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a
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ,  13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Πανιερώτατοι, κύριε Πρέσβυ, κύριε Υπουργέ, εκλεκτοί εισηγητές, αγα-
πητοί μου, 

Η Ιστορία, ως η αντιβασιλίδα των Επιστημών, και ως η εξόχως Παιδα-
γωγική των λαών Επιστήμη μάς διδάσκει να μελετούμε το ιστορικό γίγνεσθαι 
των λαών, να αξιολογούμε πρόσωπα και γεγονότα και με πνεύμα νηφάλιο και 
αντικειμενικό να εξάγουμε τα ιστορικά μας πορίσματα και διδάγματα. 

Η Ιστορία όσο πιο μεγάλο χρονικό βάθος έχει τόσο πιο πολύ βοηθεί 
τον μελετητής της να γίνει σοφότερος και ωριμότερος στην κριτική του 
αξιολόγηση και στην αποτίμηση των ηγετικών προσωπικοτήτων. Παράλληλα 
δε, αποβαίνει  και πηγή πολιτικού φρονηματισμού.

Εμείς οι Έλληνες μπορούμε  να καυχηθούμε ότι έχουμε μια βαθύριζη και 
ατίμητη σε περιεχόμενο ιστορία, μέσω της οποίας θα μπορούσαμε να είχαμε 
και την ανάλογη ιστορική παιδεία και μνήμη∙ αναρωτιέμαι όμως, αν πετύχαμε 
να έχουμε και ισοδύναμη ιστορική μνήμη και συνείδηση. Και διερωτώμαι, 
συχνά - πυκνά, αν η εύχυμη και πολύκαρπη ιστορία μας απέβη, παράλληλα, 
για μας και πηγή εθνικού φρονηματισμού.

Αν το επιτυγχάναμε τούτο, ασφαλέστατα, θα μπορούσαμε να καλλιεργή-
σουμε σε πολύ υψηλό βαθμό και τις πολλαπλές αρετές, που ως λαός 
έχουμε και να οδηγούσαμε τις έννοιες της Πατρίδας, της Ελευθερίας και 
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της πνευματικής μας προόδου σε πολύ υψηλά επίπεδα. Και ο λαός μας θα 
ακολουθούσε την ανιούσα πορεία των ιστορικών του υποχρεώσεων και θα 
καρποφορούσε σ’ όλους τους πνευματικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς 
του τομείς. Ο δε Ελληνισμός, και ως ιδέα και ως πολιτική αυθυπαρξία, θα 
αναδεικνυόταν ο πνευματικός και πολιτικός ταγός της Ενωμένης Ευρώπης. 
Ένα ζηλευτό υπόδειγμα για μίμηση!

Σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγείτο σε  εμφυλίους πολέμους και σε  
εγκληματικές δολοφονίες, όπως αυτήν του  κλυτοφεγγούς και κλυτοτέχνου 
οιακοστρόφου της πολιτικής, του εθνομάρτυρα της αναγεννώμενης Ελλάδας, 
Ιωάννη Καποδίστρια.

Αγαπητοί μου, 

Είθισται να λέγεται ότι η πολιτική φθείρει τον άνθρωπο. Τούτο όμως, 
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ισχύσει για την πιο δυναμική και ηθική  
πολιτική προσωπικότητα, που ανέδειξε ο νεότερος Ελληνισμός, τον Ιωάννη 
Καποδίστρια. Ο ευσυνείδητος αυτός Έλληνας  όχι μόνο δεν συμβιβάστηκε 
ποτέ με τις διαχρονικές  ηθικές  και χριστιανικές του  αρχές, αλλά μέσα από 
την κάμινο του πυρός των προβλημάτων, που αντιμετώπιζε και μέσα από 
τον δυσώδη οχετό των ανυπόστατων συκοφαντιών και μηχανορραφιών, που 
υφαίνονταν  καθημερινώς εναντίο του, και τις οποίες γνώριζε, καλλιέργησε 
την ψυχοσύνθεσή του ακόμη περισσότερο και αναδείχτηκε στη συνείδησή μας, 
και ως ο άγιος της Πολιτικής, όπως  είναι το θέμα του συνεδρίου της ΠΕΕΘ.

Τούτο θα το διαπιστώσουμε, αν μελετήσουμε την όλη βιοτή του. 
Πολύ εύκολα θα σχηματίσουμε τη βεβαιότητα ότι στην πολυκύμαντη ζωή 
του υπήρξε ένας γνήσιος ΕΛΛΗΝΑΣ και ένας λαμπρός ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ 
διακατεχόμενος πάντοτε από το πνεύμα της προσφοράς και της αυτοθυσίας! 

Ενδεικτικά, ας αναφέρω τρία πολύ μικρά αποσπάσματα από τα κείμενά 
του, στα οποία εμφαίνεται η λεπταίσθητη και εξαγιασμένη ψυχή του, καθώς 
και η συνειδητή του πορεία προς τον δικό του Γολγοθά και την Αυτοθυσία.   

Από την πρώτη ημέρα που πάτησε τα αιματοπότιστα χώματα της πολυ-
φίλητής του Ελλάδας συνάντησε παντού  καπνίζοντα ερείπια… παντού 
ορφανά και μαυροφορεμένες μάνες… παντού πληγωμένους και πειναλέους 
αγωνιστές... Πουθενά δεν υπήρχε  ένα σχολείο, ένα ορφανοτροφείο… παντού 
επλανάτο  ο πόνος, η οδύνη,  ο οδυρμός τού θανάτου και τού πολέμου. 
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Ιδού πως περιγράφει  ο ίδιος την επάνοδό του στην Πατρίδα. 

«…εἶδα πολλὰ εἰς τὴν ζωή μου. Ἀλλὰ σὰν τὸ θέαμα, ὅταν ἔφτασα ἐδῶ 
στην Αἴγινα, δεν εἶδα παράμοιο ποτέ μου. Καὶ εἴθε νὰ μὴν τὸ ἴδῃ ἄλλος… 
Γυναῖκες ἀναμαλλιάρες, ἄνδρες μὲ λαβωματιὲς πολέμου, ὀρφανὰ γδυτά, 
κατεβασμένα ἀπὸ τὶς σπηλιές. Τὸ συναπάντημά μου δέν ἦταν φωνὴ χαρᾶς 
ἀλλὰ θρῆνος.

 Ἡ γῆ ἐβρέχετο ἀπὸ δάκρυα...  ἐβρέχετο ἡ μυρτιὰ καὶ ἡ δάφνη τοῦ 
στολισμένου δρόμου ἀπὸ τὸν γιαλὸ μέχρι τὴν Ἐκκλησία. Ἀνατρίχιαζα... μοῦ  
ἔτρεμαν τὰ γόνατα. Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΟΥ ΕΣΧΙΖΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 
ΜΟΥ. Μαυροφορεμένες Μάνες, Γέροντες μοῦ ζητοῦσαν νὰ ἀναστήσω τοὺς 
ἀποθαμένους τους. Μανάδες μοῦ ἔδειχναν εἰς τὸ βυζὶ τὰ παιδιὰ τους καὶ μοῦ 
ἔλεγαν νὰ τὰ ζήσω καὶ ὅτι δὲν τοὺς ἀπέμειναν παρὰ ἐκεῖνα καὶ ἐγώ…».

Όμως, ο οτρηρός αγωνιστής και οραματιστής δεν έχασε το θάρρος του 
ούτε και λιποψύχησε μπροστά στο πέλαγος των ευθυνών του. «…οὐδείς 
ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ’ ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εὔθετός 
ἐστιν» ( Λουκ. 9,62) εἰς τὴν διακονίαν τῆς Ἑλλάδος. Γι’ αυτό, με πίστη στον 
Θεό και στον εαυτό του, «ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων» επιδόθηκε με ζήλο στο έργο 
της οικοδομής, της  αναδημιουργίας και απελευθέρωσης και της υπόλοιπης 
Ελλάδας.

Αλήθεια, αφού ήταν «σοφός αρχιτέκτων» πάνω σε  ποια θεμέλια ο οξύνους 
και διορατικός αυτός πολιτικός θέλησε να θεμελιώσει την αναγεννώμενη 
Ελλάδα;

Ας ακούσουμε τον ίδιο σ’ ένα πολύ συγκινητικό  διάλογό του με τον 
Γεώργιο Μαυρομιχάλη, τον μελλοντικό δολοφόνο του. 

«Υἱὲ τοῦ Μαυρομιχάλη, ἐγὼ σὲ ἀγαπῶ, ὅθεν καὶ σοῦ ἀνοίγω τὴν καρδία 
μου… ὡς ψάρι εἰς τὸ δίκτυο σπαράζει εἰς πολλοὺς κινδύνους ἀκόμη ἡ 
ἑλληνικὴ ἐλευθερία… Ὅμως ἐγὼ δεν ἀπελπίζομαι… ΠΡΟΤΙΜΩ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΣΚΗΠΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ ΠΑΡΑ ΑΛΛΟ. Ο ΘΕΟΣ 
ΜΟΥ ΤΟ’ ΔΩΣΕ. ΤΟ ΠΑΙΡΝΩ. ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ…  Ὅ,τι ἔχω, 
ζωή, περιουσία, φιλίες εἰς τὴν Εὐρώπη, κεφάλαια γνώσεων… τ’ ἀφιερώνω ὅλα 
εἰς τὴν κοινὴν Πατρίδα.   Ἂς ὑψώσω τὸ μεγαλεῖο της, ὥστε ὅποιος θελήσει, 
δυσκόλως νὰ τὸ ταπεινώσει, διότι ὅταν εἶναι στερεωμένον εἰς τὰς ῥίζας τῆς 
ΑΡΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ…». 
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 Αυτός, αγαπητοί μου, ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας! Άνθρωπος 
τής πίστεως προς τον Θεό, της χριστιανικής Αρετής  και των  ευγενικών 
οραματισμών για μια Ελλάδα  την οποία ήθελε «στερεωμένη πάνω εις τας 
ρίζας τής Αρετής».

 Η πιο πάνω παρακαταθήκη - και ιστορικό χρέος για όλους μας – 
αποτελούσε ένα βίωμα για τον πρώτο κλυτόνουν κυβερνήτη και μεγάλο 
πολιτικό τής σκλαβωμένης ακόμα Ελλάδας. Το απέδειξε  με τη βιοτή του, 
αγωνιζόμενος νυχθημερόν για την ελευθερία της, την πρόοδό της, το 
μεγαλείο της, θυσιάζοντας, τέλος  και τη ζωή του για να την στερεώσει στις 
ρίζες των διαχρονικών  της Αρετών!

Ακόμη πιο εκπληκτικό είναι και τούτο. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ανέβαινε  
συνειδητά τον Γολγοθά των παθών του, καθ’ ην στιγμή δεχόταν έντονες τις 
πιέσεις και τις παρακλήσεις τού νέου δυναμικού Τσάρου τής Ρωσίας Νικολάου 
τού Α΄ να αναλάβει και πάλιν το Υπουργείο των Εξωτερικών.

Έγραφε στον φίλο του βαρώνο Fon Gagern:

«Ὁ Τσάρος (Νικόλαος Α΄) μοῦ προσφέρει πάλιν τὸ Ὑπουργεῖο (Ἐξω-
τερικῶν). Ἀλλὰ ἀπάντησα ὅτι ἐπειδὴ εἰς τὰ Συμβούλια αὐτοῦ θὰ ΕΙΜΑΙ 
ΜΟΝΟΝ ΕΛΛΗΝ, προτιμότερον εἶναι νὰ μένω ΕΛΛΗΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. 
Εὑρίσκομαι εἰς λίαν δυσάρεστον θέσιν. Εἰς μὲν τὸ Λονδῖνο μὲ ὑποθέτουν 
Ῥῶσον, εἰς δὲ τὴν Πετρούπολιν Ἀγγλομανή…».

Αλήθεια, πώς να σχολιάσουμε την ελληνοπρεπή αυτή απάντηση; Όταν 
ενώπιόν σου ανοίγονται οι δρόμοι τής δόξας, του μεγαλείου, του πλούτου, 
των τιμών κ.λ.π. και συ επιλέγεις τον Γολγοθά τού πόνου και των δακρύων,  
επειδή  επιθυμείς να παραμείνεις ΕΛΛΗΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, όταν αποποιείσαι 
τα ύπατα αξιώματα τού κόσμου και συ παραμένεις ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΣ» εν μέσω επίβουλων αδελφών, προτιμώντας «ΤΟ 
ΣΚΗΠΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ» από τις βασιλικές 
περγαμηνές,  τότε η μόνη αποτίμηση στην οποία δικαιούμαστε να προβούμε, 
είναι να παραπέμψουμε στα διαχρονικά λόγια τού Κυρίου:

«…ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων 
{αὑτοῦ}∙ ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν… θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον 
καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ 
πρόβατα…  ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι 
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ὑπὸ τῶν ἐμῶν,  καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ 
τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων» (Ιω. 10, 11-16). 

Και όντως. Ο μάρτυρας τής Ελλάδας και του Χριστού Ιωάννης  
Καποδίστριας έθηκε την ψυχήν αυτού υπέρ τού Ελληνισμού, στις 27 
Σεπτεμβρίου 1831,  ημέρα Κυριακή, την ώρα που μετέβαινε στην Εκκλησία 
τού Αγίου Σπυρίδωνος, στο Ναύπλιο, για να συμμετάσχει, όπως έπραττε κάθε 
Κυριακή, στο  μυστήριο τής Αγάπης του Χριστού, της Θείας Ευχαριστίας.

Οι σφαίρες των δολοφόνων του, τού αφαίρεσαν βέβαια τη ζωή, αλλά η 
ιστορική μας συνείδηση τον κατέταξε  όχι μόνο ανάμεσα στους ΜΕΓΑΛΟΥΣ 
ΑΝΔΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙ- 
ΤΙΚΗΣ.

Και αυτός, ακόμα, ο φοβερός μισέλλην, που μισούσε θανάσιμα τον Καπο-
δίστρια και τον πολεμούσε παντοιοτρόπως, ο Μέττερνιχ, αναλογιζόμενος το 
μέγεθος της ιστορικής απώλειας, όχι μόνο για τον Ελληνισμό αλλά και για 
την ανθρωπότητα είπεν  επιγραμματικά:

«Ο μόνος αντίπαλος που δύσκολα ηττάται είναι ο απόλυτα έντιμος 
άνθρωπος. Και τέτοιος ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας».

Και όντως. Ο πρώτος Κυβερνήτης τής Ελλάδας, ο γόνος της Ελληνο-
κύπριας Αδαμαντίνης Χριστοδούλου Γονέμη, Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε 
ένα αληθινό πρότυπο αγωνιστικότητας, αυταπαρνήσεως και ηρωισμού! 
Υπήρξε ένα αληθινό πρότυπο φιλοπονίας, ταπεινοφροσύνης και αυτοθυσίας! 
Υπήρξε ένα αληθινό πρότυπο τού Ελληνικού Μέτρου, τού Εύ Αγωνίζεσθαι, 
των ιστορικών οραματισμών,  και ιδιαίτερα τής χριστιανικής Αρετής, η οποία 
πληρούται στον νόμο της Αγάπης και της  Αυτοθυσίας! 

Σήμερα,  εκφράζουμε χρεωστικώς τα αισθήματα τού θαυμασμού μας  για 
τα όσα υπέρ του Ελληνισμού με αγάπη πολλή και περισσή προσέφερε. 

Καθήκον μας είναι να του απονείμουμε τον «πρέποντα ἔπαινον» για 
τα όσα «πολυειδῶς καὶ πολυτρόπως» έπαθε, ακολουθώντας συνειδητά την 
πορεία του εθνικού του Γολγοθά, για την Ανάσταση της Ελλάδας.

Και χρέος ιερό έχουμε, να μιμηθούμε βιωματικά  τον κλυτόκαρπο αυτόν 
ΑΓΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, τον Ιωάννη Καποδίστρια, διότι πάρα πολύ ορθά 
έχει λεχθεί ότι «ΤΙΜΗ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ». Και ο Ιωάννης 
Καποδίστριας υπήρξε όντως, ένας μάρτυρας τής Ελλάδας!                                   
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Με αυτές τις χρεωστικές σκέψεις εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια 
προς την Π.Ε.Ε.Θ. για το έργο που επιτελεί, προς τους εκλεκτούς εισηγητές 
και προς όλους όσοι εκοπίασαν για την επιτυχία του θεολογικού αυτού 
Συνεδρίου. 

                                                      Διάπυρος προς Κύριο ευχέτης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΥΤΟΚΑΡΠΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.



ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ 

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

«ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ»

F
ΚΑΣΤΡΟ, 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018                                               

Είναι, νομίζω, δικαιολογημένη η συγκίνηση που μας διακατέχει αυτή 
τη στιγμή, αφού πατούμε εδώ που και ο Απόστολος Παύλος επάτησε. 

Εδώ, στο λιμάνι απ’ όπου «ἀναχθεὶς ἀπὸ τῆς Πάφου ἦλθεν εἰς Πέργην τῆς 
Παμφυλίας» (Πράξ. 13,13), αφού προηγουμένως είχε κηρύξει το Ευαγγέλιο 
στους προγόνους μας.

Νιώθω πως με την Έκθεση «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου», που 
εγκαινιάζουμε σήμερα και η οποία αναφέρεται στη ζωή και τη δράση του 
Αποστόλου Παύλου, εκπληρώνουμε ένα ελάχιστο χρέος προς Εκείνον, που 
μας απάλλαξε από την πλάνη της ειδωλολατρίας και μας οδήγησε στη γνώση 
του αληθινού Θεού.

Ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο «Νεάπολις» και τον καθηγητή  κ. Γεώργιο 
Γεωργή για τον κόπο τους στη διοργάνωση της Έκθεσης. Η πρωτοβουλία 
για την έκθεση ήταν κοινή, Μητρόπολης Πάφου και Πανεπιστημίου 
«Νεάπολις», μέσα στα πλαίσια του «Πάφος 2017». Τα έξοδα καλύπτονται 
από τη Μητρόπολη και ο κόπος της διοργάνωσης από το Πανεπιστήμιο. 
Είμαι σίγουρος ότι η Έκθεση, που θα φιλοξενηθεί μόνιμα, από τον ερχόμενο 
μήνα στις αίθουσες του δευτέρου ορόφου του Εκκλησιαστικού Μουσείου της 
Πάφου, στη Γεροσκήπου, θα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα από τα σχολεία της 
Πάφου αλλά και από ξένους περιηγητές.

Κάθε επισκέπτης θα παρακολουθήσει στην Έκθεση, σαν σε κινημα-
τογραφική ταινία, τη ζωή του Παύλου, από τη γέννησή του μέχρι και τον 
αποκεφαλισμό του. Θα τον ακολουθήσει στα πρώτα του βήματα στην 
Ταρσό, στις σπουδές του στον Γαμαλιήλ, στη μεταστροφή του στον δρόμο 
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προς τη Δαμασκό, στην ίδρυση των κατά τόπους Εκκλησιών. Μεγάλο μέρος 
της Έκθεσης είναι αφιερωμένο, φυσικά, στην επίσκεψη του στην Κύπρο, και 
ιδιαίτερα στην Πάφο.

Εύλογα, χαιρόμαστε γιατί θα δοθεί η ευκαιρία στους πιστούς μας να 
αναπολήσουν την ιστορία μας, να συνειδητοποιήσουν τη βαρύτητα και 
τη σημασία εκείνης της επίσκεψης και να συναισθανθούν το χρέος της 
διατήρησης της παρακαταθήκης του Μεγάλου Αποστόλου στον τόπο μας.

Ο Χριστιανισμός έγινε αυτό που έγινε, και εξακολουθεί να είναι ακόμη, για 
την πνευματική ζωή της Ευρώπης και του άλλου κόσμου, όπου ακτινοβολεί ο 
Ευρωπαϊκός πολιτισμός, χάρις στη μεγαλοφυή ερμηνεία που έδωσε σ’ αυτόν και 
στο κήρυγμά του ο Παύλος, ο γεμάτος πάθος Ιουδαίος αυτός της διασποράς,  
ο Ρωμαίος πολίτης με τη βαθιά θρησκευτική ψυχή και την πλούσια ελληνική 
παιδεία.

Χείμαρρος σε ορμή και ατρόμητος σε αγωνιστικότητα, δεν ορρωδεί προ 
ουδενός. Ουδέν εγκόσμιον δύναται να τον χωρίσει από τον Χριστό, μετά το 
«πλῆγμα» της Χάριτος που τον πέτυχε πορευόμενον προς τη Δαμασκό.

Κύπρος, Μικρά Ασία, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κόρινθος, Ρώμη, συγκλονί-
στηκαν από το κήρυγμά του. Αιωνόβιες θρησκευτικές πεποιθήσεις εσείσθησαν 
εκ θεμελίων και μεταβλήθηκαν σε ερείπια∙ και ένας νέος κόσμος, με τις 
Εκκλησίες του Χριστού, που ιδρύθηκαν από αυτόν, εγκαθιδρύθηκε σ’ όλο τον 
τότε Ελληνορωμαϊκό κόσμο.

Τα μέσα που διέθετε, μηδαμινά. Προχωρεί με μόνα εφόδια την πήρα και τη 
ράβδο του. Η υγεία του είναι επισφαλής, γι’ αυτό κι έχει ανάγκη της διαρκούς 
συνοδίας «Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ». Τα οικονομικά του ανύπαρκτα∙ γι’ αυτό και πρέπει 
να εργάζεται τα βράδια, ως σκηνοποιός, για να εξοικονομεί τα προς συντήρησή 
του. Η ιουδαϊκή καταγωγή του είναι πηγή υποψίας και προκατάληψης, λόγω 
του αντισημιτισμού της εποχής του∙ συγχρόνως, όμως, και αφορμή μίσους για 
τους Ιουδαίους, που έβλεπαν στο πρόσωπό του τον αποστάτη, που θα άλλαζε 
τα ήθη και τα έθιμά τους, που θα κατέλυε τη θρησκεία τους.

Δύο τα κύρια προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Παύλος 
και τα οποία αντιμετώπισε αποτελεσματικά. Από τη μια μεριά ο Ιουδαϊκός 
Νόμος, που με τα αλύγιστα θέσμιά του, έφραζε τον δρόμο στη νέα θρησκεία. 
Κι από την άλλη η διανόηση του φθίνοντος ελληνισμού, που απαιτούσε με 
την περίτεχνη διαλεκτική  της, να εξηγήσει τα πάντα με τη λογική.
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Απέναντι στον Ιουδαϊσμό ο Παύλος διακηρύσσει ότι ο άνθρωπος 
ανδρώθηκε πια ψυχικά και δεν του χρειάζεται η νηπιακή τροφή της Παλαιάς 
Διαθήκης. Με το αίμα του Χριστού γράφτηκε μια Νέα Διαθήκη και αυτή 
έρχεται τώρα να τον θρέψει. Τα ίδιο δυναμικός και κατηγορηματικός είναι 
και προς τη φθίνουσα ελληνική διανόηση. Γράφει στους Κορινθίους ότι αντί 
της φλύαρης σοφίας του κόσμου τούτου, αυτός ευαγγελίζεται τη μωρία του 
Σταυρού,  που προσφέρει τη λύτρωση στον άνθρωπο, πράγμα πιο ουσιαστικό 
από την πειθώ της λογικής και  τη γλωσσική ευφράδεια.

Ο χρόνος και ο αμείλικτος νόμος της φθοράς ανέτρεψαν, από τότε, τα 
πάντα. Η μνήμη του Παύλου, όμως, υψώνεται πέραν της λήθης και του χρόνου∙ 
και υπενθυμίζει συνειρμικά σ’ όλους τους λαούς και το όνομα της Πάφου, ως 
της πρώτης Ευρωπαϊκής πόλης, που δέχτηκε τον Χριστιανισμό.

Εκείνο που μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους για την Παύλεια χριστιανική 
καταγωγή μας, δεν είναι το ότι πρώτοι στην Ευρώπη και πρώτοι, μετά τη 
μείζονα Παλαιστίνη, δεχθήκαμε τον Χριστιανισμό. Είναι ο λόγος για τον 
οποίο είχαμε αυτή την πρώιμη Αποστολική επίσκεψη. Κι αυτός δεν ήταν 
μόνον, ή κυρίως, η γεωγραφική εγγύτητα της Κύπρου προς την Παλαιστίνη. 
Ούτε κι η Κυπριακή καταγωγή του Βαρνάβα. Ήταν, κυρίως, η Ελληνική 
καταγωγή μας, το ελληνικό ιστορικό υπόβαθρο της νήσου μας.

Κάτοχος ο Παύλος της ελληνικής παιδείας, εκτίμησε τις δυνατότητες 
της. Πίστεψε, και δεν διαψεύστηκε, ότι με την ελληνική γλώσσα και διά της 
ελληνικής σοφίας θα διαδιδόταν στα έθνη το ευαγγελικό φως. Γι’ αυτό και, μετά 
την απόφασή του να στραφεί προς τα Έθνη, δεν αναζητεί άλλους λαούς και 
άλλη διανόηση. Απευθύνθηκε στους Έλληνες, με πρώτους τους Έλληνες της 
Κύπρου. Κι ενώ εκείνος κλήθηκε έξω της Δαμασκού «τῆ  ἑβραΐδι  διαλέκτῳ» 
προς θεογνωσία, ο ίδιος κάλεσε τα έθνη «φωνῇ ἑλληνίδι». Ανέδειξε την 
ελληνική γλώσσα στολισμό της αληθείας, αφού δι’ αυτής  εξέφρασε τον λόγο 
του Θεού, και την  κατέστησε μόνιμο όργανο παγχριστιανικής συνεννόησης.

Επαναλαμβάνω πως έχω την πεποίθηση ότι με την Έκθεση, που 
εγκαινιάζουμε σήμερα, θα μας δοθεί η ευκαιρία να εκτιμήσουμε καλύτερα 
τη μορφή του Αποστόλου Πύλου του «πάντων ἀνθρώπων ἀμείνονος» κατά 
τον Χρυσόστομο, του αναδειχθέντος εις τη Χριστιανική Ιστορία «Πρώτου 
μετὰ τὸν  Ἕνα», και ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουμε το χρέος για τη 
διαφύλαξη, πάση θυσία, του χριστιανικού και ελληνικού χαρακτήρα του 
τόπου μας.
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Ευχαριστώ και πάλιν το Πανεπιστήμιο «Νεάπολις», τον κ. Γεωργή  με 
τους συνεργάτες του, για τον μεγάλο κόπο στον οποίο υποβλήθηκαν. 
Ευχαριστώ, ιδιαίτερα, και τον Μακαριώτατο, ο οποίος παρά το βεβαρυμένο 
του πρόγραμμα ευχαρίστως απεδέχθη την πρόσκλησή μας για  να  τελέσει τα 
εγκαίνια της Έκθεσης. Ευχαριστώ κι όλους εσάς, οι οποίοι με την παρουσία 
σας τιμάτε, όχι τους διοργανωτές, αλλά τον μεγάλο Απόστολό μας.  



ΠΤΥΧΕΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Ζ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΑΦ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ἡ σημερινή ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν  τριῶν μεγίστων φωστήρων 
τῆς τρισηλίου Θεότητος, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου 
καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, προστατῶν τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας 
μας, μᾶς δίνει τή δυνατότητα νά ἐντρυφήσουμε στή θεόπνευστη διδασκαλία 
τους καί νά ἀντλήσουμε διδάγματα, γιά θέματα πού ἀπασχολοῦν σήμερα ὅλους 
μας καί ἀποτελοῦν ἐπίκαιρες προκλήσεις γιά τήν προοπτική τοῦ ἀνθρώπου· 
προοπτική πού, κατά τή χριστιανική διδασκαλία, ἀναπτύσεται στά ὅρια τοῦ 
κόσμου, ἀλλά ὀφείλει νά τά ὑπερβαίνει. 

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἔζησαν σέ ἐποχή μεταβατική, ὅπου ὁ ἀρχαῖος κόσμος 
ἔδυε καί στό πνευματικό στερέωμα ἀνέτελλε ὁ Χριστιανισμός. Στή μετάβαση 
αὐτή, πού ἀσφαλῶς δέν πραγματοποιήθηκε χωρίς πνευματικές συγκρούσεις, 
ἡ συμβολή τῶν τριῶν Πατέρων ἦταν καθοριστική. Ἄριστοι γνῶστες 
τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας, πού προηγήθηκε τῆς χριστιανικῆς 
διδασκαλίας, ἀλλά καί ἀποδέκτες τῆς θείας Ἀποκαλύψεως καί φορεῖς τῆς 
θείας Χάριτος, κατόρθωσαν νά ἀπαντήσουν στά ὑπαρξιακά καί κοσμολογικά 
προβλήματα τῶν φιλοσοφικῶν ρευμάτων τῆς ἐποχῆς τους. Γι᾿ αὐτό ἡ ἱστορία 
δίκαια τούς ἔχει καταγράψει ὡς Μεγάλους οἰκουμενικούς διδασκάλους καί 
ἔχει ἐπισημάνει τά κύρια χαρακτηριστικά τῆς προσωπικότητας τοῦ καθενός 
χωριστά. Ὁ Μέγας Βασίλειος χαρακτηρίζεται «καύχημα τῆς Ἐκκλησίας καί 
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ἔνθεος τῆς οἰκουμένης φωστήρ», κατέχοντας ὅλη τή γνώση τῆς ἐποχῆς του, 
θεολόγος, φιλόσοφος, νομικός, φυσιοδίφης, ἰατρός, ρήτορας, μουσικός κ.ἄ. 
Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος χαρακτηρίζεται «θεοφόρος διδάσκαλος, θεῖον τοῦ 
Χριστοῦ στόμα, μέγας ἐν θεολογίᾳ καί ταύτης ἐπώνυμος, θεολόγος μετά τόν 
ἕτερον», καί κατά τόν ὑμνογράφο τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὁ «διατεμών τόν τοῦ 
γράμματος γνόφον καί ἐκεῖθεν τό ὑπέρτερον φῶς τῆς φωτοχυσίας δεξάμενος», 
φιλόσοφος, ρήτορας καί ποιητής ἀρχαϊκῶν στίχων. Καί τέλος ὁ Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος, πού ἄσκησε βαθύτατη ἐπίδραση στήν Ἐκκλησία καί θεωρή- 
θηκε «ὑποφήτης τῶν τοῦ Θεοῦ ἀπορρήτων, θεοφόρος, πάνσοφος, θεό-
πνευστον ὄργανον, θεορρήμων, χρυσορρήμων, χρυσῆ λύρα τοῦ πνεύματος», 
ἐγκωμιάζεται ἀπό τον ὑμνωδό τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἑξῆς: «Φῶς τοῦ κόσμου τῷ 
κόσμῳ φαίνει. Ἅλας τῆς γῆς τήν γῆν ἡδύνει. Ξύλον ζωῆς, ἀθανασίας καρπούς 
προβάλλεται ὁ χρυσοῦς ἅγιος».

Δέν εἶναι λοιπόν τυχαῖο, ὅτι αὐτοί οἱ ἄνδρες κατόρθωσαν μέ τά συγ-
γράμματά τους νά προβάλουν τή δυναμικότητα τόσο τῆς χριστιανικῆς 
ἀλήθειας ὅσο καί τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος. Ἡ προσέγγιση τῶν δύο 
αὐτῶν πνευματικῶν μεγεθῶν δέν ἦταν εὔκολη· οἱ διωγμοί, οἱ ἀγριότητες, οἱ 
θανατώσεις, οἱ θηριοσπαράξεις καί κάθε εἴδους ταλαιπωρίες τῶν Χριστιανῶν, 
πού ἦταν τότε καθημερινό φαινόμενο,  διαμόρφωσαν δύο διαφορετικούς 
κόσμους, δύο διαφορετικές θρησκευτικές καταστάσεις, πού διαπνέονταν ἀπό 
τά πιστεύω τους: τῶν Ἐθνικῶν, δηλαδή, καί τῶν Χριστιανῶν, μέ κύριο γνώρισμά 
τους τήν ἀδιαλλαξία. Καί ἀπό τίς δύο πλευρές ἐπιστρατεύθηκαν οἱ καλύτεροι 
διανοητές, οἱ ὁποῖοι προσπάθησαν νά προβάλουν μέ ἰδιαίτερη ἐπιμονή τίς 
θέσεις τους. Ἰδιαίτερη σημασία στόν ἀγώνα αὐτό ἔχουν οἱ προϋποθέσεις  τοῦ 
ἐγχειρήματός τους. Οἱ μέν Ἐθνικοί βασίζονταν στή φιλοσοφική σκέψη τῶν 
ἀρχαίων Ἑλλήνων, πού τούς ἔδινε πλεῖστα ὅσα ἐπιχειρήματα γιά νά στηρίξουν 
τίς ἀπόψεις τους, οἱ δέ Χριστιανοί βασίζονταν στήν ἀπόλυτη πίστη στήν 
ὀρθότητα τῶν θέσεών τους, ὡς προερχόμενες ἀπό τή θεία Ἀποκάλυψη· ἡ ἀρχή 
τους ἦταν «δεῖ πιστεῦσαι πρῶτον εἶτα μαθεῖν», καί ἡ ἀρχή αὐτή συνέβαλε ὄχι 
μόνο στήν ἀρχική ἐπιβίωσή τους, ἀλλά καί στόν τελικό θρίαμβό τους. Οἱ δύο 
αὐτές προϋποθέσεις θά ἀποτελέσουν ἔκτοτε τούς διαφορετικούς τρόπους 
μέ τούς ὁποίους προσεγγίζουν ἡ θύραθεν καί ἡ χριστιανική γραμματεία τά 
θεολογικά, ἀνθρωπολογικά, κοινωνικά κ. ἄ. θέματα.

Θά ἀναφέρουμε μόνο δύο χαρακτηριστικούς ἐκπροσώπους τοῦ Β΄ αἰώνα, 
τόν πλατωνικό φιλόσοφο Κέλσο καί τόν χριστιανό φιλόσοφο Ἰουστῖνο.  
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Ὁ Κέλσος μέ τό ἔργο του «Ἀληθής Λόγος» (178-180 μ.Χ.), στρέφεται κατά 
τῶν Χριστιανῶν. Γνώριζε τήν Ἁγία Γραφή, τήν ἀπολογητική γραμματεία ἀλλά 
καί τίς συνθῆκες τῆς ζωῆς τῶν Χριστιανῶν, καί τούς κατηγορεῖ γιά ἀμάθεια, 
σκοταδισμό καί φανατισμό. Κατηγορεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς ἀπατεώνα, 
θεωρεῖ παράλογο τό γεγονός τῆς θείας Σαρκώσεως καί ἀρνεῖται τήν 
Ἀνάσταση καί τήν πραγματικότητα των θαυμάτων. Στόν Κέλσο ἐκ μέρους τῶν 
Χριστιανῶν ἀπάντησε ὁ πολύς Ὠριγένης (185-254 μ.Χ.) μέ τό ἔργο του «Κατά 
Κέλσου», στό ὁποῖο διασώζεται κατά τό μεγαλύτερο μέρος τό προαναφερθέν 
ἀντιχριστιανικό ἔργο τοῦ Κέλσου. Ὁ Ὠριγένης, ἕνας ἀπό τούς γονιμότερους 
ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς τῶν πρώτων αἰώνων, ἀναιρεῖ τίς κατηγορίες τοῦ 
Κέλσου ἔχοντας ὡς κεντρικό ἄξονα τό θέμα τῆς θεότητας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἀξιοσημείωτο, ὅμως ὡς πρός τή στάση του ἔναντι τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς 
φιλοσοφίας εἶναι ὅτι, ἀναφερόμενος στήν πνευματική τελείωση, διακρίνει 
τρεῖς γνωστικές δυνάμεις, τήν πίστη, τή γνώση καί τή σοφία: «Ἡ θεία τοίνυν 
σοφία, ἑτέρα οὖσα τῆς πίστεως, πρῶτόν ἐστι τῶν καλουμένων χαρισμάτων 
τοῦ Θεοῦ, καί μετ’ ἐκείνην δεύτερον... ἡ καλουμένη γνώσις· καί τρίτον... 
ἡ πίστις». Μάλιστα τή σοφία τή διακρίνει σέ ἀνθρώπινη καί θεία. Λέγει 
σχετικά: «Λοιπόν, σύμφωνα μέ αὐτά, ἡ μέν εἶναι θεϊκή, ἡ δέ ἀνθρώπινη. Καί 
ἡ μέν ἀνθρώπινη εἶναι ἐκείνη πού ὀνομάζουμε φιλοσοφία τοῦ κόσμου, ἡ 
ὁποία εἶναι μωρία γιά τόν Θεό. Ἡ δέ θεϊκή -διαφορετική ἀπό τήν ἀνθρώπινη- 
ἔρχεται, ἄν εἶναι πράγματι θεϊκή, κατά χάριν καί ὡς δῶρο Θεοῦ, σ’ ἐκείνους πού 
κατέστησαν τόν ἑαυτό τους κατάλληλο νά τή λάβουν, καί μάλιστα σ᾿ ἐκείνους 
πού -μέ τό  νά ἔχουν κατανοήσει τή διαφορά καθεμιᾶς ἀπό τίς δύο (αὐτές) 
σοφίες πρός τήν ἄλλη- λέγουν στήν προσευχή τους: “Κἄν γάρ τις τέλειος 
ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων, τῆς ἀπό σοῦ σοφίας ἀπούσης εἰς οὐδέν λογισθήσεται” 
(Σοφία Σολομῶντος 9,6)»  Καί ἡ πίστη, συνεχίζει, εἶναι παράδοση στόν Θεό 
καί ἰδιαίτερα στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, γιατί ἡ πίστη πρέπει νά ἀναφέρεται 
σέ πρόσωπο καί ὄχι σέ ὄνομα. Μέ τό ἔργο αὐτό, ἀλλά καί γενικότερα μέ τό 
σύνολο τοῦ μεγαλειώδους ἔργου του, ὁ Ὠριγένης συνέβαλε στήν προσέγγιση 
τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας μέ τή χριστιανική διδασκαλία καί ἐπηρέασε 
πολλούς ἀπό τούς μεταγενέστερους χριστιανούς συγγραφεῖς. Εἶναι πολύ 
χαρακτηριστικό ὅτι οἱ δύο ἀπό τούς τιμώμενους σήμερα Ἱεράρχες, ὁ Γρηγόριος 
ὁ Θεολόγος καί ὁ Βασίλειος ὁ Μέγας, παρά τίς θεολογικές παρεκκλίσεις του, 
τά σφάλματα καί τίς κακοδοξίες του, ἐκτίμησαν τόν ἄνδρα καί τό ἔργο του καί 
συνέταξαν ἀνθολόγιο σπουδαίων κειμένων του, χρήσιμων γιά τήν Ἐκκλησία, 
τήν περίφημη Φιλοκαλία τοῦ Ὠριγένους.
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Ὁ χριστιανός φιλόσοφος καί ἀπολογητής Ἰουστῖνος (110-165), ἀποτελεῖ 
κλασικό παράδειγμα φιλοσόφου πού μεταστράφηκε στόν Χριστιανισμό καί 
ἔθεσε ὡς σκοπό τῆς ζωῆς του νά προβάλει τόν ἀληθινό τύπο τοῦ φιλοσόφου, 
πού δέν μποροῦσε νά εἶναι ἄλλος ἀπό τόν χριστιανό φιλόσοφο. Ὁ πυρήνας 
τῆς διδασκαλίας του ἦταν ἡ ἀντιπαραβολή φιλοσοφίας καί Χριστιανισμοῦ. 
Ὑποστήριζε ὅτι ὁ ἀνθρώπινος λόγος ἔχει τή δυνατότητα, ἔστω καί ἀτελῶς, νά 
προσεγγίσει τήν ἀλήθεια. Ἡ ἀλήθεια βρίσκεται στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, 
ὁ ὁποῖος, ὡς αὐτοαλήθεια, καί πρίν τή σάρκωσή Του ἐνεργοῦσε ὡς ἀλήθεια, 
καί γι’ αὐτό οἱ ἄνθρωποι πρό Χριστοῦ, ὅπως οἱ φιλόσοφοι καί οἱ πατριάρχες 
καί προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, δέν ἦσαν ἐκτός Χριστοῦ· «οἱ μετά τοῦ 
λόγου βιώσαντες, Χριστιανοί εἰσί κἄν ἄθεοι ἐνομίσθησαν». Μέ τή διαφορά 
ὅμως ὅτι στούς ἄνδρες τῆς Π.Δ. ἡ ἀλήθεια ἐμφανιζόταν διά τοῦ Πνεύματος, 
ἐνῶ στούς Ἐθνικούς διά τοῦ «σπερματικοῦ λόγου» καί ἑπομένως ἀτελέστερη. 
Οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι, μεταξύ αὐτῶν καί ὁ Πλάτων, δέν ἑρμήνευσαν σωστά τή 
σπερματική ἀλήθεια καί γι’ αὐτό ἔσφαλαν σέ πολλά σημεῖα. Συγκεκριμένα γιά 
τόν Πλάτωνα, στόν ὁποῖο εἶχε ἰδιαίτερη προτίμηση, ἀναφέρει «οὐκ ἀλλότριά 
ἐστι τά Πλάτωνος διδάγματα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ’ οὐκ ἔστι ὅμοια, ὥσπερ τά 
τῶν ἄλλων Στωικῶν τε καί ποιητῶν καί συγγραφέων. Ἕκαστος γάρ τις ἀπό 
μέρους τοῦ σπερματικοῦ θείου λόγου τό συγγενές ὁρῶν καλῶς ἐφθέξατο». 

Ἡ προσπάθεια τοῦ Ἰουστίνου, καίτοι ἀτελής, ἀποτελεῖ μία πρώτη σοβαρή 
ἀπόπειρα, μιά προδρομική θά λέγαμε προσπάθεια, νά συμπορευθοῦν ὁ Χρι-
στιανισμός καί ἡ ἑλληνική φιλοσοφία. Καί τό παράδειγμά του βρῆκε ἀπήχηση 
σέ πολλούς μεταγενέστερους, ὁ ἀγώνας τῶν ὁποίων συνίστατο κυρίως στό νά 
καταδείξουν ὅτι τό ἀντικείμενο τῆς λατρείας τους, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, δέν ἦταν 
πρόσωπο κτιστό ἄλλά ἄκτιστο.

Ἡ προσφορά ὅσων ἐπιδίωξαν τήν προσέγγιση Χριστιανισμοῦ καί ἀρχαίας 
ἑλληνικῆς φιλοσοφίας κατά τούς πρώτους τρεῖς αἰῶνες, βρῆκε τή δικαίωσή 
της στά πρόσωπα τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί ἰδιαίτερα 
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι μέ τή μετριοπάθεια, τή σύνεση, ἀλλά καί  τή 
βαθιά γνώση τῆς φιλοσοφίας καί τῆς θεολογίας πέτυχαν τή συνεργασία τῆς 
ἑλληνικῆς φιλοσοφίας μέ τή χριστιανική θεολογία, πάντοτε ὅμως πρός ὄφελος 
τῆς δεύτερης. Ὁ σκοπός τους δέν ἦταν ἁπλῶς ἡ ἀνοχή ἤ καί συνεργασία 
τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ πνεύματος μέ τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά 
τό πῶς θά ἐκφρασθεῖ καλύτερα ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας· καί ὡς γνήσιοι 
διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας κατάλαβαν ὅτι ἡ ἀλήθεια πρέπει νά κατανοηθεῖ 
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καί νά ἐκφρασθεῖ μέ τίς δομές τῆς ἐποχῆς τους. Ἔτσι τό ἐγχείρημά τους νά 
μιλήσουν γιά τή χριστιανική πίστη μέ φιλοσοφικούς ὅρους, δηλαδή κάνοντας 
χρήση τῆς θύραθεν παιδείας, ἐξέφραζε μία ἀναγκαιότητα τῆς ἐποχῆς τους, 
ἡ ὁποία ἀποτέλεσε τό ἔνδυμα, τό ἐξωτερικό περικάλυμμα, τό μέσο πρός 
συγκρότηση τῆς ἐπιχειρηματολογίας τους γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ δόγματος καί 
τήν ἔκφραση τῆς νέας διδασκαλίας καί τίποτε περισσότερο. Γνώριζαν καλά 
τή δυσκολία τοῦ ἐγχειρήματος αὐτοῦ, ἀφοῦ ζοῦσαν τήν πραγματικότητα 
τῆς πόλωσης μεταξύ ἐκείνων πού ἀπέρριπταν τήνθύραθεν παιδεία καί 
αὐτῶν πού τή ὑπερτιμοῦσαν, καί δέν ἀγνοοῦσαν ὅτι τό ἐγχείρημά τους θά 
παρεξηγεῖτο. Ἔτσι ὁ Μέγας Βασίλειος στά ἔργα του «Πρός τούς νέους, ὅπως 
ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων», στήν «Ἑξαήμερο» καί «Εἰς τό πρόσεχε 
σεαυτῷ» θέτει τό πρόβλημα καί δέν διστάζει νά καταδικάσει ἐμμέσως πλήν 
σαφῶς ὅσους ἀπέρριπταν τή θύραθεν παιδεία, συμβάλλοντας στήν ἐκτόνωση 
τῆς πόλωσης. Τό σπουδαιότερο, ὅμως, εἶναι ὅτι στά ἔργα του αὐτά κάνει 
σαφή διάκριση μεταξύ τῆς ἀλήθειας τῆς ἀνθρώπινης σοφίας, ἀφενός, καί τῆς 
ἀποκεκαλυμμένης θείας ἀλήθειας, ἀφετέρου. Μελετώντας κανείς τά θεολογικά 
κείμενα τοῦ Μ. Βασιλείου καί τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου διαπιστώνει ὅτι 
στήν πραγματικότητα μιλοῦν γιά διπλή γνώση: τή φυσική γνώση καί τήν 
ὑπερφυσική ἤ πνευματική γνώση. Ἡ πρώτη εἶναι τοῦ κόσμου, ἀσχολεῖται μέ τή 
γνώση τῶν ὄντων καί στηρίζεται στή διάνοια καί τή σπουδή· ἡ δεύτερη εἶναι 
θεία, ἀσχολεῖται μέ τή γνώση τοῦ Θεοῦ καί στηρίζεται στή θεία Ἀποκάλυψη 
καί τό φωτισμό τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἡ διδασκαλία τους αὐτή ἐπέδρασε 
σέ πολλούς μεταγενέστερους Πατέρες καί ἰδιαίτερα στόν ἅγιο Γρηγόριο τόν 
Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος δέκα περίπου αἰῶνες ἀργότερα  ἀνέπτυξε συστηματικότερα 
τά περί «διττῆς γνώσεως».

Μέριμνα καί ἀγωνία καί τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν πῶς ἡ ἀλήθεια πού 
ἐξέφραζαν θά ἦταν ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, καί δέν θά μεταστοιχειωνόταν σέ 
φιλοσοφία. Ὡς πρός αὐτό εἶχαν παράδειγμά τους τόν Ἀπόστολο Παῦλο· 
μάλιστα ὁ ἱερός Χρυσόστομος θεωρεῖ τή χρήση τῶν ἐθνικῶν ποιητῶν ἐκ 
μέρους τοῦ Ἀποστόλου ὡς τήν καλύτερη ἱεραποστολική μέθοδο ὄχι μόνο 
γιά τήν προσέγγιση τῶν ἐθνικῶν, ἀλλά καί γιά τή  διάδοση τῆς χριστιανικῆς 
θεολογίας. Ἄλλωστε ἡ πεποίθησή του αὐτή, μέ τήν ὁποία συμφωνοῦν καί 
οἱ ἄλλοι δύο ἅγιοι Ἱεράρχες, ἐκφράσθηκε μέ τά λόγια του «πᾶσα ἡ περί τήν 
ἔξωθεν σοφίαν σπουδή ἀθρόως ἐπί τά θεῖα μετενήνεκτο λόγια». Γι’ αὐτό δέν 
εἶναι παράδοξο ὅτι ἡ σκέψη τους περί δικαίου, ἱστορίας, πολιτείας καθώς καί 
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ἡ χρήση παρομοιώσεων, εἰκόνων καί ἐκφράσεων ἐνθυμίζουν τόν Πλάτωνα.  
Ὁ Χρυσόστομος δέν δίστασε νά ἐξάρει ὅ,τι θετικό ἔβλεπε στή ζωή καί τή σκέψη 
τῶν Ἑλλήνων, ὅπως τήν περιφρόνηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, τή γενναία στάση 
τους ἀπέναντι στό θάνατο, τήν πίστη τους σέ μετά θάνατον ζωή καί σέ κρίση. 
Πολύ οὐσιαστικό εἶναι ἐπίσης ὅτι ἡ χρήση τῆς φιλοσοφικῆς ὁρολογίας βοήθησε 
τά μέγιστα στή διατύπωση τῆς Τριαδολογίας, δηλαδή τῆς καθαυτό θεολογίας· 
οἱ φιλοσοφικοί ὅροι «ἕν», «δυάς», «οὐσία», «ὑπόστασις», «ἐνέργεια» κ. ἄ., μέσα 
ἀπό τή διασταλτική καί διαφορετική ἑρμηνεία τῶν τριῶν Πατέρων, ἔλαβαν 
νέο περιεχόμενο μέ τήν ὀρθή διατύπωση «μία φύσις, τρεῖς ὑποστάσεις», «εἷς 
κατά τήν οὐσία, τρεῖς κατά τάς ὑποστάσεις». Μέ αὐτούς τούς βραχεῖς ἀλλά 
πλήρεις σέ περιεχόμενο ὅρους τέθηκε ἡ βάση τῆς ὀρθόδοξης τριαδολογικῆς 
θεολογίας καί δόθηκε ἡ καλύτερη ἔκφραση τοῦ θείου μυστηρίου ὅσο αὐτό 
εἶναι ἐφικτό στήν ἀνθρώπινη γλώσσα. Εἶναι πολύ χαρακτηριστικό ὅτι ἕνας 
ἀπό τούς μεγαλύτερους θεολόγους τοῦ Κ΄ αἰώνα, ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, 
ἀναφερόμενος στή σύνδεση Χριστιανισμοῦ καί Ἑλληνισμοῦ λέγει: «Ὁ Ἑλ-
ληνισμός ἔχει ἀποκτήσει αἰώνιον χαρακτῆρα μέσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἔχει 
ἐνσωματωθῆ εἰς τήν σάρκα της· ἔχει γίνει αἰωνία κατηγορία τῆς χριστιανικῆς 
ὑπάρξεως... Ὅταν δέ ὁ θεολόγος ἀρχίζῃ νά πιστεύῃ ὅτι αἱ ἑλληνικαί κατηγορίαι 
ἔχουν ξεπερασθῆ, αὐτό σημαίνει ἁπλούστατα ὅτι ὁ ἴδιος ἔχει ἐξέλθει ἀπό τόν 
ρυθμόν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς».

Παρά ταῦτα δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ὅπως καί ὅλοι 
οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, τήρησαν πολεμική ἐνίοτε δέ καί εἰρωνική 
στάση ἔναντι τῶν ἀρχαίων ἑλλήνων φιλοσόφων· καί ἀσφαλῶς δέν πρόκειται 
περί ἀσυνεποῦς στάσεως, ἀλλά περί ἐκλεκτικῆς. Ἄλλωστε δέν πρέπει νά 
λησμονοῦμε  ὅτι ἦσαν χριστιανοί ποιμένες, πού ἀγρυπνοῦσαν γιά τό ποίμνιό 
τους καί ὁπωσδήποτε δέν ἤθελαν νά ἐπαναβιώσει ὁ Ἐθνισμός μέσω τῆς 
φιλοσοφίας, ὅπως ἐπεχειρήθηκε ἀπό τήν κίνηση τοῦ Νεοπλατωνισμοῦ, πού 
εἶχε τήν τάση νά μετατραπεῖ σέ θρησκεία, καί ἀπό τήν ἀναδιοργάνωση τοῦ 
εἰδωλολατρικοῦ θρησκεύματος ἀπό τόν αὐτοκράτορα Ἰουλιανό κ. ἄ. 

