
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ  2019

ΤΟΥ  ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΥ  ΤΟΜΟΥ



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

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

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

     Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α              Σελίς 
 
 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 259 
 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 261

 ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΣΠΡΟΜΑΛΛΗ: ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 264 
 κ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΡΡΟΪΑΤΙΣΣΗΣ

 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ:  Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 277 
 ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ κ. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ:  Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 283 
 ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ

 ΠΑΤΡΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ:  ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗι  286 
 ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» 

 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ: ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 302
 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΠΑΡΗ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΝ 322 
 ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ’ 55 -’ 59 

 KΩΣΤΗ KΟΚΚΙΝΟΦΤΑ: ΚYΠPIOI AΓΩNIΣTEΣ ΣTON AΠEΛEYΘEPΩTIKO AΓΩNA TOY 1821 333 

 ΜΑΡΙΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ: ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ 347 
 ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤH: H EΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΣE AΠOΓΝΩΣΗ 367

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



ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

a

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Τετάρτη 
19 Ἰουνίου 2019, στὴ δεύτερη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ 
τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ 

ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

Ἐξέτασε τοὺς οἰκονομικοὺς λογαριασμοὺς τῶν Θρόνων καὶ τῶν Σταυρο- 
πηγιακῶν Μονῶν, καθὼς καὶ τοῦ ΚΕΤ, γιὰ τὸ ἔτος 2018 καὶ τοὺς 
προϋπολογισμοὺς γιὰ τὸ ἔτος 2019.

Ἀσχολήθηκε μὲ τὸ θέμα τῆς συντήρησης μνημείων καὶ ναῶν μας 
στὶς ἐλεύθερες περιοχὲς καὶ ἐξέφρασε τὴ λύπη της γιὰ τὴν ὀλιγωρία 
ποὺ ἐπιδεικνύεται ἀπὸ τὸ Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων στὶς περιπτώσεις αὐτές. 
Ἀποφασίσθηκε ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἡ σύσταση εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς 
ἀπὸ εἰδικοὺς ἐμπειρογνώμονες γιὰ ἀντιμετώπιση ἐπειγόντων περιστατικῶν.

Δέχθηκε τὴν παραίτηση ἀπὸ τὸν Μητροπολιτικὸ Θρόνο τοῦ Πανιε-
ρωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου, τὴν ὁποία, ὅπως ὁ ἴδιος ἀνέφερε, ὑπέβαλε 
λόγῳ τῆς μεγάλης ἀγάπης του πρὸς τὸ ποίμνιό του καὶ τῆς αἴσθησης ὅτι 
ἐξασθενοῦν οἱ δυνάμεις του, προκειμένου νὰ δώσει τὴν εὐκαιρία σὲ νεώτερό 
του νὰ ποιμάνει ἀρτιότερα τὸ ποίμνιό του.
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Ὁ Μακαριώτατος, ἀποδεχόμενος τὴν παραίτηση, τὸν συνεχάρη γιὰ τὴν 
ἐνέργειά του, ἡ ὁποία δείχνει ἀρετὴ τεραστίων διαστάσεων. Τὸν εὐχαρίστησε, 
ἐπίσης, γιὰ τὴν πολυετὴ καὶ πολύτιμη προσφορά του στὴν Ἐκκλησία.

Ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀποδεχόμενοι τὴν παραίτησή του 
μίλησαν ἐπαινετικὰ γιὰ τὸ ἔργο του καὶ εὐχήθηκαν σ’ αὐτὸν κάθε εὐλογία ἀπὸ 
τὸν Θεό.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε νὰ τὸν τιμήσει μὲ τὸ χρυσοῦν μετάλλιον τοῦ 
Ἀποστόλου Βαρνάβα σὲ προσεχὴ ἐκδήλωσή της.

Ὁ Θρόνος κηρύσσεται ἀπὸ τῆς σήμερον ἐν χηρείᾳ, τοποτηρητὴς δὲ 
ἀναλαμβάνει, κατὰ τὸν Καταστατικὸν Χάρτη, ὁ Μακαριώτατος.

Ὅρισε τὶς ἡμερομηνίες τέλεσης τῶν καθιερωμένων Μνημοσύνων ὡς ἑξῆς:

α) Τὴν 7η  Ἰουλίου 2019, γιὰ τὸν ἐθνομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανὸ 
καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ σφαγιασθέντας.

β) Τὴν 14η  Ἰουλίου 2019, γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὸ προδοτικὸ 
πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974.

γ) Τὴν 21η Ἰουλίου 2019 γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὴ βάρβαρη τουρκικὴ 
εἰσβολή, καὶ

δ) Τὴν 28η  Ἰουλίου 2019 γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Ἐθνάρχη Μακάριο. 
Τοῦ Μνημοσύνου γιὰ τὸν Ἐθνάρχη Μακάριο θὰ προστοῦν οἱ οἰκεῖοι 
Μητροπολῖτες στὶς ἐπαρχίες τους, τοῦ δὲ Μνημοσύνου στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Κύκκου θὰ προστεῖ ὁ Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ



ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

a
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Μεγάλα είναι και ξεπερνούν την ανθρώπινη λογική τα χαρίσματα που 
μάς δώρισε σήμερα ο φιλάνθρωπος Θεός.

Γι’ αυτό, ας χαρούμε όλοι μαζί και σκιρτώντας από αγαλλίαση, ας 
ανυμνήσουμε τον Κύριό μας.

Γιατί η σημερινή ημέρα είναι για μάς εορτή και πανήγυρις. Όπως δηλαδή 
διαδέχονται η μια την άλλη οι εποχές και οι κινήσεις του ήλιου, έτσι ακριβώς 
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και στην Εκκλησία η μία εορτή διαδέχεται την άλλη και με τον τρόπο αυτό 
απ’ τη μια πηγαίνουμε στην άλλη.

Πριν από λίγο καιρό εορτάσαμε τον Σταυρό, το Πάθος και την Ανάσταση, 
και ύστερα από αυτά την Ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στους 
ουρανούς.

Σήμερα, φθάσαμε στην κορυφή των αγαθών, σ’ αυτήν την κορωνίδα 
των εορτών. Βρισκόμαστε πια στην πραγματοποίηση των επαγγελιών του 
Κυρίου. «Γιατί ἄν φύγω – λέει – θὰ σᾶς στείλω ἄλλον Παράκλητο, καὶ δὲν 
θὰ σᾶς ἀφήσω ὀρφανούς». (Ιωάν. 16,6). Βλέπετε το πατρικό Του ενδιαφέρον; 
Βλέπετε την ανέκφραστη φιλανθρωπία Του;

Πριν λίγες ημέρες ανελήφθη στον ουρανό, κάθισε στον βασιλικό θρόνο, 
στα δεξιά του Πατρός, και σήμερα μάς στέλνει ως δώρο τα χαρίσματα του 
Αγίου Πνεύματος,  και μ’ αυτόν τον τρόπο μας χορηγεί άπειρα ουράνια αγαθά. 
Γιατί, πες μου, ποιο από τα αγαθά που συμβάλλουν στη σωτηρία μας δεν μάς 
δόθηκε από το Άγιο Πνεύμα;

Με τη Χάρη Του απαλλασσόμαστε απ’ τη δουλεία του διαβόλου, καλού-
μαστε στην ελευθερία του Χριστού, οδηγούμαστε στην ουράνια υιοθεσία, 
αναγεννιόμαστε  απ’ την αρχή και ξεφορτωνόμαστε το βαρύ και δυσβάστακτο 
φορτίο των αμαρτιών μας.

Με τη Χάρη τοὺ Αγίου Πνεύματος βλέπουμε να υπάρχουν τόσοι ιερείς, 
κι έχουμε τάγματα διδασκάλων της Εκκλησίας. Απ’ την πηγή αυτή πήγασαν 
πλούτη προφητειών και χαρίσματα ιάσεων και όλα τα άλλα που συνήθως 
στολίζουν την Εκκλησία του Θεού από το Άγιο Πνεύμα προέρχονται.

Και φωνάζει ο Παύλος και λέει: «Γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ χαρίσματα ἐνεργεῖ τὸ 
ἕνα καὶ μοναδικὸ Πνεῦμα, ποὺ τὰ μοιράζει ὅπως θέλει στὸν καθένα χωριστά» 
(Α’ Κορ. 12,11).

«Ὅπως θέλει», λέει, όχι όπως έχει διαταχθεί. «Μοιράζει», και δεν μοιρά-
ζεται. Έχει εξουσία, και δεν εξουσιάζεται. Γιατί ο Παύλος λέει πως έχει και το 
Άγιο Πνεύμα την ίδια εξουσία, που έχει και ο Πατήρ.

Κι όπως είπε για τον Πατέρα «ὁ Θεὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἐνεργεῖ παντοῦ 
καὶ πάντα» (Α΄ Κορ. 12,6), έτσι λέει και για το Άγιο Πνεύμα «γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ 
χαρίσματα ἐνεργεῖ τὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ Πνεῦμα, ποὺ τὰ μοιράζει ὅπως θέλει 
στὸν καθένα χωριστά».
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Είδες τι τέλεια εξουσία που έχει; Γιατί όσα πρόσωπα έχουν την ίδια φύση και 
ουσία είναι φανερό ότι έχουν και την ίδια εξουσία, και όσα έχουν την ίδια αξία,  
σ’ αυτά μία είναι η δύναμη και η εξουσία.

Χάρη στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος απαλλαχτήκαμε από τις αμαρτίες, 
μ’ αυτήν ξεπλύναμε την ψυχή μας από κάθε ρύπο. Με τη δωρεά του Αγίου 
Πνεύματος, ενώ ήμασταν άνθρωποι, γίναμε άγγελοι, όσοι βέβαια θελήσαμε 
να μας βοηθήσει η Χάρη Του, χωρίς να αλλάξει η φύση μας, αλλά, κι αυτό 
είναι το πιο αξιοθαύμαστο, διατηρήσαμε την ανθρώπινη φύση μας και μ’ αυτή 
επιδείξαμε αγγελική συμπεριφορά.

Τόσο μεγάλη είναι λοιπόν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος! Και όπως 
η πραγματική φωτιά, όταν δεχτεί τον μαλακό πηλό τον καθιστά σκληρό 
κεραμίδι, έτσι ακριβώς και η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, όταν δεχτεί μια 
ψυχή συνετή, ακόμη κι αν τη βρει πιο μαλακή κι απ’ τον πηλό, την κάνει πιο 
γερή κι απ’ το σίδερο. Και κάνει ξαφνικά πιο καθαρό απ’ τον ήλιο εκείνον που 
έως τώρα ήταν μολυσμένος απ’ την ακαθαρσία των αμαρτιών.[...]

«Μὲ τὴ δύναμη τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ», λέει, «καὶ μὲ 
τὴ Χάρη τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ μας». Είδες, αγαπητέ, τη δύναμη του Αγίου 
Πνεύματος;

Είδες ότι το Άγιο Πνεύμα, εξαφάνισε όλες αυτές τις κακίες, και ότι 
εκείνους που ήταν προηγουμένως υποδουλωμένοι στις αμαρτίες τους, τους 
ανέβασε ξαφνικά σε τόσο υψηλές τιμές;

 



ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ 
ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ κ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΡΡΟΪΑΤΙΣΣΗΣ
26 ΜΑΪΟΥ 2019

a 
ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ

 ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΣΠΡΟΜΑΛΛΗ

Στις 18 Απριλίου 2019 ο Ηγούμενος  Χρυσορροϊατίσσης κ. Διονύσιος 
υπέβαλε την παραίτησή του προς τον Μητροπολίτη Πάφου, λόγω  
προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Ο Πανιερώτατος αποδέχτηκε 

την παραίτηση και αφού ευχαρίστησε  δεόντως τον Ηγούμενο Διονύσιο για 
την πολύχρονη υπηρεσία του στη Μονή, άρχισε να διερευνά το θέμα της 
επάνδρωσης της ιεράς Μονής.
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Ο Πανιερώτατος, επειδή γνώριζε τα προβλήματα της υγείας του πατρός 
Διονυσίου, το 2016 και το 2018 επισκέφτηκε το Άγιο Όρος ζητώντας από 
συγκεκριμένες Μονές την αποστολή μικρής συνοδίας για την επάνδρωση της 
Ιεράς Μονής Χρυσορροϊατίσσης, λόγω του γεγονότος ότι από μακρού χρόνου 
η Μονή είχε παραμείνει  χωρίς μοναχούς. Η απάντηση ήταν – δυστυχώς – 
αποκαρδιωτική.

Τότε, ο Πανιερώτατος απευθύνθηκε στην Ιερά Μονή Τροοδιτίσσης,  
όπου υπέβαλε το αίτημά του προς τον Ηγούμενο, πατέρα Αθανάσιο.  Ο Ηγού- 
μενος και οι Πατέρες της Τροοδίτισσας είδαν με κατανόηση το αίτημά 
Του και, παρά το ολιγομελές και της δικής τους Αδελφότητος,  έδωσαν τη 
συγκατάθεσή τους  και την ευλογία τους, ώστε τέσσερις αδελφοί της Μονής, 
ο Οικονόμος Παγκράτιος και οι μοναχοί  Νικόδημος, Ευθύμιος και Αμβρόσιος 
να μετακινηθούν στη Χρυσορρογιάτισσα.

Με εισήγηση του Μητροπολίτη Πάφου και αποδοχή αυτής από τη νέα 
Αδελφότητα, ο Οικονόμος Παγκράτιος ανέλαβε ως ο νέος Ηγούμενος 
Χρυσορροϊατίσσης.

Έτσι, την Τρίτη της Διακαινησίμου, 30 Απριλίου 2019, ο Πανιερώτατος 
μετέβη στην Ιερά Μονή Τροοδιτίσσης, προέστη του εσπερινού και χειρο-
θέτησε σε πνευματικό τον εψηφισμένο Ηγούμενο∙ απεφασίσθη δε, όπως η 
ενθρόνισή του γίνει την Κυριακή της Σαμαρείτιδος,  στις 26 Μαΐου 2019.

Πράγματι, την Κυριακή, 26 Μαΐου 2019, ύστερα από αρχιερατικό 
συλλείτουργο, στο οποίο πήραν μέρος ο Μητροπολίτης  Πάφου κ. Γεώργιος 
και ο Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος, έγινε, μετά την οπισθάμβωνο ευχή και 
το μνημόσυνο του αοιδίμου αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, η 
ενθρόνιση του νέου Ηγουμένου, κατά την τυπική διάταξη της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. 

Στη Θεία Λειτουργία και στην ενθρόνιση παρέστησαν ο Προηγούμενος της 
Μονής κ. Διονύσιος, Ηγούμενοι και Ηγουμένες πολλών Μονών της Κύπρου, οι 
Θρονικοί Επίτροποι της Ιεράς Μητροπόλεως  Πάφου και πλήθος κόσμου. 

Ο Μητροπολίτης Πάφου προσφώνησε, ως ακολούθως, τον Ηγούμενο  
κ. Παγκράτιο: 

Ημέρα εόρτια και πανευφρόσυνη η σημερινή, τόσο για την Ιερά Μητρό-
πολη Πάφου όσο και για την  Ιερά Μονή Χρυσορροϊατίσσης. Ένα  
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πολυετές όραμα και ένας ευσεβής πόθος, για επάνδρωση της περίπυστης 
αυτής Μονής, πραγματοποιούνται σήμερα. «Νῦν τὰ ἀνήκουστα ἠκούσθη»· 
καὶ ὅσα «κατ’ ὄναρ» ἐπί  ἔτη ἐγευόμασταν, τὰ βλέπουμε τώρα «καθ’ ὕπαρ». 

Υπερηφανευόμασταν για συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες που 
γίνονταν στους χώρους τούτους. Μας γοήτευε το περιβάλλον και μας 
σαγήνευε το κάλλος του κτηριακού συγκροτήματος της Μονής. Βλέπαμε, 
όμως, και το επερχόμενο τέλος. Και, κατά το λεγόμενο, «κήπου κεκλεισμένου 
καὶ πηγῆς ἐσφραγισμένης  τὶ ἐν ἀμφοτέροις ὄφελος;»  Ὅμως, «εὐλογητὸς ὁ 
Θεός, ὁ ὑπερύμνητος καὶ ὑπερυψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας».

Μακροχρόνιες προσπάθειες εξεύρεσης μικρής, έστω, συνοδίας από μεγά- 
λες και περίφημες Μονές της Ελλάδος για επάνδρωση και της Χρυσορ-
ρογιάτισσας απέτυχαν. Νιώσαμε, μάλιστα, πολλάκις, και την περιφρόνηση 
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από εκείνους, στους οποίους απευθυνόμασταν. Κι αποθαρρυνόμασταν. 
Επαληθεύεται, όμως,  σήμερα, η αρχαία ρήση ότι  «Θεὸς πάντων ἐφορᾷ τέλος, 
ἐξαπίνης δὲ, ὡς ἄνεμος νεφέλας διεσκέδασεν».  Ο Θεός, δηλαδή, επιβλέπει 
το τέλος όλων των πραγμάτων και αιφνιδίως, ως άνεμος, διεσκόρπισε τα 
σύννεφα της απογοήτευσης. Όταν αποφασίσει ο Θεός να εκδηλώσει την 
αγάπη και την πρόνοιά Του «δύναται  καὶ ἐκ τῶν λίθων ἐγεῖραι τέκνα» (Ματθ. 
Γ 9).   Κι αν μεγάλες μονές αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στην παράκλησή 
μας, ο Θεός έδρασε διά του «ὑστερήματος» της ολιγομελούς αδελφότητος 
της Τροοδίτισσας, για να αναπληρώσει την έλλειψη της Μονής αυτής. 

Οι Μονές δεν επιβιώνουν διά του αριθμού, αλλά διά της ποιότητος. 
Γι’ αυτό και  δεν μας φοβίζει ο μικρός αριθμός, το τετραμελές της Αδελφότητος. 
Ας μη λησμονούμε ότι «μικρὰ ζύμη  ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ» (Γαλ. Ε΄ 9).  
Οι λίγοι μπορούν να βοηθήσουν και τους πολλούς· μπορούν και την κοινωνία 
να διαμορφώσουν επί το καλύτερο και την περιοχή να ενισχύσουν και να 
προβάλουν. Οι δρόμοι του Θεού είναι  δοκιμασμένοι: πολλές φορές, στη 
χρονική διαδρομή της Εκκλησίας Του, μεγάλα πράγματα ο Θεός επέτρεψε 
να γίνουν από ελάχιστους ανθρώπους σε ελάχιστους και περιφρονημένους 
τόπους. 

Με πλήρη, επομένως, εμπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού και 
στη βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου, ευχόμαστε  στον νέο Ηγούμενο 
της παλαιφάτου αυτής Μονής, επιτυχή ηνιοστροφία και ευκαρπία έργου 
ποιμαντικού, μικρής μεν ποίμνης, αλλ’ εν μεγάλαις ώραις και εν πολλαίς 
προσδοκίαις της συγχρόνου κοινωνίας.

Έχεις, Πανοσιολογιώτατε άγιε Ηγούμενε, ένα σπουδαίο πλεονέκτημα. 
Ανδρώθηκες πλησίον ενός εμπείρου περί τα πνευματικά Γέροντος, του 
Ηγουμένου Τροοδιτίσσης Αθανασίου. Η πείρα που απέκτησες κοντά του, οι 
νουθεσίες του, αλλά και οι συνεχείς προσευχές του  προς τον Θεό, θα είναι 
παντοτινό στήριγμά σου. Χωρίς να θέλω να υποκαταστήσω τον Γέροντά 
σου, θα ήθελα κι εγώ, ως εκ της θέσεώς μου, να σου υπενθυμίσω μερικά 
από τα καθήκοντά μας, που είναι κοινά, αφού κι οι δυο μας καλούμαστε 
να διαποιμάνουμε και να καθοδηγήσουμε ανθρώπους, «ὑπέρ ὧν Χριστὸς 
ἀπέθανεν» (Ρωμ. 14, 15).

Είναι, εν πρώτοις, γνωστή η υπενθύμιση του Μ. Αθανασίου  προς τον 
Δρακόντιον, που ισχύει και για μας: «Δεῖ εἰδέναι τε καὶ μὴ ἀμφιβάλλειν ὅτι 
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πρὶν μὲν κατασταθῇς σ’ αὐτῷ ἔζης, κατασταθεὶς δέ, οἷς κατεστάθης» (Μ. 
Αθανάσιος προς Δρακόντιον 2, ΒΕΠΕΣ 35,171 ). Ως Ηγούμενος θα ζεις όχι 
για τον εαυτό σου, αλλά για τους μοναχούς σου, τα πνευματικά τέκνα σου και 
τους ανθρώπους που θα αναπαύονται από τις νουθεσίες και το παράδειγμά 
σου, κάτω από το πετραχήλι σου. 

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προειδοποιεί για τον κίνδυνο της 
έπαρσης, όταν από την αμέριμνη θέση του τέκνου και του υποτακτικού, 
ευρεθεί κάποιος στη θέση του πατρός και ποιμένος. «Ἐπ’ ἀξιώματος ἐγένου 
μεγάλου, καὶ ἀρχῆς ἐπελάβου ποτὲ ἐκκλησιαστικῆς;» ἐρωτᾷ· «Μὴ μέγα 
φρόνει», συστήνει· «οὐ σὺ τὴν δόξαν ἐκτήσω, ἀλλ’ ὁ Θεὸς σὲ ἐνέδυσε… μὴ 
φυσῶ, μηδὲ ἀλαζονεύου… (Ι. Χρυσοστόμου, εἰς Α΄ Κορ. Ομιλία 10,3,ΜΡG 
61,85). Το Ευαγγέλιο προειδοποιεί ότι «παντὶ  ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ 
ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ· καὶ ᾧ  παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν 
αὐτὸν» (Λουκ. 12,48). Εκείνο που η Εκκλησία σου προσφέρει σήμερα δεν 
είναι θρόνο δόξης, αλλά ευθύνες και υποχρεώσεις.  

Κατά την εξάσκηση του ποιμαντικού έργου του Ηγουμένου χρειάζεται 
σύνεση για να αποφεύγονται οι ακρότητες και να κρατείται το μέτρο. Χρειάζεται 
μετριοπάθεια για να περιστέλλεται η παραφορά. Χρειάζεται γρηγορούσα 
συνείδηση για να ακολουθείται η οδός της νομιμότητας και της δικαιοσύνης. 
Ο Ηγούμενος οφείλει κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο να είναι «χρηστὸς 
ἅμα καὶ αὐστηρός, φοβερὸς καὶ προσηνής, ἀδέκαστος καὶ θεραπευτικός…»  
κι άλλα πολλά. Κι όλοι οι τρόποι και οι διαφορετικές παιδαγωγικές μέθοδοι, 
που θα χρησιμοποιεί ένα και μοναδικό πρέπει να έχουν σκοπό: τη σωτηρία 
των εμπιστευθέντων εις αυτόν μοναχών και την ορθή καθοδήγηση όσων 
προστρέχουν σ’ αυτόν και στη Μονή του. Γράφει ο Μ. Βασίλειος: «Τοῦ 
πατρὸς ἡ φωνὴ στήριγμα τέκνων. Θωπεύουσα ἢ ἐπιπλήττουσα γυμνάζει 
υἱοὺς καὶ θυγατέρας. Εἴτε κρύπτουσα ἀγάπην καὶ ἐκδηλοῦσα μομφήν, 
εἴτε κρύπτουσα σφάλματα καὶ ἐναγκαλιζομένη ἀσώτους, κίνητρον 
ἀμετακίνητον ἔχει τὴν αὐτῶν ἀνέλιξιν πρὸς τελειώτερον βίον, πρὸς μείζονα 
μετοχὴν εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πατρός…».  

Θα πρέπει, ως εκ τούτου, άγιε Ηγούμενε, να σταθείς ακλόνητος στη 
νέα έπαλξη που σε ανεβάζει σήμερα η Εκκλησία και με τον λόγο, τα έργα 
και την εν γένει πολιτεία σου να πυργώσεις στις αγωνιώσες ψυχές των 
μοναχών, αλλά και όσων καταφεύγουν στη Μονή, αισιοδοξία, πίστη, 
δυνάμεις αγωνιστικότητος, εγκαρτέρηση και υπομονή στις αντιξοότητες και 
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τους πειρασμούς. Ουδέποτε να επιτρέψεις νυσταγμό στην ψυχή σου, ούτε 
να αφήσεις ποτέ το εκκλησιαστικό σου φρόνημα να κλονιστεί. Οφείλουμε 
όλοι, οι κατασταθέντες υπό του Θεού εις επιμέλειαν ψυχών, να περιφέρουμε 
«πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου  Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ 
τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκί ἡμῶν» (2, Κορ . 4,10).

Πηγή της δύναμής σου θα είναι η ιερωσύνη σου, αλλά και τα περι-
κοσμούντα σε πολλά χαρίσματα: η εργατικότητά σου, το ταπεινόν και πράον 
του χαρακτήρα σου, η μέχρι σήμερα επιδειχθείσα υπακοή στη Μονή και 
τον Ηγούμενό σου, η θύραθεν, η μαθηματική, παιδεία σου. Η Εκκλησία 
δεν υπερτιμά, ούτε όμως υποτιμά ούτε και παραγνωρίζει τη θύραθεν 
παιδεία. Ιδιαίτερα στην εποχή μας, που η γνώση έγινε κοινό κτήμα όλων των 
ανθρώπων, δεν μπορούμε, οι κληρικοί, να είμαστε στον τομέα αυτόν, ουραγοί. 
Ο Μ. Βασίλειος χαρακτηρίζει τη θύραθεν παιδεία ως στολισμό της αληθείας. 
Αν η εκκλησιαστική παιδεία παράγει καρπούς στο δέντρο της χριστιανικής 
ζωής, η θύραθεν παιδεία δίνει τα φύλλα, που το ομορφαίνουν. «Φέρει τινά 
κόσμον καὶ φύλλα περισειόμενα», λέγει ο μέγας Πατήρ.

Με τη βοήθεια του Θεού και τη χάριν  της Παναγίας, καθώς και τις δικές 
σας προσπάθειες, είμαι σίγουρος ότι η Χρυσορρογιάτισσα θα γίνει και πάλιν 
πνευματικό κέντρο και Ορθόδοξη  χριστιανική όαση για την περιοχή αυτή 
και τη Μητροπολιτική μας περιφέρεια ολόκληρη· και όχι μόνο. Κι είναι τούτο 
επιτακτική ανάγκη των καιρών μας.

