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Στό πρῶτο κεφάλαιο τῆς
Γενέσεως, διαβάζουμε ὅτι
ὅταν ὁ Θεός τελείωσε τή

δημιουργία, «εἶδε τά πάντα, ὅσα
ἐποίησε καί ἰδού καλά λίαν»
(Γεν. α΄, 31). Ὅλα ἦταν ἔτσι ὅπως
τά εἶχε θελήσει ἡ ἀγαθή βουλή του·
ἦταν σύνολο ὁλοκληρωμένο, ἁρμο-
νικό· σύνολο  ἄπειρης ὡραιότητας.
Αὐτή ἡ πρώτη αἰσθητική κρίση πού
ἐκφράστηκε ἀπό τόν Δημιουργό
Θεό, πέρασε στόν «κατ’ εἰκόνα»
Θεοῦ πλασθέντα ἄνθρωπο καί
ἔγινε ἰδίωμα-κατηγορία τοῦ ἀν-
θρώπινου νοῦ.

Ἔτσι ἡ αἴσθηση τοῦ Ὡραίου
κατέστη ἐγγενής στόν ἄνθρωπο.
Ὅπου τό πνεῦμα ἀναπτύχθηκε πε-
ρισσότερο, ἐκεῖ καί οἱ μορφές τοῦ
Ὡραίου ἀναδείχθηκαν περισσότε-
ρο. Καί ἡ Τέχνη εἶναι ἀξία πολι-
τιστική καί πνευματική. Ἀπό τήν
ἀρχή τῆς ἐμφάνισής του ὁ ἄνθρω-
πος, μαζί μέ τίς ἄλλες ἀξίες τῆς

ζωῆς, καλλιέργησε καί τήν ἀξία τῆς
τέχνης. Τά γενεσιουργά αἴτια τῆς
τέχνης χάνονται στά βάθη τῶν χρό-
νων. Ἡ τέχνη ἔχει γεννηθεῖ μαζί μέ
τήν κοινωνία καί τή ζωή.

Ἡ Τέχνη ὡς «ἀποκάλυψη καί
ἔκφραση τοῦ ὡραίου» ἐξωτερι-
κεύει τά ἀνθρώπινα συναισθήμα-
τα καί τά μετουσιώνει σέ  «καλ-
λιτεχνήματα ὀμορφιᾶς». Ἡ Τέχνη
εἶναι πνευματική δημιουργία.
Ἄλλωστε ἡ λέξη παράγεται ἐτυ-
μολογικά ἀπό τό ρῆμα «τίκτω»,
πού σημαίνει γεννῶ, δημιουργῶ.
Καί ὁ καλλιτέχνης δημιουργεῖ.
Εἶναι «πλάστης τοῦ ὡραίου καί
τοῦ ἀληθινοῦ». 

Ἡ καλλιτεχνική ψυχή, κατά
τόν Καθηγητή Λεωνίδα Φιλιππίδη,
τείνει πρός τή βίωση τῆς αἰώνιας
πληρότητας, πρός τό «ἀπολύτως
Ὡραῖον», δηλαδή πρός τή θεότη-
τα. Ἡ  ὄντως τέχνη «κινεῖται ἀπό
τοῦ ἐνδοψυχικοῦ ὑποκειμενικοῦ



βιώματος τῆς ἐνοράσεως τοῦ Θεί-
ου Κάλλους πρός τό ἀντικειμε-
νικῶς ὑπάρχον ὑπερκόσμιον Θεῖον
Κάλλος - ἀπό τοῦ ἐν ἡμῖν πρός
τόν αὐτόν ὑπέρ ἡμᾶς Θεόν. Ἀκτι-
νοβολεῖ διά τοῦτο ἡ Τέχνη φῶς
θείας οὐσίας, ἀσχέτως τοῦ ἑκά-
στοτε θέματος αὐτῆς». Ἐκφράζει,
κάθε φορά μέσα στό ἀνθρωπίνως
δυνατό μέτρο, τό δυσθεώρητο
ὕψος καί  βάθος καί πλάτος τῆς
θείας πληρότητας καί τελειότητας,
τῆς θείας ὡραιότητας καί ἁρμο-
νίας, τῆς θείας ἀγάπης καί γαλή-
νης, τῆς θείας μεγαλωσύνης καί
μακαριότητας»1. Ἄλλωστε «τό
κάλλος, ἡ ὡραιότητα, ἡ ὀμορφιά
στήν ἀντίληψη τῆς Ὀρθοδοξίας
ἐκκινᾶ μέν ἀπό τήν εὐάρεστη
αἴσθηση πού προκαλεῖ ἡ ἁρμονία

τῶν αἰσθητικῶν μορφῶν, προσ-
λαμβάνει ὅμως ἄλλες διαστά-
σεις, καθώς ἑδράζεται στήν ἀρχι-
κή πηγή τοῦ κάλλους, τόν Τρια-
δικό Θεό, καί τό ἀρχαῖο κάλλος
τῆς δημιουργίας, ὅπου ὅλα ἦταν
καλά λίαν»2.

Ἔτσι ἐξηγοῦνται τά συναι-
σθήματα πού δημιουργοῦνται
στήν ψυχή ἀπό τή θέα κάποιων
καλλιτεχνικῶν ἔργων καί δημι-
ουργημάτων. Ὁ φυσιολογικός
ἄνθρωπος αἰσθάνεται μιά ἀνίκη-
τη ἕλξη πρός κάποια ἔργα τέχνης,
πού εἶναι ὄντως καλλιτεχνήματα,
εἴτε εἶναι μνημεῖα ἀρχιτεκτονικά,
εἴτε εἶναι ἔργα ζωγραφικῆς, συν-
θέσεις μουσικῆς, προϊόντα λογο-
τεχνίας, ἐμπνεύσεις ποιητικές καί
ἄλλα καλλιτεχνικά προϊόντα. Δέν
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1. Λεων.Φιλιππίδη, «Σχέσεις θρησκείας καί τέχνης», Ἀθῆναι  1962, σ.16.
2. Νικόλαος Ζίας, «Ἡ αἰσθητική τῆς Ὀρθοδοξίας», περιοδ.  Ἡ Δράση μας, τεῦχ.

446, Φεβρ.2012, σ. 76.



συμβαίνει ὅμως τό ἴδιο ὅταν ὁ
ἄνθρωπος βρεθεῖ μπροστά σέ
ἄλλα  θεωρούμενα ἔργα τέχνης,
τά ὁποῖα μαστιγώνουν τίς αἰσθή-
σεις του καί δέν ἱκανοποιοῦν τήν
αἰσθητική του. Τότε προκαλεῖται
στήν ψυχή αἴσθημα ἀποστροφῆς.

Δυστυχῶς στήν ἐποχή μας -
ἐποχή ἀποστασίας καί ἠθικῆς
παρακμῆς - στό ὄνομα τῆς ἐλευ-
θερίας ἡ Τέχνη κατάντησε φτωχή.
Ὅπως σημειώνει ὁ Στ. Ἀρτεμάκης,
«ἐκεῖ πού ὑπῆρχε τό φῶς ἐγκα-
ταστάθηκε ἡ θολούρα. Τή σαφή-
νεια διαδέχτηκε ἡ ἀσάφεια. Τή λε-
πτή γλῶσσα ἡ χυδαιογραφία.
Τήν ἑνότητα ἡ διάσπαση. Τή
σύνθεση ἡ ἀποσύνθεση»3. Ὁ δέ
Ἀχιλλεύς Παράσχος ἀποφαίνε-
ται ὅτι σήμερα «τό τερατῶδες
συγκινεῖ καί ὄχι τό ὡραῖον». 

Τό πράγμα ἐξηγεῖται ὅταν
σκεφθοῦμε  τούς λόγους τοῦ Κυ-
ρίου ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι «οὐ δύ-
ναται δένδρον ἀγαθόν καρπούς
πονηρούς ποιεῖν, οὐδέ δένδρον
σαπρόν καρπούς καλούς ποιεῖν»
(Ματθ. ζ΄, 18). Τό προϊόν τῆς τέ-
χνης εἶναι ἀπαύγασμα τῆς ψυχῆς
τοῦ καλλιτέχνη. Ὅσοι ὑποστηρί-
ζουν τό δόγμα: «ἡ τέχνη γιά τήν
Τέχνη» ἴσως μέχρις ἑνός σημείου
ἔχουν δίκιο, ἀπό τήν ἄποψη τῆς

ἐλευθερίας τοῦ καλλιτέχνη. Ὅμως
τό λάθος καί ἡ πλάνη τῶν ὀπαδῶν
τοῦ δόγματος αὐτοῦ συνίσταται
στό ὅτι ἠθελημένα ἤ ἀθέλητα
ἀγνοοῦν τόν ἄνθρωπο. «Ἡ τέχνη
γιά τήν Τέχνη» πρέπει νά ἐξισώ-
νεται μέ τήν «τέχνη γιά τόν
ἄνθρωπο» μέ τίς ἀξίες του, τό
πνεῦμα, τά ἰδανικά, τούς ὁραμα-
τισμούς του, μέ τήν ψυχή του μέ
τίς φυσικές ἀλλά καί τίς μετα-
φυσικές ἐφέσεις καί χορδές τῆς
συνείδησής του. Τό ἔργο τέχνης
ἔχει ὀμορφιά καί ἁπλότητα. Δέν
δημιουργεῖ σύγκρουση ἀξιῶν,
γιατί ἠ ἴδια ἡ τέχνη εἶναι ἀξία πο-
λιτισμοῦ καί πνεύματος.

Ἡ ἀληθινή τέχνη πηγάζει ἀπό
τήν ψυχή μέ τήν ἔμπνευση τοῦ
Θεοῦ, καί τό καλλιτέχνημα εἶναι
καρπός τοῦ χαρίσματος τῆς ἑνι-
αίας καί ἀδιαίρετης ψυχῆς τοῦ
καλλιτέχνη, πού δέν ἔχει διχα-
σμούς, ἀλλά ἑνότητα μέ συγκίνηση
καί εὐθύνη προσφορᾶς πρός τήν
κοινωνία.

Γι’ αὐτό καί ἡ χριστιανική πί-
στη τιμώντας τήν Τέχνη ξεκίνησε
τό ἔργο της ἀπό τή βάση, ἀπό τό
πρόσωπο τοῦ καλλιτέχνη. Ἡ χρι-
στιανική πίστη ἐξύψωσε, ἐξευγέ-
νισε καί ἁγίασε τόν ἄνθρωπο.
Ὁδήγησε στήν κάθαρση τοῦ βά-

3. Περιοδικό ἡ Δράση μας, τεῦχος 395, Ἰαν. 2002, σ.10.
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θους τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς καί
τήν ἐπλούτισε μέ κάθε ἀρετή,
κυρίως ὅμως μέ τήν ἀλήθειά της.
Μέ ἐσωτερικό κόσμο κεκαθαρμέ-
νο, ἐλεύθερο ἀπό τά πάθη, μέ
ψυχή ἀναγεννημένη, φωτισμένη
ἀπό τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, μέ
ψυχή πού ἔχει καταστεῖ κατοικη-
τήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ
ἄνθρωπος πού εἶναι προικισμένος
μέ τό τάλαντο τῆς ὁποιασδήποτε
τέχνης, μπορεῖ νά δημιουργήσει
ὅ,τι καλύτερο καί ὑψηλότερο εἶναι
δυνατόν νά δημιουργήσει τό
ἀνθρώπινο πνεῦμα.

Μέσα στήν ἀτμόσφαιρα τῆς
πίστης ἔζησαν καί ἔδρασαν καί
δημιούργησαν τά ἀριστουργήμα-
τά τους ὅλοι οἱ μεγάλοι καλλιτέ-
χνες, λέγει ὁ ποιητής Γ. Βερίτης.
«Μακριά ἀπό τοῦ νά δεσμεύει τήν
ἐλευθερία τους ἡ πίστη στήν Ἠθι-
κή καί τή Θρησκεία, αὐτή τούς
πλούτιζε θαυμαστά κι ἔδινε δη-
μιουργική δύναμη  στά μεγάλα
τους ταλέντα»4. Ὁ ἐθνικός μας
ποιητής Διονύσιος Σολωμός ἐμπνέ-
εται στή μεγαλόπνοη ποίησή του
ἀπό τήν Παλαιά καί Καινή Δια-
θήκη. Στόν Θεό καί τήν Παναγία

ἀφιερώνει τά πρῶτα του ἔργα.
Ἀκόμη καί στόν ὕμνο τῆς ἐλευθε-
ρίας ὑμνεῖ τόν Χριστό, ἐκεῖνον πού
χαρίζει τήν πνευματική ἐλευθε-
ρία»5, γι’ αὐτό καί θά γράψει ὅτι
ἡ τέχνη «ξεκινάει ἀπό τόν Θεό καί
ξαναγυρίζει σ’ Αὐτόν» καί ἐρωτᾶ:
«πῶς θέλετε νά εἶναι ποιητής
ἄνθρωπος πού δέν πιστεύει στόν
Θεό;» Ὁ δέ φιλόσοφος Ἰωάννης
Θεοδωρακόπουλος βεβαιώνει ὅτι
«δέν ὑπάρχει ὑψηλή τέχνη πού νά
μή φέρει στό φῶς τῶν μορφῶν της
τό μεταφυσικόν νόημα τῆς ζωῆς
τοῦ ἀνθρώπου»6. Ὁ μεγάλος μου-
σικός Μπετόβεν διακηρύττει ὅτι
«ἀποστολή τοῦ καλλιτέχνη εἶναι
νά φτερουγίζει μέχρι τή θεότητα
καί νά φέρνει τίς ἀκτῖνες της στίς
ψυχές τῶν ἀνθρώπων»7. Ἀλλά
καί ὁ κορυφαῖος Ρῶσος σκηνοθέ-
της Ἀντρέϊ Ταρκόφσκι ἔχει δια-
κηρύξει μέ παρρησία ὅτι «ὅλη ἡ
ζωή μας πρέπει νά τίθεται στήν
ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ. Εἰδικότερα δέ
γιά τήν Τέχνη εἶπε: «Ἡ Τέχνη εἶναι
μία προσευχή, εἶναι ἡ προσευχή
μου… Τό καθῆκον τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι νά ὑπηρετεῖ. Ἡ Τέχνη πρέ-
πει νά βρίσκεται στήν ὑπηρεσία

4. Γ.Βερίτη, Ἡ καλλιτεχνική δημιουργία κι ὁ καλλιτέχνης, Ἅπαντα I, σ. 32.
5. Ἐκκλησία καί Κοινωνία, ἔκδ. «ΖΩΗΣ», Ἀθῆναι 1959, σ. 87-88.
6. Ἀρχ.Λεωνίδα Διαμαντόπουλου, Τί προσέφερεν ὁ χριστιανισμός, σελ. 75.
7. ὅ.π. σελ. 75.



τῆς ἀγάπης γιά τήν ὠφέλεια τοῦ
ἀνθρώπου»8.

Ἡ τελευταία αὐτή φράση τοῦ
μεγάλου Ρώσου σκηνοθέτη δο-
νοῦσε τίς χορδές τῆς ψυχῆς τοῦ
ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου καί
Ἐθνάρχη Μακαρίου Γ΄. Ὁ Μακά-
ριος κατά τόν Μητροπολίτη Κων-
σταντίας κ. Βασίλειο «ἀγαποῦσε
τήν τέχνη καί εἶχε τήν εὐαισθησία
τῆς φιλοκαλίας»9. Γι’ αὐτό ἐπι-
σκεπτόταν ὁ ἴδιος ἐκθέσεις ἔργων
τέχνης ἤ προέβαινε στήν ἀγορά τέ-
τοιων ἔργων. Τό 1963 προέβη στήν
ἀγορά συλλογῆς δυτικοευρω-
παϊκῶν ἔργων τέχνης, τά ὁποῖα
ἀνῆκαν στόν Πρόξενο τῆς Κύπρου
στή Λυών τῆς Γαλλίας καί γνωστό
συλλέκτη καί ἀρχαιολάτρη Νίκο
Δίκαιο. Τά ἔργα αὐτά ἐπικεν-
τρώνονται κυρίως σέ θέματα πού
ἀφοροῦν τή νεώτερη Ἑλλάδα καί
στόν ἀγώνα τῆς ἀνεξαρτησίας10.
«Ἡ ἀγορά αὐτή καταδεικνύει τήν
ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον τοῦ
Μακαρίου γιά τίς Τέχνες καί τόν
Πολιτισμό, ὅπως καί τήν ἀνάγκη,
πού ἔνοιωθε νά προικοδοτήσει τό
νεοσύστατο Κυπριακό Κράτος μέ
πολιτιστικές ὑποδομές11. Θέτοντας

τήν Τέχνη στήν ὑπηρεσία τοῦ
ἀνθρώπου, ἀπέβλεπε μέ αὐτό τόν
τρόπο στό νά παιδαγωγήσει τόν
λαό του καί νά τόν ἀνυψώσει
πνευματικά. Γι’ αὐτό καί ὁραμα-
τιζόταν τή δημιουργία ἱδρύματος,
τό ὁποῖο θά περιελάμβανε Πολι-
τιστικό Κέντρο, ὅπου θά ἀπεθη-
σαύριζε ὅλο τό μουσειακό ὑλικό
πού εἶχε συγκεντρώσει. Ὁ πρό-
ωρος θάνατός του δέν τοῦ ἐπέ-
τρεψε νά δεῖ πραγματοποιημένο
τό ὄνειρό του αὐτό, κάτι πού ἔκα-
μαν οἱ διάδοχοί του ἀείμνηστος
Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Α΄
καί Πρόεδρος Σπῦρος Κυπριανοῦ.
Ἐφέτος, σαράντα χρόνια ἀπό τήν
ἐκδημία τοῦ Μακαρίου ἐκδηλώ-
νουμε τίς εὐχαριστίες καί τήν
ἀπεριόριστη εὐγνωμοσύνη μας
στόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο
καί Ἐθνάρχη, ἐκτός τῶν ἄλλων καί
μέ τήν ἀφιέρωση τοῦ παρόντος
τεύχους τῆς «Παρέμβασης Ἐκκλη-
σιαστικῆς» στό Ἵδρυμα Ἀρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου Γ΄, τό κόσμημα
αὐτό ὄχι μόνο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιε-
πισκοπῆς, ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς
Κύπρου. 

8. Περιοδικό Ἡ Δράση μας, τ. 395, Ἰαν. 202, σελ. 19.
9. Ἱστότοπος www.imconstantias.org.cy/αρχιεπίσκοπος-κύπρου.
10. Ἱστότοπος magazine.apopsi.com.cy.
11. Ἔκθεση: Μακάριος καί καλές Τέχνες.
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Δρ. Ἀντρέα Κ. Φυλακτοῦ
Γενικοῦ Διευθυντῆ τοῦ Ἱδρύματος

Τό Ἵδρυμα Ἀρχιε-
πισκόπου Μα-
καρίου Γ΄ ἱδρύ-

θηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία
καί τήν Κυπριακή Πο-
λιτεία γιά νά συμβάλει
στή διαφύλαξη καί προ-
βολή τῆς ἱστορικῆς, θρη-
σκευτικῆς, πνευματικῆς
καί πολιτιστικῆς κλη-
ρονομιᾶς τοῦ Κυπρια-
κοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλά
καί γιά νά ἀποτελέσει
σημαντικό κέντρο πνευ-
ματικῆς, ἐπιστημονικῆς
καί καλλιτεχνικῆς δη-
μιουργίας ὄχι μόνο τῆς
Κύπρου, ἀλλά καί ὁλό-
κληρου τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ. Μέ τούς ἀνεκτί-
μητους πολιτιστικούς
θησαυρούς πού φιλοξε-

νεῖ καί μέ τήν πο-
λυσχιδῆ δραστη-
ριότητά του, ἀπο-
τελεῖ σημαντικότα-
τη πηγή μόρφωσης,
πνευματικῆς καλ-
λιέργειας καί πλη-
ροφόρησης. Τό
Ἵδρυμα βραβεύτη-
κε ἀπό τήν Ἀκαδη-
μία Ἀθηνῶν τό
2015, γιατί, σύμ-
φωνα μέ τό σκε-
πτικό βράβευσής
του, «ἐπί ἑπτά καί



τριάκοντα ἔτη εἰς τήν διάσωσιν τῆς
Ἱστορίας καί θρησκείας ἔτι δέ τοῦ
πνευματικοῦ ἔργου καί λαϊκοῦ
βίου τῆς νήσου Κύπρου μεγάλως
συμβάλλεται».   

Λίγο μετά τόν θάνατο τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου καί πρώτου Προ-
έδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας
Μακαρίου Γ΄ (1913-1977), ὁ ἀεί-
μνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσό-
στομος Α΄ (1927-2007) καί ὁ τότε
Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημο-
κρατίας ἀείμνηστος Σπύρος Κυ-
πριανοῦ (1932-2002), μέ τήν
ἔγκριση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμ-
βουλίου, ἵδρυσαν, στίς 19 Ἰανουα-
ρίου 1978, μέρα πού γιόρταζε ὁ
Ἐθνάρχης τήν ὀνομαστική του
γιορτή, τό Ἵδρυμα Ἀρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄.   

Τό Ἵδρυμα διοικεῖται ἀπό δε-
καμελές Διοικητικό Συμβούλιο,
τοῦ ὁποίου ἡ θητεία εἶναι τετρα-
ετής, καί προεδρεύεται ἀπό τόν
ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου.
Τέσσερα ἀπό τά μέλη τοῦ Διοι-
κητικοῦ Συμβουλίου διορίζονται
ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς
Δημοκρατίας, ἄλλα τέσσερα διο-
ρίζονται ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο
Κύπρου καί τό ἔνατο μέλος
ἐκπροσωπεῖ τήν οἰκογένεια τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ καί
διορίζεται ἀπό κοινοῦ ἀπό τόν
Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καί
τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου. Πρό-
εδρος τοῦ πρώτου Διοικητικοῦ

Συμβουλίου ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Χρυσόστομος Α΄. Ἀπό τό 2003 τό
Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἱδρύ-
ματος προεδρεύεται ἀπό τόν
Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄. 

Σύμφωνα μέ τήν Ἰδρυτική Πρά-
ξη τοῦ 1978, στούς σκοπούς τῆς
ἵδρυσής του περιλαμβάνονται ἡ
διάσωση τῆς πολιτιστικῆς κληρο-
νομιᾶς στήν Κύπρο, πνευματικῆς,
καλλιτεχνικῆς καί μνημειακῆς καί
ἡ προβολή τῆς Κύπρου, μέ κάθε
τρόπο, ὡς ἑστίας πολιτιστικῆς
δημιουργίας. Γιά τήν ἐπίτευξη
τῶν σκοπῶν αὐτῶν ἱδρύθηκε τό
Πολιτιστικό Κέντρο, δίπλα στήν
Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου, στό ὁποῖο
λειτουργοῦν Βιβλιοθήκη, Βυζαντινό
Μουσεῖο καί τομέας Ἐκδόσεων.
Στά πρῶτα χρόνια τῆς λειτουργίας
του (1977-1984), τό Ἵδρυμα συ-
νέβαλε οἰκονομικά στήν ἵδρυση
Νοσηλευτικοῦ Κέντρου στή Λευ-
κωσία. 

Ἡ πλουσιότατη Βιβλιοθήκη, ἡ
ὁποία στεγάζει ἄλλες ἑπτά βι-
βλιοθῆκες, μέ τή μεγαλύτερη ἀπό
ὅλες ἐκείνη τῆς ἐκκλησίας τῆς Φα-
νερωμένης, περιλαμβάνει πέραν
τῶν 70.000 τόμων καί περιο-
δικῶν. Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Φανε-
ρωμένης βραβεύτηκε ἀπό τήν
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν (1975). Οἱ ὑπό-
λοιπες βιβλιοθῆκες εἶναι: τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς, (ἡ ὁποία εἶχε συ-
νεχῆ δραστηριότητα ἀπό τίς ἀρχές
τοῦ 19ου αἰώνα), τῶν Ἀρχιεπι-
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σκόπων Μακαρίου Γ΄ καί Χρυσο-
στόμου Α΄, τοῦ Ἀρχιμανδρίτη
Ἰππόλυτου Μιχαηλίδη (1881-
1960), τοῦ καθηγητῆ Κώστα Προ-
υσῆ (1911-1993), τοῦ πρώην
Ὑπουργοῦ Γεώργιου Ἰωαννίδη
(1924-1995), τῆς «Ἑταιρείας Κυ-
πριακῶν Σπουδῶν». Ἡ Βιβλιοθή-
κη αὐτή τοῦ Ἱδρύματος, ἡ ὁποία
δημιουργήθηκε τό 1983 ὡς προ-
σφορά πρός τόν Ἑλληνισμό τῆς
Κύπρου καί ἰδιαίτερα πρός τήν
ἐρευνητική κοινότητα καί τούς
ἀνθρώπους τῶν Γραμμάτων, πε-
ριέχει βιβλία πού ἀναφέρονται
στούς τομεῖς τῆς Κλασικῆς Ἱστο-
ρίας καί Φιλολογίας, στή Βυζαν-
τινολογία καί εἰδικότερα στήν

Κυπριολογία, στήν Ἐκκλησιαστι-
κή Ἱστορία καί Θεολογία, στή σύγ-
χρονη Ἱστορία τῆς Κύπρου καί
στήν Τέχνη. Ἡ Βιβλιοθήκη τοῦ
Ἱδρύματος φιλοξενεῖ καί τά
ἀρχεῖα τοῦ Κώστα Προυσῆ, τῶν
ἀδερφῶν Μιλτιάδη (1918-1944)
καί Ροδίωνα Γεωργιάδη (1917-
1944), τοῦ Γεώργιου Ξ. Ἰωαννίδη
καί τό φωτογραφικό ἀρχεῖο τοῦ
σημαντικοῦ κύπριου φωτογρά-
φου τῶν τελευταίων χρόνων τῆς
ἀγγλοκρατίας καί τῶν πρώτων
ἐτῶν τῆς Ἀνεξαρτησίας, Φέλιξ
Γιαξῆ. 

Στό Πολιτιστικό Κέντρο τοῦ
Ἱδρύματος στεγάζεται ἐπίσης τό
Βυζαντινό Μουσεῖο, τό ὁποῖο πε-
ριλαμβάνει περισσότερες ἀπό 300
βυζαντινές εἰκόνες, πού χρονολο-
γοῦνται ἀπό τόν 12ο ὡς καί τόν
20ό αἰῶνα, ἀποτοιχισμένες τοιχο-
γραφίες ἀπό τόν 9ο ὡς τό 18ο
αἰῶνα, σπαράγματα τοιχογρα-
φιῶν, ψηφιδωτῶν καί εἰκόνες ἀπό
τίς ἐκκλησίες τῶν κατεχομένων
ἀπό τά τουρκικά στρατεύματα
ἐκκλησιῶν καί μοναστηριῶν, ὅπως
ἀπό τήν ἐκκλησία Χριστοῦ τοῦ
Ἀντιφωνητῆ, στήν ἐπαρχία τῆς
Κερύνειας, ψηφιδωτά ἀπό τήν
ἐκκλησία τῆς  Κανακαριᾶς, ἀπό
τήν κατεχόμενη Καρπασία, τοι-
χογραφίες τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγί-
ου Εὐφημιανοῦ Λύσης, οἱ ὁποῖες
εἶχαν κλαπεῖ ἀπό τοῦρκο ἀρχαι-
οκάπηλο, εἰκόνες πού ἐπαναπα-



τρίστηκαν ἀπό τό ἐξωτερικό καί
ἄλλα θρησκευτικά ἀντικείμενα,
σκεύη καί ἄμφια. Ξεχωρίζει ἡ συλ-
λογή 173 θησαυρῶν (εἰκόνων, ψη-
φιδωτῶν καί τοιχογραφιῶν) πού
προέρχονται ἀπό πενήντα ναούς
τῶν κατεχομένων καί ἐπαναπα-
τρίσθηκαν ἀπό τή Γερμανία στά
τέλη τοῦ 2013. 

Ἐκτός ἀπό τό Βυζαντινό Μου-
σεῖο, στούς χώρους τοῦ Πολιτι-
στικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱδρύματος,
φιλοξενεῖται καί Πινακοθήκη, στήν
ὁποία ἐκτίθενται πίνακες δυτι-
κοευρωπαϊκῆς ζωγραφικῆς, ἀπό τό
16ο ὡς τό 19ο αἰῶνα καί ἔργα Κυ-
πρίων καί Ἑλλαδιτῶν ζωγράφων.
Ἐκτίθεται, ἐπίσης, σέ εἰδικό χῶρο
τό ἐργαστήρι τοῦ γλύπτη Θεό-
δουλου Θεοδούλου (1947-2008)
καί ἡ ἐθνολογική συλλογή γιά τή
νεότερη Ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
ἡ ὁποία φιλοξενεῖ πίνακες, χαρα-
κτικά καί χάρτες ἀπό τίς παρα-
μονές τῆς Παλιγγενεσίας (μέσα
18ου αἰώνα), τόν Μακεδονικό
Ἀγώνα (1904-1908), τούς Βαλκα-
νικούς Πολέμους (1912-13), τή
Μικρασιατική Ἐκστρατεία καί
τούς δύο Παγκόσμιους Πολέμους,
μέ ἔμφαση στή συμμετοχή τῶν Κυ-
πρίων σέ ὅλους τούς ἀγῶνες τοῦ
Ἑλληνισμοῦ. Σημαντικές, ἐπίσης
εἶναι οἱ συλλογές μέ τά κειμήλια
τῶν Μικρασιατῶν πού ἐγκατα-
στάθηκαν στήν Κύπρο μετά τήν
Καταστροφή τοῦ 1922 καί μέ

ἔργα καί τεκμήρια ἀπό τόν ἀπε-
λευθερωτικό ἀγώνα τοῦ 1955-59
καί τήν τραγωδία τοῦ 1974. Τό Βυ-
ζαντινό Μουσεῖο ἐπισκέφτηκαν
ἀρχηγοί κρατῶν, κυβερνήσεων,
ἐκκλησιῶν καί σημαντικές προ-
σωπικότητες ἀπό τήν Ἑλλάδα
καί ἀπό χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἀπό τίς πιό σημαντικές δρα-
στηριότητες τοῦ Ἱδρύματος, πού
σχετίζονται μέ τόν πολιτισμό τοῦ
νησιοῦ, εἶναι ὁ τομέας τῶν Ἐκδό-
σεων. Τά Ἅπαντα Ἀρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄ ἦταν ἡ μεγαλύτερη,
ὡς σήμερα, ἐκδοτική δραστηριό-
τητα τοῦ Ἱδρύματος. Τό καρπο-
φόρο ἀποτέλεσμα τῆς προσπά-
θειας ἐκείνης, ἦταν ἡ σειρά τῶν 18
πολυσέλιδων τόμων, οἱ ὁποῖοι πε-
ριέχουν ὁμιλίες, συνεντεύξεις, χαι-
ρετισμούς καί ἐπιστολές τοῦ ἀεί-
μνηστου Ἐθνάρχη. Ἄλλοι δύο τό-
μοι, αὐτοτελεῖς καί ἀνεξάρτητοι
ἀπό τούς ἄλλους τόμους τῶν
Ἁπάντων, μέ τόν τίτλο Ἐκκλη-
σιαστικά Ἅπαντα Ἀρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄, Ἐκκλησιαστικά -
Κοινωνικά. Ἡ δεύτερη σημαντική
ἔκδοση ἀφορᾶ τή συγγραφή μιᾶς
ἐκτενοῦς καί ἐπιστημονικά τεκ-
μηριωμένης Ἱστορίας τῆς Κύ-
πρου, ἡ ὁποία στηρίζεται στά τε-
λευταῖα πορίσματα τῆς ἀρχαι-
ολογικῆς καί ἱστορικῆς ἔρευνας.
Στήν ἔκδοση τῆς Ἱστορίας τῆς Κύ-
πρου, ἡ ὁποία διευθυνόταν ἀπό
τόν ἀείμνηστο Θεόδωρο Παπαδό-
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πουλλο, συνεργάστηκαν πέραν
τῶν πενήντα Κυπρίων καί Εὐρω-
παίων ἱστορικῶν, οἱ ὁποῖοι δια-
θέτουν διεθνές ἐπιστημονικό κύ-
ρος. Ἡ προσπάθεια αὐτή καλύπτει
ὅλο τό φάσμα τῆς Κυπριακῆς
Ἱστορίας ἀπό τούς προϊστορι-
κούς χρόνους ὡς τήν ἀνακήρυξη
τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τό
1960. Τό ἔργο ἔχει προγραμματι-
στεῖ νά περιληφθεῖ σέ ἑπτά τό-
μους. Ὡς τώρα, ἔχουν ἐκδοθεῖ ἔξι
τόμοι. Ὁ ἕβδομος καί τελευταῖος
τόμος θά καλύψει τή βρετανική
περίοδο (1878-1960). Συμπληρω-
ματικά πρός τήν Ἱστορία τῆς Κύ-
πρου, ἐκδίδονται Μελέται καί
Ὑπομνήματα, πού δέν ἔχουν στα-
θερή περιοδικότητα καί περιλαμ-
βάνουν ἐκτενεῖς μονογραφίες, οἱ
ὁποῖες ἀποτελοῦν προϊόν πρωτό-
τυπης ἔρευνας, σέ θέματα κυ-
πριακῆς ἱστορίας, ἀρχαιολογίας,
λαογραφίας, γλωσσολογίας. Δύο
ἄλλοι τόμοι, μέ δύο διατριβές
τοῦ Ἀνδρέα Ν. Μιτσίδη, ἐκδόθη-
καν, ἡ μέν πρώτη, μέ τόν τίτλο Οἱ
Κύπριοι Σχολάρχαι καί Διδάσκα-
λοι τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει
Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, τό
1983, καί ἡ δεύτερη, μέ τόν τίτλο
Ἡ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας Κύ-
πρου εἰς τόν ἀγώνα ὑπέρ τῶν
εἰκόνων, Γεώργιος ὁ Κύπριος καί
Κωνσταντῖνος Κωνσταντίας, τό
1989. Στά γεγονότα πού διαδρα-
ματίστηκαν στήν Κύπρο, μέ κύριο