Ὅλα ὅσα ἤδη ἀναφέραμε ἀποτελοῦν ἕνα μικρό δεῖγμα τῆς συμβολῆς 
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στή σύζευξη Ἑλληνισμοῦ  καί Χριστιανισμοῦ  καί στή 
μετάβαση ἀπό τήν κοινωνία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων στήν νέα χριστιανική 
κοινωνία. Ζώντας σ’ αὐτή τή νέα κοινωνία οἱ τρεῖς μεγάλοι Πατέρες, ὡς 
γνήσιοι ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἀναδείχθηκαν διδάσκαλοι ὄχι 
μόνο σέ θεωρητικοδογματικό ἐπίπεδο ἀλλά καί σέ κοινωνικό, διότι ἡ ἀγάπη 



19ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

τους γιά τόν Θεό, τόν ἄνθρωπο καί τήν Ἐκκλησία, μέσα στήν ὁποία ζεῖ καί 
πορεύεται πρός τόν Θεό ὁ ἄνθρωπος, δέν ἦταν δυνατό νά τούς ἀφήσει 
ἀδιάφορους. Ἡ ἀδικία, ὁ πόνος, ἡ κακοπάθεια, ἡ φτώχεια, ἡ ἀνασφάλεια, 
ἡ πλεονεξία, ἡ ἀπληστία, καί κάθε εἴδους ἀνθρώπινη ἀνάγκη καί ἀδυναμία, 
ἀποτέλεσαν τό κέντρο τῆς σκέψης τους καί τῆς φροντίδας γιά τό ποίμνιό τους. 
Βασιζόμενοι στή θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μίλησαν γιά τά πρακτικά ζητήματα 
τῆς καθημερινῆς ζωῆς καί τά ἀνθρώπινα πάθη, ὄχι μόνο γιά νά μεταφέρουν 
τίς γνώσεις ὡς πρός τίς ἀρχές τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά 
κυρίως γιά νά μπορέσουν νά ζήσουν οἱ ἄνθρωποι τήν ἀληθινή κοινωνία πού 
προσφέρει ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία Του, δηλαδή τήν πνευματική κοινωνία 
μέ τόν Χριστό, πού δίνει νέες προοπτικές στίς μεταξύ τῶν ἀνθρώπων σχέσεις. 

Τά προβλήματα τοῦ πλούτου, τῆς φτώχειας καί τῆς ἐλεημοσύνης ἀπα-
σχόλησαν τήν Ἐκκλησία ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες. Ἡ πρώτη ἐκκλησιαστική 
κοινότητα τῶν Ἱεροσολύμων ἀπάντησε στά προβλήματα αὐτά μέ τήν κοινο-
κτημοσύνη. Ὅλοι εἶχαν κοινά τά πάντα καί κανείς δέ ἐστερεῖτο τά ἀπαραίτητα. 
Βεβαίως ἡ κοινοκτημοσύνη δέν ἦταν ἀναγκαστική γιά ὅλους, ἐξέφραζε ὅμως 
τό πνεῦμα τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία ἐμπεριέχει τή μέριμνα γιά τόν 
ἄλλον. Ἡ Ἐκκλησία οὐδέποτε δικαίωσε θεολογικά τόν πλοῦτο, ἀλλά δέχθηκε 
τήν ἀναγκαιότητα τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν γιά τά βιωτικά τῶν ἀνθρώπων. 
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, τῶν ὁποίων ἡ διδασκαλία ἀναφέρεται δαψιλῶς στά 
θέματα αὐτά, θεωροῦν ὅτι ἡ ἀπόκτηση ὑλικῶν ἀγαθῶν δέν ἀποτελεῖ σκοπό 
τῆς ζωῆς· σκοπός τῆς ζωῆς εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐκεῖ ἀπόλαυση 
τῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό, πού ἀποτελεῖ τό ὑπέρτατο ἀγαθό. Τά ὑλικά ἀγαθά 
ἀποτελοῦν μόνο μέσον γιά τήν ἐπί γῆς διαβίωση καί, ὅπως κάθε μέσον ἔτσι 
καί αὐτά, χαρακτηρίζονται καθ’ ἑαυτά οὐδέτερα· ὅταν διακονοῦν τίς ἀνάγκες 
τοῦ πλησίον, ἀξιολογοῦνται ὡς καλά· καί ὅταν ἐξυπηρετοῦν ἀποκλειστικά 
προσωπικούς - ἐγωϊστικούς σκοπούς, θεωροῦνται βλαβερά. Ἑπομένως ὁ τρό-
πος καί τό μέτρο χρήσης τους εἶναι πού προσδιορίζει τά ἀγαθά καί ἀξιώνει 
ἤ ἀπαξιώνει τόν διαχειριστή τους· «οἰκονομικήν τοῦ πλούτου τήν χρῆσιν, 
ἀλλ’ οὐκ ἀπολαυστικήν τούς σωφρόνως λογιζομένους προσῆκε», λέγει ὁ 
Μ. Βασίλειος, καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος προσθέτει ὅτι «τό περιττόν τῆς χρείας 
(εἶναι) ἄχρηστον» καί βλαβερό. Βεβαίως προϋπόθεση ὅλων αὐτῶν εἶναι ἡ 
δίκαιη ἀπόκτηση τοῦ πλούτου. Ὁ Χρυσόστομος δέχεται δύο εἴδη πλούτου, 
αὐτόν πού παρέχεται ἀπό τόν Θεό καί αὐτόν πού ἀποκτήθηκε μέ ἀδικίες. 
Μέ σφοδρότητα κατηγορεῖ ὅσους μέ ἀδικίες κερδίζουν τά ἀγαθά τους· 
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«Πλούσιος εἶ;», ἐρωτᾶ, «οὐ κωλύω. Ἅρπαξ εἶ; Κατηγορῶ. Ἔχεις τά σά; Ἀπόλαυε. 
Λαμβάνεις τά ἀλλότρια; Οὐ σιγῶ». Ἡ ὑπερκατανάλωση τῶν πλουσίων καί ἡ 
ἐξαθλίωση τῶν φτωχῶν πού σημειωνόταν τήν ἐποχή ἐκείνη, ὅπως ἄλλωστε καί 
σήμερα, ὑποχρεώνει τόν Χρυσόστομο νά μιλήσει γιά παράλληλη διακίνηση 
τῶν ὑλικῶν καί φυσικῶν ἀγαθῶν: ὅπως ὁ ἥλιος, ὁ ἀέρας, ἡ γῆ καί ὅλα τά 
φυσικά ἀγαθά παρέχονται σέ ὅλους, ἔτσι καί ὁ πλοῦτος εἶναι γιά ὅλους κοινός· 
κανείς δέν εἶναι ἀπόλυτος κάτοχος τοῦ πλούτου, ἀλλά ἁπλός οἰκονόμος. 
Ὅποιος κατακρατεῖ τόν πλοῦτο γιά τόν ἑαυτό του μόνον, ὀνομάζεται ἀπό τόν 
Μ. Βασίλειο πλεονέκτης καί κλέφτης: «Ποιός εἶναι ὁ πλεονέκτης; Αὐτός πού 
δέν ἐμμένει στήν αὐτάρκεια. Ποιός εἶναι ὁ ἀποστερητής; Αὐτός πού ἀφαιρεῖ τά 
ἀγαθά τοῦ ἄλλου. Ἐσύ θεωρεῖς ὅτι δέν εἶσαι πλεονέκτης καί ἀποστερητής, ὅταν 
τά ἀγαθά πού ἔλαβες τά κατακρατᾶς μόνο γιά τόν ἑαυτό σου;». Ἡ πλεονεξία 
καί ἡ ἀπληστία παρομοιάζονται μέ τήν εἰδωλολατρία· ὅπως ὁ εἰδωλολάτρης 
θυσιάζει στό βωμό ζῶα, ἔτσι καί ὁ πλεονέκτης καί ἄπληστος θυσιάζει στό 
βωμό τοῦ πάθους του τούς συνανθρώπους του.  

Ἡ θεώρηση τῆς χρήσεως τοῦ πλούτου ὡς ἀγαπητικοῦ λειτουργήματος 
γιά τήν ὑπέρβαση τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὁδηγεῖ στό 
κοινωνικό φαινόμενο τοῦ ὑπερκερασμοῦ τοῦ οἰκονομικοῦ χάσματος μεταξύ 
πλουσίων καί φτωχῶν καί σφυρηλατεῖ τήν ἑνότητα τοῦ λαοῦ, ἰδιαίτερα 
σέ κρίσιμες περιόδους. Ἔτσι, κατά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, τό βάρος πέφτει 
ὄχι στήν κατοχή ἤ τήν ἔλλειψη τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἀλλά στήν ἀγάπη, 
ἡ ὁποία ἐκφράζεται μέ τόν δοτικό τρόπο τῆς δίκαιης κατανομῆς τους. Στήν 
πραγματικότητα πλούσιος δέν εἶναι αὐτός πού ἔχει, ἀλλ’ αὐτός πού προσφέρει 
πολλά· καί φτωχός δέν εἶναι αὐτός πού ἔχει λίγα, ἀλλ᾿ αὐτός πού ἀρκεῖται στά 
λίγα καί δέχεται μέ ταπείνωση καί εὐγνωμοσύνη τίς προσφορές τοῦ πλουσίου· 
«αἱ προαιρέσεις καί τούς πλουτοῦντας καί τούς πενομένους ἐργάζονται» 
ἀναφέρει ὁ Χρυσόστομος.  

Οἱ τρεῖς Πατέρες οὐδέποτε δέχθηκαν ὅτι ἡ φτώχεια ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο 
στήν κακία· μόνο ἡ προσωπική ἀσθένεια, λέγουν, μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν 
κακία. Ὅμως, χωρίς νά παραβλέπουν τούς πόνους καί τή δυστυχία τῶν φτωχῶν, 
θεωροῦν τή φτώχεια ὡς ἀληθινό σχολεῖο ἀρετῆς, πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει στόν 
Θεό, τόν μέν φτωχό διά τῆς ὑπομονῆς τόν δέ πλούσιο διά τῆς ἐλεημοσύνης. 

Ἡ ἐλεημοσύνη χαρακτηρίζεται ὡς ἀρετή, ὡς τέχνη, ὡς μυστήριο, καί 
συγκρίνεται μέ τό μαρτύριο καί τό ἐξαγιαστικό ὕδωρ τοῦ Βαπτίσματος. Ὡς 
ἔργα ἐλεημοσύνης ἀπαριθμοῦνται ἡ διατροφή, ἡ ἔνδυση, ἡ φιλοξενία, ἡ ἄφεση 
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τῶν τόκων καί ἡ πνευματική μέριμνα. Προϋπόθεση τῶν ἔργων ἐλεημοσύνης 
εἶναι ἡ ἀγάπη καί κατά συνέπεια δέν πρέπει νά τροφοδοτοῦνται ἀπό ἀδικία, δέν 
πρέπει νά συνοδεύονται ἀπό δυσαρέσκεια οὔτε νά γίνονται γιά τό θεαθῆναι ἤ 
μέ αἰσθήματα περιφρόνησης.

Ἡ σωστή ἐλεημοσύνη καθίσταται μέσον κοινωνίας καί ἐξομοιώσεως 
μέ τόν Θεό, γιατί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ταύτισε τόν ἑαυτό Του μέ τόν φτωχό· 
«ἐπείνασα καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καί ἐποτίσατέ με... γυμνός καί 
περιεβάλετέ με...» (Ματ. 25, 35-36). Ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέγει σχετικά «καί 
γάρ μέγα ἐστίν ἀγαθόν (ἡ ἐλεημοσύνη)...καί αὐτῷ τῷ  Θεῷ κατά δύναμιν ἡμᾶς 
ἐξομοιοῖ κατορθούμενον». 

Μία ἐπίσης μεγάλη ἀνθρώπινη ἀνάγκη πού διαπιστώνουν οἱ Τρεῖς 
Ἱεράρχες εἶναι ἡ ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης, ἡ ὁποία διά τῶν κανόνων τοῦ 
δικαίου ρυθμίζει τήν ἁρμονική συμβίωση τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας. Πηγή 
τοῦ δικαίου εἶναι ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «ἐξ 
ἀρχῆς πλάττων τόν ἄνθρωπον, νόμον αὐτῷ  φυσικόν ἐγκατέθηκε». Ὁ φυσικός 
αὐτός νόμος εἶναι ἡ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νά διακρίνει τό καλό ἀπό τό 
κακό· εἶναι ἡ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία «αὐτοδίδακτον ἐποίησε τήν 
γνῶσιν τῶν καλῶν καί τῶν οὐ τοιούτων (κακῶν)» καί καθοδηγεῖ τόν ἄνθρωπο 
πῶς νά συμπεριφέρεται στόν Θεό, στόν ἑαυτό του καί στόν συνάνθρωπό 
του· δηλαδή τό κέντρο τοῦ φυσικοῦ νόμου, πού  ταυτοχρόνως ἀποτελεῖ καί 
ἐντολή Θεοῦ, εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο καί τῶν ἀνθρώπων 
πρός τόν Θεό καί μεταξύ τους. Ἐξάλλου ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκδηλώθηκε μέ τή 
δημιουργία τοῦ ὑλικοῦ καί πνευματικοῦ κόσμου, τόν ὁποῖο ὁ Θεός συντηρεῖ 
καί κυβερνᾶ μέ βάση νόμους τούς ὁποίους ἔθεσε ἡ θεία βούληση. Ὁ ἱερός 
Χρυσόστομος ἀναφέρει σχετικά: «Βουλῇ Θεοῦ πάντα εἴκει καί παραχωρεῖ. 
Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ τῆς φύσεως δημιουργός καί πρός τό αὐτῇ δοκοῦν πάντα 
τά ὄντα μεταρρυθμίζουσα». Μάλιστα τόν φυσικό αὐτό νόμο τόν ὀνομάζει 
καί «ἐντολές Θεοῦ»: «Καί γάρ ἐντολαί εἰσι αἱ τῆς κτίσεως, ἅς διατηρεῖ πᾶσα 
ἡ κτίσις... Ἐντολαί εἰσιν αἱ τῇ φύσει δοθεῖσαι ἐξ ἀρχῆς, ὅτε τόν ἄνθρωπον 
ἔπλαττε... Ὅταν γάρ ἔθνη, τά μή νόμον ἔχοντα, φύσει τά τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι 
νόμον μή ἔχοντες, ἑαυτοῖς εἰσι νόμος».

Ὅμως, ἡ διά τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπό τόν Θεό, πού τόν ὁδήγησε σέ μιά «νεκρά ζωή», κατά τήν ἀντινομική 
πατερική ἔκφραση, δηλαδή σέ μιά ζωή ἁπλῶς βιολογική καί ὄχι πνευματική, εἶχε 
ὡς συνέπεια, μεταξύ ἄλλων, καί τήν ἀπώλεια τῆς ἱκανότητας νά ἀναγνωρίζει 
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ὁ ἄνθρωπος πλήρως τίς θεῖες ἐντολές πού ἐνυπῆρχαν στό φυσικό νόμο, 
ὁ ὁποῖος βέβαια δέν χάθηκε, ἀλλά συνέχισε νά λειτουργεῖ καί μετά τήν πτώση 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἑπομένως ὑπῆρξε ἀνάγκη νά δοθεῖ ὁ νόμος καί γραπτῶς, ὅπως 
ἀκριβῶς παραχωρήθηκε διά τοῦ Μωϋσέως, γιά νά διευκολυνθεῖ ἡ ἀναγνώριση 
τοῦ φυσικοῦ νόμου ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρώπου· τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος μέ 
τήν πτώση του δέν καταστράφηκε ὁλοσχερῶς, δέν ἔχασε τήν παρουσία τῆς 
θείας εἰκόνος, ὅσο κι ἄν αὐτή ἀμαυρώθηκε, καί συνεπῶς, ὑποβοηθούμενος 
ἀπό τόν γραπτό νόμο, μποροῦσε νά ἐπανεύρει τόν ἐντός του φυσικό νόμο 
καί νά ἀναγνωρίσει τή θεία φιλανθρωπία, ἀφοῦ περιεχόμενο τοῦ νόμου εἶναι 
ἡ ἀγαθότητα. Ἡ εὐεργεσία τῆς παραχώρησης τοῦ γραπτοῦ νόμου πρός τήν 
ἀνθρωπότητα ὁλοκληρώθηκε μέ τόν Εὐαγγελικό νόμο, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ 
τήν τέλεια νομοθεσία, πού δόθηκε ἀπό τόν Θεάνθρωπο Κύριο. Καί οἱ τρεῖς 
αὐτοί νόμοι, δήλαδή ὁ ἄγραφος φυσικός νόμος, ὁ νόμος τοῦ Μωϋσέως καί ὁ 
Εὐαγγελικός νόμος, στήν πραγματικότητα εἶναι ἕνας καί ἑνιαῖος, πού, κατά 
τόν ἱερό Χρυσόστομο, «ἔχει τό ἐξαίρετον, τό ἀθάνατον, τό διηνεκές» καί 
ὁδηγεῖ στόν Νομοθέτη· «τέλος γάρ νόμου Χριστός εἰς δικαιοσύνην» (Ρωμ. 
10,4), λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Ὅλα αὐτά μᾶς ὁδηγοῦν στή διαπίστωση ὅτι ὁ νόμος ἀποκαλύπτει τήν 
ἀμετάθετη βουλή τοῦ Θεοῦ νά προνοεῖ γιά τόν ἄνθρωπο  καί νά καθορίζει 
φιλανθρώπως τή ζωή του, καί γι’ αὐτό  ὁ θεῖος νόμος δέν δόθηκε στόν ἄνθρωπο 
σάν κάποια ἐξωτερική ἰδιότητα, ἀλλά τέθηκε κατά τή δημιουργία ὡς ὀργανικό 
στοιχεῖο τῆς φύσεώς του, ἡ ὁποία ἐξεικόνιζε τό θεῖον. Ὡς ἐκ τούτου ὁ νόμος 
τοῦ Θεοῦ ἐκφράζει τή θεία δικαιοσύνη καί σημαίνει τόν δίκαιο τρόπο μέ τόν 
ὁποῖο ὁ Θεός χάρισε στά πλάσματά Του τά δώρα Του, καί συνεπῶς κανείς 
δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει τή θεόσδοτη ἰσότητα, τιμή καί σεβασμό πρός τά 
ἀνθρώπινα ὄντα. Ὁ Μ. Βασίλειος ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὅτι ὁ Θεός ἀπό 
ἀγάπη «κοινήν δίδωσι πᾶσι τοῦ φωτός τήν μετουσίαν... Διά τοῦτο προσήκει 
τήν μέν ἀγάπη ἴσην καί ὁμοίαν παρά πάντων τοῖς πᾶσιν εἶναι, τήν δέ τιμήν 
ἑκάστῳ κατά τό πρέπον γίνεσθαι».

Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, εἴτε ἐκλαμβάνεται ὡς φυσική δικαιοσύνη εἴτε ὡς 
εὐαγγελική, δηλώνει  κατάσταση, τρόπο ὑπάρξεως τοῦ ἐν Χριστῷ ἀνθρώπου. 
Γι’ αὐτό ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ἀναφερόμενος στόν ὅρο «δίκαιος», λέγει ὅτι 
εἶναι συνώνυμος τῆς ἀρετῆς· «διά ταύτης τῆς προσηγορίας τήν καθόλου 
ἀρετήν ταύτην ἐμφαίνει». Ἔτσι ἡ θεία δικαιοσύνη καθορίζει τή σχέση τοῦ 
Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους· καί ἡ σχέση 
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αὐτή, ὡς τέλεια κοινωνία, ἐξασφαλίζεται στήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. Συνεπῶς, 
ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία κοινωνία δικαίου, ἡ ὁποία θεμελιωμένη στή θεία νομοθεσία 
ζεῖ καί ἐκφράζει τήν ἀγάπη, τήν ἀγαθότητα, τήν ἀλήθεια, τήν εἰρήνη καί 
γενικῶς κάθε εἴδους θεανθρώπινη ἀρετἠ· καί ὁ Θεάνθρωπος Κύριος δέν εἶναι 
μόνον ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου, ἀλλά καί ὁ Νομοθέτης (Christus redemptor 
et legislator). 

Ἡ θεία νομοθεσία, ἀναμφίβολα, ἐπιδρᾶ καί στούς ἀνθρώπινους νόμους, 
οἱ ὁποῖοι θεσπίζονται γιά νά ρυθμίσουν τήν κοινωνική συμβίωση. Ὁ ἱερός 
Χρυσόστομος εἶναι σαφής· «ἀπό τούτου (τοῦ φυσικοῦ νόμου) καί νόμους 
ἔθηκαν (οἱ ἄνθρωποι)» ἐπισημαίνοντας παράλληλα ὅτι ὁ ἀνθρώπινος 
νόμος εἶναι ἀτελής: «Ἔστι γάρ καί ἀνθρώπων δικαιοσύνη... ἀλλ’ εὐτελής καί 
οὐκ ἔχουσα τό τέλειον καί ἀπηρτισμένον καί ἐξ ἀνθρωπίνων συγκειμένη 
λογισμῶν». Οἱ ἀνθρώπινοι ὅμως λογισμοί, ὑποκινούμενοι ἐνίοτε ἀπό τά πάθη 
καί τίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες, δέν ἀποδίδουν «νόμον δικαίου ἀλλ’ ἔννομον 
ἀδικίαν». Ἡ ἱστορία τοῦ δικαίου ἔχει ἀποδείξει τή σημαντική ἐπίδραση τῆς 
χριστιανικῆς διδασκαλίας στό ρωμαϊκό καί βυζαντινό δίκαιο· ἡ ἰσότητα, 
ἡ ἐλευθερία καί ἡ δικαιοσύνη πού ἐξ ἀρχῆς διακήρυξε ὁ Χριστιανισμός ἄλλαξε 
τό περιεχόμενο τῆς ἀνθρώπινης νομοθεσίας καί τό κατέστησε φιλανθρω-
πότερο, καίτοι κάποιοι νομικοί ὑπό τήν ἐπίδραση ἀντιχριστιανικῶν καί 
ὑλιστικῶν θεωριῶν ἰσχυρίζονται τό ἀντίθετο. Πολλές εἶναι οἱ μέλετες πού 
ἔχουν ἀποδείξει ὅτι ἡ ἐπίδραση τοῦ Χριστιανισμοῦ καί μάλιστα τοῦ κανονικοῦ 
δικαίου τῆς Ἐκκλησίας στό ἐμπράγματο, στό ποινικό καί οἰκογενειακό δίκαιο 
εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο. Ἄλλωστε ἡ ἱστορία τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου 
εἶναι ἀδιάψευστος μάρτυρας. Θά ἀναφέρουμε ἐλάχιστα παραδείγματα γιά 
τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος τό 321 μέ εἰδικό διάταγμα 
καταδίκασε τή δουλεία καί διακήρυξε τήν ἀνθρώπινη ἰσότητα καί ἐλευθερία, 
πού δίδαξε ὁ Κύριος. Στήν ἰουστινιάνεια κωδικοποίση εἶναι σαφέστατο τό 
ἐγχείρημα νά ἐμφυσηθεῖ στό ρωμαϊκό δίκαιο «ἡ ζωοποιός πνοή τῆς χριστιανικῆς 
ζωῆς». Ἡ νομοθεσία γιά τό διαζύγιο, μέ τήν εἰσαγωγή τῶν ποινῶν διαζυγίου 
γιά τήν ἀδικαιολόγητη διάλυση τῆς ἔγγαμης συμβίωσης, ἀπέβλεπε στή 
διατήρηση τῆς οἰκογενειακῆς συνοχῆς, σύμφωνα μέ τήν εὐαγελική ἐπιταγή. 
Σήμερα ὅσοι ὑπερασπίζονται τέτοιες ἀπόψεις, θεωροῦνται ὀπισθοδρομικοί 
καί πολέμιοι τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Στά μέσα τοῦ περασμένου αἰώνα 
ὁ διαπρεπής καθηγητής τοῦ διεθνοῦς δικαίου στό Πανεπιστήμιο τοῦ Λονδίνου 
Smith ἔγραφε ὅτι «τό διεθνές δίκαιο δέν θά μπορέσει νά ζήσει παρά μόνο στή 
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χριστιανική βάση πού τοῦ ἔδωσε τή γένεση».

Παρά τήν ἐπίδραση τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας στό κοσμικό δίκαιο, 
καί δι’ αὐτοῦ στήν κοινωνική ζωή τῶν ἀνθρώπων, ἡ Ἐκκλησία πάντοτε πίστευε 
ὅτι ὡς θεανθρώπινος ὀργανισμός, ὡς σῶμα Χριστοῦ, μετέχει στό νῦν καί 
στό ἐπέκεινα, στό ὁρατό καί στό ἀόρατο, στό κτιστό καί στό ἄκτιστο, καί 
ὡς ἐκ τούτου ἡ ἐπιδίωξή της εἶναι πρωτίστως ἡ πνευματική πρόοδος καί ἡ 
σωτηρία τῶν πιστῶν, ἀλλά συγχρόνως καί ἡ μέριμνά της γιά τά κοινωνικά 
προβλήματά τους, ἀφοῦ τά μέλη της καί τά μέλη τῆς Πολιτείας εἶναι οἱ ἴδιοι 
ἄνθρωποι. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἀναγνωρίζοντας τόν αὐτοτελή καί κυρίαρχο 
χαρακτήρα τόσο τῆς Ἐκκλησίας ὅσο καί τῆς Πολιτείας καί ἀποφεύγοντας νά 
ἀναμειγνύονται στά ἐσωτερικά τῆς τελευταίας, δέν ἔπαυαν νά πιστεύουν στή 
συνύπαρξη, τήν συνεργασία καί ἀλληλοβοήθεια. Ἔτσι ἐπιδίωκαν συνεργασία 
καί συμφωνία μέ τήν Πολιτεία γιά τά βιωτικά θέματα πού ἀπασχολοῦν τούς 
ἀνθρώπους στόν παρόντα κόσμο. Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς συνεπικουρίας καί 
συμπαραστάσεως οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, καίτοι οὐδέποτε παραγνώρισαν ὅτι ἡ 
ὑλική πρόοδος καί εὐημερία τῶν ἀνθρώπων ἀποτελεῖ κατ’ ἐξοχήν μέριμνα 
τῆς Πολιτείας, προσέφεραν μεγάλες ὑπηρεσίας στό λαό τοῦ Θεοῦ, τόσο 
μέ τό φιλανθρωπικό τους ἔργο (πρβλ. τήν ἵδρυση καί λειτουργία ἀπό τόν 
Μ. Βασίλειο κέντρου φροντίδας τῶν φτωχῶν καί ἀρρώστων) ὅσο καί μέ 
τήν κοινωνική τους διδασκαλία, ἡ ὁποία ἀπέβλεπε στήν ἀντιμετώπιση τῶν 
κοινωνικῶν προβλημάτων καί στήν ἐπιδίωξη κοινωνικῆς ἰσορροπίας μεταξύ 
«τοῦ κατά κόσμον ζῆν» καί «τοῦ ἐν Θεῷ ζῆν». 

Χάριν αὐτῆς τῆς ἰσορροπίας οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἀσχολήθηκαν καί μέ τό 
«κατά κόσμον ζῆν» τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς τους, καί ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι 
ἔχουν -λίγο ἤ πολύ- τά ἴδια προβλήματα, ἀσχέτως πρός τήν ἐποχή στήν 
ὁποία ζοῦν, τό μήνυμά τους εἶναι πανανθρώπινο. Ἡ ὕπαρξη ἀνθρώπινων 
κανόνων δικαίου προϋποθέτει καί τήν ὕπαρξη ἀνθρώπινης ἐξουσίας, ἡ ὁποία 
νομοθετεῖ καί ἀπονέμει τό δίκαιο. Ἡ χριστιανική διδασκαλία, ὅπως δέχεται 
τήν ἀνθρώπινη νομοθεσία (ἡ ὁποία, σύμφωνα μέ ὅσα προαναφέραμε, πρέπει 
νά στηρίζεται στή θεία καί νά εἶναι διάκονος τοῦ ἀγαθοῦ),  ἔτσι δέχεται καί 
τήν κοσμική ἐξουσία, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τόν Θεό. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, 
ἀκολουθώντας τή διδασκαλία τῆς Κ. Διαθήκης καί μάλιστα τήν Παύλειο 
διδασκαλία, δέχονται ὅτι «οὐ γάρ ἔστιν ἐξουσία, εἰ μή ἀπό Θεοῦ· αἱ δέ 
οὖσαι ἐξουσίαι ὑπό Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν» (Ρωμ. 13,1)· καί ὡς ἐκ τούτου οἱ 
Χριστιανοί ὀφείλουν νά σέβονται καί νά ὑποτάσσονται στήν κοσμική ἐξουσία, 
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ἐφ’ ὅσον ἔχει θεία προέλευση, διότι, ὅπως συμπληρώνει ὁ ἅγιος Ἀπόστολος, 
«ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ, τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκε». Αὐτό ὅμως 
δέν σημαίνει ὅτι ὁ φορέας τῆς ἐξουσίας μπορεῖ νά τήν ἀσκεῖ ἀνεύθυνα καί 
ἀνεξέλεγκτα. Εἶναι πολύ χαρακτηριστικό ὅτι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες δέν ταυτίζουν 
τά πρόσωπα τῶν ἀρχόντων μέ τόν θεσμό τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, ἀλλά κάνουν 
σαφέστατη διάκριση. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἐρωτᾶ ἐπί τοῦ προκειμένου 
«Τί λέγεις; πᾶς οὖν ἄρχων ὑπό τοῦ Θεοῦ κεχειροτόνηται;» καί ἀπαντᾶ «Οὐ 
τοῦτο λέγω, οὐδέ γάρ  περί τῶν καθ’ ἕκαστον ἀρχόντων ὁ λόγος μου νῦν, 
ἀλλά περί αὐτοῦ τοῦ πράγματος (ἐννοεῖ τόν θεσμό τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας). 
Τό γάρ ἀρχάς εἶναι, καί τούς μέν ἄρχειν, τούς δέ ἄρχεσθαι, καί μηδέ ἁπλῶς 
καί ἀνέδην ἅπαντα φέρεσθαι... τῆς τοῦ Θεοῦ σοφίας ἔργον εἶναί φημι». 
Ἑπομένως, ἡ κοσμική ἐξουσία ὡς θεσμός εἶναι θεόσδοτος, καί κατά συνέπεια 
ἀπαιτεῖται πειθαρχία σ’ αὐτήν «διά τόν Κύριον» (Α΄ Πετρ. 2,13)· οἱ κοσμικοί, 
ὅμως, ἄνθρωποι πού ἐκτελοῦν τήν ἐξουσία καί ἀπονέμουν τό δίκαιο, εἶναι 
ἐκλεγμένοι διά τῆς ἐλεύθερης ἀνθρώπινης βουλήσεως, καί, σέ ὁρισμένες 
περιπτώσεις, κατά παραχώρηση τῆς θείας βουλήσεως. Ὁ Μ. Βασίλειος 
ἀναφέρει συναφῶς ὅτι «Κύριος καθιστᾷ βασιλεῖς καί μεθιστᾷ», διατύπωση 
τήν ὁποία θά μποροῦσε κανείς νά ἐκλάβει ὡς ἀντιτιθέμενη πρός τούς λόγους 
τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος, ὅπως εἴπαμε, θεωροῦσε ὅτι ὁ ἄρχων «οὐκ ὑπό 
τοῦ Θεοῦ κεχειροτόνηται». Ἄν ἐξετάσουμε ὅμως προσεκτικά τά κείμενα τῶν 
δύο ἀνδρῶν, θά δοῦμε ὅτι στήν οὐσία δέν ὑπάρχει διαφορά. Ὁ Μ. Βασίλειος 
λέγοντας ὅτι ὁ Κύριος καθιστᾶ τούς ἄρχοντας ἐννοεῖ, ὅπως διευκρινίζει στή 
συνέχεια, ὄχι «τό κεχειροτονεῖσθαι», ἀλλά «τήν θείαν χάριν» καί «τήν θείαν 
χειραγωγίαν», οἱ ὁποῖες τούς βοηθοῦν γιά νά καταστοῦν ἀγαθοί ἄρχοντες καί 
ἄξιοι τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. 

Συνεπῶς, κάθε ἄρχοντας πρέπει νά θεωρεῖ τήν ἄσκηση τῆς ἐξουσίας 
του ὡς θεία ἀποστολή στόν κόσμο. Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀναφέρει ὅτι 
οἱ ἄρχοντες «Χριστῷ συνάρχουσι, Χριστῷ συνδιοικοῦσι». Ὁ ἄρχοντας, 
συνεχίζει, πρέπει νά ἔχει συνείδηση ὅτι, ὄντας ὁ ἴδιος εἰκόνα Θεοῦ, κυβερνᾶ 
ἐπί τῆς γῆς ὅμοιες εἰκόνες Θεοῦ, καί γι’ αὐτό εἶναι ὑποχρεωμένος, σεβόμενος 
τό ἀρχέτυπο, δηλαδή τόν Θεό, νά μή γίνεται κοσμοκράτορας καί τύραννος, 
ἀλλά φιλάνθρωπος, ὅπως ὁ Θεός, «βοηθός ἀρετῆς καί ἀνταγωνιστής κακίας». 
Συνεπῶς, ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι εἶναι ἰσότιμοι μεταξύ τους ὡς πλάσματα τοῦ 
ἰδίου δημιουργοῦ Θεοῦ καί «ἐκ τοῦ αὐτοῦ χοός» προερχόμενοι.

Εἶναι πολύ σημαντική καί ἰδιαίτερα διδακτική γιά τήν ἐποχή μας ἡ ἄποψη 



26 ΑΡΧΙΜ.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Χ.  ΙΩΑΝΝΙΔΗ

τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὅτι οἱ ἄρχοντες ὀφείλουν νά γνωρίζουν ὅτι πρωτίστως 
πρέπει νά εἶναι διδάσκαλοι καί παιδαγωγοί τοῦ λαοῦ, νά ἐφαρμόζουν αὐτοί 
πρῶτα τούς νόμους καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, γιατί, ὅπως χαρακτηριστικά 
ἀναφέρουν, «ἄρχοντες ἀρχόντων εἰσίν οἱ νόμοι» καί τό παραδειγμά τους 
πρέπει νά ἐμπνέει τόν λαό στό ἀγαθό, καί ὄχι νά τόν παρασύρει στό κακό. 
Συνεπῶς, ἡ δύναμη τῆς ἐξουσίας τῶν ἀρχόντων δέν εἶναι δική τους, ἀλλά 
χάρισμα Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ὑπέρτατη αὐθεντία· γι’ αὐτό ὁ Μ. Βασίλειος 
ὀνομάζει τούς ἄρχοντες «ἐκδίκους τῶν δικαιωμάτων τοῦ Θεοῦ», ἐφαρμοστές 
τοῦ φυσικοῦ καί ἠθικοῦ νόμου.

Ἡ θεία προέλευση, λοιπόν, καί ὁ προορισμός τῆς ἐξουσίας ὑπαγορεύουν, 
ὅπως ἀναφέραμε, τήν ὑπακοή, τήν ὑποταγή καί νομιμοφροσύνη τῶν 
ἀρχομένων στούς ἄρχοντες. Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος θεωρεῖ τήν ὑποταγή 
καί νομιμοφροσύνη τῶν πολιτῶν ὡς ἕνα «τῶν ἡμετέρων νόμων, τῶν διατε-
ταγμένων τῷ Πνεύματι» καί γι’ αὐτό τήν παρομοιάζει μέ τήν ὑποταγή τῆς 
Ἐκκλησίας στόν Χριστό. Ἡ ὑποταγή αὐτή δέν δεσμεύει τήν ἐλευθερία τοῦ ἐν 
Χριστῷ ἀνθρώπου, οὔτε πρέπει νά γίνεται ἀπό φόβο, γιατί ἡ κοσμική ἐξουσία, 
ὅπως βέβαια τήν ἐννοοῦν οἱ τρεῖς μεγάλοι Πατέρες, ἀναφέρεται ἐμμέσως στόν 
Θεό καί ὁδηγεῖ σ’ Αὐτόν. 

Συνεπῶς, ἡ ὑποταγή στούς ἄρχοντες ἐπιβάλλεται· μέ τήν προϋπόθεση, 
ὅμως, ὅτι ἡ ἐξουσία τους δέν ἐμποδίζει τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ὅπως παρατηρεῖ 
ὁ Μ. Βασίλειος, δέν παρακάμπτει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μέ ἀντίθετη πρός αὐτό 
νομοθεσία, οὔτε καταφρονεῖ τόν λαό τοῦ Θεοῦ, γιά τό καλό καί τήν πρόοδο τοῦ 
ὁποίου μεριμνᾶ ὁ ἴδιος ὁ Θεός μέ τόν θεῖο νόμο Του. Σέ μία τέτοια περίπτωση, 
ἡ ὑποχρέωση τῆς ὑπακοῆς δέν ἰσχύει, γιατί θά ἀποτελοῦσε ὑποταγή καί 
ἐφαρμογή τοῦ νόμου τοῦ κρατοῦντος ἄρχοντα και ὄχι τοῦ κτίσαντος Θεοῦ· θά 
σήμαινε συνεργία  πρός τό κακό καί πρός «τά τήν εὐσέβειαν παραβλάπτοντα», 
κατά τόν Θεολόγο Γρηγόριο, καί ἄρα περιφρόνηση τῆς θείας ἐξουσίας καί 
ἀνύψωση τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας σέ θέση Θεοῦ, πού ἰσοδυναμεῖ μέ ὕβριν 
κατά τοῦ Θεοῦ. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς πρός αὐτό εἶναι σαφεῖς καί συνιστοῦν 
τό γραφικό «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πραξ. 5,29). Ὁ ἱερός 
Χρυσόστομος περιγράφει μέ θαυμάσιες εἰκόνες, πού λόγω ἔλλειψης χρόνου δέν 
θά ἀναφέρω, τήν ἀντίθεη καί ἀπάνθρωπη θέληση τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, πού 
ἐνίοτε μεταβάλλεται σέ καταπίεση, σέ καταναγκασμό καί τυραννία. Ἄλλωστε 
εἶναι γνωστή ἡ στάση ἤ μᾶλλον ἡ ἀντίσταση κατά τῆς κρατικῆς ἐξουσίας τόσο 
τοῦ Χρυσοστόμου ὅσο καί τοῦ Βασιλείου. Εἶναι χαρακτηριστικοί καί ἀξίζει 
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νά μνημονευθοῦν οἱ λόγοι τοῦ Μ. Βασιλείου, πού δηλώνουν τήν ἀνένδοτη 
ἀντίστασή του πρός τήν κρατική ἐξουσία: «τἆλλα μέν ἐπιεικεῖς ἡμεῖς καί παντός 
ἄλλου ταπεινότεροι· οὗ δε Θεός τό κινδυνευόμενον καί προκείμενον, τἆλλα 
περιφρονοῦντες, πρός Αὐτόν μόνον βλέπομεν· πῦρ δέ καί ξίφος καί θῆρες 
καί οἱ τάς σάρκας τέμνοντες ὄνυχες, τρυφή μᾶλλον ἡμῖν εἰσιν ἤ κατάπληξις».

Ἐδῶ τίθεται τό ἐρώτημα: Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες μᾶς προτρέπουν σέ ἀντί-
σταση κατά τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας; Ἡ ἀπάντηση, μετά τίς προϋποθέσεις 
πού ἀναφέραμε, εἶναι ναί. Ἡ ἀντίσταση ὄχι μόνο ἐπιτρέπεται, ἀλλά ἐνίοτε 
ἀποτελεῖ καί ἱερό καθῆκον. Ἄς ἀναρωτηθοῦμε, ἄν ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, 
ὁ Ὁποῖος ἔχυσε τό αἷμα Του γιά τόν ἄνθρωπο, θέλει ὁ λαός Του νά ἀδικεῖται, 
νά εὐτελίζεται, νά ἐξαπατᾶται, νά βιάζεται, νά ἐκβιάζεται, νά πάσχει, νά 
ὁδηγεῖται στή φτώχεια, στήν ἐξαθλίωση, στήν ἀναξιοπρέπεια καί ἀπαξία καί 
νά ποδηγετεῖται, διά τοῦ παραδείγματος τῶν ἀρχόντων, ἄλλοτε ἀμέσως καί 
ἄλλοτε ἐμμέσως, στήν πονηρία, στήν ὑποκρισία, στήν ἀθεΐα, στό κακό καί 
μάλιστα στή διαστροφή τῆς προβολῆς τοῦ κακοῦ ὡς ἀγαθοῦ καί τοῦ ἀγαθοῦ 
ὡς κακοῦ. Σήμερα πολλοί ἔχουν μιλήσει καί γράψει γιά «χριστιανική ἀναρχία» 
καί πολλοί ἔχουν τοποθετηθεῖ θετικά ἤ ἀρνητικά σέ μιά τέτοια ἄποψη. Θά 
μποροῦσε νά ὑποστηριχθεῖ ὅτι ὁ ὅρος «χριστιανική ἀναρχία» μπορεῖ νά γίνει 
δεκτός μόνο μέ τήν ἔννοια τῆς ἀντίστασης κατά τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, ὅπως 
τήν προσδιορίζουν οἱ τρεῖς τιμώμενοι σήμερα Ἱεράρχες, δηλαδή ἀντίσταση 
πού ἔχει σαφή προορισμό τή συμμόρφωση πρός τή βούληση τοῦ Θεοῦ καί τήν 
ἁρμονική συμβίωση καί ὁμόνοια τῶν ἀνθρώπων, διά τῆς ἐλεύθερης ἀποδοχή 
τοῦ θείου Νόμου. Μέ ἄλλα λόγια, ἀντίσταση ἔναντι τῆς θρασύτητας τῆς 
ἐξουσίας, πού νομοθετεῖ γιά νά ἀκυρώσει τή λειτουργία τῶν εὐαγγελικῶν 
ἀρχῶν στή ζωή τῶν ἀνθρώπων· ἀντίσταση ἔναντι ὁποιασδήποτε διάταξης 
ἡ ὁποία θίγει τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί ἰδιαίτερα τόν ἀδύναμο ἄνθρωπο, 
πού δέν μπορεῖ νά προστατεύσει τόν ἑαυτό του· ἀντίσταση μέ τήν ἔννοια τῆς 
ἔννομης προστασίας τοῦ ἀδικουμένου διά τῆς καταφυγῆς στήν προστασία 
τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ θείου Νόμου· ἀντίσταση μέ τήν ἔννοια τοῦ νά μή γονατίζει 
ὁ ἄνθρωπος μροστά σ’ ὅσους τόν καταδιώκουν, ἀλλά μόνο στόν ἀληθινό 
Θεό, ὁ Ὁποῖος ἀναμφίβολα θέλει τό καλό του και σέβεται τήν ἐλευθερία 
του. Βεβαίως, δέν πρέπει νά παρεξηγήσουμε τόν ὅρο ἀντίσταση· οἱ Πατέρες, 
ὅπως εἴδαμε, δέν τόν χρησιμοποιοῦν μέ τήν ἔννοια τῆς ἄλογης καί θυμικῆς 
καταστροφικῆς ἀντίδρασης πρός κάθε τί τό ἐξουσιαστικό, ἀλλ’ ὡς μέθεξη 
στήν ἐλεύθερη ἀποδοχή τῆς θείας βουλήσεως. Σέ τελευταία ἀνάλυση, κατά 
τόν Μ. Βασίλειο, τό μεῖζον ζητούμενο «εἶναι τό ἀμύνεσθαι ὑπέρ εὐσεβείας καί 
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σωφροσύνης».

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καίτοι σοφοί ἦσαν βαθύτατα ταπεινοί ἄνθρωποι, ἀλλά 
γίνονταν λέοντες, ὅταν ἡ ἀδικία ἔπαιρνε θεσμική μορφή καί ἡ φιλανθρωπία 
μεταβαλλόταν σέ ὕπουλη οἰκονομική δικτατορία. Μπροστά σ’ αὐτή τή 
θαρραλέα στάση τους ὠχριᾶ ἡ σημερινή ἐπιστημονική καί πολιτική ἀνάδυση 
τῆς λεγόμενης πολιτικῆς θεολογίας. Ἀπό τά κείμενα τῶν τριῶν Πατέρων 
ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ὁ λόγος τους ἀποτελεῖ τό μόνο ἑνοποιητικό καί μή 
ψευδεπίγραφο στοιχεῖο ἑνός ἀληθινοῦ καί δίκαιου τρόπου διακυβέρνησης, 
γιά τήν ἐλευθερία καί ἁρμονική διαβίωση τῶν ἀνθρώπων. Τό κοινό εὐρωπαϊκό 
δίκαιο, γιά τό ὁποῖο σήμερα γίνεται πολύς λόγος, θά ἔχει πραγματική ἀξία καί 
πανανθρώπινη σημασία ἄν στηριχθεῖ στό δικαιϊκό consensus τῶν Πατέρων 
τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή στή συμφωνία τοῦ πατερικοῦ φρονήματος.

Τό θέμα εἶναι ἀνεξάντλητο. Μέ ὅσα ἤδη ἀναφέρθηκαν, ἐπεδιώχθηκε νά 
ἐκτεθοῦν μερικές μόνο πτυχές ἀπό τήν κοινωνική διδασκαλία τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν, ἡ ὁποία τόσο θεοπρεπῶς περιγράφει «τό κατά κόσμον ζῆν» καί «τό ἐν 
Θεῷ ζῆν». Τά κείμενα τῶν τριῶν μεγάλων Πατέρων εἶναι κείμενα φιλανθρωπίας, 
πού ἔχουν στόχο ὄχι μόνο νά παρηγορήσουν καί νά ἀνακουφίσουν τόν 
ἄνθρωπο ἀπό τίς θλίψεις, ἀλλά κυρίως νά τόν καλέσουν σέ ἐγρήγορση καί 
σέ ἀγωνιστικότητα, ὥστε νά ἀντιστέκεται σέ ὅ,τι ἀντιτίθεται στό νόμο τοῦ 
Θεοῦ, σέ ὅ,τι ἀντιτίθεται στήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία καί ἀξιοπρέπεια, οἱ ὁποῖες 
εἶναι θεόσδοτες δωρεές. Ὅσον ἀφορᾶ ἐμᾶς τούς Νεοέλληνες, δέν πρέπει νά 
ὑποκύψουμε σέ ἀπειλές καί ἐκβιαστικά διλήμματα πού ἔχουν σκοπό νά μᾶς 
ἰσοπεδώσουν, νά μεταβάλουν τό ἱερό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου σέ ἄμορφη 
μάζα, πού χάνει τή δύναμη τῆς ἀντιστάσεως καί γίνεται πειθήνιο ὄργανο 
τῆς κρατικῆς ἐξουσίας. Ἡ ἀντίστασή μας στήν ψυχική ἐξαθλίωση πού μᾶς 
ἐπιβάλλουν καί ὁδηγεῖ στήν ὑποταγή, εἶναι, σύμφωνα μέ τή διδασκαλία 
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, καθῆκον ὅλων μας, γιά νά ζήσουμε ἐδῶ στόν κόσμο 
θεοπρεπῶς καί ἀξιοπρεπῶς καί νά ὁδηγηθοῦμε ἀπό τόν φθαρτό στόν ἄφθαρτο 
βίο τῆς αἰώνιας ζωῆς. 
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Είναι συχνή η συζήτηση στις μέρες μας για την διατήρηση ή μη της 
παράδοσης. Τις περισσότερες μάλιστα φορές, όταν διαπιστώνονται 

φαινόμενα ασυνέχειας ή διακοπής της, ή ακόμη και άκαιρης αλλαγής και 
αλλοτρίωσης των παραδοσιακών μορφών, συνηθίζουμε να αποδίδουμε την 
ευθύνη σε συλλογικούς φορείς και σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους, τα 
οποία θεωρούμε ως φυσικούς προασπιστές των παραδοσιακών αξιών1.

Κι όμως, η διατήρηση της παράδοσης είναι ζήτημα όλων μας. Και μάλιστα 
είναι ευθύνη ατομική και προσωποποιημένη. Πρέπει πρώτα να εξετάσουμε 
αν εμείς, στη δική μας ζωή και δράση τηρούμε τα παραδοσιακά θέσμια, και 
κατόπιν να προσπαθήσουμε να αποδώσουμε ευθύνες σε άλλους. Διότι η 
αντίσταση στη λαίλαπα της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης, αυτήν που 
κατεξοχήν απειλεί την παράδοσή μας, είναι πρωτίστως ατομικό έργο και 
αποτελεί ατομική επίσης ευθύνη.

1.  Βλ. τα πρακτικά του 2ου σχετικού συνεδρίου των Ελλήνων Πανεπιστημιακών Λαογράφων, 
που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή το 2013, Μ. Γ. Βαρβούνης - Μαν. Γ. Σέργη – Δέσπ. 
Δαμιανού – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Γαρ. Θεοδωρίδου (έκδ.), Η διαχείριση της παράδοσης. 
Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες 
αιχμής. Θεσσαλονίκη 2016 (Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος 
Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη).
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Είναι απολύτως χαρακτηριστικό το παράδειγμα ορισμένων ιερέων μας: 
μπορεί στα κηρύγματά τους να κατακεραυνώνουν την αλλοτρίωση της 
παράδοσης και να επιχειρηματολογούν για τη διατήρηση και την αξία της, 
στην πράξη όμως πρώτοι αυτοί την αλλοιώνουν, με επιλογές που εντάσσονται 
στα όρια της φολκλοροποίησης της λατρείας2, για τις οποίες και παλαιότερα 
έχουμε κάνει λόγο. Ορισμένες από τις πρόσφατες ακραίες λειτουργικές 
επιλογές που σχετίζονται με την τιμή της μνήμης του νεοφανούς οσίου Παϊσίου 
του Αγιορείτου, οι οποίες μάλιστα ξεσήκωσαν και θύελλα αντιδράσεων, 
πιστοποιούν του λόγου το αληθές.

Φυσικά, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πρόκειται μόνο για ευθύνη του 
λειτουργού ιερέα, αλλά και του συχνά ανενημέρωτου ποιμνίου, το οποίο 
συνήθως με τη διακοπή του συνεχούς και αδιάλειπτου εκκλησιασμού έχει 
χάσει την επαφή με την ζώσα λειτουργική και τελετουργική παράδοση του 
Γένους, αυτήν την επαφή που είχαν και διατηρούσαν ως κόρη οφθαλμού 
οι αγράμματοι, αλλά ευσεβείς και τακτικά εκκλησιαζόμενοι πρόγονοί μας. 
Είναι απολύτως χαρακτηριστικό ότι σε συζητήσεις σχετικές με την Εκκλησία, 
τα εκκλησιαστικά πράγματα και τις λειτουργικές τελετουργικές πρακτικές 
μπορεί κανείς να ακούσει τις μεγαλύτερες παραδοξολογίες, οι οποίες μπορεί 
να προβάλλονται ως επιχειρήματα και αλήθειες αναντίρρητες, δεν είναι όμως 
παρά λανθασμένες θεωρήσεις ανθρώπων που νομίζουν ότι κατέχουν τα πάντα, 
χωρίς να έχουν εκκλησιαστικό πνεύμα και λατρευτικό βίωμα.

