιτέκτονα – ερευνητή Διομήδη Μυριανθέα, τον οποίο 
και θερμά ευχαριστώ.
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τυσμένος εσώγλυφος σταυρός βρίσκεται στο μέσο 
του πάνω μέρους. Εκατέρωθεν της κάθετης κεραί-
ας του σταυρού χαράσσεται η συντομογραφία: «ΙC/
ΧΡ/ΝΗ/ΚΑ» (Ιησούς Χριστός Νικά). Στον υπόλοι-
πο χώρο σε οκτώ οριοθετημένες γραμμές με μικρο-
γράμματη γραφή δίδεται ταπεινά και περιεκτικά 
το συμβάν: «1868 Ο8βρίου / 20 ιμέρα Δευτέρα εγε-
νή/θην ο Ιοάνης Δημητρίου κ /  Όταν εγενήθην ετά-
ξαν τον εις / κηκκον δια να ζήση κ εις / 1878 επίγα εις 
την χάρ/υν της Παναγίας του κηκκου. /1879». (1868 
Οκτωβρίου  / 20, ημέρα Δευτέρα εγεννή/θην ο Ιω-
άννης Δημητρίου και, / όταν εγεννήθην, ετάξαν 
τον εις / Κύκκον, δια να ζήση και εις / 1878 επήγα εις 
την χάρ/ιν της Παναγίας του Κύκκου. 1879). Η κα-
θαυτό σχέση του νεογέννητου Ιωάννη με τον άν-
θρωπο, που πραγματοποίησε το τάμα στο μοναστή-
ρι του Κύκκου, μέσα από τις ελάχιστες γραμμές της 
επιγραφής δεν αποσαφηνίζεται. Τον μικρό Ιωάννη 
Δημητρίου άλλοι τον έταξαν στον Κύκκο, και όχι 
ο ανώνυμος σε μας προσκυνητής και στη συνέχεια 
δημιουργός της ενεπίγραφης πλάκας. Αναμφίβο-
λα όμως ο προσκυνητής έτρεφε ξεχωριστή αγάπη 
για τον Ιωάννη. Αδιευκρίνιστη επίσης μένει και η 
τύχη της μητέρας του Ιωάννη. Έζησε ή όχι μετά 
τον τοκετό; Τα χρόνια παρήλθαν, το υπόλοιπο του 
βίου του Ιωάννη, των γονέων του και του προσκυ-
νητή μας είναι άγνωστα, αναμφίβολα εξέλιπαν 
των ανθρωπίνων, πληρώνοντας το κοινό χρέος. 
Η λήθη επικάλυψε το πέρασμά τους από αυτό τον 

κόσμο. Κανείς 
σήμερα δεν 
τους θυμάται 
στην κοινότη-
τα του Πολιτι-
κού Ορεινής. 

Ούτε ο σημερινός ιδιοκτήτης της παλαιάς οικί-
ας κ. Γεώργιος Αποστόλου, που την κληρονόμησε 

από τον πατέρα του. Αντιπαλεύουν τη λήθη του 
χρόνου οι ελάχιστες γραμμές, που χαράχτηκαν με 
ελληνική γραφή στη μαρμάρινη πλάκα.

Το ίδιο έτος 1878, που ο άγνωστος σε μας χρι-
στιανός αναβαίνει για προσκύνημα στο μοναστήρι 
του Κύκκου, και έμπρακτα να ευχαριστήσει την 
Ελεούσα του Κύκκου για τη σωτηρία του δεκά-
χρονου πλέον Ιωάννη, τερματίζεται αναίμακτα η 
Οθωμανική κατοχή (1571 – 1878) της Κύπρου. Το 
νησί παραχωρείται στους Βρεταννούς, για να αρ-
χίσει μια άλλη κατοχή, η Αγγλική (1878 – 1960). 
Τρεις αιώνες πριν (στα 1570) μια άλλη αφιέρωση 
προς την Παναγία του Κύκκου συμπίπτει με την 
καθόλα αιματηρή έναρξη της Τουρκοκρατίας στην 
Κύπρο (1571 -1878). Μετά την άλωση της Λευκω-
σίας από τους Οθωμανούς Τούρκους (9 Σεπτεμβρί-
ου 1570) οι κατακτητές εισέβαλαν στην τειχισμένη 
πόλη και, πέραν των λεηλασιών και βιαιοτήτων, 
κατέσφαξαν και τον άμαχο πληθυσμό. Γράφει σχε-
τικά ο Άγγελος Καλλέπιος, αυτόπτης μάρτυρας 
των γεγονότων: «Οι νικητές συνέχεια έκοβαν τα 
κεφάλια από τις ηλικιωμένες γυναίκες... της μητέ-
ρας μου Λουκρητίας Καλλέπια της έκοψαν το κε-
φάλι πάνω στα γόνατα της υπηρέτριάς της. Έσχι-
ζαν τα βρέφη μέσα στα σπάργανα, αρπάζοντάς τα 
από τα στήθη της μάνας τους, μερικά τα έσπαζαν 
ρίχνοντάς τα στο πάτωμα, και άλλα τα κτυπού-
σαν στον τοίχο, κρατώντας τα από τα πόδια. Λεη-
λάτησαν τις εκκλησίες, έκαψαν τις άγιες εικόνες, 
βεβήλωσαν τους τάφους και αιχμαλώτισαν όσους 
κατέφυγαν στις εκκλησίες».2 Μέσα σε όλο αυτό 
τον χαλασμό, «τότε που τα αυλάκια της πόλης 
(Λευκωσίας) είχαν πλημμυρίσει από το αίμα, τότε 
που μοχθηροί Τούρκοι στρατιώτες κατέσφαξαν 
και έπνιξαν στο αίμα όλους όσους έβρισκαν μπρο-
στά τους, ένα παιδί δώδεκα χρονών σώθηκε από τη 
βιαιότητα των Τούρκων στρατιωτών χάρις στη μη-
τέρα του. Όταν η μητέρα του βρέθηκε αντιμέτωπη 
με κάποιον Τούρκο στρατιώτη, ο οποίος είχε κάπως 
λιγότερο άγριες διαθέσεις, έπεσε και κάλυψε με το 
σώμα της τον γιο της, και με προσευχές και ικεσίες 
και δάκρυα κατόρθωσε να τον σώσει από τον θάνα-
το. Για να ευχαριστήσει τότε η μητέρα του τον Θεό 
σχετικά με τη σωτηρία του γιου της, τον έταξε να 
υπηρετήσει τον Θεό, και χωρίς χρονοτριβή αυτός 
πήγε και έγινε καλόγερος στο μοναστήρι της Πα-
ναγίας του Κύκκου». Την πιο πάνω ιστορία τη διη-
γήθηκε ο ίδιος ο μοναχός σε ηλικία 119 ετών, όταν 
ακόμη υπηρετούσε στη Μονή Κύκκου ως απανδό-

Η Είσοδος 
της οικίας 
του Γεώργιου 
Αποστόλου 
στο Πολιτικό 
όπου διακρί-
νεται η θήκη 
με την ενεπί-
γραφη Πλάκα

2  Παυλίδης Άντρος, Η Κύπρος ανά τους αιώνες, Λευκωσία 1993, τόμ.Α’, σ. 371.
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χος, στον Άγγλο πρόξενο και περιηγητή Πωλ Ρικώ 
στα 1678.3  

Αναφερθήκαμε σε δύο μόνο αφιερώσεις – τα-
ξίματα στην Παναγία του Κύκκου, από τις εκα-
τοντάδες, που μπορεί κάποιος να εντοπίσει και να 
καταγράψει. Δύο ταξίματα, που χρονικά συμπτω-
ματικά έχουν να κάνουν με την έναρξη και λήξη 
της τουρκοκρατίας (1571 – 1878) στη νήσο Κύπρο.

Η αφιέρωση – τάξιμο μικρών παιδιών ήταν 
ευρέως διαδεδομένη και στις απέναντι περιοχές 
της Μικράς Ασίας, όχι μόνο στα παράλια, αλλά 
και στην ενδοχώρα της Καππαδοκίας, όπου το 
χριστιανικό στοιχείο άκμαζε στις παμπάλαιες πα-
τρογονικές του εστίες μέχρι την ανταλλαγή των 
πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος – Τουρκίας, που 
ήταν απότοκο της Μικρασιατικής καταστροφής 

του 1922. Η Παναγία του Κύκκου έχαιρε ιδιαίτε-
ρης εκτίμησης. Κατά εκατοντάδες οι προσκυνητές 
συνέρρεαν στην Κύπρο, για να προσκυνήσουν τη 
θαυματουργή εικόνα της Κυκκώτισσας, που σύμ-
φωνα με την παράδοση ζωγραφίστηκε από τον ίδιο 
τον απόστολο Λουκά, ενόσω η Παναγία βρισκόταν 
στη ζωή. Μαζί τους προσκόμιζαν και τις ποικίλες 
αφιερώσεις προς τη Θεοτόκο. Αρκετά διαδεδομένη 
ήταν η συνήθεια του σκλαβώματος – ταξίματος μι-
κρών παιδιών στην Κυκκώτισσα Παναγία. Βρέφη, 
τα οποία ήταν ιδιαίτερα ανήσυχα, δύστροπα, υπερ-
κινητικά, δύσκολα στον ύπνο και το φαγητό, τα 
θεωρούσαν προβληματικά και τα έταζαν, ή κατά 
τη λαϊκή ρήση τα σκλάβωναν στην Παναγία του 
Κύκκου. Οι πιο εύποροι μάλιστα γονείς, ως απτή 
ένδειξη αυτού του σκλαβώματος στην Παναγία, 
περνούσαν στον λαιμό του παιδιού κάτι σαν περι-
λαίμιο, ασημένιο κρίκο. Όταν το παιδί μεγάλωνε 
και οι βρεφικές δυστροπίες το εγκατέλειπαν, θεω-
ρούσαν ότι επενέργησε πάνω του θεραπευτικά η 
χάρις της Παναγίας. Τότε το έφερναν για προσκύ-
νημα στο μοναστήρι της Παναγίας του Κύκκου, 
όπου, ως ελάχιστη ευγνωμοσύνη, άφηναν μπρο-
στά στο εικόνισμά της τον ασημένιο κρίκο. 

Τέτοιοι αργυροί κρίκοι ή στεφάνια σκλαβώ-
ματος διασώζονται μέχρι τις μέρες μας, και εκτί-
θενται στο Μουσείο της Μονής Κύκκου, παραπέ-
μποντας στην άδολη πίστη, κύρια των Μικρασια-
τών χριστιανών. Τόσο ταυτίστηκε η Κυκκώτισσα 
Παναγία με αυτού του είδους τα θαύματα, ώστε 
αυτό πέρασε και στη θρησκευτική μεταβυζαντινή 
εικονογραφία. Ενδεικτικό είναι χαρακτηριστικό 
ολοσέλιδο χαρακτικό, το οποίο κοσμεί την τέταρτη 
έκδοση της «Περιγραφής της Μονής του Κύκκου», 
που τυπώθηκε στη Βενετία στα 1816.  ■

Επιζωγραφισμένο χαρακτικό  με απεικό-
νιση του ξεσκλαβώματος παιδιών αφιερω-
μένων στην Παναγία του Κύκκου. (Βενετία 
1816). Στην πάνω αριστερή γωνία της εικό-
νας της Παναγίας διακρίνεται χαρακτηριστι-
κός κρίκος – στεφάνι σκλαβώματος

Αργυροί κρίκοι σκλαβώματος παιδιών

3  Παυλίδης Άντρος, Η Κύπρος ανά τους αιώνες μέσα από κείμενα ξένων επισκεπτών της, Λευκωσία 1994, τόμ. Β’, σ. 642.
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l Του Γιώργου Πέτρου
Κοινωνιολόγου Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης
 Ιεράς Μονής Κύκκου

Ζ ούμε την κρισιμότερη καμπή του αιώ-
να, την πιο αντιφατική και δύσκολη. 
Με μια αλματώδη, κυριολεκτικά κάθε 
λεπτό, έκρηξη της τεχνολογίας, αύξη-
ση των ευκαιριών για τα άτομα και της 

συνεργασίας κρατών και παράλληλα την καταβα-
ράθρωση του ανθρώπινου προσώπου.  Γιατί με την 
εξάπλωση των μέσων επικοινωνίας, είναι γενικά 
παραδεκτό ότι έχουν δημιουργηθεί πρότυπα που 
κάθε άλλο προς μίμησιν είναι.  

Η λαχτάρα της προβολής οδηγεί σε κάθε είδους 
επινόηση και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια διασύρε-
ται.  Είτε για λόγους εντυπώσεων, είτε για εξασφά-
λιση εσόδων, ή για προσπορισμό άλλων ωφελειών.  
Οδηγείται ο απλός άνθρωπος, με τα λίγα μέσα, 
συνεχώς, με την αδιάκοπη προβολή του πλούτου, 
του lifestyle, της πανάκριβης ζωής, σε αισθήματα 
μειονεξίας που τον εξωθούν, ή στην εξασφάλιση με 
κάθε τρόπο των απαραίτητων για μια ζωή στη χλι-
δή, ή στην κατάθλιψη.  Γιατί εκείνοι να ζουν έτσι, 
κι εγώ  όχι;

Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν γινό-
ταν τέτοια χρήση ψυχοφαρμάκων και ουσιών που 
να οδηγούν στη λήθη, τη διαγραφή μιας καθημερι-
νότητας η οποία δεν ικανοποιεί.

Η συγκέντρωση εξάλλου του παγκόσμιου 
πλούτου από τους ελάχιστους, οδήγησε σε κρίση 
οικονομική που παρόμοια δεν έζησε ο πλανήτης 
από το 1929, με το μεγάλο κραχ της Γουώλ Στρητ.  
Αποτέλεσμα, όπως και τότε, ακόμα και αυτοκτο-
νίες.  Εξαιρέσεις ναι, αλλά υπάρχουν.  Ο κανόνας 
είναι η δυσπραγία που οδηγεί καθημερινά, χωρίς 
υπερβολή στον περιορισμό των εξόδων, της ψυ-
χαγωγίας, των κοινωνικών ανταλλαγών.  Οι επι-
πτώσεις τεράστιες. Ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν 
το φάσμα της πείνας, σε μια ηλικία που θα πρέπει 
ν’ απολαμβάνουν κάποια σιγουριά στην ανταπόδο-
ση των κόπων τους.  Οικογένειες και κράτος αδυ-
νατούν να παρέχουν χρήμα και χρόνο αρκετό κι 
αυτό δρα υποδόρια σ’ όλη την κοινωνία.  Η ιατρική 
φροντίδα γίνεται πια πολυτέλεια, περιορίζεται στ’ 
απαραίτητα, οι τιμές των φαρμάκων καλπάζουν, 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
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το σύστημα αδυνατεί ν’ ανταποκριθεί στην αυξη-
μένη ζήτηση κρατικής μέριμνας.  Πώς αντιμετω-
πίζεται το πρόβλημα; Μεγάλο ερώτημα.  Άραγε 
η γενικότερη κρίση, οικονομική, αλλά και ηθική 
αξιών, που συνήθως συμβαδίζουν, ονομάζεται πια 
χρηματισμός και μέσον; 

Τη λέξη «μέσον» άλλωστε, τη βρίσκουμε σε 
κάθε έκφανση της ζωής.  Στην παιδεία, που όση 
προσπάθεια κι αν γίνεται είναι ακόμα, από ένα 
σημείο και μετά, απαγορευτική, όχι τόσο για οικο-
νομικούς λόγους, που είναι σημαντικότατοι αλλά 
κι από την αίσθηση της ματαιότητας που γεννά το 
ότι, όσο περισσότερα προσόντα έχει ένας νέος, τόσο 
πιο πολύ κινδυνεύει από κατώτερους που κατέ-
χουν δύναμη επιρροής.  Η καθημερινή διάψευση 
των ονείρων οδηγεί συχνά τους νέους σε παραίτη-
ση, σ’ αναζήτηση ευχαρίστησης και αίσθησης δύ-
ναμης μέσα από ουσίες.  Η σταθερότητα της οικο-
γενειακής στήριξης που δινόταν παλιά έχει τώρα 
αδυνατίσει, αφού ρόλο παιδαγωγού, συμβούλου, 
στηρίγματος έχουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, 
οι αλλοδαπές οικιακοί βοηθοί, η σύγχρονη τεχνο-
λογία.  Η έννοια της αληθινής φιλίας αναζητείται 
πια, όπως ομολογούν μεγαλύτεροι αλλά και νεώτε-
ροι.  Γιατί ο χρόνος τώρα μετριέται με το τι αποφέ-
ρει μια σχέση, μια φιλία, μια παρουσία.  Εξάλλου, η 
ίδια η οικογένεια δεν έχει πια τη μορφή της σταθε-
ρότητας που γεννά η συμβίωση με πρόσωπα ίδιας 
γλώσσας, θρησκείας, νοοτροπίας.  Ο πολιτισμός 
είναι πια πολυσύνθετος, η διάλυση οικογενειών 
είναι όλο και πιο διαδεδομένη.  Ο λόγος απλός:  Η 
εισροή τόσων χιλιάδων ξένων, σε χρόνο που ο ντό-
πιος δεν πρόλαβε ν’ αφομοιώσει, το γεγονός ότι δεν 
έγινε σκέψη προετοιμασίας του για να τους δεχτεί, 
σαν κάτι διαφορετικό αλλά όχι κατώτερο, οδήγη-
σαν στην αύξηση της εκμετάλλευσης, την κατα-
φυγή νέων ωραίων και φτωχών γυναικών στην 
πορνεία. Η εκμετάλλευση κάθε είδους οδηγεί σε 
αντίδραση των πιο αδύναμων, από την επιδίωξή 
της, έστω με δόλιο τρόπο, εξασφάλισης ενός είδους 
αντιτίμου, ως το έγκλημα.

Άπειρα είναι τα προβλήματα που γεννά η αυ-
ξανόμενη τεχνητά ανάγκη της όσο το δυνατόν 
ευκολότερης απόκτησης υλικών αγαθών, το «ανέ-
βασμα» σε χώρους υψηλότερης, υποτίθεται, στάθ-
μης.  Η επιδίωξη ακόμα απόλαυσης όσο το δυνατόν 
περισσότερων ικανοποιήσεων, όπως ταξίδια, ακρι-
βά αυτοκίνητα και ρούχα, κοσμήματα, μυθικά 
σπίτια ωθεί στην επινόηση όλο και περισσότερων 
τρόπων προσέλκυσης για δάνεια, κάρτες, διευκο-
λύνσεις.  Η διαφήμιση έχει μετατρέψει κάποιους 
ανθρώπους σε υποχείρια, πειθήνια όργανα που την 

ακολουθούν.  Η παραπλάνηση, τόσο στα των τρα-
πεζών, όσο και στα των διαφημίσεων είναι μέσα 
στο παιγνίδι.  Στην  καταστροφή επιχειρήσεων και 
τους δικαστικούς αγώνες που ακολουθούν δεν εί-
ναι άμοιρο κανένα από τα γρανάζια του συστήμα-
τος.  Ούτε κι αυτό το θύμα του.

Στην αντιμετώπιση όλων αυτών και πολλών 
άλλων προβλημάτων που πηγάζουν από το σύγ-
χρονο τρόπο ζωής θα βοηθούσε το να τεθεί από τον 
καθένα ένα μέτρο σε επιδιώξεις, πέραν των δυνά-
μεων, κι η ανάληψη, πάλι από τον καθένα, ενός 
ρόλου στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, ώστε η 
μηχανή να αξιοποιεί κάθε στιγμή κάθε ανθρώπι-

νη ύπαρξη. Ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι η 
αίσθηση της δίκαιης αντιμετώπισης της στήριξης 
του ενός από τον άλλο σε πιο ανθρώπινες συνήθει-
ες.  Η έλλειψη οικονομικών μέσων μπορεί, αν το 
επιδιώξουμε, να οδηγήσει σε σύσφιγξη των ανθρώ-
πινων σχέσεων, σε μείωση της επιθετικότητας και 
της εγκληματικής δράσης.

Το εύκολο κέρδος ας πάψει να είναι επιδίωξη.  
Αντί αυτού ας δώσουμε δύναμη ο ένας στον άλλο, 
παλεύοντας για αρχές και αξίες αιώνιες.  Ουτοπι-
κό; Όχι, αν σταθμίσουμε το κέρδος που θα φέρει 
σταδιακά μια αλλαγή στη θεώρηση των κοινωνι-
κών θεσμών και πραγμάτων.  Αν οι ηγεσίες απο-
γοητεύουν, και απογοητεύουν γενικά πολύ τα τε-
λευταία χρόνια, ευθύνη της μάζας είναι να δώσει 
καθαρά εικόνα της κοινωνίας, όπως θα έπρεπε να 
είναι: Με ευκαιρίες για όλους, με δυνατότητες ψυ-
χικής ανάπτυξης και δημιουργικότητας, με χώρο 
και χρόνο για αληθινή, ζωντανή επικοινωνία που 
πλαταίνει τους ορίζοντες, δίνεται ψυχολογική διέ-
ξοδος και ισορροπία.  Σε μια εποχή που οδηγεί στην 
απομόνωση σ’ ένα δωμάτιο με τεχνολογία και μο-
ναχικότητα, ας αντιτάξει το κοινωνικό σύνολο το 
άνοιγμα στον άνθρωπο, ας ξαναθυμηθεί τη φύση 
και την αμεσότητα της απλότητας.  ■
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Η καταθλιψΗ
στισ

γυναικεσ

Γ ιατί οι γυναίκες τείνουν να υποφέρουν 
με κατάθλιψη περισσότερο από τους 
άντρες; Παρόλο που πολλοί παράγο-
ντες φαίνεται να είναι κοινοί τόσο στους 
άντρες όσο και στις γυναίκες, τα αίτια 

της γυναικείας κατάθλιψης δεν είναι ακόμα εντε-
λώς ξεκάθαρα.

Οι ειδικοί ψυχικής υγείας θεωρούν ύποπτους 
αναπτυξιακούς, βιολογικούς, γενετικούς και ορ-
μονικούς παράγοντες αλλά και χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητας  για την εκδήλωση κατάθλι-
ψης στις γυναίκες.

Συμπτώματα κατάθλιψης
στις γυναίκες:
l  Μείωση του ενδιαφέροντος για δραστηριότητες 

που στο παρελθόν ήταν ευχάριστες.
l ενοχικό συναίσθημα/αίσθημα αβοήθητου.
l Χαμηλή αυτοεκτίμηση.
l αυτοκτονικός ιδεασμός.
l ενοχλήσεις στον ύπνο.
l  Διατροφικές αλλαγές (απότομη αύξηση ή μείω-

ση βάρους).
l  ανωμαλίες περιόδου/έλλειψη σεξουαλικού ενδι-

αφέροντος.
l Δυσκοιλιότητα.
l  Δυσκολίες στην προσοχή και στη συγκέντρω-

ση

Οι σύγχρονες μέθοδοι απεικόνισης (MRI) 
έχουν δείξει ότι ο εγκέφαλος στα άτομα που υπο-
φέρουν από καταθλιπτικές διαταραχές  είναι δια-

φορετικός από τα άτομα που δεν εμφανίζουν κα-
τάθλιψη. Πιο συγκεκριμένα τα μέρη εκείνα του 
εγκέφαλου που ελέγχουν τη σκέψη, τον ύπνο, τη 
διάθεση, την όρεξη και τη συμπεριφορά φαίνονται 
να παρουσιάζουν διαφορά στον τρόπο λειτουργίας. 
ανωμαλίες παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο 
τα εγκεφαλικά κύτταρα χρησιμοποιούν τους 
νευροδιαβιβαστές για να επικοινωνούν. Άλλες 
έρευνες δείχνουν ότι οι γυναικείες ορμόνες επη-
ρεάζουν άμεσα  την εγκεφαλική διεργασία που εί-
ναι υπεύθυνη για το συναίσθημα και τη διάθεση. 
Έχουμε παραδείγματα  χρονικών περιόδων, όπου 
παρατηρείται σημαντική αλλαγή στη διάθεση 
λόγω ορμονών, όπως η έμμηνος ρύση, η περίοδος 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η περίοδος της 
λοχείας και η εμμηνόπαυση.

επιλόχειος κατάθλιψη: Πολλές γυναίκες μετά 
τον τοκετό αισθάνονται ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω 
των ορμονικών αλλαγών αλλά και λόγω της ανη-
συχίας σχετικά με τη φροντίδα του νεογέννητου. 
στην περίπτωση αυτή χρειάζεται θεραπεία και 
συστηματική ψυχολογική και συναισθηματική 
στήριξη της μητέρας.

το αίσθημα χαμηλής αυτοεκτίμησης μπορεί 
να οδηγήσει πολλές γυναίκες να εκδηλώσουν κά-
ποια καταθλιπτικά συμπτώματα. στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν γυναίκες οι οποίες δεν εργάζονται 
και παραμένουν στο σπίτι. λόγω των απαιτήσεων 
των παιδιών και του περιορισμένου χρόνου που 
αφιερώνουν στον εαυτό τους τείνουν να χάνουν 
πιο εύκολα την ταυτότητά τους και βλέπουν τον 
εαυτό τους ως άτομο που υπάρχει για να εξυπηρε-

l Της Αγγελίνας Φούρναρη
Ψυχολόγου
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τεί τις ανάγκες των άλλων. αυτό σταδιακά οδηγεί 
στην απώλεια της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποί-
θησης που με τη σειρά του οδηγεί σε αίσθημα ανα-
ξιότητας, κοινό και συνηθισμένο γνώρισμα στις 
γυναίκες με καταθλιπτική διαταραχή.

υπάρχουν όμως και κοινωνικοί παράγοντες 
που συμβάλλουν στην εκδήλωση της γυναικείας 
κατάθλιψης τους οποίους δεν πρέπει να αγνοούμε. 
τα στερεότυπα που αφορούν στις γυναίκες είναι 
πολλά. εξακολουθεί σε πολλές κοινωνίες να είναι 
ακόμα ζωντανή η πεποίθηση ότι η θέση της γυναί-
κας είναι κατώτερη από αυτή του άντρα. Οι γυναί-
κες εγκλωβίζονται στο να ζουν καθημερινά μέσα 
σε στερεοτυπικούς ρόλους και προσδοκίες για τε-
λειότητα, ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολους άλ-
λους ρόλους έχουν να επιτελέσουν. Ένα μεγάλο 
καθημερινό στρες κρύβεται πίσω από τους ρόλους 
της ως εργαζόμενη, μητέρα, σύζυγος. υπάρχει 
ακόμα πολύ μεγαλύτερη συναισθηματική επέν-
δυση από την πλευρά της γυναίκας στο γάμο της 
σε αντίθεση με τους άντρες που βλέπουν το ρόλο 
τους μέσα στο γάμο ως συνεισφορά στις απαιτή-
σεις του σπιτιού. αυτές οι διαφορές πολλές φορές 
αποτελούν αιτία έντασης ανάμεσα στα δυο μέλη 
της σχέσης και  όσον αφορά τη γυναίκα μπορεί 
ακόμα και να δημιουργήσει την αίσθηση ότι γίνε-
ται υπηρέτρια στον άντρα της και όχι σύντροφος. 
Η γυναίκα πέραν του ρόλου της ως σύζυγος έχει 
να αναλάβει και τον γονεϊκό ρόλο. Οι δύο αυτοί 
ρόλοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι, αφού υπάρχει 
η γενικότερη αντίληψη ότι ο γάμος αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία οικογένειας. γνωρίζουμε 
ότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να καταρριφθεί 
το στερεότυπο ότι η μοναδική ασχολία της γυναί-
κας είναι το μεγάλωμα των παιδιών. ακόμα και 
σήμερα που η γυναίκα μπορεί να εργάζεται και να 
προσδοκά σε μια επαγγελματική καριέρα φαίνεται 
να είναι η κύρια υπεύθυνη για την ανατροφή  και 
τη φροντίδα των παιδιών σε αντίθεση με τον εργα-
ζόμενο πατέρα.

στη σημερινή εποχή ολοένα και περισσότερες 
γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με την αναζήτη-
ση νοήματος στη ζωή τους. ακόμα και τα στερεό-
τυπα που έχουν σχέση με την εξωτερική εμφάνιση 
επηρεάζουν περισσότερο τις γυναίκες. είναι κοι-
νά αποδεκτές  πεποιθήσεις του τύπου: η γυναίκα 
πρέπει να είναι όμορφη, ελκυστική, αδύνατη. το 
σύνθημα: «το αδύνατο είναι πλέον το όμορφο», 
οδήγησε πολλές έφηβες και νεαρές γυναίκες στο 
σκληρό πρόβλημα των διατροφικών διαταραχών. 
τα στερεότυπα των φύλων γεννούν και τις ταυ-
τότητες των φύλων. το παράδειγμα της εξωτερι-

κής εμφάνισης αποδεικνύει την άποψη αυτή κα-
θώς στις σύγχρονες κοινωνίες οι γυναίκες έχουν 
υπερβολικές προσδοκίες από τον εαυτό τους  στην 
προσπάθειά τους να ενισχύσουν την αυτοεκτίμη-
σή τους. ενώ οι άντρες θέτουν κατά γράμμα το 
στερεότυπο του πιο ισχυρού φύλου και ικανοποι-
ούνται, θέτοντας επαγγελματικούς στόχους, τους 
οποίους και προσπαθούν να υλοποιήσουν.

Η κατάθλιψη είναι μια από τις πιο συνηθισμέ-
νες ψυχικές ασθένειες της εποχής μας. Ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός υγείας προβλέπει ότι θα κατα-
στεί η σημαντικότερη γυναικεία ασθένεια μέχρι 
το 2020. Άλλο θλίψη όμως και άλλο κατάθλιψη. 
Η θλίψη είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα που 
βιώνεται από όλους μας κάτω από διάφορες ψυχο-
τραυματικές συνθήκες. αν μια γυναίκα αισθάνε-
ται ότι υποφέρει από καταθλιπτικά συμπτώματα, 
τα οποία επιμένουν  περισσότερο από δυο εβδομά-
δες, τότε ας μη διστάσει να ζητήσει επαγγελματική 
βοήθεια. είναι μύθος ότι η κατάθλιψη δε θεραπεύ-
εται. Με τη βοήθεια των αντικαταθλιπτικών φαρ-
μάκων και της ψυχοθεραπείας το άτομο μπορεί 
να θεραπευτεί και να απολαύσει μια φυσιολογική 
ζωή.  ■
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l Της Κατερίνας Γεωργάκη
Συμβούλου Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης
 Ιεράς Μονής Κύκκου

Το χαρΤζιλικι
που δινουμε σΤα παιδια μασ

Η σημασία  και διαχείριση
του χρήματος στη ζωή τους

Χ ρειάζονται  τα παιδιά μας χαρτζιλίκι 
και γιατί; Φαίνεται πως η χρησιμότη-
τα του παιδικού χαρτζιλικιού είναι δι-
πλή. από τη μια τα παιδιά καλύπτουν 
με αυτό κάποιες από τις ανάγκες τους 

και από την άλλη το χρησιμοποιούν για να μάθουν 
πώς να χειρίζονται τα  χρήματα. Άλλωστε δεν μπο-
ρούμε να περιμένουμε από τα παιδιά να αναπτύξουν 
μια σωστή σχέση με τα οικονομικά τους χωρίς να  
τους έχουμε δώσει ποτέ χρήματα να διαχειριστούν. 
είναι όντος  θέμα πρακτικής και εξάσκησης.  

Καταλαβαίνουν την αξία
των χρημάτων;

στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δύσκο-
λο για παιδιά να αποδώσουν περισσότερη αξία στα 
χρήματα, παρά, για παράδειγμα, στα ..γλειφιτζού-
ρια! αυτά που για τους ενήλικες έχουν μεγάλη αξία, 

θεωρούνται συνήθως  σαν άχρηστα από τα παιδιά. 
ενώ αντίθετα πράγματα που για τα παιδιά αποτε-
λούν θησαυρούς, από τους μεγάλους δε θεωρούνται 
ούτε καν άξια προσοχής. Για παράδειγμα ένα μπα-
λόνι που έσκασε μπορεί να είναι ασήμαντο για τον 
ενήλικα ενώ αποτελεί κάτι τραγικό για το παιδί. 

Για το λόγο αυτό όποιος επιθυμεί να αντιληφθεί 
αλλά και να συμπεριφερθεί ορθά στα παιδιά, πρέπει 
κάθε φορά να θέτει μια διαχωριστική γραμμή ανά-
μεσα στον τρόπο που σκέπτονται οι ενήλικοι και σ’ 
αυτόν με τον οποίο σκέπτονται τα παιδιά. να διδάξει 
με υπομονή, με κατανόηση και με τρόπο ανάλογο 
της ηλικίας του παιδιού για την αξία των χρημάτων 
και τα κριτήρια εκτίμησης του χρήματος.  