πρωταγωνιστή τόν Ἐθνάρχη Μα-
κάριο, καί τά ὁποία ἔζησε ὁ ἴδιος,
ἀναφέρεται στήν ἐργασία του,
πού ἐκδόθηκε τό 1987, στά γαλ-
λικά, Chypre, ledurchemindel’ hi-
stoire, ὁ Πόλυς Μοδινός. Τό Ἵδρυ-
μα Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄,
ἐξέδωσε, μέσα στά πλαίσια τῶν
προσπαθειῶν του γιά τή μελέτη,
τή διάσωση καί τή διάδοση τοῦ
λαϊκοῦ πολιτισμοῦ τῆς Κύπρου,
τρεῖς τόμους μέ τίς Παροιμίες τοῦ
Κυπριακοῦ Λαοῦ τοῦ Παύλου
Ξιούτα (πρῶτος τόμος 1984, δεύ-
τερος καί τρίτος 1985). Λαογρα-
φικοῦ, ἐπίσης, περιεχομένου εἶναι
ἕνας τόμος, πού ἐκδόθηκε τό 1993
καί περιλαμβάνει Παραδοσιακά
Τραγούδια καί χορούς τῆς Κύ-
πρου, συγγραφέας ὁ Στέλιος Πα-
παδόπουλος καί τό βιβλίο τοῦ Ξε-
νοφώντα Λαζάρου, Ἀντίλαλοι τῆς
Κυπριακῆς Ὑπαίθρου (1994). Τό
Ἵδρυμα ἀνατύπωσε ἐπίσης τό
πολύ σημαντικό ἔργο τοῦ Ἀθανα-
σίου Σακελλαρίου Τά Κυπριακά,
σέ δύο ὀγκώδεις τόμους, τό 1991.
Τό Γραφεῖο Κυπριακῆς Ἱστορίας,
ἀνατύπωσε, τό 1999, τό ἔργο τοῦ
ἰταλοῦ χρονογράφου τῆς Φραγ-
κοκρατίας Francesco Amadi, Cro-
naca di Cipro. Ἀκόμη, τοῦ ἰδίου
Γραφείου ἔκδοση, στήν ἀγγλική,
εἶναι καί τό βιβλίο, Proceedings of
the Sixth International Congress of
Graeco - Oriental and African
Studies. Τό ἴδιο Γραφεῖο, στή σει-
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ρά τῆς Κυπριολογικῆς Βιβλιοθή-
κης, ἐξέδωσε τή μονογραφία τοῦ
Βασίλειου Χριστίδη, στά ἀγγλικά,
μέ τό τίτλο Theimage of Cyprus in
the Arabic sources, τό 2006. Ἐπί-
σης, τό 1994, τό Ἵδρυμα ἐξέδωσε
τόν πρῶτο τόμο Διαλέξεων, Ὁμι-
λιῶν, Ἐκδηλώσεων τοῦ Πολιτι-
στικοῦ Κέντρου Ἱδρύματος Ἀρχιε-
πισκόπου Μακαρίου Γ΄. Τό Ἵδρυ-
μα ἐξέδωσε ἐπίσης δύο καταλό-
γους τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου
του. Ὁ πρῶτος, μέ τόν τίτλο Βυ-
ζαντινό Μουσεῖο. Ἕνα τρίτο βιβλίο
πού σχετίζεται μέ τό Βυζαντινό
Μουσεῖο, εἶναι ἡ ἔκδοση τοῦ
Ἱδρύματος Ἡ Αὐτοκέφαλος
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, (1995)
τοῦ Ἀθανάσιου Παπαγεωργίου. Τό
2012 ἐκδόθηκε, ἐπίσης, τό ἔργο
τοῦ Χρίστου Χατζηαθανασίου,
Πρώιμα Διηγήματα - Ἀφηγήματα
(1878-1920), σέ δύο τόμους. Στή
διάρκεια τοῦ «2013: Ἔτος Ἐθνάρ-
χη Μακαρίου Γ΄», τό Ἵδρυμα
ἐξέδωσε τά βιβλία: Ντίνου Ἠλιά-
δη, Ὁ Ἄνθρωπος Μακάριος καί
Νέαρχου Νεάρχου, Ποιήματα γιά
τόν Μακάριο. Ἕνας τρίτος τόμος
μέ τά πρακτικά τῶν ἡμερίδων τοῦ
«Ἔτους Μακαρίου Γ΄», ἐκδόθηκε,
μέ χορηγία Χρ. Βασιλειάδη, τό
2015.

Σημαντικές πολιτιστικές ἐκδη-
λώσεις, σεμινάρια, ἡμερίδες, τε-
λετές, διαλέξεις θρησκευτικοῦ,
ἱστορικοῦ καί ἐθνικοῦ γενικότερα

χαρακτήρα, πραγματοποιοῦνται
στήν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πολι-
τιστικοῦ Κέντρου, ἡ ὁποία εἶναι
ἐξοπλισμένη μέ σύγχρονα μέσα τε-
χνολογίας.

Τό Ἵδρυμα Ἀρχιεπισκόπου Μα-
καρίου Γ΄ μέ τούς ἀνεκτίμητους
πολιτιστικούς θησαυρούς πού φι-
λοξενεῖ καί μέ τήν πολυσχιδῆ
δραστηριότητά του γιά τή διά-
σωση, διαφύλαξη καί προβολή
τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονο-
μιᾶς, ἀποτελεῖ, σήμερα, τριάντα
ἐννιά χρόνια ἀπό τήν ἵδρυσή του,
σημαντικότατη πηγή μόρφωσης,
πνευματικῆς ἀνόδου καί πολιτι-
στικῆς δημιουργίας.

Ἀρχιεπ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄
ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ἵδρυμα
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Τό Βυζαντινό Μουσεῖο
Τό Βυζαντινό Μουσεῖο

Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄  βρίσκεται στήν
καρδιά τῆς παλαιᾶς Λευκω-
σίας, στό προαύλιο τοῦ κα-
θεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, δίπλα
στό Ἀρχιεπισκοπικό Μέγαρο.
Tό Μουσεῖο παρουσιάζει τήν
πλουσιότερη καί πιό ἀντι-
προσωπευτική συλλογή ἔργων
βυζαντινῆς τέχνης, τά ὁποία
προέρχονται ἀπό ὁλόκληρη
τήν Κύπρο. Ἐκτίθενται πέραν
τῶν τριακοσίων εἰκόνων, πού
χρονολογοῦνται ἀπό τόν 12ο
ἕως καί τόν 20ό αἰῶνα, ἀπο-
τοιχισμένες τοιχογραφίες ἀπό
τόν 9ο ἕως τόν 18ο αἰῶνα, κα-
θώς καί ἀντιπροσωπευτικά
δείγματα τῆς βυζαντινῆς μι-
κροτεχνίας τῆς Κύπρου, ὅπως
ἱερά κειμήλια, σκεύη καί
ἄμφια.

Ξεχωρίζουν οἱ εἰκόνες τοῦ
Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας
τοῦ Ἄρακος στά Λαγουδερά

(1192 π.), πού ἀποδί-
δονται στόν Κωνσταν-
τινουπολίτη ζωγράφο
Θεόδωρο Ἀψευδῆ, κα-
θώς καί οἱ τοιχογραφίες
τῆς ἁψίδας τοῦ Ἁγίου
Νικολάου τῆς Στέγης
στήν Κακοπετριά, πού
χρονολογοῦνται στόν
14ο αἰῶνα.

Δρ. Ἰωάννη Ἠλιάδη
Διευθυντή Βυζαντινοῦ Μουσείου

Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄
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Κιβωτός μνήμης 
Ἰδιαίτερη θέση στή συλλογή

κατέχουν τά ἐπαναπατρισθέντα
σπαράγματα ψηφιδωτῶν τοῦ 6ου
αἰῶνα ἀπό τήν ἁψίδα τοῦ ναοῦ τῆς
Παναγίας Κανακαριᾶς στή Λυ-
θράγκωμη, ὁ τοιχογραφημένος
τροῦλλος καί ἡ ἁψίδα τοῦ Ἁγίου
Εὐφημιανοῦ τῆς Λύσης (13ος
αἰῶνας), τά σπαράγματα τοιχο-
γραφιῶν 9ου αἰῶνα ἀπό τήν Ἁγία
Σολομονή στήν Κῶμα τοῦ Γιαλοῦ,
τοῦ 12ου αἰῶνα ἀπό τήν Παναγία
Ἀψινθιώτισσα καί τήν Παναγία
Περγαμηνιώτισσα καί ἐκεῖνα τῶν
ἀρχῶν τοῦ 16ου αἰῶνα ἀπό τόν
ναό τοῦ Ἀντιφωνητῆ στήν Καλο-
γραία, καθώς καί εἰκόνες ἀπό διά-
φορες ἐκκλησίες τῶν κατεχομένων
ἀπό τά τουρκικά στρατεύματα πε-
ριοχῶν τῆς Κύπρου. 

Ὅλα αὐτά ἐπανακτήθηκαν μετά
ἀπό πολύχρονους δικαστικούς
ἀγῶνες ἤ δωρεές ἀπό τό ἐξωτε-
ρικό καί μαρτυροῦν τή βάναυση
καταστροφή τῆς πολιτιστικῆς μας
κληρονομιᾶς ἀπό Τούρκους καί
ἄλλους ἀρχαιοκάπηλους στό κα-
τεχόμενο, ἀπό τά τουρκικά στρα-
τεύματα, τμῆμα τῆς Κύπρου. Ἀνά-
μεσα στά ἐπαναπατρισθέντα ἔργα
ξεχωρίζει ἡ ἑνότητα τῶν εἰκόνων,
τῶν ψηφιδωτῶν καί τῶν τοιχο-
γραφιῶν πού ἐπαναπατρίσθηκαν
ἀπό τή Γερμανία στά τέλη τοῦ
2013 καί τόν Αὔγουστο τοῦ 2015
καί προέρχονται ἀπό πενήντα
διαφορετικούς ναούς τῶν κατε-
χομένων.

O ἐπισκέπτης τοῦ Βυζαντινοῦ
Μουσείου ἔχει τή δυνατότητα νά
περιδιαβεῖ τά τελευταία χίλια
πεντακόσια χρόνια ἱστορίας τῆς
Κύπρου μέσα ἀπό ἔργα τῆς Πρω-
τοβυζαντινῆς περιόδου (4ος-7ος
αἰῶνας), τῆς Μέσης Βυζαντινῆς πε-
ριόδου (10ος-12ος αἰῶνας), τῆς
Φραγκοκρατίας (1191-1478), τῆς
Βενετοκρατίας (1498-1571), τῆς
Τουρκοκρατίας (1571-1878) καί
τῆς Ἀγγλοκρατίας (1878-1960).

Στόν χῶρο τοῦ Μουσείου λει-
τουργοῦν ἐκπαιδευτικά προ-
γράμματα γιά μαθητές Δημοτικῆς
Ἐκπαίδευσης καί διοργανώνονται
περιοδικές ἐκθέσεις πού ἀναδει-
κνύουν θέματα βυζαντινῆς τέχνης
καί προστασίας τῆς πολιτιστικῆς
κληρονομιᾶς στίς τουρκοκρατού-
μενες περιοχές τοῦ νησιοῦ. Ἐπί-
σης, παρουσιάζονται περιοδικές
ἐκθέσεις σύγχρονης ἁγιογραφίας
καί ψηφιδωτοῦ ἀπό Κύπριους
καλλιτέχνες.

Ἡ Πινακοθήκη
Ἡ Πινακοθήκη τοῦ Ἱδρύματος

Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στε-
γάζει σέ δύο ὀρόφους μία μονα-
δική συλλογή ἀντιπροσωπευτικῶν
ἔργων ἀπό τήν Ἀναγέννηση ἕως τή
νεότερη ἐποχή, προερχόμενων ἀπό
τόν δυτικοευρωπαϊκό χῶρο, τήν
Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο. Ἡ συλ-
λογή χωρίζεται σέ τέσσερις ἑνό-
τητες:

Ἀρχιεπ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄
ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ἵδρυμα



18 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

(α) Πίνακες μέ θρησκευτική καί
μυθολογική θεματική, καθώς καί
προσωπογραφίες καί τοπία δυτι-
κοευρωπαϊκῆς ζωγραφικῆς (15ος-
19ος αἰῶνας)

Ἡ Συλλογή ἀνῆκε στόν συλλέ-
κτη Νίκο Δίκαιο, πρόξενο τῆς Κύ-
πρου στή Λυών τῆς Γαλλίας καί
ἀγοράστηκε τό 1963 ἀπό τόν
ἀείμνηστο Ἐθνάρχη Μακάριο Γ΄.
Καλύπτει ἕνα μεγάλο χρονικό
φάσμα τῆς εὐρωπαϊκῆς καλλιτε-
χνικῆς δημιουργίας, ἀπό τήν ὄψι-
μη Ἀναγέννηση ἕως καί τόν Ρο-
μαντισμό, μέ ἔργα πού ἀποδί-
δονται στόν Sebastian odel Piom-
bo, τόν Claude Lοrrain, τόν Nico-
las Poussin καί τόν Jean-Auguste-
DominiqueIngres. 

(β) Πίνακες ζωγραφικῆς Ἑλλα-
διτῶν καλλιτεχνῶν (19ος-20ός
αἰῶνας)

Στή Συλλογή γίνονται ἀντιλη-
πτές οἱ ἀναζητήσεις τῶν πρώτων
εἰκαστικῶν καλλιτεχνῶν τοῦ νεο-
σύστατου ἑλληνικοῦ κράτους, οἱ
ὁποῖες συνδέονται μέ τίς ἱστορι-
κές συγκυρίες καί τίς περιπέτει-
ες τῆς χώρας. Κυριαρχοῦν οἱ
ἐκπρόσωποι τῆς Σχολῆς τοῦ Μο-
νάχου (19ος αἰῶνας και οἱ καλλι-
τέχνες τῆς Γενιᾶς τοῦ ’30, πού
ὡριμάζουν μέ τή Μικρασιατική
Καταστροφή τοῦ 1922. Ἡ σύγ-
χρονη ζωγραφική εἰσάγει καί κα-
θιερώνει κατά τή δεκαετία τοῦ ’50
τήν Ἀφαίρεση, ἕνα ρεῦμα, πού

ὁδήγησε στή συμπόρευση τῆς
ἑλληνικῆς τέχνης μέ τά διεθνῆ
πρωτοποριακά ρεύματα. Ξεχωρί-
ζουν τά ἔργα τῶν Θεόδωρου Ράλ-
λη, Νικόλαου Ξυδιά, Σπύρου Πα-
παλουκά, Γιώργου Μπουζιάνη,
Κωνσταντίνου Παρθένη, Νίκου
Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Γιώργου
Βακαλό κ.ἄ. 

(γ) Πίνακες Κυπρίων καλλιτεχ-
νῶν (20ός αἰῶνας)

Στή Συλλογή παρουσιάζονται
μερικά ἀπό τά καλύτερα δείγμα-
τα τῆς σύγχρονης κυπριακῆς καλ-
λιτεχνικῆς δημιουργίας. Τά ἔργα
χαρακτηρίζονται ἀπό τήν πολλα-
πλότητα τῶν ἀναζητήσεων, ἀφοῦ
οἱ καλλιτέχνες ἀκολουθοῦν τά
διάφορα ρεύματα τῆς παγκό-
σμιας καλλιτεχνικῆς παραγωγῆς.
Ἰδιαίτερη θέση στή συλλογή κα-
τέχουν τά ἔργα τῶν Ἰωάννη Κισ-
σονέργη, Τη-
λεμάχου Κάν-
θου, Ἀδαμάν-
τιου Δια-
μαντῆ, Μι-
χαήλ Κάσια-
λου, Πόλ Γε-
ωργίου, Χρι-
σ τ ό φ ο ρ ο υ
Σάββα, Λευ-
τέρη Οἰκονό-
μου, Στέλιου
Βότση, Στᾶς
Π α ρ ά σ κ ο υ
κ.ἄ.
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(δ) Συλλογή γιά τή Νεότερη
Ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Ἡ Συλλογή ἔχει ὡς πυρήνα
τούς πίνακες, χαρακτικά καί χάρ-
τες πού προέρχονται ἀπό τή Συλ-
λογή τοῦ Νίκου Δίκαιου καί ἀνή-
κουν τεχνοτροπικά στά μεγάλα
ρεύματα τοῦ Ρομαντισμοῦ καί
τοῦ Νεοκλασικισμοῦ, καθώς καί
ἔργα πού ἔχουν παραχωρηθεῖ
ἀπό ἰδιῶτες. Ξεχωρίζουν οἱ πίνα-
κες τῆς Σχολῆς τῆς Λυών, μέ κύ-
ριο ἐκπρόσωπο τόν Pierre Boni-
rote, ἔργα πού ἀποδίδονται στόν
Theodore Gericaud καί τόν Euge-
ne Delacroix, καθώς καί ἔργα τῶν
Γ. Μαυρογένη, Γ. Πόλ. Γεωργίου,
Ν. Δυμιώτη, Π. Πασάντα κ.ἄ.

Στή συλλογή σκιαγραφεῖται ἡ
κρίσιμη περίοδος πού ὁδήγησε
στήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας,
ἀπό τίς παραμονές τῆς Παλιγγε-
νεσίας (μέσα 18ου αἰώνα) ἕως τή

δημ ιουργ ία
τοῦ Ἑλληνικοῦ
κ ρ ά τ ο υ ς
(1830). Μέσα
ἀπό κειμήλια
καί μαρτυρίες
ὑπογραμμίζε-
ται ἡ διαχρο-
νική συμμετο-
χή τοῦ Κυ-
π ρ ι α κ ο ῦ
Ἑλληνισμοῦ
στούς ἀγῶνες
τοῦ Ἔθνους,
ἀπό τήν Ἐπα-

νάσταση τοῦ 1821 καί τόν Μακε-
δονικό Ἀγώνα, ἕως τούς Βαλκα-
νικούς καί τούς Παγκόσμιους Πο-
λέμους. Ἰδιαίτερη θέση κατέχει
τόσο ἡ ἱστορία τοῦ Μικρασιατικοῦ
Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Καταστροφῆς
τοῦ 1922, ὅσο καί ἡ νεότερη ἱστο-
ρία τῆς Κύπρου, ἀπό τόν Ἀγώνα
τῆς ΕΟΚΑ (1955-59) ἕως τό πρα-
ξικόπημα τοῦ 1974 καί τήν τουρ-
κική εἰσβολή.

(ε) Τό ἐργαστήρι ἑνός γλύπτη
Στόν δεύτερο ὄροφο τῆς Πινα-

κοθήκης ἔχει μεταφερθεῖ καί ἐκτί-
θεται τό ἐργαστήριο τοῦ σημαν-
τικοῦ Κύπριου γλύπτη Θεόδουλου
Θεοδούλου (1947-2008), τό ὁποῖο
δώρισε ἡ οἰκογένεια τοῦ καλλιτέ-
χνη. Παρουσιάζονται προπλά-
σματα ἀπό γύψο, κερί καί πηλό
καθώς ἐπίσης σχέδια, πίνακες,
εἰκόνες, ἔγγραφα, ἐργαλεῖα κ.ἄ.

(στ) Πινακοθήκη μέ θέμα «Μνή-
μη Μικρασίας μέ σύγχρονη ματιά»

Πρόκειται γιά εἰκαστικά ἔργα
σύγχρονων καλλιτεχνῶν ἐμπνευ-
σμένα ἀπό τή μόνιμη συλλογή τοῦ
Συνδέσμου Μικρασιατῶν Κύπρου
πού ἐκτίθεται στήν Πινακοθήκη.
Παρουσιάζονται ἀνάμεσα σέ ἄλλα
ἔργα τῆς Λίας Λαπίθη, Ἑλένης Θε-
οδούλου, Μαρίας Παπαχαραλάμ-
πους, Παναγιώτη Πασάντα, Γιώρ-
γου Κωνσταντίνου, Μαίρης Πλάντ
κ.ἄ.

Ἀρχιεπ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄
ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ἵδρυμα
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ἩΒιβλιοθήκη τοῦ
Πολιτιστικοῦ Κέν-
τρου τοῦ Ἱδρύμα-

τος Ἀρχιεπισκόπου Μακα-
ρίου Γ΄ ἀποτελεῖ μαζί μέ τό
Βυζαντινό Μουσεῖο καί Πι-
νακοθήκη τά δύο μεγάλα
τμήματα τοῦ Κέντρου. Ἡ
Βιβλιοθήκη ἱδρύθηκε ὡς
προσφορά στόν Ἑλληνισμό
τῆς Κύπρου ἰδιαίτερα τούς
ἀνθρώπους τῶν Γραμμάτων
καί τό ἐρευνητικό κοινό,
πραγματοποιώντας ἕνα
ἀπό τά μεγαλόπνοα ὁρά-
ματα τοῦ ἀείμνηστου
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου
γιά πνευματική καλλιέρ-
γεια καί πολιτιστική προ-
αγωγή τοῦ λαοῦ του. Συγ-
κροτήθηκε μέσα στό δύ-
σκολο κλίμα πού ἀκολού-

θησε τήν Τουρκική
εἰσβολή καί τίς τρο-
μακτικές συνέπειες
πού αὐτή ἐπέφερε
στόν Κυπριακό
Ἑλληνισμό, ὡς μία
ἐθνική ἀναγκαιότη-
τα γιά στήριξη τῶν
Γραμμάτων καί
διάσωση τοῦ πνευ-
ματικοῦ πλούτου
καί τῆς μακραίωνης
ἱστορικῆς δια-
δρομῆς τῆς Κύ-
πρου.

Τό Διοικητικό

Μαρίας Σταύρου
Διευθύντριας Βιβλιοθήκης
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Συμβούλιο τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχ.
Μακαρίου Γ΄ ἀπεφάσισε ἐξ ἀρχῆς
νά συστεγαστοῦν σέ αὐτήν ἡ Βι-
βλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Κύπρου, ἡ σημαντικότατη Βιβλιο-
θήκη Φανερωμένης πού εἶχε ἱδρυ-
θεῖ τό 1933 καί ἡ νεοσυσταθεῖσα
Συλλογή τοῦ Ἱδρύματος, ὥστε
αὐτές οἱ τρεῖς συλλογές ἀνα-
πτυσσόμενες νά ἀλληλοσυμπλη-
ρώνονται θεματικά. 

Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Φανερωμένης
ἱδρύθηκε ἀπό τόν Ἱερό Ναό Πα-
ναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας τό
1933, δύο μόνο χρόνια μετά τήν
ἐξέγερση τοῦ 1931, μέ σκοπό τήν
ἐνίσχυση τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας
καί παιδείας τοῦ Ἑλληνικοῦ πλη-
θυσμοῦ τῆς Κύπρου μετά τά μέ-
τρα τῆς Ἀγγλικῆς Κυβέρνησης πού
σκόπευαν στό νά ὑποτάξουν πλή-
ρως τήν ἑλληνική ἐκπαίδευση στήν
ἀγγλική διακυβέρνηση. Στή Βι-
βλιοθήκη Φανερωμένης, πού μέχρι
τό 1974 στεγαζόταν σέ ἰδιόκτητο
οἴκημα δίπλα στόν Ἱερό Ναό Φα-
νερωμένης στό κέντρο τῆς Λευ-
κωσίας, δημιουργήθηκε ἕνα ἐξαι-
ρετικά πλούσιο τμῆμα ἀφιερωμέ-
νο σέ θέματα κυπρολογίας, καθώς
καί τμῆμα κυπριακῶν ἐφημερίδων.
Ἡ Βιβλιοθήκη ἐμπλουτίστηκε μέ τά
χρόνια σέ θέματα Βυζαντινολογίας,
Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καί Λαογρα-
φίας, Κλασικῆς Φιλολογίας καί Λο-
γοτεχνίας καθώς καί σέ σημαντι-
κά ἔργα ἀναφορᾶς. Ἀνάμεσα σέ
ἄλλα, ἡ Βιβλιοθήκη Φανερωμένης

διαθέτει σήμερα τίς πλήρεις σειρές
ἀρχαίων Ἑλλήνων καί Λατίνων
συγγραφέων LOEB καί Belles Let-
tres, τίς σπάνιες πολύτομες καί
μνημειώδεις ἐκδόσεις J.D. Mansi,
Sacrorum Conciliorum Nova et
Amplissima Collectio, Acta Sancto-
rum, Histoire des concils (ἔκδ.
Ch. de Clerq) καί B. Martin καί
R.P.L. Petit, Collectio Conciliorum
Recentiorum Ecclesiae Universae.
Ἐπιπλέον, ὑπάρχουν σειρές τῶν
Διεθνῶν Βυζαντινολογικῶν Συνε-
δρίων, τῶν περιοδικῶν Analecta
Bollandiana, Byzantinische
Zeitschrift, Byzantion, Dumbarton
Oaks Papers, Orientalia Christiana
Periodica, Revue des etudes byzan-
tines, Supplementum Epigraph-
icum Graecum, Ἀπόστολος Βαρ-
νάβας, Κυπριακαί Σπουδαί καί τῆς
Ἐφημερίδας τῆς Κυβέρνησης (ἀρχι-
κά The Cyprus Gazette 1878-1960
καί ἀπό τό 1960 κ.ε. Ἐπίσημη
Ἐφημερίς τῆς Κυπριακῆς Δημο-
κρατίας). 

Τό πλούσιο τμῆμα τῶν κυ-
πριακῶν ἐφημερίδων πού ἀρχίζει
ἀπό τό 1879 μέ τήν ἐφημερίδα
Νέον Κίτιον, διαθέτει ἀνάμεσα
σέ ἄλλες τήν Ἀλήθεια (1885-1928),
τόν Κυπριακό Φύλακα (1906-
1945), τό Νέον Ἔθνος (1893-
1934), τή Φωνή τῆς Κύπρου (1885-
1950) καί ἀπό τίς νεότερες τόν
Ἀγώνα, τήν Ἀλήθεια, τήν Ἐλευθε-
ρία, τή Σημερινή, τόν Φιλελεύθερο,
τή Χαραυγή, τόν Πολίτη, καθώς

Ἀρχιεπ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄
ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ἵδρυμα
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ἐπίσης καί τίς ἀγγλόγλωσσες
Cyprus Mail καί Cyprus Weekly. 

Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιε-
πισκοπῆς Κύπρου ἀρχίζει νά συγ-
κροτεῖται στήν Ἀρχιεπισκοπή τό
πρῶτο μισό τοῦ 19ου αἰώνα καί
συνεχίζει νά ἐμπλουτίζεται ἀπό
τούς ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπους.
Σήμερα εἶναι πλούσια σέ θέματα
Πατρολογίας, Ἐκκλησιαστικῆς
Ἱστορίας καί Θεολογίας. Διαθέτει
πλήρεις σειρές τοῦ θεμελιώδους
ἔργου τῆς Ἑλληνικῆς καί τῆς Λα-
τινικῆς Πατρολογίας (ἐκδόσεις
τοῦ J.-P. Migne), τῆς Patrologia Ori-
entalis, τῶν Sources chretiennes,
Corpus Christianorum Series Grae-
ca κ.α. καθώς καί πλήρεις σειρές
τῶν περιοδικῶν Ἀπόστολος Βαρ-
νάβας, Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια
Κωνσταντινουπόλεως, Ἑσπερία,
Theological Studies κ.ἄ. 

Ἡ Συλλογή τοῦ Ἱδρύματος
Ἀρχιεπισκό-
που Μακαρί-
ου Γ΄ διαθέτει
πλούσιο ὑλι-
κό γιά τή Νε-
ότερη Ἱστο-
ρία τῆς Κύ-
πρου, γιά τήν
ὡς σήμερα
πορεία τοῦ
Κυπριακοῦ
Προβλήματος
καί γιά τά
κατεχόμενα
χωριά μας.

Ἀνάμεσα σέ ἄλλα ξεχωρίζουν οἱ
πλήρεις σειρές τῶν περιοδικῶν
Ἀκτή, Ἐλεύθερη Κυθρέα, Ἑλλη-
νική Φιλοσοφική Ἐπιθεώρηση,
Πνευματική Κύπρος καί Στασίνος.
Σημαντικό ἀπόκτημά της ἀποτε-
λοῦν ἀντίγραφα τοῦ Κρατικοῦ
Ἀρχείου τῆς Βενετίας πού καλύ-
πτουν τή Βενετοκρατία στήν Κύ-
προ, ἀπαραίτητο πρωτότυπο ὑλι-
κό γιά τούς ἱστορικούς τῆς Με-
σαιωνικῆς Κύπρου. 

Στό σύνολό της ἡ Βιβλιοθήκη
τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τοῦ
Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μα-
καρίου Γ΄ διαθέτει σήμερα περί-
που 70.000 χιλιάδες τόμους βι-
βλίων, περιοδικῶν καί ἐφημερίδων
καί θεωρεῖται μία ἀπό τίς πλου-
σιότερες καί ἐπαρκέστερες ἐρευ-
νητικές κυπριακές Βιβλιοθῆκες
στόν τομέα της, ἐξακολουθεῖ δέ νά
ἐμπλουτίζεται καί νά ἀποκτᾶ ση-
μαντικό ὑλικό στούς θεματικούς
τομεῖς στούς ὁποίους εἶναι προ-
σανατολισμένη. 

Ἡ ἠλεκτρονική καταχώρηση
τοῦ ὑλικοῦ της βρίσκεται σέ ἐξέ-
λιξη καί ἡ ἠλεκτρονική της Βάση
εἶναι προσβάσιμη στό διαδίκτυο
μαζί μέ ἄλλες σημαντικές κυ-
πριακές Βιβλιοθῆκες σέ κοινή
Βάση. Εἶναι ἀνοικτή στό ἐρευνη-
τικό κοινό καί ἐτησίως ἐξυπηρε-
τεῖ κατά μέσο ὄρο περίπου χίλι-
ους πεντακόσιους μελετητές. Ἡ
Βιβλιοθήκη δέν εἶναι δανειστική. 
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Ἡ ζωγραφική τοῦ 13ου αἰῶνα 
στήν Κύπρο ἀνάμεσα 

σέ δύο κόσμους

Ὁ13ος αἰώνας, μέ τήν ὑπο-
ταγή καί κατάτμηση τῆς
Βυζαντινῆς Αὐτοκρατο-

ρίας (1204 καί ἑξῆς) ἀπό τούς
σταυροφόρους τῆς Δύσης, ἀποτε-
λεῖ καίρια καμπή στήν ἐξέλιξη τῆς
βυζαντινῆς τέχνης ἐν γένει. Στήν
Κύπρο, κατεχόμενη ἤδη ἀπό τό
1191 ἀπό τούς σταυροφόρους καί
μέ τήν αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία
της νά ὑποδουλώνεται στόν Πάπα
τῆς Ρώμης σύμφωνα μέ τήν Κυ-
πριακή Διάταξη, γνωστή ὡς bul-
la Cypria, ἡ καλλιτεχνική καμπή
εἶναι ἐπίσης ἐμφανής καί μέ το-
πικές ἰδιοτυπίες.

Ἡ Ἔκθεση «Κυπριακῷ τῷ
τρόπῳ - Maniera Cypria» σκοπό
ἔχει νά ἀναδείξει τή ζωγραφική
τῆς Κύπρου κατά τόν 13ο αἰῶνα
καί τούς τρόπους καλλιτε-
χνικῆς συμβίωσης ἀνάμεσα
στούς δύο κόσμους, Ἀνα-
τολῆς καί Δύσης, στά ἔργα
τῆς περιόδου. Μέσα ἀπό τίς
φορητές εἰκόνες πού πα-
ρουσιάζονται στήν Ἔκθεση,
ἀλλά καί σέ συνδυασμό μέ
ἄλλα ἔργα ζωγραφικῆς ἤ
ἄλλων καλλιτεχικῶν κλά-
δων, ἀναλύονται οἱ παρά-
μετροι πού ἐπηρεάζουν τήν
καλλιτεχνική παραγωγή: τό
πολιτισμικά ποικιλόχρωμο
περιβάλλον πού δημιουρ-
γεῖται στήν Κύπρο τόν

Ἀρχιεπ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄
ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ἵδρυμα
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πρῶτο αἰώνα τῆς φραγκικῆς κατά-
κτησης τοῦ νησιοῦ, ἡ ἐγκατάσταση
τῆς Λατινικῆς Ἐκκλησίας, ἡ παρου-
σία Δυτικῶν καλλιτεχνῶν, ἀλλά καί
προσφύγων ἀπό τή Συρία, τήν Πα-
λαιστίνη, ἐνδεχομένως καί ἀπό τήν
ἴδια τήν Κωνσταντινούπολη, τά
ἑλληνικά βασίλεια ἤ τά Δεσποτάτα.
Σκοπός εἶναι νά αἰσθητοποιηθεῖ,
πώς ἡ τέχνη αὐτή τοῦ πρώτου πε-
ρίπου αἰώνα ἀπό τήν φραγκική κα-
τάκτηση τῆς Κύπρου (1191-1300)
εἶναι συνέχεια τῆς πλούσιας βυζαν-
τινῆς τέχνης τῆς ὑστεροκομνήνειας
περιόδου, μέ λίγο ἤ πολύ γόνιμη, ἐπι-
δέξια ἀνάμιξη καί ξένων στοιχείων,
πού ἐντοπίζονται σέ δευτερεύοντα
σημεῖα τῶν συνθέσεων.  