Τόσο λοιπόν οι κληρικοί, όσο και οι λαϊκοί, έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης 
στα σχετικά με την τήρηση της ελληνορθόδοξης παράδοσης και τη μη νόθευσή 
της με αλλότρια και οθνεία στοιχεία. Και δεν εννοούμε εδώ ότι η παράδοση 
αποτελεί κάτι απολιθωμένο, αλλά ότι στην φυσική και αναγκαία ανανέωση και 
προσαρμογή της στις εκάστοτε ανάγκες και συνθήκες της κοινωνίας πρέπει 
να τηρούνται οι άλλοτε άγραφοι και άλλοτε μελετημένοι ήδη κανόνες της, 
ώστε να μην εκκοσμικεύεται, να μην καθίσταται σύνολο πράξεων και μορφών 
που εξυπηρετούν κοινωνικούς μόνο και όχι πνευματικούς σκοπούς και να μην 
εκπίπτει από τον αρχικό σκοπό και χαρακτήρα της.

2.  Πρβλ. Andrew Hodges - Steve Watson, «Community-based heritage management: A 
case study and agenda for research», International Journal of Heritage Studies 6.3 (2000), σ.  
231-243. Επίσης, John Schofield, «Heritage management, theory and practice»,  στον τόμο 
Graham Fairclough κ. άλλ. (εκδ.), The heritage reader, Routledge, 2008, σ. 15-30.
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Για όλα αυτά, σημαντική είναι η ατομική ευθύνη όλων μας. Μια ευθύνη 
που για να εκπληρωθεί απαιτεί ενημέρωση, γνώση και βίωμα, προπαντός δε 
διάθεση να εμμένουμε στα πατροπαράδοτα χωρίς να παραθεωρούμε όμως 
και τα τρέχοντα. Γιατί έτσι πορεύθηκε στη διάρκεια των αιώνων το Γένος, 
και η αλλαγή των βασικών αυτών συνθηκών αποτελεί βήμα για την απώλεια 
ή την καθοριστική αλλαγή της ταυτότητάς μας, η οποία θα σημάνει την μη 
αναστρέψιμη πορεία προς την οριστική αλλοτρίωσή μας. Μια αλλοτρίωση 
που δεν μπορεί παρά να αποτελέσει το έναυσμα του αφανισμού μας από 
το προσκήνιο της ιστορίας. Ενώπιον αυτών των προκλήσεων και αυτών 
των κινδύνων, ο καθένας μας πρέπει να αναλάβει την ατομική του ευθύνη, 
δρώντας υπεύθυνα και αποτελεσματικά, ώστε να μην διακοπεί στα χέρια μας 
μια μακραίωνη συνέχεια, άμεσα δεμένη με την πολιτισμική ιδιοπροσωπίας μας.

Στη διαδικασία της διατήρησης της ταυτότητάς μας, σπουδαίος είναι ο 
ρόλος της οικογένειας, του βασικού και θεμελιώδους κυττάρου της κοινωνίας 
μας. Της οικογένειας που αποτελεί πραγματικό φυτώριο για τους νέους 
βλαστούς της κοινωνίας μας, και η οποία καθορίζει τόσο τον χαρακτήρα και 
τη συμπεριφορά, όσο και ποικίλες επιλογές των ανθρώπων κατά την ενήλικη 
και παραγωγική ζωή τους.

Στα πλαίσια της οικογένειας οι άνθρωποι διδάσκονται τα ήθη και τα 
έθιμα, δηλαδή τις παραδοσιακές στάσεις και επιλογές ζωής και τον τρόπο 
συμμετοχής στις τελετουργικές θρησκευτικές εκδηλώσεις, της εκκλησιαστικής 
και της λαϊκής λατρευτικής ζωής. Διδάσκονται, με πρωταγωνίστρια τη μητέρα 
της οικογένειας, τον εκκλησιασμό, τη νηστεία, τη διάκριση των ημερών σε 
εορτάσιμες και καθημερινές, το σεβασμό προς τους συνανθρώπους τους και 
την αγάπη προς την πατρίδα. Συνελόντι ειπείν, διδάσκονται όλα εκείνα, που 
στις μέρες μας παρουσιάζουν έλλειμμα, προξενώντας το πολιτισμικό χάσμα, 
το οποίο καθημερινά διαπιστώνουμε στην κοινή μας ζωή.

Εδώ, ακριβώς, βρίσκεται το μέτρο της οικογενειακής μας ευθύνης, η 
οποία έχει ιστορικές διαστάσεις, καθώς ουσιαστικά σχετίζεται με το μέλλον 
και την επιβίωση της πολιτισμικής, εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας 
και ιδιοπροσωπίας του Γένους μας. Μιας ταυτότητας που βρίσκεται, όπως 
άλλωστε και όλες οι ανάλογες εθνικές ταυτότητες, στο επίκεντρο των πιέσεων 
του οδοστρωτήρα της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης, που επιδιώκει την 
ομογενοποίηση των επιμέρους παραδόσεων, ώστε να δημιουργήσει δεκτικές 
παγκόσμιες αγορές των ίδιων προϊόντων, ισοπεδώνοντας ιδιαιτερότητες, 
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παραδόσεις, νοοτροπίες και συμπεριφορές, αισθητικές και ηθικές αξίες και 
επιλογές3. 

Η οικογένεια, στην ολότητα και στη συνοχή της, οφείλει να διδάξει 
στους νέους τόσο τις αλήθειες της πίστης, όσο και τον παραδοσιακό τρόπο 
συμμετοχής σε έθιμα και τελετουργίες της λαϊκής θρησκευτικότητας. Οφείλει 
να δείξει στα παιδιά της ότι ο Χριστός είναι η μόνη οδός προς τη σωτηρία, και 
ότι η ζωή του Γένους μας, όχι μόνο η θρησκευτική, αλλά και η πολιτιστική και 
η κοινωνική, εκδηλώνεται και πραγματώνεται μέσα στα πλαίσια της ενορίας 
και της ενοριακής ζωής. Με άλλα λόγια, οφείλει να δείξει στα νεότερα μέλη 
της τόσο τον τρόπο, όσο και το εσώτερο ήθος της παραδοσιακής ζωής, ώστε 
να τα καταρτίσει πνευματικά και παραδοσιακά.

Το χρέος αυτό της οικογένειας γίνεται πιο έντονο, δεδομένου ότι στις μέρες 
μας βιώνουμε την πραγματικότητα ενός εν μέρει αδιάφορου – και σε ορισμένες 
περιπτώσεις εχθρικού – απέναντι στις παραδοσιακές αξίες και επιλογές 
ζωής κράτους, από το οποίο ελάχιστα μπορούμε πλέον να περιμένουμε. Γι’ 
αυτό και όσα το κράτος παραμελεί όταν λ.χ. μορφώνει και μορφοποιεί τους 
μελλοντικούς πολίτες του στο σχολείο, πρέπει να τα αναπληρώνει η οικογένεια, 
με τις δομές και τις δράσεις της. Μέσα στην οικογένεια το παιδί πρέπει να 
διδαχθεί το σεβασμό στις αξίες και τις ιεραρχίες της κοινωνίας του, ώστε ως 
πολίτης να εκτιμήσει δεόντως και να χειριστεί με την πρέπουσα προσοχή όσα 
θα αντιμετωπίσει στην ενήλικη ζωή του.

Όλα αυτά, δείχνουν το μέγεθος της ευθύνης της οικογένειας, μιας ευθύνης 
που συχνά οι γονείς παίρνουν αψήφιστα, προχωρώντας σε οικογενειακούς 
δεσμούς χωρίς οι ίδιοι να είναι έτοιμοι να αναλάβουν τις σχετικές ευθύνες. Γι’ 
αυτό άλλωστε και είναι κοινή η διαπίστωση ότι στις μέρες μας η οικογένεια 
διέρχεται κρίση, κάτι που φανερώνει και η καθημερινή αύξηση του αριθμού 
των διαζυγίων. Μια κρίση που αποτελεί υπονόμευση των ίδιων των θεμελίων 

3.  Colin Michael Hall - Simon McArthur, «Heritage management: an introductory 
framework», στον τόμο  Colin Michael Hall - Simon McArthur (εκδ.), Heritage management 
in New Zealand and Australia: visitor management, interpretation and marketing, Oxford 
University Press, USA, 1993, σ. 1-19. Επίσης βλ. Bill Carter - Gordon Grimwade, «Balancing 
use and preservation in cultural heritage management», International Journal of Heritage 
Studies 3.1 (1997), σ. 45-53. Βλ. Marija Maksin, «Sustainable heritage utilization in rural 
tourism development in Serbia», Spatium 28 (2012), σ. 37-44.
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της κοινωνίας μας, και η οποία οδηγεί, αργά ίσως, αλλά οπωσδήποτε σταθερά, 
στην αποσάθρωση της κοινωνικής δομής4 και στην ουσιαστική αποψίλωση 
των παραδοσιακών αξιών, των τόπων και των ηθών του Γένους μας.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση των ημερών μας ότι η κρίση που ταλαιπωρεί 
την ελληνική κοινωνία και απειλεί την καθημερινότητά μας δεν είναι μόνο και 
πρωτίστως οικονομική, είναι πνευματική, ηθική και κοινωνική. Τις κοινωνικές 
διαστάσεις του φαινομένου βλέπει κανείς εύκολα γύρω του, και μάλιστα ίσως 
είναι οι κοινωνικές συμπεριφορές, οι συλλογικές νοοτροπίες και αντιδράσεις 
που επιδείνωσαν τόσο δραματικά και τις οικονομικές παραμέτρους και 
διαστάσεις του φαινομένου.

Ως κοινωνία έχουμε συγκεκριμένη και μετρήσιμη ευθύνη για όλα αυτά. 
Όταν ανεχόμαστε φαινόμενα αποσάθρωσης κοινωνικής και απαξίωσης των 
αξιών, ουσιαστικά υπονομεύουμε τη δική μας κοινωνική λειτουργικότητα. 
Όταν αδιαφορούμε απέναντι σε ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας και 
ευθύνης, όταν πιστεύουμε ότι όσα συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορούν να 
μας αγγίξουν επειδή δήθεν είμαστε περιχαρακωμένοι στα στενά πλαίσια της 
καθημερινότητάς μας, στην πραγματικότητα εθελοτυφλούμε απέναντι στην 
λαίλαπα που έρχεται, και η οποία θα πλήξει και την δική μας ζωή.

Η παραδοσιακή κοινωνία είχε ορισμένα θεμέλια, γύρω από τα οποία 
δομούνταν και δημιουργούσε. Η πίστη στο Χριστό, η αγάπη προς την 
πατρίδα, η αφοσίωση στην οικογένεια αποτελούσε ένα τρίπτυχο, το οποίο 
διασύρθηκε και αποδομήθηκε με την άγρια καπήλευσή του από το χουντικό 
σύνθημα «πατρίς – θρησκεία – οικογένεια». Το γεγονός όμως ότι ένα τυραννικό 
καθεστώς χρησιμοποίησε ως μη όφειλε τις εμβληματικές αυτές λέξεις για 
να περιγράψει δήθεν την ιδεολογία του, δεν σημαίνει ότι οι έννοιες και οι 
πραγματικότητες αυτές οδηγούν σε ανελεύθερες ή δικτατορικές επιλογές, 
ούτε καν ότι έχουν πολιτική και ιδεολογική φόρτιση από μόνες τους. Αν ήταν 
έτσι, τότε θα έπρεπε να έχουμε απαξιώσει και το κοινοβούλιο, το οποίο επίσης 

4.  Για ανάλογα φαινόμενα άλλων λαών βλ. Susan O. Keitumetse, «Sustainable development 
and cultural heritage management in Botswana: Towards sustainable communities», 
Sustainable Development 19.1 (2011), σ. 49-59. Βλ. και William Logan, «Cultural diversity, 
cultural heritage and human rights: towards heritage management as human rights-based 
cultural practice», International Journal of Heritage Studies 18.3 (2012), σ. 231-244.
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η δικτατορία του 1967 χρησιμοποίησε, στην απέλπιδα προσπάθειά της να 
αποσπάσει ιδεολογική και πολιτική νομιμοποίηση.

Με το να φορτώνουμε τις ανομίες της χούντας στις έννοιες και στις 
καταστάσεις που αυτή καπηλεύθηκε, ουσιαστικά υπονομεύσαμε τα θεμέλια 
της κοινωνικής μας ύπαρξης. Χρειάζεται λοιπόν αναστοχασμός απέναντι στις 
παραδοσιακές αξίες μας, ώστε να αποκτήσουμε τις πνευματικές και κοινωνικές 
βάσεις εκείνες, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να βγούμε από τη δεινή κρίση. Κι 
αυτό δεν μπορεί να γίνει ερήμην ούτε της πατρίδας, ούτε της θρησκείας, ούτε 
της οικογένειας. Αποτυχημένες προσπάθειες μισού περίπου αιώνα πείθουν, 
νομίζω, τον καλόπιστο παρατηρητή περί του λόγου το αληθές.

Το μέτρο της κοινωνικής μας ευθύνης απέναντι στις εξελίξεις προσδιορί-
ζεται και από το γεγονός ότι για να ξεπεράσουμε την σοβούσα κρίση πρέπει 
να στηριχθούμε σε δυνάμεις που το Γένος μας διαθέτει, πλην όμως τις έχουμε 
απενεργοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Πρέπει να στηριχθούμε στις 
παραδοσιακές αξίες, σε συνδυασμό, βεβαίως, με την ανανέωση που έχει φέρει 
στις κοινωνικές δομές η νεωτερική και μετα-νεωτερική εποχή μας, αλλά και η 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και νέων τρόπων και δομών συλλογικής ζωής και 
έκφρασης5. 

Με άλλα λόγια, πρέπει ως ενεργοί και δημοκρατικά ευαισθητοποιημένοι 
πολίτες, αλλά ταυτοχρόνως και ως πνευματικά συγκροτημένοι άνθρωποι, να 
αναστοχαστούμε σχετικά με τους τρόπους ανανέωσης της παράδοσης και 
γύρω από την επιλογή των στοιχείων εκείνων που θα υιοθετήσουμε και θα 
χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας, ώστε ούτε ανακόλουθοι των 
εξελίξεων να παρουσιαστούμε, αλλά ούτε και από την παράδοσή μας και τις 
παραδοσιακές αξίες της κοινωνίας μας να αποκοπούμε. Οι διαπιστώσεις αυτές 
είναι που δίνουν το μέτρο της κοινωνικής μας ευθύνης, και που προσδιορίζουν 

5.  Lin A. I. - Xin-shi L. U., «Preliminary study on intangible cultural heritage resources 
utilization in grassland tourism»,  Pratacultural Science 9 (2009), σ. 3-4. Κ. Καραΐσκου, 
Η διαχείριση της παράδοσης μέσω λαογραφικών μουσείων και εκπαιδευτικών προγραμ-μάτων. 
Παραδειγματική περίπτωση: το μουσείο του «Λυκείου Ελληνίδων Βόλου» και το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για τις παραδοσιακές φορεσιές της Μαγνησίας, Διδ. διατρ.: Σχολή Καλλιτεχνικών 
Σπουδών, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 2014. Yehuda Kalay - 
Thomas Kvan - Janice Affleck (εκδ.), New heritage: New media and cultural heritage, Routledge, 
2007, σ. 89.
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τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να δράσουμε στο μέλλον, ώστε να μην 
χάσουμε την εθνική, την θρησκευτική και την πολιτισμική μας ταυτότητα και 
την χαρακτηριστική μας ιδιοπροσωπίας.

Όσα προηγουμένως αναφέρθηκαν, είναι κατά βάση δεδομένα που 
ανήκουν στην ελληνορθόδοξη πολιτισμική παράδοση, την βασική 
πολιτισμική ταυτότητα του λαού μας. Η παράδοση αποτελεί σύστημα που 
διαρκώς ανανεώνεται, κρατώντας, ωστόσο, ορισμένες βασικές σταθερές, 
χωρίς να διακόπτει τη σχέση του με το παρελθόν. Γι’ αυτό και στην εποχή 
της παγκοσμιοποίησης που ζούμε είναι συχνά τα φαινόμενα εισροής ξένων 
στοιχείων, που αναμειγνύονται με την παράδοσή μας, δημιουργώντας ένα νέο 
μείγμα, το οποίο κατόπιν προβάλλεται ως δήθεν γνήσιο και παραδοσιακό.

Είναι απολύτως χαρακτηριστική η περίπτωση της έκθεσης για προσκύνηση 
προσωπικών αντικειμένων ή πραγμάτων που σχετίστηκαν με οποιονδήποτε 
τρόπο με αυτούς, όσον αφορά τους νεοφανείς αγίους Παΐσιο και Πορφύριο τους 
Αγιορείτες, η οποία μάλιστα πρόσφατα ξεσήκωσε και θύελλα διαμαρτυριών. 
Η έκθεση προς προσκύνηση ενδυμάτων ή προσωπικών τους αντικειμένων, 
οπωσδήποτε αποτελεί ξένο σώμα προς την παράδοση της προσκύνησης 
εικόνων και ιερών λειψάνων, όπως την ξέρουμε στην ελληνορθόδοξη ζωή και 
λατρευτική πρακτική. Η υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών, που αναμφιβόλως 
γίνεται με ευσεβή και ευλαβή διάθεση, καταλήγει όμως συχνά στο αντίθετο 
αποτέλεσμα, και γίνεται έρεισμα και βάση για διατύπωση λοιδοριών προς 
τους αγίους. Γίνεται η απαρχή ενός ιδιότυπου ευτελισμού τους, όπως 
χαρακτηριστικά επισήμανε ιεράρχης της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χρειάζεται, λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή πριν δεχτούμε και ενσωματώσουμε 
στην καθημερινότητά μας ξένα λατρευτικά πρότυπα. Και τούτο φυσικά είναι 
πρωτίστως έργο των κληρικών, και δευτερευόντως των λαϊκών μελών της 
Εκκλησίας. Καινοτομίες όσον αφορά στην εκκλησιαστική μουσική, στα άμφια, 
στους στολισμούς των ναών και στην εθιμοταξία των πανηγύρεων, μπορούν 
συχνά να οδηγήσουν στο αντίθετο αποτέλεσμα, και να βλάψουν παρά να 
ωφελήσουν.

Υπάρχει στις μέρες μας η τάση να ενσωματώνουμε στη λατρεία στοιχεία 
εξωτερικού εντυπωσιασμού και τελετουργικής λαμπρότητας, στα πλαίσια του 
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φαινομένου που ονομάζουμε «φολκλοροποίηση της λατρείας»6. Ωστόσο, οι 
πρακτικές αυτές μπορεί να είναι φαντασμαγορικές, αλλά ελάχιστα συμβάλλουν 
στη δημιουργία ενός πνευματικού κλίματος. Κι αν έχει κάτι ανάγκη σήμερα ο 
χειμαζόμενος σύγχρονος άνθρωπος είναι η πνευματικότητα του χριστιανισμού 
και η γαλήνη την οποία χαρίζει η άσκηση της θείας λατρείας, και όχι ρωμαϊκού 
τύπου μεγαλοπρεπή θεάματα.

Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και για τους κληρικούς που μεταφέρουν 
λατρευτικές συνήθειες της ιδιαίτερης πατρίδας τους στον τόπο όπου υπηρετούν. 
Κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαίτερη εθιμοταξία, η οποία έχει δημιουργηθεί 
και παγιωθεί στο πέρασμα των αιώνων. Η αυθαίρετη παρέμβαση και η άκριτη 
εισαγωγή νέων στοιχείων, μπορεί να κλονίσει την ευσέβεια και να οδηγήσει σε 
ζημία πνευματική, αντί σε κέρδος. 

Αν παρακολουθήσουμε τα εκκλησιαστικά πρακτορεία ειδήσεων, μπορούμε 
να δούμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, από ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, οι 
οποίες μάλιστα εξαπλώνονται ραγδαία, ενώ κάποτε μεταφέρονται άκριτα 
επίσης μοναστικές συνήθειες και παραδόσεις στον κόσμο, σε μια καινοφανή 
μείξη του μοναστηριακού με το κοσμικό τυπικό. Κι αυτό με την ιδέα ότι μπορεί 
να ενισχυθεί το φιλακόλουθον των πιστών, ενώ στην πραγματικότητα η 
επιμήκυνση των τελετών οδηγεί στο ακριβώς αντίστροφο αποτέλεσμα.

Τόσο οι κληρικοί όσο και οι λαϊκοί συνεργάτες τους πρέπει να είναι 
ιδιαιτέρως προσεκτικοί σε παρόμοια ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει 
να έχουμε υπόψη μας ότι τα θεαματικά στοιχεία κάθε ακολουθίας, τα άμφια, 
οι ψαλμωδίες και οι περίτεχνες διακοσμήσεις των ναών αποτελούν μόνο 
το μέσο για την τέλεση των λατρευτικών πράξεων, και όχι αυτοσκοπό. 
Αποτελούν το όχημα, όχι το κύριο έργο της Εκκλησίας, γι’ αυτό και καλό θα 
είναι να περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία, ώστε να αναδύεται ατόφυα η 
πνευματικότητα της ορθόδοξης λατρείας, την οποία ο σημερινός άνθρωπος 
χρειάζεται και αναζητά.

6.  Graham Fairclough, «A new landscape for cultural heritage management: characterisation 
as a management tool», στον τόμο  Ludomir R. Lozny (εκδ.), Landscapes under pressure: 
Theory and practice of cultural heritage research and preservation, Springer Science & Business 
Media, 2006, σ. 55-74. Lee Wilson, The Management of Tradition: The Constitution of a 
National Martial Art, Dencat Silat in Indonesia, Diss.: University of Cambridge, 2004, σ. 45-
47. Βλ. και Felice N. Schwartz - Jean Zimmerman, Breaking with Tradition: Women and Work, 
the New Facts of Life, New York: Warner Books, 1992, σ. 134.
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Αυτό, άλλωστε, είναι και το νόημα του βασικού χαρακτηριστικού του 
πολιτισμού μας, της περιώνυμης πολιτισμικής ιδιοπροσωπίας μας, την οποία ως 
κόρη οφθαλμού πρέπει να φυλάξουμε, στους παγκοσμιοποιημένους καιρούς μας7. 
Το σύνολο λατρευτικών και τελετουργικών πρακτικών, αλλά και νοοτροπιών 
και συμπεριφορών που ονομάζουμε «ελληνορθόδοξη λατρευτική παράδοση», 
πέρα από τα επιμέρους στοιχεία του, διακρίνεται για την προβολή ενός ήθους, 
δηλαδή ενός καθιερωμένου και παγιωμένου τρόπου ζωής, ο οποίος επί αιώνες 
εξωτερίκευε την πολιτισμική και ιδεολογική ιδιοπροσωπεία του Γένους μας. Το 
ήθος αυτό διδασκόταν επί αιώνες όχι σε σχολεία, αλλά στα πλαίσια πρωτίστως 
της οικογένειας και δευτερευόντως της κοινωνίας, μέσα στα όρια της ενορίας 
και της ενοριακής ζωής, και εξέφραζε την ταυτότητα του Γένους.

Στις εποχές των μετασχηματισμών που ζούμε, οι σταθερές αυτές έχουν 
αλλάξει. Η οικογένεια έχει εν μέρει αδρανοποιηθεί ως παράγοντας μαθητείας 
των νέων παιδιών στην παράδοση, δεδομένης της ραγδαίας εισβολής της 
νεοτερικότητας. Η κοινωνία, με την οργανωμένη μορφή της κρατικής 
υπόστασης, είναι μάλλον εχθρική απέναντι σε παρόμοιες παραδοσιακές 
μορφές, στοιχώντας προς ανάλογα ευρωπαϊκά πλαίσια και κεκτημένα, τα οποία 
ολοένα και λαμβάνουν την καταναγκαστική μορφή της δια νόμου επιβολής. Και 
η ενορία, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα που συγκεντρώνουν περισσότερο 
από τον μισό ελληνικό πληθυσμό, έχει πλέον τυποποιηθεί και ουσιαστικά 
απενεργοποιηθεί ως κανονιστικός μηχανισμός νοοτροπιών και συμπεριφορών.

Οι λύσεις που μένουν είναι δύο: είτε να απαρνηθούμε τα πατρώα και να 
προσαρμοστούμε στους νεωτερικούς και παγκοσμιοποιημένους τρόπους 
ζωής, είτα να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε ό,τι μπορούμε από την εθνική, 
θρησκευτική και πολιτισμική μας ταυτότητα. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, 
είναι αναγκαίο να διδάξουμε στα παιδιά μας το ήθος της ελληνορθόδοξης 
λατρευτικής παράδοσης, στο μόνο κοινωνικό κύτταρο που μπορεί να 
λειτουργήσει παιδευτικά από την άποψη αυτή, στα πλαίσια της οικογένειας. 
Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει πρωτίστως να καταλάβουμε όλοι την 

7.  Πρβλ.  Garrett  Hardin, «Political requirements for preserving our common heritage», 
Wild Life and America 31 (1978), σ. 1017 και Yang Li-xia – Yu Xue-cai, «A Summary of 
China's Researches on the Protection and Untilization of Cultural Heritage», Tourism Tribune 
4 (2004), σ. 21-26. Michael C. Hall - Simon McArthur, Integrated heritage management: 
Principles and practice, Stationery Office, 1998, σ. 15. Shadreck Chirikure κ. άλλ., «Unfulfilled 
promises? Heritage management and community participation at some of Africa's cultural 
heritage sites»,  International Journal of Heritage Studies 16.1-2 (2010), σ. 30-44.
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ύψιστη παιδευτική, εθνική, πνευματική και πολιτισμική αξία αυτού που θα 
κληθούμε να μεταδώσουμε στα παιδιά μας.

Μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας σήμερα ζει στα όρια μιας 
πρωτοφανούς πολιτισμικής και πνευματικής αφασίας, καθώς δέχεται με τρόπο 
άβουλο και μοιραίο επιδράσεις οθνείες, έχοντας χάσει οποιαδήποτε διάθεση ή 
δυνατότητα για κριτικό έλεγχο των ερεθισμάτων που δέχεται. Πρέπει λοιπόν 
πρωτίστως να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, να γίνουμε ενεργοί πολίτες 
κρίνοντας όσα βλέπουμε ή ακούμε υπό το πρίσμα της παράδοσης του Γένους. 
Κι αφού το κάνουμε αυτό, πρέπει να αρχίσουμε να μεταδίδουμε στα παιδιά 
μας όσα παραλάβαμε, παραδίδοντας έτσι αδιάσπαστη την αλυσίδα της 
ελληνορθόδοξης παράδοσής μας στο μέλλον.

 Έχει αυτό ύψιστη σημασία, δεδομένης της ουσιαστικής αποτυχίας των 
ξένων προτύπων ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και δράσης, όπως την βλέπουμε 
και την βιώνουμε στην οξύτατη κρίση που μας ταλαιπωρεί όλους. Πρόκειται 
για ουσιαστική πράξη αντίστασης, η οποία συνδέεται άμεσα με την υπόθεση 
της επιβίωσής μας στο μέλλον. Γιατί επιβίωση ενός λαού σημαίνει πρωτίστως: 
εμπλουτισμός και διαιώνιση της πολιτισμικής του παράδοσης, της θρη-
σκευτικότητας και της πνευματικότητάς του, όπως αυτές εκφράζονται 
στην τέχνη, στην παραδοσιακή καθημερινότητα και στην κοινωνική του 
οργάνωση.

Η ελληνορθόδοξη λατρευτική μας παράδοση λοιπόν, σχετίζεται ευρύτερα 
με το σπουδαίο ζήτημα της ταυτότητάς μας, της επιβίωσης και της διατήρησης 
όλων εκείνων των πολιτισμικών χαρακτηριστικών, που αποτελούν την ουσία 
της ομαδικής μας συγκρότησης και επιβίωσης. Γι’ αυτό και η παιδευτική 
της σημασία είναι μεγάλη, και η σπουδαιότητα της διατήρησης και της 
μετάδοσής της από γενιά σε γενιά ύψιστη και καθοριστική.

Αν τώρα αντιδράσουμε δυναμικά, θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε 
δημιουργικά και στο μέλλον, διαφορετικά, θα αποκτήσουμε μια «ένδοξη» 
θέση στα βιβλία της ιστορίας και της ιστορίας του πολιτισμού, ως ένα ακόμη 
σπουδαίο απολίθωμα του παρελθόντος, χωρίς ζωή, χωρίς προοπτική και χωρίς 
μέλλον. Η επιλογή βρίσκεται στα χέρια μας.

Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και για την παραδοσιακή καθημερινότητα 
του Ελληνισμού: η καθημερινή ζωή μας στοιχεί σε ορισμένα πρότυπα ζωής, τα 
οποία και καθορίζουν την πολιτισμική, εθνική και πνευματική φυσιογνωμία 
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και ιδιοπροσωπίας μας. Τα πρότυπα αυτά, όσον αφορά το Γένος μας, είναι 
ελληνορθόδοξα και αυτή η πραγματικότητα επί αιώνες καθόριζε την συλλογική 
μας ζωή και δράση. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες η πραγματικότητα 
αυτή αρχίζει να τροποποιείται δραματικά, με την εισροή μιας σειράς ξένων 
πολιτισμικών προτύπων, τα οποία με βάση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαχέονται ταχύτατα, υιοθετούνται και 
μεταβάλλουν ραγδαία τη φυσιογνωμία της κοινωνίας μας8.

Τα στοιχεία αυτής της καθημερινότητας διακρίνονται σε εκείνα που 
μοιραία αλλάζουν, όπως είναι για παράδειγμα αυτά του υλικού βίου, οι τρόποι 
καλλιέργειας, η ενδυμασία, εν μέρει η διατροφή κ.λπ., και σε εκείνα που 
μπορούν να διατηρηθούν, μέσα από μια διαδικασία μερικής ανανέωσης, όπως 
συμβαίνει με τα φαινόμενα του πνευματικού, και εν μέρει του κοινωνικού 
βίου. Και είναι αυτά τα δεύτερα που αποτελούν τον πυρήνα της συλλογικής 
ύπαρξης και ταυτότητάς μας, που διακρίνουν τους λαούς και τα έθνη, αλλά 
και τους ενώνουν, μέσα από την διαδικασία της αλληλοκατανόησης και της 
ανατροφοδότησης των επιμέρους εθνικών παραδόσεων.

Ελληνορθόδοξη ήταν και είναι η πνευματική και πολιτισμική μας 
ταυτότητα. Και αυτό πρέπει όχι μόνο να το επαναλαμβάνουμε, αλλά και 
να το ενστερνιστούμε, γνωρίζοντας τι ακριβώς σημαίνει και πώς αυτό 
σχηματοποιείται σε μια σειρά νοοτροπιών, αντιλήψεων και συμπεριφορών. 
Με άλλα λόγια, να υιοθετήσουμε το ελληνορθόδοξο ήθος ζωής, που 
σημαίνει ανάλογη κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική συμπεριφορά, 
παραλλήλως δε σημαίνει προσαρμογή της ζωής μας, ατομικής, οικογενειακής 
και συλλογικής, προς συγκεκριμένα κανονιστικά πρότυπα9, που προέρχονται 

8  Phyllis Mauch Messenger - George S. Smith, Cultural heritage, University Press of Florida, 
2010, σ. 28. Peter Howard, Heritage: management, interpretation, identity, A&C Black, 2003, 
σ. 37. Shadreck Chirikure κ. άλλ., «Community involvement in archaeology and cultural 
heritage management: An assessment from case studies in Southern Africa and elsewhere», 
Current Anthropology 49.3 (2008), σ. 467-485. Επίσης, Ken.  Taylor, «Cultural heritage 
management: A possible role for charters and principles in Asia», International Journal of 
Heritage Studies 10.5 (2004), σ. 417-433.

9  Klaus-Peter Wiedmann - Frank Bachmann - Thomas Wüstefeld, «Management von 
Tradition»,  WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium 39.12 (2010), σ. 582-586. Πρβλ. 
και Hildegard Diemberger, «Festivals and their leaders: The management of tradition in the 
Mongolian/Tibetan Borderlands», στον τόμο Uradyn Erden Bulag – Hildegard Diemberger 
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από τη μακραίωνη παράδοσή μας.

Εδώ, ακριβώς, βρίσκεται και το κρίσιμο ζήτημα της όλης διαδικασίας. 
Επικρατεί σήμερα ένα πνεύμα, κακώς νοούμενης κατ’ εμέ κριτή, ελευθερίας, 
η οποί ταυτίζεται με την ατομική και συλλογική ασυδοσία, και καταλήγει 
στα όρια μιας ανατρεπτικής κοινωνικής αναρχίας. Ο σύγχρονος άνθρωπος 
δύσκολα μπορεί να αποδεχθεί κανόνες δράσης και συμπεριφοράς, δύσκολα 
μπορεί να υποταχθεί σε φόρμες και νόρμες, πιστεύοντας ότι αυτοδικαιώνεται 
όταν είναι ασύδοτος. Κι αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με το πνεύμα της 
ενσυνείδητης υπακοής στο νόμο του Θεού, που εκφράζεται από την Ορθόδοξη 
Εκκλησία, όσο και προς την πρακτική του κοινωνικού και πολιτισμικού 
ελέγχου, που αποτελεί καίριο κομμάτι της παράδοσής μας.

Έχει, λοιπόν, να διαλέξει ο σύγχρονος άνθρωπος απέναντι στην αδέσποτη 
«ελευθερία», η οποία, ωστόσο, οδήγησε και οδηγεί σε μια σειρά δεινών, και 
στην ενσυνείδητη και αυτοθέλητη υπακοή προς κανόνες και νόμους συχνά 
άγραφους, αλλά δοκιμασμένους μέσα στους αιώνες. Αυτό είναι νομίζω το 
βασικό και καίριο δίλημμα των ημερών μας, το οποίο συχνά απωθούμε 
ασχολούμενοι λεπτομερώς με τελετουργικά ζητήματα, μεριμνώντες και 
τυρβάζοντες «περὶ πολλά», ενώ «ἑνὸς μὲν ἔστι χρεία». Αν δεν απαντήσει στο 
βασικό αυτό ζήτημα ο σύγχρονος άνθρωπος, κι αν δεν κάνει τις ανάλογες 
επιλογές, δεν θα μπορέσει να αποκτήσει συγκεκριμένο προσανατολισμό, 
και θα συνεχίσει να ζει σε κατάσταση πλήρους συγχύσεως, όπως αυτή που 
βλέπουμε γύρω μας, καθημερινά.

Η συνέχεια της παράδοσης στην καθημερινότητά μας δεν αποτελεί λοιπόν 
ζήτημα εξωτερικών τύπων, αλλά υπόθεση εσωτερικών επιλογών και διαθέσεων, 
πρωτίστως σε ιδεολογικό, και δευτερευόντως σε πρακτικό και εφαρμοσμένο 
επίπεδο. Μόνο, αν συνειδητοποιήσουμε αυτή την πραγματικότητα, και δρά-
σουμε αναλόγως, θα μπορέσουμε να προσανατολιστούμε ως κοινωνία προς 
μία κατεύθυνση. Διαφορετικά, θα παραπαίουμε στα όρια της παράδοσης και 
του νεωτερισμού, όπως συχνά συμβαίνει στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.   

(εκδ.), The Mongolia-Tibet Interface: Opening New Research Terrains in Inner Asia: PIATS 
2003: Tibetan Studies: Proceedings of the Tenth Seminar   of the International Association for 
Tibetan Studies (Oxford, 2003), Vol. 10. Brill, 2007, σ. 109-134.
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O
ΠΑΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ,

ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ἡ προσφορά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό ἔθνος εἶναι δεδομένη καί 
ἱστορικῶς ἀντικειμενική. Αὐτή ὑπῆρξεν ἡ πνευματική μήτρα πού τό 

κράτησε ζωντανό, τό ἔθρεψε καί τό ἀνέθρεψε μέσα στούς αἰῶνες, ἰδιαίτερα 
τούς σκοτεινούς καί ζοφώδεις αἰῶνες τῆς τουρκοκρατίας.

Κάτω ἀπό τά φτερά τῆς Ἐκκλησίας ἑτοιμάστηκε καί μέ τή βοήθειά της 
ἐπιτέλεσε τό θαῦμα τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 ἡ ὁποία, μέσα ἀπό ποταμούς 
αἱμάτων, κατέληξε στή δημιουργία ἀνεξάρτητου ἑλληνικοῦ κράτους μέ 
πρῶτο Κυβερνήτη τόν Ἰωάννη Καποδίστρια, ἄνθρωπο βαθειᾶς πίστης καί 
προσήλωσης στή διαδασκαλία, καί στό ὅλο πνεῦμα καί στήν παράδοση τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. 

Ὅταν, ὅμως, μετά τή δολοφονία τοῦ Καποδίστρια, ἡ ἀπελευθερωμένη 
Ἑλλάδα ἀνακηρύχθηκε σέ ἀνεξάρτητο βασίλειο κάτω ἀπό τήν προστασία 
τῶν τριῶν Μεγάλων Δυνάμεων, τό κλίμα ἄρχισε νά ἀλλάζει. Οἱ Ἀντιβασιλεῖς 
ἔδειξαν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἐχθρικές διαθέσεις ἀπέναντι στή Μητέρα καί Τροφό 
τοῦ ἔθνους, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἤδη ὁ νεαρός βασιλιάς Ὄθων  ἐγραψε 
στόν πατέρα του, Βασιλιά τῆς Βαυαρίας Λουδοβῖκο, στίς 31 Μαῒου 1831 «… ἡ 
πνευματική ἀρχή τοῦ κλήρου τῆς χώρας θά μποροῦσε νά γίνει ἐπικίνδυνη γιά 
τόν κοσμικό ἄρχοντα, ἄν ὁ ἀνώτερος κλῆρος συνιστοῦσε μιά ὁμάδα, καθόσον 
ὁλόκληρος ὁ κλῆρος κατόπιν θά ἔπαιρνε τόν λαό μέ τό μέρος του ἐναντίον τοῦ 
ἄρχοντα».1 Ἡ τοποθέτηση αὐτή τοῦ Ὄθωνα καί οἱ προτάσεις, τίς ὁποῖες κάνει 
πρός τόν πατέρα του στήν ἴδια ἐπιστολή, φανερώνουν ὅτι ὁ νεαρός βασιλιάς 

1.  Εἰσήγηση Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου στὴ Σύνοδο τῆς  Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος  3.10.2017.
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ὄχι μόνο ἔχει χάσει τήν ἐμπιστοσύνη του πρός τήν Ἐκκλησία, ἀλλά φοβᾶται 
καί τήν ὑπονόμευση καί τήν ἀντιπαλότητα. Γι’ αὐτό καί   ἀπό τούς Βαυαρούς, 
ἀρχίζει προσπάθεια τῆς  ἐπιβολῆς ἑνὸς βίαιου ἐκδυτικισμοῦ καί καταβάλλεται 
προσπάθεια ἡ Ἐκκλησία νά ἀποκοπεῖ ἀπό τόν λαό. 

Ἡ βαυαροκρατία ἀγνόησε, προκλητικότατα, τή θρησκευτική καί πολι-
τισμική ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων, μέ τό νά θεμελιώσει τό νεοσύστατο μετεπα-
ναστατικό ἑλληνικό κράτος πάνω σέ πρότυπα δυτικά. Αὐτό τό  μετεπεναστατικό 
ἔθνος - κράτος προσπαθοῦσε νά δημιουργήσει ἐκ τοῦ μηδενός μιά καινούργια 
ταυτότητα, ἄλλη ἀπό ἐκείνη πού διαμόρφωσε ἡ Ρωμιοσύνη στούς αἰῶνες 
τῆς δουλείας μέ ἐπίκεντρο τή Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης. 
Ἕνα κράτος, δηλαδή, τοῦ ὁποίου οἱ θεσμοί βρίσκονταν σέ ἀντίφαση μέ τήν 
ταυτότητα τοῦ λαοῦ πού τό συγκροτοῦσε.

Αὐτό τό ἀντικληρικό μένος τῶν Βαυαρῶν καί τό ὅλο πνεῦμα πού  ποὺ 
προσπαθοῦσαν νὰ ἐπιβάλουν στό νεοσύστατο βασίλειο, ἔκαμε πολλούς 
Ἕλληνες νά στρέψουν τά βλέμματα πρός τήν Ἀνατολή, δεδομένου ὅτι τό 
μεγαλύτερο μέρος τοῦ Γένους παρέμενε ἀκόμη ὑπόδουλο. 

Στό μεταξύ, ἡ δημοσίευση ἀπό τόν Κωνσταντῖνο Παπαρηγόπουλο τῆς 
ἐπίτομης ἱστορίας τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, «προείκασμα τῆς κατοπινῆς πολύ-
τομης, μέ τήν ὁποία ἀναδείκνυε τή συκοφαντημένη ἀπό τόν Γίββωνα καί 
τούς Ἕλληνες διαφωτιστές Βυζαντινή Αὐτοκρατορία σέ ἔνδοξη περίοδο τῆς 
ἐθνικῆς μας ἱστορίας, πού διασφάλισε τή συνέχεια μεταξύ τοῦς ἀρχαίου  καί 
νεότερου ἑλληνισμοῦ» ἀναπτέρωσε τή «ΜΕΓΑΛΗ  ΙΔΕΑ» (ἔκφραση τήν ὁποία 
χρησιμοποίησε πρῶτος ὁ Κωλέττης σέ ἀγόρευσή του στήν Ἐθνοσυνέλευση  
τό 1844). Ἰδέα πού δέν ὑποδήλωνε καμμιά ἐχθρότητα πρός τή Δύση2,  
ἐγκαταλείφθηκε, ὅμως, μετά τή Μικρασιατική καταστροφή. Τήν ἑπομένη 
τῆς συμφορᾶς ἐκείνης, ἡ Ἑλλάδα, ἄν καί παρέμενε σέ ἔκταση μιά χώρα ὑπερ-
διπλάσια ἐκείνης τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰώνα, ἄν καί εἶχε πλήρως ἐξευρω-
παϊστεῖ, δέν μποροῦσε νά ἀπεμπολήσει τούς δεσμούς της μέ τήν Ἀνατολή. 
Δεσμούς πού εἶχαν ἐνισχυθεῖ μέ τήν εἰσδοχή τῶν προσφύγων τῆς Μικρασίας 
καί τοῦ Πόντου. Οἱ δεσμοί αὐτοί, μετά τήν ἀναδίπλωση τοῦ ἑλληνισμοῦ 
στά ὅρια τοῦ ἐθνικοῦ κράτους, ἀποτελοῦσαν τό μόνο ζωτικό στοιχεῖο, πού 

2.  Σάββα Κονταράτου Ἡ μυθοποίηση τῆς «καθ᾽ἡμᾶς Ἀνατολῆς», στόν συλλογικό τόμο, 
Μύθοι καί ἰδεολογήματα στή σύγχρονη Ἑλλάδα, Πρακτικά Συμποσίου, Ἀθήνα 2007, σελ. 
138-141
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μποροῦσε νά στυστήσει «τήν ὅποια ἰδιοπροσωπία της ἔναντι τῆς συλλογικῆς 
εὐρωπαϊκῆς μητρόπολης».3 Τότε  εἶναι «πού καθιερώθηκε, ἄν δέν ἐπινοήθηκε, 
ὁ ὅρος «καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή». Ὅρος γεωργαφικά μᾶλλον ἀόριστος, ἀλλά 
ἰδεολογικά προσφυέστατος, ἀφοῦ μᾶς διαφοροποιοῦσε μέ τό δεύτερο σκέλος 
του ἀπό τή Δυτική Εὐρώπη καί μέ τό πρῶτο ἀπό τούς σφετεριστές τῶν «χαμένων 
πατρίδων» Τούρκους4. Ἐνῶ λοιπόν ὁ Σάββας Κονταράτος ὑποστηρίζει ὅτι ὁ 
ὅρος «καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή» εἶναι γεωγραφικά ἀόριστος, ὁ καθηγητής Richard 
Clogg Ἀνώτατος ἐρευνητικός ἑταῖρος καί μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου 
τοῦ Κολλεγίου St Antony's τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης, ὑποστηρίζει ὅτι 
ὁ ἐν λόγῳ ὅρος  «ὑπονοεῖ τή σημαντική ἑλληνική παρουσία στά Βαλκάνια, τήν 
Ἐγγύς καί τή Μέση Ἀνατολή, καθώς καί τή νότια Ρωσία, παρουσία, ἡ ὁποία 
ἀνάγεται στούς  βυζαντινούς καί κλασσικούς  χρόνους, ἀλλά ἐξακολουθεῖ νά 
ὑφίσταται - καί σέ πολλές περιπτώσεις νά ἀκμάζει - μετά ἀπό τή δημιουργία 
τοῦ ἀνεξάρτητου ἑλληνικοῦ κράτους καί ἕως τήν καταστροφή στή Μικρά 
Ἀσία τό 1922».5 

*****
Ἡ ἱστορική αὐτή ἀναδρομή στή δημιουργία τοῦ ὅρου «καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή» 

ἀναδεικνύει μέ τρόπο σαφή τήν ἀβυσσώδη ἀπόσταση μεταξύ τῶν δύο κόσμων. 
Τοῦ κόσμου τῆς Δύσης, πού θεμελιώνεται πάνω στόν ὀρθό λόγο, ὀργανώνεται 
μέ βάση τή ξηρή ἀριστοτελική λογική, δίνει τό βάρος στό ὑλικό στοιχεῖο, 
στήν ἐνδοκόσμια προοπτική τῶν πάντων.  Τό κλίμα αὐτό παρουσιάστηκε 
στόν δυτικό κόσμο εὐθύς μετά τή διαίρεση τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας σέ 
Ἀνατολική καί Δυτική. Οἱ ἕλληνες Πατέρες, ἀπό πολύ ἐνωρίς, ἐντόπισαν τή 
διαφορά αὐτή τοῦ τρόπου σκέψης καί τοῦ ἤθους ἀνάμεσα στήν Ἀνατολή καί τή 
Δύση. Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος κάμνει λόγο γιά τό «ἑῷον» καί τό «ἑσπέριον» 
ἦθος. Τό ἦθος Ἀνατολῆς καί Δύσης. Καί ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναφέρεται στήν 
«ἐπηρμένην ὀφρύν»τῆς Δύσης. 

Ἀπό τότε πού ἡ Ρώμη ἔπεσε στά χέρια τῶν Βανδάλων εἰσβολέων, οἱ 
Φράγκοι μέ τόν Καρλομάγνο,  ἐπέβαλαν ἄλλο ἦθος στήν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης, 
ἡ ὁποία κατέστη αἰχμάλωτη στά χέρια τους, καί  σ’ ὁλόκληρο τὸν Δυτικό 
χριστιανικό κόσμο.  

3.  ὅ.π.
4.  ὅ.π.
5.   Richard Clogg, Ὁρίζοντας τή διασπορά, ἡ περίπτωση τῶν Ἑλλήνων.
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Ἀντίθετα, στήν Ἀνατολή ἐπικρατεῖ ἄλλο πνεῦμα. Ὅταν μιλᾶμε γιά τήν 
«καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή», ἐννοοῦμε τή χριστιανική Ἀνατολή, ὅπου ἡ «κατά 
ἀνατολάς Ἐκκλησία», ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καθίσταται ἡ ψυχή τοῦ λαοῦ. 
Αὐτή τόν ἐμπνέει, τόν καθοδηγεῖ. Καί ὁ λαός ἀφουγκράζεται τή φωνή της, 
ζυμώνει τή ζωή του μέ τά παραγγέλματα καί τίς ἐπιταγές της, πού εἶναι ἐντολές 
τοῦ Ἀρχηγοῦ της, τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐκτείνεται ἀπό τήν ἀποστολική ἐποχή στό χῶρο 
τῆς Ἀνατολῆς καί ἔχει τά ἑξῆς χαρακτηριστικά:  
•	 Κρατάει τήν πίστη τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, πού ξεκίνησε ἀπό τήν ἁγία 

Πόλη, τήν Ἱερουσαλήμ καί συνεχίζει τήν πορεία της, ὅπως ἀναφέρουν οἱ 
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων.

•	 Κρατάει τήν παράδοση τῆς πρώτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καί 
διατηρήθηκε στό χῶρο τῆς Ἀνατολῆς μέ τά παλαίφατα Πατριαρχεῖα, 
Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων. 

•	 Ἔχει ἀναδείξει πλῆθος ὁσίων καί μαρτύρων καί καυχᾶται γιά τά αἵματα 
τῶν τέκνων της. Πάντοτε, μέχρι σήμερα, διωκομένη  ἀλλά νικῶσα, καί 
διατηροῦσα τήν ἄδολη ἀποστολική  της  πίστη. 

•	 Ἀκόμη, ὑπῆρξεν ἡ κοιτίδα τῶν πρώτων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι πίστεψαν 
μέ τό κήρυγμα τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. 

•	 Ἡ ἁγία Πόλις Ἱερουσαλήμ, καί γενικῶς ἡ Παλαιστίνη καί ἡ Αἴγυπτος 
καθώς καί ἡ Μικρά Ἀσία ὑπῆρξαν τό λίκνο τῆς Ἐκκλησίας καί ἀνέδειξαν 
τούς μεγάλους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι μέ τή διδασκαλία τους οἰκοδόμησαν τό 
θαυμαστό σύνολο τῆς χριστιανοσύνης. 

•	 Ἰδιαιτέρως, ἡ Μικρά Ἀσία ἔλαμψε διά τῆς πίστεως, διότι σ᾽ αὐτήν 
ἀναδείχθηκαν οἱ ἑπτά ἀστέρες τῆς Ἀποκαλύψεως, δηλαδή οἱ ἑπτά 
Ἐκκλησίες, πού ἀναφέρονται στό ἱερό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως καί 
εἶναι Ἔφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος, Θυάτειρα, Σάρδεις, Φιλαδέλφεια καί 
Λαοδίκεια. 

•	 Στήν Ἀνατολή ἔζησαν καί διέπρεψαν οἱ θεοφόροι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι στά 
δογματικά τους συγγράμματα χρησιμοποίησαν τήν Ἑλληνική γλώσσα, 
γλώσσα τῆς Ἀνατολῆς, στήν ὁποία γράφτηκε καί αὐτή ἡ Καινή Διαθήκη. 

•	 Ἀκόμη, στήν Ἀνατολή συγκροτήθηκαν οἱ ἑπτά Οἰκουμενικές Σύνοδοι καί 



45Η «ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ»

μέ τίς ἀποφάσεις τους κατεδίκασαν τίς διάφορες αἱρέσεις, στηρίζοντας 
τήν ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή. 

 Τό τρόπαιο τό ὁποῖο στήθηκε διά τῶν ἀθανάτων ὅρων τῶν Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων, δέν εἶναι μνημεῖο νεκρό, ἀλλά ἀποτελεῖ φάρο πού ἐκπέμπει 
ζωηφόρο φῶς, τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἄδυτο ἀπό τότε καί ἄσβηστο μέχρι 
συντελείας τοῦ αἰῶνος. Φῶς ζωοποιό, πού μεταδίδει τό φῶς τῆς θείας καί 
ζωοποιοῦ ἀλήθειας στίς γενεές τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι τό φῶς ἐκεῖνο πού 
ἔκαμε  «2.500 Ρωμαιοκαθολικούς Ἐπισκόπους νά κλίνουν τήν κεφαλήν, κατά 
τήν τελευταία Σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ καί νά διακηρύξουν  ὅτι: «Δέν πρέπει 
νά ὑποτιμηθῇ τό ὅτι τά θεμελιώδη δόγματα τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως, περί 
Τριάδος, περί Λόγου τοῦ Θεοῦ τοῦ σαρκωθέντος ἐκ Μαρίας τῆς Παρθένου, 
καθωρίσθησαν εἰς Οἰκουμενικάς Συνόδους συγκληθείσας  εἰς τήν Ἀνατολήν. 
Διά τήν διατήρησιν τῆς πίστεως ταύτης αἱ Ἐκκλησίαι αὐταί πολλά ὑπέφεραν 
καί ὑποφέρουν ἀκόμη».6

•						Στήν	Ἀνατολή	ὑπάρχει	τό	Ἅγιον	Ὄρος	πού	εἶναι	μοναδικό	στόν	κόσμο,	ὁχι	
βεβαίως, γιὰ τὴ γεωγραφικὴ του ἔκταση ἀλλά κυρίως γιὰ τὴν πνευματικὴν 
του ἐμβέλεια καὶ τη χριστιανικὴ του προσφορά.