Ο μοναχισμός είναι το αντίβαρο της ακόρεστης επιθυμίας του «ἔχειν», 
που συναντάται σε κάθε εποχή και σε κάθε ανθρώπινη κοινωνία. Ο μο-
ναχισμός, με την ακτημοσύνη, στρέφει τον άνθρωπο στο «εἶναι» και όχι στο 
«ἔχειν», δίνει το μέτρο αξιολόγησης των εγκοσμίων. Η βαθιά άρνηση του 
φυσικού, για επίτευξη του υπέρ φύσιν, υποδεικνύει και στους εν τω κόσμω, 
πώς πρέπει να πολιτεύονται στη διάρκεια της πορείας τους προς τον ουρανό. 

Στην Ορθόδοξή μας παράδοση η ησυχία, την οποίαν επιδιώκει ο μοναχός, 
δεν σημαίνει αδράνεια, ή απραξία, μοιρολατρία, ή αδιαφορία, αλλά εγρήγορση 
και αφύπνιση, προσήλωση στον Θεό και ενεργοποίηση στο επίπεδο της 
πνευματικής ζωής. Κι είναι  κι αυτός  ένας από τους κυριότερους τρόπους με 
τους οποίους οι πιστοί βοηθούνται από γειτνιάζουσες, στον τόπο διαμονής 
τους, ιερές Μονές. Έτσι, ενώ οι μοναχοί δεν κάνουν κηρύγματα, με τη σιωπή 
και το παράδειγμά τους υποδεικνύουν μεγάλες αλήθειες που αγγίζουν τα όρια 



270 ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΣΠΡΟΜΑΛΛΗ

της ύπαρξης, επαληθεύοντας τον άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, που διακηρύττει 
ότι «ἄμεινόν ἐστι σιωπᾶν καὶ εἶναι, ἤ λαλοῦντα μὴ εἶναι».

Ιστορικά είναι επιβεβαιωμένο ότι το ράσο του μοναχού επισκίασε πολλές 
φορές τη βασιλική πορφύρα και ο κάλαμος του αποδείχτηκε πιο ισχυρός 
από τα βασιλικά ξίφη. Ποιος εξ άλλου μπορεί να παραβλέψει την προσφορά 
των Μονών και των μοναχών στον εθνικό τομέα, που εξικνείται μέχρις 
αυτή την επιβίωση του έθνους; Γύρω από τις Μονές η υλική, τουλάχιστον, 
επιβίωση του χριστιανικού πληθυσμού, σε χαλεπούς καιρούς δουλείας, ήταν 
εξασφαλισμένη. Το χρήμα των Μονών ήταν το κεφάλαιο του Γένους σε ώρες 
ανάγκης, οι μοναχοί οι πρόμαχοι της Ελευθερίας, οι πρωτοστάτες σε κάθε 
εθνικό αγώνα.

Κι αν είναι ιστορικά αναγνωρισμένη η διαχρονική προσφορά των Μονών 
και μοναχών στην κοινωνία και στο έθνος, κρίνεται αναγκαιότερη η παρουσία 
τους  στον σύγχρονο κόσμο. Σήμερα που όλοι γνωρίζουμε ότι «δεινὸς ὁ 
κλείδων, ἀγρία ἡ θύελλα, λυσσῶντα τὰ κύματα», πολυπληθείς οι κίνδυνοι και 
θρασεία η ανά τον κόσμον παρατηρούμενη ηθική αταξία. Σήμερα, που κατά 
τον προφήτην, ο κόσμος λιμώττει «οὐ λιμὸν ἄρτου  οὐδὲ δίψαν ὕδατος, ἀλλὰ 
λιμόν τοῦ ἀκοῦσαι λόγον Κυρίου» ( Αμ. 8,11). 

Σήμερα, που ζούμε εφήμερα, αλλά  και διψούμε για αιωνιότητα. Τώρα, 
που, λόγω της ποικιλόμορφης αστάθειας, κανένας μας δεν τολμά να μακαρίσει 
τον οποιονδήποτε, γιατί «πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι» τα πάντα συντρίβονται. 
Σήμερα, που ακούμε συνεχώς για  λογαριασμούς, για πλεονάσματα και 
ελλείμματα, για απλήρωτα χρέη και κόκκινα δάνεια, είναι επιτακτική η 
ανάγκη για έναν άλλο προσανατολισμό και για έναν υπολογισμό για τις 
επιπτώσεις που έχουν όλα αυτά στις ψυχές των ανθρώπων, στο κουράγιο 
τους, στις ελπίδες τους. Είναι ανάγκη αναστροφής της κατάστασης.  

Οι Μονές, λειτουργώντας ως άλας της γης και ως φως του κόσμου, 
καλούνται να αναμετρηθούν πνευματικά με όλα τα πιο πάνω φαινόμενα 
της εποχής μας. Να δώσουν ελπίδα, να υποβαστάσουν τον παραπαίοντα 
σύγχρονο άνθρωπο. Να υπενθυμίσουν ότι η σωτηρία δεν απενεμήθη στον 
άνθρωπο από τον Θεό ως ένα είδος δώρου, αλλά   του προσεφέρθη ως άθλημα 
προς κατάκτηση. Και είναι φυσικό να χρειάζεται επίπονη προσπάθεια για να 
την οικειοποιηθεί.

Ο σαρκωθείς Θεός Λόγος, με το πάθος και την ανάστασή του, έδωσε 
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στον άνθρωπο τη δυνατότητα, την οποία μέχρι τότε δεν είχε, να σωθεί. Από 
τον ίδιο τον άνθρωπο εξαρτάται αν θα ανταποκριθεί σ’ αυτή την πρόσκληση 
και θα κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας. Δική του είναι η πρωτοβουλία, 
δική του και η ευθύνη. Στην ενεργοποίηση, στην υποβοήθηση και στην 
καθοδήγηση αυτής της πρωτοβουλίας εργάζονται οι Μονές και οι Μοναχοί. 
Κι είναι, όντως, απαραίτητη η παρουσία τους στην εποχή μας.

Είναι γι’ αυτούς τους λόγους που χαιρόμαστε ιδιαίτερα, σήμερα, εγκα-
θιδρύοντας στην ιερά Μονή Χρυσορροϊατίσσης την ολιγομελή Αδελφότητα 
και ενθρονίζοντας τον νέο της Ηγούμενο. Τους ευχαριστώ όλους που 
αποδέχτηκαν την πρόσκληση της κατά Πάφον Εκκλησίας γι’ αυτή τη 
μεταφύτευση. Κάθε μεταφύτευση γίνεται  με την προσδοκία  μιας καλύτερης 
παραγωγής. Και δεν έχουμε αμφιβολία ότι, του Θεού συνεργούντος και 
της Αγίας Θεοτόκου πρεσβευούσης, ο σκοπός της καλύτερης πνευματικής 
παραγωγής θα επιτευχθεί. 

Καιρός, όμως, να ευχαριστήσω και όσους, μετά τον Θεό, βοήθησαν στο 
να φτάσουμε στη χαρμόσυνη αυτή ημέρα. Και πρώτα απ’ όλους τον μέχρι 
πρότινος Ηγούμενο Διονύσιο, που για σαράντα και πλέον χρόνια «ἐβάστασε 
τὸν καύσωνα τῆς ἡμέρας καὶ τὸν παγετόν τῆς νυκτός». Πολλές φορές 
μόνος, μονότατος, νύχτα και μέρα, χειμώνες και καλοκαίρια κράτησε ανοικτή 
τη Μονή και το κανδήλι της Παναγίας της Χρυσορρογιάτισσας αναμμένο. Σε 
άκρως δύσκολες συνθήκες, και με εχθρικό, αρχικά, το γύρω περιβάλλον, με 
το νεανικό του σφρίγος και την ωριμότητα της σκέψης του αντέστρεψε την 
κατάσταση, έκαμε τη Μονή σεβαστή και αγαπητή στην περιοχή και άφησε 
τη σφραγίδα του παντού, τόσο στη Μονή όσο και στη γύρω περιοχή. Κι όταν 
συνειδητοποίησε ότι το βήμα του είχε  πλέον βραχυνθεί, ενώ οι ανάγκες 
απαιτούσαν καλπασμό, όταν το βλέμμα του, εκ της μακράς οδοιπορίας, είχε 
κάπως αμαυρωθεί, ενώ οι καιροί απαιτούσαν αέτια διορατικότητα, όταν η 
αλκή είχε παρέλθει, ενώ τα σκάμματα πολλαπλασιάστηκαν και ο αριθμός 
των υψηλών και ευγενών αγωνισμάτων αυξήθηκε, απεσύρθη από την 
ηγουμενία της Μονής. Απέδειξε, πράγματι, ότι η μεγαλύτερη τέχνη, αλλά και 
η μεγαλύτερη προσφορά προς τον θεσμό, που κάποιος υπηρετεί, είναι το να 
ξέρει να θέτει χρονικά όρια στον εαυτό του. Η πείρα του θα καθοδηγεί και 
στο μέλλον τη νέα Αδελφότητα της Μονής.

Ευχαριστώ και τη μοναστική αδελφότητα της Τροοδίτισσας και ιδιαί-
τερα τον Ηγούμενό της κ. Αθανάσιο που κατενόησαν πλήρως την ανάγκη 
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επάνδρωσης της Ιεράς αυτής Μονής, επιτρέποντας στην τετραμελή  
Αδελφότητα να μεταφυτευθεί εδώ. Τα διακονήματα των σταλέντων εδώ 
αδελφών τα επωμίστηκαν οι παραμείναντες στην Τροοδίτισσα. Ο Θεός ας 
ανταμείψει τους κόπους και τις θυσίες τους. 

Ευχαριστώ τον Μακαριώτατο, ο οποίος χρηματοδότησε την ανέγερση 
της νέας πτέρυγας της Μονής, η οποία εξασφαλίζει την απαιτούμενη ησυχία 
των μοναχών.

Όλως ιδιαιτέρως, ευχαριστώ το Ίδρυμα «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» και τον 
διευθυντή του κύριο Χαράλαμπο Μπακιρτζή για τη σταθερά, διαχρονική στήριξη 
της Μονής. Είμαστε σίγουροι ότι η στήριξη θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Ευχαριστώ, τέλος, και όλους εκείνους οι οποίοι, με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο, αναπλήρωσαν την έλλειψη μοναχών τα τελευταία χρόνια, 
προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στη Μονή και τον Ηγούμενο Διονύσιο.

Συγχαίροντας σε, για την τιμητική αλλά και ευθυνοφόρο πρόκρισή σου, 
άγιε Ηγούμενε, και ευχόμενος μακράν και καρποφόρα την ηγουμενία σου, 
θα ήθελα, τελειώνοντας, να υπενθυμίσω εκείνα που ο Απόστολος Πέτρος 
γράφει για όλους, ιδιαιτέρως, όμως, σήμερα για σένα. «Ταπεινώθητι ὑπό 
τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα σὲ ὑψώσῃ ἐν καιρῷ. Πᾶσαν τὴν μέριμνάν 
σου ἐπίρριψον ἐπ’ Αὐτόν, ὅτι Αὐτῷ μέλει περὶ σοῦ. Νῆψον, γρηγόρησον. Ὁ 
ἀντίδικος διάβολος, ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ  ζητῶν τίνα καταπίῃ. 
ᾯ ἀντίσθητι, στερεὸς τῇ πίστει…Ὁ δὲ Θεὸς πάσης Χάριτος… αὐτὸς 
καταρτίσει σε, στηρίξει, σθενώσει, θεμελιώσει. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ∙ ἀμήν» (Α΄ Πέτρ.5.  6-11).

Ο Ηγούμενος Παγκράτιος αντιφώνησε ως ακολούθως:

Εὐχαριστίες ἀναπέμπω ἐκ βάθους ψυχῆς εἰς τὴν Μητέρα πάντων τῶν 
Χριστιανῶν, τὴν Παναγία μας, γατὶ αὐτή, ὄχι μόνο μὲ ἐπροστάτευσε καὶ  

μὲ διεφύλαξεν ἀπὸ τὶς παγίδες τοῦ διαβόλου, ἀλλὰ καὶ μὲ ἅρπαξε ἀπὸ τὰ 
πλοκάμια τοῦ ματαίου τούτου κόσμου καὶ ὁδήγησε τὰ  βήματά μου εἰς τὴν 
Μονὴν τῆς Τροοδιτίσσης, ὅπου ὁ Θεὸς μὲ ἀξίωσε να γίνω Μοναχός.

Εἰς τὴν συνέχειαν, μὲ ἕναν ἀνυποψίαστον, θαυμαστὸν καὶ παράδοξον 
τρόπον ὡδήγησεν  ἐμένα τὸν ἀδύναμον καὶ ἀδόκιμον δοῦλόν της καὶ 
μὲ ἀνέδειξεν Ἡγούμενον τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μονῆς, τῆς Παναγίας τῆς 
Χρυσορροϊατίσσης· «ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν οὕτω καὶ ἐγένετο». 
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Ὁ Θεός, ὁ  Ὁποῖος γνωρίζει τὰ κρύφια τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων, γνω-
ρίζει ὅτι «οὐκ ἐξ ἰδίου θελήματος» ἀλλ’ ὡς ταπεινὸς διάκονος καὶ ὑπάκουος 
δοῦλος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας βρέθηκα εἰς τὴν θέσιν αὐτήν. 
Γνωρίζω, βεβαίως, τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ὅστις εἶπεν, «ὃς ἂν θέλῃ πρῶτος 
ἔσται ἐν ὑμῖν, ἔστω πάντων διάκονος καὶ πάντων δοῦλος» (Ματθ.  20, 27) , 
ὅτι ἡ θέσις αὐτὴ δὲν εἶναι θέσις ἐξουσίας, ἀλλὰ διακονίας! Ἐφ’ ὅσον, λοιπόν, 
θὰ εἶμαι Ἡγούμενος θὰ εἶμαι πάντων τῶν Ἀδελφῶν μου διάκονος  εἰς τὰς 
οἱασδήποτε ὑλικὰς καὶ πνευματικὰς τους ἀνάγκας. Περαιτέρω, γνωρίζω, ὅτι 
ἀληθινὸς Ἡγούμενος εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἡγεῖται, χαράσσει πορείαν καὶ 
προπορεύεται εἰς ὅλα, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τὴν Ἀρετήν!

 Ἐπιθυμία μου, ἀλλὰ συνάμα καὶ φιλοδοξία μου, εἶναι ὅπως ἡ Ἱερὰ Μονὴ 
τῆς Χρυσορροϊατίσσης καταστῇ ἕνα πνευματικὸν κέντρον, ὅπου  αἱ ψυχαὶ θὰ 
βρίσκουν ἀνάπαυσιν εἰς τὸν δύσκολον δρόμο τῆς ζωῆς…  

Ἡ Μοναχικὴ ζωὴ εἶναι ἡ πλέον ἰδανικὴ ὁδὸς διὰ τὴν ἐπιτευξιν τοῦ 
σκοποῦ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. Ἡ διαμονὴ εἰς τὸ Μοναστῆρι, ἀφ’ ἑνὸς 
διαφυλάττει τὸν Μοναχὸν ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς καὶ τὰς περιττὰς μερίμνας 
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τοῦ κόσμου καὶ ἀφ’ ἑτέρου δημιουργεῖ τὰς εὐνοϊκοτέρας συνθήκας καὶ 
προϋποθέσεις διὰ τὴν καλλιέργειαν τῆς ψυχῆς, τὴν ἄσκησιν τῆς προσευχῆς καὶ 
τὴν ἀπόκτησιν τῶν θεοποιῶν ἀρετῶν. Κατὰ τοὺς ἁγίους Πατέρας, ὁ ἀληθινὸς 
Μοναχὸς δεν μπορεῖ νὰ ἔχῃ τίποτε εἰς τὸν κόσμον αὐτόν, γι’ αὐτὸν καὶ κάθε 
κοσμικὴ ἀλαζονεία, ἐξουσία καὶ δύναμις εἶναι ἀνάρμοστα εἰς τὸ μοναχικὸν 
ἰδεῶδες. Μέσα εἰς τὴν καρδίαν του ὁ Μοναχὸς θὰ πρέπῃ νὰ διαφυλάττῃ 
μόνον τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ Αὐτὸς μόνο θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι τὸ στήριγμα, ἡ 
παρηγορία,  καὶ ἡ δύναμίς του! Ὁ γλυκὺς Ἰησοῦς θὰ εἶναι συγκοιταζόμενος καὶ 
συνανιστάμενος μὲ τὸν ἀγωνιστὴν Μοναχόν, γλυκαίνοντας καὶ εὐφραίνοντας 
κάθε ὥραν τὴν καρδίαν του.

   Ἐπιπλέον, ἡ παρουσία τοῦ ἀληθινοῦ καὶ ἐνάρετου Μοναχοῦ διαφυλάττει 
καὶ ἐνδυναμώνει τὴν πίστιν καὶ τὴν εὐσέβειαν τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας. Ἀκόμη, 
μεταλαμπαδεύει τὰς πνευματικὰς ἀξίας τοῦ Ἔθνους μας, διατηρώντας μὲ 
αὐτὸν τὸν τρόπον καὶ τὴν ἐθνικὴν του αὐτοσυνειδησίαν. Τὰ μοναστήρια 
μας στάθηκαν πάντοτε οἱ πιστοὶ θεματοφύλακες τῶν ἐθνικῶν μας ἠθῶν, 
παραδόσεων καὶ ἰδανικῶν!

Δυστυχῶς, ὅμως, σήμερον, ὡς μὴ ὤφειλεν, ἡ ἀποξένωσις ἀπὸ τὴν  Ἐκκλη-
σίαν, ἡ ἐξασθένισις τῆς πίστεως καὶ ἡ τάσις πρὸς τὸν κοσμικὸν ξενόφερτον 
τρόπον ζωῆς, ὡδήγησαν τὸν λαὸν μας εἰς μίαν γενικὴν πνευματικὴν 
κατάπτωσιν, χωρὶς αὐτὸ νὰ ἀφήνῃ ἀνεπηρέαστον καὶ τὸν σύγχρονον Μονα-
χισμόν! Διὰ τοῦτο θεωρῶ ἀπαραίτητον, ἐκ μέρους ὅλων τῶν Μονῶν, τὴν 
προσπάθειαν ἀναμορφώσεως τοῦ Μοναχισμοῦ εἰς τὴν ἰδιαιτέραν μας πατρίδα. 
Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῇ μὲ τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν τήρησιν τῶν μοναχικῶν 
κανόνων, τοὺς ὁποίους οἱ ἅγιοι Πατέρες μας ἔχουν κληροδοτήσει.

Ὅσον ἀφορᾷ  εἰς τὰς ὑλικὰς ἀνάγκας τῆς Μονῆς, φρονῶ ὅτι  ἐὰν ἡμεῖς 
διάγωμεν ὅπως ὁ Κύριος θέλει, τότε Ἐκεῖνος θὰ μᾶς δίδῃ, ὅ,τι μᾶς εἶναι 
ἀπαραίτητον, σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεσιν τὴν ὁποίαν ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἔδωσε· 
«ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην Αὐτοῦ καὶ 
ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν» (Ματθ.6,33).

 Ἔχομεν τὴν πεποίθησιν ὅτι ἡ Παναγία, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τὸ ἱερὸν 
τοῦτον χῶρον, θὰ ὑπερμαχήσῃ καὶ θὰ βοηθήσῃ εἰς τὴν ἐπιτευξιν τῶν στόχων 
μας! Εὔχομαι εἰς τὸν πανάγαθον Θεὸν νὰ μοῦ χαρίσῃ σοφίαν, διάκρισιν καὶ 
κάθε ἄλλον ἀναγκαῖον προσόν, διὰ νὰ μπορέσω να ἀνταποκριθῶ μὲ συνέπειαν 
εἰς τὰς ἀπαιτήσεις ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν θέσιν αὐτὴν τοῦ Ἡγουμένου.
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Πανιερώτατε, ἅγιε Πάφου!

Εἶμαι σιγουρος ὅτι θὰ ἔχω καὶ πᾶσαν τὴν ἐκ μέρους Σας βοήθειαν, 
ἐνίσχυσιν καὶ πνευματικὴν στήριξιν εἰς τὸ δύσκολον ἔργον μου. Ἄπειρες 
ἐκφραζω τὰς εὐχαριστίας μου, διὰ τὸ μέχρι σήμερον συνεχὲς καὶ ἀδιάπτωτον 
ἐνδιαφέρον Σας, τόσον πρὸς τὴν ἱερὰν μας Μονήν ὅσον καὶ πρὸς  ἐμένα 
προσωπικῶς.

Εὐχαριστίες ἐκφράζω καὶ πρὸς τὸν Γέροντα Ἀθανάσιον, Ἡγούμενον 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τροοδιτίσσης, διὰ τὰ ὅσα μοῦ  πρσέφερε μέχρι 
σήμερα, τὰ ὁποῖα καὶ ἀδυνατῶ νὰ ἀναφέρω,  καθ’ ὅτι εἶναι ἀναρίθμητα!

Ὠσαύτως, ἀπευθύνῳ εὐχαριστίας καὶ πρὸς τὸν Προηγούμενον τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Χρυσορροϊατίσσης Πανοσιολογιώτατον κ. Διονύσιον Παπαχριστο-
φόρου, ὁ ὁποῖος ὡς Ἡγούμενος, διὰ σαράντα καὶ πλέον χρόνια, ὄχι μόνον 
ἐκράτησε  εἰς λειτουργίαν τὸ μοναστήρι, ἀλλὰ τὸ ἀνακαίνισε καὶ τὸ κατέστησε 
ἕνα σημαντικὸν πνευματικὸν προσκύνημα τῆς Νήσου μας! Ἰδιαιτέραν 
συγκίνησιν μᾶς προεξένησεν ἡ ταπείνωσίς του καὶ ἡ ἀγάπη μὲ τὴν ὁποίαν 
μᾶς περιέβαλε, παραχωρώντας μὲ ἐμπιστοσύνην τὴν θέσιν τῆς Ἡγουμενίας, 
ἀποδεικνύοντας μὲ αὐτὴν του τὴν πρᾶξιν τὸ πνευματικόν του μεγαλεῖον!

Τέλος, ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ὀφείλω καὶ πρὸς ὅλους ἐσᾶς, ποὺ μὲ τὴν πα-
ρουσίαν καὶ τὰς προσευχάς σας, μὲ ἐνισχύετε εἰς τὸ δύσκολον ὄντως ἔργον μου! 
Εὔχομαι, ὅπως ὁ Πανάγαθος Θεός, διὰ τῶν πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, 
καταπέμπῃ εἰς ὅλους σας πλούσια τὰ ἐλέη Του καὶ τοὺς οἰκτιρμούς Του…

« Ὑπερευλογημένη Θεοτόκε, Μητέρα πάντων τῶν Χριστιανῶν, ἀτενίζω 
τὴν σεβασμίαν εἰκόνα Σου καὶ ἀπὸ τὰ μύχια τῆς καρδίας μου βοῶ καὶ λέγω: 
«Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, Χρυσορροϊάτισσα, τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς Σὲ ἀνατίθημι, 
φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην Σου!»

Τον νέο Ηγούμενο προσφώνησε και ο Προηγούμενος Διονύσιος, ο 
οποίος υποσχέθηκε κάθε πνευματική καθοδήγηση και βοήθεια στη νέα 
Αδελφότητα και τον Ηγούμενό της. 

Μετά την απόλυση, ο Ηγούμενος κ. Παγκράτιος, φέρων μανδύα και 
ποιμαντορική ράβδο, μετέβη «ἐν πομπῇ» στο Συνοδικό της Μονής, όπου 
δέχτηκε τα συγχαρητήρια του κλήρου και του λαού.

Το μεσημέρι επισκέφθηκε τη Μονή ο Μακαριώτατος συνοδευόμενος από 
τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αρσινόης κ. Νεκτάριο,  οι οποίοι μαζί με τους 
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άλλους προσκεκλημένους παρακάθισαν στο επίσημο γεύμα. 

Ο νέος Ηγούμενος δεχόταν μέχρις αργά τα συγχαρητήρια και τις ευχές 
των ευσεβών χριστιανών για κάθε πνευματική καρποφορία στο εκκλησιαστικό 
του αξίωμα.

Ολοθύμως, εκφράζουμε κι εμείς τις ευχές μας, όπως ο Κύριος, διά 
πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, κρατύνει τον Ηγούμενο Χρυσορροϊα-
τίσσης κ. Παγκράτιο στη νέα ευθυνοφόρο θέση του και  τον αξιώνει να 
βλέπει την περίπυστη Μονή της Παναγίας της Χρυσορογιάτισσας να 
αποβαίνει «ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ» ένα αγλαόκαρπο κέντρο του Ελληνισμού και της 
αγλαόθρονης Ορθοδοξίας μας.



Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
a 

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Η Θρονική  Εορτή του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου 
της αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου γιορτάστηκε και φέτος στη 
Λευκωσία με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα.