Συνηθισμένες λανθασμένες 
τεχνικές των γονέων
Το να είναι κανείς γονέας που ενδιαφέρεται για το 
παιδί του δε σημαίνει απαραίτητα πως είναι ο τέ-
λειος γονέας που δε θα κάνει λάθη στη διαπαιδαγώ-
γηση του παιδιού του. Τουλάχιστον όμως σημαίνει 
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πως έχει τα μάτια του ανοιχτά και προσπαθεί να 
ενημερώνεται για να κάνει όσο το δυνατό λιγότε-
ρα λάθη και να βελτιώνει τη σχέση του με το παιδί 
του. πιο κάτω αναφέρονται κάποιες λανθασμένες 
τεχνικές γονέων ως προς τη διαχείριση του χαρ-
τζιλικιού προς τα παιδιά. 

l μια συνηθισμένη λανθασμένη τεχνική είναι η 
επιβράβευση  ή η τιμωρία των παιδιών, δίνοντας ή 
στερώντας του το χαρτζιλίκι όταν αυτά είναι συ-
νεργάσιμα ή ανυπάκουα.   δε πρέπει να αναπτύσ-
σουμε αυτή  την ανταλλακτική σχέση, γιατί έτσι 
παίρνουν τα λάθος μηνύματα και διαμορφώνουν 
μη υγιή σχέση με το χρήμα γενικότερα. 

l πολλοί γονείς δε δίνουν καν χαρτζιλίκι στα παι-
διά τους υποστηρίζοντας πως τα παιδιά τους  έχουν  
ό,τι τους χρειάζονται και πως αν παρουσιαστεί κά-
ποια έκτακτη ανάγκη τότε το μόνο που έχουν να 
κάνουν τα παιδιά είναι να τους το ζητήσουν. αυτό 
αποτελεί μια πολύ επικίνδυνη τακτική μιας και τα 
παιδιά μπορεί πολύ εύκολα να μεταμορφωθούν σε 
επαίτες, «θέλω, θέλω» ή αν είναι πολύ ντροπαλά  θα 
παραμερίσουν τις ανάγκες τους για να μην στενο-
χωρήσουν τον ενήλικα ο οποίος όταν ακούσει την 
παιδική επιθυμία μπορεί να απαντήσει κάπως έτσι: 
«δεν έχω χρήματα για τέτοιες βλακείες, δε χρειάζε-
ται». Τα πιο δραστήρια παιδιά, δεν θα αντιδράσουν 
με τους πιο πάνω τρόπους αλλά θα στραφούν στους 
συγγενείς τους για την εκπλήρωση της επιθυμίας 
τους. σε όλες τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι 
αρνητικό και δε βοηθά τα παιδιά να μάθουν την έν-
νοια του να αποκτά κάποιος κάτι. 

l ορισμένοι γονείς ενώ δίνουν κάποιο χαρτζιλίκι 
στα παιδιά τους, τα αναγκάζουν να το αποταμιεύ-
σουν στο κουμπαρά τους. αυτή η τεχνική είναι 
επίσης λανθασμένη γιατί προάγει τη «στέρηση της 
ελευθερίας». αντί λοιπόν να αφήσουμε το παιδί να 
ακολουθήσει εθελοντικά το δρόμο της οικονομίας, το 
οδηγούμε με βία σ’αυτόν. Βέβαιο είναι ότι το παιδί με 
την πρώτη ευκαιρία θα ξεφύγει από αυτό το δρόμο.

l οι περισσότεροι γονείς ισχυρίζονται ότι τα 
παιδιά τους είναι κακομαθημένα και δεν καταλα-
βαίνουν τη δυσκολία με την οποία αποκτιέται το 
καθημερινό φαγητό. Για το λόγο αυτό σφίγγουν 
τα λουριά. αυτό συμβαίνει γιατί για τα παιδιά, τα 
χρήματα δεν έχουν την ίδια αξία που τους δίδουν 
οι ενήλικες. Για τα παιδιά οι χαρές βρίσκονται σε 
μικρότερα και απλούστερα πράγματα και σε στιγ-
μές οικογενειακής θαλπωρής, ισορροπίας. μπο-
ρούμε να διδάξουμε στα παιδιά μας τη σημασία 
των χρημάτων με σωστότερους τρόπους και στην 
ανάλογη ηλικία κατά την οποία θα είναι έτοιμα για 

την εκπαίδευσή τους.  

l Ένας άλλος μεγάλος κίνδυνος είναι αυτός της δη-
μιουργίας ψυχικών τραυμάτων στα παιδιά και στη 
δημιουργία ενός τείχους μεταξύ γονιών και παιδιών. 
Το τείχος αυτό ορθώνεται όταν οι γονείς χρησιμοποι-
ούν  φράσεις όπως: «αν συνεχίσεις με τον ίδιο ρυθ-
μό, θα μου στοιχήσεις μια περιουσία» ή «Τα παιδιά 
στοιχίζουν μια περιουσία και εγώ δεν ξέρω πού να 
τα βρω τόσα πολλά πλέον». αυτές και άλλες παρό-
μοιες φράσεις δημιουργούν διαφόρων ειδών ψυχικά 
τραύματα στα παιδιά και επιπλέον δημιουργούν το 
φόβο στα παιδιά πως κάποτε θα πρέπει να καταβά-
λουν στους γονείς τους πίσω όλα αυτά τα έξοδα για 
τα οποία τους ακούν τόσο συχνά να μιλάνε. 

Πώς πρέπει να δίνεται
το χαρτζιλίκι στα παιδιά;

Η αλήθεια είναι πως, μετά από μια ορισμένη ηλι-
κία, το παιδί αρχίζει μόνο του να σκέπτεται και να 
ελέγχει το πώς ξοδεύει τα χρήματά του.  Η περίοδος 
αυτή έρχεται κυρίως όταν το παιδί, με αιτία την κακή 
εμπειρία  που απέκτησε, αρχίζει να κάνει σκέψεις  
για τη σπατάλη, αναγνωρίζει δε, ύστερα από αυτές, 
ότι πρέπει να κάνει οικονομία αν θέλει να αποκτήσει 
το αντικείμενο που επιθυμεί. Η καταλληλότερη ηλι-
κία για να ξεκινήσουμε να δίνουμε χαρτζιλίκι είναι 
εκείνη των 5-7 χρονών. Τα μικρότερα παιδιά, αν και  
σε θέματα οικονομικά διαισθάνονται ποια είναι η κα-
τάσταση των γονιών τους, δεν είναι ακόμα σε θέση 
να  κατανοήσουν την αξία των χρημάτων. 

ο ελβετός δάσκαλος και ψυχολόγος H. Zulliger 
έδινε στα παιδιά του το εβδομαδιαίο χαρτζιλίκι, σύμ-
φωνα με το χρηματιστήριο του…κουλουριού. Έπαιρ-
ναν τόσα χρήματα κάθε εβδομάδα, όσα ήταν αρκετά 
για να αγοράζουν καθημερινά από ένα κουλούρι, χω-
ρίς όμως να είναι και υποχρεωμένα να το κάνουν.

Ίσως ο τρόπος αυτός να είναι ο καλύτερος για 
να μάθει το παιδί να εκτιμά τη πραγματική αξία των 
πραγμάτων. Η καταβολή των  χρημάτων αυτών δεν 
πρέπει να γίνεται ούτε σύμφωνα προς τη διάθεση 
της μαμάς ή του μπαμπά, αλλά ούτε και ανάλογα 
με τη συμπεριφορά του παιδιού. πολλοί γονείς ‘‘κό-
βουν’’ π.χ το χαρτζιλίκι του παιδιού αρκετές εβδομά-
δες, επειδή αυτό ήταν άτακτο (να είστε βέβαιοι πως ο 
πατέρας  θα έτρεχε στο υπουργείο εργασίας εάν είχε 
μαλώσει με τον προϊστάμενο του και εκείνος δεν τον 
πλήρωνε για το λόγο αυτό για τέσσερις εβδομάδες).

Όταν οι γονείς δίνουν στο παιδί τους χρήματα 
με το μέτρο, τα βοηθούν να εκτιμήσουν την αξία 
του χρήματος και να μην ξοδεύουν άσκοπα αλλά 
για να εξυπηρετήσουν τις βασικές τους ανάγκες.  ■
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l Του Γεώργιου Κουννούσιη
Θεολόγου – Κοινωνιολόγου
Διευθυντή Κ.Υ.Κ.Α.Τ.

Εκκλησία καί
ΕθΕλοντίκΕσ οργανώσΕίσ

1. Εισαγωγή

Ε ίναι γεγονός πως η κοινωνία μας, όπως 
τη γνώριζαν οι πρόγονοί μας, αλλά και 
οι περισσότεροι από μας, έχει διαφο-
ροποιηθεί σε τέτοιο βαθμό στις μέρες 
μας, που μπορούμε να μιλάμε με βεβαι-

ότητα για δύο εντελώς άλλους και διαφορετικούς 
κόσμους. 

η παραδοσιακή αγροτική κοινωνία έχει αντι-
κατασταθεί με τη σύγχρονη αστική ζωή και πα-
ράλληλα οι δομές και οι αξίες που τόσα χρόνια δι-
αμόρφωναν το χαρακτήρα και τον κοινωνικό βίο 
των ανθρώπων έχουν μεταβληθεί. 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των σύγ-
χρονων κοινωνικών αντιλήψεων διαδραμάτισαν 
και οι πολιτικές αλλαγές στην ανατολική Ευρώπη 
και τα Βαλκάνια, αλλά και στο ευρύτερο παγκό-
σμιο πολιτικό σκηνικό. ταυτόχρονα, η εξέλιξη της 
τεχνολογίας και η διείσδυση των Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας στη ζωή μας, έχουν μετατρέψει την 
παγκόσμια κοινότητα σε μια νέα κοινωνία, αυτής 
της πληροφόρησης και της ομογενοποίησης, τη 
λεγόμενη παγκοσμιοποίηση.

 στη σύγχρονη κοινωνία, στην οποία ζού-
με, εύκολα διακρίνεται ο ανταγωνισμός, η ιδιώτευ-
ση, ο ατομισμός και η έλλειψη κοινωνικής ευθύ-
νης. το ανθρώπινο πρόσωπο υποτιμάται και μαζί 
με αυτό υποτιμούνται οι ανθρώπινες σχέσεις και η 
κοινωνικότητα. απουσιάζουν οι πρωτογενείς σχέ-
σεις και εντείνεται το πρόβλημα της μοναξιάς.  

Μπορεί να γίνεται πολύς λόγος στις μέρες μας 
για τα ατομικά δικαιώματα και ο άνθρωπος της 
εποχής μας να μετατρέπεται σε ‘‘ισχυρή’’ αυτόνο-
μη οντότητα, που τυπικά έχει πολλά δικαιώματα 
και βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της 
κοινωνίας, ουσιαστικά όμως είναι αδύναμος, μάλ-

λον κοινωνικά απροστάτευτος και αποκομμένος 
από κάθε συλλογική δραστηριότητα. 

ακόμη, η σύγχρονη κοινωνία διακρίνεται για 
την επιδίωξη του εύκολου κέρδους, την αδιαφορία 
για τα κοινά, τον εγωκεντρισμό και τον άκρατο κα-
ταναλωτισμό. η πολυμορφία των ρόλων, η αφθονία 
των δομών, ο πλουραλισμός των τάσεων και η γρα-
φειοκρατική πολυπλοκότητα δημιουργεί στον άν-
θρωπο της εποχής μας έντονη κρίση ταυτότητας. 

η νέα γενιά σκληραίνει και χάνει παράκαι-
ρα την αθωότητά της. Μαζί της συνεχίζουν και 
οι μεγαλύτεροι στην ηλικία να είναι σκληροί και 
να μην αναλαμβάνουν το μερίδιο της κοινωνικής 
τους ευθύνης. ταυτόχρονα πληθαίνουν τα μονα-
χικά και ανήμπορα άτομα. 

Μπορεί από τη μια να μίκρυναν οι αποστάσεις 
χάρη στα σύγχρονα συγκοινωνιακά μέσα, από την 
άλλη όμως οι κοινωνικές αποστάσεις μεταξύ των 
ανθρώπων μεγάλωσαν. Έτσι, γίνεται λόγος για 
απίσχνανση του συλλογικού αισθήματος της αλ-
ληλεγγύης, της κοινότητας, της φιλαλληλίας και 
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της ανθρωπιάς. 

αυτό που κάποτε ονομάσαμε «κοινωνική αλ-
ληλεγγύη» και που αποτελούσε τον αόρατο ιστό 
που συνέδεε τα μέλη των κοινωνιών μεταξύ τους, 
φαίνεται τα τελευταία χρόνια να έχει δεχτεί ανε-
πανόρθωτο χτύπημα: οι ατομοκεντρικές κοινω-
νίες στηρίζονται όλο και περισσότερο πάνω στην 
αξία και τη δόξα του ατόμου και μέσα από την κρί-
ση που διανύουν οι βασικοί θεσμοί τους, διασπάται 
η κοινωνική συνοχή, διαρρηγνύεται ο κοινωνικός 
δεσμός και η διαδικασία της κοινωνικοποίησης 
υφίσταται διαβρώσεις. 

στις μέρες μας, η χαλάρωση του κοινωνικού 
δεσμού εκφράζεται σε μία πληθώρα διαφορετικών 
σφαιρών της συλλογικής ζωής, όπως είναι ο χώρος 
της εργασίας με το τέλος της εργατικής τάξης, ο 
χώρος της οικογένειας με τη βαθιά αμφισβήτηση 
του θεσμού, ο χώρος της γειτονιάς με το τέλος των 
κλασικών συνοικιών, ο χώρος του σχολείου με την 
αναδιαμόρφωση του παραδοσιακού εκπαιδευτι-
κού συστήματος κλπ.

αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ένας σοβαρός προλη-
πτικός και θεραπευτικός μοχλός, που κινείται ενά-
ντια στην εξάπλωση αυτού του φαινομένου, είναι η 
δημιουργία ενός φορέα που θα έχει ως στόχο τη σύ-
σφιξη του κοινωνικού δεσμού και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης της σύγχρονης κοινωνίας μας. 

2. Εκκλησία και Εθελοντισμός
η κοινωνία, λοιπόν, αλλάζει με ραγδαίους ρυθ-

μούς και η Εκκλησία έχει χρέος να παρακολουθεί 
αυτές τις αλλαγές και να συμβάλλει έμπρακτα 
στην καλλιέργεια της διαχρονικής χριστιανικής 
εντολής της αγάπης προς τον πλησίον. 

για τον Χριστιανό, η εθελοντική κοινωνική 
προσφορά προς τον πλησίον είναι εκχύλισμα αγά-
πης και εσωτερικής καλλιέργειας, που βιώνονται 
μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, την ενορία. 
και εφόσον η Διακονία στηρίζεται στη χριστιανική 
πίστη, χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις, προκειμέ-
νου να έχει ποιότητα, καθολικότητα και διάρκεια. 

η κοινωνική προσφορά καταρχήν δεν επιβάλ-
λεται, δεν απαιτείται, αλλά εμπνέεται. και εμπνέ-
εται από εκείνους που θυσιάζονται για τον πλη-
σίον, στο πρότυπο της εκούσιας θυσίας του Χρι-
στού για τη σωτηρία του κόσμου. ο Χριστός ήταν 
ο πρώτος εθελοντής, ο οποίος «ἑαυτόν ἐκένωσε 
μορφήν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων 
γενόμενος, καί σχήματι εὑρεθείς ὡς ἄνθρωπος 
ἐταπείνωσεν ἑαυτόν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι 
θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ» (Φιλ. 2, 7-8). ο 

Χριστός διακονεί τον κόσμο και οδηγείται εθελο-
ντικά στο σταυρό σηκώνοντας το βάρος του πόνου 
και της οδύνης του ανήμπορου ανθρώπου. 

το παράδειγμα του Χριστού, μιμούνται δια-
χρονικά οι απόστολοι, οι Πατέρες, οι Άγιοι και ο 
κάθε πιστός Χριστιανός. θέτουν τον εαυτό τους 
στη διακονία και εξυπηρέτηση του συνανθρώπου. 
το έργο τους είναι εθελοντικά κενωτικό. σε κάθε 
περίοδο της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας ανα-
πτυσσόταν το κοινωνικό έργο παράλληλα με το 
αγιαστικό, ως η έκφραση της άνωθεν μαρτυρίας 
της στον κόσμο.

3. Η κοινωνική έρευνα
Έχοντας όλα αυτά υπόψη και πιστεύοντας 

πως χώρος δράσης της Εκκλησίας είναι το κοι-
νωνικό πεδίο, προχωρήσαμε ως ίερά Μητρόπολη 
ταμασού και ορεινής στη διεξαγωγή μιας κοινω-
νικής έρευνας (το 2010) με θέμα: «Επισήμανση των 
κοινωνικών αναγκών των ευπαθών  ομάδων στη 
Μητροπολιτική μας Περιφέρεια και αξιολόγηση 
του πεδίου της κοινωνικής προσφοράς», και ζητή-
σαμε τη συνεργασία του κέντρου Έρευνας στην 
κοινωνική Εργασία και κοινωνική Πολιτική, το 
οποίο ανήκει στο Πρόγραμμα κοινωνικής Εργασί-
ας του Πανεπιστημίου λευκωσίας. 

Με την έρευνα αυτή θελήσαμε να καταγρά-
ψουμε τα χαρακτηριστικά, τα προβλήματα και τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού στα 
όρια της Μητρόπολής μας, καθώς και το έργο και 
τις προσδοκίες όσων εξυπηρετούν αυτές τις ομά-
δες στο ενοριακό επίπεδο, δηλαδή τις εθελόντριες, 
τους εθελοντές και τους ιερείς. 

Με το πέρας της έρευνας, και έχοντας πλέον 
στα χέρια μας ακριβείς και τεκμηριωμένες πληρο-
φορίες, επιδιώξαμε την εκπόνηση ενός ολοκληρω-
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μένου σχεδίου δράσης για τη δημιουργία και λει-
τουργία ενός Κεντρικού Μητροπολιτικού Φο-
ρέα Πρόληψης και Κοινωνικής Παρέμβασης, 
με κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες, προς 
εξυπηρέτηση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

4. Η δημιουργία του Κ.Υ.Κ.Α.Τ.
τα ευρήματα και οι προτάσεις της έρευνας ήταν 

αξιόλογα και σημαντικά, έτσι ώστε μετά από πρω-
τοβουλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη ταμα-
σού και ορεινής κ. ησαΐα, και στα πλαίσια του ορά-
ματός του για την κάλυψη του συνόλου των προ-
βλημάτων των κατοίκων της Μητροπολιτικής μας 
περιφέρειας, η ίερά Μητρόπολη ταμασού και ορει-
νής προχώρησε στην δημιουργία ενός ίδρύματος 
με την επωνυμία: «Κεντρική Υπηρεσία Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης Ταμασού» (Κ.Υ.Κ.Α.Τ.). 

αρμοδιότητές του κ.Υ.κ.α.τ. είναι η διασύνδε-
ση και ο συντονισμός των ενοριακών κοινωνικών 
δράσεων με σκοπό την επικοινωνία, ενημέρωση, 
αμοιβαία εξυπηρέτηση και συνεργασία μεταξύ 
των ενοριών και των Χριστιανικών συνδέσμων 
της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας. 

Επίσης, η νέα αυτή Υπηρεσία της Μητροπόλε-
ώς μας, προσφέρει εξειδικευμένη κοινωνική βοή-
θεια σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. στοχεύει 
στο να βελτιώσει - όπου χρειάζεται- τις ενοριακές 
δραστηριότητες στήριξης ευπαθών ομάδων και 
ιδιαίτερα παιδιών, νέων και ηλικιωμένων, όπως 
και να προσελκύσει, εκπαιδεύσει και αξιοποιήσει 
εθελοντές στο ενοριακό έργο και στα προγράμματα 
κοινωνικής ανάπτυξης της Μητροπολιτικής μας 
Περιφέρειας. τέλος, μια σημαντική αρμοδιότητά 
της είναι να σχεδιάσει νέα προγράμματα πρόληψης 
κοινωνικών προβλημάτων και κάλυψης αναγκών, 
με βάση τις προτεραιότητες.

για την ομαλή λειτουργία αυτής της Υπηρε-
σίας προχώρησε στην πρόσληψη κατάλληλου και 
εξειδικευμένου προσωπικού τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. Ήδη έχει διορισθεί στη θέση του Διευ-
θυντή ο υποφαινόμενος γιώργος κουννούσιης, 
θεολόγος-κοινωνιολόγος, και προσλήφθηκε η κ. 
Μύρια λαζάρου, κοινωνική λειτουργός για την 
υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί.

5. Έναρξη λειτουργίας – Πρώτες δράσεις
ώς πρώτη δράση του κ.Υ.κ.α.τ. λειτούργησε 

στο Πνευματικό κέντρο κλήρου ένα καλοκαιρι-
νό Εργαστήρι Ψυχαγωγίας για παιδιά Δημοτικού, 
από τις 20 ίουνίου μέχρι και τις 12 αυγούστου 
2011. την εποπτεία του προγράμματος είχε η κοι-

νωνική λειτουργός, ενώ παράλληλα σ’ αυτό συμ-
μετείχαν εκπαιδευμένοι εθελοντές όλων των ηλι-
κιών, δηλαδή έφηβοι και μέλη του Χριστιανικού 
συνδέσμου γυναικών. 

Παράλληλα, μέσα στα πλαίσια των δραστηριο-
τήτων του κ.Υ.κ.α.τ. ήταν και η διοργάνωση καλ-
λιτεχνικής εκδήλωσης με τίτλο «Καλοκαιρινή 
Μουσική Πανδαισία. Δύο φωνές και ένα πιά-
νο», η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 3 
Ιουλίου 2011, και ώρα 9:00 μ.μ., στο Δημοτικό 
αμφιθέατρο λακατάμιας. οι νεαροί καλλιτέχνες 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και μας ταξίδε-
ψαν με τις φωνές και τα μουσικά τους όργανα στην 
καλοκαιρινή αυτή βραδιά, προσφέρθηκαν αφιλο-
κερδώς για την ενίσχυση του έργου της Υπηρεσίας 
μας. Έπαιξαν κλασικά κομμάτια στο πιάνο και τρα-
γούδησαν άριες, κλασικά κομμάτια του διεθνούς 
και ελληνικού ρεπερτορίου, καθώς και παραδοσια-
κά κυπριακά τραγούδια. η Εκδήλωση τελούσε υπό 
την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας και κοινωνι-
κών ασφαλίσεων κ. σωτηρούλας Χαραλάμπους.

Επίσης, κατά τους χειμερινούς μήνες έχει σχε-
διαστεί και λειτουργεί στέκι νεολαίας στην κοινό-
τητα της κλήρου. στο απογευματινό αυτό στέκι, οι 
νέοι της περιοχής έχουν την ευκαιρία να απασχο-
λούνται δημιουργικά στον ελεύθερο τους χρόνο με 
ποιοτικές δραστηριότητες. η προσπάθειά μας αυτή 
αποσκοπεί στην πρόληψη από σοβαρούς κινδύνους 
και ταυτόχρονα στην υγιή ενασχόληση της νεολαί-
ας μας. ακόμη, στα άμεσα σχέδιά μας είναι και η λει-
τουργία παιδικών λεσχών, αθλητικών και ψυχαγω-
γικών δραστηριοτήτων, καθώς και προγράμματα 
στήριξης οικογενειών και μεμονωμένων ατόμων.

τέλος, με την έναρξη λειτουργίας του 
κ.Υ.κ.α.τ. έχει ξεκινήσει ταυτόχρονα τις εργασίες 
του και ο Συμβουλευτικός Σταθμός Ταμασού, 
στον οποίο υπάγεται η Κοινωνική Υπηρεσία του 
κ.Υ.κ.α.τ. τη λειτουργία της κοινωνικής Υπηρε-
σίας έχει αναλάβει η κοινωνική λειτουργός του 
κ.Υ.κ.α.τ. με σκοπό την κάλυψη διαφόρων περι-
στατικών συμβουλευτικής φύσεως που αφορούν 
το άτομο ή την οικογένεια και την παραπομπή 
τους σε διάφορες Υπηρεσίες. 

το κτήριο της «κεντρικής Υπηρεσίας κοινω-
νικής αλληλεγγύης ταμασού» (κ.Υ.κ.α.τ.) βρί-
σκεται στο χωριό Ψημολόφου, στην οδό θεοχάρη 
κυριακού 7. οι ώρες λειτουργίας για το κοινό είναι 
από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. 

l στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 22624469  
     e-mail: kykat1@cytanet.com.cy και   
     socialworkkykat@yahoo.gr  ■
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l Του Νίκου Γ. Σύκα
Σύμβουλου Στρατηγικής και  Επικοινωνίας

Τεχνολογική
καινοΤομια

επιχειρήμαΤικοΤήΤα
& Δήμοσια Διοικήσή

Σ τη δίνη της δεύτερης μεγαλύτερης οι-
κονομικής κρίσης στην ιστορία της 
ανθρωπότητας, παρακολουθούμε την 
ανάδειξη ενός καινούριου τεχνολογι-
κού προτύπου: Υπηρεσίες, λογισμικό 

και συσκευές συγκλίνουν και, αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες του διαδικτύου, πραγματοποιούνται 
άλματα προόδου. Δυνατότητες που πριν λίγα μό-
λις χρόνια φάνταζαν απρόσιτες, έχουν γίνει πλέον 

μέρος της καθημερινότητάς μας. αυτή είναι μόνο η 
αρχή. ή διστακτικότητα και ο σκεπτικισμός απέ-
ναντι στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών υπο-
χωρούν όσο γίνονται προφανή τα οφέλη, τόσο σε 
επίπεδο παραγωγικότητας όσο και σε επίπεδο μεί-
ωσης του κόστους. ή οικονομική κρίση λειτουργεί 
πολλαπλασιαστικά, με δεδομένο ότι η πλειοψηφία 
των οργανισμών αναζητά τρόπους αναδιάρθρωσης 
των λειτουργιών και βελτιστοποίησης της αποτε-
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λεσματικότητας.

ή καινοτομία αποτελεί μονόδρομο για έξοδο 
από τη σημερινή κρίση και τη μοναδική λύση για 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομί-
ας και για μετάβαση σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό 
μοντέλο. Διανύουμε μία περίοδο που χαρακτηρί-
ζεται από αυξημένες οικονομικές και κοινωνικές 
ανακατατάξεις σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 
ή παγκόσμια οικονομική κρίση, η υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος, η αυξανόμενη ανεργία και το 
δημόσιο χρέος αποτελούν μερικές από τις προκλή-
σεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα κράτη 
της Δύσης. αυτό το κλίμα δημιούργει τις συνθήκες 
εκείνες που επαυξάνουν την ανάγκη για εστίαση 
και για επένδυση στην καινοτομία ως μέσο για την 
αύξηση της παραγωγικότητας, την οικονομική 

ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της περιβαλλοντι-
κής κρίσης, την παραγωγή νέας γνώσης και εν τέ-
λει την κοινωνική πρόοδο. επομένως, η επένδυση 
στην καινοτομία είναι απαραίτητο συστατικό για 
την αντιμετώπιση οικονομικών και κοινωνικών 
προκλήσεων. ή ενίσχυση της καινοτομίας δεν εί-
ναι απαραίτητα μία δαπανηρή διαδικασία. συχνά, 
το απαραίτητο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο 
αρκεί για να κάνουν οι αγορές αυτό που ξέρουν 

καλά: να εξελίσσονται και να καινοτομούν.

Οι επιχειρήσεις είναι οι βασικοί φορείς της 
καινοτομικής δραστηριότητας. Ως επιχειρη-
ματικό περιβάλλον χαρακτηρίζονται συνήθως οι 
υλικές υποδομές (συγκοινωνιακές, ενεργειακές, 
τηλεπικοινωνιακές). Υπάρχουν όμως και οι άυλες 
υποδομές (συστήματα εκπαίδευσης και υγείας, 
κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής), 
που έχουν πλέον αναδειχθεί από τη διεθνή βιβλιο-
γραφία ως οι πλέον σημαντικές για την σύγχρονη 
οικονομία και κυρίως για την ανάπτυξη της και-
νοτομίας και της οικονομίας της γνώσης. ή καινο-
τομία αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 
τον κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας, πολύ περισσότερο δε, 
για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επι-

χειρήσεων. ή διεθνής εμπειρία δείχνει πως στην 
καινοτομία πρωτοπορούν κυρίως οι μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις, που διαθέτουν το ταλέντο, την 
ευελιξία και την ταχύτητα που απαιτείται για να 
προχωρούν άμεσα σε νέα σχέδια και πρωτοπόρες 
προσεγγίσεις.

αρκετές από τις επιχειρήσεις έχουν ξεφύγει 
από την καθαρά τεχνολογική καινοτομία, επενδύ-
οντας σε καινοτόμες λύσεις και σε άλλους τομείς 
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της επιχειρησιακής τους λειτουργίας (μάρκετινγκ, 
πωλήσεις κλπ.) με σκοπό την αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών, τη μείωση του κόστους και τη βελ-
τίωση της ευελιξίας, με θετικές επιπτώσεις στην 
παραγόμενη προστιθέμενη αξία. ή εμπέδωση της 
καινοτομίας μεταφράζεται για όλες τις επιχειρή-
σεις σε συνεχή ενημέρωση γύρω από τις παγκό-
σμιες εξελίξεις και πρακτικές στον τομέα ενδιαφέ-
ροντός τους και στον εντοπισμό των αναγκών της 
αγοράς. στόχος τους είναι να αξιοποιήσουν εμπορι-
κά τα αποτελέσματα της έρευνας για να καλύψουν 
υπαρκτές ανάγκες αλλά και ανάγκες που θα προ-
κύψουν στο μέλλον. 

ή περιοδική επανίδρυση της επιχείρησης μέσω 
της καινοτομίας και της ανάπτυξης αποτελεί βασι-
κή προϋπόθεση όχι μόνο για τη θετική πορεία των 
επιχειρήσεων, αλλά και  για την επιβίωσή τους 
στο σύγχρονο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. κλειδί η 
πρόβλεψη των αλλαγών στις καταναλωτικές συ-
νήθειες, η ανίχνευση νέων αγορών και η ταχύτατη 
προσαρμογή της επιχείρησης. ή κρίση μπορεί να 
αποτελέσει τον καταλύτη για την προώθηση της 
καινοτομίας, καθώς θα σπρώξει τις πρωτοπόρες 
επιχειρήσεις σε νέες δράσεις και νέες αγορές που 
μέχρι σήμερα δεν τολμούσαν. ή καινοτομία δεν 
γεννιέται ούτε αναπτύσσεται στο κενό. είναι απο-
τέλεσμα σωστής ανθρώπινης κρίσης, ικανότητας 
βαθιάς κατανόησης των προκλήσεων και αξιολό-
γησης των συν και πλην των διαφόρων στοιχείων.

ή καινοτομία γεννιέται από την ανάγκη για 
επιβίωση και εξέλιξη και καταλήγει να γίνεται μια 
συνειδητή προσπάθεια αλλαγής, βελτίωσης, διαφο-
ροποίησης, επέκτασης των μεριδίων αγοράς, ανα-
ζήτησης νέων μεθόδων και υλικών, ανοίγματος σε 
καινούρια προϊόντα και αγορές, αύξησης της απο-
δοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, ενίσχυ-
σης της ανταγωνιστικότητας. ή καινοτομία σήμε-
ρα αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση πολλών 
επιχειρήσεων κάτω από ασφυκτικές ανταγωνιστι-
κές πιέσεις και έλλειψη ρευστότητας. οι μεγάλες 
αλλαγές που θα σημειωθούν τα επόμενα πέντε χρό-
νια θα δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες για 
όσους αξιοποιήσουν την τεχνολογική καινοτομία, 
οραματιζόμενοι νέους τρόπους για να δημιουργηθεί 
αξία για τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και την 
κοινωνία των πολιτών συνολικότερα.

πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συν-
θήκες που θα επιτρέψουν τη μετατροπή της οικο-
νομίας σε μια σύγχρονη οικονομία της γνώσης, 
με έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την παρα-
γωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότη-

τας και γνωστικής αξίας. απαιτείται η δημιουργία 
μιας κοινής πλατφόρμας, επιστημόνων, ερευνη-
τών, ακαδημαϊκών, επενδυτών, επιχειρηματιών, 
επαγγελματιών και συμβούλων. αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί με τη διασύνδεση και την αρμονική 
ανάπτυξη όλων των πλευρών του “τριγώνου της 
γνώσης”, δηλαδή της παραγωγής γνώσης (έρευνα), 
της μετάδοσης της γνώσης (εκπαίδευση και δια 
βίου μάθηση), της ευρύτερης διάχυσης της γνώσης 
στην κοινωνία στο σύνολό της και της αξιοποίησής 
της με οικονομικά ωφέλιμο τρόπο (καινοτομία).

προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δρά-
σουμε με συγκεκριμένα μέτρα, μέτρα που δοκι-
μάστηκαν αλλού και πέτυχαν. να ενισχύσουμε, 
για παράδειγμα, τις λεγόμενες spin–off companies, 
εταιρείες τεχνοβλαστούς που δημιουργούνται από 
επιχειρήσεις και πανεπιστήμια σε συνεργασία με 
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και επικεντρώ-
νονται στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. 
χαρακτηριστικό το παράδειγμα του εδιμβούργου, 
όπου το πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με την το-
πική αυτοδιοίκηση και τις επιχειρήσεις της περιο-
χής, ίδρυσε εταιρείες τεχνοβλαστούς, δημιουργώ-
ντας παράλληλα 25.000 νέες θέσεις εργασίας.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες πρέπει να αρχίσουν 
να προσαρμόζονται σε μια νέα κατάσταση, στην 
οποία οι ίδιες ή περισσότερες λειτουργίες θα πρέ-
πει να υλοποιούνται με σημαντικά λιγότερους πό-
ρους. ή στήριξη της δημόσιας διοίκησης στην και-
νοτομία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
υγιή ανάπτυξη της καινοτομικής δραστηριότητας 
σε κάθε χώρα. είναι σημαντικό να καταγραφούν 
οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες που πρέπει να 
λαμβάνονται από τη δημόσια διοίκηση τόσο για τη 
διείσδυση των Τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών (Τπε) στο δημόσιο τομέα όσο και 
για τη στήριξη της ιδιωτικής καινοτομικής πρωτο-
βουλίας. οι ενέργειες της δημόσιας διοίκησης για 
ενίσχυση του βαθμού διείσδυσης των νέων τεχνο-
λογιών στη λειτουργία του δημόσιου τομέα υπαγο-
ρεύεται από την ανάγκη για διαρκή βελτίωση της 
εξυπηρέτησης των πολιτών, ενίσχυση της διαφά-
νειας και διευκόλυνσης της προσβασιμότητας των 
επιχειρήσεων στην καινοτομία. καθολική είναι η 
αναγνώριση της σημασίας της καινοτομίας στον 
εκσυγχρονισμό της κρατικής μηχανής και στην 
ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

οι φορείς του δημοσίου αρμόδιοι για την προ-
ώθηση της καινοτομίας θα πρέπει να φροντίσουν, 
ώστε να υπάρξει:

l προώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας



Eνατενίσεις	 	 195

l  Διασύνδεση όλων των σχετικών με την καινο-
τομία φορέων

l Βελτίωση της εκπαίδευσης
l  Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δη-

μοσίου
l  περιορισμός των γραφειοκρατικών διαδικασιών
l  Διαλειτουργικότητα οργανισμών, Υπηρεσιών 

και συστημάτων.