•						Ἡ	κατ᾽	Ἀνατολάς	Ὀρθόδοξη	Ἐκκλησία	μέ	τόν	συνοδικό	τρόπο	διοικήσεως	
καί ἐπιλύσεως τῶν διαφόρων ζητημάτων, συνεχίζει τήν πορεία της μέχρι 
σήμερα, πάρα τόν πόλεμο, φανερό καί ἀφανῆ πού ὑφίσταται, καί ἐξακολουθεῖ 
νά  ἀναδεικνύει ὁσίους, ἁγίους καί μάρτυρες, πράγμα πού σημαίνει ὅτι ἡ ψυχή 
της εἶναι τό πανάγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο δέν τήν ἀφήνει νά παρασυρθεῖ σέ 
πλάνη.

Μέ ἕνα λόγο ἡ «κατά Ἀνατολάς Ἐκκλησία» μέ τήν ἄδολη ἀποστολικὴ της 
πίστη, τὴ γνήσια ὀρθόδοξη ζωή, καὶ τὴν ἔντονη ποιμαντική καὶ ἱεραποστολικὴ 
της δράση   ἐπηρέασε ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς τῶν Ρωμιῶν. Ἐπιπρόσθετα, 
ἐπέδρασε καὶ σέ ὅλες τίς μορφές τῆς τέχνης (ποίηση, μουσική, ζωγραφική, 
ἀρχιτεκτονική κλπ) καί κρατεῖ τὸν Ἑλληνισμὸ ὄρθιο καὶ δυνατὸ στίς 
δυσκολίες τῆς ζωῆς, ἱκανό νὰ ἀντιμετωπίζει δυναμικά ὅσους ἐπιβουλεύονται 
τήν ἐλευθερία του καί νά στήνει  τρόπαια σέ κάθε ἐποχή, καί κάτω ἀπό 
ὁποιεσδήποτε συνθῆκες.

6.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ἡ ἄδολος ἀποστολικότης τῆς ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας, 
ἔκδ.Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, Ἀθῆναι 1968



Η ΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ 

ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
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ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡ. ΓΙΑΓΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Περιχαρείς συνήλθαμε και πάλιν στον ιερό τούτο χώρο, του Συλλόγου 
Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως "Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ", προκει-

μένου να ενυδατώσουμε τις ψυχές μας από τις ακένωτες πηγές της σοφίας 
των τριών μεγίστων Ιεραρχών μας.

Τιμούμε, με αισθήματα εσωτερικής εγκαυχήσεως, τους «ρητῆρας τῶν 
λόγων καὶ τοὺς πρηκτῆρας τῶν ἔργων». Ανακαλούμε στην ιστορική μας 
μνήμη τον επώνυμο της Θεολογίας Γρηγόριο, τον φερώνυμο της θείας του 
Χριστού Βασιλείας, Βασίλειο και τον ονοματεπώνυμο του χρυσού λόγου, τον 
αοιδό της Ορθοδοξίας, τον χρυσορρήμονα Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

Η μέρα καταυγάζεται, όντως, από το θεσπέσιο πνευματικό φως, που 
εκπέμπει τόσο η κατά Χριστό θυσιαστική βιοτή τους όσο και η σοφία των 
πεφωτισμένων αυτών πνευματικών ταγών της ανθρωπότητας. Η μία είναι 
απότοκος της άλλης!

Με τις πνευματικές μας αυτές συνάξεις τιμούμε τους θεηγόρους και 
πνευματοφόρους αυτούς «Μυσταγωγούς τῆς Παιδείας», οι οποίοι κατά 
θαυμαστό τρόπο, σαν εργατικές μέλισσες, περισυνέλεξαν αφομοιωτικά τον 
ζωογόνο χυμό από τα άνθη του ελληνικού φιλοσοφικού στοχασμού, τα οποία 
πλουσιότατα και ποικιλότροπα φυόντουσαν στο κλεινό άστυ  των Αθηνών, και 
με το κύρος  της σοφίας τους και της χριστιανικής τους βιοτής, μυσταγωγικά 
και χρεωστικά τον εναπέθεσαν, με βαθύτατο σεβασμό, ως δροσιά πίστεως και 
ως συζυγία άρρηκτη με το ακάνθινο στεφάνι του Ναζωραίου, στον φρικτό μα 
και λυτρωτικό  Γολγοθά!

* ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΟΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ: "Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ" ΛΕΜΕΣΟΥ. 



47Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ  ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Οι Τρεις Ιεράρχες, διαθέτοντας οι ίδιοι βαθύτατη και ευρύτατη παιδεία, 
χριστιανική και θύραθεν, αγωνίστηκαν,  περισσότερο από όλους τους άλλους, 
να αξιοποιήσουν τον καθοριστικό  ρόλο της Παιδείας και να διαπλάσουν τον 
«νέον  χριστιανὸν ἄνθρωπον».  

Ήταν, επομένως,  απόλυτα λογικό το γεγονός ότι και οι Τρεις Μεγάλοι 
μας Ιεράρχες, που βίωσαν τον πλούτο της αρχαίας ελληνικής παιδείας και 
γνώρισαν τη «χάριν καὶ τὴν δεινότητα» της ελληνικής μας γλώσσας να την 
αξιοποιήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Άλλωστε, ο Μέγας Βασίλειος και 
ο Γρηγόριος ο Θεολόγος σπούδασαν στην Αθήνα. Ο δε Ιωάννης ο Χρυσό-
στομος, έστω κι αν δεν σπούδασε εκεί, γνώρισε τόσο βαθιά το κάλλος του 
αρχαίου ελληνικού λόγου, και εκφράστηκε μέσω αυτού με τόση γλυκύτητα,  
γλαφυρότητα και θελκτικότητα, ώστε ο μεγαλύτερος κλασσικός φιλόλογος 
των εποχών, ο Γερμανός  Βιλαμόβιτς έγραψε γι’ αυτόν.

«Είναι ένας γνήσιος Αττικιστής... Το αττικό ύφος του Χρυσοστόμου δεν 
είναι απλώς ένα μέσο που το διδάκτηκε, αλλά είναι η αρμονική έκφραση μιας 
αττικής ψυχής». 

Και όντως∙ ο ιερός Χρυσόστομος μὰς έδειξε, και με το προσωπικό του 
παράδειγμα και μέσω του απαστράπτοντος γλαφυρότατού του λόγου, την 
παιδευτική αξία και της αρχαίας γλώσσας και του αρχαίου ελληνικού 
στοχασμού.

Συνεπώς, και οι τρεις χρησιμοποίησαν την ελληνική παιδεία και  γλώσσα 
ως θεραπαινίδα τής κατά Χριστό μορφώσεως και αγωγής και την μετουσίωσαν 
σε μια Χριστοκεντρική θεώρηση.

Οι Μέγιστοι αυτοί Πατέρες, βιώνοντες τις ουράνιες αλήθειες της 
χριστιανικής μας πίστεως και ιδιαίτερα τη φράση του Κυρίου μας, «τί γὰρ 
ὠφελήσει ἄνθρωπον, ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μαρκ.  Η΄ 36-
37), καθόρισαν ως ύψιστο στόχο της Παιδείας μας τη  χριστοκεντρική αγωγή 
της ψυχής. Την αγωγή εκείνη που θα προετοιμάζει τον κάθε άνθρωπο να 
θωρακίζει την ψυχή του με τις χριστιανικές αρετές και να την προετοιμάζει 
για την ουράνια βασιλεία του Κυρίου. 

Ο Μέγας Βασίλειος σαφέστατα διακηρύττει ότι σκοπός της αγωγής είναι 
να βοηθήσει τον νέο, ώστε «ὁμοιωθῆναι Θεῷ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπου 
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φύσει. Ὁμοίωσις δὲ οὐκ ἄνευ γνώσεως, ἡ δὲ γνῶσις οὐκ ἐκτὸς τῶν 
διδαγμάτων» (Ε.Π.Μ. 32, 69Β).

Την ίδια ακριβώς προτροπή μας εκφράζει και ο Απόστολος Παύλος στην 
προς Εφεσίους επιστολή του. «ΓΙΝΕΣΘΕ οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ ὡς τέκνα 
ἀγαπητά, καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς 
καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμὴν 
εὐωδίας. ( Εφ.5, 1-2) 

Ο δε Γρηγόριος αντιλαμβανόμενος το επίπονο του πνευματικού αυτού  
αγώνα γράφει: «Τέχνη τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν φαίνεταί μοι, ἄνθρω- 
πον ἄγειν, τὸ πολυτροπώτατον ζῷον καὶ ποικιλώτατον» (Ε.Π.Μ. 35, 325). 

Ο δε Ιωάννης ο Χρυσόστομος,  σε μια πνευματική μέθεξη καθόρισε τον 
ουσιαστικό στόχο της παιδείας, λέγοντας μια λακωνική  μα πάρα πολύ πολύ 
ουσιαστική φράση: «ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΕΣΤΙ» (Ε.Π.Ε. 
25,282).

Αυτές ήταν οι κρυστάλλινες θέσεις των σοφών Πατέρων της Εκκλησίας 
μας και Μυσταγωγών της Παιδείας μας! 

Δίδασκαν ακριβώς εκείνο που η υμνολογία της Εκκλησίας μας άδει με 
τόση υπερηφάνεια για τους αγίους μας:  «Ἐν σοὶ Πάτερ ἀκριβῶς, διεσώθη τὸ 
κατ' εἰκόνα· λαβὼν γὰρ τὸν Σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καὶ πράττων 
ἐδίδασκες· ὑπερορᾶν μὲν σαρκός, παρέρχεται γάρ∙ ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, 
πράγματος ἀθανάτου...». 

Ο στόχος των τριών Ιεραρχών για μια τέτοια χριστιανική αγωγή της ψυχής 
των νέων, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι υποτιμούν την επιστημονική 
κατάρτισή τους. Αντίθετα∙ οφείλουμε να επιδιώκουμε και την επιστημονική 
μας κατάρτιση αλλά, παράλληλα, επιβάλλεται να την εναρμονίζουμε πλήρως 
με τη χριστιανική μας ιδιότητα. 

•	 Άλλωστε, όλοι γνωρίζουμε τις σοφές συμβουλές του Σολομώντα που 
ακούμε κάθε φορά στα εσπερινά των μεγάλων γιορτών μας. 

•	 «ἀπαύγασμα γάρ ἐστι φωτὸς ἀϊδίου καὶ ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον τῆς τοῦ 
Θεοῦ ἐνεργείας καὶ εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ» (Σοφ. Σολομ. Κεφ. Ζ’ 26) 

•	 «οὐθὲν (οὐδένα) γὰρ ἀγαπᾷ ὁ Θεὸς εἰ μὴ τὸν σοφίᾳ συνοικοῦντα.  ἔστι 
γὰρ αὕτη εὐπρεπεστέρα ἡλίου καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἄστρων θέσιν, φωτὶ 



49Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ  ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

συγκρινομένη, εὑρίσκεται προτέρα (Σοφ. Σολομ. Κεφ΄ Ζ΄ 28-30)

•	 Ταύτην ἐφίλησα καὶ ἐξεζήτησα ἐκ νεότητός μου καὶ ἐζήτησα νύμφην 
ἀγαγέσθαι ἐμαυτῷ καὶ ἐραστὴς ἐγενόμην τοῦ κάλλους αὐτῆς. εὐγένειαν 
δοξάζει συμβίωσιν Θεοῦ ἔχουσα, καὶ ὁ πάντων δεσπότης ἠγάπησεν 
αὐτήν· μύστις γὰρ ἐστι τῆς τοῦ Θεοῦ ἐπιστήμης καὶ αἱρετὶς τῶν ἔργων 
αὐτοῦ. (Σοφία Σολομώντος κεφ. Η΄ 2- 4)

Η επιστημονική κατάρτιση αποτελεί έναν δυναμικό επιστημονικό 
θώρακα κατά των επιβουλών των διαφόρων εχθρών του χριστιανισμού, όπως 
είναι οι αιρέσεις, που συντάραξαν την πορεία της Εκκλησίας μας στα πρώτα 
της βήματα ή αυτές  που εμφανίζονται με «επιστημονικό μανδύα» όπως λ.χ. 
η θεωρία της εξελίξεως του Δαρβίνου, ο Φροϋδισμός και άλλες. Αποτελεί, 
επίσης, και  ένα ακένωτο επιστημονικό οπλοστάσιο για τη διακήρυξη των 
χριστιανικών μας αληθειών. Ιδιαίτερα σήμερα, ότε εμφανίζονται, ἡμέρᾳ τῇ 
ἡμέρᾳ, καινοφανείς θεωρίες για τη ζωή, αλλά – φευ – τα μάλιστα κενοφανείς, 
η βαθιά επιστημονική κατάρτιση, σε κάθε ειδικότητα, μάς είναι απολύτως 
αναγκαία. Ας ενθυμηθούμε την  εκδοθείσα το 1946 περίφημη «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ».

Για να συνταχθεί η επιστημονική εκείνη διακήρυξη χρειάστηκε η 
συνεργασία πολλών  και διακεκριμένων επιστημόνων, οι οποίοι με εμβριθή 
επιστημονικά τεκμήρια έθεσαν όλα τα θέματα στις ορθές τους διαστάσεις, 
ανέτρεψαν τις θεωρίες του Δαρβίνου και του Φρόυντ και εμφύσησαν στους 
μελετητές πνεύμα πίστεως προς τον Χριστό και εσωτερικής εγκαύχησης για 
την ουράνια πίστη μας!

Επομένως, κατά τους τρεις Ιεράρχες μας, ο κάθε νέος πρέπει να 
συνδεθεί με την πηγή της ζωής, που είναι ο Χριστός, να γνωρίσει σε βάθος 
τη διδασκαλία Του και να βιώνει το λυτρωτικό και αισιόδοξο πνεύμα της 
σωτηρίας του. Τούτο θα επιτευχθεί με τη βοήθεια τριών κυρίως παραγόντων. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΓΩΓΗΣ:

Α΄ Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α

Ο πρώτος είναι Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Θέλουμε Γονείς με χριστιανικές 
αρχές, που να διαπαιδαγωγούν βιωματικά  τα νεαρά βλαστάρια τους με το 
δροσοβόλο χριστιανικό πνεύμα της αγάπης, της συμμετοχής στα Μυστήρια 
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της Εκκλησίας μας και να τα ανατρέφουν  «ἐν Παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» 
(Εφ.6,4),  όπως μας συμβουλεύει ο θείος Παύλος.  Και  συνεχίζει ο  Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος.

«Ἂν δείχναμε τὸ ἴδιο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀγωγὴ τῶν 
παιδιῶν μας, μὲ ἐκεῖνο ποὺ δείχνομε για ὁποιαδήποτε ἄλλη κατάρτισὴ τους, 
τότε θὰ μπορούσαμε νὰ προλάβουμε πολλὰ ἀπὸ τὰ κακὰ ποὺ ὡς Ἔθνος μᾶς 
ἀπειλοῦν» (Ε.Π. 47, 381).

Νομίζω ότι η έντονη νεανική παραβατικότητα που ταλανίζει την κοινωνία 
μας, τα τραγικά φαινόμενα τού καπνίσματος και των ναρκωτικών, ως επίσης 
και τα   γεγονότα με τους αναρχικούς στην Αθήνα, δικαιώνουν πλήρως τον 
σοφό  μύστη της ανθρώπινης ψυχής και της Παιδαγωγικής Επιστήμης.

Και οι τρεις Ιεράρχες ευτύχησαν να έχουν λαμπρούς και ενάρετους 
γονείς. Τα σεπτά πρόσωπα των Μανάδων τους υπήρξαν γι’ αυτούς υπέροχα 
πρότυπα χριστιανικής Αρετής. Και πραγματικά, σ’ αυτές τις σεβάσμιες μορφές 
τους χρωστούσαν όχι μόνο το ζην αλλά προπαντός το  «χριστιανικῶς ζῆν καὶ 
καρποφορεῖν».

Ο Μέγας Βασίλειος εκφραζόμενος με ευγνωμοσύνη για  τη Μητέρα του 
και τη Γιαγιά του, που του πρόσφεραν αυτή την αγωγή, λέγει χαρακτηριστικά: 

«Ἐκ παιδός, ἥν ἔννοιαν ἔλαβον  περὶ Θεοῦ, παρὰ τῆς μακαρίας Μητρός 
μου καὶ τῆς Μάμμης μου Μακρινῆς, ταύτην αὐξηθεῖσαν, ἔσχον ἐν ἐμαυτῷ. 
Οὐ γὰρ ἄλλα ἐξ ἄλλων μετέλαβον ἐν τῇ τοῦ λόγου συμπληρώσει, ἀλλὰ τὰς 
παραδοθείσας μοι παρ’ αὐτῶν ἀρχὰς ἐτελείωσα» (Ε.Π. 32,825).

Και όντως η στοργική μητρική ανατροφή ομοιάζει με στερεή οικοδομή, 
που θεμελιώνεται στα παιδικά χρόνια και η οποία αργότερα επεκτείνεται και 
εξωραΐζεται. Ομοιάζει  «ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 
ἐπὶ τὴν πέτραν· καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν 
οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε· τεθεμελίωτο 
γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν» (Ματθ. 1 24-5). Ομοιάζει ακόμη «ὡς τὸ ξύλον τὸ 
πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει 
ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται· καὶ πάντα, ὅσα ἂν 
ποιῇ, κατευοδωθήσεται» (Ψαλμ. 1, 3).  

Οι  τρεις Ιεράρχες θέλουν  τους νέους να πρωταγωνιστούν μέσα στη 
ζωή σε έργα αρετής, φιλανθρωπίας, επιστημονικής προόδου και κοινωνικής  
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αλληλεγγύης. Τρανότατα παραδείγματα προς μίμηση υπήρξαν οι ίδιοι,  οι 
οποίοι, δια μέσου των αιώνων, παραμένουν φάροι φωτεινοί, που καταυγάζουν 
την οικουμένη με τις αρετές τους και με το πολυδιάστατο φιλανθρωπικό, 
θεολογικό  και επιστημονικό τους έργο!

Επίσης, δεκάδες χριστιανοί επιστήμονες, που τιμήθηκαν με το βραβείο 
Νόμπελ, ομολόγησαν στις συνεντεύξεις τους ότι έφτασαν τόσο ψηλά, χάρις 
στις χριστιανικές τους αρχές και χάρις στον πόθο τους να υπηρετήσουν την 
εικόνα τού Θεού, που λέγεται Άνθρωπος.

Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ΠΑΙΔΕΙΑ. Ο νέος, σήμερα, κάθεται 
στο θρανίο γύρω στα είκοσι χρόνια. Το ένα τέταρτο της ζωής του το διανύει 
στη μάθηση. Φανταστήκατε ποτέ, εάν η παιδεία αυτή δεν συνοδεύεται και 
από την αγωγή, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα; Θα δημιουργούσαμε έμψυχες 
μηχανές που θα σκέπτονται μόνο το κέρδος και τον υλιστικό  ευδαιμονισμό. 
Θα δημιουργούσαμε ανθρώπους, που θα σκέπτονται μόνο την ύλη και την 
ικανοποίηση των σωματικών τους αναγκών ή ενστίκτων. Και  το πνεύμα τού 
ανθρώπου, η ψυχή του, που ιεραρχικά είναι πρώτη θα εκμηδενιζόταν. Μα 
τότε δεν θα μπορούσαμε να μιλούμε για ανθρώπους. Διότι κατά τον ιερό 
Χρυσόστομο:

«Ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἔχει σῶμα καὶ φωνὴ ἀνθρώπου, ἀλλὰ 
ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ψυχὴ ἀνθρώπου. Τεκμήριον δὲ ὅτι ἔχει ψυχὴν ἀνθρώπου, 
εἶναι ὅταν ἀγαπᾷ τὰ θεῖα διδάγματα»  (Ε.Π. 51,153). 

Παιδεία, χωρίς σεβασμό προς τον Θεό, μάς οδήγησε στη φιλοσοφία τού 
υπερανθρώπου τού  Νίτσιε, την οποία ασπάστηκε ο Χίτλερ, την εμφύτευσε 
στον Γερμανικό λαό, και μέσω αυτής, εξανάγκασε την ανθρωπότητα  στο Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, με τα γνωστά  φρικιαστικά αποτελέσματα.  Εξήντα και 
πλέον εκατομμύρια νεκροί, εκατόν εκατομμύρια τραυματίες και πολλαπλάσια 
εκατομμύρια που τραυματίστηκαν ψυχολογικά, που έμειναν ορφανοί, 
άστεγοι, ρακένδυτοι, κ.λ.π.  

 Γι’ αυτό και οι τρεις Ιεράρχες  θέλουν μια Παιδεία, η οποία, παράλληλα 
με τις γνώσεις, να καλλιεργεί πρωτίστως τον έσω άνθρωπο. Επιδιώκουν 



52 ΙΩΑΝΝΟΥ  ΧΡ.  ΓΙΑΓΚΟΥ

πρώτιστα μια εσωτερική παιδεία, όπως δίδασκε και ο Μάρκος Αυρήλιος:

«Ἔνδον σκάπτε· ἔνδον ἡ πηγὴ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ἀεὶ ἀναβλύειν δυναμένη, 
ἐὰν ἀεὶ σκάπτῃς» (Μᾶρκος Αὐρήλιος, Εἰς ἑαυτὸν Ζ 59).

Θέλουμε μία Παιδεία που να ανάγει τον νέο  από τα επίγεια προς τα 
ουράνια και να τον καθιστά ικανό  να ομολογεί μαζί με τον Γρηγόριο «Μικρός 
εἰμι καὶ μέγας, ταπεινὸς καὶ ὑψηλός, θνητὸς καὶ ἀθάνατος, ἐπίγειος καὶ 
οὐράνιος» (Ε.Π. 35, 785). 

Γι’ αυτό  τον ουρανό  ο ιερός Χρυσόστομος προτρέπει τους γονείς με 
τους εξής λόγους. «Μὴν προσπαθεῖς νὰ ἀκονίσεις καὶ νὰ γυμνάσεις τὴ 
γλώσσα τοῦ παιδιοῦ σου, ἀλλὰ κυρίως νὰ καθαρίσεις τὴν ψυχὴ αὐτοῦ» 
(Ε.Π. 62,150).

Επομένως, επιδιώκουν μια Παιδεία, ἡ ὁποία, παράλληλα μὲ τὴν ἐπιστη-
μονικὴ κατάρτιση,  νὰ συνοδεύεται μὲ τὸ ὅραμα τῆς  σωτηρίας τῆς Ψυχῆς  
καὶ τῆς Θέωσης!  Μιὰ τέτοια Παιδεία ἐξανθρωπίζει καὶ ἐξαγιάζει ὄχι μόνο 
τὸν Ἀνθρωπο, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐπιστήμη καὶ τὴν Τεχνολογία! 

Με αυτό τον τρόπο η Παιδεία αποβαίνει ένας βασικότατος παράγοντας, 
που συντελεί  στην καταξίωση τού ανθρώπου πάνω στη γη και παράλληλα 
τον προετοιμάζει για τον ουρανό.

Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α

Ο τρίτος παράγοντας της θέωσης τού ανθρώπου είναι η πνευματική 
μας Μητέρα, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Σωτηρία του ανθρώπου χωρίς την Εκκλησία 
δεν νοείται. Διότι  «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ, «ΕΙΝΑΙ Ο 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ».

Χωρίς τη συμμετοχή τού πιστού στα Μυστήρια τής Εκκλησίας, μέσω των 
οποίων  θα ελκύσει τη Θεία Χάριν, η οποία θα τον βοηθεί και θα τον ενισχύει 
στην κατά Χριστό ζωή, δεν νοείται θέωση τού ανθρώπου, δεν υπάρχει 
δυνατότητα για τη σωτηρία του. 

Γι’ αυτό και ο Γρηγόριος τονίζει εμφαντικά «Μία ζωὴ πρὸς τὴν Ζωὴν 
βλέπει» (Ε.Π. 35, 1041) και εννοεί ότι μία ζωή που συνάδει προς την 
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υψηλή έννοια τού Ανθρώπου είναι αυτή που είναι συνεχώς στραμμένη 
προς την αιώνια ζωή, δηλαδή προς τον Χριστόν και την Αθανασία! Είναι 
μία πολύ σημαντική φράση που μάς οδηγεί ευθέως προς την ελπιδοφόρα 
εκείνη απάντηση που έδωσε ο Κύριός μας προς τη Μάρθα, την αδελφή τού 
Λαζάρου «Ἐγὼ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἄν ἀποθάνῃ 
ζήσεται.καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων ες ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ ες τὸν αἰῶνα»  
( Ἰωάν. 11,25).

  Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος βαθύτατα πιστεύει ότι ο κάθε πιστός, και 
ιδιαίτερα ο κληρικός βέβαια, είναι «ΟΡΓΑΝΟΝ ΘΕΟΥ ΤΕΤΑΓΜΕΝΟΝ 
ΕΙΣ ΤΟ ΠΤΕΡΩΣΑΙ ΨΥΧΑΣ, ΑΡΠΑΣΑΙ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΥΝΑΙ 
ΘΕΩι, ΕΙΣΠΟΙΗΣΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΚΑΙ ΘΕΟΝ 
ΠΟΙΗΣΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ». (Αγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολογου, 
Λόγος β΄: Απολογητικός τῆς εἰς Ποντον φυγῆς 22, Ε.Π.Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑ 1, σελ. 102). 

ΑΣ ΕΛΘΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ, ΚΑΙ ΣΤΟ Β΄ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΣ. 

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓH ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Η γλώσσα μας είναι το πολυτιμότατο όργανο που η αγάπη του Θεού μάς 
χάρισε για να επικοινωνούμε με τους συνανθρώπους μας, να υμνούμε και να 
δοξολογούμε τον Κύριο για τις μεγάλες του δωρεές.

Το θέμα της γλωσσικής ποιότητας και αγωγής επανέρχεται πολλάκις 
στους οραματισμούς του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, γιατί αυτή αποτελεί την 
εσωτερική έκφραση της ψυχής του. Ο λόγος μας είναι ο καθρέπτης της ψυχής 
μας και των επιδιώξεών μας.

Ας μελετήσουμε μερικές από τις συμβουλές του σοφού και μελίρρυτου 
αυτού οικοδόμου της Εκκλησίας μας.

Ο ιερός αυτός μύστης του λόγου και της ψυχής τού ανθρώπου 
αντιλαμβάνεται βαθέως όλο το μεγαλείο και την αξία της γλώσσας, ιδιαίτερα 
κατά τις βιωματικές ώρες της προσευχής του προς τον Θεό.  Γι’ αυτό και μας 
συμβουλεύει με αγάπη πολλή:

«Μὴ δὴ καταισχύνῃς τὴν γλῶτταν∙ ποίησον ἀξίαν τοῦ παρακαλουμένου 
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Θεοῦ. Χείρ ἐστιν ἡ γλῶττα τῶν εὐχομένων καὶ δι’ αὐτῆς κατέχομεν τὰ 
γόνατα τοῦ Θεοῦ» (Ε.Π.Ε. 11, 96-98).

Και συνεχίζει με την ίδια ενάργεια: «Ἐν χειρὶ γλώσσης ζωὴ καὶ θάνατος. 
Ἀπό τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ. Μᾶλλον τοίνυν τῆς κόρης φύλαττε τὴν 
γλῶτταν. Ἵππος ἐστὶ βασιλικὸς ἡ γλῶσσα. Ἀν μὲν ἐπιθῇς αὐτῇ χαλινὸν καὶ 
διδάξῃς αὐτῇ βαδίζειν εὔρυθμα, ἐπαναπαύσεται αὐτῇ καὶ ἐπικαθιεῖται ὁ 
βασιλεύς∙ ἄν δὲ ἀχαλίνωτον ἀφῇς φέρεσθαι καὶ σκιρτᾶν, τοῦ διαβόλου καὶ 
τῶν δαιμόνων ὄχημα γίνεται» (Ε.Π.Ε. 11, 96-98).

Πατρικά δε, μάς προτρέπει:

«Εὐλογίας τὴν γλῶσσαν ἔμπλησον, ἐλεημοσύνης πολλῆς. Ἔστι γάρ καὶ 
διὰ ῥημάτων ἐλεημοσύνην ποιεῖν∙ κρεῖττον γάρ λόγος ἤ δόσις» (Ε.Π.Ε. 11, 
98-100).

Αλήθεια πόσο ομόρροπες είναι οι σκέψεις αυτές του ιερού Πατρός με 
εκείνες του ουρανοβάμονος Παύλου, όταν αυτός μας συμβουλεύει:

«Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ, 
προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ Θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ 
λόγου, λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, δι' ὃ καὶ δέδεμαι, ἵνα φανερώσω 
αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι. Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν 
ἐξαγοραζόμενοι.

Ο ΛΟΓΟΣ ΥΜΩΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝ ΧΑΡΙΤΙ, ΑΛΑΤΙ ΗΡΤΥΜΕΝΟΣ, 
ΕΙΔΕΝΑΙ ΠΩΣ ΔΕΙ ΥΜΑΣ ΕΝΙ ΕΚΑΣΤΩι ΑΠΟΚΡΙΝΕΣΘΑΙ» (Κολ. 4, 6).

 Βέβαια, επιβάλλεται να τονίσουμε ότι ο ιερός Χρυσόστομος θεωρεί τη 
γλώσσα ένα ιερότατο δώρο του Θεού, γι’ αυτό και καυτηριάζει πολύ αυστηρά 
όλους εκείνους, οι οποίοι την μεταβάλλουν από γλώσσα ευχαριστίας σε 
γλώσσα «μεστὴν ἰοῦ θανατηφόρου». 

Ο ιερός Πατήρ θεωρεί τόσο σημαντική την άκριτη χρήση της γλώσσας, 
ώστε να μας γράφει ότι πολλοί «ἀπώλοντο μὴ φυλάξαντες τὰ ἑαυτῶν 
στόματα» (Ε.Π.Ε. 7,298) και ότι αυτή αποτελεί «τὴν ἀρχήν τῆς ἀπωλείας 
τῆς ψυχῆς» εάν  φυσικὰ ο άνθρωπος «ἔχει ἀφύλακτον τὸ στόμα του» (Ε.Π.Ε. 
1,526). Γι’ αυτὸ και έντονα μὰς προειδοποιεί: «Οὐδέν γὰρ οὕτως ἐπιτήδειον 
ὄργανον πρὸς ἀπάτην καὶ ἀπώλειαν ἡμετέραν ὡς γλῶττα ἀκόλαστος καὶ 
στόμα ἀθύρωτον» (Ε.Π.Ε. 30, 534-6).   



55Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ  ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Ο μυσταγωγός τής γλωσσικής αγωγής βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με 
τις προτροπές της ηγετικής μορφής της πρώτης Εκκλησίας, του Αδελφόθεου 
Ιακώβου.

«οὕτω καὶ ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶ καὶ μεγαλαυχεῖ. ἰδοὺ ὀλίγον 
πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει! καὶ ἡ γλῶσσα πῦρ, ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας. οὕτως 
ἡ γλῶσσα καθίσταται ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν ἡ σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα καὶ 
φλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως καὶ φλογιζομένη ὑπὸ τῆς γεέννης.  
Πᾶσα γὰρ φύσις θηρίων τε καὶ πετεινῶν ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων δαμάζεται 
καὶ δεδάμασται τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δύναται 
ἀνθρώπων δαμάσαι· ἀκατάσχετον κακόν, μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου. ἐν 
αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν Θεὸν καὶ πατέρα, καὶ ἐν αὐτῇ καταρώμεθα τοὺς 
ἀνθρώπους τοὺς καθ' ὁμοίωσιν Θεοῦ γεγονότας· ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος 
ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα. οὐ χρή, ἀδελφοί μου, ταῦτα οὕτω γίνεσθαι». 
(Ιακ. 3, 5-10).

Δια τούτο και ο σοφός πατήρ, στην προσπάθειά του να διαμορφώσει για 
όλους μας ένα «ΗΘΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» μάς συμβουλεύει:

 «Ρήματα παιδεύοντες τὸ παιδίον, φθέγγεσθαι σεμνὰ καὶ εὐσεβῆ. 
Μὴ τοίνυν ἔστω τάφος τὸ στόμα σου, ἀλλὰ θησαυρός. (Ε.Π.Ε. 5,228). 
Παιδεύωμεν οὖν τὴν γλῶτταν εὔφημον εἶναι∙ «παῦσον γάρ», φησί, «τὴν 
γλῶσσάν σου ἀπό κακοῦ». Οὐ γὰρ διὰ τοῦτο αὐτὴν ἔδωκεν ὁ Θεὸς, ἵνα 
κατηγορῶμεν, ἵνα ὑβρίζωμεν, ἵνα ἀλλήλους διαβάλλωμεν, ἀλλ’ ἵνα Θεὸν 
ὑμνῶμεν, ἵνα ταῦτα λαλῶμεν, ἅ δίδωσι χάριν τοῖς ἀκούουσιν, τὰ πρὸς 
οἰκοδομήν, τὰ πρὸς ὠφέλειαν. (Ε.Π.Ε. 24,224). 

Και ο Απόστολος Πέτρος στηριζόμενος και αυτός στους υπέροχους 
ψαλμούς του Δαυίδ, μας προτρέπει:

«Ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν 
γλῶσσαν αὐτοῦ ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη αὐτοῦ τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον,  
ἐκκλινάτω ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν, ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω 
αὐτήν. ὅτι ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν, 
πρόσωπον δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά» (Πέτρ. Γ. 10-12). 

Φησί. Δανείζεται από τον Δαβίδ:  «τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ θέλων ζωήν, 
ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγαθάς;  παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη 
σου τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον» (Ψαλμ. 33, 13-14).
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Αγαπητοί μου συνδαιτυμόνες, 

Επειδή η Αγία Γραφή, η Υμνολογία της Εκκλησίας μας και τα έργα των 
Πατέρων της Εκκλησίας μας είναι γραμμένα στην αρχαία Ελληνική γλώσσα, 
πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα και να αφομοιώσουμε 
τα θεία μηνύματα του Χριστού και να επιτύχουμε καλύτερα στο λεπτό και 
ουσιαστικό θέμα της γλωσσική αγωγής,  όταν γνωρίζουμε καλά την αρχαία 
μας γλώσσα. 

Γι’ αυτό και  η αγάπη σας, ας μου επιτρέψει να εκφράσω ακόμη λίγες 
σκέψεις, σχετικά με την αξία του ελληνοχριστιανικού μας πολιτισμού, όπως 
τον γνωρίζουμε μέσω της γλώσσας μας, και τις υποχρεώσεις μας έναντι αυτού.

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, στο πολύτομο και περισπούδαστο έργο 
του «Ιστορία τού Ευρωπαϊκού Πνεύματος», εκφράζει την τεκμηριωμένη 
γνώμη ότι τα δύο από τα τέσσερα συστατικά που αποτελούν τον  Ευρωπαϊκό 
Πολιτισμό είναι ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός. 

Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να τονίσουμε ότι ο αρχαίος ελληνικός 
πολιτισμός μας διασώθηκε, γιατί οι Τρεις Φωτισμένοι Πατέρες της Εκκλησίας 
μας, άνοιξαν τη χριστιανική αγκαλιά τους, εγκαίρως και διορατικά, για να 
κλείσουν μέσα τον Ελληνισμό, και ιδιαίτερα την πλουσιότατη γλώσσα του, 
μέσω της οποίας διατύπωσαν τις λεπτεπίλεπτες δογματικές του αλήθειες 
και μέσω της οποίας δίδαξαν τον Χριστιανισμό.  

Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά των σεπτών Ιεραρχών δεν περιορίζεται 
μόνο στον ελληνικό πολιτισμό αλλά επεκτείνεται και στην Ευρώπη και στον 
κόσμο ολόκληρο.  Χωρίς τη γενναία αυτή προσφορά των τριών Ιεραρχών θα 
ήταν άδηλη η πολιτιστική πορεία και της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Η αρμονική αυτή σύζευξη Ελληνισμού και Χριστιανισμού είναι τόσης με-
γάλης ιστορικής αξίας, ώστε ο κράτιστος των Βυζαντινολόγων, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ, στο περισπούδαστο έργο του «ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ» 
γράφει με ενθουσιασμό:

«Συνθήκη κοσμοσωτήριος Ἑλλάδος καὶ Χριστιανισμοῦ. ΘΕΟΚΕ-
ΛΕΥΣΤΟΣ ΣΥΖΥΓΙΑ, ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΣΑ!

 Ἡ μὲν Ἑλλὰς παρέχει, ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς οἰκουμένης, τῷ Χριστιανισμῷ 
παιδείαν, γλῶσσαν, εὐφυΐαν, καρτερίαν ἀκλόνητον εἰς τὰ βασανιστήρια. 
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Προσφέρει θυσίαν αἱματηρὰν καὶ ἀναίμακτον. Ὁ δὲ Σωτὴρ τοῦ κόσμου 
τίθησιν εἰς τὸν δάκτυλον τῆς μνηστῆς τὸν ἀρραβῶνα τῆς σωτηρίας».

Και συνεχίζει:

 Ἔτσι  σιγὰ - σιγὰ ἐπιτελεῖται ἀκόμη ἕνα ἱστορικὸν θαῦμα. «Θαῦμα ξένον 
καὶ ὄντως ἐκπληκτικόν! Διαλύεται ἐν σιγῇ ἡ ἐνδοξοτέρα τῶν ἐθνοτήτων τῆς 
ἀρχαιότητος. Τὸ καύχημα τῶν αἰώνων ἀποσυντίθεται ἐν σκιᾷ θυσιαστηρίου, 
καὶ οὔτε τότε, οὔτε ὁ σήμερον κόσμος ἐνόησε πῶς ἐτελέσθη τὸ μυστήριον! 
Τὶς ἄλλος βραχίων, εἰμὴ μόνος ὁ τοῦ Θεοῦ, ἠδύνατο να στερήσῃ τοῦ 
προσφιλοῦς αὐτοῦ ὀνόματος, λαὸν θρησκευτικῶς ἀνέκαθεν προσπεφυκότα,  
τοιοῦτον κειμήλιον, τὸ δὲ ξένισμα να κατορθώσῃ μόνον καὶ μόνον διὰ 
πειθοῦς! Ἄλλην ὁμοίαν μεταβολὴν ἡ ἱστορία τῆς λοιπῆς χριστιανωσύνης 
δεν μαρτυρεῖ!».2

Εις επίρρωση των πιο πάνω παραθέτω και ένα απόσπασμα από τις 
«Σημειώσεις για τον ορισμό τής κουλτούρας» (σελ. 154-5): ανήκει σ’ έναν από 
τους μεγαλύτερους στοχαστές τού αγγλικού πνεύματος, τον ELIOT 

«...Αν ο Χριστιανισμός καταστραφεί, το σύνολο του πολιτισμού μας 
θα καταστραφεί. […] Χρωστάμε πολύ περισσότερα στη χριστιανική μας 
κληρονομιά από μια θρησκευτική πίστη. Διά μέσου αυτής διερευνούμε 
την εξέλιξη των τεχνών μας, διά μέσου αυτής συλλαμβάνουμε το Ρωμαϊκό 
Δίκαιο, που διαδραμάτισε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 
τού Δυτικού κόσμου. Διά μέσου αυτής σχηματίσαμε τις αντιλήψεις μας 
για μια  ιδιωτική και δημόσια ηθική. Και διά μέσου αυτής αποκτήσαμε 
τα κοινά μας κριτήρια της Λογοτεχνίας, μελετώντας τις λογοτεχνίες της 
Ελλάδας και της Ρώμης. Η ενότητα τού Δυτικού κόσμου βρίσκεται σ’ αυτήν 
την κληρονομιά, στον Χριστιανισμό και στους αρχαίους πολιτισμούς τής 
Ελλάδας, της Ρώμης και του Ισραήλ, στους οποίους, χάρη σε δύο χιλιάδες 
χρόνια Χριστιανισμού, βρίσκουμε τα ίχνη της καταγωγής μας».

Η σημερινή μέρα επιβάλλει σ’ όλους μας να αναλογιστούμε το ύψιστο 
θέμα της καλλιέργειας ορθόδοξης συνείδησης. Γιατί αυτή αποτελεί όχι 
μόνο «τὸν κόσμον τοῦ κόσμου» αλλά και την «ἐλπίδα τοῦ κόσμου» για 
να χρησιμοποιήσω δύο ευστοχότατες εκφράσεις του αοιδίμου Νικολάου 
Βασιλειάδη, ο οποίος με το τρίτομο έργο του «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: Η ΕΛΠΙΣ ΤΟΥ 

2.  Σπυρίδωνος Ζαμπελίου,  «Βυζαντιναί Μελέται» σελ. 44
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ΚΟΣΜΟΥ» αναδείκτηκε ο αετιδεύς της Ορθοδοξίας!

Όπως στο πρώτο μέρος του θέματός μας, έτσι και τώρα δεν θα εκφράσω 
τις προσωπικές μου απόψεις. Αλλά θα επικαλεστώ τις γνώμες σοφών προσω-
πικοτήτων για να τεκμηριώσω τις απόψεις μου.

Ο αποκληθείς Πρύτανης της σύγχρονης σκέψεως τού Νεότερου Ελλη-
νισμού, αείμνηστος Ακαδημαϊκός Ιωάννης  Θεοδωρακοπούλος γράφει:

« ...Μέγα αίτημα τὴς συγχρόνου ζωής μας, το οποίον τίθεται ενώπιόν 
μας και εις τη συνείδηση τού συγχρόνου Ελληνισμού, κατά τρόπον 
αδυσώπητον, είναι το αίτημα να αναγεννήσωμεν μέσα μας, ό,τι οι πατέρες 
μας ωνόμασαν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ... Παρελάβαμεν τον Χριστιανισμόν και η 
ιστορική μοίρα επεφύλαξε εις ημάς  το προνόμιον να τον ερμηνεύσωμεν, να 
διατυπώσωμεν με την ελληνικήν φιλοσοφίαν τας αρχάς του και έτσι να τον 
παραδώσωμεν εις τον κόσμον...

Κατά δε την περίοδον τής Τουρκοκρατίας, η Ορθοδοξία απετέλεσε την 
κιβωτόν της σωτηρίας μας δια να επιζήσωμεν...

Σήμερον, που δοκιμάζονται και διασαλεύονται εκ βάθρων, όλα τα ιστο-
ρικά μας αποκτήματα και αγαθά, έχομεν χρέος, ως λαός, να εμβαθύνωμεν, 
όπως απαιτούν οι σύγχρονοι όροι τής ζωής, άλλη μία φοράν εις την 
πηγήν τής Ορθοδοξίας και να αναγεννήσωμεν μέσα μας το πνεύμα τού 
Χριστιανισμού!..».

Και συμπληρώνει πολύ ωραία ο μεγάλος ρώσος διανοούμενος Γεώργιος 
Φλορόφσκυ: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία υπήρξεν ο θεματοφύλαξ  τού 
Χριστιανικού Ελληνισμού και αυτό το δημιουργικό πνεύμα τού Χριστια-
νικού Ελληνισμού πρέπει να αναζητώμεν. Ας γίνωμεν περισσότερον 
Έλληνες δια να αποβώμεν Ορθόδοξοι Χριστιανοί...».

Τις σοφές αυτές σκέψεις έρχεται να επιρρώσει και ο εμβριθέστατος 
Βυζαντινολόγος STΗΒΕΝ ΡΑΝΣΙΜΑΝ, ο οποίος διατείνεται επιγραμματικά. 

«...Οι Έλληνες έχουν μια κληρονομιά για την οποία μπορούν να 
αισθάνονται υπερήφανοι. Μια κληρονομιά που δεν πρέπει να χαθεί μέσα 
στις εναλλασσόμενες υλικές καταστάσεις. Στους σκοτεινότερους αιώνες τής 
Ελληνικής Ιστορίας, η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία, παρ’ όλες τις πολλές 
δυσκολίες, τις πολλές απογοητεύσεις και αυτές ακόμη τις ταπεινώσεις, 
μπόρεσε όχι μόνο να προσφέρει πνευματική ανακούφιση, αλλά και να 
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συντηρήσει και να διατηρήσει τις παραδόσεις τού Ελληνισμού…».

Στο ίδιο μήκος κινείται κα ο ομότιμος διαπρεπής καθηγητής της Θεο- 
λογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός.

 Γράφει συγκεκριμένα:

«Ο ελληνικός πολιτισμός περιέχει ό,τι εκλεκτότερο παρήγαγε 
η καρδιά και η διάνοια του ανθρώπου στη λυτρωτική αναζήτηση της 
Αλήθειας, δηλαδή του Θεού, ενώ η Ορθοδοξία είναι η απάντηση σ’ αυτή 
την αναζήτηση».

Αγαπητοί μου εν Κυρίω Αδελφοί,

Πιστεύω ότι όλες οι συνάξεις που γίνονται προς τιμή των Τριών 
Μεγίστων Φωστήρων της Τρισηλίου Θεότητος, ή οποιουδήποτε άλλου αγίου 
της Εκκλησίας μας, είναι πρωτίστως  συνάξεις ΧΡΕΟΥΣ.  

Είμαστε χρεωμένοι από τη λαμπροφόρα προσωπικότητα ενός εκάστου, 
από τους αγώνες τους και ιδιαίτερα από τις θυσίες τους, να ακολουθούμε τις 
διαχρονικές νουθεσίες τους και τον δρόμο που Εκείνοι, με τόση πίστη, με 
τόσο σθένος και με τόση αυτοθυσία χάραξαν.

 Με τον τρόπο αυτό τιμούμε τους οσίους, τους μάρτυρες και τους 
διαπρύσιους κήρυκες του Χριστού και εμπνεόμαστε από την αγία και 
αγωνιστική τους ζωή, ώστε «ὁμοιωθῆναι», όσο μάς είναι δυνατόν, «αὐτοῖς».

Γέγραπται γάρ: 

«Τ Ι Μ Η  Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ο Σ, Μ Ι Μ Η Σ Ι Σ  Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ο Σ».



Ο ΟΣΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ Ο ΡΩΜΑΙΟΣ,
 ΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

 a
ΠΑΤΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΔΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Ο όσιος Κασσιανός ο Ρωμαίος υπήρξε μια ξεχωριστή πατερική μορφή 
που αφιέρωσε τη ζωή του στη διακονία και προαγωγή του ασκητικού 

μοναχισμού. Όπως ο ίδιος αναφέρει1 έγραψε τα έργα του καθ’ υπακοήν, 
με στόχο να αποτυπώσει κατά το δυνατόν τη φιλόθεη και θεάρεστη βιοτή   
των μεγάλων ασκητών της Αιγυπτιακής ερήμου και με απώτερο σκοπό να 
μεταλαμπαδεύσει αυτή την αγιοπνευματική εμπειρία της ασκητικής ζωής και 
στη διψασμένη δυτική πνευματική ζωή, όπου ο μοναχισμός ήταν  και είναι 
σχεδόν ανύπαρκτος2.  

Η συμβολή του αγίου Κασσιανού στη δυτική θεολογική και πνευματική 
έκφραση είναι αναντίλεκτα πολύ μεγάλη. Η εκκλησιολογική του συνείδηση 
ακατάπαυστη και ολοφάνερη. Οι αναφορές στα θεόπνευστα κείμενα της 
Γραφής καταδεικνύουν ότι η Γραφή αποτελεί για τον Όσιο την αυθεντική πηγή 
από όπου ρέει ο ζωοποιός λόγος του Θεού3, αλλά και τη ζωήρρυτη κοιτίδα 
μέσα από την οποία η πατερική θεολογία αρδεύει τα «τεκμήρια» των αληθειών  
της πίστεώς μας4.  

1.  Βλ. Αββά Κασσιανού, «Μοναχικοί  Κανονισμοί», στο Συνομιλίες με τους πατέρες της 
ερήμου, Μοναχικοί κανονισμοί, Τα οκτώ βασικά πάθη. Τόμος Β΄, μετάφρ. Αδελφότης Ιεράς 
Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέας, εκδ. Ετοιμασία, 2004,  σελ. 307. Πρβλ. PL 49, 55A.
2.  Βλ. Αββά Κασσιανού, «Μοναχικοί  Κανονισμοί», στο Συνομιλίες με τους πατέρες της 
ερήμου, Μοναχικοί κανονισμοί, Τα οκτώ βασικά πάθη. Τόμος Β΄, μετάφρ. Αδελφότης Ιεράς 
Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέας, εκδ. Ετοιμασία, 2004, σελ. 311. Πρβλ. PL 49, 59A - 60A. 
“Cassian did not set out to write a ‘History of the Monks of Egypt’; he set out to influence the 
history of the monks of Gaul”. Casiday Augustine, Tradition and Theology in St. John Cassian, 
Oxford University Press 2007, σελ. 4.
3.  Βλ. Αββά Κασσιανού, «Συνομιλία α’ με τον aββά Θεωνά» (Conf. 21), Τόμ. Β΄, ό.π. σελ. 
182. Πρβλ. PL 49, 1188Α.
4.  Βλ. Αββά Κασσιανού, «Συνομιλία με τον αββά Σεραπίωνα» (Conf. 5), στο Συνομιλίες 
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Ασφαλώς, τα κείμενά του δεν αποτελούν μεθοδικά υπομνήματα της 
Αγίας Γραφής, αλλά ούτε και κηρυγματικές ομιλίες, όπως  του αγίου Ιωάννου 
του Χρυσοστόμου∙ εντούτοις όμως, η συστηματική και επίπονη μαθητεία 
του στα θεόπνευστα κείμενα της Γραφής είναι πέρα για πέρα ολοφάνερη. 
Δεν παραλείπει τις  πολύ συχνές αναφορές σε βιβλικά χωρία, στα οποία 
δίνει ένα ευρύτερο θεολογικό νόημα προσαρμοσμένο με απόλυτη ακρίβεια 
στη συνάφεια των λόγων στους οποίους αναφέρεται κάθε φορά5, γεγονός 
που καταδεικνύει επαξίως ένα απαράμιλλο χάρισμα μιας ακραιφνούς και 
χαρισματικής διείσδυσης στα νοήματα της Γραφής. 

Όταν κάνει λόγο για την προσευχή, στις συνομιλίες του με τον αββά 
Ισαάκ, αναλύει κάθε πρόταση της Κυριακής προσευχής (oratio Dominica) 
και προσπαθεί να την ερμηνεύσει μέσα από την προοπτική των πνευματικών 
αναβάσεων της ψυχής προς την ανώτερη και υψηλότερη θεωρία, τη θέα του 
Θεού6. Επίσης τα τέσσερα είδη προσευχής που παραθέτει δεν είναι καρπός της 
δικής του διάνοιας ή έμπνευσης, αλλά προέρχονται μέσα από την προσευχητική 
στάση του Κυρίου μας ενώπιον του Πατρός Του7. Μέσα από αυτή την αναφορά 
φαίνεται ξεκάθαρα η σκοπιμότητα για την οποία χρησιμοποιεί τη Γραφή8. 