Της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομος. Μαζί του συλλειτούργησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητρο-
πολίτες Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, εκπροσωπών το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
ο Πάφου κ. Γεώργιος, ο Κιτίου κ. Χρυσόστομος, ο Κυρηνείας κ. Χρυσό- 
στομος, ο Λεμεσού κ. Αθανάσιος, ο Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας και οι 
Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Καρπασίας κ. Χριστοφόρος και Νιτρίας κ. Νικό-
δημος, Έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Εκκλησία της Κύπρου. 
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Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, στο τέλος της Συνοδικής 
Θείας Λειτουργίας, ανέγνωσε το Μήνυμα της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος 
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ο Μακαριώτατος, στην αντιφώνησή του, ευχαρίστησε θερμά τον Πανα- 
γιώτατο για τις ευχές του προς την Εκκλησία της Κύπρου καθώς και τον 
Μητροπολίτη Γαλλίας για την παρουσία του στη Θρονική εορτής της 
Εκκλησίας της Κύπρου. Επίσης,  εξέφρασε, για άλλη μια φορά, την αγάπη και 
τον σεβασμό του προς τη σεπτή κορυφή της Ορθοδοξίας, τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και  έκανε μνεία για την αγαστή συνεργασία του  
με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Το «πρέποντα λόγο» της ημέρας εκφώνησε ο  επισκέπτης καθηγητής της 
Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου κ. Ιωάννης Μπέκος, ο οποίος 
έχει ως ακολούθως: 

 Σήμερα η Εκκλησία μας, όλοι εμείς, τιμούμε τη μνήμη του ιδρυτή και 
προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, του Αποστόλου Βαρνάβα. Μέσα από 
τις ιερές σελίδες της Αγίας Γραφής μπορούμε να διαβάσουμε πολλά και 
αξιόλογα για τη ζωή και τη δράση του, τα οποία μας γεμίζουν με συγκίνηση, 
θαυμασμό και υπερηφάνεια. Συνεπώς, με την έννοια αυτή, ο σήμερον τιμώ-
μενος άγιός μας είναι μια βιβλική προσωπικότητα. Είναι χαρακτηριστική 
η επαναλαμβανόμενη αναφορά στον πρόσωπό του από τον Ευαγγελιστή 
Λουκά στις Πράξεις των Αποστόλων, και μάλιστα για μεγάλης σημασίας 
υποθέσεις της Εκκλησίας. 

 Ποια νοήματα, άραγε, και για τη δική μας ζωή θα μπορούσαμε να 
αντλήσουμε από την σημερινή γιορτή; Ας παρακολουθήσουμε τα γεγονότα, 
με αφετηρία τα αναγνώσματα της ημέρας.                               

 Ο Χριστός έχει συγκροτήσει την ευρύτερη ομάδα των μαθητών του, 
τους εβδομήκοντα, που θα αποσταλούν να κηρύξουν το λόγο του και τους 
πληροφορεί για τη στάση του κόσμου, αλλά και την αγάπη του Θεού απέναντί 
τους. Ο κόσμος συχνά θα αντιδράει έντονα και θα απορρίπτει το κήρυγμά 
τους. Αλλά κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να τους ανησυχεί. Κι αυτό γιατί ο 
Θεός, όπως περιγράφεται στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα, θα τους σκεπάζει με 
τη Χάρη του, θα τους δίνει θαυμαστές δυνάμεις για να αντιμετωπίζουν τις 
παγίδες του εχθρού και κυρίως θα τους εισαγάγει στη Βασιλεία Του. Όλα 
αυτά επιβεβαιώνονται από το αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας.
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Οι απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος έρχονται στην Κύπρο, κηρύττουν 
το Ευαγγέλιο, αντιμετωπίζουν τη έντονη αντίδραση και την πολεμική του 
κόσμου στο πρόσωπο του Ελύμα του Μάγου που επηρεάζει τον τοπικό 
κυβερνήτη. Γνωρίζει ο Ελύμας ότι, αν πιστέψει ο ανθύπατος, τότε πολλά 
πράγματα στην Κύπρο θα αλλάξουν.  Με την βοήθεια του Θεού ο ανθύπατος 
θα πιστέψει στο κήρυγμα του Βαρνάβα και του Παύλου.  Μέχρι και σήμερα το 
κήρυγμα του Ευαγγελίου, παντού και στην Κύπρο θα αντιμετωπίζεται συχνά 
με απόρριψη και αντίδραση.  Αλλά η Χάρις του Θεού θα δίνει στους κήρυκες 
του λόγου Του τη δύναμη να εκπληρώνουν την οικονομία του Θεού σε κάθε 
τόπο και στον τόπο μας.

Αυτά είναι συνοπτικά τα γεγονότα που προβάλλουν τα σημερινά ανα- 
γνώσματα. Η κατανόησή τους, όμως, και μάλιστα σε σχέση με το προσω-
πικότητα του Απ. Βαρνάβα, προϋποθέτουν τη γνώση όσων έχουν προηγηθεί 
στην πορεία της ζωής του.   

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο Απ. Βαρνάβας. αποτελεί τον αντι-
προσωπευτικό τύπο του πιστού χριστιανού. Όταν o Ευαγγελιστής Λουκάς 
θα θελήσει να περιγράψει την κατάσταση στην Πρώτη Εκκλησία, θα δώσει 
ΕΝΑ ΜΟΝΟ παράδειγμα, κι αυτό θα είναι ο Απόστολος Βαρνάβας.  

Η περιγραφή της Πρώτης Εκκλησίας είναι πολύ παράξενη για τον 
σύγχρονο άνθρωπο που ζει σε μια κατακερματισμένη κοινωνία όπου προτε-
ραιότητα αποτελεί η ατομικότητας και η απόκτησης ατομικών αγαθών.  Κύριο 
χαρακτηριστικό της Πρώτης Εκκλησίας, ήταν η ενότητα μεταξύ των πιστών, 
μια ενότητα που καθιστούσε τους πολλούς, έναν, μία καρδιά και μία ψυχή: 
«Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία»1.  Πρόκειται 
για την ενότητα που είναι δυνατή μόνο με την αγάπη. Όταν η ενότητα των 
χριστιανών, της Εκκλησίας, δοκιμάζονται, έλλειψη αγάπης υπάρχει.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό αυτής της ενότητας ήταν η φροντίδα για 
την συντήρηση και την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών των ανθρώπων.  
Σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ο Βαρνάβας είχε 
στην κυριότητά του ένα χωράφι, το πούλησε και έδωσε ολόκληρο το ποσό 
που εισέπραξε στους Αποστόλους. Ο βιαστικός αναγνώστης του βιβλικού 
κειμένου θα εντόπιζε στο συγκεκριμένο χωρίο μια κίνηση φιλανθρωπίας και 

1  Πραξ. 4, 32.
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ελεημοσύνης από αυτές που πολλοί άνθρωποι κάνουν και σήμερα. Αλλά για 
τον Απ. Βαρνάβα τα πράγματα δεν είναι έτσι.  

Ο Απ. Βαρνάβας αγαπάει το Θεό και τον πλησίον κατά τρόπο που 
να μοιάζει στην αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Αυτή η αγάπη τον 
απελευθερώνει από τις δεσμεύσεις των υλικών αγαθών — η αγάπη  γεννάει 
την ακτημοσύνη κι όχι η ακτημοσύνη την αγάπη. Ο Απ. Βαρνάβας γνωρίζει 
ότι το Ευαγγέλιο σημαίνει τήρηση καθαρής απόστασης από ό,τι ο κόσμος που 
είναι μακριά από το Θεό θεωρεί σημαντικό.   

Αυτή την απόσταση, την απόσταση του πάροικου και παρεπίδημου 
βλέπουμε και στη στάση του αποστόλου απέναντι στον πειρασμό της δόξας.

Ο σύγχρονος άνθρωπος όπως πάντα συνέβαινε, και συμβαίνει και στις 
μέρες μας, προτιμάει την δόξα των ανθρώπων, από τη δόξα του Θεού. 
Ο Απ. Βαρνάβας έκανε το ακριβώς αντίθετο. Όπως κι ο Απ. Παύλος, όταν 
του προσφέρθηκε η ανθρώπινη δόξα στα Λύστρα, την απέκρουσε με ιδιαίτερη 
ένταση σχίζοντας τα ιμάτια του. Εκεί οι άνθρωποι θαμπωμένοι από το κάλος 
του χριστιανικού κηρύγματος, νόμιζαν ότι ο Δίας κατέβηκε στη Γη στο 
πρόσωπο του Βαρνάβα. Εκεί που ο Αδάμ και η Εύα είχαν αποτύχει με τη 
συγκατάθεση τους στον πειρασμό της ισοθεΐας, ο Απ. Βαρνάβας επιτυγχάνει 
την υπακοή στο θέλημα του θεού. Με το χριστιανικό κήρυγμα προέτρεπε 
του ανθρώπους να συνδεθούν με το Θεό κι όχι με έναν ενάρετο άνθρωπο 
όπως ήταν ο ίδιος. Άλλωστε, οι απόστολοι απέδιδαν αποκλειστικά και μόνο 
στο Θεό κάθε ικανότητά τους, την ίδια την πειθώ του κηρύγματος τους.  
Αυτό σημαίνει μίμηση του Αποστόλου. Τίποτα να μην θεωρούμε δικό μας 
κατόρθωμα, αφού άλλωστε και η πίστη μας στο Θεό, όποια κι αν είναι αυτή, 
δεν αποτελεί δικό μας κατόρθωμα.

Η σύνδεση του Απ. Βαρνάβα με την Πρώτη Εκκλησία είναι φανερή και στα 
βιογραφικά του στοιχεία. Ως Λευίτης και Κύπριος, ως ένα άλλος Πρόδρομος, 
γίνεται μάρτυρας της μετάβασης από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη, 
από τον Ισραήλ στην Εκκλησία. Ως Λευίτης μετέχει στην ιεροσύνη του 
αρχαίου Ισραήλ, ως Κύπριος εκπληρώνει τον νόμο της Π.Δ και σηματοδοτεί 
την συμπερίληψη πια όλων των εθνών στην Εκκλησία.  Και είναι εκείνος 
που μαζί με τον Απ. Παύλο της θα μεταφέρει στις κατά τόπους Εκκλησίες 
το απόφαση της Αποστολικής Συνόδου ότι αχρείαστες πια διατάξεις του 
δεν πρέπει να επιβάλλονται στα μέλη της Εκκλησίας. Όποιος μιμείται τον 
Απ. Βαρνάβα μπορεί και καταλαβαίνει στην εποχή μας πια, τί σημαίνει η 
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εκπλήρωση του νόμου σήμερα και πώς η Εκκλησία είναι η μόνη που μπορεί 
να εκπληρώσει τις προσδοκίες των ανθρώπων. Ο σύγχρονος άνθρωπος θα 
επιζητεί την εκπλήρωση των προσδοκιών του με την ψήφιση νόμων για ό,τι 
ονομάζει δικαιώματα. Κανένας νόμος, όμως, δεν μπορεί να εκπληρώσει τους 
πόθους, τα οράματα των ανθρώπων, να λυτρώσει τους ανθρώπους από τις 
πραγματικές τους ανάγκες. 

Ο Απ. Βαρνάβας δεν εκπληρώνει μόνο το νόμο, αλλά με τις επιλογές του 
δείχνει ότι ούτε οι ανθρώπινες ανησυχίες ή αβεβαιότητες τον δεσμεύουν.   

Έχει την άνεση να συστήσει τον Απ. Παύλο στους αποστόλους και να 
πείσει τους μαθητές του Χριστού για την αξιοπιστία του.  Η αρετή του Βαρνάβα 
ήταν πολύ γνωστή, ο Παύλος θεωρούνταν αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και 
ο Βαρνάβας για χάρη του Ευαγγελίου προβάλλει τον Παύλο, δημιουργώντας 
χώρο για την δράση του Αποστόλου των Εθνών. Το μόνο που τον ενδιέφερε 
ήταν  η εξάπλωση του χριστιανικού λόγου.  Δεν υποτιμάει τους αδελφούς 
του, αλλά αντίθετα τους προωθεί, όταν με διάκριση ανιχνεύει τις δυνατότητες 
προσφοράς τους στην Εκκλησία.

Το ίδιο χριστιανικό ήθος θα επιδείξει και στην υπόθεση με τον Μάρκο 
και την διαφωνία του με τον Απ. Παύλο.  Σύμφωνα με τις Πράξεις, ο  Μάρκος 
ευρισκόμενος στην Παμφυλία μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα, διαχώρισε 
τη θέση του και δεν τούς ακολούθησε, ώστε να υπηρετήσει το έργο της 
ιεραποστολής.  Αργότερα, για τον Απ. Βαρνάβα θα ήταν εύκολη η απόφαση 
να υποδεχθεί ξανά τον Απ. Μάρκο στην ιεραποστολή, τη στιγμή που ο 
Απ. Παύλος το αρνούνταν. Ο πόθος του για την εξάπλωση τη κηρύγματος 
ήταν τέτοιος που δεν επέτρεπε σε προσωπικές, κακές εμπειρίες, να σταθούν 
εμπόδιο σε πνευματικές επιλογές. Για τον Απόστολό μας, ο ευαγγελισμός 
όλων των εθνών αποτελεί το μόνο κριτήριο.  

Αλλά οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος ξέρουν και να διαφωνούν και 
να χωρίζουν κατά ένα χριστιανικό τρόπο, ο οποίος, κι εδώ είναι το θαυμαστό, 
οδηγεί σε πρόοδο την Εκκλησία, σε εξάπλωση του κηρύγματος όπως και 
συνέβη, με τις χωριστές περιοδείες των Αποστόλων. Λέει ένας μεγάλος 
θεολόγος της Εκκλησίας μας , «μακάρι κι εμείς να χωριζόμασταν κατά τον 
ίδιο τρόπο, με σκοπό να πάμε να κηρύξομε».  Δεν είναι τυχαίο, ότι αργότερα, 
μετά το χωρισμό τους, ο Απ. Παύλος στις επιστολές του έχει μόνο καλά λόγια 
να πει για τον Βαρνάβα.  
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Για όλα τα παραπάνω και εξαιτίας όλων αυτών, ο Απ. Βαρνάβας είναι 
αυτός που πραγματικά αγαπάει τον τόπο του, θέλει να τον αλλάξει και με 
τη χάρη του Θεού το καταφέρνει με την ίδρυση της Εκκλησίας της Κύπρου.   
Ο Θεός «όφειλε» να οδηγήσει σε επιτυχία το έργο του Απ. Βαρνάβα στην 
Κύπρο γιατί ο Θεός «οφείλει» σε όποιον επιτελεί το έργο Tου.  

Αγαπητοί αδελφοί

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι, ο Απόστολος Βαρνάβας και το 
έργο του είναι ό,τι καλύτερο συνέβη ή θα μπορούσε να συμβεί στην Κύπρο.  
Η πορεία του τόπου μας άλλαξε οριστικά πριν από δύο χιλιάδες χρόνια και 
καμία άλλη αλλαγή δεν μπορεί να παραλληλιστεί με τη σπουδαιότητα  της 
αλλαγής που  έφερε στην Κύπρο το κήρυγμα των Απ. Βαρνάβα και Παύλου.

Έκτοτε, η Εκκλησία της Κύπρου, ως «τιθηνοῦσα Μήτηρ», εν μέσω πολλών 
δυσκολιών, εκπληρώνει τη θεήλατη αποστολή της, οδηγούσα το ποίμνιό 
της «ἐν τρίβοις εὐθείαις» και παρέχουσα προς αυτό όλα τα μυστήρια για τη 
σωτηρία του.   

Στις μέρες μας, οι προκλήσεις και οι αντιξοότητες όχι μόνο δεν μειώθηκαν 
αλλά συνεχώς αυξάνονται. Οι διαχρονικές αρχές της Εκκλησίας μας δεν 
βάλλονται από εξωτερικούς εχθρούς αλλά από την ίδια την Πολιτεία μας. 
Νομοθετούνται θεσμοί των οποίων και μόνο η αναφορά προκαλούν αιδώ, 
πόνο και οδύνη. 

Ο χριστιανικός τρόπος για να αντιδράσουμε στα καινοφανή αυτά ρεύ-
ματα είναι να παραμείνουμε στην αγκαλιά της Μητέρας Εκκλησίας και να 
μιμούμαστε με όλες μας τις δυνάμεις τους αγίους της Εκκλησίας μας,  όπως 
τον σήμερα τιμώμενο άγιό μας, τον Απόστολο Βαρνάβα. 

Γι’ αυτό και η Εκκλησία μας εύχεται, όπως όλοι εμείς, όλοι οι Χριστιανοί 
της Κύπρου, να μοιάζουμε στις αρετές του Απόστολου μας∙ με  τον τρόπο αυτό 
θα τείνουμε συνεχώς να μοιάζουμε στις αρετές του Τριαδικού Θεού. Και τότε, 
η Χάρις του Θεού θα ευδοκήσει, ώστε όλα τα μεγάλα μας θέματα, είτε εθνικό 
λέγεται είτε ανεπίτρεπτοι νόμοι, να βρουν τη προσδοκώμενη αισία έκβασή 
τους. Διότι  θα ισχύει ο λόγος του Κυρίου «καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται 
ὑμῖν» (Ματθ.  6,33). 

Είθε να δώσει ο Θεός να μοιάσουμε στον ιδρυτή και προστάτη της 
Εκκλησίας μας, τον Απόστολο Βαρνάβα. 



Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ

a
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ κ. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ

Η 11Η Ιουνίου για το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας της Κύπρου είναι 
η μέρα της ιερής μνήμης του ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας 
μας, του Αποστόλου Βαρνάβα.  Η μνήμη αυτή στην ψυχοσύνθεση 

του λαού μας κατέστη εντονότερη μετά  τα τραγικά γεγονότα του 1974, ότε η 
ιερά Μονή περιήλθε κάτω από την μπότα του κατακτητή. 

Για τον λόγο αυτό, την  εόρτια αυτή ημέρα, πλήθη πιστών συρρέουν από 
όλη την Κύπρο στα άγια χώματα της ιεράς Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα, 
προκειμένου να εκκλησιαστούν, να προσευχηθούν για την απελευθέρωση 
της κατεχόμενης πατρίδος μας, να κοινωνήσουν τα άχραντα Μυστήρια και 
να αντλήσουν δυνάμεις από τον Εσταυρωμένο Κύριο, για να συνεχίσουν με 
ελπίδα και πίστη τη γολγόθεια εθνική τους πορεία∙ μέχρις ότου φανεί στον 
ορίζοντα η ποθεινή ημέρα της εθνικής μας απολύτρωσης και βασιλεύσει στον 
δύσμοιρο τούτο τόπο η Δικαιοσύνη και η Ελευθερία.

Των πανηγυρικών ακολουθιών του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας 
προέστη ο Καθηγούμενος της Μονής Αρχιμ. Ιωάννης Ιωάννου, συλλει-
τουργούντων του Πρωτοσυγκέλλου της ιεράς Μητροπ. Κωνσταντίας Αρχιμ. 
κ. Αυγουστίνου Κκαρά και άλλων κληρικών.

Ανάμεσα στο πολυπληθές εκκλησίασμα ήταν και η Γερόντισσα της 
Μονής Παντανάσσης Κοτσιάτη αδελφή Επιφανία με συνοδία αδελφών της 
Μονής. Παρέστησαν επίσης πολλοί  βουλευτές, εκπρόσωποι των Αρχών κ.α.
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Ο άγιος Καθηγούμενος, στο κήρυγμά του, αναφέρθηκε   στην καθοριστική 
για την Εκκλησία της Κύπρου παρουσία του Αποστόλου Βαρνάβα στο νησί 
και για τα μηνύματα ενότητας και ειρήνης που πηγάζουν από την εορτή της 
Αναλήψεως, της οποίας τα μεθέορτα διανύουμε.

Ο Απ. Βαρνάβας, όπως είπε στο κήρυγμά του Πανοσιολογιώτατος, 
αναφέρεται για πρώτη φορά στις Πράξεις των Αποστόλων, πολύ επαινετικά.  
Ήταν μια σημαίνουσα προσωπικότητα της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, διότι 
«ἦν ἀνήρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης πνεύματος Ἁγίου καὶ πίστεως».

Γι' αυτό, όταν πληροφορήθηκαν ότι στην Αντιόχεια κάποιοι κηρύττουν 
τον Χριστό, έστειλαν τον Βαρνάβα, για να εξακριβώσει, αν πρόκειται περί 
γνησίου χριστιανικού κηρύγματος. Όταν διαπίστωσε ο Βαρνάβας την 
ορθότητα της χριστιανικής διδασκαλίας «ἐχάρη», τονίζει το βιβλίο των 
Πράξεων των Αποστόλων.

Αναφέρεται ακόμα ότι «ἐξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν ὁ Βαρνάβας ἀναζητῆσαι 
Σαῦλον, καὶ εὑρὼν αὐτὸν ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ αὐτοὺς 
ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι 
τε πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς» (Πράξ. ια΄ 25-26).

Αργότερα, μετά την πρώτη αποστολική περιοδεία,  ο Βαρνάβας, που ήταν 
Κύπριος στην καταγωγή, ξαναγύρισε στην πατρίδα του και οργάνωσε την 
Εκκλησία της Κύπρου. Έγινε ο πρώτος Επίσκοπος Σαλαμίνος. Χειροτόνησε 
Επισκόπους στα μεγάλα κέντρα του νησιού. Στο Κίτιο (Λάρνακα) τον 
Αγ. Λάζαρο τον τετραήμερο, στην Ταμασό τον Αγ. Ηρακλείδιο, στην Αμα-
θούντα τον Μνημόνιο και αρκετούς  άλλους Επισκόπους σε όλο το νησί,  
οργανώνοντας έτσι την Εκκλησία. Γι' αυτό και, όντως, είναι ο ιδρυτής και 
προστάτης της Εκκλησίας της Κύπρου.

Ο Απ. Βαρνάβας, θεωρείται ο πρώτος από τους εβδομήκοντα αποστό- 
λους∙ στο πρόσωπό του συγκέντρωνε  όλα τα χαρακτηριστικά της αποστο-
λικότητας· την κλήση από τον Χριστό και την Εκκλησία, την αποστολή,  και 
την αρετή της υπομονής στους διωγμούς.

Ο Τάφος του και η Μονή του βρίσκονται εδώ στα κατεχόμενα. Η ανα-
κάλυψη αυτού του Τάφου τον 5ον αιώνα ήταν ο βασικός λόγος, για να 
αναδειχθεί η Εκκλησία της Κύπρου Αυτοκέφαλη με βάση τον 8ο Κανόνα της 
εν Εφέσω Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου το 431 μ.Χ.



285Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ

Έκτοτε, η Εκκλησία Κύπρου συνεχίζει το ιεραποστολικό της έργο προσφέ- 
ρουσα στο ποίμνιο της τη Λειτουργική, τη Μυστηριακή και τη Λυτρωτική της 
αγάπη. 

Τέλος, ο άγιος Ηγούμενος εξέφρασε την ευχή, όπως βασιλεύσουν καλύ-
τερες συνθήκες στην Πατρίδα μας και όπως όλοι μας ζήσουμε ειρηνικά  και 
δημιουργικά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. 

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 11ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ.



ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 

 ΕΠΙ ΤΗι ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» 
a

ΠΑΤΡΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΧΟΛΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Πραγματοποιήθηκε καὶ φέτος μὲ ἐπιτυχία, ἡ τελετὴ ἀποφοίτησης τῶν 
ἱεροσπουδαστῶν  τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας» 
τὴν  Πέμπτη, 20 Ἰουνίου 2019,  στὸν προαύλιο χῶρο τῆς Σχολῆς. 

Ἡ ἐκδήλωση  αὐτὴ εἶχε ἰδιαίτερη σημασία, γιατὶ  φέτος συμπληρώθηκαν 70 
χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Σχολῆς (1949 - 2019). 

Στὴν ξεχωριστὴ αὐτὴ τελετή, παρέστησαν ἡ Α. Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος, οἱ Πανιερώτατοι  Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας 
Κύπρου πρώην Κιτίου κ. Χρυσόστομος, Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐας, 
ὁ Θεοφιλέστατος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, ὁ Σεβασμιώτατος Ἔξαρχος 
τοῦ Παναγίου Τάφου στὴν Κύπρο Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ὁ 
Καθηγούμενος τῆς Ι. Μονῆς Ἀποστόλου Βαρνάβα Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰωάννης 
Ἰωάννου,  ὁ Ἀρχιγραμματεὺς  τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος  
Μουσουρούλης, παλαιοὶ Διευθυντές, Ἔφοροι καὶ Καθηγητὲς τῆς Σχολῆς, καὶ 
ἄλλοι πολλοὶ  κληρικοί καὶ  λαϊκοί.

Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ προγράμματος  τελέστηκε ἡ καθιερωμένη σύντο- 
μη Δέησις, ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Σχολάρχη  τῆς Σχολῆς, Ἀρχιμ. 
Βενέδικτο Ἰωάννου. Ἀκολούθως, ὁ π. Βενέδικτος ἔλαβε τὸν λόγο καί, ἀφοῦ 
καλωσόρισε ὅλους, ἀνέπτυξε τὴ σημασία πού πρέπει νά δίνει ὁ ἱερέας στὴ 
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μετάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ μὲ ποικίλους τρόπους καὶ μέσα, π.χ. κήρυγμα, 
κατηχήσεις καὶ κατηχητικό, ὁμιλίες, συνομιλίες κλπ. παραπέμποντας σὲ 
κείμενα τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἡ ὁμιλία τοῦ Σχολάρχου πατρός Βενεδίκτου ἔχει ὡς ἀκολούθως: 

Μέ πολλή χαρά σᾶς ὑποδεχόμαστε σήμερα στήν ἱστορική Ἱερατική Σχολή 
«᾽Απόστολος Βαρνάβας», γιά νά συνεορτάσουμε τή λήξη τῶν μαθημάτων 
καί τήν ἀποφοίτηση, ἀλλά καί τήν ἑβδομηκοστή ἐπέτειο ἀπό τήν ἵδρυση τῆς 
παλαιφάτου αὐτῆς Σχολῆς.

Ὁλοκληρώθηκε σύν Θεῷ ἕνα ἐπιπλέον ἔτος πνευματικῆς καί ἀκαδη-
μαϊκῆς καρποφορίας ὑπό τήν ἄμεση ἐποπτεία τῆς Ἐφορείας τῆς Σχολῆς καί 
μέ τή συνδρομή ἀξίων καί καταρτισμένων καθηγητῶν, οἱ ὁποῖοι πέραν τῶν 
ἀκαδημαϊκῶν προσόντων, διακρίνονται γιά τήν πίστη καί τό ἦθος τους.