Το διαδίκτυο είναι το καλύτερο παράδειγμα 
της δύναμης της τεχνικής διαλειτουργικότητας. 
ή ανοικτή αρχιτεκτονική του απέδωσε δισεκατομ-
μύρια διαλειτουργικών συσκευών και εφαρμογών 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα πρέπει να εξασφαλι-
στεί ότι όλα τα μελλοντικά προϊόντα και υπηρεσί-
ες Τπε ενσωματώνουν αυτά τα πλεονεκτήματα. 
καλά και ανοικτά πρότυπα παρέχουν στους κα-
ταναλωτές τις καλύτερες επιλογές και βοηθούν 
άλλους να καινοτομήσουν, έτσι, ώστε να συνεχί-
σουμε να έχουμε αυτές τις επιλογές. Το 2011, θα 
προταθεί ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα επιτρέπει 

τον ταχύ και διαλειτουργικό καθορισμό προτύ-
πων, μεταξύ άλλων, στον τομέα της Τπε.

οι δαπάνες του δημόσιου τομέα της ευρώπης 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για προώθηση της 
καινοτομίας, αυξάνοντας παράλληλα την αποτε-
λεσματικότητα και την ποιότητα των δημόσιων 
υπηρεσιών. απαραίτητες είναι οι εταιρικές συ-
νεργασίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
φόρουμ των εμπλεκόμενων παραγόντων, ώστε να 
καταρτιστούν κοινοί τεχνολογικοί χάρτες πορεί-
ας, από την έρευνα στην εμπορευματοποίηση, για 
την προσαρμογή της καινοτομίας στις κοινωνικές 
ανάγκες.

Τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας για 
την καινοτομία στην ΕΕ (Innobarometer 
2010) καταδεικνύουν ότι οι πλέον σημαντικοί μο-
χλοί ανάπτυξης της καινοτομίας στο δημόσιο το-
μέα είναι η εισαγωγή νέων νόμων και κανονισμών, 
οι νέες πολιτικές προτεραιότητες και οι πρωτοβου-
λίες στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
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σης. με βάση την ίδια έρευνα, τα βασικά εμπόδια 
για την ανάπτυξη της καινοτομίας στο δημόσιο 
τομέα είναι η έλλειψη πόρων και οι δύσκαμπτοι 
κανονισμοί και διαδικασίες που απαιτούνται. Τα 
θετικά αποτελέσματα της καινοτομίας περιλαμ-
βάνουν: 1.Βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφο-
ρίες. 2.Βελτίωση της ικανοποίησης ανάμεσα στους 
χρήστες των υπηρεσιών. 3.πιο στοχευμένες υπη-
ρεσίες. 4.πιο γρήγορη εξυπηρέτηση. 5.προσφορά 
υπηρεσιών σε περισσότερους ή/και σε νέους χρή-
στες. 6.απλοποίηση διαδικασιών. 7.Βελτιώση των 
συνθηκών εργασίας. 8.μείωση του κόστους. 

με βάση τα αποτελέσματα του Innobarometer 
2010, οι κύριες πηγές πληροφόρησης που στηρί-
ζουν την καινοτομία είναι: 1.οι ιδέες από το προ-
σωπικό. 2.οι ιδέες από τη διευθυντική ομάδα. 3.οι 
καλές πρακτικές από άλλους οργανισμούς στο δη-
μόσιο τομέα. οι καινοτόμοι οργανισμοί παρέχουν 

εκπαιδευτικά προγράμματα για να βοηθήσουν 
τους υπαλλήλους τους να προσαρμοστούν, να χρη-
σιμοποιήσουν ή να προσφέρουν τις καινοτόμες λύ-
σεις που ο οργανισμός τους έχει εισάγει.               

Πίνακας Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 
2010: ενώ οι εξελίξεις στα περισσότερα κράτη 
μέλη της εε είναι ελπιδοφόρες, παρά την οικονο-
μική κρίση, η πρόοδος δεν είναι αρκετά γρήγορη. 
παρόλο που η εε διατηρεί ακόμη σαφές προβάδι-
σμα έναντι των αναδυόμενων οικονομιών της ινδί-
ας και της ρωσίας, η Βραζιλία σημειώνει σταθερή 
πρόοδο και η κίνα καλύπτει τη διαφορά με μεγά-
λη ταχύτητα. μέσα στην εε, τις πιο εντυπωσια-
κές επιδόσεις καινοτομίας επιτυγχάνει η σουηδία, 
ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Φινλανδία και 
τη γερμανία. συνολικά, τα 27 κράτη–μέλη της εε 
κατατάσσονται σε τέσσερεις ομάδες:     

α) χώρες με υψηλές επιδόσεις στον τομέα της 
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καινοτομίας: η Δανία, η Φινλανδία, η γερμανία και 
η σουηδία που παρουσιάζουν επιδόσεις πολύ υψη-
λότερες από τον μέσο όρο της εε. 

β) χώρες με καλές επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας: η αυστρία, το Βέλγιο, η κύπρος, η 
εσθονία, η γαλλία, η ιρλανδία, το λουξεμβούργο, 
οι κάτω χώρες, η σλοβενία και το ήΒ που παρου-
σιάζουν επιδόσεις κοντά στον μέσο όρο της εε.                                 

γ) χώρες με μέτριες επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας: οι επιδόσεις της κροατίας, της Τσε-
χικής Δημοκρατίας, της ελλάδας, της ουγγαρίας, 
της ιταλίας, της μάλτας, της πολωνίας, της πορ-
τογαλίας, της σλοβακίας και της ισπανίας είναι 
χαμηλότερες από τον μέσο όρο της εε.     

δ) χώρες με χαμηλές επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας: οι επιδόσεις της Βουλγαρίας, της λε-
τονίας, της λιθουανίας και της ρουμανίας είναι 
πολύ χαμηλότερες από τον μέσο όρο της εε. 

ο πίνακας επιδόσεων δείχνει ότι η ευρώπη 
πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για μεγαλύ-
τερη καινοτομία, ώστε να καλύψει τη διαφορά με 
τους κύριους ανταγωνιστές της και να ξαναβρεί το 
δρόμο προς μια σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη. Η 
καινοτομία αποτελεί το κλειδί της επίτευξης 
αειφόρου ανάπτυξης και της οικοδόμησης 
δικαιότερων και οικολογικότερων κοινωνιών. 
ή ριζική αλλαγή των επιδόσεων καινοτομίας της 
ευρώπης είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργηθούν 
μόνιμες θέσεις εργασίας οι οποίες θα αντέξουν τις 
πιέσεις της παγκοσμιοποίησης.  

 Το 2010 ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβά-
νει 25 δείκτες σχετικά με την έρευνα και την και-
νοτομία οι οποίοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

1. Tους «παράγοντες», δηλαδή τα σημαντικά 
στοιχεία που καθιστούν δυνατή την καινοτομία 
(ανθρώπινοι πόροι, χρηματοδότηση και υποστή-
ριξη, ανοικτά, άριστα και ελκυστικά συστήματα 
έρευνας).

2. Τις «δραστηριότητες επιχειρήσεων» που 
δείχνουν πόσο καινοτόμες είναι οι ευρωπαϊκές επι-
χειρήσεις (επενδύσεις επιχειρήσεων, συνδέσεις και 
επιχειρηματικότητα, περιουσιακά στοιχεία διανο-
ητικής ιδιοκτησίας).

3. Τα «αποτελέσματα», που δείχνουν πώς αυτό 
μετατρέπεται σε πλεονεκτήματα για την οικονο-
μία συνολικά (παραγωγοί καινοτομίας, οικονομι-
κές συνέπειες). 

από τη σύγκριση των δεικτών για την εε των 
27 με τις ήπα και την ιαπωνία προκύπτει ότι η 
εε δεν καλύπτει το χάσμα που τη χωρίζει από 

τους κύριους ανταγωνιστές της, όσον αφορά τις 
επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας. 

Το μεγαλύτερο χάσμα εμφανίζεται στην κα-
τηγορία «δραστηριότητες επιχειρήσεων», όπου 
η εε υστερεί, όσον αφορά τις συνδημοσιεύσεις 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τις δαπάνες των 
επιχειρήσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη, 
και, σε σύγκριση με την ιαπωνία, όσον αφορά τη 
συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσι-
τεχνίας.  αυτό δείχνει ότι η υστέρηση στην ευρω-
παϊκή έρευνα και καινοτομία βρίσκεται κυρίως 
στον ιδιωτικό τομέα. επομένως, θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στη δημιουργία κανονιστικών και 
άλλων συνθηκών–πλαισίων που θα ενθαρρύνουν 
περισσότερο τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα 
και θα διευκολύνουν την αξιοποίηση των αποτε-
λεσμάτων της έρευνας από τον τομέα των επιχει-
ρήσεων, ιδίως μέσω πιο αποτελεσματικού συστή-
ματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το χάσμα είναι 
ιδιαίτερα μεγάλο και διευρύνεται ταχύτατα στον 
τομέα των εσόδων από άδειες και ευρεσιτεχνίες 
από το εξωτερικό. πρόκειται για σημαντικό δείκτη 
του δυναμισμού της οικονομίας. Δείχνει ότι πρέ-
πει να βελτιωθεί το οικονομικό μοντέλο και η λει-
τουργία της εσωτερικής αγοράς, όσον αφορά την 
προστατευόμενη γνώση στην εε. Δείχνει επίσης 
ότι η εε παράγει λιγότερα σημαντικά διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας (δηλαδή εκείνα που δημιουργούν 
σημαντικό εισόδημα από τρίτες χώρες) απ’ ό,τι οι 
ήπα και η ιαπωνία και ότι η θέση της σε τομείς με 
υψηλή ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι 
αρκετά καλή. 

Το χάσμα που εξακολουθεί να υπάρχει, όσον 
αφορά τον αριθμό των ατόμων που ολοκληρώνουν 
τις σπουδές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μειώ-
νεται ελαφρά, χάρις στη σχετικά μεγάλη ανάπτυ-
ξη στην εε.  

Ωστόσο, η εε των 27 έχει καλύτερες επιδόσεις 
από τις ήπα, όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες 
για την έρευνα και την ανάπτυξη και τις εξαγωγές 
υπηρεσιών έντασης γνώσης. 

Την τελευταία πενταετία η μεγαλύτερη αύξη-
ση στους δείκτες της εε για την καινοτομία ήταν 
στα ανοικτά, άριστα και ελκυστικά συστήματα 
έρευνας (διεθνείς επιστημονικές συνδημοσιεύσεις, 
δημοσιεύσεις με ισχυρό αντίκτυπο, διδακτορικοί 
φοιτητές άλλης υπηκοότητας εκτός των χωρών 
της εε) και στα περιουσιακά στοιχεία διανοητικής 
ιδιοκτησίας (κοινοτικά εμπορικά σήματα, συνθή-
κη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
και κοινοτικά σχέδια).  ■
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l Του Ανδρέα Λοΐζου M.Sc.
Φυσιοθεραπευτή

Η  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ   «ΕΛΕΟΥΣΑ  ΤΟΥ  ΚΥΚΚΟΥ»

Λ έγοντας Φυσιοθεραπεία  στο εν λόγω 
«Κέντρο», το οποίο στεγάζει και φρο-
ντίζει άτομα με νοητική στέρηση υπό 
την αιγίδα της Ιεράς Μονής Κύκκου, 
εννοούμε  το σύνολο των μεθόδων 

που χρησιμοποιούνται από τον πτυχιούχο φυσι-
οθεραπευτή, ο οποίος αποτελεί τον εξειδικευμένο 
επαγγελματία, με στόχο τη θεραπεία και τον περιο-
ρισμό συμπτωμάτων ασθενειών και παθολογικών 
καταστάσεων που είναι συνδεδεμένες με κινητικά 
προβλήματα.

Στην «Ελεούσα του Κύκκου» λειτουργεί φυ-
σιοθεραπευτήριο, πλήρως εξοπλισμένο, βάσει 
των αναγκών των ατόμων που φιλοξενούνται στο 
Κέντρο. Ο εξοπλισμός του Φυσιοθεραπευτηρίου 
καλύπτει όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε 
στην αντιμετώπιση των κινητικών προβλημάτων 
που έχει κάθε άτομο ξεχωριστά. Στον εξοπλισμό 
συμπεριλαμβάνονται ορθοστάτης, ένα κρεβάτι 
νευρολογικού τύπου, σκαλιά τύπου Midland, πο-
λύζυγο, μπάρες βάδισης, ηλεκτροθεραπεία, κρεβα-
τάκια, περπατούσες, πατερίτσες κ.ά.

Ο ρόλος της φυσιοθεραπείας σε άτομα με νο-
ητική αναπηρία είναι η γενική ενδυνάμωση, χα-
λάρωση των αρθρώσεων και μυϊκών ομάδων που 
βρίσκονται σε αγκύλωση, αύξηση της ισορροπίας, 
αύξηση του συντονισμού κινήσεων, αύξηση της 
συγκέντρωσης κ.λπ.

Με την εισδοχή του ατόμου στην «Ελεούσα του 
Κύκκου», ακολουθείται μία διαδικασία, η οποία 
έχει ως σκοπό της την ένταξη του ατόμου σε μια 
ομάδα φυσιοθεραπείας, ανάλογα με τις κινητικές 
του δυνατότητες. Για τον λόγο αυτό ακολουθείται 
μία ορθοπεδική αξιολόγηση, στην οποία γίνεται 
έλεγχος των άνω και κάτω άκρων, του κορμού, της 
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Η  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ   «ΕΛΕΟΥΣΑ  ΤΟΥ  ΚΥΚΚΟΥ»

δυνατότητας βάδισης, της δυνατότητας επικοινωνί-
ας, κατανόησης και εκτέλεσης μιας εντολής, της πα-
ρατήρησης, της αναπνευστικής και κυκλοφορικής 
κατάστασης και μυϊκής δύναμης του ατόμου. Η αξι-
ολόγηση μάς δίνει ορισμένα συμπεράσματα, βάσει 
των οποίων  καθορίζεται η συχνότητα φυσιοθερα-
πείας του ατόμου την εβδομάδα.

Η αξιολόγηση μάς βοηθά επίσης στην τοποθέ-
τηση στόχων, τους οποίους προσπαθούμε να επιτύ-
χουμε με τη βοήθεια όλων των μεθόδων κινησιοθε-
ραπείας που έχουμε στη διάθεσή μας. Τα άτομά μας 
έχουν πολλές φορές προβλήματα επικοινωνίας και 
συμπεριφοράς. Αυτές οι δυσκολίες δεν μας αποθαρ-
ρύνουν στο να επιτύχουμε τους στόχους μας. Χρει-
άζεται συχνά ν’ αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο 
προσπαθούμε να πετύχουμε ένα επιθυμητό αποτέλε-
σμα και όχι να αλλάξουμε τον αρχικό μας στόχο. Τα 
άτομά μας είναι ενήλικες και συχνά το περιεχόμενο 
μιας εντολής που τους δίνεται, δεν είναι κατανοητό.  
Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται η έκφρασή μας 
να είναι πιο απλή και κατανοητή, ώστε τα άτομα να 
μπορούν να εκτελέσουν την εντολή και να διεκπε-
ραιώσουν την άσκηση.
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Κατά τη διάρκεια της φυσιοθεραπείας, αν πα-
ρατηρηθεί ότι οι μέθοδοι φυσιοθεραπείας δεν μπο-
ρούν να εφαρμοστούν, λόγω προβλήματος συμπε-
ριφοράς και έλλειψης συνεργασίας του ατόμου, 
τότε χρειάζεται να βρούμε κάποιο τέχνασμα, ώστε 
το άτομο να δει τη φυσιοθεραπεία σαν παιχνίδι. 
Με τον τρόπο αυτό, το άτομο 
γίνεται  πιο καταδεκτικό και 
συνεργάσιμο, και ο στόχος μας 
επιτυγχάνεται πιο ευχάριστα 
και αποτελεσματικά. Χρειάζε-
ται πολλές φορές να χρησιμο-
ποιούμε τη φαντασία μας για 
την επίτευξη ενός στόχου.

Συχνά, όταν καθίσταται 
αναγκαίο, ερχόμαστε σε τηλε-
φωνική επικοινωνία με τους 
γονείς ή γίνονται κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις για την ενημέ-
ρωση ή καθοδήγησή τους, σε 
θέματα που αφορούν τη φυσι-
οθεραπεία.

Στην «Ελεούσα του Κύκ-
κου» λειτουργούν παράλληλα 
και άλλες ειδικότητες με τις 
οποίες συνεργαζόμαστε, όπως 
η εργοθεραπεία και η ψυχο-

λογία. Γίνονται πολυθεματικές συναντήσεις με 
το επιστημονικό προσωπικό, όπου συζητούμε όλα 
τα θέματα που αφορούν τους ενοίκους και συνερ-
γαζόμαστε με τους εκπαιδευτές, για την επίλυση 
κινητικών προβλημάτων που παρουσιάζονται 
στην αίθουσα εκπαίδευσης ή στους χώρους του 

Κέντρου. Στο χώρο πραγμα-
τοποιήθηκαν ήδη σεμινάρια, 
που είχαν  ως σκοπό την εκ-
παίδευση του προσωπικού σε 
θέματα μεταφοράς των ατό-
μων από και προς την αναπη-
ρική καρέκλα, τη σωστή στά-
ση του σώματος των ενοίκων 
στο τροχοκάθισμα κ.λπ.

Η Φυσιοθεραπεία επηρε-
άζει όλες τις δραστηριότητες 
των ατόμων με νοητική ανα-
πηρία και παίζει σπουδαίο 
ρόλο στην αυτοεκτίμησή 
τους. Αποτελεί μεγάλο και 
σημαντικό παράγοντα στη 
επίτευξη του συνολικού στό-
χου, που δεν είναι άλλος από 
την καλύτερη ποιότητα ζωής 
και την ένταξη των ανθρώ-
πων αυτών στην κοινωνία.  ■
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l Του Ανδρέα Σταυρίδη
Ταξίαρχου  (ε. α )

στον ΚυριάΚο
Μάτση

«Οδήγησέ με και σήμερα,
για να βρω το δρόμο σου
και να μπορώ να κοιτάζω χωρίς ντροπή
το βιασμένο κορμί της Πατρίδας»

(Μαρούλας Βιολάρη-ιακωβίδου)

Σ τις 19 του νιόβρη, μέρα της θυσίας του, 
τιμούμε τον σταυραετό του Πενταδά-
κτυλου. τον ιδεολόγο, τον οραματιστή, 
τον αγωνιστή, τον ήρωα. το ανυπέρ-
βλητο μεγαλείο του και ο σκοπός της 

θυσίας του προβάλλουν ακατάπαυστα στο ρου της 
νεώτερης Ελληνικής ιστορίας την ευθύνη των 
Πανελλήνων για πίστη ακλόνητη στις εθνικές πα-
ρακαταθήκες, για εγρήγορση κι αγώνα, για πραγ-
ματική λευτεριά, επιστέγασμα των εθνικών μας 

δικαίων.

Γεννημένος το 1926 στα κακοτράχαλα βουνά 
του Παλαιχωρίου και γαλουχημένος με τα ωραι-
ότερα των πανανθρώπινων ιδανικών, έμελλε να 
ξεπροβάλει η δική του μορφή. Ένα ξάφνιασμα της 
φύσης.

Φοιτά στο Δημοτικό του χωριού του κι έπειτα 
στο Γυμνάσιο άμμοχώστου. Διακρίνεται για τις 
εθνικές, τις πνευματικές του ανησυχίες και την 
ακατάπαυστη δράση του. άναλώνει αφειδώλευ-
τα κάθε εφηβική του ικμάδα, πρωτοστατώντας 
σε κάθε εθνική εκδήλωση, συμπαρασύροντας με 
τους θυελλώδεις λόγους του τους συμμαθητές του. 
Φάρος και πυξίδα το σύνθημά του: «Μοναδική 
Ιδεολογία η Ελλάδα και μοναδικό της σύμβο-
λο η γαλανόλευκη…., η οποία καταυγάζει τα 

ΑφΙΕρωΜΑ
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υψηλότερα των ιδανικών του Έλληνα, την 
πίστη στη θρησκεία και την πατρίδα».

τον συναντάμε αργότερα φοιτητή στη Γεω-
πονική σχολή στο άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
στη Θεσσαλονίκη. ο εμφύλιος τότε βρίσκεται στο 
απώγειό του. Προ του κινδύνου να περιπέσει το 
Ελληνικό Κράτος υπό το ζυγό κομμουνιστικού 
ολοκληρωτικού καθεστώτος, σε συνέχεια τού μό-
λις ανατραπέντος χιτλερικού φασισμού και ανα-
λογιζόμενος ταυτόχρονα το δράμα της Κύπρου, 
που βιώνει το δικό της Γολγοθά, την στρατοκρα-
τία των Άγγλων αποικιοκρατών, εντάσσεται στο 
πλευρό των δυνάμεων της Εθνικής άντίστασης. 
Προασπίζεται τις ελληνικές αξίες, τα ιερά και τα 
όσια, με πύρινα άρθρα σε εφημερίδες και ομιλίες 
σε συγκεντρώσεις. Ξυπνά τον λαό και τον τελευ-
ταίο πολίτη ενάντια στην ανεκτικότητα και την 
αδράνεια που τις  θεωρεί προδοσία.

«Ω καιροί!! Ω μνήμες!!». Πόσο αληθινός και 
σύγχρονος αναδεικνύεται ο Μάτσης. άυτό ακρι-
βώς βιώνει σήμερα ο Ελληνισμός, την ανεκτικό-
τητα και την αδράνεια, ενώ βιάζεται η θρησκεία, 
το έθνος, η πατρίδα και η ιστορία του.

Βιώνει την επιβολή, μέσω αδιαφανών χρημα-
τοδοτήσεων, της διεστραμμένης ανεκτικότητας 
και διάκρισης. Ω,…ναι! Και την περίφημη πολυε-
θνικότητα. Λοιδορείται η φιλοπατρία, η γενναιό-
τητα, το καθήκον, η εθνική αξιοπρέπεια και απο-
θεώνεται ο ενδοτισμός και η δειλία, την οποία οι 
εμπνευστές και οπαδοί της νέας τάξης πραγμάτων 
την ονομάζουν «γνωστική μετριοπάθεια» ή άλλως 
πως ευελιξία στην ψυχή, στο σώμα, στις ηθικές 
αξίες, στα ιδανικά, στις αντιστάσεις. Παντού ξεπε-
σμός και ισοπέδωση!

η ρητορική του δεινότητα σε κάθε δημόσιο 
λόγο του ξεπερνά τα όρια της αιμάσσουσας από το 
διχασμό Μακεδονίας και διαχέεται, διαμέσου των 
φοιτητών, και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ενδει-
κτικό αυτής του της δεινότητας, είναι η αναγνώ-
ρισή του από τον αείμνηστο Γεώργιο Παπανδρέου 
και η ρήση του γι’ αυτόν, «το αηδόνι της Κύπρου», 
όταν τον ακούει να μιλά με πάθος για το εθνικό 
θέμα της Κύπρου σε φοιτητική εκδήλωση.

τελειώνοντας τις σπουδές του το 1952, επι-
στρέφει στην Κύπρο και τον συναντάμε να εργά-
ζεται στο αγρόκτημα του θείου του στα Κούκλια. 
άεικίνητος και ανήσυχος. υπηρετεί τη μάνα γη, 
μα και τους ανθρώπους. Πρωτοστατεί στην οργά-
νωση της ΠΕΚ (Παναγροτική Ένωση Κύπρου) 
και της σΕΚ (συνομοσπονδία Εργατών Κύπρου). 
ο αγώνας της ΕοΚά έχει ήδη φουντώσει, απ’ 

άκρη σ’ άκρη στη μεγαλόνησο. ο Κυριάκος μετα-
τρέπει το αγρόκτημα του θείου του σε περιφερεια-
κό κέντρο της ΕοΚά. Εκπαιδεύει αγωνιστές, ορ-
γανώνει και διακινεί ο ίδιος (ως οδηγός) οπλισμό, 
βόμβες, πυρομαχικά και έντυπο υλικό της οργά-
νωσης. Περιφρονεί κάθε κίνδυνο προ της απειλής 
που διέρχεται η πατρίδα του.

συγκροτημένη και φιλοσοφημένη λοιπόν προ-
σωπικότητα ο Κυριάκος. άναπολώντας στο διάβα 
του, στο λιτό οδοιπορικό μας, θυμόμαστε…

στις 13 του Γενάρη του 1944, χρόνια ολόκληρα 
πριν από την έγκριση των άνθρωπίνων Δικαιωμά-
των, δεκαοκτάχρονος τότε, απόφοιτος του Γυμνα-
σίου άμμοχώστου, γράφει στο ημερολόγιό του:

«Ιδού τα δικαιώματα του ανθρώπου: 1. Το 
δικαίωμα της ζωής, 2. Η προστασία των ανή-
λικων, 3. Το καθήκον και η ελευθερία, 4. Το 
δικαίωμα να κερδίζεις χρήματα, 5. Το δικαί-
ωμα της περιουσίας, 6. Η ελευθερία της κυ-
κλοφορίας, 7. Το δικαίωμα της εκπαίδευσης, 
8. Η ελευθερία σκέψεως και λόγου, 9. Ατομική 
ελευθερία, 10. Προστασία κατά της βίας».

το 1944 γράφει στο ημερολόγιό του: «Να ’σαι 
τίμιος στις πολιτικές σου αντιλήψεις, που πρέ-
πει να πηγάζουν από την αγάπη προς τον συ-
νάνθρωπο, που συνεπάγεται καλυτέρευση της 
πολιτείας, που σαν άμεση συνέπεια έχει την 
της πατρίδας μερικά και του κόσμου γενικά». 

άγγίζει πραγματικά ο λόγος του Κυριάκου τα 
μύχια της ανθρώπινης ανάγκης, διαχρονικά, από 
ηθικοθρησκευτικής άποψης και κοινωνικοπολιτι-
κής, όχι στα στενά πλαίσια της πατρίδας, αλλά του 
κόσμου γενικά.

τα λόγια του στάθηκαν προφητικά για την 
γενιά του αλλά και για το μέλλον της μαρτυρικής 
μας πατρίδας. στις 29 του ιούνη του 1945, έγραφε, 
μεταξύ άλλων, σε ομιλία του, στην καταληκτή-
ρια τελετή αποφοίτησής του, ως εκπρόσωπος των 
αποφοίτων του Γυμνασίου άμμοχώστου: «…Μην 
ξεχνάτε πως είμαστε Έλληνες και σαν τέτοιοι 
θα σταθούμε στο ύψος της Ιστορίας μας, πε-
ρήφανοι και αξιοπρεπείς».

η διαχρονικότητα του τρόπου σκέψης, της 
ανησυχίας, του προβληματισμού και της προβο-
λής της αδήριτης ανάγκης για αγώνα και σθεναρή 
διεκδικητικότητα στοχεύει καίρια, με καθοριστικό 
τρόπο, προτρεπτικά, στη δική του γενιά, στη δική 
μας, μα και στις επόμενες.

στις 9 του Γενάρη του 1956 ο Κυριάκος συλ-
λαμβάνεται από τους Άγγλους αποικιοκράτες 
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και οδηγείται στα ανακριτήρια της ομορφίτας. η 
αδούλωτη ψυχή και το σώμα του Κυριάκου περ-
νούν σε μια άλλη φάση, τον ψυχολογικό πόλεμο 
και τα βασανιστήρια: απομόνωση, ξυλοδαρμοί, 
αϋπνίες, ηλεκτροσόκ. Γι’ αυτά τότε, οι αποικιο-
κράτες και οι σημερινοί πρωτοστάτες και  ταγοί 
των ευρωπαϊκών τάχα αξιών, με την Βρεττανική 
δολιότητα, σκληρότητα κι απάθεια που τους χαρα-
κτηρίζει, ενδιέτριψαν στους τρόπους βασανισμού 
και στην ανάκριση, πειραματικά, πάνω στα κορμιά 
και στις ψυχές, των αμούστακων αγωνιστών της 
ΕοΚά. συνέγραψαν μάλιστα και ειδικό εγχειρίδιο 
βασανισμών και ανάκρισης μοναδικό στο είδος του 
παγκόσμια!

Παρ’ όλες τις δοκιμασίες, δεν λυγίζει, στέκει 
αγέρωχος και με εθνική έξαρση, με αστείρευτα 
αποθέματα θάρρους και αντοχής, περιφρονεί τους 
ανακριτές του και με αυστηρό ύφος ρωτά: «Εσάς, 
ποιός είναι όμως, ο ρόλος και η αποστολή σας; 
Γιατί βρίσκεστε σε ένα τόπο που δεν σας θέ-
λουν; Τι θα κάνατε εσείς αν είσασταν στη δική 
μου θέση; Απαντήστε μου;». ο στρατάρχης Χάρ-
τινγκ επιχειρεί, ο αφελής, να εξαγοράσει τον Κυ-
ριάκο με το ποσό του μισού εκατομμυρίου λιρών, 
για να καταδώσει τον Διγενή. Ποιος είδε τη στιγμή 
εκείνη τον Μάτση και δεν τον φοβήθηκε… Πετιέ-
ται ορθός, κτυπά τη γροθιά στο τραπέζι και με βλο-
συρή διαπεραστική ματιά κατακεραυνώνει τον 
Χάρτινγκ. «Εξοχότατε, ου περί χρημάτων τον 

αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής. Λυπού-
μαι, διότι με έχετε προσβάλει με την πρότασή 
σας». ο Χάρτινγκ και οι βασανιστές απέτυχαν και 
παραιτούνται από τα απαίσια ανοσιουργήματά 
τους, την ανάκριση και τα φρικτά βασανιστήρια.

ο Κυριάκος μεταφέρεται στα κρατητήρια 
Κοκκινοτριμιθιάς. νουθετεί και καθοδηγεί τούς 
συγκρατούμενούς του αγωνιστές. Με έργα και λό-
για τους συγκροτεί σαν μια γροθιά, την οποία καρ-
φώνει στο απαίσιο πρόσωπο της αποικιοκρατικής 
διοίκησης, οργανώνοντας την κήρυξη ανταρσίας, 
από μια ολόκληρη μονάδα Άγγλων στρατιωτών, 
εναντίον της διοίκησής τους. Ό,τι πιο ταπεινωτι-
κό για ένα συγκροτημένο – πειθαρχημένο σύνολο, 
τον περίφημο, τότε, άγγλικό στρατό. άυτός ήταν ο 
Μάτσης!

η δράση του δεν σταματά. Δραπετεύει από τα 
κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς και τον συναντάμε 
τομεάρχη της ΕοΚά στην επαρχία Κερύνειας. 
τιμή σ’ αυτόν, τιμή και για μας. ο αγώνας του τί-
μιος, ειλικρινής, ευθύς, αταλάντευτος, τάμα ζωής 
και αυτοθυσίας.

Ενδεικτικό της αγωνίας του για την πατρίδα 
και μακρυά από κάθε ταπεινή εμπάθεια, επιχειρεί 
να στρατολογήσει και μέλη του άΚΕΛ στον αγώνα, 
με κίνδυνο, να κινήσει υποψίες σε καχύποπτους, 
ότι τάχα κι ο ίδιος διαπνέετο από κομμουνιστικές 
ιδέες. ο Κυριάκος, οραματιστής, αντικομμουνι-

O τουρκοκρατούμενος Πενταδάκτυλος με τη σημαία του ψευδοκράτους
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στής, μα ταυτόχρονα άνθρωπος, αγνός μαχητής 
στην Μακεδονία και στην Κύπρο, αγωνίζεται για 
τα δικά του μεγάλα ιδανικά, τη θρησκεία, τη ση-
μαία, τη μεγάλη πατρίδα, την Ελλάδα και την ένω-
ση της μικρής του πατρίδας, της Κύπρου, με τον 
εθνικό κορμό.

Γράφει σε φίλο του το 1958, τον ίδιο χρόνο της 
θυσίας του: «Να, γιατί δεν νοιάζομαι, αν τη γη 
αυτή την ζουν Τούρκοι και Έλληνες…Εκείνο 
που έχει αξία, είναι να την ζουν αυτοί που την 
ποτίζουν με τον ιδρώτα τους και να περπα-
τούν πάνω της ελεύθεροι, διαφεντευτές της, 
κυρίαρχοί της. Ν’ αναπνέουν περήφανοι τον 
αέρα της, που να ’ναι αέρας δροσιάς, ομορ-
φιάς, λεβεντοσύνης. Όχι πνίχτης». 

ο Κυριάκος, ξεκινά από τον Καραβά με διατα-
γή του άρχηγού, για εκτέλεση σημαντικής απο-
στολής. Πορεία του ο Άγιος Γεώργιος, η Κερύνεια 
και μετά…ο στόχος. οι σύγχρονοι εφιάλτες, η κα-
τάρα αυτή του έθνους, έμελλε να μην επιτρέψουν 
στον Κυριάκο την εκτέλεση της αποστολής του. 
Προδωμένος ο ίδιος και η συνοδεία του και αφού 
ο κλοιός των Άγγλων έγινε πλέον ασφυκτικός κι 
αφόρητος, κινείται προς το Δίκωμο και καταλήγει 
στο κρησφύγετό του. Δεν είχε πολλές επιλογές ο 
Κυριάκος. Και ήξερε, γνώριζε το τέλος της μεγά-
λης πορείας του. Όμως δεν κάμφθηκε, δεν λύγισε, 
δεν λιποψύχησε, αγωνίστηκε, έγινε ολοκαύτωμα 
και η θυσία του φάρος, που δείχνει το δικό μας χρέ-
ος, τη δική μας πορεία για ελευθερία και δικαίωση.

τα είχες τέλεια σχεδιασμένα Κυριάκο. Ήξερες. 
Ήσουν έτοιμος. ναι, ήσουν έτοιμος εκεί. Εκεί στο 
Δίκωμο. Οι τελευταίες ενέργειές σου αποκαλύ-
πτουν το τελετουργικό της θυσίας σου. 1ο Να 
κάψεις τα έγγραφα της ΕΟΚΑ. 2ο Να διώξεις 
τους συντρόφους σου, τον Κωσταρή Χριστο-
δούλου και τον Ανδρέα Σοφιόπουλο. 3ο Να γε-
μίσεις το όπλο σου. 

 Εκστασιασμένος τη μεγάλη εκείνη στιγμή, 
αναλογίζεσαι με περισσή περηφάνεια τη δική σου 
υπογράμμιση στο βιβλίο «σιδηρά Διαθήκη» του 
Δημητρακόπουλου: «Έκλεξε όσον ημπορείς τον 
τρόπο του θανάτου σου, ένας ωραίος θάνατος είναι 
συνήθως η ευγενεστέρα πράξις της ζωής».

ημέρα τετάρτη, ώρα 1.30 μεσημέρι, στις 19 
του νιόβρη του 1958, η φωνή σου βροντερή και 
διαπεραστική ξεχύνεται απ’ τον Πενταδάκτυλο 
της ρήγαινας και του άκρίτα στους κάμπους, τις 
πόλεις και τα χωριά της σκλαβωμένης σου μικρής 
πατρίδας.