Η Ευαγγελική αλήθεια συνδέει άρρηκτα και επαγωγικά την περί των 
παθών διδασκαλία με την κατεξοχήν γνώση της αλήθειας, η οποία προϋποθέτει 
την πνευματική υγεία και φώτιση που πηγάζει από την εν Χριστώ πνευματική 
αναγέννηση. Πολλά είναι τα χωρία, τόσο από την Παλαιά όσο και από την 
Καινή Διαθήκη, μέσα από τα οποία ο Όσιος αντλεί διάφορες μαρτυρίες που 
αποδεικνύουν την παντοδυναμία του Θεού και την αμέριστη συγκατάβασή 

με τους πατέρες της ερήμου, Τόμος Α΄, μεταφρ. Αδελφότης Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου 
Καρέας, εκδ. Ετοιμασία, 2004,  σελ. 296. Πρβλ. PL 49, 611Β. 
5.  Αυτή η ακρίβεια στην παράθεση των Βιβλικών κειμένων διαπιστώνεται πιο εμφαντικά μέσα σε 
όλο το δογματικό του έργο De incarnatione Christi, Contra Nestorium Haereticum – Libri Septem, 
όπου η Αγία Γραφή είναι η κατεξοχήν αυθεντία για να στηρίζει με σαφήνεια και απλότητα την ορθή 
δογματική πίστη της Εκκλησίας μας ενάντια στους αιρετικούς. Ενδεικτικά βλ. Sulpicius Severus, 
Vincent of Lerins, John Cassian. “The seven books John Cassian on the Incarnation of the Lord 
against Nestorius”, στο A selected library of Nicene and post Nicene Fathers of the Christian Church, 
by Edgar C. S. Gibson, Book V, Chapter VI , Second Series VXI, and Michigan 1964, σελ. 825.
6.  «Haec itaque supplicationum genera sublimior adhuc status ac praecelsior subsequitur, 
qui contemplatio». Αββά Κασσιανού, Συνομιλία α΄ με τον αββά Ισαάκ (Conf. 9), Τόμ. Α΄, σελ. 
343-350. Πρβλ. PL 49, 788C-800A. 
7.  Ματθ. 26,39. Λουκ. 23, 34. Ιωαν. 11, 41-42.
8.  Βλ. Αββά Κασσιανού, Συνομιλία με τον αββά Σεραπίωνα (Conf. 5), Τόμ. Α΄, ό.π. σελ. 295, 
Πρβλ. PL 49, 611Β.
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του στον αγώνα του ανθρώπου εναντίον των παθών και του κακού9. 
Τα πάθη που κατατρέχουν τον άνθρωπο έχουν την προτύπωσή τους, κατά 

τον Όσιο, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη10. Πρόκειται, λέει, για τα «επτά έθνη», 
των οποίων τη γη υποσχέθηκε ο Κύριος να δώσει στα τέκνα του Ισραήλ, 
μετά την έξοδο τους από την Αίγυπτο11. Ο αριθμός των παθών είναι πολύ 
μεγαλύτερος από τις αρετές, ενώ ο βασικός αριθμός των σαρκικών παθών, 
με βάση αυτή την αναφορά, προσδιορίζει τις επτά βασικές τους ρίζες. Από 
αυτές τις βασικές ρίζες πηγάζουν όλες οι άλλες πνευματικές αρρώστιες, όπως 
οι φόνοι, οι κλοπές, οι αιρέσεις, οι βλασφημίες, η καταλαλιά, τα ψεύδη, η 
αργολογία, η περιφρόνηση, ο γογγυσμός και άλλα πολλά12. 

Ο Όσιος παρομοιάζει την Αγία Γραφή με πλούσια και εύφορη γη, όπου 
αναπτύσσονται και καλλιεργούνται πολλοί καρποί13. Άλλους μπορεί να τους 
γευθεί κανείς και ωμούς. Άλλοι χρειάζονται τον χρόνο τους για να μαλακώσουν, 
γιατί ίσως να είναι πολύ σκληροί. Άλλοι χρειάζονται να βράσουν στη φωτιά 
για να δώσουν ωφέλιμη και ζουμερή γεύση, ενώ άλλοι μπορεί να καταστούν 
βλαβεροί και επικίνδυνοι. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πνευματικό πλούτο και 
τους καρπούς που υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Αν πρόκειται για αλήθειες 
που ερμηνεύονται «κατά γράμμα», τότε μπορεί κάποιος ευσεβής Χριστιανός 
να τις μελετά χωρίς να είναι επικίνδυνες, αλλά ωφέλιμες και διδακτικές. Αν 
όμως πρόκειται για δύσκολα χωρία με λεπτά και διφορούμενα νοήματα, τότε 
είναι απαραίτητη η αλληγορική μέθοδος, στην οποία όμως προβαίνουν μόνο 
οι έμπειροι και λόγιοι Πατέρες που γνωρίζουν ακριβώς πώς θα ερμηνεύσουν 
το καθετί χωρίς αυτό να βλάψει κάποιον.     

9.  Βλ. Αββά Κασσιανού, Συνομιλία με τον Αββά Σεραπίωνα, (Conf. 5), Τομ. Α΄, ό. π. σελ. 314-
315. Πρβλ. PL 49, 632A-632C.
10.   «Ἐὰν δὲ εἰσάγῃ σε Κύριος ὁ Θεός σου εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν, 
καὶ ἐξάρῃ ἔθνη μεγάλα ἀπὸ προσώπου σου, τὸν Χετταῖον καὶ Γεργεσσαῖον καὶ ᾿Αμορραῖον καὶ 
Χαναναῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Εὐαῖον καὶ ᾿Ιεβουσαῖον, ἑπτὰ ἔθνη πολλὰ καὶ ἰσχυρότερα ὑμῶν». 
(Δευτ. 7, 1). Είναι βέβαια εμφανές ότι η Αγία Γραφή κάνει λόγο για επτά και όχι οκτώ «έθνη», 
δηλ. πάθη, πράγμα το οποίο ερμηνεύει ο Όσιος και θα το εξηγήσουμε σε επόμενη ενότητα.
11. «Καὶ παραδώσει αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ πατάξεις αὐτούς, ἀφα-νισμῷ 
ἀφανιεῖς αὐτούς, οὐ διαθήσῃ πρὸς αὐτοὺς διαθήκην, οὐδὲ μὴ ἐλεήσητε αὐτούς». (Δευτ. 7, 2). 
12.  Βλ. Αββά Κασσιανού, Συνομιλία με τον αββά Σεραπίωνα (Conf. 5), Τόμ. Α΄, ό. π. σελ. 316, 
PL 49, 633Α.
13. Βλ. Αββά Κασσιανού, Συνομιλία β΄ με τον αββά Σερήνο (Conf. 8), Τόμ. Α΄, ό.π. σελ. 241. 
Πρβλ. PL 49, 723Α.
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Μάλιστα ο Όσιος καταγράφει τις τέσσερεις ερμηνευτικές μεθόδους 
μελέτης και ερμηνείας της Γραφής14. Κάνει δηλαδή λόγο για: α) την ιστορική 
γνώση15,  β) την αλληγορική γνώση16, γ) την αναγωγική γνώση17 και δ) τη 
μεθοδολογική γνώση18. Αυτού του είδους οι μέθοδοι είναι τα εργαλεία με τα 
οποία μπορεί κάποιος να προσεγγίσει ορθά και χωρίς παρεκκλίσεις τα νοήματα 
της Αγίας Γραφής με μεγάλη προσοχή και περίσκεψη. Παρόλο που αποτελούν 
ερμηνευτικές προσεγγίσεις19, ο Όσιος τις χαρακτηρίζει και ως «πνευματικές 
γνώσεις» (spirituales scientiae), διότι οποιαδήποτε προσπάθεια που αποσκοπεί 

14. «Spiritualis autem scientia et genera sunt tropologia, allegoria, anagoge», Αββά 
Κασσιανού, Συνομιλία α’ με τον αββά Νισθερώ (Conf. 14), Τόμ. Β΄, ό.π. σελ. 114-117. Πρβλ. PL 
49, 962B-965Β. 
15. Πρόκειται για ιστορικά και χρονολογικά δεδομένα τα οποία δίδουν μια «κατά γράμμα», θα 
λέγαμε, ερμηνευτική επεξήγηση και δεν έχουν καμία άλλη πιο μυστική έννοια. Βλ. Αββά Κασσιανού, 
ό.π., σελ. 117. Πρβλ. PL 49, 965Β. Πρόκειται για την «τυπολογική» ερμηνεία της Γραφής. Δηλαδή: 
«Η ‘‘τυπολογία’’ δεν ήταν εξήγησις αυτών τούτων των κειμένων, αλλά μάλλον ερμηνεία των 
γεγονότων. Ήταν ιστορική και όχι απλώς φιλολογική μέθοδος […]. Προϋποθέτει και συνεπάγεται 
ουσιαστικώς την πραγματικότητα της ιστορίας που οδηγείται και κατευθύνεται από τον Θεό». 
Γεωργίου Φλορόφσκυ, Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσις, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 29, 31.
16. Είναι πολύ διακριτική η στάση του οσίου Κασσιανού, όσον αφορά στην αλληγορική 
ερμηνευτική μέθοδο, για την οποία λέει χαρακτηριστικά: «Όταν για το ίδιο ζήτημα 
παρουσιάζονται δύο απόψεις, μπορεί και οι δύο να θεωρηθούν λογικές. Τότε θα είναι επιτρεπτό 
να καταλήξουμε σε μια άποψη, ή αντίθετα να κρατήσουμε μια στάση ενδιάμεση, χωρίς αυτό να 
μας προξενήσει καμία βλάβη πάνω στο θέμα της πίστης». Βλ. Αββά Κασσιανού, Συνομιλία β΄ 
με τον αββά Σερήνο (Conf. 8), Τόμ. Α΄, ό.π. σελ. 243. Πρβλ. PL 49, 728Α. Πιο συγκεκριμένα ο 
Γεώργιος Φλορόφσκυ επεξηγεί ότι η ‘‘αλληγορία’’ ως εξηγητική μέθοδος «ησχολείτο πρωτίστως 
με τα κείμενα, ανεζήτει δε την απόκρυφον και βασικήν έννοιαν των εδαφίων, προτάσεων, ακόμη 
και κεχωρισμένων λέξεων της Αγίας Γραφής και ηρεύνα όπισθεν ή κάτω του ‘‘γράμματος’’». Βλ. 
Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσις, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 29.
17. Η αναγωγική γνώση αποτελεί μια πιο πνευματική προσέγγιση που στόχο έχει να 
ερμηνεύσει τα διάφορα υπερβατικά και ουράνια μυστήρια. Αββά Κασσιανού, Συνομιλία α’ με 
τον αββά Νισθερώ (Conf. 14), Τόμ. Β΄, ό.π. σελ. 115. Πρβλ. PL 49, 963Α. 
18. Πρόκειται για την ερμηνεία που στόχο έχει να προάγει την ηθική και πρακτική ζωή 
των ανθρώπων μέσα από τη διδασκαλία της αλήθειας και την ορθή ζωή. Αββά Κασσιανού, 
Συνομιλία α’ με τον αββά Νισθερώ (Conf. 14), Τόμ. Β΄, ό.π. σελ. 115. Πρβλ. PL 49, 963Β – 
964Α. 
19. Σχετικά με το θέμα της κατά γράμμα ή αλληγορικής μεθόδου ερμηνείας των Γραφών 
μπορεί κανείς να μελετήσει τις ειδικές αναφορές περί της Αλεξανδρινής και Αντιοχειανής 
σχολής. Βλ. Σάββα Αγουρίδη, Ερμηνευτική των ιερών κειμένων, εκδ. Άρτος Ζωής, Αθήνα 
2002, σελ.157-170. Πρβλ. Τατάκη Βασιλείου, Η Ελληνική και Πατερική Βυζαντινή Φιλοσοφία, 
εκδ. Άρμός, Αθήνα 2000, σελ. 41- 48.
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στην επεξήγηση ή κατανόηση των νοημάτων της Αγίας Γραφής περνάει πρώτα 
από την έμπρακτη εμπειρική εφαρμογή στη ζωή και το ήθος του πιστού και 
κατόπιν εκφράζεται ή ερμηνεύεται με την προσήκουσα σημασία της. 

Η γνώση της Αγίας Γραφής και η εφαρμογή των Ευαγγελικών εντολών έχει 
ως βασική προϋπόθεση την πρακτική γνώση που προσπαθεί να αποκτήσει ο 
άνθρωπος στα πρώτα στάδια της πνευματικής του πορείας20. Στο σημείο αυτό ο 
Όσιος μας δίνει μια πρόγευση των πνευματικών μεθηλικιώσεων που πρέπει να 
περάσει ο άνθρωπος για να φτάσει στην τέλεια γνώση των θείων νοημάτων της 
Γραφής. Αν κανείς επιδιώκει πράγματι να κατανοήσει το βάθος και τον πλούτο της 
Αγίας Γραφής, πρέπει να αποκτήσει πρώτα καθαρή καρδιά (cordis puritas)21. Έτσι 
η καθαρή καρδιά θα γεμίσει με τη «γνώση» που φωτίζει η πληρότητα της αγάπης 
του Θείου λόγου. Γι’ αυτό, συνεχώς, τονίζει σε όσους θέλουν αυτή τη γνώση να 
απομακρύνουν από την καρδιά τους κάθε σκέψη και φροντίδα. Έτσι με καθαρό 
νουν θα μπορούν να μελετούν τον λόγο του Θεού με επιμονή και σταθερότητα. 
Η ψυχή θα είναι ένα «ιερό αρτοφόριο» που θα μεταφέρει συνεχώς την πνευματική 
γνώση και την αιώνια και ουράνια γλυκύτητα των κεκρυμμένων θησαυρών22. 

Η πνευματική ωρίμαση και η δεκτικότητα του κάθε ανθρώπου είναι 
αυτή που επιτρέπει και στην ψυχή του την άνωθεν αποκάλυψη των θείων 
νοημάτων. «Όσο η ψυχή μας με τη μελέτη αυτή ενισχύεται και προοδεύει, τόσο 
και τα νοήματα της Αγίας Γραφής αποκτούν άλλες διαστάσεις μέσα μας. Το 
κάλλος των ιερών νοημάτων αυξάνεται, ανάλογα με τη δική μας πνευματική 
πρόοδο»23. Μόνο όσοι έχουν βαθιά πίστη στον Θεό και ζουν σύμφωνα με το 

20. «Omni studio festinate actualem, id est, ethicam, quam primum ad integrum 
comprehendere disciplinam. Absque hac namque illa quam diximus theoretica puritas non 
potest apprehendi». Αββά Κασσιανού, Συνομιλία α’ με τον αββά Νισθερώ (Conf. 14), Τόμ. Β΄, 
ό.π. σελ. 117. Πρβλ. PL 49, 966Α.
21. «Quemadmodum ergo stabit ista sententia quae scientiam spiritalem soli cordis tribuit 
puritati?». Βλ. Αββά Κασσιανού, Συνομιλία α’ με τον αββά Νισθερώ (Conf. 14),  Τόμ. Β΄, 
ό.π. σελ. 129. Πρβλ. PL 49, 982C. Ο όρος «cor» (ουδ.) σύμφωνα με το λατινικό λεξικό έχει 
διάφορες σημασίες όπως: καρδία, ψυχή, νους, διάνοια. Αυτή η πολυσημία του λατινικού όρου 
είναι αναμενόμενο να καθιστά δύσκολη την όποια ερμηνευτική απόδοσή του στην ελληνική 
γλώσσα, εκτός και αν αυτό υποδηλώνεται από τα συμφραζόμενα.
22 .  Βλ. Αββά Κασσιανού, Συνομιλία α’ με τον αββά Νισθερώ (Conf. 14), Τόμ. Β΄, ό.π. σελ. 
121. Πρβλ. PL 49, 971Α - 972Α.
23.  Βλ. Αββά Κασσιανού, Συνομιλία α’ με τον αββά Νισθερώ (Conf. 14), Τόμ. Β΄, ό.π. σελ. 122. 
Πρβλ. PL 49, 972Β.
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θέλημά Του μπορούν να γίνουν μέτοχοι της αληθινής πνευματικής γνώσης24.  
Ο Όσιος διδακτικά αναφέρει: «θα πρέπει να προσπαθούμε να τα βιώσουμε 

(τα λόγια της Γραφής), κάνοντάς τα τρόπο ζωής και ρυθμιστή της προαίρεσής 
μας. Γιατί, χωρίς καμιά αμφιβολία, από την κατάσταση που βρίσκεται κανείς 
εξαρτάται και το πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα και το πώς τα εκφράζει»25. 
Η αποκεκαλυμμένη γνώση – θεωρία του λόγου του Θεού γίνεται προσιτή και 
μεθεκτή μέσα από το βίωμα και την πράξη του ορθού Χριστιανού, μόνο εν 
Χριστώ. Αυτή η εμπειρία είναι προϊόν της αποκάλυψης της γνώσης του Θεού 
στον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος κατανοήσει το μέγεθος και την αξία της 
βοήθειας και της Πρόνοιας του Θεού στη ζωή του26.

Από την άλλη μεριά, ο Όσιος τηρεί και μια πολύ καυστική στάση για 
όσους προσπαθούν να ερμηνεύσουν το Ευαγγέλιο με βάση το προσωπικό 
τους συμφέρον27. Δεν πρέπει να μελετούμε τη Γραφή αποσπασματικά, 
απομονώνοντας χωρία που ενισχύουν τη διαστροφή των αιρετικών28. Τα 
νοήματα και τα παραδείγματα των Ευαγγελικών περικοπών έχουν ένα 
μοναδικό σκοπό. Να διδάξουν και να χειραγωγήσουν ελεύθερα την ψυχή του 
κάθε ανθρώπου προς τον μοναδικό και ύψιστο στόχο της ζωής. Τη  σωτηρία 
της ψυχής μας.

24.  Βλ. Αββά Κασσιανού, Συνομιλία α’ με τον αββά Νισθερώ (Conf. 14), Τόμ. Β΄, ό.π. σελ. 129. 
Πρβλ. PL 49, 983Α. Πρβλ. Νικήτα Στηθάτου, Δευτέρα τῶν φυσικών κεφαλαῖων ἑκατοντάς, PG 
120, 933CD.
25.  Αββά Κασσιανού, Συνομιλία γ’ με τον αββά Θεωνά(Conf. 23),Τόμ. Β’, ό.π. σελ. 234. Πρβλ. 
PL 49, 1245Β.
26. Μέσα από τη σκέψη του Οσίου διαφαίνεται πολύ όμορφα η αυθεντική μεσότητα της Ορθοδόξου 
ερμηνευτικής παράδοσης, όπως διατηρήθηκε μέσα στους αιώνες μέχρι και τις ημέρες μας. Η 
Ορθόδοξη ερμηνευτική προσέγγιση της Αγίας Γραφής ποτέ δεν απέρριψε την ιστορικοκριτική και 
φιλολογική έρευνα, η οποία υποβοηθά τον ερευνητή να ανιχνεύσει τις ιστορικές συνθήκες αλλά 
και την περιρρέουσα πνευματική ατμόσφαιρα. Ούτε όμως απολυτοποίησε ποτέ τη χαρισματική 
εμπειρία και αποκάλυψη, πέρα και έξω από την παράδοση και την ζωή της Εκκλησίας. Πρβλ. Νίκου 
Ματσούκα, «Αγία Γραφή και Παράδοση κατά τις ερμηνευτικές αρχές της αρχαίας Εκκλησίας», 
Δελτίο βιβλικών μελετών, Τόμος Δ΄, (νέα σειρά)1985, σελ. 41-50.    
27.  Βλ. Αββά Κασσιανού, Συνομιλία α΄ με τον αββά Ιωσήφ (Conf. 16), Τόμ. Β΄, ό.π. σελ. 30. 
Πρβλ. PL49, 1032Α.
28. Βλ. Αββά Κασσιανού, Συνομιλία β΄ με τον αββά Ιωσήφ (Conf. 17), Τόμ. Β΄, ό.π. σελ. 53. 
Πρβλ. PL 49, 1061Β.



ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ
ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ1

F
ΠΑΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ, 

ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

«Μῆτερ ἐμή, τί μ᾽ ἔτικτες,  ἐπεί Θεόν οὔτε νοῆσαι, οὔτε φράσαι δύναμαι  
τόσον, ὅσον ἐθέλω;»

«Μάνα μου, γιατί μέ γέννησες, ἀφοῦ οὔτε νά γνωρίσω, οὔτε νά μιλήσω 
γιά τόν Θεόν μπορῶ, ὅσο τό θέλω;». Ἔχετε ἀκούσει ποτέ, Θεοφιλέ στατε, 
τρυφερό τερο παράπονο ἀνθρώπου, πού νά εἶναι μαζί καί ὕμνος ἀγάπης; Μόνο 
ὁ γιός τῆς «ὀψιτόκου Σάρρας», ὁ «νέος Σαμουήλ», ὅπως αὐτοπροσδι ορίζεται, 
ὁ ἅγιος Γρηγόριος, μποροῦ σε νά τό διατυ πώσει. Τόσο φλεγόταν ἡ ψυχή του 
ἀπό τήν ἀγά πη πρός τόν Τριαδικό Θεό, ὥστε μό νο γι᾽ Αὐτόν ἤθελε νά μιλᾶ, 
γι᾽ Αὐτόν ἤθελε νά ζεῖ, γι᾽ Αὐτόν καί νά πεθαίνει.

Τόν Γρηγόριο, ἡ ἱστορία τόν ὀνόμασε «Θεολογίας πηγήν», «ποταμόν 
θείας γνώσεως» καί «θεῖον τοῦ Χριστοῦ στόμα».  Θαυμαστές τῆς ἱερῆς μορφῆς 
του· ζητώντας τή Χάριν τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τοῦ ἰδίου τοῦ Ἁγίου, θά 
προσπαθήσουμε νά προσλάβουμε και να ἀναβιώσουμε κάποια μηνύματα ἀπό 
τήν ἡρωική ζωή του καί τόν ἔνθεο λόγο του.

a
«Μῆτερ ἐμή, τί μ᾽ἔτικτες,  ἐπεί Θεόν οὔτε νοῆσαι, οὔτε φράσαι δύναμαι  

τόσον, ὅσον ἐθέλω;»

Τά σωματικά μάτια, τοῦ γιοῦ  τοῦ Γρηγορίου καί τῆς Νόνας, ἄνοιξαν στό 
φῶς τοῦ φυσικοῦ ἥλιου τό 329 μ.Χ. στήν Ἀριανζό τῆς Καππαδοκίας. Στίς 25 
Ἰανουαρίου τοῦ 390 τά ἴδια ἥμερα μάτια τοῦ ὑψιπέτιδος ἀετοῦ τῆς Θεολογίας 
ἔκλεισαν στήν ἴδια πόλη γιά τό φῶς τῆς γῆς. Ἄνοιξαν ἄφοβα στή θέα καί στή 
«μετουσία» τοῦ ἀληθινοῦ φωτός.

1.  Λόγος πανηγυρικός ἐκφωνηθείς τήν 25η Ἰανουαρίου 2018, ἡμέρα τῆς γιορτῆς τοῦ ἁγίου, 
στον Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας.
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Ὁ Γρηγόριος ἦλθε στόν κόσμο αὐτό στήν πιό κρίσιμη ὥρα τῆς πάλης τῶν 
δύο κόσμων. Τοῦ παλαι οῦ τῆς εἰδωλολατρίας καί τοῦ νέου πού τόν ἔπλασε μέ 
τό Αἷμα Του πάνω στό Σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ ὁ υἱ ός τῆς Παρθένου.

Ψυχή γεμάτη εὐγένεια, προικισμένη μέ σκέψη λαμπερή, φαντασία μέ 
γιγάντια φτερά, μέ καρδιά ὁλόκληρη μιά τρυφερή πηγή ποίησης καί λυρισμοῦ 
θά τολμήσει νά περπατήσει στά «ἴχνη τῆς ἀβύσσου». Δηλαδή θά ἐκζητήσει, 
ὅπως λέγει τό ἀπολυτίκιό του,  τά βάθη τοῦ Πνεύματος. Θά ἐπιχειρήσει νά 
εἰσδύσει μέ πνεῦμα συντετριμμένο καί καρδιά ταπεινή καί διάθεση μαθητείας, 
στά μυστήρια τοῦ Θεοῦ.

Μέ τά γιγάντια ἀετίσια φτερά του θά σελα γή σει στούς αἰθέρες τοῦ 
οὐρανοῦ, γιά νά προσ κυνήσει τόν Θεό. Νά ἰδεῖ τό «κάλλιστον τῶν ὄν των 
καί ὑψη λότατον». Νά ἀνάψει ἀπ᾽ αὐτό τήν ἀνθρώπινη λαμπά δα, καί νά τήν 
μεταφέρει «θεω μένη» στούς ἀδελ φούς του.

Ὁ ἱερός Πατήρ ἔχοντας σαφή ἐπίγνωση τῆς ἀβύσσου πού χωρίζει τόν 
ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό, ἰλιγγιᾶ καί φρίττει, ὅταν πρόκειται νά καταθέσει λόγο 
περί Θεοῦ. Γι᾽αὐτό καί ἐπιχειρεῖ, ὅπως καί οἱ ἄλλοι Πατέρες, νά προσεγγίσει 
τή θεία μεγαλειό τητα μέ τρόπο ἀποφατικό. Καρπός αὐτῆς του τῆς προσπά-
θειας εἶναι ὁ «Ὕμνος εἰς Θεόν». Ἕνα ποίημα πού μεταφέρει αὐτόν πού τό 
διαβάζει στό ἐπέκεινα τῆς ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ, στά ἀπύθμενα βάθη τῆς θείας 
ἀπειρίας. «Ὦ, - λέγει - ἐσύ πού εἶσαι πέρα καί πάνω ἀπό κάθε τί· τί ἄλλο μπορεῖ 
κανείς νά ψάλλει γιά σένα;  Πῶς ὁ λόγος νά σέ ὑμνήσει; ᾽Εσύ μέ κανένα λόγο 
δέν ὁρίζεσαι. Πῶς ὁ νοῦς νά σέ κατανοήσει; Ἐσύ εἶσαι ἀπρόσιτος στήν ἀν-
θρώπινη σκέψη. Μόνος ἐσύ εἶσαι ἄρρητος. ... Μόνος ἐσύ εἶσαι ἀκατανόητος. 
Ἐσύ πού δημιούρ γησες ὅσα κατανοοῦνται. Διότι ἐσένα ὅλα ποθοῦν καί γιά 
σένα ὅλα πονοῦν.... Μέσα σέ σένα βρίσ κονται ὅλα. Κι ἐσύ μέ ἕνα βλέμμα σου 
ἐποπτεύεις τά πάντα».

Ὁ Θεός γιά τόν Θεολόγο Πατέρα ὁ Θεός εἶναι «ὁ Ἕνας καί τά πάντα καί 
κανένας». Τό ὑπερπλεονάζον πλήρωμα τῆς ὑπάρξεώς Του ὑπερβαίνει κάθε 
μέτρο. Εἶναι ὁ Θεός ὁ «πάντων ἐπέκεινα». 

Καί ταυτόχρονα εἶναι αὐτός γύρω ἀπό τόν Ὁποῖο καί μέσα στόν ὁποῖο 
βρίσκονται τά πάντα. Εἶναι τό τέλος καί ὁ σκοπός τῶν πάντων. 

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος μέ τόν ὕμνο του αὐτό μᾶς ἀποκαλύπτει κάτι τό 
συγκλονιστικό: μᾶς λέγει ὅτι τόν Θεό, πού εἶναι πέρα καί πάνω ἀπό κάθε τι, 
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«ἐπέκεινα πάντων», μποροῦμε νά τόν κλείνουμε μέσα μας, ὅταν τόν ποθοῦμε. 
Ἐκεῖνος τόν ἐπόθησε, τόν γνώρισε, τόν ἀγάπησε, τόν ὑπερασπίστηκε μέ τή 
ζωή καί τόν λόγο του σέ ὧρες κρίσιμες τῆς ἱστορίας. Αὐτό σημαίνει ὅτι καί 
κάθε πιστός πού ἔχει πόθο Θεοῦ καί εἶναι γνήσιος ἀναζητητής τῆς Ἀλήθειας, 
θά  βρεῖ τη μόνη  Ἀλήθεια, τόν Τριαδικό Θεό καί θά τήν κλείσει στήν καρδιά 
του, δῶρο ἀτίμητο καί μοναδικό. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς ἐβεβαίωσε 
πώς αὐτός πού ἀγαπᾶ τόν Υἱό, θά ἀγαπηθεῖ καί ἀπό τόν Πατέρα. Καί τότε 
«πρός αὐτόν ἐλευσόμεθα καί μονήν παρ᾽αὐτῷ ποιήσωμεν». Ὁ Θεός Πατήρ 
καί ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός του, ἄρα καί τό Πανάγιο Πνεῦμα, ἐφ᾽ ὅσον ἑνιαία 
καί ἀδιαίρετος εἶναι ἡ Ζωοποιός Τριάς, θά κάμουν τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου 
δικό τους κατοικητήριο. Ὑπάρχει με γαλύτερη εὐλογία γιά τόν ἄνθρωπο, 
ἀδελφοί μου, ἀπό τό νά ἔχει τόν Θεόν μέσα του; Καί μπορεῖ κανείς νά ποθήσει 
κάτι περισσότερο ἀπ᾽αὐτό;

a
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος γνωρίσει τόν Θεόν, ὅταν ἡ ὕπαρξή του γίνει 

κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ, τότε καθίσταται ἱκανός νά ἀναδεχθεῖ καί τίς 
μεγαλύτερες θυσίες μέ χαρά καί ἀγαλλίαση, ὅπως καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος.

Ὡς γνωστόν, ὁ τιμώμενος ἅγιός μας μέ τούς περίφημους θεολογικούς 
λόγους του ἀνέστησε τήν Ὀρθοδοξία στή Βασιλεύουσα. Κατά τήν ἐπι θυμία 
τοῦ αὐτοκράτορα Θεοδοσίου συγκα λεῖται τό 381 μ.Χ. ἡ Β΄ Οἰκουμενική 
Σύνοδος στήν Κων σταντινούπολη. Ἡ προεδρία της προσφέρ θηκε στόν 
Γρηγόριο. Ὅταν  στήν πορεία τῶν ἐργασιῶν τέθηκε θέμα  κανονικότητας τοῦ 
Γρηγορίου, ὁ Ἅγιος ἔδειξε ὅλο τό μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς του. Ἔδειξε ὅτι πράγματι 
ἡ ψυχή του ἦταν κατοικητή ριο τοῦ Θεοῦ. Λεπτός καί εὐαίσθητος, ἀλλά καί 
ταπεινός, ὅπως ἦταν, δέν ἄντεχε νά βλέπει διαι ρεμένη τή Σύνοδο.  Διά τοῦτο 
ἀπό τήν προεδρική καθέδρα ἀπήγγειλε λόγους πού ἄφησαν  τούς συνέδρους 
ἔκπληκτους. Ἄν ἦταν αὐτός αἴτιος τῆς διαίρεσης, ἄς ἔπεφτε ὡς ἄλλος Ἰωνᾶς 
στήν θά λασσα γιά νά παύσει ἡ τρικυμία. Ὁ περίφημος Συντακτήριος λόγος 
πού ἀπηύθυνε πρός τούς συνέδρους πρίν τήν ἀποχώρησή του, φανερώνει 
τό μεγαλεῖο τῆς  ψυχῆς του.  «Ἄνδρες συμποιμέ νες τῆς ἱερᾶς ποίμνης τοῦ 
Χριστοῦ... εἰ... τι ὑμῖν ἐγώ τῆς διαστάσεως  αἴτιος... Θρόνου ἐξώσατε, πόλεως 
ἀπελάσατε, μόνο τήν ἀλήθειαν καί τήν εἰρήνην ἀγαπήσατε...».

Ἄφησεν ὁ «κύκνος» τῆς Βασιλεύουσας τόν πρῶτο θρόνο τῆς χριστια-
νοσύνης! Κι ἔφυγε! Πίσω του, ἄφησε  ὅσους ἤθελαν νά ἐρίζουν γιά τά ἱερά. 
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Τό μάθημα πού ἔδωσε εἶναι μοναδικό στούς αἰῶνες: Εἶναι ἀσυγκρίτως 
μεγαλύτερος ὅποιος ἔχει τήν ταπείνωση νά θυσιάζει τή δόξα του παρά ἐκεῖνος 
πού κάμνει πολλά καί μεγάλα, ὅταν δέν τοῦ τό ζητᾶ ὁ Θεός! Ἀλλοίμονο, ἄν ἡ 
ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν βασιζόταν σέ τέτοιου εἴδους θυσίες. 

Ἀθῶος ὁ πρωτόθρονος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀμέτοχος σέ διαιρέσεις καί 
διχασμούς, προτιμᾶ νά μένει στό περιθώριο. Νά θυσιάζει τόν ἑαυτό του χάριν 
τῆς εἰρήνης καί τῆς ἑνότητας. Προτιμᾶ νά αὐτοεξορίζεται, παρά νά ἐπιμένει 
καί νά ζητεῖ δικαίωση ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ὑπάρχει πιό πειστικός  λόγος περί 
Θεοῦ ἀπ᾽αὐτόν; 

Ὦ, ἀδελφοί μου, ἄν τό μάθημα αὐτό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου γινόταν βίωμα 
καί πράξη στή ζωή τοῦ καθενός ἀπό μᾶς, πόσο πιό ὄμορφη καί εἰρηνική θά 
ἦταν ἡ ζωή μας! Πόσο καλύτερα θά ἦταν τά πράγματα γιά ἐμᾶς καί τούς 
ἄλλους, ἄν χάριν τῆς ἑνότητας καί τῆς ὁμόνοιας τῆς οἰκογένειας, τοῦ τόπου 
μας, προτιμούσαμε νά θυσιάζουμε τόν ἑαυτό μας! 

a
«Μῆτερ ἐμή, τί μ᾽ἔτικτες,  ἐπεί Θεόν οὔτε νοῆσαι, οὔτε φράσαι δύναμαι  

τόσον, ὅσον ἐθέλω;»

Θεοφιλέστατε, ἀδελφοί μου, ὁ Ἅγιος Γρη γόριος ὁ Θεολόγος, μέ τή ζωή 
καί τό ἔργο του γίνεται ὁδοδείκτης σ᾽ἐμᾶς τά μέλη τῆς Ὀρθό δοξης Ἐκκλησίας 
τοῦ Χριστοῦ σέ χρόνους κατ᾽ ἐξοχήν κρίσιμους. Μᾶς λέγει ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ὁ 
μικρός καί πεπερασμένος, μπορεῖ νά μεγαλώσει τόσο, ὥστε νά χωρέσει μέσα 
του τόν ἄπειρο Θεό. Νά γίνει ἡ ψυχή του κατοικητήριο τοῦ Θε οῦ, δηλαδή 
νά γίνει κῆπος ἀρετῶν καί πα ρά δεισος εὐτυχίας. Κάτι πού ἰδιαίτερα ποθεῖ καί 
ἔχει ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος τοῦ 21ου αἰώνα. Μᾶς γίνεται φωτεινός ὁδοδείκτης μέ 
τήν ταπείνωση καί τήν αὐτοθυσία του, ὥστε νά μπορέσουμε νά σπά σουμε τά 
δεσμά τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τοῦ ἀτομι σμοῦ, τῆς αὐτοδικαίωσης καί αὐτοπροβολῆς. 

Εὔχεσθε, Θεοφιλέστατε, νά  ἀγωνιζό μαστε  νά τόν ἀντι γράφουμε στή 
ζωή μας. Σέ σᾶς, δέ, υἱικῶς εὐχό μαστε ὁ Ἅγιος Θεός μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ προ-
στάτου σας Ἁγίου, νά σᾶς χαρίζει ἔτη πολλά, πλή ρη χάριτος, ὥστε μέ τόν 
λόγο καί τά ἔργα σας, νά ἁρπάζετε ψυχές ἀπό τόν κόσμο καί νά τίς ὁδηγεῖτε 
στόν Θεό, στή βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.



ΠΕΡΙ
ΤΗΣ ΘΛΙΒΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΑΘΟΥΣ 

ΚΥΠΡΟΥ

ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ, 
ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

a

1. Εἰσαγωγικά

Ψηλαφώντας τὴ Χρονογραφία τοῦ ἁγίου Θεοφάνους, ἡγουμένου τοῦ 
Ἀγροῦ καὶ Ὁμολογητοῦ, εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ ἀναζητήσουμε, τὸ πῶς διέρχεται 
ἡ Κύπρος στὸν τόπο τῆς ἱστορίας, μέσα σὲ ὅλο ἐκεῖνο τὸ Χρονικό, ποὺ καλύπτει, 
ὅπως σημειώνει ὁ ἴδιος ὁ χρονογράφος ἅγιος Θεοφάνης, 528 τόσα χρόνια.  
Ὅσα, περὶ Κύπρου, ἀναφέρει καὶ καταγράφει ὁ ἅγιος Θεοφάνης εἶναι ἐπώδυνα 
καὶ δύσκολα καὶ βασανιστικά. Καθὼς ἡ Κύπρος τελοῦσε στὰ ὅρια καὶ τὰ ἄκρα 
τοῦ Βυζαντίου, εἰσέπραξε ὁλόκληρη τὴ δοκιμασία τῆς ἱστορίας. Εἰσβολές, 
σφαγὲς κατατρεγμούς, ἐξορίες, μετοικήσεις, αἰχμαλωσίες, ληστρικοὺς φόρους, 
ἰσορροπία δυνάμεων, ραδιουργίες πολιτικές, ἐγκατάλειψη.  

Μεγάλο μέρος τῶν ὅσων περιγράφει ὁ ἅγιος Θεοφάνης γιὰ τὴν Κύπρο 
ἀναφέρεται στὶς ἐπιδρομὲς τῶν Ἀράβων. Εἶναι, ἀκόμα, ἡ Εἰκονομαχία, 
ὁ διωγμός, τὰ πάθη καὶ τὰ μίση, κι ἡ Κύπρος γίνεται τόπος ἐξορίας τῶν 
Ὀρθοδόξων μοναχῶν καὶ εἰκονοφίλων. Κι ἀκόμα, οἱ λιμοί, λοιμοὶ καὶ οἱ σεισμοὶ 
καὶ οἱ καταποντισμοί. Τέλος, εἶναι οἱ ἅγιοι τῆς Κύπρου. Ὁ ἅγιος Σπυρίδων, 
στὴν πρώτη ἐκείνη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Νικαίας, ποὺ κατεδίκασε τὴν 
αἵρεση τοῦ Ἀρείου, καὶ ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος, ἐπίσκοπος Κωνσταντίας, μὲ ὅσα 
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ἀφοροῦν στὴ σχέση του μὲ τὸν Χρυσορρήμονα Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο καὶ 
τὸ ὁσιακὸ τέλους τους.

Ἡ πρώτη συνάντηση τῆς Κύπρου, στὸ ἔργο του Θεοφάνους, γίνεται 
μέσα ἀπὸ τὴν ἀναφορὰ στὸν ἅγιο Σπυρίδωνα, ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος, 
τὸν θαυματουργό, ποὺ μαζὶ μὲ ἄλλους σημειοφόρους, θαυματουργοὺς 
πατέρες, ἀνδεικνύεται ὡς ἕνας κορυφαῖος καὶ αὐτὸς τῆς Συνόδου, ὁμολογῶν 
θαυματουργικῶς Χριστὸν Ἐσταυρωμένον καὶ ἀποδεικνύοντας τὸ Ὁμοούσιον 
τῆς Ἁγίας Τριάδος.

«Κατὰ τὸ ἔτος αὐτὸ (323/324 μ.Χ.) ἔγιναν γιορτὲς γιὰ τὰ εἴκοσι χρόνια 
βασιλείας τοῦ Αὐγούστου Κωνσταντίνου. Καὶ πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη ἁγία 
καὶ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τῶν 318 πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ περισσότεροι 
τῶν ὁποίων ἦσαν θαυματουργοὶ καὶ ἅγιοι, ἔχοντας στὸ σῶμα τὰ σημάδια τοῦ 
μαρτυρίου χάριν τοῦ Ἰησοῦ, ποὺ ἀπέκτησαν σὲ διωγμοὺς ποὺ προηγήθηκαν. 
Ἀνάμεσά τους καὶ ὁ Παφνούτιος καὶ ὁ Σπυρίδων καὶ ὁ Μακάριος καὶ ὁ Ἰάκωβος τῆς 
Νισίβεως, ποὺ ἦσαν θαυματουργοὶ καὶ νεκροὺς ἀνέστησαν καὶ πολλὰ θαυμάσια 
ἔπραξαν… Καὶ καθὼς συνέπεσε στὸ ἴδιο ἔτος ἡ ἑορτὴ τῆς συμπληρώσεως εἴκοσι 
ἐτῶν βασιλείας του, [ὁ Μέγας καὶ ἅγιος Κωνσταντῖνος] παρακίνησε καὶ ἐκάλεσε 
ὅλους τοὺς πατέρες γιὰ φαγητὸ καὶ κάθισε μαζί τους στὸ τραπέζι καὶ τοὺς ἐτίμησε 
τὰ μέγιστα. Καταφιλοῦσε δὲ καὶ τοῦ Παφνουτίου καὶ τῶν ὁμοίων Ὁμολογητῶν 
τὰ βγαλμένα μάτια καὶ τὰ ἀκρωτηριασμένα μέλη, κατὰ τὸν διωγμό, κερδίζοντας 
ἁγιασμὸ καὶ εὐλογία ἀπ᾽ αὐτά. Παραινοῦσε δὲ ὅλους τοὺς ἐπισκόπους νὰ ἔχουν 
εἰρήνη καὶ νὰ μὴ λοιδωροῦν κανέναν ἄνθρωπο …». 

Ἑβδομήντα τόσα χρόνια μετά, συναντοῦμε στὴν Κωνσταντινούπολη 
τὸν ἅγιο Ἐπιφάνιο, ἐπίσκοπο Κωνσταντίας τῆς Κύπρου. Ἡ Σαλαμὶς ἔχει πιὰ 
καταστραφεῖ ἀπὸ τοὺς σεισμούς.  

«Ἔτος 403/404 μ.Χ.· Κατὰ τὸ ἔτος αὐτὸ ὁ Χρυσόστομος ἦταν δυνατὸς καὶ 
σπουδαῖος στὴ βιοτὴ καὶ στὸ λόγο καὶ διέπρεπε μὲ θεῖα χαρίσματα καὶ τέλειος 
σὲ κάθε ἀρετή. Αὐτὸν ἀγαποῦσε ὅλος ὁ λαὸς οἰκοδομούμενος τὰ μέγιστα μὲ 
τὶς διδασκαλίες του, ὅσοι δὲ ἐζοῦσαν ἄσωτα τὸν ἀπεστρέφοντο. Καὶ αὐτοὶ δὲ 
συνήργησαν στὸν πόλεμο ἐναντίον του. Ἀπ᾽ αὐτοὺς δὲ συνέβησαν τὰ σχετικὰ μὲ 
τὸν εὐνοῦχον Εὐτρόπιο, ἀκόμα δὲ καὶ ἡ φιλονικία τοῦ Σεβηριανοῦ Γαβάλων μὲ 
τὸν ἀρχιδιάκονο τοῦ Ἰωάννου Σαραπίωνα καὶ τὸ ζήτημα τῶν Μακρῶν ἀδελφῶν 
ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον ἐξαιτίας τοῦ Θεοφίλου καὶ τὰ γράμματα πρὸς τὸν 
Ἐπιφάνιο ἐκ μέρους τοῦ Θεοφίλου. Σὲ ὅλα τὰ θέματα ὑπῆρχεν ἐπιβουλὴ κατὰ 
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τοῦ Ἰωάννου, τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ. Ὁ δὲ Ἐπιφάνιος Κύπρου ἦλθε στὸ Ἕβδομον 
(Κωνσταντινούπολη) καὶ ἔκαμε χειροτονίες καὶ συνάξεις χωρὶς τὴν ἔγκριση τοῦ 
Ἰωάννου. Αὐτὸ δὲ ὁ Ἰωάννης τὸ παρέβλεψε γιὰ τὴν θεία ἀγάπη, προέτρεψε δὲ 
μᾶλλον τὸν Ἐπιφάνιο νὰ μείνει μαζί του στὸ Ἐπισκοπεῖο, ἀλλὰ δὲν ἠθέλησε λόγω 
προκαταλήψεως ἀπὸ τὶς διαβολὲς Θεοφίλου κατὰ τοῦ μακαρίου Ἰωάννου». 

Εἶναι,  μέσα ἀπὸ τὸ πιὸ πάνω ἀπόσπασμα, τὰ δύσκολα χρόνια τῆς Ἐκ-
κλησίας τοῦ Χριστοῦ. Διωγμοί, κατατρεγμοί, αἱρέσεις. Κι ἀκόμα ἡ ματαιότητα 
τῶν ἐγκοσμίων. Οἱ προκαταλήψεις. Οἱ ραδιουργίες τῆς αὐλῆς. Τὰ πάθη. Ἀλλὰ 
καὶ ἡ μεγαλοσύνη τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Οἱ ἐξορίες του. Ὁ ἁγιασμός του. 
Σ᾽ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους χρόνους τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιπέτειας καὶ τῆς 
ραδιουργίας καὶ τῆς διαβολῆς, εἰσέρχεται, ἀκόμα, μιὰ ἄλλη, ἁγιασμένη κι αὐτὴ 
μορφὴ ἀπὸ τὴν Κύπρο, ὁ ἐπίσκοπος Κωνσταντίας Ἐπιφάνιος. Παγιδευμένος 
στὶς προκαταλήψεις, ἀλλὰ καὶ τὶς διαβολὲς τοῦ Ἀλεξανδρείας Θεόφιλου 
κατὰ τοῦ Χρυσορρήμονος Ἰωάννη, ὁδηγεῖται ἐκεῖ ποὺ ὁδηγεῖται. Αὐτὸ μᾶς 
ὑποδεικνύει, πὼς ὁ ἁγιασμὸς περνᾶ καὶ μέσα ἀπὸ τὶς πτώσεις μας καὶ τὶς 
ἐνοχὲς καὶ τὰ λάθη μας. Διὰ τῆς στενῆς, δηλαδή, πύλης.

Στὴ συνέχεια εἶναι ἡ ταυτόχρονη  ἀναχώρηση, ἡ ἐκδημία, ἡ μετάσταση 
καὶ τῶν δύο ἁγίων: 

«Ἔτος 404/405 μ.Χ.  Ὁ δὲ Ἐπιφάνιος ἀπέπλευσε γιὰ τὴν Κύπρο, γιατί, ὅπως 
φαίνεται, τοῦ προμήνυσε ὁ Θεὸς τὸν θάνατό του. Καὶ διαβεβαιώνουν ὅτι καὶ 
στὸν Ἰωάννη ἐδήλωσε πὼς θὰ πεθάνει στὴν ἐξορία, ἀλλὰ καὶ ὁ Ἰωάννης στὸν 
Ἐπιφάνιο τὸν θάνατό του στὸ πλοῖο. Ὁ Ἐπιφάνιος εἶπε στοὺς προπέμποντας: 
“Ἀναχωρῶ ἐγώ, ἀφήνω δὲ σὲ σᾶς τὰ βιβλία, τὴν Πόλη καὶ τὴν ὑποκρισία.” Κατὰ 
τὸ αὐτὸ ἔτος πεθαίνει καὶ ἡ Εὐδοξία». 

Στέκομαι, ἀκολούθως, στὴν καταστροφὴ τῆς πόλεως τῆς Σαλαμῖνος, 
ὅπως αὐτὴ καταγράφεται στὴ Χρονογραφία τοῦ ἁγίου Θεοφάνους, καθὼς καὶ 
σὲ ἕνα μεγάλο λιμό, ποὺ συνέβη σὲ ὅλη τὴν Ἀνατολή. Ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρουσα 
εἶναι ἡ κοινωνικὴ πολιτικὴ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ἔχουμε ἐδῶ ἕνα 
κράτος στοργῆς καὶ φροντίδος καὶ ἀγάπης ἐν Χριστῷ, ὅπως τὸ θεμελίωσε ὁ 
Μέγας Κωνσταντῖνος:

«Ἔτος 331/332 μ.Χ.· Κατὰ τὸ ἔτος αὐτό, καθὼς ἐπρόκειτο ν᾽ ἀκολουθήσει ἡ 
ἕβδομη ἰνδικτιών, ἔπεσε πεῖνα στὴν Ἀνατολή, ἡ ὁποία ἦταν τόσο μεγάλη, ὥστε 
ἀνάγκασε μεγάλο πλῆθος χωρικῶν νὰ συγκεντρωθεῖ στὴν εὐρύτερη περιφέρεια 
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τῆς Ἀντιοχείας καὶ τῆς Κύρου καὶ οἱ ἄνθρωποι ἐπιτίθενταν ὁ ἕνας στὸν ἄλλο 
καὶ ἔκλεβαν (τροφές) κατὰ τὴ διάρκεια νυχτερινῶν ἐφόδων καὶ τέλος, ἀκόμη 
καὶ μὲ τὸ φῶς τῆς ἡμέρας ὁρμοῦσαν στοὺς σιτοβολῶνες λεηλατώντας καὶ 
κλέβοντας τὰ πάντα ἀπὸ τὶς ἀποθῆκες πρὶν φύγουν, ἐνῶ ὁ μόδιος τοῦ σιταριοῦ 
ἐκόστιζε 400 ἀσημένια νομίσματα. Ὁ δὲ Κωνσταντῖνος ὁ μέγας χάρισε ἐπίδομα 
ἀραβοσίτου στὶς ἐκκλησίες κάθε πόλεως γιὰ νὰ μοιράζουν συνεχῶς στὶς χῆρες, 
στοὺς φτωχούς, στὰ ξενοδοχεῖα καὶ στοὺς κληρικούς…».

«Τὸ ἴδιο ἔτος, κατὰ τὴ διάρκεια ἑνὸς πολὺ σοβαροῦ σεισμοῦ στὴν Κύπρο, 
ἡ πόλη τῆς Σαλαμῖνος κατέρρευσε καὶ σκοτώθηκαν πολλοί…» «Ἔτος 341/342 
μ.Χ.· Καὶ μέγας ἔγινε σεισμὸς στὴν Κύπρο καὶ σωριάστηκαν σ᾽ ἐρείπια τῆς 
πόλεως Σαλαμίνας τὰ περισσότερα κτίσματα». 

Ἔτσι, λοιπόν, ὁ ἅγιος Θεοφάνης ἀναφέρεται σὲ λιμοὺς καὶ σεισμούς, μὲ 
ἐπίκεντρο τὴν πόλη τῆς Σαλαμῖνος, ποὺ στὴ συνέχεια θὰ ἀνοικοδομηθεῖ καὶ 
θὰ μετονομασθεῖ σὲ Κωνσταντία, ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Κωνσταντίου, υἱοῦ τοῦ 
Μεγάλου Κωνσταντίνου.  

Στὴ συνέχεια τῆς Χρονογραφίας τοῦ ἁγίου Θεοφάνους σὲ σχέση μὲ τὴν 
Κύπρο εἶναι οἱ Ἀραβικὲς ἐπιδρομές, ποὺ σφράγισαν ἐπωδύνως τὴν ἱστορικὴ 
περιπέτεια ἑνὸς Ἑλληνισμοῦ τῶν ὁρίων, ὅπως ὑπῆρξε ἡ Κύπρος:

«Ἔτος 647/648· Κατὰ τὸ ἔτος αὐτὸ εἰσέβαλεν ὁ Μωαβίας διὰ θαλάσσης 
στὴν Κύπρο. Καὶ εἶχε σκάφη 1.700 καὶ κατέλαβε τὴν Κωνσταντία καὶ τὸ νησὶ 
ὁλόκληρο, τὸ ὁποῖο καὶ λεηλάτησε».