Ὡς γνωστόν, τό ἔργο τοῦ ἱερέως εἶναι διττόν, τελετουργικό καί κηρυκτικό. 
Τελετουργικόν μέν, ἀφοῦ ἡ Θεία Χάρις, ἡ τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί τά 
ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα,1 καθιστᾶ τόν κληρικό λειτουργό τοῦ Ὑψίστου, 
γιά νά τελεῖ τά ἄχραντα μυστήρια, ὅπου ἀκόμα καί οἱ ἄγγελοι δέν τολμοῦν 
νά παρακύψουν. Κηρυκτικόν δέ, γιατί λάβαμε ἐντολή ἀπό τόν Κύριον ἡμῶν 
Ἰησοῦν Χριστόν, τήν κεφαλήν τῆς Ἐκκλησίας, νά κηρύξωμεν τό Εὐαγγέλιον 
εἰς πάντα τά ἔθνη (Λουκ. 24, 47) καί νά μή κρύβωμεν τά τάλαντα, τά ὁποῖα 
μᾶς χάρισε ὁ Θεός (Ματθ. 25).

Ἀτυχῶς, πλεῖστοι κληρικοί περιορίζονται σήμερα στήν τέλεση τῶν 
ἀκολουθιῶν, ἀμελώντας τό κατηχητικό καί κηρυκτικό ἔργο καί δή τή 
μετάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τή διδασκαλία τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας 
τοῦ Εὐαγγελίου. Διδάσκοντας τό Εὐαγγέλιο διδάσκομεν τήν ἀλήθεια καί 
διδάσκοντας τήν ἀλήθεια διδάσκομεν τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ «ὁδός καί 
ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰω. 14:6). Ἀκόμη καί κατά τή σκοτεινή περίοδο τῆς 
Τουρκοκρατίας οἱ ἱερεῖς, ἄν καί κατά τό πλεῖστον ὀλιγογράμματοι, δίδασκαν 
στά παιδιά ὄχι μόνο τό λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τήν ἑλληνική γλῶσσα στά 
λεγόμενα «κρυφά σχολεῖα» χρησιμοποιώντας ὡς διδακτικά «ἐγχειρίδια» τή 
Βίβλο καί τά λειτουργικά βιβλία, ὅπως γλαφυρά ἀπεικόνισε στόν περίφημο 
πίνακά του ὁ Γύζης καί τυπώσαμε στή φετινή πρόσκληση γιά τή γιορτή μας, 
ὡς ἕνα μήνυμα στίς σημερινές γενεές καί μάλιστα στούς ἱερεῖς μας.

1  Ἀπό τήν ἀκολουθία τῆς χειροτονίας.
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Ὡστόσο, καί οἱ γονεῖς ἔχουν τεράστια εὐθύνη, γιατί δέν ὁδηγοῦν τά παιδιά 
τους στά κατηχητικά σχολεῖα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά προτιμοῦν νά γεμίζουν τίς 
ὧρες τους μέ ἄλλες δραστηριότητες, τίς ὁποῖες θεωροῦν πιό σημαντικές ἀπό 
τό κατηχητικό ἤ ἀκόμα καί ἀπό τήν Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. 

Πέραν τοῦ κατηχητικοῦ, ὁ ἱερέας ὀφείλει νά διαθέτει πολλές ὧρες μέ 
τούς πιστούς καί μάλιστα τούς νέους καί τά παιδιά, συνομιλώντας μαζί τους, 
ἀκούοντας τά προβλήματα καί τούς προβληματισμούς τους καί νουθετώντας 
πάντας. «Ἐκτρέφετε τὰ τέκνα ὑμῶν ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου», προτρέπει 
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Ἐφεσ. 6,4). Συμβουλεύει δέ τόν Τιμόθεο: «κήρυξον τὸν 
λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ 
μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ» (Β´ Τιμ. 4,2).

Ὁ Γρηγόριος Θεολόγος προτρέπει νά μή κλείνουμε τά ὦτα πρός παιδείαν 
καί νουθεσίαν Κυρίου: «Μὴ κλείσῃς τὰ ὦτα πρὸς παιδείαν Κυρίου καὶ 
νουθεσίαν, ὡς ἀσπὶς πρὸς ἐπᾴσματα. Εἰ τυφλὸς καὶ ἀφώτιστος, φώτισον τοὺς 
ὀφθαλμούς σου, μή ποτε ὑπνώσης εἰς θάνατον. Ἐν τῷ φωτὶ Κυρίου θέασαι φῶς, 
ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ τὸν Υἱὸν αὐγάσθητι, τὸ τρισσὸν φῶς καὶ ἀμέριστον. 
Ἐὰν ὅλον εἰσδέξῃ τὸν Λόγον, πάσας τὰς Χριστοῦ θεραπείας ἐπὶ τὴν σεαυτοῦ 
συνάξεις ψυχὴν, ἃς κατὰ μέρος ἕκαστος τεθεράπευται. Μόνον μὴ ἀγνοήσῃς τὸ 
μέτρον τῆς χάριτος»2.

Ὁ δέ Μ. Βασίλειος συμβουλεύει τούς γονεῖς νά συλλέγουν θησαυρούς 
γιά τά παιδιά τους: «Τίς ὁ θησαυρός; τὸ ἐκθρέψαι αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ 
κυρίου. Οὕτως γὰρ ὄντως ὁ θησαυρὸς ὁ ἀγαθὸς καὶ ἴδιος τῷ κεκτημένῳ, ᾧ 
κλέπτης οὐκ ἐγγίζει, οὔτε σὴς διαφθείρει, οὔτε πρόσκαιρος τοῦ κόσμου πλοῦτος, 
λέσχη ἀνθρώποις καὶ ἀσχολία καὶ πόλεμος. Πολλάκις γὰρ ὁ κεκτημένος καὶ 
τὸ ζῆν δι’ αὐτοῦ προσαπώλεσεν, ὡς πολλάκις καὶ ἀκοῇ ἐδεξάμεθα καὶ ὄψει τὸ 
ἔργον παρελάβομεν ταῦτα οὕτως ἔχειν. Οὕτως οὖν καὶ οἱ γονεῖς τοῖς ἑαυτῶν 
τέκνοις θησαυριζέτωσαν, τὰ φίλα θεῷ ἐφοδιάζοντες. Κἂν ἄλλος τις τοῦτο ποιεῖν 
διὰ θεὸν σπουδάζοι μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, κἂν ψυχροῦ ὕδατος ποτήριον 
ἀρυσάμενός τις καὶ ἐναντλήσας τῷ μαθητῇ τοῦ Χριστοῦ παράσχοιτο, θείας 
βασιλείας ἔσται κληρονόμος».3

2  Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ, Εἰς τό Ἅγιον Βάπτισμα, Μ´, PG 36, 408
3  Μ. Βασιλείου, Περί παρθενίας, 6, 67. D. Amand and M.C. Moons, "Une curieuse homélie 
grecque inédite sur la virginité adressée aux pères de famille," Revue Bénédictine 63 (1953): 35-69.
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Ὁ ἴδιος Καππαδόκης Πατέρας ἀπαντώντας στήν ἐρώτηση «ἀπὸ ποίας 
ἡλικίας ἐπιτρέπειν χρὴ καθομολογεῖν ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ, καὶ τὴν τῆς παρθενίας 
ὁμολογίαν πότε βεβαίαν ἡγεῖσθαι», λέγει χαρακτηριστικά: «Τοῦ Κυρίου 
λέγοντος· Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρὸς με, καὶ τοῦ Ἀποστόλου ἐπαινοῦντος 
τὸν ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα μεμαθηκότα, καὶ πάλιν παραγγέλλοντος 
ἐκτρέφειν τὰ τέκνα ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου, πάντα καιρὸν, καὶ τὸν 
τῆς πρώτης ἡλικίας εὔθετον εἶναι πρὸς τὴν τῶν προσιόντων παραδοχὴν 
δοκιμάζομεν, τὰ μὲν ἔρημα γονέων ἀφ’ ἑαυτῶν προσλαμβανόμενοι, ὥστε 
γενέσθαι κατὰ τὸν ζῆλον τοῦ Ἰὼβ ὀρφανῶν πατέρας·  τὰ δὲ ὑπὸ γονεῖς ὄντα, 
παρ’ αὐτῶν ἐκείνων προσαγόμενα, ἐπὶ πολλῶν μαρτύρων δεχόμενοι, ὥστε μὴ 
δοῦναι ἀφορμὴν τοῖς θέλουσιν ἀφορμήν·»4

Ὁ χρυσορρήμων Ἰωάννης στό ἔργο του «Πρὸς τοὺς πολεμοῦντας τοῖς ἐπὶ 
τὸ μονάζειν ἐνάγουσιν», ἀναδεικνύει μέ τόν πιό ἔντονο τρόπο καί σέ αὐστηρούς 
τόνους τήν εὐθύνη γιά τή μετάδοση χριστιανικῆς παιδείας στά παιδιά κυρίως 
ἀπό τούς γονεῖς: «Διὰ τοῦτο καὶ ὁ μακάριος Παῦλος παραινεῖ συνεχῶς λέγων· 
Οἱ πατέρες, ἐκτρέφετε τὰ τέκνα ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου. Εἰ γὰρ 
ἡμεῖς ἀγρυπνεῖν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν κελευόμεθα ὡς λόγον ἀποδώσοντες, 
πολλῷ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ γεννησάμενος, ὁ  θρεψάμενος, ὁ συνοικοῦντα ἔχων 
διαπαντός. Ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν οἰκείων ἁμαρτημάτων οὐκ ἔχει καταφυγεῖν εἰς 
ἀπολογίαν καὶ συγγνώμην, οὕτως οὐδὲ ὑπὲρ τῶν τοῖς παισὶν ἁμαρτανομένων. 
Καὶ τοῦτο πάλιν ὁ μακάριος Παῦλος κατέστησε φανερόν. Νομοθετῶν γὰρ 
ὁποίους τινὰς εἶναι χρὴ τοὺς ἐπὶ τὴν τῶν ἅλλων ἐρχομένους ἀρχὴν, μετὰ τῶν 
ἄλλων ἁπάντων τῶν ἀναγκαίως αὐτοῖς ὀφειλόντων προσεῖναι, καὶ τὴν τῶν 
παίδων ἐπιμέλειαν ἀπαιτεῖ, ὡς οὐκ οὔσης ἡμῖν συγγνώμης διαστραφέντων 
ἐκείνων· καὶ μάλα εἰκότως. Εἰ μὲν γὰρ ἐκ φύσεως ἡ κακία τοῖς ἀνθρώποις 
προσῆν, εἰκότως ἄν τις πρὸς ἀπολογίαν κατέφυγεν· ἐπειδὴ δὲ ἐκ προαιρέσεως 
καὶ φαῦλοι γινόμεθα  καὶ σπουδαῖοι, τίνα ἂν λόγον ἔχοι εὐπρόσωπον εἰπεῖν ὁ τὸν 
μάλιστα πάντων ποθούμενον διαστραφῆναι καὶ γενέσθαι πονηρὸν ἀφιείς; Ὅτι 
οὐκ ἐβούλετο ποιῆσαι χρηστόν; Ἀλλ’ οὐδεὶς ἂν τοῦτο εἴποι πατήρ· ἡ γὰρ φύσις 
ἐφέστηκε πρὸς τοῦτο αὐτὸν διεγείρουσα συνεχῶς. Ἀλλ’ οὐκ ἠδύνατο; Ἀλλ’ 
οὐδὲ τοῦτο· καὶ γὰρ τὸ ἁπαλὸν ὄντα ἔτι λαβεῖν, καὶ τὸ πρῶτον, καὶ μόνον τὴν 
ἐξουσίαν ἐγχειρισθῆναι τὴν ἐκείνου, καὶ τὸ διαπαντὸς ἔχειν ἔνδον, ῥᾳδίαν αὐτῷ 
καὶ σφόδρα εὔκολον ποιεῖ τὴν προστασίαν. Ὥστε οὐδαμόθεν τὴν διαστροφὴν 

4  Βασιλείου Μεγάλου, Ὅροι κατά πλάτος, ΙΕ´, PG 31, 952.
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γίνεσθαι τῶν παίδων, ἀλλ’ ἐκ τῆς περὶ τὰ βιωτικὰ μανίας· τὸ γὰρ πρὸς ἐκεῖνα 
μόνον ἀποβλέπειν, καὶ μηδὲν τούτων ἐθέλειν προτιμᾷν, καὶ τῶν παίδων μετὰ 
τῆς αὐτῶν ψυχῆς ἀναγκάζονται ἀμελεῖν». 

Χαρακτηρίζει δέ ὁ ἱερός Χρυσόστομος παιδοκτόνους τούς γονεῖς πού 
παρέχουν μόνο βιοτικά ἀγαθά στά παιδιά τους καί δέν ἐνδιαφέρονται γιά 
τήν ἐπιμέλεια τῶν ψυχῶν τους: «Τούτους ἐγὼ τοὺς πατέρας (καὶ μή τις θυμοῦ 
τὸ λεγόμενον εἶναι νομιζέτω) καὶ αὐτῶν τῶν παιδοκτόνων χείρους εἶναι φαίην 
ἄν. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς διιστῶσιν, οὗτοι δὲ ταύτην μετ’ ἐκείνου 
φέροντες εἰς τὴν τῆς γεέννης ἐμβάλλουσι πυράν· κἀκεῖνον μὲν ἀνάγκη τὸν 
θάνατον καὶ παρὰ τῆς φύσεως δέξασθαι πάντως, τοῦτον δὲ ἐνῆν καὶ διαφυγεῖν, εἰ 
μὴ ἡ τῶν πατέρων αὐτὸν ἐπήγαγε ῥᾳθυμία. Πρὸς τούτοις, τὴν μὲν τοῦ σώματος 
τελευτὴν ἀνάστασις ἐπελθοῦσα ταχέως ἀφανίσαι δυνήσεται· τὴν δὲ τῆς ψυχῆς 
ἀπώλειαν οὐδὲν ἔτι παραμυθήσεται· οὐ γὰρ σωτηρία αὐτὴν διαδέχεται λοιπὸν, 
ἀλλ’ ἀθάνατα ἀνάγκη κολάζεσθαι. Ὥστε οὐκ ἀπεικότως τῶν παιδοκτόνων 
τοὺς τοιούτους πατέρας χείρους ἂν εἴποιμεν εἶναι. Οὐδὲ γάρ ἐστιν οὕτω δεινὸν 
ἀκονῆσαι ξίφος, καὶ δεξιὰν ὁπλίσαι, καὶ εἰς αὐτὸν τοῦ παιδὸς βαπτίσαι τὸν 
λαιμὸν, ὡς τὸ ψυχὴν ἀπολέσαι καὶ διαφθεῖραι· ταύτης γὰρ ἡμῖν ἴσον οὐδέν».5

Ἕκαστος ἀπόφοιτος τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς, ἀφοῦ λάβει τό πτυχίο καί 
χειροτονηθεῖ ἱερέας (ἄν δέν εἶναι ἤδη χειροτονημένος), καλεῖται νά ἐφαρμόσει 
ὅλα ὅσα ἔμαθε σέ τοῦτο τό Ἵδρυμα, ἀλλά καί πολύ περισσότερα, πάντοτε καθ᾽ 
ὑπακοήν πρός τόν Ποιμενάρχη του, γιατί χωρίς ὑπακοή τίποτα δέν εὐλογεῖται 
καί δέν εὐοδοῦται ἀπό τόν Θεό. 

Τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στήν Ἱερατική Σχολή εἶναι συλλογικό καί πρέπει 
νά ἐπαινεθεῖ ἡ προσπάθεια πού καταβάλλουν τόσο τό διδακτικό ὅσο καί τό 
ἐργατικό προσωπικό, καθώς ἐπίσης καί τό πνεῦμα συνεργασίας πού ἐπέδειξαν 
καί φέτος. 

Πέρυσι, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔλαβε τήν ἀπόφαση τῆς μείωσης τῆς διάρκειας τοῦ 
προγράμματος σπουδῶν τῆς Ἱερατικῆς ἀπό τέσσερα σέ τρία ἔτη, θεωρώντας 
μεταξύ ἄλλων ὅτι ἡ ἀλλαγή αὐτή θά διευκόλυνε περισσότερους νά ἔρθουν νά 
φοιτήσουν στή Σχολή μας, π.χ. κάποιους ἐγγάμους μέ πολλές οἰκογενειακές 
ὑποχρεώσεις. Ἡ συρρίκνωση αὐτή δέν ἐπηρέασε τόν πλοῦτο καί τήν ποιότητα 
τῶν σπουδῶν, παρόλον ὅτι περιορίστηκε ἡ ὕλη κάποιων μαθημάτων, γιά νά 
χωρέσουν ὅλα σέ τρία ἔτη. Τό νέο αὐτό πρόγραμμα, τό ὁποῖο ἐφαρμόστηκε 

5  PG 47, 355 ἑξ.
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κατά τό ἀκαδημαϊκό ἔτος 2018-2019, περιέλαβε μαθήματα ὅλων τῶν κλάδων 
τῆς θεολογίας μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στά μαθήματα ποιμαντικῆς κατεύθυνσης. 
Πέραν ὅμως τῆς ἀκαδημαϊκῆς θεολογίας, αὐτό πού κάνει ἰδιαίτερη τή Σχολή 
μας εἶναι ἡ λειτουργική ζωή τῶν ἱεροσπουδαστῶν καί ἡ ἔμπρακτος καθημερινή 
ἐφαρμογή τῶν μαθημάτων τῆς Λειτουργικῆς στό Παρεκκλήσιον. Ἄλλωστε, ἄς 
μήν τό λησμονοῦμε, ἡ Ἱερατική Σχολή δέχεται καί ἑτοιμάζει μόνο κληρικούς 
καί ὑποψηφίους κληρικούς .

Ὅπως ἐλέχθη καί στήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας μας, σήμερα γιορτάζουμε καί 
τά ἑβδομηντάχρονα τῆς Σχολῆς καί μνημονεύουμε μέ εὐγνωμοσύνη ὅλους 
αὐτούς πού πρωτοστάτησαν στήν ἵδρυσή της, τούς ἀειμνήστους κτήτορας 
Ἀρχιεπισκόπους Μακάριο Β´ καί Μακάριο Γ´, τόν Ἡγούμενο Χρυσόστομο 
τῆς Ἱ. Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Κύκκου, ἡ ὁποία σήκωσε ἐπί 
δεκαετίες ὅλο τό οἰκονομικό βάρος τῆς Σχολῆς, καί τούς διαδόχους αὐτῶν 
μέχρι σήμερα. Εὐγνωμόνως μνημονεύουμε καί ὅλους ὅσους συνετέλεσαν 
στό ἱερό ἔργο τῆς κατάρτισης τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας, Διευθυντές, 
Ἐφόρους, Καθηγητές καί λοιπό προσωπικό τῆς Σχολῆς. Τό ἔργο, τό ὁποῖο 
ἔχει ἐπιτελεσθεῖ ἐδῶ εἶναι τεράστιο καί δέν μπορεῖ νά καταγραφεῖ. Μάρτυρες 
τοῦ ἔργου αὐτοῦ εἶναι οἱ ἱερεῖς, ἀπόφοιτοι τῆς Ἱερατικῆς κεκοιμημένοι (τούς 
ὁποίους γνωρίσαμε) καί ζῶντες. Περισσότερα γιά τήν ἱστορία τῆς Ἱερατικῆς 
Σχολῆς θά ἀκούσουμε σέ λίγο ἀπό τόν διακεκριμένο ἱστορικό καί φιλόλογο 
Δρα Κωστή Κοκκινόφτα.

Ἀγαπητοί μου ἱεροσπουδαστές,

Ὅπως γνωρίζετε, ἐνταχθήκατε στήν Ἱερατική Σχολή, ὄχι μόνο γιά 
νά ἀποκτήσετε θεολογικές γνώσεις, ἀλλά καί νά καλλιεργήσετε κάποιες 
ἀρετές, ὅπως ἡ ἀγάπη, ἡ ταπείνωση, ἡ ὑπακοή καί ἡ ἐκκοπή τοῦ ἰδίου 
θελήματος, ἀρετές πού θά σᾶς χρειασθοῦν καθ᾽ ὅλην τήν διακονίαν σας στήν 
Ἐκκλησία. Ὡς ἐκ τούτου ἐπεδείξαμεν ἐνίοτε αὐστηρότητα κατά τήν ἄσκηση 
τῶν καθηκόντων μας ἐφαρμόζοντας τήν ἀποστολική προτροπή πρός τόν 
Τιμόθεο: «κήρυξον τόν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, 
παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καί διδαχῇ». (Β΄ Τιμ. 4:2) Εὐχαριστώντας 
γιά τήν ὑπομονή σας, ἐπαινοῦμεν ἰδιαιτέρως ἐκείνους πού διακρίθηκαν 
γιά τήν ἐργατικότητα καί ἐπιμέλεια στά μαθήματά τους καί προπαντός 
ὅσους ἐπεδείκνυαν διαρκῶς τόν δέοντα σεβασμό στούς Καθηγητές καί τόν 
Σχολάρχη, ἔχοντας ἐπίγνωση τῆς ἀποστολῆς καί τῆς κλήσεώς τους, ἀλλά καί 
τοῦ ἰδιαιτέρου πνευματικοῦ χαρακτήρα αὐτῆς τῆς Σχολῆς. 
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Ἔχοντας τά ἀνωτέρω ὑπ᾽ ὄψιν ἀγαπητοί μου τελειόφοιτοι ἱεροσπουδαστές 
καί ὅλα ὅσα ἀποκομίσατε κατά τήν τετραετῆ παρουσία σας στήν Ἱερατική 
μας Σχολή, πορευθεῖτε ἐν εἰρήνῃ καί διαφυλάξετε ἑαυτούς ψυχῇ τε καί 
σώματι μέχρι νά ἀξιωθεῖτε νά ἀκούσετε τήν χαρμόσυνη ἐκείνη φωνή τοῦ 
Ποιμένος λέγοντος «Εἴσελθε, δοῦλε, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου». Μή γίνετε 
ἐπιλήσμονες τῶν δωρεῶν, τίς ὁποῖες ἐλάβατε κατά τήν τετραετῆ μαθητεία 
σας στήν Ἱερατική Σχολή! Ἐν καρδίᾳ καλῇ καί ἀγαθῇ ἀκούσαντες τόν λόγον 
τοῦ Θεοῦ κατέχετε αὐτόν καί καρποφορεῖτε ἐν ὑπομονῇ! (Λουκ. 8:15) Καί 
καθώς ὁ ἀπόστολος Πέτρος, ὁ ποιμήν ὁ καλός καί τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ 
μαθητής, λέγει: «κύριον δέ τόν Χριστόν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι 
ἀεί πρός ἀπολογίαν παντί τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περί τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος…» 
(Α´ Πέτρ. 3:15).

Ἀπευθύνομεν θερμές εὐχαριστίες πρός τήν Αὐτοῦ Μακαριότητα, τόν 
Ἀρχιεπίσκοπον Νέας Ἰουστιανιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον 
καί τήν περί Αὐτόν Ἱεράν Σύνοδον, πού μᾶς ἐμπιστεύθηκαν τό ἱερό τοῦτο 
λειτούργημα καί μᾶς περιβάλλει μέ τήν πατρική ἀγάπη καί στήριξή της. 
Εὐχαριστίες ὀφείλουμε καί στήν ἐντεταλμένη καί ἐξουσιοδοτημένη ὑπό τῆς 
Ἱ. Συνόδου Ἐφορευτική Ἐπιτροπή τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς, ὑπό τήν Προεδρίαν 
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐου, ὑπό 
τήν ἄμεση ἐποπτεία καί μέριμνα τῆς ὁποίας ἐπιτελεῖται τό ἔργον τῆς 
Ἱερατικῆς Σχολῆς καί διασφαλίζεται ἡ εὔρυθμη λειτουργία τῆς Σχολῆς. Τήν 
εὐγνωμοσύνη μας καί στήν Ἱεράν Βασιλικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν 
Κύκκου καί δή τόν Καθηγούμενον αὐτῆς (καί Ἀντιπρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῆς 
Σχολῆς), Πανιερώτατον Μητροπολίτην Κύκκου καί Τηλλυρίας, ἡ ὁποία Μονή 
ἀνοικοδόμησε καί συντηρεῖ μέχρι σήμερα τό κτίριο τοῦτο πού φιλοξενεῖ 
τήν Ἱερατική Σχολή ἀπό τοῦ 1949. Εὐχαριστοῦμεν ἐπίσης τόν Διευθυντή καί 
τά στελέχη τοῦ Κεντρικοῦ Ἐκκλησιαστιοῦ Ταμείου (ΚΕΤ), μέ τούς ὁποίους 
συνεργαστήκαμε ἄψογα.

Εὐχαριστοῦμεν, τέλος,  ὅλους καί ὅλες πού μᾶς τιμήσατε μέ τήν παρουσία σας. 

Στὴ συνέχεια, ἐκ μέρους τῶν τελειοφοίτων ὁ ἱεροσπουδαστὴς Γεώργιος 
Τζαφέρης, πῆρε τὸν λόγο καὶ ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὴν σεβαστὴ ἱεραρχία  καὶ 
τοὺς  ἐλλογιμότατούς του καθηγητές, εἶπε ὅτι ὁ κάθε ἱεροσπουδαστὴς ποὺ 
ἀποφασίζει νὰ ὑπηρετήσει τὸν Χριστὸ εἶναι ἀφενὸς, μία  προσωπικὴ  του 
ἐπιλογὴ καὶ ἀφετέρου, μία θεία κλήση. Μὲ τὴ σημερινὴ ἑορταστικὴ ἐκδήλωση 
ἐπεσήμανε ὅτι ὁλοκληρώνεται ἕνα σπουδαῖο κεφάλαιο τῆς ζωῆς τους καὶ 
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ἀνοίγει ἕνα ἄλλο ἀκόμη σπουδαιότερο, μεγαλύτερο, σημαντικότερο καὶ 
ἀπαιτητικότερο.

Ἀμέσως μετά, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, Ἀρχιεπίσκοπος 
κ.κ. Χρυσόστομος, ἀνέβηκε στὸ βῆμα καὶ ἀπηύθυνε λόγια πατρικῆς ἀγάπης  
τόσο στοὺς ἱεροσπουδαστὲς ὅσο καὶ  πρὸς ὅλους τοὺς παρευρισκομένους.