«Όχι. Δεν παραδίδομαι. Αν θα βγω, θα βγω 

πυροβολώντας».
οι Άγγλοι δεν είχαν επιλογή. Κυριάκο δεν λύ-

γισες, δεν γονάτισες, δεν παραδόθηκες, δεν πρό-
δωσες, τους εξευτέλισες, τους ντρόπιασες και ανέ-
τρεψες με τη στάση σου τον αγώνα και την θυσία 
σου τα σχέδια τους, που ήταν, η σύλληψη του Δι-
γενή, η πλήρης αποδιοργάνωση της ΕοΚά και η 
διαπραγματευτική αποδυνάμωση του Μακάριου. 
Έσβησες μέσα στις φλόγες, έγινες ολοκαύτωμα 
στον τόπο του θυσιαστηρίου σου. οι Άγγλοι ανατί-
ναξαν το κρησφύγετό σου. υπέρτατη πράξη αυτο-
θυσίας και τιμής για τον άνθρωπο, την ελευθερία, 
την δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια.

άναλογιζόμενοι την όλη στάση της αποικιο-

κρατικής, άλλοτε Μεγάλης Βρετανίας και της ση-
μερινής συρρικνωμένης μικρής άγγλίας, που υπο-
κλίνεται δουλικά στα Κεμαλικά, νταβουτόγλεια 
νεοτουρκικά δόγματα, δεν μπορούμε παρά να 
προβάλλουμε, να καταγγέλλουμε, να καυστηριά-
ζουμε την άδικη, διαχρονική, ύπουλη, αλαζονική 
και υποσκαπτική πολιτική της απέναντί μας, τότε 
προς την ελληνική κοινότητα και σήμερα εναντί-
ον αυτής ταύτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
ενός κράτους πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

άπό το 1950 μέχρι σήμερα οι υπογραφές σωρεί-
ας πρωτοκόλλων συνεργασίας, σε όλα τα επίπεδα, 
μεταξύ άγγλίας και τουρκίας, κρυφά και φανερά 
και ιδιαίτερα μετά το 1974, έχουν ένα τριπλό και 
καθοριστικό για τον Ελληνισμό στόχο: Πρώτο, 
την αποενοχοποίηση της Άγκυρας, για την εισβο-

Το κρησφύγετο του Μάρκου Δράκου
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λή, την κατοχή και τον εποικισμό, δεύτερο την 
αναβάθμιση του ψευδοκράτους και την αναγνώ-
ρισή του και τρίτο τη διάλυση της οντότητας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. η όλη στάση και συμπε-
ριφορά τους υποδηλούν ότι είναι συνεργοί μαζί με 
τις ηΠά, και οι ενέργειές τους προκρίνουν ότι θα 
εξακολουθήσουν να είναι, μέχρι την υλοποίηση 
των γεωστρατηγικών τους σχεδιασμών και την 
απρόσκοπτη επικράτησή τους, στην ύψιστης ση-
μασίας ευρύτερη περιοχή. τροχοπέδη στα σχέδια 
τους είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. άπέτυχαν το 
2004 τη διάλυσή της με το καταστροφικό σχέδιο 
άνάν. το επιχειρούν και σήμερα παντοιοτρόπως 
και διακαώς με την επιβολή της διχοτομικής  Δι-
ζωνικής, των δύο κρατών, του συνεταιρισμού, της 
νομιμοποίησης της κατοχής, του εποικισμού, της 
διαίρεσης με εγγυητικά και επεμβατικά δικαιώ-
ματα. Κυριαρχία στο Βορρά και επικυριαρχία στο 
νότο. Δεν τρέφουμε πια αυταπάτες. Έχουν απο-
καλυφθεί. οι εκτελεστές επιχειρούν να αποτε-
λειώσουν το θύμα τους.

Κάτω λοιπόν από αυτές τις διαπιστώσεις, εμείς 
οι Κερυνειώτες και όλοι οι Κύπριοι, πολιτειακή, 
πολιτική, θρησκευτική ηγεσία και ο λαός, «όσοι 
πιστοί…όσοι Έλληνες….» καλούμαστε κάτω από 
το βάρος αυτών των πιέσεων και της επιχειρούμε-
νης επιβολής νέων αρνητικών για την πλευρά μας 
μεθοδεύσεων, σε αρραγή ενότητα, σε εγρήγορση 
και περιφρούρηση του κράτους μας, της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, ζητούμε δε έμπρακτο σεβασμό 
στους θεσμούς και συνεχή από μέρους μας  προ-
άσπιση της οντότητας και της υπόστασής της. η 
φυσική και εθνική επιβίωσή μας συναρτάται με 
την ύπαρξη και την ισχύ του κράτους μας.

η πολυτάραχη ιστορία της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, που ξεπροβάλλει μέσα από διαρκείς αγώ-
νες και θυσίες, καταδεικνύει ότι το φρόνημα του 
λαού  δεν κλονίστηκε, ούτε και η αγωνιστικότη-
τά του. οι αποικιοκράτες, οι προαγωγοί της νέας 
τάξης πραγμάτων, η πολυπλοκότητα των στρατη-
γικών επιδιώξεών τους και η τουρκική επεκτατι-
κότητα, μας έχουν συνηθίσει στα δύσκολα. άντι-
στεκόμαστε στον αφελληνισμό και την υποτέλεια. 
Όσο μας δυσκολεύουν, άλλο τόσο ατσαλώνουν 
την πίστη και την απόφασή μας για διεκδικητικό-
τητα, αποφασιστικότητα και ένταση του αγώνα 
μας, ανεξάρτητα από τις όποιες φωνές οι οποίες 
απεμπολούν τα αυτονόητα, γι’ αυτό τον λαό και 
τον τόπο. Περιφρονούμε λοιπόν και αγνοούμε τις 
πιο πάνω φωνές και αυτούς που είναι έτοιμοι να δε-
χθούν τη λύση Διζωνικής διχοτομικής  ομοσπον-
δίας που ο λαός την απέρριψε το 2004, ή για εκ 

περιτροπής προεδρία, για παραμονή εποίκων, για 
σταθμισμένη ψήφο, για κατηγοριοποίηση περιου-
σιών και προσφύγων και την τελευταία απαράδε-
χτη, καταδικαστέα και προσβλητική για το σύνο-
λο των Ελλήνων Κυπρίων προσφύγων πρόταση, 
αποκλεισμού του απαράγραπτου δικαιώματος της 
επιστροφής τους στις πατρογονικές τους εστίες 
και όχι μόνο, αλλά και της απαγόρευσης να διεκ-
δικήσουν και να απολαύσουν τις περιουσίες τους 
οι ίδιοι, τα παιδιά και τα εγγόνια τους. άντιστεκό-
μαστε σ’ αυτούς που συναινούν ερήμην του λαού 
στη συγκυριαρχία σε στεριά, θάλασσα και αέρα 
με την τουρκία μέσω του ψευδοκράτους και την 
Βρετανία μέσω των κυρίαρχων τάχα βάσεών τους 
μέσα στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας, ενός πλήρους και ισότιμου κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέμε όχι σε φοβικά σύνδρο-
μα και δουλοπρεπείς πρακτικές. το πρόβλημα της 
εισβολής, της κατοχής και των κυρίαρχων, τάχα,  
άγγλικών Βάσεων έχουμε βαρύτατο χρέος να το 
λύσουμε εμείς, αυτή η γενιά, όχι τα παιδιά και 
τα εγγόνια μας. άρκετά έχουμε φορτώσει στους 
ώμους τους. Ήδη βρίσκονται σε τραγικά αδιέξοδα.

τιμώντας και φέτος τον Κυριάκο Μάτση και 
την θυσία του και όλους, όσους έπεσαν μαχόμενοι 
για την πίστη και την πατρίδα, στην γη τούτη των 
άγίων και των ηρώων, καταθέτουμε την ευγνω-
μοσύνη μας και τους τιμούμε και θα τους τιμούμε, 
γιατί το αξίζουν. Γιατί τους το χρωστάμε. υπόσχε-
σή μας μία, η παρακαταθήκη του αείμνηστου τάσ-
σου Παπαδόπουλου, στο ιστορικό διάγγελμά του, 
για απόρριψη του σχεδίου άνάν: «Παραλάβαμε 
κράτος, διεθνώς αναγνωρισμένο. Δεν θα πα-
ραδώσουμε κοινότητα, χωρίς δικαίωμα λόγου 
διεθνώς και σε αναζήτηση κηδεμόνα». η πε-
μπτουσία δηλαδή του αγώνα μας.

Και είναι χρέος. Είναι χρέος, διότι τιμώντας 
αυτές τις επετείους, τιμούμε τον αγώνα, τη θυσία 
και τη μνήμη των ηρώων μας. τιμώντας αυτούς, 
αναβαπτιζόμαστε και αντλούμε δύναμη, κουράγιο 
και διατρανώνουμε την πίστη και την θέλησή μας, 
μέχρι την ώρα της δικαίωσης, της επιστροφής, μέ-
χρι την ώρα που θα γιορτάσουμε τα πραγματικά 
ελευθέριά μας, εκεί στης Κερύνειας τον άρχάγγε-
λο, όπου θα ψάλλουμε στην υπεραγία Θεοτόκο, το 
«Τη Υπερμάχω Στρατηγώ…» και υπό την κυμα-
τίζουσα γαλανόλευκη το «Σε γνωρίζω από την 
κόψη….. Χαίρε ω! χαίρε ελευθεριά…».

Περατώνοντας αυτή την κατάθεση τιμής κι 
ευγνωμοσύνης στο Μάτση, υποκλινόμαστε στη 
μνήμη και το μεγαλείο του κι αναφωνούμε…. Αθά-
νατος!!  ■
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«Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα,
τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι·
φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ
σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ»

(Ματθ. ί  28)

λόγος αυτός του Κυρίου προς τους μαθητές 
Του εφαρμόστηκε, κατ’ απόλυτο τρόπο, μέ-
τρο και βαθμό, και εις τον παρά το Φρέαρ του 
Ιακώβ μαρτυρικώς τελειωθέντα Αγιοταφίτη 
Αρχιμανδρίτη Φιλούμενο και νυν πια, επι-
σήμως και κανονικώς, Ιερομάρτυρα και Άγιο 
της Εκκλησίας μας, γνωστό σ’ όλη την απα-

νταχού της γης Ορθοδοξία.
Ο Άγιος Φιλούμενος έγινε σκεύος εύχρη-

στο του Θεού από τη νεότητά του, η οσιακή 
ζωή και το μαρτυρικό του τέλος στη συνέχεια 
τον ανέδειξαν, στη συνείδηση του λαού, ως 
ένα «Χριστοφόρο, Θεοφόρο και Πνευματοφό-
ρο ήρωα» του πληρώματος της Εκκλησίας.

l Του Λουκά Παναγιώτου
Θεολόγου-Δημοσιογράφου
Διευθυντή Ραδιοσταθμού «Ο Λόγος»

ΑΦΙΕρωμΑ
σΤΟν ΑγΙΟ

ΦΙλΟύμΕνΟ
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ΑΦΙΕρωμΑ
σΤΟν ΑγΙΟ

ΦΙλΟύμΕνΟ

Ο ζωντανός αυτός φορέας της Χάριτος είναι 
γέννημα της Αγιοτόκου και μαρτυρικής νήσου 
Κύπρου. συγκεκριμένα, ο κατά κόσμον σοφοκλής 
γεννήθηκε στη λευκωσία, στις 15 Οκτωβρίου 
1913, και έλκει την καταγωγή του από το χωριό 
Ορούντα της επαρχίας μόρφου. Ήταν δίδυμος 
αδελφός με τον Αλέξανδρο, τον μετέπειτα π. Ελ-
πίδιο, και από μικροί διακρίνοντο για την αγάπη 
τους προς τον Θεό.

μαθήτευσαν «παρά τους πόδας» της ευσεβέ-
στατης γιαγιάς τους λωξάντρας, μυηθέντες στα 
ιερά γράμματα της πίστεως και παράδοσής μας, 
αποκτώντας έτσι εκκλησιαστική και ορθόδοξη 
συνείδηση. Η «μύηση» αυτή, ο ιδιαίτερος ζήλος 
για προσευχή, η τακτική «διατριβή» στους βίους 
των Αγίων και ειδικότερα η «αδυναμία» τους στον 
βίο του Οσίου Ιωάννου του Καλυβίτη, γίνονται οι 
κινητήριοι οδοδείκτες που επέδρασαν και άναψαν 
μέσα τους την επιθυμία να ακολουθήσουν τον αγ-
γελικό βίο. Έτσι το 1927, τα δίδυμα αδέλφια, σε 
ηλικία 14 μόλις ετών, αφού έλαβαν την ευχή του 
πνευματικού τους, αλλά και των ευλαβών γονέων 
τους, αναχώρησαν για το κάστρο του Κυπριακού 
μοναχισμού, την Ιερά μονή σταυροβουνίου.

Παρέμειναν εκεί για 6 περίπου χρόνια και το 
1934 έρχονται στα Ιεροσόλυμα, μετά από μεσολά-
βηση του Έξαρχου του Παναγίου Τάφου στην Κύ-
προ, για να φοιτήσουν στο γυμνάσιο του Πατριαρ-
χείου, ως μαθητές στη σχολή της Αγίας σιών.

Η συμπεριφορά, ο χαρακτήρας, το ήθος, η υπα-
κοή, ο ζήλος και η προσήκουσα επιμέλειά τους εί-
ναι αξιοθαύμαστη. Πολύ σύντομα, τα δίδυμα αδέλ-
φια ενδύονται το αγγελικό σχήμα και εισέρχονται 
στις αγκάλες της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος. Ο 
π. Ελπίδιος φεύγει στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, 
ακολούθως στην Ελλάδα και καταλήγει στο Άγιο 
Όρος. Ο π. Φιλούμενος παραμένει στις επάλξεις 
των Αγίων Τόπων και χειροτονείται διάκονος στις 
5 σεπτεμβρίου του 1937, υπηρετώντας για περισ-
σότερο από ένα χρόνο στη λαύρα του Αγίου σάββα 
και στη συνέχεια στα Πατριαρχικά γραφεία.

Την 1η νοεμβρίου 1943 δέχεται στο Φρικτό 
γολγοθά το δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης και συνε-
χίζει τη διακονία του ως φροντιστής στο κεντρικό 
μαγειρείο, ηγούμενος στην Τιβεριάδα, στην Ιόππη, 
ως διευθυντής του Οικοτροφείου της Πατριαρχι-
κής σχολής, ηγούμενος στη μονή του Αρχαγγέλου 
και τυπικάρης στον Πατριαρχικό ναό του Αγίου 
Κωνσταντίνου. Ακολούθησε η ηγουμενία του στη 
μονή της μεταμορφώσεως στη ραμάλα, στις μονές 
του Αγίου Θεοδοσίου και του Προφήτου Ηλιού 

και τέλος στις 8 μαΐου 1979 μετατίθεται στον τόπο 
του μαρτυρίου του, το προσκύνημα του Φρέατος 
του Ιακώβ. 

Παντού, όπου κι αν διακόνησε, η ταπεινή του 
καρδιά, η διάθεση προσφοράς που τον διέκρινε, η 
αθόρυβη πνευματική του παρουσία, η αγάπη του 
για τις ιερές ακολουθίες, αλλά και πάνω απ’ όλα η 
πατρική και αδιάκριτη φροντίδα του προς όλους, 
τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό. Απλός και συμπο-
νετικός. συγκαταβατικός με τους άλλους και αυ-
στηρός με τον εαυτό του, δεν παρέλειψε ποτέ τα 
μοναχικά του καθήκοντα και τον προσωπικό του 
κανόνα. Απέκτησε φήμη εξαιρετικού πνευματι-
κού καθοδηγητή και συμπαραστάτη και τον ευλα-
βούνταν όλοι, ακόμα και οι αλλόθρησκοι.
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στο τελευταίο του διακόνημα έρχεται αντιμέ-
τωπος με πολλές δυσκολίες. συχνά τον επισκέπτο-
νταν φανατισμένοι σιωνιστές, ισχυριζόμενοι ότι ο 
χώρος ήταν Εβραϊκός ιερός τόπος και απαιτούσαν 
να αποσύρει τους σταυρούς και τις εικόνες από το 
υπόγειο παρεκκλήσιο του Φρέατος, διότι υποστή-
ριζαν ότι ο τόπος εκείνος τους ανήκε, μιας και ήταν 
δημιούργημα του Ιακώβ, τον οποίο θεωρούν ως γε-
νάρχη τους. Ο γέροντας, με την πραότητα και την 
ταπείνωση που τον διέκρινε, προσπαθούσε να μην 
τους προκαλεί, χωρίς να υποχωρεί βέβαια, αλλά 
ούτε και να φοβάται τις απειλές τους. Τους επιση-
μαίνει ότι ο χώρος χρησιμοποιείται ως Ορθόδοξος 
Χριστιανικός ιερός τόπος για δεκαέξι αιώνες πριν 
δημιουργηθεί το ισραηλινό κράτος, υποδεικνύο-
ντάς τους μάλιστα ότι το πάτωμα του προσκυνή-
ματος είχε κατασκευαστεί από τον αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνο πριν από το 331 μ.Χ. και ότι οκτώ 
αιώνες, πριν από αυτό, ο χώρος ήταν στα χέρια των 
σαμαρειτών.

Το απόγευμα της 29ης νοεμβρίου 1979, «άγνω-
στοι» εισέρχονται στο χώρο του προσκυνήματος, 
την ώρα που ο Άγιος τελούσε την εσπερινή ακο-
λουθία, εκμεταλλευόμενοι την ισχυρή και χειμαρ-
ρώδη νεροποντή της ημέρας, ούτως ώστε να πραγ-
ματοποιήσουν το ειδεχθές έγκλημά τους χωρίς να 
γίνουν αντιληπτοί από κανένα κάτοικο της περι-
οχής. Επιτίθενται στο γέροντα με τσεκούρι, τον 
χτυπούν στο πρόσωπο, του αποκόπτουν τα τρία 
δάκτυλα με τα οποία έκανε το σημείο του σταυρού 
και τον κατακρεουργούν άγρια. στη συνέχεια βε-
βήλωσαν την εκκλησία, την Αγία Τράπεζα, τα ιερά 
σκεύη και φεύγοντας από το χώρο έριξαν, εντός 
του προσκυνήματος, μία χειροβομβίδα για να ολο-
κληρώσουν το ανόσιο έργο τους.

Το σκήνωμα του Αγίου παραδόθηκε στους ορ-
θοδόξους μετά από 6 μέρες και είναι συγκλονιστι-
κή η μαρτυρία του π. σωφρονίου που παρέλαβε το 
τίμιο λείψανο του μάρτυρα, για να το ντύσει και 
να το ετοιμάσει για την ταφή, ότι διατηρούσε την 
ευκαμψία του, παρέμεινε ζεστό και εύκαμπτο και 
«βοήθησε» το γέροντα σωφρόνιο για να τον ντύ-
σει. συγκλονιστική είναι, επίσης, η μαρτυρία του 
κατά σάρκα αδελφού του π. Ελπιδίου, που αν και 
μίλια μακριά, άκουσε τη φωνή του π. Φιλουμένου 
να του λέγει: «Αδελφέ μου, με σκοτώνουν προς 
δόξα Θεού. σε παρακαλώ μην αγανακτήσεις». 

Ο Άγιος ετάφη στο κοιμητήριο της Αγίας σιών 
και μετά από τέσσερα χρόνια, στην ανακομιδή των 
ιερών του λειψάνων, το σώμα του βρέθηκε άφθαρ-
το και ευωδίαζε. Τότε έκλεισαν τον τάφο και τον 

ξανάνοιξαν τα Χριστούγεννα του 1984, οπότε το 
ιερό σκήνος διατηρούσε μερική αφθαρσία και το 
τοποθέτησαν σε γυάλινη λειψανοθήκη στο βόρειο 
τμήμα του ιερού βήματος, στο ναό της Αγίας σιών.

O ιερομάρτυς Φιλούμενος, 30 χρόνια μετά το 
μαρτύριό του, συγκαταλέχθηκε μεταξύ των αγί-
ων της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Η Εκκλησία 
τον τιμά ως άγιο στις 29 νοεμβρίου και το ευωδι-
άζον και θαυματουργό σκήνωμά του βρίσκεται 
εντός του νέου τρισυπόστατου μεγαλοπρεπούς ιε-
ρού ναού που χτίστηκε στο Φρέαρ του Ιακώβ, επ’ 
ονόματι της Αγίας Φωτεινής της σαμαρείτιδος, του 
Αγίου Φιλουμένου και του αγίου Ιουστίνου. Κτί-
τωρ του νέου αυτού ναού είναι ο Αρχιμανδρίτης π. 
Ιουστίνος, στον οποίο ο Άγιος Φιλούμενος εμφανί-
ζεται συχνά και τον προστατεύει από τις επιθέσεις 
των φανατικών Εβραίων, που συνεχίζονται.

σεμνύνεται και δικαίως καυχάται η σιωνίτιδα 
Εκκλησία για το γεγονός ότι στους εσχάτους τού-
τους χρόνους, τους οποίους διερχόμαστε και παρά 
την μαστίζουσα αυτήν λειψανδρία, γεννά και σή-
μερα αγίους και μάρτυρες.

Το μαρτύριο και η παρουσία του νέου Ιερομάρ-
τυρος Φιλουμένου επισφραγίζει «την μαρτυρίαν 
Ιησού Χριστού» στις μέρες μας, καταδεικνύει το 
αμετάβλητο της κλήσεως του Χριστού μέσα από 
τους αιώνες και μας καλεί να αντισταθούμε στον 
ανατρεπτικό άνεμο της ολιγοπιστίας, της αμφιβο-
λίας και των ποικιλώνυμων αναστατώσεων.  ■
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l Του Αντώνιου Στυλιανάκη
πρώην Γυμνασιάρχη-Λυκειάρχη

Κ ατά τα μέσα του μηνός Ιουλίου, κάποιο 
απόγευμα, παρακολούθησα τηλεο-
πτικό επεισόδιο της ελληνικής σειράς 
«Taxi girl». Μπήκαν στο ταξί της κας 
Βίκυς Σταυροπούλου δύο φοιτητές, 

φίλοι μεταξύ τους. Ο ένας της Φυσικομαθηματι-
κής, ο άλλος της Μηχανολογίας. «Γερά μυαλά», 
σκεφτήκαμε αμέσως εμείς ο τηλεθεατές. Ερώτηση 
πρώτη της οδηγού ταξί-ηθοποιού κ. Σταυροπού-
λου: «Στο λεξικό της ελληνικής, ποια από τις δύο 
λέξεις θα προηγείται στην αναγραφή ή καταχώ-
ρηση και ποια θα έπεται; Οι λέξεις είναι κύμα και 
κήρυκας». 

Οι φοιτητές, τα τετραγωνισμένα μυαλά, έμει-
ναν ενεοί, άφωνοι. «Πρώτα θα βρούμε τη λέξη 
κύμα και ύστερα τη λέξη κήρυκας». Από ορθογρα-
φία οι φοιτητές των θετικών επιστημών…έσκισαν!! 
Ερώτηση δεύτερη: «Πότε γιορτάζουμε την ελληνι-
κή σημαία;». Οι φοιτητές κάνουν πως σκέπτονται, 
τάχα, μεταξύ φαιδρότητας, ανούσιων χειρονομιών 
και σοβαροφάνειας και κατέληξαν στην 25η Μαρτί-
ου!! Η κ. Σταυροπούλου άκουγε και δεν το πίστευε. 
«Μα τι λέτε, ρε παιδιά; Αυτά ξέρετε για τη γιορτή 
της σημαίας; Στις 27 Οκτωβρίου τη γιορτάζουμε. 
Καλά, στο Γυμνάσιο και το Λύκειο τί κάνατε;».

Φρίκη! Οι γαυριώντες φοιτητές των θετικών 
επιστημών, επίδοξοι διάδοχοι και συνεχιστές, κα-
θώς φαίνονταν, του βίου και της πολιτείας του Δον-
Ζουάν, έδωσαν ολοζώντανη εικόνα-τεκμήριο της 
αγραμματοσύνης των νεοελλήνων (με εξαιρέσεις, 
ασφαλώς, που συγκινούν και ενισχύουν). Κατά τα 
άλλα πάμε καλά, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά με 
την Εθνική Παιδεία. Ο Παπαδιαμάντης έχει μετα-
φραστεί, ως γνωστόν, και στα Ιαπωνικά. Γιαπω-
νέζικα Βιβλιοπωλεία είναι γεμάτα με τα αριστουρ-
γήματα του μεγαλύτερου νεοέλληνα πεζογράφου 
μας. Στην Ελλάδα (και στην Κύπρο βέβαια, αλί-
μονο) αγνοούν οι έφηβοι μαθητές Γυμνασίων και 

Λυκείων την ύπαρξή του!!! Αχ, αυτά τα αναλυτικά 
προγράμματα στη Μέση Εκπαίδευση! 

Όμως, για να είμαι δίκαιος, ρώτησα προ ετών 
στη Σκίαθο, το αγαπημένο νησί «του κυρ Αλε-
ξανδρή» του Παπαδιαμάντη, όπου διασώζεται 
αναπαλαιωμένο και το σπίτι του πεζογράφου, μια 
ηλικιωμένη γυναίκα, Σκιαθίτισσα, που πωλούσε 
ενθύμια σ’ ένα τουριστικό κατάστημα και μάζευε 
χρήμα, να μας δείξει κατά πού πέφτει «της Κοκ-
κώνας το σπίτι» (ομώνυμο διήγημα του Παπα-
διαμάντη). Κυνικά μας απάντησε: «Εγώ δεν ξέρω 
από τέτοια» και επέστρεψε στο…χρήμα της. Εδώ, 
βέβαια, δεν φταίει κανένα…αναλυτικό πρόγραμμα 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης… Δεν πάμε καθόλου 
καλά από πλευράς βασικών γνώσεων γλώσσας και 
σύγχρονης, (έστω) ελληνικής ιστορίας. Η μάθηση 
χρειάζεται χαρτί, μολύβι, τραπέζι και καρέκλα για 
σοβαρή μελέτη…

Τα παιδιά της σύγχρονης τεχνολογίας βλέπουν 
στις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, πα-
τούν κουμπιά, βρίσκουν έτοιμο ό,τι ψάχνουν και 
ύστερα σιωπούν. Τα σύγχρονα παιδιά εν πολλοίς 
είναι άλαλα. Δεν διατυπώνουν, όσο θα έπρεπε, τις 
σκέψεις τους. Εξ ού  και η δυστοκία στη σωστή δι-
ατύπωση. Ο σωστός λόγος θέλει γράψιμο και δια-
τυπώσεις ορθών σκέψεων. Να ανοίξουν τα μάτια, 
τα αυτιά, τη γλώσσα και το μυαλό. Έτσι μάθαμε 
γράμματα εμείς. Μήπως μας βγήκε σε κακό; Ασφα-
λώς, όχι.  ■

ΒΑρΙΑ
ΑΠΑΙΔΕυΣΙΑ



210	 	 Eνατενίσεις

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

Εξάρτηση άπό τό

ΔιάΔικτυό
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Εξάρτηση άπό τό

ΔιάΔικτυό

Σημάδια, συμπτώματα, θεραπεία 

Εκατομμύρια άτομα απολαμβάνουν όλα 
τα οφέλη του διαδικτύου και, για πολ-
λούς, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο 
στην εργασία, την εκπαίδευση και 
επικοινωνία. Ενώ ο χρόνος που δα-

πανάται στο διαδίκτυο μπορεί να είναι εξαιρετικά 
παραγωγικός, για μερικούς ανθρώπους κατανα-
γκαστική χρήση του διαδικτύου μπορεί να παρεμ-
βαίνει στην καθημερινή ζωή, την εργασία και τις 
σχέσεις. 

πολλοί αισθάνονται πιο άνετα με τους φίλους 
τους σε απευθείας σύνδεση. Άλλοι δεν μπορούν να 
σταματήσουν τα παιχνίδια, τα τυχερά παιχνίδια, ή 
τα καταναγκαστικά surfing, ακόμη και όταν αυτά 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή τους. Χρειά-
ζεται μέτρο.

 

Τι είναι ο εθισμός στο Διαδίκτυο 
ή τους υπολογιστές 

η εξάρτηση από το διαδίκτυο, γνωστή και ως 
εθισμός στους υπολογιστές, προκαλεί ποικιλία 
προβλημάτων: 

l Cybersex Τοξικομανία - καταναγκαστική 
χρήση της πορνογραφίας στο Διαδίκτυο, chat 
rooms ενηλίκων, ή ανηλίκων, επηρεάζουν αρνητι-
κά στην καθημερινή ζωή στενές προσωπικές σχέ-
σεις. 

l Cyber-Σχέσεις Τοξικομανίας - εθισμός στα 
κοινωνικά δίκτυα, chat rooms και μηνύματα στο 
σημείο όπου εικονικοί, σε απευθείας σύνδεση φί-
λοι, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από φίλους 
της πραγματικής ζωής ή τις σχέσεις με την οικο-
γένεια. 

l Καθαροί ψυχαναγκασμοί - όπως ψυχαναγκα-
στικά online τυχερά παιχνίδια, χρηματιστηριακές 
συναλλαγές, ή καταναγκαστική χρήση των online 
ιστοσελίδων δημοπρασιών, συχνά οδηγούν σε οι-
κονομικές καταστροφές. 

l Υπερφόρτωση πληροφοριών – εθισμός web 
surfing ή αναζήτησης βάσεων δεδομένων, οδηγούν 
σε μείωση της παραγωγικότητας στην εργασία και 
λιγότερη κοινωνική αλληλεπίδραση με την οικο-
γένεια και τους φίλους. 

l Υπολογιστές Τοξικομανίας - έμμονη χρήση 
off-line ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ή ψυχαναγκα-
στικός προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογι-
στών. 

Υγιείς εναντίον ανθυγιεινών 
χρήσεων του Διαδικτύου 

το Διαδίκτυο παρέχει μια σταθερή, συνεχώς 
μεταβαλλόμενη πηγή ενημέρωσης και ψυχαγω-
γίας. E-mail, blogs, κοινωνικά δίκτυα, επιτρέπουν 
τόσο επώνυμη όσο και ανώνυμη επικοινωνία για 
οποιοδήποτε θέμα. άλλά πότε είναι υπερβολική η 
χρήση του Διαδικτύου; 

Ίσως κάποιοι χρειάζεται να χρησιμοποιούν το 
Internet σε μεγάλο βαθμό για την εργασία τους, 
για παράδειγμα, ή μπορεί να βασίζονται σε μεγάλο 
βαθμό στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης 
για να διατηρούν επαφή με μακρινούς συγγενείς 
και φίλους. όι δαπάνες για τη χρήση γίνονται 
πρόβλημα, όταν διατίθεται πάρα πολύς χρόνος, πα-
ραμελούνται οι σχέσεις, η εργασία, το σχολείο, ή 
άλλα σημαντικά πράγματα στη ζωή. 

Πώς οι άνθρωποι εθίζονται
στο Διαδίκτυο; 

πολλοί άνθρωποι στρέφονται προς το Διαδί-
κτυο, προκειμένου να διαχειριστούν τα δυσάρεστα 
συναισθήματα, όπως στρες, μοναξιά, κατάθλιψη 
και άγχος. Ψάχνουν για έναν τρόπο να ξεφύγουν 
από τα προβλήματά τους, ή για γρήγορη ανακού-
φιση από το στρες. η απευθείας σύνδεση μπορεί 
να ανακουφίζει προσωρινά συναισθήματα, όπως 
μοναξιά, άγχος, κατάθλιψη. Όμως, είναι σημα-
ντικό να θυμόμαστε ότι υπάρχουν υγιείς (και πιο 
αποτελεσματικοί) τρόποι για να κρατήσουμε δύ-
σκολα συναισθήματα υπό έλεγχο. άυτοί μπορεί 
να περιλαμβάνουν άσκηση, διαλογισμό, τεχνικές 
χαλάρωσης, και απλές ασκήσεις αναπνοής. 

Παράγοντες κινδύνου εθισμού στο Διαδί-
κτυο και τη χρήση υπολογιστών 

Βρίσκεστε σε κίνδυνο εθισμού στο Διαδίκτυο, 
εάν: 

l Υποφέρετε από άγχος. Μπορεί να χρησιμοποι-
ήσετε το Διαδίκτυο για να σας αποσπάσει την προ-
σοχή από τις ανησυχίες και τους φόβους σας. Μια 
διαταραχή άγχους σαν ψυχαναγκαστική διαταρα-
χή μπορεί επίσης να συμβάλει στην υπερβολική 
χρήση e-mail, και την καταναγκαστική χρήση του 
Διαδικτύου. 

l Είστε σε κατάθλιψη. το Διαδίκτυο μπορεί να 
είναι μια διαφυγή από τα συναισθήματα της κατά-
θλιψης, αλλά και πάρα πολύς χρόνος σε απευθείας 
σύνδεση μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα. 
στον εθισμό στη χρήση του διαδικτύου συμβάλλει 
επίσης η απομόνωση και η μοναξιά. 
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l Έχετε οποιαδήποτε άλλο εθισμό. πολλοί 
εξαρτημένοι από το Διαδίκτυο υποφέρουν από άλ-
λες εξαρτήσεις, όπως τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα 
τυχερά παιχνίδια, και το σεξ. 

l Νιώθετε έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης. 
Εξαρτημένοι στο Διαδίκτυο χρησιμοποιούν συχνά 
δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης, ανταλ-
λαγής άμεσων μηνυμάτων, είτε online τυχερά παι-
χνίδια ως έναν ασφαλή τρόπο για καθιέρωση νέων 
σχέσεων με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. 

l Είσαι ένας δυστυχισμένος έφηβος, ή έχεις 
συμπλέγματα. στο διαδίκτυο μπορεί να αισθάνε-
σαι πιο άνετα από ό, τι με πραγματικούς φίλους. 

l Είστε λιγότερο κοινωνικά δραστήριοι από 
ό, τι έχετε συνηθίσει. Για παράδειγμα, μπορεί να 
αντιμετωπίζετε μια νέα αναπηρία ή πρόβλημα που 
περιορίζει την ικανότητά σας να οδηγείτε. Γονείς 
πολύ μικρών παιδιών μπορεί να περιορίζονται στο 
σπίτι ή να δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με 
παλιούς φίλους. 

l Είστε σε ένταση. Ενώ μερικοί άνθρωποι χρη-
σιμοποιούν το Διαδίκτυο για την ανακούφιση του 
στρες, αυτό μπορεί να έχει ένα αντιπαραγωγικό 
αποτέλεσμα. Όσο περισσότερο χρόνο περνάτε στο 
διαδίκτυο, τόσο τα επίπεδα άγχους σας θα είναι 
ψηλότερα. 