Ὅσα συγκλονιστικὰ συνέβησαν τὸ ἔτος αὐτό, ὁ Θεοφάνης τὰ ἀποδίδει 
σχεδὸν τηλεγραφικά. Ὅμως, αὐτὸς ὁ λιτὸς καὶ λακωνικὸς λόγος ἀναδίδει καὶ 
ἀποπνέει ἕνα βαθύτατο σπαραγμό. Εἶναι ἐδῶ ἡ πρώτη Ἀραβικὴ ἐπιδρομὴ στὴν 
Κύπρο, τὸ 649 μ. Χ., ποὺ τὴν ἀκολουθεῖ μιὰ περίοδος 316 χρόνων δοκιμασίας 
καὶ πάθους, μέχρι τὸ 965 μ.Χ., ὁπότε ἔχουμε τὴν ὁριστικὴ ἀνακατάληψή 
της ἀπὸ τοὺς Βυζαντινούς. Ἀπὸ τὸν μεγάλο ἐκεῖνο στρατηγὸ αὐτοκράτορα 
Νικηφόρο Φωκᾶ. 

Πενήντα τόσα χρόνια μετά, ἔχουμε τὴν περιπέτεια «τῆς μετοικεσίας» τῶν 
Κυπρίων στὸν Ἑλλήσποντο, μὲ πρωτοβουλία καὶ ἀπόφαση, «ἀνοήτως», κατὰ 
τὸν Θεοφάνη, τοῦ Ἰουστινιανοῦ τοῦ Β΄, ἑνὸς παρορμητικοῦ καὶ ἐπιπόλαιου, 
νεαροῦ αὐτοκράτορος,  ἐξ οὗ καὶ ἡ Νέα Ἰουστινιανὴ καὶ ἡ φήμη, ἔκτοτε, τοῦ 
ἀρχιεπισκόπου Κύπρου: «Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου». Πρόκειται γιὰ 
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μιὰ περιπέτεια, ποὺ διήρκεσε πολὺ λίγα χρόνια. Ὁ Θεοφάνης, ποὺ ἀναφέρεται 
στὸ γεγονός, σημειώνει πὼς οἱ Κύπριοι θαλασσοπνίγηκαν καθ᾽ ὁδόν, κατα-
ποντίσθηκαν, γι’ αὐτὸ καὶ ἐπέστρεψαν πίσω:

«Ἔτος 690/691· Κατὰ τὸ ἔτος αὐτὸ ὁ Ἰουστινιανὸς ἀπὸ ἀνοησία διέκοψε 
τὴν εἰρήνη μὲ τὸν Ἀβιμέλεχ. Γιατί, λόγω τῆς ἀφροσύνης του, ἀποπειράθηκε νὰ 
μετακινήσει τὸν πληθυσμὸ τῆς νήσου Κύπρου κι ἀρνήθηκε νὰ δεχθεῖ τὸ νόμισμα 
ποὺ τοῦ εἶχε στείλει ὁ Ἀβιμέλεχ, γιατὶ ἦταν νέου εἴδους ποὺ παρόμοιο δὲν εἶχε 
στὸ παρελθόν. Καὶ πλῆθος Κυπρίων καταποντίσθηκαν, καθὼς διέσχιζαν τὴ 
θάλασσα ἢ πέθαναν ἀπὸ ἀρρώστιες. Καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἐπέστρεψαν στὴν Κύπρο». 

Φτάνοντας, τώρα, στὰ 741/742, πενήντα χρόνια, πάλι, μετά, εἶναι ξανὰ 
ἡ ἐξορία καὶ ἡ μετοικεσία τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων τῆς Κύπρου καὶ ὁ βίαιος 
ξεριζωμός καὶ ἡ αἰχμαλωσία. Αὐτὴ τὴ φορὰ στὴ Συρία ἀπὸ τοὺς Ἄραβες. 

Ἡ πρώτη μεγάλη νίκη ἔναντι τῶν Ἀράβων γίνεται τὸ 747, 100 χρόνια 
μετὰ τὴν πρώτη κατάληψη τῆς Κύπρου. Ἔχουμε καὶ πάλι στὴ συνέχεια, λίγα 
χρόνια πιὸ ὕστερα, τὴν  ἐπιδρομὴ τοῦ στόλου τῶν Ἀγαρηνῶν στὴν Κύπρο καὶ 
ὅσα σπουδαῖα ἱστορικῶς ἀκολούθησαν.   

Ὁ Θεοφάνης συνδέει τὰ γεγονότα τῆς Εἰκονομαχίας μὲ τὸν ἐπελθόντα 
φρικτὸ λοιμὸ στὴν Κωνσταντινούπολη. Διὰ τὰς ἁμαρτίας, λοιπόν, ἡμῶν ὅσα 
δεινὰ ἐπέρχονται. Πηγαίνοντας πιὰ στὸ  789/790 μ.Χ., σαράντα τόσα χρόνια 
μετά, εἶναι πάλι οἱ συγκρούσεις τῆς αὐλῆς, ἡ διαμάχη γιὰ τὴν ἐξουσία, καθὼς 
καὶ ὅσα φρικτὰ ἀκολουθοῦν. Εἶναι, ἀκόμα, σεισμοί, ὥστε κανένας δὲν τολμοῦσε 
νὰ κοιμηθεῖ στὸ σπίτι του. Σὲ σχέση μὲ τὶς Ἀραβικὲς ἐπιδρομὲς καὶ τὴν Κύπρο 
ὁ Θεοφάνης σημειώνει: 

«Ἔτος 789/790 μ.Χ.· ... Ἕνας Ἀραβικὸς στόλος κατέπλευσε στὴν Κύπρο. 
Αὐτὸ τὸ πληροφορήθηκε καὶ ἡ βασίλισσα (ἐνν. Εἰρήνη) καὶ συγκέντρωσε ὅλα 
τὰ Ρωμαϊκὰ πλοῖα, τὰ ὁποῖα ἀπέστειλε ἐναντίον τῶν Ἀράβων…».

Φτάνοντας στὸ 806 μ. Χ. εἶναι καὶ πάλι ὁ Ἀαρών, ποὺ προφασιζόμενος 
παραβίαση τῶν συμφωνιῶν εἰσβάλλει στὴ Ρωμανία. Στὴν ὅλη ταραχὴ 
ἐμπλέκεται καὶ πάλι  ἡ Κύπρος: 

«Ἔτος 806 - 807 μ. Χ.· ...Ἔστειλε ἐπίσης στόλο στὴν Κύπρο, κατέστρεψε τὶς 
ἐκκλησίες ἐκεῖ κι ἔστειλε τοὺς Κυπρίους σὲ ἄλλες περιοχὲς καὶ προκαλώντας 
μεγάλες καταστροφὲς παραβίασε τὴ συνθήκη εἰρήνης». 
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Ἔτσι καλύπτει ὁ  Θεοφάνης τὶς Ἀραβικὲς ἐπιδρομὲς καὶ τὴ δοκιμασία τῆς 
Κύπρου. Ὅλα αὐτὰ δὲν θὰ τελειώσουν παρὰ μὲ τὴ νίκη τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ, 
ποὺ θὰ ἐντάξει καὶ πάλι τὴν Κυπρο στὴ Ρωμανία. Στὴ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία. 

Στὸν Θεοφάνη εἶναι τὰ συνεχῆ μαρτύρια καὶ ὁ ἁγιασμὸς τῶν Χριστιανῶν. 
Εἴτε στὴν ἀραβοκρατούμενη Ἀνατολὴ εἴτε στὸ Βυζάντιο, μὲ τὰ πάθη τῆς 
Εἰκονομαχίας. Γράφει γιὰ τὴν ἀλληλοσφαγὴ τῆς Εἰκονομαχίας ὁ ἅγιος 
Θεοφάνης: 

«Ἔτος 741/742· Ὁ ἀρχέκακος διάβολος προκάλεσε τόση μανία καὶ ἀλλη-
λοσφαγὴ ἀνάμεσα στοὺς Χριστιανοὺς ἐκείνη τὴν ἐποχή, ποὺ οἱ γιοὶ μποροῦσαν 
νὰ σκοτώσουν τοὺς πατεράδες τους χωρὶς ἔλεος καὶ ἀδελφοὶ τοὺς ἀδελφούς 
τους καὶ νὰ κάψουν ἀνελέητα ὁ ἕνας τὰ σπίτια καὶ τὰ ὑπάρχοντα τοῦ ἄλλου». 

Ἐδῶ θὰ συναντήσουμε τὶς ἀνίερες μεθόδους τῶν Εἰκονομάχων, τὶς 
παράνομες καὶ ἀντικανονικὲς συνόδους, τὸ ἀνάθεμα τῶν ἀντιπάλων. Ἔτσι 
εἶναι ποὺ συναντοῦμε καὶ τὸν ἐνάρετο Γεώργιο Κύπρου, ποὺ ὁ Κωνσταντῖνος 
ὁ Ε΄, ὁ Εἰκονομάχος, ἀναθεματίζει, ὡς Εἰκονόφιλο, μαζὶ μὲ τὸν ἁγιώτατο 
Γερμανὸ καὶ τὸν Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό:

«Ἔτος 752/753 μ.Χ.·... Στὶς 27 τοῦ ἰδίου μηνὸς (ἐνν. Αὐγούστου) ὁ βασιλιὰς 
ἀνέβηκε στὴν ἀγορὰ μαζὶ μὲ τὸν ἀνίερο ἐπίσκοπο Κωνσταντῖνο καὶ τοὺς ἄλλους 
ἐπισκόπους καὶ ἀνήγγειλαν τὴν κακόδοξη αἵρεσή τους ἐνώπιον ὅλου τοῦ λαοῦ, 
ἀφοῦ  ἀναθεμάτισαν τὸν ἁγιώτατο Γερμανό, τὸν Γεώργιο τῆς Κύπρου καὶ τὸν 
Ἰωάννη τὸν Χρυσορρήμονα Δαμασκηνό, γιὸ τοῦ Μανσούρ, ἄνδρες ἁγίους καὶ 
σεβαστούς». 

Τὸ ἑπόμενο ἀπόσπασμα τοῦ Θεοφάνη ἀναφέρεται στὴν Εἰκονομαχία, καὶ 
στὴν Κύπρο, ὡς τόπο ἐξορίας τῶν Εἰκονοφίλων. Πρόκειται γιὰ ἕνα κείμενο 
ἐνδεικτικὸ τοῦ τυφλοῦ καὶ λυσσώδους πάθους τῶν Εἰκονομάχων.  

«Ἔτος 769/770 μ.Χ.· Τὸ ἴδιο ἔτος ὁ Λαχανοδράκων, μιμούμενος τὸν δάσκαλό 
του συγκέντρωσε στὴν Ἔφεσο ὅλους τοὺς μοναχοὺς καὶ τὶς μοναχὲς ποὺ ἦσαν 
στὸ Θέμα τῶν Θρακησίων καὶ τοὺς ὁδήγησε σὲ μιὰ πεδιάδα ποὺ λεγόταν 
Τζουγκανιστήρι, ὅπου τοὺς εἶπε: “Ὅποιος θέλει νὰ ὑπακούσει στὸν βασιλιᾶ καὶ 
σὲ μᾶς, ἂς φορέσει ἕνα λευκὸ  ἔνδυμα κι ἂς πάρει μιὰ γυναῖκα. Ἐκεῖνοι ποὺ δὲν 
θέλουν νὰ τὸ κάμουν, θὰ τυφλωθοῦν καὶ θὰ ἐξορισθοῦν στὴν Κύπρο"».

Ἡ τελευταία ἀναφορὰ τοῦ ἁγίου Θεοφάνους σὲ κατατρεγμοὺς καὶ 
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διωγμοὺς Χριστιανῶν, σὲ σφαγὲς καὶ ἐξορίες ἀπὸ μέρους τῶν Ἀράβων στὴν 
Παλαιστίνη καὶ στὴ Συρία καὶ στὴν Αἴγυπτο καὶ Αφρική, γίνεται τὸ 812/813 : 

«Τὸ ἴδιο ἔτος πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Παλαιστίνης, μοναχοὶ 
καὶ λαϊκοί, καθὼς καὶ ἀπὸ ὅλη τὴ Συρία ἔφθασαν στὴν Κύπρο, θέλοντας νὰ 
γλυτώσουν ἀπὸ τὰ ὑπερβολικὰ παθήματα ποὺ ὑφίσταντο ἀπὸ τοὺς Ἄραβες. Γιατὶ 
τὸ ἀποτέλεσμα τῆς γενικῆς ἀναρχίας ποὺ ἐπικρατοῦσε στὴ Συρία, τὴν Αἴγυπτο, 
τὴν Ἀφρικὴ καὶ ὅλη τὴν περιοχὴ ποὺ βρισκόταν ὑπὸ τὴν κυριαρχία τους ἦταν ἡ 
διάπραξη ἐκ μέρους αὐτοῦ τοῦ καταραμένου ἔθνους φόνων, βιασμῶν, μοιχειῶν 
καὶ κάθε εἴδους θεομίσητων πράξεων σὲ χωριὰ καὶ πόλεις…».  

Ὁλοκληρώνοντας αὐτὴ τὴ συνάντηση μὲ τὴ Χρονογραφία τοῦ ἁγίου 
Θεοφάνους, τοῦ Ὁμολογητοῦ, σκέφτομαι, ἀκόμα μιὰ φορά, τὴ στοργικὴ 
σκέπη τοῦ Κυρίου μας,  ποὺ μᾶς κρατᾶ μὲ πατρικὴ ἀγάπη ὄρθιους. Και τη 
μαρτυρική αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἐπίσης ὄρθια... στὶς 
ἐπάλξεις τοῦ χρέους γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ποιμνίου της καὶ τῆς Πατρίδας, τῆς 
πονεμένης...



ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ
a

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΗΝ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ,
ΘΕΟΛΟΓΟΥ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ - Mth 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Μιλώντας ο Κύριος για τους έσχατους χρόνους, προειδοποίησε ότι 
εξαιτίας της κυριαρχίας της κακίας και της ανηθικότητας, θα ψυχρανθεί η 
αγάπη των πολλών (Ματθ. 24,12). Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι μέρες που 
ζούμε είναι σκληρές. Ο καθείς μας, επικαλούμενος και την οικονομική κρίση, 
κλείνεται στον εαυτό του. Νοιάζεται μονάχα για τον μικρόκοσμό του, την 
οικογένεια ή έστω για κάποιους συγγενείς ή φίλους του.

Δόξα, όμως, στον Φιλάνθρωπο Κύριο μας, γιατί μας υπενθυμίζει πως 
υπάρχουν άνθρωποι, που σηκώνουν τον σταυρό τους και τον ακολουθούν, 
σκορπώντας τα μύρα της αγάπης τους παντού. Μια τέτοια φωτεινή μορφή, 
που σελαγίζει στο στερέωμα της κατά Κύπρον Εκκλησίας, είναι και ο Άγιος 
Ιωάννης ο Ελεήμων. 

2. ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

O Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε, σύμφωνα με τον Χατζηιωάννου1, γύρω 
στο 539 μ. Χ.  στην Αμαθούντα της Κύπρου. Ο πατέρας του Επιφάνιος ήταν 
έπαρχος του Νησιού και κυβερνούσε με φόβο Θεού και αγάπη περισσή. Η 
μητέρα του λεγόταν Ευκοσμία και διακρινόταν για το σωματικό της κάλλος, 

1.  Λεοντίου Επισκόπου Νεαπόλεως Κύπρου, Βίος του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, 
Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Λευκωσία 1988, Εισαγωγή, σελ. 7
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αλλά κυρίως για τον πλούτο της ψυχής της. Μεγαλώνοντας σ’ ένα περιβάλλον 
γνήσια χριστιανικό, δεν άργησε ο Ιωάννης να διακριθεί για την ευσέβεια του 
χαρακτήρα του και ευσπλαχνία του. Μαθήτευσε, αφού είχε την οικονομική 
άνεση, κοντά σε ενάρετους και σοφούς δασκάλους, μα περισσότερο γνώρισε 
με πολλή χαρά τις ιερές Γραφές. Παρά το ότι είχαν άφθονα τα υλικά αγαθά στο 
σπίτι, ο μικρός Ιωάννης έμαθε  στην πράξη ότι τα αγαθά που σε συνοδεύουν 
και μετά θάνατον είναι τα έργα της χριστιανικής αγάπης.

3. ΕΓΓΑΜΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Όταν ο Ιωάννης ενηλικιώνεται, νυμφεύεται, υπακούοντας στους γονείς 
του. Ο Θεός τον αξιώνει να γίνει πατέρας και ν’ ακούσει αθώες παιδικές φωνές 
στο σπιτικό του. Όμως, όπως αναφέρει ο βιογράφος του Επίσκοπος Λεόντιος, 
«γρήγορα του αφαιρείται το όνομα του πατέρα, γιατί αποκόπηκαν απ’ αυτόν 
τα παιδιά που τα θέρισε ο θάνατος πριν την ώρα τους».  Μεγάλη η δοκιμασία, 
αλλά ο πιστός Ιωάννης, θα υψώσει της ψυχής το βλέμμα προς τον Κύριο της 
ζωής και του θανάτου, και θα  αναφωνήσει όπως τον Ιώβ: «Ὁ Κύριος  ἔδωκεν, 
ὁ Κύριος ἀφείλατο. Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ( Ἰώβ 1,21 ). Όμως ο 
σταυρός που επεφύλασσε ο Δεσπότης Χριστός στον αφοσιωμένο Του δούλο 
Ιωάννη  ήταν βαρύτερος. «Ο κοινός του γένους μας φθορέας επεξέτεινε τον 
θάνατο από τα κλαδιά και στη ρίζα. Του αφαιρεί και τη σύντροφο του βίου», 
που ακολουθεί τα τέκνα της στο αιώνιο ταξίδι. 

Ο Ιωάννης θα μείνει ακλόνητος και θα συνεχίσει να ευγνωμονεί τον 
Δωρεοδότη Χριστό. «Θεωρεί τα γεγονότα αφορμή για καλλιέργεια της αρετής. 
Τη στέρηση τη λογαριάζει σαν απόθεση φροντίδων. Αφοσιώνεται απερίσπαστα 
στον Θεό και κρούοντας συνεχώς τη θύρα του Χριστού, πετυχαίνει να του 
ανοιχτούν τα σπλάχνα της θείας χρηστότητας». 

Ο βιογράφος του, Νεαπόλεως Λεόντιος,2 μας πληροφορεί ότι προτού 
«ανυψωθεί» στον πατριαρχικό θρόνο της Αλεξάνδρειας, έκτισε με δικά του 
έξοδα δυο Μοναστήρια στη γενέτειρα του Αμαθούντα και συγκέντρωσε 
εκεί δυο τάγματα μοναχών. Επιπλέον φρόντισε, ώστε όλες οι ανάγκες των 
Μοναχών να καλύπτονται από τα έσοδα των κτημάτων που είχε στην κατοχή 
του, στην περιοχή της πόλης.

2.   Ο. π .π.   Κεφ. ΜΗ’ ,1-15  Σελ. 128-131.
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4. ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

Ο Άγιος Ιωάννης ανέβηκε στον Πατριαρχικό θρόνο της Αλεξάνδρειας 
το 610, σε μιαν εποχή ταραχώδη. Οι Πέρσες λεηλατούσαν την Παλαιστίνη, 
τη Συρία και τη Μικρά Ασία. Στα βόρεια της Αυτοκρατορίας οι Άβαροι είχαν 
καταλάβει τα Βαλκάνια και απειλούσαν τη Βασιλεύουσα. Αλλά και στα 
εκκλησιαστικά  πράγματα επικρατούσε μεγάλη αναταραχή. Ο Μονοφυσιτισμός 
βρισκόταν σε έξαρση στις ανατολικές επαρχίες και ταλαιπωρούσε ιδιαίτερα 
την Αίγυπτο. 

Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος επιδιώκει πρώτα την εσωτερική γαλήνη και 
προπαντός την κατάπαυση των θρησκευτικών ερίδων. Για το λόγο αυτό στην 
Αίγυπτο θέλει  έναν άνθρωπο που να κατευνάζει τα οξυμένα πνεύματα και 
να οδηγεί στην Ορθοδοξία τους πεπλανημένους  με τη γνήσια και έμπρακτη 
αγάπη του. Πιέζει, λοιπόν, τον Ιωάννη να δεχτεί να πηδαλιουχήσει την 
Εκκλησία της Αλεξάνδρειας, αλλά αυτός αρνείται από μετριοφροσύνη. Τελικά 
υποχωρεί γιατί και ο λαός της Αλεξάνδρειας, που είχε ακούσει για τη μεγάλη 
του ευσέβεια και χρηστότητα, τον αναζητά. Έτσι, τέλη του 610 χειροτονείται 
Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και θα παραμείνει στο θρόνο αυτό μέχρι 
το τέλος του 619.

5. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ

Από την πρώτη μέρα της χειροτονίας του ο μακάριος Ιωάννης και πριν 
ακόμα ενθρονιστεί, αρχίζει το φιλανθρωπικό του έργο. Δίνει εντολή στους  
οικονόμους και τον «επί της ειρήνης» (εκκλησιαστικό αξιωματούχο) να 
καταγράψουν «όλους τους κυρίους του». Κι επειδή αυτοί δεν κατάλαβαν 
τι εννοούσε ο νέος Πατριάρχης, αυτός τους αποκρίθηκε: «Αυτούς που εσείς 
αποκαλείτε φτωχούς και ζητιάνους, αυτούς εγώ τους διαλαλώ ως κυρίους 
μου  και υποστηρικτές μου, γιατί αυτοί και μόνοι πραγματικά μπορούν να μας 
υποστηρίξουν και να μας χαρίσουν τη βασιλεία των ουρανών».3 Ο κατάλογος 
που συντάσσεται αριθμεί 7.500 άτομα και ο Πατριάρχης ορίζει να τους 
προσφέρεται καθημερινά διατροφή με έξοδα της Εκκλησίας.

Κτίζει Νοσοκομεία για τους φτωχούς και πληρώνει γιατρούς για να περι-
θάλπουν τους ασθενείς. Επίσης «Πτωχοτροφεία», όπως λέγονταν, για να δέχονται 

3.   Ο.π.π. Κεφ. Α’, 10- 27. Σελ. 31
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δωρεάν εκείνους που στερούνταν τα αναγκαία προς το ζην. Στους χώρους του 
Πατριαρχείου ανεγείρει μεγάλη Αίθουσα, που την ονόμασε «Καισάρειον», η 
οποία είναι ανοικτή μέρα και νύκτα, με σκοπό να κοιμούνται οι άστεγοι. 

Αξιοσημείωτη είναι και μια άλλη πρωτοβουλία του. Ιδρύει επτά 
«λοχοκομεία» σε διάφορα μέρη της Αλεξάνδρειας για τις φτωχές έγκυες 
γυναίκες. Στα ιδρύματα αυτά προσφερόταν κάθε βοήθεια για τον τοκετό, 
αλλά και νοσοκομειακή περίθαλψη και κατάλληλη διατροφή για τις λεχώνες.

Ένας άλλος τομέας, όπου εκδηλώθηκε η ανεπιτήδευτη αγάπη του Κύπριου 
ιεράρχη ήταν η περίθαλψη των προσφύγων από τη Συρία, που κατέφυγαν 
κυνηγημένοι από τους Πέρσες στην Αλεξάνδρεια.  Τους πληγωμένους και 
τους ασθενείς, τους έστελλε σε ξενώνες, που είχε κτίσει για τον σκοπό αυτό. 
Η εντολή που έδινε ήταν να τυγχάνουν δωρεάν περίθαλψης στα νοσοκομεία 
και να αναχωρούν τότε μόνο, όταν ο καθένας το θελήσει μόνος του.

Στους υγιείς και φτωχούς, ο μιμητής του Φιλάνθρωπου Χριστού, που 
έρχονταν και ζητούσαν χρηματική βοήθεια, αν ήταν άνδρες πρόσφερε από ένα 
«κεράτιν» ( χρυσό νόμισμα της εποχής), ενώ στις γυναίκες, σαν ασθενέστερα 
μέλη της κοινωνίας, από δυο. Αλλά, και σε οποιονδήποτε άλλο κατέφευγε 
κοντά του, δεν αρνιόταν τη βοήθεια, ακολουθώντας την προτροπή του 
Σωτήρος: «Παντί δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου» (Λκ.6,30). 

Ο Ελεήμονας Ιεράρχης επέδειξε επίσης ιδιαίτερη φροντίδα κι έστειλε 
σημαντική βοήθεια στον τοποτηρητή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Μόδεστο 
(ο πατριάρχης Ζαχαρίας εκρατείτο αιχμάλωτος από τους Πέρσες) . Σκοπός της 
οικονομικής αυτής συνδρομής ήταν η ανοικοδόμηση του πάνσεπτου Ναού της 
Αναστάσεως, τον οποίο είχαν πυρπολήσει οι Πέρσες. Συνόδευσε την αποστολή 
χρημάτων και ειδών διατροφής με τα εξής λόγια που φανερώνουν την λατρευτική 
αφοσίωση του στον Κύριο: «Συγχώρεσε με, αληθινέ εργάτη του Χριστού, που δεν 
έστειλα τίποτε άξιο του ναού του Χριστού. Γιατί ήθελα, μάρτυρας μου ο ίδιος ο 
Χριστός, αν  ήταν δυνατό, να έρθω  κι εγώ ο ίδιος να δουλέψω σαν εργάτης στο 
ναό της Αγίας Ανάστασης του Χριστού, του Θεού μας». 4  

6. ΔΕΣΜΙΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

α. Κάποτε ο μέγας Ιωάννης δίνει σε κάποιον από τους υπηρέτες του 
που οδηγήθηκε σε έσχατη φτώχεια, με το δικό του χέρι, για να μην το μάθει 

4.  Ο.π.π. κεφ. ΙΗ,5 . σελ. 67
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κανένας, δυο λίτρες χρυσών νομισμάτων. Ο υπηρέτης αντιδρά: «Αν τα δεχτώ  
αυτά, Δέσποτα, δε θα έχω πια μάτια να κοιτάζω το τίμιο και αγγελικό πρόσωπο 
σου». Η απάντηση του Ιωάννη ήταν θεόσοφη: «Δέξου τα, αδελφέ μου, γιατί 
δεν έχυσα ακόμα το αίμα μου για σένα, όπως με πρόσταξε ο Κύριος μου και 
Κύριος των πάντων Χριστός». 5 

β. Είναι, ίσως, σε αρκετούς γνωστό το περιστατικό με τον πλούσιο 
που του πρόσφερε μια κουβέρτα πολύτιμη. Συγκλονισμένος από την 
άπειρη συγκατάβαση του Κυρίου του σύμπαντος να ανακλιθεί βρέφος 
σπαργανωμένο σε μια φάτνη, ο όσιος Πατριάρχης πλάγιαζε σε φτωχικότατο 
στρώμα και χρησιμοποιούσε μερικά ελεεινά σκεπάσματα στο κελί του. Κάποτε 
τον επισκέφθηκε ένας κτηματίας, κι όταν είδε πού κοιμόταν του έστειλε 
μια κουβέρτα, αξίας 36 χρυσών νομισμάτων, με τη θερμή παράκληση να 
σκεπάζεται μ’ αυτή και να μνημονεύει αυτόν που του την πρόσφερε. Ο Άγιος 
τη δέχτηκε εξαιτίας των πολλών διαβεβαιώσεων του ανθρώπου, αλλά η νύχτα 
ήταν γι’ αυτόν εφιαλτική. Έμεινε ξάγρυπνος μονολογώντας: «Ποιος να το 
έλεγε πως ο ταπεινός Ιωάννης σκεπάζεται με κουβέρτα 36 χρυσών νομισμάτων 
και οι αδελφοί του Χριστού ξεπαγιάζουν από το κρύο; Πόσοι δεν μπορούν ν’ 
απλώσουν τα πόδια τους, παρά κοιμούνται σαν ένα κουβάρι τρέμοντας; Πόσοι 
επιθυμούν να χορτάσουν από τα λαχανόφυλλα, που πετιούνται από το μαγειρείο 
μου; Πόσοι άραγε έχουν ολόκληρο μήνα ή και δυο, που δε γεύτηκαν λάδι; Κι 
εσύ, που περιμένεις να επιτύχεις την αιώνια απόλαυση, πίνεις διάφορα κρασιά, 
τρως μεγάλα ψάρια και  καλομαγειρευμένα φαγητά  και γλυκίσματα φτιαγμένα 
με τέχνη… Και τώρα μαζί με όλα τα άλλα κακά ζεσταίνεσαι  σε κουβέρτα 
πανάκριβη. Είναι δίκαιο και ευάρεστο στον Θεό να σκεπάζονται 144 αδελφοί 
και κύριοι σου, παρά εσύ ο ταλαίπωρος». Το πρωί έστειλε την κουβέρτα για να 
πουληθεί, αλλά τη είδε ο πλούσιος που του την είχε αρχικά προσφέρει, την 
αγόρασε ξανά και την έστειλε πάλι στον Άγιο. Την άλλη μέρα την ξαναβλέπει 
στην αγορά, την αγοράζει για δεύτερη φορά και την στέλλει στον Επίσκοπο. 
Στην τρίτη επανάληψη, του λέει αστειευόμενος ο μακάριος Ιωάννης: «για να 
δούμε ποιος θα υποκύψει στο κακό, εγώ ή εσύ;». 6

7. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑΣ

α. Κάποτε κάποιος του κατάγγειλε ότι ένας από τους κληρικούς του, 

5.  O. π. π. Κεφ. ΚΘ’, 1-10, σελ. 97
6.  Ο. π .π. Κεφ. ΙΘ’ ,  1-55, σελ. 69-71
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διάκονος στο βαθμό και ονόματι Δαμιανός, κρατούσε κακία για έναν άλλο 
και δε συμφιλιωνόταν. Στη Θεία Λειτουργία, ο σοφός Ιεράρχης ζήτησε από 
τον αρχιδιάκονο του να του δείξει κρυφά τον διάκονο που ήταν παρών. Όταν 
πλησίασε να κοινωνήσει ο Δαμιανός, ο Άγιος του έπιασε το χέρι και του είπε: 
«Πήγαινε, πρώτα, να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου και τότε να έρθεις να 
μεταλάβεις επάξια τα άχραντα του αμνησίκακου Χριστού μυστήρια». Αυτός 
επειδή ντράπηκε ν’ αντιμιλήσει στον όσιο μπροστά σε τόσο πλήθος κληρικών 
και προπάντων σε τέτοια φοβερή ώρα, συμφώνησε με πολλούς όρκους 
και τότε του μετέδωσε τα άγια Μυστήρια. Από τότε όλοι οι κληρικοί και 
λαϊκοί πρόσεχαν να μην μνησικακούν μεταξύ τους, γιατί φοβούνταν μήπως 
στιγματίσει κι αυτούς και τους ντροπιάσει, όπως και τον διάκονο Δαμιανό.7

β. Να πούμε κάτι ακόμα για την ανεξικακία του Αγίου Ιωάννη. Κάποτε ήρθε 
σε σύγκρουση με τον Πατρίκιο Νικήτα. Ο τελευταίος ήθελε να τακτοποιήσει 
την Αγορά προς όφελος του δημοσίου, ενώ Πατριάρχης δε το ανεχόταν αυτό, 
γιατί φρόντιζε για τη σωτηρία των φτωχών. Φιλονίκησαν σε μια σύσκεψη 
κι έφυγαν θυμωμένοι, χωρίς να συνδιαλλαγούν μεταξύ τους. Προς το τέλος 
της μέρας ο δίκαιος Ιεράρχης, έστειλε μήνυμα στον Πατρίκιο με τα λόγια: 
«Κύριε, ο ήλιος πάει να δύσει», θυμίζοντας  την παραγγελία του Παύλου:  
«ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπί τῷ παροργισμῷ ὑμῶν» (Εφεσ. 4,26). Μόλις άκουσε 
τα λόγια αυτά ο Πατρίκιος, συγκινήθηκε κατάβαθα κι «εγένετο σύνδακρυς». 
Μη μπορώντας να υποφέρει τη φωτιά που έκαιε στην καρδιά του έτρεξε 
στον Ποιμένα. Εκείνος τον υποδέχτηκε με τα λόγια: «Καλώς όρισε ο γιος της 
Εκκλησίας, ο υπάκουος στη φωνή της». Έβαλαν και οι δυο τους μετάνοιες κι 
αγκάλιασαν ο ένας τον άλλο.8

8. ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

α. Ο Πατριάρχης ένιωθε βαριά την ευθύνη του να φυλάξει το ποίμνιο 
του από τους βαρείς λύκους των αιρέσεων. Ο Θεός του έστειλε σ’ αυτό 
τον δύσκολο αγώνα του σοφούς συμβούλους, γνώστες των αληθειών του 
Ευαγγελίου και γενναίους στρατιώτες της Αποστολικής Πίστης, τους Ιωάννη 
Μόσχο και Σωφρόνιο. Οι δυο αυτοί άνδρες ήταν πραγματικά πολύτιμοι 
σύμβουλοι και ο ταπεινός Επίσκοπος τους υπάκουε τυφλά σαν σε πατέρες 

7.   Ο .π .π. Κεφ. ΙΕ’,1-20. Σελ. 63
8.   Ο. π .π. Κεφ. ΙΓ’, 1-35. Σελ. 57-59
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του και τους ευχαριστούσε για τους ιδρώτες τους υπέρ της ευσέβειας. Με τον 
φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και την ευλογία του Ποιμενάρχη τους οι δυο 
άνδρες κήρυξαν άσπονδο πόλεμο κατά των οπαδών του Σεβήρου και των 
άλλων αιρετικών που ήταν σκορπισμένοι σε όλη τη χώρα. Κατάφεραν, ως 
καλοί ποιμένες, να αποσπάσουν πολλά χωριά, εκκλησίες και μοναστήρια από 
το στόμα των θηρίων.9 

β. Ο ιερομύστης Ιωάννης υπερασπιζόταν τα δόγματα συχνά-πυκνά, 
προπαντός στις εορταστικές εγκυκλίους προς το λαό. Ζητούσε από τους 
πιστούς να μην έρχονται σε σχέση, σε καμιά απολύτως περίπτωση, με τους 
αλλόπιστους, «έστω κι αν σ’ όλη σας τη ζωή, έλεγε, από κάποιαν ανάγκη ή 
περίσταση μένετε ακοινώνητοι, γιατί δεν βρίσκετε την κοινωνία της καθολικής 
Εκκλησίας». Κι έφερνε το εξής παράδειγμα: «Ένας απόκτησε νόμιμη σύζυγο 
και χρειάστηκε να βρεθεί στα ξένα, μακριά της για αρκετό καιρό. Ο Θεός και 
οι ανθρώπινοι νόμοι τον εμποδίζουν να διαπράξει μοιχεία και αν το πράξει 
τιμωρείται είτε σ’ αυτή τη ζωή είτε στην άλλη. Πώς είναι δυνατό εμείς που 
συζευχθήκαμε τον Θεό μέσω  της ορθής και καθολικής Εκκλησίας και πίστης, 
να μοιχεύσουμε πνευματικά και να μολύνουμε την πίστη αυτή με την κοινωνία 
των αιρετικών και να μην αναμένουμε ότι θα κολαστούμε στη μέλλουσα ζωή;»10

9. ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΩΝ

α. Όταν έμαθε κάποτε ότι μερικοί που αδικούνταν από τους αντίδικούς 
τους και ήθελαν να παρουσιαστούν μπροστά του, αλλά εμποδίζονταν από το 
φόβο των κλητήρων, των γραμματικών και των εκκλησιαστικών δικαστών, 
που ήταν κοντά του, επινόησε το εξής θεάρεστο πράγμα: Κάθε Τετάρτη και 
Παρασκευή έβαζε ένα κάθισμα και δυο σκαμνιά, μπροστά από την εκκλησία 
και κουβέντιαζε με μερικούς ενάρετους. Κάποτε κρατούσε στα χέρια το 
άγιο Ευαγγέλιο και δεν επέτρεπε σε κανένα της πολυάριθμης ακολουθίας 
του να πλησιάσει, εκτός από έναν εκκλησιαστικό δικαστή. Έτσι έδινε  άδεια 
και θάρρος σε όσους ήθελαν να τον δουν κι ενεργούσε  ταχύτατα, ώστε να 
ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους .

β. Όταν αντιλαμβανόταν κάπου κάποιον σκληρό και απάνθρωπο, που 

9.  Ο. π. π .Κεφ. ΛΓ’,1-11. Σελ. 101
10.   Ο. π .π. Κεφ. .ΜΘ’, 1-24. Σελ. 131



84 ΑΝΔΡΕΑ  ΑΘΗΝ.  ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

βασάνιζε με βούρδουλα τους δούλους του, έστελλε και τον καλούσε κοντά 
του. Του έλεγε με πολλή ηπιότητα και τα εξής: «Παιδί μου, ήρθε στα αμαρτωλά 
αυτιά μου, ότι από ενέργειες του σατανά, φέρνεσαι λίγο σκληρότερα στους 
δούλους του σπιτιού σου. Σε παρακαλώ να δίνεις τόπο στην οργή σου, γιατί δε 
μας τους έδωσε  ο Θεός για να τους μαστιγώνουμε, αλλά για να μας δουλεύουν, 
μα ίσως ούτε γι’ αυτό, αλλά για να συντηρούνται από μας από τα αγαθά, με 
τα οποία μας πλούτισε ο Θεός. Μήπως εσύ ο κύριος τους έχεις στο σώμα σου 
κάτι περισσότερο απ’ αυτούς; Είτε μάτι είτε χέρι είτε πόδι είτε αυτιά είτε νου 
είτε ψυχή; Μήπως δεν είναι όμοιοι σου σε όλα; Αν, όπως φωνάζει ο Παύλος (Γαλ. 
3,27 και Κολ.3,11), κοντά στον Χριστό είμαστε όλοι ίσοι, ας γίνουμε και μεταξύ 
μας ίσοι».

10. Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΑ ΔΕΣΠΟΤΗ 

Αφού ο Ιωάννης λάμπρυνε τον θρόνο του Αγίου Μάρκου για μια δεκα-
ετία, έφτασε η ώρα της αναχώρησης του από τη ματαιότητα του κόσμου 
τούτου. Όταν πλησίαζε να παραδοθεί και η περιφανής πόλη της Αλεξάνδρειας 
στα χέρια των Περσών, ο Ιωάννης έφερε στο νου τα λόγια του Θεανθρώπου: 
«Ὅταν δὲ διώκουσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην» 
(Ματθ.10,23).  Υποχωρώντας στην παράκληση του πατρικίου Νικήτα ξεκίνησε 
για τη Βασιλεύουσα, για να χαρίσει τις ευλογίες του στους αυτοκράτορες. 
Φτάνοντας,  όμως, στη Ρόδο, είδε σε οπτασία  έναν άγγελο να στέκεται δίπλα 
του και να του λέει: « Έλα, ο Βασιλιάς των βασιλέων σε ζητά». Αμέσως φωνάζει 
τον πατρίκιο και του λέει: «Εσύ μεν, κύριε, με κάλεσες να πάω στον επίγειο 
Βασιλιά, αλλά προλαμβάνοντας ο ουράνιος Βασιλιάς κάλεσε τη μηδαμινότητα 
μου πρωτύτερα κοντά Του».  Στη συνέχεια τον παρακαλεί να τον μεταφέρουν 
στην πατρίδα του για να πεθάνει εκεί.

Φτάνοντας στην Αμαθούντα, ζήτησε χαρτί και καλαμάρι κι έγραψε 
ανάμεσα σ’ άλλα στη Διαθήκη του: «Σας διαβεβαιώ όλους, μα το βήμα το 
φοβερό, μπροστά στο οποίο πρόκειται να παρουσιαστούμε όλοι γυμνοί τη μέρα 
της Κρίσεως, ότι η περιουσία του ταπεινού Ιωάννη δεν περιλαμβάνει παρά 
ένα μονάχα τριμίσι (1/3 ενός νομίσματος). Βρήκα στο τίμιο Πατριαρχείο της 
Εκκλησίας των Αλεξανδρινών, που μου δόθηκε κατά παραχώρηση Θεού, γύρω 
στα 80 κεντηνάρια χρυσά και εισέπραξα κι εγώ άλλα με δική μου προσπάθεια 
από φιλόχριστους ανθρώπους, όσα ξεπερνούν την περιουσία ενός ανθρώπου. 
Αντιλήφθηκα ότι όλα αυτά ανήκουν στον Δεσπότη των πάντων, γι’ αυτό και 
θεώρησα επιτακτικό καθήκον να δώσω «τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» ( Ματθ. 22,21). 
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Κι αυτό το μικρής αξίας νόμισμα, που μου απέμεινε και που είναι κι αυτό του 
Θεού, παραγγέλλω να δοθεί σ’ αυτούς που είναι του Θεού».

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, ο δικός μας Άγιος, ταξίδεψε για την αληθινή 
πατρίδα, την άνω Ιερουσαλήμ, στις 12 Νοεμβρίου του 619 μ. Χ. και ετάφη με 
ιεροπρεπή τελετή στην Αμαθούντα, σ’ έναν τάφο που, σύμφωνα με ιστορικές 
μαρτυρίες, ήταν πιο πριν θαμμένοι δυο επίσκοποι της πόλης. Ένα τροπάριο 
της η΄  Ωδής του Κανόνος του Αγίου συνοψίζει σε ελάχιστες λέξεις μια ζωή 
πολύκαρπη από αρετές: «Ἐλεήμων ὤφθης, πρᾶος εὐσυμπάθητος, ἄκακος 
Πάτερ, πλοῦτος πενομένων, καὶ στολὴ καὶ ἔνδυμα γυμνητευόντων».



KYΠPIOI ΛOΓIOI KAI EKΔOTIKH 
ΔPAΣTHPIOTHTA

(MEΣA 18ου - APXEΣ 19ου αι.) 

a
ΚΩΣΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ,

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ – ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ

H ίδρυση από τον απόφοιτο της Πατριαρχικής Ακαδημίας της Κωνσταντι-
νούπολης, Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1734-1759) Φιλόθεο1, Ελληνικής 

Σχολής στη Λευκωσία και η ανάληψη της διεύθυνσής της από τον μετέπειτα 
Πατριάρχη Iεροσολύμων (1766-1770) Eφραίμ Aθηναίο, το 1742, συνέτεινε 
ώστε να δημιουργηθεί στο αρχιεπισκοπικό περιβάλλον αξιόλογη πνευματική 
κίνηση με σημαντική εκδοτική δραστηριότητα. Ο Εφραίμ υπήρξε απόφοιτος 
της Πατμιάδας Σχολής, η οποία την περίοδο αυτή αποτελούσε σπουδαίο 
εκπαιδευτικό κέντρο, με έμφαση στη διδασκαλία, τόσο των πατερικών 
κειμένων, όσο και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και των κλασικών 
συγγραφέων2.  Μέχρι δε το 1761, που εγκατέλειψε το νησί, ανέδειξε αρκετούς 
διακεκριμένους μαθητές και πραγματοποίησε σημαντικό αριθμό εκδόσεων, 
που απέβησαν ιδιαίτερα επωφελείς για την Κύπρο της εποχής. Περίοπτη 
θέση ανάμεσά τους καταλαμβάνουν το ιστορικό της Mονής Kύκκου (Βενετία 

1. Για τον Aρχιεπίσκοπο Φιλόθεο βλ. Ανδρέα Μιτσίδη, «Η Εκκλησία Κύπρου επί 
Τουρκοκρατίας»,  στον τόμο: Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, Iστορία της Kύπρου, τ. ΣΤ΄, 
Λευκωσία 2011, σ. 622-639.
2.  Βλ. Μ. Η. Μαλανδράκη, Η Πατμιάς Σχολή, Αθήνα 1911, σ. 5-6, 56-77, όπου αναλυτική 
παρουσίαση των διδασκομένων μαθημάτων και της μεθόδου διδασκαλίας τους. Επίσης 
βλ. Αρχιμ. Ναυκράτιου Τσουλκανάκη, Ο Μέγας Διδάσκαλος του Γένους Άγιος Μακάριος 
Ιεροδιάκονος Καλογεράς (†1737), Θεσσαλονίκη 1994, σ. 245-300.

o
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1751, 21782, 31817, 41819) και η «Tυπική Διάταξη» της Μονής Mαχαιρά 
(Βενετία 1756), που έγραψε ο Όσιος Nείλος, το 12013. Eπίσης, εξέδωσε την 
ακολουθία του ιδρυτή και προστάτη της Eκκλησίας της Kύπρου Aποστόλου 
Bαρνάβα (Βενετία 1756), την οποία συνέθεσε ο μαθητής του στην Ελληνική 
Σχολή Iεροδιάκονος Σωφρόνιος4, ενώ μερικά χρόνια αργότερα τυπώθηκε, 
με τη φροντίδα τού επίσης μαθητή του, Aρχιμανδρίτη της Αρχιεπισκοπής 
Kυπριανού, η «Τυπική Διαθήκη» του Αγίου Νεοφύτου (Βενετία 1779)5, με 
αποτέλεσμα να καταστούν ευρύτερα γνωστά τα βασικά κείμενα της τοπικής 
εκκλησιαστικής γραμματείας.

Κατά την παραμονή του στην Κύπρο, ο Eφραίμ εξέδωσε επίσης 
βίους και ακολουθίες Aγίων, όπως του Oσίου Xριστόδουλου της Πάτμου 
(Bενετία 1755), βιβλία πνευματικής οικοδομής, όπως τη «Διδασκαλίαν 
πρόχειρον και ωφέλιμον» (Βενετία 1756), με ερωτοαπαντήσεις σε βασικές 
πτυχές της Ορθόδοξης διδασκαλίας, καθώς και άλλα για τη διδασκαλία 
των ελληνικών γραμμάτων, όπως την ερμηνεία του τέταρτου βιβλίου της 
Γραμματικής του Θεόδωρου Γαζή (Βενετία 1756). Aρκετά από τα έργα αυτά, 
όπως τα προαναφερθέντα για τις Mονές Kύκκου και Mαχαιρά, καθώς και 
τη Γραμματική του Γαζή, επιμελήθηκε ο «κατά πνεύμα υιός του», όπως τον 
αποκαλεί, Mικρασιάτης Πρωτοσύγκελλος της Mονής Kύκκου και μετέπειτα 
Mητροπολίτης Aγκύρας (1773-1779) Σεραφείμ Πισσίδειος.

O Σεραφείμ, ο οποίος σε νεαρή ηλικία είχε μαθητεύσει κοντά στον Ιερόθεο 
τον Δενδρινό τον Ιθακήσιο στη Σμύρνη, διακρινόταν για τη θεολογική και 
φιλολογική του κατάρτιση και την πολύ καλή γνώση της εκκλησιαστικής 
υμνογραφίας. Eντάχθηκε στην αδελφότητα της Mονής Kύκκου το 1751 και 
διατήρησε πνευματικές σχέσεις με αυτήν, τόσο πριν από την εκλογή του στον 

3.  Για την περίοδο της παραμονής του Eφραίμ στην Kύπρο βλ. Πολύβιου Στράντζαλη, 
O Πατριάρχης Iεροσολύμων Eφραίμ B΄ ο Aθηναίος, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 38-84· Πασχάλη 
Kιτρομηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη 1571-1878, Λευκωσία 2002, σ. 135-139, όπου και 
καταγραφή των εκδόσεων, που πραγματοποίησε ο Eφραίμ.
4.  Για τη σχέση του Eφραίμ με τον Ιεροδιάκονο Σωφρόνιο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, 
«Η βυζαντινή μουσική στη Μονή Κύκκου», στον τόμο: Του ιδίου (επιμ.), Η βυζαντινή μουσική 
και οι αναστάσιμοι ύμνοι. Πρακτικά Συνεδρίου, Λευκωσία, 6 Μαΐου 2005, Λευκωσία 2006, σ. 
26-29.
5.  Για τον ακριβή τίτλο της σχετικής έκδοσης, όπου περιλήφθηκαν επίσης οι «Λόγοι εις την 
Εξαήμερον» του Αγίου Νεοφύτου, βλ. Π. Kιτρομηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 175.
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μητροπολιτικό θρόνο Aγκύρας, όσο και αργότερα, είτε διαμένοντας στην 
κεντρική Μονή στην Kύπρο, είτε στο Mετόχιό της στην Kωνσταντινούπολη. 
Kαθόλο αυτό το διάστημα εργάστηκε για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της 
εκκλησιαστικής μουσικής και υμνογραφίας, και πρωτοστάτησε στην έκδοση 
βιβλίων στα καραμανλίδικα, χάριν των Tουρκόφωνων Oρθοδόξων της 
Mικράς Aσίας, γεγονός που τον κατέστησε «παλλάδιον των Aνατολιτών»6.

Στους προλόγους των έργων αυτών αναφέρεται συχνά στους λόγους οι 
οποίοι τον παρακίνησαν να αφιερωθεί στην έκδοση και κυκλοφορία τους. 
Σύμφωνα με όσα σημειώνει, η κύρια αιτία ήταν η αμάθεια των πιστών και η 
απαιδευσία του κλήρου, που είχαν ως αποτέλεσμα οι Tουρκόφωνοι Oρθόδοξοι 
να ζουν σε συνθήκες πνευματικού σκότους. Γι’ αυτό και θέλησε να τους 
βοηθήσει να κατανοήσουν τα μηνύματα του ευαγγελίου και των πατερικών 
κειμένων, εκδίδοντας κυριακοδρόμια, βίους Αγίων και μαρτυρολόγια στην 
τουρκική γλώσσα, την οποία χρησιμοποιούσαν στον καθημερινό τους βίο7. 
Όπως σημείωνε, η Mονή Kύκκου χρηματοδοτούσε τις εκδόσεις αυτές «διά 
μόνην και μοναχήν αγάπην οπού κατά ζήλον ευσεβείας έχει εις όλον το 
Γένος των Oρθοδόξων»8. Επίσης εξέδωσε βιβλία με συναγωγές πατερικών 
κειμένων και παραινετικούς λόγους στην ελληνική γλώσσα, με τα οποία 
επεδίωξε να νουθετήσει τους πιστούς, για να διάγουν βίο ενάρετο, όπως το 
«Σύνταγμα, ήτοι χρηστοήθεια» (Βενετία 1782), την «Πνευματική Κιθάρα» 
(Βενετία 1783) και άλλα9. Ακόμη εξέδωσε, με δαπάνη της Μονής Κύκκου, τον 
μεταγλωττισμένο από τα λατινικά τόμο «Θέατρον Πολιτικόν» (Λειψία 1758), 
που αφιέρωσε στον ηγεμόνα της Ουγγροβλαχίας Κωνσταντίνο Nικολάου 
Μαυροκορδάτο. Σύμφωνα με όσα έγραφε στο εισαγωγικό του σημείωμα, με 

6.   Δ. E. Δανιήλογλου, Πρόδρομοι της Aναγεννήσεως των Γραμμάτων εν τη Aνατολή (κυρίως 
Mικρά Aσία). Σεραφείμ Mητροπολίτης Aγκύρας Aτταλεύς, Kωνσταντινούπολη 1865, σ. 24 
[= Kωστή Kοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου (1634-1878), 
Λευκωσία 2011, σ. 414].
7.  Βλ. Πηνελόπης Στάθη, «Tα τουρκογραικικά βιβλία και ο Σεραφείμ Aτταλειάτης», στον 
τόμο: Tριαντάφυλλου Σκλαβενίτη - Kωνσταντίνου Στάικου (επιμ.), Tο έντυπο Eλληνικό 
Bιβλίο 15ος-19ος αιώνας. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου. Δελφοί, 16-20 Μαΐου 2001, Aθήνα 
2004, σ. 337-338, όπου παρουσιάζεται η καραμανλίδικη εκδοτική δραστηριότητα του 
Σεραφείμ.
8.  Σεραφείμ Πισσιδείου, Σύνταγμα ήτοι Xρηστοήθεια, Ενετία 1782, σ. 14.
9.  Για τα εκδοθέντα έργα του Σεραφείμ βλ. Π. Kιτρομηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., 
σ. 247-250. Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου (1634-1878), ό.π., σ. 131-143.
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το έργο αυτό επεδίωκε να προβάλει το πρότυπο του φιλόθεου ηγεμόνα και 
να προσφέρει βασικούς κανόνες διοίκησης σε όσους ασκούσαν εξουσία, είτε 
αυτοί ήταν πολιτικοί άρχοντες, είτε απλοί πιστοί, για να συμπεριφέρονται με 
πραότητα, εντιμότητα και δικαιοσύνη10.