Γιά τήν καλλιτεχνική παραγωγή
τοῦ 13ου αἰῶνα στήν Κύπρο ἔχουν
ἑτοιμαστεῖ εἰδικά κεφάλαια ἀπό
ἐκλεκτούς ἐρευνητές (Δ. Δ. Τριαν-
ταφυλλόπουλος, Κ. Βαφειάδης, Χαρ.
Χοτζάκογλου, Χρ. Χατζηχριστο-
δούλου καί Ἰ. Ἠλιάδης) τά ὁποία δη-
μοσιεύονται στόν δίγλωσσο Κατά-
λογο τῆς Ἔκθεσης (Ἑλληνικά-Ἀγγλι-
κά). Στήν Ἔκθεση παρουσιάζονται
εἰκόνες ἀπό τήν πλούσια συλλογή
τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου τοῦ Ἱδρύ-
ματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄,
ἀλλά καί εἰκόνες ἀπό ὅλη τήν Κύ-
προ πού παραχωρήθηκαν ἀπό τίς
Μητροπόλεις Μόρφου, Λεμεσοῦ καί

Πάφου. 
Ἡ Ἔκθεση, πού ἐπιμελεῖται ὁ δι-

ευθυντής τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου,
δρ Ἰωάννης Ἠλιάδης, διοργανώνεται
ἀπό τό Ἵδρυμα Ἀρχιεπισκόπου Μα-
καρίου Γ΄ σέ συνεργασία μέ τόν Κυ-
πριακό Ὀργανισμό Τουρισμοῦ, μέ
τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 40
χρόνων ἀπό τόν θάνατο τοῦ Ἐθνάρ-
χη Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ καί
τή δημιουργία τοῦ Πολιτιστικοῦ
Κέντρου Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκό-
που Μακαρίου Γ΄. Ἡ Ἔκθεση ἐντάσ-
σεται στά προγράμματα τοῦ Κυ-
πριακοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ
γιά τόν θρησκευτικό Τουρισμό καί
ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς ἐπίσημες
ἐκδηλώσεις τῆς Πολιτιστικῆς Πρω-
τεύουσας τῆς Εὐρώπης-Πάφος 2017. 

Αἴθουσα περιοδικῶν Ἐκθέσεων
τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου 
Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ΄,  Λευκωσία

ἀπό 19 Ἰανουαρίου
ὡς 31 Ἰουλίου 2017.

Ὡράριο ἐπισκέψεων:
Δευτέρα – Παρασκευή:

09:00 - 16:00 
καί Σάββατο 

09:00 - 13:00.
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Τμῆμα τέμπλου, 13ος αἰ. 
Μονή Ἁγίου Ἰωάννη Λαμπαδιστή, Καλοπαναγιώτης

Στά ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Μόρφου ἔχουν δια-
σωθεῖ σέ ναούς (Παναγία τοῦ

Μουτουλλᾶ, 1280) καί μονές (Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Λαμπαδιστής, 13ος αἰ.)
μοναδικές τοιχογραφίες καί οἱ πε-
ρισσότερες φορητές εἰκόνες τοῦ
13ου αἰῶνα στήν Κύπρο. Μέ τίς
εὐλογίες τοῦ Πανιερωτάτου Μη-
τροπολίτη Μόρφου κ. Νεοφύτου τό
σύνολο σχεδόν τῶν εἰκόνων αὐτῶν
παρουσιάζεται συγκεντρωμένο γιά
πρώτη φορά στό Βυζαντινό Μουσεῖο
τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μα-
καρίου Γ΄ στή Λευκωσία γιά τήν πε-

ρίοδο Ἰανουάριος – Ἰούλιος 2017.
Μέ τήν ἐπιβολή τῆς Λατινοκρα-

τίας στήν Κύπρο, ἤδη ἀπό τό 1191,
οἱ κάτοικοί της γίνονται δουλοπά-
ροικοι καί ἀρχίζουν ἕνα δύσκολο
ἀγώνα νά κρατήσουν τήν ὀρθόδοξη
πίστη καί τήν ἑλληνική ταυτότητά
τους. Στό πλαίσιο τῆς προσπάθει-
ας ἐκλατινισμοῦ τῆς νήσου ὁ πάπας
Ἰννοκέντιος Γ΄, μέ σχετική βούλα,
μειώνει τίς 14 ἐπισκοπές τῆς Κύ-
πρου σέ τέσσερις, ἐξορίζοντας καί
τούς ἐπισκόπους ἀπό τίς ἕδρες του
σέ χωριά. Ἀκόμη, καταργεῖ τόν
θεσμό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου,

Δρ Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου
Βυζαντινολόγου

Ἀρχιεπ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄
ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ἵδρυμα



26 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

πρῶτος δέ τῇ τάξει Κύπριος ἱεράρχης
θεωρεῖται ὁ ἐπίσκοπος Λευκωσίας, μέ
τόν τίτλο τοῦ ἐπισκόπου Σολίας. Μέ
τήν Κύπρια Βούλα (Bulla Cypria), τήν
ὁποία ἐξέδωσε ὁ πάπας Ἀλέξανδρος
Δ΄ τό 1260, ἡ ἐπισκοπή τῶν Σόλων κα-
ταργεῖται ὁριστικά.

Τό 1223 ἀποστολή ἀποτελούμενη
ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Σόλων Λεόντιο καί
τόν ἡγούμενο Ἀψινθίων Λεόντιο ἐπι-
σκέφθηκαν τή Νίκαια τῆς Βιθυνίας
ὅπου ἕδρευε τό Οἰκουμενικό Πα-
τριαρχεῖο. Ἀπό τό δεύτερο μισό του
13ου αἰ. ἀρχίζει νά ἀποκαθίσταται κά-
ποια ἐπικοινωνία ἀνάμεσα στή Νίκαια
καί ἀπό τό 1261 καί μετά μέ τήν Κων-
σταντινούπολη. Ἡ ἐπικοινωνία εὐκο-
λύνεται μέ ἐπιγαμίες ἀνάμεσα στήν

αὐτοκρατορική οἰκογένεια τοῦ Βυ-
ζαντίου καί τή βασιλική οἰκογένεια τῶν
Λουζινιανῶν τῆς Κύπρου, στοιχεῖο τό
ὁποῖο ἀντικατοπτρίζεται καί στήν τέ-
χνη μέ τήν παράλληλη παράθεση τῶν
οἰκοσήμων δικεφάλου ἀετοῦ καί ἐφορ-
μώμενου λέοντος ἀντίστοιχα.

Ἡ ἀποκοπή τῆς Κύπρου ἀπό τόν βυ-
ζαντινό κορμό δέν τήν βοήθησε νά πα-
ρακολουθήσει τήν ἐξέλιξη τῆς βυζαν-
τινῆς τέχνης τοῦ 13ου αἰῶνα, παρόλο
πού οἱ ἐπαφές μέ τό Βυζάντιο συνε-
χίστηκαν. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἡ
ὁποία πρωτοστατοῦσε στήν ἀντίδρα-
ση αὐτή, στράφηκε πρός τή βυζαντι-
νή παράδοση τῶν προηγούμενων
αἰώνων καί εἰδικότερα τῆς κομνήνει-
ας καί ὑστεροκομνήνειας. Αὐτή ἡ
συντηρητική μορφή τέχνης διατηρήθηκε
ὡς τόν 15ο αἰῶνα.

Στή μητροπολιτική περιφέρεια Μόρ-
φου ἡ ἰδιόμορφη αὐτή ζωγραφική
ἑστιάζεται κυρίως στά χωριά τοῦ
Τροόδους, συγκεκριμένα τῆς Μαρα-
θάσας (Καλοπαναγιώτης, Μουτουλλᾶς,
Πεδουλᾶς, Λεμίθου), τῆς Σολιᾶς / Σο-
λέας (Ἅγιος Νικόλαος, Κοράκου, Εὐρύ-
χου, Καλιάνα, Κακοπετριά), τῆς Πι-
τσιλιᾶς (Πλατανιστάσα, Ἅλωνα), τῆς
Πεδινῆς (Περιστερώνα) καί ἀπό τή
Μονή Παναγίας Φορβιώτισσας στήν
Ἀσίνου.

Στίς εἰκόνες ἀπεικονίζεται κυρίως ἡ
Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα μέ συνειρ-
μούς κυρίως στήν Ἐνσάρκωση καί τό
Πάθος, βιογραφικοί κύκλοι τοῦ Χρι-
στοῦ, τοπικῶν καί ἄλλων ἁγίων καί με-
μονωμένοι ἅγιοι. Στήν πίσω ὄψη προ-
τιμᾶται ἡ Σταύρωση ἤ μόνο ὁ σταυ-
ρός, καί συχνά ἀντί αὐτῶν κυματιστές

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Λαμπαδιστής, 
13ος αἰ. Μονή Ἁγίου Ἰωάννη 

Λαμπαδιστή, Καλοπαναγιώτης.
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γραμμές σέ λευκό, μπλέ καί κόκκινο
χρῶμα, πού θυμίζουν ἀντίστοιχα κυ-
πριακά ὑφαντά, πού ἐπίσης ἀπεικο-
νίζονται στίς εἰκόνες. Ὁρισμένα ἀπό
τά διακοσμητικά θέματα θά πρέπει νά
ἀναζητηθοῦν σέ πρότυπα τῆς κομνή-
νειας περιόδου.

Τά εἰκονιζόμενα θέματα προέρ-
χονται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
ἔστω καί ἄν διακρίνονται δυτικές ἐπι-
δράσεις σέ ὁρισμένα ἀπό αὐτά. Δέν
ἐντοπίστηκαν ἅγιοι τῆς Ρωμαιοκαθο-
λικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως συμβαίνει σέ
ὁρισμένες εἰκόνες στή Μονή τοῦ Σινᾶ.

Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε ὁρισμένα
παραδείγματα:

Στή μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ
Λαμπαδιστῆ ἐκτός ἀπό τή μνημειακή

ζωγραφική τοῦ 13ου αἰῶνα, ἔχουν δια-
σωθεῖ τό παλαιότερο ἴσως ξύλινο, γρα-
πτό τέμπλο στήν Κύπρο (στήν ἔκθε-
ση ἐκτίθενται τμήματά του), ἐπιστύ-
λια τέμπλου καί μία ἐντυπωσιακή σει-
ρά εἰκόνων διαφόρων μεγεθῶν πού
ὁδηγεῖ στήν ὑπόθεση ὕπαρξης τοπικοῦ
ἐργαστηρίου. 

Στήν προσκυνηματική βιογραφική
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Λαμ-
παδιστῆ, στήν τελευταία σκηνή κάτω
δεξιά εἰκονίζεται γιά πρώτη φορά σέ
κυπριακή εἰκόνα λαϊκός ἁγιογράφος
νά ἱστορεῖ τή μορφή τοῦ Ἁγίου σέ
εἰκόνα, κατά τόν τρόπο πού αὐτή πα-
ρουσιάζεται στό κέντρο. Εἶναι φανε-
ρό ὅτι ὁ ζωγράφος ἐμπνεύστηκε τίς
σκηνές ἀπό τόν Βίο τοῦ Ἁγίου ἤ ἀκό-
μη ἀπό τόν βιογραφικό κύκλο του, ὁ
ὁποῖος σώζεται σήμερα ἀποσπασμα-
τικά σέ τόξο πάνω ἀπό τόν τάφο του
καί χρονολογεῖται στόν 12ο αἰ.

Στό ναό τῶν Ἁγίων Βαρνάβα καί
Ἰλαρίωνος στήν Περιστερώνα φυλάσ-
σονται οἱ εἰκόνες τῆς Παναγίας καί τοῦ
ἁγίου Βαρνάβα, οἱ ὁποῖες ἀποδίδονται
στό ἴδιο ἐργαστήριο καί παρουσιάζουν
τεχνοτροπικές διαφορές ἀπό τίς ἄλλες
σωζόμενες εἰκόνες τοῦ 13ου αἰῶνα στό
νησί. Οἱ εἰκόνες εἶναι λαϊκότροπες καί
συνδέθηκαν μέ τήν κυπρο-συριακή
ὀρθόδοξη τέχνη, ὅπως αὐτή ἀναπτύχ-
θηκε ἀπό διάφορες ἐθνικές ὁμάδες πού
ζοῦσαν στήν Κύπρο ἐπί Φραγκοκρα-
τίας. Ὁρισμένα χαρακτηριστικά καί
στίς δύο εἰκόνες, ὅπως τά μακριά μυ-
τερά δάκτυλα ὁμοιάζουν μέ ἐκεῖνα
στήν εἰκόνα τῆς ἁγίας Μαρίνας, πι-
θανῶς ἀπό τή Συρία, πού βρίσκεται σή-
μερα στό Houston τῶν ΗΠΑ.

Ἅγιος Βαρνάβας, 
13ος αἰ. Ναός Ἁγίων Βαρνάβα 
καί Ἰλαρίωνος, Περιστερώνα.

Ἀρχιεπ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄
ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ἵδρυμα



ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ

Ἀρχιμ. Γρηγορίου Μουσουρούλη

(Α΄ Κορ. ια΄, 23-32)

«23 Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν,
ὅτι ὁ Κύριος  Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτί ᾗ παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον καὶ
εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ εἶπε· 24 Λάβετε φάγετε· τοῦτό μού ἐστι
τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνά-
μνησιν. 25 Ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων·
τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο
ποιεῖτε, ὁσάκις ἂν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 26 Ὁσάκις
γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε,
τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ. 27
Ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ Κυ-
ρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Κυρί-
ου. 28 Δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου
ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω· 29 Ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πί-
νων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα
τοῦ Κυρίου. 30 Διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρω-
στοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. 31 Εἰ γὰρ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ
ἂν ἐκρινόμεθα· 32 Κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ Κυρίου παιδευόμεθα,
ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν». 

* * *

ἩΜ. Πέμπτη εἶναι ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἑκκλησία μας
παρέλαβεν ἀπό τόν Κύριον τό ψυχοτρόφο Μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας. Στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς Θεί-
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ας Λειτουργίας ὁ Χριστός προ-
σφέροντας τό «Ποτήριον» στούς
μαθητές, τούς λέγει ὅτι αὐτό τό
ποτήριο περιέχει τό Αἷμα του μέ
τό ὁποῖο ἐπισφραγίζεται καί ἐπι-
κυρώνεται ἡ νέα διαθήκη μετα-
ξύ τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. 

Τήν πρώτη, τήν Παλαιά Δια-
θήκη, τήν ὑπέγραψεν ὁ Θεός καί
τήν ἐπικύρωσε μέ τό αἷμα τῶν
ζώων τά ὁποῖα, κατ’ ἐντολήν
Του, ὁ Μωϋσῆς πρόσφερε θυσία
στήν ἔρημο. Τή νέα Διαθήκη, τήν
Καινή, τήν ἐσφράγισε τό Αἷμα
τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ πού χύθηκε γι᾽ αὐτόν τόν
σκοπό στόν Σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ.

Γιά νά κατανοήσουμε τήν ἀξία
αὐτοῦ τοῦ Αἵματος μέ τό ὁποῖο
ὑπογράφτηκε ἡ νέα συνθήκη με-

ταξύ τοῦ Θεοῦ
καί τῶν ἀνθρώ-
πων, εἶναι ἀνάγκη
νά δοῦμε τί πρό-
σφερε τό αἷμα τῆς
Παλαιᾶς Διαθή-
κης. Καί αὐτό τό
κατανοοῦμε ὅταν
εἰσδύσουμε στόν
πυρήνα τῆς ἰου-
δαϊκῆς ἑορτῆς τοῦ
ἐξιλασμοῦ.  Σκο-
πός τῆς ἑορτῆς
αὐτῆς ἦταν ἡ δι-
καίωση τοῦ λαοῦ
ἀπό τίς ἐνοχές
τῶν παραβάσεων

τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου καί ὁ κα-
θαρισμός τῶν ἰσραηλιτῶν ἀπό
τούς μολυσμούς τῆς ἁμαρτίας.

Βεβαίως ὅταν ὁ Νόμος ὁμιλεῖ
γιά μολυσμούς ἁμαρτίας ἐννοεῖ
κυρίως τούς ἐξωτερικούς μολυ-
σμούς. Κατά συνέπειαν ἡ θυσία
τοῦ Ἐξιλασμοῦ προστάτευε τούς
παραβάτες τῶν ἐντολῶν ἀπό
σωματικές πρόσκαιρες τιμωρίες,
τίς ὁποῖες ἔπρεπε νά ὑποστοῦν.
Δέν μποροῦσε τό αἷμα ἐκεῖνο μέ
τό ὁποῖο ἐρράντιζεν ὁ Ἀρχιερεύς
τόν λαό νά ἐξαλείψει τήν ἐνοχή
τῆς ἁμαρτίας ἀπό τήν ψυχή.
Προσέφερε μόνο «σαρκός καθα-
ρότητα», ἐφ᾽ ὅσον εἶναι ἀδύνατο
«αἷμα ταύρων καί τράγων ἀφαι-
ρεῖν ἁμαρτίας» (Ἑβρ. ι´, 4).
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Ἁπλῶς τό αἷμα τῆς θυσίας
ἐκείνης καλλιεργοῦσε στήν ψυχή
τή συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότη-
τας. Ὑπενθύμιζε στούς Ἰσραη-
λῖτες ὅτι εἶναι ἔνοχοι ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ. Ἀποτελοῦσε μιά ἀνάμνη-
ση «ἁμαρτιῶν κατ᾽ ἐνιαυτόν»
(Ἑβρ. ι´, 3). Μιά ἐτήσια ἐνθύμη-
ση τῶν ἁμαρτιῶν πού βάραιναν
τίς ψυχές ἐκείνων πού παρέβαι-
ναν τόν Νόμο. Τούς βοηθοῦσε νά
καταλάβουν πόσο μεγάλο κακό
εἶναι ἡ ἁμαρτία, ἀφοῦ καί ἡ ἁπλή
ἐπαφή μέ τά ἀποτελέσματά της
μετέδιδε μολυσμό, ὁ ὁποῖος γιά
νά καθαρισθεῖ ἔπρεπε νά προ-
σφερθεῖ θυσία.

Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ ἑορτή τό-
νιζε τήν ἀνάγκη τῆς ἔλευσης
τοῦ Μεσσία, τοῦ Λυτρωτῆ. Πρό-
βαλλε τήν ἀνάγκη μιᾶς ἄλλης με-
γάλης θυσίας, ἡ ὁποία θά μπο-
ροῦσε νά ἐξαλείψει τήν ἁμαρτία.
Ἄναβε στίς καρδιές τόν πόθο τῆς
ἀληθινῆς λύτρωσης.

Ἔτσι ἀπό τό αἶμα τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης πού προσφερό-
ταν στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, φθά-
νουμε στό αἷμα τῆς Καινῆς Δια-
θήκης, πού εἶναι τό αἷμα τοῦ Ἁγί-
ου τῶν Ἁγίων. Τό Αἷμα τοῦ Κυ-
ρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Φθάνουμε
στή θυσία πού ἔχει τή δύναμη νά
ἐξαλείψει ὄχι μόνο τήν ἐπιφάνεια
τοῦ κακοῦ, πού εἶναι ἡ ἁμαρτία,

ἀλλά νά κτυπᾶ τό κακό στή ρίζα
του κόβοντάς την.

Ἐλευθερώνει τήν ψυχή ἀπό τά
νεκρά ἔργα τῆς ἁμαρτίας, διότι
εἶναι ὄχι αἷμα ἀνθρώπινο, ἀλλά
αἷμα Θεανθρώπινο. Εἶναι τό
αἷμα «ἀμνοῦ ἀμώμου καί ἀσπί-
λου», δηλαδή ἀναμαρτήτου.
Ἄσπιλος καί ἄμωμος ὁ Κύριος,
ἁγία καί ἄμωμος ἡ Θυσία του
καί ἑπομένως τό αἷμα τῆς ἁγίας
Του ζωῆς καί Θυσίας εἶναι καί
ἐκεῖνο ἄσπιλο καί ἄμωμο. Γι᾽
αὐτό ἀκριβῶς καί ἔχει τή δύνα-
μη καί τή Χάρη νά καθαρίζει τόν
ἄνθρωπο ἀπό κάθε ἀκαθαρσία.
Τό Αἶμα τοῦ Κυρίου μέ τό ὁποῖο
ὑπεγράφη ἡ Καινή Διαθήκη εἶναι
αἷμα ἄπειρης ἀξίας τήν ὁποία
προσέδιδε σ᾽ αὐτό ἡ θεία φύση
τοῦ Χριστοῦ μας.

Αὐτή τήν ἀποτελεσματική δύ-
ναμη τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου
ἀποδεικνύουν τά βαρυσήμαντα
λόγια τοῦ θείου Παύλου: «δι-
καιωθέντες ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ
σωθησόμεθα δι᾽αὐτοῦ ἀπό τῆς
ὀργῆς» (Ρωμ. ε´, 9). Ἔχουμε ἀνα-
κηρυχθεῖ δίκαιοι ἀπό μέρους
τοῦ Θεοῦ μέ τό Αἷμα καί τή Θυ-
σία τοῦ Λυτρωτοῦ μας Κυρίου
Ἰησοῦ. Γι᾽ αὐτό καί θά σωθοῦμε
ἀπό τή μέλλουσα ὀργή.

Ὑπάρχει ἀλήθεια μεγαλύτερη
δωρεά ἀπ᾽ αὐτήν;  
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* * *
Τό θειότατο καί ἱερότατο

αἷμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ τό ὁποῖο
μαζί μέ τό ζωηφόρο Σῶμα Του
προσφέρεται σέ κάθε Θεία Λει-
τουργία «εἰς βρῶσιν καί πόσιν
τοῖς πιστοῖς», δέν χαρίζει μόνο τή
λύτρωση ἀπό τά ἔργα τῆς ἁμαρ-
τίας τά ὁποῖα νεκρώνουν τήν
ψυχή, ἀλλά γίνεται ταυτοχρόνως
καί πηγή δυνάμεως καί ζωῆς γιά
τούς πιστούς οἱ ὁποῖοι προσέρ-
χονται στό Μυστήριο. 

Στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας τό Αἷμα τοῦ Κυρίου δέν
μᾶς ραντίζει ἁπλῶς, ὅπως στά
χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τό
αἷμα τῶν θυσιαζομένων ζώων,
ἀλλά μεταγγίζεται μέσα μας καί
ἀναμιγνύεται μέ τό δικό μας
ἄρρωστο αἷμα. Γίνεται τροφή τῆς
ψυχῆς, ἡ ὁποία τή βοηθεῖ νά
αὐξάνει πνευματικῶς. Νά νικᾶ
τόν παλαιό ἄνθρωπο, τούς ποι-
κίλους πειρασμούς καί νά ὁδη-
γεῖται σέ ζωή πίστεως καί ἁγια-
σμοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Παλαμᾶς μᾶς προτρέπει
νά ἀναμίξουμε τό δικό μας αἷμα
μέ τό Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου,
ὥστε νά ἀφανίσουμε τή φθορά
πού ἔχουμε μέσα μας. Αὐτό τό
Αἷμα, λέγει ὁ Ἅγιος, μᾶς κάμνει
καινούργιους. «Τοῦτο ἡμᾶς ἀπα-

θανατίζει καί ἀειθαλεῖς ἐργάζε-
ται».

Ἡ ζωή δέ αὐτή τήν ὁποία μᾶς
χαρίζει τό Τίμιον Αἷμα τοῦ Κυ-
ρίου εἶναι ἡ ζωή τοῦ ἰδίου τοῦ
Χριστοῦ. Εἶναι ἡ «ἄλλη βιοτή».
Εἶναι ἡ ζωή τῆς ἁγιότητας τήν
ὁποία θά ζοῦν στούς οὐρανούς οἱ
δίκαιοι καί ἡ ὁποία δέν εἶναι ὑπό-
θεση τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἀλλά
ἀρχίζει ἀπό ἐδῶ, ἀπό τήν πα-
ρούσα ζωή. Εἶναι ζωή χαρᾶς,
εἰρήνης καί μακαριότητας. Εἶναι
ζωή δυνάμεως καί φωτισμοῦ καί
ἀληθείας, διότι προέρχεται ἀπό
Ἐκεῖνον πού εἶναι ἡ ζωή καί τό
φῶς τοῦ κόσμου.

Γι᾽ αὐτό καί οἱ Ἅγιοι τῆς
Ἐκκλησίας μας πού ἔζησαν καί
ἀπήλαυσαν ἀπό τήν παρούσα
ζωή, τή ζωή, πού χορηγεῖ τό Θε-
ανδρικό Αἷμα τοῦ Κυρίου ἀνα-
βοοῦν μαζί μέ τόν ἅγιο Ἰγνάτιο
τόν Θεοφόρο: «οὐχ ἥδομαι τροφῇ
φθορᾶς, οὐδέ ἡδοναῖς τοῦ βίου
τούτου ἄρτον θέλω, ἄρτον οὐρά-
νιον, ἄρτον ζωῆς, ὅ ἐστι σάρξ
Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ... καί πόμα θέλω τό αἷμα
αὐτοῦ, ὅ ἐστι ἀγάπη ἄφθαρτος
καί ζωή ἀέναος».

Αὐτός ὁ πόθος τῶν Ἁγίων ἄς
πυρπολεῖ καί τίς δικές μας καρ-
διές. 
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ΚυριαΚΗΣ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Πρωτ. Γεωργίου Ἀντωνίου
Θεολόγου - Νομικοῦ

(Μάρκ. β΄,  1-12)

«1 Καὶ εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι’ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι
εἰς οἶκόν ἐστι. 2 Καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοὶ, ὥστε μηκέτι χω-
ρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 3 Καὶ
ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων.
4 Καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν
τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον ἐφ’ ᾧ
ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. 5 Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει
τῷ παραλυτικῷ· Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 6 Ἦσαν δέ
τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς
καρδίαις αὐτῶν· 7 Τί οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι
ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; 8 Καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύμα-
τι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς εἶπεν αὐτοῖς· Τί ταῦτα
διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 9 Τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν
τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον
τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; 10 Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας - λέγει τῷ πα-
ραλυτικῷ· 11 Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπα-
γε εἰς τὸν οἶκόν σου. 12 Καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβατ-
τον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν
τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν».

Ὁ Χριστός εἶδε τήν πίστη τους. Καί ἔδωσε τήν ἄφεση ἁμαρ-
τιῶν. Ἀλλά καί τοῦ σώματος τή θεραπεία.

Καί οἱ πέντε πίστευαν. Ἔδειξαν τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν ἀγάπη
τους. 



Πίστευαν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι γεμάτος ἀγάπη. Δύναμη. Εὐσπλαγ-
χνία.

Ἡ πίστη τους τούς ἐμπνέει. Τούς ἐμψυχώνει. Τούς δίνει δύναμη.
Καί σκέψη. Καί σοφία, γιά νά προβοῦν στήν ἡρωική πράξη τῆς ἀγά-
πης. 

Τί εἶναι πίστη στόν Χριστό;
Εἶναι ἡ μέγιστη κοινωνική, φιλανθρωπική, σωτήρια δύναμη γιά

τούς ἀνθρώπους.
Αὐτή ἐμπνέει τήν ἀγάπη. Τήν τρέφει. Τήν γιγαντώνει.
Αὐτή ἱδρύει νοσοκομεῖα. Γηροκομεῖα. Ὀρφανοτροφεῖα. Κάθε εἴδους

ἄσυλα τοῦ πόνου.
Αὐτή δημιουργεῖ τούς μεγάλους. Ἀφανεῖς ἴσως. Κοινωνικούς πα-

ράγοντες. Καί εὐεργέτες.
Αὐτή τούς δίνει τή δύναμη νά θυσιάζονται γιά τούς ἄλλους.
Κάμνει τίς νοσοκόμες νά ξενυχτοῦν στό προσκέφαλο τοῦ ἀρρώ-

στου. Τούς δασκάλους νά ἐκδαπανοῦν τόν ἑαυτό τους γιά τή μόρ-
φωση τῶν μαθητῶν τους. Τούς φτωχούς νά προσφέρουν τόν ὀβολό
τους στά ἔργα φιλανθρωπίας. Τούς Χριστιανούς νά ὁδηγοῦνται καί
νά ὁδηγοῦν μέ τό παράδειγμά τους καί τούς ἄλλους πρός τόν Σω-
τήρα.

Ἡ πίστη στόν Χριστό εἶναι ἡ λύση τοῦ ἀνθρώπινου δράματος.
Ὅλων τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων.

Ἄν ἡ πίστη μας ἦταν τόσο δυνατή, ζωντανή, ἀκλόνητη, ὅπως τῶν
πέντε τῆς Καπερναούμ, τότε ἡ ἁμαρτία θά ἔπαυε τή θραύση της.
Ἡ δυστυχία θά εἶχε ἐλαττωθεῖ.

Οἱ γραμματεῖς ὅμως, ἀντί νά νοιώσουν ἀνακούφιση, χαρά, διά-
θεση γιά δοξολογία τοῦ Θεοῦ, δοκίμασαν φθόνο. Μίσος. Πικρία.

Τελικά, ὅλοι ἐξεπλάγησαν. Ἐθαύμασαν. Ἐπεκρότησαν τό θαῦμα.
Δόξασαν τόν Θεό.

Ἐμεῖς, τελικά, μιμούμαστε τά καλά ἔργα τῆς πίστης; Τά θαυ-
μάζουμε; Τά ἐπαινοῦμε; Προσπαθοῦμε νά τά πράττουμε; Ἤ τά φθο-
νοῦμε; Τά κατηγοροῦμε; Τά πολεμοῦμε; Τά διαβάλλουμε;

Ἡ ἀπάντηση δική μας.

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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Τ ὸ ἐπίκεντρο καὶ τὸ ἀπο-
κορύφωμα ὁλοκλήρου τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους

ἀποτελεῖ, χωρὶς ἀμφιβολία, ἡ
ἑορτὴ τοῦ Πάσχα, ἡ ἐκ νεκρῶν
τριήμερη Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος “ἀνέστη ἐκ
νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατή-
σας”. Ἡ ἑορτὴ τοῦ Πάσχα εἶναι
ἡ ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν καὶ ἡ πα-
νήγυρις τῶν πανηγύρεων. Τὸ γε-
γονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυ-
ρίου καὶ ἡ χαρά, ποὺ αὐτὸ τὸ
γεγονὸς ἔφερε σὲ ὅλο τὸν κόσμο,
διαποτίζει κυριολεκτικὰ τὴν κα-
θόλου ζωὴ τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας μας. Κάθε Κυριακὴ
εἶναι γιὰ μᾶς τοὺς ὀρθοδόξους
χριστιανοὺς Ἀνάσταση, τὸ ἑβδο-
μαδιαῖο Πάσχα τῆς Ἐκκλησίας·
κάθε Θεία Λειτουργία, ἐπίσης,
ἀποτελεῖ γιὰ μᾶς τοὺς ὀρθοδό-
ξους χριστιανοὺς ἀναστάσιμο
γεγονός. Αὐτὴ ἡ ἀδιαμφισβήτη-
τη ἀλήθεια ὁδήγησε πολλοὺς
ἑτεροδόξους χριστιανοὺς νὰ ὀνο-

μάσουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως.