Τα σημάδια και συμπτώματα
του εθισμού στο Διαδίκτυο 
ή τους υπολογιστές 
Είσαι εθισμένος στο Διαδίκτυο; 

τα σημάδια και τα συμπτώματα του εθισμού 
στο Διαδίκτυο ποικίλλουν από άτομο σε άτομο. 
Μερικά γενικά προειδοποιητικά σημάδια ότι η 
χρήση του διαδικτύου μπορεί να έχει γίνει ένα 
πρόβλημα: 

l Χάνοντας κομμάτι του online χρόνου. Έχε-
τε συχνά βρει τον εαυτό σας στο Διαδίκτυο περισ-
σότερο από όσο θέλατε; Μήπως τα λίγα λεπτά έγι-
ναν σιγά – σιγά λίγες ώρες; Νιώθετε ανήσυχος αν ο 
χρόνος σας σε απευθείας σύνδεση έχει διακοπεί; 

l Δυσκολεύεστε στη διεκπεραίωση των καθη-
κόντων στην εργασία ή το σπίτι. άμελείτε να 
βάλετε πλυντήριο, να ψωνίσετε για το σπίτι, επει-
δή είστε ήδη απασχολημένος σε απευθείας σύν-
δεση; Ίσως μπορείτε να βρείτε τρόπο να ολοκλη-
ρώνετε έργο σας στην ώρα του διαλέγοντας άλλο 
χρόνο ενασχόλησης. 

l Απομόνωση από την οικογένεια και τους 

φίλους. παραμελείτε την κοινωνική σας ζωή, την 
οικογένεια και τους φίλους σας; Νιώθετε ότι κανείς 
δεν σας προσφέρει «πραγματική» ζωή - ακόμα και 
ο/η σύζυγός σας – προτιμάτε την απευθείας σύνδε-
ση με φίλους σας; 

l Αίσθημα ενοχής ή αμυντική στάση για τη 
χρήση Διαδικτύου. άντιμετωπίζετε με γκρίνια 
την προσπάθεια κάποιου να σας πάρει από τον υπο-
λογιστή και να περάσετε χρόνο μαζί; Έχετε απο-
κρύψει το χρόνο που περνάτε στον υπολογιστή; 

l Αίσθημα ευφορίας, ενώ συμμετέχετε σε δρα-
στηριότητες στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποιείτε το 
Διαδίκτυο ως διέξοδο όταν νιώθετε θλίψη ή για σε-
ξουαλική ικανοποίηση ή ενθουσιασμό; Έχετε δο-
κιμάσει να περιορίσετε το χρόνο σας στο Internet, 
αλλά αποτύχατε; 
Σωματικά συμπτώματα του εθισμού στο Δια-
δίκτυο 

η υπερβολική χρήση του Διαδικτύου ή των 
υπολογιστών μπορεί να προκαλέσει σωματικά συ-
μπτώματα, όπως: 

l σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (πόνος και το μού-
διασμα των χεριών και των καρπών) 
l ξηρά μάτια ή δυσκολίες στην όραση 
l πόνοι στο λαιμό, σοβαρές κεφαλαλγίες 
l Διαταραχές ύπνου 
l άύξηση βάρους ή απώλεια βάρους 

Εθισμός στο Διαδίκτυο Cybersex 
και την παιδική πορνογραφία 

η σε απευθείας σύνδεση πορνογραφία και οι 
εξαρτήσεις cybersex είναι τύποι σεξουαλικού εθι-
σμού. Είναι πρόκληση η ανωνυμία, και η ευκολία 
πρόσβασης, αφού οι άνθρωποι μπορούν να περ-
νούν ώρες στο διαδίκτυο στην ησυχία του σπιτιού 
τους, και να συμμετέχουν σε φαντασιώσεις αδύνα-
τες στην πραγματική ζωή. 

καταναγκαστική ενασχόληση στο διαδίκτυο 
με πορνογραφία άλλες δραστηριότητες cybersex 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πραγματική 
ζωή, σχέσεις, καριέρα, και συναισθηματική υγεία. 

Ποια είναι η διαφορά της υγιούς και ανθυγιει-
νής σεξουαλικότητας; 

Για τους περισσότερους ενηλίκους, η υγιής 
σεξουαλικότητα είναι μια ολοκληρωμένη εμπει-
ρία ζωής, διερεύνηση νέων σχέσεων, συνήθως μια 
ευχάριστη πράξη επιλογής. παρελκύνουσα σεξου-
αλική συμπεριφορά μπορεί να είναι πολύ συχνά 
ψυχαναγκαστική σε αντίθεση με υγιείς ετεροφυ-
λόφιλες σχέσεις. η σεξουαλικότητα του ομοφυλό-
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φιλου τοξικομανούς εστιάζεται στο φύλο ως μέσο 
για αντιμετώπιση της ιδιαιτερότητάς του, για να 
χειριστεί την πλήξη, το άγχος και άλλα ισχυρά 
συναισθήματα ή ως ένα τρόπο για να αισθάνεται 
σημαντικός, ή ισχυρός. 

 

Εθισμός στο Διαδίκτυο: τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση 

άν και τα τυχερά παιχνίδια είναι ένα καλά γνω-
στό πρόβλημα εδώ και χρόνια, η διαθεσιμότητα 
παιχνιδιών στο Διαδίκτυο έχει καταστήσει τα τυ-
χερά παιχνίδια πολύ πιο προσπελάσιμα. Έχει κά-
νει επίσης πιο δύσκολη την αποφυγή υποτροπής 
σε τοξικομανείς. Online ή εικονικές χαρτοπαικτι-
κές λέσχες είναι διαθέσιμες όλη την ημέρα, κάθε 
μέρα, για οποιαδήποτε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 
όι άνθρωποι που δεν ζουν σε κοντινή απόσταση 
από έναν παραδοσιακό χώρο τυχερών παιγνιδιών, 
ή και άτομα πολύ μικρά για να αποκτήσουν πρό-
σβαση, τώρα είναι πολύ ευκολότερο να παίξουν 
on-line. 

Μάθετε για τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια 
και τη θεραπεία
l Βοήθεια για τους παίκτες και τα μέλη των οικο-
γενειών τους. 

l άναγνωρίστε τα συμπτώματα της εξάρτησης 
από τα τυχερά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων 
των online τυχερών παιχνιδιών. 

l πώς να ασχοληθείς με το παιχνίδι που έγινε πά-
θος και να βρείς υποστήριξη και θεραπεία. 

 Λοιποί καθαροί ψυχαναγκασμοί 
καθαροί ψυχαναγκασμοί, όπως καταναγκα-

στικές χρηματιστηριακές συναλλαγές ή αγορές 
μέσω δημοπρασίας μπορεί να είναι εξίσου οικονο-
μικά και κοινωνικά επιζήμιοι, όπως και τα online 
τυχερά παιχνίδια. τοξικομανής, για παράδειγμα, 
μπορεί να ξυπνήσει περίεργες ώρες, προκειμένου 
να είναι online για τα τελευταία λεπτά του ηλε-
κτρονικού πλειστηριασμού. κάποιοι μπορούν να 
αγοράζουν πράγματα που δεν χρειάζονται και δεν 
μπορούν να αντέξουν οικονομικά για να γνωρί-
σουν τον ενθουσιασμό του επιτυχόντος υποψηφί-
ου. 

 
Εθισμός στο Διαδίκτυο:
Cyber-σχέσεων 

Όταν χρησιμοποιείται με υπευθυνότητα, το 
Διαδίκτυο μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό μέσο για 
κοινωνική επαφή, νέες γνωριμίες ακόμη και για 
ρομαντικές σχέσεις. Ωστόσο, σε απευθείας σύνδε-
ση, οι σχέσεις μπορούν συχνά να είναι πιο έντονες 
από εκείνες στην πραγματική ζωή. Φαντασιώσεις 
μας δίνονται δωρεάν πολύ πέρα από όλες τις ρεα-
λιστικές προσδοκίες. Δεδομένου ότι οι σχέσεις της 
πραγματικής ζωής δύσκολα μπορούν να ανταγω-
νιστούν τις φανταστικές σχέσεις, ο εξαρτημένος 
στο Διαδίκτυο θα προτιμούσε να περνά όλο και πε-
ρισσότερο χρόνο με τους φίλους του online. 

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι περίπου το 50% 
των ατόμων λένε ψέματα για την ηλικία, το βά-
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ρος, τη δουλειά, την οικογενειακή κατάσταση ή 
το φύλο τους. Όταν φίλοι από το Διαδίκτυο συνα-
ντιούνται, η πραγματικότητα συχνά δεν ταιριάζει 
με το online πρόσωπο, κι αυτό μπορεί να δημιουρ-
γήσει βαθιά συναισθηματική απογοήτευση. 

Αυτονόητες συμβουλές για το 
σπάσιμο εθισμού στο Internet 

Εργαλεία για να πάρετε τον έλεγχο στη χρήση 
του Διαδικτύου:

Αναγνωρίστε βαθύτερα προβλήματα που 
μπορούν να υποστηρίξουν τον εθισμό σας 
στο Internet. άν παλεύετε με την κατάθλιψη, ή 
το άγχος, ο εθισμός στο Διαδίκτυο μπορεί να είναι 
ένας τρόπος εκτόνωσης. Είχατε προβλήματα με το 
αλκοόλ ή τα ναρκωτικά στο παρελθόν; άναγνωρί-
στε κι εάν χρειαστεί αντιμετωπίστε τη θεραπεία σε 
αυτούς τους τομείς, ατομική ή ομαδική. 

l Δημιουργήστε ικανότητα να αντιμετω-
πίσετε το πρόβλημα. Ίσως από το Internet να 
βρίσκετε ένα τρόπο αντιμετώπισης του στρες ή 
της οργής. Εάν έχετε προβλήματα στις σχέσεις με 
άλλους, ή είστε υπερβολικά ντροπαλός με τους αν-
θρώπους στην πραγματική ζωή, το να αναπτύξετε 
δεξιότητες στους τομείς αυτούς θα σας βοηθήσει 
να αντιμετωπίσετε πιέσεις της καθημερινής ζωής 
αντί να καταφεύγετε σε καταναγκαστική χρήση 
του Διαδικτύου. 

Όσο πιο πολλές σχέσεις έχετε στην πραγμα-
τική ζωή, τόσο λιγότερο θα χρειαστείτε το Διαδί-
κτυο για κοινωνική επαφή. όρίστε κάποιο χρόνο 
κάθε εβδομάδα για τους φίλους και την οικογένεια. 
άν είστε ντροπαλοί, δοκιμάστε να ενταχθείτε σε 
ομάδες κοινών ενδιαφερόντων, όπως αθλητισμού. 
άυτό επιτρέπει να αναπτύξετε φυσιολογικές απευ-
θείας σχέσεις. 

Τροποποίηση της χρήσης του Internet βήμα 
προς βήμα: 
l Για να βοηθηθείτε να δείτε τις προβληματικές 
περιοχές, αρχίστε να τηρείτε μητρώο για το πόσο 
χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο για μη εργασία ή μη 
ουσιώδεις δραστηριότητες. υπάρχουν ώρες της 
ημέρας που χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο περισ-
σότερο; Νιώθετε ώθηση που σας κάνει να μείνετε 
online για ώρες, ενώ έχετε προγραμματιστεί να 
ασχοληθείτε μόλις 5 λεπτά; 

l Θέστε στόχους για το πότε μπορείτε να χρησιμο-
ποιήσετε το Internet. Για παράδειγμα, μπορείτε να 
προσπαθήσετε να βάλετε ένα χρονοδιακόπτη προ-
γραμματισμού χρήσης για συγκεκριμένες ώρες 

της ημέρας, ή να δεσμευτείτε να κλείνετε τον υπο-
λογιστή την ίδια ώρα κάθε βράδυ. Ή θα μπορούσα-
τε να ανταμείψετε τον εαυτό σας με ένα συγκεκρι-
μένο ποσό αν αντί για ενασχόληση με το Διαδίκτυο 
ολοκληρώσετε μια εργασία για το σπίτι. 

l άντικαταστήστε τη χρήση του Διαδικτύου με 
υγιείς δραστηριότητες. άν έχετε βαρεθεί και είστε 
μόνος, το να αντισταθείτε στην απευθείας σύνδε-
ση μπορεί να είναι πολύ δύσκολο. Βρέστε άλλους 
τρόπους για να γεμίσετε το χρόνο, όπως ένα μεση-
μεριανό γεύμα με ένα συνάδελφο, παρακολουθώ-
ντας μαθήματα σε μια τάξη, ή καλώντας φίλους 
στο σπίτι σας. 
Συμβουλές για την αντιμετώπιση του εθισμού 
στο Διαδίκτυο: 
l ρωτήστε τον εαυτό σας, «τι είμαι εγώ για να 
ξοδεύω τόσο πολύ χρόνο στο Διαδίκτυο;». όρίστε 
κλίμακα μείωσης εκεί, και καταγράψτε δραστηρι-
ότητες που θα σας απομακρύνουν από αυτό. 
l Θέστε λογικούς στόχους στη χρήση του Διαδι-
κτύου και επιμείνετε σε αυτούς. κάνετε συχνά 
διαλείμματα, τουλάχιστον 5 λεπτά κάθε ώρα, και 
να κάνετε κάποια άλλη δραστηριότητα. 

l άλλάξτε την ρουτίνα σας για να σπάσετε τις συ-
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νήθειές σας. Εάν περνάτε τα βράδια στο διαδίκτυο, 
ξεκινήστε τον περιορισμό της χρήσης τα πρωινά. 

l άναζητήστε τους φίλους και γνωστούς που θα 
σας δώσουν τόνωση. άφιερώστε χρόνο για να εκτι-
μήσετε το γεγονός ότι όλη η ζωή δεν είναι ακόμα 
online. 

l Μείνετε συνδεδεμένοι με τον κόσμο εκτός. Επι-
σκεφθείτε εκθέσεις, καταστήματα βιβλίων και 
μουσικής, χαρείτε θέατρο και κινηματογράφο, κά-
ντε έναν περίπατο στη φύση. 

l άντιμετωπίστε το Διαδίκτυο ως εργαλείο. Μεί-
νετε επικεντρωμένοι στο γεγονός ότι το Διαδίκτυο 
είναι ένα μέσο, αν ψάχνετε για πληροφορίες ή ψυ-
χαγωγία, με το τέλος στο μυαλό σας και θα κερδί-
σετε πολύτιμο χρόνο. 

Θεραπείες απεξάρτησης από το Διαδίκτυο, 
συμβουλές και υποστήριξη 

 η θεραπεία μπορεί να σας δώσει μια τεράστια 
ώθηση στον έλεγχο της χρήσης του Διαδικτύου. η 
γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία παρέχει 
βήμα προς βήμα τρόπους για να σταματήσετε κατα-
ναγκαστικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο, σε συ-
νεργασία με το θεραπευτή για την αλλαγή σκέψης 
και συμπεριφοράς. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει 
να μάθετε υγιέστερους τρόπους αντιμετώπισης 
δυσάρεστων συναισθημάτων. και αν η κατάθλιψη 
ή το άγχος σας οδηγούν σε υπερβολική χρήση του 
Διαδικτύου η θεραπεία μπορεί επίσης να βοηθήσει 
να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. 

Εάν η χρήση του Διαδικτύου που κάνετε επη-
ρεάζει το σύντροφό σας άμεσα, η παροχή συμβου-
λών γάμου μπορεί να σας βοηθήσει.

Ομάδα υποστήριξης για τον εθισμό στο Δια-
δίκτυο 

Δεδομένου ότι ο εθισμός στο Διαδίκτυο είναι 
κάτι σχετικά νέο, μπορεί να είναι δύσκολο να βρε-
θεί μια πραγματική ομάδα ειδικής υποστήριξης. 
Μπορεί να σας βοηθήσει ίσως το να εργαστείτε σε 
ομάδα για το αλκοόλ ή τα προβλήματα με τα τυ-
χερά παιχνίδια, ή σε ομάδες για την αντιμετώπιση 
του άγχους ή της κατάθλιψης. 

Βοηθώντας ένα φίλο ή μέλος οικο-
γένειας με εθισμό στο Διαδίκτυο 
Συμβουλές για να βοηθήσετε άλλους με εθι-
σμό στο Διαδίκτυο 
l συνδέστε τον εθισμένο στο Διαδίκτυο με άλλα 
άτομα που χειρίζονται τη χρήση του Διαδικτύου 
τους συνετά. 

l πάρτε το φίλο σας σε ομάδες ατόμων που δεν 
σχετίζονται με Διαδίκτυο. 

l συζητήστε με φίλους σας τις ανησυχίες σας για 
την ενασχόλησή τους στο Διαδίκτυο, εάν τη θεω-
ρείτε υπερβολική. 

l υποστηρίξτε επιθυμία τους για αλλαγή, αν νο-
μίζουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα. 

l Ενθαρρύνετε τα παιδιά να αναζητήσουν επαγ-
γελματική παροχή συμβουλών. 

Βοηθώντας ένα παιδί ή έφηβο με εθισμό στο 
Διαδίκτυο 

Είναι πολύ λεπτή η θέση του γονέα αν περιορί-
ζει σοβαρά το παιδί ή τον έφηβο στη χρήση του Δι-
αδικτύου. Είναι δυνατόν να επαναστατήσουν και 
να καταφύγουν στην υπερβολή. άλλά θα πρέπει ο 
γονέας να παρακολουθεί τη χρήση υπολογιστή, να 
επιβλέπει τη δραστηριότητα στον υπολογιστή και 
να βοηθά το παιδί σε ό,τι χρειάζεται. Εάν το παιδί ή 
ο έφηβος παρουσιάζει σημάδια εθισμού στο Διαδί-
κτυο, υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε 
για να βοηθήσετε, όπως: 

l Ενθάρρυνση άλλων ενδιαφερόντων και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων. πάρτε το παιδί 
σας μακριά από την οθόνη του υπολογιστή. όδη-
γήστε το σε άλλα χόμπυ και δραστηριότητες, όπως 
ομαδικά αθλήματα. 
l Παρακολούθηση της χρήσης ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών και σαφή όρια. Βεβαιωθείτε 
ότι ο υπολογιστής βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο 
του σπιτιού, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε σε 
απευθείας σύνδεση τη δραστηριότητα του παι-
διού, και να περιορίσετε το χρόνο. άυτό θα είναι 
πιο αποτελεσματικό εάν ως γονείς δίνετε το πα-
ράδειγμα. Εάν δεν μπορείτε να παραμείνετε εσείς 
εκτός σύνδεσης, πιθανότατα και τα παιδιά σας δεν 
θα μπορούν. 

l Μιλήστε στο παιδί σας σχετικά με βασικά 
ζητήματα. άν το παιδί χρησιμοποιεί τον υπολογι-
στή υπερβολικά αυτό ίσως είναι ένδειξη βαθύτε-
ρων προβλημάτων. υπήρξε μια πρόσφατη σημα-
ντική αλλαγή, όπως μια μετακίνηση ή διαζύγιο, 
που προκαλούν στρες; 

l Ζητείστε βοήθεια. όι έφηβοι συχνά αντιδρούν 
σε συμβουλές των γονιών, αλλά αν ακούνε τις 
ίδιες πληροφορίες από άλλο πρόσωπο μπορεί να εί-
ναι πιο πρόθυμοι να ακούσουν. Ένας προπονητής, 
ένας γιατρός, ή οικογενειακός φίλος, ίσως φέρει 
καλύτερο αποτέλεσμα.. Μην φοβάστε να ζητήσετε 
επαγγελματική παροχή συμβουλών αν ανησυχεί-
τε για το παιδί σας.  ■
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CENTAUREA
AKAMANTIS

Georgiadis & Hadjik. 
(Κενταύρεια η ακαμαντίς)

ένα νέο ενδημικό είδος της Κύπρου

Σ τις 14 Αυγούστου του 1989 επισκέ-
φθηκα για πρώτη φορά το φαράγγι 
του Άβακα στον Ακάμα. Εκεί με πε-
ρίμενε μια πολύ σημαντική έκπλη-
ξη. Με την είσοδό μου στο φαράγγι 

εντόπισα ένα άγνωστο φυτό με πορφυροϊώδη 
άνθη. Μάζεψα δείγματα τα οποία στάλθηκαν 
από το Τμήμα Δασών στους βοτανικούς κή-
πους Kew της Αγγλίας. Η απάντηση δεν άργησε 
να έλθει. Ο βοτανικός κ. C. Jeffrey, με επιστο-
λή του ημερομηνίας 22.9.1989 ενημέρωνε το 
Τμήμα Δασών ότι εξέτασε το δείγμα και κατά 
τη γνώμη του πρόκειται για νέο είδος για την 
επιστήμη και ενδημικό για την Κύπρο, που δεν 
έχει περιγραφεί προηγουμένως. Αμέσως άρχισε 
η διαδικασία περιγραφής και σε συνεργασία με 
τον Ελλαδίτη βοτανικό Θεόδωρο Γεωργιάδη 
του Πανεπιστημίου Πατρών, τη δημοσιεύσαμε 
στο γερμανικό περιοδικό Willdenowia 23 (1993: 
157–162).  

Ανήκει στην οικογένεια Compositae (Σύν-
θετα) και στο γένος Centaurea (Κενταύρεια), 
όνομα που στηρίζεται στον Κένταυρο Χείρωνα, 
τον πιο σοφό από τους Κενταύρους, ο οποίος δί-
δαξε στον Ασκληπιό την Ιατρική. Έδωσα στο 
είδος το επίθετο ακαμαντίς (akamantis) επειδή 
εντοπίστηκε στον Ακάμα, όπου, όπως πιστεύ-
εται, υπήρχε η αρχαία πόλη Ακαμαντίς, που 
ιδρύθηκε από τον Ακάμαντα, τον μυθικό ήρωα, 
γιο του Θησέα και της Φαίδρας. 

Είναι ημίθαμνος με κρεμαστούς ή ημιόρθι-
ους βλαστούς μήκους μέχρι 60 εκατοστά, κα-
λυμμένους με πυκνό εριώδες τρίχωμα. Τα φύλ-
λα είναι διαταγμένα κατ’ εναλλαγή, απλά ή πο-
λύμορφα (λοβωτά) ή μια ή δυο φορές πτερωτά 

διαιρεμένα. Τα άνθη είναι μικρά (ανθίδια), σω-
ληνοειδή, πορφυρο-ιώδη. Όλα τα ανθίδια είναι 
διαταγμένα σε μικρές κεφαλές (κεφάλια) που 
περιβάλλονται από φυλλάρια, τα οποία στην 
εξωτερική επιφάνεια καλύπτονται με αραχνο-
ειδές τρίχωμα.

Βιότοπος και οικολογία: Απαντά σε σχι-
σμές ασβεστολιθικών, ημισκιαζόμενων, ιζη-
ματογενών κρημνών στο φαράγγι του Αυγά 
(Άβακας) στη χερσόνησο του Ακάμα. Ο κύριος 
πληθυσμός βρίσκεται στον Άβακα, ωστόσο μι-
κρός αριθμός φυτών εντοπίστηκε σε κρημνούς 
της διπλανής ρεματιάς Καλαμούλλι ή Αργάκι 
των Κουφών, που βρίσκεται προς τον νότο. Ο 
πληθυσμός στο φαράγγι βρίσκεται σε μια έκτα-
ση 2 εκταρίων περίπου, ενώ εκείνος στο Αργά-
κι των Κουφών σε έκταση τριών δεκαρίων πε-
ρίπου. Το συναντούμε είτε σε αμιγείς, μικρές 
ομάδες ή  ως στοιχείο χαμηλών θαμνώνων με 
Pistacia lentiscus (σχινιά), Rubus sanctus (βά-
τος), Genista sphacelata (ρασ’ίν), Ptilostemon 

l Του Γεώργιου Ν. Χατζηκυριάκου
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chamaepeuce subsp. cyprius (αρκολασμαρής) και 
άλλα.

Απειλές και μέτρα διατήρησης: Οι κύριες 
απειλές είναι: οι δασικές πυρκαγιές, η παρατετα-
μένη ξηρασία, οι έντονες αναψυχικές δραστηριό-
τητες στο φαράγγι του Άβακα, και η ανεξέλεγκτη 
συλλογή από ερευνητές. Η διατήρησή του στηρί-
ζεται στον Δασικό Νόμο, ο οποίος προστατεύει την 
περιοχή που βρίσκεται το είδος. Επίσης βρίσκεται 
σε περιοχή του δικτύου Φύση 2000 (Natura 2000). 
Επιπρόσθετα περιλαμβάνεται σε διάφορες διεθνείς 
συμβάσεις και καταλόγους. 

Προτού δημοσιευτεί το όνομα και η περιγραφή 
του φυτού, εντάχθηκε προκαταρκτικά, σε κατά-
λογο της WCMC (World Conservation Monitoring 
Center) για την Κύπρο. Μετά τη δημοσίευση της 
περιγραφής περιλήφθηκε στον Κόκκινο Κατάλογο 
της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης  
(IUCN –International Union for the Conservation 
of Nature), όπου χαρακτηρίζεται ως Τρωτό 
(Vulnerable). Επίσης, μετά τη δημοσίευση του 
ονόματος προστέθηκε το 1996 στο αναθεωρημένο 
Παράρτημα 1 της Συνθήκης για τη Διατήρηση 
της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών 
Οικοτόπων, γνωστή ως Σύμβαση της Βέρνης. Ακό-
μα, θεωρείται ως είδος Κοινοτικού ενδιαφέροντος, 
γι’ αυτό και βρίσκεται στα Παραρτήματα 2 & 4 της 
«Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ», που προβλέπει τη διατήρη-
ση των ειδών μέσω της διατήρησης των ενδιαιτη-
μάτων τους (Council of the European Communities 
1992). Επιπρόσθετα, συγκαταλέγεται στον κατά-
λογο των 50 πιο σημαντικών ειδών των νησιών 
της Μεσογείου (The Top 50 Mediterranean Island 
Plants) που ετοίμασαν η IUCN & η SSC (Species 
Survival Commission), όπου χαρακτηρίζεται ως 
Κρισίμως Κινδυνεύον (Critically Endangered). 
Τέλος, εντάχθηκε στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρί-
δας της Κύπρου (Τσιντίδης, Χριστοδούλου, Δελη-
πέτρου & Γεωργίου 2007) όπου χαρακτηρίζεται 
ως Κινδυνεύον (Endangered). Στο Κόκκινο Βιβλίο 
σημειώνεται ότι: «Έχει πολύ περιορισμένη εξά-
πλωση και εξειδικευμένο ενδιαίτημα. Ο συνολι-
κός πληθυσμός (587 φυτά) είναι πολύ μικρός και 
αυτό τον καθιστά ευαίσθητο σε τυχαία καταστρο-
φικά γεγονότα, ενώ ταυτόχρονα συνεπάγεται την 
πιθανότητα κάμψης λόγω ενδογαμίας. Οι αναψυ-
χικές δραστηριότητες είναι σχετικά έντονες στο 
φαράγγι του Άβακα και ενδέχεται να προκαλούν 
υποβάθμιση του οικοτόπου. Λόγω της σπανιότη-
τάς του αντιμετωπίζει κίνδυνο και από την υπερ-
συλλογή, από μελετητές».

Άνθη της Centaurea akamantis με τα πλεί-
στα φύλλα να είναι μια ή δυο φορές πτερωτά 
διαιρεμένα (Φωτογραφία: Γεώργιος Χατζη-
κυριάκου) 

Θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα ενδημι-
κά της Κύπρου, γι’ αυτό και το 2006 η Κεντρική 
Τράπεζα, στα πλαίσια του προγράμματος για την 
άγρια ζωή, εξέδωσε συλλεκτικό νόμισμα ονομα-
στικής αξίας μιας λίρας, το οποίο απεικονίζει την 
Centaurea akamantis. Είναι το τελευταίο συλλε-
χτικό νόμισμα που κυκλοφόρησε σε λίρες πριν την 
ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ.  ■

Βιβλιογραφία 

Council of Europe. 2002. Convention on the Conservation 
of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix I. 
Revised 2002. – Bern.

Council of the European Communities. 1992. Council 
Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation 
of natural habitats and wild fauna and flora. – Brussels: 
Official Journal No L.206.

Georgiadis T. & Hadjikyriakou G. 1993. Centaurea 
akamantis (Compositae), a new species from Cyprus. – 
Willdenowia, 23: 157–162. 

Grimal P. 1991. Λεξικό της Ελληνικής και Ρωμαϊκής 
Μυθολογίας (Dictionnaire de la Mythologie Grecque et 
Romaine). Επιμέλεια Eλληνικής Έκδοσης Βασ. Άτσαλος. 
– Θεσσαλονίκη: University Studio Press. [1η έκδοση στη 
Γαλλική γλώσσα].

Meikle R.D. 1985. Flora of Cyprus, vol. 2. – Kew: The 
Bentham-Moxon Trust, Royal Botanic Gardens. 

Montmollin B. de & Strahm W. (επιμ.). 2007. Τα 50 Κορυ-
φαία (Top 50) Φυτά των Νησιών της Μεσογείου: Άγρια 
φυτά στο χείλος της εξαφάνισης και τι χρειάζεται να γίνει 
για να σωθούν. – Gland etc.: IUCN/SSC.

Τσιντίδης Τ.Χ., Χατζηκυριάκου Γ.Ν. & Χριστοδούλου Χ.Σ. 
2002. Δέντρα και Θάμνοι στην Κύπρο. – Λευκωσία: Ίδρυ-
μα Α.Γ. Λεβέντης & Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου.

Τσιντίδης Τ.Χ., Χριστοδούλου Χ.Σ., Δεληπέτρου Π. & Γεωρ-
γίου Κ. (επιμ.) 2007. Το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της 
Κύπρου. – Λευκωσία: Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου.



Eνατενίσεις	 	 219

ΣυνάντηΣη τηΣ ά.Θ.Μ. 
του  Πάτριάρχη άλεξάνδρειάΣ

κ.κ. Θεοδώρου
Με  το ΜητροΠολιτη MAΣ

ε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη  
μας κ.κ. νικηφόρο είχε συνάντη-
ση  ο Μακαριώτατος Πατριάρχης 
άλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος Β’ 
στο Μετόχιο Κύκκου, στη λευ-
κωσία,  τη δευτέρα, 28 νοεμβρίου 

2011. τον Μακαριώτατο Πατριάρχη συνόδευαν ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άκκρας 
κ. Γεώργιος και ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. 
άθηνόδωρος Παπαευρυβιάδης. 

η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
μέσα σε πολύ εγκάρδιο κλίμα και, κατά 
τη  διάρκειά της, οι δύο ιεράρχες συνο-
μίλησαν και  αντάλλαξαν απόψεις  για 
θέματα που αφορούν τις εκκλησίες της 
Κύπρου και άλεξανδρείας καθώς και 
για ζητήματα πανορθόδοξου ενδιαφέρο-
ντος. 

 ο Μακαριώτατος Πατριάρχης άλε-
ξανδρείας βρέθηκε  στην Κύπρο με την 
ευκαιρία της δέκατης Γενικής Συνέλευ-
σης του Συμβουλίου εκκλησιών Μέσης 
άνατολής, που πραγματοποιήθηκε στα 
τέλη νοεμβρίου στο νησί μας. Κατά τις 

εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, αναζητήθηκαν 
τρόποι, ώστε το Συμβούλιο εκκλησιών Μέσης 
άνατολής να μπορέσει να διαδραματίσει ένα πιο 
καθοριστικό ρόλο στο ζήτημα του σεβασμού των 
άνθρωπίνων δικαιωμάτων  καθώς και σε εκείνο 
του σεβασμού της Θρησκευτικής ελευθερίας με-
ταξύ των λαών.  ■



220	 	 Eνατενίσεις

Επίσημη ΕπίσκΕψη
του ΑντίπροΕδρου κΑί υπουργου 

ΕσωτΕρίκων υποθΕσΕων τησ κΕνυΑσ
κ. Stephen Kalonzo MuSyoKa

στον πΑνίΕρωτΑτο μητροπολίτη 
κυκκου κΑί τηλλυρίΑσ 

κ.κ. νίκηφορο

Την τετάρτη, 16 νοεμβρίου 2011, ο 
Αντιπρόεδρος και υπουργός Εσω-
τερικών υποθέσεων της κένυας κ. 
Stephen Kalonzo Musyoka, μέσα στα 
πλαίσια της επίσημης επίσκεψής του 

στην κύπρο  πραγματοποίησε και επίσημη επί-
σκεψη στον πανιερώτατο μητροπολίτη μας κ.κ. 
νικηφόρο στο μετόχιο κύκκου στη λευκωσία. 
τον υψηλό επισκέπτη συνόδευαν η σύζυγος του 

κα pauline Kalonzo, καθώς και ανώτεροι αξιω-
ματούχοι της κένυας, μεταξύ των οποίων και οι 
υπουργοί Εξωτερικών Moses Wetangula, παιδείας 
Samson Kegeo ongeri, Αθλητισμού paul nyongesa 
otuoma και ο υφυπουργός παρά τω προέδρω κ. 
τίτος Χριστοφίδης. τους ξένους επισκέπτες συνό-
δευε και ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης κένυας 
κ. μακάριος, ενώ παρών στη συνάντηση ήταν και 
ο πανιερώτατος μητροπολίτης ταμασού και ορει-
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νής κ. ησαΐας. 