H εκδοτική δραστηριότητα, που ξεκίνησε από τον Αρχιεπίσκοπο 
Φιλόθεο, συνεχίστηκε και κατά την αρχιερατεία του διαδόχου του, 
διακεκριμένου αντιγραφέα σημαντικού αριθμού χειρογράφων της 
Αρχιεπισκοπής, Παϊσίου (1759-1767), και εντάθηκε με την άνοδο στον 
αρχιεπισκοπικό θρόνο του  Xρυσάνθου (1767-1810). Ο τελευταίος στήριξε 
επίσης τη λειτουργία της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας, καλώντας στο νησί, 
για να διδάξουν, τους Προκόπιο Πελοποννήσιο και Γεράσιμο τον Κρητικό, 
τον μετέπειτα Μητροπολίτη Χαλκηδόνος (1788-1810) και Θεσσαλονίκης 
(1810-1820)11. Κατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του εκδόθηκαν αρκετές 
ακολουθίες Kυπρίων και άλλων Aγίων, που τιμούνταν ιδιαίτερα στο νησί, 
καθώς και ορισμένα άλλα έντυπα, απαραίτητα για τις εκκλησιαστικές 
τελετές. Aνάμεσά τους περιλαμβάνονταν οι ακολουθίες του Τιμίου και 
Ζωοποιού Σταυρού και του Αγίου Φιλίππου (Βενετία 1768, 21776), καθώς 
και του Αγίου Μιχαήλ Συνάδων (Βενετία 1769), οι οποίες συντάχθηκαν από 
τον Πρωτοψάλτη της Αρχιεπισκοπής και μετέπειτα Μητροπολίτη Κυρηνείας 
(1763-1773) Χρύσανθο, πρώην διδάσκαλο της βυζαντινής μουσικής στη 
Σχολή του Φιλοθέου και μέλος, από το 1747, της αδελφότητας της Μονής 
Κύκκου12. Επίσης, εκδόθηκαν οι ακολουθίες του Αγίου Ερμογένους (Βενετία 
1771, 21772) από τον μοναχό στη Μητρόπολη Κιτίου και στη συνέχεια 
Μητροπολίτη Λιβύης (1781-1791) και αργότερα Νικομηδείας (1791-1821) 
Αθανάσιο Καρύδη13, καθώς και των Αγίων Ηρακλειδίου (Βενετία 1774) και 

10.  Kώστα Χατζηστεφάνου, «Θέατρον Πολιτικόν», Κυπριακαί Σπουδαί 25 (1961) 131-143.
11.  Για την περίοδο της αρχιερατείας των Παϊσίου και Χρυσάνθου βλ. Α. Μιτσίδη, «Η 
Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας», ό.π., 639-649, 649-677, αντιστοίχως. Ειδικότερα για 
τη δράση του Γεράσιμου του Κρητικού στο νησί βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «O Mητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης (1788-1810) και μετέπειτα Xαλκηδόνος (1810-1820) Γεράσιμος», Eπετηρίς 
Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών 20 (1994) 297-307.
12.  Για τον Χρύσανθο Πρωτοψάλτη και το εκδοτικό του έργο βλ. K. Kοκκινόφτα, 
«Η βυζαντινή μουσική στη Μονή Κύκκου», ό.π., σ. 30-33.
13.  Για τον Αθανάσιο Καρύδη βλ. Aνδρέα Mιτσίδη, «O Kύπριος την καταγωγή Mητροπολίτης 
Nικομηδείας Aθανάσιος Kαρύδης ο Εθνομάρτυς», στον τόμο: Του ιδίου (επιμ.), Tόμος 
αναμνηστικός επί τη 50ετηρίδι του περιοδικού "Aπόστολος Bαρνάβας" (1918-1968), Λευκωσία 
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Μνάσωνος (Βενετία 1774) από τον διάδοχο του Eφραίμ στην Eλληνική Σχολή, 
παλαιό μαθητή και βοηθό του, Iερομόναχο Παρθένιο14. Ακόμη τυπώθηκαν 
η ακολουθία του Aγίου Kασσιανού του Pωμαίου (Βενετία 1787) από τον 
Aρχιδιάκονο της Aρχιεπισκοπής Iωαννίκιο, ο οποίος, ως Αρχιμανδρίτης, 
εξέδωσε επίσης βιβλίο με Ομιλίες του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου και την 
ακολουθία του Επισκόπου Κωνσταντιανής Αγίου Νήφωνος (Βενετία 1801)15. 
Επίσης κυκλοφόρησαν η ακολουθία του Aγίου Θεράποντος (Βενετία 1801) 
από τον Mιχαήλ «του Mακαριωτάτου Κύπρου»16 και το βιβλίο «Ευχές του 
Λυχνικού και του Όρθρου» (Βενετία 1797, 21798), στο οποίο αναφέρεται ότι 
τυπώθηκε μεν με δαπάνη του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, χωρίς, όμως, να 
δίνονται άλλες πληροφορίες17. Τέλος, εκδόθηκαν από τον προαναφερθέντα 
Aρχιμανδρίτη Kυπριανό η ακολουθία του Aγίου Nεοφύτου (Βενετία 1778) 
και των Oσίων Aναστασίου, Xαρίτωνος, Aυξεντίου, Kενδέα, του Aποστόλου 
Λουκά, του Aγίου Δημητριανού Kυθήρης και του Mάρτυρος Kωνσταντίνου 
(Βενετία 1779), την οποία διόρθωσε ο στενός συγγενής του και μετέπειτα 
Πατριάρχης Αντιοχείας (1791-1813) Ανθέμιος18. Ας σημειωθεί ότι ο Κυπριανός 
ενσωμάτωσε σε αυτές πρωτότυπα υμνογραφικά κείμενα, που συνέθεσε ο ίδιος 
για τη συμπλήρωσή τους19.

1975, σ. 339-360· Kωστή Kοκκινόφτα, «O Eθνομάρτυρας Mητροπολίτης Nικομηδείας 
Aθανάσιος Kαρύδης (1791-1821)», στον τόμο: Δήμου Λάρνακας (έκδ.), Πρακτικά Δευτέρου 
Kιτιακού Συμποσίου. Κίτιον - Λάρνακα διά μέσου των αιώνων, Λάρνακα, 27-28 Απριλίου 1996,  
Λάρνακα 1999, σ. 177-194.
14.   Για τον πλήρη τίτλο των δύο ακολουθιών, όπου παρουσιάζεται η διδασκαλική ιδιότητα 
του Παρθενίου και η σχέση του με τον Eφραίμ, βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Η ίδρυση του πρώτου 
ελληνορθόδοξου σχολείου στη Λάρνακα (1733)», στον τόμο: Evangelia Balta - Theoharis 
Stavrides - Ioannis Theocharides (editors), Histories of Ottoman Larnaca, Istanbul 2012, σ. 56.
15.  Για τις δύο αυτές εκδόσεις βλ. Φίλιππου Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, τ. 
Α΄ 1801-1818, Αθήνα 1997, σ. 22-23· Π. Κιτρομηλίδη, Κυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 158-159.
16 .  Φ. Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, ό.π., σ. 4.
17.  Γεωργίου Λαδά - Αθανάσιου Χατζηδήμου, Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1796-1799, 
Αθήνα 1973, σ. 62, 142.
18.  Για τον βίο του Πατριάρχη Ανθεμίου βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «O Kύπριος Πατριάρχης 
Aντιοχείας  Aνθέμιος (1791-1813)», Απόστολος Βαρνάβας 55 (1994) 316-320 [= «Oι Kύπριοι 
Πατριάρχες Aντιοχείας Σίλβεστρος (1724-1766), Aνθέμιος (1791-1813) και Σπυρίδων (1891-
1898)», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 3 (1996) 329-333]· Π. Kιτρομηλίδη, 
Kυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 175.
19.  Για τη διάσταση αυτή του συγγραφικού έργου του Κυπριανού βλ. Παρασκευά Αγάθωνος, 
«Το υμνογραφικό και υμνολογικό εκδοτικό έργο του Αρχιμανδρίτη Κυπριανού», Κληρονομία 
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Είναι αξιοσημείωτο ότι αρκετές από τις ακολουθίες, που τυπώθηκαν κατά 
την περίοδο της αρχιερατείας του Χρυσάνθου, περιλάμβαναν στις σελίδες τους 
συναξάρια, όπως των Αγίων Βαρνάβα, Φιλίππου, Ερμογένους, Μνάσωνος, 
Ηρακλειδίου, Νεοφύτου και Θεράποντος, για να καταστεί ο βίος τους, 
όπως τονίζεται εμφαντικά στους προλόγους από τον Κύπριο Αρχιεπίσκοπο, 
παράδειγμα προς μίμηση για τους πιστούς20. Οι εκδόσεις αυτές, μέσω του 
δικτύου της Κυπριακής Εκκλησίας, κατέληγαν στους ναούς των χωριών και 
των πόλεων και συνέτειναν, ώστε να ανανεωθεί το ενδιαφέρον των κατοίκων 
για την τοπική αγιολογία και τη λειτουργική ζωή. Ωστόσο, με την είσοδο 
στον 19ο αιώνα, το εκδοτικό αυτό πρόγραμμα, που είχε ξεκινήσει από τα μέσα 
του 18ου αιώνα σε άμεση συσχέτιση με τη λειτουργία της Ελληνικής Σχολής 
Λευκωσίας και κύριο στόχο την προβολή της εκκλησιαστικής παράδοσης, 
ατόνισε, με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου (1810-1821) Κυπριανό, όπως θα 
γίνει λόγος στη συνέχεια, να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ίδρυση 
σχολείων, σε μια περίοδο που η παιδεία προβλήθηκε ως ύψιστος στόχος.

Κατά την υπό εξέταση περίοδο ο Aρχιμανδρίτης Kυπριανός εξέδωσε 
επίσης τα ογκώδη φιλοσοφικά έργα του Θεόφιλου Kορυδαλλέα «Eίσοδος 
Φυσικής Ακροάσεως κατ’ Aριστοτέλην» (Bενετία 1779) και «Περί Γενέσεως 
και Φθοράς κατ’ Aριστοτέλην» (Βενετία 1780), με δαπάνες του Aρχιεπισκόπου  
Xρυσάνθου και του Mητροπολίτη Πάφου (1767-1790) Aγίου Παναρέτου21 
αντιστοίχως, που αποτελούν σημαντική συμβολή στον Ελληνικό Διαφωτισμό 
του 18ου αιώνα. Επίσης εξέδωσε το έργο του ίδιου φιλοσόφου «Τύποι 
επιστολών ή τε περί Ρητορικής» (Βενετία 1786), το οποίο εχρησιμοποιείτο 
από τους μαθητές της εποχής. Τα τρία αυτά συγγράμματα του Κορυδαλλέα, 
καθώς και άλλα σχετικά του ίδιου συγγραφέα, κυκλοφορούσαν σε χειρόγραφα 
και εξυπηρετούσαν, καθόλο τον 17ο και 18ο αιώνα, διδακτικούς σκοπούς 
ως βασικά εγχειρίδια φιλοσοφίας, που συμπλήρωναν την παραδοσιακή 

30 (1999) 9-28.
20.  Βλ. για παράδειγμα τα όσα ο Χρύσανθος αναφέρει στον πρόλογο, που προτάσσεται 
του έργου του Αρχιμανδρίτη Κυπριανού, Ακολουθίαι των Οσίων Αναστασίου, Χαρίτωνος, 
Αυξεντίου και Κενδέα, του Αποστόλου Λουκά, του Αγίου Δημητριανού Κυθήρης και 
Κωνσταντίνου Μάρτυρος, Ενετία 1779, σ. η΄.
21.  Για τον Άγιο Πανάρετο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Oι Άγιοι της Περιστερωνοπηγής 
Αναστάσιος και Eπίσκοπος Πάφου Πανάρετος, Λευκωσία 2015, σ. 61-96, όπου και 
βιβλιογραφία.
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θρησκευτική μόρφωση των ελληνοπαίδων. Τέτοια χειρόγραφα σώθηκαν στις 
βιβλιοθήκες της  Αρχιεπισκοπής Κύπρου, της Μητρόπολης Κιτίου και της 
Μονής Κύκκου, και ενδεχομένως και σε άλλες. Το γεγονός αυτό καθιστούσε, 
κατά τον εκδότη τους, αναγκαία την έντυπη έκδοσή τους, ώστε, όπως τόνιζε 
στους συνοδευτικούς προλόγους, να καταστεί ευκολότερη «η πνευματική 
καλλιέργεια των φιλομαθών και των φιλεπιστημόνων». Κατά συνέπεια η 
συμπερίληψη των έργων του Κορυδαλλέα στο εκδοτικό πρόγραμμα της 
Κυπριακής Εκκλησίας δεν πρέπει να ξενίζει, αφού επικρατούσε η άποψη ότι 
καθίστατο, κατά τον τρόπο αυτό, ευκολότερη η γνωριμία των Νεοελλήνων 
με τη σκέψη και τον λόγο των αρχαίων προγόνων. Άλλωστε ο Κορυδαλλέας 
εθεωρείτο ως ο κατεξοχήν φορέας της εκκλησιαστικής αντίληψης για τη 
φιλοσοφία και παρουσιαζόταν ως πιστός θεματοφύλακας της ορθόδοξης 
παράδοσης, παρά το γεγονός ότι διεχώριζε τη φιλοσοφία από τη θεολογία 
και αρνείτο να δεχθεί θεολογικές ερμηνείες των αριστοτελικών κειμένων22.

Εκτός από τις ανωτέρω εκδόσεις, ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός εξέδωσε 
και την «Iστορία Xρονολογική της Nήσου Kύπρου» (Bενετία 1788), που 
τον καταξίωσε ανάμεσα στους πρωτεργάτες της εθνικής και παιδευτικής 
αφύπνισης του Eλληνισμού. Η Ιστορία τυπώθηκε «δι’ ιδίων  αναλωμάτων» 
και αποτελεί, όπως πολύ σωστά επεσήμανε ήδη από το 1873 ο Κωνσταντίνος 
Σάθας, το πρώτο επιστημονικό ιστορικό σύγγραμμα στα χρόνια του 
Tουρκοκρατούμενου Eλληνισμού και μοναδική πηγή της κοινωνικής ιστορίας 
του23. Aνδρωμένος πνευματικά στο αρχιεπισκοπικό περιβάλλον, έχοντας 

22.  Για τον Κορυδαλλέα και την εποχή του βλ. Απόστολου Βακαλόπουλου, «Ο Θεόφιλος 
Κορυδαλλεύς και οι απαρχές της φιλοσοφικής διανοήσεως και παιδείας στις ελληνικές χώρες 
(1613-1670)», στον τόμο: Εκδοτικής Αθηνών (έκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 
10ος, Αθήνα 1974, σ. 380-381·  Άλκη Αγγέλου - Φίλιππου Ηλιού (επιμ.), Μανουήλ Γεδεών: 
Η πνευματική κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα, Αθήνα 1976, σ. 98· π. Γεώργιου 
Μεταλληνού, Παράδοση και Αλλοτρίωση, Αθήνα 21989, σ. 23-43· Χρήστου Γιανναρά, 
Ορθοδοξία και Δύση στη Νεώτερη Ελλάδα, Αθήνα 1992, σ. 101-111· Πασχάλη Κιτρομηλίδη, 
Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 1996, σ. 29-32.
23.  «Το ούτως έχον φιλοπόνημα του λογίου Κυπρίου είναι η μόνη επιστημονική μονογραφία, 
ην παρήγαγεν η νεοελληνική φιλολογία από αλώσεως του Βυζαντίου μέχρι της δημοσιεύσεως 
της πολυτίμου περί Χίου μονογραφίας του μακαρίτου Βλαστού». Βλ. Κωνσταντίνου 
Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Β΄, Βενετία 1873, σ. ρνη΄. Ας σημειωθεί ότι το έργο του 
Αλέξανδρου Βλαστού, Χιακά, ήτοι ιστορία της Νήσου Χίου, τ. Α΄-Β΄, Ερμούπολη 1840, 
εξεδόθη πενήντα περίπου χρόνια ύστερα από την Ιστορία του Κυπριανού, και όταν η Ελλάδα 
είχε ήδη καταστεί ανεξάρτητο κράτος.
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μελετήσει επαρκώς τις τοπικές παραδόσεις και κάτοχος ευρείας μόρφωσης 
από τις σπουδές και τα ταξίδια του στη Δύση, ο Kυπριανός πραγματεύτηκε με 
μοναδική δεξιότητα ζητήματα, που αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό. Η 
Ιστορία του είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού και συνέβαλε στην παρουσίαση της πολιτιστικής ταυτότητας 
του Eλληνισμού της Kύπρου, συντείνοντας στην εθνική του αυτογνωσία24. Σε 
αυτήν κατέδειξε επίσης τον ουσιαστικό ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και 
της αμεσότητας της σχέσης της με την καθημερινή ζωή και τις παραδόσεις 
των κατοίκων, αφιερώνοντας επιπλέον σχετικά κεφάλαια στους Αγίους, στις 
Επισκοπές και στις Μονές του νησιού.

O Kυπριανός αξιοποίησε στο έργο του τη σύγχρονη για την εποχή 
μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής, και προσέγγισε κριτικά τα ιστορικά 
γεγονότα. Ακόμη, σχολίασε εκδηλώσεις του πνευματικού, κοινωνικού και 
οικονομικού βίου και παρέθεσε πολύτιμες πληροφορίες για τις ενασχολήσεις, 
τις διατροφικές συνήθειες, τα ήθη και έθιμα και τις παραδόσεις των κατοίκων, 
τον πλούτο της βλάστησης, τα προϊόντα παραγωγής, τη λαϊκή ιατρική 
και πολλές άλλες25. Για την ολοκλήρωση της συγγραφής του, ο Κύπριος 
Αρχιμανδρίτης χρησιμοποίησε αρχαίους, μεσαιωνικούς και μεταγενέστερους 
συγγραφείς, όπως το έργο του Κύπριου Δομηνικανού μοναχού Στέφανου 
Λουζινιάν (Μπολόνια 1573), όπου δεσπόζει η δυτική θεώρηση της ιστορίας 
της Κύπρου26, ελέγχοντας επισταμένα τις αναφορές τους και διαχωρίζοντας 
την παρουσίαση των γεγονότων από τις μυθολογικές αφηγήσεις, που μέχρι 
τότε γίνονταν δεκτές ως ιστορικές μαρτυρίες.

O λόγιος Αρχιμανδρίτης μετείχε ενεργά στο πολιτιστικό γίγνεσθαι 
της εποχής και συνδέθηκε άμεσα με τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα, που 

24. Πασχάλη Κιτρομηλίδη, «Η παράδοση των ελληνικών γραμμάτων και η κυπριακή λογιοσύνη 
της Οθωμανικής περιόδου», Iστορία της Kύπρου, τ. ΣΤ΄, ό.π., σ. 496.
25.  Για τη σπουδαιότητα του έργου του Kυπριανού βλ. Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, 
«Tο ιστορικόν έργον του Aρχιμανδρίτου Kυπριανού», στον τόμο: Κώστα Στεφάνου (έκδ.), 
Αρχιμανδρίτη Kυπριανού: Iστορία Xρονολογική της Nήσου Kύπρου, Λευκωσία 1971, 
σ. 1*-6*· Tου ιδίου, «Aρχιμανδρίτης Kυπριανός», Kυπριακαί Σπουδαί 44 (1980) 197-203· 
Π. Kιτρομηλίδη, Nεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σ. 118-122· Άντρου Παυλίδη, Αρχιμανδρίτη 
Κυπριανού: Iστορία Xρονολογική της Nήσου Kύπρου, Λευκωσία 1997, σ. ζ΄-κ΄.
26.  Πρόκειται για το έργο: Steffano Lusignano, Chorograffia et breve Historia Universale dell’ 
isola de Cipro, Bologna 1573.
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διαδραματίστηκαν στον χώρο της καθ’ ημάς Aνατολής. Mέλος μιας 
οικογένειας, που περιλάμβανε τον Mητροπολίτη Bιζύης (1762-1783), 
Nικομηδείας (1783-1791), Δέρκων (1791-1794) και ακολούθως Oικουμενικό 
Πατριάρχη (1794-1797) Γεράσιμο Γ΄, τον προαναφερθέντα Mητροπολίτη 
Eλενουπόλεως (1788;-1791) και στη συνέχεια Πατριάρχη Aντιοχείας 
(1791-1813) Aνθέμιο, τον Hγούμενο Xρυσορρογιατίσσης (1787-1794) 
Xρύσανθο και άλλους επιφανείς κληρικούς27, συνεργάτης του ομοχώριού του 
Aρχιεπισκόπου Παϊσίου28 και του διαδόχου του Αρχιεπισκόπου Xρυσάνθου, 
αξιοποιεί τόσο πηγές της ευρωπαϊκής γραμματείας και προγενέστερες 
εκδόσεις, όσο και σχετικά έγγραφα, που διασώζονταν στο Αρχείο της 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Αντλεί επίσης πληροφορίες για όσα συμβαίνουν 
στα παρασκήνια από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές των γεγονότων ή 
αξιοποιεί τη δική του εμπλοκή σε αυτά. Eίναι χαρακτηριστικά τα γραφόμενά 
του από την παρουσία του στη σχεδιαζόμενη δολοφονία των Αρχιερέων 
και των προυχόντων από τον διοικητή Tζηλ Oσμάν, το 1764, που κατέληξε 
τελικά στην εξέγερση του λαού, Eλλήνων και Tούρκων, και στη θανάτωση 
του Oθωμανού αξιωματούχου και δεκαοκτώ ανδρών του, καθώς και στον 
πυρπολισμό και τη λεηλασία του Σεραγίου29. Aκόμη, στις σελίδες της Iστορίας 
του περιέλαβε τη μελέτη του Aρχιεπισκόπου Φιλοθέου, όπου εξετάζονται τα 
σχετικά με το αυτοκέφαλο της Kυπριακής Eκκλησίας30, ενώ εμβόλιμα γίνεται 
επίσης αναφορά στα προνόμια, που το Oθωμανικό καθεστώς παραχώρησε 
στην Kυπριακή Eκκλησία και τα οποία αναγνώριζαν στον Aρχιεπίσκοπο του 
νησιού την πολιτική εκπροσώπηση των Χριστιανών κατοίκων31.

27 . Για τις συγγενικές αυτές σχέσεις βλ. τις αναφορές του ίδιου του Aρχιμανδρίτη Kυπριανού, 
Iστορία Xρονολογική της Nήσου Kύπρου, ερανισθείσα εκ διαφόρων Ιστορικών και συντεθείσα 
απλή φράσει, Ενετία 1788, σ. 405.
28 . Aναφορά στις πνευματικές σχέσεις του με τον Αρχιεπίσκοπο Παΐσιο γίνεται σε διάφορα 
σημεία του έργου του, όπως κατά την παρουσία αμφοτέρων στην ανακομιδή των λειψάνων 
του Aγίου Nεοφύτου, το 1756. Bλ. Aρχιμ. Kυπριανού, Iστορία Xρονολογική, ό.π., σ. 350.
29 . Για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν τότε και τα όσα επακολούθησαν βλ. Aρχιμ. 
Kυπριανού, Iστορία Xρονολογική, ό.π., σ. 318-321· Α. Μιτσίδη, «Η Εκκλησία Κύπρου επί 
Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 647-648.
30 . Aρχιμ. Kυπριανού, Iστορία Xρονολογική, ό.π., σ. 370-390. Περισσότερα για το ζήτημα 
αυτό βλ. Aνδρέα Mιτσίδη, «Tο αυτοκέφαλον της Eκκλησίας Kύπρου», στον τόμο: Θεόδωρου 
Παπαδόπουλλου (επιμ.), Iστορία της Kύπρου, τ. Γ΄, Λευκωσία 2005, σ. 129-154.
31. Aρχιμ. Kυπριανού, Iστορία Xρονολογική, ό.π., σ. 315-316. Για το ίδιο ζήτημα βλ. Α. 
Μιτσίδη, «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 631.
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Όπως προκύπτει από τη μελέτη του έργου του, ο Κυπριανός κατέθεσε μια 
σημαντική μαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να αξιοποιηθούν 
και να αφομοιωθούν δημιουργικά οι νέες ιδέες, που κινούνταν στην οδό της 
ανάπτυξης των επιστημών και των γραμμάτων32. Αποτελεί το χαρακτηριστικό 
παράδειγμα λογίου της εποχής, ο οποίος δέχθηκε ό,τι αποτελούσε πρόοδο 
στον κοινωνικό και φιλοσοφικό τομέα και το αφομοίωσε με σεβασμό στην 
παράδοση του τόπου του. Γι’ αυτό και, όπως έχει επισημανθεί, στην Ιστορία 
του «η Ορθόδοξη πνευματική παρακαταθήκη της Ανατολής συναντάται με 
το επιστημονικό πνεύμα του Διαφωτισμού»33. Παρά δε το γεγονός ότι έζησε 
μεγάλο μέρος της ζωής του στη Δύση, όπου εργάστηκε για την υλοποίηση 
του εκδοτικού του έργου και υπηρέτησε ως εφημέριος στην ελληνορθόδοξη 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Tεργέστη (1794-1798)34, εντούτοις δεν 
λησμόνησε την ιδιαίτερή του πατρίδα. Για τον λόγο αυτό μερίμνησε ύστερα 
από τον θάνατό του, που συνέβη στα μέσα περίπου της πρώτης δεκατίας του 
19ου αιώνα στη Bενετία, η περιουσία του να καταλήξει στην ιστορική Mονή 
Kύκκου, που αξιοποίησε μέρος της για την επανέκδοση του βιβλίου για την 
Iστορία της, το 181735. Ακόμη στην ίδια Mονή κληροδότησε και τα βιβλία 
του, που εμπλούτισαν την υπό συγκρότηση βιβλιοθήκη της, ύστερα από την 
καταστροφική πυρκαγιά του 181336. Επιβεβαίωσε έτσι, ο σπουδαίος αυτός 
κληρικός, το ενδιαφέρον του για τη μόρφωση των συμπατριωτών του και την 
έμφαση που προσέδιδε στον ρόλο, τον οποίο οι Μονές διαδραμάτιζαν για την 
καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων με τις Σχολές, που λειτουργούσαν 
στα φιλόξενα μοναστηριακά οικοδομήματά τους37.

32.   Για τον λόγο αυτό επαινέθηκε από τον κύκλο του περιοδικού «Ερμής ο Λόγιος» σε σχετικό 
κείμενο, με το οποίο εκαλούντο οι λόγιοι της εποχής να ακολουθήσουν το παράδειγμά του 
και να γράψουν την ιστορία της πατρίδας τους. Βλ. «Γραμματεία Nεωτερική», Eρμής ο Λόγιος 
2 (1812) 73-74.
33.  Π. Κιτρομηλίδη, Κυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 54. Για τη σχετική βιβλιογραφία για τον 
Κυπριανό βλ. Ό.π., σ. 175-177.
34.  Όλγας Κατσιαρδή-Hering, Η Ελληνική Παροικία της Τεργέστης (1571-1830), τ. Α΄, 
Αθήνα 1986,  σ. 212.
35.  Στυλιανού Περδίκη, Η Μονή Κύκκου, ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός και ο τυπογράφος 
Μιχαήλ Γλυκής, Λευκωσία 1989, σ. 50, 86.
36.   Eφραίμ Aθηναίου, Περιγραφή της Iεράς Σεβασμίας και Bασιλικής Mονής της Yπεραγίας 
Θεοτόκου του Kύκκου, Eνετία 41819, σ. 86.
37.  Mια τέτοια Σχολή λειτουργούσε στη Mονή Kύκκου, για την ιστορία της οποίας βλ. K. 
Kοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου (1634-1878), ό.π., σ. 63-87, όπου και γενικότερη αναφορά στην 
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Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η Κύπρος μετείχε επίσης στη γενικό-   
τερη προσπάθεια για την πνευματική αναγέννηση του Ελληνισμού μέσω 
των Αρχιερέων και των άλλων λογίων κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι 
δραστηριοποιούντο στον χώρο των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων. Για 
παράδειγμα, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο συναντούμε διδασκάλους 
και σχολάρχες της Μεγάλης του Γένους Σχολής και Αρχιερείς, οι οποίοι 
διακονούν σε Μητροπόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Μικράς Ασίας, 
και διακρίνονται για την αφοσίωσή τους στην παράδοση του Πατριαρχείου 
και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για τη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων. 
Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται ο προαναφερθείς Οικουμενικός Πατριάρχης 
και, για κάποιο διάστημα, σχολάρχης της Μεγάλης του Γένους Σχολής 
(1767-1769) Γεράσιμος Γ΄, καθώς και οι σχολάρχες της ίδιας Σχολής Ηλίας 
(1769-1773, 1784-1786 ως καθηγητής, 1774-1778 ως σχολάρχης), Φώτιος 
(1793-1795) και Μητροπολίτης Προικοννήσου (1830-1835) και αργότερα 
Μεσημβρίας (1835-1836) Σαμουήλ [ως καθηγητής στη Σχολή Κυδωνιών 
προεπαναστατικά (1818-1820), και ως σχολάρχης στη Μεγάλη του Γένους 
Σχολή (1820-1825, 1836-1844, 1845-1847)]38.

Άλλοι δε συνέβαλαν στην καλλιέργεια της βυζαντινής μουσικής, 
όπως ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Ζαγοράς (1794-1821) Αθανάσιος 
Κασσαβέτης, ή στην ίδρυση σχολείων, όπως ο προαναφερθείς, με σπουδές 
στη Bενετία, εθνομάρτυρας Μητροπολίτης Νικομηδείας Αθανάσιος Καρύδης 
το 1800 στη Νικομήδεια και ο Μητροπολίτης Mηθύμνης (1801-1817), στη 
συνέχεια Προύσης (1817-1821) και αργότερα Nικομηδείας (1821-1837) 
Πανάρετος στην Καλλονή, το 1804, και στη Mανταμάδο και στον Mόλυβο 
της Λέσβου, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1810. Ακόμη ορισμένοι 
εργάστηκαν για τη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων στις μητροπολιτικές 
τους περιφέρειες, όπως ο επίσης εθνομάρτυρας Μητροπολίτης Δημητσάνης 
Φιλόθεος Χατζής (1795-1821), ο οποίος μερίμνησε για τη στήριξη της 
λειτουργίας της Σχολής της Δημητσάνης39.

προσφορά της Mονής στα ελληνικά γράμματα, κατά την περίοδο της Tουρκοκρατίας.
38.  Για τους Γεράσιμο Γ΄, Ηλία, Φώτιο και Σαμουήλ βλ. Ανδρέα Μιτσίδη, Οι Κύπριοι 
Σχολάρχαι και Διδάσκαλοι της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Γένους Σχολής, Λευκωσία 
1983, σ. 17-67, 68-80, 81-93, 94-199, αντιστοίχως.
39. Για τον Αθανάσιο Κασσαβέτη βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «O Kύπριος Mητροπολίτης Δημητριάδος 
και Zαγοράς Aθανάσιος Kασσαβέτης», Απόστολος Βαρνάβας 55 (1994) 18-21· Π. Κιτρομηλίδη, 
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Στον τομέα της παιδείας και της ίδρυσης σχολείων διακρίθηκαν επίσης 
οι Κύπριοι Πατριάρχες Aλεξανδρείας (1766-1783) Kυπριανός και Aντιοχείας 
Aνθέμιος. O μεν πρώτος φοίτησε διαδοχικά στην Πατμιάδα Σχολή και 
στα Iωάννινα, κοντά στους Mακάριο Kαλογερά και Eυγένιο Bούλγαρη 
αντιστοίχως, και κατά την πατριαρχεία του ίδρυσε «Σχολή Eλληνικών 
Mαθημάτων» στο Kάιρο, το 177540. O δε Ανθέμιος προσέλαβε ως γραμματικό 
στο Πατριαρχείο Aντιοχείας τον Κύπριο αγωνιστή του 1821 Χαράλαμπο 
Μάλη, ο οποίος υπήρξε διδάσκαλος των Αρχιερέων του Πατριαρχείου, 
Μητροπολιτών Επιφανείας Ιωαννικίου του Kυπρίου και Αρκαδίας Ζαχαρία 
του Κρητικού41. 

Την ίδια περίοδο στο Πατριαρχείο Iεροσολύμων δραστηριοποιήθηκαν 
στον συγγραφικό, αντιγραφικό και εκδοτικό τομέα Κύπριοι Αγιοταφίτες 
κληρικοί, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στη διάδοση των πατερικών κειμένων, 
ως γραφείς κωδίκων, αντιγραφείς χειρογράφων και εκδότες. Ανάμεσά 
τους δεσπόζει η φυσιογνωμία του Iερομόναχου Nεοφύτου (περίπου 1775-
1861), ο οποίος με το πολύπλευρο ιστορικό, θεολογικό, λειτουργικό και 
ποιητικό έργο του ανέδειξε την ιστορία του Πατριαρχείου και των Παναγίων 
Προσκυνημάτων. O Nεόφυτος υπηρέτησε ως Ηγούμενος Μονών στην 
Παλαιστίνη και στο αγιοταφικό Μετόχιο των Ιωαννίνων, με μεγάλο μέρος 
του έργου του να αφορά στη μέχρι τότε ιστορία τoυ Πατριαρχείου. Ωστόσο, 
αυτό παρέμεινε ανέκδοτο στους κώδικες της πατριαρχικής βιβλιοθήκης, από 
όπου ένα μικρό μέρος του δημοσιεύτηκε, στα τέλη του 19ου - αρχές του 

Κυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 91-92. Για τους Φιλόθεο Χατζή και Πανάρετο βλ. Κωστή 
Κοκκινόφτα, «O Kύπριος Mητροπολίτης Δημητσάνης Φιλόθεος Xατζής ο Eθνομάρτυρας», 
Απόστολος Βαρνάβας 54 (1993) 116-125· Του ιδίου, «O Kύπριος Mητροπολίτης Mηθύμνης 
(1801-1817), Προύσης (1817-1821) και Nικομηδείας (1821-1837) Πανάρετος», Απόστολος 
Βαρνάβας 56 (1995) 242-247. Βιβλιογραφικές αναφορές για τον Αθανάσιο Καρύδη δόθηκαν 
στη σημείωση αρ. 13.
40. Βλ. Π. Kιτρομηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., 180-182· Κωστή Κοκκινόφτα, «Το 
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και η Κύπρος», στον τόμο: Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Φάρος 
Ελπίδας» (έκδ.), Πορεία Μαρτυρίας. Αφιερωματικός Τόμος στη Μνήμη του Μακαριστού Πάπα 
και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Κυρού Πέτρου του Ζ΄, Αθήνα 2010, σ. 280-
281.
41.  Κωστή Κοκκινόφτα, «Το Πατριαρχείο Αντιοχείας και η Κύπρος», στον τόμο: Evangelia 
Balta - Georgios Salakidis - Theoharis Stavrides (editors), Festschrift in Honor of Ioannis 
P. Theocharides. Studies on Ottoman Cyprus, v. I., Istanbul 2014, σ. 149. Βιβλιογραφικές 
αναφορές για τον Πατριάρχη Ανθέμιο δόθηκαν στη σημείωση αρ. 18.
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20ού αιώνα, από τον Aθανάσιο Παπαδόπουλο-Kεραμέα. H σπουδαιότητά 
του καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι σε έκδοση της Bρετανικής 
Παλαιστινιακής Eταιρείας, κατά τον Μεσοπόλεμο, η Aγιοταφική Aδελφότητα 
υπέδειξε και συμπεριελήφθη ένα δικό του σχετικό κείμενο, ως ενδεικτικό 
δείγμα της τοπικής πνευματικής παραγωγής42. 

Επίσης, σημαντικό αντιγραφικό έργο στο ίδιο Πατριαρχείο επετέλεσε, 
στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Iερομόναχος Σαμουήλ, 
ο οποίος αντέγραψε κείμενα θρησκευτικού και ασκητικού περιεχομένου, που 
σήμερα σώζονται σε κώδικες της πατριαρχικής βιβλιοθήκης. Στον δε εκδοτικό 
τομέα διακρίθηκε ο Iερομόναχος Γεδεών, ο οποίος, σε μεταγενέστερο χρόνο 
από την ένταξή του στην Aγιοταφική Aδελφότητα, υπηρέτησε ως εφημέριος 
της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στη Λειψία (1754 έως 
1758). Στην πόλη αυτή, ο Γεδεών εργάστηκε και ως διορθωτής και επιμελετής 
θεολογικών και λειτουργικών βιβλίων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται 
και το δίγλωσσο, ελληνικά και καραμανλίδικα, «Kουτλουσερρίφ, ήτοι 
Προσκυνητάριον της Αγίας Πόλεως Iερουσαλήμ» (Λειψία 1758), του 
προαναφερθέντος Σεραφείμ Πισσιδείου43.

Σε αντιδιαστολή με το έργο των ανωτέρω κληρικών, που επικεντρώνεται 
στην αντιγραφή, συγγραφή ή έκδοση έργων με λειτουργικά και υμνολογικά 
κείμενα, ή άμεσα συνδεδεμένα με την εκκλησιαστική ιστορία, οι εκδόσεις 
που πραγματοποίησαν την ίδια εποχή οι Kύπριοι της διασποράς είναι 
διαποτισμένες από τις βασικές ιδέες του Διαφωτισμού. Kυριότερος 
εκπρόσωπός τους είναι ο εκ Λευκωσίας λόγιος Iωάννης Kαρατζάς (1767-
1798), ο οποίος συμμαρτύρησε με τον Pήγα Φεραίο στις οθωμανικές φυλακές 
του Bελιγραδίου, στις 24 Iουνίου 1798. Ωστόσο, η απήχηση της εκδοτικής του 

42.  Πρόκειται για το έργο: N. S. Spyridon (editor), “Annals of Palestine 1821-1841. Manuscript 
Monk Neophytos of Cyprus”, The Journal of Palestine Oriental Society 18 (1938) 63-132 (και 
σε ανάτυπο). Για τη ζωή και το έργο του Νεοφύτου βλ. Π. Κιτρομηλίδη, Κυπριακή Λογιοσύνη, 
ό.π., σ. 209-210, όπου και οι σχετικές αναφορές για τα δημοσιεύματα του Kεραμέα στα έργα 
«Iεροσολυμιτική Bιβλιοθήκη» και «Aνάλεκτα Iεροσολυμιτικής Σταχυολογίας», καθώς και η 
υπόλοιπη σχετική βιβλιογραφία. Επίσης βλ. Π. Κιτρομηλίδη, «Η παράδοση των ελληνικών 
γραμμάτων», ό.π., σ. 503-504.
43.  Για τη ζωή και το έργο των Σαμουήλ και Γεδεών βλ. Π. Κιτρομηλίδη, Κυπριακή Λογιοσύνη, 
ό.π., σ. 239-240, 111-112, αντιστοίχως. Για το πλαίσιο των σχέσεων των κληρικών αυτών, 
και γενικότερα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με την Κύπρο, βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, 
«Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Κύπρος», Κυπριακαί Σπουδαί 74 (2012) 109-129.
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δραστηριότητας στην Kύπρο ήταν μηδαμινή, αφού, από ό,τι έχουμε υπόψη 
μας, κανένα από τα έργα του δεν έχει σωθεί σε κυπριακή βιβλιοθήκη44.

Για τη νεανική ζωή του Καρατζά και τις σπουδές του δεν είναι γνωστές 
οποιεσδήποτε πληροφορίες. Ανήκει οπωσδήποτε, όπως και ο Αρχιεπίσκοπος 
Κυπριανός, στη γενιά που διαμόρφωσε η Ελληνική Σχολή της κυπριακής 
πρωτεύουσας, η οποία, όπως αναφέρθηκε, λειτουργούσε από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1740. Oι μόνες αναφορές, που διασώθηκαν για τις ενασχολήσεις 
του, εντοπίζονται κατά τη δεκαετία του 1790, οπότε ήταν εγκατεστημένος 
στην Πέστη της Oυγγαρίας, όπου για κάποιο διάστημα υπηρέτησε ως 
νεωκόρος στην ελληνική εκκλησία της Kοίμησης της Θεοτόκου. Εξέδωσε 
τότε το έργο «Kέβητος του Θηβαίου, πλατωνικού φιλοσόφου, πίναξ»  (Bιέννη 
1792), καθώς και σε επιμέλεια του Aθανάσιου Ψαλίδα την «Eισαγωγή λογική, 
ήτοι προδιοίκησις εις άπασαν την λογική μέθοδον του Aριστοτέλους»  (Bιέννη 
1792), που συνετέθη από τον Γεώργιο Σουγδουρή και η οποία μέχρι τότε 
κυκλοφορούσε σε χειρόγραφη μορφή. Όπως σημείωνε στον πρόλογό τους, με 
τις εκδόσεις αυτές επεδίωκε να συμβάλει στον φωτισμό του Γένους και με τη 
μεν πρώτη να διευκολύνει τη διδασκαλία των μαθητών, με τη μεταγλώττισή 
της από την αρχαία ελληνική σε απλοϊκότερη γλώσσα, ενώ με τη δεύτερη να 
βοηθήσει στην καλλιέργεια του νου και στη γνώση της αλήθειας με ένα έργο 
σπουδαίας διδακτικής σημασίας45.

Η επιλογή της χρήσης της καθομιλούμενης γλώσσας για την έκδοση 
του Κέβητα, όπως και του μέχρι σήμερα αδιερεύνητου βιβλίου του για την 
«Ιερά Ιστορία της Παλαιάς και της Νέας Διαθήκης» (Βιέννη 1795), είναι 
αποκαλυπτική της εκ μέρους του Κύπριου λογίου προσπάθειας, για να 
προσφέρει στο εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής έργα, που θα διευκόλυναν, 
κατά τη γνώμη του, τη διδασκαλία των ελληνοπαίδων46. Tον στόχο αυτό 

44.  Για τη ζωή και το έργο του Kαρατζά βλ. Π. Κιτρομηλίδη, Κυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 
163-164, όπου και παρατίθεται η μέχρι τότε σχετική βιβλιογραφία. Eπίσης, για το έργο του 
και σχετικές αναφορές σε αυτό βλ. Γ. Λαδά - Αθ. Χατζηδήμου, Ελληνική Βιβλιογραφία των 
ετών 1796-1799, ό.π., σ. 126-128, 137, 147, 367· Φοίβου Σταυρίδη - Λευτέρη Παπαλεοντίου 
- Σάββα Παύλου, Βιβλιογραφία Κυπριακής Λογοτεχνίας. (Από τον Λεόντιο Μαχαιρά έως τις 
μέρες μας), Λευκωσία 2001, σ. 78-79.
45.  Βλ. Γ. Λαδά - Αθ. Χατζηδήμου, Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1796-1799, ό.π., σ. 126-
128, 147, όπου παρατίθενται οι πρόλογοι του Καρατζά από τα δύο αυτά βιβλία.
46.  Για τον Καρατζά και το ιδεολογικό πλαίσιο, στο οποίο δραστηριοποιήθηκε, βλ. τις 
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εξυπηρετούσαν και τα βιβλία της βιβλιοθήκης του, τα οποία κατασχέθηκαν 
από τις Αρχές της Πέστης, ύστερα από την εκτέλεσή του, αφού τα 
περισσότερα, όπως διασπιστώνεται από τον κατάλογο καταγραφής τους, 
ήταν κυρίως σχολικού - διδακτικού περιεχομένου47.

Εκτός από τα ανωτέρω, ο Kαρατζάς εξέδωσε επίσης το έργο «Έρωτος 
Aποτελέσματα ήτοι ιστορία ηθικοερωτική με πολίτικα τραγούδια» (Bιέννη 
1792), που θεωρείται ως το πρώτο πεζογραφικό βιβλίο της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας. Το έργο αυτό αποτελείται από αριθμό φαναριώτικων στιχουργη-
μάτων, καθώς και από τρία διηγήματα, στη συγγραφή των οποίων φαίνεται 
ότι συνεργάστηκε με τον Αθανάσιο Ψαλίδα. Το μοτίβο τους περιστρέφεται 
γύρω από τους καημούς του έρωτα, που παρουσιάζεται αποσυνδεδεμένος 
από την εκκλησιαστική ζωή, με αποτέλεσμα ο γάμος να θεωρείται ως θεσμός 
μιας πολιτισμένης κοινωνίας, που ολοκληρώνεται εντός συγκεκριμένου 
κοινωνικού και θρησκευτικού πλαισίου, επηρεασμένος προφανώς από τις 
ιδέες του Διαφωτισμού48.

διεξοδικές μελέτες του Γιώργου Mύαρη, «Ο λόγιος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού Ιωάννης 
Καρατζάς ο Κύπριος», Δωδώνη 32 (2003) 299-325· Tου ιδίου, «Όψεις του Nεοελληνικού 
Διαφωτισμού και ο Iωάννης Kαρατζάς ο Kύπριος», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών 
Eρευνών 30 (2004) 259-303· Tου ιδίου, «Nεοελληνικός Διαφωτισμός και ο Iωάννης Kαρατζάς. 
H συμβολή του Kυπρίου λογίου», στον τόμο: Συμβουλίου Aποδήμου Eλληνισμού Περιφέρειας 
Eυρώπης (έκδ.), Eπιστημονικό Συμπόσιο: Pήγας Bελεστινλής, 200 χρόνια από τον θάνατό 
του. Προσεγγίσεις στο έργο και τις επιδράσεις του, Λευκωσία 2006, σ. 139-168. Eπίσης βλ. τη 
μελέτη του ίδιου συγγραφέα: «Η Κύπρος και η πνευματική κίνηση του Νέου Ελληνισμού στα 
μέσα του 18ου αιώνα και ως τις αρχές του 19ου αιώνα», Κυπριακαί Σπουδαί 71 (2009) 69-95, 
όπου και γενικότερη παρουσίαση των ιδεολογικών ρευμάτων της εποχής και της συσχέτισής 
τους με την Kύπρο.
47. Όλγας Κατσιαρδή-Hering, «Η βιβλιοθήκη του Κυπρίου λογίου Ιωάννου Καρατζά. 
Σκέψεις γύρω από τον πνευματικό του άξονα», στον τόμο: «Λύχνος» (εκδ.), Αφιέρωμα στον 
πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα από τους μαθητές του, Αθήνα 1992, σ. 210. 
Από το έργο του Καρατζά «Ιερά Ιστορία της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης» είχαν βρεθεί στα 
κατάλοιπά του, και κατασχεθεί από τις Αρχές της Πέστης, 376 αντίτυπα. Bλ. Ό.π., σ. 203
48.  Mario Vitti (επιμ.), Ι***Κ***, Έρωτος Αποτελέσματα. Ιστορίαι ηθικοερωτικαί - 1792, 
Αθήνα 21993, σ. 26. Για το λογοτεχνικό έργο του Καρατζά βλ. Γιώργου Κεχαγιόγλου, «Από τα 
Έρωτος Αποτελέσματα του Ι. Καρατζά ως τον Θέρσανδρο του Ε. Φραγκούδη: στις απαρχές 
της Νεοελληνικής και της νεότερης Κυπριακής πεζογραφίας», Σημείο 4 (1996) 115-136· Hans 
Eideneier, «Ο συγγραφέας του "Έρωτος Αποτελέσματα"», Θησαυρίσματα 24 (1994) 282-285· 
Στέσης Αθήνη, «Ιωάννης Καρατζάς ο Κύπριος και Αθανάσιος Ψαλίδας. Τα αποτελέσματα 
μιας πιθανής συνεργασίας», Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 6 (1998-1999) 265-271· Ίλιας 
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Ένας άλλος Kύπριος της διασποράς, ο οποίος ανέπτυξε εκδοτική 
δραστηριότητα κατά την προεπαναστατική περίοδο, είναι ο απόφοιτος της 
Σχολής των Kυδωνιών και στενός συγγενής του Αρχιεπισκόπου Kύπρου 
Κυπριανού, Nικόλαος Θησέας, μετέπειτα διδάσκαλος στην Ελληνική 
Σχολή της Τεργέστης (1808), έμπορος στη Mασσαλία (δεκαετία 1810), 
και δραστήριος Φιλικός με ενεργό συμμετοχή αργότερα στην Ελληνική 
επανάσταση. Ο Θησέας διέμεινε για κάποιο διάστημα στην Ιταλία, όπου 
πραγματοποίησε μελέτες στη Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας 
και εξέδωσε, σε τέσσερις τόμους, το έργο «Oμήρου Iλιάς» με προσθήκη τη 
«Βατραχομυομαχία» από τον πολύ σημαντικό Λαυρεντιανό κώδικα του 
Θεόδωρου Γαζή (Φλωρεντία 1811-1812)49. Eπίσης, παρουσίασε στο περιοδικό 
«Ερμής ο Λόγιος» έργο του Ιούλιου Δαβίδ για την ελληνική γλώσσα, που είχε 
τυπωθεί στο Παρίσι, το 182050.

Tα προλεγόμενα και η γενικότερη επιμέλεια του τετράτομου έργου του 
Θησέα, τόσο του ομηρικού κειμένου όσο και της παράφρασης του Γαζή, είναι 
αποδεικτικά της αξιόλογης παιδείας του, προφανώς από τη φοίτησή του 
στη Σχολή των Kυδωνιών, όπου οι νέοι μελετούσαν Όμηρο, Θουκυδίδη και 
άλλους αρχαίους συγγραφείς. O Θησέας προχώρησε στην έκδοση, θέλοντας 
προφανώς να συμβάλει στην καλύτερη διδασκαλία τόσο της Ιλιάδας, όσο και 
της Βατραχομυομαχίας, αφού αμφότερες περιλαμβάνονταν στη διδασκαλία 
των μαθημάτων των Ελληνικών Σχολών της εποχής51. Υλοποιούσε, κατά τον 
τρόπο αυτό, την επικρατούσα άποψη των Eλλήνων Διαφωτιστών  για την 
αναγκαιότητα της διδασκαλίας του Γένους από το λαμπρό του παρελθόν, 
ώστε να καταστεί δυνατή η ιδεολογική προετοιμασία του στον αγώνα για την 

Χατζηπαναγιώτου-Sangmeister, «Ιωάννης Καρατζάς ο Κύπριος και Αθανάσιος Ψαλίδας, ή 
ο έρωτας και τα αποτελέσματα στη νεοελληνική λογοτεχνία του Διαφωτισμού», Επετηρίδα 
Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 31 (2005) 249-284.
49.   Φ. Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, ό.π., σ. 311, 342-343. H έκδοση αυτή 
εξηγγέλθη και παρουσιάστηκε από το περιοδικό «Eρμής ο Λόγιος». Bλ. «Aγγελία», Eρμής ο 
Λόγιος 1 (1811) 100-101· «Φιλολογία», Eρμής ο Λόγιος 2 (1812) 127-128. Για τη ζωή και το 
έργο του Θησέα βλ. Π. Κιτρομηλίδη, Κυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 146-148· Tου ιδίου, «Η 
παράδοση των ελληνικών γραμμάτων», ό.π., σ. 513.
50.  Ν. Θ., «Συνοπτικός παραλληλισμός της Ελληνικής και Γραικικής ή Απλοελληνικής 
γλώσσης, συντεθείς υπό Ιουλίου Δαβίδ», Ερμής ο Λόγιος 11 (1821) 155-165.
51.   Απόστολου Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Δ΄, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 341.
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εθνική του αποκατάσταση52. 