Ἡ ὁμιλία τοῦ Μακαριωτάτου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

Πανιερώτατοι,
Αξιότιμα Μέλη της Εφορίας,  
Άγιε Διευθυντά,   Ελλόγιμοι κύριοι καθηγητές,       
Αγαπητοί μου ιεροσπουδαστές, ευγενείς προσκεκλημένοι,

Συνενώνουμε κι εμείς με τον Διευθυντή, το Διδακτικό προσωπικό και τους 
Μαθητές της Σχολής, τις ευχαριστίες μας προς το Δημιουργό και Προνοητή 
του σύμπαντος, γιατί ευλόγησε και φέτος τη λειτουργία του φυτωρίου τούτου 
των υπηρετών και λειτουργών Του. Δεν αμφιβάλλουμε, πως από μέρους των 
καθηγητών καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια, ώστε οι ιεροσπουδαστές από τη 
μια πλευρά να συνειδητοποιήσουν την ευρύτητα, το ύψος και το βάθος της 
αποστολής τους μέσα στο σύγχρονο κόσμο, και από την άλλη να πάρουν τα 
γνωσιολογικά εκείνα εφόδια, που θα τους βοηθήσουν στην εκπλήρωση αυτής 
της αποστολής, που ολοένα και περισσότερο γίνεται πιο δύσκολη, λόγῳ της 
υλιστικής θεώρησης της ζωής που επικρατεί σήμερα.

Εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας, και όλης της Ιεράς Συνόδου, προς 
τους καθηγητές και το προσωπικό της Σχολής για την προσφορά τους. 
Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που ορισμένες φορές συναντούν, η αγάπη 
όμως για το έργο τους και η συνείδηση για τη σπουδαιότητά του, τους 
οπλίζουν με υπομονή, επιμονή και με όλες τις άλλες αρετές που χρειάζονται, 
ώστε η προσφορά τους να είναι καρποφόρα.

Η Ιερατική Σχολή αναδείχθηκε, στη συνείδηση όλων μας, μία πραγματική 
πνευματική τροφός για την Εκκλησία τής Κύπρου.  Εκατοντάδες υπήρξαν οι 
απόφοιτοί της, οι οποίοι αφού εδιδάχθησαν τα «ἱερὰ γράμματα», ενδύθηκαν 
το τιμημένο ράσο και αναδείχθηκαν σημαιοφόροι των ιδεωδών της Πίστεως 
και της Πατρίδος.

Γι’ αυτό και από της θέσεως αυτής εκφράζω την ευγνωμοσύνη της 
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Εκκλησίας της Κύπρου προς όλους τους ιερείς μας, οι οποίοι διακόνησαν την 
Εκκλησία τού Χριστού  και προσέφεραν το μάννα της πνευματικότητάς τους 
προς το ποίμνιό τους.

Μνημονεύουμε, βέβαια, και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας και προς 
όλους τους Διευθυντές, καθηγητές, κληρικούς και λαϊκούς που δίδαξαν 
με ένθεο ζήλο  στην Ιερατική  Σχολή  και ενεφύσησαν στις ψυχές των ιερο-
σπουδαστών τους τον πόθο και το ζήλο να υπηρετήσουν την Εκκλησία και 
τον άνθρωπο. 

Θέλω να τονίσω με έμφαση ότι πρώτιστος στόχος της Σχολής υπήρξε 
και εξακολουθεί να είναι η καλλιέργεια ιερατικής και εκκλησιαστικής  
συνείδησης. Η καλλιέργεια αυτή επιτυγχάνεται μέσω των ιερών ακολουθιών, 
της συμμετοχής των σπουδαστών στα ιερά μας μυστήρια και της συστηματικής 
μελέτης των ιερών κειμένων.   

Σήμερα, μπορούμε, ως Εκκλησία Κύπρου, να  καυχώμεθα ότι παρέχομε όλα 
τα μέσα στους τροφίμους της Σχολής για να αποκτήσουν όλα όσα χρειάζονται, 
και μόρφωση και, ιδιαίτερα, αγωγή, προκειμένου να αναδειχθούν άξιοι της 
αποστολής τους. Νομίζω ότι ικανοποιήσαμε όλα τα αιτήματα των σπουδαστών, 
τα οποία ιεραρχικά υπέβαλαν μέσω του Διευθυντή τους. 

Είμεθα δε πάντοτε ανοικτοί να πραγματοποιήσουμε στο μέλλον και 
οποιεσδήποτε άλλες εισηγήσεις αποσκοπούν στην ποιοτική βελτίωση της 
Σχολής.

Επιθυμώ στο σημείο αυτό, επίσης, να τονίσω ότι τόσο η δική μου μέριμνα 
όσο και όλων των Μελών της Ιεράς Συνόδου θα είναι συνεχής, όσον αφορά 
στη μισθοδοσία του ιερού μας κλήρου, για την οποία θέλω να βεβαιώσω ότι 
θα έχει μία ανοδική πορεία. 

Προσωπικώς θέλω τον κληρικό να είναι απερίσπαστος από τις καθ’ 
ημέραν βιοτικές μέριμνες και να είναι εξ ολοκλήρου αφοσιωμένος στο 
ποιμαντικό του διακόνημα, το οποίο ασφαλώς χρειάζεται και μόρφωση και 
πνευματική καλλιέργεια και χρόνο πολύ και αγάπη περισσή.

Επιθυμώ να εξάρω και την πολυτιμότατη συμβολή της γεραράς Μονής 
Κύκκου, η οποία από της ιδρύσεως της Σχολής, το 1949 μέχρι σήμερον,  ενισχύει 
και στηρίζει  αυτήν παντοιοτρόπως. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω και προς 
τον Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κύριο Νικηφόρο, καθώς και προς τα 
Μέλη τού Ηγουμενοσυμβουλίου για την ολόθυμη στήριξή τους προς τη Σχολή.   
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Επίσης, η σημερινή εκδήλωση, πέραν από απολογισμό των όσων έλαβαν 
χώρα κατά τη διαρρεύσασα σχολική χρονιά, αποτελεί και μία τιμητική σύναξη 
για όλους όσοι από την υπεύθυνη θέση του διδασκάλου, του παιδαγωγού, 
του εφόρου και του διευθυντού, διηκόνησαν με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, 
από την αρχή της ιδρύσεως της Σχολής, 70 χρόνια πριν, μέχρι σήμερα, τα 
ιερά γράμματα. Σε όλους αυτούς, που είτε ευρίσκονται εν ζωή είτε όχι, θέλω 
να εκφράσω την ευγνωμοσύνη όλων των μελών της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας μας, για όσα, μη φειδόμενοι κόπου και χρόνου, προσέφεραν στον 
κλήρο του νησιού μας, σε περιόδους τα μάλιστα δύσκολες. Οι καρποί των 
κόπων τους είναι εμφανείς στον αξιόλογο και ευλαβή κλήρο,  που στελεχώνει 
σήμερα όλα τα μέρη της Κύπρου μας.

Στο σημείο αυτό, θέλω να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους σημερινούς 
αποφοίτους μας.

Αγαπητοί μου απόφοιτοι, 

Η Ιερατική Σχολή, στην οποία είχατε την ευλογία να φοιτάτε, σάς 
εξέθρεψε με το γάλα των ιερών γραμμάτων και της κατά Χριστόν βιοτής. 
Σάς δίδαξε «πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστίν ἐκκλησία Θεοῦ 
ζῶντος» (Α΄Τιμ. 3,15). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει διαρκώς να ευρίσκεσθε  σε 
μία πνευματική εγρήγορση, για να μην περιπέσετε σε οποιανδήποτε ραθυμία, 
που είναι ο πιο επικίνδυνος εχθρός τού κληρικού. 

Η σημερινή κοινωνία, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχει ανάγκη 
πνευματικών καθοδηγητών. Συνεχείς κριτές θα είναι το μελλοντικό ποίμνιό 
σας. Αν εσείς τού προσφέρετε με αγάπη τις χριστιανικές αλήθειες, να είστε 
βέβαιοι ότι θα τις δεχθεί. Και μάλιστα θα σας εκφράζει ποικιλότροπα την 
ευγνωμοσύνη του.

Με τον βίο σας τον ενάρετο, με τα έργα σας τα γεμάτα αγάπη, με τα 
λόγια σας τα «ἅλατι ἠρτυμένα», φροντίστε να γίνετε πρότυπα ζωής για τον 
υπόλοιπο κόσμο. Μέσα στον υλιστικό τούτο κόσμο που ζούμε, ανάμεσα 
στις αντιλήψεις της προσκαιρότητας για τη ζωή, υψώστε κατακόρυφα τις 
αιώνιες και αμετάβλητες αξίες του Χριστιανισμού, για να αποτελέσουν τους 
άσβεστους φάρους για όλους εκείνους, που αναζητούν τη γραμμή πλεύσεως 
μέσα στη σύγχυση και το χάος των ημερών μας. 

Πάνω απ’ όλα, μη ξεχνάτε, πρέπει να βρίσκεται η αγάπη. Η αγάπη για 
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όλο τον κόσμο, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς περιορισμούς. Η ετοιμότητά 
σας για θυσία εν ονόματι αυτής της αγάπης και γενικότερα εν ονόματι των 
υψηλών αρχών, πρέπει να γεμίζει τη συνείδησή σας.

Παράλληλα, μη λησμονείτε πως ως αυριανοί κληρικοί της ημικατεχόμενης 
Κύπρου έχετε και μια άλλη αποστολή να επιτελέσετε στους δύσκολους 
αυτούς καιρούς, που ο λαός μας κινδυνεύει εθνικά και θρησκευτικά από την 
τουρκική κατοχή. Έχετε χρέος, ως αυριανοί κληρικοί, να φροντίσετε με κάθε 
τρόπο για την ανύψωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μέσα στις ψυχές του 
υπέροχου λαού μας, του εθνικού φιλότιμου και του αγωνιστικού φρονήματος. 
Ο περιορισμός σας σε τελετουργίες μόνο και θεωρητικές ηθικολογίες θα ήταν 
ασύγγνωστη αμέλεια καθήκοντος. Διότι, δεν είναι μόνο θρησκευτικό αλλά 
και εθνικό καθήκον για τους εκπροσώπους της Εκκλησίας να βρίσκονται 
στην πρωτοπορία του αγώνα για αποκατάσταση της ελευθερίας και της 
δικαιοσύνης στην πατρίδα μας.

Ευχόμαστε αυτό το πνεύμα να πλημμυρίζει πάντα τις καρδιές σας και 
να σας κατευθύνει στο έργο σας, ώστε να μπορείτε να στέκεστε πάντα ως 
εκπρόσωποι του Χριστού και να νικάτε και εσείς τον κόσμο, για να πάρετε το 
έπαθλο της νίκης, που είναι η συνείδηση της εκπλήρωσης του χρέους και η 
αιώνια ζωή και δόξα.

Ἀκολούθησε ἡ ἐπίδοση  τῶν πτυχίων στοὺς ἀποφοιτήσαντες καὶ τῶν 
ἀριστείων στοὺς ἀριστεύσαντες, ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ 
τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ταμασοῦ ἀντίστοιχα.

Κατόπιν, ἔγινε μία ἱστορικὴ ἀναδρομὴ ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερατικῆς 
Σχολῆς Κύπρου μέχρι σήμερα, στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἑβδομη-
κονταετίας ἀπὸ τὸν Κωστῆ Κοκκινόφτα, Ἐρευνητὴ τοῦ Κέντρου Μελετῶν 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀκολούθως:

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, που αποσχόλησε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα την Ιεραρχία της Eκκλησίας της Κύπρου, ήταν αυτό 
της μόρφωσης του ενοριακού κλήρου, αφού η μακροχρόνια υποδούλωση 
του νησιού σε ετερόδοξους και αλλόθρησκους κατακτητές είχε σοβαρές 
επιπτώσεις στο μορφωτικό επίπεδό του. Oι δύσκολες συνθήκες ζωής και η 
σχεδόν παντελής έλλειψη σχολείων, καθόλη αυτή την περίοδο, συνέτειναν, 
ώστε οι περισσότεροι κληρικοί να γνωρίζουν μόνο γραφή και ανάγνωση, με 
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την πλειονότητά τους να μαθαίνουν να τελούν τις ιερές ακολουθίες από τους 
προκατόχους τους.

Mερική βελτίωση της κατάστασης παρατηρήθηκε στα νεότερα χρόνια, 
λόγω των διαφόρων Σχολών, που άρχισαν να λειτουργούν, από τα μέσα του 
19ου αιώνα, στις πόλεις και στα χωριά του νησιού. Σε αυτές φοιτούσε αριθμός 
νεαρών μαθητών, ορισμένοι από τους οποίους ιερώνονταν σε μεταγενέστερο 
στάδιο, με αποτέλεσμα το επίπεδο μόρφωσης του κλήρου σταδιακά να 
αναβαθμισθεί, συγκρινόμενο με ό,τι προηγουμένως. Ωστόσο, εξακολουθούσε 
να παραμένει χαμηλό, με πολλούς κληρικούς να είναι ολιγογράμματοι και 
χωρίς ιδιαίτερη θεολογική κατάρτιση.

Η κατάσταση αυτή εξακολούθησε και κατά τη διάρκεια των πρώτων 
δεκαετιών της περιόδου της Aγγλοκρατίας, οπότε, όπως σημείωνε ο 
φιλέλληνας Άγγλος συγγραφέας της ιστορίας της Eκκλησίας της Kύπρου 
Iωάννης Xάκκεττ, «πολλοί των ενοριακών κληρικών μόλις δύνανται μετά 
δυσκολίας και σκοντάπτοντες να πληρώσι τα καθήκοντά των, διδαχθέντες 
τούτο παρά των εν υπηρεσία αρχαιοτέρων». Για τον λόγο αυτό, ο κυπριακός 
τύπος καλούσε κατά καιρούς με άρθρα του την Ιερά Σύνοδο να εγκύψει 
δυναμικά στο σχετικό ζήτημα και να μεριμνήσει για τη μόρφωση και την 
πνευματική καλλιέργεια των στελεχών της. 

Σημαντική προσπάθεια για τη λύση του ζητήματος κατεβλήθη το 1910 
από τον νεοκλεγέντα Mητροπολίτη Kιτίου Mελέτιο Mεταξάκη, με την  ίδρυση 
του Παγκύπριου Iεροδιδασκαλείου, το δίπλωμα του οποίου αναγνωρίστηκε 
από την αποικιοκρατική Κυβέρνηση για σκοπούς εργοδότησης στη δημοτική 
εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό οδήγησε τους αποφοίτους του να επιλέγουν 
τελικά το διδασκαλικό επάγγελμα, με αποτέλεσμα πολύ λίγοι νά ιερώνονται 
και να θεωρηθεί ότι απέτυχε στην αποστολή του. Tελικά, το Ιεροδιδασκαλείο 
έκλεισε το 1932, όταν η Kυβέρνηση απέσυρε την αναγνώριση του διπλώματός 
του, ενέργεια που σχετίζεται άμεσα με τα γεγονότα του Oκτωβρίου του 
1931, τα οποία άφησαν ακέφαλη την Eκκλησία του νησιού, με την εξορία 
των Μητροπολιτών Κιτίου Νικόδημου Μυλωνά και Κυρηνείας Μακάριου 
Μυριανθέα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η όποια υποστήριξη της 
συνέχισης της λειτουργίας του.

Στα χρόνια που ακολούθησαν η πλειονότητα των ιερέων των χωριών 
και των πόλεων εξακολουθούσε να έχει περιορισμένη μόρφωση και ελάχιστη 
έως ανύπαρκτη θεολογική κατάρτιση. Για τον λόγο αυτό, όταν, το 1948, 
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ύστερα από την άρση των καταπιεστικών μέτρων, που επιβλήθηκαν από τους 
Bρετανούς, λόγω του Kινήματος των Oκτωβριανών, καταρτίστηκε η Iερά 
Σύνοδος της Eκκλησίας της Kύπρου από τον  νέο Aρχιεπίσκοπο Mακάριο 
B΄ και τους νεοεκλεγέντες Aρχιερείς Πάφου Kλεόπα, Kιτίου Mακάριο και 
Kυρηνείας Kυπριανό, δόθηκε προτεραιότητα στην επίλυση του σχετικού 
ζητήματος. Έτσι, στην πρώτη τους συνεδρία, στις 24 Iουνίου 1948, τα μέλη 
της Συνόδου αποφάσισαν την ίδρυση Iερατικής Σχολής, «διά να συμβάλει 
εις την στελέχωσιν της Eκκλησίας με μορφωμένους κληρικούς, οι οποίοι 
θα εργάζονται προς διαφώτισιν και στήριξιν του λαού εν τη πίστει και προς 
ηθικήν ανάπλασιν της κοινωνίας».

Παρουσιάστηκαν, όμως, πρακτικά προβλήματα στέγασης, που έτειναν 
να ματαιώσουν την άμεση υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, τα οποία 
ξεπεράστηκαν, όταν σε μεταγενέστερη συνεδρία της Συνόδου, στις 15 
Mαρτίου 1949, ο Hγούμενος Kύκκου Xρυσόστομος ανακοίνωσε στους 
Συνοδικούς την απόφαση της Mονής της μετανοίας του να αναλάβει τη 
δαπάνη για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του κτηρίου της Iερατικής 
Σχολής, σε ιδιόκτητη γη, πλησίον του Mετοχίου «Άγιος Προκόπιος», καθώς 
και τα έξοδα συντήρησής της. Στην ίδια συνεδρία, με εισήγηση του τότε 
Mητροπολίτη Kιτίου και μετέπειτα Aρχιεπισκόπου Mακαρίου Γ΄, δόθηκε στη 
Σχολή το όνομα «AΠΟΣΤΟΛΟΣ BΑΡΝΑΒΑΣ» προς τιμήν του ιδρυτή και 
προστάτη της Eκκλησίας της Kύπρου.

Aκολούθως, η Iερά Σύνοδος διόρισε πενταμελή επιτροπή, για να 
συντάξει τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής και, στις 11 Iουλίου 1949, 
έγινε η κατάθεση του θεμελίου λίθου από τον Aρχιεπίσκοπο Mακάριο B΄. H 
έναρξη των μαθημάτων, όμως, πραγματοποιήθηκε μερικούς μήνες αργότερα, 
στις 11 Iανουαρίου 1950, αφού απαιτήθηκε χρόνος μέχρι την εξεύρεση 
κατάλληλου διδακτικού προσωπικού και την ολοκλήρωση των οικοδομικών 
εργασιών ανέγερσης του κτηρίου, έργο που ανέλαβε και έφερε εις πέρας ο 
εργολάβος Φίλιππος Λοΐζου από τη Γαλάτα. Πρώτος διευθυντής ανέλαβε ο 
μικρασιατικής καταγωγής απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής της Xάλκης 
Aρχιμανδρίτης Διονύσιος Xαραλάμπους, ο οποίος είχε υπηρετήσει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα ως ιεροκήρυκας στην Eκκλησία της Eλλάδος. 
Γράφτηκαν δε, για να φοιτήσουν στη Σχολή, δεκαέξι σπουδαστές, οι οποίοι 
παρακολούθησαν μαθήματα διετούς κύκλου, με δεκατρείς από αυτούς να 
ολοκληρώνουν τις σπουδές του τον Iούνιο του 1951. Στα επόμενα χρόνια 
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ο αριθμός των σπουδαστών αυξήθηκε σημαντικά και σταδιακά φοιτούσαν 
ολοένα και περισσότεροι υποψήφιοι κληρικοί, οι οποίοι εξοικειώνονταν κατά 
τη διάρκεια των μαθημάτων τους με τις διάφορες εκκλησιαστικές ακολουθίες 
και αποκτούσαν επαρκή θεολογική μόρφωση για τα δεδομένα της εποχής. 
Όπως αναφέρεται στην επετειακή έκδοση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 
δέκα χρόνων λειτουργίας της Σχολής, μέχρι το έτος 1959 είχαν αποφοιτήσει 
102 σπουδαστές, από τους οποίους 96 εντάχθηκαν στον ιερό κλήρο, γεγονός 
που μαρτυρεί ότι είχε ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες των ιδρυτών της.

Στο μεταξύ, τον Oκτώβριο του 1951, ο πρώτος διευθυντής Αρχιμανδρίτης 
Διονύσιος Xαραλάμπους εξελέγη Mητροπολίτης Λήμνου, οπότε υπέβαλε 
παραίτηση και αντικαταστάθηκε από τον Aρχιμανδρίτη Kωνσταντίνο 
Λευκωσιάτη, τότε λαϊκό. Επί των ημερών της σχολαρχίας του τελευταίου, 
αναβαθμίστηκε η παρεχόμενη εκπαίδευση στη Σχολή με τη μετατροπή της 
από το σχολικό έτος 1952-53 σε τριτάξια, οπότε ανατέθηκε από τη Σύνοδο 
σε επιτροπή να ετοιμάσει το πρόγραμμα μαθημάτων με βάση τα αντίστοιχα 
παρόμοιων Σχολών της Eλλάδας. Tελικά, ένα χρόνο αργότερα, τον Oκτώβριο 
του 1954, η Eλληνική Kυβέρνηση αναγνώρισε τη Σχολή, ως ισότιμη με τις 
εκκλησιαστικές σχολές του ελληνικού κράτους.

Iδιαίτερα δύσκολη περίοδος για τη ζωή της Σχολής υπήρξε αυτή των 
αμέσως επόμενων χρόνων, κατά τη διάρκεια του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα της EOKA. Tότε, κατά την προετοιμασία και αμέσως μετά την έναρξή 
του, το κτηριακό της συγκρότημα χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη 
αγωνιστών, τη φύλαξη όπλων και πυρομαχικών και την εκτύπωση φυλλαδίων. 
Oι Bρετανοί αποικιοκράτες θεώρησαν εξαρχής τη Σχολή ως φυτώριο 
αγωνιστών της EOKA και, τον Iούνιο του 1956, συνέλαβαν τον διευθυντή, 
Kωνσταντίνο Λευκωσιάτη, με την κατηγορία της ανάμειξης στην Oργάνωση 
και τον οδήγησαν στα κρατητήρια. Oρίστηκε, τότε, ως αναπληρωτής 
Διευθυντής ο Iεροδιάκονος Διονύσιος Kυκκώτης, ο οποίος, επίσης, 
συνελήφθη από τις αποικιοκρατικές αρχές, τον Δεκέμβριο του 1956. Παρά 
την πολεμική αυτή των Bρετανών, η Σχολή εξακολούθησε να λειτουργεί, 
με ποικίλες δυσκολίες, μέχρι τη λήξη του αγώνα και την αποφυλάκιση του 
Διευθυντή, τον Φεβρουάριο του 1959, οπότε και επανήλθε σε φυσιολογικούς 
ρυθμούς, με την ομαλοποίηση της κατάστασης. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν η Σχολή τέθηκε σε νέες βάσεις λειτουργίας, 
αναβάθμισε το πρόγραμμά της και το 1967 προσέθεσε άλλες δύο τάξεις 
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για ανώτερα μαθήματα στις τρεις που λειτουργούσαν μέχρι τότε, ώστε να 
ανταποκρίνεται πληρέστερα στις απαιτήσεις μιας κοινωνίας, που προόδευε 
και διακρινόταν για τη συνεχή βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των 
μελών της. Mε τη μορφή αυτή, η Iερατική Σχολή εξακολούθησε να συμβάλλει 
στη στελέχωση της Eκκλησίας της Kύπρου με τους αποφοίτους της, οι οποίοι 
εισέρχονταν, σχεδόν στο σύνολό τους, στις τάξεις του ιερού κλήρου. Aνάμεσά 
τους περιλαμβάνονταν και ορισμένοι, οι οποίοι ανήλθαν σε αρχιερατικούς 
θρόνους στην Kύπρο και στο εξωτερικό, όπως ο μακαριστός Πατριάρχης 
Aλεξανδρείας Πέτρος, οι Μητροπολίτες Κωνσταντίας και Αμμοχώστου 
Bασίλειος της Εκκλησίας της Κύπρου, και Σιδηροκάστρου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος Μακάριος, καθώς και ο Επίσκοπος Τροπαίου της Αρχιεπισκοπής 
Θυατείρων Αθανάσιος. Επίσης, απόφοιτοι της Ιερατικής Σχολής υπήρξαν 
κληρικοί, οι οποίοι στις μέρες μας υπηρετούν ως Ηγούμενοι Μονών, όπως 
οι Αρχιμανδρίτες Συμεών στη Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου και 
Ιωάννης στη Μονή Αποστόλου Βαρνάβα.

O Aρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Λευκωσιάτης υπηρέτησε στη διεύθυνση 
της Σχολής για είκοσι δύο χρόνια, από το 1951 μέχρι τον Iούνιο του 1973, 
οπότε αντικαταστάθηκε από τον Aρχιμανδρίτη Γρηγόριο Kυκκώτη. Ο 
τελευταίος διηύθυνε τη Σχολή μέχρι τον Mάρτιο του 1974, ότε εξελέγη 
Mητροπολίτης Kυρηνείας, οπότε τον διαδέχθηκε ο Iεροδιάκονος Διονύσιος 
Kυκκώτης. Tο ίδιο έτος, όμως, η Σχολή, λόγω της τουρκικής εισβολής και για 
περίοδο τεσσάρων χρόνων, ανέστειλε τη λειτουργία της και φιλοξένησε στα 
κτήριά της προσφυγικές οικογένειες και, για κάποιο διάστημα, τμήμα του 
κυπριακού στρατού, το Γεωργικό Γυμνάσιο Mόρφου και το Mεικτό Γυμνάσιο 
Kύκκου. Aκολούθως, επαναλειτούργησε, το 1978, με διευθυντή και πάλιν 
τον Διονύσιο Kυκκώτη, τον οποίο, μετά την εκλογή του στην ηγουμενία της 
Mονής Kύκκου, διαδέχθηκε, το 1979, ο Aρχιμανδρίτης Aλέξιος Kυκκώτης. 
Στη συνέχεια, ο Διονύσιος, ο οποίος στο μεταξύ χειροτονήθηκε Iερομόναχος 
και προχειρίστηκε Aρχιμανδρίτης, μετά την παραίτησή του από την 
ηγουμενία, ανέλαβε και πάλιν, το 1986, τη διεύθυνση της Σχολής, στην οποία 
παρέμεινε μέχρι το 1998. Tην περίοδο αυτή αναθεωρήθηκε, το έτος 1988, 
ο κανονισμός λειτουργίας της Σχολής, ώστε να συνάδει με τις σύγχρονες 
αντιλήψεις περί της εκπαίδευσης των υποψηφίων κληρικών. Στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990, επίσης, με πρωτοβουλία του νυν Hγουμένου της Mονής 
Kύκκου, Mητροπολίτη Kύκκου και Tηλλυρίας κ. Nικηφόρου, εξωραΐστηκε ο 
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περιβάλλων χώρος της Σχολής και ανακαινίστηκε πλήρως το κτήριό της, για 
να μπορεί να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της εποχής. 