ο πανιερώτατος κ.κ. νικη-
φόρος και ο Αντιπρόεδρος και 
υπουργός Εσωτερικών υποθέ-
σεων της κένυας κ. Stephen 
Kalonzo Musyoka είχαν στην 
αρχή κατ’ ιδίαν συνάντηση, 
όπου συζήτησαν θέματα αναφο-
ρικά  με τις σχέσεις των δύο χω-
ρών, κύπρου και κένυας, και ο 
πανιερώτατος έθιξε  ιδιαίτερα 
το εθνικό θέμα της κύπρου. 
Ακολούθως στη συνάντηση έγι-
νε  λόγος και  στη στήριξη που 

παρέχει η μονή στην 
ανάπτυξη της ιεραπο-
στολής στην κένυα 
και του γενικότερου 
εκκλησιαστικού έργου 
της τοπικής Εκκλησί-
ας, το οποίο υπάγεται 
στη δικαιοδοσία του 
πατριαρχείου Αλεξαν-
δρείας και το οποίο δι-
ακονεί ο κύπριος την 
καταγωγή μητροπολί-
της  κ. μακάριος. μέσα 

στα πλαίσια αυτά, επισημάνθηκε 
ο ρόλος της πατριαρχικής ίερατι-
κής σχολής «Αρχιεπίσκοπος κύ-
πρου μακάριος γ’» της κένυας, η 
οποία, όπως είναι γνωστό, ιδρύθη-
κε από τον Αρχιεπίσκοπο κύπρου 
μακάριο γ’. στη σχολή αυτή, κα-
ταρτίζονται  ιεροσπουδαστές που 
προορίζονται για τις θέσεις των 
κληρικών και των κατηχητών 
της ίεράς μητροπόλεως κένυας.

στο τέλος, ως επιστέγασμα 
της συνάντησης, έγινε ανταλλα-
γή αναμνηστικών δώρων.  ■
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Την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011, 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία το  κονσέρτο  που διοργάνωσε το 
Φιλανθρωπικό Κοσμέτειο Ίδρυμα 
«Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 

Αθηνών στο Φίλιππος Γιαμπάνης Αρτ στη Φα-
σούλα της Λεμεσού. Σκοπός της συναυλίας ήταν 
η υποστήριξη της  ελληνικής παιδείας της Κων-
σταντινούπολης  και απευθυνόταν στον Ελληνι-
σμό της Κύπρου,  με τον οποίο  είχε και έχει κοινή 
πορεία ο Ελληνισμός της Ανατολής για πολλούς 
αιώνες. 

Το κονσέρτο, το οποίο  δόθηκε από την κατα-

ξιωμένη σοπράνο Μαρία Παπαϊωάννου, την πια-
νίστρια Ελίνα Σαββίδου και τον βιολοντσελίστα 
Δώρο Ζήσιμο, περιλάμβανε γνωστές άριες από το 
κλασικό ρεπερτόριο της όπερας και τραγούδια από 
το χώρο του μιούζικαλ και του έντεχνου ελληνι-
κού τραγουδιού. 

Το κονσέρτο τέθηκε υπό την αιγίδα του Πα-
νιερωτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρου, 
ο οποίος και τίμησε με την παρουσία του την όλη 
Εκδήλωση. 

Προσφωνώντας την Εκδήλωση,  ο Πανιερώτα-
τος ανέφερε:

ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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Κυρίες καί Κύριοι,
Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση δέχθηκα τήν 

εὐγενική πρόσκληση τοῦ φιλανθρωπικοῦ Κοσμέ-
τειου Ἱδρύματος «Οἶκος τοῦ Κωνσταντινουπολί-
τη» Ἀθηνῶν (οὐσιαστικά, βεβαίως, τήν πρόσκληση 
τοῦ Ἱδρύματος τῆς «Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας 
Κωνσταντινουπολιτῶν), νά θέσω ὑπό τήν αἰγίδα 
μου καί νά προσφωνήσω τό κονσέρτο-συναυλία, 
πού διοργανώνει ἀπόψε ἐδῶ στό ἵδρυμα «Φίλιπ-
πος Γιαμπάνης Ἄρτ» στή Φασούλα Λεμεσοῦ, μέ 
τήν εὐγενική προσφορά τῆς καλλιτέχνιδας κυρίας 
Μαρίας Παπαϊωάννου καί τῶν συνεργατῶν της, 
ἀλλά καί τή συνδρομή τῆς κυρίας Ἰουλίας Περι-
κλέους, τοῦ καθηγητῆ Νικολάου Οὐζούνογλου καί 
τοῦ κ. Φίλιππου Γιαμπάνη.

Ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἔχει φιλανθρωπικό χα-
ρακτῆρα καί ἀποσκοπεῖ στήν ἐνίσχυση καί προ-
ώθηση τῆς παιδείας τοῦ γένους, εἰδικότερα ὅμως, 
στήν ὑποστήριξη καί 
προώθηση τῆς ἑλλη-
νικῆς παιδείας στήν 
Κωνσταντινούπολη. 

Ἡ ὕπαρξη τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους, 
κυρίες καί κύριοι, δέν 
στηρίζεται μόνο στή 
γέννηση ἀπογόνων, 
ἀλλά καί στήν παιδεία 
τῶν ἀπογόνων. Διά τῆς 
παιδείας πραγματο-
ποιοῦνται δύο βασικοί 
σκοποί τῆς ὑπάρξεως: 
πρῶτον ἡ μετάδοση τοῦ 
πολιτισμοῦ καί τῶν ἐπιτευγμάτων τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπό τή μιά γενεά στήν ἄλλη, καί δεύτερο ἡ ψυχική 
καί πνευματική καλλιέργεια καί ἐξημέρωση τοῦ 
ἀνθρώπου. Ὁ πρῶτος σκοπός εἶναι γραμμικός, πο-
σοτικός, ὁ δέ δεύτερος εἶναι ὁλικός, ποιοτικός. Ὁ 
ἀρχαῖος Μένανδρος γνωματεύει γιά τήν παιδεία, 
ὅτι εἶναι ἀπόκτημα ἀναφαίρετο ἀπό τόν ἄνθρωπο 
καί ὅτι αὐτή μετατρέπει τούς ἀνθρώπους σέ ἡμέ-
ρους: «Ἀναφαίρετον κτῆμ’ ἐστι παιδεία βροτοῖς» 
καί «ἅπαντας ἡ παίδευσις ἡμέρους ποιεῖ». Γιά 
μᾶς τούς Ἕλληνες ἡ παιδεία εἶναι ἡ διαιώνιση τοῦ 
πνεύματος καί τῶν ἰδανικῶν τοῦ ἔθνους μας καί 
ἡ μετάδοση αὐτῶν στίς ἐπερχόμενες γενιές, ὥστε 
νά κρατεῖται ἀδιάσπαστη ἡ ἱστορική συνέχεια καί 
ἑνότητα τῆς φυλῆς μας, καί νά καλλιεργεῖται καί 
νά ἀναπτύσσεται ὁ πολιτισμός μας, ὁ ἑλληνορθό-

δοξος πολιτισμός μας.
Εἶναι γι’ αὐτό ἀκριβῶς πού ἡ παιδεία ἀποτε-

λοῦσε πάντοτε, καί σέ περιόδους ἀκμῆς (περίοδος 
κλασικῆς Ἑλλάδας καί Βυζαντίου πρό τῆς πτώσε-
ως) ἀλλά καί σέ περιόδους παρακμῆς (περίοδος 
τουρκοκρατίας, ἀλλά καί σήμερα) τό κύριο ἐνδια-
φέρον καί φροντίδα τοῦ ἔθνους μας.

Πρίν ἀπό τήν πτώση της ἡ Κωνσταντινούπο-
λη, ἡ πρωτεύουσα τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, 
μιᾶς Αὐτοκρατορίας πού ἐπεκτείνετο σέ Δύση καί 
Ἀνατολή καί σέ Βορρᾶ καί Νότο καί ἡ Βασιλεύου-
σα ὅλου τοῦ τότε κόσμου, δέν ἦταν μόνο μιά τερά-
στια, πολυάριθμη, θορυβώδης καί κοσμοπολίτικη 
πόλη, πού ἐντυπωσίαζε τόν κάθε της ἐπισκέπτη μέ 
τή μεγαλοπρέπεια καί τήν ἀριστοκρατική ἐμφά-
νισή της, μέ τά ἔργα τέχνης της, τούς λαμπρούς 
ναούς της, τά ἰσχυρά τείχη της, τά πολυτελεῖ πα-
λάτια της, μέ τόν Ἱππόδρομο, πού ἀποτελοῦσε τό 

κέντρο τῆς κοινωνικῆς 
ζωῆς καί τῆς ψυχαγωγί-
ας τῶν πολιτῶν, καί γε-
νικά τόν πλοῦτο καί τή 
χλιδή της. Ἦταν καί ἕνα 
τεράστιο καί ἐκπληκτι-
κό ἐργαστήρι πνευμα-
τικῆς καί πολιτιστικῆς 
δημιουργίας, μιᾶς δημι-
ουργίας πού ἐπηρέασε 
ἄμεσα ἤ ἔμμεσα τόν κό-
σμο ὅλο.

Πρίν τήν πτώση τῆς 
Κωνσταντινούπολης, 
λειτουργοῦσε στή Βασι-

λεύουσα, ἐκτός ἀπό ἕνα σπουδαῖο ἵδρυμα, τό Πα-
νεπιστήμιο, πού ἀναδείκνυε διάφορες εἰδικότητες 
ἐπιστημόνων, ὅπως νομικούς, θεολόγους, φιλο-
λόγους, ὑμνογράφους, ἀρχιτέκτονες καί ἄλλους, 
λειτουργοῦσαν παράλληλα καί πολλές ἄλλες Σχο-
λές καθώς καί ἰδιωτικά ἐκπαιδευτήρια. Κατά τήν 
ἐποχή δέ τῶν Κομνηνῶν γνώρισε τή μεγαλύτερη 
ἀνάπτυξη καί ἕνα ἄλλο ἐκπαιδευτήριο, ἡ περίφη-
μη «Πατριαρχική Σχολή». Ἡ Σχολή αὐτή ξεκίνησε 
ὡς μία ἁπλῆ Σχολή διδαχῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
κειμένων γιά ὑποψήφιους κληρικούς. Περί τά 
μέσα ὅμως τοῦ ἑνδεκάτου αἰῶνα, ἐπλούτισε τό 
διδακτικό της πρόγραμμα καί μέ μαθήματα ρη-
τορικῆς, φιλοσοφίας, ὑμνογραφίας καί μουσικῆς. 
Δίδασκε ἀκόμη καί ἀρχαίους Ἕλληνες κλασικούς, 
ὅπως Ὅμηρο, Πίνδαρο, Σαπφώ, Ἀριστοφάνη καί 
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ἄλλους.
Ἐδῶ πρέπει νά τονίσουμε καί τή μεγάλη συμ-

βολή τῶν Βυζαντινῶν Ἱερῶν Μονῶν, οἱ ὁποῖες μέ 
τούς μελετητές -ἀντιγραφεῖς κειμένων μοναχούς 
τους συνέβαλαν στή διάσωση πολλῶν ἀρχαίων 
κλασικῶν κειμένων.

Γι’ αὐτό ἀκριβῶς καί μετά τήν ἅλωση τῆς Βασι-
λεύουσας, ὅταν πολλοί Ἕλληνες Βυζαντινοί λόγι-
οι κατέφυγαν στή Δύση, δέν μεταφυτεύθηκε ἐκεῖ 
μόνο τό βυζαντινό πνεῦμα, ἀλλά σέ μεγάλο βαθμό 
καί τό ἀρχαῖο ἑλληνικό πνεῦμα. Μέσῳ τῶν βυζα-
ντινῶν λογίων -σημειώνει ὁ ἱστορικός Ἄντρος Παυ-
λίδης- ἐπανῆλθε στό προσκήνιο καί ὁ Πλάτων καί 
ὁ Ἀριστοτέλης καί πολλοί ἄλλοι ἀρχαῖοι γίγαντες 
τῆς σκέψης καί τῆς διανόησης. Ἡ ἰταλική καί γενι-
κότερα ἡ Εὐρωπαϊκή Ἀναγέννηση ὀφείλει πολλά 
στό Βυζάντιο καί στούς λογίους καί σοφούς του.

Τό Βυζάντιο, λοιπόν, καί μέ τήν πτώση του 
ἐπηρέασε ἄμεσα τόν Εὐρωπαϊκό καί Παγκόσμιο 
πολιτισμό. Μία ἀληθινή διασπορά διανοουμένων 
ἔφθασε στή Δύση, καί μιά πανίσχυρη ἐλευθερω-
τική πνοή σημειώνεται στά γράμματα, στίς τέχνες, 
στήν ἐπιστήμη καί τή φιλοσοφία.

Ἀλλά καί μετά τήν ἅλωση, σ’ αὐτή τήν ἴδια τή 
στενάζουσα πλέον πόλη τῶν θρύλων, τῶν θρήνων 
καί τῶν στεναγμῶν, μία ἀπό τίς πρῶτες φροντίδες 
τῆς Ἐκκλησίας ἦταν ἡ ἑλληνορθόδοξη παιδεία. Τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, πού εἶχε ἀναλάβει πλέ-
ον τήν κηδεμονία τῶν ὑπόδουλων ραγιάδων ἵδρυ-
σε καί λειτούργησε, μέσα σ’ ἐκείνη τήν τραγική καί 
ἐπικίνδυνη κατάσταση, ἕνα ἑλληνικό σχολεῖο πού 
ἡ ὕπαρξή του ἀποτελοῦσε προτεραιότητα. Ἐπρό-
κειτο γιά τήν τόσο ἀξιόλογη, ὅπως ἀποδείχθηκε 

στούς μετέπειτα δίσεχτους χρόνους, «Μεγάλη τοῦ 
Γένους Σχολή», πού ἱδρύθηκε ἀμέσως μετά τήν 
ἅλωση ἀπό τόν Πατριάρχη Γεννάδιο Β’ Σχολάριο. 
Ἡ Σχολή αὐτή ἀποτέλεσε τή συνέχεια τῆς «Πατρι-
αρχικῆς Σχολῆς», πού λειτουργοῦσε πρίν ἀπό τήν 
ἅλωση γιά αἰῶνες, ὡς ἀνώτερο ἐκπαιδευτήριο τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἡ Μεγάλη τοῦ Γέ-
νους Σχολή στά χρόνια τῆς σκληρότατης δουλείας 
πού ἀκολούθησαν, ἀναδείχθηκε σέ μέγιστο πνευ-
ματικό κέντρο τοῦ ὑπόδουλου Ἑλληνισμοῦ. Κορυ-
φαῖες ἑλληνικές πνευματικές φυσιογνωμίες εὐρω-
παϊκοῦ κύρους δίδαξαν σ’ αὐτή, τό ἀθάνατο ἑλλη-
νορθόδοξο πνεῦμα καί τίς ἐπιστῆμες σέ σκλαβωμέ-
να ἑλληνόπουλα, πολλά τῶν ὁποίων διακρίθηκαν 
σέ ὑψηλά ἀξιώματα, εἴτε ὡς Ἡγεμόνες τῆς Μολδο-
βλαχίας, εἴτε ὡς Ἀρχιερεῖς, εἴτε ὡς διερμηνεῖς τῆς 
ὑψηλῆς Πύλης, εἴτε ὡς φωτισμένοι διδάσκαλοι τοῦ 
Γένους, προσφέροντας ἔτσι σημαντικότατες ὑπη-
ρεσίες στόν καθόλου ὑπόδουλο Ἑλληνισμό.

Ἀλλά ἡ «Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή» διαδρα-
μάτισε σπουδαῖο ρόλο καί σ’ ἕνα ἄλλο τομέα, 
ἐκεῖνο τῆς πνευματικῆς, πολιτιστικῆς καί οἰκο-
νομικῆς ἀνέλιξης τῶν Φαναριωτῶν καί πολλῶν 
ἄλλων Ἑλλήνων, πρᾶγμα πού συνέβαλε οὐσιαστι-
κά στήν ἐπιβίωση τοῦ ἑλληνισμοῦ. «Ἡ Μεγάλη τοῦ 
Γένους Σχολή», ὅπως ὀνομάστηκε, δέν πρόσφερε 
τήν ἐκπαίδευση μόνο στούς Ἕλληνες τῆς Κωνστα-
ντινουπόλεως, ἔδωκε καί ἕνα πλῆθος ἀποφοίτων, 
πού στή συνέχεια δίδασκαν τά γράμματα σέ πολ-
λά ἄλλα μέρη, μέχρι πού ἀρκετά ἀργότερα ἱδρύ-
θηκαν καί ἄλλες Σχολές σέ ἄλλα μέρη, ὅπως στή 
Σμύρνη, στίς Κυδωνιές, στό Χαλέπι καί ἀλλοῦ. Τό 
ὅτι οἱ Ἕλληνες κατόρθωσαν νά ἐπαναστατήσουν 
καί νά ἀποτινάξουν τόν ζυγό καί νά δημιουργή-
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σουν ἕνα ἐλεύθερο κράτος, ὕστερα ἀπό αἰῶνες 
σκλαβιᾶς, ἀποτελεῖ γεγονός πού δέν ὑπῆρξε κα-
θόλου ἄσχετο μέ τόν ἑλληνικό διαφωτισμό πού 
εἶχε προηγηθεῖ.

Ἡ «Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή», πού δεσπόζει 
τοῦ Φαναρίου μέ τήν κόκκινη τοιχοποιΐα κλείστη-
κε ἀπό τήν τουρκική κυβέρνηση τό 1971, ἀλλά 
ἀργότερα ἐπετράπη ξανά ἡ λειτουργία της, ὅπως 
τά ἄλλα σχολεῖα, Ζάππειο καί Ζωγράφειο, πού 
λειτουργοῦν σήμερα στό πέραν, ἔτσι καί ἡ Σχολή 
αὐτή λειτουργεῖ ὑποβαθμισμένα. Σ’ ὅλα δέ τά ἑλλη-
νικά αὐτά σχολεῖα ὁ διευθυντής εἶναι Ἕλληνας, 
ἀλλά ὑποχρεωτικά ὑπάρχει καί Τοῦρκος ὑποδι-
ευθυντής, καί ὅλα αὐτά ἐν εἰκοστῷ πρώτῳ αἰῶνι.

Ἀλλά, ἄν στή «Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή» ἐπε-
τράπη ἡ ὑποβαθμισμένη ἐπαναλειτουργία της, 

τό ἴδιο δυστυχῶς δέν συνέβη καί μέ τή Θεολογική 
Σχολή τῆς Χάλκης, πού ἱδρύθηκε τό 1843 ἀπό τόν 
Πατριάρχη Γερμανό Δ’. Τόν Αὔγουστο τοῦ 1971 τό 
τουρκικό κράτος ἀπαγόρευσε καί στή Σχολή αὐτή 
τήν περαιτέρω λειτουργία, τήν ὁποία καί συνεχί-
ζει μέχρι σήμερα.

Οἱ διάφορες προσπάθειες τῶν τελευταίων 
χρόνων τίς ὁποῖες καταβάλλει τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο γιά ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς δέν 
εἶχαν μέχρι σήμερα κανένα ἀποτέλεσμα.

Μέ τή σύντομη καί περιληπτική αὐτή ἀναφο-
ρά μας στήν πρό τῆς ἁλώσεως καί στήν μετά τήν 
ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας ἑλληνική παιδεία, καθί-
σταται φανερή ἡ τεράστια σημασία τῆς παιδείας, 
γιά τή διαχρονική συνοχή καί ἐπιβίωση τοῦ ἑλλη-
νικοῦ γένους μας.

Ὅπως τότε, κατά τούς δυσχείμερους ἐκείνους 
χρόνους ἀμέσως μετά τήν πτώση τῆς Βασιλεύου-
σας, ἔτσι καί σήμερα ἡ παιδεία πρέπει νά εἶναι τό 
κύριο ἐργαλεῖο πρός ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, 

τόσο στήν ὑπόδουλη Κωνσταντινούπολη, ὅσο καί 
στήν ἡμϊυπόδουλη  Κύπρο, ἀλλά καί σ’ ὅλους τούς 
ὅπου γῆς Ἕλληνες καί στή διατήρηση τῆς ἐθνικῆς 
τους ταυτότητας.

Ἡ παιδεία μας, κυρίες καί κύριοι, ἀποτελεῖ 
πάντοτε πελώριο καί πρῶτο ἐθνικό θέμα, πολυ-
σύνθετο καί εὐαίσθητο πρόβλημα καί ἔχει ἀνάγκη 
μεγάλης προσοχῆς. Ἐπί τοῦ πεδίου της διακυβεύ-
εται οὐσιαστικά ἡ ὑπόστασή μας ὡς φυλῆς καί ὡς 
ἔθνους.

Ἡ ἐθνική ψυχή φωτιζόμενη ἀπό τή χριστιανι-
κή πίστη δίνει τά ἰδανικά, τόν σκοπό καί τό πολύ-
τιμο περιεχόμενο στήν ἑλληνική μας παιδεία.

Φιλόμουση ὁμήγυρη,
«Ἀρετά ἐπαινούμενα δένδρον ὡς ἀέξεται» λέ-

γει ὁ Πίνδαρος. Ἡ Ἀρετή, δηλαδή, πού ἐπαινεῖται 
μεγαλώνει σάν τό δένδρο. Γι’ αὐτό καί δημόσια 
ἐπαινοῦμε τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς «Οἰκου-
μενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν», 
καί τό φιλανθρωπικό Κοσμέτειο Ἵδρυμα «Οἶκος 
τοῦ Κωνσταντινουπολίτη» Ἀθηνῶν, καί γιά τή ση-
μερινή τους πρωτοβουλία ἀλλά καί γενικά γιά τή 
διαχρονική ὑποστήριξη τῆς ἑλληνικῆς παιδείας 
τῆς βασανισμένης ρωμιοσύνης τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως, πού σέ πεῖσμα τῶν δυσχείμερων καιρῶν 
μας παραμένουν ἐκεῖ στή γῆ τῶν πατέρων τους, 
περιμένοντας τήν ἔλευση καλυτέρων ἡμερῶν.

Ἐπαινοῦμε ἐπίσης καί συγχαίρουμε τούς πρω-
ταγωνιστές τῆς ἀποψινῆς μουσικῆς ἐκδήλωσης. 
Τήν ὑψίφωνη κ. Μαρία Παπαϊωάννου, τή συνοδό 
στό πιάνο κ. Ἑλίνα Σαββίδου καί τόν συνοδό στό 
βιολοντσέλο κ. Δῶρο Ζήσιμο.

Πρός ὅλους γενικά τούς φορεῖς καί συντελε-
στές, συμμετέχοντες καί ἀκροατές ἐπιδαψιλεύω 
πλούσιες τίς εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας μας.  ■
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Καταθεση
θεμελίου λίθου 
ΠαίδίΚησ εξοχησ 

Τ ο θεμέλιο λίθο στον ιστορικής σημασί-
ας κατασκηνωτικό χώρο της Παιδικής 
εξοχής Κτήματος στην κοινότητα Πα-
ναγιάς της επαρχίας Πάφου κατέθεσε, 
την Κυριακή, 11 σεπτεμβρίου 2011, ο 

μητροπολίτης Κύκκου και τηλλυρίας κ. Νικηφό-
ρος, στην παρουσία του δημάρχου Πάφου, σάββα 
Βέργα, και του ηγουμένου της ίεράς μονής χρυ-
σορρογιατίσσης διονύσιου. 

Όπως τόνισε σε ομιλία του ο Πανιερώτατος, 
ο στόχος τού υπό ανέγερση έργου είναι αξιέπαι-
νος, αφού θα προσφέρει στα παιδιά, που θα φιλο-

ξενούνται, στιγμές χαλάρωσης και ψυχαγωγίας  
σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, αποκτώντας εμπειρίες 
και γνώση με ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηρι-
ότητες. 

Για το σκοπό αυτό ο Πανιερώτατος προσέφερε 
εκ μέρους της ίεράς μονής Κύκκου το ποσό των 
€100.000 (εκατό χιλιάδων). επίσης οικονομικά 
συμβάλλουν το ίδρυμα λεβέντης, η τράπεζα Κύ-
πρου και ο δήμος Πάφου. το χώρο για την επανα-
σύσταση της Παιδικής εξοχής Κτήματος, όπως 
ονομάζεται ο κατασκηνωτικός χώρος, έχει παρα-
χωρήσει η ίερά μονή χρυσορρογιατίσσης. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ

κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΤΗΣ «ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΙΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Κύριε Δήμαρχε,
Τίμιο Πρεσβυτέριο,
Κυρίες καί Κύριοι,

Μέ τήν ἐπίκληση τῆς βοήθειας τοῦ Θεοῦ κα-
ταθέσαμε σήμερα τό θεμέλιο λίθο τοῦ κατασκη-
νωτικοῦ αὐτοῦ χώρου τῆς «Παιδικῆς Ἐξοχῆς 
Κτήματος». 

Τό ὑπό ἀνέγερση αὐτό ἔργο ἀποδεικνύει τό 
ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τοῦ καταξιωμένου δημάρ-
χου Πάφου κ. Σάββα Βέργα καί τῶν ἄξιων συνερ-
γατῶν του -δημοτικῶν συμβούλων, γιά τά παιδιά 
μας, τούς νέους μας, πού εἶναι τό ἔαρ τῆς ζωῆς καί 
τό λυκαυγές τῆς ἡμέρας πού ἔρχεται γιά τήν πα-
τρίδα μας, γι’ αὐτό καί θερμά τούς συγχαίρουμε.

Θερμά συγχαίρουμε καί τόν ἀγαπητό ἐν 
Χριστῷ ἀδελφό, ἡγούμενο τῆς ἱστορικῆς καί 
παλαίφατης Μονῆς Χρυσορροϊατίσσης κ. Διο-
νύσιο, πού ἐνεργά καί οὐσιαστικά συμμετέχει 
στό ἔργο αὐτό, ἀφοῦ ἡ γῆ, πού θά φιλοξενεῖ τήν 
κατασκήνωση, δωρεάν διατέθηκε ἀπό αὐτόν, ὡς 
Προϊστάμενο τῆς εἰρημένης Μονῆς. Ἡ εὐγενι-
κή αὐτή δωρεά ἐκφράζει τήν ἐνεργό ἀγάπη τῆς 
Ἐκκλησίας γιά τά παιδιά, ἀφοῦ καί ὁ ἱδρυτής 
της Χριστός, πού ἀποτελεῖ καί τήν κεφαλή της, 
ἀγάπησε τά παιδιά καί τά ἔθεσε ὡς ἀκρογωνι-
αῖο λίθο τῆς ἐλεύσεως τῆς Βασιλείας του καί 
ἐπί τῆς γῆς. Ὁ Χριστός, προκειμένου νά διδάξει, 
πῶς πρέπει νά εἶναι ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, γιά 
νά εἰσέλθει στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, στράφηκε 
πρός τά παιδιά, ὅπως ἀναφέρεται στό κατά 
Ματθαῖο Εὐαγγέλιο, καί ἔθεσε ὡς μέτρο κρίσε-
ως, γιά νά εἰσέλθει κάποιος στή Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ, τήν παιδική ἀθωότητα: «ἀμήν λέγω ὑμῖν 
ἐάν μή στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά παιδία, οὐ μή 
εἰσέλθητε εἰς τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 
18,3). Ἄλλοτε πάλιν, ὅταν οἱ μαθητές ἐμπόδισαν 
τίς μητέρες νά φέρουν τά παιδάκια τους στόν 
Χριστό νά τά εὐλογήσει, ὁ Χριστός ἐπιτίμη-

σε τούς μαθητές του, λέγοντάς τους: «Ἄφετε τά 
παιδία ἔρχεσθαι πρός με καί μή κωλύετε αὐτά̇  τῶν 
γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. 
18,6). Δίδαξε ἐπίσης ὁ Κύριος, ὅτι μείζων στή 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θά εἶναι αὐτός πού ἔχει τήν 
παιδική ταπείνωση καί ἀφέλεια: «ὅστις οὖν τα-
πεινώσει ἑαυτόν ὡς τό παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ 
μείζων ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν»(Ματθ. 18,4).

Ἐδῶ, λοιπόν, στόν κατασκηνωτικό αὐτό 
χῶρο τῆς «Παιδικῆς Ἐξοχῆς Κτήματος» τά παι-
διά μας, τά χελιδόνια αὐτά τῆς γλυκειᾶς ἀνοίξε-
ως, θά ψυχαγωγοῦνται, θά ζοῦν στήν ὡραία καί 

πανθαύμαστη φύση τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ 
μέ τό βουνό, τό θρόϊσμα τῶν πεύκων, τό θάμπος 
τῆς Ἀνατολῆς, τή γλυκύτητα τῆς ἡμέρας, τά τι-
τιβίσματα τῶν πουλιῶν, τό λυκόφως τῆς Δύσε-
ως, τήν ἔναστρη σιγή τῆς νύκτας. Ἐδῶ τά παιδιά 
μας, μακριά ἀπό τίς ἀναθυμιάσεις τῆς πόλεως, 
μέσα σ’ ἕνα πράσινο εἰδυλλιακό περιβάλλον, 
θά λειτουργοῦν συλλογικά καί θά κοινωνικο-
ποιοῦνται, ἀλλά καί θά μορφώνονται ἱστορικά 
καί πολιτιστικά, ἀφοῦ θά γνωρίζουν ἱστορικά, 
θρησκευτικά, ἀρχαιολογικά μνημεῖα τοῦ τό-
που, ἐκκλησίες, ἐξωκκλήσια καί μοναστήρια 
τῆς περιοχῆς, ὅπως τῆς Παναγίας τῆς Χρυσορ-
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ροϊάτισσας καί πιό πέρα τῆς Μονῆς τῶν Ἱερέων  
σημερινό μετόχιο τῆς Μονῆς Κύκκου.

Ἡ κοινωνία μας μέ τούς θεσμούς της ἔχει 
καθῆκον νά καλλιεργεῖ καί νά περιθάλπει τήν 
παιδική ἡλικία, γιατί αὐτή θά καταστεῖ ἡ αὐρι-
ανή διάδοχος κοινωνία. Τά παιδιά μας, οἱ νέοι 
μας, τό «ἄνθος τῆς φυλῆς μας», κατά τόν Ἀδα-
μάντιο Κοραῆ, δικαιοῦνται τή στοργή μας, τήν 
εἰλικρινῆ ἀγάπη μας, ὄχι ὡς ἐλεημοσύνη, ἀλλά 
ὡς ὀφειλή τῆς δικῆς μας γενεᾶς, ἡ ὁποία ἔχει 
ἀδικήσει τή νεότητά μας, τήν ὁποία εὔκολα 
εἴμαστε ἓτοιμοι ἀνά πᾶσα στιγμή νά τῆς ρίξουμε 
τό λίθο τοῦ ἀναθέματος.

Βεβαιότητα δική μου εἶναι, ὅτι ἔχουμε νεό-
τητα μέ πλούσια στοιχεῖα ζωτικότητας καί μέ 
ψυχικό κόσμο ἀξιοθαύμαστο. Ὀφείλουμε ὅμως 
νά συστηματοποιήσουμε τίς ἐκδηλώσεις τῆς ζω-
τικότητάς της πρός πόθους ὑψηλούς καί ὁρα-
ματισμούς φωτεινούς.

Σέ ὅλους τούς φορεῖς, στό Δήμαρχο, στή Δι-
οικοῦσα Ἐπιτροπή τῆς «Παιδικῆς Ἐξοχῆς Κτή-
ματος», στούς συντελεστές καί συνεργάτες, στά 
παιδιά τοῦ σήμερα καί τοῦ μέλλοντος πού θά 
περνοῦν ἀπό τούς κατασκηνωτικούς αὐτούς 
χώρους, ἐπιδαψιλεύω πλούσιες τίς παρά Θεοῦ 
εὐλογίες μου.  ■
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Προσέλέυση
στην ορθοδοξία

ην Κυριακή, 18 σεπτεμβρίου 2011, ο 
Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. 
νικηφόρος τέλεσε στον ιερό ναό αγί-
ου Προκοπίου Μετοχίου Κύκκου στη 
λευκωσία το μυστήριο της βάπτισης 

της ίρανής Μαντόνας σολήεμαν. η νεοφώτιστη 
έλαβε, κατά τη βάπτισή της, το όνομα σοφία και 

ανάδοχός της ήταν η κ. ξένια Γεωργίου. της βά-
πτισης προηγήθηκε η προκαθορισμένη από την 
ορθόδοξη έκκλησία κατήχηση και προετοιμα-
σία. η νεοφώτιστη πρόκειται σύντομα να τελέσει 
εκκλησιαστικό γάμο με το συμπατριώτη μας κ. 
στέλιο Κωνσταντή, ο οποίος είναι απόδημος στη 
νότια αφρική.  ■
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ΑποκΑλυπτήριΑ ΑνδριΑντΑ
του Αρχιεπισκοπου

χρυσοστομου Α’
έσα σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης τελέ-
στηκαν την κυριακή, 11 δεκεμβρίου 2011, 
το ετήσιο μνημόσυνο και τα αποκαλυπτή-
ρια του ανδριάντα του αείμνηστου Αρχιε-
πισκόπου χρυσοστόμου Α’.

Tης θείας λειτουργίας και του μνη-
μοσύνου στον ιερό ναό μεταμόρφωσης 
του σωτήρος στο στατό, γενέτειρας του 
αείμνηστου Αρχιεπισκόπου, προέστη ο 
πανιερώτατος μητροπολίτης κύκκου και 
τηλλυρίας κ.κ. νικηφόρος.
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ΑποκΑλυπτήριΑ ΑνδριΑντΑ
του Αρχιεπισκοπου

χρυσοστομου Α’
Ακολούθησε η τέλεση τρισαγίου από τον πανι-

ερώτατο στην πλατεία της κοινότητας.

ο κύκκου νικηφόρος, σε μεστό λόγο του,  χα-
ρακτήρισε τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο χρυσό-
στομο τον Α’ «πολυσύνθετη κορυφαία εκκλησια-
στική και εθνική φυσιογνωμία, φλογερό σημαιο-
φόρο του έθνους, πρόμαχο της ελευθερίας και αγω-
νιστή της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας».

ο κ. Βάσος λυσσαρίδης, τέως πρόεδρος της 
Βουλής και επίτιμος πρόεδρος της εδεκ, σε ομι-
λία του, εξήρε την προσωπικότητα του χρυσοστό-
μου, που «λάμπρυνε όχι μόνο την εκκλησιαστική, 
αλλά και την εθνική ιστορία του τόπου. Ήταν  δη-
μοκράτης, έτοιμος για συμμετοχή σε αγώνες και 
για προσωπική θυσία», τόνισε. 

στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυ-
πτήρια του ανδριάντα του μακαριστού Αρχιεπισκό-

που από το μητροπολίτη κύκκου και τηλλυρίας 
κ.κ. νικηφόρο και τον επίτιμο πρόεδρο της εδεκ 
Βάσο λυσσαρίδη και κατατέθηκαν στεφάνια.

ή πλήρης ομιλία του πανιερωτάτου μητροπο-
λίτη κύκκου και τηλλυρίας κ.κ. νικηφόρου έχει, 
ως εξής:
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Ἔντιμε κ. τέως Πρόεδρε τῆς Βουλῆς τῶν 
Ἀντιπροσώπων καί Ἐπίτιμε Πρόεδρε τῆς 
ΕΔΕΚ κ. Βάσε Λυσσαρίδη,
Κύριε Ὑπουργέ,
Κύριοι Βουλευτές,
Ἑλληνίδες, Ἕλληνες,

Τελοῦμε σήμερα τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ 
ἀνδριάντα ἑνός πολύκαρπου καί ἀγλαόκαρ-
που ἐργάτη τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πατρίδας, 
ἑνός ψυχωμένου ρασοφόρου καί φλογεροῦ 
σημαιοφόρου τοῦ ἔθνους, τοῦ ἀειμνήστου 
Ἀρχιεπισκόπου καί Ἐθνάρχου Χρυσοστό-
μου τοῦ Α’, πού ἀποδήμησε πρός Κύριο τήν 
22α Δεκεμβρίου 2006, συναποκομίζων καί 
πέραν τοῦ τάφου μνήμη ἀγαθή, ἀθάνατη καί 
αἰωνία.

Τιμοῦμε σήμερα μέ τά ἀποκαλυπτήρια 
τοῦ μνημείου αὐτοῦ, τήν πολυσύνθετη αὐτή 
κορυφαία ἐκκλησιαστική καί ἐθνική φυσι-
ογνωμία, τόν ἀδιάβλητο αὐτό Ἱεράρχη, πού, 
ὡς νέος ἱερός Χρυσόστομος, καταγλάϊσε τούς 
ἄμβωνες, καί μέ τούς πύρινους λόγους του τό-
νωνε τό θρησκευτικό συναίσθημα καί θέρμαι-
νε τήν ἀποσταμένη ἐλπίδα καί τό ἀγωνιστικό 
φρόνημα τοῦ χειμαζόμενου λαοῦ μας.

Τελοῦμε σήμερα μέ τά ἀποκαλυπτήρια 
αὐτά ἱερό μνημόσυνο καί ἀποτίουμε τόν 
ὀφειλόμενο φόρο τιμῆς πρός τόν ἀκαταμά-
χητο αὐτό πρόμαχο τῆς ἐλευθερίας καί τοῦ 
ἔθνους, πρός τόν πύρινο αὐτό ἀγωνιστή τῆς 
Δικαιοσύνης καί τῆς Δημοκρατίας καί μεγα-
λόπνοο ἑρμηνευτή καί ὁδηγό τῶν γενεῶν στά 
ὑψηλά ἰδανικά τοῦ ἔθνους, Χρυσόστομο τόν 
Α’. Εἶναι τά σημερινά ἀποκαλυπτήρια τοῦ 
ἀνδριάντα του μιά ἀπότιση ἐθνικῆς εὐγνωμο-
σύνης, εἶναι μιά δοξολογία τοῦ ἔργου του καί 
τῆς προσωπικότητάς του.

Νοῦς ὀξύς, θέληση ἰσχυρά, ἐργατικότητα 
ἀκαταπόνητη, ἀποφασιστικότητα ἄκαμπτη, 

ὁρμητικός καί θαρραλέος, εὐεργετικός καί 
δημιουργικός, συνετός, ἀλλά καί μαχητής, 
ἀποδεικνύετο ἐμπνευσμένος Ἐκκλησιαστι-
κός Ἡγέτης  καί ἰσχυρή ἐθνική φυσιογνω-
μία, ἡ ὁποία λάμπρυνε τόν ἱστορικό θρόνο 
τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Ὁ τῶν πατρίων 
ἀμύντορας καί τῶν ἐθνικῶν δικαίων ὑπερα-
σπιστής Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ὁ Α’, 
μεγάλη Ἀρχιεπισκοπική μορφή, συνθετική 
καί πολύπλευρη, καί φύσει ἡγετική, ἀνάλωνε 
καθημερινά τήν εὐγενική του φύση, τό ἡφαί-
στειο τοῦ ἐκρηκτικοῦ ψυχοσωματικοῦ δυ-
ναμισμοῦ του, καί τά πολλά του χαρίσματα, 
μέ τά ὁποῖα τόν εἶχε προικίσει ὁ Θεός, γιά τή 
δόξα τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἔθνους.

Μέσα στήν Ἀρχιερατική του σταδιοδρο-
μία, ἕνα ἀπό τά στοιχεῖα, πού ξεχώριζε, εἶναι 
ἡ σταθερή προσήλωσή του στά ἰδεώδη τῆς 
Ἀλήθειας, τῆς Δικαιοσύνης, τῆς Ἐλευθερίας 
καί τῆς Δημοκρατίας. Μέ τό εὐρύ στῆθος του 
γεμᾶτο ἀγάπη πρός τήν Ἐκκλησία καί τήν 
πατρίδα, ἀναδείχθηκε σέ συμπαραστάτη καί 
Ἡγούμενο τῶν δημοκρατικῶν καί ἐθνικῶν 
ἀγώνων τοῦ λαοῦ μας. Ἔτσι κατά τίς πικρές 
καί ἀποφράδες ἐκεῖνες μέρες τοῦ ἄφρονος 
πραξικοπήματος καί τῆς βάρβαρης τουρκικῆς 
εἰσβολῆς τοῦ 1974, μέσα στόν κατακλυσμό τῶν 
φρικτῶν ἐκείνων ἡμερῶν, ὅταν ἄλλοι ἔπτησ-
σαν περιδεεῖς καί ψυχορραγοῦσαν ἀπέναντι 
στό φασιστικό πραξικόπημα τῆς Χούντας 
τῶν Ἀθηνῶν καί στόν βάρβαρο, ἐγκληματικό 
ἐπεκτατισμό τοῦ Ἀττίλα, αὐτός χωρίς νά ὑπο-
λογίζει τόν ἑαυτό του, στάθηκε ἀνέντρομος μέ 
τούς γενναίους τῆς δημοκρατικῆς καί ἐθνικῆς 
ἀντίστασης.

Αὐτοῦ λοιπόν, τοῦ μεγάλου Ἱεράρχη, 
πού εἶχε θέσει ὡς κύριο σκοπό τῆς Ἀρχιερα-
τικῆς του ζωῆς νά διαφυλάττει ἀκήρατες τίς 
ἐθνικές μας παραδόσεις καί ἄχραντους τούς 
θρησκευτικούς μας προσανατολισμούς, τιμᾷ 
σήμερα τή μνήμη του ἡ γενέτειρά του μέ τό 

ΟΜΙΛΙΑ  ΤΟΥ  ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΚΥΚΚΟΥ  ΚΑΙ  ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ

κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΣΤΑ  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ  ΤΟΥ  ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ

ΤΟΥ  ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α’
ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

ΣΤΑΤΟΥ-ΑΓΙΟΥ  ΦΩΤΙΟΥ
ΣΤΙΣ  11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2011
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μνημεῖο αὐτό. Ἡ γενέτειρα τοῦ δεξιοῦ αὐτοῦ 
οἰακοστρόφου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ κοινό-
τητα Στατοῦ - Ἅη Φώτη, ἐκπληρώνοντας ἱερό 
καθῆκον ἐθνικό καί θέλοντας νά τιμήσει τή 
μνήμη του, ἔστησε μνημεῖο ἐξαίρετο σέ ἀπα-
θανατισμό τῶν ὅσων ὑπέρ τῆς πίστεως καί 
τῆς πατρίδος ἐπετέλεσε, διατηρώντας ἐσαεί 
τή μνήμη του αἰώνια, ἀλλά καί γιά νά στρέφει 
ὁ χειμαζόμενος λαός μας τό βλέμμα του πρός 
τήν πάμφωτη μορφή του καί νά παίρνει δύ-
ναμη καί φωτισμό, νά ἐγκαρδιώνεται καί νά 
καθοδηγεῖται, ὥστε τά ὑψηλά καί τά ἄξια τῆς 
ἀρετῆς νά πράττει.

Πάνω στό μνημεῖο αὐτό θά σφυρηλατεῖται 
τό πνεῦμα τῆς ἀντιστάσεως καί τῆς καρτερί-
ας, τῆς ὑπομονῆς καί τῆς ἐλπίδας καί κυρίως 
τῆς ἑνότητας καί τῆς ὁμοψυχίας, γιά ἀγῶνα 
ἀνυποχώρητο πρός ἀνάκτηση τῶν σκλαβω-
μένων ἐδαφῶν καί τῶν πατρογονικῶν μας 
ἑστιῶν.

Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστο-
μος ὁ Α’ θά ἀναδύεται πάντοτε πάνω ἀπό τή 
φθορά τοῦ θανάτου, ὡς φρόνημα καί συνέ-
πεια καί παρακαταθήκη. Σήμερα, στούς κρί-
σιμους αὐτούς καιρούς τῶν πολλῶν ἐμπλοκῶν 
καί πολλαπλῶν ἀδιεξόδων, ὡς παρακατα-
θήκη καί δίδαγμα, μᾶς ἄφησε τήν ἀγάπη, ὄχι 
μόνο πρός τήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί πρός τήν 
πατρίδα καί τήν ἐλευθερία της, πάνω ἀπό 
ἀτομικές φιλοδοξίες καί συμφέροντα, πάνω 
ἀπό πολιτικές διαφορές καί κομματικές σκο-

πιμότητες. Μᾶς θέλει σήμερα ὁ Χρυσόστομος 
ὁ Α’ μακριά ἀπό ἀδελφοκτόνους διχασμούς, 
μέ φρόνημα μαχητικό, μέ ἱστορική εὐθύνη, 
καί πρό παντός μέ σφραγίδα ἀδελφοσύνης, 
νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα γιά ἐθνική λύτρω-
ση καί σωτηρία. Τά σημερινά ἀποκαλυπτήρια 
τοῦ ἀνδριάντα του συνιστοῦν ἕνα ἐγερτήριο 
συνειδήσεων, μιά ὑπενθύμιση καί μιά δρα-
ματική προτροπή πρός ὅλους νά ἀφήσουμε 
τώρα ἀμέσως τό ΕΓΩ καί νά στραφοῦμε στό 
ΕΜΕΙΣ τῆς πατρίδας, καί νά συνεχίσουμε τόν 
ἀγῶνα μέχρι νά κερδίσει ἡ Δικαιοσύνη, μέχρι, 
δηλαδή, νά καρποφορήσουν οἱ προσπάθειες, 
πού καταβάλλονται, γιά μιά λύση ἔντιμη, δί-
καιη, ἀξιοπρεπῆ, δημοκρατική, λειτουργική 
καί βιώσιμη, πού θά συνάδει μέ τό Διεθνές Δί-
καιο, τά ψηφίσματα τοῦ Συμβουλίου Ἀσφα-
λείας καί τό Εὐρωπαϊκό κεκτημένο, μιά λύση 
πού θά κατοχυρώνει πλήρως τά ἀνθρώπινα 
δικαιώματα Ἑλληνοκυπρίων καί Τουρκοκυ-
πρίων, Μαρωνιτῶν, Ἀρμενίων καί Λατίνων.

Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστο-
μος ὁ Α’ ἦταν μιά ἄγρυπνη, ἐναγώνια, ἐθνική 
συνείδηση μέ ἀκτινοβόλα δράση καί δημιουρ-
γική πνοή. Ἡ μορφή του θά σελαγίζει πάντοτε 
στό στερέωμα τῆς Κύπρου, καί θά καταυγά-
ζει ἐσαεί μέ τό ἀνέσπερο φῶς τῶν ὑψηλοτέ-
ρων θρησκευτικῶν καί ἐθνικῶν ἰδανικῶν τούς 
κυπριακούς ὁρίζοντες.

Ἀμάραντη καί ὁδηγητική γιά ὅλους μας ἄς 
εἶναι ἡ μνήμη του.
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ΕπίσκΕψη ΎπατοΎ αρμοστη 
τησ  αΎστραλίασ

στον πανίΕρώτατο

Σ τις 28.11.11 ο Ύπατος αρμοστής 
της  αυστραλίας  στην κύπρο 
κ.  Trevor Peacock επισκέφτη-
κε τον πανιερώτατο  μητρο-
πολίτη μας στο Γραφείο  του 

στο μετόχι του κύκκου στη λευκωσία. 
οι δύο άντρες είχαν μακρά συνομιλία  και 
αντάλλαξαν, μεταξύ άλλων, απόψεις για 
το πολιτικό πρόβλημα της κύπρου και τις 
τελευταίες εξελίξεις γύρω από αυτό. ίδιαί-
τερη αναφορά έκανε ο πανιερώτατος  στις 
προσπάθειες που καταβάλλει  σε διεθνές 
επίπεδο η μονή κύκκου για ανάδειξη  του 
προβλήματος της καταστροφής  της θρη-
σκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
της κύπρου από τους τούρκους στα κατε-
χόμενα εδάφη μας.  ■

Ο Πανιερώτατος, ενώ προσφέρει ως αναμνηστικό 
δώρο στον Αυστραλό διπλωμάτη το βιβλίο: «Τα 
θρησκευτικά μνημεία στην τουρκοκρατούμενη 
Κύπρο, όψεις και πράξεις μιας συνεχιζόμενης κα-
ταστροφής»
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Σαρανταήμερο μνήμοΣυνο 
του αγνοουμενου απο το 1974  
μακαριΣτου παπαεπιφανιου 

ιωαννου Στο μήλικουρι

Στιγμιότυπο από την 
τέλεση Τρισαγίου στην 

προτομή του μακαρι-
στού Παπαεπιφάνιου 

Ιωάννου στο Μηλικούρι

Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλ-
λυρίας Αρχιμανδρίτης Αγαθό-
νικος Κυκκώτης ενώ καταθέτει 
στεφάνι στην προτομή του μακα-
ριστού Παπαεπιφάνιου Ιωάννη

ελέστηκε  στις 7.8.2011 το σαρανταήμε-
ρο μνημόσυνο του ήρωα παπαεπιφάνι-
ου ιωάννου στη γενέτειρά του το μηλι-
κούρι. της θείας λειτουργίας προέστη ο 
πρωτοσύγκελλος της ιεράς μητροπό-

λεως κύκκου και τηλλυρίας αρχιμανδρίτης αγα-
θόνικος κυκκώτης, ο οποίος  τέλεσε τρισάγιο και 
κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του μακαριστού 
παπαεπιφάνιου ιωάννη η οποία βρίσκεται στο 
προαύλιο του ιερού ναού αγίου γεωργίου, μαζί με 
την προτομή του αγνοούμενου από το 1974 στρα-
τιώτη Χρίστου αριστάρχου και του αγνοούμενου 

από το 1963 αχιλλέα Χάρπα. οι προτομές των 
αγνοουμένων της κοινότητας μηλικουρίου και 
ο εξωραϊσμός του γύρω χώρου έγιναν με δαπάνες 
της ιεράς μονής κύκκου και τηλλυρίας. 

Όπως είναι γνωστό, ο μακαριστός παπαεπιφά-
νιος, ιερέας της κατεχόμενης κοινότητας αγκαστί-
νας, ήταν αγνοούμενος από το 1974. τα οστά του 
ανευρέθηκαν πρόσφατα  σε ατομικό τάφο βόρεια 
του κατεχόμενου  χωριού μια μηλιά. 

ή ταφή του έγινε στα λατσιά, στις 26.6.2011, 
και της νεκρώσιμης ακολουθίας προέστη η α. μ. ο 
αρχιεπίσκοπος κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος.  ■
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ε τις ευλογίες του Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφό-
ρου άρχισε και φέτος το έργο της 
κατήχησης στις κοινότητες της 
Μητροπολιτικής μας Περιφέ-

ρειας. Η έναρξη των κατηχητικών συνάξεων 
άρχισε με Αγιασμό, τον οποίο τέλεσε ο Πανο-
σιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος της Μητρο-
πόλεώς μας κ. Αγαθόνικος. Ο ευαγγελισμός 
αυτός απευθύνεται τόσο προς τα παιδιά του 
δημοτικού σχολείου όσο και προς τους νέους 
μας του γυμνασίου και του λυκείου. 

Παράλληλα, και με τη συνεργασία των 
Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών, διορ-
γανώνονται συγκεντρώσεις με παγκοινοτικό 
χαρακτήρα, στις οποίες μετέχουν άνδρες και 
γυναίκες των κοινοτήτων μας. 

Σ’ όλες  τις εκκλησίες της Περιφέρειάς μας 

Στιγμιότυπο από τον Αγιασμό στην αίθουσα των 
κατηχητικών συνάξεων του Ι.Ν. Αγίου Κυριακού 
Κάμπου

ΈΝΑρξΗ
ΚΑτΗΧΗτιΚώΝ

ΣυΝΑξΈώΝ
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ακούγεται ο λόγος του Θεού, 
είτε με τη μορφή γραπτού κη-
ρύγματος είτε και με την απο-
στολή θεολόγων, κληρικών 
και λαϊκών, ιεροκηρύκων.

ταυτόχρονα προγραμμα-
τίζονται  για τη φετινή χρονιά  
συγκεντρώσεις με αντικείμενο 
την προσευχή και την λατρεία, 
ως καθήκοντος προσωπικού 
και συλλογικού.

Για το σκοπό αυτό έχουν 
εκδοθεί και θα διανεμηθούν 
δωρεάν έντυπα, τα οποία θα 
υποβοηθήσουν τους πιστούς 
μας  στην ατομική προσευχή 
και στις κοινές λατρευτικές 
συνάξεις.

Για τον καλύτερο συντο-
νισμό του πνευματικού έργου 
στη Μητροπολιτική μας Πε-
ριφέρεια πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 
2011, συγκέντρωση στελεχών και των μελών 
των Διοικητικών Συμβουλίων των Χριστιανικών 
Συνδέσμων Γυναικών στην ιερά Μονή Κύκκου. 
της συγκέντρωσης προηγήθηκε εκκλησιασμός 
στο Καθολικό της Μονής και ακολούθως όλοι οι 
συγκεντρωθέντες με επικεφαλής τον Πρωτοσύ-
γκελλο της Μητροπόλεώς μας Πανοσιολογιώτατο 
Αρχιμανδρίτη κ. Αγαθόνικο Κυκκώτη αντάλλα-
ξαν σκέψεις και απόψεις για τον καλύτερο και πα-
ραγωγικότερο συντονισμό της όλης κατηχητικής 
δράσης.

Ακολούθως παρατέθηκε φιλόφρονα από τον 
Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικηφόρο σε 
όλους γεύμα.

ιδιαίτερη προσπάθεια θα εξακολουθήσει να κα-
ταβάλλει η Μητρόπολή μας  για το αρξάμενο πνευ-
ματικό έτος και για την απομακρυσμένη περιοχή 
της τηλλυρίας, η οποία ευτυχώς συνεχίζει, παρά 
τις αντίξοες συνθήκες, να είναι η πολυπληθέστε-
ρη. Ήδη λειτουργούν με άρτιο τρόπο οι Κατηχη-
τικές Συνάξεις σε όλα τα επίπεδα με συγκινητική 
ανταπόκριση. 

Αναμνηστική φωτογραφία μελών του Χριστιανικού Συνδέσμου 
Γυναικών της κοινότητας Κάμπου-Τσακκίστρας

Από τη συνάντηση των στελεχών στο Αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Κύκκου
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Από φέτος και ύστερα από τις απα-
ραίτητες προεργασίες άρχισε τη λειτουρ-
γία του Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναι-
κών και στην κοινότητα των Πηγαινιών. 
Η προσπάθεια αυτή, με τις ευλογίες του 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας, ανα-
μένεται να τελεσφορήσει και να δώσει, 
σε συνεργασία με τους άλλους Συνδέ-
σμους, τους αναμενόμενους καρπούς.  ■

Συγκέντρωση και Αγια-
σμός από την έναρξη των 
Κατηχητικών Συνάξεων 
στον Πύργο Τηλλυρίας
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Στιγμιότυπο από την πρώτη Εκλογική Γενική Συνέλευση των μελών του Χριστιανι-
κού Συνδέσμου Γυναικών «Άγιος Χαράλαμπος» Πηγαινιών
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l Τοῦ  Γιώργου Παπαδόπουλου

Συμμετοχὴ τοῦ Παγκοσμίου Βήματος
σὲ πρόγραμμα τῶν  Ἡνωμένων Ἐθνῶν (ACT) 

καὶ τῆς USAID γιὰ θέματα Πολιτιστικῆς
Κληρονομιᾶς καὶ Περιβάλλοντος

Τὸ Σπίτι τῆς Συνεργασίας στὴν Πράσινη Γραμμή, ὅπου διοργανώθηκε τὸ Σεμινάριο

Σ τὰ Πλαίσια τοῦ Προγράμματος «Γιὰ 
ἕνα Μέλλον Μαζί – Future Together» 
ποὺ στηρίζεται ἀπὸ τὸ Πρόγραμμα 
Ἀνάπτυξης τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, 
Δράση γιὰ Συνεργασία καὶ Ἐμπι-

στοσύνη (UNDP-ACT) καὶ τῆς USAID πραγ-
ματοποιήθηκε ἐκπαιδευτικὸ ἐργαστήριο μὲ 
θέμα «Χρήση τῶν Ἐργαλείων τῆς Τεχνολογίας 
τῆς Πληροφορικῆς στὴν Ψηφιακὴ ἐποχή, Ἠλε-
κτρονικὴ Δημοκρατία / Νέα Μέσα γιὰ ἐνίσχυση 
τῆς συμμετοχικότητας».

Τὸ ἐκπαιδευτικὸ  αὐτὸ ἐργαστήριο πραγμα-
τοποιήθηκε στὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα τὴν Παρα-
σκευὴ, 7 Ὀκτωβρίου, στὸ Σπίτι τῆς Συνεργασίας 
στὴν Πράσινη Γραμμὴ ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Λήδρα 

Πάλας.
Σκοπὸς τοῦ Προγράμματος «Γιὰ ἕνα Μέλ-

λον Μαζί» (Future Together) εἶναι νὰ διασφαλί-
σει τὴ συμμετοχὴ Ἑλληνοκυπρίων καὶ Τουρκο-
κυπρίων στὸ σχεδιασμὸ τῶν κοινῶν τους χώρων, 
μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση σὲ θέματα πολιτιστικῆς 
κληρονομιᾶς καὶ περιβάλλοντος καὶ μὲ ἀπώτε-
ρο στόχο νὰ συντηρηθεῖ καὶ νὰ προστατευθεῖ ἡ 
πλούσια πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τῆς Κύπρου.

Στὸ Πρόγραμμα συμμετεῖχε τὸ Παγκόσμιο 
Βῆμα Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν τῆς ἐν Κύπρῳ 
Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου μὲ τὸν ὑπεύθυνο τοῦ Τμή-
ματος Διαδικτύου καὶ Ἐνημέρωσης, Γιῶργο 
Παπαδόπουλο.
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l Τοῦ  Γιώργου Παπαδόπουλου

Εκπαιδευτικὸ σεμινάριο μὲ θέμα τὴ 
δημιουργία ἐπαγγελματικοῦ Ἐνη-
μερωτικοῦ Δελτίου (Newsletter) 
πραγματοποιήθηκε τὴν Τρίτη, 27 
Σεπτεμβρίου, στὶς ἐγκαταστάσεις 

τοῦ Κέντρου Κοινοτικῶν Μέσων Ἐπικοινωνίας 
Κύπρου (Cyprus Community Media Center) στὴν 
καρδιὰ τῆς νεκρᾶς ζώνης, δίπλα ἀπὸ τὸ ξενοδο-
χεῖο «Λήδρα Πάλας». 

Στὸ σεμινάριο ἔλαβε μέρος τὸ Παγκόσμιο 
Βῆμα Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν μὲ ἐκπρό-
σωπο τὸ Γιῶργο Παπαδόπουλο, ὑπεύθυνο 
τοῦ τμήματος Διαδικτυακοῦ Χώρου καὶ Ἐνη-
μέρωσης.

Οἱ συμμετέχοντες τοῦ συνεδρίου ἔτυχαν 
πρακτικῆς ἐξάσκησης στὸν τρόπο εἰσαγωγῆς 
συνδρομητῶν καὶ στὴ δημιουργία ὁμάδων 

ἀποδεκτῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ στὴ δημιουρ-
γία διαφορετικοῦ δελτίου γιὰ τὴν κάθε ὁμά-
δα ἀποδεκτῶν (διαφορετικὴ μορφή, στὺλ καὶ 
ὕφος ἀνάλογα μὲ τὸ προφὶλ τῆς κάθε ὁμάδας). 
Ἔτσι ξεχωριστὴ μορφὴ δελτίου θὰ ἀνταποκρί-
νεται στὰ ἐνδιαφέροντα καὶ τὶς προσωπικὲς 
προτιμήσεις τῆς κάθε ὁμάδας ἀναγνωστῶν 
(personalization).

Ἡ ἀποστολὴ τοῦ ἐνημερωτικοῦ δελτίου στὸ 
σημερινὸ κόσμο τῆς ἠλεκτρονικῆς ἐπικοινωνίας 
συμβάλλει ἀποφασιστικὰ στὴ διάδοση ἰδεῶν 
καί  μηνυμάτων, πληροφόρησης καὶ ἀποσκοπεῖ 
στὴν εὐρύτερη ἐπαφή, συμμετοχὴ καὶ συνεχῆ 
ἐνημέρωση σχετικὰ μὲ τὶς δραστηριότητες καὶ 
τὶς πρωτοβουλίες τοῦ Παγκοσμίου Βήματος 
Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν τόσο ἐντός, ὅσο καὶ 
ἐκτὸς Κύπρου.

Συμμετοχὴ τοῦ Βήματος Θρησκειῶν
καὶ Πολιτισμῶν σὲ σεμιναριακὸ Πρόγραμμα  

τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν
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Μαθήματα
Κυβερνοχώρου
ἐξ ἀποστάσεως

Η λεκτρονικὸ ἐνημερωτικὸ δελτίο 
(Newsletter) εἶναι ἡ ἀποστολὴ μὲ 
τὴ χρήση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τα-
χυδρομείου, ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ 
διαστήματα ἤ περιστασιακά, 

περιεχομένου ποὺ θὰ ἤθελε κάποιος ὀργα-
νισμὸς νὰ μεταδώσει πρὸς τοὺς παραλῆπτες. 
Τὸ δελτίο μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει φωτογρα-
φίες καὶ ἄρθρα μαζὶ μὲ παραπομπὲς γιὰ ἀνα-
λυτικότερες πληροφορίες στὴν ἱστοσελίδα τοῦ 
ὀργανισμοῦ (στὴν περίπτωση τοῦ Παγκοσμίου 
Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν http://www.
religionscultures.org) ἤ σὲ κάποια ἄλλη πηγὴ 
πληροφόρησης.

Τὸ ἐνημερωτικὸ δελτίο μπορεῖ νὰ περιλαμ-
βάνει τὶς δραστηριότητες τοῦ Ὀργανισμοῦ ποὺ 
τὸ ἀποστέλλει καὶ στὴ συγκεκριμένη περίπτω-
ση τὶς δραστηριότητες τοῦ Π.Β.Θ.Π., ὅπως συ-
νεργασίες, ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων μὲ ἄλλα ἱδρύ-
ματα, συνέδρια, στὰ ὁποῖα λαμβάνει μέρος, 
καθὼς ἐπίσης καὶ ἐκπαιδευτικὰ σεμινάρια καὶ 
ἐκθέσεις, ποὺ διοργανώνει. Μὲ ἄλλα λόγια τὸ 
ἐπαγγελματικὀ, ἐνημερωτικὸ δελτίο σκοπὸ ἔχει 
νὰ κρατεῖ σὲ ἐπαφὴ τὴν κοινωνία μὲ τὸν Ὀργα-
νισμό, ποὺ ἀποστέλλει τὸ μήνυμα. 

Τὸ δελτίο αὐτὸ ἀποστέλλεται σέ ὅσους ἐπι-
θυμοῦν νὰ ἐγγραφοῦν μέσῳ τῆς ἱστοσελίδας 
μας (ὅπως ἤδη γίνεται ἐδῶ καί ἀρκετούς μῆνες) 
μὲ σκοπὸ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἐπισκέπτες. 
Τὰ στοιχεῖα ἀποθηκεύονται σὲ εἰδικὴ ἀσφαλῆ 
βάση συνδρομητῶν.

Γιὰ τὴν ἀποθήκευση τῶν στοιχείων τῶν συν-

δρομητῶν (ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο, ὄνομα καὶ 
ἄλλα στοιχεῖα) εἶναι ἀπαραίτητο νὰ δημιουργη-
θεῖ μία ἀσφαλὴς βάση δεδομένων σὲ διαφορετι-
κό διαμετακομιστὴ (server) ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα 
γιὰ λόγους μεγαλύτερης ἀσφαλείας.

l Τοῦ  Γιώργου Παπαδόπουλου
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Μ ὲ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε τὴ Δευτέρα, 26 Σε-
πτεμβρίου 2011 τὸ ἐκπαιδευ-
τικὸ ἐργαστήριο τοῦ UNDP-
ACT στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ 

Cyprus Community Media Centre στὸ ξενοδοχεῖο 
«Λήδρα Πάλας» στή Λευκωσία στὰ πλαίσια 
τοῦ προγράμματος συμμετοχικῆς ἀνάπτυξης 
“Future Together” μὲ τίτλο: «Ἐπικοινωνία, Διά-
χυση & Δικτύωση». Τὸ Παγκόσμιο Βῆμα Θρη-
σκειῶν καὶ Πολιτισμῶν τῆς ἐν Κύπρῳ Ἱερᾶς 
Μονῆς Κύκκου συμμετεῖχε μὲ τὸν ὑπεύθυνο τοῦ 
Τμήματος Ἐρευνητικῶν καὶ Ἐκπαιδευτικῶν 
προγραμμάτων, Λευτέρη Βαφειάδη. 

Σκοπός τοῦ παραπάνω προγράμματος εἶναι 
ἡ διασφάλιση τῆς συμμετοχῆς Ἑλληνοκυπρίων 
καὶ Τουρκοκυπρίων στὸ σχεδιασμὸ τῶν κοινῶν 
τους χώρων, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση σὲ θέματα πο-
λιτιστικῆς κληρονομιᾶς καὶ περιβάλλοντος. 

Τὸ ἐργαστήριο πραγματοποιήθηκε στὴν 
Ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἀποσκοπώντας στὸ νὰ κα-

ταρτίσει τοὺς συμμετέχοντες σχετικὰ μὲ ἔννοι-
ες, τεχνικὲς καὶ ἰδιαιτερότητες στὴν ἐπικοινω-
νία καὶ νὰ υἱοθετήσουν ἀποτελεσματικότερες 
μεθόδους γιὰ τὴν ἐπίτευξη συγκεκριμένων ἐπι-
κοινωνιακῶν στόχων. 

l Τοῦ Λευτέρη Βαφειάδη

Εἴσοδος CCMC δίπλα στὸ Λήδρα Πάλλας

Ἡ συμμετοχὴ τοῦ Παγκοσμίου Βήματος 
Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν

σὲ Προγράμματα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν 
στὴν Κύπρο

Πρόγραμμα: «Ἐπικοινωνία, Διάχυση καὶ Δικτύωση»
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Πρ α γ μ ατ ο π οι -
ήθηκε στὸν 
ὑπαίθριο χῶρο 
τῆς ζυθοποιΐας 
Carlsberg στὰ 

Λατσιά ἐκδήλωση ἀφιερωμένη 
στὴν Κερύνεια καὶ στὰ κατε-
χόμενα μνημεῖα της, τὴν ὁποία 
συνδιοργάνωσαν οἱ Δῆμος Κε-
ρύνειας καὶ τὸ Ἵδρυμα Φῶτος 
Φωτιάδης. Ἡ ἐκδήλωση ἀπο-
τελεῖτο ἀπὸ δύο κύριες ὁμιλί-
ες τοῦ δρος Ἰωάννου Ἠλιάδη, 
διευθυντοῦ τοῦ Βυζαντινοῦ 
Μουσείου Λευκωσίας, καὶ τοῦ 
βυζαντινολόγου, δρος Χαράλα-
μπου Γ. Χοτζάκογλου, διευθυ-
ντοῦ τοῦ Παγκοσμίου Βήματος 
Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου. Οἱ δύο 
ὁμιλητὲς παρουσίασαν τὴν 
καταστροφὴ τῆς πολιτιστικῆς 
κληρονομιᾶς στὴν Τουρκο-
κρατούμενη Κερύνεια καὶ 
ἀναφέρθηκαν στὰ νέα στοι-
χεῖα μὲ  φωτογραφικὸ ὑλικὸ 
σχετικὸ μὲ νέες καταστροφές, 
οἱ ὁποῖες ἔλαβαν χώρα κατὰ τὸ 
πρόσφατο παρελθόν. Ὁ δρ Χο-
τζάκογλου ἀναφέρθηκε στὶς 
προσπάθειες καὶ στὴ δράση 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου ἐπὶ 

τοῦ θέματος καὶ σὲ ὅσα ἐπε-
τεύχθησαν ἓως σήμερα ἀπὸ τὸ 
πρόγραμμα καταγραφῆς τῶν 
θρησκευτικῶν μνημείων στὰ 
κατεχόμενα, τὸ ὁποῖο πραγμα-
τοποιήθηκε μὲ πρωτοβουλία 
τοῦ Μητροπολίτη Κύκκου καὶ 
Τηλλυρίας, κ. Νικηφόρου. Ἡ 
ἐκδήλωση πλαισιώθηκε ἀπὸ 
φωτογραφικὴ ἔκθεση, ἡ ὁποία 
εἶχε ἐτοιμασθεῖ καὶ παρουσια-
σθεῖ σὲ σχετικὴ ἐκδήλωση τοῦ 
Δήμου Κερύνειας στὴν Ἕνωση 
Περιφερειῶν στὶς Βρυξέλλες, 

τὸ Νοέμβριο 2010, ὡς συνδιορ-
γάνωση τοῦ Δήμου Κερύνειας, 
τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπ. Μα-
καρίου Γ́  καὶ τοῦ Παγκοσμί-
ου Βήματος Θρησκειῶν καὶ 
Πολιτισμῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Κύκκου. Χαιρετισμὸ ἀπηύθυ-
νε ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος, 
Φῶτος Φωτιάδης. Πλῆθος κό-
σμου παρευρέθη στὴν ἐκδή-
λωση, ἐνῶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
Κύπρου ἐκπροσώπησε ὁ ἐπί-
σκοπος Μεσαορίας, κ. Γρηγό-
ριος.  ■

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΩΤΙΑΔΗ

Ὁ δρ Χοτζάκογλου στὸ βῆμα παρουσιάζει νέα στοιχεῖα ἀπὸ τὴν 
καταστροφή τῶν ναῶν στὴν Κερύνεια

Στιγμιό-
τυπο ἀπὸ τὴν 

ἐκδήλωση 
στὸ Ἵδρυμα 
Φῶτος Φω-

τιάδης
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l Του Γιάγκου Μελιφρονίδη 
Προέδρου Συνδέσμου Αποδήμων Μηλικουρίου

Πανήγυρή αγίου Μήνα
στο Μήλίκουρί

ιμήθηκε και φέτος στο Μηλικούρι 
την κυριακή, 13 νοεμβρίου, ο Άγιος 
Μηνάς, στην καθιερωθείσα από το 
σύνδεσμο  αποδήμων Μηλικουρίου 
γιορτή και πανήγυρη του αγίου.

της θείας λειτουργίας στην εκ-
κλησία του αγίου γεωργίου προ-

έστη ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης κύκκου 
και τηλλυρίας  κ. νικηφόρος, συλλειτουργού-
ντων του  Πρωτοσυγγέλλου και Εφόρου της 

ίεράς Μονής κύκκου αρχιμανδρίτη αγαθόνι-
κου και του εφημέριου της κοινότητας Παπα-
Χαράλαμπου.

τους εκκλησιαστικούς ύμνους έψαλλαν ιερο-
ψάλτες της ίεράς Μονής κύκκου.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, ο σύνδε-
σμος αποδήμων  σε συνεργασία με το Χριστιανικό 
σύνδεσμο γυναικών αγίου γεωργίου δεξιώθηκαν 
τον Πανιερώτατο και πρόσφεραν πρόγευμα στους 
παρευρισκομένους.
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ή γιορτή αυτή και η πανήγυρη  του αγίου έχει 
τις ρίζες της από τα παλιά χρόνια, όταν σ’ ένα από 
τα τότε χωριά της κοιλάδας του Πλατύ, το κούρι-
ον, όπου ήταν κτισμένη και η 
ομώνυμη εκκλησία, ετιμάτο 
ο Άγιος κι εγίνετο μεγάλη πα-
νήγυρη την ημέρα της γιορ-
τής του.   

Μεταγενέστερα, με την 
ένωση των κατοίκων του 
κουρίου με τους κατοίκους  
άλλου χωριού της κοιλάδας 
αυτής, του Μήλου, και της 
δημιουργίας του σημερινού 
Μηλικουρίου, η εικόνα του 
αγίου Μηνά μεταφέρθηκε 
στο Μηλικούρι και σήμερα 
βρίσκεται στην εκκλησία του 
αγίου γεωργίου.

Με τη μεταφορά της εικό-
νας  του αγίου συνεχίστηκε  

στο Μηλικούρι μέχρι πρόσφατα να τιμάται η ημέ-
ρα της μεγάλης πανήγυρης λόγω της συμμετοχής 
πολλών κατοίκων και από τα γύρω χωριά. ο σύν-

δεσμος αποδήμων Μηλικου-
ρίου, θέλοντας  να γνωρίσει 
στις νέες γενεές  τα ήθη και 
τα έθιμα του χωριού, αναβίω-
σε το 2006 τη γιορτή και πα-
νήγυρη του αγίου Μηνά.

ή εκδήλωση αυτή είναι 
ακόμη μια ευκαιρία να πα-
ρακινήσει  τους  αποδήμους 
και φίλους του Μηλικουρίου 
να επισκεφτούν το χωριό, να 
προσκυνήσουν τον Άγιο και 
να απολαύσουν την πανή-
γυρη και τις άλλες εκδηλώ-
σεις  και να θυμηθούν μαζί  
με τους μόνιμους κατοίκους 
τους παλιούς καλούς καιρούς 
της κοινότητάς μας.  ■
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l Της Ανδρούλας Πετρίδου
Εκπαιδευτικού και Προέδρου του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών  Μηλικουρίου

Συναπαντημα
Στη Γενετειρα μαΣ

Ι διαίτερη έμφαση δίνει ο Χριστιανικός  Σύν-
δεσμος Γυναικών Άγιος Γεώργιος μηλι-
κουρίου στις δραστηριότητες που διοργα-
νώνονται στο χωριό, οι οποίες έχουν σκοπό 
να κρατήσουν την κοινότητα μηλικουρίου 

ζωντανή, αλλά και τα μέλη του Συνδέσμου και 
όλους τους αποδήμους δεμένους τόσο μεταξύ τους, 
όσο και με τον τόπο τους. Οι εκδηλώσεις αυτές δί-
νουν την ευκαιρία σε όλους, μόνιμους κατοίκους 
και αποδήμους, να συνευρίσκονται κάθε τόσο για 
να περνούν όλοι μαζί τη μέρα τους, στο όμορφο 
μηλικούρι, ανανεώνοντας έτσι και συσφίγγοντας 
ακόμη πιο πολύ τους δεσμούς τους. 

Στην κορυφή αυτών των εκδηλώσεων βρί-
σκεται το «Συναπάντημα στη Γενέτειρά μας», μια 
φιλανθρωπική και πολιτιστική εκδήλωση, που 
έχει πλέον καθιερωθεί και έχει γίνει θεσμός. με 
το «Συναπάντημα στη Γενέτειρά μας»  ο Χριστια-
νικός Σύνδεσμος  άρχισε ουσιαστικά και φέτος 

τις δραστηριότητές του για το νέο εκκλησιαστικό 
έτος 2011-2012.

η εκδήλωση, που τελούσε υπό την υψηλή προ-
στασία του πανιερωτάτου μητροπολίτη Κύκκου 
και τηλλυρίας κ.κ. νικηφόρου, πραγματοποιήθη-
κε στις  18 Σεπτεμβρίου 2011 και σ’ αυτή παρέστη-
σαν περί τα 200 άτομα.

η φετινή  εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσα 
σε βαριά ατμόσφαιρα  και στην απουσία πολλών 
συγχωριανών, αφού, 2-3 μέρες πριν, η κοινότητα 
έχασε  δύο αγαπημένα τέκνα της: τον αείμνηστο 
μιχάλη Σταυρίδη, αξιόλογο άνθρωπο με σημαντι-
κή προσφορά στα εκπαιδευτικά θέματα και στα 
πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας, και τον αεί-
μνηστο αρίσταρχο Θεοχάρους, πατέρα του αγνο-
ούμενού μας Χρίστου αριστάρχου. Γι’ αυτόν ακρι-
βώς το λόγο αφαιρέθηκε το μουσικό  μέρος από το 
πρόγραμμα της εκδήλωσης. 



248	 	 Eνατενίσεις

το πρόγραμμα της εκδήλωσης άρχισε με κοινό 
εκκλησιασμό και μνημόσυνο των αποθανόντων 
μελών του Χριστιανικού Συνδέσμου και όλων 
των τεθνεώτων κατοίκων της κοινότητας στον 
ιερό ναό αγίου Γεωργίου. ακολούθησε πρόγευμα 
στη μεγάλη αίθουσα  του ξενώνα του χωριού, που 
πρόσφερε σ’ όλους ο Χριστιανικός Σύνδεσμος. Στη 
συνέχεια πραγματοποιήθηκε  προσκύνημα στην 
ιερά μονή Κύκκου. 

η εκδήλωση έκλεισε  με τόμπολα  και πλούσιο 
γεύμα  στο εστιατόριο «το Βρυσί του Κύκκου» που 
πρόσφερε δωρεάν η μητρόπολη Κύκκου και τηλ-
λυρίας. την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του 
ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης αγαθόνικος 
Κυκκώτης, πρωτοσύγγελλος της ιεράς μητροπό-
λεως Κύκκου και τηλλυρίας  και Έφορος της ιε-
ράς μονής Κύκκου, ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό 
προς τη συγκέντρωση.

Στην ομιλία της η πρόεδρος του Συνδέσμου  κα 
ανδρούλα πετρίδου αναφέρθηκε με συντομία στις 
δραστηριότητες του Συνδέσμου, που έγιναν τόσο 
στο χωριό, όσο και στη Λευκωσία, καθώς και στην 
ενεργή συμμετοχή του Συνδέσμου σε όλες τις δρα-
στηριότητες που το Γραφείο εκκλησιαστικής Δι-
ακονίας διοργάνωσε σε συνεργασία με τη Συντο-
νιστική επιτροπή των Χριστιανικών Συνδέσμων 
της μητρόπολης. η κυρία πετρίδου ευχαρίστησε 
θερμά όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης. 
ιδιαίτερες ευχαριστίες και βαθιά ευγνωμοσύνη  
εξέφρασε προς τον πανιερώτατο μητροπολίτη  
Κύκκου και τηλλυρίας κ.κ. νικηφόρο, ο οποίος 
έθεσε την εκδήλωση υπό την υψηλή του προστα-
σία  και πρόσφερε σε όλους το γεύμα δωρεάν, αλλά 
και για την παντός είδους βοήθεια και στήριξη που 
πάντοτε προσφέρει στο Χριστιανικό Σύνδεσμο. 
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Θερμές ευχαριστίες εξέφρασε και προς το πρωτο-
σύγγελλο της μητροπόλεως αρχιμανδρίτη αγα-
θόνικο Κυκκώτη που τίμησε με την παρουσία του 
την εκδήλωση, αλλά και για όλη τη βοήθεια που 
προσφέρει, τόσο στο Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυ-
ναικών μηλικουρίου, όσο και στη Συντονιστική 
επιτροπή των Συνδέσμων της μητρόπολης. ευ-
χαρίστησε, επίσης, το Διευθυντή του Γραφείου  
εκκλησιαστικής Διακονίας της μητροπόλεως  
Δρα νίκο νικολαΐδη  και τα στελέχη του Γραφείου 
του για τη συνεργασία και τη βοήθειά τους  προς 
το Σύνδεσμο. ευχαριστίες εξέφρασε και προς τον 
ιερέα του χωριού παπα-Χαράλαμπο ευσταθί-
ου για τη συμβολή του στην επιτυχία του έργου 
του Συνδέσμου και τις υπηρεσίες που προσφέρει  
στην εκκλησία  και στην κοινότητα μηλικουρίου, 
όπως και στους πατέρες της ιεράς μονής Κύκκου 
και τον κύριο Χρίστη που συνδράμει στο έργο του 
παπα-Χαράλαμπου. ευχαρίστησε, επίσης, την ια-
τρική λειτουργό στο Κέντρο υγείας Κάμπου και 
το Διευθυντή του αστυνομικού σταθμού Κάμπου  
για τη συνεργασία και τη βοήθειά τους. Βαθιά εκτί-
μηση και θερμές ευχαριστίες εξέφρασε προς όλους 
τους αποδήμους και φίλους του Συνδέσμου που 
αγκάλιασαν το έργο του Συνδέσμου και με τη μα-
ζική τιμητική παρουσία τους στις εκδηλώσεις του 
συμβάλλουν στην επιτυχία τους. η κυρία πετρί-
δου έκαμε ιδιαίτερη μνεία και στην κυρία Χριστί-
να Χαραλάμπους, μόνιμη κάτοικο του χωριού που 

αφιλοκερδώς αναλαμβάνει και ετοιμάζει πάντοτε  
τα κόλλυβα για τις γιορτές και τα μνημόσυνα του 
Συνδέσμου. τέλος εξέφρασε τις θερμές τις ευχαρι-
στίες προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Χριστιανικού Συνδέσμου για την εξαίρετη, 
στενή και πολύτιμη συνεργασία τους και για τις 
συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουν για την 
επιτυχία των στόχων του Συνδέσμου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Χριστια-
νικός Σύνδεσμος, σε σύντομη τελετή, τίμησε τη 
κυρία παρασκευή Χρυσοστόμου. την τιμητική 
πλακέτα επέδωσε ο πανοσιολογιώτατος πρωτο-
σύγγελλος της μητροπόλεώς μας κ. αγαθόνικος. 
η κα παρασκευή υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 
μας, η οποία για λόγους οικογενειακούς αποχώρη-
σε από το Συμβούλιο. η κα παρασκευή στάθηκε 
πάντοτε ενεργό και δραστήριο μέλος του Συνδέ-
σμου και πρόσφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες της  
στη διοργάνωση όλων των δραστηριοτήτων  του 
Συνδέσμου και ιδιαίτερα αυτών που διοργανώνο-
νταν στο μηλικούρι.

Στην κυρία παρασκευή ο Σύνδεσμος πρό-
σφερε τιμητική πλακέτα και την εικόνα του αγί-
ου Γεωργίου, προστάτη του Συνδέσμου και της 
κοινότητας μηλικουρίου, τα οποία της επέδωσε ο 
πρωτοσύγγελλος της μητρόπολης, αρχιμανδρί-
της αγαθόνικος Κυκκώτης.  ■
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Εκδήλωσή Πολιτιστικού
σύνδΕσμού κάμΠού-τσάκκιστράσ

Π ραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επι-
τυχία την κυριακή, 9 νοεμβρίου 
2011, στο Πάρκο άλέξανδρου Πανα-
γούλη στον άρχάγγελο λευκωσίας  
η ετήσια καθιερωμένη εκδήλωση με 

κοινό γεύμα που διοργανώνει ο Πολιτιστικός σύν-
δεσμος κάμπου και τσακίστρας (Πο.σύ.κά). ή εκ-
δήλωση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για να συνα-
ντηθούν οι απόδημοι των δύο κοινοτήτων,  προκει-
μένου να ενδυναμωθούν οι μεταξύ τους σχέσεις. 

στην εκδήλωση παρέστη 
και απηύθυνε χαιρετισμό ο 
ύπουργός ύγείας κ. σταύρος  
μαλάς, ο οποίος  έλκει την 

καταγωγή του από τον κάμπο. ο κ. ύπουργός στο 
χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον 
Πο.σύ.κά. και στο ενδιαφέρον του να βοηθήσει 
έμπρακτα τα απομονωμένα χωριά κάμπου και 
τσακίστρας και να συμβάλει ιδιαίτερα στην ανα-
βάθμιση των ιατρικών υπηρε-
σιών στην περιοχή.  ■

 

Ο κ. Παντελής Ξενή, ενεργό 
μέλος του ΠΟΣΥΚΑ και  νυν 
Πρόεδρός του, μετά από τις 
εκλογές που έγιναν στις 14 

Νοεμβρίου 2011, χαιρετίζει 
τους παρευρισκόμενους  

Ο τότε Πρόεδρος και νυν 
Αντιπρόεδρος του ΠΟ.ΣΥ.ΚΑ  
κ. Ν. Φώτσιος  καλωσορίζει 
τους προσκεκλημένους Ο Υπουργός Υγείας κ. Σταύρος Μαλάς, ενώ 

απευθύνει το χαιρετισμό του

Στιγμιότυπο από τη διαδικασία παρασκευής 
παραδοσιακού ππαλουζέ από γυναίκες των 
δύο κοινοτήτων.
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Δραστηριότητεσ
τόυ Κεντρόυ
ΚόινωνιΚησ

Και ΠνευματιΚησ στηριξησ
τησ ιερασ μόνησ ΚυΚΚόυ

Τ ο Κέντρο Κοινωνικής και Πνευματι-
κής στήριξης της ιεράς μονής  Κύκ-
κου σε συνεργασία με το υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού και το Παιδα-
γωγικό ινστιτούτο Κύπρου διοργάνω-

σε  Παρουσίαση- Διάλεξη για γονείς, με θέμα: «Δυ-
νατότητες και Προκλήσεις στο διαδίκτυο». 

η Παρουσίαση–Διάλεξη πραγματοποιήθηκε 
την τετάρτη, 16 νοεμβρίου 2011, από τις 4:00μμ-
5:00μμ στο Κέντρο Κοινωνικής και Πνευματικής 

στήριξης. εισηγήτρια ήταν η κυρία  αναστασία 
όικονόμου.

μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας του Κέ-
ντρου Κοινωνικής και Πνευματικής στήριξης της 
ιεράς μονής Κύκκου με το ΚυΚατ (Κεντρική 
υπηρεσία  Κοινωνικής αλληλεγγύης) πραγμα-
τοποιήθηκε  επίσης στις 18 νοεμβρίου 2011 στο 
Πνευματικό Κέντρο της  Κλήρου διάλεξη από την 
Ψυχολόγο αγγελίνα Φούρναρη, με θέμα: «Ψυχο-
λογικές μεταβολές στην εφηβεία. 
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Στιγμιότυπα από την εκδήλωση. Στην πρώτη φωτογραφία διακρίνεται  και ο εφημέριος της 
Κοινότητας Κλήρου Αιδεσιμολογιώτατος  π. Νικόλαος Νιχίδης

με αφορμή την Παγκόσμια μέρα εναντίον της 
Βίας στην όικογένεια, το  Κέντρο Κοινωνικής 
και Πνευματικής Στήριξης της Ιεράς Μονής 
Κύκκου, σε συνεργασία με το σύνδεσμο Πρόλη-
ψης και αντιμετώπισης της Βίας στην όικογένεια 
και την ομάδα εκπαιδευτών του συμβουλίου νε-
ολαίας Κύπρου, διοργάνωσε φιλανθρωπική δρά-
ση για τη στήριξη της δημιουργίας καταφυγίου 
για κακοποιημένες γυναίκες, με τίτλο: «Θέατρο 
των Καταπιεσμένων». η εκδήλωση, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 6:30μ.μ. την Παρασκευή, 25 
νοεμβρίου, στο κτίριο  του Κ.Κ.Π.σ., η οποία και  
διήρκεσε δύο ώρες,  συνοδεύτηκε από μικρή δε-
ξίωση. η εκδήλωση στέφτηκε με επιτυχία και το 
Κ.Κ.Π.σ. δεσμεύτηκε στη συνέχεια της συνεργα-
σίας και επανάληψης παρόμοιων εκδηλώσεων στο 
μέλλον. 

το «Θέατρο των Καταπιεσμένων» είναι μια δια-
δραστική μορφή θεάτρου που επινοήθηκε από τον 

Augusto Boal, προκειμένου να δοθεί η δυνατότη-
τα σε κοινωνικές ομάδες να αντιληφθούν και να 
αντιμετωπίσουν τις καταπιέσεις που υφίστανται. 
Προσφέρει ένα εύρος τεχνικών, που είναι σχεδια-
σμένες έτσι, ώστε το θέατρο να μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως εργαλείο για αναστοχασμό, διάλογο και 
αλλαγή τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό 
επίπεδο. στην πιο πάνω περίπτωση χρησιμοποιή-
θηκε το Θέατρο της αγοράς (Forum Theatre), όπου 
το έργο τέθηκε ενώπιον των θεατών για να γίνουν 
οι ίδιοι ηθοποιοί και να καθορίσουν την εξέλιξη 
του δράματος, απομακρύνοντας την καταπίεση 
των καταπιεσμένων ηρώων. ■
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  (Ματθ. 25, 36)

«Ἐν φυλακῇ ἢμην
και ἢλθετε πρός με...»

Σ τις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας 
βρέθηκε ανήμερα Πρωτοχρονιάς ομά-
δα-εκπρόσωποι  της Ιεράς Μονής Κύκ-
κου και της Ι. Μητροπόλεως Κύκκου 
και Τηλλυρίας για να πραγματοποι-

ήσει την ετήσια εκδήλωση αγάπης προς τους «εν 
φυλακή» αδελφούς μας, η οποία έχει καθιερωθεί τα 
τελευταία δεκαπέντε χρόνια και αποτελεί πλέον 
ετήσιο θεσμό για το σωφρονιστικό ίδρυμα. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Έφορος 
της Ιεράς Μονής Κύκκου Αρχιμανδρίτης Αγαθό-
νικος Κυκκώτης, ως εκπρόσωπος του Πανιερω-
τάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. 
Νικηφόρου,  η συνοδεία του και η πολυμελής βυ-
ζαντινή χορωδία της Μονής περιήλθαν τα διάφορα 
τμήματα των Κεντρικών Φυλακών και πραγμα-
τοποίησαν μικρές γιορτές με επίκαιρους ύμνους 
και τραγούδια, γεμίζοντας με ζωηρά ηχοχρώματα 
και νότες χαράς την γκρίζα ατμόσφαιρα των φυ-
λακών.

Ο π. Αγαθόνικος απηύθυνε προς όλους τους 
τροφίμους των φυλακών λόγους αγάπης και πα-
ραμυθίας και τους προσέφερε ατομικά εόρτια δώρα 
και γλυκά.

«Η έκρηξη της αγάπης του Θεού που έγινε 
αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων και από τον 
ουρανό κατέβηκε και ενσαρκώθηκε και γεννήθη-
κε και σπαργανώθηκε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, 
τούτη η αγάπη μας έφερε σήμερα εδώ. Μας έφερε 
εδώ, για να δώσουμε ένα μήνυμα αγάπης στους 
αδελφούς μας φυλακισμένους. Ένα μήνυμα υπο-
μονής και παρηγοριάς. Ένα μήνυμα για μια νέα 
ζωή». τόνισε προς τους δημοσιογράφους, που τον 
ανέμεναν έξω από τις Κεντρικές Φυλακές, ο Έφο-
ρος της Μονής Κύκκου.

Ο π. Αγαθόνικος υπογράμμισε, τέλος, ότι 
«όπως ο Κύριος με την γέννησή του έριξε τον μεσό-

τοιχο που υπήρχε μεταξύ ανθρώπου και Θεού και 
μας έδωσε κλίμακα και δυνατότητα αναβάσεως 
στην βασιλεία Του έτσι και εμείς με τούτο το χέρι 
βοήθειας και αγάπης προς τους αδελφούς μας πα-
ρέχουμε την ευλογία της Εκκλησίας, δίνουμε τις 
ευχές μας για να βρεθούν και αυτοί μια μέρα έξω 
στην πολιτεία, την κοινωνία ελεύθεροι, λυτρωμέ-
νοι από πάθη και αδυναμίες για να χαίρονται την 
ελευθερία τους, την χαρά και την ειρήνη και την 
γαλήνη που πρόσφερε η ενανθρώπηση του Κυρί-
ου ημών Ιησού Χριστού».

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και πάλιν την 
Ιερά Μονή Κύκκου, για την ευγενή καλοσύνη 
που είχε να στείλει εδώ εκπροσώπους της, όπως 
τον πατέρα Αγαθόνικο και τη χορωδία της Μονής, 
οι οποίοι πρόσφεραν έστω και για λίγο κάποια χαρά 
στους φυλακισμένους. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο 
και οφείλομε να το τονίσομε και να ευχαριστήσου-
με από βάθη καρδίας τον Μητροπολίτη Κύκκου κ. 
Νικηφόρο», τόνισε από την πλευρά του ο διευθυ-
ντής των Κεντρικών Φυλακών κ. Γιώργος Τρυ-
φωνίδης, σε δηλώσεις επίσης προς τους λειτουρ-
γούς των Μέσων Ενημέρωσης.  ■

l Του Λουκά Α. Παναγιώτου
Δημοσιογράφου-Διευθυντή Ραδιοσταθμού «Ο Λόγος»



254	 	 Eνατενίσεις

ΤελεΤή κοπής
βαςιλοπιΤας

έσα στα πλαίσια του εορταστικού 
κύκλου των Χριστουγέννων και 
της πρωτοχρονιάς, ο πανοσιολο-
γιώτατος πρωτοσύγκελλος της 
Μητροπόλεώς μας αρχιμανδρίτης 

κ. αγαθόνικος επισκέφθηκε κοινό-
τητες της περιφέρειάς μας, όπου μί-
λησε κατάλληλα για το νόημα των 
εορτών και τέλεσε την κοπή της βα-
σιλόπιτας.  ■

Στιγμιότυπο από 
τη διανομή της 

βασιλόπιτας στην 
κοινότητα Κάμπου

Μια αναμνηστι-
κή φωτογραφία 
από την τελετή 
στην κοινότητα 
Τσακίστρας
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Από την επίσκεψη μελών των 
Χριστιανικών Συνδέσμων Γυ-

ναικών «Άγιος Νικόλαος» Τσα-
κίστρας και   «Άγιος Κυριακός» 

Κάμπου με τον εφημέριο της 
κοινότητας Τσακίστρας   Οικο-

νόμο Χριστόδουλο Παπαμιχαήλ 
στα παιδιά του Δημοτικού Σχο-
λείου Κάμπου –Τσακίστρας και 
την προσφορά χριστουγεννιάτι-

κων δώρων στα παιδιά 

Στιγμιότυπα από την  τελετή 
κοπής της βασιλόπιτας στον 
Κάτω Πύργο Τηλλυρίας. Δια-
κρίνονται (στην πρώτη φωτο-
γραφία) ο εφημέριος της κοι-
νότητας Πρωτοπρεσβύτερος 
πατήρ Ανδρέας Σπύρου και ο 
κοινοτάρχης Κάτω Πύργου κ. 
Κώστας Μιχαηλίδης
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l Του Λουκά Α. Παναγιώτου
Δημοσιογράφου-Διευθυντή Ραδιοσταθμού «Ο Λόγος»

«Ο επιφανής Θεός 
θα δικαιώσει τις ελπίδες μας»

ε την αρμόζουσα λαμπρότητα και με βυ-
ζαντινή μεγαλοπρέπεια πραγματοποιή-
θηκε η μεγάλη εορτή των Θεοφανείων 
στη Λευκωσία και ειδικότερα στο Μετό-
χι της Ιεράς Μονής Κύκκου.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας 
των Θεοφανείων, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκ-
κου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος προέστη του Όρ-
θρου και της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίου 
Προκοπίου, συμπαραστατούμενος από μέλη της αδελ-
φότητας της Μονής Κύκκου.

 Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας, ο Κύκκου Νι-
κηφόρος τέλεσε την ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού 
και στη συνέχεια ακολούθησε ο καθαγιασμός των υδά-
των, με κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στη δεξαμενή 
των κήπων του Μετοχίου.

Την τελετή καθαγιασμού των υδάτων παρακολού-
θησαν εκατοντάδες πιστοί,  οι οποίοι συμμετείχαν στη 
θεία Λειτουργία, και στη συνέχεια πήραν θέσεις σε 
διάφορα σημεία γύρω από την εξέδρα. Την Κυβέρνηση 
στον εορτασμό εκπροσώπησε ο Υπουργός Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων κ. Σοφοκλής Αλετράρης.

Σε σύντομη ομιλία του, αμέσως μετά τον καθαγια-
σμό των υδάτων, ο Πανιερώτατος αναφέρθηκε στο   νόη-
μα και τη σημασία στη ζωή μας της μεγάλης εορτής της 
Επιφανείας του Θεού Λόγου, στέλλοντας, την ίδια ώρα, 
μηνύματα ενότητας και  εκφράζοντας, παράλληλα, την 
ευχή, όπως ο Θεός δικαιώσει επιτέλους την πατρίδα μας.

«Με τη βάπτισή του ο Σωτήρας Χριστός φώτισε 
το γένος των ανθρώπων και του άνοιξε τον δρόμο της 
λυτρώσεως και της ανακαινίσεως και της αιώνιας του 
Θεού βασιλείας. Και η βασιλεία του Θεού δεν προσδι-
ορίζεται χρονικά ή τοπικά. Είναι μια νέα δυνατότητα 
στον άνθρωπο, είναι ένας νέος τρόπος ζωής που κυριαρ-
χείται όχι από το μίσος, αλλά από την αγάπη. Όχι από 
την υπερτροφική επικράτηση του εγώ, αλλά από την 
ταπεινοφροσύνη. Όχι από το φόβο του θανάτου, αλλά 
από την ελπίδα της αναστάσεως», τόνισε.

«Ας ανοίξουμε, λοιπόν, και εμείς τις πόρτες της ψυ-
χής μας, για να μπει μέσα ο ίδιος ο Χριστός, που είναι 
το Πανακήρατον Φως της γνώσεως για να ανοίξει τους 
οφθαλμούς της διανοίας μας και να μας γεμίσει με σοφία 
και σύνεση, ώστε και η δική μας ζωή να κυριαρχείται 
από την αγάπη, την ταπείνωση, την ανοχή, τη συγγνώ-
μη, την καταλλαγή, την ανεξικακία, τη μακροθυμία 
και την πραότητα».

Ο Κύκκου Νικηφόρος ευχήθηκε, ακολούθως, τα 
φετινά Θεοφάνεια να είναι για τον καθένα μας «αφετη-
ρία για μια αληθινή πνευματική αναγέννηση, για ένα 
νέο, εν Χριστώ Ιησού, τρόπο ζωής. Μόνο έτσι ο επιφανής 
Θεός, εκτός από την αιώνια των ουρανών βασιλεία, που 
θα κερδίσουμε και στην παρούσα ζωή, θα δικαιώσει τις 
ελπίδες μας και σύντομα η ακρωτηριασμένη σήμερα 
πατρίδα μας, που για 38 τώρα χρόνια βρίσκεται καθη-
μαγμένη πάνω σε σταυρό άφατης οδύνης, υπόδουλη, 
τραυματισμένη και πρόσφυγας και εμπαιζομένη από 
τη μεγαλόσχημη απάτη της διεθνούς διπλωματίας, θα 
λυτρωθεί επιτέλους από τα δεσμά της».

«Μόνο έτσι», υπογράμμισε, «ο βαπτιζόμενος σήμερα, 
στα ύδατα του Ιορδάνη ποταμού  Σωτήρας Χριστός, θα 
φανεί ίλεως και θα κερδίσει τελικά η δικαιοσύνη και θα 
καρποφορήσουν οι προσπάθειες που καταβάλλονται για 
μια έντιμη, αξιοπρεπή, δίκαιη, δημοκρατική, λειτουργι-
κή και βιώσιμη λύση στο εθνικό μας πρόβλημα, που θα 
ενώνει πραγματικά την Κύπρο σε ένα ελεύθερο, ανεξάρ-
τητο, ενωμένο και δημοκρατικό κράτος, μέσα στο οποίο 
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμένι-
οι και Λατίνοι θα ζούμε μαζί ειρηνικά και αδελφωμένα».

Ο Πανιερώτατος επεσήμανε με έμφαση  ακόμη ότι 
«πέραν από τους άρχοντες του κόσμου τούτου, πέραν 
από τους ισχυρούς της γης, υπάρχει ο Δίκαιος και Πα-
ντοδύναμος Θεός, αρκεί να τον επαναφέρουμε και να 
τον τοποθετήσουμε στο κέντρο της ζωής μας και τότε, 
να ΄στε βέβαιοι ότι ο αγώνας μας θα δικαιωθεί, γιατί 
είναι αγώνας για την αναστήλωση της ελευθερίας. Και 
η ελευθερία είναι αναφαίρετο δώρο του Θεού προς τον 
άνθρωπο και αποτελεί κορυφή και στεφάνωμα του αν-
θρώπινου βίου και θρίαμβο των υψηλοτέρων αρχών 
της πνευματικής ζωής».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Μητροπολίτης Κύκ-
κου και Τηλλυρίας, αφού ανέφερε ότι «τα ανθρώπινα δι-
καιώματα τα δώρισε η πάνσοφη του Θεού βούληση στον 
άνθρωπο ως υπόμνηση της θείας και υπερκόσμιας κα-
ταγωγής του», εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «εάν ζούμε 
εν μετανοία και προσευχή» ο αγώνας μας θα δικαιωθεί,  
«γιατί είναι αγώνας για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, 
αξίες για τις οποίες έπαθε, σταυρώθηκε και αναστήθη-
κε ο Θείος μας Λυτρωτής, γι’ αυτό και η αλήθεια και η 
δικαιοσύνη σταυρώνονται, αλλά δεν πεθαίνουν, παρα-
μένουν αιώνια ζωντανές και λάμπουν ως ανάσταση και 
χαροποιόν φως».  ■



Aπό την τελετή του Αγιασμού των Υδάτων ανήμερα της εορτής των Θεοφανείων στους κήπους του Με-
τοχίου Κύκκου του Αγίου Προκοπίου, στη Λευκωσία. Της τελετής προέστη ο Πανιερώτατος Μητροπολί-
της Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος



Στην Κύπρο βρέθηκαν για τις εορτές  των Χρι-
στουγέννων είκοσι έξι παιδιά από τις περιοχές 

Μιγιάκι και Φουκουσίμα της Ιαπωνίας, τα 
οποία έχασαν και τους δύο γονείς τους από τον 

καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι, που 
έπληξαν την Ιαπωνία  το Μάρτιο του 2011.

Τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια,  ηλικίας εννέα 
έως δεκαεπτά ετών, ήρθαν στην Κύπρο ως προ-
σκεκλημένα της Οργάνωσης «Εθελοντές Για-
τροί της Κύπρου», του Υπουργείου Εξωτερικών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας  και της Εκκλησί-
ας Κύπρου.   Κατά τη διάρκεια της παραμονής 

τους στο νησί μας, έτυχαν και της πατρικής αγά-
πης και φιλόφρονης φιλοξενίας του Πανιερω-
τάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρου. Επι-
σκέφθηκαν, μεταξύ άλλων, και την Ιερά Μονή 
Κύκκου, όπου παρέμειναν εκεί λίγες μέρες και 
έτυχαν  θερμής φιλοξενίας από τον Πανιερώτα-
το Μητροπολίτη μας. Κατά την παραμονή τους 
στη Μονή Κύκκου και τη μετάβαση τους στον 

Πύργο Τηλλυρίας, τα παιδιά συνοδεύονταν από 
τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και 
Ορεινής κ. Ησαΐα. Είχαν επίσης την ευκαιρία 

να γίνουν δεκτά από τον Πανιερώτατο Μητροπο-
λίτη μας και στο Μετόχιο του Αγίου Προκοπίου 
στη Λευκωσία και να  παρακαθίσουν σε δείπνο 

με τους Μητροπολίτες  κ.κ. Νικηφόρο  και κ. 
Ησαΐα στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκω-
σία. Αναμφίβολα, φεύγοντας τα παιδιά αυτά 

για την πατρίδα τους, αποκόμισαν τις άριστες 
των εντυπώσεων από τη θερμή φιλοξενία, που 
έτυχαν στην Κύπρο, και ιδιαίτερα πήραν μαζί 

τους, για τον αγώνα  της ζωής τους  την πατρική 
αγάπη και ζεστασιά που ένοιωσαν από τη φιλο-
ξενία και τα δώρα που τους προσφέρθηκαν από 

τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας. 
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