Ὅλ’ αὐτὰ δὲν εἶναι καθόλου
τυχαῖα. Διὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ ἀπέκτησε
ἄλλο νόημα καὶ ἡ ζωὴ καὶ ὁ θά-
νατος. Μὲ τὸν σταυρικό Του θά-
νατο καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνά-
στασή Του ὁ Κύριος συνέτριψε
τὸν θάνατο καὶ τὸ κεντρί του
ποὺ εἶναι ἡ ἁμαρτία (“δι’ ἑνὸς
ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κό-
σμον εἰσῆλθε καὶ διὰ τῆς ἁμαρ-
τίας ὁ θάνατος”, Ρωμ. ε΄, 12), συ-
νέτριψε τὸν ἀρχέκακο διάβολο
καὶ τὴν ἐξουσία του. Μᾶς ἔδω-
σε τὴ δυνατότητα τῆς θεραπεί-
ας ἀπὸ τὴν πνευματική μας
ἀσθένεια, τὴ δυνατότητα νὰ
ὑπερβοῦμε τὶς συνέπειες τῆς
προγονικῆς πτώσεως, ποὺ εἶναι
ἡ φθορά, ἡ ἁμαρτία καὶ ὁ θά-
νατος. Ἐδῶ ἀκριβῶς ἔγκειται τὸ
βαθύτερο νόημα τῆς πίστεώς
μας. Τὸ διατυπώνει μὲ τὸν
αὐθεντικώτερο τρόπο ὁ Ἅγιος

Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ
Θεολόγου



Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθυνό-
μενος στοὺς Χριστιανοὺς τῆς
Κορίνθου: “Εἰ Χριστὸς οὐκ ἐγή-
γερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα
ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν”
(Α΄ Κορ. ιε΄, 14). “Εἰ Χριστὸς οὐκ
ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν·
ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν”
(Α΄ Κορ. ιε΄, 17). Τὸ κήρυγμα τῶν
Ἀποστόλων ἦταν κήρυγμα περὶ
τοῦ σταυρωθέντος καὶ ἀναστάν-
τος Χριστοῦ.  

Οἱ θεόπνευστοι ὑμνογράφοι
τῆς Ἐκκλησίας μας ἔγραψαν ὅ,τι
ὑψηλότερο καὶ ὅ,τι ὀμορφότερο
γιὰ νὰ ὑμνήσουν τὴν Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου. Καὶ δὲν ἀναφερό-
μαστε μόνο στοὺς ὕμνους τῆς
ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, γιατὶ δὲν
εἶναι μόνο αὐτοὶ ἀναστάσιμοι
ὕμνοι. Ὁλόκληρη ἡ “Ὀκτώηχος”
εἶναι ἕνας ἀνεξάντλητος θη-
σαυρὸς ἀναστασίμων ὕμνων.
Εἶναι τὸ βιβλίο ποὺ περιέχει
τοὺς ἀναστασίμους ὕμνους στοὺς
ὀκτὼ ἤχους τῆς βυζαντινῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς μας μουσικῆς, οἱ ὁποῖοι
ψάλλονται στὸν Ἑσπερινὸ τοῦ
Σαββάτου καὶ στὸν Ὄρθρο τῆς
Κυριακῆς. Ἡ “Ὀκτώηχος”, ποὺ
στὰ μαῦρα χρόνια τῆς Τουρκο-
κρατίας ἀποτελοῦσε μαζὶ μὲ τὸ
“Ψαλτήρι” τὸ βασικὸ διδακτικὸ
ἐγχειρίδιο τῶν ἑλληνοπαίδων,
ἀποτελεῖ κατὰ κύριο λόγο ἔργο
τοῦ κορυφαίου Ὑμνογράφου τῆς
Ἐκκλησίας μας Ἁγίου Ἰωάννου

τοῦ Δαμασκηνοῦ.
Ἀπὸ τὴν ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς

τοῦ Πάσχα ξεχωρίζει ἀναμφιβό-
λως ὁ Κανόνας τοῦ Ὄρθρου,
ποὺ ἀποτελεῖ ἕναν ἀπὸ τοὺς
γνωστότερους καὶ ὡραιότερους
Κανόνες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Δαμασκηνοῦ. Πρόκειται γιὰ ἕναν
Κανόνα ἀπαράμιλλου λογοτε-
χνικοῦ κάλλους καὶ βαθειᾶς ποι-
ητικῆς πνοῆς, ὁ ὁποῖος ψάλλεται
κάθε μέρα κατὰ τὴ Διακαινήσι-
μο Ἑβδομάδα, ἀλλὰ καὶ καθ’ ὅλη
τὴν τεσσαρακονθήμερη ἀναστά-
σιμη περίοδο, μέχρι δηλαδὴ καὶ
τὴν Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα. Ὁ Κα-
νόνας τοῦ Πάσχα προσδίδει στὴν
περίοδο αὐτὴ ἰδιαίτερα χαρμό-
συνο τόνο. Ψάλλεται στὸν α΄ ἦχο
τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, ὁ ὁποῖος
εἶναι, κατὰ τὸν Ἅγιο Νικόδημο
τὸν Ἁγιορείτη ὁ λαμπρότερος
ὅλων τῶν ἄλλων ἤχων, ὁ ἦχος
“ὅπου ἔχει τὸ μέλος ὀρθόν τε,
σύντονον καὶ γενναῖον”. Ἀντλεῖ,
ἐπίσης, ἐν πολλοῖς τὸ περιεχόμε-
νό του ἀπὸ τοὺς Πανηγυρικοὺς
Λόγους τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ
Θεολόγου, καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ
τοὺς Λόγους “Εἰς τὸ Ἅγιον Πά-
σχα καὶ εἰς τὴν βραδύτητα” (Α΄)
καὶ “Εἰς τὸ Πάσχα” (ΜΕ΄). Σχο-
λιάζει ἐπ’ αὐτοῦ ὁ Ἅγιος Νικό-
δημος ὁ Ἁγιορείτης: “ἐλάμπρυνε
τὴν Λαμπρὰν ὁ λαμπρὸς Με-
λωδὸς μὲ τὰς λαμπρὰς ρήσεις τοῦ
λαμπροτάτου πανηγυριστοῦ Γρη-
γορίου τοῦ Θεολόγου, ἵνα ἐκ

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

35ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ



36 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

λαμπροῦ Πανηγυριστοῦ, ὑπὸ
λαμπροῦ Μελωδοῦ, διὰ λαμ-
προῦ ἤχου, μὲ λαμπρὰς ρήσεις,
λαμπρῶς τὸ λαμπρὸν τῆς
λαμπρὰς ἡμέρας συγκροτεῖται
μέλος”. 

Ἀπὸ τὰ ἐξαίσια τροπάρια τοῦ
Κανόνος τοῦ Πάσχα, ποὺ εἶναι τὸ
ἕνα καλύτερο ἀπὸ τὸ ἄλλο, ἐπι-
λέξαμε νὰ ἑρμηνεύσουμε δύο
εἱρμούς, τὸν εἱρμὸ τῆς πρώτης
ὠδῆς καὶ τὸν εἱρμὸ τῆς ἕκτης
ὠδῆς.

“Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμ-
πρυνθῶμεν Λαοί. Πάσχα Κυρίου,
Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς
ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν,
Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν,
ἐπινίκιον ᾄδοντας”.

Εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσε-
ως τοῦ Κυρίου, γι᾿ αὐτὸ ἂς λαμ-
πρυνθοῦμε ὅλοι οἱ λαοί. Πάσχα
Κυρίου, Πάσχα. Διότι ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός,
ὁ σαρκωθεὶς Υἱὸς καὶ Λόγος
τοῦ Θεοῦ, μᾶς διεβίβασε ἀπὸ τὸν
θάνατο στὴ ζωὴ καὶ ἀπὸ τὴ γῆ
στὸν οὐρανό· ἐμεῖς δὲ ψάλλουμε
σ᾿ Αὐτὸν ἐπινίκιο (νικητήριο)
ὕμνο. 

Ὁ Α΄ Λόγος τοῦ Ἁγίου Γρηγο-
ρίου τοῦ Θεολόγου “Εἰς τὸ Ἅγιον
Πάσχα καὶ εἰς τὴν βραδύτητα”
ἀρχίζει ὡς ἑξῆς: “Ἀναστάσεως
ἡμέρα, καὶ ἡ ἀρχὴ δεξιά, καὶ λαμ-
πρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ
ἀλλήλους περιπτυξώμεθα· εἴπω-
μεν, ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν

ἡμᾶς …, συγχωρήσωμεν πάντα τῇ
ἀναστάσει”. Στὸν ΜΕ΄ Λόγο του
“Εἰς τὸ Πάσχα” ἀναφέρει ἐπίσης:
“Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, καὶ πά-
λιν ἐρῶ Πάσχα, τιμῇ τῆς Τριάδος.
Αὕτη ἑορτῶν ἡμῖν ἑορτῆ, καὶ πα-
νήγυρις πανηγύρεων”. Ἀπὸ αὐτὰ
τὰ δύο χαρακτηριστικὰ ἀπο-
σπάσματα, ποὺ δὲν εἶναι τὰ μο-
ναδικὰ - ὑπάρχουν κι ἄλλα -, κα-
ταλαβαίνει κανεὶς τὴν καταλυ-
τικὴ ἐπίδραση ποὺ ἄσκησαν οἱ
Πανηγυρικοὶ Λόγοι τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στὴν
ὑμνολογία τοῦ Πάσχα, κυρίως δὲ
στὰ τροπάρια τοῦ Κανόνος τοῦ
Πάσχα καὶ δὴ στὸν συγκεκριμέ-
νο εἱρμὸ τῆς πρώτης ὠδῆς.

Ἡ λέξη “Πάσχα” εἶναι ἑβραϊκὴ
λέξη καὶ σημαίνει διάβαση, πέ-
ρασμα. Πάσχα ὀνομαζόταν ἡ
μεγαλύτερη ἑορτὴ τῶν Ἑβραίων,
ποὺ καθιερώθηκε σὲ ἀνάμνηση
τῆς θαυματουργικῆς διαβάσεως
τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας καὶ τῆς
σωτηρίας τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ
ἀπὸ τὴ μακροχρόνια δουλεία
στὴν Αἴγυπτο κάτω ἀπὸ τὴν
ἐμπνευσμένη καθοδήγηση τοῦ
Προφήτου Μωϋσέως. Ἦταν μιὰ
ἀνοιξιάτικη ἑορτή, ποὺ ἑορτα-
ζόταν στὶς 14 τοῦ ἑβραϊκοῦ
μηνὸς Νισὰν μὲ δεῖπνο, στὸ
ὁποῖο συμμετεῖχε ὁλόκληρη ἡ
οἰκογένεια, καθὼς καὶ οἱ περι-
τετμημένοι ξένοι καὶ δοῦλοι. Τὸ
ἰουδαϊκὸ Πάσχα ἦταν τύπος
(=προτύπωση) τοῦ χριστιανικοῦ



Πάσχα. Ὅπως οἱ Ἑβραῖοι μὲ τὴν
αἰσθητὴ διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς
Θάλασσας ἀπελευθερώθηκαν
ἀπὸ τὴ σωματικὴ δουλεία στοὺς
Αἰγυπτίους, ἔτσι κι ἐμεῖς μὲ τὴν
ἐκ νεκρῶν τριήμερη Ἀνάσταση
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἀπελευ-
θερωθήκαμε ἀπὸ τὴν πνευματικὴ
δουλεία στὴν ἁμαρτία καὶ στὸν
διάβολο, ἀπὸ τὴν ὑποταγὴ στὴ
φθορὰ καὶ στὸν θάνατο, καὶ
ὁδηγηθήκαμε στὴν ἐν Χριστῷ
ἐλευθερία. Διαβήκαμε νοητῶς
ἐκ τῶν κάτω εἰς τὰ ἄνω, “ἐκ θα-
νάτου πρὸς ζωὴν καὶ ἐκ γῆς πρὸς
οὐρανόν”. Ὅπως ὁ Προφήτης
Μωϋσῆς ὁδήγησε τοὺς Ἑβραίους
διὰ μέσου τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασ-

σας στὴ Γῆ τῆς
Ἐπαγγελ ίας ,
ἔτσι καὶ ὁ Θε-
ά ν θ ρ ω π ο ς
Ἰησοῦς Χριστὸς
μᾶς ὁδήγησε
ἀπὸ τὸν θάνατο
στὴ ζωή, ἀπὸ τὴ
φθαρτὴ γῆ στὸν
ἄφθαρτο οὐρα-
νό.

Ἡ Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου, ὡς
ἐκ τούτου, ἀπο-
τελεῖ αἰτία παγ-
κοσμίου χαρᾶς
καὶ ἀγαλλιάσε-
ως. “Νῦν πάντα
π ε π λ ή ρ ω τ α ι
φωτός, οὐρανός
τε καὶ γῆ καὶ τὰ

καταχθόνια” (τροπάριον τρίτης
ὠδῆς). Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος
στὸν δικό του Λόγο “Εἰς τὸ
Ἅγιον Πάσχα” σημειώνει: “Σή-
μερον ἡμῶν τὰ λαμπρὰ νικητήρια
γέγονε· σήμερον ἡμῶν ὁ Δεσπό-
της τὸ κατὰ τοῦ θανάτου τρό-
παιον στήσας, καὶ τοῦ διαβόλου
τὴν τυραννίδα καταλύσας, τὴν
διὰ τῆς ἀναστάσεως ὁδὸν εἰς σω-
τηρίαν ἐχαρίσατο. Πάντες τοίνυν
χαίρωμεν, σκιρτῶμεν, ἀγαλλώ-
μεθα”. Σήμερα πραγματοποι-
ήθηκε ἡ λαμπρή μας νίκη. Σήμε-
ρα ὁ Δεσπότης Χριστός, ἀφοῦ
ἔστησε τὸ τρόπαιο τῆς νίκης
Του ἐναντίον τοῦ θανάτου καὶ
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διέλυσε τὴν ἐξουσία τοῦ διαβό-
λου, μᾶς χάρισε μὲ τὴν Ἀνάστα-
σή Του τὸν δρόμο γιὰ τὴ σωτη-
ρία μας. Γι’ αὐτὸ ἂς χαιρόμαστε
ὅλοι, ἂς σκιρτοῦμε, ἂς εὐφραι-
νόμαστε.

“Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις
τῆς γῆς, καὶ συνέτριψας μο-
χλοὺς αἰωνίους, κατόχους πε-
πεδημένων Χριστέ, καὶ τριή-
μερος, ὡς ἐκ κήτους Ἰωνᾶς,
ἐξανέστης τοῦ τάφου”. 

Κατέβηκες στὰ κατώτατα μέρη
τῆς γῆς (στὸν Ἅδη) καὶ συνέτρι-
ψες τοὺς αἰωνίους μοχλούς, οἱ
ὁποῖοι κατεῖχαν δεμένους τοὺς
ἀνθρώπους, Χριστέ, καὶ τὴν τρί-
τη ἡμέρα ἀναστήθηκες ἀπὸ τὸν
τάφο, ὅπως ἐξῆλθε ὁ Ἰωνᾶς ἀπὸ
τὸ θαλάσσιο κῆτος.

Ἡ ἕκτη βιβλικὴ ὠδὴ εἶναι ἡ
ὠδὴ τοῦ Προφήτου Ἰωνᾶ, εἶναι ἡ
προσευχή, δηλαδή, τὴν ὁποία ὁ
Προφήτης Ἰωνᾶς ἀπηύθυνε πρὸς
τὸν Κύριο εὑρισκόμενος ἐπὶ τρεῖς
ἡμέρες καὶ τρεῖς νύκτες στὴν κοι-
λία τοῦ κήτους, μετὰ ἀπὸ τὴ γνω-
στή του περιπέτεια, ὅταν προ-
σπάθησε νὰ φύγει, ὅπως νόμιζε,
“ἐκ προσώπου Κυρίου”. Ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς προσαρ-
μόζει μὲ ἀριστοτεχνικὸ τρόπο τὸν
εἱρμὸ τῆς ἕκτης ὠδῆς τοῦ Κανό-
νος του πρὸς τὸ θέμα τῆς ἕκτης
βιβλικῆς ὠδῆς. Ὁ Προφήτης
Ἰωνᾶς ἀποτελεῖ τύπον Χριστοῦ
καὶ ἡ παραμονή του στὴν κοιλία
τοῦ κήτους προτύπωση τῆς Ἀνα-

στάσεως τοῦ Κυρίου.
Τὸν παραλληλισμὸ ἀνάμεσα

στὴν τριήμερη ταφὴ τοῦ Κυρίου
καὶ τὴν τριήμερη παραμονὴ τοῦ
Προφήτου Ἰωνᾶ στὴν κοιλία τοῦ
κήτους ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος,
ὅταν μερικοὶ Γραμματεῖς καὶ
Φαρισαῖοι ζήτησαν ἀποδείξεις
σχετικὰ μὲ τὴν ἀποστολή Του, ζή-
τησαν δηλαδὴ “σημεῖον” (=
θαῦμα). Τότε ὁ Κύριος τοὺς
ἀπάντησε: “Γενεὰ πονηρὰ καὶ
μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ ση-
μεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ
σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.
Ὥσπερ γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς ὁ
προφήτης ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους
τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας,
οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς
τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας”
(Ματθ. ιβ΄, 39-40). Μιὰ γενεὰ πο-
νηρὴ καὶ ἄπιστη ζητάει νὰ δεῖ
ἕνα θαυματουργικὸ σημάδι. Ἀλλὰ
δὲν θὰ τῆς δοθεῖ ἄλλο σημάδι,
παρὰ μόνο τὸ σημάδι τοῦ Προ-
φήτου Ἰωνᾶ. Ὅπως, δηλαδή, ὁ
Προφήτης Ἰωνᾶς ἔμεινε τρεῖς μέ-
ρες καὶ τρεῖς νύκτες στὴν κοιλία
τοῦ κήτους, ἔτσι θὰ παραμείνει
καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέσα
στὴ γῆ τρεῖς μέρες καὶ τρεῖς νύ-
κτες. 

Ὁ εἱρμὸς τῆς στ΄ ὠδῆς ἀναφέ-
ρεται, ὅπως εἶναι σαφές, στὴν
τριήμερη ταφὴ τοῦ Κυρίου καὶ
στὴν εἰς Ἅδου κάθοδό Του.
Ὅταν ὁ Κύριος ἀπέθανε ἐπὶ



τοῦ Σταυροῦ, χωρίστηκε ἡ ψυχή
Του ἀπὸ τὸ σῶμα Του. Τὸ μὲν
σῶμα Του ἑνωμένο μὲ τὴ θεότη-
τα τοποθετήθηκε στὸν τάφο καὶ
παρέμεινε ἄφθαρτο, δὲν ὑπέστη
κανενὸς εἴδους διαφθορά, ἡ δὲ
ψυχή Του ἑνωμένη ἐπίσης μὲ τὴ
θεότητα κατέβηκε στὸν Ἅδη,
στὸν τόπο δηλαδὴ ὅπου εὑρί-
σκοντο οἱ ψυχὲς τῶν ἀπ’ αἰῶνος
κεκοιμημένων. Ἐκεῖ κήρυξε, δί-
νοντας τὴ δυνατότητα τῆς σω-
τηρίας σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ πέ-
θαναν πρὶν ἀπὸ τὴ σωτήρια
ἔλευσή Του στὸν κόσμο.  

Στὴν εἰς Ἅδου καθόδο τοῦ Κυ-
ρίου ἀναφέρεται ὁ Ἀπόστολος
Πέτρος στὴν Α΄ Καθολικὴ Ἐπι-
στολή του. “Χριστὸς ἅπαξ περὶ
ἁμαρτιῶν ἔπαθε, δίκαιος ὑπὲρ
ἀδίκων, ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ
τῷ Θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκί,
ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι, ἐν ᾧ
καὶ τοῖς ἐν φυλακὶ πνεύμασι πο-
ρευθεὶς ἐκήρυξεν» (γ΄, 18-19). Ὁ
Ἰησοῦς Χριστὸς ὑπέμεινε τὸ πά-
θος μιὰ γιὰ πάντα γιὰ τὶς ἁμαρ-
τίες μας, ἕνας δίκαιος γιὰ χάρη
τῶν ἁμαρτωλῶν, γιὰ νὰ μᾶς φέ-
ρει κοντὰ στὸν Θεό. Θανατώθη-
κε σωματικά, τὸ Πνεῦμα ὅμως
τὸν ζωοποίησε. Ἔτσι πῆγε καὶ
κήρυξε στὶς φυλακισμένες στὸν
Ἅδη ψυχές. 

Κατεβαίνοντας στὸν ῞Αδη, ὁ
Κύριος συνέτριψε κυριολεκτικὰ
τοὺς αἰωνίους μοχλούς. Πρόκει-
ται γιὰ τοὺς μοχλούς, ποὺ κα-

τακρατοῦσαν γιὰ αἰῶνες δεσμί-
ους τοὺς ἀνθρώπους κάτω ἀπὸ
τὴν ἐξουσία τοῦ ἀρχεκάκου δια-
βόλου. Οἱ μοχλοὶ αὐτοὶ χαρα-
κτηρίζονται αἰώνιοι, γιατὶ μέχρι
τὴ στιγμὴ τῆς εἰς Ἅδου καθόδου
τοῦ Κυρίου κανένας ἀπολύτως,
οὔτε Προφήτης οὔτε δίκαιος,
δὲν μπόρεσε νὰ τοὺς συντρίψει.
Ὁ Κύριος, ὅμως, συνέτριψε τὶς
χάλκινες πύλες τοῦ Ἅδου καὶ κα-
τέλυσε ὁριστικὰ τὸ κράτος του.
Νὰ ὑπενθυμίσουμε, ἐν προκει-
μένῳ, ὅτι ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου εἶναι
ἀκριβῶς ἡ εἰκόνα τῆς εἰς Ἅδου
καθόδου Του. Σ’ αὐτὴν παρου-
σιάζεται ὁ Κύριος ὡς νικητὴς τοῦ
θανάτου νὰ πατᾶ πάνω στὶς
συντετριμμένες πύλες τοῦ Ἅδου
καὶ νὰ κρατεῖ μὲ τὸ δεξί Του χέρι
τὸν Ἀδὰμ καὶ μὲ τὸ ἀριστερό Του
χέρι τὴν Εὔα. Ἀπὸ κάτω εὑρί-
σκονται σπασμένες καὶ σκορπι-
σμένες κλειδαριές, κλειδιὰ καὶ
καρφιά. Ὁ Κύριος ὡς βασιλεὺς
τῆς δόξης, ὡς βασιλεὺς κρα-
ταιὸς καὶ δυνατὸς συνέτριψε τὰ
κλεῖθρα τοῦ ἅδου καὶ τοῦ θανά-
του, συνέτριψε τοὺς αἰωνίους μο-
χλούς, ποὺ κρατοῦσαν δεμένους
τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ἐξανέστη
τριήμερος τοῦ τάφου. Κατέστη
δὲ “πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν”
(Κολ. β΄, 18), ἀνοίγοντας τὸν
δρόμο καὶ γιὰ τὴ δική μας ἀνά-
σταση, πνευματικὴ καὶ σωματι-
κή.

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ
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1.
Δύο ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι κα-

τοικοῦσαν χωριστά, ἐπισκέφθη-
καν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Καὶ λέγει
ὁ ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς εἰς τὸν ἄλλο:

Θέλω νὰ πάω πρὸς τὸν Ἀββᾶ
Ζήνωνα, νὰ τοῦ ἐμπιστευθῶ κά-
ποιον λογισμό μου.

Καὶ ἐγὼ τὸ ἴδιο θέλω, ἀπάν-
τησε ὁ ἄλλος.

Ὁ καθένας ἐξομολογήθηκε ἰδι-
αιτέρως τοὺς λογισμούς του
στὸν Ἀββᾶ Ζήνωνα. Ὁ πρῶτος
καθὼς ἐξομολογεῖτο, ἔπεσε στὰ
πόδια τοῦ Γέροντος καὶ μὲ
πολλὰ δάκρυα τὸν παρακα-
λοῦσε νὰ προσευχηθεῖ στὸν Θεὸ
γι’ αὐτόν. 

Ὁ Γέροντας τοῦ εἶπε:
Πήγαινε, μὴν προδώσεις τὸν

ἑαυτό σου, καὶ μὴν κατηγορήσεις
κανένα καὶ μὴν παραμελήσεις
τὴν εὐχή σου. Ἀφοῦ ἀναχώρησε

ἀπὸ τὸν Ἀββᾶ Ζήνωνα ὁ
ἀδελφὸς αὐτός, θεραπεύθηκε.

Ὁ ἄλλος ἀδελφός, ἀφοῦ εἶπε
τὸν λογισμὸ του εἰς τὸν Γέρον-
τα, πρόσθεσε μὲ ἀδιαφορία καὶ
χωρὶς ὄρεξη διορθώσεως, «εὐχή-
σου, πάτερ γιὰ μένα», δὲν τὸ
ἐζήτησε ὅμως μὲ ἐπιμονὴ καὶ ψυ-
χικὴ ἀγωνία. 

Ἀφοῦ πέρασε λίγος καιρὸς οἱ
ἀδελφοὶ ἐπισκέφθηκαν ὁ ἕνας
τὸν ἄλλο καὶ εἶπε ὁ ἕνας:

Ὅταν ἐπισκεφθήκαμε τὸν
Ἀββᾶ Ζήνωνα, τοῦ φανέρωσες
τὸν λογισμό, πού ἔλεγες ὅτι
ἐπιθυμοῦσες νὰ τοῦ πεῖς;

Ναί, ἀπάντησε ὁ ἄλλος.
Ἄραγε ὠφελήθηκες ἀπὸ αὐτὴ

τὴν ἐξομολόγηση; ξαναρώτησε ὁ
πρῶτος.

Βεβαίως, μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Γέ-
ροντα, ὁ Θεὸς μὲ θεράπευσε.

Ἐγώ, εἶπε πάλι ὁ πρῶτος, ἂν
καὶ ἐξομολογήθηκα, δὲν κατά-

Πρωτ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου
Θεολόγου

Ἐν τῷ Γεροντικῷ



41ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

λαβα καμιὰ θεραπεία.
Γιατί ἄραγε; Πῶς παρεκάλε-

σες τὸν Γέροντα;
Τοῦ εἶπα, εὐχήσου γιὰ μένα

διότι βασανίζομαι ἀπὸ αὐτὸ τὸν
λογισμό.

Ἐγώ, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
ἐξομολογήσεως τοῦ λογισμοῦ,
ἔβρεξα τὰ πόδια του μὲ τὰ δά-
κρυά μου καὶ μὲ πόνο ψυχῆς τὸν
παρακαλοῦσα νὰ προσευχηθεῖ
γιὰ μένα. Πράγματι, μὲ τὶς εὐχές
του μὲ θεράπευσε ὁ Θεός. 

Ἐκεῖνος ποὺ παρακαλεῖ κά-
ποιον ἀπὸ τοὺς πατέρες γιὰ νὰ
ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ λογισμούς, πρέ-
πει νὰ τὸ ζητᾶ μὲ ὅλη του τὴν
καρδιὰ καὶ μὲ πόνο. Ἐκεῖνος,
ποὺ ἐξομολογεῖται τυπικὰ καὶ
χωρὶς ὄρεξη ἢ δοκιμάζει τὸν
πνευματικό, ὄχι μόνο δὲν ὠφε-
λεῖται, ἀλλὰ καὶ καταδικάζεται.

2.
Ἕνας Γέροντας διηγήθηκε

ὅτι κάποτε ἕνας Μοναχὸς πε-
ριέπεσε σὲ βαρὺ ἁμάρτημα. Τὸν
ἔλεγξε ἡ συνείδησή του καὶ με-
τανόησε. Πῆγε λοιπὸν νὰ ἐξο-
μολογηθεῖ σὲ ἕνα Γέροντα. Ἀπὸ
ντροπὴ ὅμως δὲν ἀνέφερε τὴν
πράξη του, ἀλλὰ μόνο τὸν λογι-
σμό. Εἶπε δηλαδή, Πάτερ μου μὲ
πείραξε αὐτὸς ὁ λογισμός, ὑπάρ-
χει γιὰ μένα ἐλπίδα σωτηρίας; Ὁ
πνευματικὸς ὅμως ποὺ ἄκουσε
τὴν ἐξομολόγηση, ἐπειδὴ δὲν

ἦταν ἔμπειρος καὶ στερεῖτο δια-
κρίσεως ἀπάντησε στὸν ἁμαρ-
τήσαντα μοναχό. Ἔχασες τὴν
ψυχή σου. Μόλις τὸ ἄκουσε
αὐτὸ ὁ ἀδελφὸς εἶπε μέσα του,
ἐφόσον ἔχασα τὴν ψυχή μου, ἂς
ἐπιστρέψω τουλάχιστο στὸν κό-
σμο. Καθὼς ἔφευγε, σκέφθηκε
νὰ πάει πρὸς τὸν Ἀββᾶ Σιλουα-
νό, ὁ ὁποῖος ἦταν γνωστὸς γιὰ τὸ
χάρισμα τῆς διακρίσεως καὶ νὰ
ἐξομολογηθεῖ καὶ σ’ αὐτὸν τὸν
λογισμὸ ἐκεῖνον. Πράγματι, μό-
λις ἦλθε στὸ κελλὶ τοῦ Ἀββᾶ Σι-
λουανοῦ, οὔτε σ’ αὐτὸν ἐξομο-
λογήθηκε τὴν ἁμαρτωλὴ πράξη
του, ἀλλὰ μόνο τὸν ἁμαρτωλὸ
λογισμό του, ὅπως ἔκαμε καὶ μὲ
τὸν προηγούμενο Γέροντα. Ὁ
Ἀββὰς Σιλουανός, ἀφοῦ τὸν
ἄκουσε, ἄνοιξε τὸ στόμα του καὶ
ἄρχισε νὰ τοῦ λέει ὅτι σύμφω-
να μὲ τὶς Ἅγιες Γραφὲς δὲν
ὑπάρχει καταδίκη γιὰ κείνους
ποὺ ἁμαρτάνουν μόνο μὲ τὸν λο-
γισμό τους. Ὅταν ἄκουσε ὁ
ἀδελφὸς αὐτὴν τὴν πληροφορία,
πῆρε δύναμη στὴν ψυχή του, καὶ
ἐνισχυμένος ἀπὸ ἐλπίδα σωτη-
ρίας, φανέρωσε σ’ αὐτὸν καὶ τὴν
ἁμαρτωλὴ πράξη του.

Ἀφοῦ ὁ Γέροντας ἔμαθε καὶ
τὴν πράξη τοῦ ἀδελφοῦ ὡς
καλὸς καὶ ἔμπειρος ἰατρός, ζύ-
μωσε τὴν ψυχή του μὲ διδάγ-
ματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τοῦ
ἔδειξε ὅτι ὑπάρχει μετάνοια γιὰ
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κείνους, ποὺ ἐπιστρέφουν μὲ τὴ
θέλησή τους στὸν Θεό.

Μετὰ τὸ περιστατικὸ αὐτὸ
ἐπισκέφθηκε ὁ Ἀββάς μου τὸν
Ἀββᾶ Σιλουανό, ἀπὸ τὸν ὁποῖο
ἄκουσε τὴν ἱστορία τοῦ μετα-
νοήσαντος ἀδελφοῦ. Αὐτὸς ὁ
ἀδελφὸς λοιπόν, ὁ ὁποῖος ἀπελ-
πίσθηκε ἀπὸ τὸν ἑαυτό του καὶ
ἐπρόκειτο νὰ ἐπιστρέψει στὸν
κόσμο, μοιάζει τώρα μὲ λαμπρὸ
ἀστέρι ἀνάμεσα στοὺς ἀδελ-
φούς. Σᾶς τὰ λέγω αὐτὰ – κα-
τέληξε ὁ Γέροντας – γιὰ νὰ μά-
θουμε ὅτι εἶναι μεγάλος κίνδυ-
νος τὸ νὰ ἐμπιστεύεται κανεὶς
τοὺς λογισμούς του, σὲ ἀνθρώ-
πους χωρὶς πείρα καὶ διάκριση.

3.
Ὁ Ἀββὰς Ποιμὴν εἶπε: Νὰ

μὴν ἐμπιστευθεῖς ποτὲ τὴ συ-
νείδησή σου σὲ κεῖνον, γιὰ τὸν
ὁποῖον ἡ καρδιά σου δὲν πλη-
ροφορεῖται ὑπὸ τῆς Χάριτος.

Κάποτε ἕνας ἀδελφὸς ὁ
ὁποῖος περιέπεσε σὲ μεγάλη
ἁμαρτία, ἦλθε στὸν Ἀββᾶ Λώτ.
Κατείχετο ἀπὸ ἀγωνία καὶ τα-
ραχὴ καὶ διαρκῶς ἔμπαινε καὶ
ἔβγαινε, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ κά-
τσει. Βλέποντας ὁ Γέροντας τὴν
ταραχὴ τοῦ Μοναχοῦ του λέει:

Τί ἔχεις ἀδελφέ;
Διέπραξα μία μεγάλη ἁμαρτία

καὶ δὲ μπορῶ νὰ τὴν ὁμολογή-

σω, ἀπάντησε ὁ Μοναχός.
Ὁμολόγησέ την, τοῦ εἶπε πάλι

ὁ Γέροντας, καὶ ἐγὼ θὰ τὴν ση-
κώσω.

Τότε ὁ Μοναχὸς ἔπεσε στὸ
ἔδαφος καὶ εἶπε στὸν Ἀββᾶ
Λώτ.

Ἔπεσα στὴν πορνεία καὶ ἔκα-
μα τὸ πᾶν γιὰ νὰ πραγματο-
ποιήσω αὐτὴ τὴν ἁμαρτία.

Ἀφοῦ ἄκουσε τὴν ἐξομολόγη-
ση ὁ Γέροντας, τοῦ ἔδωσε τὸ χέρι
του καὶ ἀφοῦ τὸν σήκωσε τοῦ
λέει:

Ἔχε θάρρος, τέκνο μου, διότι
ὑπάρχει μετάνοια. Πήγαινε στὴ
σπηλιὰ καὶ κάτσε κλεισμένος
μέσα καὶ νήστευε κάθε δύο συ-
νεχόμενες μέρες καὶ ἐγὼ θὰ
σηκώσω μαζί σου τὸ μισὸ φορ-
τίο τῆς ἁμαρτίας.

Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ ἀδελφὸς μετέ-
βη πράγματι στὸν τόπο τῆς με-
τάνοιας καὶ ἔκαμε ὅπως τὸν διέ-
ταξε ὁ Γέροντας, πέρασε διά-
στημα τριῶν ἑβδομάδων, καὶ ὁ
Ἀββὰς Λὼτ πληροφορήθηκε ὅτι
ὁ Θεὸς δέχθηκε καὶ τὴ δική του
δέηση καὶ τὴ μετάνοια τοῦ Μο-
ναχοῦ καὶ τοῦ συγχώρησε τὸ
ἁμάρτημα. Ἀμέσως κάλεσε τὸν
ἀδελφὸ καὶ τοῦ φανέρωσε τὸ
ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἔκτοτε ὁ
ἀδελφὸς παρέμεινε ὑποτασσό-
μενος στὸν Γέροντα μέχρι τοῦ
θανάτου του.



4.
Ἕνας Μοναχὸς ρώτησε ἕνα

Γέροντα:
- Πάτερ, γιὰ ὅλους τους λο-

γισμούς, πού φυτρώνουν στὴν
καρδιά μου, πρέπει νὰ συμβου-
λεύομαι τοὺς Γέροντες;

Ὁ Γέροντας ἀπάντησε:
Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ρωτᾶ κα-

νεὶς γιά ὅλους τούς λογισμούς,
ποὺ περνοῦν ἀπὸ τὴν καρδιά,
διότι παρέρχονται. Νὰ ρωτᾶ
καὶ νὰ συμβουλεύεται μόνο γιὰ
τοὺς λογισμούς, ποὺ παραμένουν
καὶ πολεμοῦν. Ὅπως, παρα-
δείγματος χάριν, ἕνας ἄνθρωπος
μπορεῖ νὰ τὸν βρίζουν πολλοί,
ἀλλὰ περιφρονεῖ τὶς ὕβρεις καὶ
δὲν ἐνδιαφέρεται γι’ αὐτές. Ἐὰν
ὅμως κάποιος ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ

τὸν βρίζουν τὸν ἐνοχλήσει ἢ τὸν
πολεμήσει, τότε τὸν καταγγέλλει
στὸν ἄρχοντα, δηλαδὴ ἔρχεται
στὸν ἄρχοντα καὶ ὑποβάλλει
μήνυση κατὰ τοῦ πολεμήσαντος.
Τὸ ἴδιο λοιπὸν συμβαίνει καὶ μὲ
τοὺς λογισμούς. Πρέπει, δηλαδή,
νὰ φανερώνουμε στοὺς Πνευ-
ματικοὺς μόνο ἐκείνους ποὺ
μᾶς πολεμοῦν ἢ παραμένουν
στὴν ψυχὴ μας πολὺ χρόνο.

Εἶπε ὁ ἀδελφός:
Ἀπὸ ποῦ μοῦ συμβαίνει νὰ κα-

τακρίνω τοὺς ἄλλους;
Τὸ ὅτι κατακρίνεις τοὺς

ἄλλους ὀφείλεται στὸ ὅτι δὲν πέ-
θανε μέσα σου ἡ διάθεση τοῦ δι-
καιώματος. Κατάκρινε τὸν ἑαυ-
τό σου καὶ ἡ καταδίκη θὰ με-
ταβεῖ ἀπὸ σένα σὲ ἄλλους.
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ὉἍγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος, ὡς
δοκιμώτατος ἐργάτης τῆς νηστείας,
κάνει ἐκτενῆ λόγο στὸ ἔργο του γιὰ

τὴν ἄσκηση τῆς νηστείας, ἐξαίροντας κατὰ
κόρον τὸν σημαίνοντα ρόλο της στὴν πνευ-
ματικὴ ζωὴ τῶν μοναχῶν, ἀλλὰ καὶ γενι-
κότερα τῶν πιστῶν χριστιανῶν. Ὡς μοναχὸς
μὲ βαθὺ ἐκκλησιαστικὸ πνεῦμα καὶ πνευ-
ματικὴ εὐθύνη θεωρεῖ ἀτιμία, ἀπληστία, ἀσέ-
βεια καὶ μεγάλη αἵρεση, κάθε κατάλυση καὶ
παράβαση τῆς νηστείας. Ἐλέγχει δὲ μὲ
αὐστηρότητα αὐτοὺς ποὺ τὴν καταλύουν ὡς
κοιλιόδουλους καὶ «οὐκ ὀρθόδοξους», ὡς
«ὑβρίζοντες νόμους Θεοῦ καὶ θεσμοὺς
Ἐκκλησίας» ἀφοῦ γιὰ τὸν Ἅγιο ἡ νηστεία
εἶναι θεσμὸς τῆς Ἐκκλησίας τὸν ὁποῖο ὅρι-
σαν οἱ θεοφόροι Πατέρες «ἐν Πνεύματι
Ἁγίῳ», μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴ σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου.

Ὁ θεσμὸς τῆς νηστείας ἔχει ἀκόμη πολὺ πιὸ

Διακόνου 
Μιχαὴλ Νικολάου

Θεολόγου
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σπουδαῖο νόημα καὶ σημασία ὅταν
βρίσκεται σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ὅλη
πνευματικὴ ζωὴ τοῦ πιστοῦ. Στοι-
χώντας μὲ σύνολη τὴν ἁγιοπατερικὴ
παράδοση, ὁ ἱερὸς πατήρ, συνα-
ριθμεῖ τὴ νηστεία μὲ τὴν προσευ-
χή, τὴν ἀγρυπνία, τὰ δάκρυα καὶ
ὅλες τὶς «κακουχίες» τοῦ σώματος,
ὅπως τὶς ὀνομάζει, ποὺ συνιστοῦν
τὴ χριστιανικὴ ἄσκηση. Ἡ νηστεία
εἶναι τὸ θεμέλιο κάθε ἀρετῆς, ἡ
ἀρχὴ κάθε πνευματικῆς προόδου
καὶ πρὸς ἐπίτευξη τοῦ ἱεροῦ σκο-
ποῦ της, συνδυάζεται πάντοτε μὲ
τὶς ἄλλες ἀρετές. Ὁ Ἔγκλειστος χα-
ρακτηρίζει τὴ μετάνοια, τὴν προ-
σευχή, τὴν ἀγρυπνία, τὴν ἐγκράτεια,
τὴ νηστεία, τὴν ἐλεημοσύνη, τὴν
ἀγάπη, τὴν καθαρότητα βίου, τὸ τα-
πεινὸν φρόνημα καὶ γενικὰ ὅλες τὶς
ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ ὡς τίμιους
μαργαρίτες, οἱ ὁποῖοι «πρὸς βασι-
λείαν εἰσάγουσι»2 τούς πιστούς.

Ἡ Ἐκκλησία ἀντιτάσσει τὴ νη-
στεία καὶ τὴν ἄσκηση στὸν ἐθισμὸ
τῆς ἄμεσης ἱκανοποίησης κάθε ἐπι-
θυμίας. Ἡ ἄσκηση γιὰ τὴν ἀνά-
πτυξη τῆς δυνατότητας τοῦ ἀνθρώ-
που νὰ ἀντιστέκεται στὶς ἐπιθυμίες
του ἀρχίζει ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ τὴν
ἐπιθυμία τῆς τροφῆς. Ὁ ἄνθρωπος
ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀντισταθεῖ στὴν
ἐπιθυμία τῆς τροφῆς δὲν θὰ μπο-
ρέσει ἀσφαλῶς νὰ ἀντισταθεῖ σὲ
ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐπιθυμία ἢ πά-

θος. Στὸ ποσοστὸ ποὺ ἐξουσιάζε-
ται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῆς
σάρκας, καὶ τρέφει τὸ σῶμα
ἀφειδῶς δημιουργεῖ τὶς προϋπο-
θέσεις, γιὰ τὴν ἱκανοποίηση καὶ
ὅλων τῶν ἄλλων παθῶν. Γι’ αὐτὸ
καὶ ὁ ἱερὸς Ἔγκλειστος, πολὺ
εὔστοχα τονίζει ὅτι σκοπὸς τῆς νη-
στείας καὶ γενικότερα τῆς χρι-
στιανικῆς ἄσκησης, γιὰ κάθε ἀγω-
νιζόμενο πιστὸ εἶναι «τὴν σάρκα
καθυποτάξαι τῷ πνεύματι». Δη-
λαδή, μὲ τὴ νηστεία δυναμώνει ἡ
ψυχὴ γιὰ νὰ κυριαρχεῖ τὸ θέλημά
της στὸ θέλημα τῆς σαρκός. Καὶ
τότε ἡ ψυχὴ ἐλεύθερη ἀνυψώνεται
πνευματικὰ στὸν Οὐρανό. Γι’ αὐτὸ
ἡ νηστεία καὶ ἡ ἐγκράτεια εἶναι
ἀπαραίτητες γιὰ τὴν ἀληθινὴ προ-
σευχή.

Μὴ ἀγνοώντας ὁ ἱερὸς Ἔγκλει-
στος τὸν διπλὸ χαρακτήρα τῆς νη-
στείας, ἡ ὁποία κατὰ τοὺς θείους
πατέρες εἶναι «παθοκτόνος», ὑπο-
γραμμίζει ὅτι μὲ τὴ νηστεία οἱ
ἀσκητὲς ἀπονεκρώνουν τὰ πάθη
τοῦ σώματος «δρεψάμενοι τὴν
ἀπαθῆ τῶν ἀγγέλων εὔκλειαν»3.
Ὀνομάζει τὸ στάδιον τῆς νηστείας
πάνσεπτον στὸ ὁποῖο καλούμαστε
νὰ ἐργαστοῦμε ἐργασίαν εὐάρε-
στον. Προκειμένου νὰ γίνει κατα-
νοητὸς στοὺς ἀκροατὲς ἢ
ἀναγνῶστες του, χρησιμοποιεῖ
σκηνὲς ἀπὸ τὴ γεωργικὴ ζωή, συγ-

1. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου,
Συγγράμματα Α΄, Περὶ τοῦ Χριστοῦ
Ἐντολῶν, 9, 38-39.

2. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου,
Συγγράμματα Γ΄, Πανηγυρικὴ Α΄ 12, 8, σ.
266.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ



46 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

κεκριμένα τὴν ἀμπελουργία,
γνωστὲς εἰκόνες ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ
λαοῦ τῆς Κύπρου, στὸν ὁποῖο
ἀπευθύνεται ἡ διδαχὴ τοῦ ἱεροῦ Νε-
οφύτου. Συγκεκριμένα, παρομοιάζει
τὴν ἄσκηση τῆς νηστείας σὰν ἐργα-
σία σὲ ἄμπελο, γιὰ νὰ ἀπολάβου-
με ἀπὸ τὸν Δεσπότη Χριστὸ τὸ δη-
νάριον4. Χαρακτηρίζει συγκεκρι-
μένα τὴ νηστεία καὶ τὴν προσευχὴ
ὡς «τὰς δύο βοῦς τὰς ἐκλεκτάς»,
τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ζεύξωμεν
γιὰ τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια τῆς
ψυχῆς μας, ξεριζώνοντας κάθε δέν-
τρο φιληδονίας5. Ὅπως καθαρίζε-
ται τὸ ἀμπέλι ἀπὸ τοὺς λίθους ἔτσι
νὰ καθαρίσωμεν τὴ διάνοιά μας
ἀπὸ ἀκάθαρτες ἔννοιες καὶ κάθε λί-
θον πωρώσεως «βάλωμεν ἔξω καὶ
πᾶσαν ὕλην καὶ ἀκαθαρσίαν θεϊκῷ
πυρὶ καταπρήσαντες ἐκκαθάρωμεν
καὶ γῆν χερσωθεῖσαν» (τὴν καρδιά
μας δηλαδὴ) νὰ τὴν ἁπαλύνουμε μὲ
τὰ δάκρυα γιὰ νὰ ἔχουμε καρποὺς
πνευματικούς. Γράφει χαρακτηρι-
στικά: «προθύμως καὶ ἀσμένως τῇ
καλλίστῃ ταύτη ἀμπελουργίᾳ προ-
σέλθωμεν, νηστεία ἐργασώμεθα,
ἤγουν καθαρίσωμεν λογισμούς,
ἀροτριάσωμεν νηστείαις, σκάψωμεν
γονυκλισίαις, κλαδεύσωμεν περισ-
σείας βρωμάτων, ἀνασπάσωμεν

παραφυάδας, ἐννοίας ἀνωφελεῖς
καὶ ρίψωμεν ἔξω». Ἂν ἐργασθοῦμε
πνευματικὰ μὲ αὐτὸν τὸν τρό-
πον,«δρεψόμεθα καρπὸν κάλλι-
στον»6. 

Ἀγαθοὶ καρποὶ καὶ «κλάδοι ἅγι-
οι» τῆς νηστείας, κατὰ τὸν ὅσιο Νε-
όφυτο, εἶναι ἡ ἁγνεία, ἡ σωφροσύ-
νη καὶ ἡ ταπείνωση7. Ἡ νηστεία τα-
πεινώνει τὴν ψυχή. Προτρέπει, λοι-
πόν, ὁ Ἅγιος, «νηστεύσωμεν, ἵνα
τρυφήσωμεν· μὴ ἀκαίρως τρυφή-
σωμεν καὶ ὄντως πεινάσωμεν.... μὴ
σπαταλήσωμεν τῇ σαρκὶ καὶ κα-
ταλύσωμεν τὴν ψυχήν. Ταπεινώ-
σωμεν μᾶλλον ἑαυτοὺς ἐν νηστείᾳ
καὶ κλαυθμῷ καὶ κοπετῷ. Ταπει-
νώσωμεν τὴν ψυχὴν διὰ νηστείας»8.
Διότι τὸ νὰ μὴν γνωρίζουμε νηστεία
καὶ ἐγκράτεια, καὶ νὰ εἴμαστε
ἄπληστοι εἶναι χαρακτηριστικὸ τῶν
«ἀλόγων κτηνῶν» ποὺ βόσκουν
συνέχεια καὶ ὄχι τῶν ἀνθρώπων.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ προτρέπει, ὁ πα-
φηνὸς Ἔγκλειστος, νὰ ἀγαπήσου-
με τὴν ἐγκράτεια καὶ τὴ νηστεία
διότι ἔτσι ἐπιτυγχάνουμε τὴν κά-
θαρση καὶ νὰ μισήσουμε τὴν γα-
στριμαργία ποὺ προκαλεῖ μολυσμὸ

3. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου,
Συγγράμματα Β΄, Βίβλος τῶν Κατηχή-
σεων 6,3 σ. 227.

4. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου,
Συγγράμματα Α΄, Περὶ τοῦ Χριστοῦ
Ἐντολῶν 10, 49.

5. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου,
Συγγράμματα Β΄, Βίβλος τῶν Κατηχή-
σεων 7, 3 σ. 232-233.

6. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου,
Συγγράμματα Α΄, Περὶ τοῦ Χριστοῦ
Ἐντολῶν 10, 49.

7. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου,
Συγγράμματα Β΄, Βίβλος τῶν Κατηχή-
σεων 5, 7. σ. 225.



47ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ

στὴν ψυχή μας. Ἔτσι, στὴν κακία
τῆς γαστριμαργίας ἀντιπαρατίθεται
ἡ νηστεία, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὡς
μέσο γιὰ τὴ θεραπεία τοῦ κακοῦ
καὶ ὡς αἰτία γιὰ τὴν ἀπόλαυση τῶν
ἀνέκφραστων ἀγαθῶν.

Ὁ Ἅγιος σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τοῦ
ἔργου του, μιλώντας γιὰ τὴ θεόσ-
δοτη νηστεία, ἀναφέρεται σὲ πα-
ραδείγματα ἁγίων ἀσκητῶν ποὺ
ἔζησαν ἔνθεο πολιτεία καὶ «βρα-
χείας μετεῖχον τροφῆς»9, δηλαδὴ λι-
τοδίαιτα, μὲ αὐστηρὴ νηστεία. Μά-
λιστα, πολλοὶ προκειμένου νὰ μὴν
ἐκπέσουν τοῦ καλοῦ τῆς νηστείας
κατὰ «τὰς νηστίμους ἡμέρας», ἂν
συναντοῦσαν κάποιον ποὺ εἶχε
ἀνάγκη τοῦ ἔδιναν τὸν ἄρτο τους,
διαφορετικὰ ἔδιναν τὴν τροφὴ τους
«τοῖς ὀρνέοις». Ὑπογραμμίζει χα-
ρακτηριστικά, ὁ Ἅγιος, ὅτι ὅλοι οἱ
ὅσιοι ἀσκητὲς μετεῖχαν τροφῆς
«ὅσον διὰ τὸ ζῆν καὶ ἐνεργεῖν τὰ
σωτηρίας ἐχόμενα καὶ μὴ ἐκλείπειν
ἐκ τῆς ἀμέτρου νηστείας»10.

Ἐν κατακλείδι, μᾶς καλεῖ νὰ μι-
μηθοῦμε κι ἐμεῖς τοὺς ἁγίους
ἀσκητὲς καὶ πατέρες τῆς ἐρήμου
ὅπως τὸν Ἀντώνιο, τὸν Ἀρσένιο, τὸν
Εὐθύμιο, τὸν Ἰλαρίωνα, τὸν Σάββα,
τὸν Ἀμμοῦν καὶ «μὴ νικώμεθα
γαστρὸς ἡδοναῖς ἀπατώμενοι, μὴ νι-

κώμεθα πολυτελείαις βρωμάτων
δελεαζόμενοι, ἀλλὰ μόνοις ἀναγ-
καίοις ἐπαρκεσώμεθα, μὴ σβέση
ψυχῆς ὀφθαλμὸν κόρος βρωμάτων,
μὴ θολώσῃ ὄμματα διανοίας οἴνου
πλεονασμός». Νὰ ἀντισταθοῦμε
στὸν πόλεμο τοῦ πονηροῦ, ὁ ὁποῖος
ἐκτοξεύει τὰ βέλη του διὰ τῶν θυ-
ρίδων, δηλαδὴ τῶν πέντε αἰσθήσε-
ων καὶ στὴν περίπτωση τῆς νη-
στείας μᾶς πολεμᾶ «πότε δὲ ἀπὸ
γεύσεως, ἐκ πολυσίτου διαίτης καὶ
τρυφηλοῦ».  Χρειάζεται, ἑπομένως,
πολλὴ σπουδή, νήψη καὶ ἐγρήγορ-
ση, ὥστε νὰ μὴν πλανηθῶμεν καὶ νὰ
ξεφύγωμεν ἀπὸ τὴν ὁδὸ ποὺ βάδι-
σαν οἱ μακάριοι πατέρες μας, γιὰ
νὰ ἐπαπολαύσωμεν μαζί τους τὰ
ἀγαθὰ τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας.
Περαίνοντας, ὁ Ἅγιος, ἐπισημαίνει
χαρακτηριστικά: «συστείλωμεν
ἑαυτοὺς ἐξ ὀλεθρίων παθῶν καὶ
ὁδεύσωμεν ὀπίσω ἁγίων κατὰ
μικρὸν ἐν φρονήματι ταπεινῷ καὶ
ὑπακοῇ καὶ συμμέτρῳ νηστείᾳ καὶ
δῴη Κύριος προθυμίαν καὶ ἰσχὺν
καὶ χρηστὴν εὐδοκίαν καὶ χάριτι
αὐτοῦ καὶ συνεργίᾳ θεοσδότῳ κα-
ταδιώξωμεν καὶ καταλάβωμεν καὶ
συνοδεύσομεν τούτοις καὶ σὺν τού-
τοις τῶν τούτοις ἀποκειμένων ἐπα-
πολαύσωμεν ἀγαθῶν εὐχαῖς αὐτῶν
εὐπροσδέκτοις καὶ μεσιτείαις καὶ
θείᾳ χάριτι· ἀμήν»11.

8. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου,
Συγγράμματα Γ΄, Πανηγυρικὴ Α΄ 10, 4, σ.
249.

9. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου,
Συγγράμματα Γ΄, Πανηγυρικὴ Α΄ 12, 8, σ.
266.

10. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου,
Συγγράμματα Β΄, Βίβλος τῶν Κατηχή-
σεων 26, 4, σ. 317-318.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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- Μήπως εἴμαστε πλού-
σιοι νέοι;

Ἡ κυρία Μαρία γύρισε καί
κοίταξε μέ κάποια ἀνησυχία
τόν ἄντρα της πού ἀπηύθυνε
τήν ἐρώτηση ἔτσι, χωρίς καμιά
εἰσαγωγή. Πάντα εἶχε ἕνα
φόβο μήπως μέ τήν ἡλικία
ἐπέλθουν καί ἄλλα προβλή-
ματα καί ἔκανε κάποια τέστ
μνήμης γιά τούς δύο τους, σέ
ἀνύποπτο χρόνο. Ὡς τώρα
θεωροῦσε ὅτι, ἐκτός ἀπό τήν
ἄλλη φυσιολογική φθορά, δέν
συνέβαινε τίποτε ἀνησυχητικό
καί εὐχαριστούσε τόν Θεό.

Στήν κουζίνα τοῦ σπιτιοῦ
τους ἦταν. Ἐκείνη κοίταζε τό
φαγητό καί εἶχε ἔγνοια νά μήν
κάνει καμιά λάθος κίνηση καί
πατήσει τόν δίχρονο ἐγγονό
πού ἐπέμενε νά ἔχει ἁπλωμέ-
να τά αὐτοκινητάκια του στό
πάτωμα καί νά φτιάχνει δρό-
μους μέ τά κουτάλια πού τοῦ
παραχωροῦσε ἡ γιαγιά. Ὄχι
πώς δέν εἶχε ξυλάκια ἡ κάτι
ἄλλο, ἀλλά νά, τά σκεύη τῆς
γιαγιᾶς ἦταν πάντα πιό ἐντυ-
πωσιακά καί ἀξιοζήλευτα.

- Πλούσιοι νέοι; Ρώτησε μέ
τή σειρά της. Νέοι, ἔ, ὅπως τό
πάρει κανείς. Γιά συντα-
ξιοῦχοι καλοί εἴμαστε. Μία

χαρά περνοῦμε. Πλούσιοι,

Νίκης Τρακοσιῆ
Φιλολόγου
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κι αὐτό ὅπως τό πά-
ρεις. Ἐγώ παράγω
πλούσια χοληστερόλη κι
ἐσύ πλούσιο σάκχαρο. Καί ὁ νε-
αρός ἐδῶ -ἔδειξε τόν μικρό πού
ἔπαιζε μέ τά αὐτοκινητάκια του
- πλούσιος σέ αὐτοκίνητα, φτιά-
χνει δρόμους, γέφυρες…

Ὁ κύριος Θεόδωρος ἀπορρο-
φημένος στόν δικό του προβλη-
ματισμό συνέχισε τή σκέψη του.
Κρατώντας τήν Καινή Διαθήκη,
πού τόν τελευταῖο καιρό τοῦ
φαινόταν ὅλο καί περισσότερο
ἑλκυστική, συνέχισε τήν κου-
βέντα του.

- Νά, ἐδῶ πού μιλᾶ γιά τόν
πλούσιο νέο πού πῆγε καί ρώ-
τησε τόν Χριστό, σάν ἐμᾶς μοι-
άζει. Ἔτσι κάνουμε κι ἐμεῖς…

- Ἄ, διαβάζεις! Δέν πρόσεξα.
Νά διαβάζεις νά ἀκούω κι ἐγώ
πού μαγειρεύω καί ὥσπου νά
ἔλθει ἡ ὥρα γιά προσευχή, γιά
μελέτη, ἔχω ἕνα μυαλό διαλυ-
μένο.

- Νά κάθεσαι νά διαβάζουμε.
Ὅλο λές ἔχεις δουλειές. Θά γί-
νει καί τό μαγείρεμα κι ἄφησε
καί καμιά σκόνη στή θέση της.
Ἐδῶ εἶναι ὁ θησαυρός. Κι ἐγώ
νόμιζα κάποτε πώς ὅλα τά

ἄλλα εἶχαν προτεραι-
ότητα. Γέρασα γιά

νά βάλω μυαλό. Ἄν ἔβαλα.
«Μπράβο» σκέφτηκε ἡ κυρία

Μαρία, ἔκανα τόση προσπά-
θεια νά τόν πείσω νά ἀσχοληθεῖ
μέ τά πνευματικά καί τώρα
μοῦ κάνει μάθημα.

- Καλά λές, νά διαβάζουμε
μαζί. Νά βροῦμε χρόνο, κάθε
πρωί. Ἀλλά ἐξήγησέ μου αὐτό
τό, πλούσιοι νέοι πού εἶπες.

- Αὐτός λέει, ἔτρεξε μπροστά
στόν Χριστό, γονάτισε καί ρω-
τοῦσε, πῶς νά κερδίσει τήν
αἰώνια ζωή. Μέ ἀνυπομονησία,
νά μάθει, νά βρεῖ τόν τρόπο, τό
μυστικό. Ξέρεις τί μοῦ θύμισε;
Σέ κάτι ὁμιλίες πού πᾶμε καί θέ-
λουν ὅλοι καί σπρώχνονται, κι
ἐμεῖς κάποτε, νά πᾶμε κοντά σ’
αὐτόν πού μίλησε νά τόν ρωτή-
σουμε προσωπικά, ἐγώ τί νά
κάνω γιά νά ἀντιμετωπίσω ἕνα
πρόβλημα, νά σωθῶ, νά μπῶ στή
βασιλεία τοῦ Θεοῦ… ἔτσι δέν
κάνουμε καί μέ τόν πνευματικό;

- Καλά δέν κάνουμε νά ρω-
τοῦμε αὐτούς πού ξέρουν κα-
λύτερα;

- Νά ρωτοῦμε, ἀλλά εἴμαστε
διατεθειμένοι νά κάνουμε αὐτό
πού μᾶς λένε καί τόν ἀγώνα πού
πρέπει;

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ



- Νομίζω ναί.
Κάτι ἀγωνιζόμαστε
νά κάνουμε.

- Ἄκου ἐδῶ τή συνέχεια. Πῆγε
λοιπόν τρέχοντας, μπορεῖ νά
παραμέρισε καί κάποιους, μέ
λαχτάρα νά ρωτήσει. Ἐδῶ καί
τώρα ἤθελε νά μάθει τόν δρόμο.
Κι ὁ Χριστός τοῦ εἶπε, «τήρησε
τίς ἐντολές. Νά, εἶναι γνωστός ὁ
δρόμος». «Ὅλα αὐτά τά τηρῶ»,
λέει ἐκεῖνος. Καί κοίτα ἐδῶ! Δέν
μοιάζει μ’ ἐμᾶς, πού λέμε δέν
ἔκλεψα, δέν σκότωσα, δέν ἀδί-
κησα, εἶμαι καλός! Δέν ἔκανε τί-
ποτα κακό. Καλός ἦταν ὁ νέος.
Κι ὁ Χριστός λέει, «ἐμβλέψας
αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτόν». Μοῦ
φαίνεται ὅτι ὁ Χριστός ἔνιωσε
μία στοργή γι’ αὐτό τό παλλη-
κάρι καί θέλησε νά τόν ὁδηγή-
σει κοντά Του. «Εἰ θέλεις τέλειος
εἶναι, ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον
καί δός πτωχοῖς, καί ἕξεις θη-
σαυρόν ἐν οὐρανῷ καί δεῦρο
ἀκολούθει μοι, ἄρας τόν σταυ-
ρόν σου». Πήγαινε, πούλησε τά
ὑπάρχοντά σου, δῶσε τα στούς
φτωχούς καί θά ἔχεις θησαυρό
στόν οὐρανό. 

- Τοῦ ἔλειπε ἡ φιλανθρωπία,
ἡ ἀγάπη. Δέν εἶχε διάθεση νά
δώσει ἀπό τά δικά του στούς
ἄλλους. Ἀγαποῦσε τήν
περιουσία του.

- Καί εἶχε πολλά, λέει πα-
ρακάτω. «Ἦν γάρ ἔχων

κτήματα πολλά». Ἄρα, δέν τη-
ροῦσε καί πολύ ὅλες τίς ἐντολές,
δέν εἶχε ἀγάπη, ἔστω καί αὐτή
πού διδασκόταν στήν Παλαιά
Διαθήκη. Ἀτομιστής ἦταν ὁ νέος.
Ἀγαπούσε τά κτήματά του πα-
ραπάνω ἀπό τούς ἀνθρώπους.
Τότε κι ἄν ἦταν φτώχεια! Κι
αὐτός κρατοῦσε τήν περιουσία
του γιά τόν ἑαυτό του.

- Καί δέν θέλησε νά ἀκούσει
τόν Χριστό. Κρίμα! Θά γινόταν
ἴσως ἕνας Ἀπόστολος.

- Πρόσεξες παρακάτω πού τοῦ
λέει, «ἄρας τόν σταυρό σου»;
Γιά νά ἀκολουθήσει τόν Χριστό,
ἔπρεπε νά εἶναι διατεθειμένος νά
σηκώσει σταυρό. Μέ τήν καλο-
πέραση πού ἦταν συνηθισμένος
πήγαινε στή Βασιλεία τῶν
οὐρανῶν; Οἱ Ἀπόστολοι πέρασαν
τόσες κακουχίες, ὁ Χριστός δέν
εἶχε ἕνα προσκέφαλο να ἀκουμ-
πήσει τό κεφάλι. Μές τούς
ἀγρούς περπατοῦσε ἀπό τόπο σέ
τόπο. Ποῦ νά πήγαινε ὁ καλο-
μαθημένος νέος;

- Κι οἱ Ἀπόστολοι ὕστερα μέ
πόσους κόπους συνέχισαν τό
ἔργο του! Κι ὁ Ματθαῖος πλού-
σιος ἦταν ἀλλά αὐτός ἔτσι καί
πῆρε τήν ἀπόφαση νά ἀκολου-

θήσει τόν Χριστό τά ἔδω-
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σε ὅλα. Ἔγινε Ἀπό-
στολος, Εὐαγγελι-
στής. Κι ὁ Ζακχαῖος.
Σέ μία μέρα τά ἔδωσε
ὅλα γιά τόν Χριστό καί τή βα-
σιλεία του. 

- Μεγάλος λόγος εἶναι νά
λέμε θέλουμε τή βασιλεία τοῦ
Θεοῦ. Θέλουμε καί νά ἀγωνι-
στοῦμε, δεχόμαστε καί τόν σταυ-
ρό πού ἐπιτρέπει; Ἤ μέ τήν ἄνε-
ση καί ὅσα μᾶς ἔρχονται πιό
εὔκολα θέλουμε νά κερδίσουμε
θησαυρό στόν οὐρανό; Καί πρό-
σεξε! Ἔχουμε εὐθύνη καί γιά τά
παιδιά πού μεγαλώνουμε. Σοῦ
λέω κάποτε μήν τούς κακομα-
θαίνεις. Νά αὐτός ἐδῶ ὁ μικρός,
ἄμα τοῦ δίνεις ὅ,τι ζητήσει, μό-
λις τό ζητήσει καί πρίν ζητήσει
ἀκόμα νά τά ἔχει ὅλα, δέν τοῦ
κάνεις καλό. Πῶς θά μάθει νά
ἀντέχει, νά σηκώνει σταυρό…

- Ἔ, κι ἐσύ δέν τοῦ κάνεις τά
χατίρια; 

- Κι ἐγώ νά τό προσέξω. Μέ
μέτρο. Ἄλλο ἡ ἀγάπη κι ἄλλο νά
μαθαίνουμε ὅλοι στήν ἄνεση. Ἄς
στερηθοῦμε καί κάτι. 

- Τελικά δηλαδή, εἴμαστε κι
ἐμεῖς πλούσιοι νέοι. Ἀγαποῦμε
τά δικά μας, ἔχουμε τίς συνή-

θειές μας, τά θελήματά
μας. Θέλουμε καί τήν

ἄνεσή μας, θέλουμε

καί τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
- Κι ἐπειδή πολύ νέοι δέν

εἴμαστε, πρέπει νά βάλουμε
μπρός νά δοῦμε τί μᾶς λείπει γιά
νά κερδίσουμε τήν αἰώνια ζωή
γιατί πολύς καιρός καί δυνάμεις
δέν μένουν.

* * *
Εἶναι φορές πού αὐτός πού

μᾶς ξεγελᾶ περισσότερο ἀπό
ὁποιονδήποτε ἄλλο, εἶναι ὁ ἑαυ-
τός μας. Εἴμαστε τόσο σίγουροι
γιά τίς καλές μας προθέσεις. Πι-
στεύουμε ὅτι ἀγαποῦμε τόν
Θεό, ὅτι θέλουμε νά εἴμαστε κον-
τά Του, ὅτι ποθοῦμε τά δικά Του
ἀγαθά. Ἀλλά παραβλέπουμε ὅτι
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, μιλώντας μέ
εἰλικρίνεια, περιγράφει τήν εἴσο-
δο στήν ὁδό τῆς σωτηρίας ὡς
στενή καί τήν ὁδό ὡς τεθλιμμέ-
νη. Χρειάζεται ἀπόφαση, ἀπο-
δέσμευση ἀπό κάθε τί πού μᾶς
ἐμποδίζει καί ἀποδοχή τοῦ ἀγώ-
να καί τῆς ὑπομονῆς μέ τήν
ὁποία διανύεται ὁ δρόμος πρός
τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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Τ
ὴν πρώτη Κυριακή τῆς Με-
γάλης Τεσσαρακοστής ἡ
Ἁγία μας Ἐκκλησία πανη-

γυρίζει τὸν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, τῆς ὀρθῆς πίστεως, ἡ ὁποία
καταπάτησε ὅλες τίς αἱρέσεις καὶ
στερεώθηκε γιὰ πάντα. Ἡ Κυριακὴ
αὐτὴ καλεῖται Κυριακή τῆς Ὀρθο-
δοξίας. 

Οἱ αἱρέσεις φάνηκαν ἤδη ἀπ’
ἀρχῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ. Οἱ ἴδιοι
οἱ Απόστολοι τοῦ Χριστοῦ προει-
δοποιοῦσαν τοὺς συγχρόνους τους
καὶ μαζί τους καὶ ἐμᾶς, γιὰ τὸν κίν-
δυνο ἀπὸ τοὺς ψευδοδιδασκάλους.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἐπιστρέ-
φοντας στὴν Παλαιστίνη ἀπὸ τὴν
Ἑλλάδα, ἔκανε στάση στὴν Ἔφε-
σο. Ἐκεῖ στοὺς χριστιανοὺς κα-
τοίκους τῆς πόλεως ἔλεγε: «Ἐγὼ
γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσον-
ται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βα-
ρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ
ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν

ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες
διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς
μαθητᾶς ὀπίσω αὐτῶν» (Πράξ. 20,
29-30).

Πολλοὶ τέτοιοι ψευδοδιδάσκαλοι
καὶ σχισματικοὶ ὑπῆρχαν στοὺς
πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Μερικὲς αἱρέσεις τάραζαν τὴν
Ἐκκλησία ὁλόκληρους αἰῶνες, ὅπως
γιὰ παράδειγμα οἱ αἱρέσεις τοῦ
Ἀρείου, τοῦ Μακεδονίου, τοῦ Εὐτυ-
χοῦς, τοῦ Διοσκόρου, τοῦ Νεστορίου
καὶ ἐπίσης ἡ αἵρεση τῆς εἰκονομα-
χίας. Οἱ αἱρέσεις αὐτὲς προκάλε-
σαν πολλὲς διαταραχὲς στὴν
Ἐκκλησία καὶ τὴν βασάνισαν πολύ.
Ὑπῆρχαν πολλοὶ ὁμολογητὲς καὶ
μάρτυρες ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα
τους ὑπερασπιζόμενοι τὴν ἀλη-
θινὴ πίστη στὸν ἀγώνα κατὰ τῶν
ψευδοδιδασκάλων καὶ τῶν αἱρε-
τικῶν. Ὅπως, ἐπίσης καὶ πολλοὶ καὶ
μεγάλοι ἱεράρχες οἱ ὁποῖοι καὶ
αὐτοὶ ὑπέφεραν πολλοὺς διωγ-

Ἐπιμέλεια: Σάββα Παρῆ
Θεολόγου
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μοὺς καὶ πολλὲς φορὲς ἐξορίστηκαν.
Ὁ Ἅγιος Φλαβιανός, πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως, γιὰ παρά-
δειγμα, σὲ μία σύνοδο ὑπὸ τὴν προ-
εδρία τοῦ Διοσκόρου, ἡ ὁποία κα-
λεῖται «ληστρική», χτυπήθηκε τόσο
ἄγρια ποὺ μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες
πέθανε.

Ἡ τελευταία στὴ σειρὰ τῶν αἱρέ-
σεων, ἡ αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας,
ἦταν αὐτὴ ποὺ ἐπέφερε τὰ περισ-
σότερα βάσανα στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας. Ἡ αἵρεση αὐτὴ
ἐμφανίστηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὰ
χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντος
τοῦ Ἰσαύρου, ὁ ὁποῖος ἀνέβηκε στὸν
θρόνο τὸ 717. Ἀνέβηκε στὸν θρόνο
μὲ τὴ βοήθεια τοῦ στρατοῦ, ὅπου
ὑπῆρχαν πολλοὶ ἀντίπαλοι τῆς προ-
σκυνήσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων.
Ἐπειδὴ ἤθελε νὰ εὐαρεστήσει τὸν
στρατὸ ἄρχισε σκληρὸ διωγμὸ κατὰ
τῶν εἰκονοφίλων.

Ὁ διωγμὸς αὐτὸς συνεχίστηκε καὶ
στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Κων-
σταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου, ὁ
ὁποῖος διαδέχτηκε στὸν θρόνο τὸν
Λέοντα. Ἡ κόπρος σημαίνει τὰ κό-
πρανα. Ὀνομάστηκε Κοπρώνυμος,
διότι κατὰ τὴ βάπτισή του μόλυνε
τὴν κολυμβήθρα. Οἱ δύο αὐτοὶ
αὐτοκράτορες γιὰ πολλὰ χρόνια
εἶχαν τὴν ἐξουσία στὰ χέρια τους
καὶ προκάλεσαν πολλὰ δεινὰ στὴν
Ἐκκλησία. Μετὰ ἀπὸ αὐτοὺς
ὑπῆρχαν καὶ ἄλλοι αὐτοκράτορες
εἰκονομάχοι, οἱ ὁποῖοι συνέχισαν τὸ
ἔργο τῶν προκατόχων τους καὶ βα-
σάνισαν τὴν Ἐκκλησία ἐπὶ ὁλόκλη-
ρα χρόνια.

Δὲν μποροῦμε νὰ περιγράψουμε
τὰ βάσανα ποὺ ὑπέφερε ἡ Ἐκκλη-
σία στὰ χρόνια τῆς εἰκονομαχίας καὶ
ἰδιαίτερα οἱ μοναχοί, οἱ ὁποῖοι βρί-
σκονταν στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ
ἀγώνα τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Οἱ αὐτο-
κράτορες εἰκονομάχοι ἔκλεισαν
πολλὰ μοναστήρια, πολλὲς ἐκκλη-
σίες ὅπου ὑπῆρχαν εἰκόνες τὶς ἔκα-
ναν ἀποθῆκες. Τοὺς μοναχούς τούς
βασάνιζαν ἄγρια: τοὺς ἔβγαζαν
μάτια, τοὺς ἔκοβαν μύτες, ἔσπαζαν
εἰκόνες πάνω στὸ κεφάλι τους.
Τοὺς ἁγιογράφους, μὲ τὰ πυρα-
κτωμένα σίδερα, τοὺς ἔκαιγαν τὰ
δάκτυλα.

Μόνο, τότε, ὅταν στὸν θρόνο τοῦ
Βυζαντίου ἀνέβηκε ἡ αὐτοκράτειρα
Εἰρήνη, σταμάτησε ὁ διωγμός, ἀλλὰ
ὄχι ὁριστικά. Τὸ 787 ἡ Εἰρήνη συγ-
κάλεσε τὴν Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο,
ἡ ὁποία διατύπωσε τὴν Ὀρθόδοξη
διδασκαλία περὶ τῆς τιμητικῆς προ-
σκύνησης τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Ἀλλὰ
καὶ μετὰ τὴ σύνοδο ὑπῆρχαν αὐτο-
κράτορες εἰκονομάχοι, ὅπως -γιὰ
παράδειγμα- ὁ Μιχαὴλ καὶ ἄλλοι.
Ἡ αἵρεση αὐτὴ συντρίφτηκε ὁρι-
στικὰ μόνο ἐπὶ τῆς θεοσεβέστατης
Αὐγούστας Θεοδώρας, ὅταν τὸ 842
συγκλήθηκε ἡ τοπικὴ σύνοδος στὴν
Κωνσταντινούπολη ἡ ὁποία ἐπικύ-
ρωσε τὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία. Ἡ
σύνοδος αὐτὴ ἀναθεμάτισε ὅλους
αὐτοὺς ποὺ τολμοῦν νὰ λένε ὅτι ἡ
προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων
εἶναι εἰδωλολατρία καὶ οἱ Ὀρθόδο-
ξοι χριστιανοὶ εἶναι εἰδωλολάτρες.
Ἡ πίστη αὐτὴ διατυπώθηκε ὁρι-
στικὰ στὴν Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο,

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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ἡ ὁποία στερέωσε τὴν Ὀρθοδοξία
καὶ καταπάτησε ὅλες τὶς αἱρέσεις
καὶ τὰ σχίσματα.

Ὅλοι οἱ αἱρετικοὶ λοιπὸν εὐαγ-
γελίζουν ὄχι αὐτὸ ποὺ εὐαγγελίζει
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μᾶς
γέννησε πνευματικά. Οἱ σχισματι-
κοί, οἱ ὁποῖοι βρίσκουν σφάλματα
στὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας,
ἀπομακρύνονται ἀπ' αὐτὴν καὶ
πιστεύουν ὅτι θὰ βροῦν τὴ σωτη-
ρία στὶς αἱρετικές τους ὀργανώσεις.

Οἱ αἱρετικοὶ τολμοῦν νὰ ἀποκα-
λοῦν τὶς εἰκόνες μας εἴδωλα καὶ
ἐμᾶς εἰδωλολάτρες. Αὐτὸ δείχνει
πὼς δὲν ἔχουν κατανοήσει σωστὰ
τὴ δεύτερη ἐντολὴ τοῦ Μωσαϊκοῦ
νόμου. Ἡ ἐντολὴ αὐτὴ ἀπαγο-
ρεύει, ἀντὶ νὰ προσκυνᾶμε τὸν
Ἕνα, Μοναδικὸ καὶ Ἀληθινὸ Θεό,
νὰ κατασκευάζουμε εἴδωλα καὶ νὰ
τὰ προσκυνᾶμε. Ὅπως τὸ ἔκαναν
οἱ ἀρχαῖοι λαοί: οἱ Ἀσσύριοι, οἱ Βα-
βυλώνιοι, οἱ Αἰγύπτιοι, οἱ Ἕλληνες,
οἱ Ρωμαῖοι καὶ ἄλλοι... Αὐτὴ εἶναι
ἡ εἰδωλολατρία. 

Ἡ δική μας προσκύνηση τῶν
ἱερῶν εἰκόνων δὲν μοιάζει σὲ τί-
ποτα με τὴν εἰδωλολατρία. Τὰ
εἴδωλα ἀπεικόνιζαν κάτι πού δεν
ὑπάρχει στὴν πραγματικότητα,
ποὺ εἶναι καρπὸς φαντασίας. Οἱ δι-
κές μας εἰκόνες εἰκονίζουν τὴν
πραγματικότητα. Πραγματικά, δὲν
ζοῦσε μεταξὺ μας ὁ Κύριος Ἰησοῦς
Χριστός, τὸν Ὁποῖον δοξάζουμε καὶ
τὶς εἰκόνες τοῦ Ὁποίου προ-
σκυνᾶμε; Δὲν ζοῦσε μεταξὺ μας ἡ
Παναγία, τὴν ὁποία ζωγράφισε ὁ
Ἅγιος ἀπόστολος καὶ εὐαγγελιστὴς

Λουκᾶς; Τὴν εἰκόνα του αὐτὴ τὴν
εὐλόγησε ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος, λέ-
γοντας ὅτι ἡ χάρη της θὰ εἶναι πάν-
τα μ' αὐτὴ τὴν εἰκόνα. Ξέρετε πόσα
θαύματα γίνονται ἀπὸ τὶς εἰκόνες
τῆς Παναγίας. Καὶ οἱ ἄλλες εἰκό-
νες, δὲν εἰκονίζονται σ' αὐτές
πραγματικά πρόσωπα τῶν Ἁγίων
τοῦ Θεοῦ πού ζοῦσαν ἐδῶ πάνω
στὴ γῆ; Οἱ εἰκόνες τους αὐτὲς
εἶναι τὰ πορτραίτα τους καὶ μὲ κα-
νέναν τρόπο δὲν εἶναι εἴδωλα. 

Ξέρετε ὅμως τί ἔλεγαν οἱ μεγά-
λοι Ἅγιοι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους
πού σχίζουν τὸν χιτώνα τοῦ Χρι-
στοῦ; Ὁ Ἅγιος Κυπριανός, ἐπί-
σκοπος Καρθαγένης, εἶπε ὅτι οἱ
ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἀπομακρύνον-
ται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν
ἔχουν κοινωνία μαζί της καὶ μάρ-
τυρες νὰ εἶναι, ἀκόμα καὶ μὲ τὸ
αἷμα τους, δὲν καθαρίζουν τὴν
ἁμαρτία τους, διότι ἡ βαριὰ αὐτὴ
ἁμαρτία τῆς διαίρεσης τῆς Ἐκκλη-
σίας δὲν καθαρίζεται οὔτε μὲ τὸ
αἷμα. Καὶ ὁ Ἅγιος ἱερομάρτυρας
Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος εἶπε ὅτι
αὐτὸς ποὺ προκαλεῖ σχίσμα στὴν
Ἐκκλησία δὲν θὰ κληρονομήσει τὴ
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ ἀπομα-
κρυνόμαστε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ὁ
Κύριος θέλει ἑνότητα τῆς Ἐκκλη-
σίας. Στὴν ἀρχιερατική του προ-
σευχὴ παρακαλοῦσε τὸν Πατέρα
Του, λέγοντας: «ἵνα πάντες ἓν ὦσι,
καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγώ ἐν
σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν,
ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσει ὅτι σὺ μὲ
ἀπέστειλας» (Ἰω. 17, 21).
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Ἡμετάνοια ἔχει πρωταρ-
χική σημασία στή σω-
τηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός στήν ἀρχή τοῦ
κηρύγματός του τοποθέτησε πρώ-
τη ἀπ’ ὅλες τίς ἐντολές τή μετά-
νοια, φανερώνοντας μ’ αὐτό τόν

τρόπο τή σπουδαιότητα τοῦ μυ-
στηρίου αὐτοῦ. Ἡ μετάνοια ἀπο-
τελεῖ προϋπόθεση τῆς μετοχῆς
στή χάρη τοῦ Θεοῦ· χωρίς αὐτήν,
δέν εἰσέρχεται κανένας στή Βα-
σιλεία τῶν Οὐρανῶν. Γι’ αὐτό ὁ
ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος

Ἀντώνιου Χαραλάμπους
Θεολόγου

«Ψυχή μου, 

ἀνάνηψον λοιπόν ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας 

καί βόησον τῷ βασιλεῖ τῷ πανταχοῦ παρόντι·

Ὁ βραβευτής καί πληρωτής πάσης δικαιοσύνης 

διάρρηξόν μου τά δεσμά καί χάλασον τά τείχη,

ἐδάφισον τάς φυλακάς καί ρῦσαί με 

ὡς Δεσπότης»1.

1. Πεντηκοντακέφαλον, Συγγράμματα, τ. Α΄, ἔκδ. Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυ-
ροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου, Πᾶφος 1996, σ. 284-286.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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χαρακτηρίζει τή μετάνοια ὡς «σω-
στική»2, ἀφοῦ συνιστᾶ τόν τρόπο
τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Στά κείμενα τοῦ Ἐγκλείστου το-
νίζεται χαρακτηριστικά ὅτι ὁ
ἄνθρωπος φθάνει στή μετάνοια ὄχι
διανοητικά, ἀλλά ἐξάπαντος ἐμπει-
ρικά, καρδιακά. Ἡ μετάνοια δέν
ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία διανοητική
διεργασία, μία ἠθική βελτίωση
τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά εἶναι αἴσθη-
ση3, μία καινούρια κατάσταση καί
προσανατολισμός τοῦ ἀνθρώπου
πρός τόν Θεό. Κατά τόν ἅγιο Νε-
όφυτο, ἡ μετάνοια εἶναι ἀνάνηψη
ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἐπιστροφή
ἀμετάκλητη στόν Θεό, κατά τό πα-
ράδειγμα τοῦ ἀσώτου υἱοῦ τῆς πα-
ραβολής4. Μετάνοια εἶναι «ἐκ τοῦ
παρά φύσιν εἰς τό κατά φύσιν καί
ἐκ τοῦ διαβόλου πρός τόν Θεόν
ἐπάνοδος δι’ ἀσκήσεως καί πό-
νων»5.

Ἡ βίωση τῆς μετάνοιας εἶναι πο-
ρεία, πού γνωρίζει διάφορα στά-
δια. Βασιζόμενος στήν παραβολή
τοῦ ἀσώτου υἱοῦ (ἤ τοῦ σπλαγ-
χνικοῦ πατέρα, ὅπως ὀνομάζεται

διαφορετικά), ὁ ἔγκλειστος ἀσκη-
τής διακρίνει τά στάδια αὐτά σέ
τρία: πρῶτο εἶναι ἡ μνήμη τοῦ
Θεοῦ, δεύτερο ἡ ἀνάσταση ἀπό τήν
ἁμαρτία καί ἡ ἀμετάτρεπτος ἐπι-
στροφή καί τρίτο ἡ ἐξομολόγηση
καί ἡ συντριβή τῆς καρδίας6.

«Ἀρχή μετανοίας μνήμη ἐστίν
ἀγαθή». Στό πρῶτο στάδιο, ἡ
μνήμη τοῦ Θεοῦ εἶναι ταυτόχρονα
μνήμη καί μίμηση τῶν ἁγίων καί
αἴσθηση τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ. Ὁ Θεός διψᾶ τή σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου καί προσπαθεῖ μέ ὅλους
τούς τρόπους νά τόν ὁδηγήσει
στή μετάνοια. Μάλιστα, τόσο με-
γάλη εἶναι ἡ ἀγάπη του γιά τόν
ἄνθρωπο, ὥστε ὁ ἴδιος ἔγινε
ἄνθρωπος καί ὑπέμεινε σταυρικό
θάνατο γιά νά χαρίσει στό πλάσμα
του τήν αἰώνια καί ἀληθινή ζωή. Ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄμετρη καί
ἀπέραντη καί ὑπερβαίνει κάθε
ἁμαρτία καί κάθε λάθος τοῦ
ἀνθρώπου. Ὅπως τό μαγειρικό
σκεῦος, ὅσο πολύ κι ἄν λερωθεῖ,
δέν ἀχρηστεύεται ἀπό τήν οἰκο-
κυρά, ἀλλά μέ τό ἐπιμελές πλύσι-
μο γίνεται καί πάλι χρήσιμο, κάτι
ἀσύγκριτα μεγαλύτερο συμβαίνει
μέ τόν ἄνθρωπο, τό ἔμψυχο σκεῦος
τοῦ Θεοῦ· ὅταν ὁ ἄνθρωπος κα-
θαριστεῖ μέ τή μετάνοια, ὁ οὐρά-
νιος Πατέρας χαίρεται καί τόν ὑπο-
δέχεται μέ ἀνοιχτές ἀγκάλες, ἀπο-
καθιστάνοντας τόν στή βασιλεία

2. Βίβλος τῶν Κατηχήσεων, Συγ-
γράμματα, τ. Β΄, ἔκδ. Ἱερᾶς Βασιλικῆς
καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νε-
οφύτου, Πᾶφος 1998, σ. 348.

3. Βλ. Πεντηκοντακέφαλον, ὅ.π., σ. 281.
4. Βλ. Βίβλος τῶν Κατηχήσεων,

ὅ.π., σ. 324 καί σ. 429.
5. Ἁγίου Ἰωάννη Δαμασκηνοῦ, Ἔκδο-

σις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, 44,
PG 94, 976Α.

6. Βλ. Βίβλος τῶν Κατηχήσεων, ὅ.π.,
σ. 429.
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Του7.
«Καί εὐθύς ἡ ἐκ τῆς ἁμαρτίας

ἀνάστασις καί ἐπιστροφή ἀμετά-
τρεπτος». Μέ τήν αἴσθηση τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος
ἀνασταίνεται ἀπό τήν ἁμαρτία
καί ἐπιστρέφει ἀμετάτρεπτα στόν
Θεό. Χωρίς τό μίσος τῆς ἁμαρτίας,
εἶναι ἀδύνατο νά φθάσει κανείς
στήν ἀληθινή μετάνοια. Ἡ ἁμαρτία
δέν εἶναι ἁπλῶς κάτι κακό, ἀλλά
εἶναι ἡ ἀρρώστεια τῆς ἀνθρώπινης
φύσης πού, λόγω τῆς ὁμοουσιότη-
τας τῆς ἀνθρώπινης φύσης, κλη-
ρονομεῖται στόν κάθε ἄνθρωπο. Μέ
τήν ἁμαρτία ὁ ἄνθρωπος διχάζεται
ἐσωτερικά καί καταντάει ὅμοιος μέ
τά ζῶα ἤ ἀκόμη χειρότερα, μέ τόν
διάβολο. Ὁ μόνος τρόπος γιά νά
ξεφύγει ἀπό τήν ἄνοια τῆς ἁμαρ-
τίας εἶναι ἡ μετάνοια8, ἡ ὁποία
γνωρίζεται μέσα στήν Ἐκκλησία. Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι τό πανδοχεῖο τῆς
μετάνοιας· ὅλη ἡ ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας μέ τά μυστήρια καί τήν ἄσκη-
ση, - καί ἰδιαίτερα ἡ περίοδος τοῦ
Τριωδίου, πού ἀποτελεῖ κατεξοχήν
περίοδο μετανοίας-, εἶναι θεραπεία
τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἁμαρτία
καί ἐπιστροφή του ἀπό τό «παρά
φύσιν» στό «κατά φύσιν» καί
ἀπ’ ἐκεῖ στό «ὑπέρ φύσιν».

«Εἴτα ἡ ἐξομολόγησις καί ἡ συν-
τριβή τῆς καρδίας μετά πολλῆς τα-
πεινώσεως». Ἡ αἴσθηση τῆς ἀγά-

πης τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀνάσταση ἀπό
τήν ἁμαρτία φέρνουν τόν ἄνθρω-
πο στήν ἐξομολόγηση ἐνώπιον τοῦ
πνευματικοῦ πατέρα. Στό μυστή-
ριο τῆς ἐξομολόγησης ἐνεργεῖ ὁ
ἴδιος ὁ Θεός καί συγχωρεῖ τόν με-
τανοημένο ἄνθρωπο. Τό μόνο πού
ζητεῖ ὁ Θεός, «ὡς Θεός τῶν μετα-
νοούντων», εἶναι τήν εἰλικρινῆ καί
«σύντονη» (δηλαδή ἔντονη, δυνα-
τή) μετάνοια τοῦ ἀνθρώπου9. Ὁ
ἄνθρωπος πού μετανοεῖ ἀληθινά,
δέν περιορίζει τήν ἐξομολόγησή του
μόνο ἐνώπιόν τοῦ πνευματικοῦ,
ἀλλά τήν κάνει καί θέμα προσευχῆς
«ἐνώπιος ἐνωπίῳ» μέ τόν Θεό10.

Ἡ ἐπιστροφή τοῦ ἀνθρώπου
στόν Θεό, πού γίνεται πράξη μέ τό
μυστήριο τῆς μετανοίας καί ἐξο-
μολογήσεως, ὁλοκληρώνεται μέ τή
συμμετοχή του στό μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ κοινωνία

7. Βλ. ὅ.π., σ. 304.
8. Βλ. Βίβλος τῶν Κατηχήσεων,

ὅ.π., σ. 428.

9. Βλ. ὅ.π., σ. 214-218.
10. «Ἐξομολόγησαι καλῷ πνευματικῷ

πατρί τάς ἁμαρτιάς σου ἐν πολλῄ τα-
πεινώσει ὡς ὑπεύθυνος καί κατάδικος·
ἐξομολόγησαι δέ καί καθ’ αὐτόν σου ἐν
τῷ κελλίῳ σου τῷ τά πάντα εἰδότι Θεῷ,
ἵνα, ὡς λέγει Δαβίδ, ἀφήση τήν ἀσέβει-
αν τῆς καρδίας σου· στέναξον ἀπό
καρδίας και τύψον τό στῆθος, τόν
ἐντεῦθεν δικαιωθέντα τελώνην μιμού-
μενος, και εἰ οὐ δύνασαι δακρύσαι, κάν
τό μέτωπον προσερεῖσας τῇ γῇ, τύπτε
καί λέγε· ‘Ἥμαρτόν σοι Κύριε’, συγ-
χώρησόν μοι καί ἄξιον τῆς μετοχῆς τῶν
θείων σου μυστηρίων ἀνάδειξόν μέ· πολ-
λαί γάρ αἱ ἁμαρτίαι μου, ἀλλά ταύτας
προσάγω τῷ ἀμετρήτῳ ἐλέει  σου...».
Ὅ.π., σ. 215-216.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ
Χριστοῦ εἶναι ἀληθινή κοινωνία μέ
τόν Χριστό, μετοχή στήν αἰώνια
ζωή. Γι’ αὐτό καί ὁ ἅγιος Νεόφυ-
τος προτρέπει νά καθαριστοῦμε μέ
τή γνήσια καί θερμή μετάνοια, γιά
νά ἀξιωθοῦμε τῆς Θείας Κοινωνίας.
Δέν χρειάζεται πολύς χρόνος γιά νά
γίνει δεκτή ἡ μετάνοια τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπό τόν Θεό, ἀλλά ὅπως συ-
νέβηκε μέ τόν ληστή, τήν πόρνη καί
τόν ἄσωτο, «ἐν μιᾷ καιροῦ ροπῇ»
ὁ καθένας ἀπ’ αὐτούς βρῆκε τή
σωτηρία.

Ἡ μετάνοια εἶναι δυνατή στήν
παροῦσα ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ
χρόνος τῆς ζωῆς του ἀποτελεῖ τόν
χρόνο πού χαρίζει ὁ Θεός στό πλά-
σμα του γιά νά ἔλθει σέ μετάνοια
καί νά τόν γνωρίσει ἀληθινά. Ὁ
χρόνος αὐτός εἶναι μοναδικός καί
δέν μπορεῖ νά ἐπαναληφθεῖ. Ἄν ὁ
ἄνθρωπος σπαταλᾶ τόν καιρό
αὐτό μακριά ἀπό τόν Θεό, προ-
σκολλόμενος σέ μάταιες ἀπολαύ-
σεις, τότε αὐτός ὁ χρόνος χάνεται
ἀνεπιστρεπτί. Γι’ αὐτό καί ὁ και-
ρός τῆς μετάνοιας εἶναι τό παρόν
καί ὄχι κάποιο μακρινό μέλλον11.
Μάλιστα, ἡ βίωση τῆς μετάνοιας
δέν ἔχει χρονικό ὅριο, ἀλλά ἐπε-
κτείνεται σέ ὅλη τή ζωή τοῦ ἀνθρώ-
που· εἶναι, κατά τήν ἔκφραση τοῦ
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ,
«διηνεκής»12.

Δέν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε κα-
τάσταση ζωῆς οὔτε τόπος πού νά
ἐμποδίζει ἀπό τήν κοινωνία καί τή
σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό.
«Οὐχ ὁ τόπος ἀλλ’ ὁ τρόπος σύν
Θεῷ σώζει τόν ἄνθρωπον»13. Ὁ
τρόπος τῆς σωτηρίας εἶναι ἡ ἀλη-
θινή μετάνοια, ἡ ὁποία δέν περιο-
ρίζεται σέ κάποιο τόπο, ἤ σέ συγ-
κεκριμένα πρόσωπα, ἀλλά ἀφορᾶ
ὅλους τους ἀνθρώπους σέ ὅλους
τούς τόπους καί τίς ἐποχές. Μαρ-
τυρεῖ γι’ αὐτό τό πλῆθος τῶν
ἁγίων, οἱ ὁποῖοι παρόλο πού διέ-
φεραν στήν ἡλικία, στή μόρφωση,
στό φύλο, στίς συνθῆκες ζωῆς,
στό ἐπάγγελμα, ἐν τούτοις βρῆκαν
ὅλοι τόν δρόμο τῆς σωτηρίας κι ἔγι-
ναν κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ.

Συμπερασματικά, ἡ μετάνοια
ἀποτελεῖ τήν ἀρχή τῆς σωτηρίας
καί βιώνεται ὡς μία καινούρια κα-
τάσταση καί προσανατολισμός τοῦ
ἀνθρώπου πρός τόν Θεό. Ἡ γνήσια
καί εἰλικρινής μετάνοια γίνεται
ἀμέσως δεκτή ἀπό τόν Τριαδικό
Θεό, τοῦ ὁποίου ἡ ἀγάπη εἶναι
ἀπέραντη καί ἀγκαλιάζει ὅλους
τούς ἀνθρώπους. Ἡ ἄσκηση τῆς με-
τάνοιας εἶναι διηνεκής καί ὁδηγεῖ
στήν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν καί
στήν κατά χάριν θέωση τοῦ ἀνθρώ-
που, «σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις».

11. Βίβλος τῶν Κατηχήσεων, ὅ.π., σ. 308.
12. Ὁμιλία 28, PG 151, 361C.

13. Πανηγυρική Α΄, Συγγράμματα, τ.
Γ΄, ἔκδ. Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυρο-
πηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου,
Πᾶφος 1999, σ. 267.
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Σ
ὲ καιροὺς διωγμοῦ καὶ
κατατρεγμοῦ καὶ μαρ-
τυρίου καὶ θανάτου

ὀφείλουμε νὰ ὁμολογοῦμε
καὶ νὰ ὑπερασπιζόμαστε
αὐτὰ ποὺ ἀγαπᾶμε. Τὴν
πίστη μας ὀφείλουμε νὰ
ὁμολογοῦμε καὶ νὰ διακη-
ρύττουμε μὲ σθένος. Καὶ
αὐτὴν θὰ πρέπει νὰ κατα-
θέτουμε καὶ νὰ προβάλλου-
με ἀπέναντι στὴν ὕβρη καὶ
στὸ κακὸ ποὺ πλέον κυκλο-
φορεῖ ἀπροκάλυπτο στοὺς

Νίκου Ὀρφανίδη
Πρώην Διευθυντὴ 
τοῦ Παιδαγωγικοῦ 

Ἰνστιτούτου Κύπρου,
Πρώην Μέλους 
τῆς Ἐπιτροπῆς 
Ἐκπαιδευτικῆς 

Ὑπηρεσίας

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

1. Ἀναδημοσίευση ἀπό τήν ἱστο-
σελίδα http://www. churchofcy-
prus.org.cy/article.php?articleID=
5674 11/11/2015.

1
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δρόμους. Τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χρι-
στό, τοῦ Σταυροῦ  καὶ τῆς Ἀναστά-
σεως, ὀφείλουμε νὰ ὁμολογοῦμε καὶ
νὰ διακηρύττουμε.

Παρακολουθῶ πoλλὲς φορὲς ἔκπλη-
κτος τὸ ἰδεολογικὸ πάθος, τὴν προ-
σπάθεια νὰ κατακρημνίσουμε ὅσα μᾶς
στήριξαν μέσα στοὺς αἰῶνες, τὸν
χλευασμὸ καὶ τὴν εἰρωνεία  καὶ τὴν
ἰσοπεδωτικὴ ἁπλούστευση τῶν πάν-
των. Τὸν διωγμὸ καὶ κατατρεγμὸ τῆς
Ἐκκλησίας. Ἔτσι ἀπροκάλυπτα ἐπι-
χειρεῖται ἡ διαγραφὴ τῆς μνήμης, ἡ
διαστροφὴ καὶ ἀντιστροφὴ τῆς ἀλή-
θειας, στὸ ὄνομα ἑνὸς ἀχαλίνωτου
προοδευτισμοῦ καὶ ἑνὸς δυτικότρο-
που, ἰδεολογικοῦ ὀρθολογισμοῦ. Κι
ὅλοι ἐμεῖς παρακολουθοῦμε ἀμήχανοι
κι ἄλλοι πολλοὶ συνεργοῦντες σ’
αὐτὸ τὸ μένος τοῦ εὐτελισμοῦ τῆς
ζωῆς μας, μέσα ἀπὸ ἀσχημονοῦντες
ἐν πολλοῖς, ποὺ προκαλοῦν συγχρό-
νως τόσο τὸ δημόσιο αἴσθημα ὅσο καὶ
τὴν ἱστορία, ἐπιχειροῦντες στὴν οὐσία
νὰ ὑπονομεύσουν καὶ διαλύσουν τὸ
Ὀρθόδοξο ἐν Χριστῷ φρόνημα.

Μέσα στὴν ταραχὴ ζοῦμε καὶ στὴ
σύγχυση, μέσα σ’ ἕνα αἴσθη-
μα πὼς ὅλα ὀλισθαίνουν
πρὸς τὸ κακό, μὲ τὴν παιδεία
μας νὰ ἔχει ὁδηγηθεῖ ἐκεῖ
ποὺ τὴν ὁδηγήσαμε, μὲ τὰ
ἀνεξάντλητα πάθη μας, μὲ
τὴν ἐξαθλίωση τῶν Μέσων
Μαζικῆς Ἐνημέρωσης, μὲ τὴ
λεηλατημένη πρὸ πολλοῦ

γλώσσα καὶ ἄλλα πολλά.
Κι ὅλοι ἐμεῖς ἐν σιωπῇ,
ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλοι φωνα-
σκοῦν καὶ διακηρύττουν τὸ
τέλος ὅσων ἀγαπήσαμε, μὲ
τὴν πατρίδα μας νὰ ἔχει
καταστεῖ πρὸ πολλοῦ «τὸ
μέγα καὶ ἀπέραντον ἐρεί-
πιον», γιὰ νὰ θυμηθοῦμε
καὶ τὸν νεομάρτυρα τοῦ
Χριστοῦ Ἰωάννη Καποδί-
στρια.

Κι ὅμως θὰ πρέπει νὰ
θυμόμαστε καὶ ἐκεῖνο τοῦ
ἀποστόλου Παύλου. «Οὐ
δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία,
ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις,
ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ
ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτω καὶ ἡ
χάρις βασιλεύση διὰ δικαιοσύνης εἰς
ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
τοῦ Κυρίου ἡμῶν» (Ρωμ. ε΄, 20-21).
Μέσα στὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
τελεῖ ἡ ἄκτιστος Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ, ὡς τόπος μυστικὸς ἁγιασμοῦ
καὶ σωτηρίας. Διὰ τοῦτο ὀφείλουμε νὰ
ὁμολογοῦμε Χριστὸν Ἐσταυρωμένο,
«τὴν πρώτη καὶ ὑστερνὴ μας ἀγάπη»,
ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Πορφύριος.

Καὶ σκέφτομαι καὶ πάλι ἐκεῖνο τὸ
παράπονο τοῦ Παπαδιαμάντη: «Ἐκ
τῆς παρούσης ἡμῶν γενεᾶς τὶς ἠμύν-
θη περὶ πάτρης; Ἠμύνθησαν περὶ πά-
τρης οἱ ἄστοργοι πολιτικοί, οἱ ἐκ πε-
ριτροπῆς μητρυιοὶ τοῦ ταλαίπωρου
ὠρφανισμένου Γένους, τοῦ “στει-
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ρεύοντος  καὶ ἠτεκνωμένου δεινῶς
σήμερον”; … Ἄμυνα περὶ πάτρης θὰ
ἦτο ἡ εὐσυνείδητος λειτουργία τῶν
θεσμῶν, ἡ ἐθνικὴ ἀγωγή, ἡ χρηστὴ δι-
οίκησις, ἡ καταπολέμησις τοῦ ξένου
ὑλισμοῦ καὶ τοῦ πιθηκισμοῦ, τοῦ
διαφθείροντος τὸ φρόνημα καὶ ἐκφυ-
λίσαντος σήμερον τὸ ἔθνος, καὶ ἡ
πρόληψις τῆς χρεωκοπίας. Τὶς ἠμύν-
θη περὶ πάτρης;» («Οἰωνός», Ἅπαν-
τα, Ε΄, σσ. 253-254).

Καιρός, λοιπόν, ὁμολογίας. Ὁμο-
λογίας πρωτίστως Χριστοῦ. Καὶ
ὑπεράσπισης τῆς πατρίδος ἡμῶν.
Μακρὰν τῶν ἀστόργων πολλὲς
φορὲς πολιτικῶν καὶ ὅλων ἐκείνων
ποὺ διαφθείρουν τὸ φρόνημα καὶ
ἐκφυλίζουν τὸ ἔθνος, ὅπως ἔγραφε
ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος τὸ 1896. Τὴν
Ἑλληνικὴ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Ὀρθό-
δοξη πατρίδα μας ὀφείλουμε νὰ
ἀγαπήσουμε. Τὸν ἔρωτά μας νὰ κα-
ταθέτουμε, ὅπως ἔκαναν οἱ μάρτυ-
ρες καὶ οἱ ἥρωές μας μέσα στοὺς
αἰῶνες. Ἐν καρτερίᾳ  καὶ ὑπομονῇ,
ἀλλὰ καὶ μὲ παρρησία.

Οἱ ἄγριοι αὐτοὶ καιροὶ ἐπιβάλλουν
τὴν δημόσια ὁμολογία. Δὲν
εἶναι τυχαῖο ποὺ στὴν
Εὐχαριστιακὴ Σύναξη, ἀμέ-
σως μετὰ τὴν ἐπίκληση
τοῦ Παναγίου Πνεύματος
καὶ τὸν καθαγιασμὸ τῶν
Τιμίων Δώρων, ἡ σκέψη
μας καὶ ἡ ἀναφορὰ μας
ἐγγίζει ὅσους ὑπηρέτησαν

τὸ ἔργο τῆς «θείας οἰκονομίας»:
«Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν
ταύτην λατρείαν ὑπὲρ τῶν ἐν πίστει
ἀναπαυσαμένων Προπατόρων, Πα-
τέρων, Πατριαρχῶν, Προφητῶν, Ἀπο-
στόλων, Κηρύκων, Εὐαγγελιστῶν,
Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Ἐγκρα-
τευτῶν καὶ παντὸς πνεύματος δι-
καίου ἐν πίστει τετελειωμένου».

Καιρός, λοιπόν, ὁμολογίας. Πού
εἶναι πρωτίστως καὶ ἐξόχως ὁμολο-
γία Χριστοῦ. Αὐτὸ ἐξάλλου ὑπέδειξε
καὶ ὁ Κύριος στοὺς μαθητὲς Του καὶ
σὲ ὅλους μας: «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμο-
λογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν
ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγώ ἐν
αὐτῷ ἔμπροσθέν τοῦ πατρός μου
τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ’ ἂν ἀρνή-
σηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,
ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγώ ἔμπροσθεν
τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς»
(Ματθ. ι΄, 32-33).

Ὁμολογού-
ντες, λοιπόν,
Χ ρ ι σ τ ὸ ν
Ἐσταυρωμέ-
νον θὰ εἰσέλ-
θουμε στὸν
τόπο τῆς
χαρᾶς καὶ
τῆς σωτηρίας
καὶ τῆς Χά-
ριτος  καὶ
εὐλογίας.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ



Ἡἐν Κύπρῳ Ἐκκλησία
τήρησε μέ συνέπεια τήν
εἰκονόφιλη θέση της

κατά τήν περίοδο τῆς εἰκονομα-
χίας καί ἀρνήθηκε νά συμβιβαστεῖ
ἤ νά ὑποκύψει στίς εἰκονομαχι-
κές πιέσεις πού προέρχονταν
ἀπό τήν πολιτική ἤ τήν ἐκκλη-
σιαστική ἡγεσία τῆς ἐποχῆς.
Εἶναι χαρακτηριστικό τό παρά-
δειγμα τῆς εἰκονομαχικῆς ψευ-
δοσυνόδου τῆς Ἱερείας (754 μ.Χ.)
στήν ὁποία οὐδείς Κύπριος
ἱεράρχης δέχθηκε νά λάβει μέρος.
Μεταξύ τῶν 338 Ἐπισκόπων
πού συμμετεῖχαν στήν ἐν λόγῳ
ψευδοσύνοδο δέν ἐντοπίστηκε
κανένας πού νά προέρχεται ἀπό
τήν αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς

Κύπρου. Τό εἰκονόφιλο περι-
βάλλον τῆς Κύπρου ἀποτελοῦσε
ἔτσι κατά τούς δίσεκτους χρόνους
τῆς εἰκονομαχίας ἕνα ἀσφαλές
καταφύγιο ὅπου βρῆκαν προ-
στασία ἱερές εἰκόνες ἀνεκτίμητης
ἀξίας. Πολλοί διωκόμενοι εἰκο-
νόφιλοι μοναχοί κατέληξαν στό
νησί ἔχοντας μαζί τους πολύτιμα
ἱερά κειμήλια ἀλλά καί ἱερά λεί-
ψανα πού ἀποθησαυρίστηκαν σέ
ἱερούς ναούς καί μεταγενέστερα
σέ ἱερές μονές. Ἕνας ἀριθμός
ἱερῶν μονῶν δημιουργήθηκαν σέ
κατοπινό στάδιο ἔχοντας ὡς ἐφέ-
στιο εἰκόνα, μία ἀπό τίς εἰκόνες
τῆς Παναγίας πού ἔφθασαν στό
νησί κατά τήν περίοδο τῆς εἰκο-
νομαχίας. Ὑπάρχει βέβαια καί τό

Σελίδες ἀπό τήν ἱστορία 
τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας

Ἐκκλησιαστικές μορφές
τοῦ 4ου – 9ου αἰῶνα στήν Κύπρο

Χρίστου Χατζημιχαήλ
Θεολόγου – Δρος Φαρμακευτικῆς

Μέρος ΙE΄

Ἱερές Μονές καί εἰκονομαχία
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ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

παράδειγμα τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ
Μεγάλου Ἀγροῦ, ἡ ὁποία ἱδρύ-
θηκε ἐξαρχῆς κατά τήν περίοδο
τῆς εἰκονομαχίας ἀλλά ἀργότερα
κατέληξε ὡς ἐνοριακός ἱερός
ναός. 
Ἀφικνούμενοι στό ὑπό ἀναφορά
θέμα καί ξεκινώντας ἀπό τήν τε-
λευταία περίπτωση σημειώνεται
ὅτι ἡ μονή τοῦ Μεγάλου Ἀγροῦ
πιθανόν νά σχετίζεται μέ ἕνα ἀπό
τά ὁμώνυμα μοναστήρια πού
ὑπῆρχαν ἀπό τόν 6ο μ.Χ. μέχρι
τόν 9ο μ.Χ. αἰῶνα στήν ἐπικρά-
τεια τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατο-
ρίας. Τά μοναστήρια αὐτά βρί-
σκονταν ἀντίστοιχα στήν Κων-
σταντινούπολη, στόν Βόσπορο
καί στήν Κύζικο. Σύμφωνα μέ τήν
ἐπικρατοῦσα παράδοση μία ὁμά-
δα σαράντα μοναχῶν ἀπό τό μο-
ναστήρι τῆς Κυζίκου κατέπλευ-
σαν στήν Κύπρο καί ἐπέλεξαν νά
ἐγκαταβιώσουν σέ μία σπηλιά
πού βρισκόταν πολύ κοντά στή
θέση πού βρίσκεται σήμερα ὁ
Ἱερός Ναός τῆς Παναγίας στόν
Ἀγρό. Τό χωριό βέβαια τήν ἐπο-
χή ἐκείνη δέν ὑπῆρχε ἀφοῦ οἱ μο-
ναχοί ἐπέλεγαν ἀπόμερες καί
ἐρημικές τοποθεσίες γιά νά ζή-
σουν. Μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν οἱ
μοναχοί κατάφεραν νά ἀνοικο-
δομήσουν ἱερά μονή, ἡ ὁποία κα-
τέστη πολύ ἀξιόλογη λόγῳ καί
μεγάλης βοήθειας πού ἔλαβε ἀπό
μία ρήγαινα πού θεραπεύθηκε

ἀπό τήν Παναγία. Ἡ μονή ἄκμα-
σε γιά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κατά τόν 16ο-17ο αἰῶνα ἐπῆλθε
σημαντική ἀλλαγή στό περιβάλ-
λον τῆς μονῆς ἀφοῦ οἱ πλησιό-
χωροι συνοικισμοί ἐγκαταλεί-
φθηκαν λόγῳ θανατηφόρων ἀσθε-
νειῶν πού ἀποδεκάτισαν τούς κα-
τοίκους. Οἱ ἐπιβιώσαντες κάτοι-
κοι τῶν χωριῶν αὐτῶν συγκεν-
τρώθηκαν τότε γύρω ἀπό τή
μονή τοῦ Μεγάλου Ἀγροῦ (γιά νά
βρίσκονται κοντά στήν Πανα-
γία) καί σταδιακά ἀναπτύχθηκε
νέα κοινότητα πού εἶχε στό κέν-
τρο της τή μονή. Ἔτσι δημιουρ-
γήθηκε ἡ κοινότητα τοῦ Ἀγροῦ,
ἀλλά τό μοναστήρι ἄρχισε νά φθί-
νει ἀφοῦ οὐσιαστικά ἔγινε τελι-
κά ἐνοριακός ἱερός ναός. Εἶναι
ἄλλωστε διαπιστωμένο ὅτι ὅπου
δημιουργήθηκαν κοινότητες κον-
τά σέ μοναστήρια, αὐτό ἀπέβη σέ
βάρος τῆς ἀνάπτυξης καί ἐπι-
βίωσης τῶν μονῶν. Ἡ μονή ἔπαυ-
σε νά ἔχει μοναχούς καί ἡ μονα-
στηριακή περιουσία της περιῆλθε
τό 1918 μ.Χ. στήν κατοχή τῆς κοι-
νότητας τοῦ Ἀγροῦ μέ συμφωνία
τῆς Μητρόπολης Κιτίου στήν
ὁποία ὑπαγόταν διοικητικά. Ὁ
παλαιός ἱερός ναός πού ὑπῆρχε
μέχρι τόν 19ο αἰῶνα κατεδαφί-
στηκε τό 1894 μ.Χ. κάτω ἀπό
ἰδιάζουσες συνθῆκες. Ἡ μονή
ἔλαβε κατά καιρούς καί ἄλλες
ὀνομασίες ἀφοῦ διάφορα χειρό-
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γραφα τήν ἀναφέρουν ὡς Μονή
τοῦ Στύλου-Ἀγροῦ, Μονή τῆς
Ἁγίας Μαρίας καί Μονή τῆς
Ἁγίας Μαργαρίτας. Ἡ ἀρχαία
εἰκόνα τῆς Παναγίας πού ἦλθε
ἀπό τήν Κύζικο βρίσκεται σήμε-
ρα στό νέο πετρόκτιστο καί πε-
ρικαλλῆ ναό πού εἶναι ἀφιερω-
μένος στή Θεοτόκο (ἑορτάζει 21
Νοεμβρίου) καί κοσμεῖ τήν ἱστο-
ρική κοινότητα τοῦ Ἀγροῦ.
Μία ἄλλη εἰκόνα τῆς Παναγίας

πού ἔφθασε ἐπίσης κατά τήν πε-
ρίοδο τῆς εἰκονομαχίας στήν Κύ-
προ καί ἔμελλε νά δημιουργήσει
ἀργότερα περίφημο καί σταυρο-
πηγιακό μοναστήρι εἶναι ἡ Πα-
ναγία ἡ ἐπονομαζόμενη Μαχαι-
ριώτισσα. Ἡ εἰκόνα αὐτή μετα-
φέρθηκε ἀπό τή Μικρά Ἀσία στό
νησί ἀπό κάποιο εἰκονόφιλο μο-
ναχό, ὁ ὁποῖος μετά ἀπό ἀρκετή
περιπλάνηση ἀποφάσισε νά μεί-
νει σέ σπηλιά πού βρισκόταν στή
δασώδη καί ἔρημη περιοχή τοῦ
Μαχαιρᾶ. Ὅταν ὁ ἀσκητής μο-
ναχός ἀπεβίωσε, ἡ εἰκόνα παρέ-
μεινε στή σπηλιά, ἡ εἴσοδος τῆς
ὁποίας μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν
καλύφθηκε ἀπό πυκνή βλάστηση.
Στήν κατάσταση αὐτή παρέμει-
νε μέχρι τά μέσα τοῦ 12ου αἰῶνα
ὁπότε μέ θαυμαστό τρόπο ἀπο-
καλύφθηκε σέ δύο ἀσκητές τῆς
Παλαιστίνης πού διέμεναν προ-
σωρινά στή μονή τοῦ Ἁγίου Χρυ-
σοστόμου στόν Πενταδάκτυλο. Οἱ

δύο ἀσκητές, ὁ Νεόφυτος καί ὁ
Ἰγνάτιος, ἔβλεπαν τά βράδια
ἀρκετές φορές ἕνα λαμπερό φῶς
νά προβάλει ἀπό τήν ἀπέναντι
ὀροσειρά τοῦ Τροόδους καί συγ-
κεκριμένα ἀπό τά βουνά τοῦ Μα-
χαιρᾶ. Τό φῶς αὐτό τούς καλοῦσε
καί πῆραν τήν ἀπόφαση νά πο-
ρευθοῦν πρός ἀναζήτηση καί
ἐντοπισμό του. Ὄντως μετά ἀπό
πολυήμερη ὁδοιπορία ἔφθασαν
στήν πηγή τοῦ φωτός, ἐκεῖ ἄκου-
σαν τή φωνή τῆς Παναγίας νά
τούς λέει νά πάρουν τό μαχαίρι
πού βρισκόταν στό ἔδαφος καί νά
κόψουν τούς βάτους πού ὑπῆρχαν
μπροστά τους. Οἱ μοναχοί ὑπά-
κουσαν καί ἀποκαλύφθηκε τό
ἀσκητήριο-σπήλαιο ἐντός τοῦ
ὁποίου βρισκόταν ἄθικτη ἡ εἰκό-
να τῆς Παναγίας. Οἱ μοναχοί κα-
θάρισαν τήν περιοχή, ἔκαναν τό
σπήλαιο ναό καί οἱ ἴδιοι ἔφτια-
ξαν σέ παρακείμενο χῶρο μία κα-
λύβα γιά νά διαμένουν. Τόν μο-
ναχό Νεόφυτο διαδέχθηκε μετά
τήν κοίμησή του ὁ ἀσκητής Προ-
κόπιος. Ὁ Προκόπιος μαζί μέ τόν
Ἰγνάτιο ἀποφάσισαν νά ζητήσουν
τή συνδρομή τοῦ τότε αὐτοκρά-
τορα Μανουήλ Κομνηνοῦ καί
ταξίδεψαν γιά τόν σκοπό αὐτό
στήν Κωνσταντινούπολη. Τά ἀπο-
τελέσματα τοῦ ταξιδιοῦ τους
ἦταν ἐντυπωσιακά, ἀφοῦ ἔλαβαν
τεράστια αὐτοκρατορική ἀρωγή
καί κατάφεραν τελικά νά ἀνοι-
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

κοδομήσουν σταυροπηγιακή μονή
πού εἶχε πλέον σημαντική ἀκίνητη
ἰδιοκτησία. Τό 1172 μ.Χ. ἐγκα-
ταβίωσε στή μονή τοῦ Μαχαιρᾶ
ὁ μεγάλος ἀσκητής Νεῖλος. Ἀνε-
δείχθη σέ ἡγούμενο τῆς μονῆς καί
ἐπιτέλεσε σπουδαῖο ἔργο ἀφοῦ
ἔκτισε νέο ναό καί μοναχικά κε-
λιά, ρυθμίζοντας δέ τή λειτουρ-
γία τοῦ μοναστηριοῦ στό τυπικό
τοῦ Κοινοβίου. Ἡ μονή τῆς Πα-
ναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ ἀποτέλεσε
διαχρονικά πνευματικό φυτώ-
ριο γιά τήν Κύπρο καί κατέστη
σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς ἐκκλησια-
στικῆς καί ἐθνικῆς ἱστορίας τῆς
νήσου. Πανηγυρίζει στίς 21 Νο-
εμβρίου, ἑορτή τῆς ἐν τῷ ναῷ
εἰσόδου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου. Οἱ ἱδρυτές τῆς μονῆς, Ἅγι-
οι Νεόφυτος, Ἰγνάτιος, Προκόπιος
καί Νεῖλος ἑορτάζουν στίς 13 Δε-
κεμβρίου.
Ἀνάλογη ἱστορία ἔχει καί ἡ

Μονή τῆς Παναγίας τῆς Τροοδί-
τισσας. Ἕνας μοναχός ἀπό τή
Μικρά Ἀσία ἔφθασε στήν Κύπρο
κατά τήν περίοδο τῆς εἰκονομα-
χίας ἔχοντας μαζί του ἱερή εἰκό-
να τῆς Παναγίας. Τό νησί παρεῖχε
ἀσφάλεια στούς εἰκονόφιλους
καί ὁ ἐν λόγῳ μοναχός φιλοξε-
νήθηκε γιά 25 περίπου ἔτη στό
μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Νικολάου
τῶν Γάτων. Στή συνέχεια, κατό-
πιν ἐντολῆς τῆς ἴδιας τῆς Θεοτό-
κου, ὁ μοναχός ἀναχώρησε γιά τά

βουνά τοῦ Τροόδους μαζί μέ τήν
εἰκόνα. Ἡ Παναγία τόν ὁδήγησε
σέ συγκεκριμένο σημεῖο τῆς ὀρο-
σειρᾶς τοῦ Τροόδους ὅπου βρῆκε
σπήλαιο καί ἐγκαταβίωσε ἐκεῖ. Ὁ
μοναχός δέν κατάφερε νά ἀνοι-
κοδομήσει μοναστήρι καί ὅταν ὁ
ἴδιος ἀπεβίωσε, ἡ εἰκόνα τῆς
Παναγίας ἔμεινε στό σπήλαιο.
Ἕνας ὅμως ταπεινός βοσκός
ἀπό χωριό τῆς περιοχῆς ἔβλεπε
τά βράδια ἕνα δυνατό φῶς νά
ἐκπέμπεται ἀπό τό βουνό καί μία
ὁμάδα πιστῶν χριστιανῶν μαζί μέ
τόν ἱερέα τοῦ χωριοῦ κατευθύν-
θηκαν τελικά πρός τήν περιοχή
πού ἀνέφερε ὁ βοσκός. Βρῆκαν τό
σπήλαιο, τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας
καί ἀναμμένο καντήλι μπροστά
ἀπό τήν εἰκόνα. Συγκινημένοι θε-
ώρησαν τότε ὅτι ἦταν θέλημα τῆς
Θεοτόκου νά ἀνοικοδομηθεῖ στό
χῶρο ἐκεῖνο μοναστήρι πρός τιμή
της. Μέ τή βοήθεια πολλῶν χω-
ρικῶν τῆς περιοχῆς ξεκίνησαν τίς
ἐργασίες ἀλλά μέ θαυμαστά γε-
γονότα πού ἀκολούθησαν ἡ Πα-
ναγία κατεύθυνε τό κτίσιμο στό
σημεῖο πού βρίσκεται σήμερα ἡ
μονή καί δέν ἀπέχει ἀπό τό
σπήλαιο ὅπου φυλασσόταν ἀρχι-
κά ἡ εἰκόνα. Ἡ μονή ἑορτάζει
στίς 15 Αὐγούστου. 
Μία τέταρτη περίπτωση ἵδρυσης
μονῆς στήν Κύπρο λόγῳ εἰκονί-
σματος πού ἔφθασε στό νησί
κατά τήν εἰκονομαχία εἶναι αὐτή
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τῆς ἱερᾶς μονῆς Παναγίας τῆς
Χρυσορρογιάτισσας. Βάσει τῆς
παράδοσης, μία εὐσεβής χρι-
στιανή ἀπό τή Μικρά Ἀσία γιά νά
σώσει ἕνα εἰκόνισμα τῆς Θεοτό-
κου ἀπό τήν καταστροφή ἐξαι-
τίας τῶν εἰκονομάχων, τό ἔριξε
στή θάλασσα. Ἡ θάλασσα ἔφερε
τό εἰκόνισμα στήν ἀκτή τῆς Πά-
φου. Ὁ ἀσκητής Ἰγνάτιος πού μό-
ναζε μαζί μέ ἄλλους μοναχούς σέ
περιοχή κοντά στή μονή τῶν
Ἱερέων, ἔβλεπε μία λάμψη νά
ἀκτινοβολεῖ ἀπό τόν οὐρανό καί
νά τόν κατευθύνει στή θέση πού
βρισκόταν ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας.
Ὁ Ἰγνάτιος βρῆκε τελικά τό
εἰκόνισμα καί ἐπιστρέφοντας
στό ἀσκητήριό του σταμάτησε
λίγο νά ξεκουραστεῖ κάτω ἀπό
ἕνα πεῦκο στό σημεῖο ὅπου βρί-
σκεται σήμερα ἡ μονή. Ἐκεῖ

ἀκριβῶς εἶδε σέ ὀπτασία ἄγγε-
λο, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔδωσε ὁδηγίες
νά κτίσει ἐκεῖ μοναστήρι. Ὁ
ἀσκητής μαζί μέ τούς συνασκη-
τές του ἀνοικοδόμησαν ἔτσι μονή
καί στό καθολικό της τοποθέτη-
σαν τό εὑρεθέν εἰκόνισμα τῆς Θε-
ομήτορος. Ἡ μονή πέρασε δια-
χρονικά διάφορες περιπέτειες
ἀλλά ἡ ἱστορική της παρουσία
στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία τῆς
Κύπρου εἶναι σημαντική καί
ἀδιαμφισβήτητη. Ὁ κεντρικός
ναός τοῦ μοναστηριοῦ πού ὑπάρ-
χει μέχρι σήμερα εἶναι κτίσμα νε-
ώτερο τό ὁποῖο ἀνοικοδομήθηκε
ὅταν Μητροπολίτης Πάφου ἦταν
ὁ Ἅγιος Πανάρετος (1768 - 1790
μ.Χ.). Τά ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ ἔγι-
ναν τό 1770 μ.Χ. Ἡ μονή πανη-
γυρίζει στίς 15 Αὐγούστου.
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ὉἈγώνας τῆς ΕΟΚΑ ἦταν
ἀποκύημα τῆς βαθιᾶς Πί-
στης τῶν Κυπρίων καί

τῆς ἀγάπης τους πρός τήν Πα-
τρίδα. Τά παλληκάρια τῆς Κύ-
πρου δόθηκαν «ψυχῇ τε καί σώ-
ματι» σ’ αὐτόν τόν ἀγώνα. Γι’
αὐτό καί, ἔχοντας στή διάθεση
τούς πενιχρά ὑλικά μέσα, ἀλλά
στηρίζοντας τήν ἐλπίδα τους στόν
Θεό, κατάφεραν νά κατατροπώ-
σουν τήν πανίσχυρη τότε Βρετα-
νική Αὐτοκρατορία. 

Ὁ ὡραῖος ἐκεῖνος ἀγώνας τρα-
γουδήθηκε περισσότερο ἀπό κάθε
ἄλλον στήν κυπριακή ἱστορία.
Πολλά ἔχουν εἰπωθεῖ καί ἄλλα
τόσα ἔχουν γραφτεῖ γιά τήν
ΕΟΚΑ καί τούς μαχητές της.
Συγκινητικότερα ὅμως καί πιό
ὑπέροχα ἀπ’ ὅλα τά ἄλλα, εἶναι
τά ποιήματα πού ἔγραψαν τά ἴδια
τά παλληκάρια. Διότι εἶναι γε-
γονός ὅτι μία πλειάδα ἀγωνιστῶν
ἀσχολήθηκε μέ τήν ποίηση. Μά-
λιστα, ἀρκετοί ἀπό αὐτούς ὑπέ-
γραψαν τά ποιήματα αὐτά μέ τή
θυσία τους.

Τά χρόνια πρίν ἀπό τήν ἔναρ-

ξη τοῦ Ἀγώνα, ἡ Κύπρος ἔμοιαζε
μέ ἡφαίστειο ἕτοιμο νά ἐκραγεῖ.
Οἱ νέοι, πού ἀργότερα θά ἔμπαι-
ναν μπροστάρηδες στόν Ἀγώνα,
νοιώθοντας τήν κατάσταση τέτοια,
δέν κάθονται μέ σταυρωμένα τά
χέρια. Παίρνουν τήν πέννα τους
καί ἀφήνουν νά ἀποτυπωθοῦν
ἐπάνω στό χαρτί οἱ προσδοκίες
καί οἱ ὁραματισμοί τους. Ὁ
Εὐαγόρας Παλληκαρίδης στέλνει,
τόν Ἰούλη τοῦ 1954, γιά πρώτη
φορά ποίημα πρός δημοσίευση σέ
ἐφημερίδα. Ἦταν τότε μόλις 16
ἐτῶν… Τό ποίημα ἐπιγράφεται
«στήν Κύπρο»:

Κυριακοῦ Κώστα
Μαθητή Παγκυπρίου Γυμνασίου

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μόνο λίγο ἀκόμα…
καί στό μαῦρο σου χῶμα,

πού ἡ σκλαβιά 
κι ὁ πόνος τώρα πατεῖ,
ἡ γλυκειά Λευτεριά,

καρτεροῦν τά παιδιά σου ξανά,
πώς μέ μία φλόγα καί πάλι

κοντά σου θά ’ρθῆ.
Κύπρος,Κύπρος

γλυκειά μου πατρίδα
Κάνε τώρα νά λάμψη



68 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

Ἐλευθερία ἤ θάνατος 
εἶναι τό σύνθημά μας

τό ’χουμε γράψει μέσα μας
βαθειά μεσ’ τήν καρδιά μας.
Ἐμπρός ἀδέλφια μέ καρδιά,

ἐμπρός μέ μία ἐλπίδα,
Ἕνωση, Ἕνωση παιδιά 
μέ τή γλυκειά Πατρίδα.

Καί ἡ ὥρα τῆς δράσης ἔφτασε.
1η Ἀπριλίου 1955. Ἡ ἐπανάστα-
ση πού ὅλοι περίμεναν ἀρχίζει. Οἱ
νέοι σπεύδουν ἀμέσως νά δηλώ-
σουν παρόντες  καί νά γίνουν
μέλη τῆς Ὀργάνωσης. Ἐκτελοῦν
μέ ἐνθουσιασμό τίς ἀποστολές
τους. Δέν σταματοῦν ὅμως νά
γράφουν. Ἀκόμη καί στά βουνά,
μέσα στά σκοτεινά κρησφύγετα,
ὑπό τό φῶς τῆς μαυρισμένης
λάμπας, τραγουδοῦν τόν Ἀγώνα
καί τόν πόθο τους γιά Ἕνωση.

Ὁ Ἀριστείδης Χαραλάμπους,
μαθητής τῆς Στ΄ Γυμνασίου ἀπό
τόν Πεδουλά, πού σκοτώθηκε τόν
Μάρτη τοῦ 1956, ὅταν ἐξερράγη
ἡ βόμβα πού ἐπιχειροῦσε νά ρί-

ξει ἐναντίον Βρε-

τανῶν στρατιωτῶν, μᾶς ἄφησε
κληρονομιά αὐτό τό ποίημα, τό
ὁποῖο καθρεφτίζει τήν ἀποφασι-
στικότητα καί τήν ἐπιθυμία του
γιά Ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα:

Οἱ εὐαίσθητες ψυχές τῶν παλ-
ληκαριῶν δέν μποροῦσαν νά μεί-
νουν ἀσυγκίνητες μπροστά στή
θυσία τῶν συναγωνιστῶν τους. Ὁ
Μιχαλάκης Παρίδης, τομεάρχης
Λάρνακας, συγκλονισμένος ἀπό
τή θυσία τοῦ ὑπαρχηγοῦ τῆς
Ὀργάνωσης, τοῦ Γρηγόρη Αὐξεν-
τίου, δημοσιεύει στό περιοδικό
Times of Cyprus, χρησιμοποιών-
τας ψευδώνυμο, ποίημα μέ τίτλο
«Ὠδή στόν Γρηγόρη Αὐξεντίου».
Ὁ ποιητής Κώστας Μόντης, τότε
ὑπεύθυνος τῆς λογοτεχνικῆς στή-
λης τοῦ περιοδικοῦ, δημοσίευσε
παράκληση στόν ἄγνωστο συγ-

γραφέα νά μήν ἐγκατα-
λείψει τήν ποίηση· τόση
ἐντύπωση τοῦ εἶχε κά-
νει ἡ Ὠδή! Δυστυχῶς,
ὅμως, ὅσο καί ἄν τό
ἐπιθυμοῦσε ὁ Πα-
ρίδης, δέν μπόρε-
σε νά τόν εἰσα-

τοῦ σπαθιοῦ σου ἡ λεπίδα.
Ἀπό σέ καρτεροῦμε

τή σκλαβιά  νά διώξης.
Ἀπό σένα,

ὤ! Κύπρος γλυκειά,
μέ τήν μάνα Ἑλλάδα νά

βρεθῆς ἀγκαλιά…
Μόνο λίγο ἀκόμα…

Ἕνας ἥλιος θά λάμψη
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κούσει. Μερικούς μῆνες ἀργότε-
ρα, στίς 27 Αὐγούστου 1958,
ἔπεσε νεκρός ἀπό τά πυρά τῶν
Ἄγγλων στό κρησφύγετό του στή
Βάβλα.

Ὁ Κυριάκος Μάτσης, μαθαί-
νοντας τή θυσία τῶν τεσσάρων
παλληκαριῶν στόν Ἀχυρώνα τοῦ
Λιοπετρίου, τούς ἀφιερώνει τό
ἑξῆς ποίημα:

Ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης
γράφει τό ἡρωικό τετράστιχο
στούς συναγωνιστές του πού βλέ-
πει νά θυσιάζονται. Οὐσιαστικά
εἶναι ἐπίγραμμα καί γιά τόν ἴδιο:

Δέν κάμπτεται ὅμως καί ἔχει
ἐπίγνωση πώς ἀνά πάσα στιγμή
μπορεῖ νά ἔρθει καί ἡ δική του
σειρά, ὅπως φαίνεται καί στό ποί-
ημα «Ὅποιον πάρει»:

Τήν ἴδια ὥρα, μέσα στίς Κεν-
τρικές Φυλακές καί τά Κρατητή-
ρια, οἱ Ἄγγλοι φυλακίζουν ἀγω-
νιστές σέ μία προσπάθεια νά
κάμψουν τήν ἀγωνιστικότητα τοῦ
λαοῦ. Μέ χίλια δύο βασανιστήρια
προσπαθοῦν νά σπάσουν τό ἠθι-
κό τῶν κρατουμένων. Αὐτή τήν
κατάσταση περιγράφει καί ὁ Μι-
χαλάκης Καραολής σέ ποίημα
πού ἔγραψε μέσ’ ἀπό τό κελί τοῦ
μελλοθανάτου:

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κι ἀπό τ’ ἀμάραντα τά λου-
λουδάκια ἀπό τά μαραμένα
στεφάνι πά στό μνῆμα σας 
θα πλέξω παλληκάρια.

Ἔχουν κι αὐτά τήν εὐωδιά,
ἔχουν καί κειά τήν χάρη,
μοιάζουνε μέ τά θρύψαλα 
πού στά ἐρείπια βρίσκεις

σά θύμησες καί σάν παλμό,
δροσοσταλίδες τοῦ ὄμορφου.

Κυνηγητές σταθήκατε,
ὤ ἀθάνατοι,

καί τῶν ἀμάραντων 
καί αὐτῶν πού μαράναν 
τά χέρια τοῦ δυνατοῦ.

Δώσατε στ’ ὄνειρο φτερό,
ἄτρομα παλληκάρια

λεβεντομάνων βύζαγμα,
θεριέματ’ ἄγριας λάβας
τρανῆς γενηᾶς καμάρια.

Τῶν ἀθανάτων τό κρασί
τό ’βρετε σεῖς καί πίνετε.

Ζωή γιά σᾶς κι ὁ Θάνατος 
κι ἀθάνατοι θά μείνετε.

Μπορεῖ σέ κάποια μάχη
γραμμένο ἡ μοίρα νά ’χη

νά μή γυρίσουμε.
Μά πᾶμε μέ καμάρι

καί λέμε «ὅποιον πάρει»,
καί θά νικήσουμε.

Τρομοκράτες αἱμοβόροι,
Ἄγγλοι ἄτιμα σκυλιά

μᾶς μαστίζουν τήν πατρίδα μέσ’
τή μαύρη τή σκλαβιά.

Ἄνανδρα μᾶς βασανίζουν,
μᾶς κτυπᾶνε μ’ ἀπονιά,

μέ κοπάνους, μέ μαστίγια,
γρόνθους, σίδερα, ραβδιά.
Τώρα στῶν μελλοθανάτων

μᾶς ἐβάλαν τά κελλιά
καί μᾶς βρίζουν, μᾶς ἐμπαί-
ζουν τά χαιρέκακα σκυλιά.

Τήν ἀγχόνη τους μᾶς δείχνουν
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Πολλά ἀπό τά ποιήματα τῶν
ἡρώων ἔχουν ἕναν ἀπαισιόδοξο
καί προφητικό τόνο. Ὁ Παλλη-
καρίδης λίγο πρίν ἀπό τή σύλλη-
ψή του, γράφει στόν πατέρα του
«οἱ φυλακές ἀπόψε μέ κα-
λοῦνε»… Ὁ Κυριάκος Μάτσης, τό
τελευταῖο φθινόπωρο τῆς ζωῆς
του (1958), γράφει μία σειρά ἀπό
μελαγχολικά ποιήματα, λές καί
τραγουδοῦσε τόν ἴδιο του τόν θά-
νατο. Σέ ἕνα ἀπό αὐτά, τό ὁποῖο
ἐπιγράφει «Παράξενο τό μίλημα
τῶν λουλουδιῶν πού σπέρνουνε
στούς τάφους», λέει:

Ἀπό τήν ἄλλη, ὁ Μιχαλάκης Κα-
ραολής γνώριζε πώς πλησιάζει ὁ
θάνατός του ὅταν ἔγραφε τούς τε-
λευταίους του στίχους. Ὁ μελλο-
θάνατος ἥρωας γράφει τό τελευ-
ταῖο του ποίημα μέ τίτλο «Τε-
λευταία νύχτα», λίγο πρίν τόν
ἀπαγχονισμό του στίς 10 Μαΐου
1956:

Λουλούδια πά στό μνῆμα μου
νά σπείρης θέλεις, τώρα
πού τῶν ἰδεῶν τό ἄνθισμα 
θάφτηκε μέσ’ τό χῶμα;

Σπεῖρε τα.
Πιό δυνατά θά πεταχτοῦν 
καί πιό ὄμορφα θά λάμπουν
σάν ἀπ’ τό χέρι σου,κυρά,
καλή φροντίδα θἄβρουν.

Κι ὅσο φουντώνει ἡ φυλλωσιά
καί πιό πολύ φυτρώνει 

τόσο καί πιό πολύ βαθιά
ἡ ρίζα τῶν θ’ ἁπλώνει,

ὥσπου νά φτάση στό κορμί,
κάτω πού θά σαπίζη,

πιό περισσά γιά νά τραφῆ 
καί πιό πολύ ν’ ἀνθίζει.

Ἔχε γειά γλυκειά Πατρίδα,
δουλωμένο μου νησί

τρανή πού ’χεις καί μεγάλη 
τήν ἀδούλωτη ψυχή.

Ἔχετε γειά λαγκάδια,
κάμποι, βουνά, βρυσοῦλες.
Ἔχετε γειά Κυπριόπουλα καί

’σεις Κυπριοποῦλες.

καί μᾶς λέν σαρκαστικά
πώς κελλί θά μᾶς ἀλλάξουν,

θά μᾶς πᾶν ἐκεῖ γοργά.
Αἶσχος Ἄγγλοι π’ ἁγνοεῖτε τήν

ἑλληνική καρδιά 
πού ζωή δέν λογιαριάζει γιά

νά βρῆ τήν Λευτεριά.
Τά Ἑλληνόπουλα δέν ξερουν

μόνο πῶς πρέπει νά ζοῦν
ξέρουν πῶς καί νά πεθαίνουν,

τήν πατρίδα νά τιμοῦν.
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Ἀντιμετώπισε ἀντρίκια τόν
θάνατο ὁ Καραολής, ὅπως καί
τόσα ἄλλα παλληκάρια τῆς Κύ-
πρου. Ἀπό ποῦ ὅμως ἀντλοῦσαν
δύναμη νά ἀντικρύσουν κατάμα-
τα τόν Χάρο; Ἀπό ποῦ ἀλλοῦ,
παρά ἀπό Ἐκεῖνον πού εἶναι ἡ
πηγή τῆς Ζωῆς! Γιατί νά φοβηθοῦν
τόν θάνατο ἀφοῦ γνώριζαν πῶς
θά τούς φέρει κοντά Του; Ἔχον-
τας ὡς στήριγμά τους τήν πίστη
τοῦ Χριστοῦ ἀνέλαβαν τόν τιτά-
νιο ἀγώνα γιά ἀποτίναξη τοῦ
ἀγγλικοῦ ζυγοῦ. Διότι ἦταν μέν
ἀγωνιστές, ὁραματιστές, ποιητές,
ἀλλά πάνω ἀπ’ ὅλα ἦταν Χρι-
στιανοί. Εἶχαν γαλουχηθεῖ μέ τόν
Θεῖο Λόγο ἀπό τήν κούνια τους.
Ἔμαθαν πώς σέ κάθε δύσκολη
στιγμή Αὐτός θά ἦταν τό ἀπο-
κούμπι τους, διότι τά ἀδύνατα γιά
τόν ἄνθρωπο εἶναι δυνατά γιά τόν
Θεό. Γι’ αὐτό καί μπόρεσαν νά
κατορθώσουν αὐτό πού ἀνθρω-
πίνως ἔμοιαζε ἀδύνατο, τήν ἀπε-
λευθέρωση τοῦ Νησιοῦ.

Ὁ Παλληκαρίδης εἶχε στήν τσέ-
πη τοῦ σακακιοῦ, πού τυχαία
ἄφησε στό κρησφύγετο τή νύχτα
τῆς σύλληψής του, μία εἰκόνα τοῦ
Χριστοῦ καί τήν Καινή Διαθήκη μέ
χειρόγραφη σημείωση «Εἶναι τιμή
σου ἄν τό κρατᾶς φυλακτό (τό
Εὐαγγέλιο) καί τό μελετᾶς κα-
θημερινά». Ἀκόμη καί μέσα ἀπό
τά ποιήματά του ἀφήνει νά φα-
νεῖ ἡ βαθιά του πίστη. Γράφει τά
πρῶτα Χριστούγεννα ὡς ἀντάρ-

της στό βουνό (1955) ἕνα ποίημα-
προσευχή πρός τόν νεογέννητο
Σωτήρα:

Ὁ Ἀνδρέας Κάρυος, ὁ ἕνας ἀπό
τούς τέσσερις τοῦ Λιοπετρίου,
ἐνόσω κρατοῦνταν στά κρατητή-
ρια τῆς Πύλας, γράφει μία μα-
κροσκελῆ ἐπιστολή πρός τή γυ-
ναίκα του. Στήν τελευταία σελί-
δα τῆς γράφει ἕνα ἐξαίσιο ποίημα,
σάν νά τήν παρηγορεῖ γιά τόν
ἐπερχόμενο, προσωρινό, χωρισμό
τους:

ΙΣΤΟΡΙΑ

Χριστέ μου! 
Νά,γονατιστός…
Σέ περιμένω! Ἔλα!

Εἶμαι καί ἐγώ ἕνας πιστός…
Ἔλα καί χαμογέλα…

[…]
Γιά Σένα θυσιάζομαι
καί γιά τήν Λευτεριά!

Κοντά στόν Πλάστη ἡ ζωή
θά ’ναι χαρά καί γέλια,

θά ξεχαστοῦν τά βάσανα ὁ
χωρισμός, τά τέλια.
Θά ζήσουμε χαρούμενα 

μέ τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη, 
καί θά δοξάζουμε μαζί 

τόν Ποιητή, τόν Κτίστη.
Σ’ αὐτόν θά καταφεύγουμε 
στή λύπη, στή χαρά μας,
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Αὐτοί ἦταν οἱ Ἀγωνιστές τῆς
ΕΟΚΑ. Ἦταν νέοι σάν κι ἐμᾶς,
ἦταν φίλαθλοι, ἀθλητές, ποιητές,
μαθητές, δάσκαλοι ἤ γεωργοί.
Ἦταν παιδιά μιᾶς γειτονιᾶς.
Ἦταν πρῶτα-πρῶτα ἥρωες τῆς
καθημερινότητας, ἀγωνιστές τῆς
κάθε μέρας. Ἔλεγαν τά ΝΑΙ καί
τά ΟΧΙ πού ἔπρεπε. Κάθε μέρα
ἦταν Ἕλληνες, κάθε μέρα Χρι-
στιανοί, κάθε μέρα Ἄνθρωποι,
κάθε μέρα πολεμοῦσαν τή σκλα-
βιά, κάθε μέρα ἦταν ἕτοιμοι νά
σκοτωθοῦν. Δέν ἐπεδίωξαν τόν
θάνατο. Δέν ἔτρεξαν αὐτοπροαι-

ρέτως στήν ἀγχόνη ἤ τή σφαίρα.
Ποθοῦσαν νά δοῦν τήν Κύπρο
ἐλεύθερη. Ἀγαποῦσαν τή ζωή,
ἀγαποῦσαν τήν Πατρίδα, τήν
Ἱστορία της, ἀγαποῦσαν τό χωριό
τους, τούς γονεῖς καί φίλους
τους. Ἀγαποῦσαν τή Γλώσσα μας
καί τήν Ποίηση. Ἀγαποῦσαν τήν
Ἐλευθερία. Δέν ἀγωνίζονταν γιά
τόν θάνατο, παρά γιά τή Ζωή. Γιά
μίαν ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ.

Ὕμνησαν τόν Θεό καί τήν
Ἐλευθερία ὄχι μόνο μέ τήν πέν-
να τους, ἀλλά καί μέ τήν ἴδια τους
τή ζωή, τήν ὁποία δέν δίστασαν
νά θυσιάσουν γιά τό καλό τοῦ τό-
που μας. Προβάλλουν σ’ ἐμᾶς σάν
φωτεινά παραδείγματα ἀγωνι-
στικότητας. Μπῆκαν μπροστά-
ρηδες στόν Ἀγώνα καί ἔγιναν
αὐτοί πρῶτα ἐλεύθεροι ἄνθρωποι,
πρίν ἐλευθερώσουν τήν Κύπρο.
Αὐτό πρέπει νά κάνουμε καί
ἐμεῖς σήμερα. Ὄχι νά περιμέ-
νουμε καθισμένοι στόν καναπέ τί
θά μᾶς φέρει ἡ μοίρα μας, ἀλλά
νά δημιουργήσουμε ἐμεῖς τό μέλ-
λον μας. Γίνεται! Μᾶς τό ἔδειξαν
οἱ νέοι τῆς ΕΟΚΑ. Ἐξάλλου δέν

θά εἴμαστε μόνοι… Προ-
παντός θά ἔχουμε στό

πλάι μας τόν Χριστό
καί τήν Παναγία πού
τόσο τούς βοήθη-
σαν κι αὐτούς!

θά εἶναι ὁ Προστάτης μας 
σ’ ἐμᾶς καί τά μωρά μας.
Μαζί θά προσευχόμαστε,

θά τόν παρακαλοῦμε.
Θά προσευχόμαστε κι οἱ τρεῖς

κάθε πρωί καί βράδυ
νά ’ν’ ὁ Χριστός μας Ὁδηγός

καί φάρος στό σκοτάδι.
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ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ

Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Κύπρου κ.κ. Χρυσοστό-

μου καί μέ πανηγυρικές ἐκδηλώ-
σεις μίας ἑβδομάδας (18-25 Μαρ-
τίου 2017) ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπι-

τροπή τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας
Χρυσελεούσης Στροβόλου θά ἑορ-
τάσει τή 200οστή ἐπέτειο ἀπό τή
συμπλήρωση τῶν ἔργων ἀνακαίνι-
σης τοῦ ναοῦ τῆς Χρυσελεούσης
καί τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου

Δρ Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου
Βυζαντινολόγου
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Γεωργίου ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο
Κύπρου Κυπριανό καί τόν ἐξά-
δελφό του Χατζησάββα Κυριακοῦ.

Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτασμῶν
ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή θά κυ-
κλοφορήσει τόν ἀναμνηστικό τόμο
«Ἡ Θεονύμφευτος Κόρη. Ἡ Πα-
ναγία Χρυσελεοῦσα Στροβόλου
καί τά κειμήλιά της», στόν ὁποῖο
παρατίθενται ἡ ἱστορία, ἡ ἀρχιτε-
κτονική καί τά κειμήλια τῶν ναῶν
τῆς ἐνορίας Χρυσελεούσης Στρο-
βόλου.

Ὁ ναός βρίσκεται στό κέντρο τῆς
ἱστορικῆς κωμόπολης τοῦ Στρο-
βόλου καί τιμᾶται στό Γενέσιο τῆς
Θεοτόκου (ἑορτάζει στίς 8 Σε-
πτεμβρίου). Ὁ ἀρχικός ναός κτί-
στηκε στίς ἀρχές τοῦ 13ου αἰῶνα
καί περιλαμβανόταν στό ἀνάκτο-
ρο τῶν Λουζινιανῶν βασιλιάδων
τῆς Κύπρου στόν Στρόβολο. Πρέ-
πει νά σημειωθεῖ ὅτι τό βασιλικό
ἔμβλημα τῶν Λουζινιᾶν τῆς Κύ-
πρου, ὁ ἐφορμῶν ἐστεμμένος λέ-
οντας, βρισκόταν ἐντοιχισμένο κον-
τά στό παράθυρο τοῦ ἱεροῦ.

Ὁ ναός διαμέσου τῶν αἰώνων
ὑπέστη μετασκευές καί δέχθηκε

προσθῆκες, οἱ ὁποῖες παραμόρ-
φωσαν τό ἀρχικό κτίσμα, ὅπως λ.χ.
οἱ ἐπεκτάσεις πού ἔγιναν τό 1817
ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ καί
τό 1950-52. Ὁ ἀρχικός ναός, τμῆμα
τοῦ ὁποίου σώζεται πίσω ἀπό τό
εἰκονοστάσιο τοῦ σημερινοῦ ναοῦ,
ἀνήκει σέ ἕναν ἐξαιρετικά σπάνιο
στήν Κύπρο ἀρχιτεκτονικό τύπο,
τόν τρίκογχο ἤ τετράκογχο ναό. Ὁ
ναός διακοσμήθηκε τόν 13ο καί τόν
16ο αἰῶνα μέ τοιχογραφίες. Ἰδι-
αιτέρως σημαντικές εἶναι οἱ τοι-
χογραφίες στόν τροῦλλο τοῦ ναοῦ
μέ τόν ὁλόσωμο Χριστό Παντο-
κράτορα, τήν Ἑτοιμασία τοῦ Θρό-
νου καί Προφῆτες πού χρονολο-
γοῦνται στόν 13ο αἰῶνα.

Μετά τήν κατάληψη τῆς Κύπρου
ἀπό τούς Τούρκους, τό 1571, ὁ Λα-
τινικός ναός περιῆλθε στά χέρια
τῶν Ὀρθοδόξων τῆς νήσου, ὅποτε
διαρρυθμίστηκε ἐσωτερικά καί
μετατράπηκε σέ Ὀρθόδοξη ἐκκλη-
σία.

Τό 1817 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύ-
πρου Κυπριανός, ὁ ὁποῖος κατα-
γόταν ἀπό τόν Στρόβολο, μέ τή
βοήθεια τοῦ ἐξαδέλφου του, Χα-
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τζησάββα Κυριακοῦ, προέβη σέ
ἐπέκταση καί ἐπισκευή τοῦ ναοῦ
πρός τά δυτικά πού ἔχει τή μορ-
φή τοῦ καμαροσκέπαστου. Στή ση-
μερινή μορφῆ ὁ ναός εἶναι μία τρί-
κλιτη καμαροσκέπαστη ἐκκλησία
μέ τροῦλλο.

Τό 1817, ἐπίσης, κτίστηκε τό πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανό
καί τόν ἐξάδελφό του, Χατζησάβ-
βα Κυριακοῦ, πλησίον τῆς ἐκκλη-
σίας τῆς Χρυσελεούσης, στά βο-
ρειοδυτικά. Ἐπειδή ὅμως ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος δέν εἶχε τή σχετική
ἄδεια γιά τό παρεκκλήσιο, γιά νά
μήν ἀντιληφθοῦν οἱ Τοῦρκοι τίς
ἐργασίες ἀνέγερσης, περιέφραξε
τόν γύρω χῶρο μέ ξηρούς θάμνους.
Ὅταν τελείωσε ἡ ἀνοικοδόμηση τοῦ
παρεκκλησίου, τόν Μάρτιο τοῦ
1817, σύμφωνα μέ τήν κτητορική
ἐπιγραφή πάνω ἀπό τή νότια
εἴσοδο, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπρια-
νός δωροδόκησε τούς Τούρκους γιά
νά μήν τό χαλάσουν, ἀλλά οὔτε νά
τοῦ προξενήσουν ζημιές.

Τό παρεκκλήσιο ἀνήκει στόν
ἀρχιτεκτονικό τύπο τοῦ μο-
νοχώρου καμαροσκέ-

παστου ναοῦ καί εἶναι κτισμένο
ἀπό μαλακό πωρόλιθο. Οἱ λίθοι
εἶναι ἀκανόνιστοι καί τά κενά με-
ταξύ τους γεμίζουν μέ μικρά κομ-
μάτια ἀπό τό ἴδιο πέτρωμα. Ἐσω-
τερικά στό νότιο τοῖχο τοῦ κυρίως
ναοῦ διασώζονται τοιχογραφίες
τοῦ ἁγίου Γεωργίου Δρακοντο-
κτόνου καί τοῦ Ἁγίου Παντελεή-
μονος, τοῦ 19ου αἰῶνα μέ μετα-
γενέστερες ἐπεμβάσεις.

Τό παρεκκλήσιο εἶναι κηρυγμέ-
νο ἀρχαῖο μνημεῖο πίνακα Β΄ καί
ἑορτάζει στίς 23 Ἀπριλίου, ὅταν τό
Πάσχα προηγηθεῖ, διαφορετικά ἡ
ἑορτή μεταφέρεται τή Δευτέρα
τῆς Διακαινησίμου.

Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή
θέλοντας νά τιμήσει τόν ἐθνοϊερο-
μάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανό
τέλεσε στίς 27 Ἀπριλίου 1930 τά
ἀποκαλυπτήρια τῆς μαρμάρινης
προτομῆς του στόν
αὔλειο χῶρο τοῦ
ναοῦ.

ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ



«Μόλις μπῆκα μέσα, μοῦ ἦρθε νά βάλω τόν σταυρό μου. Λές

καί ἤμουνα στήν ἐκκλησία. Ὅπου κι ἄν ἔστρεφα τά μάτια μου,

ἔβλεπα εἰκόνες. Τῆς Παναγίας, τοῦ Χριστοῦ, τῶν πολλῶν

ἁγίων, εἰκόνες στούς τοίχους, εἰκόνες στήν ὀροφή (αὐτές ἀργό-

τερα μάθαμε ὅτι τίς λένε τοιχογραφίες). Εἰκόνες μεγάλες καί

παλιές κυρίως, πού προκαλοῦσαν δέος. Τά εἴχαμε πεῖ ἀπό πρίν στήν

τάξη: Στό μουσεῖο εἴμαστε ἥσυχοι καί δέν ἀγγίζουμε τά ἐκθέ-

ματα. Μά ἐδῶ δέ χρειάζεται νά μᾶς βάλουν κανόνες. Ὁ χῶρος

μέ τό περιεχόμενό του δέν ἀφήνουν πολλά περιθώρια γιά ὁμι-

λίες ἤ ἀταξίες. Ἀφοῦ καί μετά πού ἀρχίσαμε τό ἐκπαιδευτικό πρό-

γραμμα, ἤμαστε διστακτικοί ὅταν ἡ δασκάλα μᾶς ζητοῦσε νά ἀπαν-

τήσουμε στίς ἐρωτήσεις της. Νιώθαμε ὅτι δέν κάνει νά μιλᾶμε

ἐκεῖ μέσα.
Οὔπς, μοῦ εἴχε κάνει τόση ἐντύπωση αὐτό, πού ξέχασα νά πῶ

τά βασικά. Τήν προηγούμενη βδομάδα εἴχαμε πάει μέ τό σχολεῖο

ἐκπαιδευτική ἐπίσκεψη στό Βυζαντινό Μουσεῖο στή Λευκωσία.

Βρίσκεται στό «Ἵδρυμα Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄» στήν αὐλή τῆς

Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἐκεῖ φιλοξενοῦνται ἔργα βυζαντινῆς τέχνης

ἀπό ὅλη τήν Κύπρο. Καί μία καί στήν ἱστορία φέτος κάνουμε γιά

τό Βυζάντιο, ἡ δασκάλα μᾶς κανόνισε νά πᾶμε ἐκεῖ γιά νά κάνουμε

ἕνα ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Κάναμε πρῶτα μία βόλτα μόνοι μας καί στή συνέχεια μᾶς πα-

ρέλαβε μία ἄλλη δασκάλα, μᾶς ἔδωσε ἀπό ἕνα βιβλιαράκι καί ἀρχί-

σαμε τήν περιδιάβαση στό μουσεῖο ἀκολουθώντας τίς κίτρινες καί

κόκκινες πατοῦσες στό πάτωμα. Περάσαμε ἀπό πολλές εἰκόνες, ἀλλά

σταθήκαμε μόνο σέ μερικές. Πρῶτα στούς Ἁγίους Γεώργιο καί Μάμα.

Αὐτοί οἱ δύο ἅγιοι εἰκονί-

Ἑλένης Ἀναστασίου
Ἐκπαιδευτικοῦ
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ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ

ζονται μαζί μέ ζῶα, ἕναν δράκο κι ἕνα λιοντάρι. Πῶς κατάφερναν

οἱ ἅγιοι νά ἐξημερώνουν ἤ νά ἐλέγχουν τά ζῶα ὅσο ἄγρια ἤ ἐπι-

κίνδυνα κι ἄν ἦταν..; Εἶναι γιά νά ἀπορεῖ κανείς. Ἀλλά πάλι... Πί-

στευαν τόσο πολύ στόν Χριστό πού τούς ἔδινε δύναμη καί χάρη

νά κάνουν πράγματα πού δέ χωρᾶνε στό ἀνθρώπινο μυαλό.

Μετά ἀκολουθήσαμε τή διαδρομή τῆς Κανακαριᾶς, ἔτσι τήν

ὀνόμαζε τό βιβλιαράκι μας. Κι ἐκεῖ γνωρίσαμε εἰκόνες τῆς Πα-

ναγίας. Μία εἶναι βέβαια ἡ Παναγία – τόνισε ἡ κυρία – ἀλλά παίρ-

νει πολλά ὀνόματα, γιατί ἔκανε πολλά θαύματα καί τήν τιμοῦν

σέ πολλούς ναούς, πόλεις καί χωριά. Ἀπό αὐτά παίρνει καί τά ὀνό-

ματά της. Μάθαμε ὅμως καί γιά μία ξεχωριστή ἐκκλησία τῆς Πα-

ναγίας στήν κατεχόμενη Κύπρο μας, τήν Παναγία Κανακαριά. Στό

μουσεῖο ἔχει τά ψηφιδωτά πού ἔβγαλαν οἱ κατακτητές μέ τή βία

ἀπό τήν ἁψίδα τῆς ἐκκλησίας μετά τήν εἰσβολή τοῦ 1974 καί

τά πούλησαν στό ἐξωτερικό. Μετά ἀπό δικαστική μάχη, τά ψηφιδωτά

ἐπέστρεψαν στήν Κύπρο καί βρίσκονται στό μουσεῖο. Μακάρι νά

ἐπιστρέψουν σύντομα στόν πραγματικό τους χῶρο καί νά βρίσκονται

ἐκεῖ μέ ἀσφάλεια.
Μετά τό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα, εἶδα μέ ἄλλο τρόπο τίς εἰκό-

νες πού ἐπεξεργαστήκαμε. Ἡ ὑπεύθυνη δασκάλα μᾶς ἔμαθε τί νά προ-

σέχουμε καί πῶς νά μελετοῦμε μία εἰκόνα. Θά ἤθελα νά ξαναπάω

στό Βυζαντινό Μουσεῖο, νά δῶ καί τίς ἄλλες εἰκόνες καί τίς τοι-

χογραφίες μέ περισσότερη προσοχή, τώρα πού ξέρω τόν τρόπο. Θά

πάω μέ τούς γονεῖς μου. Εἶμαι σίγουρος ὅτι θά τούς ἀρέσει κι αὐτούς».

Μπράβο, Γιάννη μου! 
Ἡ ἔκθεσή σου εἶναι μία πολύ καλή περιγραφή τοῦ μουσείου.
Χαίρομαι πού σοῦ ἄρεσε ἡ ἐπίσκεψή μας.
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«Νά δοξάζεται τό ὄνομα
τοῦ Κυρίου μας καί νά
ὠφελοῦνται ψυχές». Ἔχον-
τας ὡς ἐπίκεντρo τοῦ πο-
νήματός του αὐτή τήν ἀνα-
φορά, ὁ Ἀθανάσιος Κα-
τιγκᾶς, συγγραφέας τῶν
δύο ὁμότιτλων βιβλίων:
«Τά δάκρυα τῆς μετα-
νοίας», ἐπιδιώκει νά φα-
νερώσει στόν πρόλογο
τόν λόγο συγγραφῆς
τους, δηλαδή τή σύνδεση
μεταξύ τῆς δόξας τοῦ

Θεοῦ καί τήν ὠφέλεια
τῶν ψυχῶν. Κι ὅταν μέσα ἀπό τά ἔργα μας δο-
ξάζεται τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας, τότε καί μόνο
ὠφελούμαστε πραγματικά.

Ὁ Ἀθανάσιος Κατιγκᾶς, ἀπό τή Θεσσαλονίκη, τα-
ξιτζής στό ἐπάγγελμα, μᾶς διηγεῖται συνομιλίες μέ
πελάτες, οἱ ὁποῖες λαμβάνουν χώρα ἐντός τοῦ ταξί,
καθιστώντας μας μέ αὐτό τόν τρόπο συνεπιβάτες
στίς κοῦρσες του καί στίς ἐμπειρίες ζωῆς. Μερι-
κές ἱστορίες ἴσως νά μήν ἔχουν συνέχεια, μετά τήν
πρώτη γνωριμία, ἀλλά καί αὐτή ἀπό μόνη της εἶναι
μία σημαντική καί καθοριστική πνευματική ἐπα-
φή, ἡ ὁποία δύναται νά συμβάλει στήν προσπά-
θεια τοῦ ἀνθρώπου γιά τή σωτηρία.

Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ βιβλίου του, ὁ συγ-
γραφέας μᾶς παρουσιάζει τόν τρόπο πού κάποι-
ες φορές ἐπιλέγει ὁ Θεός γιά νά ἐνεργεῖ. Μέσα ἀπό
ἀνθρώπους, πολλές φορές ξένους, ἀναμένοντας τή
δική μας ἀνταπόκριση γιά νά εὐλογήσει. Καί ἐκεῖ
πού δέν τό περιμένεις καί εἶσαι ἐκτός τομέα, ἔρχε-
ται «κλήση» ἀπό τό «κέντρο» καί ἐκτελεῖς «δρο-
μολόγιο», τό ὁποῖο καθοδηγεῖ καί ἐξυπηρετεῖ τήν
ὠφέλεια τοῦ «πελάτη». Γιατί πίσω ἀπό κάθε «πε-
λάτη» καί κάθε «ὁδηγό», κρύβεται ἡ Χάρη τοῦ



79ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Θεοῦ, ἡ ὁποία περιμένει τόν ἄνθρω-
πο στήν ἀφετηρία, γιά νά ὁδηγηθεῖ
στόν ἕνα καί μοναδικό σκοπό, τῆς
σωτηρίας του. Χαρακτηριστικά ὁ
Ἀθανάσιος Κατιγκᾶς σχολιάζει:
«ὅπου Θεός βούλεται… νικᾶται φύ-
σεως τάξις».

Εἶναι ἔντονη ἡ θεμελίωση τῶν
ἐμπειριῶν του πού καταγράφει
στήν Ἁγία Γραφή (Παλαιά καί
Καινή Διαθήκη), ἀλλά καί γενικό-
τερα στόν λόγο τῆς Ἐκκλησίας καί
τόν πλοῦτο τῆς λατρείας της. Τό
πρῶτο βιβλίο, χωρί-
ζεται σέ ἔξι κεφά-
λαια, τά ὁποῖα τιτ-
λοφοροῦνται μέ
ὀνόματα ἀρετῶν
καί Μυστηρίων,
ἐνῶ στό δεύτερο
βιβλίο, ὁ συγγρα-
φέας ἀρκεῖται σέ
δύο κεφάλαια.
Ὅλα μαζί τά
(ὀκτώ) κεφάλαια,
σάν ἀρχή καί κα-

τάληξη ταυτόχρονα γιά τήν ὄγδοη
ἡμέρα τῆς νέας ζωῆς καί ἀνακαί-
νισης τῶν ὅλων, ἐπαληθεύουν τόν
τίτλο τῶν δύο βιβλίων καί ὑπάρ-
χουν ὡς βασικοί πυλῶνες πρός τή
σωτήρια ὁδό τῆς μετάνοιας.

Τό Βιβλιοπωλεῖο «Φωτοδότες»
Λτδ ἔχει ἀναλάβει τήν κεντρική διά-
θεση τῶν δύο βιβλίων τοῦ Ἀθανά-
σιου Κατιγκᾶ στήν Κύπρο, τά
ὁποία συνιστοῦν ἀξιόλογη ἐργασία,
καταγραφῆς γνήσιων πνευματικῶν
ἐμπειριών ἑνός ταξιτζή.

Καλή ἀνάγνωση!

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» Λτδ.
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Ὁ ναὸς τῆς Παναγίας
Χρυσελεούσης Στροβόλου
κτίστηκε τὸν 13ο αἰῶνα
καὶ περιλαμβανόταν στὸ
ἐξοχικὸ ἀνάκτορο τῶν
Λουζινιανῶν βασιλιάδων
τῆς Κύπρου. Ἀπὸ τὸν
ἐσωτερικὸ διάκοσμο τοῦ
ναοῦ ξεχωρίζουν οἱ τοι-
χογραφίες στὸν τροῦλλο
μὲ τὸν ὁλόσωμο Χριστὸ
Παντοκράτορα, τὴν Ἑτοι-
μασία τοῦ Θρόνου καὶ
Προφῆτες, οἱ ὁποῖες  χρο-
νολογοῦνται στὰ τέλη τοῦ
13ου αἰῶνα. Τὸ 1817 ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου
Κυπριανός, ὁ ὁποῖος κα-
ταγόταν ἀπὸ τὸν Στρό-
βολο, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ
ἐξαδέλφου του, Χατζη-
σάββα Κυριακοῦ, προέβη
σὲ ἐπέκταση τοῦ ναοῦ
πρὸς τὰ δυτικά. Στὴ ση-
μερινὴ μορφὴ ὁ ναὸς εἶναι
μία τρίκλιτη καμαροσκέ-
παστη ἐκκλησία μὲ
τροῦλλο.

Χριστόδουλος 
Χατζηχριστοδούλου