Στο μεταξύ, τον Αρχιμανδρίτη Διονύσιο Kυκκώτη διαδέχθηκε ο εξ 
Eλλάδος Aρχιμανδρίτης Iωσήφ Aλεξάνδρου για την περίοδο 1998-99, αυτόν 
ο Aρχιμανδρίτης Bασίλειος Παπαφώτης μέχρι το 2005. Ακολούθως, ανέλαβε 
ο Πρωτοπρεσβύτερος Αντώνιος Καλογήρου μέχρι το 2013, τον οποίο 
διαδέχθηκε  ο Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος Iωάννου, ο και νυν Διευθυντής. 

Tο έτος αυτό, ύστερα από απόφαση της Iεράς Συνόδου, η Σχολή 
αναδιοργανώθηκε και αναβαθμίστηκε με την κατάργηση των δύο κύκλων 
σπουδών και την εφαρμογή ενός ενιαίου τετραετούς συστήματος φοίτησης. 
Εμπλουτίστηκε, επίσης, το πρόγραμμα διδασκαλίας, αφού λήφθηκαν υπόψη τα 
αντίστοιχα Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Θεολογικών Σχολών 
της Ελλάδας, και το περιεχόμενο των συγγραμμάτων, που χρησιμοποιούσαν. 
Το νέο αυτό τετραετές πρόγραμμα σπουδών εφαρμόστηκε μέχρι και το 
προηγούμενο σχολικό έτος, οπότε αναδιαμορφώθηκε και μεταχηματίστηκε 
σε τριετές, διατηρώντας, όμως, το σύνολο των μαθημάτων, που διδάσκονταν 
μέχρι τότε, κατά τρόπο ώστε να διευκολύνει τους σπουδαστές να γνωρίσουν 
τα κυριότερα στοιχεία της Oρθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας και να 
εξοικειωθούν με τις εκκλησιαστικές ακολουθίες.

H Iερατική Σχολή «AΠΟΣΤΟΛΟΣ BΑΡΝΑΒΑΣ» συμπλήρωσε κατά 
το τρέχον σχολικό έτος εβδομήντα χρόνια λειτουργίας. Aποτιμώντας την 
προσφορά της προς την Eκκλησία της Kύπρου και την κυπριακή κοινωνία, 
κατά το διάστημα αυτό, μπορούμε με βεβαιότητα να υποστηρίξουμε ότι 
ανταποκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία στον ρόλο της και συνέβαλε στη 
στελέχωση της Eκκλησίας του τόπου με ενοριακό κλήρο, που ανταποκρίθηκε 
με επάρκεια στα καθήκοντά του. Ευχόμαστε αυτή η προσφορά, μέσα στις 
νέες συνθήκες, που διαμορφώνονται στο νησί, στον συνεχώς μεταβαλλόμενο 
κόσμο μας, να αναβαθμιστεί και να συνεχίσει να παρέχεται για πολλά χρόνια 
ακόμη για το καλό του λαού μας.

Ακολούθησε η επίδοση των τιμητικών διπλωμάτων στους διδάξαντες 
καθηγητές, επί τη εβδομηκονταετηρίδι της Ιερατικής Σχολής, και η όλη 
τελετή ὁλοκληρώθηκε μὲ ὕμνους καὶ παραδοσιακὰ τραγούδια  ἀπὸ τοὺς 
ἱεροσπουδαστὲς τῆς Σχολῆς ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Πρωτοπρεσβύτερου  
Δημητρίου Δημοσθένους.
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 a  
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Μέσα σ’ ένα  εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την  Παρασκευή, 
21 Ιουνίου 2019, η πρώτη τελετή αποφοίτησης της Θεολογικής 
Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, στον προαύλιο χώρο της Σχολής.  Η όλη 

ατμόσφαιρα ήταν πολύ συγκινητική καθ’ ότι όλοι μας νιώθαμε ότι η τελετή 
αυτή συνιστούσε το αποτέλεσμα πολυετών μόχθων του Μακαριωτάτου και 
των οραματισμών του Μακαρίου, όπως αυτοί εξεφράσθησαν τον Ιούνιο του 
1972 κατά τη γιορτή της λήξης των μαθημάτων της Ιερατικής Σχολής.   

Την  εόρτια  εκδήλωση  τίμησαν με την παρουσία τους πέραν των 250 
προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων αξιωματούχοι της Εκκλησίας και της 
Πολιτείας, συνεργάτες και φίλοι της Σχολής της Θ.Σ.Ε.Κ. 
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Η τελετή άρχισε με την είσοδο των Αποφοίτων και του Ακαδημαϊκού 
Προσωπικού της Σχολής. Στη συνέχεια, μέλη του Βυζαντινού Χορού της 
Θ.Σ.Ε.Κ., υπό τη διεύθυνση του καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής κ. 
Δημήτρη Ιεροδιακόνου, έψαλαν τα απολυτίκια της Πεντηκοστής και του 
Αποστόλου Βαρνάβα καθώς και τον αρχαίο επιλύχνιο ύμνο «Φῶς ἱλαρόν», ενώ 
το Concordia String Quartet, με τους Κ. Δεμιρτζόγλου και Β. Χατζηανδρέου 
στο βιολί, τον Ν. Ευθυμίου στη βιόλα και τη M. Παπανεοκλέους στο 
βιολοντσέλο,  απέδωσαν το «Ave Maria» του Schubert και το «Βυζαντινό 
Αφιέρωμα» του Κύπριου μουσουργού Σόλωνος Μιχαηλίδη.

Στη συνέχεια, ο Διευθυντής της Θ.Σ.Ε.Κ. πρωτοπρεσβύτερος Κυπριανός 
Κουντούρη εκφώνησε τη λογοδοσία του,  η οποία έχει ως ακολούθως:  

Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη τελετή αποφοίτησης της Θεολογικής 
Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου και σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε 
την πρόσκλησή μας να παρευρεθείτε απόψε εδώ για να μοιραστείτε μαζί μας 
τη μεγάλη αυτή χαρά! Πραγματικά, έχουμε την αίσθηση ότι πρόκειται για 
μια ξεχωριστή χαρά, που ξεπερνά τα όρια του χώρου και του χρόνου, που 
εκτείνεται από το παρόν στο παρελθόν και (ως σχήμα οξύμωρο) εξικνείται 
στην αιωνιότητα. Γιατί, τι άλλο θα μπορούσε να αποτελεί το αποψινό γεγονός, 
για τις μεγάλες μορφές των αγίων προπατόρων μας ιεραρχών, ομολογητών, 
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κηρύκων,  εγκρατευτών, μαρτύρων «καὶ παντὸς πνεύματος δικαίου ἐν πίστει 
τετελειωμένου», που πότισαν το δέντρο της Ορθοδοξίας με τους αγώνες 
τους, να βλέπουν να καρποφορεί σήμερα ένα μικρό κλαδί του, η μικρή μας 
Θεολογική Σχολή, και να παραδίδει στην Εκκλησία και στην κοινωνία τους 
πρώτους αποφοίτους της!

Η Εκκλησία της Κύπρου δίνει το παρόν της στον χώρο της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης  παρουσιάζοντας, σήμερα, επάξια και τιμημένα τους πρώτους 
καρπούς της νέας της διακονίας προς τον λαό του Κυρίου. Η νέα αυτή διακονία 
σκιαγραφείται στην «Αποστολή και Εκπαιδευτική Φιλοσοφία» της Σχολής 
μας: η Εκκλησία της Κύπρου οραματίζεται τη λειτουργία της Θεολογικής της 
Σχολής «ως ένα φυτώριο θεολογικής παιδείας, που θα αναπτύσσεται εντός των 
ορίων της κανονικής δικαιοδοσίας της, για να μορφώνει ανθρώπους, οι οποίοι 
θα μπορούν να υπηρετήσουν την εκκλησιαστική, πνευματική, κοινωνική, 
πολιτιστική, εκπαιδευτική και επιστημονική αποστολή της Εκκλησίας στο 
σύγχρονο κόσμο και να εξυπηρετούν τη διακονία της Εκκλησίας, εν γένει, τόσο 
σε τοπικό, όσο και σε διορθόδοξο, διαχριστιανικό και διαθρησκειακό επίπεδο.»

Βαριά η κληρονομιά και ισάξια απαιτητική και πολυσήμαντη η αποστολή. 
Η  Ίδρυση και η Λειτουργία της Σχολής διέπονται από τη σχετική νομοθεσία 
για τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως τέτοια, η Σχολή μας 
υπάγεται στη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία με ελέγχους και επιθεωρήσεις 
παρακολουθεί και  αξιολογεί την πορεία ανάπτυξης και λειτουργίας της. 
Τα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής, βάσει του σχετικού νομοθετικού 
πλαισίου, αξιολογούνται και πιστοποιούνται από τον Φορέα Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, μέσα από διαφανείς 
και απαιτητικές ακαδημαϊκές διαδικασίες. Η Σχολή μας ανταποκρίνεται 
πλήρως στα κριτήρια αυτά και μέσα στο τετραετές διάστημα λειτουργίας 
της κατάφερε να καθιερωθεί ως ένας σοβαρός και στοχοπροσηλωμένος 
στην ποιότητα εκπαιδευτικός οργανισμός, που ακολουθεί υποδειγματικές 
ακαδημαϊκές διαδικασίες και κερδίζει την εκτίμηση των αξιολογητών του 
για το επίπεδο ακαδημαϊκής μάθησης που προσφέρει. Οι αξιολογήσεις αυτές 
αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα ΔΙΠΑΕ και βρίσκονται στη 
διάθεση όλων, για να μπορούν να κάνουν συγκρίσεις με άλλα προγράμματα 
σπουδών και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.  

Ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Σχολής είναι η Εκκλησία της Κύπρου, στο 
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πρόσωπο του Προκαθημένου της, που σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη 
της Εκκλησίας της Κύπρου, εκπροσωπεί την Εκκλησία στις σχέσεις της με 
το κράτος. Ανώτατο διοικητικό όργανο της Σχολής είναι το ενδεκαμελές 
Συμβούλιό της στο οποίο εκπροσωπούνται: ο ιδιοκτήτης, το ακαδημαϊκό 
και διοικητικό προσωπικό και οι φοιτητές, όπως ακριβώς απαιτείται από 
τη σχετική νομοθεσία. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Σχολής είναι ο 
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄, ο οποίος έθεσε 
ως στόχο την ίδρυση Θεολογικής Σχολής, από την αρχή της Αρχιεπισκοπίας 
του, υλοποίησε αυτό τον στόχο και με συνέπεια και αφοσίωση παρακολουθεί 
και στηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξή της. 

Για να αντιληφθεί κανείς τις διαστάσεις του εγχειρήματος ίδρυσης και 
λειτουργίας της Σχολής αυτής χρειάζεται να σημειωθεί ότι οι απαιτήσεις, όσον 
αφορά στην ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών είναι οι 
ίδιες τόσο για τα μεγάλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά), 
όσο και για τις μικρές Σχολές, όπως η δική μας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί 
από μόνο του μια τεράστια ανάγκη: η Σχολή να ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις 
ποιότητας, από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, ως να ήταν ένα πλήρως 
αναπτυγμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα ένας 
λόγος για να χαιρόμαστε, λοιπόν, σήμερα, είναι ότι μπορούμε να σταθούμε 
μπροστά σας με παρρησία και να υποστηρίξουμε πως ΝΑΙ, δοξάζουμε τον 
Πανάγαθο Θεό γιατί κατέστησε δυνατό να ανταποκριθούμε θετικά στην 
πρόκληση αυτή και να επιτύχουμε ένα ζηλευτό επίπεδο λειτουργίας της 
Σχολής μας, παρά τη μικρή της ηλικία και τον μικρό αριθμό μονίμων μελών 
του προσωπικού.

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου άνοιξε την πόρτα της το 
2015 σε μια πολυσύνθετη ομάδα εικοσιπέντε νεοεισερχόμενων φοιτητών 
με διαφορετικό υπόβαθρο, διαφορετικά ενδιαφέροντα και αναζητήσεις,  
διαφορετική ηλικιακή διαστρωμάτωση… αλλά με ένα κοινό πόθο: να 
σπουδάσουν την επιστήμη της Θεολογίας στην Κύπρο. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών ήταν ήδη αναγνωρισμένο και εγγεγραμμένο 
στο ΥΠΠ αλλά λόγω της ψήφισης τον Ιούνιο του 2015 και της ενεργοποίησης 
της νέας νομοθεσίας για τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, χρειαζόταν να αξιολογηθεί 
και να πιστοποιηθεί με βάση το νέο νομικό πλαίσιο. Η διαδικασία αυτή 
ολοκληρώθηκε στις αρχές Απριλίου του 2017, όταν ήδη η Σχολή μετρούσε 
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σχεδόν δυο χρόνια λειτουργίας της. Ήταν μια περίοδος κρίσιμη για τη Σχολή 
μας, καθώς αγωνιζόταν από τη μια να ανταποκρίνεται στον στρατηγικό 
σχεδιασμό ανάπτυξης των κτηριακών της εγκαταστάσεων, στη στρατηγική 
σταδιακής ανάπτυξης των τεσσάρων πρώτων ετών ολοκλήρωσης του ΠΣ, ενώ 
ταυτόχρονα ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις ποιότητας και στην κατάκτηση 
μιας επάξιας θέσης στον χάρτη της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κρισιμότητα 
αυτής της περιόδου εστιαζόταν τόσο στη σκληρή δουλειά που έπρεπε να γίνει 
για να τεθούν στέρεες βάσεις για το όλο οικοδόμημα…όσο και στην ανάγκη 
να προστατευθεί η Σχολή από ενέργειες και πράξεις που αποσκοπούσαν στον 
κλονισμό των θεμελίων της.

Η Σχολή όμως αφιερώθηκε από την ίδρυσή της στην προστασία της Αγίας 
Τριάδας. Με πνεύμα αγωνιστικότητας αλλά και καταλλαγής, ταπείνωσης, 
αγάπης και σεβασμού, αλλά κυρίως με προσήλωση στην αποστολή της, 
η Σχολή, προσέλκυσε τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και σε όλες τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισε είδε ενεργά τα προβλήματα να μετατρέπονται 
σε ευκαιρίες και τις δυσκολίες να αναδεικνύονται σε οδοδείκτες για να 
πορεύεται στη σωστή κατεύθυνση. 

Από τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας της Σχολής βρίσκεται σε πλήρη 
ανάπτυξη η Φοιτητική Εστία με διαθέσιμες 32 κλίνες, η οποία προσέφερε 
διαμονή σε 22 φοιτητές, αλλά και χώρους φιλοξενίας για το συνεργαζόμενο 
ακαδημαϊκό προσωπικό. Η Φοιτητική Εστία επεκτείνεται τώρα για μπορεί 
να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες αιτήσεις που δεχόμαστε τόσο από την 
Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Από το σύνολο των 54 φοιτητών που 
παρακολουθούν στην πλήρη ανάπτυξη της τετραετίας που πέρασε 11 
φοιτητές προέρχονται: από την Ελλάδα, τη Συρία την Ουγκάντα και την 
Παλαιστίνη, δείχνοντας τη διεθνή απήχηση του ΠΣ και εκπληρώνοντας ένα 
από τους στόχους της Σχολής να προετοιμάζει θεολόγους για να εξυπηρετούν 
τη διακονία της Εκκλησίας, σε τοπικό και σε διορθόδοξο επίπεδο.

Η Σχολή έθεσε εξ αρχής ψηλά τον πήχη αναφορικά με το επίπεδο της 
διδασκαλίας και τα προσόντα των διδασκόντων. Παρόλο που η νομοθεσία 
για τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτεί οι διδάσκοντες 
να κατέχουν τίτλο ανώτερο τουλάχιστον κατά μία βαθμίδα από τον 
διδασκόμενο προπτυχιακό, η Σχολή υιοθέτησε στον Κανονισμό της τις 
προδιαγραφές του Πανεπιστημίου Κύπρου, που η νομοθεσία τις καθορίζει 
ως πρότυπο για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και ανέπτυξε τη στελέχωση 
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του ΠΣ με μια ισορροπημένη σύνθεση νέων επιστημόνων και έμπειρων 
ακαδημαϊκών. Συγκεκριμένα, οι αποψινοί απόφοιτοι, κατά το τετραετές ΠΣ 
που παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς, διδάχθηκαν από επτά 
πρωτοβάθμιους Καθηγητές, δύο αναπληρωτές Καθηγητές, δύο Επίκουρους 
Καθηγητές, πέντε Λέκτορες, δώδεκα διδάκτορες και δύο Ειδικούς Επιστήμονες. 
Η Σχολή κατάφερε να αναπτύξει ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργασιών, 
και όπως ήταν ο διακηρυγμένος στόχος της, να προσελκύσει εγνωσμένου 
κύρους ακαδημαϊκούς συνεργάτες για να στηρίξουν εξειδικευμένα γνωστικά 
αντικείμενα και να παρέχει στους σημερινούς αποφοίτους ένα καθ’ όλα 
αξιοζήλευτο ΠΣ. Ακαδημαϊκοί συνεργάτες προέρχονται από Πανεπιστήμια 
της Κύπρου και του Εξωτερικού (Ελλάδα, Γερμανία και Λίβανο). 

Παράλληλα, στο μικρό αυτό χρονικό διάστημα της πρώτης τετραετίας, 
στελέχη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής ανέπτυξαν ερευνητικά και 
παρεμβατικά προγράμματα, καθώς και προγράμματα προσφοράς προς την 
κοινωνία, που είναι, διεθνώς σήμερα, ζητούμενο στον ακαδημαϊκό χώρο.  Μέλη 
του Ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής μας, διοργάνωσαν ή συμμετείχαν σε 
συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, διακρίθηκαν 
δε με τα επιστημονικά συγγράμματα, άρθρα και μελέτες τους.

Η Σχολή ανέπτυξε, επίσης, μια στενή συνεργασία με τη ΔΜΕ του 
ΥΠΠ, διοργανώνοντας ετήσια επιστημονικά συνέδρια στα πλαίσια της 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Μέσα από τα Συνέδρια αυτά αλλά και 
όλη την επιστημονική δραστηριότητα, η Θεολογική μας Σχολή καθίσταται 
«κέντρο θεολογικών ζυμώσεων και συζητήσεων που αναδεικνύουν το ήθος 
και την προσφορά της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα» στον τόπο 
μας αλλά και στον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, κατά την γραπτή επιθυμία 
και προτροπή του Μακαριωτάτου Προέδρου του Συμβουλίου της Σχολής 
μας. Τα τέσσερα ετήσια συνέδρια που συνδιοργανώσαμε με τη ΔΜΕ του 
ΥΠΠ συνέβαλαν σημαντικά, μέσα από τις επιστημονικές ανακοινώσεις των 
έγκριτων ομιλητών, στην βαθύτερη θεολογική και ιστορική κατανόηση των 
θεματικών που πραγματεύτηκαν.

Μια ξεχωριστή δραστηριότητα που η Σχολή μας συνδιοργάνωσε 
μαζί με το Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου του Μονάχου ήταν το Βιβλικό Σεμινάριο «Στα βήματα των 
Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου», όπου οι συμμετέχοντες για μια βδομάδα 
περιηγήθηκαν από την Αρχαία Σαλαμίνα μέχρι την Πάφο και πέρασαν από 
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όλες τις Μητροπόλεις, σε ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο, μελετώντας 
και παρακολουθώντας επιστημονικές ανακοινώσεις και αποκομίζοντας 
αξέχαστες εμπειρίες ζωής!

Η απονομή του χάρτη Erasmus στη Σχολή άνοιξε νέες προοπτικές για 
κινητικότητα των φοιτητών, του διοικητικού και του διδακτικού προσωπικού. 
Έχουν ήδη υλοποιηθεί συγκεκριμένες δράσεις με κινητικότητα προσωπικού, 
ενώ από τον προσεχή Σεπτέμβριο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί η 
πρώτη κινητικότητα φοιτητών. Η Σχολή έχει ήδη συνάψει συμφωνίες με έξι 
Πανεπιστήμια, δύο στην Ελλάδα και τέσσερα στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Βασικός πυλώνας ενός Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών 
είναι η ύπαρξη μιας σύγχρονης Βιβλιοθήκης. Η Σχολή μας έχει την τιμή και 
το προνόμιο να αξιοποιεί ως Κεντρική της Βιβλιοθήκη τη Βιβλιοθήκη του 
Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, τη μεγαλύτερη και πληρέστερη 
Θεολογική Βιβλιοθήκη της Κύπρου. Παράλληλα, στους χώρους του 
κτηριακού συγκροτήματος της Σχολής αναπτύχθηκε, μέσα στην τετραετία, 
μια εξαιρετική βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου που υποστηρίζει το πρόγραμμα 
Σπουδών Θεολογίας τόσο με βοηθήματα για τα διδασκόμενα μαθήματα και 
την έρευνα όσο και με ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που είναι απαραίτητες 
για κάθε ακαδημαϊκό ΠΣ. 

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα, στη λειτουργία της Σχολής, που 
αντικατοπτρίζει τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της, είναι η ανάπτυξη του 
Ταμείου της Φοιτητικής Μέριμνας, στο οποίο εισρέουν όλα ανεξαιρέτως 
τα έσοδα από δίδακτρα που καταβάλλουν οι φοιτητές για το Πρόγραμμα 
Σπουδών Θεολογίας. Σύμφωνα με τη «Δήλωση Πολιτικής» στον Κανονισμό 
της Σχολής, «Τα δίδακτρα που καταβάλλονται από τους φοιτητές για τον 
Κλάδο Θεολογίας (προπτυχιακό επίπεδο) κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό 
της Φοιτητικής Μέριμνας και αξιοποιούνται για την παροχή υποτροφιών και 
οικονομικής βοήθειας για τους φοιτητές. Πέραν της οικονομικής βοήθειας 
που καθορίζεται στον Κανονισμό της Θ.Σ.Ε.Κ. η Σχολή μπορεί να αξιοποιεί 
το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας για να ενισχύει τους προπτυχιακούς φοιτητές 
στην αγορά προσωπικού Η/Υ, βιβλίων καθώς και γενικότερα στο θέμα της 
παροχής σίτισης και στέγασης, ή φιλοξενίας/διοργάνωσης δραστηριοτήτων.» 
Υλοποιώντας τη Δήλωση Πολιτικής η Σχολή δημιούργησε ένα δυνατό 
αποθεματικό της Φοιτητικής Μέριμνας το οποίο αξιοποιείται για την ευημερία 
των φοιτητών και επιστρέφει σε αυτούς  σχεδόν το μισά από τα εισπρακτέα 
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δίδακτρα. Συγκεκριμένα, για τους αποψινούς αποφοίτους έχουν δαπανηθεί 
από το ταμείο αυτό: 15,659 €, για την αγορά προσωπικών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, που παρέχονται δωρεάν σε κάθε νεοεισερχόμενο φοιτητή,  
28,476 €, για την επιχορήγηση της διαμονής στη Φοιτητική Εστία, 70,261 €, 
για τη χορηγία υποτροφιών αριστείας ή ήθους και κοινωνικής προσφοράς 
και για τη βράβευση των αρίστων αποφοίτων 5000 €, συνολικά, δηλαδή, 
51% των εισπρακτέων διδάκτρων. Η Σχολή μας χαίρεται ιδιαίτερα που το 
οικονομικό αυτό μοντέλο στέφθηκε με επιτυχία και έδωσε τη δυνατότητα 
στη Σχολή να τελεί το κοινωνικό της έργο της μέριμνας και ευημερίας των 
φοιτητών της αυτόνομα και χωρίς περιορισμούς άλλους εκτός των προνοιών 
του Κανονισμού της.

Η Σχολή, κλείνοντας τη 4τραετία, επιτυγχάνει ένα πολύ σημαντικό 
βήμα: Είναι σε θέση να προσφέρει από τον Σεπτέμβριο του 2019 τόσο στους 
αποφοίτους της όσο και σε όσους το επιθυμούν το πρώτο της μεταπτυχιακό 
ΠΣ, στη θεματική «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην 
Κοινότητα»,  το οποίο Αξιολογήθηκε και Πιστοποιήθηκε από τον Φορέα 
ΔΙΠΑΕ. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, μοναδικό στην Κύπρο, έχει 
στόχο να εκπαιδεύσει στελέχη σε εκκλησιαστικές κοινότητες, οργανισμούς, 
ιδρύματα, δήμους, σχολεία, ώστε να τα καταρτίσει ακαδημαϊκά και να τα 
καταστήσει θεωρητικά και πρακτικά ικανά: 

• για να εφαρμόζουν σύγχρονες θεωρίες ψυχολογίας και ερευνητικά τεκμη-
ριωμένες προσεγγίσεις ψυχολογίας και συμβουλευτικής σε πραγματικά 
προβλήματα ατόμων και ομάδων, καθώς και για να οργανώνουν το 
κοινοτικό κοινωνικό έργο μιας ενορίας ή ενός οργανισμού. Έρχεται να 
καλύψει ένα κενό ή και να αναβαθμίσει, υφιστάμενες υπηρεσίες σχετικές 
με την θετική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και την ψυχική υγεία, 
που προσφέρονται είτε από εκκλησιαστικές κοινότητες, ή από υπηρεσίες 
μη κερδοσκοπικών οργανισμών και ιδρυμάτων.

Αγαπητοί απόφοιτοι,

Φτάσατε απόψε, μετά από μεγάλο προσωπικό αγώνα και θυσίες, αλλά 
και με τη στήριξη και την αγάπη των οικογενειών σας και της μεγάλης 
οικογένειας της Θεολογικής Σχολής, συμφοιτητών, διδακτικού και διοικητικού 
προσωπικού και του Συμβουλίου της Σχολής, να καταξιωθείτε να είσαστε οι 
πρώτοι απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου και να 
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λάβετε το Πτυχίο Θεολογίας. Από σήμερα, μπορείτε να θεωρείτε τη Σχολή μας 
ως την Τροφό σας Σχολή της οποίας καταξιωθήκατε να γίνετε ομογάλακτα 
αδέλφια.

