
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 265

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018

ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΤΟΜΟΥ



“ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Β Α Ρ Ν Α Β Α Σ ”
Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας 
τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ του στόχοι εἶναι ἡ θρησκευτικὴ διαφώτιση τοῦ ποιμνίου Της καὶ ἡ κωδικοποίηση 
τῶν ἐπισήμων ἐγγράφων Της.

Ἐκδίδεται προνοίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου  κ. κ. Χρυσοστόμου Β´
καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς  Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Γραφεῖα: Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Kύπρου, Λευκωσία, τηλ. 22-554-691, Τηλεομοιότυπο 22-346-307.
E-mail: apostolosvarnavas@hotmail.com
Ἐτήσια συνδρομή: Γιὰ τὴν Kύπρο €20.00. Γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Eὐρώπη €30.00. 
Γιὰ τὶς ἄλλες χῶρες £30 – ἤ  $50. –  ISSN 1012 – 7151
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.   ΑΡΙΘΜΟΣ Κ.Ε.Τ. : 119-01-014943-01   
ΙΒΑΝ: CY13 0050 0119 0001 1901 0149 4301           SWIFT  HEBACY2N

     Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α              Σελίς 

 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι TOY ΠΑΣΧΑ 267 

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ:  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΚΔHΛΩΣΗ 
 ΣΤΟ 1Ο ΓΥΜΝAΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚIΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓOΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡIΔΗ 272

 YΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ: ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 276 
 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 ANTΡΕΑ Κ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ:  Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΩΝ 282
 ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ:  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤA ΤΗΝ ΕΠIΔΟΣΗ 291
 ΤΩΝ ΒΡΑΒΕIΩΝ ΤΟΥ 11ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ  

 ΣΤΑΥΡΟΥ Χ. ΣΤΑΥΡΟΥ:  O ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 296
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ

 ΠΡΩΤ.  ΒΟΣΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ:   AΓΙΟΣ ΓΡΗΓOΡΙΟΣ O ΠΑΛΑΜAΣ: 310
 O ΘΕΟΛOΓΟΣ ΤHΣ ΘΕΩΣΕΩΣ 

 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ:  Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, 317
 ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΜΕΝΟ, ΠΟΛΥΜΑΡΤΥΡΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΗΜΑΝΤΟ

 ΣΤΑΥΡΟΥ Σ. ΦΩΤΙΟΥ:   O ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 326 

 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΠΑΡΗ:  Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ 338

 ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ:  KΑΙΡΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 346

 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡ. ΓΙΑΓΚΟΥ:  Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ 354
 ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. 

 ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥΣ,
 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ,  ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ  ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ.



ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ ΤΗI ΕΟΡΤΗI TOY ΠΑΣΧΑ

a
 

† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος 

Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου,

Παντὶ τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι 
τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου,

Χάριν, εἰρήνην καὶ εὐλογίαν παρὰ τοῦ ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν
 Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
    
    «Χριστὸς Ἀνέστη»!

Ἐπικράτησε, πρὸς στιγμή, ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων ἀνεβάζοντας στὸν 
Σταυρὸ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ κατεβάζοντας στὸν τάφο, νεκρό, τὸν Υἱὸν 

τοῦ Ἀνθρώπου. Ὑπερίσχυσε, ὅμως, τελικά, ἡ παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ καὶ 
«ἤγειρεν Αὐτὸν ἐκ νεκρῶν» (Πρβλ. Πρ. 3,15).

Προχθές, ἐμπαιζόμενος, ὁ Χριστὸς περιεβλήθη ψευδῆ πορφύραν ἐνώπιον 
τοῦ Πιλάτου. Σήμερον ἐνώπιον Αὐτοῦ «πᾶν γόνυ κάμπτει, ἐπουρανίων καὶ 
ἐπιγείων καὶ καταχθονίων» (Πρβλ. Φιλιπ. 2,10).

Χθές, πάσχων ὡς ἄνθρωπος δὲν εἶχεν «εἶδος καὶ κάλλος». Σήμερα, ἡ 
προσληφθεῖσα ὑπ’ Αὐτοῦ ἀνθρωπίνη φύσις, λυτρωμένη ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ τὸν 
θάνατο,  ἐπανέρχεται στὴν προτέρα της δόξα καὶ τιμή. 

Αὐτὴ τὴ χαρμόσυνη ἀγγελία ἀνταλλάσσουμε σήμερα ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι 
Χριστιανοὶ καὶ διακηρύττουμε, μὲ τὸν πιὸ πανηγυρικὸ τρόπο, ὅτι ἡ Ἱστορία 
δὲν προγραμματίζεται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ ἀπὸ τὸν Θεό· ὅτι τὸ κακὸ 
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δὲν μπορεῖ παρὰ μόνο, πρόσκαιρα, νὰ ἐπικρατήσει· κι ὅτι ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ 
«ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (2 Κορ.12,9).

Παράλληλα, ἐγκύπτουμε κι ὁ καθένας, προσωπικά, στὸ μεγάλο μυστήριο 
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ ἀντλήσουμε διδάγματα καὶ νὰ πάρουμε 
δύναμη πρὸς ἀντιμετώπιση τῶν καθημερινῶν ἀντιξοοτήτων.

Τὴν πικρία τοῦ θανάτου γευόμαστε καθημερινὰ οἱ ἄνθρωποι. Ἡ Ἐπιστή-
μη καὶ ἡ Τεχνολογία μας, παρὰ τὶς τόσες θαυμαστὲς προόδους τους, δὲν 
κατάφεραν νὰ μειώσουν ἢ νὰ ἁπαλύνουν τὸν φόβο μπροστὰ στὸν θάνατο. 
Ἀντίθετα μάλιστα· μὲ τὴ στροφὴ πρὸς τὶς γήινες ἀπολαύσεις καὶ τὴν ἄκρατη 
εὐημερία, ποὺ ἐπαγγέλλονται, ἐπιτείνουν τὴν ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου μπροστὰ 
σ’ αὐτόν.

Οὔτε ἄνθρωπος, ἀλλ’ οὔτε καὶ ἄγγελος, ὡς κτίσματα, καὶ ἑπομένως 
μὴ ἔχοντα αὐθυπόστατη ζωή, θὰ μποροῦσαν νὰ θανατώσουν τὸν θάνατο, 
τὴν πηγὴ τῆς φθορᾶς. Μόνον ὁ Θεός,  ἡ Αὐτοζωὴ καὶ πηγὴ τῆς ζωῆς, θὰ 
μποροῦσε νὰ τὸ πράξει. Ἐκεῖνος «κατῆλθε μέχρις ᾅδου ταμείων», στὸ 
κέντρο τοῦ θανάτου, «συνέτριψε μοχλοὺς αἰωνίους» καὶ «διὰ πάθους, τὸ 
θνητὸν ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν». Μὲ τὴν Ἀνάστασή Του καὶ τὴν 
ἐπακολουθήσασα Ἀνάληψή Του, δὲν ἐπανέφερε ἁπλῶς τὸν ἄνθρωπο στὴ 
θέση ποὺ εἶχε πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση, ἀλλὰ τὸν ἀνύψωσε πολὺ πιὸ ψηλά. Ἔκαμε 
τὴν ἀνθρώπινη φύση συγκάθεδρον τῆς θεότητος.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μελετώντας τὸ γεγονὸς τῆς Ἀνάστασης τοῦ 
Χριστοῦ καὶ  τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς συνανέστησε μαζί Του καὶ τὸ ἀνθρώπινο γένος, 
καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι ἔχουμε καὶ μιὰν αὐτονόητη ὑποχρέωση : «Εἰ 
οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ», λέγει, «τὰ ἄνω ζητεῖτε, … τὰ ἄνω φρονεῖτε, 
μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς…» (Κολ. 3, 1-2). Ἄν, δηλαδή, ἀναστηθήκατε μὲ τὸν 
Χριστό, ζητεῖτε καὶ ἐπιδιώκετε τὰ ἄνω. Τὶς σκέψεις, τὶς ἐπιθυμίες καὶ ὅλα τὰ 
φρονήματά σας, νὰ τὰ στρέψετε πρὸς τὰ ἄνω καὶ ὄχι εἰς τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. 

Καὶ εἶναι φυσικόν. Οἱ «τῆς ἀναστάσεως τὴν πεῖραν  εἰληφότες», ἀξιο-
λογοῦν μὲ τὸ μέτρο τῆς αἰωνιότητος τὰ πάντα. Θησαυρίζουν «θησαυροὺς 
ἐν οὐρανῷ» καὶ «ἡγοῦνται πάντα σκύβαλα εἶναι ἵνα Χριστὸν κερδήσωσιν» 
(Πρβλ.Φιλιπ. 3,8). Ἐὰν θέλουμε νὰ εἴμαστε πραγματικὰ τέκνα τῆς Ἀναστάσεως, 
δὲν θὰ πρέπει νὰ ἐπανέλθουμε στὴν ἁμαρτία καὶ νὰ ὑποταχθοῦμε, μὲ τὸν 
τρόπο αὐτό, στὸ κράτος τοῦ θανάτου. Πρέπει νὰ λογιζόμαστε «ἑαυτοὺς 
νεκροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ 
ἡμῶν» (Ρωμ. 6,11).
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Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Γνωρίζοντας ὅτι «ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν 
αὐτοῦ», (Λουκ. 24,26) καὶ κατανοώντας ὅτι «εἴπερ συμπάσχομεν (Αὐτῷ) ἵνα 
καὶ συνδοξασθῶμεν» (Πρβλ. Ρωμ. 8,17), ὑπομένουμε μὲ καρτερία, γιὰ 44 
χρόνια, τὶς ποικίλες θλίψεις καὶ ταλαιπωρίες, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν κατοχὴ 
τῆς μισῆς πατρίδας μας καὶ τὶς τουρκικὲς ἐπιβουλὲς κατὰ τῆς ὑπόλοιπης. 

Τὸ τελευταῖο διάστημα οἱ ἀπειλὲς τῆς κατοχικῆς Δύναμης ἐντάθηκαν καὶ 
στὴν  πραγματικότητα διενεργήθηκε μία νέα, τρίτη, εἰσβολὴ στὴν πατρίδα 
μας, αὐτὴ τὴ φορὰ στὴ θάλασσά μας, στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη 
μας. Φανήκαμε ἀδύναμοι καὶ, ἀδικαιολόγητα, ἀπροπαρασκεύαστοι νὰ 
ἀντιμετωπίσουμε τὴ νέα αὐτὴ ἐπίθεση. Ἂς συναγάγουμε, τουλάχιστον, τὰ 
ὀρθὰ συμπεράσματα γιὰ τὸ μέλλον. Δὲν ἔχουμε περιθώρια γιὰ νέα σφάλματα, 
οὔτε καὶ εἶναι ἐπιτρεπτὴ πλέον ἡ ὀλιγωρία.

Ἀκούονται ἀπὸ πολλοὺς προτροπὲς γιὰ νέες ὑποχωρήσεις, προκειμένου 
νὰ συγκατανεύσει ἡ τουρκικὴ πλευρὰ σὲ ἐπιστροφὴ στὶς συνομιλίες. Νὰ 
παραχωρήσουμε, δηλαδή, προηγουμένως, δικαιώματα ἐπὶ τοῦ ὑποθαλάσσιου 
πλούτου μας στὴν Τουρκία, ἀνεξάρτητα ἂν οἱ συνομιλίες ὁδηγήσουν, ἢ ὄχι, σὲ 
λύση τοῦ προβλήματός μας.

Πρέπει, ὅμως, νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι οἱ πανικόβλητες ὑποχωρήσεις 
ποτὲ δὲν περιορίζουν τὴ θρασύτητα τοῦ ἐχθροῦ. Ἀντίθετα τὴν ἐνισχύουν. Ὅ,τι 
δεχτοῦμε κάτω ἀπὸ συνθῆκες πανικοῦ καὶ ἔκδηλης ἀδυναμίας, θὰ τὸ χάσουμε 
ὁριστικά, χωρὶς νὰ πετύχουμε κανένα ἀντάλλαγμα. Ἡ μέχρι σήμερα πείρα 
μας θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἔχει διδάξει ὅτι οἱ παραχωρήσεις μας ἐκλαμβάνονται ὡς 
ἀδυναμία καὶ ὄχι ὡς θέληση γιὰ ἐξεύρεση ἑνὸς συμβιβασμοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα 
ὁ ἀντίπαλος νὰ ἐπανέρχεται δριμύτερος μὲ νέες ἀπαιτήσεις.

Ἡ πράξη ἔχει δείξει ὅτι ἡ Τουρκία θέλει τὸν διάλογο γιὰ νὰ θέτει συνεχῶς 
νέες ἀπαιτήσεις. Προσπαθεῖ νὰ δώσει στοὺς ἄλλους τὴν ἐντύπωση ὅτι οἱ 
μονομερεῖς ἀπαιτήσεις της ἀποτελοῦν διμερεῖς διαφορὲς  καὶ ὅτι γιὰ τὴν 
ἐπίλυσή τους ἀπαιτεῖται διαπραγμάτευση, διαφορετικὰ θὰ ὑπάρξει πόλεμος. 
Στόχος της, ἀσφαλῶς, ἡ ἀποδοχὴ τῆς ἀπαίτησής της, γιὰ νὰ προβάλει, στὴ 
συνέχεια, ἄλλη πιὸ προχωρημένη.

Χωρὶς τὴν ἄρση τῶν νέων τετελεσμένων καὶ χωρὶς σαφεῖς ἐνδείξεις γιὰ 
τὴν εἰλικρίνεια τῶν προθέσεων τῆς Τουρκίας, δὲν θὰ πρέπει νὰ ἐμπλακοῦμε σὲ 
νέο διάλογο, ποὺ μόνο σκοπὸ θὰ ἔχει νὰ ἐξυπηρετήσει τοὺς μόνιμους στόχους 
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της, τὴν κατάληψη, δηλαδή, καὶ τουρκοποίηση ὁλόκληρης τῆς πατρίδας 
μας. Συμφωνοῦμε σ’ αὐτὸ πλήρως μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ τὸν 
καλοῦμε νὰ ἐμμείνει στὴ θέση αὐτή. Κι ἀκόμα, ἐμεῖς θὰ πρέπει νὰ θέσουμε 
τοὺς ὅρους μας. Πιστεύουμε ὅτι εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή, μπροστὰ στὴν 
ἐπιθετικότητα τῆς Τουρκίας καὶ τὴν προώθηση ἀπ’ αὐτὴ νέων τετελεσμένων, 
γιὰ ἀλλαγὴ τῆς πορείας μας στὸ Κυπριακό. Θὰ πρέπει νὰ ἀναδείξουμε τὴν 
πραγματικὴ ὑφὴ τοῦ προβλήματός μας ποὺ εἶναι ἡ εἰσβολὴ ἑνὸς ξένου 
κράτους καὶ ἡ κατοχὴ ἑνὸς ἄλλου κράτους. Νὰ ὑπενθυμίσουμε τὸ ἐθνικὸ 
ξεκαθάρισμα καὶ τὸν συνεχιζόμενο ἐποικισμὸ τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν μας. 
Δὲν ἀρνούμαστε τὶς συνομιλίες. Οἱ συνομιλίες, ὅμως, ἂν ἀναμένουμε νὰ 
φέρουν κάποιο ἀποτέλεσμα, θὰ πρέπει νὰ διεξαχθοῦν σ’ αὐτὴ τὴ βάση, ποὺ 
εἶναι ἡ θλιβερὴ καὶ ἀναντίλεκτη πραγματικότητα.

Ἡ νέα ἐπιθετικὴ συμπεριφορὰ τῆς Τουρκίας, ὅπως ἐκδηλώθηκε στὴν 
ΑΟΖ μας, θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἔχει πείσει καὶ γιὰ κάτι ἄλλο. Ὅτι θὰ πρέπει νὰ 
διαθέτουμε ἔστω καὶ μιὰ στοιχειώδη ἀποτρεπτικὴ δύναμη· καὶ ὅτι θὰ πρέπει 
νὰ συμπλεύσουμε μὲ τὰ συμφέροντα ἄλλων ἰσχυρότερων  χωρῶν, στὴν 
περιοχή. Ἕνα κράτος, ποὺ παραμέλησε ἐδῶ καὶ χρόνια τὴν ἄμυνά του, ποὺ 
δὲν ἀνανεώνει καὶ δὲν ἐμπλουτίζει τὰ ὁπλικά του συστήματα καὶ ποὺ ἔχει 
περιορίσει στὸ ἐλάχιστο τὸν χρόνο τῆς στρατιωτικῆς θητείας τῶν πολιτῶν 
του, εἶναι ἀδύνατο νὰ πειθαναγκάσει ἕναν ἐπιθετικὸ ἀντίπαλο σὲ παραίτηση 
ἀπὸ τούς, μὴ ἀποκρυπτόμενους ἄλλωστε, στόχους του. Λέγεται προσφυῶς 
ὅτι οἱ ἰσχυροὶ δὲν σέβονται τὶς ἀνοχύρωτες πολιτεῖες. Ἡ πολιτικὴ ἰσχύος εἶναι 
καὶ σήμερα τὸ πᾶν. Καὶ δὲν ἐννοοῦμε, ἐπαναλαμβάνουμε, μόνον ἢ κυρίως, 
τὴ στρατιωτικὴ ἰσχύ. Ὑπάρχουν ἄλλες, ἰσχυρότερες χῶρες, ποὺ ἔχουν ζωτικὰ 
συμφέροντα στὴν περιοχή. Θὰ πρέπει μὲ ἐπιμονὴ καὶ μεθοδικότητα νὰ τὶς 
προσεγγίσουμε καὶ νὰ συντονιστοῦμε μαζί τους.

 Ἐρχόμενοι, καθημερινά, σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν λαό μας, ἔχουμε συναποκομίσει 
τὴ βεβαιότητα ὅτι ὅλοι ἐγκολπώνονται τὶς πιὸ πάνω θέσεις  καὶ ὅτι εἶναι 
ἕτοιμοι καὶ γιὰ ἀγώνα καὶ γιὰ θυσίες. Ἀπαιτεῖται μόνον ὁδηγητικὴ ἰδέα. Κι 
εἶναι ἀνάγκη ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ὅλη ἡ πολιτικὴ ἡγεσία, ὡς 
ἕνας ἄνθρωπος, νὰ φανοῦν ἀντάξιοι τῶν περιστάσεων καὶ νὰ ἀναλάβουν 
αὐτὸ τὸ καθῆκον· θὰ πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι τώρα, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, 
κινδυνεύουμε μὲ τὴν ὁριστικὴ ἀπώλεια τῆς δυνατότητας νὰ ἐπιβιώσουμε, ὡς 
Ἕλληνες, στὴν πατρίδα μας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
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Μπορεῖ ἀπὸ τὶς καταστάσεις ποὺ βιώνουμε νὰ μειώνεται σήμερα ἡ χαρὰ 
ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Αὐξάνεται ὅμως, ὁ βαθμὸς τῆς πίστης καὶ 
τῆς ἐλπίδας. Τῆς πίστης πρὸς τὸν «καθαιρέτην τοῦ  ᾍδου» καὶ τῆς ἐλπίδας 
ὅτι οἱ δυνάμεις τοῦ φωτὸς θὰ κατισχύσουν τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους· καὶ 
ὅτι στὸ τέλος τὸ δίκαιο καὶ ἡ ἠθικὴ θὰ ἐπικρατήσουν.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις  χαιρετίζουμε, καὶ πάλι, μὲ τὸν ἐλπιδοφόρο  
χαιρετισμὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» ὅλους, καὶ ἰδιαίτερα τοὺς ἐμπερίστατους: τοὺς 
ἀσθενεῖς, τοὺς ἐκτοπισμένους, τοὺς ἐγκλωβισμένους, τοὺς ἀγνοουμένους καὶ 
τοὺς συγγενεῖς τους. Εἴμαστε σίγουροι ὅτι ὁ Ἀναστὰς Κύριος θὰ χαλυβδώσει 
τὴ θέλησή μας γιὰ ἀγώνα καὶ θὰ συντμήσει τὸν χρόνο τῆς δοκιμασίας μας, 
χαρίζοντάς μας, μαζὶ μὲ τὴν ἐπίγνωση τῆς Ἀληθείας Του καὶ τὴν ἐλευθερία 
τῆς πατρίδος μας.

 Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, εἰς τοὺς αἰῶνας, Ἀμήν.

Μετ’ εὐχῶν διαπύρων ἐν Χριστῷ ἀναστάντι

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου

Ἅγιον  Πάσχα 2018.                    



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΚΔHΛΩΣΗ ΣΤΟ 1Ο ΓΥΜΝAΣΙΟ 
ΜΟΥΖΑΚIΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓOΡΑ 

ΠΑΛΛΗΚΑΡIΔΗ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

F
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Όσο κι αν κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες της Άνοιξης, στην επέτειο της 
ανεπανάληπτης θυσίας του, μιλούμε για τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη 

και γεραίρουμε τη μνήμη του, τόσο στην Κύπρο και ιδιαίτερα στην Πάφο, 
τη γενέτειρά του όσο και στην Ελλάδα, όπου εδώ και καιρό γίνεται συνεχώς 
πιο γνωστός ο ήρωάς μας, δεν μπορούμε να εξοικειωθούμε μαζί του, ούτε 
και να συλλάβουμε πλήρως το μέγεθος του μεγαλείου του. Δεν ήταν μια 
συνηθισμένη προσωπικότητα, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, που ξεχώρισε 
κάπως από τον μέσο όρο συμπεριφοράς των ανθρώπων. Είναι κορυφή 
πανύψηλη στην πρόσφατη ιστορία μας, πρώτος ανάμεσα στους λίγους και 
τους εκλεκτούς, «ἐν τοῖς ἀρίστοις ἔχων αὐτὸς τὸ πρωτεῖον».

Όταν διακήρυττε πως θα ’παιρνε το μονοπάτι που πάει στη λευτεριά, 
ήξερε πως το μονοπάτι εκείνο περνούσε από το πεδίο της μάχης, μα δεν 
δείλιασε, ούτε κι έμεινε στις θεωρητικές εξάρσεις. Κι είναι αυτή η συνειδητή 
αντιμετώπιση του θανάτου, στα χρόνια της εφηβείας και των ονείρων, που 
τον κατέστησαν παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Κάθε αναφορά στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη είναι μελέτη ελευθερίας. 
Ο ήρωας δεν προσεγγίζεται παρά μόνο μέσω αυτής της κατ’ εξοχήν ελληνικής 
αξίας. Και, χωρίς αμφιβολία, τον περικοσμούσε πρώτα η πνευματική 
ελευθερία. Μόνο όταν υπάρχει αυτή είναι δυνατόν να επιδιωχθεί η εξωτερική, 
η εθνική, ελευθερία. Η ζωή, για τον πνευματικά ελεύθερο, δεν μετρά μπροστά 
στην ελευθερία της πατρίδας. Μελετώντας το ελληνικό μας παρελθόν, 
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ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, καταλάβαινε πως είναι η ελευθερία που παρή-
γαγε τον άφθαστο ελληνικό πολιτισμό και γέννησε τις υπέροχες μορφές των 
αριστέων της ανθρωπότητας. Η ελευθερία γεννά στα έθνη δόξα και ακμή 
τόσο στα γράμματα όσο και τις άλλες εκφάνσεις του πολιτισμού. Είναι μέσα 
στο κλίμα της ελευθερίας που η Ελλάδα γέννησε τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα, 
τον Περικλή, τον Αριστοτέλη, που έκτισε τον Παρθενώνα. Η δουλεία μοιάζει 
με ζοφώδη και ασέληνη νύκτα, στείρα σε πολιτισμό και πνευματική έξαρση.

Κάνοντας αυτές τις διαπιστώσεις, ο Παλληκαρίδης καταλάβαινε ότι 
μπορεί να ,χει αυτές τις θετικές δράσεις η ελευθερία σε έθνη και λαούς, αλλά 
αυτή δεν προσφέρεται. Κατακτάται. Και κατά τον ποιητή, Ανδρέα Κάλβο 
«...θέλει ἀρετήν καὶ τόλμην ἡ Ἐλευθερία». Αξίζει να ζουν ελεύθεροι όσοι 
είναι έτοιμοι να πεθάνουν γι’ αυτό το ιδανικό. Οι δειλοί θα είναι πάντα 
δούλοι. Δούλοι του φόβου και των αδυναμιών τους. Από τον Θουκυδίδη 
εξάλλου είναι γνωστό πως «εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον» αλλά και «ἐλεύθερον 
τὸ εὔψυχον».

Γνώστης στο έπακρο αυτών των βασικών αληθειών, ο Παλληκαρίδης 
δεν χρειαζόταν θεωρητικά μαθήματα. Γι’ αυτό και εγκατέλειψε τα μαθητικά 
θρανία για το ιδανικό του. Με τον τρόπο της ζωής του, αλλά ειδικότερα με 
τον θάνατό του, ξεπέρασε κατά πολύ κάθε σχολικό μάθημα. Το είδος της ζωής 
του και το είδος του θανάτου του ενέπνευσαν χιλιάδες ανθρώπους, έγιναν 
μάθημα διαχρονικό, παγκόσμιο, φάρος καθοδηγητικός για πολλούς.

Σε τι οφείλεται όμως αυτή η θαυμαστή ωρίμανση ενός 17χρονου εφήβου; 
Τι ήταν εκείνο που προσέδωσε στον Ευαγόρα, κατά την εκκλησιαστική 
ορολογία μας, «ἄνθει νεότητος, πρεσβυτέρων σύνεσιν»; Εκείνο που τον 
ώθησε να καταφρονήσει και τα θέλγητρα και τα φόβητρα του κόσμου, και να 
υψωθεί στην αγχόνη σαν σε θρόνο δόξης;

Η ζωή του υφάνθηκε και διαμορφώθηκε από την Ελληνική Παιδεία. 
Οι ένδοξοι πρόγονοί μας, οι Σαλαμινομάχοι και οι Μαραθωνομάχοι, η 
θυσία του Παλαιολόγου, το ηρωικό ’21, το έπος του ’40, είχαν καταλυτική 
και ευεργετική επίδραση πάνω του. Διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα του κι 
έγιναν το βάθρο, που τον ανέβασε στο ικρίωμα της αγχόνης. Ο θάνατός του 
προσδιορίστηκε από τη γνώση της Ιστορίας του έθνους μας, που σφυρηλατεί 
την εθνική συνείδηση. Η ζωή και ο θάνατός του προσδιορίστηκαν από την 
αγωγή που δίνει διδάγματα και διαμορφώνει πρότυπα από το παρελθόν. 
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Οφείλεται, ακόμα, στη διδασκαλία της γλώσσας μας, που είναι ο φορέας του 
πολιτισμού και η συνείδηση της ταυτότητάς μας. Ο ηρωισμός προϋποθέτει 
ήθος, κι αυτό οφείλεται στην αγωγή.

Αυτή η αγωγή δημιούργησε όλους τους ήρωες που ελευθέρωσαν την 
Κύπρο. Αυτή έδωσε τον Αυξεντίου, τον Μάτση, τον Πατάτσο. Αυτή είχε 
μεγαλύτερη επίδραση  σ’ έναν ευαίσθητο και οραματιστή 17χρονο ποιητή.

Σ’ εκείνη την αγωγή κάναμε μέχρι σήμερα - δυστυχώς - πολλές εκπτώσεις. 
Υποβαθμίσαμε τα ανθρωπιστικά μαθήματα, παραθεωρήσαμε τη γλώσσα, 
αμφισβητήσαμε τις εθνικές αξίες, παραχαράξαμε την Ιστορία, καταργούμε τα 
Θρησκευτικά. Και τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα, αλλά και τρομακτικά και 
στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Τιμώντας, σήμερα, τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη οφείλουμε να ενστερνι-
στούμε τα ιδανικά του, που είναι τα ιδανικά της φυλής μας. 

Ο αγώνας της ΕΟΚΑ, της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών, στον 
οποίο αγωνίστηκε και θυσιάστηκε ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, δεν κατάφερε, 
δυστυχώς, να εκπληρώσει το σύνολο των στόχων του. Οι ραδιουργίες της 
αποικιοκρατικής δύναμης, της Αγγλίας, τα συμφέροντα των μεγάλων και οι 
πιέσεις, ακόμα και από το Εθνικό Κέντρο, μάς οδήγησαν όχι στην Ένωση με 
την μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα, αλλά σε μια ελλιπή ανεξαρτησία. Ήταν, 
βέβαια, ένα μεγάλο κατόρθωμα. Απαλλαχτήκαμε από την αποικιοκρατία 
και θα μπορούσαμε από νέες επάλξεις να συνεχίσουμε τον αγώνα και να 
ολοκληρώσουμε τα επιτεύγματά του.

Δικά μας λάθη και διχόνοιες, αλλά κυρίως τα συμφέροντα των ξένων 
και οι επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας, μάς οδήγησαν σε μια νέα τραγική 
κατάσταση, ασύγκριτα χειρότερη από την κατάσταση της αποικιοκρατίας. 
Και θα ’θελα, να κάνω μιαν έκκληση σε σας: Μην σας ξεγελά μια επιφανειακή 
ηρεμία που επικρατεί σήμερα στην Κύπρο. Ούτε και το ότι διεξάγονται, τάχα, 
ή θα επαναρχίσουν συνομιλίες για εξεύρεση λύσης στο πρόβλημά μας. Οι 
συνομιλίες γίνονται με τους κανόνες του ισχυρού, της κατοχικής δύναμης, 
και δεν οδηγούν πουθενά. Χρησιμοποιούνται, απλώς, ως προπέτασμα καπνού 
για να πετύχει η Τουρκία τον στόχο της.

Μόνιμος και αμετάθετος στόχος των Τούρκων είναι η κατάληψη και 
τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου. Και προσπαθούν να τον πετύχουν με 
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τον ένα, ή τον άλλο, τρόπο: Είτε καταργώντας την Κυπριακή Δημοκρατία, 
οπότε θα μείνουμε όμηροι στα χέρια τους, είτε κουβαλώντας εποίκους, οπότε 
θα γίνουμε μικρή μειοψηφία στον τόπο μας, είτε εκφοβίζοντάς μας, για να 
εγκαταλείψουμε την Κύπρο, που είναι Ελληνική εδώ και τριανταπέντε αιώνες.

Η κατάστασή μας είναι τραγική. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας,  τη 
συμπαράσταση όλων των Ελλήνων, τη συστράτευση όλων στον κοινό αγώνα. 
Μόνον ενωμένοι θα μπορέσουμε να αποκρούσουμε τον θανάσιμο κίνδυνο που 
επικρέμεται πάνω μας. Έτσι θα δικαιώσουμε τους αγώνες των προγόνων μας. 
Και μόνον έτσι θα έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη απέναντι στον Ευαγόρα 
Παλληκαρίδη, που μάς αγναντεύει από τα παλάτια της ελευθερίας στα οποία 
πορεύτηκε στο άνθος της νιότης του.

Συγχαίρω και πάλιν θερμά όλους για την ωραία πρωτοβουλία σας και 
εύχομαι, όπως παραμείνουμε όλοι άγρυπνοι στις επάλξεις του εθνικού χρέους.

"ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΥ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
    ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΛΟΓΙΕΤΑΙ"



ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΤΟΥ YΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ 

ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

a
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Μεγάλη η τιμή και εξίσου μεγάλο το χρέος να εκφωνήσω σήμερα τον 
επίσημο και προσήκοντα λόγο για δύο κορυφαία  ιστορικά  ορόσημα: 

Την 25η Μαρτίου 1821 και την 1η Απριλίου 1955.

Βρισκόμαστε, σήμερα, εδώ για να τιμήσουμε  δύο μεγάλα έπη, να 
τιμήσουμε ιστορικούς αγώνες χρόνια καταπιεσμένων αλλά βαθύτατα 
ελεύθερων ανθρώπων. Για να θυμηθούμε,  να αναλογιστούμε, να 
προβληματιστούμε,  να εκφράσουμε τον σεβασμό μας στους αγωνιστές,  σε 
όλους Εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για τη Λευτεριά. Τους αγωνιστές της 
Ελλάδας, τους αγωνιστές της Κύπρου. Από τον Παλαιών Πατρών Γερμανών 
ως τον  Αρχιεπίσκοπο  Μακάριο. Από τον Στρατηγό Μακρυγιάννη ως τον 
αρχηγό Διγενή. Από τον Κολοκοτρώνη ως τον Αυξεντίου, από τη Φιλική 
Εταιρεία ως την ΕΟΚΑ.  Βίοι ταυτόσημοι, βίοι παράλληλοι, αλληλένδετοι, 
ένδοξοι και ελπιδοφόροι.

Κυρίες και κύριοι,

Σήμερα, τιμούμε την έναρξη της Επανάστασης του 1821, που αποτελεί το 
μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός της νεότερης ιστορίας του ελληνικού έθνους, 
την απαρχή της σύστασης του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ταυτόχρονα, 

o
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τιμούμε την επέτειο της έναρξης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 55-
59, άλλου ενός έπους της ιστορίας της Κύπρου που αποτέλεσε την απαρχή, 
μετά από χιλιάδες χρόνια δουλείας, μιας κρατικής ανεξάρτητης πορείας για 
την Κύπρο και το λαό της.

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 υπήρξε ο αγώνας των Ελλήνων για 
την αποτίναξη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία είχε υποδουλώσει 
τον ελληνισμό από τον 15ο  μ.Χ.  αιώνα. Ανατρέχοντας στην ιστορική 
βιβλιογραφία και επιχειρώντας πολύ συνοπτικά να αποτιμήσουμε το 
μεγαλείο της εξέγερσης του ελληνικού έθνους οφείλουμε να σταθούμε στους 
παράγοντες που συνετέλεσαν ώστε εκείνο που φάνταζε τρελό, αδύνατο 
και ανέφικτο  να γίνει  πραγματικότητα. Από την Μολδοβλαχία μέχρι την 
Κρήτη, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου αλλά και την Κύπρο, αυτό 
που επέτρεψε στο Λάβαρο να υψωθεί στην Αγία Λαύρα την 25η  Μαρτίου 
1821, ήταν  ένας συνδυασμός παραγόντων, μια συνένωση δυνάμεων εντός 
και εκτός της τότε μικρής Ελλάδος. Παράγοντες όπως  η ακλόνητη πίστη 
και η μεταλαμπάδευση των ελληνικών ιδεωδών από γενιά σε γενιά, ακόμα 
και σε συνθήκες καταπίεσης αιώνων, η ιδεολογική επιρροή του  κινήματος 
του Διαφωτισμού, η ανάπτυξη αρχικά μεταξύ των Ελλήνων που ζούσαν 
στις παροικίες της Δυτικής Ευρώπης της ιδέας της ύπαρξης ενός ελληνικού 
έθνους που συνδεόταν με την αρχαία Ελλάδα και δικαιούταν στον σύγχρονο 
κόσμο χωριστή πολιτική ύπαρξη, και τέλος, η συνέργια με τον διανοούμενο 
Έλληνα αλλά και τον απλό αγωνιστή, τον ψαρά, τον γεωργό, τον έμπορο.

Το υπόδουλο γένος μέσα στους δίσεκτους αιώνες της οθωμανικής 
σκλαβιάς και παρά τις συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας, παρά τη φτώχεια, 
την έλλειψη μόρφωσης και τόσα δεινά, δεν σταμάτησε να αναζητά και δεν 
δίστασε να διεκδικήσει και να  κατακτήσει  την εθνική του αυτογνωσία. 
Πιο συγκεκριμένη, κυρίες και κύριοι, στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν 
την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Ρωμιοσύνη δεν έχασε ούτε τη μνήμη 
αλλά ούτε και τη θέλησή της για εθνική αποκατάσταση. Μετά την αποσύνθεση 
του βυζαντινού κράτους, που κυριάρχησε στο παγκόσμιο στερέωμα για χίλια 
ολόκληρα χρόνια, ο υπόδουλος Ελληνισμός αναζήτησε εναγώνια τη νέα 
ηγεσία του, τη νέα εθνική του οργάνωση που θα τον οδηγούσε ξανά στον 
δρόμο του ιστορικού του πεπρωμένου.

Η κήρυξη της επανάστασης τον Μάρτιο του 1821, λοιπόν, δεν ήταν ένα 
τυχαίο περιστατικό, αλλά η φυσιολογική εξέλιξη μιας πορείας που ξεκίνησε 
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χρόνια προηγουμένως. Ήταν η κορύφωση της οργής και της αγανάκτησης που 
συμπύκνωνε ο πόθος για ελευθερία ολόκληρου του υπόδουλου Ελληνισμού. 
Ήταν το αποτέλεσμα του πάθους για την ελευθερία και της αγωνιστικότητας 
του ελληνικού λαού. Πάνω από όλα όμως, αν είναι κάτι που πρέπει να 
κρατήσουμε, είναι ότι η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε αποτέλεσμα μιας 
αδιάκοπης και άσβεστης φλόγας εξέγερσης που εκδηλώθηκε με επιτυχία όταν 
οι εντός και εκτός της μικρής τότε Ελλάδος Έλληνες συνένωσαν δυνάμεις, 
πολιτικές, οικονομικές, ιδεολογικές, θρησκευτικές, διπλωματικές, έδειξαν 
επιμονή και υπομονή και ανέτρεψαν την αρχική εναντίωση των τότε μεγάλων 
δυνάμεων  στρέφοντας  τις τελικά και καθοριστικά με το μέρος τους. Η 
Ελληνική Επανάσταση δεν συνέβη σε μία μέρα, δεν ήταν αποτέλεσμα μιας 
μικρής  ενστικτώδους  προσπάθειας λίγων ατόμων, και δεν υπήρξε κίνημα 
αδιάφορο προς τα θέλω και τις βλέψεις των ισχυρών της εποχής. Σημαντικά 
διδάγματα τα οποία δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε.

Κυρίες και κύριοι,

Εκατόν τριάντα τέσσερα χρόνια μετά από το έπος του 1821, 
επαναλαμβάνεται το ίδιο ιστορικό εγχείρημα, με τη νέα κυπριακή γενιά να 
γράφει τη δική της εποποιία εμπνευσμένη βεβαίως από τον ηρωισμό των 
προγόνων της και επηρεαζόμενη από το παγκόσμιο αντιαποικιακό ρεύμα της 
ψυχροπολεμικής εποχής.

Την 1η  Απριλίου 1955 εκδηλώθηκε η σημαντικότερη προσπάθεια για 
την απελευθέρωση της αγγλοκρατούμενης Κύπρου. Ο ένοπλος αγώνας 
εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας, με όσες δυσκολίες έκρυβε το παράλογο 
και παράτολμο ενός τέτοιου εγχειρήματος, έμοιαζε τότε ως η μόνη διέξοδος 
για να αντιμετωπιστεί η άρνηση της αποικιακής υπερδύναμης και ήταν  η 
φυσιολογική εξέλιξη σειράς γεγονότων που προηγήθηκαν.

Από το 1878, όταν οι Άγγλοι κατέλαβαν το νησί, το κυπριακό πολιτικό 
αίτημα, η ένωση του νησιού με την Ελλάδα, είχε εκφραστεί κατ’ επανάληψη 
και με πολλούς τρόπους: Με διαδηλώσεις και συλλαλητήρια, με την αποστολή 
εκατοντάδων ενωτικών υπομνημάτων και ψηφισμάτων στα βρετανικά 
Υπουργεία, την αποστολή «Πρεσβειών» στο Λονδίνο, τη συμμετοχή χιλιάδων 
Κυπρίων εθελοντών στον ελληνικό στρατό σε περιόδους πολεμικής έντασης, 
με τα «Οκτωβριανά» του 1931, με το δημοψήφισμα του 1950, με τη συμμετοχή 
στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλευρό των Βρετανών ενάντια στον 
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φασισμό, και, τέλος με την πρώτη ελληνική προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη το 
1954. Όλα αυτά με μια προσμονή ότι θα έρθει η ώρα και της απελευθέρωσης 
και εθνικής δικαίωσης και της Κύπρου.

Η ίδρυση της ΕΟΚΑ και η έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα ήταν η 
φυσιολογική εξέλιξη αυτής της μακράς και οδυνηρής ανεκπλήρωτης πορείας. 
Ο κυπριακός λαός, και κυρίως η νεολαία, αγκάλιασε με ζέση την εμφάνιση 
της Οργάνωσης. Τα αιτήματα του αγώνα δεν μπορούσαν να αφήσουν κανένα 
ασυγκίνητο. Άνδρες και γυναίκες όλων των τάξεων, επαγγελμάτων και 
ηλικιών δήλωσαν μαζικά «παρών», στην κοινή προσπάθεια αποτίναξης του 
αποικιακού ζυγού και επίτευξης του εθνικού στόχου.

Πολύ δύσκολη η προσπάθεια να περιγραφούν, μέσα στο βραχύ χρονικό 
διάστημα μιας σύντομης ομιλίας, το μεγαλείο του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα της ΕΟΚΑ. Όπως όλα τα απελευθερωτικά ή αντιαποικιακά κινήματα, 
η τετράχρονη κυπριακή  επανάσταση είχε τους ήρωες, τους μάρτυρες και τα 
ολοκαυτώματά της. Τεράστιος ο ρόλος των πρωτεργατών και πρωταγωνιστών 
του αγώνα, αλλά καθόλου ασήμαντη η συμβολή και των υπολοίπων, γνωστών 
και αγνώστων, επωνύμων και ανωνύμων: Των μαχητών και ανταρτών της 
ΕΟΚΑ, των πεσόντων στις άνισες μάχες και των μαρτύρων της αγχόνης, 
των πολιτικών καταδίκων και των πολιτικών κρατουμένων, των μελών των 
μαθητικών ομάδων, που άφησαν τα σχολεία και άρπαξαν τις χειροβομβίδες 
και τα παράνομα φυλλάδια, των πολλών που βασανίστηκαν, των δεκάδων 
οικογενειών που πρόσφεραν στους καταζητούμενους και στους αντάρτες 
στέγη και φιλοξενία.

Όλοι,  αγωνιστές, ηγεσία και λαός έγραψαν απαράμιλλες σελίδες 
ηρωισμού και αυταπάρνησης στη διάρκεια του ένδοξου εκείνου αγώνα που 
οδήγησε στην απαλλαγή από την αποικιοκρατία και την απελευθέρωση της 
πατρίδας μας με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Τιμώντας σήμερα τις εθνικές επετείους της 25ης  Μαρτίου και της 
1ης Απριλίου, οφείλουμε με σεβασμό να τις διαφυλάξουμε ως παρακαταθήκη 
και πολύτιμος οδηγός πλεύσης. Εξάλλου η τιμή προς τις επετείους αλλά και 
όλους εκείνους που θυσιάστηκαν, δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε επίκαιρες 
και άλλες εκδηλώσεις, αλλά να αποδεικνύεται μέσω μιας συνετής καθημερινής 
στάσης ζωής, που μετουσιώνει σε αρμόζουσες και σώφρονες πράξεις τις αξίες 
και τα οράματα που διδαχθήκαμε από τους ήρωές μας και τους αγώνες τους. 
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Αναμφισβήτητα, οι εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες του 1821 και του 
1955 διδάσκουν ότι ενωμένες οι δυνάμεις ενός λαού μπορούν να επιτύχουν 
στόχους, μπορούν να επιτελέσουν θαύματα. Μακριά από ακραίες εξάρσεις, 
που καμιά σχέση δεν έχουν με τον αγνό πατριωτισμό, και με σεβασμό 
στις όποιες διαφορετικές θέσεις και προσεγγίσεις, διδασκόμαστε ότι η επίτευξη 
των εθνικών στόχων  απαιτεί συνεργασία, συνεννόηση και κοινές δράσεις.

Η επανάσταση του 1821 και ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ 
πέτυχαν, γιατί ο στόχος ήταν κοινός για όλους τους Έλληνες. Πέτυχαν, διότι 
αξιοποιήθηκαν τα υφιστάμενα μέσα στην ολότητα τους, πέτυχαν διότι 
υπερίσχυσε το «εμείς» και όχι το «εγώ».  

Η απόδοση τιμής σε όσους προέταξαν το ανάστημά τους υπερασπιζόμενοι 
την ελευθερία και την ακεραιότητα της πατρίδας, αποτελεί διαχρονικό χρέος 
προς την ιστορία μας, σταθερή υπόμνηση της ανεξόφλητης ευθύνης μας και 
παντοτινή οφειλή προς τους ήρωες και μάρτυρες της ελευθερίας

Σήμερα, δυο σχεδόν αιώνες από την Ελληνική Επανάσταση και  πέραν 
των έξι δεκαετιών από τον αγώνα της ΕΟΚΑ, αναλογιζόμαστε τις δικές μας 
ευθύνες. Και, μνήμονες των θυσιών και των ηρωισμών Εκείνων,  στέλλουμε 
το ξεκάθαρο μήνυμα ότι συνεχίζουμε την πορεία μας  με τελικό και 
αδιαπραγμάτευτο προορισμό την ελευθερία, την ενότητα και την εδαφική 
ακεραιότητα της πατρίδας μας

Τιμώντας τις κορυφαίες εθνικές επετείους, απευθύνουμε προς κάθε 
κατεύθυνση το μήνυμα ότι συνεχίζουμε την προσπάθεια για μια έντιμη, 
αξιοπρεπή και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος. Έχοντας ως οδηγό 
τους αγώνες του παρελθόντος και τα απορρέοντα από αυτούς διδάγματα 
δηλώνουμε περίτρανα ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή. Αντιθέτως 
ανησυχούμε έντονα από το γεγονός ότι πέρασαν σχεδόν 44 χρόνια, 
αφότου η κατεχόμενη Κύπρος βιώνει τις συνέπειες της Τουρκικής εισβολής 
και  της  συνεχιζόμενης κατοχής. Η ανησυχία μας αυτή    μετουσιώνεται σε 
κινητήρια δύναμη που μας οδηγεί στην ξεκάθαρη βούληση για συνέχιση της 
προσπάθειας για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας. 
Είναι υποχρέωσή μας, αλλά και εθνική και φυσική ανάγκη να δώσουμε το 
συντομότερο, ένα τέλος σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση πραγμάτων. 
Ένα τέλος που θα τερματίζει την κατοχή θα απαλλάσσει την Κύπρο από 
εγγυήσεις, ξένα στρατεύματα και ξένες εξαρτήσεις και θα αποκαθιστά και θα 
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διασφαλίζει τα αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες 
όλων των Κυπρίων. Λύση λειτουργική και βιώσιμη η οποία θα επανενώνει 
πραγματικά τον λαό και τον τόπο μας.

Ο αγώνας για επανένωση του τόπου μας, όσο δύσκολος και να είναι, 
πρέπει να παραμείνει συνεχής και αδιάκοπος. Θα τερματιστεί μόνον όταν η 
Κύπρος επανενωθεί. Όταν τα στρατεύματα κατοχής αποχωρήσουν. Όταν ο 
Κυπριακός λαός συνυπάρξει σε συνθήκες ασφάλειας για μια κοινή πορεία 
προς την ευημερία και την ανάπτυξη.

Είναι βαθιά η πεποίθησή μας ότι η Κύπρος μπορεί να γίνει ξανά στην 
ολότητά της, από την Πάφο μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα, και από την 
Αμμόχωστο μέχρι την Κερύνεια, τόπος ειρήνης, ευημερίας, σταθερότητας και 
ασφάλειας που θα προσφέρει προστασία και ίσες προοπτικές προκοπής σε 
όλους τους νόμιμους κατοίκους της σε όλη την επικράτειά της, και την ίδια 
ώρα να είναι επωφελής για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 
και την Ευρώπη.

Δεν είναι προτεραιότητά μας οι τακτικισμοί και τα ανώφελα 
παιχνίδια επίρριψης ευθυνών και δεν μας ικανοποιεί η παρούσα αρνητική 
συγκυρία.  Είναι  εξάλλου  σε όλους γνωστό ποιοι ευθύνονται για την 
κατάσταση, ποιοι είναι αυτοί που συνεχίζουν απαράδεκτες συμπεριφορές που 
δεν περιορίζονται στην Κύπρο και, δυστυχώς, δημιουργούν αρνητικότατο 
κλίμα και αποσταθεροποιητικές συνθήκες. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνουμε 
ότι προτεραιότητά μας είναι η λύση, η επανένωση.

Μια λύση τέτοια που ο λαός θα στηρίξει, θα είναι ανθεκτική σε δοκιμασίες, 
θα διαμορφώσει ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας, θα διασφαλίσει τις 
ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, θα εξασφαλίσει σταθερότητα στην Κύπρο και την 
περιοχή και θα επιτρέψει συμμαχίες και συνθήκες συνδημιουργίας για όλους, 
για το καλό όλων.

Είμαστε εντεταλμένοι από την Ιστορία αλλά και  υποχρεωμένοι έναντι 
των μελλοντικών γενεών  να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική 
δικαίωση. Αυτό είναι το χρέος μας αλλά και η καλύτερη απόδοση τιμής στις 
δύο επετείους που τιμούμε σήμερα. Αυτό είναι το χρέος μας στους ήρωες του 
’21 και του ’55- ’59. Σε όλους όσοι με αυταπάρνηση και ηρωισμό πρόσφεραν 
τη ζωή τους στο θυσιαστήριο της ελευθερίας.



Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣ  
ΕΠΕΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄

a
ΤOY ΑΝΤΡΕΑ Κ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ,

ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄

Με εξαιρετική λαμπρότητα γιορτάστηκαν και εφέτος οι δυο εθνικές 
επέτειοι της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955 στο 

Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στις 26 
Μαρτίου 2018, στις 7 το βράδυ. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε στην αίθουσα 
τελετών του Ιδρύματος, περιλάμβανε καλωσόρισμα από το Γενικό Διευθυντή 
του Ιδρύματος κ. Αντρέα Κ. Φυλακτού, χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, από τον Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομο Β΄ και ομιλία από τον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη. Εκτελέστηκε, επίσης, καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα με τραγούδια από τη χορωδία «Η Φωνή της Κερύνειας». 

Ο κ. Φυλακτού, αφού προσφώνησε τους επισήμους και τους άλλους 
προσκεκλημένους, συνέχισε με τα  ακόλουθα:

Σας καλωσορίζω στην αποψινή εκδήλωσή μας και σας ευχαριστώ, γιατί 
ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.

Μέσα σε συνθήκες δύσκολες, ο Ελληνισμός της Κύπρου γιορτάζει τις 
εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955, για 
να αποτίσει ελάχιστο φόρο τιμής προς τους ήρωες που δημιούργησαν με 
τη θυσία τους τα δυο αθάνατα έπη του 1821 και του 1955, για να αντλήσει 
χρήσιμα διδάγματα για το μέλλον και για να αναβαπτιστεί στα θεία νάματα 
της Πίστης και της Πατρίδας.

Το 1821 και το 1955 είναι δυο λαμπρά γεγονότα και δυο υπέροχα 
επιτεύγματα των αρετών της ελληνικής φυλής, σε δυο από τις πιο μεγάλες 
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περιόδους της ψυχικής ακμής της. Δυο γεγονότα και δυο επιτεύγματα, μέσα 
στα οποία αναγεννήθηκαν, έδρασαν, θαυματούργησαν και επαναβεβαιώθηκαν 
πανηγυρικά τα χαρακτηριστικά και οι αρετές του Έθνους μας.

Η επανάσταση του 1821 και η εξέγερση του 1955 είναι φανερώματα 
θαυμαστού αγωνιστικού φρονήματος και υψηλού ήθους του ελληνικού 
έθνους, η πρώτη του μείζονος ελληνισμού και η δεύτερη του ελληνισμού της 
Κύπρου. 

Τιμώντας σήμερα τις δυο αυτές επετείους, δεν αναπολούμε και δε 
συγκινούμαστε μόνο, δε θαυμάζουμε και δεν περηφανευόμαστε μόνο. 
Αντικρίζουμε ακόμη ξανά, όπως οι αγωνιστές του ’21 και του ’55, στο αληθινό 
αγωνιστικό της πρόσωπο, τη «θεϊκιά κι όλο αίματα πατρίδα», πληγωνόμαστε 
όσο πιο βαθιά και πονούμε όσο πιο δυνατά από το βαρύ καημό της 
Ρωμιοσύνης, όπως εκφράζεται «ψηφιδωτός» στα μάτια των μαυροφορεμένων 
γυναικών της Κύπρου, όπως εκφράζεται στην αγωνία των ακριτών μας που 
φρουρούν μπροστά στη γραμμή του Αττίλα, λίγα μόνο μέτρα από εδώ που 
βρισκόμαστε, όπως εκφράζεται στην πονεμένη νοσταλγία των προσφύγων 
μας, στην ασήκωτη θλίψη των συγγενών των αγνοουμένων μας και στις 
κραυγές της απόγνωσης των εγκλωβισμένων μας. Μόνο σπαραγμένοι από 
αυτόν τον καημό θα μπορέσουμε σήμερα να πάρουμε τα σωστά μηνύματα 
της Ιστορίας, να αντιληφθούμε τις πρώτες και κατεπείγουσες εθνικές 
αναγκαιότητες του παρόντος. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να ζυγίσουμε 
σωστά και να αναλάβουμε πρόθυμα το βάρος των ευθυνών μας.

Ευχαριστούμε το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο και Πρόεδρο του 
Ιδρύματος κ. κ. Χρυσόστομο Β΄, για το χαιρετισμό που θα απευθύνει σε 
λίγο, όπως, επίσης, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο 
Αναστασιάδη, για το δικό του χαιρετισμό, τον οποίο θα μας απευθύνει εκ 
μέρους του Προέδρου ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού. Όλως ιδιαιτέρως 
ευχαριστούμε τον κ. Κώστα Χαμπιαούρη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το 
νόημα των δυο εθνικών επετείων και προς στον οποίο ευχόμαστε κάθε 
επιτυχία στο υψηλό υπούργημα, το οποίο ανέλαβε πριν από μερικές μέρες. 
Ευχαριστίες επίσης απευθύνουμε προς τη χορωδία «Η Φωνή της Κερύνειας», 
την κ. Νέλλη Λουκαΐδου, η οποία διευθύνει τη χορωδία, τη σολίστ κ. Τα-
σούλα Βορκά, την πιανίστρια κ. Ροδούλα Παναγίδου, για το καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα, την εκφωνήτρια του Προγράμματος κ. Κούλα Ιωαννίδου και 
προς το χορηγό επικοινωνίας, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
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Τέλος, ευχαριστώ και πάλι, όλους εσάς, κυρίες και κύριοι που μας τιμάτε, 
απόψε, με την παρουσία σας.

Στη συνέχεια, η Α. Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, Πρόεδρος του 
Ιδρύματος, απηύθυνε τον ακόλουθο χαιρετισμό:

Θερμά συγχαίρουμε το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και όλους 
γενικά τους συντελεστές της σημερινής εορταστικής αυτής εκδήλωσης για 
τις εθνικές μας επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955. 

Ευλαβικά κλίνουμε το γόνυ μπροστά στις μορφές των αθάνατων 
ηρώων μας και καθηκόντως αποτίνουμε προς αυτούς τον πρέποντα φόρο 
τιμής και ευγνωμοσύνης. Γονυπετούμε, ακόμη, μπροστά στους τάφους και 
στους τόπους της θυσίας και του μαρτυρίου τους και με κάθε σεμνότητα 
καταθέτουμε τις δάφνες του θαυμασμού μας, τα άνθη της αγάπης μας και τις 
μυρσίνες της υπερηφάνειας μας. 

Στο σύντομο, βέβαια, αυτό χαιρετισμό μας δεν είναι δυνατό να ανα-
λύσουμε τα γεγονότα. Τούτο θα γίνει από τον έντιμο Υπουργό Παιδείας 
κ. Κώστα Χαμπιαούρη, ο οποίος είναι ο Ομιλητής της αποψινής εκδήλωσης. 

Επιθυμούμε, όμως, να τονίσουμε εμφαντικά ότι τόσο η περίοδος της 
Τουρκοκρατίας, όσο και εκείνη της Αγγλοκρατίας, ήταν περίοδοι σκληρής και 
βάναυσης καταπίεσης του Ελληνικού Κυπριακού λαού. Η μεν Τουρκοκρατία, 
πλην της τρομοκρατίας που επέβαλε, αφαίμαξε οικονομικά τον λαό μας. 
Η δε Αγγλοκρατία επιδίωκε με διπλωματική δεξιοτεχνία, μέσω της, τάχατες, 
ελεύθερης παιδείας, να δημιουργήσει τους «ελληνόφωνους Βρετανούς» και 
να αλώσει πνευματικά και ηθικά τον λαό μας. 

Ο Κυπριακός Ελληνισμός, όμως, αντέστη ηρωικά σε όλες αυτές τις 
δόλιες καταπιέσεις, διατήρησε αδούλωτο το φρόνημά του και παρέμεινε 
πιστά προσηλωμένος στις ελληνικές και στις χριστιανικές του ρίζες. Απόδειξη 
αυτού, το «νέφος» των ηρωομαρτύρων και των πεσόντων, που έχει να μας 
παρουσιάσει η Ιστορία μας κατά τις χαλεπές αυτές περιόδους της σκλαβιάς. 

Οι κρεμάλες της 9ης Ιουλίου 1821, οι σφαγές που ακολούθησαν, καθώς 
και τα Φυλακισμένα Μνήματα του 55-59 των εννέα απαγχονισθέντων 
λεβεντονιών μας, αποτελούν χρυσές σελίδες της νεώτερης κυπριακής μας 
Ιστορίας, οι οποίες κοσμούν, ισάξια με το μεγαλείο της Εθνεγερσίας του 1821, 
την καθόλου Ελληνική μας Ιστορία.
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Και σήμερα ο λαός μας στη νέα του δοκιμασία αντλεί δυνάμεις και θάρρος 
τόσο από την Εθνεγερσία του 21, όσο και από τον απελευθερωτικό αγώνα 
του ’55-’59, για συνέχιση του αγώνα προς απελευθέρωση των σκλαβωμένων 
εδαφών μας. Ματαιοπονούν οι εχθροί της Πατρίδας μας, που προσπαθούν να 
αποπροσανατολίσουν τον λαό μας και να παρουσιάσουν την εισβολή και την 
κατοχή ως διένεξη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 

Υπογραμμίζουμε εμφαντικά ότι το πρόβλημά μας είναι καθαρά πρόβλημα 
εισβολής και κατοχής. O αγώνας μας εναντίον της τουρκικής κατοχής είναι 
αγώνας ελευθερίας και επανένωσης της νήσου μας. Αγωνιζόμαστε, ακόμη, 
για μια δίκαιη λύση, που να διασφαλίζει ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες 
για όλους τους νόμιμους-γηγενείς κατοίκους της Κύπρου, ανεξάρτητα από 
καταγωγή, γλώσσα και θρησκεία. 

Δεν παραλείπουμε να σημειώσουμε ότι, στην προσπάθειά μας να 
φτάσουμε στη λύση του Εθνικού μας προβλήματος, κάναμε όχι απλώς πολλές 
και οδυνηρές υποχωρήσεις και παραχωρήσεις, αλλά δυστυχώς περάσαμε 
ήδη και τις λεγόμενες «κόκκινες γραμμές». Αυτά, δηλαδή, τα ίδια τα όρια 
ασφαλείας μας. Μπροστά στη δική μας υποχωρητικότητα, η κατοχική Δύναμη 
δεν έδειξε  μέχρι σήμερα οποιαδήποτε -έστω και στοιχειώδη- δείγματα καλής 
θέλησης για συνδιαλλαγή. Η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας στην ΑΟΖ 
μας, αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Δεν θα μακρηγορήσουμε περισσότερο. Να τονίσουμε μόνο ότι η Εκκλησία 
θα στηρίξει με ειλικρίνεια και συνέπεια κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται 
και που έχει ως στόχο την εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης, σύμφωνης με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Να υπογραμμίσουμε, 
ακόμη, ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να  αποδεκτούμε την επιβολή 
μιας άδικης λύσης, που θα κρατεί διαιρεμένη την Κύπρο και δεν θα διασφαλίζει 
την εθνικοθρησκευτική επιβίωση του λαού μας στη γη των πατέρων του. 

Τιμώντας, λοιπόν, απόψε τις εθνικές μας επετείους και αντλώντας 
μηνύματα και διδάγματα από αυτές, τονώνουμε το αγωνιστικό μας φρόνημα 
και ανανεώνουμε την πίστη στο δίκαιο αγώνα μας, προσβλέποντας στην άγια 
ημέρα της απελευθέρωσης και της δικαίωσης. Μέχρι τότε θα γρηγορούμε και 
θα αγωνιζόμαστε! 

Με αυτές τις σκέψεις, χαιρετίζουμε την εκδήλωση και ευχόμαστε όπως 
σύντομα εορτάσουμε και τα κυπριακά ελευθέρια! Ευχαριστούμε.
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Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού μετέφερε το θερμό και εγκάρδιο 
χαιρετισμό του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, 
ο οποίος απουσίαζε, για υπηρεσιακούς λόγους, στο εξωτερικό και συνέχισε με 
την ακόλουθη ομιλία του: 

Με συγκίνηση και εθνική περηφάνια γιορτάζουμε απόψε τις δυο μεγάλες 
εθνικές μας επετείους, την 25η Μαρτίου 1821 και την 1η Απριλίου 1955. 
Τιμούμε τις ηρωικές μορφές του 21́  και του 55΄, που, με τον αγώνα και τη 
θυσία τους για την ελευθερία της πατρίδας, έγραψαν σελίδες δόξας και 
μεγαλείου και μας άφησαν πρότυπα αρετής και αξιοπρέπειας.

Η 25η Μαρτίου 1821 παραμένει η κορυφαία στιγμή της νεότερης 
ιστορίας του ελληνικού έθνους, αφού σήμανε την παλιγγενεσία του. Εκείνη 
την άνοιξη  οι λίγοι και ανίσχυροι ραγιάδες, μη αντέχοντας άλλο τη σκλαβιά 
τεσσάρων αιώνων, με ελάχιστα μέσα στη διάθεσή τους, τα έβαλαν με την 
πανίσχυρη Οθωμανική αυτοκρατορία. Ύψωσαν το λάβαρο της Επανάστασης,  
βροντοφώναξαν «Ελευθερία ή Θάνατος» κι έγραψαν με το αίμα τους την 
απαρχή της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας. 

«Κι αν είμαστε ολίγοι εις το πλήθος του Μπραΐμη», παρατηρεί ο στρατη-
γός Μακρυγιάννης, «παρηγοριόμαστε μ' ένα τρόπον, ότι η τύχη μας έχει τους 
Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα 
τα θερία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει 
και μαγιά. Και όταν οι ολίγοι αποφασίσουν να πεθάνουν λίγες φορές χάνουν 
και πολλές κερδαίνουν».  Μέσα σε τούτο το πνεύμα κινούνταν οι αγωνιστές 
του ’21. Ο Κολοκοτρώνης, που κάθε του λέξη του ήταν απόφθεγμα και κάθε 
πράξη του ηρωισμός, ήταν βέβαιος πως η Ελλάδα θα ελευθερωθεί, αφού «ο 
Θεός υπέγραψε τη λευτεριά της και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του». 
Αυτή η βεβαιότητα δίνει φτερά στους οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου 
και οι επιτυχίες τους στα πρώτα χρόνια – Τρίπολη, Βαλτέτσι, Δερβενάκια 
– στεριώνουν την Επανάσταση. Ο Παπαφλέσσας, που το Μανιάκι έχει να 
διηγείται την παλικαριά του, την οποία θαύμασε και ο ίδιος ο Ιμπραήμ, ο 
Μιαούλης κι ο Κανάρης με τα μπουρλότα τους, που έσπερναν την καταστροφή 
στον εχθρικό στόλο κι ο Καραϊσκάκης με τη σοφή υποθήκη του «εγώ πεθαίνω, 
όμως εσείς να είστε μονοιασμένοι και να βαστήξετε την πατρίδα». Με το 
ίδιο πνεύμα ξεχωρίζουν γυναικείες μορφές, όπως η Μαντώ Μαυρογένους, η 
Μπουμπουλίνα, η Τζαβέλαινα, που έδωσαν ηρωικό το παρόν τους στη μεγάλη 
κλήση και δόξασαν τη χώρα που τις γέννησε.
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Οι περιφρονημένοι ραγιάδες, επώνυμοι και ανώνυμοι, νικούν την 
ανθρώπινη φύση τους και γράφουν ιστορία, όπως αυτή που γράφτηκε στο 
Μεσολόγγι. Πέλαγο η δύναμη του εχθρού, μα η θέλησή τους βράχος, όπως 
διαπιστώνει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός για τους Ελεύθερους 
Πολιορκημένους του Μεσολογγίου.

Κι όσο οι Έλληνες ήταν μονοιασμένοι, λειτουργούσε το θαύμα. Όταν 
όμως εμφανίστηκε η διχόνοια, η Επανάσταση διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο απο- 
τυχίας, ώστε ο Ποιητής να προειδοποιήσει ότι «εάν μισούνται ανάμεσό 
τους δεν τους πρέπει ελευθεριά». Είναι μήνυμα διαχρονικό, που οι Έλληνες 
οφείλουμε να μην ξεχνούμε, αφού η διχόνοια, κατά τον ποιητή, «μαδεί τις 
δάφνες» των επιτυχιών.

Οι Έλληνες της Κύπρου δεν ήταν δυνατό να απουσιάσουν από τον 
αγώνα της εθνικής παλιγγενεσίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ταγμένος να 
αγωνίζεται  "ὑπέρ Πίστεως καὶ Πατρίδος", ασπάσθηκε νωρίς τα επαναστατικά 
κηρύγματα της Φιλικής Εταιρείας και εντάχθηκε σ’ αυτήν. Αντιλαμβανόμενος 
όμως, ότι η όποια προσπάθεια για ένοπλη δράση των Κυπρίων στο νησί 
θα οδηγούσε σε αποτυχία λόγω ιδιαζουσών συνθηκών και θέλοντας να 
προστατεύσει το ποίμνιό του από επικίνδυνες περιπέτειες, ανέλαβε να 
συνδράμει τον αγώνα με αποστολή χρημάτων και τροφίμων. Εξάλλου συγκι-
νητική ήταν η εθελοντική συμμετοχή εκατοντάδων Κυπρίων στην Ελληνική 
Επανάσταση, που πολέμησαν και πολλοί έπεσαν στα πεδία των μαχών.

Βαρύς, όμως, ήταν και ο φόρος αίματος που πλήρωσαν οι Έλληνες της 
Κύπρου, αφού οι Τούρκοι κατακτητές απαγχόνισαν στα γνωστά γεγονότα της 
9ης Ιουλίου 1821 τον Αρχιεπίσκοπό τους, καρατόμησαν τους Μητροπολίτες 
Πάφου, Κιτίου και Κυρηνείας και εξόντωσαν πολλούς άλλους κληρικούς, 
προκρίτους και απλούς πολίτες.

Απόψε τιμούμε επίσης την 1η τ’ Απρίλη του 1955. Οι ίδιες αρχές και αξίες 
της Ελληνικής Επανάστασης ενέπνευσαν και τον δικό μας απελευθερωτικό 
Αγώνα, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ως προέκταση του μεγάλου ξεσηκωμού 
του ’21.  Κοινά ήταν τα κίνητρα που ωθούσαν τους αγωνιστές σε πράξεις 
ηρωισμού και αυτοθυσίας, η αγάπη για την ελευθερία και η διαφύλαξη της 
αξιοπρέπειας του Έλληνα. Κοινή και η διαπίστωση πως η Ελευθερία δεν 
προσφέρεται από τους ξένους, αλλά κατακτάται με τη θέληση και τους 
αγώνες του λαού. Ο μικρός μας λαός τόλμησε να τα βάλει με μια πανίσχυρη 
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αυτοκρατορία.  Όνειρο και κρυφός του πόθος η ελευθερία, η αυτοδιάθεση 
και η ένωση με την Ελλάδα. Όταν ο κυπριακός ελληνισμός κατάλαβε ότι δεν 
είχε άλλη επιλογή παρά να υψώσει το ανάστημά του και να διεκδικήσει τα 
δίκαιά του, ρίχτηκε αποφασιστικά στον ένοπλο αγώνα για την αποτίναξη του 
αγγλικού ζυγού.  

Στο κάλεσμα της πατρίδας, με τις ευλογίες του πολιτικού αρχηγού του 
Αγώνα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και τις προκηρύξεις του στρατιωτικού 
αρχηγού Διγενή, έτρεξαν με ενθουσιασμό και δήλωσαν παρόντες νέοι και 
ηλικιωμένοι, κορίτσια με τη μαθητική ποδιά και γυναίκες, που ήξεραν μόνο 
το σπιτικό τους ή δούλευαν με τους άντρες τους τη γη. Έδωσαν τον όρκο της 
ΕΟΚΑ και αγωνίστηκαν στα βουνά, στα χωριά και στις πόλεις, φυλακίστηκαν, 
περιορίστηκαν σε κρατητήρια χωρίς δίκη, έγιναν ολοκαυτώματα, απαγχονί-
στηκαν, ψάλλοντας τον ύμνο στην ελευθερία. 

Οι Άγγλοι κατακτητές χρησιμοποίησαν βία και φρικτά βασανιστήρια, 
για να κάμψουν το φρόνημα των αγωνιστών και του κυπριακού λαού, μα 
δεν τα κατάφεραν. Πρόσφεραν μεγάλες χρηματικές αμοιβές και επικήρυξαν 
αγωνιστές, αλλά κι αυτά τα μέτρα αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά για την 
καταστολή του Αγώνα. Η απάντηση του Κυριάκου Μάτση στον κυβερνήτη 
Χάρτινγκ "ΟΥ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΙΟΥΜΕΘΑ ΑΛΛΑ 
ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ", όταν του πρόσφερε μεγάλο χρηματικό ποσό, για να 
δώσει πληροφορίες για την ΕΟΚΑ, εκφράζει ακριβώς το πώς οι μαχητές της 
ελευθερίας έβλεπαν τον Αγώνα. 

Μελετώντας τη δράση, τη συμπεριφορά και το ήθος των ηρώων μας 
συμπεραίνουμε πως κατάφεραν να υπερβούν την ανθρώπινη φύση με τις 
όποιες αδυναμίες της, να υψωθούν πάνω από τα κοινά μέτρα και εκούσια  να 
φτάσουν στη θυσία της ζωής τους. Τους θυμούμαστε όλους και τους τιμούμε.

Τιμούμε τον Γρηγόρη Αυξεντίου, που μόνος πολεμούσε από το κρησφύ-
γετό του για δέκα ώρες τους Άγγλους και, αν και ήξερε πως θα πεθάνει, δεν 
παραδόθηκε. Έγινε ολοκαύτωμα και δίδαξε τους αγωνιστές όχι μόνο πώς να 
αγωνίζονται, αλλά και πώς να πεθαίνουν.

Τιμούμε τον Κυριάκο Μάτση, που, όταν προδομένος στο κρησφύγετό 
του κλήθηκε από τους κατακτητές να παραδοθεί, αρνήθηκε δηλώνοντας πως 
αν θα βγει, θα βγει πυροβολώντας. Κι έγινε κι αυτός ολοκαύτωμα.



289Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ 

Τιμούμε τους τέσσερεις ήρωες του Λιοπετρίου, που με το ολοκαύτωμά 
τους μετέτρεψαν έναν ταπεινό αχυρώνα σε προσκύνημα της λευτεριάς.

Τιμούμε τους εννιά ήρωες, που οδηγήθηκαν στην αγχόνη, ψάλλοντας 
τον ύμνο στην ελευθερία και με τη θυσία τους την καθαγίασαν, ενώ τα 
φυλακισμένα τους μνήματα έγιναν βωμός ελευθερίας και τα άγια των αγίων 
του απελευθερωτικού Αγώνα.

Οι ήρωές μας ανατράφηκαν μέσα στην ελληνορθόδοξη παράδοση. Μια 
ακλόνητη πίστη στον θεό τους φώτιζε τον δρόμο και τους εμψύχωνε στον 
αγώνα. Όνειρο και προσδοκία τους μία «χριστιανική λευτερωμένη Κύπρος». 
Η ελληνοχριστιανική παιδεία ενέπνευσε στους αγωνιστές τη γνήσια, την 
έμπρακτη φιλοπατρία, που μετουσιώθηκε σε πάθος ελευθερίας. 

Φίλες και φίλοι, 

Η επανάσταση του 1821 και ο Αγώνας του 1955 έχουν κοινά χαρακτη-
ριστικά, μεταξύ των οποίων η αγάπη για την ελευθερία, ο αγώνας για την 
αποτίναξη του ξενικού ζυγού, η ανιδιοτέλεια, το παραμέρισμα του όποιου 
προσωπικού συμφέροντος για χάρη του κοινού καλού, η ετοιμότητα για την 
όποια θυσία. Το πνεύμα, το ήθος και η αρετή των αγωνιστών παραμένουν 
ζωντανά στην Ιστορία, εμπνέουν και καθοδηγούν. 

Σήμερα, μεγάλο μέρος της πατρίδας μας εξακολουθεί να βρίσκεται ακόμα 
υπό το βάρος της τουρκικής κατοχής. Νιώθουμε να μας βαραίνουν οι θυσίες 
των ηρώων μας και του λαού μας. Χρέος μας είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα 
για την ελευθερία και την ευημερία του τόπου μας.

Η Κυβέρνηση επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και του 
διαλόγου, προκειμένου να επιτύχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο εθνικό 
μας πρόβλημα, που να διασφαλίζει την ιστορική συνέχεια του λαού μας στη 
γη των προγόνων του. Η ουσιαστική εμπλοκή της ΕΕ και η αποδοχή από όλες 
τις πλευρές ότι η λύση πρέπει να εδράζεται στις Ευρωπαϊκές Αρχές και Αξίες, 
αποτελούν παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν θετικά στην προσπάθειά 
μας να φτάσουμε σε μια σωστή λύση. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την 
ανάπτυξη από μέρους της κυβέρνησης στρατηγικών συμμαχιών σε διάφορους 
τομείς, αναδεικνύοντας τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει η Κύπρος και το γεγονός ότι μπορεί να αποτελέσει παράγοντα 
σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευαίσθητη, αλλά και ταλαιπωρημένη από 
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τις συνεχείς διαμάχες ευρύτερη περιοχή. Μέσα από αυτές μας τις προσπάθειες, 
καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για εκσυγχρονισμό του 
κράτους μας και έξοδο από τις οικονομικές περιπέτειες των τελευταίων 
χρόνων, επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας και των 
επόμενων γενεών σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας, ευημερίας και προόδου. 

Αφουγκραζόμενοι τα μηνύματα των επετείων που τιμούμε, έχουμε χρέος 
κι εμείς να θέσουμε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από προσωπικά οφέλη 
και να προχωρήσουμε μονοιασμένοι, για να πετύχουμε τον στόχο μας για μια 
ελεύθερη, επανενωμένη και ευημερούσα Κύπρο. 

Εκ μέρους της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Αναστασιάδη προσωπικά, εκφράζουμε θερμά συγχαρητήρια στο Ίδρυμα 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, που μας έδωσε την ευκαιρία με την αποψινή 
εκδήλωση να νιώσουμε εθνική ανάταση και να επαναβεβαιώσουμε το 
οφειλόμενο χρέος προς την πατρίδα.

Τιμή και δόξα σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία  της. 
Αιωνία ας είναι η μνήμη όσων αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν στους εθνικούς 
αγώνες του 1821 και του 1955.

Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη χορωδία «Η Φωνή της 
Κερύνειας». Τη χορωδία διεύθυνε η Νέλλη Λουκαΐδου, στο πιάνο ήταν η 
Ροδούλα Παναγίδου και σολίστ η Τασούλα Βορκά. Η χορωδία τραγούδησε 
τα: «Το χάραμα», από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Δ. Σολωμού, 
σε μουσική Γ. Μαρκόπουλου, «Οι γερανοί», ρωσικό παραδοσιακό τραγούδι, 
σε μετάφραση Γ. Ρίτσου και «Η θέλησή μου βράχος», από τους Ελεύθερους 
Πολιορκημένους, του Δ. Σολωμού, σε μουσική Γ. Μαρκόπουλου. Η χορωδιακή 
επεξεργασία ήταν της της Νέλλης Λουκαΐδου. 

Όλη η εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο.

Το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ με εθνική περηφάνια τίμησε 
την 25η Μαρτίου 1821 και την 1η Απριλίου 1955. Ο Ελληνισμός της Κύπρου 
διατράνωσε, για μια ακόμη φορά, την πίστη του στον αγώνα του για 
απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων από την κυπριακή γη και την 
επανένωση της πατρίδας του.
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Συμπληρώθηκαν φέτος έντεκα χρόνια από τότε που καθιερώσαμε τον 
διαγωνισμό Μαθητικού Δοκιμίου, ανάμεσα στους μαθητές των Λυκείων 

της Μητροπολιτικής περιφέρειας Πάφου. Στους έντεκα διαγωνισμούς της Ι. 
Μ. Πάφου τέθηκαν ποικίλα θέματα, που αναφέρονταν αρχικά γύρω από τη 
γλώσσα μας, την αξία της, τη συμβολή της στον παγκόσμιο πολιτισμό, τους 
κινδύνους  που διατρέχει και την ευθύνη μας γι’ αυτή. Αργότερα, από το 
2013, διευρύναμε τον κύκλο των θεμάτων, ώστε να περιλαμβάνει τον ρόλο 
της Εκκλησίας σε όλους τους αγώνες του Έθνους και τη συμβολή της στην 
προαγωγή των θρησκευτικών και ηθικών αξιών.  

Ήταν πάντα πεποίθησή μου ότι η Εκκλησία και ο Ελληνισμός πορεύτηκαν 
μαζί από της πρώτης στιγμής που οι πρόγονοί μας αποδέχτηκαν το μήνυμα του 
Ευαγγελίου. Κι ήθελα αυτή η σχέση να αναδειχθεί μέσα από τον διαγωνισμό 
αυτό.

Όταν λίγες μέρες πριν το Πάθος Του, ζήτησαν να δουν τον Χριστό 
κάποιοι Έλληνες, πρόγονοί μας, αυτοί οδηγήθηκαν από τους δυο αποστόλους 
που είχαν ελληνικά ονόματα, τον Φίλιππο και τον Ανδρέα, κοντά σ’ Αυτόν. 
Είναι τότε που ο Χριστός έκαμε εκείνη τη γνωστή εξαγγελία: «Ἐλήλυθεν 
ἡ ὥρα, ἵνα δοξαθῇ ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου». Και πράγματι ο Χριστός και ο 
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Χριστιανισμός δοξάστηκαν διά των Ελλήνων. Ο λόγος της νέας θρησκείας 
διατυπώθηκε στη γλώσσα των Ελλήνων. Όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 
γράφτηκαν στα Ελληνικά. Και η Παλαιά Διαθήκη μάς διασώθηκε με την 
ελληνική μετάφραση των εβδομήκοντα, αφού τα εβραϊκά κείμενα χάθηκαν. 
Στην πατρίδα μας, ο Παύλος και ο Βαρνάβας, όντας Εβραίοι, κήρυξαν στα 
Ελληνικά τον λόγο του Θεού. Μα και οι όροι έκφρασης της νέας πίστης 
ήσαν οι ελληνικοί φιλοσοφικοί όροι, που πήραν, ασφαλώς, νέο περιεχόμενο 
(πρόσωπον, οὐσία, φύσις, ὑπόστασις). Η Ελληνική γλώσσα, με τη θαυμαστή 
σαφήνεια  και την ευελιξία της έγινε το όχημα στο οποίο επιβιβάστηκε  
«ἡ ἄνωθεν σοφία» για να πορευθεί «εἰς πάντα τὰ ἔθνη». Το ίδιο και η Τέχνη 
του Χριστιανισμού είναι Ελληνική. Οι Ιουδαίοι δεν εξεικόνιζαν το θείον, ο 
ελληνισμός, όμως, το έπραττε.

Η Εκκλησία στην οποία βρίσκονται φυλαγμένες όλες οι αποκαλυφθείσες 
αλήθειες, περιβεβλημένες με το Ελληνικό εξωτερικό περίβλημα,  πρόσφερε, με 
τη σειρά της, πάρα πολλά στο έθνος και στον λαό μας. Όλοι το αναγνωρίζουν 
και όλοι το ομολογούν. Οι δεσμοί μεταξύ Ελληνισμού και Χριστιανισμού είναι 
ακατάλυτοι. Εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια, οι δύο αυτοί κόσμοι αναχωνεύτηκαν 
σε έναν πολιτισμό, στον οποίο ο ελληνισμός δάνεισε το σύντομο, σχετικώς, 
παρελθόν και ο Χριστιανισμός το απέραντο μέλλον. Κατά τον αοίδιμο 
Βυζαντινολόγο Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο συνήφθη «Συνθήκη κοσμοσωτήριος 
Ἑλλάδος καὶ Χριστιανισμοῦ. Θεοκέλευστος συζυγία, τὸ μέλλον ἀμφοτέρων εἰς 
τοὺς αἰῶνας ἐξασφαλίζουσα! Ἡ μὲν Ἑλλὰς παρέχει, ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς οἰκουμένης, 
τῷ Χριστιανισμῷ παιδείαν, γλῶσσαν, εὐφυΐαν, καρτερίαν ἀκλόνητον εἰς τὰ 
βασανιστήρια. Προσφέρει θυσίαν αἱματηρὰν καὶ ἀναίμακτον. Ὁ δὲ Σωτὴρ τοῦ 
κόσμου τίθησιν εἰς τὸν δάκτυλον τῆς μνηστῆς τὸν ἀρραβῶνα τῆς σωτηρίας». 
Είναι, έκτοτε, κοινοί οι αγώνες Ελληνισμού και Χριστιανισμού, κοινοί οι 
κίνδυνοι, κοινές οι δυσκολίες, κοινοί οι διωγμοί, κοινά τα παθήματα.

Η Εκκλησία παραμένει και σήμερα, σε καιρούς εθνομηδενισμού, το 
τελευταίο προπύργιο για τη διαφύλαξη της γλώσσας, της ελληνομάθειας, της 
πατρώας ευσέβειας και της παιδείας του έθνους. Η λειτουργική γλώσσα της 
Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας μας εμπεδώνει με τις ιερουργίες της και με τον 
λόγο του κηρύγματός της έναν αξιόλογο πλούτο λέξεων και εννοιών στον 
ευσεβή λαό μας. 

Ταυτόχρονα, δημιουργεί κλίμα αυτοπεποίθησης και περηφάνιας στον 
λαό, καθιστώντας του σαφές ότι οι Έλληνες πρόγονοί μας έχουν προσφέρει 
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στο παγκόσμιο, σε μεγάλο ποσοστό, τις βασικές πολιτικές, πολιτιστικές, 
επιστημονικές, καλλιτεχνικές και τεχνολογικές έννοιες. Πολιτική, θέατρο, 
μουσική, χορός, ποίηση, ηλεκτρονική, μικροηλεκτρονική, φυσική, μαθηματικά, 
ιατρική όλα στηρίζονται σε ελληνικούς όρους, ή λατινικούς, που αποδίδουν 
αντίστοιχους ελληνικούς. 

Το Ελληνικό πνεύμα επηρεάζει, και σήμερα, τον πολιτισμό με τη λογική, 
την έρευνα, την ελευθερία και την εφευρετικότητά του. 

Ο Πλάτων αναφέρει ότι «διάνοια καὶ λόγος ταὐτόν». Η γλώσσα δηλαδή 
συνυφαίνεται και συλλειτουργεί με τη σκέψη. Κι όσο καλλιεργείται η γλώσσα, 
τόσο ευρύνονται οι ορίζοντες της σκέψης και της κριτικής ικανότητας του 
ανθρώπου. Αυτό τονίζει και την ευθύνη μας, σήμερα που η γλώσσα μας, στην 
οποία η Θεία Πρόνοια όρισε να λειτουργήσει ως παγκόσμια γλώσσα, του Μ. 
Αλεξάνδρου και του Ευαγγελίου, κινδυνεύει να γίνει στην ίδιά της την πατρίδα 
ξένη, γλώσσα μουσειακή. 

Μα και στη σημερινή οικονομική κρίση θα πρέπει να στηριχθούμε στις αξίες 
μας και στη γλώσσα μας. Η γλωσσική πενία κάνει κακό και στην οικονομία. 
Η επιστήμη της αγοράς, την οποία οι νεοέλληνες κατάντησαν να αποκαλούν 
«marketing», σαν και να τους λείπει κατάλληλο ελληνικό όνομα, στηρίζεται 
στην αρχή: «για να πωλήσεις πρέπει να πείσεις». Αλλά για να πείσεις πρέπει 
να διαθέτεις πλούτο λέξεων και φραστικών σχημάτων. 

Όσο και αν σήμερα, ως Ελληνισμός, βρισκόμαστε στριμωγμένοι οικονομικά 
και πιεσμένοι από παντού στα εθνικά μας θέματα, κι όσο κι αν οι καιροί 
οδήγησαν πολλούς σε αδιαφορία και εγκατάλειψη των πατροπαράδοτων αξιών 
μας, δεν θα πάψουμε, καμιά φορά, να συγκινούμαστε από το παρελθόν μας, να 
καθοδηγούμαστε από το παράδειγμα των προγόνων μας. Όταν οι συνθήκες 
το επιβάλουν και τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο, θα θυμηθούμε τον 
παλαιό καλό και ενάρετο εαυτό μας. 

Οι Έλληνες, όπως και πριν την προσέλκυσή των προγόνων μας στον 
Χριστιανισμό έτσι και τώρα, δεν θα παύσουμε ποτέ να φυλάγουμε Θερμοπύλες. 
Ιδιαίτερα τώρα, με τη διπλή ιδιότητά μας, τη Χριστιανική και την Ελληνική, 
θα αγωνιζόμαστε για σύνορα, τα οποία σήμερα δεν είναι μόνο γεωγραφικά 
αλλά και ψυχικά. Στην ψυχή μας διακυβεύεται η ιστορική ύπαρξή μας. Γι’ αυτό 
και χρειαζόμαστε αμέσως την επανασύνδεση με τις αξίες μας, την παράδοσή 
μας, τους προγόνους μας, την Εκκλησία μας. Το ελληνορθόδοξο φρόνημα των 
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προγόνων μας ήταν η πηγή του ηρωϊσμού και της αυτοθυσίας τους. Τυχόν 
αποδυνάμωση του φρονήματος αυτού, θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στην 
ιστορική συνέχεια και συνοχή μας.

Στην καλλιέργεια αυτού του φρονήματος και στη συναίσθηση των ευθυνών 
μας απέναντι  στην παράδοση και στις αξίες μας, στοχεύει και ο διαγωνισμός 
της Μητροπόλεώς μας. Ο στόχος αυτός δεν οδηγεί στην απομόνωσή μας. 
Αντίθετα, συμβάλλει και στη συναδέλφωση όλων των λαών, στην ειρηνική 
συνύπαρξη όλων των ανθρώπων, που είναι και γενικότεροι στόχοι της παιδείας 
μας. Λαοί που αισθάνονται τη σιγουριά και την πληρότητα της ιστορικής 
και εθνικής τους συνέχειας και ιδιαιτερότητας, λαοί που έχουν συνείδηση 
της εθνικής τους ταυτότητας και την βιώνουν στην πράξη, έχουν και 
αυτοπεποίθηση. Μπορούν τότε να κτίζουν γέφυρες και να ανοίγουν δρόμους 
προς τους άλλους.

Φέτος συμμετείχαν στον διαγωνισμό μας 62 μαθητές. Λίγοι σχετικά, χωρίς 
να σημαίνει ότι τα κριτήριά μας είναι ποσοτικά. Θα ήθελα, όμως, με λύπη 
να παρατηρήσω, πως από τα δύο μεγαλύτερα Λύκεια της πόλης μας είχαμε 
πολύ πενιχρή συμμετοχή. Από το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, πήραν μέρος 
στον διαγωνισμό δύο μόνο μαθητές, ενώ από το αρχαιότερο και μεγαλύτερο 
σχολείο μας, το Α΄ Λύκειο υπήρξαν μόνο τέσσερις συμμετοχές. Δεν ξέρω ποιοι 
ευθύνονται γι’ αυτό. Οι μαθητές; Οι διδάσκοντες καθηγητές; Η διεύθυνση; 
Είναι αμέλεια; Είναι απαξιωτισμός; Είναι υπόσκαψη του διαγωνισμού;  

Επαινετή, ξεχωριστά, η προσπάθεια του Γυμνασίου-Λυκείου Πολεμίου. Τα 
τελευταία τρία χρόνια μαθητές του είναι μέσα στους βραβευομένους. Πήραν 
μάλιστα, πέρσι το Α΄ βραβείο. Φέτος το δεύτερο.

Ευχαριστώ, θερμά, όλους εκείνους, οι οποίοι αναμίχθηκαν στη διαδικασία 
του διαγωνισμού μας, θυσιάζοντας από τον χρόνο τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ 
τον Β.Δ. Α΄ στο Λύκειο Κύκκου Πάφου κ. Ξένιο Παναγή, που ήταν η ψυχή της 
όλης προσπάθειας. Ευχαριστώ και τις κυρίες Σοφία Αθηνοδώρου και Κυριακή 
Λάμνισου, οι οποίες μαζί με τον κ. Ξένιο Παναγή κι εμένα αποτέλεσαν την  
κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού. 

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται και στις κύριες Αγγελική Σμυρλή και 
Ουρανία Ζαχαρία, που για 11η συνεχή χρονιά διόρθωσαν και αξιολόγησαν τα 
δοκίμια. 
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Όλοι εργάστηκαν αφιλοκερδώς. 

Συγχαίρω τα παιδιά που πήραν μέρος στον διαγωνισμό και ιδιαίτερα 
αυτούς που βραβεύονται ή επαινούνται, και που είναι:

•	 Κελεκίδου Ελευθερία, Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου, Α’ Βραβείο.
•	 Βασιλείου Βασιλική, Γυμνάσιο- Λύκειο Πολεμίου, Β’ Βραβείο.
•	 Γιαννακίδου Βασιλική, Λύκειο Κύκκου Πάφου, Γ’ Βραβείο.
•	 Αριστείδου Ευφροσύνη, Λύκειο Αγ. Χαραλάμπους, Έμπας, Έπαινος.
•	 Γεωργιάδη Ήρα, Λύκειο Κύκκου Πάφου, Έπαινος.
•	 Αντωνίου Ρίτσα, Γυμνάσιο – Λύκειο Πολεμίου, Έπαινος. 

Ευχαριστώ και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας.    

Διακρίνονται: Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου με τον Μητροπολίτη Πάφου. 
Αριστερά του Μακαριωτάτου, ο επαρχιακός επιθεωρητής κ. Στέλιος Θεοφίλου. 

Αριστερά μας ο κ. Ξένιος Παναγή "η ψυχή της όλης προσπάθειας". 
Στο βάθος διακρίνεται η ψηφιδωτή παράσταση της Ι.Μ.Πάφου, 

η οποία παρουσιάζει τον Απόστολο Παύλο να λέγει προς τον μάγο Ελύμα: 
"καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ"(Πρ. ιγ΄6-12).



O ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ

«Όπου και να σας βρίσκει το κακό αδελφοί
όπου και να θολώνει ο νους σας, 

μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό και
μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη»

 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ».

F
ΣΤΑΥΡΟΥ Χ. ΣΤΑΥΡΟΥ, 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Π Α Ρ Ν Α Σ Σ Ο Σ»

Και ο Κ. Π. Καβάφης για τον Παπαδιαμάντη: «Ἡ κορυφὴ τῶν κορυφῶν». 
Αλάλητο δέος συνέχει την καρδιά μας στην ωραία αυτή αποψινή βραδιά 

της θαλασσοφίλητης Σκιάθου, το οποίο μάς ανάγει σε μια πνευματική 
μεταρσίωση, γιατί βιώνουμε παράλληλα την αόρατη παρουσία τοὺ αγίου 
των ελληνικών γραμμάτων Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Οι γαλανοί της 
σκιαθίτικης θάλασσας κυματισμοί, η απαλότητα και η ελκυστικότητα του 
φυσικού της περιβάλλοντος, στη σκέψη και στη φαντασία τού ευαίσθητου 
και μελίρρυτου παιδιού της, πλημμύρισαν τον πυρήνα της ύπαρξής του και 
μετουσιώθηκαν σε ηδύπνοα και λογοτεχνικά κείμενα. Έγιναν στίχοι, έγιναν 
ποίημα, μυθιστόρημα, διήγημα, ύμνοι λατρείας  προς τον Χριστό και τα Θεία. 
Και το σπουδαιότερο είναι ότι η θελκτική του γραφίδα, κατά ένα μυσταγωγικό 
τρόπο, τα μεταγγίζει  δημιουργικά  και ηθοπλαστικά  στις δικές μας ψυχές.  
Μας μεταγγίζουν συγκινησιακά  και μας κάνουν να νιώθουμε ότι είμαστε 
γέννημα και θρέμμα αυτού του πανέμορφου και «ρόδινου νησιού»!

 Κι εμείς τι να πούμε!  Ευρισκόμενοι μπροστά στον θελκτικό ωκεανό της 
πνευματικής δημιουργίας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη διερωτώμεθα σε 
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ποιο «βάθος νὰ ἐπαναγάγουμε ἑαυτούς, ποῦ καὶ πῶς νὰ χαλάσωμεν τὰ δίκτυα 
ἡμῶν εἰς ἄγραν» (Λουκ.5,4), προκειμένου να εκθέσουμε το εκπληκτικό 
λογοτεχνικό του έργο και το κάλλος αυτού! Ανέκφραστο δέος, λοιπόν, μας 
συνέχει. Μας  παρωθεί και μας παρηγορεί, μόνο, η σκέψη, από την παράλληλη 
στάση του ίδιου, με την ταπεινή προσευχή του στην απεραντοσύνη του θείου 
μεγαλείου. Όμοια κι εμείς εδώ, (μακριά από βλάσφημη σύγκριση), ταπεινοί 
μελετητές και θαυμαστές της δημιουργικής και τόσο θελκτικής γραφής 
του Παπαδιαμάντη, εξαιτούμαστε ταπεινά τη συγκατάβασή του στη φτωχή 
γραφίδα μας.

Τι πιο αυθεντικό από του ν’ ακούσουμε τον ίδιο τον Παπαδιαμάντη,  
σ’ ένα σύντομο αυτοβιογραφικό σημείωμα;  Πρωτοδημοσιεύτηκε απ’ τον 
Γιάννη Βλαχογιάννη στο τεύχος της «Πολιτείας» το 1925. Αναδημοσιεύτηκε 
από τον Οctave  Merlier στα 1934.    

«Ἐγεννήθην ἐν Σκι ά θῳ, τῇ 4ῃ  Μαρτίου 1851. Ἐβγῆκα ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν 
Σχ.[ολεῖον] εἰς τὰ 1863, ἀλλὰ μόνον τὸ 1867 ἐστάλην εἰς τὸ Γυμνάσιον 
Χαλκίδος, ὅπου ἤκουσα τὴν Α΄καὶ Β΄τάξιν. Τὴν Γ΄ ἐμαθήτευσα εἰς Πειραιᾶ, εἶτα 
διέκοψα τὰς σπουδὰς μου, κι ἔμεινα εἰς τὴν πατρίδα. Κατὰ Ἰούλιον τοῦ 1872 
ἐπῆγα εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος χάριν προσκυνήσεως, ὅπου ἔμεινα ὀλίγους μῆνας.  
Τῷ 1873 ἦλθα εἰς Ἀθήνας κι ἐφοίτησα εἰς τὴν Δ΄ τοῦ Βαρβακείου. Τῷ 1874 
ἐνεγράφην εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολήν, ὅπου ἤκουσα κατ’ ἐκλογὴν ὀλίγα 
μαθήματα φιλολογικά, κατ’ ἰδίαν δὲ ἠσχολούμην εἰς τὰς ξένας γλώσσας.

Μικρὸς ἐζωγράφιζα Ἁγίους, εἶτα ἔγραφα στίχους, κι ἐδοκίμαζα νὰ 
συντάξω κωμῳδίας. Τῷ 1868 ἐπεχείρησα νὰ γράψω μυθιστόρημα. Τῷ 1879 
ἐδημοσιεύθη ἡ «Μετανάστις», ἔργον μου, εἰς τὸν Νεολόγον Κωνσταντι-
νουπόλεως. Τῷ 1881 ἓν θρησκευτικὸν ποιημάτιον εἰς τὸ περιοδικὸν Σωτήρα. 
Τῷ 1882 ἐδημοσιεύθη[σαν] «Οἱ Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν» εἰς τὸ Μὴ Χάνεσαι. 
Ἀργότερα ἔγραψα περὶ τὰ ἑκατὸν διηγήματα, δημοσιευθέντα εἰς διάφορα 
περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδας».

       Α.Π.[απαδιαμάντης]

Κατ’ αρχάς, θαυμάζομε και τιμούμε, «ποτὲ ἀπό τὸ χρέος μὴ κινοῦντες», 
όλους εκείνους, οι οποίοι ποικιλοτρόπως πρόσφεραν και προσφέρουν στην 
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πατρίδα. Και ο Παπαδιαμάντης υπήρξε ένα πνευματικό κεφάλαιο για την 
πατρίδα∙ σηματωρός και  φρυκτωρός∙ από τα πνευματικά του ύψη, στα οποία 
ζούσε συνεχώς, εξέπεμψε και εκπέμπει αενάως, με τρόπο έμμεσο, αλλά συνάμα 
και τόσο λαμπρό τον γόνιμο διδακτικό του λόγο. Λαοί που δεν συντηρούν 
στη μνήμη τους την ιστορία τους, και ο Παπαδιαμάντης είναι ένα  πολυτίμητο 
κεφάλαιο της πνευματικής μας ιστορίας, κινδυνεύουν να αλλοτριωθούν, να 
χάσουν τη φυσιογνωμία τους στο βάθος του χρόνου.

Αγρυπνούσε με τον λύχνο του για να φέγγει μέσα στη νύχτα της Ελλάδας, 
σαν άστρο. Η φωνή του Γένους κ’ η ύπαρξή του σμίγανε μυστικά, ένα με 
τη ρωμαίικη θάλασσα, με τα βουνά και με τους ανθρώπους, πεθαμένους, 
ζωντανούς κι αγέννητους στην εμφύλια γη του. Κι ακόμα, κάτι βαθύτερο, 
ανείπωτο και κρυφό, που ανέβαινε στα μάτια του σαν το «ἤπιο δάκρυ» των 
μεγάλων ασκητών. Ο καθένας μετουσιώνει με τον δικό του ξέχωρο τρόπο  
την πρόσκαιρη ζωή.  

Υπήρξαν κι εκείνοι, που ενόσω ζούσε, ήταν φειδωλοί σ’ έναν καλό 
λόγο∙ ελάχιστοι, βέβαια, φοβούμενοι μήπως και τους αφαιρούσε κανένα 
δαφνόφυλλο, ενώ μετά τον θάνατό του, τους περίσσευαν τα εγκώμια και για 
τον ίδιο και για το έργο του. Εκατόν επτά περίπου χρόνια από τον θάνατό  
του, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης «περνώντας μέσα ἀπό τὶς θύελλες τῆς 
ἱστορικῆς ζωῆς τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, φθάνει ὡς ἐμᾶς, αὐτὸ τὸ «σκοτεινὸ 
τρυγόνι» τῆς Ἑλλάδας, κρατώντας στὸ ράμφος του χλωρὸ τὸν καρπὸ τοῦ 
πνεύματος, ποὺ εἶναι τῆς ἀθανασίας τῆς τέχνης ὁ ἀμάραντος βλαστός». 
(ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  ''ΕΥΘΥΝΗ'')

Από δυο ακένωτες και ζωογόνες πηγές αντλεί το δροσερό νερό των 
διηγημάτων του  ο Παπαδιαμάντης. Η μια είναι η νοσταλγία της  Σκιάθου 
και η άλλη είναι η έντονη χριστιανική του πίστη, η λατρεία του προς την 
τελετουργική  Βυζαντινή παράδοση. Η θρησκευτική ευλάβεια και η Βυζα- 
ντινή μελωδία, η έντονη λατρεία της φύσης,  διάχυτα στο έργο του‧ τα υπο- 
γραμμίζει ο ίδιος λέγοντας: 

«Τὸ ἐπ’ ἐμοί, ἐνόσω ζῶ καὶ ἀναπνέω καὶ σωφρονῶ, δὲν θὰ παύσω 
πάντοτε, ἰδίως δὲ, κατὰ τὰς πανεκλάμπρους ταύτας ἡμέρας, νὰ 

ὑμνῶ μετὰ λατρείας τὸν Χριστόν μου, νὰ περιγράφω μετ’ ἔρωτος 
τὴν φύσιν καὶ νὰ ζωγραφῶ μετὰ στοργῆς τὰ γνήσια ἑλληνικὰ ἤθη».
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Σκέψη λεπτότατη και με μοναδική αυθεντικότητα στην έκφραση, βγαλμένη 
απ’ της Εκκλησίας τον υμνολογικό πλούτο κι απ’ τη λαϊκή σκιαθίτικη λαλιά. 
Και ο Ηλίας Βενέζης που αισθανόταν τη μεγάλη σπίθα του λογοτεχνικού 
ταλέντου του Παπαδιαμάντη, γράφει: «Τὸ δῶρο τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἦταν μέσα  
του ἦταν νὰ τὸ ἀφήσει στους ἀνθρώπους». 

Το έργο του ζει και θα ζήσει, όσο υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν και 
αισθάνονται το ωραίο σε οποιανδήποτε μορφή. Στην πλούσια αλληλογραφία 
του  ο Παπαδιαμάντης με αποδέκτες τον πατέρα του το πιο πολύ, τ’ αδέρφια 
του, τον Βλαχογιάννη κι άλλους, σε μια επιστολή του, στις 18 Απριλίου 1874 
στον πατέρα του, απελευθερώνει όλο τον λυρισμό του, σ’ ένα καταπληκτικό 
ποίημα για τη μάνα του, με τίτλο: «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ», στο οποίο 
τα δάκρυά του αρδεύουν όλο του το είναι. Το παραθέτουμε με συγκίνηση, 
αφού μας εκφράζει όλους τόσο πολύ!
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Μάννα μου, εγώ ’μαι τ’ άμοιρο, το σκοτεινό τρυγόνι
όπου το δέρνει ο άνεμος, βροχή που το πληγώνει.

Το δόλιο! όπου κι αν στραφεί κι απ’ όπου κι αν περάσει,
δεν βρίσκει πέτρα να σταθεί κλωνάρι να πλαγιάσει.

Εγώ βαρκούλα μοναχή, βαρκούλ’ αποδαρμένη
μέσα σε πέλαγο ανοιχτό, σε θάλασσ’ αφρισμένη,

παλεύω με τα κύματα χωρίς πανί, τιμόνι
κι άλλη δεν έχω άγκυρα πλην την ευχή σου μόνη.

Στην αγκαλιά σου τη γλυκειά, μανούλα μου, ν’ αράξω
μεσ’ στο βαθύ το πέλαγο αυτό πριχού βουλιάξω.

Μανούλα μου, ήθελα να πάω, να φύγω, να μισέψω
του ριζικού μου από μακριά τη θύρα ν’ αγναντέψω.

Στο θλιβερό βασίλειο της Μοίρας να πατήσω,
κι εκεί να βρω τη μοίρα μου και να την ερωτήσω.

Να της ειπώ: είναι πολλά, σκληρά τα βάσανά μου,
ωσάν το δίχτυ που σφαλνά θάλασσα, φύκια κι άμμο.
Είναι κι η τύχη μου σκληρή, σαν την ψυχή τη μαύρη
π’ αρνήθηκε την Παναγιά κι οπ’ έλεος δεν θα ’βρει.

Κι εκείνη μ’ αποκρίθηκε κι εκείνη απελογήθη:
«Ήτο ανήλιαστη, άτυχε, η μέρα που ’γεννήθης·
άλλοι επήραν τον ανθό και συ τη ρίζα πήρες,

όντας σε έπλασ’ ο Θεός δεν είχε άλλες μοίρες».

Έχουν αδειάσει πολλά δοχεία μελάνης γύρω από τον Παπαδιαμάντη 
ως άνθρωπο, δημοσιογράφο, διηγηματογράφο, ποιητή, μεταφραστή. Εμείς 
επιλέξαμε, μέσα από αρχεία δικά μας και άλλα, να σταθούμε στα πιο χα-
ρακτηριστικά γεγονότα και στις πιο αξιόλογες κριτικές αποτιμήσεις. 

 Η ημερήσια εθνική εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ», 13 Μαρτίου 1908, φιλοξενεί 
χρονογράφημα για τη φιλολογική εορτή που θα γινόταν το βράδυ της 
ίδιας ημέρας στον Φιλολογικό Σύλλογο «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», προς τιμή του 
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διηγηματογράφου Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Στην εορτή παρέσχε την 
προστασία της και η Α.Υ. η πριγκίπισσα Μαρία. Το κοινό των Αθηνών 
έδειξε μεγάλη ανταπόκριση στην πρόσκληση. Η ιδέα της εορτής ερρίφθη  
και επραγματοποιήθη από τους ολίγους, οι οποίοι παρακολούθησαν τη 
λογοτεχνική παραγωγή του Παπαδιαμάντη και έκριναν ότι είχαν καθήκον να 
δώσουν μίαν ένδειξη τιμής στον συγγραφέα, στον οποίον οφείλουν  τόσες 
ευγενείς πνευματικές ανατάσεις και απολαύσεις. Ο χρονογράφος, επί τη 
ευκαιρία, έκανε ευθεία αναφορά στην αδιαφορία της πολιτείας απέναντι στους 
πνευματικούς ανθρώπους, λέγοντας πως είναι επόμενο να μην γνωρίζουν οι 
ξένοι τους νεότερους Έλληνες συγγραφείς, αφού δεν τους γνωρίζουν οι ίδιοι 
οι Έλληνες και συμπλήρωσε ότι σε κάθε  άλλη χώρα  ο Παπα-διαμάντης θα  
ήταν ο ευνοούμενος της εκλεκτής μερίδας της κοινωνίας, και τα έργα του θα 
ήταν γνωστά και αγαπητά σ' όλους, αφού με τόση ποίηση και με τόση αλήθεια 
εξεικόνισε τα αισθήματα και τα ήθη.

Στη συνέχεια, περιέγραψε μία από τις διάφορες τυχαίες συναντήσεις 
του Παπαδιαμάντη με τον τραπεζίτη Συγγρό, ο οποίος «οὐδὲ κατ’ ὄνομα 
ἐγνώριζεν ἕνα τόσον καλὸν συγγραφέα∙ τὸν ἐξέλαβε δὲ ὡς ζητιάνον». 

Παρουσιάστηκε τότε, μια ευκαιρία για να εκδοθούν τα έργα του 
Παπαδιαμάντη από τη «Μαράσλειο Βιβλιοθήκη», αλλά αυτή «ἔπεσεν εἰς τὰ 
χέρια διαφόρων Μανδαρίνων, οἵτινες ἐφρόντισαν πρωτίστως διὰ τὰ γένεια 
των καὶ τὰ γένεια τῆς κλίκας των»  κατά την ίδια εφημερίδα.

Το περιοδικό «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ», Μάρτιος 1908, φιλοξενεί κείμενο 
του Καμπούρογλου με τίτλο «Ἡ εἰκοσιπενταετηρὶς τοῦ Παπαδιαμάντη».  
Ο αρθρογράφος τον χαρακτηρίζει ως «ἕνα ἀπὸ τοὺς ἐπισημοτέρους ἐργάτας 
τῆς ἑλληνικῆς λογοτεχνίας» και κάνει μια μικρή περιγραφή  της  εορτής με 
σύντομα αποσπάσματα των ομιλιών.

Ο Δημ. Κακλαμάνος μίλησε πρώτος, εύγλωττος όπως πάντοτε. Ζωγρά-
φισε τον άνθρωπο: «Γαλήνη, ἠρεμία ἀπόλυτος τὸν περιβάλλει. Ἡ κοινοφημία  
τοῦ εἶναι ἀδιάφορος. Καὶ τὴν πραγματικὴ καὶ φυσικὴ μετριοφροσύνη του  
δὲν τὴν ταράσσει οὔτε ὁ ἔπαινος, οὔτε ἡ ἀδικία, οὔτε ἡ ἄγνοια. Ἡ φιλοσοφία 
τῆς ζωῆς του εἶναι ὁ στωικισμός. Δὲν ὀργίζεται οὔτε ἐναντίον τῆς ζωῆς οὔτε 
ἐναντίον τοῦ κόσμου∙ ζῇ τὴν ἁπλῆν ἀλλὰ σταθερὰν εὐτυχίαν τῶν ὀλιγαρκῶν». 
Και δια το έργον του είπεν: «Ὁ Παπαδιαμάντης φέρει εἰς τὸν ναὸν τῆς 
γνησίας ἑλληνικῆς ψυχῆς τὰ δῶρα ἀφελοῦς χάριτος, ἁπλότητος, μέσα εἰς 
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τὴν ὁποίαν ἀπηχοῦν αἱ θλίψεις καὶ αἱ χαραὶ τῶν πολλῶν, φυσικοῦ τινος καὶ 
ἀβιάστου θελγήτρου. Τὸ ἔργο του στολίζει ἡ χάρις, ἡ ὁποία ἐνίοτε εἶναι πλέον 
εὔμορφη καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν εὐμορφίαν, ὅπως εἶπε καὶ ὁ ποιητὴς Ἀριστομένης 
Προβελέγγιος». 

Μετά από τον Δημ. Κακλαμάνο, ο ποιητής Προβελέγγιος απήγγειλε 
ωδή προς τον Έλληνα καλλιτέχνη και έπειτα ο Νιρβάνας παρουσίασε με την 
εκλεκτή τέχνη του τον κόσμο που κλείει μέσα του το έργο του  Παπαδιαμάντη 
λέγοντας: «Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Παπαδιαμάντη! Νὰ ἕνας κόσμος ἐξαιρετικός.     
Δὲν γνωρίζω ἀκόμα νεοελληνικὸ ἔργο, στὸ ὁποῖο νὰ κινοῦνται μέσα του 
ἀληθινότεροι καὶ ζωντανότεροι ἄνθρωποι. Ἡ πινακοθήκη του εἶναι ἀπέραντη. 
Καὶ ὅταν τοὺς πλάττει μὲ τὴν φαντασίαν του, εἶναι ἄνθρωποι μὲ σάρκα καὶ 
ὀστᾶ. Εἶναι φίλοι του, γνώριμοί του, ἄνθρωποι που νομίζεις πὼς ἂν τοὺς 
συναντήσεις  στὸν δρόμον θὰ τοὺς φωνάξεις μὲ τὸ μικρὸ τους ὄνομα».

Μετά τον Νιρβάνα, η Θεώνη Παππά διάβασε ένα διήγημα του Παπα-
διαμάντη «Ἔρωτας στὰ χιόνια», ο δε Φ. Πολίτης απήγγειλεν ένα παλαιόν 
ποίημα του ιδίου «Ἡ κοιμάμενη Βασιλοπούλα». Ο Νώντας Δεληγιώργης, στην 
εφημερίδα «ΝΕΟΝ ΑΣΤΥ» 13 Μαρτίου 1908, γράφει: «Δὲν γνωρίζω κανένα 
Ἕλληνα ἤ ξένον, ὅστις νὰ ἔγραψε μὲ ἁπλούστερον τρόπον ἁπλούστερα 
πράγματα. Αὐτὴ ἡ ἰδία ταπεινότης, τὴν ὁποίαν μεταφέρει εἰς τὰ διηγήματά 
του, ἡ ἁπλοϊκότης, ἥτις καὶ μὲ αὐτὸν ἀκόμη τὸν ἀγνωστικισμὸν του 
παραμένει βιβλική, προσδίδει, νομίζω, εἰς τὸν Παπαδιαμάντην τὴν ἀμίμητον 
αὐτὴν ποιότητα». Η ίδια εφημερίδα, τη 14ην Μαρτίου 1908, γράφει με τίτλο 
«Mιὰ φιλολογικὴ ἑορτή» παραθέτοντας αποσπάσματα των ομιλητών που 
ανέφερα πιο πάνω, για τους διοργανωτές και τη μεγάλη επιτυχία της εορτής. 
Η εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» 14 Μαρτίου 1908, με τον τίτλο «Ἡ χθεσινὴ προεσπερίς», 
έκανε αναφορά στο πνεύμα της εορτής, εξαίροντας την προσωπικότητα τού 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

 Ο αρθρογράφος αναφέρθηκε στους δύο ομιλητές, τον Δ. Κακλαμάνο 
και τον Π. Νιρβάνα λέγοντας για τον πρώτο: «ἐπροχώρησεν εἰς τὸν   
χαρακτηρισμὸν τοῦ Παπαδιαμάντη, τὸν ὁποῖο διέγραψε μὲ λεπτότητα πολλὴν 
καὶ μὲ τὴν ἰδιάζουσαν εἰς τὸ ὕφος του χάριν. Ἐπέτυχε δέ, ἰδιαιτέρως, εἰς τὴν 
παρομοίωσιν τοῦ Ἕλληνα διηγηματογράφου πρὸς τὸν Μάξιμον Γόρκυ, ὅσον 
ἀφορᾷ  εἰς τὰ πρόσωπα τῶν ἡρῴων του, τὸ ταπεινὸν περιβάλλον αὐτῶν  καὶ 
τὴν πρωτογενῆ ἁπλότητα τῶν αἰσθημάτων των». Γιὰ τὸν δεύτερον ὁμιλητήν, 
τὸν Π. Νιρβάνα εἶπε: «Ὡμίλησε διὰ τὸν Παπαδιαμάντη, τὸν φανατικὸν 
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χριστιανόν, τὸν ψάλτην εἰς τὸ ἐρημικὸ ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Ἐλισσαίου, τὸν 
λάτριν τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ ὡραίου ἐν τῇ φύσει, τὸν ἔκθαμβον πρὸ τοῦ κάλλους 
τῶν ἀρχαιοτήτων τοῦ Σουνίου καὶ ἐκδηλοῦντα τὸν θαυμασμὸν του μὲ ἓν 
βαθύτατον σταυροκόπημα».

Στις 15 Μαρτίου 1908, η εφημερίδα «Νέον Ἄστυ», πέραν από τα κολακευ-
τικά για τον Παπαδιαμάντη σχόλια, γράφει ένα απόσπασμα με ιδιαίτερη 
διαχρονική αξία: «Ἀγνοοῦν πολλοὶ ἐξ ἡμῶν ὅτι μέτρον τοῦ πολιτισμοῦ  ἑνὸς 
τόπου δέν εἶναι τὸ χρῆμα, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα καὶ ὅτι ἐκείνη εἶναι πεπολιτισμένη 
κοινωνία, ἡ ὁποία ἐνδιαφέρεται εἰλικρινῶς διὰ τὰ γράμματα καὶ τὰς τέχνας».

Ανάγλυφο το ήθος ενός ανθρώπου, ένυλο, μέσα από τις καθημερινές 
συμπεριφορές του αποκαλύπτεται, γιατί είναι το αληθινό, το γνήσιο φανέρωμά 
του από όποια εξάλματα φιλολογικά, θεωρητικά. Ο Παπαδιαμάντης, αληθι-
νός πνευματικός δημιουργός, έμοιαζεν, όπως όλοι οι αληθινοί, ευγενικοί 
δημιουργοί, με τα δέντρα τα πολύχυμα και πολύκαρπα, τα οποία προσφέρουν 
τους καρπούς τους πλουσιοπάροχα και τους αφήνουν να πέσουν στη γη, κάτω 
από τον καυτερό καλοκαιριάτικο ήλιο, αδιάφορον, αν ο διαβάτης θα θελήσει 
να δροσίσει τα διψασμένα του χείλη με τον χυμό τους.

Έζησε, έγραψε και έφυγε ολιγόλογος, μα και τόσο περήφανος στην 
ταπεινότητά του. Προσωπικά, είχε ο ίδιος συνείδηση της αξίας του∙ είχε όμως 
την απλότητα, την ειλικρίνεια και την ταπεινοφροσύνη, που αρμόζει σ’ έναν 
αληθινό χριστιανό, όπως ήταν ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

Ο Γιώργος Σεφέρης γράφει για τον Παπαδιαμάντη: « Ὁ Μακρυγιάννης 
εἶναι ὁ πιὸ σημαντικὸς πεζογράφος τῆς νέας ἑλληνικῆς Λογοτεχνίας, ἄν 
ὄχι ὁ πιὸ μεγάλος, γιατὶ ἔχομε τὸν Παπαδιαμάντη». Είναι χαρακτηριστική 
η απάντησή του, όταν ρωτήθηκε,  αν μοιάζει με κάποιο μεγάλο συγγραφέα. 
«Ἀλλ’ ἐγὼ σοὶ λέγω ὅτι ὁμοιάζω μὲ τὸν ἑαυτόν μου». Και στη γιορτή που 
έγινε προς τιμήν του στον «Παρνασσό» στις 13 Μαρτίου 1908, όπως εκτενώς 
αναφέρθηκε παραπάνω, ο ίδιος δεν θέλησε να παραστεί. Χαρακτηριστική, 
επίσης, η απάντησή του απέναντι στον εργοδότη του, ο οποίος, εκτιμώντας 
τη μεταφραστική και άλλη προσφορά τού Παπαδιαμάντη, του πρότεινε 
δελεαστική αμοιβή, την οποία όμως απέρριψε, αρκεσθείς στα λιγότερα.

Η γνωριμία του με τον Βλάση Γαβριηλίδη, δημοσιογράφο και εκδότη της 
εφημερίδας «Ακρόπολη» δεν του άλλαξε τη ζωή, παρά τη μεγάλη αμοιβή, 
γιατί ζούσε πάντοτε απλά και ταπεινά. Έβρισκε ευχαρίστηση και πνευματικό 
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καταφύγιο στην ψαλτική, η οποία τον ανέβαζε στις αιθέριες σφαίρες του Θείου 
και στον βίο του μοναστηριού του Αγίου Όρους. Εκεί κατέφευγε  κάποτε, για 
να ξεκουραστεί και να ανανεωθεί πνευματικά, μέσα στο γνώριμο της ψυχής 
του περιβάλλον. Εκεί, είδε αναρτημένη σ΄ ένα  Μοναστήρι τη φιλοσοφημένη 
φράση:

«ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΗιΣ, ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ,
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΗιΣ, ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΗιΣ».

 Είναι ένα απόφθεγμα που τον συγκίνησε πάρα πολύ γιατί, όντως, 
περιέχει μεγάλο βάθος και περιεχόμενο, και το οποίο για να γίνει βίωμα 
προϋποθέτει στέρεη πίστη και σταθερές αξίες. 

Στη χαμοζωή του Ψυρρή, κοντά στο Μοναστηράκι και στο εκκλησάκι 
του Αγίου Ελισσαίου, όπου έψελνε ο Παπαδιαμάντης, νοσταλγούσε τη μικρή 
του πατρίδα. «Ὦ! Ἀς ἤμην ἀκόμη καὶ βοσκὸς εἰς τὰ ὄρη!». Έτσι τελειώνει το 
διήγημά του «Ὄνειρο στὸ κῦμα».  Ο βαθύτατος αυτός πόθος για τη Σκίαθο 
τον έκανε να αποχαιρετήσει  την Αθήνα, και να οδηγήσει νοσταλγικά τα 
βήματά του στο πολυπόθητο σπίτι του, στο γαλάζιο νησί του, για να κοιμηθεί 
«τὸν ὕπνον τοῦ δικαίου», ήσυχα, γαλήνια και διακριτικά,  όπως έζησε. 

 Οι σύγχρονοι και εκλεκτοί φίλοι του Παπαδιαμάντη, δεν έδειξαν κατά 
που θα ’πρεπε την ευαισθησία τους στα «προθανάτια» του τραγικού εκείνου 
πλάσματος. «Μὲ ἕξ χιλιάδας δραχμὰς διετηρήθην ἐγὼ εἰς Ἀθήνας ἐπὶ δέκα 
ἔτη, πότε νηστικὸς καὶ πότε χορτάτος», γράφει ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης. 
 Η φτώχια  συνταιριάστηκε με τ’ όνομά του στην ελληνική λογοτεχνία. Απ’ το 
«Μοιρολόγι τῆς φώκιας» είναι οι περίφημοι, σκαλισμένοι στην προτομή του 
στη Σκιάθο, στίχοι: «Σαν νάχαν ποτέ τελειωμό/ τα πάθια κι οι καημοί του 
κόσμου». («Πατρίς» 13 του Μάρτη 1908).

Πέρασαν τρία χρόνια περίπου, αφ’ ότου άφησε πίσω του την πρωτεύουσα,  
και γύρισε στη Σκίαθο, για να κοιμηθεί στο πολύνοστο νησί του. Με τον 
τίτλο «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης», το περιοδικό «Παναθήναια» έγραψαν: 
«Τὰ Παναθήναια» πενθοῦν γιὰ τὸν χαμὸ μιᾶς ἁγνῆς ἑλληνικῆς ζωῆς, ὅπου 
γιὰ δέκα χρόνια τοὺς ἔδινε τὴν ἐκλεκτὴν κι εὐγενικὴν του ἐργασίαν, ἄξιαν 
νὰ θεμελιώσῃ ἕνα πλούσιον παλάτι, μὰ ποὺ κατώρθωσε μονάχα νὰ χτίσῃ 
ἕναν τιμημένον τάφον. Τὶ τὸν ἔμελλεν ἡ ζωή; Ἦταν γι’ αὐτὸν τὸ μονοπάτι τοῦ 
ὀνείρου. Ξεκίνησε συντροφεμένος ἀπὸ τὴν πίκρα τοῦ κόσμου καὶ ἀπὸ τὴν 
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ἐκτίμηση ὀλίγων ἀνθρώπων – αὐτὴ ἦταν ἡ μοῖρά του – γιὰ τὸ μακρινὸ ταξίδι 
ποὺ τὸ μελετοῦσε φεύγοντας ἀπὸ ’δῶ, ὅπου πιὰ δὲν θὰ ξαναφανῇ ἀνάμεσά 
μας ἡ ἄσπιλη, ἡ προφητικὴ μορφή». 

Ο Ελληνιστής Octave Merlier γράφει για τον θάνατο του Παπαδιαμάντη 
μια λιτή και συγκινητική σελίδα, με όλη τη θρησκευτική ατμόσφαιρα των 
τελευταίων του στιγμών, στην οποία εμφαίνεται η βαθιά του αγάπη προς τη 
βυζαντινή μας υμνολογία και η πνευματική του μεταρσίωση προς τα Θεία.  

« Ἦταν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἀνήμερα τῆς Πρωτοχρονιᾶς. Θέλησε νὰ ση- 
κωθεῖ. Δὲν βρῆκε τὴ δύναμη, καὶ τὰ μάτια του γέμισαν δάκρυα. Τὴ νύχτα, 
ζήτησε ἀπὸ τὶς ἀδελφὲς του κάποιο βιβλίο. Αὐτό ποὺ τοῦ ἔφεραν δὲν ἦταν 
αὐτὸ ποὺ ζητοῦσε. Τὶ ἦταν;  Ὁ Ὅμηρος, τὰ Εὐαγγέλια, ὁ Θουκυδίδης, ὁ 
Σαίξπηρ;... (Στο κείμενο δεν διασώζεται ο τίτλος του βιβλίου, αλλά  πιστεύουμε 
ότι είναι το Ψαλτήρι ή κάποιο άλλο υμνολογικό της Εκκλησίας μας). 
Αὐτὸ τὸ βιβλίο, ποὺ στὶς στερνὲς ἐκεῖνες ὧρες τὸν εἶδαν νὰ τὸ θωπεύει σὰν 
τυφλός, ἀδύναμος καὶ νὰ τὸ κρατεῖ ἀκόμα στὰ πυρετικὰ του χέρια, τὸ μικρὸ 
τομίδιο! Εἶπε στὶς ἀδελφὲς του καὶ στοὺς φίλους του νὰ τὸν ἀφήσουν, καὶ 
γυρνώντας πρὸς τὸν τοῖχο, ἄρχισε νὰ ψέλνει χαμηλόφωνα τὸ δοξαστικὸ τῆς 
ἐνάτης ὥρας τῶν Θεοφανείων: 

«Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην τὴν ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ 
Δεσπότου... ἔπαρον ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς αὐτόν, Βαπτιστά...».

 Στη μία μετά τα μεσάνυχτα, οι αδελφές του τον βρήκαν  με τα μάτια 
κλειστά... παγωμένο.  

Τον έθαψαν την άλλη μέρα,  στις 3 Ιανουαρίου του 1911»... σύμφωνα με 
την εκκλησιαστική μας τάξη... με απλότητα και ταπεινοφροσύνη...  αρετές με 
τις οποίες έζησε σ' όλη την τλήμονα ζωή του!

Ο Κωστής Παλαμάς στην «Ακρόπολη», 4 Ιανουαρίου 1911, γράφει  
μεταξύ άλλων, ένα στίχο λυπητερό, της δικής του ποιητικής παραγωγής, ο 
οποίος έχει μεγάλη συμπύκνωση:

«T’ ἀηδόνια αὐτὰ ποὺ κελαϊδούν, μοῦ φαίνονται πὼς κλαῖνε».

Στην εφημερίδα «ΚΑΙΡΟΙ» του 1911 ο αρθρογράφος, αφού χαρακτήρισε 
τον Παπαδιαμάντη γίγαντα της τέχνης, μεταξύ άλλων γράφει: «Εἶναι ὁ κατ’ 
ἐξοχὴν ψυχογράφος, ὁ κατ’ ἐξοχὴν συναισθηματογράφος, ὁ αἰσθητικὸς 
τῆς καρδίας, ὁ αἰσθητικὸς τοῦ πόνου καὶ τῶν ὑψηλῶν περιπετειῶν τῆς 
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ἀνθρωπίνης τραγῳδίας».  Και ο αρθρογράφος της «ΕΣΤΙΑΣ», 4 Ιανουάριου 
1911, γράφει: «Ἡ Ἑλλὰς ἔχασε χθὲς μίαν δόξαν της. Ὁ διάδοχος τοῦ 
Παπαδιαμάντη θ’ ἀργήσῃ πολὺ νὰ φανῇ». 

Στα «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ» ο Γρηγόριος Ξενόπουλος γράφει: «Εἶναι ὁ 
ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος δὲν ἐψεύτισε ποτέ, ἔμεινεν ἀληθινὸς εἰς ὅλην του τὴν 
ζωήν, δέν ἐκιβδηλοποίησε ποτὲ ἀλλ’ ἔκοψεν ὁλόχρυσα νομίσματα ἀπὸ τὸ 
μεταλλεῖον τῆς ψυχῆς του, τῆς ἁγνῆς καὶ ἀδιαφθόρου. Διὰ τοῦτο τὸ ἔργον 
του εἶναι σύμφωνον μὲ τὸν ἄνθρωπον, τόσον εἰλικρινές, τόσον αὐθόρμητον, 
ὅσον ἀναμφιβόλως κανενὸς ἄλλου συγχρόνου συγγραφέως».

Το 1936, ο Γιώργος Κατσίμπαλης ετοίμασε την πρώτη βιβλιογραφία του. 
Στα 1937, ο Γιώργος Κοτζιούλας, γράφει ανάμεσα στ’ άλλα: «Ὁ μόνος μας 
μεγάλος συγγραφέας, ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὸν λαὸν κι ἀφιερώθηκε σ’ αὐτόν», 
και ο Μ. Μαλακάσης αποφαίνεται: «Ποιητὲς καὶ πεζογράφοι ἐλάχιστοι στὸ 
ἀνάστημά του».  

Στο φιλολογικό μνημόσυνο, Ιανουάριος του 1961, για τη συμπλήρωση 
των 50 χρόνων από τον θάνατό του, στην αίθουσα του «ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» 
μίλησαν ο λογοτέχνης Γεώργιος Βαλέτας και ο Φώτης Κόντογλου για τη 
θρησκευτικότητα του Παπαδιαμάντη. Ο εμπνευσμένος συνεχιστής της 
ορθόδοξης αγιογραφίας και ψυχοτρόφου παραδόσεώς μας, είπε μεταξύ 
άλλων και τα εξής:

«... Ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ἀληθινός... Ἡ οὐσία τῆς ζωῆς 
του βρίσκεται μέσα σ’ αὐτὰ τὰ ἁπλᾶ γράμματα, τὰ ἀνεπιτήδευτα. Ὅ,τι ἔγραψε 
ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι τὸ ἀπαύγασμα τῆς ζωῆς του, καὶ εἶναι ἀληθινὸ ἐπειδὴ 
ἡ ζωὴ του ἦταν ἀληθινὴ καὶ ἁπλή.

Σὲ κανένα ἄλλο ἔθνος δὲν ἐβγῆκεν ἕνας τέτοιος συγγραφέας, ποὺ νὰ 
εὐωδιάζει ὁλόκληρος ἀπὸ τὴν εὐωδίαν τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τὴν πνευματικὴν 
εὐωδίαν τῆς Ὀρθοδοξίας! Ὁ Παπαδιαμάντης «εἶναι ὁ ποιήσας καὶ διδά-
ξας»...  εἶναι ὁ φτωχὸς ποὺ πλούτισε τὴ ζωὴ μας κι’ ἔκανε πάλι  τὴν Ἑλλάδα 
«χρυσοπλοκώτατον πύργον». Καὶ κλειδοκράτορας αὐτοῦ τοῦ πύργου 
εἶναι αὐτὸς ὁ ταπεινός, ποὺ ἔχει ὅμως μεγάλη ἐξουσία, καὶ μᾶς ἀνοίγει καὶ 
μπαίνουμε μέσα, καὶ χαιρόμαστε γιατὶ εἴμαστε Ἕλληνες καὶ Χριστιανοί. 
Καὶ ἀξιώθηκεν αὐτὴ τὴ χάριν...  Ὁ Παπαδιαμάντης γίνεται ὁλοένα καὶ πιὸ 
ζωντανός, πιὸ ἀληθινός, πιὸ ἀγαπημένος, πιὸ ζωογόνος μέσα στὶς ψυχὲς 
μας, ντυμένος στολὴν ἀφθαρσίας. Γιατὶ εἶναι ἕνα κλαδὶ ἀμάραντο, ἀπὸ τὸ 
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πολύκλωνο δένδρο τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ τὸ φύτεψεν ὁ Χριστός, γιὰ νὰ εἶναι 
χλωρὸ καὶ ἀνθισμένο στὸν αἰῶνα...

 καὶ κατέληξε μὲ τὴν ἑξῆς ἐπιγραμματικὴ  καὶ συγκινητικὴ φράση:

Ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, ποὺ ἡ δύναμή 
της πληθαίνει μὲ τὴ φτώχεια, μὲ τὴν ἀγωνία, μὲ τὰ μαρτύρια‧ 

εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία, «ἥτις ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται».

Στὸ τέλος, η βυζαντινή χορωδία του ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  επέλεξε  και εκτέλεσε  
το αγαπημένο του εκκλησιαστικό τροπάριο:  

Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην τὴν ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ Δεσπότου, 
μεθ' ἧς καὶ δακτύλῳ αὐτόν, ἡμῖν καθυπέδειξας, 

Ἔπαρον ὑπὲρ ἡμῶν, Βαπτιστά, ὡς παῤῥησίαν ἔχων πολλήν, 
καὶ γὰρ μείζων τῶν Προφητῶν ἁπάντων, ὑπ' αὐτοῦ μεμαρτύρησαι.

Στην Κύπρο, ο Παπαδιαμάντης, τιμάται ιδιαίτερα τόσο από τον πνευμα-
τικό κόσμο όσο και από τα ευρύτερα στρώματα του λαού, λόγω των πολλών 
διαλέξεων, των ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών, που γίνονται 
προς τιμή του. Εκείνος που τον μελέτησε ιδιαίτερα είναι ο λογοτέχνης και 
εκδότης του περιοδικού «ΑΚΤΗ» κ. Νίκος Ορφανίδης. Στην κριτική του 
αποτίμηση «ἐπιχειρεῖ, πέραν τῶν ἄλλων, μιὰ ἀνάγνωση τοῦ Ἀλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ ἕναν κυρίαρχο ἄξονα, ποὺ διαπερνᾶ 
ὁλόκληρο τὸ ἔργο του. Εἶναι ὁ ἄξονας τοῦ ἱεροῦ, τῆς ἀγάπης πρὸς τὴ 
Φύση, τῆς λατρείας πρὸς τὰ Θεῖα, ποὺ παραπέμπουν  σ΄ ἕναν κόσμο καὶ  
σ’ ἕναν πληθυσμὸ ἀθωότητας, ἀλλὰ καὶ πάθους καὶ ὀδύνης καὶ καημοῦ.  

Εἶναι ὁ κόσμος τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, ἕνας κόσμος μιᾶς ζωντανῆς 
μνήμης καὶ παράδοσης, ἕνας σφύζων κόσμος, ποὺ συναντᾶται μὲ τὴν ὀδύνη 
καὶ τὴν τραγικότητα τῆς ὑπάρξεως, ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ. Δὲν 
πρόκειται γιὰ ἕναν κόσμο γραφικὸ καὶ εἰδυλλιακὸ οὔτε γιὰ ἕναν  ἰδεατὸ κόσμο 
τῆς ρομαντικῆς ἰδεοληψίας. Εἶναι ὁ κόσμος τοῦ καημοῦ, τῶν παθημάτων καὶ 
τῶν παθῶν, ἀλλὰ εἶναι καὶ  ἕνας κόσμος ἐξόχως χαρούμενος, ἑορταστικός. 
 Ἕνας κόσμος ποὺ εἶναι συγχρόνως ὀρθοδόξως ἐρωτικός.

Εἶναι ὁ ἔρως τοῦ προσώπου, ἀλλὰ καὶ ὁ ἔρως τῆς φύσεως. Ἡ φύση 
καὶ ἡ σελήνη, μαγική, μυστηριακή, διαπερνᾶ τὰ τοπία τοῦ μύθου τοῦ 
Παπαδιαμάντη, προβάλλει ὡς θέλγητρον μυστηριῶδες, ἀποκαλύπτοντας 
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ἕναν ἀρχέγονο Παπαδιαμάντη...».

Αλλά, και πέραν από τους κόσμους της αθωότητας, της φυσιολατρίας και 
των ύμνων προς την αγαθότητα και την αγάπη του Θεού, ο Παπαδιαμάντης 
μοιράζεται και τον πόνο του λαού του, συμμετέχει στα κοινωνικά δρώμενα, 
βιώνει με οδύνη τη χρεωκοπία του 1893, γι’ αυτό και αναδεικνύεται οξύς 
και καταγγελτικός προς τους "ἄστοργους"  πολιτικούς ηγέτες των Ελλήνων 
και προς τους Δανειστές, οι οποίοι οδήγησαν την Ελλάδα στην οικονομική 
υποδούλωση και τον ελληνικό λαό στην εξαθλίωση. Σε Πρωτοχρονιάτικο 
άρθρο του στην «Ακρόπολη» του 1896 έγραψε το περίφημο άρθρο του : «Τὶς 
ἠμύνθη περὶ πάτρης;», στο οποίο φαίνεται ο πόνος του  και  διαλάμπει η αγνή 
του αγάπη για τον τόπο του, την Ελλάδα.  Γράφει σχετικά: 

«Εἷς οἰωνὸς ἄριστος. Ἀλλὰ τὶς ἔβαλεν εἰς πρᾶξιν τὴν συμβουλὴν τοῦ 
θειοτάτου ἀρχαίου ποιητοῦ; Ἐκ τῆς παρούσης ἡμῶν γενεᾶς τὶς ἠμύνθη περὶ 
πάτρης; Ἠμύνθησαν περὶ πάτρης οἱ ἄστοργοι πολιτικοί, οἱ ἐκ περιτροπῆς 
μητρυιοὶ τοῦ ταλαιπώρου ὠρφανισμένου Γένους, τοῦ «στειρεύοντος πρὶν καὶ 
ἠτεκνωμένου δεινῶς σήμερον»;

 Ἄμυνα περὶ πάτρης δὲν εἶναι αἱ σπασμωδικαί, κακομελέτητοι καὶ 
κακοσύντακτοι ἐπιστρατεῖαι, οὐδὲ τὰ σκωριασμένης ἐπιδεικτικότητος 
θωρηκτά. Ἄμυνα περὶ πάτρης θὰ ἦτο ἡ εὐσυνείδητος λειτουργία τῶν θεσμῶν, 
ἡ ἐθνικὴ ἀγωγή, ἡ χρηστὴ διοίκησις, ἡ καταπολέμησις τοῦ ξένου ὑλισμοῦ καὶ 
τοῦ πιθηκισμοῦ, τοῦ διαφθείραντος τὸ φρόνημα καὶ ἐκφυλίσαντος σήμερον 
τὸ ἔθνος, καὶ ἡ πρόληψις τῆς χρεωκοπίας. 

Τίς ἠμύνθη περὶ πάτρης; Καὶ τὶ πταίει ἡ γλαῦξ, ἡ θρηνοῦσα ἐπὶ ἐρειπίων; 
Πταίουν οἱ πλάσαντες τὰ ἐρείπια. Καὶ τὰ ἐρείπια τὰ ἔπλασαν οἱ ἀνίκανοι 
κυβερνῆται τῆς Ἑλλάδος.  Καὶ σήμερον, νέον ἔτος ἄρχεται. Καὶ πάλιν τὶ 
χρειάζονται οἱ οἰωνοί; Οἰωνοὶ εἶναι τὰ πράγματα. Μόνον ὁ λαὸς λέγει: 
«Κάθε πέρσι καὶ καλύτερα».  Ἂς εὐχηθῶμεν τὸ ἀρχόμενον ἔτος νὰ μὴ εἶναι 
χειρότερον ἀπὸ τὸ ἔτος τὸ φεῦγον».

 Έκτοτε - δυστυχῶς - ακολούθησαν και άλλες πτωχεύσεις!  Φαίνεται ότι 
η ιστορία δεν μας διδάσκει και επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη.

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης αποτελεί ένα ιδιαίτερο παιδαγωγικό 
κεφάλαιο και μία πολυτίμητη αξία για μικρούς και μεγάλους. Μέσα από 
τη χριστιανική του γραφίδα καλλιεργείσαι πνευματικά και οδηγείσαι 
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φυσιο-λογικά και λυτρωτικά στην πηγή της ελπίδας και της Χάριτος, 
που είναι ο Χριστός. Οδηγείσαι στον θρησκευτικό του ιδεαλισμό, που 
είναι «ἡ κατὰ Χριστὸν ζωή». Παράλληλα, οδηγείσαι και στο κάλλος της 
θείας δημιουργίας που είναι η Φύση. Ο Παπαδιαμάντης αποτελεί, όντως, 
πηγή πίστεως προς τις αξίες της ζωής, προσήλωσης προς το καθήκον και 
αντιμετώπισης αντίξοων καταστάσεων, με ταυτόχρονη ευδοκίμηση στους 
επιδιωκόμενους στόχους.

Η αγάπη του για τον άνθρωπο, και ιδιαίτερα τον πονεμένο, η 
ταπεινοφροσύνη του,  ο πόθος του για τα χρηστά ήθη, η εξύμνηση των Αρετών 
της υπομονής και του χρέους, όπως αυτές εμφαίνονται στο υπέροχο διήγημά 
του «Τὸ μοιρολόγι τῆς Φώκιας», όπου ενσαρκώνονται στο πρόσωπο της 
γριάς Λούκαινας, η ανεξάντλητη θέλησή του, η συγκινητική του  φιλοτιμία, η 
αφιλοχρηματία του και η  αγωνιστικότητα του για την προβολή των ηθικών 
αξιών της ζωής, ήταν τα βασικά πνευματικά του  όπλα, με τα οποία έζησε 
και έδρασε∙ πάντοτε στην αφάνεια, εφαρμόζοντας τη συμβουλή του Κυρίου  
«μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου» (Ματθ. 6,3).

Ο Παπαδιαμάντης, φυσιολογικά, νικήθηκε  μεν, κατά σάρκα, δεν 
νικήθηκε όμως, κατά το πνεύμα. Η μεν χριστιανική του χείρα σήπεται εν 
τάφω, ο δε γλαφυρός και παιδαγωγικός του λόγος παραμένει «κτῆμα ἐσαεί»  
όχι μόνο στον Ελληνισμό αλλά και στον κόσμο ολόκληρο! Γιατί πρόκειται 
για ένα λογοτέχνη διεθνούς εμβέλειας! Και ασφαλέστατα, αποτελεί για τον 
ελληνισμό μια διαχρονική και ζωογόνα πηγή, η οποία καλλιεργεί τις ψυχές 
μας και τις οδηγεί τόσο στις αιθέριες κορυφές του ελληνικού Παρνασσού 
όσο και σε έργα χριστιανικής Αρετής και πνευματικής καρποφορίας. Έτσι 
εξεμέτρησε τον πολύπονο βίο του,

«Ο ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»! 

 Ας είναι, λοιπόν, αυτό το αφιερωματικό κείμενο ένα χρεωστικό 
πνευματικό μινύρισμα  και μια μικρή χούφτα χώμα,  που το ζεστάναμε «μὲ 
τῆς καρδιᾶς τὸ πύρωμα» στα χέρια μας, και το εναποθέτουμε ταπεινά,  με 
αγάπη, ευλάβεια  και αισθήματα βαθύτατης ευγνωμοσύνης στη σεπτή μνήμη 
τού «ζωγράφου» του «ρόδινου νησιού» του και εμπνευσμένου υμνητή των 
χριστιανικών αξιών της ζωής, αοίδιμου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.



AΓΙΟΣ ΓΡΗΓOΡΙΟΣ O ΠΑΛΑΜAΣ:
O ΘΕΟΛOΓΟΣ ΤHΣ ΘΕΩΣΕΩΣ

 a
ΠΡΩΤ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ, ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Ἡ δεύτερη Κυριακὴ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι 
ἀφιερωμένη σὲ μιὰ μεγάλη πατερικὴ μορφὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ 

ἔζησε κατὰ τὸν 14ο αἰώνα, στὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ Ἀρχιεπίσκοπο 
Θεσσαλονίκης. Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς κοιμήθηκε στὶς 14 Νοεμβρίου τοῦ 
1359 καὶ ἐννέα μόλις χρόνια μετὰ τὴν κοίμησή του (τὸ 1368) καθιερώθηκε 
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καὶ ἐπίσημα ἡ τιμή του ὡς Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐπειδή, ὅμως, τὴ μέρα 
τῆς κοιμήσεώς του ἑορτάζεται ὁ Ἀπ. Φίλιππος, ἡ μνήμη του μετετέθη τὴν 
Β΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ὥστε νὰ ἑορτάζεται μὲ ὅλη τὴν ἀπαιτούμενη 
λαμπρότητα. Ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο μετετέθη τὴ συγκεκριμένη Κυριακὴ καὶ 
ὄχι κάποιαν ἄλλη ἡμέρα εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἡμέρα τῆς μνήμης του ἀποτελεῖ 
γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας μιὰ δεύτερη Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅπως κατὰ τὴν 
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας (Α΄ Κυριακὴ Νηστειῶν) ἑορτάζουμε τὸν θρίαμβο τῆς 
Ἐκκλησίας κατὰ τῶν αἱρετικῶν εἰκονομάχων, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνταν οὐσιαστικὰ 
τὴν ἀλήθεια τῆς Σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἔτσι καὶ κατὰ 
τὴν Β΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ἑορτάζουμε στὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου 
τοῦ Παλαμᾶ τὸν θρίαμβο τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τοῦ αἱρετικοῦ Βαρλαὰμ καὶ 
τῶν διαδόχων του, ποὺ ἀρνοῦνταν τὴ δυνατότητα πραγματικῆς θεώσεως τοῦ 
ἀνθρώπου.

 Μὲ ἀφορμὴ τὴ θεολογικὴ διαμάχη τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ μὲ 
τὸν ἐκ Καλαβρίας μοναχὸ Βαρλαὰμ καὶ τοὺς διαδόχους του Γρηγόριο Ἀκίνδυνο 
καὶ Νικηφόρο Γρηγορᾶ, συνεκλήθησαν κατὰ τὸν 14ο αἰώνα οἱ τρεῖς Ἡσυχα-
στικές, ὅπως καθιερώθηκε νὰ ὀνομάζονται, Σύνοδοι (1341, 1347, 1351), οἱ 
ὁποῖες δικαίωσαν τὴ θεολογία τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ κατεδίκασαν 
ὡς αἱρετικὲς τὶς διδασκαλίες τῶν πολεμίων του. Αὐτὲς οἱ τρεῖς Σύνοδοι, 
ἰδιαιτέρως δὲ ἡ Σύνοδος του 1351, θεωροῦνται στὴ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας 
μας ὡς Ἐνάτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, δεδομένου ὅτι ὡς Ὀγδόη Οἰκουμενικὴ 
Σύνοδος λογίζεται ἡ Σύνοδος τοῦ 879, ποὺ συνεκλήθη στὴν Κωνσταντινούπολη 
ἐπὶ Μεγάλου Φωτίου. Ἡ Η΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος κατεδίκασε τὸ “filioque”, 
τὴν αἱρετικὴ διδασκαλία περὶ ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὄχι μόνον ἐκ 
τοῦ Πατρός, ὅπως μᾶς παρέδωσε ὁ Κύριος (Ἰω. ιε΄ 26), ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ. 
Ἡ Θ΄Οἰκουμενικὴ Σύνοδος κατεδίκασε τὴν αἱρετικὴ διδασκαλία περὶ ταυτίσεως 
οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν στὸν Θεὸ καὶ περὶ θεωρήσεως τῆς θείας χάριτος ὡς 
κτιστῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ αἱρετικὴ αὐτὴ διδασκαλία δὲν ἀφήνει κανένα 
περιθώριο ἀποδοχῆς τῆς δυνατότητος πραγματικῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου, 
ὅπως θὰ δοῦμε στὴ συνέχεια. Τόσο τὸ “filioque”, ὅσο καὶ ἡ ταύτιση οὐσίας καὶ 
ἐνεργειῶν στὸν Θεὸ (actus purus) καὶ ἡ θεώρηση τῆς θείας χάριτος ὡς κτιστῆς 
ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ ἀποτελοῦν τὶς βασικότερες θεολογικὲς διαφορὲς μεταξὺ 
τοῦ Παπισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, μαζὶ βεβαίως μὲ τὶς ἀγεφύρωτες 
θεολογικὲς διαφορὲς στὴν περὶ Ἐκκλησίας διδασκαλία. Καταλαβαίνει κανείς, 
ὡς ἐκ τούτου, γιατὶ ἡ μορφὴ καὶ ἡ διδασκαλία τόσο τοῦ Μεγάλου Φωτίου 
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Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ὅσο καὶ τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ 
Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ἀποτελοῦν κόκκινο πανὶ γιὰ τὴν παπικὴ 
θεολογία. 

Ὁ 14ος αἰώνας εἶναι ὁ αἰώνας, κατὰ τὸν ὁποῖο ἡ Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ 
Αὐτοκρατορία, ἡ λεγομένη Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία, παρουσιάζει τὶς 
τελευταῖες της ἀναλαμπὲς πρὶν ἀπὸ τὴν τελική της κατάρρευση. Τὸ μεγαλύτερο 
δῶρο τοῦ 14ου αἰῶνος στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ γενικότερα στὴν 
ἀνθρωπότητα ὑπῆρξε ἡ πατερικὴ μορφὴ καὶ ἡ θεολογία τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ 
Παλαμᾶ. Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς εἶναι χωρὶς ἀμφιβολία ὁ μεγαλύτερος 
θεολόγος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας κατὰ τὴ δεύτερη χιλιετία καὶ ἕνας 
ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους θεολόγους ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ὅπως ἀναφέρει ἕνα 
τροπάριο τῆς δ’ ᾠδῆς τοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου: « Ἔδειξεν ἡ χάρις σε Μάκαρ 
Θεοῦ, καύχημα καὶ στήριγμα μέγιστον τῶν Ὀρθοδόξων, καὶ Ποιμένα ἀγαθόν, 
καὶ Θεολόγον δεύτερον, καὶ τῆς ποίμνης ἄγρυπνον φύλακα». Μὲ τὴ θεολογία 
του ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς συνόψισε τὴ θεολογία ὅλων τῶν πρὸ αὐτοῦ 
μεγάλων Πατέρων καὶ Διδασκάλων καὶ κατέστη “στῦλος τῆς πίστεως” καὶ 
“τῆς Ἐκκλησίας πρόμαχος” (τροπάριον α΄ ᾠδῆς Κανόνος τοῦ Ἁγίου). Ἔκτοτε, 
κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ θεολογήσει ὀρθοδόξως ἀγνοώντας ἢ παρακάμπτοντας 
τὴ θεολογία τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. “Οἱ τοῖς λόγοις ὁμιλοῦντες 
καὶ συγγράμμασι τοῖς σοῖς Γρηγόριε, γνῶσιν μυοῦνται Θεοῦ, καὶ ἔμπλεοι 
δείκνυνται σοφίας πνευματικῆς, καὶ τὴν ἄκτιστον χάριν καὶ τὴν ἐνέργειαν τοῦ 
Θεοῦ θεολογοῦσι” (τροπάριον ζ΄ ᾠδῆς Κανόνος τοῦ Ἁγίου). Ὅσοι ὁμιλοῦν 
μέσα ἀπὸ τοὺς λόγους καὶ τὰ συγγράμματα τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, 
μυοῦνται στὴ γνώση τοῦ Θεοῦ καὶ ἀποδεικνύονται γεμάτοι ἀπὸ πνευματικὴ 
σοφία καὶ θεολογοῦν τὴν ἄκτιστη χάρη καὶ τὴν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ.

Ἡ μορφὴ καὶ ἡ θεολογία ἑνὸς τόσο μεγάλου Ἁγίου, ἑνὸς τόσο μεγάλου 
Πατρὸς καὶ Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας, δὲν μπορεῖ, ἀσφαλῶς, νὰ χωρέσει 
σ’ ἕνα σύντομο ἄρθρο. Παρακάμπτοντας, λοιπόν, τὰ ὅποια βιογραφικὰ 
στοιχεῖα τοῦ Ἁγίου καὶ τὶς τόσες ἄλλες βασικὲς πτυχὲς τῆς θεολογίας του, θὰ 
ἐπικεντρώσουμε τὸ ἐνδιαφέρον μας στὴ διδασκαλία τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ 
Παλαμᾶ περὶ θεώσεως, ἀγγίζοντας μερικὲς μονάχα παραμέτρους τῆς σχετικῆς 
θεολογικῆς του διδασκαλίας. 

Ἡ Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία ἀντιμετώπισε πολλὰ προβλήματα 
κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 14ου αἰῶνος. Τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα, ὅμως, ἀπὸ 
ἐκκλησιαστικῆς σκοπιᾶς ἦταν ἡ αἵρεση τοῦ Βαρλαὰμ καὶ τῶν διαδόχων του. 
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Ὁ Βαρλαὰμ ἦταν ἕνας μοναχὸς ἀπὸ τὴν Καλαβρία (Νότια Ἰταλία), ὁ ὁποῖος, 
ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸν Παπισμὸ καὶ τὴν παπικὴ θεολογία (μετεστράφη 
τελικὰ στὸν Παπισμὸ καὶ ἔγινε μάλιστα καὶ ἐπίσκοπος), ἀρνεῖτο συνειδητὰ 
τὴ δυνατότητα πραγματικῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ θεωροῦσε τὴν 
ἁγιαστικὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ὡς κτιστή Του ἐνέργεια. Γιὰ τὸν Βαρλαὰμ τὸν 
Καλαβρὸ ἡ ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ δὲν ἦταν ἕνας διαρκὴς ἀγώνας γιὰ ν’ ἀξιωθεῖ 
νὰ μετάσχει στὴν ἄκτιστη χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ μιὰ προσπάθεια 
διανοητικῆς – φιλοσοφικῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ καὶ μιὰ προσπάθεια τηρήσεως 
κάποιων ἐξωτερικῶν τύπων εὐλαβείας. Πρότυπό του, ὡς ἐκ τούτου, δὲν 
ἐθεωρεῖτο ὁ ἅγιος (ὁ θεούμενος), ἀλλὰ ὁ κατὰ κόσμον σοφός. Ἡ σκληρὴ 
πολεμική του στράφηκε κυρίως ἐναντίον τῶν ἡσυχαστῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους καὶ τῆς (ψυχοσωματικῆς) μεθόδου τῆς νοερᾶς προσευχῆς ποὺ αὐτοὶ 
χρησιμοποιοῦσαν. Τοὺς κατηγοροῦσε συγκεκριμένα ὡς “ὀμφαλοσκόπους” 
καὶ “ὀμφαλοψύχους”.

Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς εἶδε νὰ κλονίζεται ὁλόκληρο τὸ οἰκοδόμημα 
τῆς πίστεως καὶ τῆς διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας μ᾿ αὐτὴν τὴν 
αἱρετικὴ διδασκαλία καὶ μὲ τὴ σκληρὴ πολεμικὴ τοῦ Βαρλαὰμ τοῦ Καλαβροῦ 
ἐναντίον τῶν ἡσυχαστῶν μοναχῶν. Ἔτσι ἀφιέρωσε ὅλη του τὴ ζωὴ καὶ ὅλες 
του τὶς δυνάμεις, γιὰ νὰ πολεμήσει αὐτὴν τὴν αἱρετικὴ διδασκαλία καὶ νὰ 
ὀρθοτομήσει τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ τοὺς 
ἡσυχαστὲς μοναχοὺς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ θεολογικά του 
ἔργα εἶναι οἱ τρεῖς τριάδες Λόγων του «Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων». Στοὺς 
Λόγους αὐτοὺς ὑπερασπίζεται ὁ Ἱερὸς Πατὴρ τοὺς ἡσυχαστὲς μοναχούς, 
προβάλλοντας ὡς κατ’ ἐξοχὴν πρότυπο τοῦ ἐν ἡσυχίᾳ βίου τὴν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο καὶ ἀναφερόμενος συνεχῶς στὴν ἐμπειρία τῆς Μεταμορφώσεως 
(θεωρία ἀκτίστου φωτός).

Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὑπῆρξε ἐκεῖνος ὁ Πατὴρ καὶ Διδάσκαλος 
τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε ἐξαντλητικὰ τὴ θεολογικὴ διάκριση 
οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν στὸν Θεό. Οἱ παπικοὶ θεολόγοι θεωροῦν ὅτι αὐτὴ ἡ 
διδασκαλία εἶναι διδασκαλία τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου καὶ πρωτοεμφανίζεται κατὰ 
τὸν 14ο αἰώνα. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες θεολογικὲς πλάνες 
τῆς Ἱστορίας. Ἡ διάκριση οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν στὸν Θεὸ ἀποτελεῖ βασικὴ 
διδασκαλία τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ ὅλων τῶν μεγάλων Πατέρων καὶ 
Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅπως διακρίνουμε στὸν Θεὸ τὴν μία (κοινὴ) 
οὐσία - φύση ἀπὸ τὰ τρία θεῖα Πρόσωπα - Ὑποστάσεις, ἔτσι διακρίνουμε καὶ 
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τὴν οὐσία Του ἀπὸ τὶς ἄκτιστες θεῖες ἐνέργειες Του. Ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ εἶναι 
παντελῶς ἄγνωστη σ’ ἐμᾶς, ἀμέθεκτη καὶ ἀπροσπέλαστη, οἱ θεῖες ἐνέργειες, 
ὅμως, γίνονται γνωστές, μεθεκτὲς καὶ προσπελάσιμες. Ὁ ἕνας Θεός, λοιπόν, 
εἶναι ταυτοχρόνως γνωστὸς (κατὰ τὶς ἐνέργειές Του) καὶ ἄγνωστος (κατὰ τὴν 
οὐσία Του), μεθεκτὸς (κατὰ τὶς ἐνέργειές Του) καὶ ἀμέθεκτος (κατὰ τὴν οὐσία 
Του), ὁρατὸς (κατὰ τὶς ἐνέργειές Του) καὶ ἀόρατος (κατὰ τὴν οὐσία Του). Τὸ 
πιὸ σημαντικὸ ἐν προκειμένῳ: οἱ θεῖες ἐνέργειες εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός· δὲν εἶναι 
κτιστὲς (δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ), ἀλλὰ ἄκτιστες. Στὴν ὀρθόδοξη θεολογία, 
κατὰ ταῦτα, ὁμιλοῦμε πάντοτε περὶ ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. “Κτιστὴ 
γὰρ κατὰ τοὺς Ἁγίους ἐνέργεια, κτιστὴν δηλώσει καὶ φύσιν· ἄκτιστος δέ, 
ἄκτιστον χαρακτηρίσει οὐσίαν” (Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας). 

Ὡς ἐκ τούτου, ἡ μετοχὴ τοῦ ἀνθρώπου στὶς ἄκτιστες θεῖες ἐνέργειες, ἡ 
μετοχὴ τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἄκτιστη θεία χάρη εἶναι μετοχὴ στὸν ἴδιο τὸν Θεό. 
Αὐτὴ εἶναι, ἀκριβῶς, ἡ ἐμπειρία τῆς θεώσεως, ποὺ ἀποτελεῖ τὸν ἀπώτερο σκοπὸ 
τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ τὸν σκοπὸ τῆς Σαρκώσεως τοῦ 
Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος “ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν” 
(Μ. Ἀθανάσιος). Ἂν ἀρνηθοῦμε τὴ διάκριση οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν στὸν Θεό, 
ἀρνούμαστε τὴ δυνατότητα πραγματικῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ 
ἔπραξαν κατὰ τὸν 14ο αἰώνα ὁ Βαρλαὰμ ὁ Καλαβρὸς καὶ οἱ διάδοχοί του, αὐτὸ 
πράττει μέχρι σήμερα ἡ παπικὴ (καὶ ἡ προτεσταντικὴ) θεολογία. Ἡ ἄρνηση 
τῆς διακρίσεως οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν στὸν Θεὸ δὲν ἀγγίζει μόνο τὸ ζήτημα τῆς 
δυνατότητος ἢ μὴ πραγματικῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἔχει εὐρύτερες 
διαστάσεις. Ἂν ἡ θεία χάρις δὲν εἶναι ἄκτιστη, ἀλλὰ κτιστή, τότε στὰ Ἱερὰ 
Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἔχουμε σωστικὴ χάρη. Ἡ διδασκαλία τῶν 
παπικῶν (καὶ τῶν προτεσταντῶν) περὶ κτιστῆς χάριτος δὲν ἀποτελεῖ, λοιπόν, 
μιὰ δευτερεύουσα θεολογικὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὴν ὀρθόδοξη καὶ τὴ δυτικὴ 
θεολογία, ἀλλὰ μιὰ ἀπὸ τὶς σημαντικότερες καὶ πιὸ οὐσιαστικὲς θεολογικές 
μας διαφορές. 

Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχὴν θεολόγος τῆς θεώσεως, γιατὶ 
εἶναι αὐτὸς ποὺ συνόψισε μὲ τὴ θεολογία του, τὴν περὶ θεώσεως διδασκαλία 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν μεγάλων Πατέρων καὶ Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας 
μας, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ποὺ ξεκαθάρισε ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα τὶς θεολογικὲς 
καὶ πνευματικὲς προϋποθέσεις τῆς ἐμπειρίας τῆς θεώσεως. Ὑπενθύμισε στοὺς 
ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του, ἀλλὰ καὶ σ’ ὅλες τὶς μετέπειτα γενεές, μιὰ ξεχασμένη 
ἀλήθεια· ὅτι ἡ ἐμπειρία τῆς θεώσεως, ἡ ἐμπειρία τῆς θεωρίας (θέας) τοῦ Θεοῦ, 
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ἡ ἐμπειρία τῆς μετοχῆς στὴν ἄκτιστη χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι μιὰ 
ἐμπειρία ποὺ θὰ ζήσουμε μόνο μετὰ θάνατον, ἀλλὰ εἶναι μιὰ ἐμπειρία ποὺ 
μποροῦμε νὰ ζήσουμε ἤδη ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωή, ὅπως τὴν ἔζησαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ σκοπὸς ὁλόκληρής μας τῆς ζωῆς καὶ ὁλοκλήρου τοῦ 
πνευματικοῦ μας ἀγώνα καὶ τῆς ἀσκητικῆς μας προσπάθειας δὲν εἶναι ἄλλος 
ἀπὸ τὴ μετοχή μας στὴν ἄκτιστη χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ποὺ συνιστᾶ τὴν 
ἐμπειρία τῆς θεώσεως, τὴν ἐμπειρία τῆς θεωρίας (θέας) τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία 
εἶναι γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους ἕνα πνευματικὸ θεραπευτήριο, ἕνα πνευματικὸ 
νοσοκομεῖο. Ὁ ἄνθρωπος, μετέχοντας στὴν ζωὴ της, ἀγωνίζεται νὰ καθαρθεῖ 
ἀπὸ τὰ ἁμαρτωλά του πάθη, νὰ θεραπευθεῖ ἀπὸ τὴν πνευματική του ἀσθένεια, 
ὥστε ν’ ἀξιωθεῖ τοῦ θείου φωτισμοῦ καὶ τῆς μετοχῆς στὴν ἄκτιστη θεία χάρη, 
στὴν ἐμπειρία τῆς θεώσεως. 

Ὁ Ἡσυχασμὸς ὡς ἀσκητικὴ θεραπευτικὴ ἀγωγή, σημειώνει ὁ μεγάλος 
σύγχρονος ὀρθόδοξος θεολόγος π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, ὁ ὁποῖος ἀσχολήθηκε 
ἰδιαιτέρως μὲ τὴ θεολογία τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἀποτελεῖ τὴν 
καρδιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας, στὸν ἀντίποδα τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται ὁ μεταφυσικὸς 
στοχασμὸς τῶν δυτικῶν. Ἡ πατερικὴ παράδοση, τονίζει μὲ ἔμφαση ὁ ἴδιος 
θεολόγος, δὲν εἶναι οὔτε κοινωνικὴ φιλοσοφία, οὔτε ἠθικὸ σύστημα, οὔτε 
θρησκευτικὸς δογματισμός, ἀλλὰ εἶναι θεραπευτικὴ ἀγωγή. Γι’ αὐτὸ καί, 
σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ἄνθρωποι δὲν 
χωρίζονται σὲ ἠθικοὺς καὶ ἀνηθίκους, σὲ καλοὺς καὶ κακοὺς βάσει ἠθικῶν 
κανόνων, ἀλλὰ σὲ πνευματικὰ ἀσθενεῖς, θεραπευομένους καὶ θεραπευμένους. 
Ὅσοι δὲν ἔχουν φθάσει στὴν κατάσταση τοῦ θείου φωτισμοῦ εἶναι πνευματικὰ 
ἀσθενεῖς, ἀφοῦ ἡ νοερὰ ἐνέργειά τους εἶναι συγκεχυμένη μὲ τὴ λογικὴ καὶ 
ὡς ἐκ τούτου τὰ πάθη τους εἶναι ἀδέσποτα. Ἀπαιτεῖται, λοιπόν, ἐντατικὸς 
πνευματικὸς ἀγώνας γιὰ κάθαρσή τους ἀπὸ τὰ πάθη, γιὰ πνευματικὴ θεραπεία 
τους.

Προτοῦ ὁλοκληρώσουμε, νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ σὲ μιὰ ἄλλη παράμετρο 
τῆς περὶ θεώσεως διδασκαλίας τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ὅταν ὁ 
ἄνθρωπος ἀξιώνεται νὰ γίνει μέτοχος τῆς ἀκτίστου θείας χάριτος, ἡ θεία χάρις 
δὲν ἁγιάζει μόνο τὴν ψυχή του, ἀλλὰ διὰ τῆς ψυχῆς ἁγιάζει καὶ τὸ σῶμα του· 
καὶ μὲ τὸν ἁγιασμὸ τοῦ σώματος ὑπερνικᾶται ἡ φυσική του φθορά. Αὐτὸς εἶναι 
ὁ βασικὸς λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο τὰ Τίμια Λείψανα τῶν Ἁγίων παραμένουν 
ἄφθαρτα, εὐωδιάζουν καὶ μυροβλύζουν. Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα κατὰ τὴ βιβλικὴ 
καὶ πατερικὴ θεολογία, ὅπως καὶ ὁλόκληρη ἡ ὑλικὴ δημιουργία, δὲν εἶναι 
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κάτι τὸ κακό, ἀλλὰ ἀποτελεῖ δημιούργημα καὶ δῶρο τοῦ Παναγάθου Θεοῦ. 
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ποτὲ δὲν εἶδε μὲ ἀρνητικὸ μάτι οὔτε τὸ ἀνθρώπινο 
σῶμα οὔτε τὴν καθόλου ὑλικὴ δημιουργία. Κακὸ γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
δὲν εἶναι τὸ σῶμα, ἀλλὰ τὸ “σωματικὸ φρόνημα”, τὸ “φρόνημα τῆς σαρκὸς” 
(Ρωμ. η΄, 6), ἡ ὑποδούλωση δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου στὰ διάφορα ἁμαρτωλὰ 
πάθη. 

Ὁ Βαρλαὰμ ὁ Καλαβρός, ὅταν ἔκανε λόγο γιὰ ἀπάθεια τῆς ψυχῆς, 
ἐννοοῦσε τὴ νέκρωση τοῦ παθητικοῦ τῆς ψυχῆς. Ὡς ἐκ τούτου, ἀπέρριπτε ὅλες 
τὶς σωματικὲς ἀσκήσεις ποὺ χρησιμοποιοῦσαν οἱ μοναχοὶ στὸν πνευματικό 
τους ἀγώνα (τὴ νηστεία, τὴν ἀγρυπνία, τὶς γονυκλισίες, τὴν ὀρθοστασία, τὰ 
δάκρυα, τὸ πένθος κ.ο.κ.). Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς μιλᾶ, ἐξ ἀντιθέτου, 
ὄχι γιὰ νέκρωση τοῦ παθητικοῦ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ γιὰ μεταμόρφωσή του. 
Τὰ διάφορα πάθη εἶναι δυνάμεις, τὶς ὁποῖες ὁ Θεὸς χάρισε στὸν ἄνθρωπο. 
Ὁ ἄνθρωπος, ἀντὶ νὰ χρησιμοποιεῖ αὐτὲς τὶς δυνάμεις σωστά, τὶς διαστρέφει 
χρησιμοποιώντας τις ἐγωκεντρικά. Ὁ πνευματικὸς ἀγώνας καὶ ἡ ἀσκητικὴ 
προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὴν Ἐκκλησία δὲν ἀποσκοποῦν στὴ 
νέκρωση τοῦ σώματος ἢ στὴ νέκρωση τοῦ παθητικοῦ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ στὴ 
μεταμόρφωση τοῦ παθητικοῦ τῆς ψυχῆς, στὴν κάθαρση τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ 
σώματος ἀπὸ τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη, στὴν ἀληθινὴ μετάνοια (= ἀλλαγὴ νοός, 
τρόπου ζωῆς). Ἕνα κλασσικὸ παράδειγμα γιὰ τὴ διαφορὰ μεταξὺ νεκρώσεως 
καὶ μεταμορφώσεως τοῦ παθητικοῦ τῆς ψυχῆς εἶναι τὸ πάθος τῆς ὀργῆς. Τὸ 
πάθος τῆς ὀργῆς ὀφείλει ὁ ἄνθρωπος νὰ τὸ μεταμορφώσει ἀπὸ δύναμη ἐνάντια 
στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους σὲ δύναμη ἐνάντια στὸ κακὸ καὶ τὸν διάβολο 
( Ἐφ. δ΄, 26: “ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε”). 

Ἡ περίοδος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι γιὰ τὴν Ἐκκλη-
σία μας ἡ κατ᾿ ἐξοχὴν περίοδος πνευματικοῦ ἀγῶνος, ἀσκήσεως, μετανοίας 
καὶ προσευχῆς. Κατ’ αὐτὴν τὴν περίοδο, λοιπόν, ἡ μορφὴ καὶ κυρίως ἡ 
διδασκαλία τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 
εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρη. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ καθιέρωση τῆς μνήμης τοῦ μεγάλου 
αὐτοῦ Ἁγίου καὶ Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας μας τὴ Β΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν 
ὑπῆρξε, ὄντως, σοφή.  



Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ,

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΜΕΝΟ, 
ΠΟΛΥΜΑΡΤΥΡΗΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΗΜΑΝΤΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΥ

a
«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς 

μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος». 

Η ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα δονήθηκε και φέτος από τις χαρμόσυνες 
καμπάνες της Αναστάσεως, ενώ οι στεριές και οι θάλασσες, οι πολιτείες και τα 
χωριά εσείσθηκαν από τον θριαμβευτικό νικητήριο παιάνα «Χριστός Ἀνέστη». 

Από τον όρθρο της Κυριακής του Πάσχα μέχρι τον εσπερινό της 
Αναλήψεως, για σαράντα μέρες, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πανηγυρίζουμε τη 
λαμπροφόρα Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι «ἑορτῶν 
ἑορτή» καὶ «πανήγυρις πανηγύρεων».  

Στο άρθρο αυτό, θα δούμε την Ανάσταση ως γεγονός ιστορικό, 
συκοφαντημένο, πολυμαρτυρημένο και πολυσήμαντο και στο τέλος θα 
επισημάνουμε ποιο είναι το καθήκον μας, ως Ορθοδόξων Χριστιανών, 
απέναντι στην Ανάσταση του Κυρίου. 

Α. Η Ανάσταση ως γεγονός ιστορικό.  

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεδίπλωσε μπροστά μας μία μία τις διάφορες πτυχές 
του θείου Πάθους, με αποκορύφωμα τη Σταύρωση στον λόφο του Γολγοθά. 
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Όλα τα αντιδραστικά στοιχεία της εποχής του Χριστού, Γραμματείς, Φαρισαίοι, 
Σαδδουκαίοι, Ηρωδιανοί και οι Αρχιερείς Άννας και Καϊάφας, συνασπισμένα 
από τον αιώνιο εχθρό του Θεού και του ανθρώπου, τον Εωσφόρο, κατώρθωσαν 
να σταυρώσουν τον Χριστό και να Τον οδηγήσουν προσωρινά στον θάνατο. 

Το απόγευμα της Παρασκευής ο Ιωσήφ, ο ευσχήμων βουλευτής από 
την Αριμαθαία και κρυφός μαθητής του Κυρίου, αφού πήρε την άδεια από 
τον Πιλάτο, μαζί με τον άλλο βουλευτή και κρυφό μαθητή, τον Νικόδημο, 
αποκαθήλωσαν με δέος και βαθύ σεβασμό το πανάγιο σώμα τον Χριστού από 
τον Σταυρό, το άλειψαν με ακριβά μύρα, το τύλιξαν σε σινδόνι και το ενταφίασαν 
ευλαβικά στο καινό μνημείο, που ήταν ιδιοκτησία του Ιωσήφ. Ο Χριστός δεν 
είχε δικό Του τάφο. 'Ήταν ο Μεγάλος Ξένος... Οι δύο άνδρες έκλεισαν τη θύρα 
του μνημείου με ένα μεγάλο λίθο. Τον ενταφιασμό παρακολουθούσαν από 
μακριά και οι Μυροφόρες γυναίκες. 

Οι Μυροφόρες Μαρία η Μαγδαληνή, Μαρία η του Ιακώβου και η Σαλώμη 
«λίαν πρωὶ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ 
ἡλίου καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τὶς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας 
τοῦ μνημείου; καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ 
μέγας σφόδρα (Μάρκ. ιστ΄ 2-4). 

Ποιος όμως απεκύλισε τον λίθον; Άπλετο φως ρίχνει στο θέμα αυτό ο 
Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας∙  ἄγγελος γὰρ 
Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας 
καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ»  (Ματθ. κη' 2). 

Οι τρεις Μυροφόρες όταν αντελήφθησαν, ότι ο τάφος δεν φράσσεται από 
τη βαριά πέτρα, προχώρησαν και εισήλθαν στο μνημείο. Εκεί τις ανέμεναν 
πράγματα θαυμαστά. Με πολλή λιτότητα τα αναφέρει ο Ευαγγελιστής 
Μάρκος: « Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν 
τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκὴν καὶ ἐξεθαμβήθησαν. Ὁ δὲ λέγει 
αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε Ἰησοῦν· ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· 
ἠγέρθη, οὔκ ἐστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν» (Μαρκ. ιστ' 5-6).  

Άρα, ο άδειος τάφος, τα λόγια του Αγγέλου και η μαρτυρία των τριών 
Μυροφόρων γυναικών θα διαλαλούν στο διηνεκές ότι η Ανάσταση του Κυρίου 
μας είναι ένα ένα ιστορικό και αδιαμφισβήτητο γεγονός. 
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Β. Η συκοφαντία της Ανάστασης από τους άρχοντες των Ιουδαίων και 
η αναίρεσή της.  

Την Ανάσταση του Χριστού επολέμησαν και πολεμούν με λύσσα και με 
διάφορα μέσα οι οπαδοί της απιστίας και της άρνησης, οι οποίοι δεν πιστεύουν 
τον Χριστόν ως Θεάνθρωπο, Κύριο, Σωτήρα και Λυτρωτή της ανθρωπότητας 
από την αμαρτία, αλλά τον προτιμούν νεκρό, μόνον άνθρωπο, απλό δάσκαλο, 
μύστη, φιλόσοφο, μάγο. Τον θεωρούν μύθο, φαντασία, ψέμα. 

Πρώτοι και καλύτεροι διέστρεψαν την πραγματικότητα, εκακοποίησαν 
την αλήθεια και εσυκοφάντησαν την Ανάσταση του Χριστού οι άρχοντες των 
Ιουδαίων: «Συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων, συμβούλιόν τε λαβόντες, 
ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις λέγοντες· εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν τὸ σῶμα αὐτοῦ, ἡμῶν κοιμωμένων. Καὶ ἐὰν 
ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους 
ποιήσομεν»  (Ματθ. κη΄ 12-14). 

Οι Γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι Αρχιερείς των Ιουδαίων αντιλαμβα-
νόμενοι ότι καταρρέει και μηδενίζεται το αντιχριστιανικό τους έργο, με την 
Ανάσταση του Χριστού, προσπάθησαν με κάθε τρόπο να την πολεμήσουν. 
Μέσα από τους πιο πάνω στiχους του Ευαγγελιστή Ματθαίου, προβάλλουν 
έκδηλα η νευρικότητα, η δωροδοκία, η συκοφαντία και η δολιότητα. 

Και τα ερωτήματα: Πόσο αξιόπιστος μπορεί να είναι ένας μάρτυρας 
που λέγει, πως, ενώ κοιμόταν, είδε το γεγονός που μαρτυρεί; Αν εκοιμούντο 
οι στρατιώτες της κουστωδίας, τότε πώς είδαν τι έγινε; Μπορεί ένας 
αντικειμενικός Δικαστής να δεχθεί τη μαρτυρία ενός μάρτυρα που λέγει, ότι, 
ενώ κοιμόταν, είδε το ένα ή το άλλο; Θα τον κηρύξει εχθρικό μάρτυρα και θα 
παραγγείλει στον παριστάμενο αστυνομικό να τον οδηγήσει στη φυλακή. 

Όπως παρατηρεί πολύ ορθά και ο σοφός Καθηγητής της Θεολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αείμνηστος Παναγιώτης Τρεμπέλας: «Ἀφοῦ οἱ 
στρατιῶται ἐκοιμῶντο, πῶς ἦτο δυνατὸν να χρηματίσωσι μάρτυρες ἀξιόπιστοι, 
ἀφοῦ, οὔτε εἶδον οὔτε ἤκουσαν οὔτε ἄλλως πως διὰ τῶν ἀδρανουσῶν ὑπὸ τὸ 
κράτος τοῦ ὕπνου αἰσθήσεων αὐτῶν ἀντελήφθησαν, τὶ συνέβη διὰ νὰ κενωθῇ 
ὁ τάφος1». 

1 Παναγιώτου Ν.Τρεμπέλα, Ἀπολογητικαὶ μελέται, Τόμος Ε', έκδ. «Ὁ Σωτήρ», Αθήνα 1973, σελ. 578.
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Δυστυχώς αυτό το χονδροειδέστατο ψέμα, ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε, 
αλλά τον έκλεψαν οι μαθητές Του, διαδόθηκε έκτοτε στους Ιουδαίους, έγινε 
πιστευτό και επικρατεί ως σήμερα. Οι Εβραίοι περιμένουν, ακόμη, να έλθει ο 
Μεσσίας ως ένας πανίσχυρος αρχηγός, για να ιδρύσει μια παγκόσμια Εβραϊκή 
αυτοκρατορία, με έδρα τη Σιών, την Ιερουσαλήμ. Έτσι εξηγείται και η φράση 
«Διεθνής Σιωνισμός». 

Γ. Η Ανάσταση  του Χριστού ως γεγονός πολυμαρτυρημένο.  

Αν οι εχθροί του Χριστού κάθε εποχής θέλουν τον Χριστό νεκρό στον 
τάφο, γιατί έτσι τους συμφέρει, οι πιστοί Χριστιανοί κάθε εποχής πιστεύουν 
ακράδαντα στον Αναστάντα Κύριο, «οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ 
παθεῖν αὐτόν, ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι’ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος 
αὐτοῖς» (Πράξ. α' 3). Αν από τον τάφο ανέβαινε ο Αναστημένος Κύριος κατ’ 
ευθείαν στον ουρανό, θα έπαιζε το παιγνίδι των εχθρών Του, οι οποίοι θα 
έλεγαν με ικανοποίηση: «Πού είναι ο Αναστημένος Χριστός, ποιος τον είδε, 
ποιος τον άκουσε;». 

Γι’ αυτό για σαράντα μέρες, μετά την Ανάσταση Του, εμφανιζόταν στους 
μαθητές Του, για να τους δώσει ατράνταχτες αποδείξεις, οι οποίες βεβαίωναν 
το γεγονός της Ανάστασης. 

Η Καινή Διαθήκη αναφέρει ένδεκα μαρτυρίες της Ανάστασης του 
Χριστού. Οι εννέα καταγράφονται από τους τέσσερις Ευαγγελιστές και οι δύο 
από τον Απόστολο Παύλο. 

Οι αναφερόμενες από τους Ευαγγελιστές εμφανίσεις είναι οι πιο κάτω : 

1. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή το πρωί της Κυριακής (Μάρκ. στ' 9-11). 

2. Στις Μυροφόρες γυναίκες το πρωί της Κυριακής (Ματθ. κη' 9-10). 

3. Στους δύο μαθητές που πήγαιναν στο χωριό Εμμαούς το απόγευμα της 
Κυριακής (Μάρκ. ιστ' 12-13 και Λουκά κδ΄ 13-35).

4. Στον Σίμωνα Πέτρο το απόγευμα της Κυριακής (Λουκά κδ'34). 

5.Στούς δέκα Αποστόλους, απόντος του Θωμά, το βράδυ της Κυριακής 
(Μάρκ. ιστ' 14, Λουκά κδ' 36-43 και Ιωάν. κ' 19-25). 
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6. Στους ένδεκα Αποστόλους, παρόντος και του Θωμά, το βράδυ της 
επόμενης Κυριακής, μετά από οκτώ μέρες (Ιωάν. κ ' 26-29). 

7. Στους επτά Αποστόλους στη λίμνη της Τιβεριάδος (Ιωάν. κα' 1-23).  

8. Στους ένδεκα Αποστόλους στο όρος της Γαλιλαίας, «οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς 
ὁ Ἱησοῦς» (Ματθ. κη' 16-20). 

9. Σε όλους τους Αποστόλους στη Βηθανία κατά την ημέρα της Αναλήψεως 
(Μάρκ. ιστ' 19-20, Λουκά κδ' 50, Πράξ. α' 6-11)2 

Από τις εννέα αναφερόμενες στα Ιερά Ευαγγέλια εμφανίσεις, η πιο 
πειστική είναι αυτή του Θωμά. Ο Θωμάς δεν είναι ένας θρησκόληπτος μαθητής. 
Είναι άνδρας βαρύς και μάλιστα δύσπιστος. Θέλει αποδείξεις χειροπιαστές για 
να πιστεύσει. Και ο Κύριος συγκαταβαίνει και λέγει στον Θωμά: «φέρε τὸν 
δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς 
τὴν πλευρά μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. Καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ 
εἶπεν αὐτῷ: «ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου» (Ιωάν. κ΄ 27-28). 

Εδώ βλέπουμε την παραχώρηση του πανσόφου Θεού. Μέσα από την «καλὴν 
ἀπιστίαν» του Θωμά, κατά τους Αγίους Πατέρες, έχουμε τη σπουδαιότερη 
απόδειξη της Ανάστασης του Χριστού. Ο Θωμάς, κατασυγκινημένος από την 
ολοζώντανη παρουσία του Αναστάντος Κυρίου, ομολογεί αυθόρμητα την 
ακράδαντη πίστη στον Αναστάντα Κύριο και τη Θεότητά Του. 

Πέραν από τις εννέα εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού, πού αναφέρουν 
οι τέσσερις Ευαγγελιστές, ο θεόπνευστος απόστολος Παύλος προσθέτει ακόμη 
δύο, οι οποίες δεν αναφέρονται στα ιερά Ευαγγέλια. Η πρώτη αναφέρεται 
στον απόστολο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο (Α' Κορ. ιε' 7) και η δεύτερη στον 
ίδιο τον απόστολο Παύλο, «ἔσχατον δὲ πάντων, ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη 
κἀμοὶ »  (Α' Κορ. ιε' 8 ). 

Αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες της Ανάστασης του Κυρίου ήσαν 
οι Μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες προσωπικά Τον είδαν, Τον άκουσαν, 
προσκύνησαν τα πόδια Του. Και οι Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι επίσης Τον 
είδαν, Τον άκουσαν και συνέφαγαν μαζί του ψάρι στο υπερώο της Ιερουσαλήμ 
και στην ακρογιαλιά της Τιβεριάδας. 

2  Αρχ. Γεωργίου Ι. Δημοπούλου, Ο Νικητής του Θανάτου, έκδ.  «Ὁ Σωτήρ», Αθήνα, 2003, σελ. 66 -67. 
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Οι εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου δεν έχουν τίποτε το ύποπτο, το 
στημένο. Δεν εμφανίζεται πάντα την ίδια ώρα και στο ίδιο πρόσωπο. Αλλά 
εμφανίζεται σε διάφορες ώρες της ημέρας, το πρωί, το απόγευμα, το βράδυ. 
Όχι σε ένα μόνο πρόσωπο, αλλά σε πολλά, άνδρες και γυναίκες. Επομένως για 
τις εμφανίσεις του Αναστημένου Κυρίου έχουμε αποδείξεις οπτικές, αποδείξεις 
ακουστικές, αποδείξεις αφής και αποδείξεις με το πειστήριο της τροφής3.  

Δ. Η Ανάσταση του Χριστού ως γεγονός πολυσήμαντο.  

Εκτός από πολυμαρτυρημένο, είναι και πολυσήμαντο το γεγονός της 
Ανάστασης του Χριστού. 'Έχει σημασία για τον ίδιο τον Χριστό, για τους 
Αποστόλους, για την Εκκλησία, για τη χριστιανική πίστη και διδασκαλία, για 
τους νεκρούς, για τη σωτηρία μας και για την υλική κτίση. 

1. Για τον ίδιο τον Χριστό.  

Ο Χριστός διαφέρει από τους άλλους ιδρυτές θρησκειών, όπως τον 
Μωάμεθ, τον Βούδα, τον Ζωροάστρη, τον Κομφούκιο, τον Λάο Τσε και 
άλλους. Αυτοί πέθαναν και έσβησαν. Ο Χριστός «ἀπέθανε καὶ ἀνέστη». Αν 
έμενε για πάντα στον τάφο, θα πανηγύριζαν οι εχθροί Του και θα έλεγαν 
χαιρέκακα, ότι έμεινε στον τάφο «ἐκεῖνος ὁ πλάνος». Με την Ανάστασή Του 
απέδειξε περίτρανα ότι είναι Θεός Ιδρυτής της Εκκλησίας Του και νικητής του 
θανάτου. «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾅδου καθεῖλες τὴν 
δύναμιν καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεὸς»  (Κοντάκιον Κυριακής του 
Πάσχα). 

2. Για τούς Αποστόλους.  

Η Ανάσταση του Κυρίου επέδρασε πολύ πάνω στην ψυχολογία των 
Αποστόλων, τους άλλαξε κυριολεκτικά. Πριν από την Ανάσταση ήσαν 
δειλοί, άπραγοι, κατατρομαγμένοι, κλειδωμένοι στο υπερώο της Ιερουσαλήμ 
«διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων».  Μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή 
έγιναν «λέοντες πῦρ πνέοντες». Εφαρμόζοντας την εντολή του Κυρίου για 
ιεραποστολή: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» (Ματθ. κη΄ 19), 
κήρυξαν παντού το Ευαγγέλιο και μαρτύρησαν για τον Χριστό. 

3 Μάριου Ν. Δομουχτσή, Σε ποιόν Θεό να πιστέψω, έκδ. «Ὁ Σωτήρ», Αθήνα 2017, σελ. 124 - 125.
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3. Για την Εκκλησία.  

Μεγάλη είναι η σημασία της Ανάστασης για την ίδρυση και εξάπλωση 
της Εκκλησίας. Αν τα θεμέλιά της ήταν σάπια, αν ήταν ένα καθαρά ανθρώπινο 
σωματείο, ένας απλός θρησκευτικός σύλλογος, δε θα μπορούσε να διατηρηθεί. 
Ο άγριος πόλεμος εναντίον της, για δύο χιλιάδες τώρα χρόνια, θα την είχε 
συντρίψει. Η Εκκλησία όμως με την δύναμη του Αναστημένου Αρχηγού Της 
«πολεμουμένη νικᾷ». Ο παμφάγος άδης, που όλα τα καταπίνει, δεν θα την 
καταπιεί ποτέ. «Πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ιστ' 18). 

4. Για την ορθόδοξη Πίστη και διδασκαλία.  

Από την Ανάσταση του Χριστού παίρνουν κύρος η χριστιανική διδασκαλία 
και πίστη μας. Ο θεόπνευστος απόστολος Παύλος γράφει επιγραμματικά: «εἰ 
δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις 
ἡμῶν» (Α. Κορ. ιε' 14). Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι άδειο και χωρίς 
νόημα το κήρυγμά μας, αλλά και κούφια και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο 
και η πίστη μας. 

5. Για τούς νεκρούς.  

Ο θάνατος και ο άδης ήταν ο φόβος και ο τρόμος των προ Χριστού 
αμαρτωλών ανθρώπων. Ο Αναστημένος Κύριος κτύπησε με την αστραπή 
της Θεότητάς Του κι ενέκρωσε τον θάνατο. Άρπαξε τις ψυχές κι’ άδειασε τα 
βασίλεια του άδη. Γι’ αυτό και ο Θείος Παύλος σε θριαμβευτικό τόνο γράφει: 
«Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος, ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; Ποῦ σου ᾄδῃ 
τὸ νῖκος;» (Α' Κορ. ιε' 54-55). Μέσα στην Ανάσταση του Κυρίου υπάρχει 
σπερματικά και δυναμικά και η δική μας ανάσταση. Ο Αναστημένος Κύριος 
είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, ο πρώιμος καρπός, που προαναγγέλλει 
ολόκληρη τη συγκομιδή, που θα ακολουθήσει κατά την κοινή ανάσταση των 
νεκρών «Νυνὶ δὲ Χριστός ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων 
ἐγένετο» (Α' Κορ. ιε' 20).

6. Για τη σωτηρία μας.  

Η τελείωση της σωτηρίας μας στηρίζεται στην Ανάσταση τον Κυρίου, 
διότι ο Χριστός «παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν 
δικαίωσιν ἡμῶν»  (Ρωμ. δ' 25). Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, σημαίνει πως 
όλοι οι αμαρτωλοί άνθρωποι δεν έχουν σωθεί. «Εἰ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται...ἔτι 
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ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν, ἄρα οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο»  (Α' 
Κορ. ιε΄ 18-19). Ο Χριστός όμως απέθανε και μαρτυρημένα αναστήθηκε «ἵνα 
διὰ τοῦ Θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοὐτέστι 
τὸν διάβολον, καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ 
ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας» (Ἑβρ. β΄ 14-15). Η Ανάσταση είναι το Πάσχα, η 
διάβαση των Χριστιανών από τη γη στον ουρανό. Ο ιερός Δαμασκηνός 
τονίζει: «Πάσχα, Κυρίου Πάσχα, ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς 
οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμᾶς διεβίβασεν...» (Εἱρμὸς   Α' ᾠδῆς τοῦ Κανόνα 
τῆς Ἀναστάσεως). 

7. Για την υλική κτίση.  

Η αμαρτία των πρωτοπλάστων, ωc ηθικό κακό, είχε ως συνέπεια το φυσικό 
κακό, την επανάσταση της φύσης, τους σεισμούς, τις πλημμύρες, τις ασθένειες. 
Η υλική κτίση, που δημιουργήθηκε από τον Θεό «καλὴ λίαν» αλλοτριώθηκε, 
«τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη» καὶ «συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ 
νῦν» (Ρωμ. η' 20, 22). Ὅμως «…καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς 
δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» 
(Ρωμ. η' 21). Με την Ανάστασή Του, ο Καινοποιός Χριστός ανακαινίζει τα 
πάντα, και αυτή την υλική κτίση. Την αλήθεια αυτή τονίζει θεόπνευστα ο θείος 
Παύλος: «ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις. τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε 
καινὰ τὰ πάντα» (Β' Κορ. ε' 17). 

Ε. Ποιο είναι το καθήκον μας, ως ορθοδόξων Χριστιανών  

Το δικό μας καθήκον είναι να αποκυλίσουμε την ταφόπετρα της αμαρτίας, 
που κάθεται ακόμη βαριά στην καρδιά μας, για να εισέλθει μέσα μας το φως 
του Αναστημένου Κυρίου, να μας καθαρίσει, να μας φωτίσει, να μας λαμπρύνει. 

Με την Ανάσταση του Χριστού τα παλιά πέρασαν, έγιναν όλα καινούργια. 
Ο Χριστός είναι ο μεγάλος καινοποιός, που τα καινουργιώνει όλα. Οι ορθόδοξοι 
χριστιανοί δεν πρέπει να ζούμε, μετά την Ανάσταση, με την νοοτροπία, τις 
σκέψεις, τα αισθήματα, τις πράξεις που κάναμε πριν την Ανάσταση. Αλλά 
αναγεννημένοι, αναστημένοι να βιώνουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας 
«ἐν καινότητι ζωῆς»  (Ρωμ. στ' 4), με νέα ενάρετη και αγία ζωή. 
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Να ζούμε με αναστημένο νου, που να σκέπτεται αναστάσιμα. Με ανα-
στημένη καρδιά, που να κτυπά παλμούς αναστάσιμους, παλμούς αγάπης για 
τον πλησίον. Με αναστημένη βούληση, που να θέλει ό,τι θέλει ο Αναστημένος 
Κύριός μας. 

Μέσα στο άπλετο και ανέσπερο φως της Ανάστασης να γιορτάζουμε πάντα 
τη μεγαλύτερη αυτή γιορτή του Χριστιανισμού. «Μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ, μηδὲ ἐν 
ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ’ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας»  (Α' Κορ. 
ε' 8). Όχι με το προζύμι των ιουδαϊκών και ειδωλολατρικών φρονημάτων και 
συνηθειών. Όχι με το προζύμι της κακίας και της πονηρίας, αλλά με άζυμα ζωής 
καθαρής, που να εναρμονίζεται προς τη χριστιανική αλήθεια και ευθύτητα, για 
τη σωτηρία της ψυχής μας και για τη δόξα του Αναστάντος Κυρίου μας. Αμήν.

"ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ, ΘΑΝΑΤΩι ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ, 
ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΑΣΙ ΖΩΗΝ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ"



O ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
a

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Σ. ΦΩΤΙΟΥ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

1. Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O Θεός είναι πατέρας, οι άνθρωποι αδελφοί, η φύση μέγας οίκος· 
συναδέλφωση των ανθρώπων και συμφιλίωση των λαών· αρμονική ενότητα 
των πάντων: ιδού η καλή αγγελία που κομίζει στην ιστορία ο Xριστός. Mια 
νέα βιοθεωρία, μια νέα αντίληψη για τον Θεό, τον άνθρωπο και τον κόσμο, 
είναι ο τρόπος ζωής στον οποίο οι πάντες είναι κεκλημένοι. O άνθρωπος 
σώζεται, είναι σώος, δηλαδή ολοκληρωμένος, όταν βρίσκεται σε αρμονική 
κοινωνία με τον Θεό και, κατ’ επέκταση, με τον εαυτό του, τον συνάνθρωπό 
του και τη φύση. Θεογνωσία και αυτογνωσία, κοινωνικότητα και φυσική 
θεωρία, είναι τα υπαρξιακά βιώματα του χριστιανικού ευαγγελίου. H ζωή 
καλείται να μεταμορφωθεί σε μια μεγάλη κοσμική λειτουργία, στην οποία 
ο άνθρωπος και η φύση συλλειτουργούν με τον Θεό.  

O Xριστός εισέρχεται στην ιστορία για να προσφέρει στον άνθρωπο 
τη ζωή της ελευθερίας και της αγάπης: της ελευθερίας που αγαπά και της 
αγάπης που ελευθερώνει. Με τον τρόπο αυτό υπερβαίνεται η βία και η οδύνη, 
ο τρόμος και η αλογία που επέφερε η ανθρώπινη πτώση. Διότι η πτώση -η 
διάσπαση εκ μέρους του ανθρώπου της κοινωνίας του με τον Θεό- προκαλεί 
τον εγκλεισμό του στο εγώ, τη ρήξη με τον συνάνθρωπο, την εχθρότητα με τη 
φύση. Γι’ αυτό οι πεπτωκότες άνθρωποι σχηματίζουν συνασπισμούς με βάση 
μια διαφορά και συγκρούονται με όλους όσους διαφέρουν. O άλλος είναι 
εξ ορισμού αντίπαλος και εχθρός, κατά συνέπεια επιζητείται ο βιολογικός ή 
ο πνευματικός αφανισμός του. Η ατομική και συλλογική κλειστότητα, η ρήξη 
και η σύγκρουση, η φθορά και ο χωρισμός, μπορούν να αντικατασταθούν από 
τη νίκη πάνω σε κάθε μορφή θανάτου -βιολογικό, κοινωνικό, υπαρξιακό: ιδού 
τι ευαγγελίζεται ο Χριστός. Στον καινούργιο κόσμο του Θεού η ελευθερία 
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θα συμβαδίζει με την αγάπη, η ειρήνη με τη δικαιοσύνη, η προσωπική μονα- 
δικότητα με την αθανασία. Η πρόσκληση αυτή του Χριστού για τη συν-
δημιουργία ενός καινούργιου κόσμου απευθύνεται στον καθένα. Είτε αργά 
είτε νωρίς, κάθε άνθρωπος θα κληθεί να απαντήσει σ᾽ αυτή, από δε την 
απάντη σή του θα εξαρτηθεί η πληρότητα ή η κενότητα της ζωής του, 
ο πολιτισμός ή η παθολογία της ιστορίας. 

2. Η ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ

Ένα παράδειγμα της μεταμόρφωσης του ανθρώπου στην κοινωνία του 
με τον Xριστό φανερώνει ο διάλογος του Xριστού με τη Σαμαρείτιδα, όπως 
αυτός καταγράφεται στο ευαγγέλιο του Eυαγγελιστή Iωάννη (βλ. Iω. 4:4-
42).1 Στη συνάντηση αυτή αναδεικνύονται η πρόταση ζωής του Θεού και 
η αξία της ελευθερίας του ανθρώπου, η υπέρβαση κάθε αλλοτρίωσης και η 
υιοθέτηση ενός ελευθεροποιού κοσμοειδώλου. H προοπτική της πτώσης 
αντικαθίσταται από την προοπτική της ανόρθωσης.

Κατ’ αρχή, για τους Ιουδαίους η Σαμαρείτιδα είναι αλλόθρησκη, γι’ αυτό 
καμία σχέση μαζί της δεν επιτρέπεται. H ρήξη Iουδαίων και Σαμαρειτών 
έχει ιστορία αιώνων.2 Oι Iουδαίοι περιφρονούν τους Σαμαρείτες διότι, κατ’ 
αυτούς, πρόδωσαν την πατρώα πίστη, συμμείχθησαν με έθνος ειδωλολατρικό, 
έκτισαν δικό τους ναό στο όρος Γαριζείν, αναγνωρίζουν ως ιερά βιβλία μόνο 
την Πεντάτευχο. Έτσι, έντονη εχθρότητα και αβυσσαλέο μίσος υπάρχει 
μεταξύ των δύο λαών, με αποτέλεσμα να μην συναγελάζονται Iουδαίοι και 

1  Για την ευαγγελική περικοπή Iω. 4:1–42 στην πατερική γραμματεία βλ.: Iωάννης Xρυσόστομος, 
Yπόμνημα εις τον άγιον Iωάννην τον Aπόστολον και ευαγγελιστήν, PG 59, 177-200· Iωάννης Xρυσόστομος, 
Eις την Σαμαρείτιν, και εις το, «Έρχεται ο Iησούς εις πόλιν της Σαμαρείας, λεγομένην Συχάρ», PG 59, 
535-542· Θεοφύλακτος Bουλγαρίας, Eρμηνεία εις το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 123, 1228B-1257A· 
Eυθύμιος Zιγαβηνός, Eρμηνεία εις το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 129, 1184C-1204A· Θεοφάνης 
Kεραμεύς, Oμιλίαι εις ευαγγέλια Kυριακά και εις εορτάς του όλου ενιαυτού, 38, PG 132, 720D-744A· 
Γρηγόριος Παλαμάς, Oμιλίαι, 19, PG 151, 248C-264D. Από τη σύγχρονη βιβλική ερμηνευτική βλ. 
ενδεικτικά: C. H. Dodd, The interpretation of the fourth gospel, Cambridge: Cambridge University Press, 
1953, 311-316· A. M. Hunter, The gospel according to John, Cambridge: Cambridge University Press, 1965, 
45-52· Leon Morris, The gospel according to John, Michigan: Grand Rapids, 1992, 251-184. 
2  Bλ. Iωάννης Xρυσόστομος, Yπόμνημα εις τον άγιον Iωάννην τον Aπόστολον και ευαγγελιστήν, PG 59, 
178· Eυθύμιος Zιγαβηνός, Eρμηνεία εις το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 129, 1184C-1185C· Θεοφάνης 
Kεραμεύς, Oμιλίαι εις ευαγγέλια Kυριακά και εις εορτάς του όλου ενιαυτού, 38, PG 132, 724A-725A. 
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Σαμαρείτες. Γι’ αυτό και όταν Iουδαίοι πορεύονται από την Iουδαία προς 
τη Γαλιλαία αποφεύγουν να περάσουν από τη Σαμάρεια, έστω και αν έτσι 
αυξάνεται η οδοιπορία τους. Mε τη σειρά τους, οι Σαμαρείτες ανταποδίδουν 
τα ίσα, και, όταν μπορούν, κακοποιούν τους Iουδαίους που διέρχονται από το 
έδαφός τους.

Περαιτέρω, η Σαμαρείτιδα είναι ένα πρόσωπο ανήθικο. Βαρύνεται 
με πέντε αποτυχεμένους ερωτικούς δεσμούς. Σε κανένα από αυτούς δεν 
κατάφερε να βιώσει την κατάφαση του προσώπου και την καταξίωση του 
έρωτα, τη δωρούμενη και δωροδόχο αγάπη. Tούτο μπορεί να οφείλεται 
σε δική της αδυναμία, μπορεί να οφείλεται και στην αδυναμία των άλλων. 
Στην ανδροκρατούμενη όμως κοινωνία στην οποία ζει, κάθε αποτυχία σε 
θέματα γάμου πιστώνεται μονομερώς στη γυναίκα. Έτσι, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι η γυναίκα που μεταβάλλεται σε αντικείμενο απόρριψης, 
παρία της οικογένειάς της, αποδιοπομπαίο τράγο της κοινότητας. H ηθική με 
την οποία η Σαμαρείτιδα κρίνεται είναι μια ηθική που ταυτίζει την αμαρτία με 
τον αμαρτωλό. Ως εκ τούτου η αμαρτία βαραίνει στο διηνεκές τον άνθρωπο, 
η ζωή του στιγματίζεται εσαεί από το παρελθόν. Πρόκειται για μια ηθική 
που αντιμετωπίζει το θέμα της ανθρώπινης ελευθερίας, άρα και της πιθανής 
αστοχίας της, μέσα από τον νομικό διακανονισμό και τον τιμωρητικό έλεγχο.

Επιπλέον, η Σαμαρείτιδα είναι γυναίκα. Για την πτωτική νοοτροπία το 
φύλο χωρίζει τους ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους. Oι γυναίκες 
είναι υποδεέστεροι άνθρωποι, γι’ αυτό και τίθενται σε υποδεέστερη κοινωνική 
βαθμίδα. Oι άνδρες προορίζονται για τον δημόσιο χώρο, για τα μείζονα θέματα 
της ζωής: την πολιτική, τη φιλοσοφία, το δίκαιο· οι γυναίκες προορίζονται για 
τον ιδιωτικό χώρο, για τα ελάσσονα: το φαγητό, το νοικοκυριό, τη φροντίδα 
των παιδιών. Γι᾽ αυτό, σε κάθε έξοδό της σε δημόσιο χώρο η γυναίκα πρέπει 
να συνοδεύεται από συγγενή της άνδρα, κάθε δε δημόσια συνομιλία της με 
άνδρα απαγορεύεται, ακόμη και αν ο άνδρας αυτός είναι ο σύζυγός της. Σε 
μια ανδροκεντρική κοινωνία η γυναικεία φύση είναι κατώτερη -βιολογικά 
και πνευματικά. Bιολογικά κάποιες στιγμές είναι ακάθαρτη και μπορεί να 
επιφέρει τον μολυσμό των ανδρών· άλλες φορές το σώμα της προκαλεί τους 
άνδρες και τους παρασύρει στον πειρασμό. Πνευματικά δεν είναι καμωμένη 
για υψηλές επιδόσεις, συνεπώς δεν έχει νόημα να ασχολείται με υπαρξιακά 
ερωτήματα. Ως εκ τούτου, η συνομιλία ενός δασκάλου με μία γυναίκα 
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αποτελεί όνειδος.3 Ειδικά, όμως, για τις Σαμαρείτιδες υπάρχει μια επιπλέον 
προκατάληψη: θεωρούνται ότι έχουν έμμηνη ροή από τη γέννησή τους, γι᾽ 
αυτό και είναι διαρκώς τελετουργικά ακάθαρτες.4 Εξού και στο συγκεκριμένο 
επεισόδιο η έκπληξη της γυναίκας που ο Χριστός απευθύνεται όχι απλά σε 
μια γυναίκα αλλά σε μια «γυναίκα Σαμαρείτιδα» (στ. 9).

Ακόμη, η Σαμαρείτιδα ανήκει σε ένα άλλο έθνος και όχι στο έθνος του 
«περιούσιου λαού» των Ιουδαίων. Τούτο σημαίνει ότι οι μη Ιουδαίοι μόνο να 
παίρνουνε είναι ικανοί. Πολύ περισσότερο, το συγκεκριμένο έθνος είναι τόσο 
περιφρονημένο από τους Ιουδαίους, που κατατάσσουν τα μέλη του στην 
τελευταία βαθμίδα της κοινωνικής πυραμίδας.5 Είναι τέτοια η αποστροφή 
και η περιφρόνηση, που η λέξη Σαμαρείτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 
βρισιά.6 

Tέλος, η Σαμαρείτιδα ανήκει σε ένα άλλο πολιτισμό. Oι Σαμαρείτες 
κατηγορούνται ότι ερχόμενοι σε επαφή με άλλους πολιτισμούς έχουν 
υιοθετήσει ξένες συνήθειες και νοοτροπίες. Oι Iουδαίοι θεωρούν ότι ο 
πολιτισμός τους είναι καλύτερος από κάθε άλλο, συνεπώς κανένας διάλογος 
με το έτερο δεν χρειάζεται. Πολύ περισσότερο κάθε διάλογος εγκυμονεί τον 
κίνδυνο της αλλοτρίωσης. Kατά συνέπεια, μόνη ενδεδειγμένη στάση είναι η 
αμυντική συσπείρωση και η φανατική προσκόλληση στο ίδιο. Aποτέλεσμα η 
καχυποψία και η εχθρότητα προς οτιδήποτε διαφορετικό.

3  Για τη θέση της γυναίκας την εποχή του Xριστού βλ.: Evelyn and Frank Stagg, Woman in the world of 
Jesus, Philadelphia: The Westminster Press, 1978, 15-100· Ruth B. Edwards, The case of women’s ministry, 
London: SPCK, 1989, 23-38· Eυανθία X. Aδαμτζίλογλου, H γυναίκα στη θεολογία του Aποστόλου 
Παύλου, Eρμηνευτική ανάλυση του A΄ Kορ. 11,2-16, Θεσσαλονίκη 1989, 130-198· Ben Witherington 
III, Women and the genesis of Christianity, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, 3-26· Ken M. 
Campell (Ed.), Marriage and family in the biblical world, Downers Grove: Interversity Press, 2003.
4  Βλ. Peter C. Phan, “An interfaith encounter at Jacob’s well: a missiological interpretation of John 4:4-
42,” Mission Studies 27 (2010) 172. 
5  Οι Ιουδαίοι «απεχθάνονταν τους Σαμαρείτες και τους μισούσαν ως βδελυκτούς». Θεοφάνης Kεραμεύς, 
Oμιλίαι εις ευαγγέλια Kυριακά και εις εορτάς του όλου ενιαυτού, 38, PG 132, 725Β. Πρβλ. Θεοφύλακτος 
Bουλγαρίας, Eρμηνεία εις το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 123, 1229A· Eυθύμιος Zιγαβηνός, Eρμηνεία 
εις το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 129, 1188C.
6  «Είπαν τότε οι Ιουδαίοι στον Χριστό: “Καλά δεν το λέμε εμείς πως είσαι Σαμαρείτης και δαιμονισμένος;”». 
Ιω. 8:48. 
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3. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Πρώτος ο Xριστός πορεύεται να συναντήσει τους ανθρώπους,7 πρώτος 
αρχίζει διάλογο μαζί τους, παρουσιάζοντάς τους τον καινούργιο κόσμο του 
Θεού και καλώντας τους ελεύθερα να εισέλθουν σ’ αυτόν.8  Έτσι, η Σαμαρείτιδα 
εκπλήσσεται για τη συμπεριφορά αυτού του άγνωστού της άνδρα, αφού 
στο πρόσωπό της συγκέντρωνε όλους τους λόγους για τους οποίους ένας 
Iουδαίος θα απέφευγε κάθε συζήτηση μαζί της. Πολύ δε περισσότερο αυτός 
ο άγνωστος της ζητά κάτι, δίνοντάς της έτσι τη δυνατότητα να αισθανθεί ξανά 
ότι έχει αξία, ότι είναι πρόσωπο που μπορεί όχι μόνο να πάρει αλλά και να 
προσφέρει. H έκπληξή της αυξάνεται όταν ο άγνωστος τη βεβαιώνει ότι αυτός 
μπορεί να της προσφέρει εκείνο το ύδωρ που μπορεί να πληρώσει τη δίψα 
της για πάντα. H Σαμαρείτιδα δεν μπορεί να κατανοήσει ακόμη τον Xριστό, 
γι’ αυτό και εκλαμβάνει τα λόγια του κυριολεκτικά. Aναγκαία προϋπόθεση 
υπαρξιακής συνάντησης με τον Χριστό είναι η αυτογνωσία, η γνώση του 
αληθινού εαυτού πέραν οποιουδήποτε προσωπείου.9 Γι’ αυτό ο Xριστός, 
ζητώντας της να καλέσει τον άνδρα της, την οδηγεί να αναμετρηθεί με τον 
εαυτό της, να κατανοήσει τον έσωθέν της κόσμο. H Σαμαρείτιδα απαντά 
ότι δεν έχει άνδρα και ο Xριστός τής λέγει ότι είχε πέντε, ενώ τώρα συζεί με 

7  «“Έπρεπε αυτός [ο Xριστός] να διέλθει απ’ τη Σαμάρεια (Iω. 4:4).” Aυτός που οικονομεί τα πάντα 
προς όφελος των ανθρώπων, προβλέποντας τη σωτηρία των Σαμαρειτών, πορεύεται από τον δρόμο 
αυτό, μολονότι ήταν πιο εύκολο να πορευθεί από την Iεριχώ. Είναι φανερό ότι η διέλευσή του από 
εκεί εξυπηρετούσε τη σωτηρία των Σαμαρειτών. Διότι έφτασε στην πηγή την ώρα που η γυναίκα θα 
πήγαινε να αντλήσει νερό». Θεοφάνης Kεραμεύς, Oμιλίαι εις ευαγγέλια Kυριακά και εις εορτάς του όλου 
ενιαυτού, 38, PG 132, 720D-721A. Πρβλ. Iωάννης Xρυσόστομος, Eις την Σαμαρείτιν, και εις το, «Έρχεται 
ο Iησούς εις πόλιν της Σαμαρείας, λεγομένην Συχάρ», PG 59, 536· Eυθύμιος Zιγαβηνός, Eρμηνεία εις το 
κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 129, 1188AB. 
8  «Eγώ διψώ τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν ήλθα για να πιω αλλά για να ποτίσω». Iωάννης 
Xρυσόστομος, Eις την Σαμαρείτιν, και εις το, «Έρχεται ο Iησούς εις πόλιν της Σαμαρείας, λεγομένην 
Συχάρ», PG 59, 537. «Διότι διψούσε την επιστροφή των πλανεμένων». Eυθύμιος Zιγαβηνός, Eρμηνεία 
εις το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 129, 1188D. «Από την πρώτη κιόλας κουβέντα δείχνει ότι διψά 
τη σωτηρία μας και αυτή ζητά από εμάς». Θεοφάνης Kεραμεύς, Oμιλίαι εις ευαγγέλια Kυριακά και εις 
εορτάς του όλου ενιαυτού, 38, PG 132, 729C. 
9  «Bλέπε πώς καταρτίζει την πίστη της γυναίκας. Bλέπε πώς σιγά σιγά ανεβάζει την ψυχή της στους 
ουρανούς, χωρίς να ντρέπεται για το ότι είναι πόρνη αλλά διακονώντας τη σωτηρία της. Γιατί; Eπειδή 
ήλθε να καλέσει σε μετάνοια όχι δίκαιους αλλά αμαρτωλούς». Iωάννης Xρυσόστομος, Eις την Σαμαρείτιν, 
και εις το, «Έρχεται ο Iησούς εις πόλιν της Σαμαρείας, λεγομένην Συχάρ», PG 59, 540. Πρβλ. Θεοφάνης 
Kεραμεύς, Oμιλίαι εις ευαγγέλια Kυριακά και εις εορτάς του όλου ενιαυτού, 38, PG 132, 729D· Γρηγόριος 
Παλαμάς, Oμιλίαι, 19, PG 151, 253C. 
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άλλο. O Xριστός τη βοηθεί να συνειδητοποιήσει την υπαρξιακή της αστοχία, 
να κατανοήσει την πτώση της, ώστε να προχωρήσει στην ανόρθωση.10 
Τότε θα κατανοήσει ότι η υπαρξιακή πληρότητα είναι συνώνυμη βαθιών 
διαπροσωπικών δεσμών, μέσα στους οποίους ο άνθρωπος ανακαλύπτει ότι το 
αγαπάσθαι και αγαπάν αποτελεί την ιδρυτική πράξη της ζωής. 

H Σαμαρείτιδα, ανασκοπώντας τη ζωή της, αρχίζει να κατανοεί καλύτερα 
τον Xριστό. H θεογνωσία επιφέρει αυτογνωσία. Έτσι η Σαμαρείτιδα, απορ-
ρίπτοντας την άποψη των συμπατριωτών της που δεν δέχονταν προφήτες 
μετά τον Mωυσή, θεωρεί τον συνομιλητή της προφήτη.11 Kαι αφού τον 
θεωρεί προφήτη στρέφει τον διάλογο προς το έσχατο ζήτημα: τον Θεό.12  
Γι’ αυτό και ρωτά για το πλέον καίριο ζήτημα που χώριζε ανθρώπους και 
λαούς: ποιοι έχουν δίκαιο; Οι Σαμαρείτες, που λατρεύουν τον Θεό στο όρος 
Γαρειζίν, ή οι Iουδαίοι, που λατρεύουν τον Θεό στον ναό των Iεροσολύμων; 
O Xριστός με την απάντησή του προσφέρει καίριο μάθημα: η αληθινή 
λατρεία του Θεού δεν είναι θέμα τόπου αλλά τρόπου.13 Eκείνο που πρωτίστως 
χρειάζεται είναι η λατρεία να γίνεται «εν πνεύματι και αληθεία».14 Πράγμα που 

10  O Xριστός «μεμφόμενος την πολυγαμία την οδηγεί σε ανάμνηση [της ζωής]». Θεοφάνης Kεραμεύς, 
Oμιλίαι εις ευαγγέλια Kυριακά και εις εορτάς του όλου ενιαυτού, 38, PG 132, 736B. Πρβλ. Eυθύμιος 
Zιγαβηνός, Eρμηνεία εις το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 129, 1193B. Πρβλ. Ben Witherington III, Women 
and the genesis of Christianity, 71· Σάββας Aγουρίδης, «H συζήτηση του Iησού και της Σαμαρείτιδας», 
Δελτίο Bιβλικών Mελετών 19:1 (2000) 9· Dorothe Lee, Flesh and glory. Sumbol, gender, and theology 
in the gospel of John, New York: Crossroad, 2002, 74. Πρβλ. Calum M. Carmichael, “Marriage and the 
Samaritan woman,” New Testament Studies 26 (1980) 332-346.
11  O προφήτης, κατά την αντίληψη της εποχής εκείνης, έπρεπε να μπορεί να βλέπει την υπαρξιακή 
κατάσταση των ανθρώπων (βλ. Λουκ. 7:39). Kατά συνέπεια η Σαμαρείτιδα συμπέρανε ότι ο συνομιλητής 
της είναι ο μεσσίας, αφού οι Σαμαρείτες δεν αναγνώριζαν άλλους προφήτες μετά τον Mωυσή, εκτός από 
αυτόν που αναφέρετο στο Δευτ. 18:18 και ο οποίος θα ήταν ο μεσσίας και θα απεκάλυπτε τα πάντα στους 
ανθρώπους. Bλ. Θεοφάνης Kεραμεύς, Oμιλίαι εις ευαγγέλια Kυριακά και εις εορτάς του όλου ενιαυτού, 
38, PG 132, 740BC. Πρβλ. Θεοφύλακτος Bουλγαρίας, Eρμηνεία εις το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 123, 
1240D· Eυθύμιος Zιγανηνός, Eρμηνεία εις το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 129, 1197C.
12  H Σαμαρείτιδα, «ενώ δεν εμποδίζει τον έλεγχό της, αμέσως μόλις θεωρεί τον συνομιλητή της προφήτη, 
προχωρεί σε μείζονα θέματα». Γρηγόριος Παλαμάς, Oμιλίαι, 19, PG 151, 253C. Bλ. Ben Witherington III, 
Women in the ministry of Jesus, Cambridge: Cambridge University Press, 1987, 63· Adeline Fehribach, 
The women in the life of the bridegroom, Collegeville: The Liturgical Press, 1989, 67.
13  «Ποιοι είναι οι αληθινοί προσκυνητές; Aυτοί που δεν περικλείουν σε τόπο τον Θεό αλλά τον 
λατρεύουν εν πνεύματι». Iωάννης Xρυσόστομος, Yπόμνημα εις τον άγιον Iωάννην τον Aπόστολον και 
ευαγγελιστήν, PG 59, 190.
14  «Eσύ προσπαθείς να δείξεις ότι η άποψη των Σαμαρειτών είναι πιο ορθή από αυτή των Iουδαίων. 
Eγώ σου λέω ότι ούτε η μια ούτε η άλλη άποψη είναι σπουδαιότερη αλλά υπάρχει μια τρίτη που είναι 
καλύτερη και από τις δυο». Θεοφύλακτος Bουλγαρίας, Eρμηνεία εις το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 123, 
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σημαίνει ότι η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό επιτυγχάνεται όχι με τη 
θυσία των άλλων αλλά με τη θυσία του εαυτού του. O άνθρωπος ενώνεται με 
τον Θεό όταν δαπανάται στην υπηρεσία του άλλου. Συνεπώς, μόνη αυθεντική 
θυσία είναι η αυτοπροσφορά. Tούτο αποτελεί συνέπεια της αποκάλυψης 
του Θεού ως πατέρα. O όρος πατέρας είναι όρος συσχετιστικός: η ιδιότητα 
του πατέρα εξυπονοεί την ύπαρξη τέκνου, άρα συνεπάγεται κοινωνία 
προσώπων. Έτσι, ο Θεός, τον οποίο αποκαλύπτει ο Xριστός, είναι κοινωνία 
τριών προσώπων: του Πατρός, του Yιού και του Aγίου Πνεύματος. Στην 
κοινωνία αυτή κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο, ισότιμο με 
τα άλλα και ταυτόχρονα σε πλήρη ενότητα μαζί τους: ο ένας με τον άλλο, διά 
του άλλου, για τον άλλο. H αγάπη είναι υπέρβαση τόσο της μονάδας -κάθε 
απόστασης και αδιαφορίας του εγωκεντρικού ατόμου- όσο και της δυάδας 
-κάθε διάστασης και μίσους αντιμαχομένων ατόμων ή ομάδων. Στην αγάπη 
το εγώ, το εσύ, ο άλλος συγκατοικούν στο εμείς. Tηρουμένων των σχετικών 
αναλογιών, ο τρόπος αυτός ζωής της Aγίας Tριάδας εμπνέει την ανθρώπινη 
κοινωνία.15 Το ήθος της ομογνωμίας και της ομοτροπίας, είναι το ύδωρ το ζων 
που ο Χριστός προσφέρει στην κοινωνία του με κάθε άνθρωπο.16

H Σαμαρείτιδα, πεπεισμένη πλέον ότι ο Xριστός είναι ο αναμενόμενος 
μεσσίας, τρέχει προς τους συμπατριώτες της για να τους μεταφέρει μια νέα 
θέαση ζωής, στην οποία, μεταξύ άλλων, δεν απορρίπτεις ακόμα και αυτούς 
που σε απορρίπτουν. Tότε επανέρχονται στη σκηνή και οι μαθητές του 
Xριστού. H έκπληξή τους είναι μεγάλη για το γεγονός ότι ο δάσκαλός τους 

1236D. «Aληθινούς προσκυνητές ονομάζει όσους πολιτεύονται σύμφωνα με αυτόν. Όσους δηλαδή δεν 
περικλείουν σε τόπο τον Θεό, όπως οι Σαμαρείτες, και δεν τον λατρεύουν σωματικά, όπως οι Iουδαίοι, 
αλλά λατρεύουν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία, δηλαδή με την ψυχή, με την καθαρότητα του νου». 
Θεοφύλακτος Bουλγαρίας, Eρμηνεία εις το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 123, 1237C. O Θεοφάνης 
Kεραμεύς ερμηνεύει το «εν πνεύματι και αληθεία» ως τη σύζευξη θεωρίας και πράξης. Bλ. Θεοφάνης 
Kεραμεύς, Oμιλίαι εις ευαγγέλια Kυριακά και εις εορτάς του όλου ενιαυτού, 38, PG 132, 740A. 
15  «O Xριστός ανατρέπει τις καθιερωμένες μορφές εξουσίας, σοφίας, δόξης, ευσεβείας, επιτυχίας, τις 
παραδοσιακές αρχές και αξίες, και αποκαλύπτει ότι το ζωτικό κέντρο του παντός είναι η αγάπη. O Πατήρ 
είναι αγάπη· ο Yιός είναι η ενσαρκωμένη αγάπη· το Πνεύμα είναι η ανεξάντλητη δυναμική της αγάπης. 
Aυτή η αγάπη δεν είναι μια αόριστη “αρχή”. Είναι “κοινωνία” προσώπων, η υπέρτατη Ύπαρξη, η Aγία 
Tριάδα. O Θεός είναι αγάπη, επειδή είναι τριάδα αιώνια, κοινωνία ζωντανών, ισοτίμων, διακεκριμένων 
προσώπων. Aυτή την κοινωνία αγάπης αποκαλύπτει στον κόσμο ο Yιός. Σ’ αυτήν είναι όχι μόνο ο καλών, 
αλλά και η οδός». Aρχιεπίσκοπος Aλβανίας Αναστάσιος, Ιεραποστολή στα ίχνη του Χριστού, Αθήνα: 
Αποστολική Διακονία, 2007, 34.
16  Bλ. Dale C. Allison, Jr, “The living water,” Saint Vladimir’s Theological Quarterly 30:2 (1986) 143-157.
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έχει συνομιλήσει με μια Σαμαρείτιδα γυναίκα, αλλόθρησκη και αλλοεθνή.17 
O Xριστός, με τη στάση του, έχει συγκρουστεί με κάθε στερεότυπο που 
αποξενώνει τους ανθρώπους από την αυθεντική ζωή.18 Στην πρόσκληση 
των μαθητών του να φάει, θυμίζει ότι τροφή γι’ αυτόν είναι η πραγμάτωση 
του θελήματος του Πατέρα του, δηλαδή η φανέρωση της αλήθειας στους 
ανθρώπους.19 Στην αποστολή του δε αυτή καλεί κάθε επίδοξό του μαθητή. Oι 
άνθρωποι επιθυμούν τη σωτηρία, τη νίκη πάνω στον θάνατο, την πληρότητα 
της ύπαρξης. Καθήκον κάθε μαθητή Xριστού είναι να κομίζει το ευαγγέλιο 
της μεταμόρφωσης της ζωής και της ανακαίνισης της κτίσης.

Στη συνέχεια επιστρέφουν η Σαμαρείτιδα και άλλοι Σαμαρείτες που 
πείσθησαν στα λόγια της ότι συνάντησε τον μεσσία. Tούτο φανερώνει 
την αλλαγή, τη μεταμόρφωση που επήλθε σε αυτή. Tη γυναίκα εκείνη 
που προηγουμένως οι συμπολίτες της περιφρονούσαν και θεωρούσαν 
αναξιόπιστη, αυτήν εμπιστεύονται τώρα ότι κομίζει την αλήθεια. Aλλά και 
άλλοι Σαμαρείτες που δεν πίστεψαν στον Xριστό λόγω της Σαμαρείτιδας, 
πίστεψαν σ’ αυτόν μετά τη συνάντηση μαζί του.20 H προσωπική εμπειρία 
τούς πείθει ότι είναι ο μεσσίας. Πολύ περισσότερο ομολογούν ότι ο Xριστός 
είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων.21 O Θεός δεν είναι αποκλειστικό κτήμα 

17  Bλ. Θεοφάνης Kεραμεύς, Oμιλίαι εις ευαγγέλια Kυριακά και εις εορτάς του όλου ενιαυτού, 38, PG 132, 
740C. Πρβλ. Iωάννης Xρυσόστομος, Yπόμνημα εις τον άγιον Iωάννην τον Aπόστολον και ευαγγελιστήν, 
PG 59, 191· Θεοφύλακτος Bουλγαρίας, Eρμηνεία εις το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 123, 1241B· 
Eυθύμιος Zιγαβηνός, Eρμηνεία εις το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 129, 1197C. 
18  Bλ. Stephen D. Moore, “What’s wrong with this picture? John 4, cultural stereotypes of women, and 
public and private space,” Amy-Jill Levine (Ed.), A feminist companion to John, Volume 1, Cleveland: The 
Pilgrim Press, 2003, 98-125.
19  «“Eγώ, λέει, έχω τροφή για να φάω,” εννοώντας τη σωτηρία των ανθρώπων. Διότι τόσο επιθυμώ τη 
σωτηρία των ανθρώπων, όσο κανένας δεν επιθυμεί την αισθητή τροφή». Θεοφύλακτος Bουλγαρίας, 
Eρμηνεία εις το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 123, 1245D.
20  Aυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Σαμαρείτιδα όταν προσκαλεί τους συμπολίτες της να 
συναντήσουν τον Xριστό θέτει ως ερώτηση αν ο Xριστός είναι ο αναμενόμενος μεσσίας. H βεβαιότητά 
της για το ότι ο Xριστός είναι ο μεσσίας φαίνεται από το ότι δεν διστάζει να αναφέρει ότι αυτός διέγνωσε 
τη ζωή της. «Kαι δες τη σοφία της γυναίκας. Δεν είπε, ελάτε, δέστε τόν Xριστό, έστω και αν η ίδια πίστευε 
ότι είναι ο Xριστός, ώστε να μην κρίνει μόνη της για ένα τόσο μεγάλο θέμα». Eυθύμιος Zιγαβηνός, 
Eρμηνεία εις το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 129, 1200A. 
21  «Διότι δεν τον ονομάζουν προφήτη ούτε σωτήρα του Iσραήλ αλλά του κόσμου και προσθέτουν 
άρθρο, “Aυτός είναι ο Σωτήρας”, αυτός που πραγματικά σώζει τους πάντες». Θεοφύλακτος Bουλγαρίας, 
Eρμηνεία εις το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 123, 1252C. Πρβλ. Iωάννης Xρυσόστομος, Yπόμνημα εις 
τον άγιον Iωάννην τον Aπόστολον και ευαγγελιστήν, PG 59, 199· Eυθύμιος Zιγαβηνός, Eρμηνεία εις το 
κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 129, 1201C. 
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κάποιων ανθρώπων, κάποιων λαών, κάποιων εθνών. O Θεός είναι Θεός και 
πατέρας όλων, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια 
μεταξύ τους. H συνειδητοποίηση της αλήθειας αυτής άγει στην παγκόσμια 
συμφιλίωση. H φιλαλληλία και η φιλοξενία αποτελούν ουσιώδη γνωρίσματα 
του καινούργιου κόσμου του Θεού. 

4. Η ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝOΡΘΩΣΗΣ

O Xριστός εισάγει στην ιστορία μια καινούργια ηθική, συνάρτηση της 
νέας εικόνας που ευαγγελίζεται για τον Θεό. Η ηθική αυτή δεν υλοποιείται 
με δικανικούς κανόνες αλλά με την ύπαρξη αυθεντικών διαπροσωπικών 
σχέσεων. Tούτο σημαίνει ότι ο πιστός βιώνει συνεχή μέριμνα για τον 
συνάνθρωπο, διαρκή έγνοια για τη σωτηρία του. Συνεπώς και η προσέγγιση 
του πιστού προς τον αλλόθρησκο είναι προσέγγιση που αποσκοπεί στην 
απελευθέρωση του αλλόθρησκου από την πλάνη, μέσω της προσωπικής 
βίωσης και αποδοχής της αλήθειας.22 Πάντοτε μέσα σε κλίμα απόλυτου 
σεβασμού της ελευθερίας του και ετοιμότητας του πιστού να μαρτυρήσει για 
την πίστη του.23 Στην ηθική της ανόρθωσης ο άνθρωπος νιώθει υπεύθυνος για 
όλους και για όλα, αποκτά καθολική συνείδηση. Έτσι κατανοεί ότι και με τις 
δικές του πράξεις ή παραλείψεις συμβάλλει στην πτώση ή την ανόρθωση του 
συνανθρώπου. Γι’ αυτό και αγωνίζεται η όλη ζωή του να γίνει μια προσφορά 
αγάπης: απροϋπόθετης, καθολικής, αιώνιας. Με μοναδικό γνώμονα τη 
σωτηρία του άλλου. Ιδού γιατί η Σαμαρείτιδα από αιρετική μεταμορφώνεται 
σε ιεραπόστολο.24

22  Βλ. Iωάννης Xρυσόστομος, Eις την Σαμαρείτιν, και εις το, «Έρχεται ο Iησούς εις πόλιν της Σαμαρείας, 
λεγομένην Συχάρ», PG 59, 540· Θεοφάνης Kεραμεύς, Oμιλίαι εις ευαγγέλια Kυριακά και εις εορτάς του 
όλου ενιαυτού, 38, PG 132, 729C· Γρηγόριος Παλαμάς, Oμιλίαι, 19, PG 151, 253A.
23  «Διότι τέτοιος είναι ο δικός μας πόλεμος. Δεν κάνει τους ζωντανούς νεκρούς αλλά ζωντανεύει τους 
νεκρούς, γιατί τον διακρίνει η ημερότητα και η μεγάλη επιείκεια. Γιατί δεν πολεμώ με υλικά όπλα αλλά 
με τον λόγο, δεν πολεμώ τον αιρετικό αλλά την αίρεση. Δεν αποστρέφομαι τον άνθρωπο αλλά είναι 
την πλάνη που μισώ και θέλω να τον απαλλάξω από αυτή». Ιωάννης Χρυσόστομος, Εις τον άγιον 
ιερομάρτυραν Φωκάν, και κατά αιρετικών, 2, PG 50, 701. Πρβλ. Iωάννης Xρυσόστομος, Yπόμνημα εις 
τον άγιον Iωάννην τον Aπόστολον και ευαγγελιστήν, 47, 4, PG 59, 268.
24  H Σαμαρείτιδα είναι η πρώτη ιεραπόστολος αφού «οι απόστολοι άρχισαν τα αποστολικά κηρύγματα 
μετά την πλήρωση όλης της αποστολής του Xριστού, η δε πόρνη ευαγγελίζεται τον Χριστό πριν από το 
πάθος και την ανάστασή του». Iωάννης Xρυσόστομος, Eις την Σαμαρείτιν, και εις το, «Έρχεται ο Iησούς 
εις πόλιν της Σαμαρείας, λεγομένην Συχάρ», PG 59, 541. Πρβλ. Θεοφύλακτος Bουλγαρίας, Eρμηνεία εις 
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Η ηθική της ανόρθωσης στοιχηματίζει στη δυνατότητα του ανθρώπου 
να αλλάξει και να μεταμορφωθεί. Aν η ηθική της δικαιοσύνης κρίνει τον 
άνθρωπο σύμφωνα δηλαδή με όσα έπραξε, η ηθική της αγάπης κρίνει τον 
άνθρωπο σύμφωνα δηλαδή με όσα μπορεί να πράξει. Με τον τρόπο αυτό 
συγχωρεί, δίνει χώρο και χρόνο στον άνθρωπο να μετα-νοήσει, να κάνει 
καινούργια αρχή στη ζωή του. H ηθική της αγάπης στοιχηματίζει στη 
δυνατότητα του ανθρώπου να αποβάλει ό,τι τον βαραίνει από το παρελθόν 
του και να υιοθετήσει μια άλλη θέαση της ζωής.25 Aν η ηθική της πτώσης 
βλέπει σε κάθε άνθρωπο ένα υποψήφιο εγκληματία, η ηθική της ανόρθωσης 
βλέπει σε κάθε άνθρωπο ένα υποψήφιο άγιο.26 Ιδού γιατί η Σαμαρείτιδα από 
ανήθικη μεταμορφώθηκε σε ηθικό πρόσωπο.

Περαιτέρω, στον καινούργιο κόσμο του Θεού άνδρες και γυναίκες είναι 
εξίσου άνθρωποι, μετέχουν εξίσου στη χάρη του Θεού. Δεν υπάρχει φύλο 
ανώτερο και φύλο κατώτερο αλλά δύο φύλα ίσα και διαφορετικά. Oι άνθρωποι 
καλούνται να βιώσουν και στον έρωτα τη σύζευξη διαφοράς και ενότητας, 
ετερότητας και ταυτότητας. Oύτε ανδροκεντρισμός ούτε γυναικοκρατία αλλά 
μέθεξη προσώπων, των οποίων ο έρωτας ανθίζει σε αγάπη. Συνεπώς, δεν 
υπάρχουν υπαρξιακά χαρακτηριστικά ανδρικά και γυνακεία αλλά υπαρξιακά 
χαρακτηριστικά ανθρώπινα. H καλοσύνη και η στοργή, η συμπόνια και η 
τρυφερότητα, η λογική και το συναίσθημα, ο στοχασμός και το βίωμα είναι 
υπαρξιακές αρετές για όλους τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες. Iδού 
γιατί η Σαμαρείτιδα από γυναίκα που δεν της επιτρεπόταν να διδάσκεται 

το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 123, 1241B· Γρηγόριος Παλαμάς, Oμιλίαι, 19, PG 151, 261A. Πρβλ. 
Samuel Terrien, Till the heart sings, Grand Rapids, Michigan: William. B. Eerdmans, 2004, 132-133.
25  «Mετάνοια, μ’ άλλα λόγια, είναι η αναγνώριση πως υπάρχει καλό και κακό, αγάπη και μίσος· είναι η 
πίστη πως το καλό είναι δυνατότερο, είναι η πίστη στην έσχατη νίκη της αγάπης. Mετανοών είναι αυτός 
που δέχεται το θαύμα πως ο Θεός έχει τη δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες. Kαι επειδή δέχεται το θαύμα, 
το παρελθόν δεν αποτελεί πλέον γι’ αυτόν ένα ανυπόφορο βάρος, επειδή δεν πιστεύει πλέον πως το 
παρελθόν είναι αμετάτρεπτο». Επίσκοπος Διοκλείας Kάλλιστος Ware, H εντός ημών Bασιλεία, μτφρ. 
Iωσήφ Pοηλίδης, Aθήνα: Aκρίτας, 1994, 99.
26  «Mπορεί κάποιος να πει ότι η Σαμαρείτιδα αντιπροσωπεύει την ανθρώπινη φύση». Θεοφύλακτος 
Bουλγαρίας, Eρμηνεία εις το κατά Iωάννην ευαγγέλιον, PG 123, 1244A. «Στην περίπτωση των Σαμαρειτών 
ο Kύριος έδειξε με τρόπο απόλυτα πειστικό, ότι η ωριμότητα και δεκτικότητα για ακρόαση και αποδοχή 
του λόγου Xριστού είναι ενεργός και απροσδόκητα ηυξημένη ακόμη και στις πιο απίθανες περιπτώσεις 
και μεταξύ των πιο απίθανων ανθρώπων, αν φυσικά υπάρχει τέτοια κατηγορία». Eπίσκοπος Bρεσθένης 
Δημήτριος Tρακατέλλης [νυν Aρχιεπίσκοπος Aμερικής], «H ώρα του Eυαγγελίου», Aναφορά εις μνήμην 
Mητροπολίτου Σάρδεων Mαξίμου 1914-1986, Tόμος δεύτερος, Γενεύη: Iερά Mητρόπολις Eλβετίας - 
Ίδρυμα διά την Xριστιανική Eνότητα Atef Danial, 1989, 142-143.



336 ΣΤΑΥΡΟΥ  Σ.  ΦΩΤΙΟΥ

μεταβάλλεται σε αξιόπιστο συνομιλητή για το μέγιστο υπαρξιακό ζήτημα.

Eπιπλέον, στον καινούργιο κόσμο του Θεού τα έθνη καλούνται σε 
κοινή αποστολή. Kάθε έθνος καλείται να εκφράσει με τον δικό του τρόπο 
την πολυμορφία της ζωής, να καταξιώσει τη διαφορά μέσα στην ενότητα. 
Ταυτόχρονα καλείται να συνυπάρξει αρμονικά μέσα στην οικουμένη, τη 
μεγάλη κοινότητα εθνών. H οικουμένη μαθαίνει τα έθνη να ξεπερνούν 
τον εθνικισμό, το κλείσιμο στον εαυτό τους και την υπεροψία έναντι των 
άλλων. Tα έθνη μαθαίνουν στην οικουμένη να ξεπερνά τον διεθνικισμό, την 
ισοπέδωση της ιδιοπροσωπίας και τον άμορφο ισοπεδωτισμό. Πέραν των 
συμπληγάδων του εθνικισμού και του διεθνικισμού ο Χριστός προβάλλει την 
παγκόσμια κοινότητα, στην οποία κάθε έθνος κομίζει τα δώρα του. Iδού γιατί 
με την πίστη στον Xριστό οι άλλοτε εχθροί, αυτοί που αλληλοσφάζονταν, 
τώρα γίνονται αδέλφια και μοιράζονται τα πάντα.27 

Tέλος, στον καινούργιο κόσμο του Θεού κάθε πολιτισμός καλείται 
να εκφράσει διαφοροτρόπως την αλήθεια. H ίδια κοσμοθεωρία μπορεί 
να εκφράζεται με ποικίλα σχήματα, λόγω γεωγραφικών και άλλων 
διαφορών. Έτσι κάθε πολιτισμός καλείται να υπηρετεί την καθολικότητα. 
H καθολικότητα, αφενός, αποτρέπει τους πολιτισμούς να εκφυλισθούν σε 
επαρχιωτισμό, σε στενόκαρδη συσπείρωση στην τοπικότητα. Στην περίπτωση 
αυτή ένας πολιτισμός θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο και τείνει να επιβληθεί 
στους άλλους. Aφετέρου, η καθολικότητα αποτρέπει τους πολιτισμούς να 
εκφυλισθούν σε παγκοσμιοτισμό, σε απρόσωπο κοσμοπολιτισμό. Eδώ όλα 
εξαντλούνται στη βιολογική επιβίωση. Πέραν, όμως, των συμπληγάδων του 
επαρχιωτισμού και του παγκοσμιοτισμού, η ηθική της ανόρθωσης προβάλλει 
την όσμωση των πολιτισμών μέσα στην αλήθεια. Ιδού γιατί στο πηγάδι του 
Iακώβ, εκεί που συμφιλιώθηκαν τα τέκνα ενός πολιτισμού, με την πίστη στον 
Xριστό συμφιλιώνονται τα τέκνα όλων των πολιτισμών.28 

27  Bλ. Robert Gordon Maccini, Her testimony is true. Women as witnesses according to John, Sheffield: 
Sheffield Academic Press, 1996, 127· Sandra M. Schneiders, Written that you may believe, New York: 
Crossroad, 2003, 147· Jane S. Webster, “Transcending alterity: strange woman to Samaritan woman,” 
Amy-Jill Levine (Ed.), A feminist companion to John, Volume 1, 139-140.
28  «H αναφορά αυτού του πηγαδιού πάει πολύ μακρύτερα από μια ανάμνηση περιορισμένη στον Iακώβ 
και στη Σαμάρεια. Στη Bίβλο, τα πηγάδια είναι συνδεδεμένα με μιαν ατέλειωτη ιστορία χάριτος. H Άγαρ 
διακρίνει ένα πηγάδι μέσα στην έρημο. Γεμίζει το λαγήνι της και σβήνει τη δίψα του μικρού της Iσμαήλ 
(Γεν. 21,19). O Iσαάκ, όταν βρήκε τα πηγάδια που είχε ανοίξει ο Aβραάμ, βρέθηκε σε μεγάλη δυσκολία 
με τους βεδουΐνους βοσκούς, που ισχυρίζονταν ότι ήταν δικά τους. Tο πρώτο πηγάδι πήρε το όνομα 
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5. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

O Χριστός δίδει το ύδωρ της ζωής, το οποίο πληρώνει τη μέγιστη δίψα 
του ανθρώπου: να γίνει κατά χάρη τέκνο του Θεού.29 Βιώνοντας τη ζωή 
της ελευθερίας και της αγάπης ο άνθρωπος ίσταται ενώπιον του Θεού ως 
υπεύθυνο πρόσωπο, έτοιμο να μετρηθεί με συγκεκριμένα κριτήρια ζωής, 
μέγιστο των οποίων είναι η αγάπη προς τον έλαχιστο και εμπερίστατο 
συνάνθρωπο. 

Στην κοινωνία του με τον Χριστό ο άνθρωπος απελευθερώνεται από τα 
δεσμά της ομάδας, από κάθε υποταγή σε έξωθεν επιβουλές, από κάθε φυσικό 
ή κοινωνικό προκαθορισμό. Ο άνθρωπος μπορεί ελεύθερα να βιώσει έναν 
τρόπο ζωής στον οποίο όλοι οι άνθρωποι και οι λαοί, τα έθνη και οι πολιτισμοί, 
μοιράζονται οτιδήποτε αληθινό. Πολύ περισσότερο στην κοινωνία του με τον 
Χριστό ο άνθρωπος μπορεί να νικήσει τον θάνατο, να βιώσει τη μοναδικότητα 
και την αθανασία του μέσα στην άπειρη αγκαλιά του Θεού.

Καθόλου τυχαία, η Eκκλησία ανακήρυξε αγία τη Σαμαρείτιδα και την 
ονόμασε Φωτεινή: με την πίστη της στον Xριστό φώτισε τον εαυτό της και 
τους άλλους με το ανέσπερο φως του καινούργιου κόσμου του Θεού.30 

“αδικία”, το δεύτερο “εχθρία”, αλλά το τρίτο, με το οποίο η γαλήνη διαδέχθηκε τις έριδες, ονομάστηκε 
“ευρυχωρία” (Γεν. 16,15-24)». Aρχιμ. Λεβ Zιλλέ, H περιστερά και ο αμνός, μτφρ. Mαρία Παπαζάχου, 
[Aθήνα]: H Έλαφος, 1981, 58. Πρβλ. Eric John Wyckoff, “Jesus in Samaria (John 4:4-42): a model for 
cross-cultural ministry,” Biblical Theology Bulletin 35:3 (2005) 89-98.
29  «H ουσία της Eκκλησίας είναι η φανέρωση και η παρουσία στον κόσμο της αγάπης σαν ζωής και της 
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όπως ήλιος, Φωτεινή καλουμένη από τον Σωτήρα». Γρηγόριος Παλαμάς, Oμιλίαι, 19, PG 151, 260CD.



Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ

O
ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΠΑΡΗ,

ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ο ναός έχει χτισθεί  στο χώρο του παλαιού κοιμητηρίου της κοινότητας 
του Αγίου Δομετίου, όπου υπήρχε μικρός ναός αφιερωμένος στον Άγιο 

Γεώργιο. Ο ναός αυτός κατεδαφίστηκε, όπως ήταν δυστυχώς η πρακτική την 
εποχή εκείνη, προκειμένου να χτιστεί νέος, μεγαλύτερος ναός.¹ Ο Άγγλος 
αρχαιολόγος George Jeffrey αναφέρει ότι το παρεκκλήσι αυτό ήταν  γνωστό 
με το όνομα «Άγιος Γεώργιος των Ξυλεμπόρων»²

Γραπτές μαρτυρίες για το χτίσιμο του νέου ναού, δεν μπόρεσα να βρω. 
Ούτε καν αναφορά δεν βρήκα σε τοπικές εφημερίδες και εκκλησιαστικά 
περιοδικά. Γι’ αυτό και οι πληροφορίες που ακολουθούν προέρχονται από 
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γέροντες μαστόρους και παιδιά μαστόρων που εργάστηκαν στο χτίσιμο του 
ναού αυτού ή άλλων ναών του ίδιου ή παρόμοιου τύπου. Για τις σημαντικές 
πληροφορίες που μας έδωσαν ευχαριστώ θερμά τον χτίστη Γεώργιο Καπετάνιο, 
τον Γεώργιο Καντζηλάρη, γιο και για αρκετά χρόνια βοηθό του πρωτομάστορα 
Νικόλα Καντζηλάρη και την Ελέγκω Ευθυμίου Γεωργίου, θυγατέρα του 
πρωτομάστορα Γεωργίου Χ"Μιχαήλ (Μίσμιλλου). Όλοι αυτοί  προέρχονται 
από το Καϊμακλί.³ Ο λόγος για τον οποίο αναζητήθηκαν πληροφορίες από 
Καϊμακλιώτες είναι ότι οι γεροντότεροι κάτοικοι της κοινότητας του Αγίου 
Δομετίου, που ρωτήθηκαν θυμούνται ότι οι πρωτομάστορες στο χτίσιμο του  
ναού αυτού προέρχονταν από το Καϊμακλί. Προσθέτουν μάλιστα ότι «ήρθαν 
και άρχισαν να χτίζουν τον Άγιο Γεώργιο μετά που τέλειωσαν το χτίσιμο 
της Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί», (1897-1900). Και πράγματι, ο ναός του 
Αγίου Γεωργίου, έχει πολλές ομοιότητες με εκείνο της Αγίας Βαρβάρας, αν 
και κάπως μικρότερος, κυρίως ως προς το μήκος του.⁴ Στο βιβλίο του «Άγιος 
Δομέτιος ο συνταξιούχος δάσκαλος Αντων. Αντωνιάδης, αντλώντας και αυτός 
από προφορικές μαρτυρίες, γράφει ότι στο χτίσιμο του ναού του Αγ.Γεωργίου 
«Εργολάβος ήταν ο Χατζημιχαήλ (Μίσμιλλος) από το Καϊμακλί».⁵ 

Για το χτίσιμο ενός ναού, οι τεχνίτες της εποχής εκείνης (τέλη του 19ου 
– αρχές 20ου αιώνα), δεν είχαν στη διάθεση τους αρχιτεκτονικά σχέδια, 
αλλά έχτιζαν εμπειρικά. Οι ίδιοι ήταν και σχεδιαστές και χτίστες. Καθάριζαν 
το έδαφος όπου θα έχτιζαν και μετά, αφού προσδιόριζαν το σχήμα και τις 
διαστάσεις του ναού, χάραζαν τις γραμμές όπου θα σκάβονταν τα θεμέλια των 
τοίχων. Το ίδιο έκαναν και για τα θεμέλια των κολώνων καθώς και για την αψίδα 
του Ιερού. Στο κέντρο του ναού σημάδευαν το σημείο, που θα προσδιόριζε (σε 
κατακόρυφη προέκταση προς τα άνω) την κορυφή του κεντρικού τρούλλου, 
εφ’ όσον επρόκειτο για τρουλλαίο ναό, όπως ήταν και η περίπτωση του ναού 
του Αγ.Γεωργίου. Για να είναι πιο ακριβής η χάραξη των σημείων αυτών, και 
κυρίως ο προσανατολισμός του ναού, φρόντιζαν ώστε η διαδικασία αυτή να 
γίνεται κατά τις ισημερίες (εαρινή ή φθινοπωρινή). 

Τα θεμέλια του ναού είχαν βάθος 1,50μ. περίπου, ανάλογα με τη 
σταθερότητα του εδάφους και με το ύψος που σκόπευαν να δώσουν στο 
οικοδόμημα. Ως θεμέλιοι λίθοι χρησιμοποιούνταν ανθεκτικές πέτρες  
(«καυκαλλόπετρες») που θεωρούνταν και ως «αντισεισμικές».⁶ Ιδιαίτερη 
σημασία δινόταν στη στερεότητα των θεμελίων. Το σκάψιμο του ορύγματος 
για τα θεμέλια ποτιζόταν από τη προηγούμενη μέρα με μπόλικο νερό. 
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Την επομένη χυνόταν μέσα σ’ αυτό άφθονο ασβεστοκονίαμα (ασβεστοπηλός) 
και μέσα σ’ αυτό τοποθετούνταν οι βαριοί θεμέλιοι λίθοι, οι οποίοι περιχύνονταν 
και πάλι με περισσότερο  ασβεστοκονίαμα.⁷

Οι τοίχοι του ναού του Αγίου Γεωργίου, συμπαγείς και ανθεκτικοί, χτίστη-
καν από πέτρες και ασβεστοπηλό. Η εξωτερική επιφάνεια όμως, όλων των 
τοίχων, χτίστηκε με πελεκητές πέτρες που λατομεύτηκαν κυρίως από την 
περιοχή του Στροβόλου (όπου σήμερα το πάρκο της Ακρόπολης) και από το 
Γερόλακκο. Μεταφέρονταν με άμαξες και λαξεύονταν επί τόπου, ανάλογα με 
τις ανάγκες της οικοδομής. Από τις ίδιες λαξεμένες πέτρες κατασκευάστηκαν 
και οι οξυκόρυφες αψίδες (γοτθικού τύπου) που συνδέουν τις κολώνες μεταξύ 
τους, εκείνες που πλαισιώνουν τις θύρες και τα παράθυρα καθώς και ο τρούλος 
του ναού. Το ίδιο ισχύει και για τα μεγάλα σκαλισμένα  κιονόκρανα που στεφα-
νώνουν τις έξι από τις δέκα κολώνες του ναού. Γι΄ αυτά όμως, επιλεγόταν το 
πιο σκληρό είδος πέτρας, που να μπορεί όμως να σκαλιστεί. Η σύνδεση των 
λαξεμένων λίθων μεταξύ τους γινόταν με ασβεστοπηλό ζυμωμένο από πουρί 
(τριμμένη πέτρα Γερολάκκου) και ασβέστη, ώστε οι αρμοί να έχουν το ίδιο 
χρώμα με τις πέτρες.

Όλες οι κολώνες του ναού είναι κυλινδρικές με περίμετρο 2,50μ. και έχουν 
ύψος 7μ. περίπου. Είναι χτισμένες από κυλινδρικούς πέτρινους σπονδύλους 
οι οποίοι φέρουν στο κέντρο ένα τετράγωνο λούκι και στις δυο πλευρές 
τους.⁹ Στα λούκια αυτά τοποθετούνταν σιδερένιοι κύβοι που χρησίμευαν ως 
σύνδεσμοι των σπονδύλων  μεταξύ τους. Οι κύβοι αυτοί, λίγο μικροτέρων 
διαστάσεων από τα λούκια (όχι όμως και ως προς το ύψος τους), ενώνονταν 
με τους σπονδύλους με γύψο που χυνόταν από τα πλάγια, πριν αφεθεί να 
καθίσει ο ένας σπόνδυλος πάνω στον άλλο.10 Οι σπόνδυλοι είναι λαξεμένοι 
από σκληρό γρανίτη («σφιχτόπετρα») που μεταφερόταν από τα λατομεία του 
Άρωνα (περιοχή της Αγλαντζιάς). Για την ανέλκυση τους χρησιμοποιούνταν 
δυο μέθοδοι: Είτε επιστρατεύονταν ειδικοί ανελκυστήρες, κατασκευασμένοι 
από ανθεκτικά ξύλα και σκοινιά που λειτουργούσαν με τροχαλίες. Είτε 
φτιάχνονταν επικλινή αναχώματα από πλινθάρια με κορμούς δένδρων στην 
κορυφή τους, πάνω στους οποίους γλιστρούσαν, με δυνατό σπρώξιμο, οι 
πέτρινοι σπόνδυλοι, μέχρι το ύψος που χρειαζόταν.

Οι μεγάλες αψίδες που συνδέουν τις κολώνες μεταξύ τους, καθώς 
και οι πλείστες από τις μικρότερες που υπάρχουν στο ναό, είναι όπως έχει 
ήδη αναφερθεί, οξυκόρυφες γοτθικίζουσες. Σχηματίζονται από δυο τόξα 
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(«διπλομούρελλες» αψίδες) που ενώνονται μεταξύ τους στην κορυφή. Εξαίρεση 
αποτελούν οι αψίδες των δυο βοηθητικών εισόδων στη δυτική πλευρά του 
ναού, οι οποίες είναι ημικυκλικές, βυζαντινού τύπου («μονομούρελλες»). Οι 
οξυκόρυφες αψίδες ήταν συνηθέστερες την εποχή εκείνη γιατί θεωρούνταν πιο 
ανθεκτικές. Κατασκευάζονταν από πελεκημένες πέτρες που ακολουθούσαν 
το σχήμα των δυο τόξων και ενώνονταν στην κορυφή από μια τριγωνική ή 
πολυγωνική πέτρα (το «κλειδί»), η οποία ετοποθετείτο τελευταία και σφήνωνε 
την αψίδα. Πάνω στην πέτρα-κλειδί εφαρμοζόταν σταθερά, με σίδερο που 
διαπερνούσε την πέτρα και γύριζε προς τα πίσω στην άλλη πλευρά της, 
ένας σιδερένιος χαλκάς απ’ όπου κρεμμάζονται συνήθως οι πολυέλαιοι του 
ναού. Τετράγωνες σιδερένιες ράβδοι («μεταλλικοί ελκυστήρες»), πάχους 5εκ. 
συνδέουν τις μεγάλες αψίδες μεταξύ τους καθώς και με τους τοίχους του ναού. 
Οι ελκυστήρες αυτοί παίρνουν στα δυο άκρα τους το σχήμα γωνίας, αφού 
εισχωρήσουν αρκετά μέσα στον τοίχο ή στην αψίδα. Με τον τρόπο αυτό το 
οικοδόμημα του ναού κρατιέται δεμένο ως ενιαίο σύνολο και καθίσταται πιο 
ανθεκτικό στις δονήσεις.

Τα κιονόκρανα εντός του ναού, καθώς και τα διακοσμητικά τρίγωνα 
πάνω από τα μεγάλα παράθυρα και τις θύρες στο εξωτερικό του ναού, είναι 
διακοσμημένα με σκαλιστούς λίθους.¹¹ Αυτά λαξεύτηκαν από ειδικούς 
τεχνίτες από τον Καραβά, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ως μοτίβα για το σκοπό 
αυτό λουλούδια, φύλλα και καρπούς αγκινάρας. Μικρότερα σκαλίσματα με 
τη μορφή αγγέλου ή αετού διακοσμούν και τις κορυφές των σταυροθολίων 
εντός του ναού. Στις κορυφές των τόξων πάνω από τα μεγάλα παράθυρα 
και τις πλαϊνές θύρες (βόρεια και νότια) στο εξωτερικό του ναού, υπάρχει 
διακοσμητικό σκάλισμα που μοιάζει με ελληνική λύρα. Διαφέρει μόνο το 
σκάλισμα πάνω από τη νότια θύρα. Αυτό, αντί λύρας, παρουσιάζει μεγάλα 
φύλλα και μικρούς καρπούς αγκινάρας.

Στους φεγγίτες πάνω από τις θύρες και σ’ όλο το άνοιγμα των μεγάλων 
παραθύρων έχουν τοποθετηθεί σιδεριές, τόσο για ασφάλεια όσο και για 
διακόσμηση του ναού. Αυτές κατασκευάστηκαν από κωμοδρόμους της 
Λευκωσίας, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ως διακοσμητικό μοτίβο, έλικες. Στο 
επάνω μέρος των σιδεριών, στα μεγάλα παράθυρα, οι έλικες περιορίζονται 
ώστε να οικονομηθεί χώρος για το σχηματισμό ενός ελληνικού σταυρού, 
από διπλή μεταλλική γραμμή. Το πλάτος των κεραιών του είναι 0,10μ. και το 
μήκος 0,27μ. Στο σημείο τομής των κεραιών σχηματίζονται σιδερένια πέταλα 
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λουλουδιού, που μοιάζει με ηλιοτρόπιο καρφωμένο στο σταυρό. Στη σιδεριά 
πάνω από τη νότια είσοδο του ναού υπάρχει τεχνουργημένη από μεταλλικό 
έλασμα η χρονολογία ολοκλήρωσης της οικοδόμησης του ναού: 1902.

Κατά τη Τουρκοκρατία δεν επιτρέπονταν τα κωδωνοστάσια και η χρήση 
της καμπάνας ήταν απαγορευμένη. Πολλοί ενοριακοί ναοί χρησιμοποιούσαν 
το σήμαντρο, κατ’ απομίμηση της μοναστηριακής πρακτικής. Οι περιορισμοί 
αυτοί συνέχισαν να επηρεάζουν την οικοδόμηση ναών και κατά τα πρώτα 
χρόνια της Αγγλοκρατίας. Έτσι, κατά την ανοικοδόμηση του ναού του Αγίου 
Γεωργίου δεν λήφθηκε πρόνοια για κωδωνοστάσιο. Τούτο  προστέθηκε 
μεταγενέστερα, το 1947, με δαπάνη του Κώστα Γιωργαλλίδη, κατοίκου του 
Αγίου Δομετίου. Είναι πετρόχτιστο με πελεκητές πέτρες Γερολάκκου. Τα τόξα 
του είναι ημικυκλικής διατομής και οι κιονίσκοι και τα κιονόκρανα τους, 
μολονότι απλοί φανερώνουν βυζαντινή τεχνοτροπία.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι χτισμένος σ’ ένα μικτό ρυθμό που έχει 
δανειστεί στοιχεία κυρίως από το Γοτθικό  και το Βυζαντινό. Στην κάτοψη 
του έχει ορθογώνιο σχήμα τρίκλιτης Βασιλικής. Από το Βυζαντινό έχει πάρει 
τον κεντρικό υπερυψωμένο τρούλο και τις κυκλικές αψίδες πάνω από τις 
βοηθητικές εισόδους (δυτική πλευρά) καθώς και τις κυλινδρικές  κολώνες 
(δυο σειρές) που στηρίζουν την οροφή του ναού. Από το Γοτθικό ρυθμό έχει 
δεχθεί τα οξυκόρυφα τόξα και τα σταυροθόλια της οροφής.

Τα μικρά αετώματα στα οποία απολήγει εξωτερικά η κεραμιδοσκεπή, 
σ’ όλη την περίμετρο του ναού, είναι παρμένα από τους αρχαιοελληνικούς 
ρυθμούς. Γενικά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για μια τρίκλιτη 
Βασιλική με τρούλο, με στοιχεία τόσο του Γοτθικού όσο και του Βυζαντινού 
ρυθμού.

Για την κατασκευή του ναού συνεισέφεραν σε χρήμα ή σε προσωπική 
εργασία οι κάτοικοι, όχι μόνο του Αγίου Δομετίου, αλλά και πλείστοι άλλοι 
από τη Λευκωσία και από τα άλλα προάστια. Από τους μισθωτούς που 
εργάζονταν για το χτίσιμο του ναού, οι εργάτριες έπαιρναν δυόμισι γρόσια ως 
μεροκάματο, οι εργάτες πέντε γρόσια και οι χτίστες, καθώς και οι αγωγιάτες 
των βοϊδάμαξων για τη μεταφορά των υλικών, εφτά γρόσια.¹²

Τα εγκαίνια του ναού τελέστηκαν πολύ αργότερα, στις 22/23 Απριλίου 
1934 από τον Τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Μητροπολίτη 
Πάφου Λεόντιο. Η μεγάλη αυτή καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στα μεγάλα 
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προβλήματα (τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά) που αντιμετώπιζε για πολλά 
χρόνια (1900-1947) η Εκκλησία της Κύπρου.

Για το γεγονός των εγκαινίων το εκκλησιαστικό περιοδικό «Απόστολος 
Βαρνάβας» αναφέρει: «Η Α.Π. ο Τοποτηρητής ετέλεσε τα εγκαίνια του εν 
τω προαστίω Άγιος Δομέτιος ιερού ναού Αγ. Γεωργίου. Επί τούτω εγένετο 
ολονύκτιος αγρυπνία το εσπέρας της Κυριακής (22 Απριλίου). Η ακολουθία 
των εγκαινίων ήρξατο περί ώραν 3ην πρωινήν, ετελέσθη δε μεγαλοπρεπώς 
υπό του Πανιερωτάτου Τοποτηρητού, συμπαραστατουμένου υπό του 
Πανοσιολογιωτάτου Εξάρχου της Αρχιεπισκοπής και του ιερού κλήρου του 
ναού».¹³
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Γεωργίου από το 1983 μέχρι το θάνατο του (2007) αναφέρει: «Κατά το σχεδιασμό 
του ναού οι πρωτομάστορες περιόρισαν το μήκος του, γιατί τους είχε ζητηθεί να 
μην καλύψουν κάποιους τάφους που βρίσκονταν στην ανατολική πλευρά».

5. Αντωνιάδης Αντώνιος, «Ο Άγιος Δομέτιος», 1993, σελ.52.

6. Το χαρακτηρισμό αυτό έδωσε ο πιο πάνω αναφερθείς χτίστης Γεώργιος 
Καπετάνιος.

7. Οι θεμελιοί, τόνιζε ο πρωτομάστορας, έπρεπε να είναι «βουρκωτοί». Δηλαδή οι 
πέτρες των θεμελίων να χώνονται στον ασβεστοπηλό σαν σε βούρκο. Και για τη 
σχέση του ασβέστη με το νερό (και την υγρασία) είχαν την παροιμιακή φράση: 
«Δώσ’ μου σαράντα μέρες νερό να σε βαστώ για πάντα». Γι’ αυτό και οι θεμελιοί 
αυτοί περιβρέχονταν κάθε μέρα με νερό. Για τον ίδιο λόγο και το νερό από τα 
«χωνευτήρια» των ναών διοχετεύονταν σε λάκκους που γειτνίαζαν με τα θεμέλια 
των ναών.
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8. Οι άλλες τέσσερις κολώνες (δυο στο δυτικό μέρος και δυο στο χώρο του 
ιερού) είναι, στο μεγαλύτερο μέρος τους, ενσωματωμένες στους αντίστοιχους 
τοίχους και δεν είναι εμφανείς στους προσερχομένους. Ίσως γι’ αυτό το λόγο τα 
κιονόκρανα τους είναι απλά χωρίς κανένα σκάλισμα.

9. Ένας τέτοιος σπόνδυλος βρισκόταν έξω από το σπίτι της Ελέγκως Ευθυμίου 
Γεωργίου (θυγατέρας του πρωτομάστορα Γεωργίου Χατζημιχαήλ) όταν 
καταγράφονταν οι πληροφορίες για το χτίσιμο του ναού. (2002)

10. Το γεγονός ότι οι σύνδεσμοι των σπονδύλων ήταν από σίδερο και ότι 
χρησιμοποιείτο γύψος ή ασβέστης για την ένωσή τους με τους σπονδύλους, 
έχει προκαλέσει ζημιές σε πολλούς ναούς λόγω της σκουριάς που προκαλείτο 
στους σιδερένιους συνδέσμους. Καταλληλότερο μέταλλο για την κατασκευή 
των κύβων αυτών θεωρείται το μολύβι (ο μόλυβδος).

11. Μέσα στο διακοσμητικό τρίγωνο, πάνω από τη νότια πύλη, υπάρχει η επιγραφή 
«Εκκλησία Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος 1902». Είναι γραμμένη με 
μπλε κεφαλαία γράμματα. Μέσα στο αντίστοιχο τρίγωνο, πάνω από τη βόρεια 
πύλη, υπάρχει ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Αυτή κατασκευάστηκε, 
σύμφωνα με πληροφορίες από τον π. Ελευθέριο Χριστοδούλου, στην Ελλάδα, 
κατά τα έτη 1970-‘72.

12. Τις πληροφορίες αυτές έδωσε ο π. Ελευθέριος Χριστοδούλου.

13. Περιοδικό «Απόστολος Βαρνάβας», Περίοδος Β΄, τόμ. Στ., Αρ.8, 30 Απριλίου 
1934, σελ.126.
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ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ, 
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ΚΑΙΡΟΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
F

ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ,
ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

Σὲ καιροὺς διωγμοῦ καὶ κατατρεγμοῦ καὶ μαρτυρίου καὶ θανάτου ὀφείλουμε 
νὰ ὁμολογοῦμε καὶ νὰ ὑπερασπιζόμαστε αὐτὰ ποὺ ἀγαπᾶμε. Τὴν πίστη 

μας ὀφείλουμε νὰ ὁμολογοῦμε καὶ νὰ διακηρύττουμε μὲ σθένος. Καὶ αὐτὴν 
θὰ πρέπει νὰ καταθέτουμε καὶ νὰ προβάλλουμε ἀπέναντι στὴν ὕβρη καὶ στὸ 
κακό, ποὺ πλέον κυκλοφορεῖ ἀπροκάλυπτο στοὺς δρόμους. Τὸν Κύριό μας 
Ἰησοῦ Χριστὸ τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως ὀφείλουμε νὰ ὁμολογοῦμε 
καὶ νὰ διακηρύττουμε.

Παρακολουθῶ, πoλλὲς φορὲς ἔκπληκτος, τὸ ἰδεολογικὸ πάθος, τὴν 
προσπάθεια νὰ κατακρημνίσουμε ὅσα μᾶς στήριξαν μέσα στοὺς αἰῶνες, τὸν 
χλευασμὸ καὶ τὴν εἰρωνεία καὶ τὴν ἰσοπεδωτικὴ ἁπλούστευση τῶν πάντων. 
Τὸν διωγμὸ καὶ κατατρεγμὸ τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι ἀπροκάλυπτα ἐπιχειρεῖται 
ἡ διαγραφὴ τῆς μνήμης, ἡ διαστροφὴ καὶ ἀντιστροφὴ τῆς ἀλήθειας, στὸ 
ὄνομα ἑνὸς ἀχαλίνωτου προοδευτισμοῦ καὶ ἑνὸς δυτικότροπου, ἰδεολογικοῦ 
ὀρθολογισμοῦ. Κι ὅλοι ἐμεῖς παρακολουθοῦμε ἀμήχανοι κι ἄλλοι πολλοὶ 
συνεργοῦντες σ’ αὐτὸ τὸ μένος τοῦ εὐτελισμοῦ τῆς ζωῆς μας, μέσα ἀπὸ 
ἀσχημονοῦντες ἐν πολλοῖς, ποὺ προκαλοῦν συγχρόνως τόσο τὸ δημόσιο 
αἴσθημα ὅσο καὶ τὴν ἱστορία, ἐπιχειροῦντες στὴν οὐσία νὰ ὑπονομεύσουν καὶ 
διαλύσουν τὸ Ὀρθόδοξο ἐν Χριστῷ φρόνημα. 

Μέσα στὴν ταραχὴ ζοῦμε καὶ στὴ σύγχυση, μέσα σ’ ἕνα αἴσθημα πὼς 
ὅλα ὀλισθαίνουν πρὸς τὸ κακό, μὲ τὴν παιδεία μας νὰ ἔχει ὁδηγηθεῖ ἐκεῖ 
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ποὺ τὴν ὁδηγήσαμε, μὲ τὰ ἀνεξάντλητα πάθη μας, μὲ τὴν ἐξαθλίωση τῶν 
Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης, μὲ τὴ λεηλατημένη πρὸ πολλοῦ γλῶσσα καὶ 
ἄλλα πολλά. Κι ὅλοι ἐμεῖς ἐν σιωπῇ, ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλοι φωνασκοῦν καὶ 
διακηρύττουν τὸ τέλος ὅσων ἀγαπήσαμε, μὲ τὴν πατρίδα μας νὰ ἔχει καταστεῖ 
πρὸ πολλοῦ «τὸ μέγα καὶ ἀπέραντον ἐρείπιον», γιὰ νὰ θυμηθοῦμε καὶ τὸν 
νεομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια. 

Κι ὅμως θὰ πρέπει νὰ θυμόμαστε καὶ ἐκεῖνο τοῦ ἀποστόλου Παύλου «Οὗ 
δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις, ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν 
ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτω καὶ ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς 
ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν» (Ρωμ. 5, 20-21). Μέσα 
στὴ Χάριν τοῦ Πνεύματος Ἁγίου τελεῖ ἡ ἄκτιστος Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὡς 
τόπος μυστικὸς ἁγιασμοῦ καὶ σωτηρίας. Διὰ τοῦτο ὀφείλουμε νὰ ὁμολογοῦμε 
Χριστὸν Ἐσταυρωμένο, «τὴν πρώτη καὶ ὑστερνή μας ἀγάπη», ὅπως ἔλεγε ὁ 
ἅγιος Πορφύριος.

Καὶ σκέφτομαι καὶ πάλι ἐκεῖνο τὸ παράπονο τοῦ Παπαδιαμάντη: «Ἐκ τῆς 
παρούσης ἡμῶν γενεᾶς τίς ἠμύνθη περὶ πάτρης; Ἠμύνθησαν περὶ πάτρης οἱ 
ἄστοργοι πολιτικοί, οἱ ἐκ περιτροπῆς μητρυιοὶ τοῦ ταλαίπωρου ὠρφανισμένου 
Γένους, τοῦ “στειρεύοντος καὶ ἠτεκνωμένου δεινῶς σήμερον”; … Ἄμυνα περὶ 
πάτρης θὰ ἦτο ἡ εὐσυνείδητος λειτουργία τῶν θεσμῶν, ἡ ἐθνικὴ ἀγωγή, ἡ 
χρηστὴ διοίκησις, ἡ καταπολέμησις τοῦ ξένου ὑλισμοῦ καὶ τοῦ πιθηκισμοῦ, 
τοῦ διαφθείροντος τὸ φρόνημα καὶ ἐκφυλίσαντος σήμερον τὸ ἔθνος, καὶ ἡ 
πρόληψις τῆς χρεωκοπίας. Τίς ἠμύνθη περὶ πάτρης;» («Οἰωνός», Ἅπαντα, Ε΄, 
σσ. 253-254).

Τὸ κοσμικὸ φρόνημα τῆς Δύσεως ἔχει εισέλθει πρὸ πολλοῦ στὴ ζωή μας. 
Γι’ αὐτὸ ἡ ὁδὸς τοῦ Ἐκκλησιασμοῦ καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τῆς συνακόλουθης 
Χάριτος, ποὺ διαπερνοῦσε τὴ ζωή μας μέσα στοὺς αἰῶνες, ἔχει πρὸ πολλοῦ 
ἀποσυρθεῖ καὶ ἐγκαταλειφθεῖ, στὰ μέτρα ἑνὸς ἄκρατου Δυτικότροπου 
ὀρθολογισμοῦ. Έχει ἀποχωρήσει εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἀποθέωσης τῆς δυνάμεως. 
Ἢ τῆς ματαίας δόξας. Ἢ τῆς ἀναζήτησης τοῦ πλούτου καὶ τῶν ἀγαθῶν. Κι ἐμεῖς 
ἔχουμε ἀφεθεῖ καὶ θύομεν ἐπιπολαίως πρὸ πολλοῦ στὰ εἴδωλα τοῦ κόσμου 
τούτου, αὐτοῦ τοῦ κόσμου τῆς ματαιότητος καὶ τοῦ ψεύδους. Ὑποκλινόμεθα 
στοὺς παντοίους καὶ ποικιλόμορφους καὶ ποικιλότροπους ἄρχοντες τοῦ 
αἰῶνος. Στὰ εἴδωλα τῶν ΜΜΕ. Καὶ στοὺς ἄθλιους ἐν πολλοῖς σύγχρονους 
κυβερνῆτες, ποὺ ὑποκλίνονται στὸν ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου. Γι’ αὐτὸ καὶ 
εἴμαστε ἄχαρεις. 
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Τελοῦμε, ὡς ἀλλοτριωμένοι Νεοέλληνες, πρὸ πολλοῦ καιροῦ στὸν τόπο  
τοῦ Δυτικοῦ Διαφωτισμού. Αὐτὸ εἶναι ἡ Εὐρώπη τοῦ κοσμικοῦ καὶ ματαίου 
φρονήματος. Εἴτε αὐτὴ τοῦ ἐκλιπόντος μαρξισμοῦ - ὅσο αὐτὸς ἐξέλιπε - 
εἴτε τοῦ ἀπάνθρωπου καπιταλισμοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ κοσμοκράτορες καὶ 
«οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν» ἐπαίρονται γιὰ τὴ νέα τάξη ποὺ ἀνοήτως 
ἐπέβαλαν, ἀγνοοῦντες ἐκεῖνο τὸ τοῦ Κυρίου: «Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ 
τοῦ κόσμου τούτου» (Ιωάν.18,36). 

Ὅλα αὐτὰ ποὺ ζοῦμε συνιστοῦν τὴν ἀποθέωση τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος, 
τὴν ἀποδοχὴ τῶν πειρασμῶν τῆς ἐρήμου, αὐτῶν τοῦ δαιμονισμοῦ. Στὸν 
ἀντίποδα εἶναι ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶναι τρόπος, πρόταση ζωῆς εις τὸν 
αιώνα. «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν; ἕως 
πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;» (Ματθ. 17,17) ἀνεφώνησε πρὸ τοῦ Πάθους ὁ Κύριος. 
Ἔτσι, γιὰ νὰ θυμόμαστε ὅτι εἴμαστε ὄντα πτώσεως.

Τὰ σκέφτομαι όλα αὐτά, καθὼς παρακολουθῶ τὴ δεσποτεία τοῦ δυτικοῦ 
τρόπου, ποὺ εἰσέρχεται σκανδαλωδῶς στὸν τόπο τῆς Ὀρθόδοξης παράδοσης 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς. Καθὼς ἔχουμε εἰσέλθει στὴν εποχή τοῦ ἀνίερου 
καὶ τοῦ συνακόλουθου εὐτελισμοῦ τῆς ζωῆς ποὺ ἄλλοτε ζήσαμε, ποὺ τὴ 
χαρακτήριζε ἡ ἱερότητα τῶν πραγμάτων. Καὶ ὁ ἐκκλησιαστικὸς τρόπος τοῦ 
βίου μας. 

Κάποτε οἱ Πατέρες μας, ποὺ μᾶς ἀπελευθέρωσαν ἠγωνίζοντο πρῶτα 
ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος, ὅπως μᾶς θυμίζει ὁ Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης. Καὶ ἐκεῖνο τὸ Σύνταγμα, ποὺ συνέγραψαν καὶ συνέταξαν, 
ἄρχιζε με ἐκείνη τὴ φράση: «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ 
Ζωοποιοῦ καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος (Διακήρυξις Α' Ἐθνοσυνελεύσεως εἰς 
Ἐπίδαυρον (1822). Ὅπως κι ἐκείνη ἡ πρώτη προκήρυξη τοῦ ὑπὲρ ἐλευθερίας 
ἀγῶνος τῆς Κύπρου ποὺ ἄρχιζε μὲ τὴ φράση: «Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, 
μὲ πίστιν εἰς τὸν τίμιον ἀγῶνα μας, μὲ τὴν συμπαράστασιν ὁλοκλήρου τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ…» Μὲ τὴν ἑνότητα τοῦ κράτους μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
πορευόμαστε ἢ συμπορευόμαστε. Τώρα ἐπέρχεται ὑπογείως ἕνα ἀγεφύρωτο 
ρῆγμα, ἐρήμην τῶν Ελλήνων. Ἐρήμην τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἔτσι ἄναυδοι παρακολουθοῦμε τὰ νέα ήθη ποὺ μᾶς προκύπτουν ἢ 
μᾶς ἐπιβάλλονται βιαίως. 
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Σκέφτομαι, ἔτσι, ἐκεῖνο τῶν Γερόντων πὼς «Ἐκκλησία εἶναι καὶ ὁ 
ἄνθρωπος.» Κι ἐμεῖς εἴμαστε «Ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», ὅπως μᾶς θυμίζει 
καὶ ὑποδεικνύει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, 
καθὼς εἶπεν ὁ Θεός, ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι 
αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ 
ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 
καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει 
Κύριος παντοκράτωρ» (2 Κορ. 6,16-18). Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, 
ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, 
ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ»(2 Κορ.7,1).

Ὅλα αὐτὰ τὰ περιφρονοῦμε καὶ τὰ χλευάζουμε καὶ τὰ προσπερνοῦμε, 
μέχρι σημείου νὰ ἀποφασίζουμε γιὰ τὴν καύση τῶν νεκρῶν σωμάτων ποὺ 
ὑπῆρξαν καὶ εἶναι ναὸς Θεοῦ ζῶντος. Ἔτσι, λοιπόν, καὶ τὰ μυροβλύζοντα 
λείψανα τῶν ἁγίων, ποὺ εἶναι πηγὴ χάριτος καὶ ἁγιασμοῦ καὶ σωτηρίας 
καὶ ἰάσεως, τὰ σώματα τῶν πατέρων μας, τὰ σώματα καὶ τὰ λείψανα  τῶν 
μαρτύρων, ποὺ ἐμεῖς ἐδῶ στὴν Κύπρο ἀναζητοῦμε ἀπεγνωσμένως γιὰ νὰ 
τὰ ἐνταφιάσουμε, ἀποφασίζουμε νὰ τὰ ὁδηγήσουμε στὴν πυρά, ἀνιέρως 
καὶ ἀσεβῶς, στὰ μέτρα μιᾶς χρηστικῆς καὶ πραγματιστικῆς Δυτικότροπης, 
ὀρθολογίζουσας ἐπιχειρηματολογίας. Κι ὅμως θὰ ’θελα νὰ θυμίσω μονάχα 
ἐκεῖνο τὸ τοῦ Κυρίου: «Ἀπόδοτε οὖν τὰ τοῦ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ 
τῷ Θεῷ» (Ματθ. 22. 21). Στῶμεν καλώς.  

Ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαῖα βιβλία τοῦ 20οῦ αἰῶνος, τὸ ὁποῖο περιγράφει 
καὶ καταγράφει τὴν τραγικότητα τῆς ὑπάρξεως καὶ τὴ δεσπόζουσα ἐντέλει  
ἀπελπισία τῆς ἐν τῷ κόσμῳ παρουσίας μας, εἶναι ἐκεῖνο τὸ τιτλοφορούμενο 
«Ἡ ἀβάστακτη ἐλαφρότητα τοῦ εἶναι» τοῦ Μίλαν Κούντερα, ποὺ θὰ ἔλεγα 
πὼς συνοψίζει ὅσα σπαρακτικὰ κατέθεσε ἡ ὑπαρξιακὴ φιλοσοφία τῆς Δύσεως 
καὶ ἡ λογοτεχνία ποὺ τὴ συνοδεύει. Αὐτὴ τὴν «ἀβάστακτη ἐλαφρότητα τοῦ 
εἶναι» βιώνουμε στὸν τόπο τῆς ἱστορίας οἱ Νεοέλληνες, ἀδυνατοῦντες νὰ 
ἀντέξουμε καὶ νὰ βιώσουμε τὸν σπαραγμὸ καὶ τὴ συντριβὴ τῆς ἱστορίας. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἐκείνη ἡ συχνὴ ἀπόδρασή μας, σκέφτομαι, στὸν τόπο τοῦ 
ἀνάλαφρου, ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ ἀφήσει πίσω ὅλα τὰ ἐπώδυνα ποὺ κουβαλοῦμε 
ἐντός μας καὶ μᾶς συνθλίβουν. 

Ἔτσι προσλαμβάνω καὶ ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ὅσων γράφονται σὲ 
σχέση μὲ τὴν ἐπαναλαμβανόμενη ἐθνικὴ τραγωδία μας ὡς Ἑλλήνων, τόσο 
στὴ Μικρασία ὅσο καὶ στὴν Κύπρο ἀργότερα, μὲ τὸν συντετριμμένο καὶ 
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ἀλύτρωτο Ἑλληνισμό. Ἔτσι, λοιπόν, ἀκοῦμε κι ἐκεῖνο τὸ ἐξοργιστικὸ γιὰ 
τὸν «συνωστισμὸ» τῶν Ἑλλήνων στὴν προκυμαία τῆς Σμύρνης. Κι ἀκόμα 
παρακολουθοῦμε ὅλα ἐκεῖνα τῆς ἀλλότριας προπαγάνδας, μὲ τὸ ζητούμενο 
τῆς ἐπαναπροσέγγισης στὴν Κύπρο. Ὡσὰν νὰ μὴν ἔχουμε ὑποστεῖ τὸν 
βιασμὸ καὶ τὴ φρίκη καὶ τὴν ἐθνοκάθαρση ἀπὸ μέρους τῶν Τούρκων. Ἔτσι 
μεταθέτουμε, ἐπιπολαίως, τὸ πρόβλημα τοῦ ἑλληνισμοῦ στὸν τόπο τοῦ μύθου 
καὶ τῆς ἀπάτης, διαστρέφοντας μεθοδικῶς, μὲ τὴν ὑπόδειξη καὶ τῶν ξένων 
συμβούλων μας καὶ φίλων, τὴν ἱστορία ἢ διαγράφοντας, συνεργοῦντες σ’ 
αὐτὴ τὴν ἀθλιότητα, τὰ τραυματικὰ γεγονότα καὶ τὰ ἐγκλήματα πολέμου τῆς 
Τουρκίας.

Σκέφτομαι, ὕστερα ἀπ’ ὅλα αὐτά, τὴν ἀπαγόρευση τῆς μνήμης καὶ τῆς 
συνακόλουθης διήγησης καὶ ἀφήγησης τῶν γεγονότων τῆς ἱστορίας μας, 
ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν ἢ ἐπιχειροῦν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν οἱ παντοῖοι νεοφανεῖς τῆς 
ἱστορικῆς προόδου. Σκέφτομαι καὶ πάλι τὸν Κούντερα, ποὺ βίωσε ὅλη τὴν 
ἀθλιότητα τοῦ ἀνατολικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, κι ἐκείνη τὴν ὑπόμνηση στὸ 
ἔργο του «Τὸ βιβλίο τοῦ Γέλιου καὶ τῆς Λήθης» γιὰ τὴ μνήμη ὡς τὴ μοναδικὴ 
δυνατότητα ἀντοχῆς καὶ ἀντίστασης ἔναντι τῆς ἀπάτης καὶ τοῦ ψεύδους.  

Ἔτσι κι ἐμεῖς, οἱ ἐξαθλιωμένοι Νεοέλληνες, ἀδύναμοι νὰ συναντηθοῦμε μὲ 
τὴ φρίκη τῆς ἱστορίας, ἐπιλέγουμε τὴν ὑπογείως σπαρακτικὴ καὶ ἀβάστακτη 
ἐλαφρότητα τοῦ εἶναι. Περιπατοῦμε ἀδιαφοροῦντες ἢ ἀδυνατοῦντες νὰ δοῦμε 
τὰ σπαράγματα καὶ τὰ ἐρείπια τῆς ζωῆς μας, τὴν κατοχὴ καὶ τη συντριβὴ καὶ 
τὸν θάνατο στὸν τόπο τῆς ἱστορίας. Καὶ σὲ μιὰ ἀκραία ἐκδοχὴ τοῦ ὅλου αὐτοῦ 
φανομένου τῆς ψυχολογικῆς ἀθλιότητος, μετέχουμε τῆς προπαγάνδας καὶ 
τῆς συνθηματολογίας τῶν ἐχθρῶν τῆς πατρίδος μας. Ὅσων βεβήλωσαν καὶ 
καταπάτησαν τὰ χώματα τῆς πατρίδος μας, παγιδευμένοι κι ἐμεῖς στη ρητορικὴ 
τῆς ἀπάτης καὶ τοῦ ψεύδους. Ὅσοι ἀνυπότακτοι ἐπιμένουν στὴ μνήμη, ἔχουν 
πρὸ πολλοῦ χαρακτηρισθεῖ ὡς ἀμετανοήτοι ἐθνικιστές, ὡς καλλιεργοῦντες τὸ 
φυλετικὸ και ἄλλο πάθος, τὴ μισαλλοδοξία, τὸ ρατσισμό «καὶ ἄλλα ἠχηρὰ 
παρόμοια», ποὺ θά ’λεγε ὁ ποιητὴς Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶναι οἱ πονηροὶ Ὀθωμανοί, ποὺ ραδιουργοῦντες καὶ 
προπαγανδίζοντες τὸ ψεῦδος, διαστρέφουν ἐπιμόνως τὴν ἀλήθεια, ἔτσι ποὺ 
φτάσαμε νὰ ἀκοῦμε ἀπὸ μέρους τους τὰ περὶ τοῦ Ὀθωμανοῦ Γιώργου Σεφέρη, 
ποὺ γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴ θάλλουσα ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, «πρὶν 
μεταναστεύσει»! Ὅμως ὁ Γιῶργος Σεφέρης, τὸ μόνο ποὺ κατέθεσε ἐπωδύνως 
σὲ ὅσα μᾶς ἄφησε, κι ἐκεῖνο ποὺ διαπερνᾶ ὅλο τὸ σῶμα τῆς ποίησής του εἶναι 
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ὁ κυρίαρχος σπαραγμὸς  ἀπὸ τὴ βίαιη ἐξορία καὶ τὸν ξερριζωμὸ  τῆς Ἰωνίας. Κι 
αὐτὸ διὰ βίου. Αὐτὸν τὸν σπαραγμὸ συναντοῦμε νὰ τὸν ἀκολουθεῖ ἐπιμόνως. 

 

 «Περάσαμε κάβους πολλοὺς πολλὰ νησιὰ τὴ θάλασσα

 ποὺ φέρνει τὴν ἄλλη θάλασσα, γλάρους καὶ φώκιες.

 Δυστυχισμένες γυναῖκες κάποτε μὲ ὀλολυγμοὺς

 κλαίγανε τὰ χαμένα τους παιδιὰ

 κι ἄλλες ἀγριεμένες γύρευαν τὸ Μεγαλέξαντρο

 καὶ δόξες βυθισμένες στὰ βάθη τῆς Ἀσίας»,

γράφει χαρακτηριστικὰ σὲ ἐκεῖνο τὸ τραυματικὸ «Μυθιστόρημά» του. 

Ἔτσι ἐγκαταλελειμμένοι καὶ παγιδευμένοι στὴν ἐλαφρότητα τοῦ βίου 
μας, παρακολουθοῦμε τοὺς Ὀθωμανούς, μὲ τὴ γνωστὴ πανουργία τῆς 
Ἀνατολῆς, νὰ ὑπομειδιοῦν οἰκειοποιούμενοι τὴ μνήμη καὶ τὴν ἱστορία μας, 
καί, ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἀπάθειά μας, νὰ διαστρέφουν τὰ πάντα καὶ νὰ 
ἀποσείουν τὸ βάρος τῆς ἐνοχῆς, ἀπὸ τὴ διαχρονικὴ σφαγὴ τῶν ἀθώων τῆς 
ἱστορίας καὶ τὰ ἐγκλήματα ποὺ τοὺς συνοδεύουν.   

Κι ὅμως, ὅσα συγκλονιστικὰ καὶ σπουδαῖα βιώνουμε ἐσχάτως, ὡς ἐξό-
ριστοι Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μὲ τὶς ἐκκλησίες μας νὰ ἀνοίγουν 
διάπλατες στὸ φῶς καὶ νὰ λειτουργοῦνται, μὲ ἐκεῖνο τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν 
νὰ συνέρχεται καὶ νὰ ἐπισκέπτεται ἀθρόο τοὺς ἐν αἰχμαλωσίᾳ ναοὺς τῆς 
κατεχόμενης πατρίδος μας, κατεστρεμμένους καὶ βεβηλωμένους, ἔρημους 
καὶ ἐγκαταλελειμμένους καὶ ἀπροσπέλαστους τόσα χρόνια, μὲ τὴ φθορὰ τοῦ 
χρόνου, ἀλλὰ καὶ μὲ ὅσα ἐποίησαν οἱ κατακτητὲς φρικτὰ καὶ φοβερὰ καὶ κακά, 
συνιστᾶ γεγονὸς μείζονος σπουδαιότητος καὶ σημασίας. Γεγονὸς μοναδικὸ 
καὶ ἀνεπανάληπτο. Γεγονὸς ἐκκλησιαστικό, ποὺ ἀποκαλύπτει τὴ δύναμη τῆς 
καρτερίας καὶ τῆς πίστεως, ποὺ παραμένει βαθύτατα κρυμμένη στὶς ψυχὲς τοῦ 
τυραννισμένου στὸν τόπο τῆς ἱστορίας λαοῦ μας. 

Πρόκειται, θὰ ἔλεγα, γιὰ ἕνα κατόρθωμα ἀγάπης καὶ πίστεως. Μέρες 
ποὺ εἶναι, οὕτως ηὐδόκησεν ὁ Κύριος, ὥστε νὰ ἀνοίγουν σιγά - σιγὰ οἱ 
ναοὶ μας πρὸς Ἐκκλησιασμόν. Παίρνουμε, λοιπόν, καὶ πάλι τοὺς δρόμους κι  
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ἀνηφορίζουμε ψηλὰ ἢ παίρνουμε τοὺς δρόμους τοῦ κάμπου. Οἱ ναοὶ μας καὶ 
πάλι λαμπροφοροῦν, καὶ πάλι ἐκείνη ἡ ζέστη καὶ ἡ θαλπωρὴ καὶ ἡ χαρά. Στὸ 
στασίδι τῶν ἱεροψαλτῶν σύμπας ὁ λαός, τὸ τέμπλο ξανά, μὲ ἐκεῖνες τὶς εἰκόνες 
ποὺ κουβαλοῦμε οἱ πιστοί, οἱ ἅγιοι μᾶς παραστέκουν, ὅπως κι οἱ γονεῖς μας 
ποὺ κοιμήθηκαν. μαζὶ κι ἡ παλιὰ μας γειτονιά.

Ἔτσι, λοιπόν, βιώνουμε τὸ θαῦμα τῶν προσκυνηματικῶν ἐπισκέψεων 
καὶ τῶν λειτουργιῶν στοὺς ναούς μας, ποὺ σιγὰ - σιγὰ ἀποκαθίστανται 
λειτουργικῶς, ἔτσι, εἰς παραμυθίαν καὶ παρηγορίαν. Ἔτσι, διὰ τῆς ὑπομονῆς 
καὶ τῆς καρτερίας σαράντα τεσσάρων καὶ πλέον χρόνων. Εἶναι τὸ κατόρθωμα, 
θὰ ἔλεγα, τῆς προσευχῆς τῶν γονέων μας. Τῆς καρτερίας ποὺ ἐπέδειξαν. Καὶ 
τῆς ἐπιμονῆς καὶ ὑπομονῆς μας, ὅλων ἡμῶν τῶν κατατρεγμένων Χριστιανῶν. 

Μέγιστο κατόρθωμα ὑπῆρξε πρῶτα ἡ ἀνασύσταση καὶ λειτουργία τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων κοινοτήτων καὶ μὲ τὸν τρόπο 
αὐτὸ ἡ ἄμεση ἐμπλοκὴ ὅλων ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν στὸ πνευματικὸ ἔργο τῆς 
Ἐκκλησίας. Γιατὶ αὐτὸ ὑπῆρξε πάντοτε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Μία ἑνότητα 
κλήρου καὶ λαοῦ ἐν ἀγάπῃ. «Ἵνα πάντες ἕν ὦσιν», ὅπως ὑπέδειξεν ὁ Κύριος σὲ 
ἐκείνη τη συγκινητικότατη καὶ ἐλπιδοφόρα ἀρχιερατικὴ Του προσευχή.

Ἔτσι εἶναι ποὺ ἀνασαίνει καὶ μυροβλύζει ξανὰ ὅλη ἡ πλάση. Ὁ ἁγιασμένος 
διὰ τοῦ μαρτυρίου τόπος μας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἁγιάζονται τὰ βεβηλωμένα 
χώματὰ μας καὶ ἀναπέμπονται ξανὰ ὕμνοι αἰνέσως εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν 
Χριστόν. Οἱ προσευχὲς τοῦ τυραννισμένου λαοῦ μας εἰς τὸ μέσον τῆς κατοχῆς 
τῆς πατρίδος μας. Ὑπὸ τὰ βλέμματα τῶν κατακτητῶν. Τοῦτο ὅμως δὲν μειώνει 
τὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονός, ποὺ παραμένει εἰς παραμυθίαν καὶ παρηγορίαν 
καὶ εὐλογίαν τῶν κατατρεγμένων Ἑλλήνων αὐτοῦ τοῦ καθημαγμένου τόπου. 
Ἀντίθετα, ἐνδυναμώνει τὴν πίστη μας γιὰ τὴν τελικὴ δικαίωση τῶν δίκαιων 
αἰτημάτων μας πρὸς τὸν Κύριο τῆς  Δικαιοσύνης! 

Καρτερία, ἐντέλει, χρειάζεται καὶ ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονή. Καὶ προσευχή. 
Καὶ ταπεινότητα. Ἔτσι ποὺ νὰ ἐπιστρέφουμε ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν ἐλπίδι, ὡς 
προσκυνητὲς στοὺς ναοὺς τῶν Πατέρων μας, ἀποκομίζοντας τὴν Χάριν καὶ 
τὴν εὐλογία, κι ἐκείνη τὴν ἐν Χριστῷ χαρά, προσμένοντες καὶ προσδοκοῦντες 
τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας. Γιατὶ μόνο διὰ τῆς ἐλευθερίας τοῦ τόπου 
μας θὰ ἀναπνεύσουμε καὶ θὰ ἀνασάνουμε, ἐπιτέλους, ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἐξόριστοι 
Ἕλληνες τῆς Κύπρου.
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Καιρός, λοιπόν, ὁμολογίας. Ὁμολογίας, πρωτίστως, Χριστοῦ. Καὶ 
ὑπεράσπισης τῆς πατρίδος ἡμῶν. Μακρὰν τῶν ἀστόργων πολλὲς φορὲς 
πολιτικῶν, καὶ ὅλων ἐκείνων ποὺ διαφθείρουν τὸ φρόνημα καὶ ἐκφυλίζουν 
τὸ ἔθνος, ὅπως ἔγραφε ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος τὸ 1896. Τὴν Ἑλληνικὴ ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας ὀφείλουμε νὰ ἀγαπήσουμε. Τὸν ἔρωτά μας νὰ 
καταθέτουμε, ὅπως ἔκαναν οἱ μάρτυρες καὶ οἱ ἥρωές μας μέσα στοὺς αἰῶνες. 
Ἐν καρτερίᾳ καὶ ὑπομονῇ καὶ ἐλπίδι ἀλλὰ καὶ μὲ παρρησία. 

Οἱ ἄγριοι αὐτοὶ καιροὶ ἐπιβάλλουν τὴ δημόσια ὁμολογία. Δὲν εἶναι 
τυχαῖο ποὺ στὴν Εὐχαριστιακὴ Σύναξη, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπίκληση τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος καὶ τὸν καθαγιασμὸ τῶν Τιμίων Δώρων, ἡ σκέψη μας 
καὶ ἡ ἀναφορὰ μας ἐγγίζει ὅσους ὑπηρέτησαν τὸ ἔργο τῆς «θείας οἰκονομίας»: 
«Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν ὑπὲρ τῶν ἐν πίστει 
ἀναπαυσαμένων Προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχῶν, Προφητῶν, Ἀποστόλων, 
Kηρύκων, Eὐαγγελιστῶν, Mαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Ἐγκρατευτῶν, καὶ παντός 
πνεύματος δικαίου ἐν πίστει τετελειωμένου». 

Καιρός, λοιπόν, ὁμολογίας. Ἡ ὁποία εἶναι πρωτίστως καὶ ἐξόχως 
ὁμολογία Χριστοῦ. Αὐτὸ ἐξάλλου ὑπέδειξε καὶ ὁ Κύριος στοὺς μαθητές Του 
καὶ σε ὅλους μας: «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς·  ὅστις δ᾿ 
ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν 
τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.» (Ματθ. 10, 32-33)

  Ὁμολογοῦντες, λοιπόν, Χριστὸν Ἐσταυρωμένον καὶ ἀγωνιζόμενοι 
ὑπέρ τῆς Ἐλευθερίας τῆς τλήμονος ἡμῶν Πατρίδος, θὰ εἰσέλθουμε και ἐμεῖς 
«ἀγαλλομένῳ ποδί» στὸν τόπο τῆς χαρᾶς καὶ τῆς σωτηρίας∙ καὶ ἀσφαλῶς 
στοὺς κόσμους τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου καὶ Λυτρωτοῦ μας! 



Ο ΑΓΩΝΑΣ
ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΩΝ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Ζ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΓΙΑΓΚΟΥ 

Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄, 
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, 

ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Πρόδρομος Προδρόμου, πλήθος εκλεκτών 
επιστημόνων και προσκεκλημένων υποδεχτήκαμε, με αισθήματα εσωτερικής 
εγκαύχησης και βαθύτατης πνευματικής και εθνικής συγκίνησης, το 
σπάραγμα ψηφιδωτού της Παναγίας Κανακαριάς Λυθράγκωμης, στο οποίο 
εμφαίνεται η κεφαλή του Αποστόλου Ανδρέα.

Το ψηφιδωτό αυτό χρονολογείται γύρω στο 530 μ. Χ. Ανήκει δηλαδή 
στην Ιουστινιάνειο περίοδο. Βασικά του γνωρίσματα είναι η ιστορική του 
αρχαιότητα και η υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική του απόδοση.  Αποτελούσε 
μέρος της αψίδας των ψηφιδωτών του ναού της Παναγίας Κανακαριάς του 
χωριού Λυθράγκωμη της Καρπασίας, τα οποία, δυστυχώς, συλήθηκαν από  
τούρκους αρχαιοκάπηλους μεταξύ των ετών 1976 και 1979. Η ιεροσυλία έγινε 
γνωστή στις αρμόδιες αρχές της Εκκλησίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
όταν ξένος διπλωμάτης εντόπισε την κλοπή και μετέφερε στις ελεύθερες 
περιοχές τεμάχια της ψηφιδωτής διακόσμησης, που βρέθηκαν στο δάπεδο του 
ναού.

Την ιεροσυλία οργάνωσε ο γνωστός Τούρκος αρχαιοκάπηλος Aydin 
Dikmen, ο οποίος, με έδρα το Μόναχο της Γερμανίας, διακινούσε τους 
πολύτιμους θησαυρούς μας στη μαύρη αγορά. Μέσω των εδώ ανθρώπων 
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του, μπόρεσε να αποτοιχίσει την ψηφιδωτή μας διακόσμηση, για να καρπωθεί 
την αξία ενός πολιτισμού, τον οποίο σεβάστηκαν οι αιώνες και πολλοί άλλοι 
κατακτητές της μικρής μας πατρίδας. Ακόμη και οι πρόγονοί του, από το 1571 
μέχρι το 1878, ότε η Κύπρος διατελούσε υπό Τουρκοκρατία.

Είχαν δίκαιο οι Τούρκοι που ονόμασαν την απόβασή τους στην Κύπρο 
«ΑΤΤΙΛΑΣ 1 ΚΑΙ ΑΤΤΙΛΑΣ 2».  Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, που καυχώνται ότι 
υπεραμύνονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και  προάγουν τις πολιτιστικές 
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αξίες, όφειλαν να γνωρίζουν ότι ο «ΑΤΤΙΛΑΣ», ήταν ένας  αδίστακτος 
βασιλιάς των Ούννων, και  υπήρξε μια από τις πιο βδελυκτές και αιμοβόρες 
μορφές  της ιστορίας του 5ου αιώνα.  Οι επιδρομικές του ενέργειες ποτίζονταν 
με το αίμα χιλιάδων μαχίμων και αμάχων. Οι  λεηλασίες  που διέπραξε τόσο 
εναντίο των Βυζαντινών επαρχιών όσο και των Ευρωπαϊκών χωρών, αφού 
έφτασε μέχρι το Παρίσι, την Ορλεάνη και τη Ρώμη, γέμισαν τους Ευρωπαίους 
με τόσο τρόμο, ώστε στην Ιστορία έμεινε γνωστός, ως η «ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ 
ΘΕΟΥ». Αυτός υπήρξε το πρότυπο των Τούρκων κατακτητών της Πατρίδας 
μας.

Η παράσταση στην αψίδα της Παναγίας Κανακαριάς είναι τόσο 
αξιόλογη, ώστε να θεωρείται εφάμιλλη  με  άλλες της ιουστινιάνειας περιόδου 
(527-562), τόσο για την ιστορικότητά της όσο και για την αισθητική της 
αξία! Είναι, επίσης, εφάμιλλη ψηφιδωτών που υπάρχουν στη Ραβέννα. 
Συγκρίνεται, ακόμη, και με την ψηφιδωτή παράσταση της ιερής Μονής της 
Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, η οποία  παρουσιάζει  τη Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος∙  ενός θαυμαστού έργου, που εδώ και δεκαπέντε αιώνες έχεις την 
αίσθηση ότι «ίπταται» πάνω από τα έκθαμβα μάτια σου και σε ανάγει  σε μια 
αισθητική και θρησκευτική μεταρσίωση. 

Στην Κύπρο, πλησίον των ψηφιδωτών της Παναγίας της Κανακαριάς, 
υπάρχει ακόμη μία ψηφιδωτή παράσταση στον ναό της Παναγίας της 
Κυράς στα Λειβάδια Αμμοχώστου, την οποία, δυστυχώς, κατέστρεψαν οι 
αρχαιοκάπηλοι στην προσπάθειά τους να την αποτοιχίσουν από την αψίδα.

  Η μοναδική εντοίχια παράσταση που σώζεται στην πατρίδα μας, άθικτη 
σε αψίδα, είναι εκείνη που βρίσκεται στην Παναγία Αγγελόκτιστη, στο 
χωριό Κίτι της επαρχίας Λάρνακας. Παρουσιάζει την Παναγία ιστάμενη, 
με τον Χριστό στην αγκαλιά της ανάμεσα στους αρχαγγέλους Γαβριήλ και 
Μιχαήλ και φέρει την επωνυμία ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ. Η παράσταση αυτή είναι, 
κάπως, μεταγενέστερη∙  χρονολογείται  τέλη του 6ου αρχές του 7ου αιώνα.

Είμαστε όλοι γνώστες της βαρβαρότητας που επέδειξαν οι Τούρκοι   στο 
θέμα των πολιτιστικών μας θησαυρών. Η ιεροσυλία τους ξεπέρασε κάθε 
όριο.  Εικόνες με μεγάλη ιστορική και αισθητική αξία κλάπηκαν, ψηφιδωτά 
αφαιρέθηκαν από τους λαμπρούς Βυζαντινούς μας ναούς και πωλήθηκαν, 
έναντι εκατομμυρίων στην Ευρώπη και στην Αμερική. Η τουρκική  ιεροσυλία 
δρούσε σ’ όλη της τη βδελυκτή συμπεριφορά. Επί κεφαλής αυτών των 
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ανόσιων πράξεων ήταν ο τούρκος αρχαιοκάπηλος  AYDIN DIKMEN  

Για τον λόγο αυτό οι αγώνες της Εκκλησίας Κύπρου, σε αγαστή συν-
εργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, για την επιστροφή των συληθέντων 
εκκλησιαστικών και αρχαιολογικών μας θησαυρών  άρχισαν την επομένη της 
εισβολής.

Κατ’ αρχάς, το 1975,  ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Α΄ ανέθεσε στον 
Βυζαντινολόγο κ. Αθανάσιο Παπαγεωργίου την ευθύνη να καταρτίσει 
κατάλογο των συλημένων μας ναών,  των εικόνων και των ψηφιδωτών που 
υπήρχαν σ’ αυτούς, έργο το οποίο ο κ. Παπαγεωργίου έφερε σε πέρας με 
εξαιρετική επιμέλεια. Ακολούθως, μετέβη στο Birmingham, όπου γινόταν το 
«ΕΑΡΙΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ» και με τις επιστημονικές του διαλέξεις διαφώτισε 
πλήρως τους μετέχοντας διαπρεπείς Επιστήμονες της Ευρώπης και της 
Αμερικής για τα εγκλήματα που γίνονται σε βάρος του πολιτισμού μας και  για 
τους κινδύνους της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στην Κύπρο. Αποτέλεσμα 
των ενεργειών του ήταν η σύνταξη και η υπογραφή υπομνήματος προς την 
UNESCO, δια του οποίου όλοι οι επιφανείς εκείνοι επιστήμονες ζητούσαν 
να ληφθούν εσπευσμένως μέτρα για την προστασία της Βυζαντινής και της 
καθόλου πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με  τον τρόπο αυτό το πρόβλημα  
του χρέους για την προστασία των θησαυρών μας ετίθετο στις ορθές του 
βάσεις και γεννούσε ελπιδοφόρες προοπτικές.

Στη συνέχεια, ο ίδιος επιστήμονας ανέπτυξε και πάλι τις θέσεις τής 
Κύπρου, δύο φορές, στη Γενική Συνέλευση τής UNESCO στο Παρίσι. Με την 
παρουσίαση διαφανειών προέβαλε τη συντελούμενη πολιτιστική καταστροφή 
τής Πατρίδας μας και κάλεσε την πολιτισμένη ανθρωπότητα να αντιδράσει 
δυναμικά  στις βαρβαρότητες τής ασιατικής στέπας.

Ακολούθησαν μεγάλοι δικαστικοί αγώνες στην Αγγλία, Γερμανία και 
ιδιαίτερα στην Αμερική, όπου κατέληξαν  τέσσερα τεμάχια ψηφιδωτών από 
τον ναό της Παναγίας Κανακαριάς, προκειμένου να προστατεύσουμε τα 
επιτεύγματα του πολιτισμού μας και να επαναπατρίσουμε τους ιστορικούς 
μας θησαυρούς.
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Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΙΑΣ  
ΣΤΗ ΛΥΘΡΑΓΚΩΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ.

ΣΤΗΝ ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ, 
 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΕΗΛΑΤΗΣΕ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΣ 

AYDIN DIKMEN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1976 - 1979
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Για τους νεότερους αναγνώστες μας, οι οποίοι πιθανώς να μη  γνωρίζουν 
τον ιστορικό ναό της Παναγίας της Κανακαριάς και τις περιπέτειες των 
ψηφιδωτών του, παραθέτουμε, πάρα πολύ σύντομα τα γεγονότα,  όπως 
μας τα εξέθεσε ο Διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου του ιδρύματος 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄ κύριος Ιωάννης Ηλιάδης.  

Κατ’ αρχάς, για την ονομασία του ναού σε Παναγία της Κανακαριάς 
υπάρχουν τρεις εκδοχές.  Επικρατέστερη είναι η εξής:  επειδή  στο κεντρικό 
μέρος της αψίδας η Παναγία παρουσιάζεται να «κανακεύει» τον γιο της, 
δηλαδή να του επιδεικνύει υπέρμετρη στοργή, αγάπη και τρυφερότητα, 
ονομάστηκε η Παναγία η Κανακαριά. 

Ο ναός της Παναγίας Κανακαριάς στην πρώτη του μορφή ήταν 
μοναστηριακός, σπάνιο δείγμα της τέχνης του 6ου μ.Χ. αιώνα. Ανήκει στον 
τύπο της βασιλικής με τρούλο και, σύμφωνα με τους βυζαντινολόγους, η 
κεντρική αψίδα του είναι το μόνο τμήμα που σώζεται από την ξυλόστεγη 
βασιλική του 5ου αιώνα. Η βασιλική αυτή καταστράφηκε τον 7ο αιώνα 
κατά τη διάρκεια των αραβικών επιδρομών. Ο ναός ξανακτίστηκε πρώτα ως 
ξυλόστεγος και έπειτα ως καμαροσκεπής. Σε μεταγενέστερο στάδιο, σύμφωνα 
με το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου, προστέθηκε στο κτίσμα ασπι-
δόμορφος τρούλος πάνω από το ιερό βήμα και κατά τον 12ο αι. προστέθηκε 
τρούλος στο κεντρικό κλίτος.

Η κεντρική αψίδα του ναού, που χρονολογείται στη Μέση Βυζαντινή 
περίοδο, ήταν διακοσμημένη με ψηφιδωτά του  6ο αι μ. Χ., που αποτελούν 
πολύ σημαντικά έργα τέχνης και από τα λιγοστά εναπομείναντα πρωτο-
χριστιανικά ψηφιδωτά παγκοσμίως. Σε αυτά εικονίζεται η Θεοτόκος 
ένθρονη περιβαλλόμενη με «φωτεινή δόξα», στοιχείο το οποίο συνήθως 
περιβάλλει τον Χριστό στις σκηνές της Μεταμόρφωσης και της Ανάληψης.  
Η Θεοτόκος κρατά στα γόνατά της τον Χριστό.  Η πρωτοτυπία του ψηφιδωτού 
έγκειται στο γεγονός ότι η Παναγία παρουσιάζεται όχι Βρεφοκρατούσα, όπως 
συνηθίσαμε, αλλά ΕΦΗΒΟΚΡΑΤΟΥΣΑ, τονίζοντας το δόγμα της Θείας 
ενανθρώπησης.

Τη δόξα πλαισίωναν δύο φοινικόδεντρα και δύο αρχάγγελοι με σκήπτρο. 
Την παράσταση περιέβαλλε πλατιά ζώνη με γεωμετρικό και φυτικό διάκοσμο 
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και με δεκατρία μετάλλια, όπου εικονίζονταν, στηθαίοι, ο Χριστός και οι 
δώδεκα απόστολοι.

Εκτός από τα ψηφιδωτά, στον ναό υπήρχαν τοιχογραφίες του 12ου, 
του 14ου και του 16ου αιώνα, εκ των οποίων ορισμένες έχουν αποτοιχισθεί. 
Λόγω της ιστορικής αξίας του ψηφιδωτού και αγιογραφικού διάκοσμου το 
περίφημο αμερικανικό Ίδρυμα Dumbarton Oaks της Ουάσινγκτον ανέλαβε 
και τα συντήρησε το 1973. Η όλη εργασία δημοσιεύθηκε από το  εν λόγω 
ίδρυμα το 1977.

ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ TΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΙΑΣ.
Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ 

ΩΣ ΕΦΗΒΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΒΡΕΦΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ.
ΕΡΓΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ  ΤΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

KAI ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ.
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Όταν η Εκκλησία Κύπρου και το Τμήμα Αρχαιοτήτων πληροφορήθηκαν  
τη σύληση του ναού κατήγγειλαν το όλο θέμα στην UNESCO, στο Συμβούλιο 
της Ευρώπης, στο Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στο Διεθνές 
Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων (ICOMOS), στην Europa Nostra,  και σε 
καθηγητές Βυζαντινής τέχνης διεθνούς εμβέλειας, οι οποίοι είχαν το κύρος 
και τις δυνατότητες να επηρεάσουν τις κυβερνήσεις τους, για τις δέουσες 
παραστάσεις.

Η σύληση των ψηφιδωτών αυτών αποτελεί μια από τις πιο βδελυκτές 
περιπτώσεις καταστροφής της χριστιανικής πολιτιστικής κληρονομιάς του 
νησιού μας. Τα γεγονότα έχουν, ως εξής.

Μεταξύ των ετών 1976-1979 ο τούρκος αρχαιοκάπηλος Aydin Dikmen, 
αποτοίχισε τα ψηφιδωτά αυτά και τα μετέφερε στη Γερμανία για κερδο-
0σκοπικούς σκοπούς. Το 1983 επιστράφηκαν, μέσω Γερμανίας και με τη 
μεσολάβηση εμπόρου τέχνης στο Λονδίνο, τα κλεμμένα μετάλλια με τις 
μορφές των αποστόλων Λουκά και Βαρθολομαίου, που αφαιρέθηκαν από την 
αψίδα του ναού.  

Το 1988 εντοπίστηκαν τέσσερα τμήματα των ψηφιδωτών μας στην 
Ινδιανάπολη των ΗΠΑ, τα οποία πωλήθηκαν έναντι του ποσού του $1,2 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ. Η έμπορος έργων Τέχνης  PEGGOLDBERG,  βρέθηκε 
να κατέχει  παράνομα το άνω τμήμα του στήθους του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το 
άνω τμήμα της παράστασης της Θεοτόκου και του Χριστού και τα μετάλλια 
που εικονίζουν τους αποστόλους Ματθαίο και Ιάκωβο.    

Η Εκκλησία της Κύπρου, σε αγαστή συνεργασία με την Πολιτεία,   
διεκδίκησαν, μέσω της αμερικανικής Δικαιοσύνης τους κλεμμένους μας 
θησαυρούς. Το δικαστήριο της Ινδιανάπολης, μετά από μακρό δικαστικό 
Αγώνα, αποφάσισε στις 3 Αυγούστου 1989, όπως τα τέσσερα ψηφιδωτά 
επιστραφούν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους, δηλαδή στην Εκκλησία της Κύπρου 

Με απόφασή του, το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Εφετείο του Σικάγο 
επικύρωσε την ετυμηγορία του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ινδιανάπολης 
των ΗΠΑ, της 3ης Αυγούστου 1989.

ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ GOLDBERG & FELDMAN FINE ARTS INC., 917 F.2D 278,

ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΩΝ ΗΠΑ
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ΓΙΑ ΤΗΝ 7Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
(US COURT OF APPEALS FOR THE 7TH CIRCUIT),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 24ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 

Είναι πολύ χαρακτηριστική η απόφαση του  Αμερικανικού Εφετείου, του 
οποίου ο Πρόεδρος, Δικαστής Bauer στην απόφασή του  για την επιστροφή 
των ψηφιδωτών της Κανακαριάς στην Κύπρο κατέληξε, ειπών τα κάτωθι: 
«Μόνο οι χειρότεροι των αχρείων προσπαθούν να αποκομίσουν προσωπικό 
κέρδος από αυτή τη συλλογική απώλεια. Αυτοί που λεηλάτησαν τις 
εκκλησίες και τα μνημεία στην πληγείσα από τον πόλεμο Κύπρο, μετέφεραν 
τα υπολείμματα μακριά και τώρα κάνουν λαθρεμπόριο και τα πωλούν για 
μεγάλα ποσά, είναι απλώς  τέτοιοι παλιάνθρωποι». 

Η απόφαση αυτή  αποτελεί  περηφανή νίκη της Δικαιοσύνης έναντι των 
ιστορικών και πολιτιστικών μας θησαυρών και δικαιωμάτων∙ ταυτόχρονα δε 
αποτελεί και πολύ μεγάλο νομικό σταθμό, στην ιστορία της Επιστήμης του 
ΔΙΚΑΙΟΥ, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον κόσμο ολόκληρο για την προστασία 
και της δικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς  και της παγκόσμιας.

Τα ψηφιδωτά επεστράφησαν στο νόμιμο κάτοχό τους, την Εκκλησία 
της Κύπρου το 1991.  

 Επιθυμώ να αναφέρω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο 
μέρος στη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την «Προστασία της Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς στην Περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης» (1964). Αυτή η 
Σύμβαση θεωρείται η πιο σημαντική για την περίπτωση της κατεχόμενης 
Κύπρου. Ιδιαίτερα το άρθρο 4(3) της εν λόγω Σύμβασης αναφέρει ότι η 
κατοχική δύναμη αναλαμβάνει όπως «Απαγορεύσει, εμποδίσει και, αν 
χρειαστεί, σταματήσει οποιουδήποτε είδους κλοπή, λεηλασία ή σφετερισμό 
από οποιεσδήποτε πράξεις βανδαλισμού που στρέφονται κατά της 
πολιτιστικής περιουσίας». 

Η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Χάγης από το 
1965, αλλά ουδέν έπραξε για να προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά 
μας.

Τελικά, τα ψηφιδωτά σπαράγματα της Παναγίας Κανακαριάς που επα-
ναπατρίσθηκαν μέχρι σήμερα, συνολικά είναι δώδεκα, μαζί με το ψηφιδωτό 
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του Αποστόλου Ανδρέα και συντηρούνται στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, σε ένα 
πρόγραμμα του Βυζαντινού Μουσείου Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
Γ΄. Η όλη συντήρηση  επιχορηγείται μερικώς και από την Ελβετική Κυβέρνηση. 

Ο τελικός στόχος είναι όπως τα ψηφιδωτά αυτά  εκτεθούν σε  αψίδα στο 
Βυζαντινό  μας Μουσείο, η οποία θα διασκευασθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. 
Και αυτό αποτελεί ένα ιστορικό μας χρέος, διότι τα εν λόγω ψηφιδωτά, πλην 
της ιστορικότητάς τους αποτελούν λαμπρότατα δείγματα του βυζαντινού 
μας πολιτισμού και της χριστιανικής λεπταισθησίας του λαού μας, να 
εξωτερικεύσει τον σεβασμό του προς τα Θεία.

Η  Π Α Ν Α Γ Ι Α   Ε Φ Η Β Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Α.
ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ 

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΙΑΣ.
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ΕΜΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΛΑΤΙΑ ΖΩΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΟ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΟΠΟΥ ΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΝ, ΣΤΗΘΑΙΟΙ, 

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ   ΚΑΙ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ.

Στις 10 Οκτωβρίου 1997 η αστυνομία του Μονάχου, ενεργούσα, με βάση 
πληροφορίες τις οποίες τής διαβίβασε η Αστυνομία Κύπρου, συνέλαβε τον 
τούρκο αρχαιοκάπηλο  Aydin Dikmen,  ο οποίος διέμενε στο Μόναχο.  Στο 
διαμέρισμά του  βρέθηκαν 260 κλεμμένα εκκλησιαστικά αντικείμενα και άλλες 
αρχαιότητες. Κατά την έρευνα ανακαλύφθηκε μεγάλος αριθμός αντικειμένων∙ 
μεταξύ άλλων και δύο εκκλησιαστικές εικόνες του 14ου και 16ου αιώνα, 
οι οποίες προέρχονταν από το μοναστήρι του Αγίου Χρυσοστόμου στον 
Κουτσοβέντη, και εκατόν περίπου τοιχογραφίες, που χρονολογούνται 
στις  αρχές του 16ου αιώνα από τη Μονή Αντιφωνητή, κοντά στο χωριό 
Καλογραία. Βρέθηκαν, επίσης, τοιχογραφίες του 9ου αιώνα της Παναγίας 
Περγαμιώτισσας και της Αγίας Σολομωνής, της Κώμα του Γιαλού, καθώς και 
της Μονή Αψινθιώτισσας,  του  12ου αιώνα. Ανάμεσά τους βρέθηκε επίσης και 
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το αποτοιχισμένο ψηφιδωτό με τον Άγιο Θωμά της  εκκλησίας της Παναγίας 
Κανακαριάς στη Λυθράγκωμη. Στα ανευρεθέντα αντικείμενα ήταν, επίσης, 
και αρχαία χειρόγραφα και αρχαιότητες που προέρχονται από σημαντικές 
αρχαιολογικές θέσεις, μουσεία και ιδιωτικές συλλογές.

Το 2010, κατά την επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου στο Βυζαντινό 
Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, ο διευθυντής του 
κ. Γιάννης Ηλιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά για τους πολιτιστικούς μας 
θησαυρούς, που βρίσκονται ακόμη στη Γερμανία και ζήτησε την παρέμβαση 
του Ποντίφηκα για τον επαναπατρισμό  τους, γιατί  οι δικαστικές διαδικασίες 
είναι, τα μάλιστα, χρονοβόρες. Οι θησαυροί μας αυτοί επαναπατρίσθηκαν, 
τελικά, σε δύο φάσεις το 2013 και το 2015.

Ο ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ 
ΤΗΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΚΑΡΙΑΣ

a
Τη Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018, ημέρα της γιορτής του πολύαθλου 

μάρτυρος αγίου Γεωργίου, ολοκληρώθηκε ακόμη μια μακροχρόνια προ-
σπάθεια. Επιτεύχθηκε η επιστροφή του ψηφιδωτού, το οποίο παρουσιάζει την 
κεφαλή του Αποστόλου Ανδρέα, για το οποίο γράψαμε πιο πάνω.

Την όλη διαδικασία, η οποία υπήρξε επίμονη και μακροχρόνια, καθοδη-
γούσε συνεχώς ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος Β΄.  Συντονίστρια 
ήταν η ιστορικός της Τέχνης κυρία Μαρία Παφίτη.  Ένθερμοι χορηγοί ήταν οι 
κύριοι  Ανδρέας Πίττας και Ρόης Πογιατζιής.  

Μέσα από τον χαιρετισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας και την 
προσφώνηση του Μακαριωτάτου, που παραθέτουμε, πιο κάτω, καθώς 
και τις αντιφωνήσεις των τιμηθέντων προσώπων, οι αναγνώστες μας θα 
πληροφορηθούν επακριβώς όλα τα  διαδραματισθέντα.  
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ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ.

Είναι, πραγματικά, με αισθήματα συγκίνησης που αποδέχθηκα την 
πρόσκληση να παραστώ στη σεμνή αυτή τελετή, που σηματοδοτεί τον 

σημαίνοντα επαναπατρισμό του υψίστης αρχαιολογικής αξίας, ομορφιάς και 
σπουδαιότητας σπαράγματος του ψηφιδωτού του Αποστόλου Ανδρέα.

Ο επαναπατρισμός του παρόντος, καρπός του ενδιαφέροντος που 
επέδειξε και συνέχεια των άοκνων προσπαθειών που καταβάλλει η Εκκλησία 
της Κύπρου σε ανάλογες περιπτώσεις, αλλά και της τεράστιας συμβολής της 
κας Μαρίας Παφίτη και των κ.κ. Ανδρέα Πίττα και Ρόη Πογιατζή, συμπληρώνει 
σχεδόν τον κλαπέντα μετά το 1974 ψηφιδωτό διάκοσμο της αψίδας του ιερού 
βήματος του Ναού της Παναγίας Κανακαριάς της Λυθράγκωμης, τα πλείστα 
εκ των σπαραγμάτων του οποίου εντοπίστηκαν και επαναπατρίσθηκαν, 
μεταξύ των ετών 1983 και 2015.

Και δεν μπορεί, πράγματι, παρά να αποτελεί η συγκεκριμένη στιγμή, 
μια στιγμή συγκίνησης για ολόκληρο τον Κυπριακό Ελληνισμό, αλλά και 
μία σπουδαίας εθνικής και πολιτιστικής σημασίας νίκη, η οποία δικαιώνει 
και ενδυναμώνει τον αγώνα που καταβάλλουν από κοινού Πολιτεία και 
Εκκλησία, για τον εντοπισμό και τον επαναπατρισμό των απαράμιλλης 
τέχνης κλεμμένων θησαυρών της κατεχόμενης Κύπρου, και τον τερματισμό 
των λεηλασιών των θρησκευτικών και πολιτιστικών μας μνημείων που 
ακολούθησαν τα χρόνια της τουρκικής εισβολής.

Είναι ακριβώς στο πλαίσιο αυτό, που με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2015 προχωρήσαμε ενισχύοντας τις ενέργειές 
μας αυτές, στη σύσταση Εθνικής Επιτροπής για Πάταξη της Σύλησης και της 
Παράνομης Διακίνησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Δεν θα κάνω αναφορά στις ειδικότερες πρόνοιες της νομοθεσίας∙ εκείνο 
που έχει σημασία είναι ότι λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέρα προκειμένου να 
ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε τον επαναπατρισμό των κλαπέντων 
θησαυρών μας.

Καταλήγοντας, επιτρέψτε μου θερμά να συγχαρώ το σύνολο των 
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εκκλησιαστικών και κρατικών φορέων, οι οποίοι μέσα από την αγαστή 
συνεργασία, την κοινή αγάπη για τον τόπο και την πολιτιστική και θρησκευτική 
μας κληρονομιά, πέτυχαν μέχρι στιγμής τον εντοπισμό, τον επαναπατρισμό 
ανεκτίμητης αξίας θησαυρών αλλά και τη διάσωση και αναστήλωση πολλών 
πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων της κατεχόμενης Κύπρου.

Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ εκ μέρους της Πολιτείας την κα Παφίτη, 
τον Δρα Πίττα και τον κ. Πογιατζή για τη γενναιόδωρη συνεισφορά τους, 
ώστε να γίνει κατορθωτό να έχουμε τον θησαυρό αυτό.

Τη σημασία των προσπαθειών και την αξία αρκετών από αυτούς τους 
θησαυρούς είμαι σίγουρος ότι θα αναλύσει ο ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας 
της Τέχνης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου κ. Robin Cormack, στην 
άκρως ενδιαφέρουσα διάλεξη που ακολουθεί με θέμα «ΚΛΑΠΕΝΤΑ ΚΑΙ 
ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ 

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ. ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΗΘΕΝΤΕΣ
ΔΡ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΤΑΣ, ΡΟΗΣ ΠΟΓΙΑΤΖΙΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΦΙΤΗ.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ: 
 ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΦΙΤΗ, ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΤΑ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ

ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ, ΚΥΡΙΕ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΤΑ, ΚΥΡΙΕ ΡΟΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ, 
ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΦΙΤΗ, 

 ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ  ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ, 

Περιχαρείς, υποδεχόμαστε σήμερα στην ιερή Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 
τρία εκλεκτά πρόσωπα της ιδιαίτερής μας Πατρίδας, τα οποία έζησαν και 
έδρασαν στο εξωτερικό, αλλά με τη σκέψη και την καρδιά τους στραμμένη 
στην πολύπαθη Κύπρο μας, η οποία τους γέννησε και τους ανέθρεψε με το 
μάννα των διαχρονικών αξιών της ζωής, του Ανθρωπισμού, της φιλοπατρίας,   
του βαθύτατου σεβασμού προς τον λαμπρό μας Πολιτισμό και προς τη 
χριστιανική μας Πίστη.  

Πρόκειται για την κυρία Μαρία Παφίτη, τον κύριο Ανδρέα Πίττα,  
οι οποίοι επαναπατρίστηκαν, και τον κύριο Ρόη Πογιατζή, ο οποίος εξακο-
λουθεί ακόμη να ζει στη Νέα Υόρκη. Και οι τρεις έχουν ένα γνώρισμα∙ 
διακρίνονται για μια κοινή ευαισθησία. Είναι λάτρεις του λαμπρότατου 
πολιτισμού μας, του οποίου οι απαρχές βυθίζονται στην αχλύ τού μύθου και 
στην αυγή του ιστορικού μας γίγνεσθαι. Και φυσικά θεωρούν τα επιτεύγματά 
του ως «κτῆμα ἐσαεί» τόσο του λαού μας όσο και της δικής τους αγάπης. 

Αυτή η κοινή τους ευαισθησία για τους πολιτιστικούς μας θησαυρούς, 
τους οδήγησε σε μια καρποφόρα συνεργασία, για την Πατρίδα μας. 
Συντονίστρια και εμπνεύστρια η κυρία Μαρία Παφίτη, η οποία, ζώντας στο 
Λονδίνο και εργαζόμενη στον περίφημο οίκο δημοπρασιών έργων τέχνης, 
ΚΡΙΣΤΙΣ, διεύρυνε τους πνευματικούς της ορίζοντες και παρακολουθούσε 
άγρυπνα οτιδήποτε είχε σχέση με την πατρίδα μας και την πολιτιστική 
μας κληρονομιά. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της ευαισθησίας της, το έτος 
2014 εντόπισε το ψηφιδωτό  που παρουσίαζε την κεφαλή του Αποστόλου 



369Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ανδρέα, το οποίο οι ιερόσυλοι αποκόλλησαν από την περίφημη Βυζαντινή 
μας Εκκλησία της Παναγίας της Κανακαριάς, που βρίσκεται στο χωριό 
Λυθράγκωμη, της Καρπασίας. 

Όπως γνωρίζετε, ο Τούρκος αρχαιοκάπηλος  Aydin Dikmen οργάνωσε 
τη σύληση  του ψηφιδωτού διάκοσμου της αψίδας της Παναγίας Κανακαριάς   
μεταξύ των ετών 1976 και 1979. Λίγα χρόνια μετά την κλοπή τους τα 
ψηφιδωτά άρχισαν να διακινούνται στο εμπόριο τέχνης. Μεταξύ των ετών 
1983 και 2015 εντοπίσθηκαν και επαναπατρίσθηκαν τα πλείστα σπαράγματα 
του ψηφιδωτού, μετά από μακρούς και σκληρούς δικαστικούς αγώνες. Το 
επαναπατριζόμενο σήμερα ψηφιδωτό είναι ένα εκ των δύο που έλειπαν. 
Λόγω της εξαιρετικής αισθητικής του αξίας αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια 
το σύμβολο της κλεμμένης μας κληρονομιάς.

Το ψηφιδωτό αυτό της Κανακαριάς αποτελεί έργο Βυζαντινής τέχνης 
υψίστης σημασίας, διότι είναι ένα από τα ελάχιστα δείγματα που διέφυγαν 
της μήνιος  των εικονομάχων. Στην Κύπρο έχουμε την ύψιστη τιμή  να έχουμε 
ακόμη ένα ψηφιδωτό, της ίδιας  περίπου περιόδου ή λίγο μεταγενέστερο,   
αυτό της Παναγίας  της Αγγελόκτιστης στο Κίτι. Το τρίτο  βρίσκεται στη 
Μονή της Αγίας Αικατερίνης, στο όρος Σινά.

Η κυρία Μαρία Παφίτη,  παρακάλεσε τον ειδικό Βυζαντινολόγο και  
καθηγητή της στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κύριο Robin Cormack, 
ο οποίος προέβη σε επισταμένες επιστημονικές έρευνες, για να  διαπιστώσει 
τη γνησιότητα του έργου. Όταν πια  βεβαιώθηκε, με ενημέρωσε δεόντως, μού 
ανέλυσε τις στρατηγικές, τις οποίες από κοινού θα εφαρμόζαμε, προκειμένου 
να το  επαναπατρίσουμε και ζήτησε την ευχή μου για την ευόδωση των κοινών 
μας πια στόχων.  

Ακολούθως,  επικοινώνησε με τους δύο διακεκριμένους συμπατριώτες 
μας, τον κ. Ανδρέα Πίττα και κ. Ρόη Πογιατζή, τους οποίου γνώριζε προ 
πολλών ετών για τη φιλοπατρία τους, τη λεπταισθησία του χαρακτήρα τους, 
και ιδιαίτερα  για την αγάπη τους προς τους πολιτιστικούς μας θησαυρούς 
και τους ανέφερε το χρέος μας και τους πόθους μας. Και οι δύο τους 
προθυμοποιήθηκαν, αμέσως, για την καταβολή του ποσού που χρειαζόταν  
για την αγορά του ψηφιδωτού, στόχος ο οποίος επιτεύχθηκε χάρις στη 
μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, και στην αγαστή συνεργασία όλων μας. 
 Η προσπάθεια αυτή κράτησε  από το 2014 και, χάριτι Θεού, ολοκληρώθηκε 
σήμερα.
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Κατά την εύσημη αυτή ώρα, όλοι μας έχουμε  την ύψιστη χαρά και 
τιμή να το έχουμε μαζί μας. Μέσα στον πόνο και στην εθνική οδύνη που 
νιώθουμε για την ημικατεχόμενη Πατρίδα μας, για τους αγνοούμενούς μας,  
για  τα εγκλήματα που έγιναν σε βάρος μας, για την ιεροσυλία χιλιάδων 
κλεμμένων θησαυρών μας, επιτυχίες σαν κι αυτές αποτελούν σημαντικές 
αναλαμπές χαράς, εθνικής  συγκίνησης και υπερηφάνειας για τον λαμπρό 
μας  πολιτισμό∙  παράλληλα δε αποτελούν και λόγο συνειδητοποίησης του 
ύψιστου εθνικού μας χρέους. Να κρατήσουμε αναμμένη τη λαμπάδα του 
αγώνα μας και της πίστεώς μας, για την επιστροφή μας στις πατρογονικές μας 
εστίες∙ και όχι μόνο να διατηρήσουμε αλλά και να συνεχίσουμε τον λαμπρό 
μας ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. 

Το ψηφιδωτό αυτό, του Απ. Ανδρέα, ανήκει στον 6ο αιώνα μ.Χ. Είναι 
μοναδικό στον παγκόσμιο πολιτισμό, για την αρχαιότητά του, για την καλ-
λιτεχνία του, και για την ιστορικότητά του. Πρόκειται δε, να κοσμήσει το 
Βυζαντινό  μας Μουσείο, μέχρι την ευλογημένη εκείνη ημέρα, που η αγάπη 
του Θεού θα ευδοκήσει να το μεταφέρουμε στην Παναγία της Κανακαριάς,  
για να το τοποθετήσουμε στη φυσική του θέση.

Μετά από την επιτυχία αυτή, ως Εκκλησία Κύπρου,  κρίναμε ότι έχουμε 
χρέος εκκλησιαστικό και εθνικό απέναντι στις τρεις αυτές προσωπικότητες, 
οι οποίες μας συγκίνησαν  για την ευγενική τους αυτή προσφορά, να τις 
τιμήσουμε.   

Είμαι  βέβαιος ότι στη συνείδηση και των τριών αυτών τιμωμένων η 
σεμνή αυτή εκδήλωση ερμηνεύεται ως η έκφραση τής προσήκουσας τιμής, 
τόσο εμού όσο και του χριστεπώνυμου πληρώματος τής Εκκλησίας τής 
Κύπρου προς τα πρόσωπά τους, για την αξιέπαινη προσήλωσή τους προς την 
Πατρίδα και τον Πολιτισμό της.

Κυρίες και κύριοι, η αγάπη σας, ας μου επιτρέψει μια πάρα πολύ σύντομη 
παρουσίαση της προσωπικότητας ενός εκάστου.

Η κυρία Μαρία Παφίτη είναι ιστορικός τέχνης, την οποία περιπαθώς 
αγαπούσε παιδιόθεν, με ειδίκευση στη Βυζαντινή Τέχνη και στην πρώιμη 
περίοδο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.  

 Διακρίνεται για την ευαισθησία της για οτιδήποτε εθνικό και πολιτιστικό. 
Και μόνο το γεγονός ότι πέτυχε να εργάζεται στον περίφημο αγγλικό οίκο 
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ΚΡΙΣΤΙΣ, όπου εκεί καταλήγουν τα πλέον περίτεχνα έργα τέχνης του 
κόσμου, αυτό και μόνο μαρτυρεί τις πολλαπλές της ικανότητες. Στο σύντομο 
χρονικό διάστημα της συνεργασίας μας, για την αγορά του ψηφιδωτού 
του Αποστόλου Αντρέα, είχα την ευκαιρία να διακρίνω τις πολλαπλές της 
γνώσεις, την ευελιξία της σκέψης της  και τις  τελεσφόρες ικανότητές της για 
τα θέματα του πολιτισμού μας. 

Διετέλεσε, παγκοσμίως, επικεφαλής του τμήματος Εικόνων και Ορθό-
δοξης Τέχνης του οίκου δημοπρασιών Christie’s. Κατά τη διάρκεια της 
υπηρεσίας της στον οίκο αυτό, ανακάλυψε σημαντικές εικόνες, όπως για 
παράδειγμα, μια εικόνα που ανήκε στον Τσάρο Αλέξανδρο ΙΙΙ, και μια άλλη 
εικόνα, η οποία κοσμούσε το δωμάτιο του Τσάρου Νικόλαου ΙΙ. Η  εικόνα 
αυτή εξετέθη σε πλειστηριασμό και αγοράστηκε, ως η ακριβότερη εικόνα του 
κόσμου. Και οι δύο σήμερα, κοσμούν μουσεία της Ρωσίας.

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά της, ως ειδικής στη Βυζαντινή 
Τέχνη, είναι η αναγνώριση μιας Βυζαντινής εικόνας της Παναγίας του 1450,   
ζωγραφισμένης από τον Άγγελο Ακοτάντο. Η εικόνα που εντοπίστηκε από 
την κυρία Παφίτη, σε ιδιωτική συλλογή στη Ρώμη, αποκτήθηκε ακολούθως 
από το Μουσείο Cleveland (Κλήβελαντ) του Οχάϊο και αξιολογικά είναι μια 
από τις  σπουδαιότερες Βυζαντινές εικόνες, που βρίσκονται στην Αμερική.

Η  Μαρία Παφίτη ασχολήθηκε και στο παρελθόν με τον επαναπατρισμό 
έργων τέχνης, που κλάπηκαν από τα κατεχόμενα μέρη μας. Η πρώτη φορά 
ήταν το 2006, όταν έγραψε τις εκθέσεις για έξι εικόνες τις Ιεράς Μητρόπολης 
Μόρφου. Ακολούθως, εντόπισε σε συλλογή πελάτη της, τις δύο εικόνες από 
τον Άγιο Ιάκωβο του Τρικώμου. Με τη συνήθη δραστηριότητα και ικανότητά 
της πέτυχε, τελικά, να τις επαναπατρίσει  τον Μάρτιο του 2016.  

Την ευχαριστούμε θερμά και της ευχόμαστε τα βέλτιστα.  

Ο κύριος Ανδρέας Πίττας γεννήθηκε στη Λεμεσό  τον Απρίλιο του 
1943. Σπούδασε Ιατρική στην Αυστρία και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα. 
Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική.  
Αργότερα ασχολήθηκε με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το  Marketing. Είναι  
ο ιθύνων νους και ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της  κυπριακής φαρμακευτικής 
εταιρείας Medochemie  Ltd. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών επιτροπών  
και οργανώσεων  τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 
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Ο Πρόεδρος της Ιταλίας, το 2007 του απένειμε, για τη συμβολή του 
στην ανάπτυξη των Κυπρο-Ιταλικών σχέσεων, τον τίτλο του Ταξιάρχου 
της Ιταλικής Δημοκρατίας∙ και το 2012 την ύψιστη διάκριση του Μεγάλου 
Αξιωματούχου της Ιταλικής Δημοκρατίας. 

 Ο Ιατρικός Σύλλογος Λεμεσού τον ανακήρυξε ως   Επίτιμο Μέλος του 
και  τον τίμησε για τη συνολική προσφορά του στην ιατρική της Κύπρου. 

Είναι νυμφευμένος με την κυρία  Δωροθέα  και πατέρας τριών παιδιών. 

Τον συγχαίρουμε  και του ευχόμαστε τα βέλτιστα.

 

Ο κύριος Ρόης Πογιατζής γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1962.  
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Κέντ στην Αγγλία και είναι κάτοχος τού 
τίτλου Bachelor of Science  in Communications Engineering.  Ο κύριος Ρόης 
δεν είναι μόνο ο άνθρωπος του βιβλίου και της πέννας. Ήταν και ένας λαμπρός 
αθλητής. Στο πρόσωπό του συνδυάζει την αρχαία ρήση που λέγει ότι «Νοῦς 
ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ». Αρκεί να αναφέρω ότι το  1988  κέρδισε το χρυσούν 
μετάλλιο σε αγώνες πυγμαχίας. Ζει στη Νέα Υόρκη. Είναι  αυτοδημιούργητος 
και πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας.

Η καρδιά του όμως και η σκέψη του βρίσκονται πάντοτε στη θαλασσο-
φίλητη γενέτειρά του. Στα βάθη της ψυχής του διατηρεί πάντοτε τις παιδικές 
του αναμνήσεις, τους γαλανούς κυματισμούς της πάντοτε θελκτικής  
βαρωσιώτικης θάλασσας και της υπέροχης αμμουδιάς της. Με νοσταλγία 
αναπολεί τις προσκυνηματικές του εκδρομές στον Απόστολο Ανδρέα, και 
τους ποδοσφαιρικούς αγώνες με τους μικρούς του φίλους στην αυλή της 
Παναγίας της Κανακαριάς, όπου σταματούσαν για να προσκυνήσουν, «τὴν 
φαεινήν Λαμπάδα καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ» και να θαυμάσουν τα περίφημα 
ψηφιδωτά, τα οποία τόσο πολύ αγάπησε. 

Ο κ. Ρόης Πογιατζής έχει μεγάλες κοινωνικές και επιστημονικές 
ευαισθησίες. Ως εκ τούτου, επιδοτεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καλύπτοντας 
τα  έξοδα 30 υποτροφιών. Το ίδιο πράττει και με την ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστήμιου της Νέας Υόρκης, το οποίο ενισχύει πάντοτε με αγάπη πολλή. 
Εντεύθεν και η προς αυτόν τιμή, να τον ανακηρύξουν ως ΕΤΑΙΡΟΝ αυτού.      
Είναι νυμφευμένος με την κυρία Ντόνα και είναι πατέρας δύο παιδιών. Τον 
συγχαίρουμε και του ευχόμαστε τα βέλτιστα.
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 Εκφράζω και πάλιν τις θερμότατες μου ευχαριστίες και προς τους τρεις, 
τα αισθήματα της αγάπης μου, και τις ευχές της Εκκλησίας μας για ένα 
ευτυχέστερο μέλλον για την πατρίδα μας και όλους τους κατοίκους της.

Στη συνέχεια αναγνώστηκε το σκεπτικό της τιμητικής παρασημοφόρησης 
τους και ο Μακαριώτατος επέδωσε στους τιμωμένους το χρυσούν παράσημο 
του Αποστόλου Παύλου, το οποίο αποτελεί την ανώτατη τιμητική διάκριση 
της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, «ὡς ἔκφρασιν τιμῆς καὶ ἀναγνωρίσεως τῆς 
συμβολῆς αὐτῶν εἰς τὸν ἐπαναπατρισμὸν σπαράγματος ψηφιδωτοῦ 
ἀπεικονίζοντος τὴν κεφαλὴν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου».

ΣΤΟ ΜEΣΟ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑΣ ΕIΝΑΙ ΤΟ ΠΕΡIΦΗΜΟ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘEΝ 
 ΨΗΦΙΔΩΤO ΤΟΥ ΑΠΟΣΤOΛΟΥ ΑΝΔΡEΑ. 

ΔΕΞΙA ΜΑΣ, Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ, Ο ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ  ΔΡ. ROBIN CORMACK ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ κ. ΝΊΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ.
 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙΜΗΘΕΝΤΕΣ:  ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΤΑΣ,  ΠΛΗΣΙΟΝ  

ΤΟΥ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ, Η ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΦΙΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ  ΡΟΗΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ.
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Πιο κάτω παραθέτουμε τις αντιφωνήσεις των τιμηθέντων. 

 

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΤΑ

Μακαριώτατε,
Φίλε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Κυρίες και Κύριοι,  

Είμαι ευγνώμων για τη μεγάλη τιμή που μου γίνεται σήμερα.

Είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο ότι αργά και σταθερά επαναπατρίζονται 
μερικά από τα σημαντικά κλεμμένα έργα τέχνης της Κυπριακής εικονογραφίας. 

Η επαναφορά του σημερινού μωσαϊκού είναι, όντως, ένα ιδιαίτερα 
μεγάλο γεγονός για την κυπριακή χριστιανική ιστορία και παράδοση.

Ο Απόστολος Ανδρέας του ιερού ναού της Παναγίας Λυθράγκωμης 
είναι από τα πιο ωραία πρώιμα μωσαϊκά που έχουν επιζήσει κατά τη σκοτεινή 
περίοδο της εικονομαχίας και  από τη διαβρωτική επίδραση του χρόνου στα 
1500 χρόνια ύπαρξής του.

Όταν πληροφορήθηκα για την ανεύρεση του από την κ. Μαρία Παφίτη, 
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πριν  τρία  περίπου χρόνια, απάντησα, αμέσως, θετικά στο αίτημα για τη  
συνδρομή μου στη εξαγορά του.

Γνωρίζω ότι το μωσαϊκό είχε υποστεί αρκετή φθορά αλλά δόθηκε για 
συντήρηση σε ειδικούς στην Αγγλία, οι οποίοι πρέπει να πω ότι έκαναν 
εξαιρετική δουλειά και σήμερα έχουμε τη χαρά να το θαυμάζουμε σε μια 
αρκετή καλή κατάσταση.

Θα ήθελα να εκφράσω τις βαθύτατές μου ευχές, όπως τον επαναπατρισμό 
του μωσαϊκού αυτού, ακολουθήσουν και άλλοι κλεμμένοι μας  θησαυροί∙  
θα ήθελα να πω, επίσης, ότι ευελπιστώ πως κάποτε θα μπορέσουμε να 
διορθώσουμε τα μοναστήρια και τις εκκλησίες μας, που έχουν συληθεί και 
λεηλατηθεί.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΡΟΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ

Μακαριώτατε, 
Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι,

Το όνομά μου είναι Ρόης Πογιατζής. Γεννήθηκα στην Αμμόχωστο και 
κατοικώ εκτός Κύπρου τα τελευταία 33 χρόνια. Είμαι, τώρα, κάτοικος της 
Νέας Υόρκης.
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Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα, εδώ, για ένα τόσο σημαντικό θέμα. 
Όταν ήμουν εννιά χρονών, στις 14 Αυγούστου του 1974, έγινα πρόσφυγας 
στην ίδια τη χώρα μου. Το σπίτι μου βρίσκεται στην Αμμόχωστο, μέσα στην 
περιφραγμένη από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχή. Είναι τραγικό το 
γεγονός ότι για 44 χρόνια δε μπορούμε να επιστρέψουμε στον τόπο που 
γεννηθήκαμε και ζούσαμε.

Πριν δύο χρόνια, μια παλιά μου φίλη, η Μαρία Παφίτη με πήρε 
τηλέφωνο και μου είπε ότι προσπαθεί να πετύχει τον επαναπατρισμό του 
κλεμμένου μωσαϊκού του Αποστόλου Αντρέα της εκκλησίας της Παναγίας 
της Κανακαριάς. Με ρώτησε, αν μπορούσα να συνεισφέρω οικονομικά σε 
αυτήν την προσπάθεια.

Δεν ήξερα πολλά πράγματα για τα κλεμμένα μωσαϊκά. Ερευνώντας το 
θέμα αντιλήφθηκα ότι επρόκειτο για την εκκλησία, την οποία επισκεπτό-
μασταν τακτικά, πριν τον πόλεμο, τότε που πήγαινα με την οικογένεια μου στο 
μοναστήρι του Αποστόλου Αντρέα για το καθιερωμένο μας προσκύνημα. Στο 
δρόμο μας σταματούσαμε στην εκκλησία της Κανακαριάς, στη Λυθράγκωμη, 
για να προσκυνήσουμε.  

Τότε, ήμουν μικρό παιδί και περίμενα με ανυπομονησία αυτά τα ταξίδια, 
γιατί γίνονταν με το τέλος της σχολικής χρονιάς και είχα την ευκαιρία να 
απολαμβάνω την ελευθερία μου, σ’ ένα πανέμορφο και ήσυχο μέρος του 
νησιού μας. Οι μνήμες είναι ό,τι μας έχει μείνει από τις κατεχόμενες περιοχές 
μας∙ και αυτές τις μνήμες τις έχω κρατήσει σαν ένα πολύτιμο θησαυρό μέσα 
μου.

Σήμερα, τιμούμε το γεγονός ότι έχουμε ανακτήσει ένα κομμάτι από 
τον πολιτισμό μας. Αισθάνομαι ότι είμαστε οι θεματοφύλακες αυτού του 
πολιτισμού. Όσος χρόνος και να περάσει, δεν θα πρέπει να παραιτηθούμε από 
τη διεκδίκηση και προστασία της εθνικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς. 

Είναι υποχρέωσή μας και εθνική ευθύνη να προστατεύουμε την ιστορία 
μας και τον πολιτισμό μας, ειδικά μάλιστα μπροστά στην απειλή αφανισμού 
των μνημείων αυτού του πολιτισμού.  Το χρωστάμε στους εαυτούς μας, 
αλλά πιο πολύ στις νέες γενιές Eλληνοκυπρίων. Στις γενιές που θα έρθουν, 
θα κατοικήσουν στην πατρίδα μας και θα έχουν σημείο αναφοράς τον 
πολιτισμό μας.
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Είναι τιμή μου να συνεισφέρω στον επαναπατρισμό των κλεμμένων 
μωσαϊκών και νιώθω μεγάλη χαρά για αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ!

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΦΙΤΗ

Μακαριώτατε,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Κυρίες και Κύριοι,

Θεωρώ ευλογία και τιμή το γεγονός ότι βρέθηκε στο δικό μου δρόμο το 
μετάλλιο του Αποστόλου Ανδρέα, το οποίο προέρχεται από τον ψηφιδωτό 
διάκοσμο της Παναγίας Κανακαριάς στη Λυθράγκωμη.

Όλα τα έργα τέχνης που κλάπηκαν από την κατεχόμενη Κύπρο έχουν 
μεγάλη αξία: θρησκευτική, καλλιτεχνική, ακόμη και συναισθηματική για τους 
ανθρώπους, που τα βίωναν κάθε μέρα στο περιβάλλον που ζούσαν. Είναι 
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όμως μερικοί από αυτούς τους θησαυρούς, που ξεχωρίζουν και έχουν τεράστια 
σημασία, όχι μόνο για τον τόπο μας, αλλά και για την παγκόσμια πολιτιστική 
κληρονομιά. Χωρίς αμφιβολία τα ψηφιδωτά της Παναγίας Κανακαριάς 
ανήκουν σε αυτή την τελευταία κατηγορία. Η δίκη της Ινδιανάπολης του 
1989, η οποία έληξε νικηφόρα για την Εκκλησία και τη Δημοκρατία της 
Κύπρου με αποτέλεσμα να επαναπατριστούν τέσσερα σημαντικά σπαράγματα 
ψηφιδωτών της Κανακαριάς, θεωρείται ορόσημο σε θέματα που αφορούν 
στην ιδιοκτησία και διακίνηση έργων τέχνης και αποτελεί σημείο αναφοράς, 
όταν συζητούνται σχετικά θέματα, όπως έγινε για παράδειγμα πρόσφατα στο 
Αγγλικό Κοινοβούλιο. 

Τα ψηφιδωτά της Κανακαριάς, που χρονολογούνται στο δεύτερο τέταρτο 
του 6ου αιώνα, ανήκουν δηλαδή στην Ιουστινιάνεια περίοδο, είναι σπάνια 
και πολύτιμα παραδείγματα Χριστιανικής τέχνης της προ της Εικονομαχίας 
εποχής. Για την καλλιτεχνική τους αξία και την εξέχουσα θέση που κατέχουν 
στη Βυζαντινή τέχνη, καθώς και για την αρχική διακίνησή τους στην αγορά, 
θα μιλήσει στη συνέχεια ο καθηγητής Robin Cormack. 

Εγώ θα ήθελα, απλώς, να πω λίγα λόγια για τον εντοπισμό και επανα-
πατρισμό του παρόντος έργου.

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ:

Το 2014 ένας Ευρωπαίος συλλέκτης μου ζήτησε να μελετήσω τα έργα 
μιας συλλογής που αγόρασε το 2010 από άλλη συλλέκτρια, τα στοιχεία της 
οποίας μού ανέφερε. Ανάμεσα σε αυτά τα έργα ήταν και το ψηφιδωτό του 
Αποστόλου Ανδρέα. Ο συλλέκτης, ο οποίος απέκτησε τη συλλογή στη 
βάση στοιχειώδους ελέγχου για την προέλευση του κάθε έργου, αρχικά 
ξαφνιάστηκε. Στη συνέχεια, όμως, ήταν απόλυτα συνεργάσιμος, διότι 
αντιλήφθηκε ότι δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει με οποιοδήποτε τρόπο 
την κυριότητα του ψηφιδωτού. Αποδέχθηκε, λοιπόν, να το παραδώσει στον 
νόμιμο κάτοχό του, δηλαδή την Εκκλησία της Κύπρου, έναντι συμβολικού 
ποσού, ως αποζημίωση για κάλυψη των εξόδων του για την περίοδο που το 
είχε στην κατοχή του. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι μια επιστολή ημερομηνίας 27 Αυγούστου 
1991, που έστειλε ο έμπορος τέχνης και αρχαιοκάπηλος Bob Hecht στον 
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Τούρκο δημοσιογράφο, Özgen Acar, αποκαλύπτει ότι ο Aydın Dikmen, 
είχε ήδη πωλήσει το ψηφιδωτό του Αποστόλου Ανδρέα πριν το 1991. Την 
αυθεντικότητα της επιστολής μου επιβεβαίωσε ο ίδιος ο δημοσιογράφος, 
ο οποίος συνεχίζει να εργάζεται στην εφημερίδα Hürriyet. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:

Για να φτάσει το ψηφιδωτό στην Κύπρο υπήρξε συνεργασία διαφόρων 
ανθρώπων, τους οποίους επιθυμώ να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά. 

Αρχικά, θα ήθελα να αναφερθώ στους κυρίους Χρήστο Κουκλιώτη και 
Δήμο Δήμου, με τους οποίους τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε καθημερινή 
επικοινωνία. Χωρίς τον δικό τους επαγγελματισμό και συνεργασία, δε θα 
μπορούσαμε να καταλήξουμε στην αποψινή τελετή.

Στη συνέχεια, θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Στυλιανό Περδίκη, 
με τον οποίο έκανα την πρώτη συζήτηση για το ψηφιδωτό και ο οποίος με 
προέτρεψε να απευθυνθώ κατευθείαν στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου.

Επίσης, η Άννα Ανδρέου, ανταποκρίτρια του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου στην Κωνσταντινούπολη, μεσολάβησε, ώστε να επικοινωνήσω με 
τον δημοσιογράφο Özgen Acar, γεγονός που εκτιμώ πολύ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στον κύριο Γιάννο Χαριλάου, ο οποίος 
εδώ και δύο χρόνια διευθετεί και συντονίζει τις συναντήσεις μας με τον 
Μακαριώτατο. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον καθηγητή μου, Ρόμπιν Κόρμακ, ο 
οποίος με προθυμία εξέτασε το ψηφιδωτό και συνέταξε την αρχική έκθεση, 
επιβεβαιώνοντας την αυθεντικότητά του. Τον καθηγητή Κόρμακ ευχαριστώ, 
επίσης, διότι βρίσκεται μαζί μας για να μιλήσει στη σημερινή τελετή, για την 
αξία των Βυζαντινών μας πολιτιστικών θησαυρών. 

Η κατάσταση του ψηφιδωτού δεν του επέτρεπε να ταξιδέψει, δίχως να 
προηγηθεί  συντήρηση. Για την παροχή πληροφοριών και φωτογραφιών στον 
συντηρητή, Darren Bradbury, θερμά ευχαριστώ την καθηγήτρια Liz James, η 
οποία, επίσης, βρίσκεται σήμερα εδώ.

Ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Θεωνάς του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Σοφίας 
Λονδίνου, είναι ο άνθρωπος που με προθυμία φιλοξένησε το ψηφιδωτό, ενόσω 
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γινόταν η έρευνα για την αυθεντικότητα και προέλευσή του. Τον ευχαριστώ 
για την υποστήριξή του και για το γεγονός ότι ταξίδεψε στην Κύπρο για να 
συμμετάσχει στον σημερινό εορτασμό.

Το νομικό σκέλος της όλης διαδικασίας ανέλαβε αφιλοκερδώς ο δικη-
γόρος και αγαπητός μου φίλος,  κύριος Μιχάλης Κορέλης. Ο Μιχάλης ήταν 
ο άνθρωπος, επίσης, που με συνόδευσε για να μεταφέρουμε το πολύ βαρύ 
για  μας ψηφιδωτό από το Λονδίνο στην Κύπρο∙ του εκφράζω τις θερμές μου 
ευχαριστίες για τη συνολική συμπαράστασή του. 

Η Ιστορία της Τέχνης, όπως και κάθε άλλη πτυχή της ζωής μας, μάς 
δείχνει ότι όση σημασία έχει το ταλέντο, η δημιουργικότητα και η καλή 
πρόθεση, άλλο τόσο σημαντικό ρόλο έχει και η έμπρακτη υποστήριξη 
εκλεκτών  και ενάρετων φίλων.

Στην προκειμένη περίπτωση ο επαναπατρισμός του ψηφιδωτού δεν θα 
ήταν εφικτός, εάν δεν υπήρχε η στήριξη των δύο ευεργετών μας, του Δρος 
Ανδρέα Πίττα και του κυρίου Ρόη Πογιατζή.

 Ο Δρ. Ανδρέας Πίττας, ένας άνθρωπος ευαίσθητος όσον αφορά την 
Τέχνη και γνωστός για την έντονη κοινωνική και πολιτιστική του δράση, 
ανταποκρίθηκε αμέσως όταν ζήτησα τη βοήθειά του.

 Ο κύριος Ρόης Πογιατζής, τον οποίο γνώρισα πριν από 25 χρόνια, και 
έκτοτε τον θαυμάζω για την ευφυΐα και αξιοσημείωτή του καριέρα, απάντησε 
επίσης θετικά και συναισθηματικά στην έκκλησή μου, αφού έχει και παιδικές 
μνήμες από την Εκκλησία της Παναγίας Κανακαριάς. Ευχαριστώ θερμά 
και τους δύο και εύχομαι το παράδειγμά τους να εμπνεύσει και άλλους 
συνανθρώπους μας.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να απευθύνω και τις βαθύτατες ευχαριστίες 
μου στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κ.κ. Χρυσόστομο, που 
εμπιστεύτηκε όλους εμάς, που συμμετείχαμε σ’ αυτή τη διαδικασία, την οποία 
επέβλεψε με υπομονή και σοφία, ενθαρρύνοντας και καθοδηγώντας μας. 

Τέλος, ευχαριστώ  και όλους εσάς για την παρουσία σας.
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Ο ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ DR ROBIN 
CORMACK, ΩΣ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕ  ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ 

ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΜΑΣ, ΕΞΗΓΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ  ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου 
του Λονδίνου Δρ Robin Cormack. Η διάλεξη του διακεκριμένου καθηγητή, 
η οποία είχε ως τίτλο «ΚΛΑΠΕΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ», συνοδευόταν 
από προβολές και αναλυτικά επεξηγηματικά σχόλια. Για τον λόγο αυτό 
αναγκαστήκαμε, εκ των πραγμάτων, να  περικόψουμε, με μεγάλη μας λύπη  
φυσικά, αρκετά αποσπάσματα από τη διάλεξή του. Για τον λόγο αυτό ο μελετητής 
θα διαπιστώσει ότι από το πιο κάτω αποσπασματικό κείμενο απουσιάζει η δομή.  

Δραττόμεθα της ευκαιρίας να εκφράσουμε προς την προσωπικότητα του 
κυρίου καθηγητή της Βυζαντινής μας Τέχνης τα αισθήματα τού σεβασμού μας 
και των θερμών μας ευχαριστιών για την αγάπη του και για την όλη προσφορά  
του στο θέμα των ψηφιδωτών της Παναγίας Κανακαριάς και του Βυζαντινού 
μας πολιτισμού.
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"ΚΛΑΠΕΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ" ΤΟΥ ΔΡΟΣ ROBIN CORMACK 

  «ΚΛΑΠΕΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ» είναι πάντα ένας συναισθηματικός 
όρος. Σήμερα, μπορούμε όλοι να γιορτάσουμε την επιστροφή ενός συλη- 
θέντος θησαυρού στην Κύπρο. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου, επειδή έχω αρκετούς 
δεσμούς με την ιστορία των αψιδωτών ψηφιδωτών της εκκλησίας της Παναγίας 
της Κανακαριάς στη Λυθράγκωμη, την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας.

Κατ’ αρχάς, θεωρώ χρέος μου να εκφράσω την ευαρέσκειά μου προς στη 
Μαρία Παφίτη, η οποία με  βοήθησε να μελετήσω τις εικόνες, καθώς και το 
ψηφιδωτό του Αγίου Ανδρέα, τον επαναπατρισμό του οποίου εορτάζουμε 
σήμερα. Θέλω ακόμα να τη συγχαρώ  για  τις εκπληκτικές γνώσεις της για 
την τέχνη της Κύπρου. 

Η αποκατάσταση της αψίδας ολοκληρώθηκε το 1970 από τον φίλο και  
συνάδελφό μου Ernest Hawkins... Όσον αφορά στο θέμα της χρονολόγηση 
τους το είχα συζητήσει αρκετές φορές με τον Peter Megaw, ο οποίος οργάνωσε 
την αρχιτεκτονική αποκατάσταση του κτηρίου και πρότεινε τη χρονολόγηση 
των ψηφιδωτών ανάμεσα στα έτη 526-530. Πολύ αξιόλογη είναι και η πίστη 
του ότι τα ψηφιδωτά είναι έργο Κυπρίων καλλιτεχνών.

Η διασπορά των θησαυρών της Κύπρου σε όλο τον κόσμο είναι ένα 
πολύ γνωστό θέμα στην ιστορία του πολιτισμού του νησιού, όπως οι εννέα 
ασημένιοι δίσκοι του 7ου αιώνα, που βρέθηκαν το 1902. Τρεις δίσκοι 
βρίσκονται τώρα  στο Κυπριακό Μουσείο, εκ των οποίων ο ένας  απεικονίζει 
τον γάμο του Δαβίδ, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στο Μητροπολιτικό 
Μουσείο της Νέας Υόρκης από το 1917, όπως η πλάκα του Δαβίδ και του 
Γολιάθ. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα της διασποράς φορητών έργων 
τέχνης από την Κύπρο, μεταξύ μουσείων και συλλογών σε όλον τον κόσμο...

Αντιμετώπισα αυτές τις πολυπλοκότητες τον Ιούνιο του 1989, ως εμπει-
ρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τον ολλανδό ευρωβουλευτή 
Van Der Werff και τον γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 
κ. Christopher Grayson...

Ένας ειδικός στόχος εκείνης της επίσκεψης ήταν να ελεγχθεί η κατάσταση 
των τριών ψηφιδωτών της αψίδας του 6ου αιώνα. Η επιστροφή του μωσαϊκού 
του Αγίου Ανδρέα αυτή τη στιγμή, μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε 
την τρέχουσα κατάσταση αυτών των μνημείων.
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Πρώτον, η εκκλησία της Παναγίας της Αγγελόκτιστης στο Κίτι έχει το 
μοναδικό αψιδωτό ψηφιδωτό που παραμένει στην ίδια κατάσταση, μετά την 
αποκατάσταση των Megaw και Hawkins στη δεκαετία του 1950. Ο Megaw 
χρονολογεί τα ψηφιδωτά στα τέλη του 6ου αιώνα, αλλά ο Hawkins στον 7ο 
αιώνα την τελική τους έκθεση. 

Η αψίδα είναι ένα απομεινάρι μίας προηγούμενης βασιλικής, που ενσωμα-
τώθηκε στην σημερινή εκκλησία. Αυτή η περίεργη αρχιτεκτονική κατάσταση 
είναι η ίδια με τις άλλες δύο ψηφιδωτές αψίδες της Κύπρου. Η αναφορά στην 
Παναγία, ως Αγία Μαρία αντί της Θεοτόκου είναι μια ιδιαιτερότητα σε κάθε 
ημερομηνία. Οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Ραφαήλ ονομάζονται.

Η επίσκεψή μας, το 1989, αποσκοπούσε στο να ανακαλύψουμε την 
κατάσταση του δεύτερου ψηφιδωτού διάκοσμου της αψίδας της Παναγίας, 
στην αψίδα της μικρής θολωτής εκκλησίας του 12ου αιώνα της Παναγίας της 
Κυράς, κοντά στα Λιβάδια, η οποία δεν είχε ποτέ αποκατασταθεί, αλλά για 
την οποία σχετική μελέτη έχει εκδοθεί από το Megaw το 1971. Υποστήριξε 
ότι αυτή η αψίδα ανήκε σε μια προηγούμενη βασιλική αρχαιότερη από 
την παρούσα εκκλησία. Εξωτερικά η εκκλησία φαινόταν άθικτη, αλλά το 
εσωτερικό της έχει καταστραφεί. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι του μωσαϊκού 
στην αψίδα ή των τοιχογραφιών, που βρίσκονταν, κάποτε, κάτω από το 
ψηφιδωτό. Διαπιστώσαμε ότι παρέμειναν μόνο μερικές χρυσές ψηφίδες 
και ότι η τοιχοποιία πάνω στην οποία είχε τοποθετηθεί το ψηφιδωτό ήταν 
εκτεθειμένη. Αυτό φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα λεηλασίας και όχι ζημιάς 
από πυρκαγιά το 1982, όπως ισχυρίστηκαν μερικοί.  Δυστυχώς, η αψίδα του 
μωσαϊκού δεν είχε ποτέ πλήρως αποκατασταθεί, απλά εδραιώθηκε από τον 
Ernest Hawkins. Οι διαφάνειές του είναι το καλύτερο καταγεγραμμένο αρχείο 
για αυτά που χάθηκαν. Φοβάμαι ότι το ψηφιδωτό δεν θα βρεθεί ποτέ πια.  

 Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του μωσαϊκού της Λιβαδειάς είναι ότι το 
χρυσό υπόβαθρο τοποθετείται "σε σχήμα βεντάλιας" για να χρησιμοποιήσω 
τα λόγια του Megaw. Η Liz James χρησιμοποίησε την ορολογία "σε 
ένα τρισδιάστατο μοτίβο" ή "σχέδιο κλίμακας ιχθύων". Νομίζω ότι ο 
παραλληλισμός "σε σχήμα βεντάλιας" αποδίδει καλύτερα... 

Το πάνελ του Αγίου Ανδρέα παρουσιάζει λεπτομερώς την ικανότητα 
των αρχαίων μωσαϊκών, που καθόρισαν τους 12 αποστόλους σε μενταγιόν 
γύρω από την κεντρική εικόνα της Παναγίας, που βρίσκεται ανάμεσα στους 
αρχαγγέλους και περιβάλλεται από μια μαντορά του φωτός - χαρακτηριστικό 
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μοναδικό στα βυζαντινά μωσαϊκά. Ο Άγιος Ανδρέας έχει το ξεχωριστό 
άγριο ύφος της τρίχας του και μια ισχυρή και ατομική παρουσία - ακόμα 
ισχυρότερη, καθώς βλέπει κοντά στο σήμερα παρά στην αρχική του θέση 
ψηλά στην αψίδα. 

Επιτρέψετέ μου να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα των ψηφιδωτών 
της εκκλησίας, όπως το έζησα  από  την εποχή της επίσκεψής μου το 1989. 
Η αποκατάσταση της αψίδας ολοκληρώθηκε το 1970... από τον Αύγουστο 
έως τον Οκτώβριο του 1976 τα ψηφιδωτά αποκολλήθηκαν κατά τρόπο πολύ 
άγριο   από τον τοίχο, αμέσως μετά την εκδίωξη του ιερέα... Σύμφωνα με 
τους χωρικούς που συναντήσαμε, στη συνέχεια, η λειτουργία της λεηλασίας 
πραγματοποιήθηκε σε μία νύχτα.

Οι διαφάνειες μου του 1989 και εκείνες του 2006 από τον Allan Langdale 
δείχνουν τη ζημιά στην αψίδα... Ο Άγιος Ανδρέας ήταν στην κορυφή στα 
αριστερά. Η μέθοδος απομάκρυνσης αποκαλύπτεται από την εξέταση του 
συντηρητή της επιφάνειας του μωσαϊκού του Αγίου Ανδρέα: το ύφασμα ήταν 
κολλημένο στο πρόσωπο και στη συνέχεια το μωσαϊκό τραβήχτηκε από τον 
τοίχο. Κάθε απογυμνωμένο θραύσμα, στη συνέχεια, τακτοποιήθηκε από τους 
ιερόσυλους για να πωληθεί ως μεμονωμένα κομμάτι...

Τον Νοέμβριο του 1979 επιβεβαιώθηκαν οι φήμες για την απώλεια 
ψηφιδωτών. Τα τμήματα του Θαδδαίου και του Βαρθολομαίου βρέθηκαν και τα 
επαναφέραμε το 1984. Η Peggy Goldberg που αγόρασε τέσσερα κομμάτια στη 
Γενεύη τον Ιούλιο του 1988... προσπάθησε να τα πουλήσει στο Μουσείο Getty 
στο Λος Άντζελες το 1989. Εκεί επισημάνθηκαν από τις αρχές της Εκκλησίας 
Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακολούθησε η περίφημη  δικαστική 
αποφάση του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ινδιανάπολης των ΗΠΑ, της 
3ης Αυγούστου 1989, την ετυμηγορία του οποίου επικύρωσε πανηγυρικά το 
το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Εφετείο του Σικάγο. Μετά τις αποφάσεις 
αυτές τα τέσσερα σπαράγματα ήρθαν στη Λευκωσία τον Αύγουστο του 1991...  

Ευχαριστώ θερμά όλους τους φίλους και συνεργάτες μου. Ευχαριστώ και 
όλους εσάς που με ακούσατε με τόση προσοχή.

Η όλη εκδήλωση περατώθηκε με εκκλησιαστικούς ύμνους, τους οποίους 
εκτέλεσε η Βυζαντινή μας χορωδία, την οποία διευθύνει, πάντα, με μεγάλη 
επιτυχία, λόγω της δόκιμης ενασχόλησής του με τη Βυζαντινή μας υμνολογία 
και της ηδύτητας της φωνής του,  ο πρωτοπρεσβύτερος του καθεδρικού ναού 
αγίου Ιωάννου, πατήρ Δημήτριος Δημοσθένους. 