Eκτός από τους Kαρατζά και Θησέα, στη διασπορά έδρασαν κατά την υπό 
εξέταση περίοδο και ορισμένοι άλλοι Κύπριοι, που είτε ανέπτυξαν εκδοτική 
δραστηριότητα, είτε είναι γνωστοί από επιστολές και κείμενά τους. Ανάμεσά 
τους περιλαμβάνονται ο Άνθιμος Βέρας, ο οποίος εξέδωσε επιστολές του 
Επισκόπου Κυρήνης Συνεσίου (Βενετία 1782) και εργάστηκε ως διορθωτής 
βιβλίων στο τυπογραφείο Νικόλαου Γλυκή στη Βενετία (1779-1784), καθώς 
και ο Χριστόφορος Κόκαλης ή Κόνιαλης, ο οποίος στις αρχές του 19ου 
αιώνα δραστηριοποιήθηκε εμπορικά στην Τεργέστη, όπου εξέδωσε βιβλίο 
με τρόπους καλής συμπεριφοράς σε μετάφραση από τα ιταλικά (Τεργέστη 
1806)53. Eίναι επίσης γνωστοί και μερικοί άλλοι, οι οποίοι επίσης είχαν 
ενστερνιστεί τα ιδεώδη του Διαφωτισμού για την πνευματική αναγέννηση 
των Eλλήνων, όπως ο Iεροδιάκονος Iλαρίων, ο οποίος, σε επιστολικό δοκίμιό 
του προς τον προαναφερθέντα Nικόλαο Θησέα αναφέρεται με ενθουσιασμό 
στην ίδρυση Eλληνικής Σχολής στη Λεμεσό, το 1819, για την οποία θα γίνει 
λόγος στη συνέχεια54.

Tην ίδια εποχή, λίγα μόλις χρόνια πριν από την έναρξη της Eπανάστασης 
του 1821, στην Kύπρο δεσπόζει η φυσιογνωμία του Aρχιεπισκόπου Κύπρου 
(1810-1821) Kυπριανού, ο οποίος είχε ζήσει για μακρό χρονικό διάστημα, 
στις Παραδουνάβιες Hγεμονίες (1783 έως 1802), που αποτελούσαν τότε 
κανάλι σύνδεσης του Ελληνισμού με την ευρωπαϊκή παιδεία. Aνάμεσα στα 
άξια μνήμης έργα του περιλαμβάνεται η επανίδρυση της Eλληνικής Σχολής 
Λευκωσίας, το 1812, για τη μόρφωση των ελληνοπαίδων, στην οποία έδωσε 

52.  Για την καταγωγή και την οικογένεια Θησέα βλ. Αριστείδη Κουδουνάρη, «Η οικογένεια 
των Θησέων», Κυπριακαί Σπουδαί 38-39 (1975) 80-82· Κώστα Κύρρη, «Νέαι ειδήσεις και 
ανέκδοτα έγγραφα περί Κυπριανού Θησέως, Νικολάου Θησέως και του πατρός αυτών 
Οικονόμου παπα - Σάββα», Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 11 (1982) 427-
453, όπου αναφέρεται ότι ο πατέρας του Νικολάου, παπα - Σάββας, ήταν αδελφός του 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Στην πραγματικότητα, όπως κατέδειξε ο Βενέδικτος Εγγλεζάκης, 
«Περί των κατά το κυπριακόν 1821 Λεοντίων», Κυπριακαί Σπουδαί 42 (1978) 70-71 [= Είκοσι 
Μελέται διά την Εκκλησίαν Κύπρου, τέταρτος έως εικοστός αιών, Αθήνα 1996, σ. 433-435], 
ήταν πρώτος εξάδελφός του.
53.  Για τους Bέρα και Kόνιαλη βλ. Π. Κιτρομηλίδη, Κυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 105, 169-
170, αντιστοίχως.
54.  Ιεροδιακόνου Ιλαρίωνος Κυπρίου, «Προς τον λόγιον κύριον Νικόλαον Θησέα», Ερμής 
ο Λόγιος 10 (1820) 519-521.
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χαρακτήρα ευρύτερα μορφωτικό. Το δε ιδρυτικό έγγραφο, που συνέταξε για 
τη λειτουργία της, αποτελεί ένα μνημειώδες κείμενο υψηλών στόχων και 
ενθουσιώδους ενθάρρυνσης για την καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων. 
Aκόμη, συνέβαλε, με την εισφορά σημαντικού ποσού χρημάτων, στην 
ίδρυση Eλληνικής Σχολής στη Λεμεσό και με επιστολή του, ημερομηνίας 
18 Aυγούστου 1819, στην παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς τους 
προεστούς της πόλης για τη λειτουργία της55. Η Σχολή αυτή είχε ως σχολάρχη 
τον εγχώριο Δημήτριο Θεμιστοκλή (1792-1848), απόφοιτο της Σχολής των 
Kυδωνιών και του Φιλολογικού Γυμνασίου Σμύρνης, το οποίο αποτελούσε 
και το πρότυπο λειτουργίας της56.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ζώντας μέσα στην παράδοση και την 
πνευματικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προσπάθησε, σε μια περίοδο 
ιδιαίτερα δύσκολη για την Κύπρο, να συζεύξει τις νέες ιδέες, που γνώρισε 
κατά την περίοδο των νεανικών του χρόνων στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, 
με την πολιτιστική παράδοση του υπόδουλου Γένους. Γι’ αυτό και επεδίωξε, 
μέσω της προαγωγής των ελληνικών γραμμάτων, να επιτύχει την πνευματική 
οικοδομή κλήρου και λαού. Tόσο το ιδρυτικό έγγραφο της Eλληνικής 
Σχολής, όσο και η επιστολή προς τους προκρίτους, απηχούν τη δημιουργική 
αφομοίωση των νέων ιδεών από τον Κύπριο Αρχιεπίσκοπο, σύμφωνα με 
τις οποίες η γνώση αποτελούσε στολισμό των ανθρώπων και η παιδεία 

55.  Για τη ζωή του Αρχιεπισκόπου Kυπριανού έχουν εκδοθεί δύο συλλογικοί τόμοι από 
τη Μονή Μαχαιρά, όπου στον πρώτο από αυτούς δημοσιεύονται επίσης και τα σχετικά με 
τη δράση του έγγραφα. Βλ. Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά (έκδ.), 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Ο Μάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος. Αρχείον 
Κειμένων, Κύπρος 2009· Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Ο Μάρτυρας της πίστεως και 
της πατρίδος. Επιστημονικός Τόμος, Κύπρος 2012. Ειδικότερα για το ιδρυτικό έγγραφο της 
Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας και την επιστολή του προς τους προκρίτους της Λεμεσού βλ. 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Αρχείον Κειμένων, ό.π., σ. 181-186, 261-262, αντιστοίχως. 
Για μια συνοπτική παρουσίαση του βίου του βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Ο Αρχιεπίσκοπος 
Κυπριανός και η 9η Ιουλίου 1821», Ακτή 79 (2009) 321-342.
56.  Για την Eλληνική Σχολή Λεμεσού βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, «H Eλληνική Eκπαίδευση στην 
Kύπρο κατά την Oθωμανική περίοδο», Iστορία της Kύπρου, τ. ΣT΄, ό.π., σ. 410-411, όπου 
και βιβλιογραφία. Για τον βίο του Θεμιστοκλή βλ. Γεώργιου Kηπιάδη, Aπομνημονεύματα 
των κατά το 1821 εν τη Nήσω Kύπρω τραγικών σκηνών, Aλεξάνδρεια 1888, σ. 49-52· Λοΐζου 
Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράμματα εν Κύπρω κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας (1571-
1878), τ. A΄, Λευκωσία 1930, σ. 239-240· Π. Kιτρομηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 140-
141.



104 ΚΩΣΤΗ  ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ

τούς καθιστούσε θεοσεβείς και φιλοπάτριδες. Όπως αναφέρει στο ιδρυτικό 
έγγραφο, κύριος στόχος του ήταν να διδάσκονται οι μαθητές την Ορθόδοξη 
πίστη για να αποκτήσουν χρηστό ήθος και να γίνουν άνδρες «δίκαιοι, 
φρόνιμοι και θεοσεβείς», αλλά και «πολιτικοί, φιλοπάτριδες και φιλέμποροι», 
έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις πρακτικές δυσκολίες της 
ζωής. Οι αναφορές αυτές αποκαλύπτουν και την εκ μέρους του ιδεών, οι 
οποίες, εφόσον δεν έθιγαν ζητήματα που αφορούσαν στην Oρθόδοξη πίστη, 
μπορούσαν να εφαρμοστούν για να συμβάλουν στην ανάπτυξη της παιδείας57. 
Eπίσης, στην επιστολή του προς τους προκρίτους της Λεμεσού εξαίρει το 
ήθος του σχολάρχη, Δημήτριου Θεμιστοκλέους, αποκαλώντας τον «άνδρα 
φιλέλληνα και φιλόπατρι», τονίζοντας δηλαδή εμφαντικά δύο από τα κύρια 
χαρακτηριστικά, που είχαν υιοθετηθεί από τους οπαδούς των νέων ιδεών.

H Kύπρος, από τα μέσα του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα, 
παρουσιάζεται να μετέχει ενεργά στα πνευματικά δρώμενα του υπόλοιπου 
Eλληνισμού με πολλούς αξιωματούχους της Kυπριακής Eκκλησίας να 
πρωτοστατούν στην ίδρυση σχολείων και στην έκδοση εντύπων, που 
αφορούσαν στην εκκλησιαστική γραμματεία και σε ιστορικά, φιλοσοφικά 
και γλωσσικά ζητήματα. Aνάμεσά τους περιλαμβάνεται η πολύτιμη και 
μνημειώδης Iστορία του Aρχιμανδρίτη Kυπριανού, στην οποία οι νέες ιδέες, 
που κυριαρχούσαν στην Eυρώπη, αφομοιώθηκαν και παρουσιάστηκαν μέσα 
από το Ορθόδοξο πρίσμα της θέασης του κόσμου. 

Eπίσης, την περίοδο αυτή μια μεγάλη ομάδα Kυπρίων υπηρετεί στα 
Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, όπου διακρίνονται για την προσφορά τους στην 
εκκλησιαστική ζωή και στα γράμματα, καθώς και στην πιστή τήρηση της 
Oρθόδοξης παράδοσης. Aκόμη, νεαροί Kύπριοι σπουδάζουν στα μεγάλα 
εκπαιδευτικά κέντρα του Eλληνισμού, όπως στη Σχολή των Kυδωνιών 
και στο Φιλολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης, και αργότερα υπηρετούν στον 
ευαίσθητο τομέα της παιδείας ή, επηρεασμένοι από τον Διαφωτισμό, 
αναπτύσσουν εκδοτική δραστηριότητα με έμφαση στις εκδόσεις πρακτικών 

57.  Για τους στόχους της λειτουργίας της Ελληνικής Σχολής, όπως διατυπώνονται στο 
ιδρυτικό της έγγραφο, βλ. Παναγιώτη Περσιάνη, «Η ιδεολογία του Αρχιεπισκόπου 
Κυπριανού, όπως φαίνεται από την ιδρυτική πράξη της Ελληνικής Σχολής», Απόστολος 
Βαρνάβας 49 (1988) 223-228· Νίκου Ορφανίδη, «Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού: "Το 
ιδρυτικόν έγγραφον της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας"», Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. 
Επιστημονικός Τόμος, ό.π., σ. 589-603.
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βιβλίων διδασκαλίας και στην ανάδειξη των πνευματικών επιτευγμάτων του 
παρελθόντος.

Tέλος, στο νησί ο εθνομάρτυρας Aρχιεπίσκοπος Kυπριανός επικεντρώνει 
μέρος από τις δραστηριότητές του στην πνευματική αναγέννηση των 
υποδούλων, μέσω της ίδρυσης σχολείων και της ανάδειξης μορφωμένου 
κλήρου, αφομοιώνοντας δημιουργικά τις νέες ιδέες στον εκκλησιαστικό 
χώρο, ώστε να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικότερα το ποιμαντικό και 
εκπαιδευτικό έργο της Εκκλησίας. Κατέδειξε δηλαδή με το έργο του, όπως και 
ο προαναφερθείς ομώνυμός του Αρχιμανδρίτης με την έκδοση της Ιστορίας, 
ότι η δυναμική της ελληνορθόδοξης παράδοσης μπορεί να ενσωματώνει 
ό,τι αποτελεί πρόοδο στον κοινωνικό, εκπαιδευτικό και φιλοσοφικό τομέα, 
όταν αυτό δεν αντιβαίνει προς τις αρχές της, και να το χρησιμοποιεί για να 
συμβάλει αποτελεσματικότερα στην πνευματική ανάπτυξη του τόπου.

Το ανωτέρω άρθρο δημοσιεύτηκε και στον τόμο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος (έκδ.), Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου, Αθήνα 
2016, σ. 425-443.



EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
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      Ζ Ζ Ζ

ΔΕΥΤΕΡΑ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος προέστη  του 
Αρχιερατικού Συλλείτουργου, με την ευκαιρία της Δεσποτικής εορτής της 
Περιτομής του Κυρίου και της εορτής του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, 
στον Καθεδρικό  Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, προέστη της Δοξολογίας  για το 
νέο έτος 2018.
Ακολούθως,  δέχθηκε τις ευχές των  πιστών στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. 
Το μεσημέρι παρέστη στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Μητροπολίτης 
Κωνσταντίας στην Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας, με την ευκαιρία των 
ονομαστηρίων του.

ΠΕΜΠΤΗ
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Δέχθηκε την 25μελή ομάδα της πυραυλακάτου «Κρυσταλλίδης» με 
επικεφαλής τον ύπαρχο, ο οποίος συνοδευόταν από αξιωματικούς, υπαξιω-
ματικούς και ναύτες.    
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ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Στη  Θεία Λειτουργία των αγίων Θεοφανείων προέστη Αρχιερατικού 
Συλλείτουργου,  στο οποίο έλαβε μέρος ο Τριμυθούντος κ. Βαρνάβας. Στη 
συνέχεια, τέλεσαν την ιερά ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον ιερό 
Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στο Ζύγι.
Ακολούθως, τέλεσαν τον καθιερωμένο καθαγιασμό των υδάτων στο 
αλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προέστη της Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντος του Θεοφιλεστάτου 
Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου και του  εορτάζοντος Ηγουμένου 
της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτου κ. Ιωάννου 
Ιωάννου, στον ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Λευκωσίας. Στη Θεία Λειτουργία 
παρέστη συμπροσευχόμενος και ο άγιος Βόστρων κ. Τιμόθεος.
Τη μεσημβρία παρέστη στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Ηγούμενος 
της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα και Πρωτοσύγκελλος της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. 
Ιωάννης Ιωάννου, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, με την ευκαιρία της 
ονομαστικής του εορτής.

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Δέχθηκε τον Πρέσβη της Σερβίας στην Κύπρο κ. Marko Blagojevic και τον 
Πρέσβη της Ιταλίας στην Κύπρο κ. Andrea Cavallari.

ΤΡΙΤΗ
9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε τρισάγιο κατά την τελετή παράδοσης των λειψάνων των πέντε 
από τα έξι μέλη των ηρώων του πληρώματος της ακταιωρού «ΦΑΕΘΩΝ» 
στον ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λευκωσίας. Στη συνέχεια, 
τέλεσε την εξόδιο ακολουθία των πεσόντων Αθανασίου Φωτόπουλου και 
Κουκουσούλη Βασιλείου στον ίδιο ιερό Ναό.
Δέχθηκε τη νικήτρια ομάδα μαθητών του διαγωνισμού της NASA 
«International Space Apps Challenge 2017».
Το μεσημέρι παρέστη σε γεύμα που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Δέχθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο και τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας κ. Βασίλειο.

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Δέχθηκε τον Ούγγρο επιχειρηματία και επενδυτή του μεγάλου έργου της 
Γεροσκήπου, με τον οποίο αντάλλαξε  ευχές, με την ευκαιρία του νέου 
έτους. Ακολούθως, ευλόγησε τη βασιλόπιτα της οικογένειας του Ούγγρου 
επιχειρηματία, την οποία έφερε μαζί του.
Το μεσημέρι, τέλεσε αγιασμό και ευλόγησε την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλό-
πιτα του Τσιμεντοποιΐου Βασιλικού και ευχήθηκε υγεία και πνευματική 
προκοπή σε όλο το προσωπικό.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Το απόγευμα τέλεσε τα εγκαίνια της Έκθεσης «Στα βήματα του Απο-
στόλου Παύλου» την οποία συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Πάφου 
και το Πανεπιστήμιο «Νεάπολις»  Πάφου, στο Κάστρο της Πάφου.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προέστη της εξοδίου ακολουθίας του αειμνήστου πατρός Χρυσοστόμου 
Χριστοφή Καραγιώργη, ιερέα του κατεχόμενου Δαυλού Καρπασίας,  
στον ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, του οποίου τα οστά ταυτοποιήθηκαν 
εσχάτως.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα και 
Αγίου Μακαρίου Δασουπόλεως, στην καθιερωμένη σύναξη των μελών των 
Εκκλησιαστικών Επιτροπών των κατεχομένων ενοριών και κοινοτήτων της 
Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας 
τελέστηκε δέηση υπέρ των εκτοπισμένων αδελφών μας για επιστροφή   
στην κατεχόμενη γη μας. Ακολούθως, τελέστηκαν μνημόσυνα υπέρ  
αναπαύσεως των ψυχών πάντων των τεθνεώτων Κληρικών, Δημάρχων, 
Κοινοταρχών, Εκκλησιαστικών Επιτρόπων, Διδασκάλων, Ευεργετών, 
Πατέρων και Αδελφών των κατεχομένων ενοριών και κοινοτήτων της 
Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Μακαριώτατος έκοψε τη 
βασιλόπιτα των μελών των Εκκλησιαστικών Επιτροπών των κατεχομένων 
ενοριών και κοινοτήτων της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας.   

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε αγιασμό και έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα του 
Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ, και ευχήθηκε υγεία και 
πνευματική προκοπή σε όλο το προσωπικό. 

ΤΡΙΤΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε αγιασμό στα γραφεία της Αντιπροσωπίας του ομίλου αυτοκινήτων 
Πηλακούτας. Ακολούθως, τέλεσε αγιασμούς στις εγκαταστάσεις του 
Τηλεοπτικού σταθμού ΤVONE και Ραδιοφώνου Ο ΛΟΓΟΣ, και της 
Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου. Ευλόγησε τις πρωτοχρονιάτικες 
τους βασιλόπιτες και ευχήθηκε υγεία και πνευματική προκοπή στο 
προσωπικό των πιο πάνω οργανισμών.

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Αναχώρησε με τη συνοδία του για τον Νομό Ηλείας Ελλάδος, όπου 
συμμετέσχε στις εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας για τη 
φιλοξενία 415 προσφυγόπουλων της Κυπριακής τραγωδίας του καλο-
καιριού του 1974, στην Ηλεία και ευρύτερα στην Ελλάδα.
Το απόγευμα χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπε-
ρινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στον Πύργο 
Ηλείας.

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου στην Αμαλιάδα του Νομού Ηλείας. Ακολούθως, ο Μακαριώ-
τατος, τέλεσε Τρισάγιο στον τάφο του αειμνήστου Μητροπολίτη Ηλείας 
Αθανασίου στη Φραγκαβίλλαν Αμαλιάδος.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Παρέστη στην επίσημη τελετή που οργάνωσε ο Δήμος Πύργου Ηλείας 
προς τιμή του Μακαριωτάτου, κατά την οποία ο Δήμαρχος παρέδωσε 
σ’ αυτόν ψήφισμα με το οποίο τον ανακηρύττουν σε επίτιμο Δημότη του 
Πύργου Ηλείας.  Επίσης απένειμε  σ’ αυτόν το χρυσό Παράσημο Αξίας της 
πόλης του Πύργου, για τους αγώνες του για την Κύπρο, την Εκκλησία και 
τον Ελληνισμό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προέστη Αρχιερατικού Συλλείτουργου, στο οποίο έλαβαν μέρος ο 
Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριος και Ωλένης κ. Αθανάσιος, στον Μητροπολιτικό  
Ναό Αγίου Νικολάου Ηλείας. Ακολούθως, τέλεσε το μνημόσυνο του 
μακαριστού Μητροπολίτη Ηλείας κυρού Αθανασίου και πάντων των 
κεκοιμημένων Ηλείων, οι οποίοι φιλοξένησαν παιδιά της Κύπρου το 
1974-1975.
Το απόγευμα προέστη της υποδοχής της θαυματουργού εικόνος του Αγίου 
Χαραλάμπους, Πολιούχου Πύργου και  χοροστάτησε κατά την ακολουθία 
του εσπερινού στον ιερό Ναό  Αγίας Κυριακής στον Πύργο Ηλείας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Ο Μακαριώτατος επέστρεψε στην Κύπρο με τη συνοδία του.

ΤΡΙΤΗ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Το απόγευμα χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προέστη αρχιερατικού συλλείτουργου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή 
Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα.

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Παρέστη συμπροσευχόμενος στη Θεία Λειτουργία, την οποία τέλεσε 
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, με την ευκαιρία 
των ονομαστηρίων του, στον Καθεδρικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου.
Το μεσημέρι παρέστη στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Επίσκοπος 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του.

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου 
Στροβόλου. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας χειροτόνησε σε 
πρεσβύτερο τον διάκονο Χρίστο Κλεάνθους.
Το μεσημέρι παρέστη στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Μητροπολίτης 
Κιτίου με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του.

ΤΡΙΤΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Παρέστη συμπροσευχόμενος στο ιερό Βήμα,  στην τέλεση της Θείας 
Λειτουργίας, με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών, στον 
Καθεδρικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου. Στο τέλος αυτής τέλεσε το 
μνημόσυνο των Ιδρυτών, Ευεργετών, Σχολικών Εφόρων, Υπουργών 
Παιδείας, Εκπαιδευτικών και Σχολικών Υπαλλήλων των Σχολείων 
Λευκωσίας και κατέθεσε στέφανο στην προτομή του Αρχιεπισκόπου 
Σωφρονίου. Τον πρέποντα λόγο εκφώνησε ο  έντιμος Υπουργός Παιδείας 
και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής.
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ΤΡΙΤΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 Το απόγευμα παρέστη στην εκδήλωση προς τιμή των Τριών Ιεραρχών και 
της Ημέρας των Ελληνικών Γραμμάτων, την οποία οργάνωσε η Θεολογική 
Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, στην αίθουσα τελετών του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄.
Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Καθηγητής Πατρολογίας της Θεολογικής 
Σχολής Εκκλησίας Κύπρου – Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. Αρχιμ. Νικόλαος 
Ιωαννίδης, με θέμα: «Πτυχές της κοινωνικής διδασκαλίας των Τριών 
Ιεραρχών». 
Στο τέλος, μαζί με τον Υπουργό  Παιδείας κ. Καδή,  απένειμαν τα βραβεία 
στους τελειόφοιτους μαθητές των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαί-
δευσης της Αρχιεπισκοπικής περιφέρειας, οι οποίοι πρώτευσαν στα μαθή-
ματα των Νέων Ελληνικών και των Θρησκευτικών.

ΤΕΤΑΡΤΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Δέχθηκε την Πρέσβειρα του Λιβάνου κα Claude El Hagal.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

      Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος λειτούργησε και 
κήρυξε στον καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου, όπου και προέστη 
της Δοξολογίας για το νέο έτος. Ακολούθως, έκοψε τη Βασιλόπιτα στο 
Συνοδικό της Μητροπόλεως Πάφου για τους εκκλησιασθέντες.  

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε και κήρυξε στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Κάτω Πάφου, 
όπου και τέλεσε τον Αγιασμό των Θεοφανείων. Ακολούθως, προέστη της 
ιεράς ακολουθίας τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων καὶ της τελετής κατάδυσης 
του Τιμίου Σταυρού στο λιμανάκι της Πάφου.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Λειτούργησε και κήρυξε στην Ιερά Μονή Παναγίας Σαλαμιώτισσας. 

ΤΡΙΤΗ
9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Παρέστη και μίλησε στην κοπή της Βασιλόπιτας του Ιδρύματος Μαργα-
ρίτας Λιασίδου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε τον Αγιασμό και παρέστη στην τελετή κοπής της Βασιλόπιτας στο 
Γραφείο της Επάρχου Πάφου.
Το απόγευμα μίλησε στα εγκαίνια της έκθεσης «Στα βήματα του 
Αποστόλου Παύλου» που συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολις Πάφου 
και το Πανεπιστήμιο «Νεάπολις» Πάφου. Τα εγκαίνια τέλεσε η Α.Μ. 
ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Λειτούργησε και κήρυξε στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αμαργέτης
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ΤΡΙΤΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Τέλεσε αγιασμό στην Πυροσβεστική Πάφου 

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Λειτούργησε και κήρυξε στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου στις Κέδαρες.  

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συλλειτούργησε με τον Επίσκοπο Καρπασίας και κήρυξε στην Ι.Μ 
Τροoδιτίσσης   

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Λειτούργησε και κήρυξε στον Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Καλλέπειας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο και τους Επισκόπους Αρσινόης και 
Χύτρων στην Ι.Μ. Αγίου Νεοφύτου

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Λειτούργησε  και κήρυξε στον Ι.Ν. Παναγίας στο Πολέμι.

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Μίλησε στους μαθητές του Λυκείου Γεροσκήπου με θέμα «Θέματα 
Βιοηθικής και η στάση της Εκκλησίας».

ΤΡΙΤΗ 
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε και κήρυξε στον καθεδρικό Ναό Αγ. Θεοδώρου Πάφου και 
προέστη του μνημόσυνου των ευεργετών της Παιδείας, καθώς και των 
κεκοιμημένων εκπαιδευτικών στα εκπαιδευτήρια της Πάφου. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

     Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2018

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος λειτούργησε 
και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Χρυσοπολιτίσσης στη Λάρνακα και 
προέστη της καθιερωμένης Δοξολογίας με την ευκαιρία του νέου έτους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και του Εσπερινού 
των Θεοφανείων και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου 
και τον Μεγάλο Αγιασμό στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος στη Λάρνακα. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Λαζάρου και τέλεσε τον 
Μέγα Αγιασμό των Θεοφανείων. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε και κήρυξε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος στη Λάρνακα 
και προέστη του μνημοσύνου του αειμνήστου μεγάλου ευεργέτη της 
Λάρνακας Δημητράκη Διανέλλου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίων Βασιλείου και Ραφαήλ στο 
Καλό Χωριό Λάρνακας. 

ΤΡΙΤΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Αντωνίου στα Κελλιά.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στο παρεκκλήσιο του αγίου Αντωνίου στο Ιδρυμα «Ηλι-
ακτίδα Ζωής» στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου στη 
Δρομολαξιά.

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Ξενοφώντος στο 
Μαζωτό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: 
Ο Πανιερώτατος υποδέχτηκε την Τιμία Κάρα του Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως στην Ιερά Μητρό-
πολη Κιτίου, την οποία μετέφερε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης 
Εφραίμ από την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου. Στη συνέχεια με πομπή 
μεταφέρθηκε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος όπου αναπέμφθηκε   
δοξολογία και σύντομη δέηση και τοποθετήθηκε στο ναό για προσκύνηση 
από τους πιστούς. Ακολούθως, ο Πανιερώτατος χοροστάτησε στον  
πανηγυρικό εσπερινό με την ευκαιρία της εορτής της ανακομιδής των 
λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: 
Το Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018, εορτή της Ανακομιδής των Λειψάνων 
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ήγε τα ονομαστήριά του ο 
Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος. Τελέσθηκε Συνο-
δικό Συλλείτουργο στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος προεξάρχοντος του 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσοστόμου. Μετά το πέρας της 
Θείας Λειτουργίας ο Πανιερώτατος δέχθηκε τις ευχές και τα συγχαρητήρια 
των επισήμων και του λαού στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Τριών Ιεραρχών στα Λιβάδια.

ΤΡΙΤΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Λειτούργησε στον ιερό ναό αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε Ἀγρυπνία στὸ παρεκκλήσι Ἁγ.Γεωργίου Κοκκινοτριμιθιᾶς πρὸς 
τιμὴν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου.  Τὸ πρωῒ μετέβη στὴν Ἱ.Μητρόπολη Κων/ντίας-
Ἀμμοχώστου καὶ εὐχήθηκε στὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ IANOYAΡΙΟΥ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ἔλαβε μέρος σὲ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας 
Νάπας Λεμεσοῦ.  Ἀκολούθως,  τέλεσε Ἁγιασμὸ τῶν ὑδάτων καὶ κοπὴν 
βασιλόπιτας στὸν Ναυτικὸ Ὅμιλο Κερύνειας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀπ.Βαρνάβα 
Κοκκικοτριμιθιᾶς.

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Ἔκοψε τὴ βασιλόπιτα στὴν Κυπριακὴ Ὀλυμπιακὴ Ἐπιτροπή.

12-14 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Ἀπουσίαζε στὸ ἐξωτερικό.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Παρέστη στὴ  συνεδρία τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς τοῦ Π.Σ.Σ.Ε. καὶ σὲ 
Δεῖπνο-Συμβούλιο  τοῦ ΠΑΟΚ Κυθρέας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Παρέστη σὲ συνεστίαση τῆς Ἕνωσης Κοινοτήτων Κερύνειας στὴν Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Μηνᾶ στὸ Γέρι καὶ ἀκολούθως ἔκοψε τὴ 
βασιλόπιτα στὸν Σύλλογο ἀφυπηρετησάντων Πυροσβεστῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ.Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀπ.Βαρνάβα 
Κοκκινοτριμιθιᾶς καὶ τὸ μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
Κυρηνείας Γρηγορίου, ὅπως καὶ τῶν Ἐκπαιδευτικῶν, Ἐφόρων καὶ Δωρητῶν 
τῆς Ἐπαρχίας Κερύνειας.

ΤΡΙΤΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία, διοργάνωσε τὴν καθιερωμένην ὁλοήμερη 
ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὸν Ἱ.Μητρ.Ναὸ Ἀπ.Βαρνάβα 
Κοκκ/θιᾶς, ὅπου φιλοξενήθηκαν καὶ ἀπασχολήθηκαν ἐποικοδομητικὰ 
περίπου 300 παιδιὰ ἡλικίας  6-12 ἐτῶν.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό 
Παραλίμνι, προϊσταμένου τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας 
κ.κ.Βασιλείου, ὁ ὁποῖος ἦγε τά ὀνομαστήριά του.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Καθεδρικό ἱερό ναό 
Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ, προεξάρχοντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Κυρηνείας κ.κ.Χρυσοστόμου. Ἀκολούθως τελέστηκε ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός 
τῶν Θεοφανίων. Μετά τό πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐν πομπῇ κατευθύνθηκε 
στήν ἀποβάθρα τοῦ παλαιοῦ λιμανιοῦ  τῆς Λεμεσοῦ, ὅπου ἔγινε ὁ 
καθιερωμένος ἁγιασμός τῶν ὑδάτων καί ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ IANOYAΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Τιμίου Προ-
δρόμου Ἀγροῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Γλυκιωτίσσης.

ΤΡΙΤΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Ἀντωνίου Λεμεσοῦ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν μητροπολιτικό 
ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς), συγχοροστατούντων τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ.κ.Χρυσοστόμου καί τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου.

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τήν ἡμέρα αὐτή, κατά τήν ὁποία ἦγε τά ὀνομαστήριά του, προεξῆρχε 
Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου στό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Παντα- 
νάσσης (Καθολικῆς), συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπο-
λιτῶν Βόστρων κ.κ.Τιμοθέου, Ταμασοῦ κ.κ.Ἡσαΐα καί τῶν Θεοφιλεστάτων 
Ἐπισκόπων Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου καί Λήδρας κ. Ἐπιφανίου.
Κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας ὁ ἑορτάζων  Μητροπολίτης Λεμεσοῦ δέχθηκε 
τίς εὐχές μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τῶν ἀρχῶν 
τῆς πόλης καθώς καί πλήθους πιστῶν.

ΣΑΒΒΑΤΟ
20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Παντανάσσης 
(Καθολικῆς), κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε εἰς διάκονον τόν 
κ.Ἀνδρέα Νεοκλέους.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ.  
Ἀκολούθως τέλεσε τό μνημόσυνο τοῦ στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα Διγενῆ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Μητροπολιτικό ναό τοῦ 
Σωτῆρος στή Λάρνακα, προϊσταμένου τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Κιτίου κ.κ.Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἦγε τά ὀνομαστήριά του.

 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος προέστη τῆς 
πανηγυρικῆς Δοξολογίας ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ στὸν ἱερὸ ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητας Εὐρύχου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ 
στὴ Σκουριώτισσα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  IANOYAΡΙΟΥ
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ΤΡΙΤΗ
2 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2018

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ 
Ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ στὴ Σκουριώτισσα.

ΠΕΜΠΤΗ
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προέστη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ ἱεροψάλτου Κώστα 
Μιχαὴλ στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα και Ἱλαρίωνος στὴν 
Περιστερώνα (Μόρφου), ὅπου ὁ ἐκλιπὼν ὑπηρέτησε ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν στὸ 
δεξιὸ ἀναλόγιο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου, τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καὶ τῆς 
Θείας Λειτουργίας καὶ τέλεσε τὸν Μέγαν Ἁγιασμὸν τῆς παραμονῆς τῶν 
Θεοφανείων στὴν ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὸν Μέγαν Ἁγιασμὸν τῶν Φώτων καὶ κήρυξε 
τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὴν κοινότητα Εὐρύχου. 

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας στὸ Πολυδύναμο 
Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου «Ἡ Σολέα» στὴν Εὐρύχου καὶ 
ἀπηύθυνε πατρικοὺς λόγους στοὺς τροφίμους, στοὺς συγγενεῖς τους, στὸ 
προσωπικὸ καὶ στοὺς φίλους τοῦ Ἱδρύματος.    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Μίλησε σὲ συγκέντρωση τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου στὴ Λεμεσὸ μέ 
θέμα: «Ὁ θαυμαστὸς καὶ ἐπίκαιρος βίος τοῦ παπποῦ Χατζηφλουρέντζου». 

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς κατεχόμενης κοινότητας  Ἀργακίου 
Μόρφου.

ΤΡΙΤΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Μίλησε στοὺς μαθητὲς καὶ στὶς μαθήτριες τῆς Γ´ Γυμνασίου Σολέας.

ΤΡΙΤΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν κοινότητα 
Περιστερώνας Μόρφου (Πανήγυρις τῆς κατεχομένης κοινότητας  
Μασσάρων  Μόρφου).

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν κοινότητα Σπηλιῶν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προέστη τῆς (ἐκ μεταθέσεως) Ἀκολουθίας τῆς Ἀγρυπνίας ἐπὶ τῇ μνήμῃ 
τοῦ ὁσίου καί Θεοφόρου πατρὸς  ἡμῶν Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ στὸ ἱερὸ 
Ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία, κήρυξε τὸν θεῖο λόγο καί προέστη τοῦ ἐτησίου 
μνημοσύνου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κυροῦ Χρυσάνθου 
στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ  Ἁγίου Γεωργίου στὴν κοινότητα Εὐρύχου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς  
Ἁγίας Μαρίνας στὴν κοινότητα Ἁγίας Μαρίνας (Ξυλιάτου).

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ  IANOYAΡΙΟΥ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

     Ζ Ζ 

Δευτέρα
01 Ιανουαρίου 2018

Ο εορτάζων Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειος 
προέστη αρχιερατικού Συλλείτουργου στον Μητροπολιτικό  Ναό  Αγίου   
Γεωργίου Παραλιμνίου, συλλειτουργούντων των: Σεβασμιωτάτων Μητρο- 
πολιτών Ναιρόμπι κ. Μακαρίου (πατριαρχείο Αλεξανδρείας), Βόστρων 
κ. Τιµοθέου (πατριαρχείο Ιεροσολύμων), Λεμεσού κ. Αθανασίου και του 
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αρσινόης κ. Νεκταρίου. Στη συνέχεια ο εορτά- 
ζων Μητροπολίτης δέχθηκε τις ευχές κλήρου και λαού στο Μέγα 
Συνοδικό της Μητροπόλεως. Ακολούθως, παρέθεσε επίσημο γεύμα στο 
Μέγα Συνοδικό της Μητροπόλεως. Στο γεύμα παρακάθησαν ο Μακα-
ριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄, Συνοδικοί, 
κληρικοί της Μητροπόλεως και άλλοι προσκεκλημένοι.

Σάββατο
06 Ιανουαρίου 2018

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας στην Αγία Νάπα και 
τέλεσε τον Μεγάλο Αγιασμό των Θεοφανείων. Στη συνέχεια, προέστη της 
τελετής του Καθαγιασμού των Υδάτων. 

Πέμπτη
18 Ιανουαρίου 2018

Επισκέφθηκε και εξέφρασε τις  ευχές του στον εορτάζοντα Μητροπολίτη 
Λεμεσού κ. Αθανάσιο.

Σάββατο
27 Ιανουαρίου 2018

Επισκέφθηκε και εξέφρασε τις  ευχές του στον εορτάζοντα Μητροπολίτη 
Κιτίου κ. Χρυσόστομο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

  Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Δέχθηκε τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, στόν ὁποῖο 
παρέθεσε γεῦμα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Δέχθηκε τόν κ. Στέφανο Στεφάνου τοῦ ΑΚΕΛ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Δέχθηκε τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο καί τούς 
Θεοφιλέστατους Ἐπισκόπους Ἀρσινόης κ. Νεκτάριο καί  Χύτρων κ. 
Λεόντιο, στούς ὁποίους παρέθεσε γεῦμα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Δέχθηκε τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη καί Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς 
Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους κ. Ἐφραίμ στόν ὁποῖο 
παρέθεσε γεῦμα.

ΤΡΙΤΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Δέχθηκε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

           Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας τέλεσε 
τη Θεία Λειτουργία και την ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον ιερό 
ναό του Αγίου Προκοπίου του Μετοχίου της Ιεράς Μονής Κύκκου στη 
Λευκωσία. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αποστόλου Ανδρέου και πάντων των εν 
τη Ρωσική Γη Διαλαμψάντων Αγίων στον περίβολο της Μητροπόλεως στο 
Επισκοπειό, με την ευκαιρία του εορτασμού των Χριστουγέννων κατά το 
Σλάβικο Τυπικό, και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το μεσημέρι παρέστη σε  εορταστική Εκδήλωση που διοργάνωσε ο 
Ποδηλατικό Όμιλο της Μητροπόλεως «Άγιος Μνάσων» και απηύθυνε 
χαιρετισμό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό, 
κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε το Εθνικό Μνημόσυνο του ήρωα του 
Απελευθερωτικού Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 Παντελή Κατελάρη.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Επισκέφθηκε την Ιερατική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας» στη Λευκωσία, 
ευλόγησε την κοπή της Βασιλόπιττας και μίλησε στους ιεροσπουδαστές.

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συλλειτούργησε με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθα-
νάσιο και άλλους Αρχιερείς στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας 
Παντανάσσης Καθολικής στη Λεμεσό

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία και 
κήρυξε τον θείο λόγο.
Παρέστη σε Εκδήλωση για τη γιορτή του δέντρου που έγινε στο Β΄ 
Δημοτικό Σχολείο Παλαιομετόχου και τέλεσε τον Αγιασμό. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Επισκέφθηκε την Εξαρχία του Παναγίου Τάφου εν Κύπρω στη Λευκωσία 
και ευχήθηκε στον Έξαρχο, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βόστρων 
κ. Τιμόθεο, με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του και της συμπλήρωσης 
τριακονταετούς Αρχιερατικής διακονίας του.

ΤΡΙΤΗ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Πανηγυρικού 
Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Νεοφύτου στην 
Ανθούπολη και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού στην 
Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή την Παναγίας του Κύκκου και 
τέλεσε την ακολουθία της κουράς εις μοναχό του κ. Χαράλαμπου Πέτσα, 
μετονομάσας αυτόν εις Δημητριανόν Μοναχόν.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Το εσπέρας παρέστη στη Υποδοχή του ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιωάννου 
του Χρυσοστόμου και στη συνέχεια συγχοροστάτησε με τον εορτάζοντα 
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσόστομο κατά την ακολουθία 
του εσπερινού της εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου 
Ιωάννου του Χρυσοστόμου στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Σωτήρος 
Χριστού στη Λάρνακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Δημητριανού στα 
Πέρα Ορεινής και κήρυξε τον θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια της Θείας 
Λειτουργίας χειροτόνησε σε Διάκονο το Μοναχό Δημητριανό. Στο 
τέλος της Θείας Λειτουργίας τέλεσε το μνημόσυνο των αποθανόντων 
Εκπαιδευτικών, που υπηρέτησαν στα Εκπαιδευτήρια της Μητροπολιτικής 
Περιφέρειας Ταμασού και Ορεινής.
Το μεσημέρι επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, παρέστη στην 
τελετή κοπής της Βασιλόπιττας και μίλησε στους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές του Προγράμματος Θεολογικών Σπουδών του εν λόγω 
Πανεπιστημίου.  

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Επισκέφθηκε το Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας, παρέστη και 
μίλησε στην εκδήλωση για την εορτή των Τριών Ιεραρχών και των 
Ελληνικών Γραμμάτων.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

          Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας λειτούρ-
γησε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Θέκλης Μοσφιλωτῆς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, λειτούργησε 
καί τέλεσε τόν Μεγάλο Ἁγιασμό τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανίων στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συμμετέσχε σέ ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, στόν Ἱερό Ναό 
Ἀποστόλου Βαρνάβα Ζυγίου. Ἀκολούθως ἔλαβε μέρος στήν τελετή τῆς 
κατάδυσης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή θάλασσα, στό ἁλιευτικό καταφύγιο 
Ζυγίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Πυργῶν καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ
16-17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου, στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Μενόγιας.

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἰδαλίου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συμμετέσχε σέ ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου, στόν Μητροπολιτικό Ναό Σωτῆ-
ρος Λάρνακος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Πέρα Χωρίου 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

         Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος λειτούργησε 
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου Ἀγλαντζιᾶς καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδας στήν Ἁγία 
Τριάδα Καρπασίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Μετά τό πέρας τῆς 
Θείας Λειτουργίας τέλεσε τόν καθαγιασμό τῶν ὑδάτων πλησίον τοῦ 
ἡσυχαστηρίου τοῦ Ἁγίου Θύρσου στήν Αἰγιαλούσα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
  7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἀντωνίου Λευκωσίας καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Σπυρίδωνα Στροβόλου καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας συγχοροστάτησε μέ τόν 
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο στήν κηδεία τοῦ 
μέχρι πρότινος ἀγνοούμενου ἱερέα τῆς κοινότητας Δαυλοῦ Καρπασίας 
πατρός Χρυσοστόμου Χριστοφῆ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Δομετίου καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο. 

ΤΡΙΤΗ
 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἀντωνίου 
Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσαλινιωτίσσης καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε μέ τόν καθηγούμενο τῆς ἱερᾶς 
Μονῆς Παναγίας Τροοδιτίσσης κ. Ἀθανάσιο στήν ἱερά Μονή Παναγίας 
Τροοδιτίσσης.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΠΕΜΠΤΗ
  18  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συλλειτούργησε μέ τόν καθηγούμενο τῆς ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας 
Τροοδιτίσσης κ. Ἀθανάσιο στήν ἱερά Μονή Παναγίας Τροοδιτίσσης.

 ΣΑΒΒΑΤΟ
   20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συλλειτούργησε μέ τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιο 
στόν καθεδρικό ναό Παναγίας Παντανάσσης στή Λεμεσό. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο Ἀριχεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσό-
στομο Β΄ στόν ἱερό ναό Ἁγίου Βασιλείου Στροβόλου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στήν Αὐδήμου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν λειτούργησε στόν 
καθεδρικό ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

     Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος συλλειτούργησε με 
τον μητροπολίτη Κωνσταντίας κ. Βασίλειο και άλλους αρχιερείς στον ιερό 
Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς 
και τέλεσε τον Μεγάλο Αγιασμό των Θεοφανείων. Ακολούθως προέστη 
της τελετής του Αγιασμού των Υδάτων στο Λατσί.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στην Κάτω 
Ακουρδάλια και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Παραμάλι και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συλλειτούργησε με τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο και 
άλλους αρχιερείς στην πανηγυρίζουσα ιερά Μονή του Αγίου Νεοφύτου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συλλειτούργησε με τον μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσόστομο και άλλους 
αρχιερείς στον καθεδρικό ιερό Ναό του Σωτήρος στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Φιλούσα και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνος στη Στενή και κήρυξε τον 
θείο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

     Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κύριος Νικόλαος τέλεσε τη 
Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Θεοπατόρων Ιωακειμ και Άννης 
παρά τον Άγιο Τύχωνα.
Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στον ιερό ναό 
Φιλανθρώπου Χριστού.

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στον ιερό ναό 
Τιμίου Προδρόμου της κοινότητας Βουνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Λεμεσού.

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Αντωνίου.
Συγχοροστάτησε με άλλους Αρχιερείς κατά τη διάρκεια του εσπερινού 
στον μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικής), χορο-
στατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ.κ. Αθανασίου.

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συμμετέσχε σε Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικής), με την ευκαιρία των ονομαστηρίων 
του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ.κ. Αθανασίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα Χαράκη.

ΤΡΙΤΗ 
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Αγίου Νεοφύτου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συμμετέσχε σε Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον μητροπολιτικό ναό 
του Σωτήρος στη Λάρνακα προεξάρχοντος του, με την ευκαιρία των 
ονομαστηρίων του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ.κ. Χρυσο- 
στόμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

         Ζ Ζ Ζ
Ὁ Ἐπίσκοπος Λήδρας καὶ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς 
Μαχαιρᾶ κύριος Ἐπιφάνιος λειτούργησε ἢ καὶ χοροστάτησε σ’ ὅλες τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες τοῦ 
μηνὸς  Ἰανουαρίου   στὸ καθολικὸ τῆς ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ.

ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΗΔΡΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ  ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ IANOYΑΡΙΟΥ 2018

    Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου, Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και προέστη 
της δοξολογίας επί τη πρώτη του έτους, στο καθολικό της Ιεράς Μονής 
Αγίου Νεοφύτου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Προέστη αγρυπνίας στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου.

ΤΡΙΤΗ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συγχοροστάτησε μαζί με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομο Β΄ και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορωνείας 
κ. Παντελεήμονα κατά τον εσπερινό στην πανηγυρίζουσα  Ιερά Μονή 
Αγίου Νεοφύτου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συλλειτούργησε με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσό-
στομο Β΄, τους Πανιεροτάτους Μητροπολίτες Πάφου κ. Γεώργιο και 
Κορωνείας κ. Παντελεήμονα και με το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αρσινόης 
κ. Νεκτάριο στο καθολικό της εορτάζουσας Ιεράς  Μονής Αγίου Νεοφύτου. 

Καθ’ όλες τις λοιπές Κυριακές και τις μεγάλες εορτές του μηνός Ιανουαρίου, χοροστάτησε ή 
και λειτούργησε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ IANOYΑΡΙΟΥ 2018

      Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως  προέστη της Ακολουθίας των 
Μεγάλων Ωρών των Θεοφανείων και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία του Μεγ. 
Βασιλείου στον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας στην Παλουριώτισσα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου 
Νικολάου στην Έγκωμη. Ακολούθως, προέστη της τελετής κατάδυσης του 
Τιμίου Σταυρού στο Δημοτικό Πάρκο Στροβόλου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως τέλεσε τη Θεία Λειτουργία 
στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού στη Λεμεσό. Μετά το 
πέρας της Θείας Λειτουργίας προχείρισε σε Αρχιμανδρίτη τον ιερομόναχο 
π. Νεκτάριο Ιωάννου.  

ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΧΥΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό του Αγίας Μαρίνας στις Βρυξέλλες. 
Το εσπέρας της ιδίας παρέστη στην κοπή της βασιλόπιτας της Ιεράς 
Μητρόπολης Βελγίου στον καθεδρικό ιερό ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
στις Βρυξέλλες. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό των Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ στις Βρυξέλλες. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε την ακολουθία της κοπής της βασιλόπιτας της 
Μόνιμης Αντιπροσωπίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση στις Βρυξέλλες. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό του Τιμίου Προδρόμου στη Λευκωσία. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
               ΧΡΟΝΙΚΑ IANOYΑΡΙΟΥ 2018

           Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος συλλειτούργησε μὲ 
τὸν Μακαριώτατο στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου στὴ Λευκωσία. 

ΤΡΙΤΗ
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε Ἁγιασμὸ καὶ Κοπὴ Βασιλόπιτας στὴν Ἀστυνομικὴ Διεύθυνση 
Λευκωσίας. Ἀκολούθως ἀπάντησε σὲ ἐπίκαιρα ἐρωτήματα τοῦ 
προσωπικοῦ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
3-4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Ἐπισκέφθηκε εὐαγῆ ἱδρύματα τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφερείας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων Δεσποτικῶν Ὡρῶν τῶν 
Θεοφανείων, τοῦ Ἑσπερινοῦ, τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου καὶ τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀρχαγγέλου 
Μιχαὴλ στὸν Ἀναλιόντα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε, τέλεσε τὸν Μεγάλο Ἁγιασμὸ καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἀποστόλου 
Ἀνδρέου στὸ Πλατὺ Ἀγλαντζιάς. Ἀκολούθως προέστη τῆς τελετῆς 
καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ λίμνη στὸ Πάρκο Ἀθαλάσσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Στυλιανοῦ, Συνοικισμός Ἄσπρες 
Στροβόλου. Τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τῆς Κοπῆς Βασιλόπιτας στὸ προσωρινό 
οἴκημα τῶν ἐκτοπισθέντων Τραχωνίου Κυθρέας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε τὴν ἀκολουθία τῆς Κοπῆς Βασιλόπιτας στὸ Πολυδύναμο Κέντρο 
στὸν Ἅγιο Δομέτιο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο στὸν ἱ.ν. Ἀποστόλου Βαρνάβα 
Δασουπόλεως, ὅπου ἐκκλησιάστηκαν τὰ μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
Ἐπιτροπῶν τῆς κατεχόμενης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας καὶ 
πραγματοποιήθηκε ἡ Δ΄ ἐτήσια σύναξή τους.  

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Παρέστη μαζὶ μὲ τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ἠλείας κ. Γερμανό 
καὶ Καισαριανῆς κ. Δανιήλ στὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ στὸν ἱ. ν. Ἁγίου 
Ἀθανασίου Πύργου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Κύπρου.

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, τοὺς 
Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ἠλείας κ. Γερμανό καὶ Καισαριανῆς 
κ. Δανιήλ στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Ἀθανασίου στὴν Ἀμαλιάδα. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο, τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Ἠλείας κ. Γερμανό καὶ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ὠλένης κ. Ἀθανάσιο 
στὸν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου. 

ΤΡΙΤΗ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τῆς Κοπῆς Βασιλόπιτας καὶ μίλησε στοὺς 
ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς μαθητὲς  στὴ Σχολὴ Τυφλῶν στὴ Λευκωσία. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν Ὀνομαστηρίων του, χοροστάτησε κήρυξε στὸν 
Ἑσπερινὸ στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου στὴ Λευκωσία. 

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἴδιο Καθεδρικὸ Ναό.  Ἔπειτα, δέχθηκε τὶς 
εὐχὲς κληρικῶν καὶ λαϊκῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βλατάδων στὴ Θεσσαλονίκη. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ἔκανε δάλεξη στοὺς ἐκπαιδευστικοὺς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κάτω 
Πολεμιδιῶν στὴ Λεμεσὸ, μὲ θέμα: «Ἡ παράδοση τῆς Κύπρου μέσα ἀπὸ τὴ 
ζωή τῶν ἀνθρώπων της».

ΤΡΙΤΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Νικολάου στὴν Ἔγκωμη. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ


