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ἩἹερουσαλὴμ, τὸ κέντρο
τῆς θρησκευτικῆς καὶ
ἐθνικῆς ζωῆς τῶν Ἰου-

δαίων, ἔχει καταπατηθεῖ ἀπὸ τὰ
στρατεύματα τῶν Βαβυλωνίων.
Πολλοὶ Ἑβραῖοι σύρθηκαν  αἰχμά-
λωτοι στὴ χώρα τοῦ Ναβουχοδο-
νόσορα. Βυθισμένοι στὴ θλίψη καὶ
τὸν πόνο τῆς συμφορᾶς ποὺ τοὺς
βρῆκε, καθισμένοι στὶς ὄχθες τῶν
ποταμῶν τῆς Βαβυλώνας - τοῦ Τί-
γρη καὶ τοῦ Εὐφράτη - θυμοῦνται
τὴν πολυαγαπημένη τους πατρί-
δα, τὴν Σιὼν καὶ κλαῖνε. Κλαῖνε
γι’αὐτὸ ποὺ εἶχαν καὶ ἔχασαν. 

Τέτοιες μέρες, κι ἐμεῖς οἱ
Ἕλληνες τῆς Κύπρου φέρνοντας
στὴ μνήμη τὸ μαῦρο καλοκαίρι
τοῦ 1974 βιώνουμε ἀνάλογα μὲ
τοὺς αἰχμάλωτους τῆς Βαβυλώνας
συναισθήματα. Ὁ πολύπαθος
λαὸς μας, σαρανταπέντε χρόνια
τώρα, χύνει δάκρυα πικρὰ καθὼς
νιώθει τὸ στιλέτο τοῦ Τούρκου
εἰσβολέα βαθιά μπηγμένο στὴν
πλάτη του. Πονεῖ καὶ θλίβεται

καθὼς φέρνει στὴ μνήμη  τὴν
ὄμορφη Κερύνεια, τὴ Λάπηθο, τὸν
Καραβά, τὴ Μόρφου, τὴν Ἀμμό-
χωστο, τὴ Μεσαορία· τὸν Ἅγιο
Ἀνδρέα, τὸν Ἀπόστολο Βαρνάβα,
τὴν Παναγία Κανακαριά, τὸν
Ἀντιφωνητὴ καὶ τὶς ἄλλες ἐκκλη-
σίες, τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριὰ  ποὺ
στενάζουν κάτω ἀπὸ τὴ μπότα
τοῦ Ἀττίλα. Γοερὸ ἐπίσης τὸ
κλάμα τοῦ πολύπαθου λαοῦ μας
μπροστὰ στὸ συνεχιζόμενο δρά-
μα τῶν ἀγνοουμένων. 

Ἕνα δράμα ποὺ δημιούργησε
ἡ τουρκικὴ ἀπληστία καὶ συντε-
λέστηκε κάτω ἀπὸ τὰ ἀπαθῆ καὶ
ἔνοχα βλέμματα τῶν ἰσχυρῶν τῆς
γῆς, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς μέχρι σή-
μερα δὲν ἄλλαξαν στάση στὸ πρό-
βλημα τοῦ νησιοῦ μας. Κανεὶς δὲν
πιέζει τὴν Τουρκία καὶ δὲν ἀπαι-
τεῖ ἀπ’ αὐτὴν νὰ προχωρήσει σὲ
λύση βιώσιμη τοῦ Κυπριακοῦ
προβλήματος.  

Μᾶς λυπεῖ ἡ στάση τῶν «Με-
γάλων» ἀπέναντι στὸ πρόβλημά

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

«Ἐν τῷ Θεῷ ποιήσομεν δύναμιν»
(Ψαλμ. 59,14)

Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου
κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄



μας· ὅμως δὲν μᾶς ξενίζει, διότι
αὐτὴ εἶναι πάντα ἡ πολιτική
τους. Πολιτικὴ συμφερόντων στὸν
βωμὸ τῶν ὁποίων θυσιάζουν τὸ
δίκαιο. Ὁ Σπυρίδων Τρικούπης
στὴν Ἱστορία του παραθέτει ἕνα
γράμμα τὸ ὁποῖο ἔντρομοι οἱ
πρόξενοι τῶν ξένων αὐλῶν ἀ πηύ -
θυναν στὸν Τοῦρκο διοικητὴ τῆς
Σμύρνης τὸν Μάιο τοῦ 1821,
γιατὶ οἱ «πάμπολλοι Ἀσιανοὶ
Τοῦρκοι» στὰ ἀπάνθρωπα ἀντί-
ποινά τους γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐξέ-
γερση δὲν ἔκαμναν διάκριση
ἀνάμεσα σὲ Ἕλληνες καὶ ξένους.
Ἔγραφαν: «...Τοιαύτη κατά-
στασις πραγμάτων δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ διαρκέσῃ (...). Ἀνδρεῖοι
γενίτσαροι, φρόνιμοι γέροντες,
ἀρχηγοὶ στρατιωτικοί (...), πρὸ

πάντων μὴ συγχέετε ἡμᾶς μὲ
ἐκείνους· ἐστὲ βέβαιοι, ὅτι ἄν
εἶχον οἱ ἡμέτεροι κακοὺς σκο-
ποὺς, ἡμεῖς πρῶτοι θὰ τοὺς
ἐμποδίζαμεν! Δὲν ἔχομεν ὀλι-
γώτερον συμφέρον. Τὸ συμφέρον
τῶν Φράγκων εἶναι τὸ συμφέρον
τῶν Μουσουλμάνων». 

Λησμονοῦν ὅμως, ὅσοι ταυτί-
ζουν τὰ «συμφέροντα τῶν Φράγ-
κων μὲ τὰ συμφέροντα τῶν Μου-
σουλμάνων», τὸν λόγο ποὺ εἶπεν
ὁ Πρόεδρος τοῦ ἡρωϊκοῦ Λιοπε-
τρίου πρὸς τὸν ἀπεσταλμένο τῆς
«Φράνς-Σουάρ», ὁ ὁποῖος ἐπι-
σκέφθηκε τοὺς καταυλισμοὺς
τῶν Ἑλληνοκυπρίων προσφύγων
τὶς μέρες τῆς εἰσβολῆς. «Οἱ
Τοῦρκοι μποροῦν νὰ κατακτή-
σουν τὴ γῆ μας, ἀλλὰ ὄχι καὶ τὶς
καρδιὲς μας. Δὲν θἄχουμε τότε νὰ
χάσουμε τίποτε. Ἡ ζωή μας δὲν
θὰ μετράει ἄλλο πιὰ καὶ θὰ ἀντι-
σταθοῦμε πολεμώντας μὲ κάθε
τρόπο. Ὅλοι μας δίχως καμμιὰ
ἐξαίρεση. Ἀκόμη κι αὐτὲς οἱ πέ-
τρες θὰ ξεσηκωθοῦν».

Οἱ καρδιὲς τῶν Ἑλληνοκυ-
πρίων δὲν κατακτήθηκαν καὶ
δὲν θὰ κατακτηθοῦν ποτὲ καὶ
ἀπὸ κανένα. Ἀδούλωτες στέκον-
ται καὶ δὲν ξεχνοῦν τὴ θυσία τῶν
ἀγωνιστῶν Κυπρίων καὶ Ἑλλα-
διτῶν, ποὺ ἔπεσαν μὲ τὸ ὅραμα
τῆς ἐλευθερίας. Ἡ φωνὴ τῶν
πεσόντων, ὅπως καὶ ἐκείνων ποὺ
κατακρεουργήθηκαν ἀπὸ «τὰ

86 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

Καμπαναριό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
(Μάρω Καράβα Κυπριανοῦ).
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θηρία τοῦ... ποιητοῦ Ἐτσεβίτ· αἱ
κραυγαὶ τῶν Ἑλληνοκυπρίων γυ-
ναικῶν, ποὺ κλαίουν καὶ θὰ
κλαίουν ὅλην των τὴν ζωήν, διό-
τι ἐβυθίσθησαν εἰς τὴν ἀτιμίαν
ἀπὸ τὰς ὀρδὰς τοῦ Γκιουνές· αἱ
φωναὶ τῶν 200.000 προσφύγων,
οἱ ὁποῖοι μὲ Ἰώβειον ἐγκαρτέ-
ρησιν καὶ ἀδάμαστον φρόνημα
περιμένουν νὰ ἐπιστρέψουν εἰς
τὰς ἑστίας των», καλοῦν ὅλους
ἐμᾶς ποὺ ζήσαμε τὰ γεγονότα σὲ
ἀδιάκοπο συναγερμό. Συναγερμὸ
μνήμης τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν
μας, ὥστε ἡ θύμησή τους ὁλο-
ζώντανη καὶ πυρακτωμένη νὰ με-
ταδίδεται ἀπὸ ὅλους καὶ τὸν κα-
θένα ξεχωριστὰ στὰ παιδιὰ καὶ
τὰ ἐγγόνια μας. 

Δύναμη καὶ κουράγιο χρει-
αζόμαστε στὸν ἀγώνα τοῦτο τῆς
ὑπομονῆς καὶ τῆς προσμονῆς γιὰ
ἐπικράτηση τοῦ δικαίου καὶ λύση
τοῦ προβλήματός μας. Δύναμη
ποὺ θὰ τὴν ἀντλήσουμε ἀπὸ τὸν
Θεό. «Ἐν τῷ Θεῷ ποιήσομεν δύ-
ναμιν» μᾶς λέγει ἀπὸ τὴν προ-
σωπική του πείρα  ὁ Προφήτης

καὶ Βασιλιὰς Δαβίδ. Δὲν πρέπει
ὅμως νὰ ξεχνᾶμε ὅτι τὰ δεινὰ
ποὺ μᾶς ἔφερε τὸ 1974 «συγκε-
χώρηται γενέσθαι δι᾽ ἁμαρτίας
ὄγκον, ψήφῳ Θεοῦ δικαίᾳ, ἵνα,
ταπεινωθέντες, καταξιωθῶμεν
συγχωρήσεως». Ὁ δίκαιος Θεός,
λέγει ὁ ἅγιος Νεόφυτος ὁ
Ἔγκλειστος, παραχώρησε νὰ
συμβοῦν ὅλα αὐτὰ στὴν Κύπρο,
γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, ὥστε ἀφοῦ
ταπεινωθοῦμε, ἴσως νὰ γίνουμε
ἄξιοι συγχωρήσεως ἐκ μέρους
του. Ἄλλωστε μὴ ξεχνᾶμε ὅτι:
«δικαιοσύνη ὑψοῖ ἔθνος, ἐλασ-
σονοῦσι δὲ φυλὰς ἁμαρτίαι»
(Παροιμ. ιδ´ 34). Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς
δικαιοσύνης, ἡ ἐνάρετη ζωὴ τῶν
ἀνθρώπων ποὺ ἀποτελοῦν ἕνα
ἔθνος, εἶναι ἡ δύναμη ποὺ τὸ
ὑψώνει καὶ τὸ δοξάζει, ἐνῶ οἱ
ἁμαρτίες καὶ οἱ ἀδικίες ἐλαττώ-
νουν καὶ ἐξαλείφουν φυλὲς ὁλό-
κληρες.

Ὁ κυπριακὸς Ἑλληνισμὸς θὰ
σταθεῖ καὶ σήμερα ὀρθὸς καὶ
ἀλύγιστος, ὅπως στάθηκε καὶ ὁ
Ἔγκλειστος ἅγιος Νεόφυτος στὶς
τόσες συμφορὲς τῆς Κύπρου,
«στῆς ἡσυχίας τὸ ναό» κρατών-
τας «τὸ πνεῦμα ὀρθὸ μὲ προ-
σευχὴ καὶ δάκρυα» (Ἀντ.
Πιλλᾶς). Καὶ θὰ σταθεῖ ὀρθὸς ζη-
τώντας ἀπὸ τὸν Δίκαιο Κριτή νὰ
γίνουν οἱ συμφορὲς τῆς Κύπρου
καθαρτήριες. 

Εἶναι ἀνάγκη ἄρχοντες -

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἡ Κύπρος:

Ἅγιος Ἰλαρίωνας 
(Κωνσταντίνου Χαραλάμπους).
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ἐκκλησιαστικοὶ καὶ πολιτικοί - καὶ
σύσσωμος ὁ λαός, ὅλοι μαζὶ μὲ
μιὰ φωνὴ νὰ ποῦμε τό: «ἡμάρ-
τομεν, ἠδικήσαμεν, ἠνομήσαμεν
καὶ ἀπέστημεν καὶ ἐξεκλίναμεν
ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου καὶ ἀπὸ τῶν
κριμάτων σου».  Κύριε, ὁμολο-
γοῦμε ὅτι ἁμαρτήσαμε, διαπρά-
ξαμε ἀδικίες, ἔχουμε παραβεῖ
τὸν ἅγιο νόμο σου καὶ ἀποστα-
τήσαμε ἀπὸ σένα καὶ παρεξεκλί-
ναμε ἀπὸ τὶς ἅγιες ἐντολές Σου
καὶ ἀπὸ τὶς δίκαιες κρίσεις σου·
τότε τὸ θαῦμα θὰ γίνει, καὶ ὁ τό-
πος μας θὰ ἐλευθερωθεῖ, γιατὶ ὁ
ἴδιος βεβαιώνει πὼς τοὺς ἐχθροὺς
τοῦ λαοῦ, ποὺ πορεύεται σύμ-
φωνα μὲ τὶς θεῖες του ἐντολές,
εὔκολα καὶ σὲ χρόνο μηδὲν θὰ
τοὺς εἶχε ταπεινώσει καὶ θὰ ἄφη-
νε νὰ πέσει βαρὺ καὶ τιμωρητικὸ
τὸ χέρι του πάνω σ᾽ αὐτοὺς ποὺ
τοὺς καταπίεζαν» (Ψαλμ. 80,
15).

Αὐτὸ προϋποθέτει ὅτι θὰ ἀκού-
σουμε τὴ φωνὴ τοῦ Ἁγ. Γρηγορί-
ου τοῦ Θεολόγου:  «Τὴν πατρίδα

τίμησον καὶ τῇ ἀρετῇ βοήθησον
αὐτῇ». Νὰ τιμοῦμε τὴν πατρίδα
μας καὶ νὰ τὴν βοηθοῦμε μὲ τὴν
ἀρετὴ ποὺ θὰ στολίζει τὴ ψυχή
μας, ὁπότε καὶ θὰ ἀπεργαζόμα-
στε τὴ δόξα της μέσα καὶ ἀπὸ τὴν
ἄσκηση τῆς καθημερινότητάς μας.

Τότε, μὲ τὶς θερμὲς πρεσβεῖες
τοῦ Ἐγκλείστου τῆς Πάφου, καὶ
τῶν Ἀποστόλων Βαρνάβα, Παύ-
λου καὶ Μάρκου καὶ ὅλων τῶν
ἁγίων ποὺ ἁγίασαν τὴ μακαρία
γῆ τῆς Κύπρου θὰ ἐλευθερωθεῖ.
Θὰ ἐλευθερωθεῖ, διότι πάνω ἀπὸ
τὰ ποικίλα ἔννομα καὶ ἄνομα
συμφέροντα τῶν ἑκάστοτε
ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ὑπάρχει ὁ παν-
τεπόπτης Θεὸς τοῦ μαρτυρικοῦ
Ἀρχιεπισκόπου τῆς 9ης Ἰουλίου
1821, τῶν κρεμασμένων ἀγω-
νιστῶν τῶν «φυλακισμένων μνη-
μάτων», τῶν ἡρώων τοῦ ὁλοκαυ-

τώματος ἑνὸς προδομένου μι-
κροῦ λαοῦ, ποὺ διαθέτει ἀπέ-
ραντο ἠθικὸ μεγαλεῖο καὶ σθένος.

Κερύνεια, Ἀ. Λαδόμματου 
Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ.

Μονή Χριστοῦ Ἀντιφωνητή 
(Χριστιάνας Λιασίδου).
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Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

ἩΚύπρος, ἡμικατεχόμενη ἐδῶ
καὶ 45 τόσα χρόνια, τελεῖ

ὑπὸ τὴν πλέον στυγνὴ καὶ ἀπάν-
θρωπη δουλεία. Καὶ μιὰ κατ’ ἐξα-
κολούθηση τουρκικὴ ἀπειλή. Εἰς τὸ
μέσον μιᾶς συνεχοῦς τρομοκρα-
τίας καὶ συνακόλουθου ἐκφοβισμοῦ
τελοῦμε χρόνια τώρα. Γιατὶ ἐκεῖνο
ποὺ ζοῦμε ἐπωδύνως, κι ἂς ὑποκρι-
νόμεθα, πολλὲς φορές, πὼς τίποτα
δὲν συμβαίνει, εἶναι αὐτὴ τὴν ἀπί-
στευτη βαρβαρότητα τῶν Ὀθω-
μανῶν. Τόση βαρβαρότητα καὶ
τόση λύσσα, ὅση δὲν βίωσε ποτὲ ὁ
Ἑλληνισμὸς τῆς Κύπρου. Κι ἂς
εἶχαν προηγηθεῖ ἄλλα 300 χρόνια
Τουρκοκρατίας πρίν. Μὲ τὶς τόσες
ἐπαναλαμβανόμενες σφαγὲς καὶ
τὸν ἀπίστευτο τρόμο τῶν Ἑλλήνων.
Ἀρκεῖ μόνο νὰ θυμήσω ἐκεῖνο τὸ
συγκλονιστικὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου
Κυπριανοῦ, στὴ δεύτερη ἐγκύκλιό
του, παραμονὲς τῆς σφαγῆς τῆς 9ης
Ἰουλίου τοῦ 1821,  πρὸς τὸ Καντη-
λίκιο Κυθρέας, στὶς 16 Μαΐου τοῦ
1821: 

«…προσέχετε διὰ τὸν Θεὸν τέ-
κνα, νὰ μὴν ὑποπέσετε εἰς τὸ πα-
ραμικρὸν ἐλάττωμα, μήτε μὲ λό-
γον μήτε μὲ ἔργον, διότι ὅποιος
εἰς τοιούτους καιροὺς εἶναι
ἀπρόσεκτος, εἰς τοὺς λόγους
του ἢ εἰς τὰ ἔργα του, παιδεύεται
μὲ κεφαλικὴν τιμωρίαν (ὅσοι δέ,
φυλάξουν τὴν ὀφειλομένην
εὐπείθειαν, οἱ τοιοῦτοι, κοντὰ
ὁποὺ δὲν θέλουν δοκιμάσει τὸ
παραμικρόν, θέλουν ἀπολαύσει
καὶ περισσοτέραν εὔνοιαν, καὶ
διαφένδευσιν). Προσέτι, τέκνα,
τὰ φορέματά σας νὰ εἶναι σεμνὰ
καὶ ραγιάτικα, τα σαρίκια σας, τὰ
ζωνάρια σας, τὰ γεμενιά σας
μαῦρα (διότι τοιαύτη εἶναι ἡ
προσταγὴ τοῦ ἀγᾶ ἐφένδη μας,
καὶ ὅποιος εὑρεθῇ μὲ ἐξωτερικὸν
φόρεμα θέλει παιδευθεῖ σκληρῶς).
Οὕτω ποιήσατε ἐξ ἀποφάσεως
ταῦτα».

Ὁ Κύπρου Κυπριανός ἐν Χῷ
εὐχέτης σας 1821 Μαΐου 16.

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

Νίκου Ὀρφανίδη
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Δὲν ξέρω νὰ ὑπάρχει συγκλονιστικό-
τερο κείμενο ἀρχιερέως πρὸς τὸ πλή-
ρωμά του, τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας,
στὴν προσπάθειά του νὰ τὸ διαφυλάξει
καὶ νὰ τὸ διασώσει ἀπὸ τὴν ἐπαπει-
λούμενη καὶ ἐπερχόμενη σφαγή. Νά,
λοιπόν, ἡ ἀπόλυτη τυραννία καὶ ἡ τρο-
μοκρατία καὶ ὁ διωγμὸς καὶ κατα-
τρεγμὸς τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν Κύπρο.

Κι ὅμως τώρα τὰ πράγματα στὸν
τόπο τῆς ἱστορίας εἶναι ἀσυγκρίτως θλι-
βερότερα καὶ ἐφιαλτικότερα γιὰ τὸν πο-
λύπαθο Ὀρθόδοξο Ἑλληνισμὸ τῆς Κύ-
πρου. Γιατὶ τώρα, στὴ δουλεία τῶν
Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων προσετέθη καὶ ἡ
συστηματικὴ ἀπὸ μέρους τῶν Τούρκων
ἐθνοκάθαρση. Ἔτσι προηγήθηκε ὁ βί-
αιος ξεριζωμὸς ἀπὸ τὴ γῆ τῶν πατέρων
μας. Ὁ ἐποικισμός, ποὺ ἀκολούθησε. Ἡ
καταστροφὴ καὶ ἡ μεθοδικὴ καὶ συ-
στηματικὴ ἰσοπέδωση τῶν ἱερῶν μας.
Τώρα εἶναι ἡ ἀπροκάλυπτη καὶ συνεχὴς
λύσσα τῶν εἰσβολέων, τὸ βίαιο πάθος
τοῦ ἱστορικοῦ ἀφανισμοῦ μας. 

Ὅσο καὶ νὰ θέλουμε νὰ ἀπαλείψου-
με ἢ νὰ ἀγνοήσουμε, εὐδαιμονοῦντες ἢ
ἀδιαφοροῦντες, τὸν τρόμο ἢ τὸν ἐφιάλ-
τη τῆς κατοχῆς, ἐκεῖνο ποὺ μᾶς συνο-
δεύει καὶ μᾶς ἀκολουθεῖ, χρόνια τώρα,
εἶναι αὐτὴ ἡ μεθοδευμένη προσπάθεια

τοῦ ἐκτουρκισμοῦ τῆς πατρίδος μας καὶ
τοῦ ἀφανισμοῦ μας. Ἔτσι ἀφάνισαν καὶ
συνεχίζουν νὰ ἀφανίζουν τὰ ἱερά μας, τὶς
ἐκκλησίες καὶ τὰ κοιμητήριά μας, τοὺς
τάφους τῶν πατέρων μας. Νὰ βεβηλώ-
νουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ πατρίδα
μας.   

Σκέφτομαι, τότε ποὺ πῆραν τοὺς
δρόμους τῆς φυγῆς καὶ τῆς σωτηρίας οἱ
γονεῖς καὶ οἱ ἀδελφοί μας, γυμνοὶ καὶ ρα-
κένδυτοι, εἰς τὸ μέσον τῶν ἀεροπλάνων
ποὺ ἔκαιγαν τότε τὴν πατρίδα μας, προ-
κειμένου νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὴ λύσσα τῶν
προελαυνόντων στρατευμάτων τῶν
Ὀθωμανῶν. Ὅπως ἔγινε, 50 χρόνια
πρὶν ἀπὸ τὴν τραγωδία τῆς Κύπρου,
στὴ Μικρασία, μὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς
ἀδελφούς μας ποὺ πῆραν βιαίως τοὺς
δρόμους τοῦ κόσμου, διασώζοντας μο-
νάχα τὰ εἰκονίσματα καὶ τὰ λείψανα τῶν
ἁγίων, ὅσα μπόρεσαν νὰ μεταφέρουν
κρυφίως. Κι ἀνάμεσά τους ὁ ἅγιος
Ἀρσένιος Φαράσων καὶ ὁ μετέπειτα
ἅγιος Παΐσιος, βρέφος ὀλίγων ἡμερῶν.
Τόσοι καὶ τόσοι ἅγιοι καὶ μάρτυρες
τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἡ Κυθρέα, ἡ πατρί-
δα μου, παρέμεινε ἔρημη καὶ γυμνὴ
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους της, μὲ ἐκεῖνα ὅλα
τὰ ἅρματα καὶ τὸν ὄγκο τοῦ στρατοῦ,
μὲ τὸ τοπίο γυμνό, ἔρημη ἀπὸ τὰ δέν-
τρα καὶ τὰ νερά της. 

«Ἀπὸ τὸν Ἕβρο, στὴν Κυθρέα», διά-
βαζα ἐσχάτως, σὲ σχέση μὲ τὴ μεταφορὰ
ἑνὸς νέου, τεραστίου ἀριθμοῦ ἁρμάτων
στὴν Κύπρο καὶ στὸ στρατόπεδο στὴν
πατρίδα μου, τὴν Κυθρέα, καὶ σκεφτό-
μουνα κι ἐκεῖνο τὸ σπίτι μου ποὺ ἀνα-
λήφθηκε, ὅπως ἀναλήφθηκε καὶ ἔφυγε
μυστικῶς καὶ ἀοράτως ἡ μαγικὴ Κυθρέα,
γιὰ νὰ φτάνουν ὡς τὴν ἀλλοτριωμένη
πόλη τῆς Λευκωσίας οἱ ἐκρήξεις τῶν πυ-

Ἀπαγχονισμός Ἐθνομ. Κυπριανοῦ, 
Γ. Μαυρογένη 1971, Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ.
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ροβόλων καὶ ὁ βόμβος τῶν μηχανῶν
τὼν ἁρμάτων τῶν Τούρκων, ποὺ πα-
τοῦν ἀνερυθριάστως τὸν τόπο μας.

Ἡ κατεχόμενη γῆ μας εἶναι τόπος λε-
ηλατημένος καὶ βεβηλωμένος. Καὶ σκέ-
φτομαι ἐκείνη τὴν ἁγιογραφία, τὴν
τοιχογραφία στὸν νότιο τοῖχο τοῦ
ἄλλοτε μεγαλόπρεπου ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας  στὴν Κυ-
θρέα, ἑνὸς ναοῦ ποὺ τὸν σκύλευσαν καὶ
λεηλάτησαν καὶ ἔκαψαν οἱ Τοῦρκοι, μὲ
πεσμένη τὴ στέγη, μιὰ τεράστια τρύπα
φαίνεται τώρα ἀπὸ τὸν δορυφόρο,
ποὺ ἐσχάτως προχώρησαν στὴν πε-
ραιτέρω καταστροφὴ ὅσων τοιχογρα-
φιῶν ἀπέμειναν. Νά, ἡ λύσσα καὶ τὸ
ἰσλαμικὸ πάθος καὶ ἡ ἀνοησία. Ὅπως
ἀκριβῶς συνεχίζουν νὰ καταστρέφουν
τὸ ἀναπαλαιωμένο μοναστήρι τοῦ Ἁγί-
ου Παντελεήμονος στὴ Μύρτου, φτά-
νοντας ἐσχάτως ὣς τὴν κλοπὴ τῶν
καμπάνων τοῦ ναοῦ. 

Σκέφτομαι τὸν τόπο μας ποὺ τὸν τυ-
ραννοῦν. Κι ἐκείνους ποὺ παρέμειναν
στὰ σπίτια τους, ἀδυνατοῦντες ἢ μὴ θέ-
λοντες νὰ διαφύγουν καὶ παρέμειναν
ἐγκλωβισμένοι, βιώνοντες τὴ νέα ἐν

Κύπρῳ Τουρκοκρατία. Σκέφτομαι, λοι-
πόν, ἐκείνη τὴν ἁγιασμένη Καρπασία,
τὸν τρόμο τῶν ἀνθρώπων της, ἀλλὰ καὶ
τὴν ἐπιμονή τους νὰ ζήσουν καὶ νὰ κοι-
μηθοῦν ἐκεῖ, λειτουργώντας στὴν Ἁγία
Τριάδα ἢ στὸν Ἀπόστολο Ἀνδρέα.
Ὅσα ὑπέστησαν, τὰ ὁποῖα κάποτε θὰ
πρέπει νὰ καταγραφοῦν συστηματικῶς
καὶ χωρὶς φόβο, ἔτσι γιὰ νὰ ἀποκαλυ-
φθεῖ τὸ μέγεθος τῆς βαρβαρότητος
τῶν κατακτητῶν. Κάποτε, σκέφτομαι,
πὼς πρέπει 

Καὶ ὅσα ἄλλα. 
Γυρίζω, λοιπόν, σὲ ἐκείνους τοὺς

ὑπερήφανους μέσα στὴν τρομοκρατία
Ἕλληνες τῆς Καρπασίας, ὅσα ὑπέ-
στησαν δεινά, ἐκείνη τὴ συσκοτισμένη
Χερσόνησο τοὺς μῆνες μετὰ τὴν εἰσβο-
λή, τὴ σιγὴ τῶν καμπάνων, τὸν ἐγκλει-
σμό τους στὰ σπίτια, κι ἔπειτα, χρόνια
μετά, τὸ Κρυφὸ Σχολειό, ὅταν ἄνοιξαν
τὰ ὁδοφράγματα καὶ ὅλα ὅσα βιώνου-
με ἢ παρακολουθοῦμε μὲ τὸ Γυμνάσιο
Ριζοκαρπάσου. 

Ἐπιχειρώντας αὐτὴ τὴν ἀναφορὰ
στὴν κατεχόμενη γῆ μας, σκέφτομαι
πὼς θὰ πρέπει νὰ μνημονεύσω τὰ ἁγια-
σμένα ἱερά μας. Ἔτσι γιὰ νὰ θυμόμαστε,
ἀλλὰ καὶ νὰ καταφεύγουμε στὴ χάρη
τους. Λάμπουσα, λοιπόν, καὶ Ἀχειρο-
ποίητος, στὸν Καραβᾶ, Ἀρχάγγελος

νὰ λέμε τὰ πράγματα 
μὲ τὸ ὄνομά τους.

Τὴν κατοχή, κατοχή, 
καὶ τὴν Τουρκοκρατία,

Τουρκοκρατία.

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

Μονή Ἁγίου Παντελεήμονα, Μύρτου 
(Κωνσταντίνου Παναγίδη).
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Μιχαὴλ στὴν Κερύνεια καὶ Ἅγιος Ἱλα-
ρίων ὁ νέος, ψηλὰ στὸ βουνά, στὸ κά-
στρο, καὶ  Ἁγία Ἀναστασία ἡ Φαρμα-
κολύτρια, στὴ Λάπηθο, Ἅγιος Γεώργιος
καὶ Ἅγιος Φανούριος, καὶ Μονὴ τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ στὴν Ἀκανθοῦ, καὶ
Μονὴ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἐκεῖ
στὴ Σαλαμῖνα, μὲ τὸν τάφο τοῦ ἁγίου,
Μονὴ τῆς Κανακαριᾶς στὸν Ἅγιο
Ἀνδρόνικο, Σπήλαιο τῆς Ἁγίας Φω-
τεινῆς, Ἁγία Τριάδα καὶ Ἀρχάγγελος
Μιχαὴλ στὴ Γιαλοῦσα καὶ Ἁγία  Μα-
ρίνα, Ἅγιος Φίλων καὶ Ἀφέντρικα στὸ
Ριζοκάρπασο, Ἅγιος Ἐξορινὸς στὴν
Ἀμμόχωστο, μέσα στὰ τείχη, Ἅγιος
Ἀναστάσιος στὴν Περιστερωνοπηγὴ
Ἀμμοχώστου, Παναγία Γαλακτοτρο-
φοῦσα στὸ Παλαίκυθρο, εἶναι κι οἱ
ἐκκλησιὲς τῆς Κυθρέας, Ἁγία Ἄννα,
Παναγία Χαρδακιώτισσα καὶ Παναγία
Θεοτόκος, Ἅγιος Ανδρόνικος καὶ Ἁγία
Ἀθανασία, Ἁγία Μαρίνα, Ἅγιος Γεώρ-
γιος καὶ Τίμιος Σταυρὸς Χρυσίδος,
ἀλλὰ καὶ στὴν πόλη τῆς Λευκωσίας
Ἅγιος Λουκᾶς καὶ Ἅγιος Ἰάκωβος καὶ
Ἅγιος Γεώργιος, Παναγία τῶν Περβο-
λιῶν στὸ Δίκωμο, οἱ ἐκκλησιὲς στὸν
Πενταδάκτυλο, Ἀντιφωνητὴς Χριστός,
Μονὴ Ἁγίου Χρυσοστόμου, κοντὰ

στὴν Κυθρέα καὶ Παναγία Πλατανιώ-
τισσα, ψηλὰ στὸ βουνά, κρυμμένη,
τόσα καὶ τόσα, Ἅγιος Μάμας στοῦ
Μόρφου καὶ Ἅγιος Παντελεήμων, στὴ
Μύρτου, ποὺ πανηγύριζε μέσα στὸ
καλοκαίρι καὶ πηγαίναμε μὲ τὰ λεω-
φορεῖα προσκυνητές. 

Μιὰ συστηματικὴ καταγραφὴ καὶ
περιγραφὴ θὰ πρέπει νὰ γίνει ἐξ
ὑπαρχῆς, παρόλο ποὺ ἔγκυροι καὶ στι-
βαροὶ Βυζαντινολόγοι ἔχουν γράψει
γι’ αὐτὲς καὶ τὶς ἔχουν περιγράψει και
διασώσει ἱστορικῶς. Ἕνα ἰδιαιτέρως
σημαντικὸ μέρος τῆς δοκιμασίας καὶ
τῆς ἐμπειρίας τῆς κατοχῆς εἶναι
ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ συνεχιζόμενη βεβή-
λωση καὶ ἡ καταστροφὴ τῆν ἱερῶν μας.

Μνήμη, λοιπόν, καὶ ἐνθύμηση κα-
τεχομένων. Πᾶνε 45 χρόνια. Σκέφτο-
μαι, μὲ ἀφορμὴ τὰ πιὸ πάνω, τοὺς στί-
χους τοῦ ποιητῆ Θεοδόση Νικολάου:

«Νέα Ἰουστινιανή… 
Νέα Ἰουστινιανή…

Ποῦ είναι ἡ παλιὰ καὶ ποῦ ἡ  νέα;
Μήτε παλιὰ ὑπάρχει, μήτε νέα.

Ἐκεῖ ποὺ ήταν, 
ἄλλες πολιτεῖες τώρα ζοῦν 

Μὲ ξένα ὀνόματα 
καὶ ξένους ἀνθρώπους,
Ἢ μονάχα τὸ σίδερο 
ἀναταράζει τὴ μνήμη

Καθὼς ἀνοίγει 
τὰ καινούρια αὐλάκια.

Μνήμη ποὺ καίει χωρὶς νὰ καίγεται
Καημὸς ποὺ δὲν δροσίζει.

Αὐτὰ, ὡς ἕνας τρόπος ἐπιστροφῆς σ’
αὐτὰ ποὺ ἀγαπήσαμε καὶ ἀγαπᾶμε. Δια
βίου. Ἤ, καλύτερα, εἰς τὸν αἰῶνα!

Ναός Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων,
Ἀμμόχωστος (Ἀλίκης Παναγῆ).
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Τά τραγικά γεγονότα τῆς βάρ-
βαρης Τουρκικῆς εἰσβολῆς

εἶναι σ’ ὅλους μας γνωστά. Χιλιάδες
οἱ νεκροί, ἑκατοντάδες χιλιάδες οἱ ξε-
ριζωμένοι, χιλιάδες οἱ ἐγκλωβισμένοι
καί οἱ ἀγνοούμενοι. Τέσσερις κατη-
γορίες ἀνθρώπων μέ ξεχωριστό
δρᾶμα ἡ καθεμία. Ἀπό τίς τραγικό-
τερες οἱ ἐγκλωβισμένοι. Εἴκοσι χι-
λιάδες ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι παρέ-
μειναν στά ὑπό τόν τουρκικό στρατό
κατεχόμενα ἐδάφη τῆς Κυπριακῆς
Δημοκρατίας. Ὁ μεγαλύτερος ἀριθ-
μός ἐξ αὐτῶν παρέμεινε στά χωριά
τῆς Καρπασίας, λιγότεροι στήν πε-
ριοχή τοῦ Κορμακίτη, μερικές δεκά-
δες στήν Κερύνεια καί τό Τρίκωμο. 

Τό δρᾶμα τῶν ἐγκλωβισμένων τῆς

Καρπασίας ἄρχισε νά ἐκτυλίσσεται
συγκεκριμένα, τόν Αὔγουστο τοῦ
1974, μέ τή δεύτερη εἰσβολή τοῦ
Ἀττίλα στήν Κύπρο, ὅταν τά Τουρκικά
στρατεύματα ἔφθασαν στήν Καρ-
πασία. Οἱ κάτοικοι τῶν χωριῶν τῆς
μαρτυρικῆς χερσονήσου, ἐγκλωβί-
ζονται στό βορειότερο ἄκρο τῆς Κύ-
πρου, ἀφοῦ κανείς δέν πρόλαβε νά
περάσει στίς ἐλεύθερες περιοχές.
Ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι προελαύνουν στά χω-
ριά τους, ἐκεῖνοι ἀποφασίζουν νά μήν
ἐγκαταλείψουν τά σπίτια καί τίς πε-
ριουσίες τους, νά μήν ἀφήσουν ποτέ
τήν γενέτειρα τους με τήν ἐλπίδα ὅτι
μετά τήν ἐκεχειρία θά ξανάβρισκαν
τόν κανονικό ρυθμό τῆς ζωῆς τους.

Δυστυχῶς, ὅμως, οἱ ἐλπίδες τους

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

1. Στήν φωτογραφία εἰκονίζεται ἡ Μονή Ἀποστολ́ου Ἀνδρέα στήν Καρπασία (Thomas
Moscicki).

Διακόνου Μιχαήλ Νικολάου
Θεολόγου
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διαψεύστηκαν. Τό παράνομο κατο-
χικό καθεστώς ἄρχισε συστηματικά
νά ἐφαρμόζει πολιτική καταπίεσης,
παραβίασης τῶν ἀνθρωπίνων δι-
καιωμάτων καί παρενόχλησης τῶν
ἐγκλωβισμένων, ἐπιδιώκοντας τήν
ὁλική ἐκτόπιση τοῦ ἑλληνικοῦ πλη-
θυσμοῦ ἀπό τό ἔδαφος πού κατεῖχε.
Σέ ἕνα χρόνο ἐξανάγκασε διά τῆς βίας
χιλιάδες νά ἐγκαταλείψουν τά σπίτια
τους καί νά φύγουν πρός τίς ἐλεύ-
θερες περιοχές. Μετά ἀπό πιέσεις ἀπό
τή διεθνή κοινότητα, ἡ τουρκοκυ-
πριακή πλευρά συμφώνησε σέ ὁρι-
σμένα μέτρα γιά βελτίωση τῶν συν-
θηκῶν διαβίωσης τῶν ἐγκλωβισμέ-
νων. Παρά τή συμφωνία πού ἐπι-
τεύχθηκε στή Βιέννη, στίς 2 Αὐγού-
στου 1975, μέ τήν ὁποία ἡ τουρκική
πλευρά ἀναλάμβανε νά παράσχει
στόν ἐγκλωβισμένο πληθυσμό «κάθε
βοήθεια γιά νά διάγει ὁμαλή ζωή, πε-
ριλαμβανομένων διευκολύνσεων γιά
τήν παιδεία, τήν ἄσκηση τῶν θρη-
σκευτικῶν καθηκόντων του, γιά ἰατρι-
κή περίθαλψη ἀπό δικούς του για-
τρούς καί ἐλευθερία διακίνησης στό
βορρᾶ», ἐντούτοις ἡ Τουρκία ἐξα-

κολούθησε νά ἐφαρμόζει τήν πολιτι-
κή τοῦ ἐθνικοῦ ξεκαθαρίσματος. Φό-
νοι, ληστεῖες, καταναγκαστική ἐργα-
σία, ἀναίτιες κακοποιήσεις, ἕνα σωρό
ἄλλα βασανιστήρια καί συνεχεῖς πα-
ρενοχλήσεις ἀπό τό κατοχικό καθε-
στώς. Οἱ ἀπάνθρωπες καί ἐξευτελι-
στικές αὐτές συνθῆκες εἶχαν ὡς ἀπο-
τέλεσμα, ὁ ἀριθμός τῶν ἐγκλωβι-
σμένων νά μειωθεῖ δραματικά ἀπό τίς
20.000 ἐγκλωβισμένων πού ὑπῆρχαν
τό 1974, σήμερα νά ἔχουν ἀπομείνει
στήν Καρπασία περίπου 350 Ἑλλη-
νοκύπριοι.

Αὐτοί πού δέν πῆραν τόν δρόμο τῆς
προσφυγιᾶς εἶναι μερικές μόνο οἰκο-
γένειες καί κυρίως ἠλικιωμένοι, πού
διαμένουν στό Ριζοκάρπασο καί στήν
Ἁγία Τριάδα Γιαλούσας. Μία μικρή
κοινωνία, πού κάνει καθημερινά τόν
κύκλο της, φέρνοντας στόν κόσμο
νέες ζωές καί ἀποχαιρετώντας τούς
ἡλικιωμένους πού φεύγουν. Ἔμειναν
ἐκεῖ ἐγκλωβισμένοι μέσα στήν ἴδια
τους τήν πατρίδα, ἀποκομμένοι γιά
δεκαετίες ἀπό τήν ὑπόλοιπη ἐλεύθε-
ρη Κύπρο. 

Ναός Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, Αἰγιαλοῦσα (Πέτρος Φιάκκας).
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Δέν ἤθελαν νά γίνουν πρόσφυγες,
οὔτε νά παραχωρήσουν τά σπίτια
τους στούς εἰσβολεῖς. Οἱ ἴδιοι δηλώ-
νουν «Ἐλεύθεροι», γιατί βρίσκονται
στό σπίτι τους. Ὑπάρχουν ὅμως καί
μερικοί, ἴσως περισσότερο ρεαλι-
στές, πού ἀναφέρουν χαρακτηριστι-
κά: «Αὐτό δέν εἶναι ἐλευθερία, εἶναι
συμβιβασμός, ἕνας συμβιβασμός πού
πονάει». Χωρίς ἀμφιβολία, ζοῦν
μέσα στόν φόβο καί ἡ ζωή τούς βρί-
σκεται σέ καθημερινή ἄμυνα. Ἐλέγ-
χονται γιά τά πάντα. Ὑπάρχει λογο-
κρισία. Περιορισμοί στήν ἐκπαίδευ-
ση, στήν ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν
τους καθηκόντων. Κοινωνική ζωή
ἀνύπαρκτη. Πολύ εὔστοχα γράφει
ἕνας δημοσιογράφος πού ἐπισκέ-
φθηκε τούς ἐγκλωβισμένους: «Στήν
περιοχή τῆς Καρπασίας ἡ μία ἱστο-
ρία ἀνταγωνίζεται τήν ἄλλη. Οἱ
ἄνθρωποι εἶναι φαινομενικά σκληροί
γιατί ἔτσι ἔμαθαν νά ζοῦν, ἀλλά

οὐσιαστικά εὐαίσθητοι καί συναι-
σθηματικοί πού ὅταν σοῦ μιλοῦν τά
μάτια τους πάντα εἶναι βουρκωμένα».

Χωρίς ἀμφιβολία, οἱ ἐγκλωβισμέ-
νοι συμπατριῶτες μας, ἀποτελοῦν
μία ἀπό  τίς πιό πονεμένες πτυχές τοῦ
Κυπριακοῦ. 

Στήν περίπτωση τῶν ἐγκλωβισμέ-
νων ἡ καταπάτηση τῶν στοιχειωδῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων προβάλλει
σ’ ὅλη της τή μεγαλοπρέπεια. Γιά τούς
ἐγκλωβισμένους δέν ὑπάρχουν
ἀνθρώπινα δικαιώματα. Παρόλα
αὐτά οἱ ἐγκλωβισμένοι, δέν σκέφτη-
καν λεπτό τήν ἐγκατάλειψη, μόνο
ἕσφιξαν τίς γροθιές τους, ἔκαναν
τήν καρδιά τους πέτρα κι ἔμειναν νά
ἀντιμετωπίσουν τήν ὀδυνηρή πραγ-
ματικότητα, συζώντας μέ τόν εἰσβο-
λέα. Χωρίς, βέβαια, νά πάψουν οὔτε
στιγμή νά ἐλπίζουν, νά ὀνειρεύονται
καί νά ἀναμένουν τήν πολυπόθητη
ἐλευθερία καί δικαίωση αὐτοῦ τοῦ
μαρτυρικοῦ τόπου.

Στυλοβάτης τῶν ἐγκλωβισμένων
ὅλα αὐτά τά χρόνια εἶναι ὁ λεβεντό-
ψυχος παπά Ζαχαρίας Γεωργίου,
Οἰκονόμος τῆς Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου

Εἶναι οἱ ἱερομάρτυρες τῆς
Κύπρου, πού γιά 45 χρόνια
τώρα, ἀνεβαίνουν τόν δικό
τους Γολγοθά προσμένοντας
τήν ὥρα τῆς λύτρωσης.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, παρά τίς
πιέσεις καί τίς βιαιοπραγίες
πού ὑπέστησαν ἀπό τόν βάρ-
βαρο κατακτητή ὅλα αὐτά τά
χρόνια, μέ ψυχικό σθένος καί
θάρρος, ἔχοντας μεγάλη ἀγάπη
γιά τόν τόπο τους, ἐπέλεξαν νά
ζήσουν φυλακισμένοι στά δικά
τους χώματα, παραμένοντας
«ἐλεύθεροι πολιορκημένοι»,
ρισκάροντας τή ζωή τους.

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἡ Κύπρος:
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Ἀνδρέα. Ὁ ἥρωας παπάς μένει ἐκεῖ
μετά τό 1974 μέ τήν ἡρωίδα παπαδιά του
Μαρούλλα, καί συνεχίζει νά λειτουργεῖ
παρά τίς ὅποιες δυσκολίες, στό Μο-
ναστῆρι τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα στό Ρι-
ζοκάρπασο καί στήν Ἁγία Τριάδα Για-
λούσας, χωριά στά ὁποῖα ὑπάρχουν,
ὅσοι ἀπέμειναν πλέον, ἐγκλωβισμένοι
Ἑλληνοκύπριοι. Ὁ παπά Ζαχαρίας ἐπι-
τελεῖ μεγάλο ἔργο, προσφέροντας κα-
θημερινά μέ θυσία καί αὐταπάρνηση τίς
ὑπηρεσίες του καί στηρίζοντας πνευ-
ματικά μέ τήν παρουσία του τούς
ἐγκλωβισμένους ἀδελφούς μας. Ἀξίζει
νά σκύβει κανείς καί νά ἀσπάζεται
εὐλαβικά αὐτοῦ τοῦ παπᾶ τό χέρι, πού
ἀπό τό 1974, ἔχει ταυτίσει τή ζωή του μέ
τό ἱστορικό Μοναστῆρι καί, παρά τίς
ἀντίξοες συνθῆκες, στάθηκε ἄγρυπνος
φύλακας τοῦ μοναστηριοῦ, τῶν ἐκκλη-
σιῶν καί προπαντός τῶν ἐγκλωβισμέ-
νων κατοίκων τῆς Καρπασίας.

Σύμβολο τοῦ ἡρωισμοῦ τῶν ἐγκλω-
βισμένων μαζί μέ τόν παπά Ζαχαρία,
ὑπῆρξε ὁ ἀείμνηστος Σάββας Λιασῆς, ὁ
«πατέρας τῶν ἐγκλωβισμένων», ὅπως
τόν ἀποκαλοῦσαν. Μιά ἀπό τίς πιό
ἐμβληματικές μορφές μεταξύ τῶν
ἐγκλωβισμένων μας, ἕνας ἄνθρωπος
ἐνάρετος καί πιστός, ἀπό τήν Ἁγία
Τριάδα τῆς Γιαλούσας. Ἡ ζωή του ἦταν
γεμάτη ἀγάπη, καλοσύνη, θυσία καί
προσφορά. Ὅλοι, Ἑλληνοκύπριοι καί
Τουρκοκύπριοι, δέχτηκαν τή βοήθειά
του καί τήν προσφορά τῆς καρδιᾶς
του. Πέραν τῶν ὑπηρεσιῶν πού προ-
σέφερε πρός τούς ἐγκλωβισμένους, κα-
θοριστικός ἦταν ὁ ρόλος τοῦ παπποῦ
Σαββῆ καί γιά τήν ἀναστήλωση τῆς
Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, ἐνῶ
φρόντιζε τίς ἐκκλησίες τοῦ Ἁγίου Θε-

ρίσσου καί τῆς Ἁγίας Τριάδας, ἐκτε-
λώντας παράλληλα καί χρέη ἱεροψάλ-
τη. Ὁ Σάββας Λιασῆς ἔφυγε ἀπό τή ζωή
στίς 30 Ἀπριλίου 2019, σέ ἡλικία 89
ἐτῶν. 

Ὡς κατακλείδα, παραθέτω ἀπόσπα-
σμα ἀπό τόν ἐπικήδειο λόγο πού ἀπηύ-
θυνε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρ-
πασίας κ. Χριστοφόρος γιά  τόν ἀεί-
μνηστο Σάββα Λιασῆ: «Ἡ παρακατα-
θήκη πού ἀφήνει σέ ὅλους ἐμᾶς σήμε-
ρα ὁ παππούς Σαββῆς, εἶναι ἡ προσευ-
χή του πρός τόν Θεό νά μᾶς δίνει με-
τάνοια, διότι ὑποφέρουμε ἀπό τίς ἁμαρ-
τίες μας. Νά σταματήσουμε, ὅπως ἔλε-
γε, νά ἐπιρρίπτουμε εὐθύνες ὁ ἕνας στόν
ἄλλο γιά τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ
στήν πατρίδα μας. Εἶναι καιρός νά
ἀντιληφθοῦμε ὅτι ὑποφέρουμε ἀπό τά
πάθη μας, τίς ἁμαρτίες μας καί τίς δι-
χόνοιές μας καί ἄν δέν μετανοήσουμε,
νά ζοῦμε μέ ἀγάπη, θυσία καί ἀλληλο-
κατανόηση δέν πρόκειται νά ἀπαλλα-
γοῦμε ἀπό τήν τυραννία πού καταδυ-
ναστεύει τόν τόπο μας. Ὁ παππούς
Σαββῆς, «ὁ παππούς τῆς Καρπασίας»,
εἶχε τήν ἐμπειρία τῆς ζωῆς καί μᾶς τή
μετέδωσε μέ αὐθεντικό τρόπο. Αὐτή τήν
παράδοση πού μᾶς μεταλαμπάδευσε κα-
λούμαστε νά τήν συνεχίσουμε».
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Κάθε ἕνας συμπατριώτης μας ἔχει
νά διηγηθεῖ τή δική του ἱστορία γιά
τό πῶς βίωσε τό καλοκαῖρι ἐκεῖνο τοῦ
1974. Ὅσοι γεννηθήκαμε μετά, ἔχου-
με νά διηγούμαστε τίς ἐμπειρίες τῶν
δικῶν μας ἀνθρώπων, γονιῶν, παπ-
πούδων, συγγενῶν. Τούς βλέπαμε νά
δαγκώνουν τά χείλη τους καί νά δα-
κρύζουν ἐνθυμούμενοι αὐτούς καί
αὐτά πού ἄφησαν πίσω στήν κατε-
χόμενη γῆ. Ὅταν ὁ ἐκπρόσωπος τῆς
Ἐπιτροπῆς γιά τή Διερεύνηση τῶν
Ἀγνοουμένων μᾶς εἰδοποίησε ὅτι
ἀνευρέθηκαν σέ ὁμαδικό τάφο τά
ὀστᾶ τοῦ παπποῦ μου Γιαννακοῦ
Ἀντωνιάδη ἀπό τό Νέο Χωριό Κυ-
θρέας, τά αἰσθήματα πού βιώσαμε
ἦταν ἔντονα ἀλλά καί ἀνάμεικτα. Ἐκεῖ
πού ὁ χρόνος ἔπαιξε τό δικό του παι-
χνίδι στήν ἀπώθηση στό ὑποσυνείδητο
περιστατικῶν πού πληγώνουν μέχρι τά
μύχια τῆς ὕπαρξής μας, ἦρθε ἕνα τη-
λεφώνημα ἀπό τή ΔΕΑ νά σταθεῖ
ἀφορμή νά ξαναέρθουν στήν ἐπιφά-
νεια ὅλος ἐκεῖνος ὁ συσσωρευμένος
πόνος ἀπό τή βίαιη ἀπώλεια ἀγαπη-
μένων προσώπων καί τόπων πού
ἔφερε ἡ τουρκική εἰσβολή τοῦ 1974.
Ἐπαναφορά στή μνήμη τῶν τραγικῶν
γεγονότων, ἀναμνήσεις ἀπό τήν προ-
σφυγιά καί τήν προσπάθεια νά ξα-
ναβρεῖς τά πόδια σου, κλάμα βουβό,
μοναχικό, γιά τούς ἀνθρώπους μας
πού ἔφυγαν βίαια ἀλλά καί τούς

ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οἰκογένεια,
Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

Γιάννη Ἀντωνιάδη
Ἐκπαιδευτικοῦ-θεολόγου
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ἄλλους, ὅπως ἡ γιαγιά μου καί ὁ πατέ-
ρας μου, πού ἤπιαν σταγόνα – σταγόνα
ὅλο τό φαρμάκι τοῦ ἐκτοπισμοῦ καί ἔφυ-
γαν μέ αὐτό τόν καημό. Τόν καημό τῆς
ἐπιστροφῆς ἀλλά καί τό πού νά βρί-
σκεται ὁ ἀδικοχαμένος σύζυγος, πατέ-
ρας, παπποῦς. Ἡ κηδεία ὁρίστηκε κα-
τακαλόκαιρα. Γιά νά μᾶς θυμίζει ἀκό-
μη πιό ἔντονα ἴσως τό καλοκαῖρι ἐκεῖνο…

Ἀνέλαβα τό θλιβερό καθῆκον νά
ἐκφωνήσω τόν ἐπικήδειο ἐκ μέρους τῆς
οἰκογένειας…

«…Δέν σέ γνώρισα Παπποῦ ἀπό κον-
τά. Τουρκικά βαρβαρικά στίφη σοῦ
ἔκοψαν βίαια καί ἀπάνθρωπα τό νῆμα
τῆς ζωῆς κατά τόν ὄλεθρο τοῦ 1974.
Ἔπεσες ἡρωικά, λεβέντικα καί ὡς μάρ-
τυρας ἀπό δειλό καί ἄνανδρο τουρκικό
βόλι, πού σέ πέτυχε, ὡς ἄοπλος πού
ἤσουν, ὕπουλα, καθώς ἀρνήθηκες νά
ἐγκαταλείψεις τήν πατρώα γῆ. Τή γῆ τοῦ
Νέου Χωρίου Κυθρέας πού μέχρι πρό-
σφατα φιλοξενοῦσε στά σπλάχνα της τά
μαρτυρικά σου ὀστᾶ σέ ὁμαδικό τάφο. Ἡ
ἀπανθρωπιά τοῦ ἐχθροῦ σέ ἄφησε μα-
κριά μας γιά 44 ὁλόκληρα χρόνια, θαμ-
μένο πρόχειρα, βάναυσα καί βάρβαρα μέ
ἄλλους 7 συγχωριανούς μας.

Σήμερα, ἀγαπημένε μας Παπποῦ,
γράφεται ὁ ἐπίλογος 44 χρόνων προ-
σμονῆς καί ἔντονης αἴσθησης τῆς ἀδι-
κίας γιά τό ποῦ ἤσουν….»

Ὁ ἀποχαιρετισμός δέν εἶναι ἁπλή
ὑπόθεση. Πόσο μᾶλλον νά ἔχεις μπρο-

στά σου μόνο ἕνα σωρό ἀπό ὀστᾶ μέσα
σέ ἕνα κιβώτιο. Ὀστᾶ πού σέ καλοῦν νά
πιστοποιήσεις, σέ μία ἄκρως ὀδυνηρή
διαδικασία στό Ἀεροδρόμιο Λευκωσίας.

Στόν ἀποχαιρετισμό τοῦ παπποῦ
εἶμαι σίγουρος πώς συμμετείχαμε ὅλοι.
Φίλοι, συγγενεῖς, συγχωριανοί. Παρόν-
τες σωματικά ἀλλά καί ψυχικά ὅσοι πέ-
θαναν μέ τόν βαρύ καημό. Ὅπως ἡ για-
γιά μου καί ὁ πατέρας μου…

«…Ἡ ἀγαπημένη σου σύζυγος, ἡ για-
γιά μας, Παπποῦ, ἡ Μαρίτσα, πέθανε
ἐδῶ καί χρόνια στήν πικρή προσφυγιά μέ
τό ὄνομά σου διαρκῶς στά χείλη της. Πό-
σες καί πόσες ἱστορίες Παπποῦ δέν μᾶς
ἔχει διηγηθεῖ γιά σένα! Ὅμως Παπποῦ
δέν εἶναι ἡ μόνη πού λείπει ἀπό ἀνάμεσά
μας. Ὁ ἀγαπημένος σου γιός, ὁ Νίκαν-
δρος, δέν εἶναι ἀνάμεσά μας. Ἔφυγε κι
αὐτός γιά τό μεγάλο ταξίδι στή Χώρα τῶν
Ζώντων. Ἔφυγε μέ τό πικρό παράπονο
καί τήν ἔγνοια γιά τό ποῦ βρίσκεσαι θαμ-
μένος. Ἔφυγε χωρίς νά μάθει γιά σένα.
Εἴμαστε σίγουροι ὅμως ὅτι οἱ ψυχές
σας στούς κόλπους τῆς αἰωνίου ζωῆς πού
χαρίζει ὁ Θεός θά ἔχουν συναντηθεῖ καί
θά συμψάλλουν μέ τή χορεία τῶν Ἀσω-
μάτων ὕμνους δοξολογίας στόν Κύριο
ὅπως κάνατε καί οἱ δύο ὅταν ἤσασταν ἐν
ζωῇ.

“Κραταιά ὡς θάνατος ἡ Ἀγάπη”,
λέει στό Ἆσμα Ἀσμάτων Παπποῦ. Ἐμεῖς
πού σέ γνωρίσαμε μέσα ἀπό τίς διηγή-
σεις τῶν προσώπων πού συνδέθηκαν ἐν
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ζωῇ μαζί σου καί ἀγαπηθήκατε, δέν εἶναι
δυνατό νά μπορεῖ ἡ βιολογική διακοπή
τῆς ζωῆς νά μᾶς χωρίσει. Σέ ἀγαπᾶμε καί
θά σέ ἀγαπᾶμε πάντα. Ἐσύ Παπποῦ πού
βρίσκεσαι στό Περιβόλι τῆς Ἀγάπης τοῦ
Οὐράνιου Πατέρα μας, στόν Παράδει-
σο τῶν Δικαίων, νά εὔχεσαι καί γιά μᾶς
Παπποῦ…».

Ὁ πόνος ἀπό τήν ἀπώλεια τῶν ἀγα-
πημένων προσώπων καί τῆς κατάφωρης
ἐθνικῆς ἀδικίας πού γεννᾶ ἡ προσφυγιά,
δέν ἐπιτρέπουν σέ ἕνα χριστιανό νά βιώ-
σει τήν κατάθλιψη καί τήν ἀπελπισία. 

«…Ἀναπαύσου ἐν εἰρήνῃ καί σοῦ δί-
νουμε ὑπόσχεση ὅτι μέ τήν ἀπελευθέ-
ρωση τοῦ κατεχόμενου χωριοῦ μας, τά
ὀστᾶ σου, ὅπως καί τῆς γιαγιᾶς μας Μα-
ρίτσας καί τοῦ γιοῦ σου Νίκανδρου, θά
τά μεταφέρουμε στή Γενέθλια Γῆ τοῦ
Νέου Χωρίου Κυθρέας…»

Αἰωνία ἄς εἶναι ἡ μνήμη τοῦ παπποῦ
μου, ὅλων τῶν ἀδίκως καί βιαίως θα-
νόντων ἀπό τούς Τούρκους ἀλλά καί
ὅσων πέθαναν στήν προσφυγιά!!!

Τό δάκρυ μετατρέπεται σέ ὑπόσχεση 
καί ἡ ὀδύνη σέ θέληση γιά ζωή 

καί ἀποκατάσταση τῆς ἀδικίας…

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

Αἰχμάλωτοι I Τηλέμαχου Κάνθου
Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ.
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-Τί κάθεσαι καί κοιτᾶς τόση ὥρα,
τόσες φορές ἀπέναντι; Δέν τό πῆρες
ἀπόφαση ἀκόμα;

Δέν ἀπαντοῦσε στήν ἐρώτηση πιά.
Τά εἶχαν πεῖ τόσες φορές. Μόνη σι-
γοτραγουδοῦσε καθώς ἔκανε τίς
δουλειές της κι ἔριχνε ματιές ἀπέ-
ναντι, «Γυρεύω τό παλιό μου σπίτι μέ
τ’ ἀψηλά τά παραθύρια σκοτεινια-
σμένα ἀπ’ τόν κισσό…»

-Τουλάχιστον ἐσεῖς δέν χάσατε
καί πολλά πράγματα, τῆς εἶπαν κά-
ποιοι. Ἐμεῖς πού χάσαμε περιου-
σίες… 

-Ἔχασα τόν δικό μου παράδεισο,
ἀπάντησε, ἀλλά μετάνιωσε. Ἅμα ὁ
ἄλλος μετρᾶ τήν πατρίδα καί τή νο-
σταλγία μέ τήν ἀξία τους σέ χρῆμα,
καλύτερα νά μή συζητᾶς. 

Ἡ ἴδια σκόπιμα διάλεξε τό δια-
μέρισμα πού ἔβλεπε πρός τόν Πεν-

ταδάχτυλο.  Ἤθελε νά ξυπνᾶ τό πρωί
καί νά τόν βλέπει, νά νιώθει ἐκείνη
τήν νοσταλγία πού, ὅσο περνοῦσαν τά
χρόνια στήν προσφυγιά, τόσο τήν πο-
νοῦσε. Στεκόταν στό παράθυρο καί
κοιτοῦσε ἐπίμονα, προσπαθώντας,
ἄν ἦταν δυνατόν, νά ἐντοπίσει ποῦ
βρισκόταν τό σπίτι της, μία πού τό
χωριό της ἀκουμπισμένο στή Νότια
πλευρά τοῦ Πενταδαχτύλου ἦταν
προκλητικά εὐδιάκριτο, ἰδιαίτερα τά
πρωινά, πού ὁ ἥλιος ἔριχνε τό φῶς
του σάν προβολέας πάνω στήν πλα-
γιά τοῦ βουνοῦ. 

Συχνά περπατοῦσε ὡς τήν ἄκρη
τοῦ δρόμου τῆς ἀκριτικῆς γειτονιᾶς
της, ἐκεῖ πού ἀρχίζει ἡ πεδιάδα. Ἡ
σκλαβωμένη πεδιάδα πού διακό-
πτεται ἀπότομα ἀπό τό βουνό. Εἶναι
ἐκεῖ κάποια βαρέλια γεμάτα χῶμα
πού ὁριοθετοῦν τό «σύνορο». Ἔνιω-

Προσμονή, Γ. Κοτσώνη,
Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ.

Νίκης Τρακοσιῆ
Φιλολόγου
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θε μία παρόρμηση νά τρέξει, νά φτά-
σει ἐκεῖ, νά σκαρφαλώσει ὅπως πα-
λιά… Φαίνεται, καί εἶναι, τόσο κοντά
ὁ Πενταδάχτυλος. «Τρελάθηκες»; τῆς
εἶπαν μέ θυμό, ὅταν εἶπε πώς ὧρες-
ὧρες ἔνιωθε πώς ἦταν τόσο εὔκολο νά
φτάσει ἐκεῖ πού νοσταλγοῦσε. «Μήν
φοβᾶστε, δέν θά τό κάνω, δέν τρελά-
θηκα» ἀπάντησε καί μονολόγησε:
«Ναί, κατάντησε τρέλα νά θέλεις νά
τρέξεις μέχρι τό σπίτι σου». 

Τά βράδια ἔκλεινε νωρίς τά παν-
τζούρια πού ἔβλεπαν πρός τόν βορρᾶ,
πρός τόν Πενταδάχτυλο. Δέν ἄντεχε τό
θέαμα τῆς ὁλόφωτης τουρκικῆς ση-
μαίας. Τήν ἔβλεπε σάν αἱμορροοῦσα
πληγῆ στό σῶμα τοῦ ἀγαπημένου βου-
νοῦ. Τήν ἀναστάτωνε ἡ αἴσθηση τῆς
σκληρότητας, τοῦ κυνισμοῦ, τῆς ἀδιαλ-
λαξίας.

Κι ἄν ἦταν μόνη αὐτή, ἄν ἦταν μόνο
στήν Κύπρο, ἄν ἦταν μόνο τώ ρα ὁ πό-
νος τῆς προσφυγιᾶς! Τό σκεφτόταν
κάθε φορά πού ἄκουγε γιά ἀνθρώ-
πους πού ἔδιναν ὅ,τι εἶχαν, ὅ,τι τούς
ἀπέμεινε, γιά νά φύγουν ἀπό τόν τόπο
τους. Ναί, χειρότερο εἶναι νά δίνεις ὅ,τι
ἔχεις καί δέν ἔχεις γιά νά φύγεις, για-
τί ὁ τόπος σου ἔγινε ἡ κόλασή σου
ἀντί ὁ παράδεισός σου. Ἔτσι τό θέ-
λησαν οἱ δυνατοί τῆς γῆς. Κι ὕστερα
οἱ «αὐτοεξόριστοι»  παρατημένοι σέ
ἕνα σαπιοκάραβο νά περιμένουν ἀπε-
γνωσμένα κάποιον νά τούς σώσει… Κι
ἄν δέν ἔλθει αὐτός ὁ κάποιος κι ἄν
καμιά χώρα δέν ἀνοίξει τά λιμάνια
της…

Πονοῦσε βαθιά μέσα της, ὅταν
ἄκουγε τέτοιες εἰδήσεις. «Θεέ μου,
πῶς κατάντησε ὁ κόσμος Σου; Ἔτσι
τόν ἔπλασε ἡ ἀγάπη Σου; Ἔπλασες
τά πλάσματά Σου, γιά νά τρέχουν οἱ
πιό ἀδύνατοι νά ξεφύγουν ἀπό τήν κό-
λαση τοῦ πολέμου κι ἀπό τά χέρια
τῶν πιό δυνατῶν»; Μέχρι πότε χι-
λιάδες, ἑκατομμύρια ἄνθρωποι, θά
κοιτάζουν πέρα ἀπό βουνά καί ὠκεα-
νούς νά «δοῦν» μία χαμένη πατρίδα; 

Σάν τόν  δικό Σου περιούσιο λαό
πάντα θά κοιτάζουμε πρός τή μεριά
τῆς «Ἱερουσαλήμ», τῆς χαμένης πα-
τρίδας; Γιατί στήν προσφυγιά ἔζησαν
καί οἱ Ἰσραηλῖτες, ὁ λαός τοῦ Θεοῦ,
ὄχι μία καί δύο φορές. Κάποτε βρέ-
θηκαν αἰχμάλωτοι στή Βαβυλῶνα.
Πλούσια, δυνατή, ὡραία, χώρα, πού
μέχρι τώρα μένει ἡ φήμη της. Κοντά
στόν ποταμό πού ἔτρεχε ὁρμητικός,
στίς δροσερές ὄχθες μέ τίς ἰτιές κά-
θονταν οἱ αἰχμάλωτοι. Δέν ἀπολάμ-

«Κύριε, βοήθα νά θυμόμαστε
πῶς ἔγινε τοῦτο τό φονικό. Τήν
ἁρπαγή, τόν δόλο, τήν ἰδιοτέ-
λεια, τό στέγνωμα τῆς ἀγάπης.
Κύριε, βοήθα νά τά ξεριζώ-
σουμε».

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

Λιμανάκι Κερύνειας (Κωνσταντίνος Χαραλάμπους).
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βαναν, δέν μποροῦσαν νά χαροῦν τόν
ὄμορφο τόπο, γιατί δέν ἦταν ὁ τόπος
τους. Δέν μποροῦσαν στή Βαβυλῶνα
νά λατρεύουν τόν Θεό μέ τόν τρόπο
πού ἤθελαν. Δέν ὑπῆρχε ναός, δέν
μποροῦσαν νά κάνουν θυσίες καί νά
λατρεύσουν τόν ἀληθινό Θεό. Ἡ
προσευχή τους γινόταν ἀφοῦ στρέ-
φονταν πρός τήν Ἱερουσαλήμ. 

Στήν Βαβυλῶνα εἶχαν φέρει καί τά
μουσικά ὄργανα πού ἔπαιζαν στόν
τόπο τους, σέ συνδυασμό μέ τή λα-
τρεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τά κρέμασαν
πάνω στίς ἰτιές ἄφωνα, γιά νά δείξουν
τή λύπη τους. Οἱ «αἰχμαλωτεύσαν-
τες» τούς ζητοῦσαν, «ἄσατε ἡμῖν ἐκ
τῶν ᾠδῶν Σιῶν». «Παῖξτε τά ὄργα-
να καί τραγουδῆστε, νά ἀκούσουμε
τά τραγούδια πού τραγουδούσατε
στήν Ἱερουσαλήμ». Δέν εἶχαν διάθε-
ση νά παίξουν μουσική καί νά τρα-
γουδήσουν. Τό θεωροῦσαν βεβήλωση
νά ψάλλουν τούς ὕμνους τους σέ ἕνα
τόπο γεμάτο εἴδωλα. Οἱ ὕμνοι τους
ἦταν ὅλοι ἀφιερωμένοι στόν Θεό
καί τούς ἔψαλλαν στούς ἱερούς χώ-
ρους τοῦ Ναοῦ. Δέν ταίριαζαν μέ τό
περιβάλλον τῆς Βαβυλῶνας, ὅπου ἡ
ζωή τῶν ἀνθρώπων ἦταν τόσο ἀπο-
μακρυσμένη ἀπό τήν ἠθική καί τήν
ἀρετή. «Πῶς ἄσομαι τήν ᾠδήν Κυρίου
ἐπί γῆς ἀλλοτρίας; Ἐάν ἐπιλάθομαί
σου Ἱερουσαλήμ ἐπιλησθείη ἡ δεξιά
μου…» (Ψαλμός 136). Ὁ Ψαλμῳδός
προτιμοῦσε καί εὐχόταν καλύτερα νά
«ξεραθεῖ» τό χέρι του, παρά νά
τραγουδήσει καί νά ψάλλει τίς ἱερές
ᾠδές στήν ξένη γῆ.

Ὅμως ἐκεῖ στόν ξένο συναισθάν-
θηκαν οἱ Ἰσραηλῖτες ὅτι ἔχασαν τήν
προστασία τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή εἶχαν

ἀπομακρυνθεῖ ἀπό Αὐτόν, πού μέ
τόσο θαυμαστό τρόπο τούς εἶχε ὁδη-
γήσει στή γῆ τῆς Ἐπαγγελίας. Ὅσο
ἦταν πιστοί, ὁ Θεός μέ ἐντυπωσιακά
θαύματα τούς προστάτευε. Ὅταν
«ἔδιωχναν» τόν Θεό μέ τήν ἀχάριστη
συμπεριφορά τους, ἔμεναν μόνοι καί
οἱ ἐχθροί τους κατέβαλλαν. 

Γιατί, «ἐάν μή Κύριος φυλάξῃ
πόλιν εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυ-
λάσσων». 

Καί γιά νά ἔχουμε τόν Θεό βοηθό,
πρέπει νά ἑλκύουμε τήν εὔνοια καί
τό ἔλεός Του, ὄχι νά Τόν διώχνουμε
μέ τήν ἀπιστία καί τήν ἀποστασία
μας. Ἡ ἀλαζονεία, ὅτι ἐμεῖς θά τά κα-
ταφέρουμε μέ τίς δικές μας δυνάμεις,

Ὁ Κύριος εἶναι ὁ πραγματι-
κός φύλακας ἀτόμων καί λαῶν.
Κανένας ἀγώνας δέν εὐοδώ-
νεται, ἄν δέν βοηθήσει ὁ Θεός. 

Χωρίς σπίτι, Κώστα Ἀβερκίου
Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ.
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εἶναι ἡ καταστροφή μας. 
Ἄν ἀναζητήσουμε τήν ἀρχή αὐτοῦ

του κακοῦ, πού λέγεται προσφυγιά, θά
τήν βροῦμε στήν ἀρχή τοῦ κόσμου, σύγ-
χρονη μέ τήν ἀποστασία ἀπό τόν Θεό
καί μέ τήν κακή κληρονομιά τῆς ἁμαρ-
τίας. «Ἐκάθισεν Ἀδάμ ἀπέναντι τοῦ
Παραδείσου τῆς τρυφῆς…». Κάθισε ὁ
Ἀδάμ ἀπέναντι ἀπό τόν Παράδεισο,
μετά τήν ἔξοδό του ἀπό αὐτό τόν τόπο
τῆς ἀπόλυτης εὐτυχίας καί ἀπόλαυσης,
πού τοῦ χάρισε ὁ Θεός ἀπό τήν στιγ-
μή πού τόν ἔπλασε. Κάθισε ἔχοντας
ἐπίγνωση πιά τί εἶχε καί τί ἔχασε. Δέν
ἤξερε πρίν, τί σήμαινε ἡ ζωή ἔξω ἀπό
τόν Παράδεισο, δέν ἤξερε τόν πόνο, τόν
κόπο, τόν θάνατο. Κάθισε ἀπέναντι
ἀπό τήν χαμένη πατρίδα, πού δέν τήν
φρουροῦσαν στρατιῶτες μέ ὅπλα καί
συρματοπλέγματα. Ἡ πύλη τοῦ Πα-
ραδείσου ἔκλεισε καί μέ πύρινη ρομ-
φαῖα φρουροῦσαν οἱ ἄγγελοι, γιά νά
μήν μπεῖ ξανά μέσα.  Ὥσπου νά ἔλθει
Ἐκεῖνος, πού μέ τόν Σταυρό καί τήν
Ἀνάσταση θά ἄνοιγε ξανά τόν Παρά-
δεισο, γιά νά βάλει ὅλους τούς «πρό-
σφυγες» ξανά μέσα. 

Αὐτή ἡ πατρίδα ἡ αἰώνια ἦταν καί
εἶναι ὁ βαθύς πόθος καί ἀμετάθετος
στόχος ἐκείνων πού συναισθάνονται ὅτι
ἡ θέση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι κοντά στόν
Θεό καί ἀγωνίζονται γιά τήν «ἐπι-
στροφή». Οἱ Ἅγιοι τήν ποθοῦν καί θυ-
σιάζουν τά πάντα, γιά νά τήν κερδί-
σουν γιατί ξέρουν, προγεύονται τά
ἀγαθά της. Βλέπουν μέ τά μάτια τῆς
ψυχῆς τους τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, γιά
τήν ὁποία τούς ἔπλασε ὁ Θεός. «Οὐρα-
νόν καινόν καί τήν γῆν καινήν» «τήν
πόλιν τήν ἁγίαν Ἱερουσαλήμ… ἔχου-
σαν τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ…». Ἐκεῖ πού

βρίσκεται «ἡ σκηνή τοῦ Θεοῦ μετά τῶν
ἀνθρώπων… καί περιπατήσουσιν τά
ἔθνη διά τοῦ φωτός αὐτῆς… Κύριος ὁ
Θεός φωτιεῖ αὐτούς… καί σκηνώσει
μετ’ αὐτῶν καί αὐτοί λαός αὐτοῦ ἔσον-
ται καί αὐτός ὁ Θεός μετ’ αὐτῶν ἔσται.
Καί ἐξαλείψει ἀπ’ αὐτῶν πᾶν δάκρυον
ἀπό τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν… (Ἀποκ.,
κα΄-κβ΄). Ἐκεῖ, μέσα στή δόξα καί τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, θά εἶναι ἡ ἀπόλυτη
ἀνάπαυση καί μακαριότητα, γιατί ὁ
Θεός θά φωτίζει μέ τήν παρουσία Του.
Αὐτός θά διώξει τόν πόνο καί θά
«σκουπίσει» τά δάκρυα ὅσων μέσα
στόν ἀγῶνα πόνεσαν καί ἔκλαψαν.

Οἱ Ἅγιοι συχνά ἀπειλήθηκαν μέ ἐξο-
ρία, πολλοί πέθαναν ἐξόριστοι, γιατί
γνωρίζουν πάντα οἱ ὁποιοιδήποτε
ἐχθροί ὅτι ἡ στέρηση τῆς πατρίδας
εἶναι πόνος. Ὅμως αὐτός ὁ πόνος καί
ἡ στέρηση τούς ἄναψε πιό μεγάλο
πόθο γιά τήν αἰώνια πατρίδα. Οἱ
Χριστιανοί αἰσθάνονται ὅτι καί στόν
καλύτερο τόπο ἐδῶ στή γῆ εἶναι «πά-
ροικοι καί παρεπίδημοι» καί σ’ ὅλη
τους τή ζωή ἑτοιμάζονται καί ἀγωνί-
ζονται ἔχοντας στόν νοῦ τόν λόγο τοῦ
Χριστοῦ, «Μακάριοι οἱ ποιοῦντες τάς
ἐντολάς αὐτοῦ, ἵνα… εἰσέλθωσιν εἰς τήν
πόλιν». Εὐτυχισμένοι ὅσοι τηροῦν τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιατί αὐτοί θά
μποῦν στήν «Πόλη».

Γυρεύω τό παλιό μου σπίτι… Νο-
σταλγῶ τήν παλιά ἁπλή ζωή τοῦ χω-
ριοῦ μου… Δέν ξεχνῶ τόν τόπο πού
ἔζησα τά ἁγνά παιδικά μου χρόνια.
Ὅμως πάνω ἀπ’ ὅλα νοσταλγῶ τόν χα-
μένο Παράδεισο, αὐτόν πού εἶναι
ἀπόλυτα ἀσφαλισμένος καί ὅπου ἡ
δόξα τοῦ Θεοῦ πληροί τά πάντα. Κι ἄν
τά χάσω ὅλα, νά μή χάσω τόν Θεό μου! 

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:
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Ἔχουμε στήν ψυχή τόν ξεριζωμό καί
τήν προσφυγιά  στήν ἴδια μας τήν πα-
τρίδα, ἀπό  διαφορετικά σημεῖα τοῦ ἐθνι-
κοῦ μας ὁρίζοντα: τήν Πόλη, τόν Πόν-
το, τή Θράκη, τήν Ἀν. Ρωμυλία, τή Μι-
κρά Ἀσία καί τήν Κύπρο. Γι’ αὐτό πο-
λυτραυματίες στήν ψυχή, κυρίως, ἀπό
τήν εἰσβολή, τήν κατοχή, τόν διωγμό, τήν
προσφυγιά. ‘Πίσω στόν τζιαιρόν’, ἡ κα-
ταστρατήγηση τῆς Ἀριστοτέλειας ἁρμο-
νικῆς σύνδεσης τῶν ὄντων διαταράχθηκε
ἀπό τήν πολιτική τῶν ἀντιφάσεων τῶν
τελευταίων δεκαετιῶν, ἐν προκειμένῳ,
στήν κυπριακή πραγματικότητα.  Τό
ἑνωτικό δημοψήφισμα καί ὁ ἀπελευθε-
ρωτικός ἀγώνας τῆς ΕΟΚΑ, ξαπλώθη-
καν στήν ‘προκρούστεια κλίνη’ τῶν
ἰσχυρῶν, μέ ἐργαλεῖα τό ἦθος-ἄηθες
καί τό ‘διαίρει καί βασίλευε’τῆς πολιτι-
στικῆς τους πενίας. Ὁ ἡττημένος βα-
φτίστηκε νικητής, κουρελιάζοντας τό
ὅραμα καί ἀκρωτηριάζοντας τήν ψυχή
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Στή μικρομέγαλη
Κύπρο, μεγάλο νησί - μικρό κράτος, ξένα
χέρια ἀπέκοψαν, βίαια,  τόν λῶρο  τῶν
παιδιῶν ἀπό τήν Ἐθνομάνα, δέν τά
ἄφησαν νά γευτοῦν  γάλα καί  ἀγκαλιά,
τά ἀνάγκασαν νά αὐτονομηθοῦν, χωρίς
ἀλληλεξάρτηση, μέ τήν ψυχή γεμάτη το-
ξικά συναισθήματα. Ὁ χορός τῶν ἀντι-
φάσεων συνεχίστηκε μέ τούς πατριδο-

κάπηλούς της δικτατορίας τοῦ ὀλετῆρα
Κίσσιγκερ. Κορυφώθηκε, τραγικά, μέ τήν
Τουρκική εἰσβολή τό ’74, ὡς βίαιη δια-
κοπή τῆς ἐθνικῆς συνέχειας καί κατοχή
τοῦ 37% τῆς χώρας.
Δυστυχῶς, ἡ ἀνθελληνική προπα-

γάνδα τῶν Βρετανῶν καί τῶν ὑποποδίων
τους, ἔστρεψε τόν προβολέα στούς
ἐφιάλτες ἀντί στούς ὡραίους,  ὡς Σπαρ-
τιᾶτες, ὑπερασπιστές, πού μποροῦν νά
καυχῶνται ὅτι ὧδε ‘κείμεθα, τοῖς κείνων
ρήμασι πειθόμενοι’. Ἐπειδή, οἱ τέκτονες
τοῦ κακοῦ, γνώριζαν, ὅτι παρά τήν
ἐφιαλτική προδοσία, ἡ ἧττα στίς Θερ-
μοπύλες ἦταν νίκη τοῦ πνεύματος στήν
ὕλη!
Ἡ Τουρκία, ἀπολύτως ἀντιφατικά,

κληθεῖσα καί πράξασα, μέ δορά, δῆθεν,
τήν ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας καί
τήν προστασία τῶν Τουρκοκρυπρίων
(ἤ/καί  ἐξισλαμισθέντων Ἑλλήνων τῆς
Κύπρου), εἰσέβαλε μέ τόν κωδικό «Ἀττί-
λας». Ὡς φρικαλέος Οὖνος, καί ὡς
‘ψεύτρα’ καί ἄπληστη Σολομόντεια μη-
τέρα, συναίνεσε στό αἱμοσταγές μοίρα-
σμα τοῦ νησιοῦ, πρός ἴδιον ὄφελος.
Μικρογραφία τῆς μικρασιατικῆς κα-

ταστροφῆς, ἡ κυπριακή τραγῳδία.
Ἐνδεικτική ἡ μαρτυρία Ἑλλαδίτισσας,
πού ἅπλωσε, ἀπελπισμένη, τά χέρια
στό ἑλικόπτερο διαφυγῆς ξένων ὑπη-

Δρ Ἀντωνίας Κολιαράκη
Ψυχολόγου – Συμβούλου σταδιοδρομίας καί οἰκογένειας
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κόων. Τά ‘ξύλινα χέρια’ βρετανίδας
ὑπηκόου τήν ἀπωθοῦσαν, ὅπως οἱ συμ-
πατριῶτες της, ἐγκληματικά ἀπωθοῦσαν
τούς ἀπεγνωσμένους μικρασιάτες στόν
κόλπο τῆς Σμύρνης, ἀπό τά πλοῖα τῆς
σωτηρίας. Τραγικός ὁ ἀπολογισμός: χι-
λιάδες οἱ νεκροί, οἱ ἀγνοούμενοι, οἱ
αἰχμάλωτοι, τό τρίτο, σχεδόν, τοῦ πλη-
θυσμοῦ πρόσφυγες – ψυχοπολιτισμι-
κοί τραυματίες. Μοίρασαν τό νησί σέ
ἐλεύθερες περιοχές καί σκλαβωμένες -
κατεχόμενες, ταπεί νωσαν τόν λαό, προ-
σέβαλαν τήν ἀξιοπρέπειά του, διέλυσαν
οἰκογένειες, ἐξάρθρωσαν κοινότητες.

θλίψη, φόβο, θυμό... μέ ἀπότοκα τή
μοναξιά καί τή σιωπή...  Ἄκουσαν κρό-
τους ἐκρήξεων, πυροβολισμούς, φωνές
ἀγωνίας, εἶδαν φωτιά, αἷμα, σκοτωμέ-
νους, ἀκρωτηριασμένους, βιασμένες
σωματοψυχές, πνίγηκαν στήν κάπνα
καί γεύτηκαν τίς στάχτες. Τά ἱδρωμένα
χέρια δέν ἤξεραν τί ν’ ἀφήσουν, τί νά
κρατήσουν....

“Παρενέργειες” τῆς προσφυγιᾶς
Ἀξίζει ἡ ἀναφορά, στούς μηχανι-

σμούς διαχείρισης τοῦ τραύματος καί

ἐπιβίωσης τῶν προσφύγων τοῦ ἐθνικοῦ
φάσματος, Μικρασία, Πόντο, Κύπρο,
κ.ἀ.  Ἡ πρώτη γενιά, βίωσε ‘σεισμό’ στά
σωθικά της. Κοιμήθηκαν στό σπίτι τους
καί ξύπνησαν ‘σεισμόπληκτοι’, πρό-
σφυγες. Πῶς νά δεχθεῖς αὐτή τήν τρο-
μακτική, αὐθαίρετη ταυτότητα; ‘Κλεί-
δωσαν’ τόν πόνο καί πάλεψαν γιά τήν
ἐπιβίωση. Μάζεψαν τά συντρίμια  τους
καί ἐπαναπροσδιόρισαν τήν ταυτότητά
τους, ἔφτιαξαν ἀσφαλεῖς δεσμούς, αὐτο-
νομήθηκαν, ἐξοικειώθηκαν, καταξιώ-
θηκαν. Ὅ,τι δέν ἀντέχεται, μέ περι-
τραυματική ἀμνησία, στριμώχθηκε στά
ἀδιέξοδα, σκοτεινά μονοπάτια, τοῦ νοῦ.
Προέχει ἡ ἐπιβίωση. 

Οἱ οἰκογένειες ὑποφέρουν καί κλο-
νίζονται ἀπό τό δυσβάστακτο βάρος.
Ἐπηρεάζεται ἡ δυναμική τῶν σχέσεων,
ἐνῶ πολλές δυσλειτουργικές συμπερι-
φορές ἤ στοιχεῖα ψυχοπαθολογίας ὀφεί-
λονται στήν ἀδυναμία διαχείρισης τοῦ
ἐπώδυνου φορτίου. 
Αὐτά τά τραύματα διαπερνοῦν τούς

τοίχους τῶν προσφυγικῶν  κατοικιῶν,
σφραγίζοντας τίς ψυχές τῶν ἐνοίκων καί
τῶν περιοίκων, τόν ἑλληνισμό, ὡς ‘ἱστο-

Ὅλες οἱ αἰσθήσεις, ὅπως οἱ μινα-
ρέδες τήν Ἁγιά Σοφιά, ἔχουν φυλα-
κίσει στίς ψυχές τά τοξικά βιώματα
τῆς εἰσβολῆς καί τῆς κατοχῆς:

Ἡ πρώτη γενιά δέν λέει πολλά,
‘ἀντιγράφει’ τόν κώδικα καί με-
ταβιβάζει τό πολυτραυματικό
φορτίο  στίς ἑπόμενες γενιές, δεύ-
τερη, τρίτη...

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

Οἱ μεγάλες γυναικεῖες πορεῖες 1989-1991, 
Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ.
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ρικό πολυτραυματία’. 
Ἐδῶ, βέβαια, τό

τραῦμα δέν ἀξιολογεῖται
μέ ἐργαλεῖα ταξινόμησης
ψυχικῶν διαταραχῶν. Με-
λετᾶται ἐξατομικευμένα,
ἀφορᾶ τή μοναδικότητα
τοῦ προσώπου καί τήν
ἰδιαίτερη ἱστορία του,  τήν
ἰδιοσυγκρασία, τή  μετα-
βλητό?τητα τῶν ἐμπει-
ριῶν. Χαρακτηριστικό
εἶναι τό παράδειγμα, νέας
μητέρας, μέ ἱστορικό καθ’
ἕξιν ἀποβολῶν, τρίτης γε-
νιᾶς πρόσφυγα, ἡ ὁποία σέ προγραμ-
ματισμένο ταξίδι ἀναψυχῆς σέ κάποιο
ἑλληνικό νησί, μόλις ἔφτασε στήν προ-
κυμαία, ἔπαθε‘κριση πανικοῦ’. Ἀνά-
στατη ἐπέστρεψε σπίτι. ἀκυρώνοντας
κάθε ἰδέα ταξιδιοῦ, ἐπιμένοντας ὅτι
εἶναι ἐπικίνδυνο γιά τό βρέφος. Ὅταν
ἀκολούθησε τόν Ἐφέσιο στό ‘ἐδιζησά-
μην ἐμεωυτόν’ (αὐτογνωσία), ‘θυμήθη-
κε’: Εἶχε κρυφακούσει μέ τρόμο, πώς ἡ
γιαγιά της, στόν διωγμό, ἀλλόφρων
στήν προκυμαία τῆς Σμύρνης, ἀντί νά
πετάξει τόν μπόγο μέ τά ἀπαραίτητα,
στή θάλασσα, γιά νά ‘χωρέσει’ στή βάρ-
κα, ‘πέταξε’ τό φασκιωμένο βρέφος!

Μές τό χαλασμό, ἔσωσαν, πρωτί-
στως, ἱερά καί εἰκόνες! Καί διατήρησαν
ἀλώβητο τόν πολιτισμό καί τίς πανάρ-
χαιες μνῆμες τῶν προγόνων τους. Οἱ
Πόντιοι, μετά τή γενοκτονία, ἀδιάψευ-

στη ἀπόδειξη τῆς  βαριᾶς
τουρκικῆς δικογραφίας - ἀντί
ἱστορίας, ξανάστησαν τή
Μονή Σουμελά στή Βέροια!
Τό καθεστώς τῶν σοβιέτ,
τούς ἐκτόπισε στή Σιβηρία νά
πεθάνουν κι αὐτοί πεισμά-
τωσαν, κι ἔφτιαξαν στίς πα-
γωμένες στέπες, πόλεις!  Οἱ
μικρασιάτες χαίρονταν, ἀπο-
λάμβαναν κάθε στιγμή τῆς
ζωῆς κι ἔδειχναν τήν εὐγνω-
μοσύνη τους σέ κάθε τί. Ἡ
γιαγιά μου, ὅταν κατάφερε νά
πατήσει τά σανίδια τοῦ πλοί-

ου, ἔσκυψε τά φίλησε, μετά κοίταξε
ψηλά καί δόξασε τόν Θεό! Μέ αὐτο-
σαρκασμό ξεγλυστροῦσαν ἀπό τίς συμ-
πληγάδες τῆς καθημερινότητας. Εἶχαν
οἰκογενειακή συνοχή, γι’ αὐτό ἐσωτερική
συγκρότηση καί ψυχική ἀνθεκτικότητα.
Ἀλληλέγγυοι, ἀνταπεξῆλθαν στίς δυ-
σκολίες καί προσαρμόστηκαν στό νέο
περιβάλλον. Ἐπανεκκίνησαν, μέ τό ἀνή-
συχο πνεῦμα πού τούς διέκρινε, τήν
αἰσιοδοξία καί τό ‘φιλομαθές’, κυρίως,
ὅμως μετατρέποντας τήν ἀγωνία σέ
ἀγώνα μέ σκληρή δουλειά ἐπαναπροσ-
διόρισαν τήν Ἰθάκη τους, ξανάχτισαν τή
ζωή τους καί ἔφεραν ἀέρα δημιουργίας
καί προόδου!
Οἱ μικρασιάτισσες ἀνασκουμπώθηκαν

(οἱ Βυζαντινές τους μητέρες ἀνακομ-
βώνονταν), ‘ἔσκυψαν τό κεφάλι’ γιά νά
χωρέσουν στίς προσφυγικές κουζίνες
πού ξεχείλησαν μυρωδιές καί γεύσεις καί
ἔθρεψαν καί συμβολικά ‘ἐξουσίασαν’
τήν παλιά Ἑλλάδα! Πολύ σημαντική ἡ
συναλλαγή τοῦ κύκλου δικῶν τῶν προ-
σφύγων. Καθημερινά οἱ γυναῖκες τῶν
συνοικισμῶν εἶχαν ὡς προτεραιότητα νά
συναντηθοῦν καί νά μοιραστοῦν τήν κα-
θημερινότητα, ὅπως στίς περίφημες βεγ-

Οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες πρό-
σφυγες, πάτησαν στό κεφαλό-
σκαλο τῆς Πίστης καί μέ στη-
μόνι τήν ἑλληνική ἱστορία, ξα-

ναΰφαναν τή ζωή τους.

Γυναῖκες στήν βρύση, 
Τηλέμαχου Κάνθου 

Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ.
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γέρες τῆς Σμύρνης, χωρίς, βεβαίως, πα-
ριζιάνικα καπέλα καιασημένιους δί-
σκους μέ πλούσια ἐδέσματα! 

Τριπλός ξεριζωμός
Στήν Κύπρο, ἡ ἐγκατάσταση τῶν

προσφύγων, χωρίς κριτήριο τήν κοινή
προέλευση, ἦταν διπλός ξεριζωμός. Τό
κενό προσπάθησαν νά καλύψουν οἱ
προσφυγικές ὀργανώσεις ἐπανασυνδέ-
οντας γείτονες καί συγχωριανούς. Στόν
κύκλο δικῶν προσφερόταν ἀλληλοβοή-
θεια καί ἠθική συμπαράσταση. 

Ρητορικά μιλώντας, θά μπορούσαμε
νά μιλήσουμε γιά τριπλό ξεριζωμό, ἀφοῦ,
γιά πολλούς πρόσφυγες, ἡ μετάβαση ἀπό
τήν ἀγροτική παραδοσιακή κοινωνία, στή
σύγχρονη ἀστική, ἔγινε σέ τρεῖς ἡμέρες (ἤ
καί περισσότερες). Ἀντί δεκαετιῶν στήν
ὑπόλοιπη Εὐρώπη, σηματοδοτώντας
ψυχοκοινωνικά μετατραυματικά ἀπο-
στήματα, ἔκφραση τῆς κατακλυσμιαίας
ἐπίθεσης στό ψυχοαμυντικό σύστημα
τῶν Κυπρίων. 
Ἡ βιομηχανική ἐπανάσταση καί ἡ

ἀνάγκη ἐργατικοῦ δυναμικοῦ προκάλεσε

τή μετάβαση ἀπό τίς παραδοσιακά δο-
μημένες κοινωνίες, στόν σύγρονο ἀστι-
κό τρόπο ζωῆς. Στήν ἀγροτική, παρα-
δοσιακή κοινωνία τοῦ τόπου μας, ἡ
μορφή κοινωνικῆς ὀργάνωσης ἦταν ἡ
κοινότητα. Μέ ὀντολογική διάσταση
στήριζε τά μέλη της στόν ἀγῶνα γιά τόν
ἐπιούσιον, καλλιεργοῦσε ἰσχυρούς δε-
σμούς, παρεῖχε τήν ἀσφάλεια τοῦ ‘ἀνή-
κειν’καί ἀκολουθοῦσε  κανόνες μέ βα-
σική ἀξία τήν ἀλληλεγγύη στίς χαρές καί
τίς λῦπες, τό φιλότιμο καί τή συλλογική
εὐθύνη.
Καθοριστικός ὁ ‘κύκλος δικῶν’, ἡ

γειτονιά καί τό καφενεῖο, ὅπου ἐπι-
λύονταντα προβλήματα τῆς οἰκογένει-
ας μέ τή διαμεσολάβηση τῆς κοινότητας:
γιά παράδειγμα οἱ σύζυγοι δέν εἶχαν τήν
ἐπιλογή τοῦ ‘συναινετικοῦ’ διαζυγίου, ἡ
κοινότητα δέν ἐπέτρεπε ὅ,τι θά μπο-
ροῦσε νά διαταράξει τό ἀξιακό τῆς σύ-
στημα. Οἱ ρόλοι γυναικῶν καί ἀνδρῶν
ἤσαν καθαρά, δοσμένοι. Ἡ μάνα παρέ-
διδε στήν κόρη τόν ρόλο τῆς διαχείρισης
τοῦ σπιτιοῦ, τῆς ἀνατροφῆς τῶν παι-
διώνκαι τήν παράδοση (καί προκατα-

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

Ναός Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, Λευκόνοικο (Κωνσταντίνου Παναγίδη).
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λήψεις) μέ τήν
ἀβίαστη ροή τοῦ
Ἥ ρ ά κ λ ε ι τ ο υ
«ὅσων ὄψις ἀκοὴ
μάθησις, ταῦτα
ἐγὼ προτιμέω».
Χωρίς ἀμφιβολία,
εἶχε περιορισμένη
αὐτοδιάθεση καί
αὐτονομία ἀλλά
ἀ π ε ρ ι ό ρ ι σ τ η
ἀσφάλεια. Ἡ δημι-
ουργικότητά τους
καί τά σπουδαία
χειροτεχνήματα δέν

ἔγιναν ἀπό καταπιεσμένες γυναῖκες!
Μέ τήν ἀστικοποίηση, οἱ πόλεις πυ-

κνώνουν καί  οἱ γυναῖκες εἰσέρχονται
στόν χῶρο τῆς μισθωτής ἐργασίας. Ἡ
κοινότητα ὑποχωρεῖ στό ἄτομο, στόχος
ἡ αὐτοπραγμάτωση. Δέν χρειάζεται νά
λογοδοτεῖ κανείς πλέον στήν κοινότητα
οὔτε τή χρειάζεται γιά νά ξεπεράσει τίς
δύσκολες χρονιές, ὁ μισθός  δίνει αὐτο-
νομία καί μπορεῖ νά συμπεριφέρεται
‘ὅπως θέλει καί ὅπως ἀρέσει’! Ὅταν ἐξέ-
φρασα  θαυμασμό, σέ καθηγήτρια τῶν
φοιτητικῶν μου χρόνων γιά τήν αὐτο-
διάθεσή της, μόλις διαζευγμένη, ἀπάν-
τησε: - Ἀλλά δέν μέ νοιάζεται κανείς!  H
κοινωνική ἀποξένωση anteportas! Τό
ἀξιακό σύστημα χάνει τήν καθολικότη-
τά του καί ἡ ἀλληλεξάρτηση δίνει τή
θέση της στόν ἀτομικισμό. Ἡ ἐξώθυρα
τῆς οἰκογένειας κλείνει γιά τούς πρό-
σφυγες ἀπό τά κεφαλοχώρια τῆς Μόρ-
φου, τῆς Κερύνειας, τῆς Καρπασίας! Οἱ
σύζυγοι, πού προηγουμένως εἶχαν τή
συμπαράσταση τῆς γειτονιᾶς ἤ τοῦ κα-
φενείου, βρέθηκαν ἐγκλωβισμένοι στούς
τοίχους τοῦ σπιτιοῦ  χωρίς νά γνωρίζουν
πώς νά διαχειριστοῦν τά ἐργασιακά καί

τά οἰκογενειακά προβλήματα. Ἔχασαν
τό μέτρο καί τά ὅρια, ἔγιναν ὑπερπρο-
στατευτικοί γονεῖς. Ἀντί νά διευθετήσουν
τή μεταξύ τους ἀπόσταση, πρόβαλαν καί
φόρτωσαν στά παιδιά τίς ἀνασφάλειές
τους, παρεμποδίζοντας τήν ὑγιῆ ἀνά-
πτυξη, τή συναισθηματική διαφοροποί-
ηση καί τήν αὐτονόμηση. Παιδιά ὑπερ-
γονεῖς καί γονεῖς παλίμπαιδες μέ συμ-
πτώματα, ἀσθένειες, διαζύγια, ἐξαρτή-
σεις, ἐξωσυζυγικές σχέσεις, ἐργασιομα-
νία. Ὑποχώρησε ἡ διαγενεϊκή, ὁριοθε-
τημένη ἀλληλοπεριχώρηση στήν σκυ-
ταλοδρομία τῆς ζωῆς (ἐκφρασμένη στούς
παραδοσιακούς χορούς), οἱ νέοι δέ δη-
λώνουν: «Ἄμες δέ γ’ ἐσόμεθα πολλώ
κάρρονες», ὅπως στήν Σπαρτιατική τρι-
λογία.

‘Ἄμαθοι,’ προσπάθησαν μέ ἀγωνία νά
ἀντιγράψουν ‘σπασμένες λέξεις ἀπό
ξένες γλῶσσες’ στό γλωσσάρι τῆς ἀπλη-
στίας πού σχετίζεται μέ αὐξημένους
δεῖκτες ἄγχους, κατάθλιψης, ψυχικῶν
νοσημάτων.
Ἀντί ἡ παραγωγή νά στοχεύει στήν

εὐδαιμονία τοῦ ἀνθρώπου μέ σεβασμό
στή φύση, ἔγινε ὁ ἄνθρωπος ἀξιολύπη-
το, παραγωγικό ἐργαλεῖο. 

Ἐπούλωση καί δημιουργία
Μέ τήν εἴσοδο στήν τρίτη χιλιετία,

στόχος ἔγινε ἡ ἀναπλαισίωση, ἡ σύνθε-
ση παραδοσιακοῦ καί σύγχρονου σέ με-
τασύγχρονο γιά ἀνθρωπινότερη ζωή,

Ὁ ἐκμοντερνισμός, ἡ δυτικο-
ποίηση  καί ἡ οἰκονομική

ἄνθιση, παγίδεψαν τίς ψυχές
τῶν προσφύγων τῆς 
κυπριακῆς ὑπαίθρου.

Μαῦρο θέρος 1974, 
Τηλέμαχου Κάνθου 

Βυζαντινό
Μουσεῖο ΙΑΜ.
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πού χρειάζεται ‘κύκλο δικών’ μέ ἐπιλο-
γή, ἀνάληψη προσωπικῆς εὐθύνης καί
διάλογο.
Δηλαδή, αὐτονομία σέ ἀλληλεξάρτη-

ση, ἀξιοποιώντας τό ‘φιλομαθές’. 
Στό βάθος τοῦ εἶναι τους ἐλπίζουν ὅτι

θά  φυσήξει λεύτερος ἀέρας καί θά
ἐπουλωθοῦν οἱ ἐφιαλτικές μνῆμες καί τά
πικρά συναισθήματα, πού μεταβιβά-
στηκαν διαγενεϊκά, προκαλώντας
ἔμφραγμα, στήν ψυχή τοῦ Ἔθνους.
Μετά τήν ὀξεῖα φάση,  εἶναι ἡ ὥρα τῆς
ἐπούλωσης καί τῆς ἀνάτασης. Εἶναι
ὥρα  νά ξεκλειδώσει ἡ μνήμη εἰκόνες καί
συμβάντα ἀπό τό χρονοντούλαπο τῆς
συλλογικῆς μας ὑπόστασης. Φωτίζοντας
τό χθές, ἄς τροφοδοτήσουμε τό παρόν,
ἐφάλλοντας καί προάγοντας τό μέλ-
λον. Συνδεδεμένοι μέ τίς ρίζες μας, ὥστε
νά ζοῦμε ἀντί νά ἐπιβιώνουμε!
Τά ἀντισώματα τῆς μνήμης, θωρακί-

ζουν καί ἀναδεικνύουν ὑπερβατικά τή
ζωή, στό κράτος τοῦ θανάτου. Οἱ πρό-
σφυγες, ἐπέδρασαν καταλυτικά σέ ὅλους
τούς τομεῖς τῆς κοινωνίας, συμπερι-
λαμβανομένου  τοῦ πολιτισμοῦ, μέ τόν
διωγμό καί τήν προσφυγιά νά κυριαρ-
χοῦν στίς τέχνες καί στά γράμματα. Οἱ
δημιουργοί μετέβαλαν τά  ‘ψυχοσύννε-
φα‘ τῶν ἀναστεναγμῶν καί τῶν πόθων
μας σέ εὐεργετική βροχή πού δροσίζει τίς
στεγνές ψυχές καί τά φριγμένα χείλη.
Πράξη βαθιά, οὐσιαστικά πολιτική,
διεκδικεῖ ‘ἀναστολή τῆς παραίτησης’
ἀντί τῆς ἰδιωτίας τοῦ ὠχαδελφισμοῦ. Οἱ
περισσότεροι ‘κουβαλᾶμε’ σύμπλοκες
συναισθηματικές καταστάσεις, ὡς ἀπό-
τοκα τῶν τραγικῶν συμβάντων τῆς ἀνά-
δελφης ἱστορικῆς μας διαδρομῆς. Τό
ζητούμενο εἶναι νά ἀπεμπολήσουμε τήν
τεράστια καί ἰσοπεδωτική ἀνάληψη καί
ἀλληλοπροβολή τοῦ συλλογικοῦ πό-
νου, ὡς συλλογικοί ὑπεργονεῖς, νά κρα-

τήσουμε ὅ,τι προσωπικά μᾶς ἀφορᾶ, καί
νά τό ἀναπλαισιώσουμε ἀπελευθερω-
μένοι καί νηφάλιοι, σέ θεραπευτική δη-
μιουργική πρόταση, νοιάξιμο καί προ-
αγωγή γιά ὅλους…

Εἶναι τό φύραμα γιά τήν ὑπερβατι-
κή θεώρηση τῆς μετασύγχρονης ἐποχῆς:
χαρακτηριστικός ὁ γερό-αἰχμάλωτος
πρόσφυγας, πού ἀγόραζε καρδερίνες καί
τίς ἀπελευθέρωνε μουρμουρίζοντας: -
Ἐγώ ξέρω τί θά εἰπεῖ σκλαβιά!  Οἱ δρό-
μοι τοῦ πετρελαίου εἶναι ματωμένοι,
ἀπό τή Μικρασία ὡς τήν Κύπρο. Οἱ
ὀρθοφρονοῦντες δέν δελεάζονται ἀπό τό
τερψιλαρρύγγιο τῶν ἐνεργειακῶν κοι-
τασμάτων τῆς Ἐπικράτειας. Τά δικά
μας ἐνεργειακά κοιτάσματα εἶναι αἷμα,
δάκρυ καί ἱδρῶτας, ὅσων ἀγωνίστη-
καν καί ἀγωνίζονται γιά τά ἱερά τῆς
φυλῆς καί ἀποτελοῦν τό μέλλον τῶν
ἀνθρώπων καί τοῦ πολιτισμοῦ. Σέ αὐτά
τά κοιτάσματα θεμελιώθηκαν, στίς ἐλεύ-
θερες περιοχές τοῦ νησιοῦ, τόσοι περί-
καλλοι ναοί. 

Τό καμίνι τοῦ πόνου, 
καθαίρει τήν ψυχή 
καί ἀναδεικνύει 
τήν ὀμορφιά της.

Ὡς Ἐλεύθεροι πολιορκημένοι καί
ἀνωτροπικοί ρεαλιστές πού ἐπιδιώ-
κουν τό ἀκατόρθωτο, καρτεροῦμε τήν
ἐκκωφαντική βοή τοῦ ‘μετασεισμοῦ’
τῆς εἰσβολῆς: τίς χαρμόσυνες, ἀνα-
στάσιμες καμπάνες τῆς Ἐλευθερίας.

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:
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Ἡἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι
γεμάτη ἀπό μεγάλα κατορθώ-

ματα, ἀλλά συνάμα κι ἀπό μεγάλες
τραγω δίες. Σ’ αὐτό τό μικρό κομμάτι
γῆς πού ὀνομάζεται Κύπρος ζοῦμε
αὐτή τή διπλή ὄψη τῆς ἱστορίας χι-
λιάδες χρόνια τώρα, σάν ἕνα «χρυ-
σοπράσινο φύλλο ριγμένο στό πέλα-
γος». Ἀπό τίς 20 Ἰουλίου 1974, τό
θαῦμα καί ἡ τραγωδία τῆς Κύπρου συ-
νυπάρχουν μέ τέτοια ἔνταση, πού
ὅμως, παράδοξα, παραμένουν ἀδιά-
γνωστα ἀπό τούς πολλούς, ντόπιους
καί ξένους.

Γιά νά γνωρίσει κάποιος τό μέγε-
θος τοῦ θαύματος καί τῆς τραγῳδίας
τῆς Κύπρου χρειάζεται νά πάει πίσω,
πολύ πρίν τό 1974 σέ ἕνα τόπο ἄλλο,
γειτονικό: στήν πόλη τῶν Ἱεροσολύ-
μων. Ἐκεῖ, ὅπου μετά τήν εἴσοδο τοῦ
Ἰησοῦ στά Ἱεροσόλυμα καί τή θριαμ-
βευτική ὑποδοχή τοῦ ὄχλου μέ «τά
βαΐα τῶν φοινίκων», κάποιοι Ἕλληνες

πλησίασαν τόν ἀπόστολο Φίλιππο
καί τόν ρώτησαν: «κύριε, θέλομεν
τόν Ἰησοῦν ἰδεῖν». Μέ τή μεσολάβη-
ση καί τοῦ ἀποστόλου Ἀνδρέα, τό
ἑλληνικό αὐτό αἴτημα ἔφθασε στόν
Ἰησοῦ· «ὁ δέ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς
λέγων· Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῆ
ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου. Ἀμήν ἀμήν
λέγω ὑμῖν, ἐάν μή ὁ κόκκος τοῦ σίτου
πεσῶν εἰς τήν γῆν ἀποθάνη, αὐτός μό-
νος μένει· ἐάν δέ ἀποθάνη, πολύν
καρπόν φέρει. ὁ φιλῶν τήν ψυχήν
αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καί ὁ μισῶν τήν
ψυχήν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτω, εἰς
ζωήν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. ἐάν ἐμοί
διακονῆ τίς, ἐμοί ἀκολουθείτω, καί
ὅπου εἰμί ἐγώ, ἐκεῖ καί ὁ διάκονος ὁ
ἐμός ἔσται· καί ἐάν τίς ἐμοί διακονῆ,
τιμήσει αὐτόν ὁ πατήρ» (Ἰωάν. ιβ΄, 23-
26).

Ὁ σπόρος τοῦ λόγου αὐτοῦ τοῦ Κυ-
ρίου ἦρθε στήν Κύπρο καί ὅταν ἔπε-
σε στήν ψυχή τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύ-
πρου, ἀπέθανε καί ἔφερε «καρπόν

Θρῆνος Γυναικῶν,  Τηλέμαχου Κάνθου 
Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ.

Ἀντώνιου Χαραλάμπους
Θεολόγου
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πολύν». Ἀπέθανε ὁ παλιός ἄνθρωπος
τῶν εἰδώλων, τῆς Ἀφροδίτης κι ἀνα-
δύθηκε καρδιακά ὁ καινός ἄνθρωπος,
ὁ χριστοειδής, ὁ ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἡ βάπτιση τῆς Κύπρου στόν
λόγο τοῦ Εὐαγγελίου δέν ἔγινε βια-
στικά, οὔτε μαγικά. Ἔγινε ἀργά, ἐλεύ-

θερα, μέσα ἀπό «θαύματα» καί τρα-
γωδίες πολλῶν ἀνθρώπων, μέσα ἀπό
θυσίες καί αἵματα μαρτύρων καί ὁσίων,
ἀνδρῶν καί γυναικῶν. Οἱ πρόγονοί
μας διακόνησαν τόν Θεό Λόγο καί γι’
αὐτό τιμήθηκαν ἀπό τόν Πατέρα1·
Καρπός αὐτῆς τῆς τιμῆς ὁ κόσμος (κό-
σμημα) τῆς Κύπρου, οἱ ἅγιοι. Τό
πλῆθος τῶν ἁγίων πού στόλισαν τήν
πατρίδα μας εἶναι τόσο μεγάλο σέ
ἀριθμό καί λαμπρότητα, ὥστε εὔστο-
χα ἡ Κύπρος ὀνομάστηκε «Νῆσος
Ἁγίων».

* * *

«Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ
ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται. Ἐκεῖνο δὲ
γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰ κο δεσπότης
ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται,
ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασε διο-
ρυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. διὰ τοῦτο καὶ
ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δο-
κεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. Τίς
ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνι-
μος, ὃν κατέστησεν ὁ κύριος αὐτοῦ ἐπὶ
τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι αὐτοῖς
τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ; μακάριος ὁ
δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος
αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. ἀμὴν
λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχου-
σιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. ἐὰν δὲ
εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ
καρδίᾳ αὐτοῦ, χρονίζει ὁ κύριός μου
ἐλθεῖν, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συν-
δούλους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ
τῶν μεθυόντων, ἥξει ὁ κύριος τοῦ
δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσ-
δοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γι νώσκει, καὶ δι-
χοτομήσει αὐτὸν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ
μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται
ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν
ὀδόντων» (Ματθ. κβ΄, 42-51).

Tό 1974 ἀποτελεῖ χρονιά ὁρόση-
μο γιά τή σύγχρονη ἱστορία τῆς

Κύπρου. Εἶναι ἡ χρονιά, ὅπου ἕνα ὁλό-
κληρο νησί διχοτομήθηκε γιά τά συμ-
φέροντα τῶν μεγάλων, τῶν ἐμπόρων
τῶν ἐθνῶν. Μαζί μέ τόν τόπο, διχο-
τομήθηκαν καί οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώ-
πων τούτου τοῦ τόπου, τῶν νεκρῶν
τῆς εἰσβολῆς, τῶν ἀγνοουμένων, τῶν
ἐγκλωβισμένων, τῶν προσφύγων καί
ὅλων τῶν ὑπολοίπων πού βίωσαν ὡς

1 «...τοῦ ἐκ σκότους ὑµᾶς καλέσαντος εἰς
τὸ θαυµαστὸν αὐτοῦ φῶς∙ οἵ ποτε οὐ
λαός, νῦν δὲ λαὸς Θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεηµένοι,
νῦν δὲ ἐλεηθέντες». Α΄ Πέτρ. β΄, 10.

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

Λιμανάκι ἀρχαῖας Λάμπουσας, Καραβᾶς
(ἀρχεῖο Γιαννάκη Παπαϊωάννου).
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τό μεδοῦλι τούς αὐτό τό ἔγκλημα
πού γίνηκε σέ βάρος τῆς Κύπρου:2

Ἡ διχοτόμηση, ὅμως, δέν ἔγινε
αὐτόματα τό 1974· ἁπλῶς τή χρονιά
αὐτή ὁριστικοποιήθηκε μέ τουρκικό
θυρεό αὐτό πού ἤδη ἔβραζε μέσα
στήν ψυχή μας καί στήν κοινωνία
ὁλόκληρη. Ἡ διχοτόμηση τῆς Κύ-
πρου εἶχε ξεκινήσει καί εἶχε ἑδραιωθεῖ
ἤδη ἀπό πρίν, ἀπό τή στιγμή πού
ἐμεῖς, οἱ «κακοί δοῦλοι», εἴπαμε καρ-
διακά ὅτι χρονίζει ὁ Κύριος καί ἀρχί-
σαμε νά κτυποῦμε τούς συνδούλους
μας καί νά τρῶμε καί νά πίνουμε μέ μέ-
θυσους, τότε ἄρχισε μία διχοτόμηση
πρῶτα καί κύρια μέσα μας, ἡ ὁποία
σάν καρκίνος ἀφέθηκε νά ἁπλωθεῖ
τόσο πολύ, ὥστε νά ἀγκαλιάσει ὁλό-
κληρο τό νησί μας. Ἀρχικά,  ἡ κοινω-
νία τῆς Κύπρου χωρίστηκε σέ δύο
στρατόπεδα, σέ «μακαριακούς» καί
«γριβικούς». Ἀκολούθως, συνέβηκε ἡ
ἐκκλησιαστική διχοτόμηση μέ τό σχί-
σμα τοῦ 1973, ὅπου οἱ τρεῖς μητρο-
πολῖτες Πάφου, Κιτίου, καί Κυρηνεί-
ας ἀποστάτησαν κατά τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου Γ΄ καί στή συνέχεια
καθαιρέθηκαν. Μετά τή διχοτόμηση

αὐτή, ἀκολούθησε μία ἄλλη χειρότε-
ρη, τό προδοτικό καί ἐπάρατο πραξι-
κόπημα στίς 15 Ἰουλίου 1974, ὁπότε
ὅλη ἡ κοινωνία τῆς Κύπρου διχοτο-
μήθηκε καί πλέον ὁ πατέρας σκότω-
νε τόν γιό καί ὁ ἀδελφός τόν ἀδελφό.
Λίγες μέρες μετά, τό Σάββατο τῆς
εἰκοστῆς  Ἰουλίου, κατέφθασαν στίς
ἀκτές «τῆς ἀγαπημένης θάλασσας
τῆς Κερύνειας» οἱ ὀρδές τοῦ Ἀττίλα,
«οἱ ὀλετῆρες τῆς Ἀποκάλυψης»3. 

«Στοιβάχτηκαν σιδερένιες μηχα-
νές, γεμάτες ὕπουλο πῦρ, προορι-
σμένες γιά τά στήθη τοῦ ἐχθροῦ. Ὁ
ἄνθρωπος σκότωνε τόν ἄνθρωπο καί
ἀπ’ αὐτούς τούς σκοτωμούς αἰσθα-
νόταν ἰδιαίτερη ἡδονή. Ἡ γῆ πλημ-
μύρισε ἀπό αἷμα καί πάχυνε ἀπό τή
σάρκα τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ἕνας
χρόνος πού σώπασαν οἱ γλῶσσες τῶν
ἀνθρώπων καί πού οἱ ἄνθρωποι μι-
λοῦν μέ τό θόρυβο τοῦ σιδήρου. Ἕνας
χρόνος, πού οἱ κόρακες κοιτοῦν μη-
τέρες ντυμένες στά μαῦρα καί στριγ-
γλίζουν «Ἐμεῖς ξέρουμε τή σάρκα τῶν
υἱῶν σας»! Οἱ ἀδελφές περιδιαβαίνουν
στούς τόπους μέ τούς τραυματισμέ-
νους καί μεταξύ τῶν ἄχρωμων προ-
σώπων ἀναζητοῦν τά πρόσωπα τῶν
ἀδελφῶν τους. Οἱ χῆρες, μέ ματωμέ-
να μάτια ἀπό τά δάκρυα, βλέπουν τίς
μόλις χτισμένες φωλιές τους νά γκρε-
μίζονται καί κρύβουν τά βλέμματά
τους ἀπό τό μέλλον. Τά ὀρφανά ἀκό-
μα ψελλίζουν τά ὀνόματα τῶν νεκρῶν
πατεράδων τους καί σάν μέ βελόνες
καρφώνουν τίς μητέρες μέ τό ἐρώτη-

2 Κυριάκου Χαραλαµπίδη, «Αἰγιαλούσης
ἐπίσκεψις», Ποιήµατα, ἐκδ. Ἴκαρος,
Ἀθήνα 2019, σ. 551. 3 Ὅ.π., σ. 540.

«τή διάλυση 
ἑνός κόσμου συμπαγοῦς 

σέ ὅλη τήν κλίμακα 
τῶν ἀξιῶν του».
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μα: «Πότε θά ἔρθει ὁ μπαμπάς;». Οἱ γέ-
ροι ἐνθαρρύνονται μπροστά στά παι-
διά, ὅμως στή μοναξιά σιγοκλαῖνε
καί τρέφονται μέ τόν πόνο τους. Καί
ὅλος ὁ πόνος γίνεται πιό βαθύς, ὅταν
τόν συντροφεύει ἡ ἀδικία. Οἱ διπλω-
μάτες παίζουν μέ τούς λαούς λές καί
εἶναι φιγοῦρες σκακιοῦ. Οἱ ἀδρανεῖς
κρύβονται πίσω ἀπό τούς μαχητές
καί ἐκμεταλλεύονται τό αἷμα τους. Οἱ
καταχραστές ἀπό τόν πόλεμο ἔφτια-
ξαν ἐμπόριο, πού τούς φέρνει πλοῦτο
καί χαρά. Οἱ ἀνάξιοι μέ θόρυβο ση-
κώνονται πάνω ἀπό τούς ἄξιους»4.

Τό κείμενο αὐτό τοῦ ἁγίου Νικο-
λάου Βελιμίροβιτς, γραμμένο γιά τόν
αἱμοσταγῆ εἰκοστό αἰῶνα, εἶναι
ἐκφραστικό τοῦ ἀβυσσαλέου πόνου
καί ἀδικίας πού βίωσε ὁ λαός μας
ἐκεῖνο τό μαῦρο καλοκαῖρι τοῦ 1974.
Ἡ διχοτόμηση τοῦ νησιοῦ ἔφερε κι ἕνα
ἄλλο μεγάλο κακό, τήν ἀνάδειξη τῶν
ὑποκριτῶν· «καί τό μέρος αὐτοῦ μετά
τῶν ὑποκριτῶν θήσει». Ἀξίζει, ἀλή-
θεια, νά ἀναρωτηθοῦμε· τήν ἐπιγρα-
φή «ὑποκριτές» σέ ποιούς θά τήν βά-
λει ἡ ἱστορία μετά ἀπό χρόνια, ὅταν τά
παιδιά μας καί τά ἐγγόνια μας θά δια-
βάζουν τά ἔργα καί τίς πράξεις μας;
Στούς γείτονες, πού στρογγυλοκάθι-
σαν στά σπίτια μας, ὑποκρινόμενοι ὅτι
εἶναι δικά τους; Στούς ἡγέτες μας, πού
συναγωνίζονται «ἐκ περιτροπῆς» ποι-
ός θά κάνει τίς μεγαλύτερες ὑποχω-
ρήσεις; Ἤ σέ μᾶς τούς ἴδιους, πού θά-
ψαμε τίς μνῆμες μας, ὅσα μᾶς παρέ-
δωσαν οἱ προγόνοί μας κι εἴμαστε πρό-

θυμοι νά πουλήσουμε τά χωριά μας
ἀντί πινακίου φακῆς; 

* * *

Ὑπάρχει ἐλπίδα ἐπιστροφῆς; «Γί-
νεσθε ἕτοιμοι». Ἡ ἑτοιμότητα

καί ἡ ἐγρήγορση ξεκινᾶ πρῶτα ἀπό

τήν καρδιά τοῦ καθενός. Ἐκεῖ θά κρι-
θεῖ ἡ μάχη, ἐκεῖ στηρίζεται ἡ ἐλπίδα
τοῦ τόπου μας. «Μετάνοια, μετάνοια,
μετάνοια» φωνάζει μέ τή βαθιά λαλιά
του ἕνας ἁγιορείτης μοναχός, ἐκ Κύ-
πρου ὁρμώμενος. 

προσθέτει ἡ ἁγία φωνή τοῦ Κυρίου
(Ματθ. δ΄, 17). Τί εἶναι ἡ μετάνοια καί
γιατί εἶναι τό κλειδί; Μετάνοια εἶναι
ἐπιστροφή στόν Θεό τόν ζῶντα, ἐπι-
στροφή στήν πατρική ἀγκαλιά τῆς
ἄπειρής Του ἀγάπης, ὅπως τόν ἄσω-

4 Ἁγίου Νικολάου Βελιµίροβιτς, Ἀργά βα-
δίζει ὁ Χριστός, ἔκδ. Ἐν πλῷ, σ. 28-29.

«Μετανοεῖτε, 
ἤγγικε γάρ

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

Ἅγιος Γεώργιος Μεζερέ, Καραβάς 
(Χριστιάνας Λιασίδου).



114 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

το τῆς παραβολῆς. Μετάνοια εἶναι
αἴσθηση τῆς καρδίας, ἀνάσταση ἀπό
τήν ἁμαρτία καί ἀληθινή χαρά, εἰρή-
νη, πραότητα, μακροθυμία, ἀγάπη.
Μετάνοια εἶναι νά ἔλθουμε «εἰς ἑαυ-
τόν», νά ἀνανήψουμε ἀπό τόν λή-
θαργο καί νά κλαύσουμε καρδιακά,
ταπεινά γιατί ἀπό μόνοι μας φύγαμε
«εἰς χώραν μακράν» τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ. Πρῶτα ἐμεῖς διχοτομηθήκαμε,
πρῶτα ἐμεῖς ἀδικήσαμε τούς ἀδελφούς
μας, πρῶτα ἐμεῖς σκοτώσαμε τούς
ἀδελφούς μας, πρῶτα ἐμεῖς ἁμαρτή-
σαμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ Πατέρα. Κι
ὅλα αὐτά τά κάναμε, ἔχοντας μέσα
στίς φλέβες μας αἷμα ἁγίων, πού πάνω
σ’ αὐτά τά χώματα μαρτύρησε - μέ
τρόπο ἑλληνικό - Χριστόν σαρκω-
θέντα, σταυρωθέντα καί ἀναστάντα.

Ὅταν μετανοήσουμε γνήσια καί

ἀληθινά, τότε θά πενθήσουμε γιά
ὅλες μας  τίς ἁμαρτίες, τίς μεγάλες καί
τίς μικρές. Θά πενθήσουμε γιά ὅσα κά-
ναμε συνειδητά, καί γιά ὅσα κάναμε ἐξ
ἀγνοίας. Θά πενθήσουμε καί γιά ὅσα
καλά μπορούσαμε νά κάνουμε, ἀλλά
δέν τά κάναμε. Θά πενθήσουμε καί γιά
ὅσα καλά εἴχαμε εὐθύνη νά κάνουμε
– ἔχοντας αἷμα Χριστοῦ στίς φλέβες
μας-, ἀλλά δέν τά κάναμε. Καί τέλος,
θά πενθήσουμε ὄχι μόνο γιά τίς δικές
μας ἁμαρτίες, ἀλλά καί γιά τίς ἁμαρ-
τίες τῶν ἄλλων5, τίς ἁμαρτίες ὅλων
τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμα καί γιά τίς
ἁμαρτίες τῶν Τούρκων. Γιατί χρει-
άζεται νά πενθήσουμε καί γι’ αὐτές...

Ὅταν θά γευτοῦμε ἀληθινό πένθος
καί γνήσια μετάνοια, τότε θά γνωρί-
σουμε τί σημαίνει ἐγρήγορση καί ἑτοι-
μότητα. Ἀπό τήν ἐγρήγορση θά φθά-
σουμε στήν προσευχή, τήν ἀληθινή
προσευχή τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ,
ὅπου τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κράζει
μέσα στίς καρδιές μας «ἀββᾶ ὁ Πα-
τήρ». Ἀπό τήν ἀληθινή προσευχή,
θά φθάσουμε στήν ἀληθινή συγχώ-
ρηση τοῦ ἑαυτοῦ μας μέ τόν Θεό Πα-
τέρα, τοῦ ἑαυτοῦ μας μέ τούς οἰκείους,
τοῦ ἑαυτοῦ μας μέ τόν κόσμο ὅλο,
ἀκόμη καί μέ τούς Τούρκους. Κι ἀπό
τή συγχώρηση, θά φθάσουμε στήν
ἀληθινή καί τέλεια ἀγάπη, ἡ ὁποία «οὐ
χαίρει ἐπί τῇ ἀδικία, συγχαίρει δέ τῇ
ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα πιστεύει,

5 Βλ. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου,
Πεντηκοντακέφαλον, 19, 7, στ. 4-15, Συγ-
γράµµατα, σ. 281.

Λάπηθος, Ἁγία Ἀναστασία, 
Ἀδαμάντιου Διαμαντῆ, Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ.
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πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει, ...οὐδέ-
ποτε ἐκπίπτει» (Α΄ Κορ. ιγ΄, 6-8). Καί
τότε, θά γευτοῦμε ἀληθινή ἀνάσταση
τοῦ προσώπου μας καί τοῦ τόπου
μας. Μέσῳ τῆς μετάνοιας, τῆς ἐγρή-
γορσης, τῆς προσευχῆς, τῆς συγχώ-
ρησης καί τῆς ἀγάπης θά γίνουν οἱ
πνευματικές βάσεις πού θά ἐλευθε-
ρώσουν τήν Κύπρο, κατά τόν λόγο τοῦ
ἁγίου Παϊσίου6.

Μαζί μέ τόν λόγο τοῦ Καππαδόκη
ἀσκητῆ, ἀξίζει νά ἀκούσουμε καί τή
μαρτυρική φωνή τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ: «Ψυχή καί Χριστός σᾶς
χρειάζεται». Ψυχή ζωντανή εἶναι ἡ
ψυχή ἡ μετανοημένη, ἡ προσευχόμε-
νη, ἡ ὑπομένουσα, ἀναστημένη ἀπό
τήν παρουσία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τήν ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί τήν κοι-
νωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Χωρίς
ἀνάσταση, χωρίς Χριστό ἡ ψυχή δέν
ἀναπαύεται. Γι’ αὐτό καί μᾶς προτρέ-
πει μία ἄλλη φωνή, ὁσιακή, ἔγκλειστη:
«κἀγῶ τήν θείαν κοινωνίαν προέτρεψα
θαρρικῶς, ἵνα καί ἐν τῷ νῦν καί ἐν τῷ
μέλλοντι αἰώνι μένῃς ἐν τῷ Χριστῷ καί

ὁ Χριστός μετά σου»7. Καλούμαστε νά
μετέχουμε συχνά τῶν θείων Μυστη-
ρίων καί μάλιστα ἀξίως «διά τῆς
θερμῆς μετανοίας σου καί σέ δέχεται
Θεός, ὡς Θεός τῶν μετανοούντων»8.

Μετάνοια, ἑπομένως, γιά νά ἀνα-
στηθεῖ προσωπικά ὁ καθένας μας καί
ὁ τόπος μας. Μετάνοια βαθιά, ἔντο-
νη, θερμή, γιά νά ζεσταθοῦν καί πάλι
οἱ καρδιές μας μέ τήν Ἀγάπη. Μετά-
νοια, μέχρι πού ὁ ἀληθινός Θεός, ὁ
γλυκύτατος Χριστός, ἀνατείλει στίς
καρδιές μας καί μᾶς διδάξει νά προ-
σευχόμαστε: 

6 Ρωτήθηκε ὁ Γέροντας (Ἅγιος Παΐσιος)
πότε θά ἐλευθερωθεῖ ἡ Κύπρος καί ἀπάν-
τησε: «Ἡ Κύπρος θά ἐλευθερωθεῖ, ὅταν
µετανοήσουν οἱ Κύπριοι. Νά κάνετε
πνευµατικές βάσεις, γιά νά διώξουν τίς
βάσεις τῶν Τούρκων, τῶν Ἄγγλων καί
τῶν Ἀµερικάνων». Ἔβλεπε δηλαδή τό Κυ-
πριακό ὡς πνευµατικό θέµα, ὄχι ὡς
ἐθνικό ἤ πολιτικό καί ὅτι ἡ λύση του θά
προέλθει ἀπό τή µετάνοια τοῦ λαοῦ καί
τήν προσευχή. Ἱεροµονάχου Ἰσαάκ, Βίος
Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἅγιον
Ὄρος 2004, σ. 700.

7 Ἁγίου Νεοφύτου του Ἐγκλείστου, Βίβλος
τῶν Κατηχήσεων, 4, 203-205, Συγγράµ-
µατα, σ. 218.
8 Ὅ.π.

Πάτερ ἡμῶν
ὁ ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω 

τό ὄνομά σου·
ἐλθέτω

ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω 

τό θέλημά σου·
ὡς ἐν οὐρανῷ

καί ἐπί τῆς γῆς...

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:
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«Ἡ Ρωμιοσύνη ἔν φυλή συνότζαιρη τοῦ κόσμου!
Κ α ν έ ν α ς   δ έ ν   ε ύρ έ θ η κ ε   γ ιά νά τήν ἠξ ι λ ε ί ψ ε ι !

Κ Α Ν Ε Ν Α Σ !
Γιατί σσιέπει τήν πού τά ‘ψή ὁ Θεός μου!

Ἡ Ρωμιοσύνη ἐννά χαθεῖ ὄντας ὁ κόσμος λείψη!»

Σ έ ἕνα κείμενο μέ τίτλο «οἱ Ἀρε-
τές τοῦ λαοῦ μας», δέ θά
μποροῦσε νομίζω, νά ξεκινήσει

ἀλλιῶς ἐκτός ἀπό τήν περήφανη
ἀπάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυ-
πριανοῦ πρός τόν Τοῦρκο διοικητή
Κουτσιούκ Μεχμέτ, ὅπως αὐτή πε-
ριγράφεται στό ποιῆμα τοῦ ποιητῆ
Βασίλη Μιχαηλίδη: «Ἡ 9η Ἰουλίου». 

Στή λακωνική ἀπάντηση στό ποί-
ημα δεσπόζει ἡ λέξη Ρωμιοσύνη! Ψά-
χνοντας τήν ἑρμηνεία τῆς λέξης
«Ρωμιοσύνη», θά κάνω μιά βουτιά
στήν ἱστορική μνήμη καί θά σταμα-
τήσω κάπου ἐκεῖ στό 330 μ.Χ.
ὅταν μεταφέρεται ἡ πρωτεύουσα τῆς
Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας ἀπό τή
Ρώμη στήν Κωνσταντινούπολη, ἀπό
τόν Μεγάλο Κωνσταντῖνο, ἡ αὐτο-

κρατορία γίνεται Χριστιανική καί
ἑλληνική, μέ πλήρη ἐξελληνισμό
ἀπό τόν Ἰουστινιανό καί τόν Ἡρά-
κλειο 6ος – 7ος αἰῶνας μ.Χ. καί ἡ νέα
πρωτεύουσα τῆς νέας Χριστιανικῆς
αὐτοκρατορίας ὀνομάσθηκε ὄχι Κων-
σταντινούπολη, ἀλλά «Νέα Ρώμη»,
διότι ἡ Παλαιά Ρώμη μεταφέρθηκε
ὁλόκληρη στήν ἑλληνική Ἀνατολή. Τό
ὄνομα Κωνσταντινούπολη θά τῆς δο-
θεῖ ταυτόχρονα πρός τιμήν τοῦ
ἰδρυτοῦ της. Στή Β΄ Οἰκουμενική Σύ-
νοδο (380, κανόνας 3) καί στήν Δ΄
(451, καν. 28) λέγεται ρητά, ὅτι «εἰκό-
τως» ἔλαβε ἡ νέα πρωτεύουσα ἴσα
«πρεσβεία» μέ τήν Παλαιά Ρώμη,
«διά τό εἶναι αὐτήν Νέαν Ρώμην». Γι'
αὐτό ὅλοι οἱ αὐτοκράτορες, Ἕλλη-
νες ἐκ καταγωγῆς στή συντριπτική

Δρ. Παναγιώτας Μάμα – Ἀγαπίου
Παιδοψυχιάτρου / Συστημικῆς Θεραπεύτριας Οἰκογένειας - Ὁμάδος
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τους πλειονότητα, ὡς τόν οὐσια-
στικά Νεοέλληνα Κωνσταντῖνο τόν
Παλαιολόγο (+ 1453), θά ὀνομάζον-
ται καί θά αὐτοκαλοῦνται «αὐτο-
κράτορες τῶν Ρωμαίων», ἐνῶ τό ὄνο-
μα τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Νέας Ρώ-
μης καλεῖται «Ρωμανία». Τό ὄνομα
αὐτό ἀναφέρεται ἤδη τόν 4ο αἰῶνα
ἀπό τόν Μ. Ἀθανάσιο. Τό ὄνομα Βυ-
ζάντιο γιά τό κράτος θά ἐμφανισθεῖ
γιά πρώτη φορά σέ Φράγκους συγ-
γραφεῖς - Ἱερώνυμος Βολφ - τό 1562
μ.Χ. Πρίν ἀπό τό ἔτος αὐτό ποτέ δέν
ὀνομάσθηκε ἡ αὐτοκρατορία Βυ-
ζάντιο. Οἱ κάτοικοι τοῦ κράτους ὀνο-
μάζονται Ρωμαῖοι, μολονότι πολιτι-
στικά εἶναι ὅλοι Ἕλληνες καί πνευ-
ματικά Ὀρθόδοξοι. Τό ὄνομα Ρωμαῖος
ἦταν λοιπόν κρατικό, σέ μία αὐτο-
κρατορία πού ἦταν πολιτιστικά
(γλῶσσα, παιδεία) καί ὄχι φυλετικά,
ἀπόλυτα ἑλληνική. Ἐπειδή δέ ἡ
Κωνσταντινούπολη, ἡ Νέα Ρώμη δη-
λαδή, διά τῶν Ἁγίων της ἔγινε προ-
πύργιο τῆς Ὀρθοδοξίας, τό ὄνομα

Ρωμαῖος σημαίνει, τελικά, Ὀρθόδο-
ξος πολίτης τῆς Νέας Ρώμης (Ὄχι
τῆς παλαιᾶς, πού ἔγινε τό κέντρο
τοῦ Παπισμοῦ ἀπό τόν 11ο αἰώνα -
σχίσμα). Τό ὄνομα Ρωμαῖος- Ρωμηός
(Ρωμιός), λοιπόν, φανερώνει τήν
ταύτιση Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας.
Ρωμαῖος σημαίνει τελικά Ὀρθόδοξος
Χριστιανός. Ὡς Ρωμαῖοι - Ρωμιοί οἱ
Ἕλληνες δηλώνουμε τόν σύνδεσμο
τοῦ ἔθνους μας μέ τήν Ὀρθόδοξη,
ἁγιοπατερική παράδοση καί τήν
Ὀρθόδοξη ταυτότητά μας. 

Ἡ Ρωμιοσύνη εἶναι συνδυασμός
τῆς ἱστορικῆς, ἐθνικῆς καί πολιτι-
στικῆς ταυτότητας μαζί μέ τήν
ὀρθόδοξη θρησκευτική πίστη. Ἀπό
τή στιγμή πού ἡ ἀρχαία Ἑλληνική
πολιτιστική κληρονομιά, στήν τέχνη,
τή φιλοσοφία καί τίς ἄλλες
ἐπιστῆμες ‘ἐκχριστιανίστηκε' μέσα
στό Βυζάντιο καί συνεχίστηκε ἀδιά-
σπαστη καί ἀλώβητη μέσα ἀπό τόν
Μεσαίωνα, αὐτό τό ὁποῖο ἀποκα-
λεῖται Ρωμιοσύνη ἀποτελεῖ τόν συν-

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

Ἀνέμισμα - Ἀρβάλισμα, Μιχάλη Κάσιαλου Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ.
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δετικό κρίκο τοῦ σημερινοῦ ἑλληνι-
σμοῦ μέ τούς ἀρχαίους, πρό Χριστοῦ,
προγόνους του.

Ἡ Ρωμιοσύνη εἶναι οὐσιαστικά τό
σύνολο τῶν στοιχείων ἐκείνων τῆς
ἑλληνικῆς παράδοσης, ἡ ὁποία ἔχει
ἄρρηκτα συνδεθεῖ καί ταυτιστεῖ μέ
τή χριστιανική πίστη, οὕτως ὥστε νά
μιλᾶμε σήμερα γιά ἑλληνο-χριστια-
νική παράδοση χωρίς νά μποροῦμε
νά νοήσουμε κάτι τό ἑλληνικό τό
ὁποῖο ταυτόχρονα νά μήν εἶναι καί
χριστιανικό.

Μέσα λοιπόν ἀπό τούς θεμέλιους
λίθους τῆς Ρωμιοσύνης: τήν ἑλληνι-
κή παράδοση καί τήν ὀρθόδοξη πί-
στη καί λατρεία ξεπηδοῦν οἱ ἀρετές
τοῦ λαοῦ μας!

Ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης, ὁ ποιητής
τοῦ Αἰγαίου καί κάτοχός του Νόμ-
πελ Λογοτεχνίας τό 1979, ἀναφέρει
χαρακτηριστικά: «Ἐάν ἀποσυνθέσεις
τήν Ἑλλάδα, στό τέλος θά δεῖς νά
σοῦ ἀπομένουν μία ἐλιά, ἕνα ἀμπέ-
λι κι ἕνα καράβι. Πού σημαίνει: μέ
ἄλλα τόσα τήν ξαναφτιάχνεις». Μέ
ὅλο τόν σεβασμό στό Μεγάλο αὐτό
ποιητή, θά συμπληρώσω τό ἑξῆς:

Ἄς ψηλαφίσουμε τώρα τί σημαί-
νει ἡ κάθε λέξη ἀπό τό πιό πάνω
καί πῶς αὐτό συνδέεται μέ τό θέμα
μας, πού εἶναι οἱ ἀρετές τοῦ λαοῦ
μας… 

Ἐλιά, πολύτιμο κι ἀγαπημένο
δέντρο τῶν Ἑλλήνων συνδεδεμένο μέ
τήν μακραίωνη ἱστορία τους ἀπό τόν
καιρό τοῦ Ὁμήρου καί τοῦ ἀρχαι-
οελληνικοῦ πολιτισμοῦ μέχρι σήμε-
ρα. Ὅπου κι ἄν τό συναντήσουμε,
εἴτε στήν ἑλληνική μυθολογία, εἴτε
στή σύγχρονη λογοτεχνία, εἴτε στή
ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει πάντα
τόν ἴδιο συμβολισμό: σύμβολο σο-
φίας, δύναμης, ἀγωνιστικότητος,
καρποφορίας, ἐργατικότητας, αἰωνό-
βιας ὑπομονῆς, ἀλλά καί διάθεσης
γιά εἰρήνη. Τό γεγονός ὅτι ἀγαπή-
θηκε, τιμήθηκε, ἀλλά καί τραγου-
δήθηκε ὅσο κανένα ἄλλο δέντρο ἀπό
τόν ἑλληνικό λαό εἶναι ἀκριβῶς γι’
αὐτό: διότι νιώθει ὅτι τοῦ μοιάζει, ὅτι
καθρεφτίζει τήν ἰδιοσυγκρασία του
καί ὑπογραμμίζει τίς ἀρετές του!  Ἡ
θεά τῆς σοφίας Ἀθηνᾶ, ἀφοῦ κέρ-
δισε στή διαμάχη μέ τόν Ποσειδῶνα,
ἔδωσε ὄχι μόνο τό ὄνομά της στήν
πόλη τῆς Ἀθήνας, ἀλλά καί τήν
πρώτη ἥμερη ἐλιά γεμάτη ἄνθη καί
καρπούς, μετά ἀπό χτύπημα τοῦ δό-
ρατός της στόν ἱερό βράχο. Τά κλα-
διά της ἔγιναν στεφάνια γιά νά στε-
φανώνουν τούς νικητές τῶν Ὀλυμ-
πιακῶν ἀγώνων καί ὁ πολύτιμος χυ-
μός τῶν καρπῶν της, τό ἐλαιόλαδο,
ἦταν τό βραβεῖο γιά τούς νικητές τῶν

Ἄν ἀποσυνδέσεις τή
Ρωμιοσύνη, θά δεῖς νά
σοῦ ἀπομένουν μία ἐλιά,
ἕνα ἀμπέλι, ἕνα καράβι
καί ἕνα καμπαναριό, πού
σημαίνει μέ ἄλλα τόσα
τήν ξαναφτιάχνεις!

Ἅγιος Μάμας, Μόρφου (Κωνσταντίνου Χαραλάμπους)
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περίφημων Παναθηναϊκῶν Ἀγώνων
πού γίνονταν πρός τιμή τῆς θεᾶς
Ἀθηνᾶς, ὡς ἐπιβράβευση τοῦ εὖ
ἀγωνίζεσθαι.  

Ὁ Κωστής Παλαμᾶς, ἕνας ση-
μαντικός ἐκφραστής τῆς ἑλληνικῆς
ποίησης ἐμπνέεται ἀπό τήν ἐλιά καί
ἀποτυπώνει μέ ἔμμετρο τρόπο ὅλα
τά πιό πάνω:

«Ὅπου κι ἄν λάχω κατοικία 
δέν μ’ ἀπολείπουν οἱ καρποί, 
ὡς τά βαθιά μου γηρατειά 
δέν βρίσκω στή δουλειά ντροπή. 
Ἐδῶ στόν ἴσκιο μου ἀπό κάτω, 
ἦρθε ὁ Χριστός ν’ ἀναπαυθῆ 
κι ἀκούστηκε ἡ γλυκιά λαλιά του, 
λίγο προτοῦ νά σταυρωθῆ.
Εἶμαι ἡ ἐλιά ἡ τιμημένη».

Ὁ λαός μας ἐργατικός, γεμάτος
ἀγωνιστικό φρόνημα ἀναγεννήθηκε
μέσα ἀπό τίς στάχτες του πολλές
φορές, ἐνῶ ὑπομονετικά ἀντιμετώ-
πιζε κάθε δύσκολη καμπή τοῦ βίου
του, ἀντιστεκόμενος σέ κάθε εἴδους
ἀντιξοότητες, ὅπως ἀκριβῶς καί ἡ
ἐλιά. 

Ἄς δοῦμε τώρα τί συμβολίζει τό
ἀμπέλι. Ξεκινώντας ἀπό τή μυθο-
λογία, ὁ Διόνυσος ἦταν προστάτης
τῶν ἀμπελιῶν, ὑπογραμμίζοντας οἱ
ἀρχαῖοι Ἕλληνες μέσα ἀπό τόν
μῦθο, ἕνα χαρακτηριστικό τοῦ λαοῦ
μας: τήν εὐχαριστηριακή διάθεση τοῦ
Ἕλληνα. Ὁ λαός μας ἔχει ἀρχοντιά
καί ἡ ἰδιοσυγκρασία του εἶναι ξένη
πρός τή μιζέρια. Στόν πόλεμο πάει;
Τραγουδάει! Ἀκόμα κι ὅταν πενθεῖ,
τραγουδάει τόν πόνο του καί φτιά-
χνει μοιρολόγια! Ἔχει τήν ἱκανότη-

τα νά χαίρεται μέ τά ἁπλά καί κα-
θημερινά, νά χαίρεται ἀκόμα καί στά
δύσκολα! Ἄς τό δοῦμε διαχρονικά
αὐτό, ξεκινώντας ἀπό τούς παιᾶνες,
τούς εὐχαριστήριους ὕμνους πρός
τούς θεούς, ὅπου μέ τό πέρασμα τῶν
χρόνων πῆραν διάφορες μορφές:
ἐμβατήρια, ἐπινίκιοι ὕμνοι, γαμήλια
τραγούδια κ.λπ.

Παιᾶνα ἔψελναν οἱ Ἕλληνες πρίν
ἀπ' τή ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνας
τραγουδώντας: «Ὤ, παῖδες Ἑλλήνων,
ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ’, ἐλευθε-
ρούτε δέ παίδας, γυναίκας, θεῶν τέ
πατρῴων ἔδη, θήκας τέ προγόνων
νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών». Χόρευαν
τσάμικο οἱ ὁπλαρχηγοί τοῦ 1821 πρίν
μποῦνε στή μάχη, ἐνῶ ἐμψυχωτικά
ἐμβατήρια τραγουδοῦσε ἡ Σοφία
Βέμπο στό ἔπος τοῦ σαράντα, κα-
λώντας τούς στρατιῶτες νά ὁδεύ-
σουν «μέ τό χαμόγελο στά χείλη».
Ἀκόμη καί ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος,
εὐχαριστήριος ὕμνος ἦταν μετά τήν
προστασία τῆς Βασιλεύουσας ἀπό
τή Θεοτόκο. Ἀλλά καί τό «Θά
πάρω μία ἀνηφοριά» τοῦ ἥρωα μα-
θητῆ Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, δέν
μπορεῖ νά ὀνομαστεῖ κάτι λιγότερο
ἀπό ἕνα σύγχρονο παιᾶνα – ὕμνο
πρός τό Ὑπέρτατο Ἀγαθό τῆς Ἐλευ-
θερίας, λίγο πρίν κατευθυνθεῖ στήν
ἀγχόνη. Διαφορετικές ἐκδηλώσεις
κάθε φορά πού κρύβουν ὅμως ὅλες
αὐτή τήν ἀρετή τῆς εὐχαριστη-
ριακῆς διάθεσης σέ ὅλα καί γιά ὅλα.
Αὐτή λοιπόν ἡ ἀρετή τῆς εὐχαρι-
στηριακῆς διάθεσης τοῦ λαοῦ μας,
μετουσιώνεται σέ ὕψιστη χαρά,
κάθε φορά πού ἑνωνόμαστε μαζί μέ
τόν Χριστό στό Μυστήριο τῆς Θεί-
ας Εὐχαριστίας, ὅπου πιά ὁ οἶνος

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:
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τῆς ἀμπέλου μεταβάλλεται σέ αἷμα
Χριστοῦ, διά τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος, γιά νά μείνουμε πλέ-
ον ἑνωμένοι μέ τήν Ἄμπελο τήν ἀλη-
θινή, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν
Ἐκκλησία.

Ἡ Τρίτη λέξη εἶναι τό καράβι καί
συμβολίζει τή φιλομάθεια, τήν ἀνα-
ζήτηση τῆς Ἐλευθερίας, τήν ἀδού-
λωτη ψυχή τοῦ Ἕλληνα, ἀλλά καί
τό ἄνοιγμα τῶν ἀνθρώπων τοῦ
λαοῦ μας πρός τόν κόσμο καί κατ’
ἐπέκταση τήν ἀποδοχή καί τόν σε-
βασμό τῶν ἄλλων ὡς ξεχωριστά πρό-
σωπα ἀπό μᾶς, ἀρετές πού τίς ἔχου-
με κι αὐτές βαθειά ριζωμένες στήν
ταυτότητά μας. Ἄλλωστε καράβι
στόλιζαν μέχρι πρίν μερικά χρόνια οἱ
Ἕλληνες τά Χριστούγεννα, θέλοντας
νά συμβολίσουν μέ τόν τρόπο αὐτό

τήν καινούργια πλεύση τοῦ ἀνθρώ-
που στή ζωή, μετά τή γέννηση τοῦ
Χριστοῦ.

Πρίν τελειώσω αὐτή τήν πολύ
σύντομη ἀναφορά στίς ἀρετές τοῦ
λαοῦ μας θά δώσω δύο παραδείγ-
ματα. Τό πρῶτο ἔχει νά κάνει μέ τό
πῶς ἡ φιλομάθεια, ἡ φιλοξενία, ἡ δη-
μιουργικότητα καί ἡ ἐργατικότητα
τοῦ λαοῦ μας μπορεῖ νά «κατακτή-
σει» τόν κόσμο καί νά ἕλξει τό θαυ-
μασμό! Ὅταν ὁ Λεονάρντο Ντά
Βίντσι ἐπισκέπτεται τήν Κύπρο,
ἀνάμεσα σέ ἄλλους προορισμούς
ἐπισκέφτηκε καί τά Λεύκαρα. Στήν
ἐπίσκεψή του αὐτή λοιπόν, πῆρε
μαζί του στήν Ἰταλία ἕνα τραπεζο-
μάντηλο μέ λευκαρίτικο κέντημα, τό
ὁποῖο δώρισε στόν Καθεδρικό Ναό
Duomo τοῦ Μιλάνου. Τό κέντημα
ὑπάρχει ἀκόμη ἐκεῖ. Μάλιστα, τό
1986 ὁ δῆμος τοῦ Μιλάνου τίμησε
τόν δῆμο Λευκάρων προσκαλώντας
ἐπίσημα τό δημοτικό συμβούλιο μέ
τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῶν 500
χρόνων ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ντά
Βίντσι στά Λεύκαρα. Ἦταν τόσο με-
γάλος ὁ θαυμασμός του γιά τά
λευκαρίτικα κεντήματα, ὅπου δα-
νείστηκε γιά σχέδιο στό τραπεζο-
μάντηλο στόν περίφημο πίνακά του
«Μυστικός Δεῖπνος», σχέδιο ἀπό

Οἱ Ἕλληνες δέν
κατέκτη σαν τόν κό-
σμο μέ τά ὅπλα! Τόν
κατέ κτησαν ὅμως μέ
τό πνεῦμα τους!

Οἱ Λεύκες τῆς Λαπήθου, Ἀδαμάντιου Διαμαντῆ
Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ.
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λευκαρίτικο κέντημα(!), ἐνῶ ἀκόμη
καί σήμερα τό συγκεκριμένο σχέδιο
κεντήματος ὀνομάζεται Da Vinci. 

Τό δεύτερο περιστατικό εἶναι ἕνα
γράμμα τοῦ ἀπαγχονισθέντος Ἀν -
δρέα Παναγίδη, πρός τή γυναῖκα του
καί τά παιδιά του λίγο πρίν ὁδηγη-
θεῖ στήν ἀγχόνη, προῖκα ὄχι μόνο γιά
τήν οἰκογένειά του, ἀλλά καί γιά
ὅλους μας. Τό γράμμα εἶναι διαπο-
τισμένο ἀπό ἀγωνιστικότητα, θάρρος
ἀλλά καί ἐλπίδα πού ἀποπνέει ἡ
χαρά τῆς Ἀναστάσεως γιά τό ὅτι ἡ
ζωή συνεχίζεται καί μετά τόν θάνα-
το, καθώς ἐπίσης καί ἡ εὐχαριστη-
ριακή διάθεση γιά τά ἁπλά πράγ-
ματα, ὅπως ἕνα χαμόγελο, ἡ ἀξία τῆς
οἰκογένειας κ.λπ.

«Ἀξιολάτρευτά μου παιδιά, πο-
λυαγαπημένη μου γυναῖκα, χαίρετε.
Αὐτήν τήν στιγμήν πού σᾶς γράφω
εἶναι Τρίτη, 10 ἡ ὥρα βράδυ. Ἀκριβῶς
πρίν τρία λεπτά μᾶς εἰδοποίησαν ὅτι
χαράματα τῆς Παρασκευῆς 21.9.1956,
θά ἐκτελεσθοῦμε. Ἴσως, ὅταν δια-
βάζετε αὐτό τό γράμμα, ἐγώ νά μήν
ὑπάρχω ἀναμεταξύ στούς ζωντανούς.
Λατρευτά μου παιδιά, σᾶς ἀφήνω
γιά πάντα, στήν τόσο νεαρή μου ἡλι-
κία. Στά 22 μου χρόνια πεθαίνω γιά
χάρη μιᾶς μεγάλης ἰδέας. Σᾶς εὔχο-
μαι, ἀγαπημένα μου παιδιά, νά
γινῆτε καλοί Χριστιανοί καί καλοί
Ἕλληνες Κύπριοι. Ἀκολουθῆστε
πάντα τόν δρόμο τῆς ἀρετῆς. Νά
εἶσθε πάντα βέβαιοι ὅτι σᾶς ἀγά-
πησα τόσο θερμά καί μέ μία ἀπέ-
ραντη πατρική ἀγάπη. Ἀλλά δυ-
στυχῶς σᾶς ἀφήνω, χωρίς νά σᾶς δῶ
νά μεγαλώνετε, ὅπως τό ὀνειρευό-
μουν… …Κι ἐσύ, πολυαγαπημένη μου
Γιαννούλα, σοῦ ζητῶ γιά τελευταία
χάρη νά περνᾶς καλά μέ τά παιδιά

μας. Ἀγάπα τα θερμά, τόσο πολύ,
καί γιά μένα. Καί ἐγώ ἀπό ψηλά θά
σᾶς στέλλω τίς πιό θερμές μου εὐχές.
Καί νά σεβαστεῖς καί τό δικό μου
ὄνομα. Βλέπεις ὅτι ἡ μοῖρα θέλησε
νά μᾶς πικράνει στά πρῶτα χρόνια
τοῦ γάμου μας. Αὐτή τή στιγμή πού
σοῦ γράφω, ἕνα χαμόγελο γλυκύ
στολίζει τά χείλη μου, γιατί εἶμαι
εὐτυχισμένος πού ἀφήνω τά παιδιά
μου σέ μία καλή μητέρα. Ἡ ψυχή μου
εἶναι γεμάτη μία ἀληθινή χαρά, για-
τί εἶμαι ὑπερήφανος γιά σένα. Μή
δώσεις καμιά ματιά στό παρελθόν,
ἀλλά κοίταζε τό παρόν. Σοῦ ζητῶ
συγγνώμη καί συγχώρεση γιά ὅ,τι
σοῦ ἔφταιξα Γιαννούλα. …Ἔχετε
γεια, μιά καί γιά πάντα, ἀγαπημένες
μου ὑπάρξεις. Μέ φιλιά καί ἀγάπη,
ὁ σύζυγός σου καί ὁ ἀγαπητός σας
πατέρας Ἀνδρέας Παναγίδης».

Κλείνοντας, θά ἀναφερθῶ στήν
πρός Γαλάτας ἐπιστολή τοῦ Ἀπ.
Παύλου, ὅπου στό κεφ. 5, στ. 22-26,
ἀναφέρεται στούς καρπούς τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος: «Ὁ δέ καρπός τοῦ
Πνεύματος ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρή-
νη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθω-
σύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια·
κατά τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος».
Ἄν ἐγκύψουμε στήν ἑλληνορθόδοξη
παράδοσή μας, ἔτσι ὅπως αὐτή
διαμορφώθηκε στή μακραίωνη ἱστο-
ρία μας, τότε θά δοῦμε ὅτι στήν ταυ-
τότητά μας ὑπάρχουν ἀρετές πού ἄν
τίς χρησιμοποιήσουμε σωστά καί δη-
μιουργικά, μετουσιώνοντάς τες μέσα
στήν Ὀρθοδοξία μας, θά μποροῦμε
νά κερδίσουμε τούς καρπούς, πού ὁ
Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος
ἀναφέρει: τούς καρπούς τοῦ Πνεύ-
ματος. 

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΟΡΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

Ἀρχιμ. Γρηγορίου Μουσουρούλη

(Ἰακώβου ε,´  10– 20)

«10 Ὑπόδειγμα λάβετε, ἀδελφοί μου, τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς
μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι Κυρίου. 11
ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομένοντας· τὴν ὑπομονὴν  Ἰὼβ ἠκού-
σατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύ-
ριος καὶ οἰκτίρμων. 12 Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ
ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον·
ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ οὒ οὒ, ἵνα μὴ εἰς ὑπόκρισιν πέ-
σητε. 13 Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω· εὐθυμεῖ τις; ψαλ-
λέτω. 14 ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέ-
ρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν ἀλείψαν-
τες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· 15 καὶ ἡ εὐχὴ τῆς
πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρ-
τίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. 16 ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις
τὰ παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ
ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. 17  Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοι-
οπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ
ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ· 18 καὶ πά-
λιν προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκε καὶ ἡ γῆ ἐβλάστη-
σε τὸν καρπὸν αὐτῆς. 19  Ἀδελφοί, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ
τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, 20 γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπι-
στρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ θα-
νάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν».

* * *
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Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Ο
Προφήτης Ἠλίας, τοῦ ὁποί-
ου τὴ μνήμη ἑορτάζουμε
στὶς 20 Ἰουλίου, εἶναι ὁ

Προφήτης τὸν ὁποῖο ἰδιαίτερα
ἀγαποῦν, σέβονται καὶ τιμοῦν οἱ
χριστιανοί. Καὶ τοῦτο διότι ἡ ἐπί-
δρασή του στὸν λαό, τὰ χρόνια
ποὺ ζοῦσε πάνω στὴ γῆ, ἦταν
πολὺ μεγάλη. Ἔζησε τότε ποὺ
βασιλιὰς τοῦ Ἰσραὴλ ἦταν ὁ
Ἀχαάβ, ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος εἶχε
ἀποστατήσει ἀπὸ τὴν πίστη στὸν
Θεὸ τῶν πατέρων του καὶ μαζὶ
μὲ τὴν ἀσεβῆ γυναίκα του, τὴ βα-
σίλισσα Ἰεζάβελ, ἐξωθοῦσε τὸν
λαὸ στὴ λατρεία τῶν εἰδώλων.
Στὰ χρόνια τῶν ἀσεβῶν αὐτῶν
βασιλέων  ἡ εἰδωλολατρεία καὶ
ἡ ἠθικὴ ἐξαθλίωση εἶχε κατα-
κλύσει τὴν περιοχὴ τῆς Σαμα-
ρείας.

Τότε ἀκριβῶς ὁ Προφήτης
ὕψωσε φωνὴ διαμαρτυρίας.
Ἤλεγξε μὲ δριμύτητα τοὺς ἀσε-
βεῖς βασιλεῖς καὶ κατέβαλε κάθε
δυνατὴ προσπάθεια νὰ ἐπανα-
φέρει τὸν ἀποστατημένο λαὸ
στὴν ὀρθὴ πίστη καὶ ζωή. Τὸ σύν-
θημά του ἦταν: ἐπάνοδος στὴν
ὀρθὴ πίστη καὶ τὴ λατρεία τοῦ
μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐξόρ-
μησή του αὐτὴ στὸν μεγάλο καὶ
ἄνισο ἀγώνα τοῦ ἐστοίχισε πολύ.

Γεύτηκε πολλὲς πίκρες, διώχθη-
κε καὶ ἀναγκάστηκε νὰ τρέχει
στὶς ἐρήμους, στὰ βουνὰ καὶ τὶς
χαράδρες, νὰ μένει νηστικὸς ἐπὶ
πολλὲς ἡμέρες, ἤ νὰ τροφοδο-
τεῖται ἀπὸ τὸν οὐρανὸ μὲ κρέας
ποὺ τοῦ ἔφερναν οἱ κόρακες ἤ μὲ
τροφὴ ποὺ τοῦ ἑτοίμαζαν οἱ
ἄγγελοι.

Ἄνθρωπος θερμῆς ἀγάπης καὶ
ὁλοκληρωτικῆς ἀφοσίωσης στὸν
Θεό, ἄνθρωπος τοῦ ὁποίου ἡ
καρδιὰ φλεγόταν ἀπὸ ἔνθεο ζῆλο
γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, προκει-
μένου νὰ ἀφυπνισθεῖ ὁ λαὸς
καὶ νὰ συνετισθεῖ, ὥστε νὰ ἐγκα-
ταλείψει τὴν εἰδωλολατρεία στὴν
ὁποία εἶχε παρασυρθεῖ, κατέφυγε
σὲ μιὰ ἐνέργεια ποὺ στὰ δικά
μας μάτια ἴσως φαίνεται σκλη-
ρή, πάνω στὰ πράγματα ὅμως
ἀποδείχθηκε σωτήρια. Προσευ-
χήθηκε θερμὰ στὸν Θεό καὶ ἐζή-
τησε νὰ κλείσουν οἱ οὐρανοί, νὰ
ἐπέλθη τελεία ἀνομβρία καὶ γε-
νικὴ ξηρασία ποὺ κράτησε τριά-
μισυ χρόνια. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ
ἔφερε τὸ ποθούμενο ἀποτέλεσμα,
τὴ μετάνοια καὶ τὴν ἐπιστροφὴ
τοῦ λαοῦ στὴν πίστη τῶν πατέ-
ρων του.

Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ περιστα-
τικὸ οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅρισαν νὰ
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διαβάζεται τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς
τοῦ Ἁγίου, ὡς ἀποστολικὸ ἀνά-
γνωσμα κατὰ τὴ Θεία Λειτουρ-
γία, ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὴν καθο-
λικὴ ἐπιστολὴ τοῦ ἀδελφοθέου
Ἰακώβου, ὅπου γίνεται λόγος
γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ ζηλωτῆ
Προφήτη.

Στὸ κείμενο αὐτὸ ἀρχικὰ γί-
νεται λόγος γιὰ τὴν ὑπομονὴ τῶν
χριστιανῶν στὶς θλίψεις καὶ τὶς
δοκιμασίες τῆς ζωῆς. Γιὰ νὰ μᾶς
ἐνισχύσει στὸν δύσκολο αὐτὸ
ἀγώνα τῆς σωστῆς ἀντιμετώπισης
τῶν θλίψεων καὶ τῶν δοκιμασιῶν,
ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Ἰάκωβος μᾶς
φέρνει σὰν παράδειγμα τοὺς

προφῆτες, οἱ ὁποῖοι ἔδειξαν πολὺ
μεγάλη ὑπομονὴ στὶς θλίψεις,
τοὺς διωγμοὺς καὶ τὶς ταλαιπω-
ρίες ποὺ ὑπέστησαν κατὰ τὴν πε-
ριπετειώδη ζωὴ καὶ δράση τους. 

Οἱ ἅγιοι προφῆτες ἀπεσταλ-
μένοι τοῦ Θεοῦ νὰ κηρύξουν τὸ
θέλημά του ἀνάμεσα στοὺς
ἀνθρώπους, διώχθηκαν, λιθοβο-
λήθηκαν, ὑπέστησαν ἀναρίθμητα
κακά. Πλὴν ὅμως δὲν ὀλιγοψύ-
χησαν. Δὲν ἐγόγγυσαν. Δὲν ἀπελ-
πίσθηκαν. Σ᾽ ὅλες τὶς δύσκολες
περιστάσεις ἔκαμναν ὑπομονὴ.
Ἔδειξαν μεγάλη αὐταπάρνηση
καὶ καρτερία· καὶ στὸ τέλος νι-
κητὲς στεφανώθηκαν ἀπὸ τὸν
ἀγωνοθέτη Κύριο.

Θλίψεις καὶ δοκιμασίες, ἀρρώ-
στιες, φτώχια, θανάτους ἀντιμε-
τωπίζουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στὰ
χρόνια τῆς ζωῆς μας πάνω στὴ
γῆ. Ἄλλος περισσότερες καὶ
ἄλλος λιγότερες. Ἄλλοτε ἔντονες,
σκληρές, βαριὲς δοκιμασίες καὶ
ἄλλοτε ἐλαφρότερες καὶ συντο-
μότερης χρονικῆς διάρκειας. Τότε
λοιπὸν ποὺ βρισκόμαστε στό
«μάτι τοῦ κυκλώνα», ἄς στρέ-
φομε εὐλαβικὰ τὸ βλέμμα στοὺς
ἁγίους Προφῆτες καὶ ὅλους γε-
νικὰ τοὺς ἁγίους μας καὶ νὰ
ζητᾶμε τὴ βοήθειά τους, παίρ-

Προφήτης Ἠλίας,
Σπάραγμα τοιχογραφιῶν 

ἀπό ναό Παναγίας - Ἄσκεια 
Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ
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Ἑρμηνεία Κ.Δ.
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νοντας παράδειγμα ἀπό τὸν δικό
τους ἀγώνα, ἀπὸ τὴ δική τους
ἐγκαρτέρηση.

Στὴ συνέχεια τὸ ἀποστολικὸ
μας ἀνάγνωσμα κάμνει λόγο γιὰ
ἕνα μεγάλο κακὸ ποὺ μαστίζει
κυριολεκτικὰ τὴ ζωὴ τῶν πιστῶν.
Τὸ κακὸ αὐτὸ εἶναι ὁ ὅρκος. Καὶ
αὐτὸ τὸ κακὸ θέλει νὰ ἐξαλείψει
ὁ θεῖος Ἀπόστολος. Γι᾽ αὐτὸ μᾶς
παραγγέλλει νὰ μὴν ὁρκιζόμαστε.
Αὐτὸ ποὺ λένε κάποιοι πιστοὶ
«μὰ τὸν Θεό» ἤ «μὰ τὴν Πανα-
γία» «μὰ τὸν ἕνα, μὰ τὸν ἄλλο
ἅγιο» συνιστᾶ ἁμαρτία. Καὶ στὰ
πιὸ σοβαρὰ ζητήματα νὰ ἀπο-
φεύγουμε τοὺς ὅρκους. Νὰ μᾶς
συνέχει ὁ ἀπόλυτος σεβασμὸς
στὸ πάντιμο ὄνομα τοῦ Ἁγίου
Θεοῦ.

Ἕνα τρίτο θέμα, ποὺ θίγει ἡ
ἀποστολικὴ περικοπὴ τῆς ἑορτῆς
τοῦ Προφήτη Ἠλία, εἶναι τὸ ἱερὸ
μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου. Ὅποι-
ος, λέγει ὁ Ἀπόστολος, πάσχει καὶ
ὑποφέρει ἄς προσεύχεται μὲ πί-
στη καὶ ὑπομονὴ στὸν Θεὸ καὶ ὁ
Θεὸς θὰ τὸν παρηγορήσει καὶ θὰ
τὸν ἐνισχύσει. Ἄν πάλι κάποιος
εἶναι ἄρρωστος, ἄς προσκαλέσει
τοὺς ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας νὰ τε-
λέσουν τὸ Μυστήριο τοῦ Ἁγίου
Εὐχελαίου πρὸς χάριν του καὶ ἡ
εὐχὴ τῶν πιστῶν «σώσει τὸν κά-

μνοντα», τὸν ἄρρωστο ἀδελφό.
Τέλος τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνω-

σμα κάμνει λόγο γιὰ τὴν προ-
σευχὴ καὶ τὴ δύναμή της. Ἐδῶ
εἶναι τώρα ποὺ ὁ Ἀπόστολος
ἀναφέρεται στὴν περίπτωση τοῦ
Προφήτη Ἠλία καὶ στὸ θαῦμα
ποὺ ἀκολούθησε τὴν προσευχή
του. Τέτοια πρέπει νὰ εἶναι καὶ
ἡ δική μας προσευχή. Συχνή,
θερμή, ἐπίμονη καὶ ἰσχυρή. Πίστη
ζωντανὴ καὶ προσευχὴ θερμὴ κά-
μνει θαύματα, ἀλλάζει τὸν ροῦν
τῶν πραγμάτων καὶ σώζει. 

Τέτοια πίστη καὶ τέτοια προ-
σευχὴ ὁδηγεῖ σὲ ἕνα ἄλλο ἐξαι-
ρετικὸ θαῦμα, τὴ σωτηρία τοῦ
ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου. Ἄνθρωποι
εἴμαστε καὶ ὑπάρχει ὁ κίνδυνος
κάποιος ἀδελφός μας νὰ πλανη-
θεῖ καὶ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τὸν
δρόμο τῆς πίστης, τῆς ἀλήθειας
καὶ τῆς ἀρετῆς. Τότε ἀκριβῶς, λέ-
γει ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος, ὁ
πιστὸς χριστιανὸς θὰ τρέξει νὰ
βοηθήσει τὸν ἀδελφό του νὰ ἐπι-
στρέψει στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Τὸ
ἔργο αὐτὸ ἔχει πολύ μεγάλη
ἀξία.

Μὲ τὶς πρεσβεῖες λοιπὸν τοῦ ζη-
λωτῆ Προφήτη Ἠλία ἄς ἀγωνι-
ζόμαστε τὸν ἀγώνα τῆς χριστια-
νικῆς μας τελείωσης.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Πρωτ. Κωνσταντίνου Λ. Κωνσταντίνου
Θεολόγου

(Λουκ.  ι΄, 38-42· ια΄, 27-28)

«38 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην
τινά. Γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἴκον αὐτῆς.
39 Καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ
τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. 40 Ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο
περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή
μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; Εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.
41 Ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ
τυρβάζῃ περὶ πολλά· 42 Ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα
ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ’ αὐτῆς. 27 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν
αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· Μα-
καρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 28 αὐτὸς δὲ
εἶπε· Μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ
φυλάσσοντες αὐτόν.    

* * *

Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, πού
διαβάζεται τή μεγάλη Θεομητορική
γιορτή τοῦ Δεκαπενταυγούστου μᾶς
περιγράφει τά γεγονότα ὅπως  ἔγι-
ναν, στό σπίτι τῆς Μάρθας. Ἡ
Μάρθα ἦταν ἀδελφή του ἀγαπημέ-
νου  φίλου του Χριστοῦ, Λαζάρου.
Ὁ Κύριος συχνά ἐπισκεπτόταν τό
σπίτι αὐτό γιά νά ἀναπαυτεῖ, ἀλλά
καί νά δεῖ τήν ἀγαπημένη σ’ αὐτόν

οἰκογένεια. «Ἡ δέ Μάρθα περιε-
σπάτο περί πολλήν διακονίαν»· ἡ
Μάρθα προσπαθεῖ μέ κάθε τρόπο
σάν καλή οἰκοκυρά νά φροντίσει τόν
ὑψηλό φιλοξενούμενό  της. Αὐτό εἶχε
σάν φυσικό ἀποτέλεσμα νά ἐπιφέ-
ρει σωματική κόπωση, ἀλλά καί
ἀγανάκτηση πρός τήν ἀδελφή της,
Μαρία, πού δέν ἔκανε τίποτα γιά νά
τήν βοηθήσει παρά μόνο καθόταν
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σάν «μαθητριοῦλα» «παρά τούς
πόδας τοῦ  Ἰησοῦ ἤκουε τόν λό-
γον αὐτοῦ».

Ὁ Χριστός ἐπιβραβεύει τή στά-
ση αὐτή τῆς Μαρίας γιατί «τήν
ἀγαθήν μερίδα ἐξελέξατο, ἤτις
οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ’ αὐτῆς»
βρίσκοντας ἔτσι τό ἀληθινό νόημα
τῆς ζωῆς, πού καμιά δύναμη δέ
μπορεῖ νά ἀφαιρέσει ἀπό τήν
καρδιά της. Ἡ διδασκαλία τοῦ Κυ-
ρίου δέν σαγήνευσε μόνο τή Μα-
ρία, ἀλλά καί τό πλῆθος τῶν
ἀνθρώπων πού μαζεύτηκαν γιά νά
δοῦν τόν Χριστό. Αὐτό εἶχε σάν
ἀποτέλεσμα, «γυνή φωνήν ἐκ τοῦ
ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοι-
λία ἡ βαστάσασά σε καί μαστοί
οὓς ἐθήλασας». Κάποια γυναῖκα
σηκώνει φωνή θαυμασμοῦ καί μα-
καρίζει ὡς εὐλογημένη καί εὐτυ-
χισμένη τή μητέρα τοῦ σπουδαίου

αὐτοῦ διδασκάλου. Ἀναφωνεῖ πώς
εὐτυχισμένη πρέπει νά εἶναι ἡ γυ-
ναῖκα πού τόν γέννησε. Μακαρία
γιατί τόν δέχτηκε στά σπλάχνα της
καί μέ τό γάλα της, Τοῦ πρόσφε-
ρε τροφή καί μητρική φροντίδα.

Ἡ φωνή ἐνθουσιασμοῦ τῆς γυ-
ναίκας αὐτῆς, γίνεται διαχρονικά
ἡ ἔκφραση Ἀγάπης ὁλόκληρου
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος
πρός τό πρόσωπο τῆς μητέρας τοῦ
Χριστοῦ. «Πᾶσαι αἱ γενεαί» ὅλες
οἱ γενεές τῶν ἀνθρώπων ἀπό τότε
πού γνώρισαν τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ
καί πίστεψαν πώς εἶναι Θεός Ἀλη-
θινός, τρέφουν αἰσθήματα ἀγάπης
καί θαυμασμοῦ γιά τή μητέρα Του.
Ὑποκλίνονται σ’ αὐτήν, ἀφοῦ ὁ δυ-
νατός Θεός κατά τή σύλληψη καί
τή γέννησή Του, ἔκανε μεγάλα καί
θαυμαστά. «Ἐποίησέ μοι μεγαλεία
ὁ δυνατός» ὅπως καί ἡ ἴδια τα-
πεινά ὁμολογεῖ. Αὐτός ὁ παντο-
δύναμος Θεός μέσα ἀπό τά ἁγνά
καί παρθενικά της αἵματα ξανα-
δημιουργεῖ. Ἐκεῖνος πού μέσα
στόν παράδεισο ἔπλασε τόν Ἀδάμ,
τώρα στή μήτρα τῆς Παρθένου «ἐκ
Πνεύματος Ἁγίου» δημιουργεῖ
σάρκα γιά τόν ἑαυτό Του. Αὐτή τή
φορά δέν παίρνει χῶμα ἀπό τή γῆ.
Ἀλλά μόλις ἀκούγεται ἡ συγκα-
τάθεση τῆς Ἁγνῆς κόρης στή Να-
ζαρέτ «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου· γέ-
νοιτο μοί κατά τό ρῆμά σου» γί-
νεται τό θαῦμα. Μέ τρόπο πού δέ
μπορεῖ νοῦς ἀνθρώπου νά κατα-
λάβει, ὁ Θεός ὡς νέος Ἀδάμ, τέ-
λειος Θεός καί τέλειος Ἄνθρωπος,

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Μονή Χριστοῦ́ Ἀντιφωνητή (Ἠλία Λάμπρου).
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σκήνωσε στή μήτρα της. Ἡ ἴδια γί-
νεται Θεοτόκος. Ἡ μόνη γυναῖκα
πού γέννησε τόν Θεό. «Ὁ ἀχώ-
ρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γα-
στριί; Ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός,
πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός;»
ψάλλει μέ ἱερό δέος ἡ Ἐκκλησία
κατά τή μέρα τῶν Χριστουγέννων.
Θαυμάζει  δηλαδή ὁ ὑμνογράφος
πώς ἔγινε αὐτό καί ὁ ἀχώρητος
Θεός, πού δέν μπορεῖ νά χωρέσει
μέσα σέ ὁλόκληρο τό σύμπαν, χώ-
ρεσε στή μήτρα τῆς μητέρας του.
Ἐκεῖνος πού ὡς Θεός βρίσκεται
πάντοτε μαζί μέ τόν Θεό πατέρα,
κρατεῖται τώρα στή μητρική ἀγκα-
λιά τῆς Θεοτόκου. Καί ἀπό ἐκεί-
νη τή στιγμή ἐπάξια ἀπολαμβάνει
Αὐτή τό Χαῖρε  τῶν πιστῶν, στήν
ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν.
«Χαῖρε, κλῖμαξ ἐπουράνιε, δι’ ἧς
κατέβη ὁ Θεός·» Τῆς ἀπευθύ-
νουμε τό «χαῖρε» γιατί ἔγινε ἡ
σκάλα μέ τήν ὁποία κατέβηκε ὁ
Θεός γιά νά συναντήσει τό ἀνθρώ-
πινο γένος πού βρισκόταν μακριά
Του. Ταυτόχρονα εἶναι ἡ γέφυρα
πού μπορεῖ μέ ἀσφάλεια νά ἀνε-
βάσει κάθε ἄνθρωπο πού θέλει νά
συναντήσει τόν Θεό στή ζωή του.
«Χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα τούς
ἐκ γῆς πρός Οὐρανόν». Μέ βε-
βαιότητα λοιπόν οἱ πιστοί ἀκα-
τάπαυστα παρακαλοῦν «Ὑπερα-
γία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς». Εἴμα-
στε σίγουροι πώς οἱ πρεσβεῖες της
καί ἡ μεσιτεία της πρός τόν Υἱό καί
Θεό της μποροῦν νά ἐπιτελέσουν
τό μεγαλύτερο θαῦμα πού εἶναι ἡ

σωτηρία μας καί ἡ αἰώνια ἕνωσή
μας μέ τόν Θεό.

Αὐτή τήν ξεχωριστή ἀγάπη πρός
τό πρόσωπο τῆς Παναγίας τρέφει
καί ὁ πιστός λαός τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου. Ἀφοῦ ἰδιαίτερα εὐλο-
γήθηκε τό νησί μας, ὅταν μέ θαυ-
μαστό τρόπο ἦρθαν ἀπό τό Βυ-
ζάντιο πολλά εἰκονίσματά της καί
κτιστῆκαν γιά νά τά διαφυλάξουν
πλῆθος μοναστηριῶν, ἀφιερωμένα
στή χάρη Της. Εἰδικά ἀπό τήν
Κωνσταντινούπολη, ἦρθαν οἱ θαυ-
ματουργές εἰκόνες τῆς Παναγίας
τῆς Ἐλεούσας πού βρίσκεται στό
μοναστῆρι τοῦ Κύκκου, καί ἡ
εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μαχαι-
ριώτισσας, πού φυλάσσεται στό
ὁμώνυμο μοναστῆρι της. Αὐτά τά
δύο βασιλομονάστηρα, ἔγιναν μο-

Παναγία Ελεούσα Πάφου 
Βυζαντινό Μουσείο ΙΑΜ.



129ΜΑΪΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ναστικά κέντρα ὅπου φύλαξαν
τήν Ὀρθόδοξη παράδοση. Σέ δύ-
σκολα χρόνια ὅταν  ὁ λαός κινδύ-
νευε νά χάσει τήν πίστη του, καί νά
γίνει ἕρμαιο τῶν διαφόρων κατα-
κτητῶν, μοναχοί ἀπό αὐτά θυσία-
σαν μέ μαρτυρικό τρόπο τή ζωή
τους καί ἔγιναν παράδειγμα πί-
στεως καί ἀγῶνα. Σ’ αὐτά λει-
τούργησαν οἱ πρῶτες ἱερατικές
σχολές ὅπου οἱ ἁπλοί «παπάδες»
τῆς ὑπαίθρου μάθαιναν τή λει-
τουργική πράξη καί παράδοση
γιά νά μπορέσουν νά ποιμάνουν
τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Πρωτοστάτησαν
στήν ἀνέγερση ἐκπαιδευτηρίων,
γιά νά μποροῦν τά Κυπριόπουλα
νά μορφώνονται, καί νά ἐλπίζουν
σέ ἕνα καλύτερο αὔριο. Πρῶτο κτί-
στηκε στή Λευκωσία τό Παγκύπριο
Γυμνάσιο, σέ γῆ τῆς μονῆς Μα-
χαιρά, ἀπέναντι ἀπό τήν Ἱερά
Ἀρχιεπισκοπή, ἀπό τόν Μαχαι-
ριώτη Ἱερομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο
Κυπριανό. Τά γυμνάσια τοῦ «Κύκ-
κου» καί τά τόσα ἄλλα πνευματι-
κά της κέντρα στέκουν ἀδιάψευ-
στοι μάρτυρες αὐτῆς τῆς πολύ-
πλευρης κοινωνικῆς προσφορᾶς. Ὁ
λαός μᾶς δέχτηκε ὅλη αὐτή τή
φροντίδα καί τήν βιώνει σάν
ἔκφραση ἀγάπης τῆς ἴδιας τῆς Μά-
νας Παναγιᾶς. Ἀνταποδίδει μέ
περισσό σεβασμό καί ἐκφράζει
τά αἰσθήματά του μέ γιορτές καί
πανηγύρεις, μέ τάματα καί προ-
σκυνήματα. Οἱ μέρες τοῦ «Δεκα-
πενταυγούστου» εἶναι περίοδος
νηστείας ἀφιερωμένης στή Χάρη

της. Καθημερινά ψάλλονται στούς
ναούς οἱ παρακλητικοί κανόνες καί
μέ ταπείνωση ἐναποθέτουν οἱ πι-
στοί τήν πᾶσα ἐλπίδα τους στή με-
σίτρια πού ἔχουν πρός τόν φιλάν-
θρωπο Θεό. Ἐξομολογοῦνται, καί
προετοιμάζονται, γιά τή μέρα πού
θά γιορτάσουν τήν Κοίμησή Της,
δεχόμενοι στό μυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας, τό σῶμα καί αἷμα τοῦ
Υἱοῦ Της. 

Εἶναι ἀδύνατον ὅμως ἡ μνήμη
μᾶς αὐτές τίς μέρες νά μή στρα-
φεῖ καί σέ ἄλλους χώρους τοῦ τό-
που μας ἀφιερωμένους στήν τιμή
τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Ἐκείνους
πού στέκουν βουβοί, αἰχμάλωτοι
κάτω ἀπό τή μπότα τοῦ ἀλλόθρη-
σκου ξένου κατακτητῆ. Ποῦ δέν
ἔχουν ψάλτη, οὔτε παπά καί τά
παιδιά Της δέ μποροῦν νά ἀνά-
ψουν ἕνα κερί, μήτε νά λειτουρ-
γηθοῦν. Ἐκείνους τούς ναούς Της
πού κατάντησαν χοροδιδασκαλία
καί μουσικά κέντρα νεότητας σάν
τήν Παναγία τοῦ Τράχωνα, τό
προσκύνημα στή παλιά Λευκωσία.
Τούς ναούς πού βεβηλώθηκαν καί
ἔγιναν σταύλοι ἀλόγων  ζώων,
σάν τήν Παναγία τήν Ὑπάτη στούς
πρόποδες τοῦ Πενταδακτύλου,
στόν κατεχόμενο Ἅγιο Ἀμβρόσιο
τῆς Κερύνειας. Τή Μονή τῆς Πα-
ναγίας τῆς Μελανδρίνας, στήν κα-
τεχόμενη Καλογραία, πού καταρ-
ρέει καί ἐρημώνεται. Ποῦ σάν τήν
δεῖς ἀμέσως ἔρχεται στό μυαλό
σου ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος τῆς Με-
γάλης Παρασκευῆς καί ἡ ματωμέ-

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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νη καρδιά τῆς Μάνας Παναγιᾶς
μπροστά στόν Σταυρό: «Τέτρωμαι
δεινῶς καί σπαράττομαι τά σπλά-
χνα, Λόγε, βλέπουσα τήν ἄδικόν
σου σφαγήν, ἔλεγεν ἡ πάναγνος ἐν
κλαυθμῷ».

Χρέος μας εἶναι νά καταλάβου-
με πώς ἔχουμε εὐθύνη γι’ αὐτή τήν
καταστροφή. Τό ἀδελφοκτόνο μῖσος
καί ἡ διχόνια εἶναι πού ἔφεραν τή
συμφορά. Μέ τά πάθη μας φυγα-
δεύσαμε τή θεία χάρη πού μᾶς προ-
στάτευε. Μέ τίς κακίες μας δέσα-
με τά χέρια τῆς Ὑπερμάχου Στρα-
τηγοῦ, καί ἀβοήθητοι ζήσαμε τήν
καταστροφή. Πέρασαν τώρα σα-
ράντα πέντε χρόνια. Σχεδόν μισός
αἰώνας. Οἱ παπποῦδες καί οἱ πα-
τέρες μας διώχτηκαν ἀπό τόν τόπο
τους καί ἄφησαν τά κόκκαλά τους
περιπλανώμενοι σάν ἄλλοι Ἰουδαῖοι
στήν ἔρημο τῆς προσφυγιᾶς. Ἔφυ-
γαν ἀπ’ αὐτή τή ζωή μέ τόν πόνο
καί τήν προσδοκία τῆς ἐπιστροφῆς
στή γενέθλια γῆ, γεμάτοι πίκρα καί
ἀδικία. Καί οἱ νεότεροι πού τότε
ἤμασταν μικρά  παιδιά, τρεμάμε-
να στήν ἀγκαλιά τῆς μάνας μας,
τρομαγμένα ἀπό τούς ἤχους τῶν
βομβαρδιστικῶν καί τούς καπνούς
τοῦ θανάτου, τώρα τί κάνουμε; Κα-
ταλάβαμε τά λάθη καί τά πάθη μας;
Πιστέψαμε πῶς στή βάση του τό
πρόβλημά μας εἶναι πνευματικό;
Μετανοοῦμε, ζητοῦμε πρῶτα τή με-
σιτεία τῆς Μάνας μας τῆς Πανα-
γιᾶς; Τῆς βοήθειας τῶν ἀβοηθήτων;
Ἤ παρά μόνο ἐλπίζουμε καί ἐκλι-
παροῦμε τούς δυνατούς τῆς γῆς;
Πότε θά ξυπνήσουμε ἀπό τόν πνευ-

ματικό λήθαργο, πού μᾶς δέρνει καί
θά καταλάβουμε πώς αὐτοί νοι-
άζονται μόνο γιά τά συμφέροντά
τους; Αὐτοί οἱ ἰσχυροί πολλές φο-
ρές στό διάβα τῆς ἱστορίας, μᾶς
πρόδωσαν καί ὅπλισαν τά χέρια
τῶν πολεμίων μας. Μέ τή δική τους
ἀνοχή οἱ ἀρχαιοκάπηλοι λεηλα-
τοῦσαν τούς ἀνεκτίμητους θησαυ-
ρούς τῆς Παναγίας Κανακαριᾶς,
στό χωριό Λυθράγκωμη τῆς Καρ-
πασίας. Ἔγιναν κλεπταποδόχοι
γιά νά καυχῶνται πώς τά σαλόνια
τους κοσμοῦν βυζαντινές εἰκόνες
καί ψηφιδωτά. Εἶναι αὐτοί πού μέ-
χρι σήμερα ἀπολαμβάνουν συναυ-
λίες κλασσικῆς μουσικῆς στό
Ἀββαεῖο τοῦ Μπέλλαπαϊς χωρίς νά
νοιάζονται πώς γιά ἐμᾶς εἶναι
ἐκκλησία καί χῶρος τιμῆς τῆς Πα-
ναγίας τῆς Ἀσπροφορούσας. Νά τα-
πεινωθοῦμε πρέπει. Νά κλάψουμε
ἐν μετανοῖᾳ καί συντριβή. Σάν δεῖ
ἡ μάνα μας ἡ Παναγιά τό δάκρυ
τῶν παιδιῶν της τότε σίγουρα,
ἄγνωστο τό πῶς, σίγουρα θά μᾶς
παρηγορήσει! Καί τότε ἡ γενεά
ἐκείνη τῶν παιδιῶν Της θά τῆς ψάλ-
λει ὕμνους καί ὠδαῖς πνευματικές. 

Μπέλλαπαϊς (Κωνσταντίνος Χαραλάμπους).
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Ἡ
νῆσος Κύπρος ὑπῆρξε
ἀνέκαθεν ἰδιαίτερα
εὐλογημένη ἀπὸ τὸν

Πανάγαθο Θεό. Στὸ νησί μας, ποὺ
δικαίως χαρακτηρίστηκε «νῆσος
τῶν Ἁγίων», ἀκούστηκε τὸ κήρυγ-
μα τοῦ Εὐαγγελίου ἤδη ἀπὸ τὰ
πρῶτα χρόνια μετὰ τὴν Πεντηκοστή.
Ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὸν λιθοβολισμὸ
τοῦ Πρωτομάρτυρος καὶ Ἀρχιδια-
κόνου Στεφάνου καὶ τὸν διωγμὸ
ποὺ ἐπακολούθησε, πολλοὶ Χρι-
στιανοὶ «διασπαρέντες ἀπὸ τῆς
θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ
διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου
καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες
τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις»
(Πράξ. ια΄, 19). Κάποιοι μάλιστα ἀπὸ
αὐτοὺς τοὺς Χριστιανοὺς ἦσαν

«ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι»
(Πράξ. ια΄, 20). Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύ-
πρου ὑπῆρξε ἐξ ὑπαρχῆς μιὰ ἀδιαμ-
φισβήτητα Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία,
ἀφοῦ ἡ πρώτη ὀργάνωσή της ὀφεί-
λεται στὸν Πρωτοκορυφαῖο Ἀπό-
στολο Παῦλο καὶ στοὺς συνεργάτες
του Ἀποστόλους Βαρνάβα καὶ
Μᾶρκο. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου
εἶχε ἐπίσης τὴ μεγάλη τιμὴ καὶ τὴ
μεγάλη εὐλογία νὰ λάβει ἐπισήμως
τὴν αὐτοκεφαλία της ἀπὸ τὴν Γ΄
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ποὺ συνῆλθε
στὴν Ἔφεσο τὸ 431 μ.Χ., μὲ τὸν
ὄγδοο κανόνα της. Τὸ αὐτοκέφαλο
τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας ἐπανα-
βεβαίωσε ἀργότερα (691 μ.Χ.) καὶ ἡ
Πενθέκτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος μὲ
τὸν τριακοστὸ ἔνατο κανόνα της. 

Ἀπὸ τοὺς τρεῖς προαναφερθέν-

YMNΟΛΟΓΙΑ

Μονή Αποστόλου Βαρνάβα
(Κωνσταντίνου Χαραλάμπους).Πρωτ. 

Μιχαὴλ Βοσκοῦ
Θεολόγου
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τες Ἀποστόλους ἱδρυτὴς καὶ προ-
στάτης τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου θεωρεῖται ὁ Ἀπ. Βαρ-
νάβας, ἀφοῦ αὐτός, μετὰ τὴν ὁλο-
κλήρωση τῆς πρώτης ἀποστολικῆς
περιοδείας τοῦ Ἀποστόλου τῶν
ἐθνῶν Παύλου, ἐπέστρεψε στὴν ἰδι-
αίτερη πατρίδα του τὴν Κύπρο καὶ
ἀφιέρωσε τὰ ὑπόλοιπα χρόνια τῆς
ζωῆς του μέχρι τὸν μαρτυρικό του
θάνατο στὴν ὀργάνωση καὶ τὴ δια-
ποίμανση τῆς Ἐκκλησίας μας. Σύμ-
βολο καὶ διαρκὴ ὑπόμνηση αὐτῆς
τῆς ἰδιαίτερης σχέσης τοῦ Ἀπ.
Βαρνάβα μὲ τὸν τόπο μας ἀποτελεῖ
ὁ τάφος του κοντὰ στὴν ἀρχαία Σα-
λαμίνα. Στὸν χῶρο, ὅπου εὑρίσκε-
ται ὁ τάφος του, κτίστηκε στὰ τέλη
τοῦ 5ου μ.Χ. αἰῶνος ἀπὸ τὸν Ἀρχιε-
πίσκοπο Ἀνθέμιο ἡ ἱστορικὴ Μονὴ
τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα, ἡ ὁποία συνεχί-
ζει τὴν ἱστορική της πορεία μέχρι τὶς
μέρες μας. Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ ἱστο-
ρικὴ Μονὴ καὶ ὁ τάφος τοῦ ἱδρυ-
τοῦ καὶ προστάτου τῆς κατὰ Κύ-
προν Ἐκκλησίας στενάζουν ἐδῶ καὶ
45 χρόνια κάτω ἀπὸ τὴ μπότα τοῦ
Τούρκου εἰσβολέα καὶ ἀναμένουν
τὴν εὐλογημένη ὥρα τῆς ἀποτίνα-
ξης τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ καὶ τῆς
ἀπελευθέρωσης.

Ὁ Ἀπ. Βαρνάβας ἀποτελεῖ μιὰ με-
γάλη μορφὴ τῆς πρώτης Ἐκκλησίας,
ἀνήκει δὲ στὴ χορεία τῶν ἑβδομή-
κοντα Ἀποστόλων. Στὸ Ἀπολυτίκιό
του, ποὺ ψάλλεται κάθε Κυριακὴ
σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς τῆς Κύπρου,
χαρακτηρίζεται ὡς πρῶτος τῶν
ἑβδομήκοντα καὶ ὡς ἰσοστάσιος τῶν

δώδεκα. «Τὸ μέγα κλέος τῆς Κύ-
πρου, … τὸν τοῦ θείου Παύλου συ-
νέκδημον, τῶν ἑβδομήκοντα πρῶτον,
τῶν δώδεκα ἰσοστάσιον, πάντες συ-
νελθόντες σεπτῶς οἱ πιστοί, τὸν
Βαρνάβαν ᾄσμασι στέψωμεν».
Ὄντως! Τὸ ἱεραποστολικό του ἔργο
δὲν ὑστέρησε καθόλου τοῦ ἱερα-
ποστολικοῦ ἔργου τῶν δώδεκα
Ἀποστόλων. Στὸ βιβλίο τῶν Πρά-
ξεων τῶν Ἀποστόλων, τὸ ὁποῖο
ἀναφέρεται κατὰ κύριο λόγο στὸ
ἱεραποστολικὸ ἔργο τῶν δύο Πρω-
τοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου
καὶ Παύλου, γίνεται συχνὰ ἀναφορὰ
στὸν Ἀπ. Βαρνάβα, ἔτσι ὥστε
πολλὲς πληροφορίες γιὰ τὴ ζωὴ καὶ
τὸ ἔργο του νὰ τὶς γνωρίζουμε μέσα
ἀπὸ τὶς σελίδες τῆς Καινῆς Διαθή-
κης. 

Ἡ πρώτη ἀναφορὰ στὸν Ἀπ.
Βαρνάβα γίνεται ἤδη στὸ τέταρτο
κεφάλαιο τῶν Πράξεων τῶν Ἀπο-
στόλων: «Ἰωσῆς δὲ ὁ ἐπικληθεὶς
Βαρνάβας ἀπὸ τῶν ἀποστόλων, ὅ
ἐστι μεθερμηνευόμενον υἱὸς παρα-
κλήσεως, Λευΐτης, Κύπριος τῷ γέ-
νει» (δ΄, 36). Μαθαίνουμε, λοιπόν, ὅτι
κατήγετο ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Λευΐ,
ἄρα ἦταν Ἰουδαῖος, γεννήθηκε,
ὅμως, καὶ μεγάλωσε στὴν Κύπρο.
Μαθαίνουμε, ἀκόμη, ὅτι πρὶν γίνει
Χριστιανὸς ὀνομαζόταν Ἰωσῆς, ἐνῶ
μετὰ τὴ μεταστροφή του στὴ χρι-
στιανικὴ πίστη ὀνομάστηκε ἀπὸ
τοὺς Ἀποστόλους Βαρνάβας, ποὺ
σημαίνει υἱὸς παρακλήσεως (=πα-
ρηγοριᾶς). Τὸ συγκεκριμένο ὄνομα
ποὺ τοῦ δόθηκε φανερώνει τὴν ἐκτί-
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μηση τῶν Ἀποστόλων πρὸς τὸ
πρόσωπό του. Στὸ ἴδιο κεφάλαιο
τῶν Πράξεων πληροφορούμαστε
ἀκόμη, ὅτι πώλησε ἕναν ἀγρὸ ποὺ
εἶχε στὴν κυριότητά του καὶ τὸ ἀντί-
τιμο τὸ παρέδωσε στοὺς Ἀποστό-
λους (δ΄, 37).

Ἡ σημαντικὴ θέση ποὺ κατεῖχε
στὴν πρώτη Ἐκκλησία φαίνεται
ἀπὸ τὰ ἑξῆς δύο γεγονότα: Ὅταν ὁ
᾽Απ. Παῦλος, μετὰ τὴ μεταστροφή
του στὸν Χριστιανισμό, πῆγε γιὰ
πρώτη φορὰ στὰ Ἱεροσόλυμα, ἀντι-
μετώπισε, ὅπως ἦταν φυσικό, τὶς
φοβίες καὶ τὶς ἐπιφυλάξεις τῶν Χρι-
στιανῶν. Ἀπέφευγαν νὰ τὸν πλη-
σιάσουν, λόγῳ τοῦ μίσους ποὺ
λίγο καιρὸ πιὸ πρὶν ἔτρεφε ἐναντίον
τους. «Πᾶντες  ἐφοβοῦντο αὐτόν, μὴ
πιστεύοντες ὅτι ἐστὶ μαθητὴς»
(Πράξ. θ΄, 26). Μεσολάβησε τότε ὁ
Ἀπ. Βαρνάβας, ἀπόλυτα πεπει-
σμένος γιὰ τὴν εἰλικρίνεια τῆς με-
ταστροφῆς τοῦ Ἀπ. Παύλου, καὶ
τὸν ὁδήγησε στοὺς Ἀποστόλους.
Ὅταν πάλι μαθεύτηκε στὰ Ἱερο-
σόλυμα ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
βρῆκε πρόσφορο ἔδαφος στὴν
Ἀντιόχεια, ὅπου, ὅπως εἴδαμε πιὸ
πάνω, εἶχαν μεταβεῖ ἀρκετοὶ Χρι-
στιανοὶ μετὰ τὸν μαρτυρικὸ θάνα-
το τοῦ Ἁγ. Στεφάνου, οἱ Ἀπόστο-
λοι ἔστειλαν τὸν Ἀπ. Βαρνάβα γιὰ
νὰ τοὺς στηρίξει, «ὅτι ἦν ἀνὴρ
ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος Ἁγί-
ου καὶ πίστεως» (Πράξ. ια΄, 24). Τὸ
ἀποτέλεσμα τῆς ἐκεῖ μεταβάσεώς
του ὑπῆρξε ἄμεσο: «προσετέθη
ὄχλος ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ»· πολὺς κό-

σμος προσετέθη στοὺς πιστοὺς
τοῦ Κυρίου.

Εὑρισκόμενος στὴν Ἀντιόχεια ὁ
Ἀπ. Βαρνάβας ἀνέλαβε μιὰ πρωτο-
βουλία, ἡ ὁποία ὑπῆρξε καθοριστικὴ
γιὰ τὴν παρὰ πέρα πορεία τῆς κη-
ρύξεως τοῦ Εὐαγγελίου στὰ ἔθνη.
Γνωρίζοντας ἀπὸ πρῶτο χέρι τὰ ἰδι-
αίτερα χαρίσματα τοῦ Ἀπ. Παύλου
πῆγε στὴν Ταρσό, ὅπου εἶχε κατα-
φύγει ὁ Ἀπ. Παῦλος γιὰ λόγους
προστασίας ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους,
καὶ τὸν κάλεσε νὰ ἔρθει στὴν
Ἀντιόχεια. «Ἐξήλθε δὲ εἰς Ταρσὸν
ὁ Βαρνάβας ἀναζητῆσαι Σαῦλον, καὶ
εὑρὼν αὐτὸν ἤγαγεν αὐτὸν εἰς
Ἀντιόχειαν» (Πράξ. ια΄, 25-26). Γιὰ
ἕνα ὁλόκληρο χρόνο δούλεψαν μαζὶ
ἱεραποστολικὰ σ’ αὐτὴν τὴ μεγα-
λούπολη. Μαζὶ ἐπίσης μετέφεραν
οἰκονομικὴ βοήθεια ἀπὸ τὴν Ἀντιό-
χεια στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Ἰου-
δαίας (Πράξ. ια΄, 29-30). Τὸ βιβλίο
τῶν Πράξεων μᾶς παραθέτει στὸ
σημεῖο αὐτὸ καὶ μιὰ σημαντικὴ ἱστο-
ρικὴ πληροφορία. Στὴν Ἀντιόχεια
ὀνομάστηκαν γιὰ πρώτη φορὰ οἱ
μαθητὲς τοῦ Κυρίου Χριστιανοὶ
(Πράξ. ια΄, 26). Ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἀντιοχείας ὑπῆρξε κατὰ τοὺς ἀπο-
στολικοὺς χρόνους μιὰ ἰδιαιτέρως
ἀκμάζουσα Ἐκκλησία, καί, χωρὶς
ἀμφιβολία, πρωτεργάτης στὴν ὀργά-
νωση αὐτῆς τῆς ἀκμάζουσας
Ἐκκλησίας ὑπῆρξε ὁ Ἀπ. Βαρνάβας.

Ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀντιο-
χείας οἱ Ἀπ. Παῦλος καὶ Βαρνάβας
ἀποστέλλονται νὰ κηρύξουν καὶ
ἀλλοῦ τὸ Εὐαγγέλιο. Μᾶς ἀναφέρει

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:YMNΟΛΟΓΙΑ
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χαρακτηριστικὰ τὸ βιβλίο τῶν Πρά-
ξεων: «λειτουργούντων δὲ αὐτῶν καὶ
νηστευόντων εἶπε τὸ Πνεῦμα τὸ
Ἅγιον· ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρ-
νάβαν καὶ τὸν Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον
ὃ προσκέκλημαι αὐτούς. Τότε νη-
στεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ
ἐπιθέντες αὐτοῖς τὰς χεῖρας ἀπέ-
λυσαν» (Πράξ. ιγ΄, 2-3). Εὑρισκό-
μαστε στὸ ἔτος 45 μ.Χ., κατὰ τὸ
ὁποῖο ἀρχίζει ἡ πρώτη ἀποστολικὴ
περιοδεία τοῦ Ἀπ. Παύλου μὲ συ-
νοδό του τὸν Ἀπ. Βαρνάβα, ἀλλὰ
καὶ τὸν Ἀπ. Μᾶρκο, ὁ ὁποῖος ἀνα-
φέρεται μὲ τὸ ὄνομα Ἰωάννης.
Πρῶτος σταθμὸς τῆς πρώτης ἀπο-
στολικῆς περιοδείας τοῦ Ἀποστό-
λου τῶν ἐθνῶν ὑπῆρξε ἡ Κύπρος,
γεγονὸς ποὺ τιμᾶ ἰδιαιτέρως τὸν
τόπο μας, ἀλλὰ δείχνει καὶ τὴ με-
γάλη εὐθύνη, τὴν ὁποία ἀνέλαβε ἡ
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου μέσα στὸν
καθόλου χριστιανικὸ κόσμο ἤδη ἀπὸ
τὶς ἀπαρχὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Οἱ τρεῖς Ἀπόστολοι διέσχισαν ὁλό-
κληρο τὸ νησὶ ἀπὸ τὴ Σαλαμίνα μέ-
χρι τὴν Πάφο, ποὺ ἦταν τότε ἡ ἕδρα
τοῦ Ρωμαίου διοικητῆ. Στὴν Πάφο
μάλιστα ὁ ἀνθύπατος Σέργιος
Παῦλος ἔγινε ὁ πρῶτος ὑψηλὰ
ἱστάμενος Ρωμαῖος ἀξιωματοῦχος
ποὺ ἁσπάστηκε τὴ χριστιανικὴ πί-
στη, ἡ δὲ μεταστροφή του στὸν Χρι-
στιανισμὸ συνέτεινε ἀναμφίβολα
στὴ ραγδαία ἐξάπλωση τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ στὴν Κύπρο.

Ὁ Ἀπ. Βαρνάβας συνόδευσε τὸν
Ἀπ. Παῦλο καὶ σὲ ὅλη τὴν ὑπό-
λοιπη πρώτη ἀποστολικὴ περιοδεία

του στὴ Μικρὰ Ἀσία, ἡ ὁποία
διήρκεσε μέχρι τὸ 48 μ.Χ. Κήρυξαν
τὸ Εὐαγγέλιο στὴν Ἀντιόχεια τῆς Πι-
σιδίας, στὸ Ἰκόνιο καὶ σὲ δύο πό-
λεις τῆς Λυκαονίας, τὰ Λύστρα καὶ
τὴ Δέρβη. Στὰ Λύστρα ὁ Ἀπ.
Παῦλος θεράπευσε μὲ μιὰ προσταγή
του ἕναν ἐκ γενετῆς χωλό, «ὃς οὐδέ-
ποτε περιπεπατήκει» (Πράξ. ιδ΄, 8).
Οἱ εἰδωλολάτρες κάτοικοι τῆς πό-
λεως θεώρησαν τότε, ὅτι οἱ θεοὶ
πῆραν τὴ μορφὴ ἀνθρώπων καὶ κα-
τέβηκαν ἀνάμεσά τους. «Ἐκάλουν τε
τὸν μὲν Βαρνάβαν Δία, τὸν δὲ
Παῦλον Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν
ἡγούμενος τοῦ λόγου» (Πράξ. ιδ΄, 12).
Ἡ ταύτιση τοῦ Ἀπ. Παύλου μὲ τὸν
Ἑρμῆ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι
ἦταν αὐτὸς ποὺ κυρίως μιλοῦσε,
ἦταν ὁ «ἡγούμενος τοῦ λόγου». Ἡ
ταύτιση τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα, ἀπὸ τὴν
ἄλλη, μὲ τὸν Δία φανερώνει τὴν
ἀξιοπρέπεια ποὺ ἐξέπεμπε ἡ ὅλη
ἐμφάνισή του. «Ἐμοὶ δοκεῖ καὶ
ἀπὸ τῆς ὄψεως ἀξιοπρεπὴς εἶναι ὁ
Βαρνάβας», σημειώνει σχετικὰ ὁ
Ἱερὸς Χρυσόστομος (Ὁμιλία Λ΄ εἰς
τὰς Πράξεις).

Σημαντικώτατη ὑπῆρξε ἡ συμβολὴ
τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα στὴν Ἀποστολικὴ
Σύνοδο, ποὺ συνεκλήθη στὰ Ἱερο-
σόλυμα τὸ 48 μ.Χ., ἀμέσως μετὰ τὸ
τέλος τῆς πρώτης ἀποστολικῆς
περιοδείας τοῦ Ἀπ. Παύλου. Τὸ κύ-
ριο θέμα ποὺ συζητήθηκε στὴν
Ἀποστολικὴ Σύνοδο ἦταν τὸ ἐρώ-
τημα ἐὰν πρέπει νὰ περιτέμνονται
ἢ ὄχι οἱ ἐξ ἐθνικῶν Χριστιανοί. Τὸ
ζήτημα αὐτὸ ἀνέκυψε κατὰ κύριο
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λόγο στὴν Ἀντιόχεια, ὅπου μερικοὶ
Χριστιανοὶ ποὺ ἦρθαν ἀπὸ τὴν Ἰου-
δαία δίδασκαν τοὺς ἀδελφούς, «ὅτι
ἐὰν μὴ περιτέμνησθε τῷ ἔθει Μωϋ-
σέως, οὐ δύνασθε σωθῆναι» (Πράξ.
ιε΄, 1). Ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ ζητήμα-
τος προέκυψε μεγάλη ἀναστάτωση
στὴν Ἀντιόχεια. Ἔτσι οἱ Ἀπ.
Παῦλος καὶ Βαρνάβας μετέβησαν
στὰ Ἱεροσόλυμα «πρὸς τοὺς ἀπο-
στόλους καὶ πρεσβυτέρους» γιὰ
ἐπίλυση τοῦ συγκεκριμένου ζητή-
ματος. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἀπο-
στολικῆς Συνόδου οἱ δύο Ἀπόστο-
λοι διηγήθηκαν «ὅσα ἐποίησεν ὁ
Θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς
ἔθνεσιν δι’ αὐτῶν» (Πράξ. ιε’, 12).
Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Συνόδου,
τὶς ἀποφάσεις της μετέφεραν στὴν
Ἀντιόχεια οἱ δύο Ἀπόστολοι μαζὶ μὲ
τὸν Ἰούδα, τὸν ἐπικαλούμενο Βαρ-
σαββᾶ, καὶ τὸν Σίλα. 

Ἀπὸ αὐτὴ τὴ χρονικὴ στιγμὴ
καὶ μετὰ οἱ δρόμοι τῶν δύο Ἀπο-
στόλων χώρισαν ὁριστικά. Αἰτία

ὑπῆρξε μιὰ παρεξήγηση ποὺ ἔγινε
μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, δια-
φώνησαν γιὰ τὸ ἂν ἔπρεπε νὰ πάει
μαζί τους καὶ ὁ Ἀπ. Μᾶρκος, ὁ
ὁποῖος κατὰ τὴν πρώτη ἀποστολικὴ
περιοδεία τοὺς εἶχε ἐγκαταλείψει
στὴν Παμφυλία. Ὁ μὲν Ἀπ. Παῦλος
ἄρχισε τὴ δέυτερη ἀποστολική του
περιοδεία συνοδευόμενος αὐτὴ τὴ
φορὰ ἀπὸ τὸν Ἀπ. Σίλα, ὁ δὲ Ἀπ.
Βαρνάβας μετέβη στὴν Κύπρο μαζὶ
μὲ τὸν Ἀπ. Μᾶρκο, ποὺ ἦταν καὶ
ἀνεψιός του, ἀφοῦ ἡ μητέρα του
Μαρία ἦταν ἀδελφὴ τοῦ Ἀπ. Βαρ-
νάβα, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσει τὸ ἔργο
τῆς ὀργάνωσης τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου ποὺ εἶχε ἀρχίσει μὲ τὴν
πρώτη ἀποστολικὴ περιοδεία τοῦ
Ἀπ. Παύλου. Κατὰ τὶς δύο αὐτὲς
ἐπισκέψεις στὴν Κύπρο, τῶν Ἀπ.
Παύλου καὶ Βαρνάβα τὸ 45 μ.Χ. καὶ
τῶν Ἀπ. Βαρνάβα καὶ Μάρκου τὸ
50 μ.Χ., χειροτονήθηκαν οἱ πρῶτοι
Ἐπίσκοποι τῆς κατὰ Κύπρον
Ἐκκλησίας: ὁ Ἅγιος Λάζαρος στὸ
Κίτιο, ὁ Ἅγιος Ἡρακλείδιος στὴν Τα-
μασό, ὁ Ἅγιος Ἐπαφρᾶς στὴν
Πάφο, ὁ Ἅγιος Τυχικὸς στὴ Νεά-
πολη (Λεμεσό), ὁ Ἅγιος Αὐξίβιος
στοὺς Σόλους κ.ο.κ.

Ὁ Ἀπ. Βαρνάβας ἀφιέρωσε τὰ τε-
λευταῖα ἑπτὰ χρόνια τῆς ζωῆς του
στὴ διαποίμανση τῶν Χριστιανῶν
τῆς Κύπρου, ταυτίζοντας τοιουτο-
τρόπως τὸ ὄνομά του μὲ τὴν Ἀπο-
στολικὴ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.
Τὸ 57 μ.Χ. ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο
στὸ νησί μας. Κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς
ἐξέγερσης Ἰουδαίων καὶ εἰδωλο-

Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:YMNΟΛΟΓΙΑ

Μονή Αποστόλου Βαρνάβα 
(Ἀθηνούλα Καρούζη).
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λατρῶν λιθοβολήθηκε καὶ στὴ συ-
νέχεια ρίχθηκε στὴ φωτιὰ ἔξω ἀπὸ
τὰ τείχη τῆς Σαλαμίνας. Ἐνταφιά-
στηκε ἀπὸ τὸν συνεργάτη του καὶ
ἀνεψιό του Ἀπ. Μᾶρκο ἔχοντας στὸ
στῆθος του τὸ Κατὰ Ματθαῖον
Εὐαγγέλιο, γραμμένο στὰ ἑλληνικὰ
ἀπὸ τὰ ἴδιά του τὰ χέρια. Ὅταν τέσ-
σερεις αἰῶνες μετὰ (478 μ.Χ.) ἀνευ-
ρέθη μὲ θαυμαστὸ τρόπο ὁ τάφος
του καὶ τὸ Τίμιο Λείψανό του ἀπὸ
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀνθέμιο, βρέθη-
κε μαζὶ καὶ τὸ συγκεκριμένο Εὐαγ-
γέλιο. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθέμιος
θεώρησε σωστὸ νὰ τὸ δωρήσει
στὸν Αὐτοκράτορα Ζήνωνα. Ὡς
ἀνταπόδοση γι’ αὐτὸ τὸ δῶρο ὁ
Αὐτοκράτορας παρεχώρησε στοὺς
ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπους Κύπρου
τρία αὐτοκρατορικὰ προνόμια: νὰ
ὑπογράφουν μὲ κόκκινο μελάνι
(κιννάβαριν), νὰ φέρουν πορφυροῦν
μανδύα κατὰ τὶς ἀκολουθίες καὶ νὰ
φέρουν αὐτοκρατορικὸ σκῆπτρο
ἀντὶ ποιμαντορικῆς ράβδου.

Ἐν κατακλείδι παραθέτουμε,
χωρὶς περαιτέρω σχολιασμό, τὸ
τόσο γνωστὸ σὲ ὅλους μας Ἀπο-
λυτίκιο τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα, στὸ
ὁποῖο συμπυκνώνονται ποιτητικὰ
ὅσα πιὸ πάνω ἀναφέραμε γιὰ τὸν
ἱδρυτὴ καὶ προστάτη τῆς Ἐκκλη-
σίας μας:

«Τὸ μέγα κλέος τῆς Κύπρου,
τῆς οἰκουμένης τὸν κήρυκα, τῶν
Ἀντιοχέων τὸν πρῶτον, τῆς χρι-
στωνύμου κλήσεως ἀρχιτέκτονα,
τῆς ῾Ρώμης τὸν κλεινὸν εἰσηγητὴν

καὶ θεῖον τῶν ἐθνῶν σαγηνευτήν, τὸ
τῆς χάριτος δοχεῖον, τοῦ Παρα-
κλήτου Πνεύματος τὸν ἐπώνυμον,
Ἀπόστολον τὸν μέγαν, τὸν τοῦ
θείου Παύλου συνέκδημον, τῶν
ἑβδομήκοντα πρῶτον, τῶν δώδεκα
ἰσοστάσιον· πάντες συνελθόντες
σεπτῶς οἱ πιστοί, τὸν Βαρνάβαν
ᾄσμασι στέψωμεν· πρεσβεύει γὰρ
Κυρίῳ ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

Ὅλοι οἱ πιστοὶ ἂς συγκεντρω-
θοῦμε μὲ σεμνότητα, γιὰ νὰ ἐγκω-
μιάσουμε μὲ ὕμνους τὸν Ἀπ. Βαρ-
νάβα. Αὐτὸν ποὺ εἶναι τὸ μεγάλο
καύχημα καὶ ἡ μεγάλη δόξα τῆς Κύ-
πρου· αὐτὸν ποὺ κήρυξε τὸ Εὐαγ-
γέλιο στὴν οἰκουμένη· αὐτὸν ποὺ
ὑπῆρξε ὁ πρῶτος ἀνάμεσα στοὺς
Χριστιανοὺς τῆς Ἀντιοχείας καὶ ὁ
ἀρχιτέκτονας τῆς ὀνομασίας τῶν μα-
θητῶν τοῦ Κυρίου ὡς Χριστιανῶν·
αὐτὸν ποὺ ὑπῆρξε εἰσηγητὴς τῆς
χριστιανικῆς πίστεως στὴ Ρώμη
καὶ σαγήνευσε μὲ τὸν θεῖο του λόγο
τὰ ἔθνη· αὐτὸν ποὺ ὑπῆρξε δοχεῖο
τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
καὶ ὁ ὁποῖος μὲ τὸ ὄνομα ποὺ ἔλα-
βε (Βαρνάβας = υἱὸς παρακλήσεως)
ἔγινε συνώνυμος τοῦ Παρακλήτου
Πνεύματος· αὐτὸν ποὺ ὑπῆρξε με-
γάς Ἀπόστολος, στενὸς συνεργάτης
τοῦ θείου Ἀπ. Παύλου, πρῶτος
ἀνάμεσα στοὺς ἑβδομήκοντα Ἀπο-
στόλους καὶ ἰσότιμος καὶ ἰσάξιος μὲ
τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους. Αὐτὸς
πρεσβεύει στὸν Κύριο νὰ ἐλεηθοῦν
οἱ ψυχές μας. 
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Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

Τ
όν ἔψαχνες, λές , σ’ ὅλα τά
στρατιωτικά νεκροταφεῖα.

Ταξίδεψες ἀπό τό Ζλάτιμπορ ἕως
τήν Κέρκυρα, ἕως τήν Θεσσαλονίκη.
Ἀνέβηκες στό Καϊμακτσαλάν, στήν
Πέτρα τοῦ Γάτου. Κατέβηκες στίς
κοιλάδες τῶν νεκρῶν. Πῆγες ὅπου
ἔμαθες ὅτι ὑπάρχει στρατιωτικό
νεκροταφεῖο. Ἔτρεξες, παρακάλε-
σες νά σοῦ διαβάσουν τίς λίστες
θαμμένων ἐδῶ καί ἐκεῖ - διάβαζες
καί μόνη σου τά ὀνόματα στούς
σταυρούς. Δέν ὑπάρχει πουθενά.

Μήν θλίβεσαι, ἀγαπητή μητέρα. Ἡ
μεγάλη θλίψη εἶναι ἁμαρτία. «Ἰδού
Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου... ἡ γῆ καί
πάντα ὅσα ἐστίν ἐν αὐτῇ» (Δευτ. ι΄,
14). Ὅπου καί νά εἶναι ὁ τάφος τοῦ
γιοῦ σου, εἶναι στή γῆ τοῦ Θεοῦ.
Ὅταν ἀκουμπήσεις τό μαῦρο χώμα
μπροστά στό κατώφλι τοῦ σπιτιοῦ
σου, ἀκούμπησες τήν ἄκρη τοῦ τά-

φου τοῦ γιοῦ σου. Ὁ ὀφθαλμός τοῦ
Θεοῦ, πού τά πάντα ὁρᾶ, ἀναμετρά
τή γῆ καί βλέπει τούς νεκρούς
ὅπως καί τούς ζωντανούς. Ἐάν ὁ
γιός σου κρύφτηκε ἀπό σένα, δέν
κρύφτηκε ἀπό τόν Θεό. Ὁ ἴδιος ὁ
Θεός τόν ἔκρυψε ἀπό σένα, γιά νά
καθαρίσει τήν καρδιά σου μέ τήν θλί-
ψη καί νά σοῦ ἑτοιμάσει χαρούμε-
νη ἔκπληξη, χαρούμενη συνάντηση μέ
τόν γιό στά αἰώνια παλάτια Του.

Δέν εἶναι γνωστοί οὔτε οἱ τάφοι
πολλῶν μεγάλων καί ἄγιων ἀνθρώ-
πων. Ἔμεινε ἄγνωστος ὁ τάφος τοῦ
προφήτη Μωυσῆ καί οἱ τάφοι
πολλῶν ἀποστόλων καί μαρτύρων
τοῦ Χριστοῦ καί οἱ τάφοι πολλῶν
ἐρημιτῶν και ἀσκητῶν. Τά ὀνόματά
τους εἶναι γραμμένα μέ κόκκινα
γράμματα στό ἡμερολόγιο. Γιορτά-
ζουμε τή μνήμη τους, τούς χτίζουμε
ναούς, ἀνυψώνουμε τίς προσευχές σ’

1. Ἀπό τό βιβλίο Δρόμος δίχως Θεό δέν ἀντέχεται, Ἱεραποστολικές ἐπιστολές Α΄,
ἐκδ. Ἐν πλῷ, σ. 25-28.

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
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αὐτούς. Ἀλλά τούς τάφους τους δέν
τούς γνωρίζουμε. Μή θλίβεσαι λοι-
πόν πού καί ὁ τάφος τοῦ γιοῦ σου
θά παραμείνει γνωστός μόνο στόν
οφθαλμό πού τά πάντα βλέπει,
ὅπως καί οἱ τάφοι τόσων ἁγίων.

Ἔθαψαν τόν στρατιώτη γιό μιᾶς
μητέρας στό Ντέμπρο κάπου σέ μα-
κρινή χώρα. Ἐξ αἰτίας τοῦ γήρατος
ἐκείνη δέν μποροῦσε νά πάει στόν
τάφο του. Καί σκέφθηκε ἡ γέρικη
ψυχή πώς νά βρέξει τόν τάφο τοῦ
γιοῦ της. Κάθε Σάββατο πήγαινε στό
στρατιωτικό νεκροταφεῖο στό Ντέμ-
προ. Ἐκεῖ κείτονταν νεκροί στρα-
τιώτες. Σ’ αὐτούς τούς τάφους
ἐκείνη ἄναβε κεριά καί ψιθύριζε
προσευχές. Καί παρακαλούσε τόν
ἱερέα νά διαβάσει τρισάγιο καί νά
μνημονεύσει τό ὄνομα πού ἦταν
γραμμένο στόν σταυρό, καί μ’ αὐτό
μαζί καί τό ὄνομα τοῦ δικοῦ της
Ἀθανάσιου. Κι ἐσύ μπορεῖς ἔτσι νά
κάνεις. Καί ὁ πόνος σου θά ἀπα-
λύνει.

Ὅμως εἶναι πιό σημαντικό νά σκέ-
φτεσαι περί τῆς ψυχῆς τοῦ παιδιού
σου παρά περί τοῦ τάφου του.
Ἰδού, ἡ ψυχή του δέν βρίσκεται σέ
κανένα τάφο ἐπάνω στή γῆ. Ἐκεί-
νη βρίσκεται πιό κοντά σέ σένα
παρά σέ τάφο. Ὑπήρχε ἔτσι μιά
ἄλλη μητέρα, ἡ ὁποία ταξίδεψε ἐν
καιρῷ πολέμου στό πεδίο τῆς μάχης,
γιά νά ἐπισκεφθεῖ τόν τάφο τοῦ γιοῦ
της. Ὁ τάφος βρισκόταν μέσα στά
πυρά, ὁπότε δέν τῆς τό ἐπέτρεψαν.

Ἀπαρηγόρητη γύρισε σπίτι. Ξαφνι-
κά, κατά τήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ,
ἐμφανίζεται ὁ γιός της μέσα στό δω-
μάτιο. Ἡ μητέρα ἀναπήδησε καί φώ-
ναξε:

- Ποῦ εἶσαι, γιέ μου;
- Ταξίδεψα μαζί σου, μάνα, καί

γύρισα.
Ἀκόμα τῆς εἶπε ὅτι αὐτός εἶναι

καλά καί ὅτι ἐκείνη πρέπει νά στα-
ματήσει νά  θρηνεῖ.

Σταμάτα κι ἐσύ τά κλάματα, καί
ξεκίνα τήν ἐλεημοσύνη γιά τή συγ-
χώρηση τῆς ψυχής τοῦ γιοῦ σου. Μέ
τά δάκρυα ἀρκετά μαλάκωσες τό
χῶμα τῆς καρδιάς, εἶναι καιρός νά
ἀφήσεις νά φυτρώσει ὁ σπόρος. Καί
ὁ πιό χρυσός καρπός, πού φυτρώνει
ἀπό τά δάκρυα εἶναι ἡ προσευχή, ἡ
ἐλεημοσύνη καί τό νά παραδίνεσαι
στή βούληση τοῦ Θεοῦ. Ἄς γίνει γιά
σένα ἡ προσευχή τό ἕνα σανιδάκι
τοῦ σταυροῦ, καί ἡ ἐλεημοσύνη τό
δεύτερο. Ἀπ’ αὐτά φτιάξε σταυρό
στόν γιό σου. Ἡ προσευχή ὑψώνε-
ται στό ὕψος, ἐνῶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐπε-
κτείνεται στό πλάτος. Καί τό να πα-
ραδίνεσαι στή βούληση τοῦ Θεοῦ μέ
πραότητα, ἄς σέ κάνει σάν σίδερο,
μέ τό ὁποῖο καρφώνεται ὁ σταυρός. 

Μήν χωρίζεις τήν προσευχή ἀπό
τήν ἐλεημοσύνη. Καί ἡ ἁπαλή πα-
ρηγοριά ἀπό τόν οὐρανό θά κατέβει
σιγά-σιγά στήν καρδιά σου σάν
δροσιά στο διψασμένο χόρτο.

Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ καί ἡ εὐλογία
Του μαζί σου.
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-Γέροντα, δέν μπορῶ νά συγ-
χωρέσω εὔκολα τούς ἄλλους.

-Ἐσύ δέν θέλεις νά σέ συγχω-
ρεῖ ὁ Χριστός; 

-Πῶς δέν θέλω γέροντα; 
-Τότε γιατί καί ἐσύ δέν συγ-

χωρεῖς τούς ἄλλους; 
-Αὐτό πρόσεξε τό πολύ, γιατί

στενοχωρεῖ τόν Χριστό. Εἶναι σάν
νά σοῦ χάρισε 10.000 εὐρώ καί
ἐσύ νά μή θέλεις νά χαρίσεις
στόν ἄλλο 100 εὐρώ. Νά λές μέ
τόν λογισμό σου: «Πῶς ὁ Χριστός
πού εἶναι ἀναμάρτητος μέ ἀνέχε-
ται συνέχεια καί ἀνέχεται καί συγ-
χωρεῖ δισεκατομμύρια ἀνθρώ-
πους κι ἐγώ δέν μπορῶ νά συγ-
χωρέσω τόν σύζυγό μου, τό παι-
δί μου, τόν γείτονά μου; Ἄν δέν
μάθουμε νά συγχωροῦμε τούς
ἄλλους, πῶς θά μᾶς συγχωρέσει
καί μᾶς ὁ Θεός;

Γι’ αὐτό σέ ὅλα χρειάζεται

πνευματική ἀρχοντιά. Νά μήν
ὑπάρχει μέσα μας θέλημα, ἐγωι-
σμός, ἰδιοτέλεια, ἀνθρωπαρέσκεια.
Ἀντιθέτως νά ἔχουμε μέσα μας
αὐτήν τήν ἐξαγνισμένη ἁπλότητα,
τήν καθαρότητα, τήν ἀνιδιοτελῆ
καί θυσιαστική ἀγάπη. Ἔτσι, θά
μποροῦμε πάντοτε νά δικαιολο-
γοῦμε τούς ἄλλους ὅταν σφάλλουν,
ὅταν μᾶς πληγώνουν, ὅταν μᾶς
ἀδικοῦν καί θά εἶναι πιό εὔκολο
νά τούς συγχωρέσουμε καί νά μήν
τούς κρατᾶμε κακία. Ἀπό τήν ἄλλη
ὅταν ἐμεῖς ἀδικοῦμε ἤ πληγώ-
νουμε μέ τή συμπεριφορά μας
ἕναν ἄνθρωπο πρέπει νά πᾶμε νά
τοῦ ζητήσουμε ταπεινά συγχώρε-
ση, νά συμφιλιωθοῦμε μαζί του,
οὕτως ὥστε νά ἐπέλθει αὐτή ἡ
ἐσωτερική εἰρήνη καί ἀνάπαυση
μέσα μας. Μόνο ἔτσι ἔρχεται ἡ
Χάρις τοῦ Θεοῦ καί σέ ἀλλάζει τε-
λείως. Χάνεται ἡ ταραχή, ἡ ἀγριά-

1. Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι, τ. Α΄-Ε΄, ἔκδ. Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Εὐαγ-
γελιστής Ἰωάννης Θελόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Ἐπιμ.: Σάββα Παρῆ 
Θεολόγου

Ἁγίου Παϊσίου 1

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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δα, τό ἄγχος καί ἔρχονται ἡ γαλήνη
καί ἡ ἠρεμία.  

Ὁ ἄδικος καί γενικά κάθε ἔνο-
χος ὅταν δέν ζητήσει συγχώρεση,
ταλαιπωρεῖται ἀπό τή συνείδησή
του καί ἐπιπλέον ἀπό τήν ἀγανά-
κτηση τοῦ ἀδικημένου. Γιατί ὅταν
ὁ ἀδικημένος δέν τόν συγχωρέσει
καί γογγύζει, τότε ὁ ἄδικος τα-
λαιπωρεῖται πολύ, βασανίζεται.
Δέν μπορεῖ νά κοιμηθεῖ. Σάν νά τόν
κτυποῦν κύματα καί τόν φέρνουν
σβούρα. Δέν μπορεῖ νά ἡσυχάσει,
ὅταν εἶναι ἀγανακτισμένος ὁ ἄλλος
ἐξαιτίας του. Ἀκόμη, μπορεῖ πάλι
ὁ ἀδικημένος νά συγχωρέσει τόν
ἔνοχο ἀλλά νά ἔχει μείνει λίγη ἀγα-
νάκτηση μέσα του. Τότε καί ὁ ἴδιος
ταλαιπωρεῖται σ’ ἕναν βαθμό,
ἀλλά ὁ ἔνοχος ταλαιπωρεῖται πολύ
ἀπό τήν ἀγανάκτηση τοῦ ἄλλου.
Ἄν ὅμως ὁ ἔνοχος ζητήσει συγ-
γνώμη καί δέν τοῦ τήν δώσει ὁ ἀδι-
κημένος τότε ταλαιπωρεῖται
ἐκεῖνος. Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη
φωτιά ἀπό τό ἐσωτερικό κάψιμο
τῆς ψυχῆς πού προκαλεῖ ἡ συνεί-
δηση. Τήν βασανίζει καί τήν τρώει
συνέχεια μέ τό σαράκι σέ αὐτή τή
ζωή καί πιό πολύ βέβαια θά τήν
τρώει στήν ἄλλη ζωή, τήν αἰώνια
ἄν δέν μετανοήσει ὁ ἄνθρωπος σ’
αὐτήν τή ζωή. 

Συνεπῶς, πρέπει νά μάθουμε νά
συγχωροῦμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί
νά μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ δρόμος γιά
τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ περνάει ἀπό
τή ζωή τοῦ διπλανοῦ μας. Ἕνα
πολύ σημαντικό στοιχεῖο πού μπο-
ρεῖ νά μᾶς ἐνισχύσει σ’ αὐτόν τόν
ἀγώνα μας, νά μάθουμε νά συγ-

χωροῦμε τούς ἄλλους γύρω μας,
εἶναι ὅταν κάνουμε συνεχῶς κα-
λούς καί ἁγνούς λογισμούς μέσα
μας. Ὅταν τά βλέπουμε ὅλα μέ κα-
λούς λογισμούς ὁ Θεός μᾶς ἐξα-
γνίζει καί μᾶς χαριτώνει. Μετά
φθάνουμε σέ μία κατάσταση πού
βλέπουμε τά πάντα μέ τά πνευ-
ματικά μάτια καί ὄχι μέ τά ἀνθρώ-
πινα. Ὅλα τά δικαιολογοῦμε, μέ
τήν καλή ἔννοια. Βρίσκουμε ἐλα-
φρυντικά, κατανοοῦμε τήν ἀδυ-
ναμία τοῦ ἄλλου καί τόν συγχω-
ροῦμε. Ὅταν ὅμως κάνουμε ἐμπα-
θεῖς λογισμούς τότε κατακρίνουμε
καί ἀδικοῦμε τούς ἄλλους μέ ἀπο-
τέλεσμα νά σκληραίνει ἡ καρδιά
μας, νά δυσκολευόμαστε νά δε-
χτοῦμε τόν ἄλλον καί ἔτσι ἐμπο-
δίζουμε καί τή θεία Χάρη νά
ἔρθει νά κατοικήσει μέσα στήν
καρδιά μας. 

Ἑπομένως, ὅποιος κάνει λεπτή
ἐργασία δικαιολογεῖ τόν ἄλλον
καί ὄχι τόν ἑαυτόν του καί ὅσο
προχωρεῖ πνευματικά τόσο ἐλευ-
θερώνεται καί τόσο ἀγαπᾶ τόν Θεό
καί τούς ἀνθρώπους. Τότε δέν
μπορεῖ νά καταλάβει τί θά πεῖ κα-
κία, γιατί ὅλο καλούς λογισμούς
ἔχει γιά τούς ἄλλους καί ὅλο
ἁγνά σκέφτεται, καί τά βλέπει ὅλα
πνευματικά, ἅγια. Ὠφελεῖται ἀκό-
μη καί ἀπό τίς πτώσεις τῶν συ-
νανθρώπων του, τίς ὁποῖες χρησι-
μοποιεῖ γιά γερό φρένο στόν ἑαυ-
τό του, γιά νά προσέχει νά μήν
ἐκτροχιασθεῖ.Ἔτσι καί ἡ καρδιά
του πλημμυρίζει ἀπό ἀγάπη καί γί-
νεται μιμητής τοῦ Χριστοῦ πού μᾶς
ἀνέχεται ὅλους.
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Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Στήν ὁροσειρά τοῦ Πεντα-
δακτύλου, δυτικά τοῦ
φρουρίου Βουφαβέντο καί

νότια τοῦ ἀββαείου τοῦ Μπέλλα-
Πάϊς, πολύ κοντά στό χωριό Συγ-
χαρί, βρίσκεται τό μοναστῆρι τῆς
Παναγίας τῆς Ἀψινθιώτισσας. Ἡ
ἵδρυση τοῦ μοναστηριοῦ ἀνάγεται
στά τέλη τοῦ 11ου αἰώνα μ.Χ. καί
συνδέεται, σύμφωνα μέ τήν τοπι-
κή παράδοση, μέ τή θαυματουρ-
γική εὕρεση τῆς ὁμώνυμης εἰκόνας
τῆς Παναγίας. Ἡ εἰκόνα αὐτή βρέ-
θηκε σέ σπηλιά, τό στόμιο τῆς
ὁποίας κάλυπτε τό φυτό ἀψινθιά
(ἀρτεμισία). Ἡ εἰκόνα φυλάχθη-
κε στή σπηλιά προφανῶς γιά νά
προστατευθεῖ ἀπό τό μένος τῶν
εἰκονομάχων. Χρόνια μετά, οἱ πε-

ρίοικοι τῆς περιοχῆς ἔβλεπαν φῶς
νά ἐκπέμπεται ἀπό τό σημεῖο τῆς
σπηλιᾶς. Προσέγγισαν τό φῶς
καί ἀνακάλυψαν τήν εἰκόνα. Ἀκο-
λούθως ἀνοικοδομήθηκε ἡ Ἱερά
Μονή τῆς Παναγίας τῆς Ἀψινθιώ-
τισσας ἡ ὁποία ἀναφέρεται καί ὡς
Μονή τῶν Ἀψινθίων. 

Τό μοναστῆρι διαθέτει τό μο-
ναδικό παγκυπρίως ἑξαγωνικό
ναό (κτίσμα ἀρχικά τοῦ 11ου
αἰώνα μ.Χ.). Ὁ ναός, κατά πάσα
πιθανότητα, κτίστηκε ἀπό τά συ-
νεργεῖα οἰκοδόμων τοῦ στρατηγοῦ
Εὐμάθιου Φιλοκάλη πού ἔφθασαν
ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη στήν
Κύπρο καί μεταξύ ἄλλων ἀνοι-
κοδόμησαν παρεκκλήσιο στή βό-
ρεια πλευρά τοῦ καθολικοῦ τῆς

Σελίδες ἀπό τήν ἱστορία 
τς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας

Ἐκκλησιαστικές μορφές
τοῦ 10ου – 12ου αἰώνα στήν Κύπρο

Χρίστου Χατζημιχαήλ
Θεολόγου – Δρος Φαρμακευτικῆς

Μέρος Ε΄

Ἡ Παναγία ἡ Ἀψινθιώτισσα
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Μόνης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυ-
σοστόμου στόν Κουτσοβέντη. Τό
παρεκκλήσιο αὐτό εἶναι μονόκλι-
το μέ τροῦλο καί εἶναι ἀφιερωμένο
στήν Ἁγία Τριάδα. Μέχρι τό 1974
ὑπῆρχε στόν ναΐσκο ἡ σχετική κτη-
τορική ἐπιγραφή. Ὁ Εὐμάθιος
Φιλοκάλης ἦταν Βυζαντινός ἀξιω-
ματοῦχος (μάγιστρος, μέγας
δοῦκας τῆς Κύπρου καί «πραί-
τωρ» τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Πελο-
ποννήσου) πού ὑπηρέτησε στήν
Κύπρο δύο φορές (1092-1103 καί
1110-1118 μ.Χ.). Ἔφθασε σέ με-
γάλη ἀκμή ἐπί τοῦ αὐτοκράτορα
Ἀλεξίου Α΄ τοῦ Κομνηνοῦ καί τόν
ἀναφέρει ἡ Ἄννα Κομνηνή στό
ἔργο της «Ἀλεξιᾶς». Ὁ Εὐμάθιος
Φιλοκάλης, μεταξύ τῶν ἄλλων
στρατιωτικῶν ἐπιτυχιῶν του, τό
καλοκαῖρι ἤ τόν Σεπτέμβριο τοῦ
1099 μ.Χ. ἀπέκρουσε ἐπιτυχῶς
ἐπιδρομή τοῦ πιζανικοῦ στόλου
(σταυροφόροι ἀπό τήν πόλη Πίζα
τῆς Ἰταλίας) κατά τῆς Κύπρου.

Τόν 14ον αἰώνα μ.Χ. στόν ναό
τῆς Παναγίας τῆς Ἀψινθιώτισσας
τοποθετήθηκαν ἐσωτερικά
προσθῆ κες ὑποστηριγμάτων καί
τόξων ὥστε νά στηριχθεῖ ὁ
τροῦλος καί ἡ ἅψιδα τοῦ ναοῦ.
Ἀκολούθησαν διαχρονικά καί
ἄλλες ἐργασίες συντήρησης καί
ἐπιδιόρθωσης τοῦ ναοῦ ἀλλά, δυ-
στυχῶς, τόν 18ο αἰώνα μ.Χ. τό μο-
ναστῆρι διέκοψε τή λειτουργία

του. Ἡ τράπεζα τῆς μονῆς εἶχε ἰδι-
αίτερη ἀξία καί οἱ τοιχογραφίες
της (ἔχουν πλέον καταστραφεῖ)
χρονολογοῦνταν ἀπό τόν 12-14ο
αἰώνα μ.Χ. Τό μοναστῆρι ἀπέ-
κτησε μεγάλη περιουσία κατά
τήν Ἐνετοκρατία καί περιελάμ-
βανε ὑπό τήν κυριαρχία του τά
γειτονικά χωριά Βουνό καί Συγ-
χαρί. Τό χωριό Συγχαρί, κατά μία
ἐκδοχή, ἔλαβε τό ὄνομά του ἀπό
τόν Φράγκο γαιοκτήμονα Σίν Χά-
ριν πού κατεῖχε φέουδο στήν πε-
ριοχή. Ἀπό τό Συγχαρί καταγόταν
ὁ Μακαριστός Πατριάρχης καί
Πάπας Ἀλεξανδρείας καί Πάσης
Ἀφρικῆς Πέτρος Ζ΄ (1949-2004
μ.Χ.). Κατά τήν Τουρκοκρατία ἡ
μονή ὑπήχθη ὡς Μετόχιο τοῦ Πα-
ναγίου Τάφου (Πατριαρχεῖο Ἱερο-
σολύμων) στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στόν
Κουτσοβέντη. 

Κοντά στήν Παναγία τήν Ἀψιν-
θιώτισσα καταστράφηκε στίς 23
Ἰουλίου 1974 μετά ἀπό ἠρωϊκή
ἀλλά ἄνιση μάχη μέ τόν Τοῦρκο
εἰσβολέα, ἡ 181 Μοῖρα Πεδινοῦ
Πυροβολικοῦ ὑπό τόν διοικητή της
ἥρωα Ἀντιστράτηγο Στυλιανό
Καλμπουρτζῆ. Μετά τά τραγικά
γεγονότα τοῦ 1974, ἡ Παναγία ἡ
Ἀψινθιώτισσα συλήθηκε ἀνελέητα
καί τό καθολικό τῆς μονῆς μετα-
τράπηκε σέ στάνη γιά πρόβατα.
Τό 2015 ἐπαναπατρίσθηκαν ἀπό
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Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

τό Μόναχο τοιχογραφίες τοῦ μο-
ναστηριοῦ πού ἐκτίθενται πλέον
στό Βυζαντινό Μουσεῖο τοῦ Ἱδρύ-
ματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου
Γ΄ στή Λευκωσία. Μετά ἀπό συν-
τονισμένες ἐνέργειες τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κύπρου καί τῶν ἁρμο-
δίων ἀρχῶν τῆς Κυπριακῆς Δη-

μοκρατίας, στίς 24 Ἰανουαρίου
2019, μέ ἀπευθείας πτήση ἀπό τή
Χάγη, ἐπαναπατρίσθηκαν ἀκόμη
δύο ἀποτοιχισμένες τοιχογραφίες
πού κλάπηκαν ἀπό τήν Ἱερά
Μονή τῆς Παναγίας τῆς Ἀψινθιώ-
τισσας. Τό μοναστῆρι ἑόρταζε
στίς 21 Νοεμβρίου.

Βιβλιογραφία
Κομνηνῆς Ἄννας, Ἀλεξιᾶς, σ. 343. 83-344. 90 καί 352. 63-74. 
Παυλίδη Ἄντρου, Ἱστορία τῆς νήσου Κύπρου, ἀπό τήν ἀρχή ἕως σήμερα,
Ἐκδόσεις Ἠλία Ἐπιφανίου, Λευκωσία 2013, σ. 235-236.
ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, Ἐκδόσεις Φιλοκύπρος, 1984.
Ἱστοσελίδα Τμήματος Ἀρχαιοτήτων Κύπρου, http://www.mcw.gov.cy/mcw/ (ἡμ/νία
ἀνάκτησης 1/4/2019).

Μονή Παναγίας Ἀψινθιώτισσας, Συγχαρί (Κάτιας Ἰωάννου).
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Ὁ Τάσος Μάρκου γεννήθηκε
στίς 18 Σεπτεμβρίου 1935 σέ
ἕνα ταπεινό τότε χωριό τῆς
ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου, τό Πα-

ραλίμνι, ὡς ὁ πρωτότοκος γιός
τοῦ ζεύγους Μελή Μάρκου
καί Μαρίας Ξιούρου. Ὁ μικρός
Τάσος μεγαλώνει στήν Ἀμμό-

Γιώργου Κυπριανοῦ
Θεολόγου - Προέδρου καί καλλιτεχνικοῦ διευθυντῆ

Πολιτιστικοῦ Συλλόγου ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

1. Πηγή τοῦ ἄρθρου ἀποτελοῦν τά κείμενα γιά τό καλλιτεχνικό ἀφιέρωμα τοῦ
Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ρωμηοσύνη "Τάσος Μάρκου, ἄνθρωπος, ἥρωας,
θρῦλος", 2015.
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χωστο, ὅπου ὅλη του ἡ οἰκο-
γένεια μετοικεῖ ἀπό τό Παρα-
λίμνι γιά μιά καλύτερη ζωή.
Ἀπό νωρίς ρίχνεται στόν ἀγώ-
να τῆς βιοπάλης, χωρίς νά
ἀμελεῖ τά σχολικά του καθή-
κοντα. Διακρίνεται γιά τίς ἐπι-
δόσεις του στά μαθήματα καί
στόν ἀθλητισμό μέ παγκύ-
πρια βραβεία καί ἐπιδόσεις. Τό
όνειρό του νά γίνει Εὔελπις καί
νά ὑπηρετήσει τήν ἐλευθερία.

Τόν Μάιο τοῦ 1955 γίνεται
μέλος τῆς ΕΟΚΑ καί λαμβάνει
μέρος σέ ἐπιχειρήσεις δολιο-
φθορῶν, ἀνατινάξεων καί
ἄλλων ἀποστολῶν μέ ἐπιτυχία.
Τόν Δεκέμβριο τοῦ 1955 κα-
ταζητεῖται ἀπό τίς Ἀγγλικές
ἀρχές καί καταφέρνει νά δια-
φύγει στήν Ἀθήνα. Τόν Σε-
πτέμβριο τοῦ 1956 πετυχαῖνει
στίς ἐξετάσεις τῆς Σχολῆς
Εὐελπίδων. Κατά τή διάρκεια
τῶν σπουδῶν του ὀργανώνει
συλλαλητήρια καί διαδηλώ-
σεις ἐναντίον τῆς Ἀγγλικῆς
Ἀποικιοκρατίας. Ὥσπου, τό
1958, πρίν ἀκόμα ἀποφοιτήσει
ἀπό τή Σχολή Εὐελπίδων, μαζί
μέ ἄλλους εὐέλπιδες κατέρχε-
ται στήν Κῦπρο καί ἐνισχύει

τόν ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ. Λαμ-
βάνει τό ψευδώνυμο «Γκού-
ρας» καί τοῦ ἀνατίθεται ὁ το-
μέας τῆς Κυθρέας, ὅπου καί
γράφει ἔνδοξες σελίδες δράσης
ἐναντίον τῶν Ἀγγλικῶν δυνά-
μεων. Λίγο πρίν τή λήξη τοῦ
ἀγώνα ἀναλαμβάνει καί Διοι-
κητής τοῦ 4ου Ἀντάρτικου
Συγκροτήματος. Μετά τό πέ-
ρας τῶν σπουδῶν του ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος Μακάριος ὁ Γ΄ τόν
καλεῖ νά ἐνταχθεῖ στίς τάξεις
τοῦ Κυπριακού Στρατοῦ καί
μετέπειτα νά ἀναλάβει Διοι-
κητής τῆς Προεδρικῆς Φρου-
ρᾶς. Νυμφεύεται τή Μαίρη
Ντελυφέρ μέ τήν ὁποία ἀπο-
κτοῦν δύο παιδιά, τήν Ἄντρη
καί τόν Πάρη. Παράλληλα, ὡς
ὁ μεγάλος ἀδελφός καί προ-
στάτης φροντίζει καί στηρίζει
τά ἀδέλφια του. 

Κατά τήν τουρκοκυπριακή
ἀνταρσία τό 1963 ἡγεῖται τῆς
Ἄμυνας τοῦ ἑλληνοκυπρια-
κοῦ τομέα τῆς Λευκωσίας.
Μέ ἀπαράμιλλο θάρρος, ἀπεγ-
κλωβίζει ἑλληνοκύπριους στρα-
τιώτες καί δημιουργεῖ ἰσχυρή
γραμμή ἄμυνας βόρεια τῆς
Λευκωσίας, ἀλλά ἀρνεῖται πει-

ΙΣΤΟΡΙΑ
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σματικά στούς ἀνωτέρους του
νά ἐκτελέσει τούρκους αἰχμα-
λώτους. Ἡ κυπριακή κυβέρ-
νηση τοῦ ἀναθέτει πολλές
ἀποστολές, ὅπως τό νά ἡγηθεῖ
πολλῶν ἀποστολῶν στόν Λί-
βανο, στήν Αἴγυπτο, στό Σουέζ,
στήν Τσεχοσλοβακία κ.ἀ. μέ
σκοπό τόν ἐξοπλισμό καί τήν
ἀναβάθμιση τοῦ κυπριακοῦ
στρατοῦ. 

Τό 1971 προάγεται σέ Ταγ-
ματάρχη. Τό 1972 συμβάλλει
στήν ὑποκλοπή ἑνός συνωμο-
τικοῦ ἐγγράφου καί κατ’ ἐπέ-
κταση στή ματαίωση πρώιμου
πραξικοπήματος στήν Κύπρο.
Παράλληλα, ἀπορρίπτει καί
πρόταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Μακαρίου νά ἀναλάβει τό
Ἐφεδρικό Ἀστυνομικό Σῶμα,
παρά τά ὅποια ὠφελήματα τῆς
προαγωγῆς. Τό 1973 τοποθε-
τεῖται στό 12ο Τακτικό Συγ-
κρότημα τῆς Κυθρέας, ἀπ’
ὅπου τή 15η Ἰουλίου 1974 με-
ταβαῖνει ἐσπευσμένα στή Λευ-
κωσία γιά νά ὀργανώσει τήν
ἄμυνα τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ
Μεγάρου. Ἀπό τήν 20η Ἰουλί-
ου μέχρι τήν 15η Αὐγούστου
ὀργανώνει ἀμυντική γραμμή μέ

μικρό ἀριθμό ἐφέδρων στήν
περιοχή τοῦ χωριοῦ Χαμίτ
Μάνδρες. Tίθεται ἐπικεφαλής
τῶν δυνάμεων ἐξουδετέρω-
σης τοῦ θύλακα Μπέκκιογιου
καί διασώζει μέ κίνδυνο τῆς
ζωῆς του τόν Λοχία Ἀνδρέα
Κωνσταντή. Tό βράδυ τῆς
21ης Ἰουλίου προωθεῖται ἐπι-
κεφαλής 100 περίπου ἀνδρῶν
στήν περιοχή Δικώμου. Τήν 23η
Ἰουλίου συγκροτεῖ ἀμυντική
γραμμή ἀπό τή Μιά Μηλιά
πρός τόν Κουτσοβέντη. Συγ-
κροτεῖ τό 305 Τ.Π. μέ ἐμπε-
ρίστατους ἐφέδρους καί στρα-
τιώτες. Κατασκευάζει μαζί
τους ὀχυρωματικά ἔργα καί
ναρκοθετεῖ τήν περιοχή. Με-
ταξύ τῆς Α΄ καί Β΄ φάσης τῆς
εἰσβολῆς, δέν ἀντέχει τήν παν-
τελή ἔλλειψη ὀργάνωσης καί
προετοιμάζει μέ ἕνα ἄψογα
μελετημένο σχέδιο κίνηση ἀντι-
πραξικοπήματος. Ἡ ἔκκλησή
του δέν βρίσκει ἀνταπόκριση
καί πρίν ἐπιστρέψει στό μέ-
τωπο ἀποχαιρετᾶ τήν οἰκογέ-
νειά του. Τήν 14η Αὐγούστου
1974 βρίσκεται ἀντιμέτωπος μέ
τήν πάνοπλη και πολυπληθή
28η Τούρκικη Μεραρχία. 
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Παρά τήν ἐπίγνωση τῆς ἄνι-
σης ἀναμέτρησης ἀρνεῖται νά
ἐγκαταλείψει. Ἀπεναντίας, ἄν
καί οἱ ἐνισχύσεις πού ζήτησε
δέν ἔφτασαν ποτέ, ἀνεβαῖνει
ψηλά πρός τήν Κυθρέα καί τόν
Πενταδάκτυλο γιά νά ἀπεγ-
κλωβίσει ἀποκομμένους στρα-
τιώτες του, κατευθείαν μέσα
στήν κόλαση τοῦ πυρός. Τό
ἀπόγευμα τῆς 15ης Αὐγούστου
δίνει τά τελευταία σημεία
ζωῆς. Ἀπό τότε συγκαταλέγε-
ται στόν κατάλογο τῶν ἀγνο-
ουμένων. 

Ἡ Κύπρος τίμησε τόν Τάσο
Μάρκου. Ἔδωσε τό ὄνομά
του σέ ἕνα ἀπό τά μεγαλύτε-
ρα Στρατόπεδα τῆς Ἐθνικῆς
Φρουρᾶς καί τοῦ ἀπένειμε
τόν βαθμό τοῦ ὑποστράτη-
γου. Στόν κυκλικό κόμβο τοῦ
Κολοκασίδη στόν Δήμο Ἁγίου
Δομετίου στήθηκε ἀνδριάντας
μέ μέτωπο τόν Πενταδάκτυλο.
Τό Παραλίμνι, ἡ γενέτειρα
πόλη τοῦ Τάσου Μάρκου, ἔδω-
σε τό ὄνομά του στό Δημοτικό
Στάδιο καί σέ δρόμο τοῦ Δή-
μου καί ἀνήγειρε ἐπιβλητικό
ἀνδριάντα στήν κεντρική πλα-
τεία. Τόν Τάσο Μάρκου τίμη-

σε μἐ ὁδονομία καί ἡ κοινότη-
τα Ξυλοφάγου, ὁ προσφυγικός
τόπος διαμονῆς τοῦ πατέρα
του.

Ὁ Τάσος Μάρκου ἀποδε-
δειγμένα ἀποτελεῖ μιά ἀπό τίς
σπουδαιότερες μορφές τῶν
Ἐθνικῶν μας ἀγώνων. Ἔγινε
σύμβολο καί ἰδανικό. Γιατί ὁ
Τάσος Μάρκου ὑπῆρξε στα-
θερός ἐφ ᾧ ἐτάχθη, πιστός στόν
ὅρκο του. Γιατί ὁ Τάσος Μάρ-
κου εἶχε τήν ἐπιλογή νά φύγει
καί ὄχι μόνο δέν ἔφυγε, ἀλλά
προχώρησε ἀκόμα πιό βαθιά,
στήν κόλαση τοῦ πυρός.

Στό πρόσωπό του ἐνσαρκώ-
νονται μορφές τῆς ἔνδοξης,
ἐπικῆς καί ἡρωϊκῆς μας ἱστο-
ρίας· ὁ Λεωνίδας, ὁ Κωνσταν-
τίνος Παλαιολόγος, ὁ Θεόδω-
ρος Κολοκοτρώνης, ὁ Παῦλος
Μελᾶς, ὁ Γρηγόρης Αυξεντίου.
Μέσα του ἀντήχησαν οἱ φωνές
τῶν Ἡρωομαρτύρων τῆς Κων-
σταντινούπολης, τῶν ἀγω-
νιστῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπα-
νάστασης, τῶν ἀνυπότακτων
Μακεδονομάχων, μέσα του
ἀντήχησε ἡ φωνή ὅλης τῆς
Ρωμηοσύνης.

ΙΣΤΟΡΙΑ
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Τό ἁγιογραφικό ἐργαστῆρι 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου

Χαβούζας στήν Ἁγία Φύλαξη Λεμεσού1

Δρ Χριστόδουλου Α. Χατζηχριστοδούλου,
Βυζαντινολόγου

Ο
ἱ ἐκ Καϊμακλίου ἁγιορεῖτες ἱερομόναχος Νήφων καί μοναχός Κύριλ-
λος ἔμαθαν τήν τέχνη τῆς ἁγιογραφίας στό Ἅγιον Ὅρος, ὅπου εἶχαν
καρεῖ μοναχοί. Συγκεκριμένα μαθήτευσαν στό ἁγιογραφικό ἐργαστή-

ριο τῶν Ἰωασαφαίων, τό ὁποῖο λειτούργησε στή Σκήτη τῆς Ἁγίας Τριάδος
στά Καυσοκαλύβια2. Ἐπέστρεψαν στήν Κύπρο γύρω στό 1900 καί ἀσχο-
λήθηκαν μέ τήν ἱστόρηση φορητῶν εἰκόνων καί τοιχογραφιῶν3. 

Τό δυτικότροπο ἔργο τους κινήθηκε ἔξω ἀπό τή βυζαντινή παράδοση καί
διακρινόταν γιά πραγματική ζωγραφική αἴσθηση καί ποιότητα. Ἀκολού-
θησαν τόν φυσιοκρατικό τρόπο ἀπόδοσης τῶν μορφῶν, τῶν ἐνδυμάτων καί
τοῦ τοπίου καί χρησιμοποίησαν πρός τοῦτο τήν τεχνική τῆς ἐλαιογραφίας4.
Στά ἔργα τους διαφαίνεται ἡ προσπάθεια νά ἀποδοθεῖ ἡ τρισδιάστατη προ-
οπτική τοῦ τοπίου καί τοῦ βάθους τῆς εἰκόνας, ἡ σκιά πού ρίχνουν οἱ μορ-
φές καί τά ἀντικείμενα. Τό φῶς πέφτει πάνω στή μορφή, ἐνῶ πίσω, τό βά-
θος γίνεται πιό σκοτεινό. Στήν εἰκόνα τοῦ Νυμφίου (ἔργο τοῦ 1904)5 ἀπό
τήν Ἁγία Φύλαξη Λεμεσοῦ, τό φῶς ἐκπέμπεται ἀπό τό κεφάλι τοῦ Χριστοῦ.
Πολλές φορές παριστάνουν τούς ἁγίους κάτω ἀπό τόξα καί τοῦτο ὀφεί-
λεται στή διαμόρφωση τῶν ἀνοιγμάτων στό εἰκονοστάσιο. Οἱ πιό πολυτε-
λεῖς εἰκόνες ἔχουν ἀνάγλυφους φωτοστέφανους (γίνονται μέ πάστα καί κτε-
νιά) καί τόξα6. Οἱ Κύριλλος καί Νήφων ἐκτός ἀπό φορητές εἰκόνες ἱστό-
ρησαν καί τοιχογραφίες. Χαρακτηριστικές εἶναι οἱ μνημειακῶν διαστάσε-
ων τοιχογραφίες τους, κυρίως μέ τόν ἅγιο Γεώργιο δρακοντοκτόνο σέ ἐκκλη-

1 Χατζηχριστοδούλου, «Τά ἁγιογραφικά ἐργαστήρια», σελ. 126-131.
2 Παπαγεωργίου, Ἡ ἀναγεννησιακή ἁγιογραφία, σελ. 78.
3 Γιά βιογραφικά στοιχεῖα τῶν ζωγράφων αὐτῶν βλ. Χατζηχριστοδούλου, Γερασίµου, Ναός Πα-
ναγίας, σελ. 24, 59-60.
4 Γερασίµου, «Ἀνασύροντας ἀπό τήν ἀφάνεια», σελ. 174.
5 Χατζηχριστοδούλου, Γερασίµου, Ναός Παναγίας, σελ. 60.
6 Παπαγεωργίου, Ἡ ἀναγεννησιακή ἁγιογραφία, σελ. 78.

Ἅγιος Γεώργιος, Ἁγίου Δομετίου
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σίες ἀφιερωμένες στόν ἅγιο αὐτό
ὅπως λ.χ. στά χωριά Ἅγιος Δομέτιος,
Ἄσκεια (Ἄσσια)7 καί Μάμμαρι.

Στήν ἀδελφότητα πού συγκρότη-
σαν στή μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Χαβούζας8 ἀπό τό 1902 μέχρι τό
1910 περιλαμβάνονται καί μοναχοί
ἁγιογράφοι, ὅπως ὁ Ἡγούμενος Τρο-
οδιτίσσης Παγκράτιος9 ὁ μετέπειτα
Ἀρχιεπίσκοπος Λεόντιος10 καί ἀπό τό
1911 μέχρι τό 1915 οἱ αὐτάδελφοι
Χαρίτων11, Στέφανος καί Βαρνάβας,
οἱ ὁποῖοι ἀργότερα ἐπάνδρωσαν τή
μονή τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα12. Ὁ
Λεόντιος  μάλιστα ὑπόγραψε συμ-
φωνητικό ἔγγραφο μέ τούς Νήφω-
να καί Κύριλλο γιά νά μάθει κοντά
τους τήν τέχνη τῆς ἁγιογραφίας κατά
τό διάστημα ἀπό τῆς 26ης Αὐγού-
στου 1915 μέχρι τήν 20ή Αὐγούστου
1918. Ὡστόσο δέν ἔχουν ἐντοπιστεῖ
εἰκόνες τοῦ Λεοντίου.

Τό 1912, οἱ Κύριλλος καί Νήφων
μετακινήθηκαν στήν ἐγκαταλελειμ-
μένη μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀλα-

μάνου κοντά στό Πεντάκωμο καί ἔξι
χρόνια ἀργότερα, τό 1918 μετέβηκαν
στήν Χῖο, ὅπου μόνασαν στό μετό-
χι τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος στά Νένητα,
μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς τους13.

7 Κοκκινόφτας, Μονή Ἀποστόλου Βαρνάβα, σελ.
62. Ἡ τοιχογραφία ἔχει καταστραφεῖ ἀπό τούς
Τούρκους µετά τό 1974.
8 Γιά τήν ἱστορία τῆς µονῆς βλ. Κυριαζής, Τά
µοναστήρια, σελ. 47. Χατζηχριστοδούλου, Γε-
ρασίµου, Ναός Παναγίας, σελ. 22-25.
9 Κυριαζής, Τά µοναστήρια, σελ. 47. Κοκκινό-
φτας, Μονή Ἀποστόλου Βαρνάβα, σελ. 63.
10 Παπαγεωργίου, Ἡ ἀναγεννησιακή ἁγιογρα-
φία, σελ. 79-80.
11 Κοκκινόφτας, Μονή Ἀποστόλου Βαρνάβα, σελ.
68.
12 Βλ. Κοκκινόφτας, Μονή Ἀποστόλου Βαρνάβα,
σελ. 62, 68-69, 71-72. Κοκκινόφτας, «Κοινότητα
Καϊµακλίου», σελ. 3. Ἀρχιµ. Ἀθανάσιος, Μονή
Σταυροβουνίου, σελ. 69. Χατζηχριστοδούλου,
Γερασίµου, Ναός Παναγίας, σελ. 24.

13 Χατζηχριστοδούλου, «Τά ἁγιογραφικά ἐργα-
στήρια», σελ. 126-127.
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Μέ τήν ὁλοκλήρωση τοῦ
«Εὐρωπαϊκοῦ Ἔτους
Πολιτιστικῆς Κληρονο-

μιᾶς 2018», τό Ἵδρυμα Ἀρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου Γ΄ καί τό Ὑφυ-
πουργεῖο Τουρισμοῦ παρουσιάζουν
τή θεματική ἔκθεση «Παλαιολό-
γειες ἀντανακλάσεις στήν τέχνη τῆς
Κύπρου (1261-1489)» ἀπό 29
Ἰανουαρίου ἕως 31 Ἰουλίου 2019.
Ἡ ἔκθεση προβάλλει τήν ἀκτινο-
βολία τῆς Κωνσταντινούπολης καί
καταδεικνύει τόν ἡγεμονικό ρόλο
τῆς παλαιολόγειας τέχνης στό πε-
ριβάλλον τῆς φραγκοκρατούμε-
νης Κύπρου. Παρουσιάζεται ἡ
ἐξέλιξη τῆς τεχνικῆς καί τῆς τε-
χνοτροπίας τῶν εἰκόνων τῆς Λα-
τινοκρατίας ἀπό τό 1261 ἕως τό
1489, στό νέο πλαίσιο τῶν ἱστορι-

κo-κοινωνικῶν καί πολιτικo-θρη-
σκευτικῶν συνθηκῶν πού ἐπικρα-
τοῦσαν στό νησί τή συγκεκριμένη
περίοδο. 

Ἡ ἐν λόγῳ ἔκθεση ἀποτελεῖ συ-
νέχεια τῆς ἀντίστοιχης, μέ τίτλο
«Κυπριακῶ τῷ τρόπῳ – Maniera
Cypria» (19 Ἰαν. 2017-28 Ἰαν.
2018). Μέσα ἀπό τήν ἔρευνα τοῦ
συγκεντρωθέντος ὑλικοῦ, καθώς
καί τῶν τοιχογραφημένων μνημεί-
ων, γίνεται σαφές πώς, τόσο κατά
τόν 13ο αἰώνα ὅσο καί κατά τούς
δύο ἑπόμενους, ἡ τέχνη τῆς Κύ-
πρου, ἐνῶ ἐπαναλαμβάνει τήν τε-
χνοτροπία τοῦ 12ου αἰώνα, ταυ-
τόχρονα μεταλαμπαδεύει στό νησί
τήν ὑψηλή τέχνη τῶν Παλαιολόγων. 

Κατά τόν 13ο αἰώνα, ἡ τέχνη τῆς
Κύπρου ἀντλεῖ ἀπό τήν τεχνοτρο-

Δρ. Ἰωάννη Ἠλιάδη
Διευθυντή Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἱδρύματος 

Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄
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πία τοῦ 12ου αἰώνα, τήν ὁποία καί
ἐπαναλαμβάνει. Παράλληλα, ἡ
ἐντατικοποίηση τῶν ἐπαφῶν μέ τήν
Κωνσταντινούπολη, πρός τό τέλος
τοῦ 13oυ αἰώνα, εὐνοεῖ τή μετα-
λαμπάδευση στό νησί τῆς ὑψηλῆς
τέχνης τῶν Παλαιολόγων. Τότε
ἀρχίζει νά παρατηρεῖται στίς εἰκό-
νες ὑποχώρηση τῆς γραμμῆς καί
πιό μαλακό πλάσιμο τῶν προσώ-
πων. Ἡ νέα τεχνοτροπία, ἡ «πα-
λαιολόγειος Ἀναγέννηση», χαρα-
κτηρίζεται ἀπό τήν προσπάθεια
γιά ἀπόδοση τῆς ψυχολογικῆς διά-
θεσης καί τῶν ὄγκων τῶν μορφῶν,
τό πλάσιμο τῶν προσώπων μέ βαθ-
μιαία ἐξασθενούμενους τόνους,
τόν ἁρμονικό συνδυασμό λαμ-
περῶν χρωμάτων καί τό μαλακό
πλάσιμο τῶν πτυχώσεων τῶν ἐνδυ-
μάτων.  

Ἡ παλαιολόγεια τέχνη, πού
ἀκμάζει στήν Κωνσταντινούπολη,
στή Θεσσαλονίκη καί γενικότερα
στά Βαλκάνια, δημιουργεῖ μορφές
καί συνθέσεις πού διαπνέονται ἀπό
ἀνθρωπισμό καί κλασική διάθεση.
Ἡ ζωοποιός λυρική πνοή, ἀλλά καί

ἡ ὅσο τό δυνατόν πιό ρεαλιστική
καί μέ πλαστική αὐτάρκεια ἀπό-
δοση μορφῶν καί κινήσεων, ἐκφρά-
ζουν τά ὑψηλά αἰσθήματα τῶν
εἰκονιζόμενων μορφῶν. Μέ τή
ζωντάνια της, τή φιλοκαλία, τήν
ἀριστοκρατική της εὐπρέπεια, τήν
πλαστική καθαρότητα, τήν ψυχο-
λογική μελέτη τῶν προσώπων, τά
λαμπερά καί ἐξευγενισμένα χρώ-
ματα, τήν ἀνάδειξη τῶν ὄγκων, τή
δραματική διάθεση καί τόν λυρι-
σμό της, ἡ παλαιολόγεια τέχνη δέν
κέρδισε μόνο τούς Ἕλληνες τῆς
Κύπρου, ἀλλά ἔγινε μία καλλιτε-
χνική «κοινή» γιά τίς διάφορες
«ἐθνοτικές» ὁμάδες τοῦ νησιοῦ κα-
θώς καί γιά τήν ἀριστοκρατία,
ὅπως ἀποδεικνύουν τά τοιχογρα-
φημένα μνημεῖα τῆς Ἀμμοχώστου,
τό Βασιλικό Παρεκκλῆσι στά Πυρ-
γά κ.ἄ.

Παρά τή λατινοκρατία στήν Κύ-
προ, οἱ σχέσεις μέ τήν Κωνσταν-
τινούπολη κατά τήν παλαιολό-
γεια περίοδο παραμένουν στενές,
λόγῳ τῶν δεσμῶν τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας τῆς νήσου μέ τό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο, ἀλλά καί τοῦ
γάμου τῆς Βυζαντινῆς πριγκίπισ-
σας Ἑλένης Παλαιολογίνας μέ τόν
βασιλέα τῆς Κύπρου, Ἰωάννη Λου-
ζινιᾶν. Ἔτσι, τά νέα εἰκονογραφι-
κά θέματα πού εἰσάγονται τότε
στό Βυζάντιο, ὅπως ὁ Ἀκάθιστος
Ὕμνος, ἡ Ρίζα Ἰεσσαί καί ἡ χρή-
ση στοιχείων τῆς Ἀρχαιότητας

ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
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(π.χ. μορφές ἀρχαίων Ἑλλήνων φι-
λόσοφων), μεταγγίζονται καί στήν
Κύπρο, φέροντας ὅλα τά χαρα-
κτηριστικά τους: ἀφηγηματική
διάθεση, ρωπογραφικά στοιχεῖα,
μνημειακότητα τῶν παραστάσεων
καί μεταλλικές λάμψεις στά ἐνδύ-
ματα. Παράλληλα, θέματα πού το-
νίζουν τήν προσήλωση τῆς το-
πικῆς Ἐκκλησίας στήν Ὀρθοδοξία
καί τήν πεισματική ἐναντίωσή της
σέ θέσεις τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας, ὅπως τό filioque καί τό
πρωτεῖο τοῦ Πάπα, ἀποτυπώνον-
ται στήν εἰκονογραφία τῆς μνη-
μειακῆς ζωγραφικῆς, μετατρέπον-
τας τήν ὄχι ἁπλῶς σέ μέσο νου-
θεσίας τῶν πιστῶν, ἀλλά καί σέ
ὄργανο ἀντίστασης ἀπέναντι στίς
ἀσφυκτικές πιέσεις τῆς Λατινικῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Ἀπό τό β΄ μισό τοῦ 14ου αἰώνα
ἐμφανίζεται μία καινοτομία στή
ζωγραφική τῆς Κύπρου: οἱ νεκρι-
κές εἰκόνες. Τό θέμα αὐτό ἀπει-
κονίζουν ἀρχικά τέσσερεις ἰδιό-

μορφες εἰκόνες: ὁ Χρι-
στός μέ Ἀγγέλους καί
δωρητές, ὁ ἅγιος Ἐλευ-
θέριος, τό τεμάχιο μέ
δωρητές καί ἡ μεταγε-
νέστερη εἰκόνα τῆς
ἁγίας Παρασκευῆς, οἱ
ὁποῖες προέρχονται
ἀπό τόν ναό τῆς Πα-
ναγίας Χρυσαλινιώτισ-
σας στή Λευκωσία.

Εἶναι ἰδιαίτερα στενόμακρες καί
στό κάτω τμῆμα τούς ἀπεικονίζουν
τούς νεκρούς μέ τά μάτια ἀνοικτά
καί τά χέρια σταυρωμένα, ὅπως οἱ
τεθνεῶτες στίς γοτθικές ταφό-
πλακες τῆς περιόδου. Λόγῳ τοῦ
ἀσυνήθιστα στενόμακρου σχήμα-
τός τους εἶναι δυνατόν νά εἰκά-
σουμε ὅτι κάλυπταν πεσσούς στό
ἐσωτερικό τῶν ναῶν. Παράλληλα
τήν περίοδο αὐτή πυκνώνουν οἱ
ἀπεικονίσεις ἐπώνυμων δωρητῶν,
μέ φωτοσκίαση στά πρόσωπα καί
ἐνδυματολογία ζωγραφισμένη ἐκ
τοῦ φυσικοῦ, ἡ ὁποία ἀνταποκρί-
νεται στή μόδα τῆς ἐποχῆς τους.
Χαρακτηριστική εἶναι ἡ περίπτω-
ση τοῦ νεκρικοῦ πορτρέτου τῆς
Μαρίας Ξηροῦ, στήν εἰκόνα μέ τόν
Χριστό, Ἀγγέλους καί δωρητές. Ἡ
μελαγχολική μορφή τῆς Μαρίας
ἀποδίδεται μέ ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια
καί θυμίζει ἀνάλογα πρόσωπα
στή Μονή τῆς Χώρας. Φορεῖ βυ-
ζαντινά ἐνδύματα μέ διακοσμήσεις
πού ἐντοπίζονται καί σέ ἰταλικές
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εἰκόνες τῆς ἐποχῆς. Τά χρυσά κο-
σμήματα στό κεφάλι καί τό πο-
λυτελές φόρεμα παραπέμπουν σέ
βυζαντινές συνήθειες, πού ἤθελαν
τίς ἄγαμες κοπέλες νά ἀπεικονί-
ζονται μέ τό νυφικό φόρεμα καί τό
γαμήλιο στεφάνι πού δέν πρόλα-
βαν νά φορέσουν στόν γάμο τους.

Μία ὁμάδα εἰκόνων τοῦ 15ου
αἰώνα παρουσιάζουν ἰδιαίτερα
σκοτεινούς προπλασμούς γιά τό
πλάσιμο τῶν μορφῶν καί τῶν
σαρκωμάτων, μέ περιορισμένα
φῶτα. Χαρακτηριστική περίπτω-
ση εἶναι ἡ στενόμακρη εἰκόνα μέ
τήν ἁγία Παρασκευή ἀπό τόν ναό
τῆς Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας
στή Λευκωσία καί σήμερα στό Βυ-
ζαντινό Μουσεῖο Ἱδρύματος Ἀρχιε-
πισκόπου Μακαρίου Γ΄, ἡ ὁποία
χρονολογεῖται μεταγενέστερα ἀπό
τίς ἄλλες στενόμακρες εἰκόνες
πού παρουσιάζονται στήν Ἔκθε-
ση, στό πρῶτο ἥμισυ τοῦ 15ου
αἰώνα, λόγῳ τῶν σκοτεινῶν της
προπλασμῶν, ἀλλά καί τῶν ἐγχά-
ρακτων διακοσμήσεων πού φέρει
στούς φωτοστεφάνους.

Κατά τόν 15ο αἰώνα, σέ ὁρι-
σμένες εἰκόνες χρησιμοποιοῦνται
ἁπαλοί χρωματικοί τόνοι, ὅπως
ἀνοικτό πράσινο, ἰῶδες, γαλάζιο
κ.ο.κ., γιά τήν ἀνάδειξη ὑφασμά-
των, ἀρχιτεκτονημάτων, ἀλλά καί
τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ βάθους, ὅπως
λ.χ. στήν ἀμφιπρόσωπη εἰκόνα
μέ τήν Ἀποκαθήλωση, ἀλλά καί

στίς τοιχογραφίες τῆς ἐποχῆς,
ὅπως λ.χ. στόν Ἅγιο Γεώργιο τῶν
Ἑλλήνων. Πρόκειται πιθανότατα
γιά δυτική ἐπίδραση, ἡ ὁποία με-
ταφέρεται στήν Κύπρο μέσῳ φο-
ρητῶν ἔργων, ὅπως λ.χ. τό δίπτυ-
χο ἀπό τό Λευκόνοικο, ὅπου τά
πυργόσχημα κτήρια ἀποδίδονται
μέ ἁπαλά χρώματα, ἐνῶ γιά τά
ἐνδύματα υἱοθετοῦνται ἰώδεις καί
γαλάζιοι τόνοι.

Ἀπό τά μέσα τοῦ 15ου αἰώνα, οἱ
ἐπιδράσεις ἀπό τή Δύση γίνονται
ἀκόμα πιό ἔντονες χάρη σέ εἰσα-
γόμενα ἔργα, ὅπως καταδεικνύει
τό Δίπτυχο ἀπό τόν ναό τοῦ
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στό Λευκό-
νοικο, πού ἐστάλη πιθανῶς ἀπό τή
Βενετία, καθώς καί ὁ γερμανικός
δίσκος ἀντιδώρου ἀπό τόν ναό τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου στό Ἀρεδιού. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα δυτικῶν
ἐπιδράσεων σέ εἰκόνες τῆς Κύπρου
εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Ἔνθρονης Βρε-
φοκρατούσας ἀπό τόν ναό τῆς Πα-
ναγίας Χρυσαλινιώτισσας στή Λευ-
κωσία. Ὁ εἰκονογραφικός της τύ-
πος ἀκολουθεῖ αὐτόν τῆς Ἔνθρο-
νης Παναγίας, στήν GalleriaSabauda
στό Τορίνο, ἔργου πού ἀποδίδεται
στόν Duccio, καί ἐκεῖνον τῆς
Ἔνθρονης Θεοτόκου τοῦ Cimabue,
στή Santa Maria dei Servi στήν
Μπολόνια, πού παρουσιάζει πα-
ρόμοιο θρόνο.

Στό β΄ μισό τοῦ 15ου αἰώνα ξε-
κινᾶ ἡ συστηματική ἀναγραφή

ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ



154 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

ὀνομάτων ζωγράφων, ὅπως τοῦ
Μήνα ἐκ Μυριανθούσης, ὁ ὁποῖος
ὑπογράφει τήν εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας Ὁδηγήτριας ἀπό τή Μονή Ἁγί-
ου Ἰωάννου Χρυσοστόμου στόν
Κουτσοβέντη. Ὁ Μηνάς τοιχογρα-
φεῖ τό 1474 τόν ναό τοῦ Ἀρχαγ-
γέλου Μιχαήλ στόν Πεδουλά. Ὁ
ζωγράφος Φίλιππος Γούλ τοιχο-
γραφεῖ τό 1495, σύμφωνα μέ ἐπι-
γραφή, τόν Ἅγιο Μάμα στόν Λου-
βαρά καί τό 1505 τόν Τίμιο Σταυ-
ρό τοῦ Ἁγιασμάτη. Στήν πρώιμη
ζωγραφική παραγωγή τοῦ ἴδιου
ζωγράφου ἀποδίδεται ἡ εἰκόνα μέ
τούς ἁγίους Ἰωάννη Καλυβίτη,
Θεοδόσιο Κοινοβιάρχη καί Ἀλέξιο
ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν Ἱερά
Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου, ἡ ὁποία
παρουσιάζει ἔντονες ὁμοιότητες
τόσο μέ τήν εἰκόνα τοῦ ἁγίου
Ἰωάννου Προδρόμου ἀπό τόν ναό
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στόν Πα-
λαιόσοφο Κερύνειας, ὅσο καί μέ τό
τεμάχιο εἰκόνας μέ τόν Ἀπόστολο
Πέτρο ἀπό τόν ναό τῆς Παναγίας
Ἀσίνου στό Νικητάρι.

Γιά τούς σκοπούς τῆς ἔκθεσης
ἔχουν συγκεντρωθεῖ πέραν τῶν 50
ἔργων θρησκευτικῆς τέχνης (εἰκό-
νες, τοιχογραφίες, χειρόγραφα καί
ἔργα μικροτεχνίας), στά ὁποῖα
ἀποτυπώνεται ἡ μεταφύτευση τῆς
νέας τεχνοτροπικῆς τάσης τῆς Βα-
σιλεύουσας στό νησί, ἐνῶ παράλ-
ληλα καταγράφονται καί ἐπιρρο-
ές ἀπό τή Δύση. Τά ἔργα πού ἐκτί-
θενται προέρχονται ἀπό τίς συλ-

λογές τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου
τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄, τήν Ἀρχιεπισκοπική
περιφέρεια, τήν Ἱερά Μητρόπολη
Λεμεσοῦ καί τήν Ἱερά Μονή Ὁσί-
ου Νεοφύτου στήν Τάλα τῆς Πά-
φου.

Τήν ἔκθεση συνοδεύει δίγλωσσος
(ἑλληνικά-ἀγγλικά) εἰκονογραφη-
μένος κατάλογος, στόν ὁποῖο γρά-
φουν οἱ βυζαντινολόγοι πανεπι-
στημιακοί καί ἐρευνητές Michele-
Bacci, Δημήτριος Τριανταφυλλό-
πουλος, Χαράλαμπος Χοτζάκο-
γλου, Ἐλισάβετ Γιώτα, Χρυσοβα-
λάντης Κυριάκου, Χριστόδουλος
Χατζηχριστοδούλου, Ἀνδρέας Για-
κόβλεβιτς καί Ἰωάννης Ἠλιάδης, ὁ
ὁποῖος ἐπιμελήθηκε τήν ἔκθεση καί
τόν κατάλογο. Στή μουσειολογική
μελέτη τῆς ἔκθεσης συνέβαλε ὁ
ἀρχιτέκτονας Σπύρος Νάσαινας.

Ὡράριο: 
Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-16:30

καί Σάββατο: 09:00-13:00.

Διάρκεια: 
29 Ἰανουαρίου ἕως 30 Ἰουλίου 2019.

Διεύθυνση: 
Βυζαντινό Μουσεῖο καί Πινακοθήκη,
Ἵδρυμα Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄,
Πλατεῖα Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ (δίπλα
ἀπό τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου καί
τόν Καθεδρικό ναό Ἁγίου Ἰωάννου Θε-
ολόγου), Τ.Κ. 21269, 1505 Λευκωσία.
Τήλ.: 22430008, Fax: 22430667.

www.makariosfoundation.org.cy
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ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
«ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ:

ΚΎΠΡΟΣ - ΠΟΛΩΝΙΑ»

Ἡ Πινακοθήκη τοῦ Ἱδρύματος
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ μέ τήν
εὐκαιρία τῆς Διεθνοῦς Ἡμέρας Μου-
σείων,  ἡ ὁποία γιορτάζεται διεθνῶς
στίς 18 Μαΐου, ἐγκαινιάζει Διεθνῆ
Ἔκθεση φωτογραφίας στίς 17 Μαΐου
2019 μέ τίτλο: «Χρώματα Ὀρθοδο-
ξίας: Κύπρος - Πολωνία». Ἡ Ἔκθεση
ἔχει τεθεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῶν Μα-
καριωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κύπρου
κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ καί τοῦ Ἀρχιε-

πισκόπου Πολωνίας, κ.κ. Σάββα.
Ἡ φωτογραφική Ἔκθεση, πού ἀπο-

καλύπτει μέσα ἀπό 90 πίνακες τόν
πλοῦτο, τήν πολυχρωμία καί τίς διά-
φορες ἐκφάνσεις τῆς Ὀρθοδοξίας
στήν Κύπρο καί στήν Πολωνία, θά
φιλοξενηθεῖ στήν Πινακοθήκη τοῦ
Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρί-
ου Γ΄ ἀπό τίς 17 Μαΐου ἕως τίς 11
Ἰουνίου 2019. Ἡ  Ἔκθεση φιλοξενεῖ σέ
90 πίνακες τόν πλοῦτο καί τήν πο-
λυχρωμία τῆς Ὀρθοδοξίας στήν πο-
λωνική ἐπικράτεια, ἀλλά καί στήν
Κύπρο, ἐλεύθερη καί κατεχόμενη. 

Ἡ  Ἔκθεση «Χρώματα Ὀρθοδοξίας:
Κύπρος Πολωνία» μέσα ἀπό τά

εὔστοχα φωτογραφικά
κλίκ τῶν δημιουργῶν τους
παρουσιάζουν μία πολιτι-
σμική κληρονομιά πολλῶν
αἰώνων –τελετές, παρα-
δόσεις, σύγχρονη λει-
τουργική ζωή - πρόσωπα
καί τόπους τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας στήν Κύπρο καί
στήν Πολωνία, ἐνῶ πα-
ρουσιάζουν καί τήν κατά-
σταση ἐγκατάλειψης καί
λεηλασίας πού παρουσιά-
ζουν τά πλεῖστα ἐκκλη-
σιαστικά μνημεῖα στίς
τουρκοκρατούμενες πε-
ριοχές τῆς Κύπρου.

Οἱ δημιουργοί τοῦ Πο-
λωνικοῦ κομματιοῦ τῆς

ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
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Ἔκθεσης εἶναι ἐθελοντές, νέοι φω-
τογράφοι, πού ἵδρυσαν τήν ἱστοσε-
λίδα www.orthphoto.net μέ σκοπό
τήν προβολή τῆς Ὀρθόδοξης πί-
στης καί πολιτισμοῦ ἀνά τόν κόσμο.
Οἱ δημιουργοί τοῦ Κυπριακοῦ κομ-
ματιοῦ εἶναι φωτογράφοι ἀπό τήν
Κύπρο πού συμμετεῖχαν σέ διαγω-
νισμό, πού συνδιοργάνωσαν τό πε-
ρασμένο Καλοκαίρι ἡ Ἐκκλησία τῆς
Κύπρου, ἡ OrthPhoto.net, ἡ Φωτο-
γραφική Ἑταιρεία Κύπρου καί τό
Τμῆμα Ἐκδόσεων τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας μέ στόχο
νά παρουσιάσουν  τήν ποικιλομορ-
φία καί τήν ὀμορφιά τῆς Ὀρθοδοξίας
στήν Κύπρο καί στήν Πολωνία. Τά
ἔργα παρουσιάστηκαν σέ Ἔκθεση
φωτογραφίας πού πραγματοποι-
ήθηκε στήν Πολωνία, ὡς ἀποτέλεσμα
τοῦ διαγωνισμοῦ στήν Κύπρο ἐνῶ
κυκλοφόρησε καιί φωτογραφικό
Λεύκωμα μέ τίτλο «Χρώματα Ὀρθο-
δοξίας» καί ἔγινε Ἔκθεση φωτογρα-
φίας στήν Πολωνία.

Ἡ φωτογραφική Ἔκθεση στήν Κύ-
προ φιλοξενεῖται στήν Πινακοθήκη
τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μα-
καρίου Γ΄ ἀπό 17 Μαΐου ἕως τίς 11
Ἰουνίου 2019, στήν αἴθουσα μέ τά
ἔργα δυτικοευρωπαϊκῆς θρησκευ-
τικῆς ζωγραφικῆς, πού ἀνῆκαν στόν
φιλότεχνο Νίκο Δίκαιο, πρόξενο τῆς
Κύπρου στήν Λυών τῆς Γαλλίας καί

ἀγοράστηκαν ἀπό τόν ἀείμνηστο
ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄ τή δε-
καετία τοῦ 1960. Ἡ Ἔκθεση δίνει τήν
δυνατότητα στόν ἐπισκέπτη νά ἔχει
μία ὁλοκληρωμένη εἰκόνα γιά τήν
εὐρωπαϊκή θρησκευτική παράδοση
μέσα ἀπό τή ζωγραφική καί τήν τέ-
χνη τῆς φωτογραφίας.

Τά «Χρώματα Ὀρθοδοξίας: Κύ-
προς Πολωνία» μέσα ἀπό τά εὔστο-
χα φωτογραφικά κλίκ τῶν δημι-
ουργῶν τους παρουσιάζουν μία πο-
λιτισμική κληρονομιά πολλῶν
αἰώνων - τελετές, παραδόσεις, σύγ-
χρονη λειτουργική ζωή -  πρόσωπα
καί τόπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας στήν Πολωνία καί στήν Κύπρο,
ἐνῷ παρουσιάζουν καί τήν κατά-
σταση ἐγκατάλειψης καί λεηλασίας
πού παρουσιάζουν τά πλεῖστα ἐκκλη-
σιαστικά μνημεῖα στίς τουρκοκρα-
τούμενες περιοχές τῆς Κύπρου.

Χρώματα Ὀρθοδοξίας: 
Κύπρος – Πολωνία
Πινακοθήκη Ἱδρύματος 

Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄

17 Μαΐου – 11 Ἰουνίου 2019

Δευτέρα – Παρασκευή: 
09:00-13:00, 14:00-16:30

www.makariosfoundation.org.cy
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Νῆσος ἁγίων, μαρτυρίου καί προσμονῆς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κύπρος:
ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ

- «Δοξάζω τ’ ὄνομάν της. Ἐκατα-
φέρναμέ τα τζιαί φέτος. Πάλε ὅμως
στήν προσφυγιά. Πάλε ἐκάμαμεν τόν
ἑσπερινό σου μακρά πού τήν ἐκκλησιά
σου, Παναγία μου! Πέψε ν’ ἀξιωθοῦν
τ’ ἀγγόνια μου τζιαί ἡ δισαγγονούα μου
νά σοῦ ἄψουν τά καντήλια στό εἰκο-
νοστάσι τοῦ χωρκοῦ μας, γιατί γιά λλό-
ου μου ἔν ἴξερω ἄν ἰμπορῶ νά ἐλπίζω
πιόν...».

- Γιαγιά Ἑλένη, τί κάνεις ἐκεῖ;
Μιλᾶς μέ τήν εἰκόνα;

- Ἔλα, Κατερίνα μου! Ἔλα, κόρη
μου, νά σοῦ δώσω ἕνα φιλί, γιατί σή-
μερα μοῦ ἔδωσες πολλή χαρά.

- Ἐγώ; Τί ἔκανα καί σοῦ ἔδωσα
χαρά;

- Ἦρθες στόν ἑσπερινό τῆς Πανα-
γίας.

- Καί χάρηκες γι’ αὐτό;
- Βέβαια! Αὐτή ἡ γιορτή εἶναι πολύ

σημαντική γιά μένα. Εἶναι ἡ γιορτή τῆς
Παναγίας τοῦ χωριοῦ μου, πού τώρα
εἶναι κατεχόμενο.

- Ξέρω! Μοῦ μιλάει ἡ μαμά γιά τό
χωριό ἀπό τό ὁποῖο κατάγεται ἡ οἰκο-
γένειά της – ὅπως λέει. Ἔκανα καί μία
παρουσίαση στήν τάξη καί σέ ὅλους φά-
νηκε παράξενο πού διάλεξα τό χωριό
τῆς μαμᾶς στήν Κύπρο, ἀντί τοῦ μπαμ-
πά πού εἶναι στήν Ἑλλάδα, ὅπου μέ-
νουμε. Κανένας ἀπ’ τούς συμμαθητές
μου δέν τό ἤξερε.

- Δέν τούς ἀδικῶ. Ἐδῶ δέν ξέρουν
τά κατεχόμενα χωριά μας τά Κυπριό-
πουλα... Μπράβο, ὅμως, πού ἐσύ ἐπέ-
λεξες νά πεῖς στούς συμμαθητές σου
στήν Ἑλλάδα γι’ αὐτά. Τώρα ξέρουν
καί κάποιοι ἄλλοι. Ἄν ξεχάσουμε τούς
τόπους μας, τούς χάσαμε, κόρη μου. Μά
ἄν τούς κρατοῦμε στή μνήμη μας καί
τούς ἀγαποῦμε, θά ποθοῦμε τήν ἐπι-

Παναγία Βρεφοκρατούσα, Ἀσίνου 
Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ.

Ἑλένης Ἀναστασίου
Ἐκπαιδευτικοῦ
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στροφή μας σ’ αὐτούς. Καί τότε θά
ἀγωνιζόμαστε καί θά προσευχόμαστε
περισσότερο.

- Πές μου γιά τή γιορτή τῆς Πα-
ναγίας, γιαγιά Ἑλένη, νά πῶ στούς
συμμαθητές μου ὅταν πάω πίσω.

- Ἄχ, τί ὡραία πού ἤτανε! Ὅλο τό
χωριό μαζευόταν στήν ἐκκλησία σάν
σήμερα γιά τόν ἑσπερινό. Γέμιζε ὁ
ναός μέσα καί ἡ αὐλή ἀπ’ ἔξω.
Ψάλλαμε ὅλοι μαζί τό ἀπολυτίκιο καί
στό τέλος λιτανεύαμε τήν εἰκόνα
στολισμένη μέ λουλούδια καί ραντι-
σμένη μέ ροδόσταγμα. Καί ὅλοι οἱ χω-
ριανοί εὔχονταν σέ ὅλους «Χρόνια
πολλά» κι ἄς μήν τούς λέγανε Μαρίες
ἤ Παναγιώτηδες. Ἦταν ἡ γιορτή
ὅλων, γιόρταζε ἡ Παναγία μας, ἡ Πα-
ναγία ὅλου τοῦ χωριοῦ.

- Καί σήμερα εἶχε λουλούδια καί
ροδόσταγμα.

- Ἡ εἰκόνα πού προσκυνήσαμε σή-
μερα στήν ἐκκλησία ἐδῶ εἶναι πανο-
μοιότυπη μ’ αὐτή τοῦ χωριοῦ μας. Ὁ
ἱερέας τῆς ἐνορίας αὐτῆς εἶναι συγ-
χωριανός μου καί τά φρόντισε ὅλα.
Φροντίζει ἀκόμα νά κρατᾶ τά ἔθιμα
τοῦ χωριοῦ μας. Πόσο ὅμως θά κρα-
τήσει αὐτό; Ἅμα φύγουμε ἐμεῖς, ἡ γε-
νιά μας...

- Θά τά φροντίζουν οἱ ἑπόμενοι!
- Μακάρι... Ἀλλά δυστυχῶς... ἡ

μνήμη ξεθωριάζει, κοριτσάκι μου.
Καί κυρίως ξεθωριάζει ἡ πίστη μας.
Τόν Θεό δέν τόν ἔχουμε προτεραι-
ότητα στήν καθημερινή μας ζωή.
Ἔτσι ἦταν καί τότε.

- Μά μόλις μοῦ εἶπες ὅτι γέμιζε ἡ
ἐκκλησία μέσα καί ἔξω.

- Στό πανηγύρι! Στίς ἄλλες γιορτές;
Τίς Κυριακές; Πηγαίνανε μόνο οἱ γιορ-

τάρηδες καί ὅσοι εἶχαν μνημόσυνα.
Ὅπως συμβαίνει καί στίς μέρες μας.
Γι’ αὐτό πῆρα σήμερα τόσο πολλή
χαρά. Ἦταν σπουδαῖο πού φέτος ἔτυ-
χε νά βρίσκεστε στήν Κύπρο τέτοια
μέρα. Καί τιμήσαμε τήν Παναγία τοῦ
χωριοῦ μας τέσσερεις γενιές μαζί: ἐσύ,
ἡ μητέρα σου, ἡ γιαγιά σου καί ἡ προ-
γιαγιά.

- Ἐσύ εἶσαι αὐτή, γιαγιά Ἑλένη!
- Ναί! Ἐγώ, ἡ τελευταία στή σει-

ρά καί ἡ πιό χαρούμενη σήμερα!
- Τότε νά πᾶμε καί αὔριο!
- Καί βέβαια θά πᾶμε! Νά κοινω-

νήσουμε κι ὅλας μαζί. Τότε νά δεῖς
χαρά πού θά κάνω κι ἐγώ καί ἡ Πα-
ναγία μας!

- Γιαγιά Ἑλένη, ἄν δέν εἴμαστε
στήν Κύπρο τοῦ χρόνου τέτοια μέρα,
ἐγώ θά πάω πάλι ἐκκλησία καί θά
πάρω στήν Παναγία λουλούδια καί
ροδόσταγμα. [...] Γιατί κλαίς, γιαγιά
Ἑλένη;

- Μέ συγκίνησες, παιδάκι μου... Μέ
τέτοια νιάτα ἔχουμε ἐλπίδες. Ἔχει
ἐλπίδες τοῦτος ὁ τόπος νά σωθεῖ.
Ἔλα ἐδῶ, νά σέ βάλω στήν ἀγκαλιά
μου νά πάρω δύναμη. Νά ἔχεις τίς
εὐχές μου, κόρη μου!

Ναός Παναγίας Κρινιώτισσας, Βασίλεια 
(Ἠλία Λάμπρου).
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Τό πρόσφατο βιβλίο τοῦ πατρός
Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους ἀπό τίς ἐκδόσεις
τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίας Τριά-
δος, μέ τίτλο «Παναής ὁ ἐκ Λύσης -
Μαρτυρία καί Μαρτυρίες» ἀποτελεῖ
ἕνα βιωματικό ἐγχειρίδιο γιά τόν
τρόπο ζωῆς μας.

Τά περιστατικά πού ἀναφέρονται
στό βιβλίο προέρχονται ἀπό περι-
γραφές ἀνθρώπων πού τόν ἔζησαν στή
Λύση πρίν τήν εἰσβολή τοῦ 1974 κα-
θώς καί στή Λάρνακα κατά τήν περίοδο
τῆς προσφυγιᾶς. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί,
κατά τό πλεῖστον πνευματικά του παι-
διά, μέ τήν ἐπικοινωνία μαζί του
ἦλθαν σέ ἐπαφή μέ τήν ἁγιότητα ὡς
ὑπαρκτό γεγονός. Μία ἁγιότητα πού

ψηλαφεῖ, μέσα ἀπό τά γεγονό-
τα τῆς καθημερινότητας, τή
χάρη τοῦ Θεοῦ, τή ζωντανή πα-
ρουσία Του. Κι ἀκόμα, ἀποκα-
λύπτεται ἡ λογική Του, πού δια-
φέρει ἀπό αὐτήν τοῦ κόσμου ὡς

προερχόμενη ἀπό τό πνεῦμα τῆς
Ἀλήθειας. Γι’ αὐτό καί λύνει ὄντως

τά προβλήματα, καί ἀναπαύει καί χα-
ροποιεῖ τήν ὕπαρξη καί δίνει δύναμη
γιά παραπέρα.

Ὁ λόγος του ἦταν παρηγορητικός
γιά νά ἀνορθώσει τόν ἀκούοντα, νά
μήν ἀποκάμει, νά μήν ἀπελπιστεῖ, νά
μήν ἀπογοητευτεῖ, καί νά τόν κερδί-
σει ἔτσι ὁ «ἐναντίος», ὅπως ὀνόμα-
ζε τόν διάβολο. Ἦταν λόγος βασικά
θεραπευτικός ἀπό τίς κρυφές καί τίς
φανερές ἁμαρτίες καί κυρίως ἀπό τήν
«ψιλή», δηλαδή τήν ὑπερηφάνεια, πού
κρύβεται μέ διάφορα προσχήματα.

Πρόκειται γιά ἕνα ἀπαραίτητο
ἐγχειρίδιο ἐμπειρίας ἁγιότητος πού
μπορεῖ νά ἀλλάξει τήν καθημερινότητά
μας καί τόν τρόπο ἀντίληψης. Τό βι-
βλίο, μπορεῖτε νά τό προμηθευτεῖτε ἀπό
τό Βιβλιοπωλεῖο «Φωτοδότες» στή
Λευκωσία (Τηλ. 22430301). 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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λέπουμε ἀληθινά, μο-
νάχα ὅταν χάσουμε τό
πολύτιμο πού εἴχαμε.

Τό ἀντικρίζουμε τότε στήν ἐσω-
τερική του διάσταση, σέ ἕνα ἐπί-
πεδο ἀφθαρσίας καί θάμβους.
Προϊδεασμός τῆς Βασιλείας τῶν
Οὐρανῶν.

Ἔτσι λοιπόν καί μέ τήν Ἀμμό-
χωστο. Τήν εἴχαμε, τή ζούσαμε,
τήν περπατούσαμε καί ἤμα-
σταν τυφλοί, δέν τή θωρούσα-
με. Τώρα πού τήν ἔχουμε χάσει
ἀπό τά μάτια μας, ξαφνικά
ἀνοίχθηκαν οἱ ὀφθαλμοί μας, τή
βλέπουμε νά λάμπει στόν οὐρα-
νό τῆς καρδιᾶς μας. Ἀνακαλύ-
πτουμε πράγματα στήν ἐσωτέ-
ρα ὄψη τους, τήν ἄφθαρτη πια.

Μέ ὅλα ὅσα εἶπα, διέγραψα,
ἐλπίζω, τό πλαίσιο μέ τό ὁποῖο
προτείνω νά ἰδωθεῖ ἡ κυπρια-
κή τραγωδία. Ὁ λαός μας θά
ἐπιβιώσει πνευματικά ἄν κα-
ταφέρει νά δεῖ τό μυστικό νόη-
μα τοῦ κύκλου τῶν παθῶν του.
Ἄν μεταγγίσει τήν εἰκόνα τῆς
πόλης-φαντάσματος σέ ἅρμα
πυρφόρου ἀναβάσεως. Ἄν μπο-
ρεῖ νά κυριαρχεῖ πάνω στόν
σπαραγμό του μέ τή βεβαιότη-
τα μιᾶς οἰκουμενικότερης ἀντί-
ληψης τοῦ κόσμου καί τῆς ἱστο-
ρίας. 

Κυριάκου Χαραλαμπίδη  