Ζήσαμε μαζί για τέσσερα χρόνια, τον αγώνα και την αγωνία σας να 
κατακτήσετε αυτό τον τίτλο σπουδών. Απόψε γιορτάζουμε αυτή σας την 
κατάκτηση! Παράλληλα, ζήσαμε μαζί για τέσσερα χρόνια, λεπτό προς 
λεπτό, τον αγώνα της Σχολής μας να κατακτήσει τη θέση που της αρμόζει 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου και στον παγκόσμιο χάρτη της 
εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Δεν ήταν λίγες οι φορές που 
διάφορα γεγονότα έρχονταν να κλονίσουν την πίστη σας στην αξία της 
επιλογής σας να φοιτήσετε στο πρόγραμμα αυτό. Δεν κλονιστήκατε όμως και 
σήμερα επιβραβεύεστε τιμώντας τους εαυτούς σας, τις οικογένειές σας και τη 
Σχολή που σας έθρεψε ακαδημαϊκά, για μια τετραετία.

Θέλουμε να σας συγχαρούμε και να σας ευχαριστήσουμε και για 
κάποιους άλλους λόγους!!! Ζήσαμε μαζί σας τη διαμόρφωση του ήθους 
και του χαρακτήρα της Σχολής μας. Όλοι μαζί και ο καθένας και η καθεμιά 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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ξεχωριστά βοηθήσατε, στο προσωπικό σας μέτρο, στην ανάπτυξη του 
κύρους και της αξιοπιστίας της Σχολής μας, κρατώντας ψηλά τον πήχη και 
ανταποκρινόμενοι με τον αγώνα σας στο απαιτητικό Πρόγραμμα Σπουδών, 
και στις ακαδημαϊκές διαδικασίες. Σας είδαμε να εξελίσσεστε από εξάμηνο σε 
εξάμηνο, από έτος σε έτος και να διαπρέπετε. Η πορεία σας αυτή είναι πια 
καταγεγραμμένη στην αναλυτική σας βαθμολογία που αποτελεί συμπλήρωμα 
του Πτυχίου Θεολογίας το οποίο σας απονεμήθηκε. Είναι πολύ τιμητικό να 
αποφοιτά η ομάδα σας έχοντας επιτύχει βαθμολογίες Άριστα και Λίαν Καλώς.

Ειδικές ευχαριστίες και εύσημα λόγια χρειάζεται να σας απευθύνουμε για 
ακόμα ένα λόγο. Είσαστε οι πρώτοι που εμπιστευτήκατε τη Σχολή πριν από 
την πιστοποίηση του ΠΣ, ενώ πολλοί σας αποκάρδιωναν ή σας συμβούλευαν 
να μη φοιτήσετε, γιατί στη Σχολή αυτή δε θα υπήρχε μέλλον και συνέχεια. 
Ήρθατε με προσωπική σας επιλογή και ευθύνη. Δεν μπορούσατε να πάτε 
στο εξωτερικό και πήρατε αμέσως την ευκαιρία που σας δόθηκε. Είμαστε 
βέβαιοι ότι δεν το μετανιώσατε. Απόψε οι επιλογές σας και οι κόποι σας 
επιβραβεύονται! 

Η μεγαλύτερη καταξίωση, ωστόσο, είναι αυτή που έρχεται. Κάποιοι 
ήδη επέλεξαν να συνεχίσουν τις σπουδές του στο ΜΑ και αυτό δείχνει την 
εμπιστοσύνη τους να συνεχίσουν κοντά μας. Κάποιοι προετοιμάζονται 
για τις εξετάσεις διορισίμων του ΥΠΠ. Οι κληρικοί μας ενδυναμωμένοι 
καταρτισμένοι θα προσφέρουν πνευματικά στο ποίμνιό τους και καλούνται 
να εκπληρώσουν με τη δράση τους το όραμα και τους στόχους της Σχολής και 
των ιδίων. Από εσάς όλους τους αποφοίτους του ΠΣ Θεολογίας θα εξαρτηθεί 
η υστεροφημία της Σχολής και ο βαθμός επιτυχίας του Προγράμματος 
Σπουδών και της αποστολής της Σχολής. Σας ευχόμαστε να αξιοποιήσετε 
το πτυχίο σας ο καθένας και η καθεμιά από τη θέση που βρίσκεται ή που θα 
βρεθεί. Το καινούριο σας ταξίδι ευχόμαστε να είναι ακόμα πιο συναρπαστικό. 
Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήσατε, αλλά και οι συμβουλές, οι 
ευχές και οι προσευχές μας θα σας συντροφεύουν για πάντα!

Κλείνοντας αυτή την ομιλία, επιτρέψτε μου να εκφράσω ευχαριστίες 
σε ένα πολύ μακρύ κατάλογο από φίλους και συνεργάτες που στήριξαν τη 
Σχολή κατά τα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Ευχαριστούμε τους 
λειτουργούς του ΥΠΠ που μας καθοδήγησαν στα πρώτα βήματά μας και 
στη συνέχεια, τον ανεξάρτητο Φορέα ΔΙΠΑΕ για τις αξιολογήσεις των ΠΣ 
και τις βελτιώσεις που πηγάζουν από αυτές, το ΥΠΠ για τις αποσπάσεις 
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εκπαιδευτικών και την αγαστή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει, το 
προσωπικό της ΙΑΚ που στηρίζει τη λειτουργία της Σχολής, τους φίλους 
ακαδημαϊκούς από Πανεπιστήμια και Σχολές της Κύπρου και του Εξωτερικού 
για τις πολύτιμες συμβουλές τους, τους Καθηγητές μέλη των εκλεκτορικών 
σωμάτων στις κρίσεις των μελών ΔΕΠ, για τις άψογες και παραγωγικές 
διαδικασίες που ακολουθούνται, το διδακτικό και το διοικητικό – βοηθητικό 
προσωπικό για τον καθημερινό αγώνα και μόχθο τους να προοδεύει η Σχολή 
μας. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στη διευθύντρια και το προσωπικό της 
Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ για την αγαστή 
συνεργασία μας και την αφοσίωση με την οποία συμπαραστάθηκαν και 
εξυπηρέτησαν αλλά και εξυπηρετούν τις πολλαπλές ανάγκες της Σχολής μας. 

Ευχαριστούμε και όσους εργάστηκαν για την αναπαλαίωση του κτηρια-
κού συγκροτήματος και τη δημιουργία μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής 
υποδομής στα ιστορικά αυτά κτήρια που αποτελούν στολίδι για την παλιά 
πόλη της Λευκωσίας. Στεγαζόμαστε εδώ που για σχεδόν πέντε αιώνες 
κατέληξε να βρίσκεται Αρχιεπισκοπή, στο ιστορικό κέντρο της παλιάς 
πόλης και της Κύπρου. Στο αρχικό κτήριο της Σχολής έζησε και εργάστηκε 
ο Χαράλαμπος Μαραθεύτης, ο μεγαλύτερος παιδαγωγός της Κύπρου 
στα τέλη του 19ου και στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα. Στο πρόσφατα 
ανακαινισμένο αρχοντικό της Β΄ Φάσης ανάπτυξης της Σχολής στεγάστηκε 
για 20 χρόνια η γνωστή Σχολή Παλλαρή, το Ελληνικό Κολλέγιο Λευκωσίας. 
Η αναπαλαίωση και ενοποίηση αυτών των χώρων, και η ανάδειξή τους, 
όπως και όλου του τετραγώνου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδρυση 
της Σχολής, που αποτελεί την ιστορική συνέχεια της σημαντικής αυτής 
κληρονομιάς. Για το έργο αυτό χρειάστηκε να γίνουν μεγάλες δαπάνες. Θα 
ήταν παράλειψη, λοιπόν, να μην εκφράζαμε ευχαριστίες από το βήμα αυτό 
στους μεγάλους και σταθερούς χορηγούς της Σχολής. 

Από τον ιδιωτικό τομέα τη Σχολή μας στήριξαν οι εταιρείες ΚΕΟ PLC,  
DAMARION HOLDINGS LTD, SATINWOOD LTD, CHAR. PILAKOUTAS 
LTD, SUNHALL HOTEL LTD, LOUIS HOTELS, HELLENIC TZILALLIS 
CYPRUS LTD, EMPIRE GROUP EG LTD, τα ιδρύματα LASCARIS 
FOUNDATION, Archbishop Demetrios Fund της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αμερικής, καθώς και οι τέσσερεις σταθεροί χορηγοί μας: οι Ιεροί Ναοί 
Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας, Παναγίας Χρυσελεούσας Στροβόλου, 
Παναγίας Ευαγγελίστριας Παλλουριωτίσσης και Ναός Παναγίας Τράχωνα, 
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καθώς και άλλοι ιδιώτες. Με την οικονομική συνδρομή, των προαναφερθέντων 
δωρητών, καλύπτεται το λειτουργικό κόστος της Σχολής και το κόστος της 
κτηριακής αναβάθμισης και επέκτασης των εγκαταστάσεων. Βέβαια η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κύπρου παραμένει εγγυητής της βιωσιμότητας της Σχολής και 
η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου έχει προικοδοτήσει το Ταμείο της 
Σχολής με ένα σταθερό εισόδημα που από το 2020 και μετά θα διασφαλίζει την 
οικονομική ευρωστία και τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του Ιδρύματος, 
απεξαρτοποιώντας το από την ανάγκη εξωτερικών χορηγιών.

Ευχαριστούμε όλους εσάς που βρίσκεστε απόψε μαζί μας για να τιμήσετε 
την πρώτη αποφοίτηση της Θ.Σ.Ε.Κ. Με τη στήριξη και τη βοήθεια όλων ο 
αγώνας αυτός στέφεται σήμερα με επιτυχία και θα συνεχίσει με περισσότερη 
θέληση και δύναμη. 

Ως κατακλείδα, όμως,  η απρόσκοπτη λειτουργία της Σχολής στάθηκε 
δυνατή χάρη στις άοκνες προσπάθειες του Ιδρυτή της και Προέδρου του 
Συμβουλίου Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄, 
προσπάθειες που δεν εξαντλούνται στην εξασφάλιση της οικονομικής 
βιωσιμότητας της Σχολής και σε ένα γενικόλογο ενδιαφέρον, αλλά στολί-
ζονται από την αγάπη, την αδιάλειπτη μέριμνα, την καθημερινή στήριξη και 
τη φωτισμένη καθοδήγηση που μας προσφέρει. 

Μακαριώτατε, 

η αποψινή τελετή αποφοίτησης αποτελεί επιβράβευση του δικού σας 
έργου, αποτελεί ολοκλήρωση του δικού σας οράματος, έκφραση της δική σας 
έγνοιας  για την Εκκλησία, στην τοπική και στην οικουμενική της διάσταση, 
παρακαταθήκη της δική σας φροντίδας για τον λαό και για τον τόπο. Αποτελεί 
τιμή για μας, για όλη την ομάδα της Θεολογικής Σχολής, να υπηρετούμε αυτό 
το όραμα.

«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάνν. Η, 32).

Το Θεανθρώπινο Πρόσωπο είναι η Αλήθεια, η Οδός, το Φως, η Ζωή και 
η Ανάστασις. Να ευχηθείτε, Μακαριώτατε, η Θεολογική Σχολή να μορφώνει 
ορθόδοξα, να δείχνει αληθινά και να κατευθύνει αγιοπνευματικά προς τον 
Σωτήρα, και Λυτρωτή και Ευεργέτη του κόσμου, Ιησού Χριστό.

Η θεία δύναμη, η άνωθεν σοφία και φώτιση είθε να ευλογούν και να 
αγιάζουν την πορεία της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου προς 
δόξα, τιμή και προσκύνηση «της Υπερουσίου Τριάδος».
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Τον λόγο έλαβε, στη συνέχεια, ο πρωτεύσας φοιτητής οικονόμος Μάριος 
Ιωαννίδης, ο οποίος εξέφρασε τα αισθήματα της ευγνωμοσύνης του προς 
τον Θεό για τη μεγάλη αυτή   πνευματική καταξίωση και  την ευγνωμοσύνη  
του  προς τον Μακαριώτατο και τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου για την ηθική 
και οικονομική στήριξη της Θεολογικής Σχολής. Ευχαρίστησε επίσης τους 
σεβαστούς του καθηγητές για το ζήλο με τον οποίο εργάζονται για την 
επιτυχία των υψηλών στόχων της Θεολογικής Σχολής και διακήρυξε ότι τόσο 
ο ίδιος όσο και όλοι οι συμφοιτητές του θα αγωνίζονται συνεχώς, ώστε να 
φανούν άξιοι της αποστολής τους και των προσδοκιών των καθηγητών τους 
και της Εκκλησίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης σε δικό του 
χαιρετισμό που ανέγνωσε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Χαμπιαούρης είπε 
τα κάτωθι: 

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση απευθύνω σήμερα χαιρετισμό εκ 
μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, 
στην πρώτη Τελετή Αποφοίτησης της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου. 
Οι πρώτοι απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Θεολογίας 
της Σχολής είναι από σήμερα έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου και στην Παιδεία του τόπου μας. 

Η διαχρονική προσφορά της Εκκλησίας στην Κυπριακή Εκπαίδευση 
είναι καθολικά γνωστή. Στα δύσκολα χρόνια του πρόσφατου αλλά και 
του απώτερου ιστορικού μας παρελθόντος, κατά την Τουρκοκρατία, την 
Αγγλοκρατία και την τουρκική εισβολή του 1974, η Εκκλησία της Κύπρου 
υπήρξε αρωγός και στυλοβάτης της παιδείας μας. Στη σύγχρονη εποχή, με 
πρωτοβουλία και ενέργειες του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. 
Χρυσόστομου Β’, έγινε πραγματικότητα ένα όραμα πολλών χρόνων, η ίδρυση 
της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου.

Παραπλεύρως της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, σε αυτό τον ειδυλλιακό χώρο 
στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, όπου η παράδοση και η τελευταία λέξη 
της τεχνολογίας δημιουργούν μια απόλυτα αρμονική σύζευξη, λειτουργεί από 
το 2015 η Θεολογική Σχολή, ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Στο σύντομο χρονικό διάστημα της λειτουργίας της, η Σχολή έχει πετύχει 
πάρα πολλά. Προσφέρει το αξιολογημένο και πιστοποιημένο από τον Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης 
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(ΔΙ.Π.Α.Ε.) τετραετές πτυχίο «Θεολογίας», ενώ μόλις πρόσφατα έχει επιτύχει 
την αξιολόγηση και πιστοποίηση από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. και δεύτερου 
προγράμματος σπουδών, του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος 
«Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα». 

Η Θεολογική Σχολή έχει θέσει από την αρχή υψηλά τον πήχη, επιδιώ-
κοντας και επιτυγχάνοντας συνεχώς νέους στόχους. Κατέχει τον Χάρτη 
Erasmus και συνεργάζεται με Καθηγητές διεθνούς εμβέλειας και στη 
σύντομη πορεία της έχει αποδείξει τη συνεχή επιδίωξή της για αριστεία, με 
τις άοκνες προσπάθειες συνεχούς αναβάθμισής της, προσέλκυσης αξιόλογων 
Ακαδημαϊκών, προώθησης και ανάπτυξης της έρευνας και διοργάνωσης 
αξιόλογων συνεδρίων στον δικό της χώρο. 

Επιπρόσθετα, η Σχολή διακρίνεται για την προσήλωσή της στην καλ-
λιέργεια του ήθους στους φοιτητές της. Υιοθετεί, μεταξύ άλλων, ένα σχήμα 
επιβράβευσης μέσω της παροχής, πέραν των υποτροφιών που αφορούν στην 
ακαδημαϊκή επίδοση, των «Υποτροφιών Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς». 
Το ιδιαίτερο ήθος της Σχολής αποδεικνύεται από το καθεστώς λειτουργίας 
της ως Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με τα 
χαρακτηριστικά και τις δομές ενός φιλανθρωπικού οργανισμού, ο οποίος έχει 
θέσει εαυτόν στην υπηρεσία της παιδείας και της κοινωνίας. 

Παράλληλα, η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου υπηρετεί με ιδιαί-
τερο ζήλο τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Κυπριακής 
Πολιτείας, για την καθιέρωση της Κύπρου ως περιφερειακού και διεθνούς 
Κέντρου Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Η παροχή υψηλής ποιότητας 
διδασκαλίας, η προσφορά ποιοτικών και πιστοποιημένων προγραμμάτων 
σπουδών και η συνεχής προσπάθεια της Σχολής να οικοδομήσει πολιτιστικές 
και κοινωνικές γέφυρες με άλλες χώρες, μέσω συνεργασιών και συμφωνιών με 
Πανεπιστήμια, Σχολές και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού, συνεισφέρουν 
τα μέγιστα στην επίτευξη των κυβερνητικών επιδιώξεων

Αγαπητοί πρώτοι απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου,

Απευθύνομαι ξεχωριστά σ’ εσάς για να σας συγχαρώ θερμά για την 
επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σας. Με εφόδιο τις γνώσεις, τις αξίες, 
τις αρχές και το ήθος της ελληνοχριστιανικής παιδείας, με τις οποίες 
γαλουχηθήκατε στον υπέροχο αυτό χώρο για τέσσερα συνεχή χρόνια, 
είστε από σήμερα έτοιμοι να προσφέρετε στην κυπριακή κοινωνία ως 
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κληρικοί, εκπαιδευτικοί ή επιστήμονες της Θεολογίας. Είμαι πεπεισμένος 
ότι θα υπηρετήσετε με αφοσίωση και ζήλο τον τόπο μας και την Ορθόδοξη 
παράδοσή μας, έχοντας ως οδοδείχτη της πορείας σας τα ευγενικά ιδεώδη 
του ελληνορθόδοξου ήθους που σας εμφύσησε η Σχολή σας. 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε απόψε εδώ για να συγχαρούμε μαζί τους 
πρώτους απόφοιτους της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, οι οποίοι 
φτάνουν σήμερα στον πρώτο σταθμό του εκπαιδευτικού τους ταξιδιού. Λέω 
σταθμό, γιατί το ταξίδι στον υπέροχο κόσμο της γνώσης, της καλλιέργειας 
δεξιοτήτων και ανάπτυξης αξιών και στάσεων ζωής δεν τελειώνει ποτέ. 
Κάθε τέλος αποτελεί ταυτόχρονα και μια νέα αρχή για προσωπική εξέλιξη, 
καλλιέργεια και προσφορά στον συνάνθρωπο.

Μακαριότατε, 

Εκφράζω τις προσωπικές μου ευχαριστίες και τις ευχαριστίες της 
Κοινωνίας και της Πολιτείας για τον ευγενή και ουσιαστικό ρόλο που επιτελεί 
διαχρονικά η Εκκλησία της Κύπρου και εσείς προσωπικά στην Κυπριακή 
Εκπαίδευση. Η Πολιτεία είναι ιδιαίτερα υπερήφανη για το εκπαιδευτικό 
αυτό στολίδι, τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, η οποία, με δική 
σας πρωτοβουλία, κοσμεί από το 2015 την παλιά Λευκωσία. Ευχαριστίες 
εκφράζουμε και προς τον Διευθυντή, το ακαδημαϊκό και διοικητικό 
προσωπικό και τους φοιτητές της Σχολής, οι οποίοι έχουν κατορθώσει 
στα λίγα αυτά χρόνια λειτουργίας της να την αναδείξουν σ’ ένα αξιόλογο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης. Η Πολιτεία αναγνωρίζει και 
τιμά την προσφορά σας και είθε να σας δίνει ο Θεός τη δύναμη να συνεχίζετε 
το ευγενικό σας έργο, για το καλό της παιδείας και του τόπου μας. Σας 
ευχαριστώ!

Στη συνέχεια, έλαβε τον λόγο ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσό-
στομος, ο οποίος μέσα σε κλίμα συγκίνησης, είπε τα πιο κάτω:

 Η σημερινή ημέρα αποτελεί για τη Θεολογική Σχολή τής Εκκλησίας 
τής Κύπρου, τον πρώτο μεγάλο και σημαντικό σταθμό τής αποστολής της. 
Περιχαρής προσφέρει στην Εκκλησία και στην κοινωνία τους πρώτους της 
αποφοίτους. 
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Το φως τής Πεντηκοστής, στο οποίο ζούμε την εβδομάδα αυτή, λαμπρύ-
νει τη σημερινή τελετή αποφοίτησης τής Θεολογικής Σχολής τής Εκκλησίας 
τής Κύπρου. Αυτό το φως, πού πλημμυρίζει τις καρδιές μας, και μάς παρακινεί 
σε αδιάλειπτη ευχαριστία προς τον Θεό για τον Παράκλητο πού έστειλε 
να μένει ανάμεσά μας και να «συγκροτεῖ ὅλον τὸν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας». 
Τον ευχαριστούμε και διότι μάς έχει αξιώσει να εκπληρώσουμε αυτά που ο 
μέγιστος των προκατόχων μας, ο αοίδιμος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ 
προανήγγειλε, προς τους μαθητές της Ιερατικής Σχολής, επί τη λήξει των 
μαθημάτων τους, στις 25 Ιουνίου 1972, στα οποία ετόνιζε: 

«Ενθαρρύνει ημάς η ιδέα ιδρύσεως Θεολογικής Σχολής προς παροχήν 
ανωτέρας μορφώσεως. Χαίρω, διότι η ιδέα, ή μάλλον η απόφασις, περί 
ιδρύσεως Θεολογικής Σχολής υλοποιείται εντός του τρέχοντος έτους. 
Έχουσα η Εκκλησία Κύπρου, παραλλήλως προς την Ιερατικήν αυτήν Σχολήν, 
Ανώτατον Θεολογικόν Ίδρυμα, θα δυνηθή να ακτινοβολήση και να εκπέμψη 

 Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  ΕΚΦΩΝΩΝ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
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το φως της Ορθοδοξίας πολύ πέραν των Κυπριακών ορίων».

 Είμαστε σίγουροι πως, από τα ουράνια σκηνώματα, ο αοίδιμος Εθνάρ-
χης ευλογεί αοράτως, μαζί με τον Απόστολο Βαρνάβα, τη Σχολή από την 
οποία σήμερα έχουμε τους πρώτους μας αποφοίτους. Ως γνωστόν, η Κύπρος 
υπήρξε η πρώτη ευρωπαϊκή και η πρώτη εκτός του Ισραήλ και της μέσης 
Ανατολής χώρα στην οποία, διδάχθηκε, διαδόθηκε και καρποφόρησε η 
χριστιανική αλήθεια. Κύπριοι δε, ήσαν και οι πρώτοι, ανάμεσα σε άλλους, 
που διέδωσαν το χαρμόσυνο άγγελμα τής σωτηρίας στους εθνικούς. H άφιξη 
των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα στη νήσο μας δείχνει την εύνοια και 
αγάπη τού Θεού προς τον τόπο μας. Μετά από την πρώτη σπορά του θείου 
λόγου από τους Αποστόλους, η χριστιανική πίστη στην Κύπρο βρήκε γόνιμο 
έδαφος στις ψυχές των κατοίκων της. Έκτοτε, η Εκκλησία αναπτύχθηκε 
και ρίζωσε βαθιά. Μεγάλες μορφές αγίων και πατέρων της Εκκλησίας μας 
διέλαμψαν σε αυτή με το μαρτύριο, την αγιότητα του βίου τους, καθώς και 
με τα θεολογικά τους συγγράμματα. Ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Επιφάνιος 
Κωνσταντίας, ο Άγιος Φίλων Καρπασίας, ο Άγιος Τριφύλλιος Επίσκοπος 
Λήδρας, ο Άγιος Νεόφυτος και άλλοι πολλοί, έγιναν αιτία, ώστε η Κύπρος να 
γίνει γνωστή ως η νήσος των Αγίων και των Μαρτύρων. Και ενώ το δένδρο 
τής πίστεως και τής πατρώας ευσέβειας αναπτύχθηκε στη γη μας η οποία 
θάλλει ως τα σήμερα, η Εκκλησία μας, ενώ διαθέτει τόση λαμπρή πνευματική 
παρακαταθήκη, υστερούσε στη συνέχιση τής ανάπτυξης των θεολογικών 
γραμμάτων, σε σχέση με τις άλλες Εκκλησίες. Ακριβώς, για αυτό το λόγο, 
η ίδρυση τής Θεολογικής Σχολής τής Εκκλησίας μας εκπληρώνει μια ιερή 
υποχρέωση προς τους προγόνους μας και ιδιαίτερα προς την ιστορικότητα 
της Εκκλησίας μας. Παράλληλα, βέβαια, προδιαγράφεται και το καθήκον μας 
για παροχή σ’ αυτήν των σωστών θεολογικών εφοδίων και για τη δημιουργία 
των δυνατοτήτων προόδου και ανάπτυξης μιας υγιούς θεολογικής παιδείας, 
η οποία σε τελική ανάλυση να αποβεί καρποφόρα στη σωτηριώδη αποστολή 
της Εκκλησίας μας. Επίσης, μάς απασχόλησε το γεγονός ότι κατά το 
παρελθόν πολλοί απόφοιτοι θεολογικών σχολών δεν είχαν ουσιαστική σχέση 
με την Εκκλησία και κατέληγαν στις Θεολογικές Σχολές της Ελλάδας, διότι 
απλώς ήταν μια από τις πολλές επιλογές τους στο μηχανογραφικό. Γίνεται 
αντιληπτό, έτσι, ότι μια μερίδα Θεολόγων, βρέθηκε στη θέση αυτή εξ ανάγκης, 
με ότι αυτό συνεπάγεται για την Εκκλησία και τη σωτηριώδη αποστολή της 
στον κόσμο. Με την ίδρυση, όμως, της Θεολογικής Σχολής τής Εκκλησίας 
Κύπρου, και χωρίς βεβαίως να μειώνουμε καθόλου τη μεγάλη προσφορά των 
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Θεολογικών Σχολών της Ελλάδος, θέτουμε ως στόχο να εισέρχονται σ’ αυτήν 
νέοι συνειδητοποιημένοι, οι οποίοι έχουν πλήρη επίγνωση της επιλογής 
τους. Να θέλουν να εμβαθύνουν στα νάματα της ορθοδόξου θεολογίας και 
κυρίως, να μην μάθουν να ομιλούν για τα Θεία, αν δεν μάθουν πρώτα να 
διαλέγονται μετά του Θεού. Διότι, όντως, η πνευματική αλλαγή του κόσμου 
ξεκινά από τη δική μας εσωτερική αλλαγή. Όπως αξιοσημείωτα αναφέρει 
ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Καθαρθῆναι δεῖ πρῶτον, εἶτα καθᾶραι∙ 
σοφισθῆναι καί οὕτω σοφίσαι∙ γενέσθαι φῶς καί φωτίσαι∙ ἐγγίσαι Θεῷ καί 
προσαγαγεῖν ἄλλους∙ ἁγιασθῆναι καὶ ἁγιάσαι, χειραγωγῆσαι μετὰ χειρῶν, 
συμβουλεῦσαι μετὰ συνέσεως» (PG 35. 480 B). Και ακριβώς, με αυτά τα 
ιδανικά πρέπει να εφοδιάσουμε τους αποφοίτους μας, ώστε να καθίστανται 
έτοιμοι να υπηρετήσουν από διάφορες θέσεις την Εκκλησία. Στο σημείο αυτό 
οφείλουμε να τονίσουμε το εξής σημαντικό, στο οποίο αναφέρθηκε και ο 
αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος κατά την ανακοίνωση της απόφασής 
του για ίδρυση θεολογικής Σχολής. Η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της 
Κύπρου δεν δημιουργήθηκε για να υποκαταστήσει ή να καταργήσει την 
ιστορική Ιερατική Σχολή «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ», η οποία από της 
ιδρύσεώς της, το 1949 ως σήμερα, μόρφωσε και κατήρτισε δεκάδες άξιους 
και επιτυχημένους στην ιερή αποστολή τους κληρικούς μας. Η παράλληλη 
λειτουργία τους είναι αναγκαία, διότι η κάθε μία Σχολή έχει να διαδραματίσει 
τη δική της υψηλή εκκλησιαστική αποστολή. 

Αγαπητοί μου, 

Η Σχολή από απόψεως εγκαταστάσεων είναι εξοπλισμένη άρτια και 
τα κτήριά της αποτελούν ένα κόσμημα για τη Λευκωσία και την Κύπρο 
γενικότερα. Από ακαδημαϊκής απόψεως, με το νέο έτος θα λειτουργήσει 
ένα στοχευμένο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με κατεύθυνση στις «Εφαρμογές 
Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα», το οποίο στοχεύει να 
συνδέσει πρακτικά τη Θεολογική επιστήμη με την κοινωνία και τις ανάγκες 
της. Το επόμενο βήμα, συν Θεώ, είναι η ανοικοδόμηση ενός κτηρίου που θα 
χρησιμοποιείται ως Αίθουσα τελετών και εκδηλώσεων με όλο τον αναγκαίο 
εξοπλισμό, και η δημιουργία μιας άρτιας Θεολογικής Βιβλιοθήκης του 
επιπέδου που απαιτεί ένα Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. 

Τέλος, η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου ξενώνα για επίσημους 
προσκεκλημένους τής Σχολής και τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής εμπίπτει στα 
γενικότερα σχέδιά μας. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που ανακύπτει, είναι η 
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επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τής Σχολής. 

Στόχος μας, όπως ήδη αναφέραμε, είναι να προσφέρουμε στην Εκκλησία 
αποφοίτους, οι οποίοι είτε ως κληρικοί είτε ως λαϊκοί, θα προσφέρουν 
τον καλύτερο εαυτό τους, τη μόρφωση και τη θεολογική τους κατάρτιση, 
στον αμπελώνα του Κυρίου. Δεν δημιουργήσαμε τη Θεολογική Σχολή τής 
Εκκλησίας για να γεμίσουμε απλώς τον κατάλογο των αδιορίστων θεολόγων. 
Βαδίζουμε με σχεδιασμό και προγραμματισμό. Η Εκκλησία είναι ένας ζωντανός 
οργανισμός, ο οποίος έχει πολλαπλές ανάγκες. Τις ανάγκες αυτές θα κληθούν 
αύριο να καλύψουν οι μορφωμένοι απόφοιτοι της Θεολογικής μας Σχολής.

 Προπαντός, όμως, και κυρίως στοχεύουμε στη στελέχωση τής Εκκλησίας 
και του ιερού Θυσιαστηρίου με αποφοίτους τής Σχολής, οι οποίοι να είναι 
σε θέση να ανταποκριθούν επαρκώς στη δίνη των αλληλοσυγκρουομένων 
ρευμάτων της κοινωνίας μας, η οποία επιζητεί να θεμελιώσει ένα μέλλον 
χωρίς τον Χριστό.

 Τελειώνοντας την ομιλία μας αυτή, δεν παραλείπουμε να ευχαριστήσουμε 
θερμά όλους, όσοι συνέβαλαν με διάφορους τρόπους και από διαφορετική 
θέση, στην ίδρυση και λειτουργία της Σχολής, αυτά τα τέσσερα χρόνια. 
Ιδιαίτερες είναι οι ευχαριστίες μας τόσο προς τον Διευθυντή και επικεφαλής 
της όλης προσπάθειας, αγαπητό μας Πρωτοπρεσβύτερο Κυπριανό Κουντούρη 
όσο και προς το λοιπό αξιόλογο Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό της 
Σχολής. Οι κόποι και οι μόχθοι σας, αγαπητοί μας, είναι σήμερα ορατοί και 
λαμβάνουν υπόσταση στα πρόσωπα των πρώτων αποφοίτων μας. Η σημερινή 
ημέρα αποτελεί και δική σας επιβράβευση και ταυτόχρονα έμπνευση για μια 
ένθερμη συνέχιση του έργου σας. 

Τέλος, αλλά όχι τελευταίους, άφησα εσάς, αγαπητοί μας απόφοιτοι. Προ 
τετραετίας, κατά την τελετή έναρξης των εργασιών της Σχολής, σάς ανέφερα 
πως με τις ευλογίες της Εκκλησίας και προπάντων με την ενίσχυση τής 
πανσθενουργού δεξιάς του Υψίστου, θα έχετε το προνόμιο, μετά από τέσσερα 
χρόνια να είστε οι πρώτοι απόφοιτοι. Η ευλογημένη αυτή ώρα έφθασε. 
Κρατήστε τα εφόδια που πήρατε από τη Θεολογική Σχολή. Εφαρμόστε τις 
γνώσεις σας στην καθημερινότητά σας∙ οι Κληρικοί στην ενορία σας, οι 
λαϊκοί στην οικογένειά σας και όλοι μαζί στο κοινωνικό σας περιβάλλον. 
Η Θεολογία δεν είναι ένας άγονος ακαδημαϊσμός, αλλά μια ουσιαστική και 
βιωματική επιστήμη, που δύναται να καλλιεργήσει ψυχές, να στηρίξει τον 
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άνθρωπο στις δυσκολίες της ζωής και κυρίως να τον ενώσει μετά του ζώντος 
Θεού.

 Ευχαριστώ και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε ηθικά τις 
προσπάθειές μας, εκφράζετε τη χαρά και την αγαλλίαση για την αποφοίτηση 
των πρώτων πτυχιούχων της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου.

 Είμαστε βέβαιοι ότι ο εν Τριάδι προσκυνούμενος Θεός ημών θα ευλογεί 
το έργο αυτό και τη Θεολογική μας Σχολή, ώστε να αναδειχθεί σε μια ζωντανή 
κυψέλη που θα παράγει το γλυκύ μέλι τής κατά Θεόν σοφίας και θα ετοιμάζει 
κήρυκες και διακόνους της Εκκλησίας και της Πατρίδας.

Στη συνέχεια έγινε η απονομή των διαφόρων βραβείων και ακολούθησε η 
απονομή των πτυχίων της Θεολογικής Σχολής προς τους δεκαεπτά πρώτους 
αποφοίτους της. Ομολογουμένως, η όλη ατμόσφαιρα ήταν  ιστορική και πολύ 
συγκινητική.

Η Σύνταξη του περιοδικού μας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια 
προς όλους όσοι εκοπίασαν για την ίδρυση και λειτουργία της Θεολογικής 
Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου και ταυτόχρονα τις ολόψυχες ευχές της για  
κάθε  πνευματική  καρποφορία  επ’ αγαθώ της Εκκλησίας και της Πατρίδας.



Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ’55-’59 

a
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΠΑΡΗ

ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΩΝ  ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

«Και όταν πια είδαμε κι αποείδαμε με τα τηλεγραφήματά 
και τις πρεσβείες,  κλείσαμε τη μικρή ζωή μας  σ΄ ένα φάκελο 
μικρό που να χωράει στη φούχτα μιας μαθητριούλας, 
στις προβολές ενός ποδηλάτου, στη ράχη ενός βιβλίου
και γράψαμε με κόκκινο μελάνι τη διεύθυνση:

    Αξιότιμον Ελληνικόν Κυπριακόν Λαόν
    Οδός Ελευθερίας ή Θανάτου
    Χωριά και Πόλεις
    Κύπρον

Το στείλαμε  χωρίς το γραμματόσημο με την ξένη βασίλισσα.
Ταξίδεψε με χίλιους δικούς μας συνδέσμους, 
κρυμμένο σε γαλάζιες ποδιές και κόρφους παρθένων 
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ή το πέρασαν από μπλόκα γαϊδουράκια αθώα που 
κουβαλούσαν χειροβομβίδες κι άλλους καρπούς της γης  μας1.

Αυτοί οι «χίλιοι δικοί μας σύνδεσμοι», οι ταχυδρόμοι και μαντατοφόροι 
της ΕΟΚΑ, κατά τον επικό αγώνα εναντίον των Άγγλων, το ’55-’59, ήταν στην 
πλειονότητά τους παιδιά (αγόρια και κορίτσια), μαθητές των σχολείων μας. 
Την αξιοθαύμαστη δράση των παιδιών αυτών, που, αψηφώντας τον άμεσο 
κίνδυνο της σύλληψης και φυλάκισης, των βασανιστηρίων και του θανάτου, 
που άφηναν την αμέριμνη μαθητική ζωή, τη θαλπωρή και ασφάλεια της 
οικογένειας κι ακολουθούσαν τα επικίνδυνα μονοπάτια, άλλοτε του κάμπου 
κι άλλοτε των βουνών «που παν στη Λευτεριά».

Σ’ αυτά τα ηρωικά μαθητικά νιάτα, τα σκολιαρόπουλα του ’55-’59, που 
έγραψαν με τους αγώνες και τις θυσίες τους χρυσές σελίδες στην ιστορία της, 
αλλοίμονο! ημικατεχόμενης, ακόμα, Κύπρου μας, επιτρέψετέ μου ν’ αφιερώσω 
το πιο κάτω κείμενό μου.

Αναγραφή συνθημάτων

Πριν ακόμα ακουστεί στη σκλαβωμένη μας Κύπρο «η φωνή του Διγενή», 
πολλά νεαρά παιδιά, μαθητές κυρίως των Γυμνασίων και των ιδιωτικών 
σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, είχαν αρχίσει να προετοιμάζουν ψυχολογικά τον 
κόσμο για τον επικείμενο αγώνα.  Έβγαιναν μυστικά τα βράδια και έγραφαν, 
με μπλε, συνήθως μπογιά, σε άσπρους τοίχους, εθνικά συνθήματα:

Ελλάς - Κύπρος - Ένωσις
Ελευθερία ή θάνατος

Να φύγουν οι Άγγλοι. κ.ά.π.

Τα συνθήματα αυτά είχαν άμεση επίδραση στις ψυχές των Ελλήνων της 
Κύπρου, την εποχή εκείνη. Μιλούσαν στην καρδιά τους. Αναμόχλευαν τους 
εθνικούς πόθους και ζωντάνευαν το μεγάλο όνειρο όλων: την Ένωση της 
Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα.

Οι Άγγλοι το αντελήφθησαν γρήγορα. Γι’ αυτό και, πέρα από τις ανα-
κρίσεις και έρευνες για την ανακάλυψη των δραστών, διέτασσαν το σβήσιμο 

1 Γιάννη Παπαδόπουλου, Το Γράμμα και η Οδός.
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των συνθημάτων. Έστελλαν στην αρχή αστυνομικούς ή στρατιώτες να τα 
σβήσουν. Πιο ύστερα, όμως, υποχρέωναν τους κατοίκους να το κάνουν 
αυτό, πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα την αντίδραση του κόσμου. Κι όχι 
μόνο αυτό. Το σβήσιμο των συνθημάτων, αποδείχθηκε μάταιο. Όσα κι αν 
σβήνονταν την ημέρα, τη νύχτα γράφονταν περισσότερα. Τα μαθητικά, νιάτα 
καραδοκούσαν με το πινέλο στο χέρι.

Τα φυλλάδια

Η 1η τ’ Απρίλη του ’55 δεν ξημέρωσε ροδοκόκκινη, όπως πάντα, 
μεθυσμένη από τ’ αρώματα των λουλουδιών και τα κελαδήματα των πουλιών. 
Η πρωταπριλιά του ’55 ξαφνιάστηκε στον ύπνο της από εκκωφαντικές 
εκρήξεις, κι ανοίγοντας τα μάτια, αντίκρισε τις φλόγες και τα αίματα που 
έφερε η πρώτη εκείνη νύχτα του ξεσηκωμού.

Την ίδια μέρα κυκλοφόρησε και το πρώτο φυλλάδιο της ΕΟΚΑ.  Ήταν 
η ιστορική προκήρυξη που έφερε την υπογραφή του Διγενή. Με ρίγη ιερής 
συγκίνησης διάβασαν όλοι οι Έλληνες της Κύπρου το εξαίρετο κείμενό της:

«Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ,
μὲ πίστιν εἰς τὸν τίμιον ἀγῶνά μας,

μὲ τὴν συμπαράστασιν ὁλοκλήρου του Ἑλληνισμοῦ
καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τῶν Κυπρίων

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΝΑΞΙΝ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ....».

Όλοι οι Έλληνες Κύπριοι δέχτηκαν τα μηνύματά της με ενθουσιασμό και 
ιερό δέος. Και εύχονταν ολόψυχα, και ήταν έτοιμοι να συμβάλουν με όλες 
τους τις δυνάμεις, για να πραγματοποιηθεί ο μεγάλος στόχος που έθετε ο 
Αρχηγός, καθώς τους καλούσε σε καθολική συστράτευση:

Ἕλληνες, ὅπου κι ἂν εὐρίσκεσθε,
ἀκούσατε τὴν φωνήν μας. Ἐμπρός, ὅλοι μαζὶ

γιὰ τὴ λευτεριὰ τῆς Κύπρου μας.
ΕΟΚΑ

Ὁ Ἀρχηγὸς Διγενής.
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Αυθόρμητα, μικροί και μεγάλοι, άρπαζαν τα φυλλάδια, τα διάβαζαν 
και τα μετέφεραν στα σπίτι τους. Δεν είχαν απαγορευτεί ακόμα. Μα κι όταν 
απαγορεύτηκαν, δεν έπαιξε και μεγάλη διαφορά. Οι Έλληνες της Κύπρου, με 
τον ίδιο και μεγαλύτερο ακόμα πόθο, τ’ άρπαζαν, τα έκρυβαν οπουδήποτε και 
τα μετέφεραν για να τα διαβάσουν κι οι δικοί τους.

Τότε, όμως, και μάλιστα μετά την απαγόρευση, χρειάζονταν πολλοί 
και αφοσιωμένοι αγωνιστές, για τη μεταφορά, και κυρίως για τη διανομή 
τους. Οι πρόνοιες του νόμου ήταν πολύ αυστηρές: σύλληψη, ανακρίσεις, 
βασανιστήρια, φυλάκιση.

Παρ’ όλα αυτά, τα μαθητικά νιάτα της Κύπρου, έδωσαν μ’ ενθουσιασμό 
το «παρόν» τους. Αγόρια και κορίτσια πάντα με τις ανάλογες προφυλάξεις, 
ανέλαβαν το ριψοκίνδυνο αυτό έργο. Τη νύχτα στους δρόμους, τη μέρα σε 
συγκεντρώσεις, τις Κυριακές και τις γιορτές στις εκκλησίες. Κάποιο νεανικό 
χέρι πετούσε ξαφνικά ένα μάτσο φυλλάδια, κι εκείνα σκόρπιζαν μεταφέροντας 
σ’ όλους τα μηνύματα και τις οδηγίες του Αρχηγού.

Ο καταξιωμένος λογοτέχνης και συμπολίτης μας Κώστας Μόντης, 
γράφει σχετικά:

«Αυτά τα φυλλάδια πρέπει να πέφτουν
από τον ουρανό. Σκορπούσαν ξαφνικά

μπροστά σου χωρίς προέλευση,
χωρίς χέρι που τα πετούσε,

σκορπούσαν στους δρόμους, στις εκκλησιές,
στους κινηματογράφους, στα σχολεία

στα ξενοδοχεία, στα καφενεία, στα
εστιατόρια, στα μαγαζιά, στα λεωφορεία,

βρισκόντουσαν ξαφνικά κολλημένα
στους τοίχους, στις πόρτες, στις βιτρίνες

στ’ αυτοκίνητα, παντού. Ξυπνούσες
το πρωί, κι η Λευκωσία έπλεε

στο φυλλάδιο. Τίποτα δε μπορούσε
να τα σταματήσει, ούτε κι αυτοί
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οι αποκλεισμοί και τα κέρφιου.
Αν ήταν να πέσουν, θάπεφταν,

ο κόσμος να χαλούσε.
(Κλειστές πόρτες, σελ. 24)

Όλος ο κόσμος περίμενε και διάβαζε τις οδηγίες του Αρχηγού σαν 
ευαγγέλιο. Ό,τι ζητούσε ήταν για όλους εθνική προσταγή. Είτε ήταν η 
ανάρτηση ελληνικών σημαιών, η παθητική αντίσταση, η μη συμμετοχή στις 
αγγλικές εξετάσεις, η χρήση της αλατζιάς (κυπριακό ύφασμα) για τη στολή 
των μαθητριών κ.ά.π.

Γι’ αυτούς τους λόγους, αλλά και για την εξουδετέρωση της αγγλικής 
προπαγάνδας, η μεταφορά των φυλλαδίων και η άμεση κυκλοφορία τους 
ήταν έργο ζωτικό για τον αγώνα.

Αυτό, λοιπόν, το ζωτικό, αλλά και επικίνδυνο έργο, το ανέλαβαν, σχεδόν 
αποκλειστικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων μας, και αυτών των 
Δημοτικών, ακόμα. 

Ανάρτηση της ελληνικής Σημαίας

Με στόχο την τόνωση του εθνικού φρονήματος των νέων, αλλά και 
την καθολική συμμετοχή τους στον αγώνα, διέταξε ο Διγενής την ανάρτηση 
ελληνικών σημαιών στα σχολεία Μέσης, αρχικά, και στα δημοτικά κατόπι.

Το έργο τούτο ανέλαβαν, φυσικά, αποκλειστικά και πάλι οι μαθητές. Οι 
Άγγλοι, μόλις πληροφορούνταν πως κυμάτιζε ελληνική σημαία σε κάποιο 
σχολείο, έστελλαν, αστυνομικούς στην αρχή, στρατιώτες, κατόπι, για να την 
υποστείλουν και να την αφαιρέσουν. Η ενέργειά τους όμως αυτή προκαλούσε 
μεγάλη αντίδραση. Οι μαθητές, διαμαρτυρόμενοι γι’ αυτή την ενέργεια των 
κατακτητών, οργάνωναν μαχητικές διαδηλώσεις με πανώ και συνθήματα 
και λιθοβολισμούς εναντίον τους. Εκείνοι απαντούσαν με επιθέσεις των 
στρατιωτών, συχνά ενισχυμένων και από Τούρκους επικουρικούς.

Τα μαθητικά νιάτα έδειξαν πρωτοφανή, αγωνιστικότητα στις διαδηλώσεις 
αυτές και θαυμαστό ηρωισμό και αυτοθυσία. Όπως ήταν επόμενο, πρόσφεραν 
και αυτοί τους ηρωικούς νεκρούς των: Τον Πετράκη Γιάλλουρο στην 
Αμμόχωστο, τον επτάχρονο μαθητή Δημητράκη Δημητριάδη στη Λάρνακα κ.ά.
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«Στρατιωτικὴ περίπολος διερχομένη, ἔξωθεν τῆς Ἀθηναϊδείου Σχολῆς 
(Λεμεσοῦ) ἠθέλησε νὰ καταβιβάσῃ τὴν ἑλληνικὴν σημαίαν, ἣτις ἐκυμάτιζε 
μεσίστιος, εἰς ἔνδειξιν πένθους διὰ τὸν θάνατον τοῦ Πετράκη Γιάλλουρου. 
Αἱ μαθήτριαι ἀρχίζουν νὰ τοὺς λιθοβολοῦν. Ἐν τῷ μεταξὺ καταφθάνουν καὶ 
ἕτεραι μαθήτριαι ἐξ ἄλλων σχολῶν, πληροφορηθεῖσαι τὰ διατρέξαντα, οἱ 
δὲ στρατιῶται ἀποχωροῦν ἐν μέσῳ τῶν ἀποδοκιμασιῶν των. Αἱ μαθήτριαι 
μὲ ἐπικεφαλῆς ἑλληνικὴν σημαίαν, ἄδουσαι ἐθνικὰ ἄσματα, παρελαύνουν 
σκορποῦσαι τὸν ἐνθουσιασμόν».    

(Χρονικόν, σελ. 16)

Οι μαθητικές αυτές διαδηλώσεις πρόσφεραν πολλαπλή υπηρεσία στον 
Αγώνα. Πέρα από την ενεργό εμπλοκή όλων των νέων στη δράση εναντίον 
των Άγγλων, συντελούσαν στην ενίσχυση του εθνικού φρονήματος, και των 
ιδίων, και όλου του λαού. Επίσης απασχολούσαν μεγάλο αριθμό αστυνομικών 
και στρατιωτικών δυνάμεων του εχθρού, στις πόλεις, με αποτέλεσμα να 
ανακουφίζονται και να δρουν πιο άνετα οι ομάδες κρούσεως στα βουνά.

Μετά από μια τέτοια μαχητική διαδήλωση των μαθητών, ο Αρχηγός 
εξέδωσε ειδική προκήρυξη, για να τους επαινέσει και να τους δώσει περαιτέρω 
οδηγίες:

«Σέ σᾶς, ἄλκιμοι νέοι της ΕΟΚΑ «ΑΝΕ» ἐκφράζω τὰ συγχαρητήριά 
μου διὰ τὸν ἐθνικὸν παλμόν, τὴν τόλμην καὶ τὸν ἐνθουσιασμόν, μεθ’ ὧν 
ἑορτάσατε τὴν ἱστορικὴν ἐπέτειον τοῦ «ΟΧΙ». Ἡ ὡραία σας ἐξόρμησις πρὸ 
τῶν λογχῶν τοῦ τυράννου, κατετρόμαξε τοὺς ἀποικιοκράτας τοῦ Λονδίνου, 
καὶ τὸ «παρὼν» σας εἰς ἐθνικὰς ἐκδηλώσεις ἔδειξεν εἰς ὅλους ὅτι ὁ φόβος 
εἶναι ἄγνωστος στὸν Ἕλληνα, καὶ ὅτι εἶσθε πάντα παρόντες εἰς τοὺς ἀγῶνάς 
μας καὶ δὲν θὰ ὑποχωρήσητε πρὸ οὐδεμιᾶς βίας μέχρι τῆς τελικῆς νίκης».

(Χρονικόν, σελ. 18)

Μεταφορά μηνυμάτων

Άλλη, πιο εμπιστευτική και πιο επικίνδυνη αποστολή που αναλάμβαναν 
μαθητές, ήταν η μεταφορά μηνυμάτων.

Αντιγράφω από ιδιωτικό ημερολόγιο: «Πρωί-πρωί το σχολικό λεωφορείο 
μεταφέρει μαθητές από το χωριό Κ… στο γειτονικό Γυμνάσιο. Σε μια στροφή 
του δρόμου ένα στρατιωτικό μπλόκο το σταματά.
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— Κατεβάτε όλοι για έλεγχο, διατάζει ο επί κεφαλής αξιωματικός, μέσω 
του επικουρικού - διερμηνέα.

Την ίδια στιγμή, ένας μαθητής, βγάζει από την εσωτερική τσέπη του 
σακακιού του μια επιστολή και τη βάζει στο στόμα. Δυσκολεύεται να την 
καταπιεί. Τη μασά βιαστικά, την κάνει μικρό μπλοκάκι και το κρύβει σε μια 
τρύπα στο πάτωμα του αυτοκινήτου. Ξαλαφρωμένος, τότε, κατεβαίνει κι 
αυτός για σωματικό έλεγχο...».

Αναρίθμητοι μαθητές και μαθήτριες ενεργούσαν ως μεταφορείς μηνυ-
μάτων από το Κέντρο στην περιφέρεια ή και αντίστροφα, καθώς και μεταξύ 
των διαφόρων τομέων. Πότε στη φόδρα του σχολικού πηληκίου, στη σέλα ή 
στο φακό του ποδηλάτου, ή κάτω από τον πάτο του παπουτσιού κρύβονταν τ’ 
απόρρητα μηνύματα.

Να, ακόμα ένα παρόμοιο περιστατικό:

«Κάναμε μάθημα στο τμήμα Ε2... Άξαφνα ανοίγει με πάταγο η πόρτα 
του τμήματος και μπαίνουν τέσσερις στρατιώτες... Εγώ ανησύχησα γιατί είχα 
κάτω από το θρανίο δυο διαταγές, γραμμένες σε δυο στενές λωρίδες χαρτί και 
υπογραμμένες με ψευδώνυμο, που μόλις το διάλειμμα τις πήρα από τον Χ για 
να τις μεταφέρω και να τις δώσω στο «σύνδεσμο» του χωριού...

Περίμενα τη σύλληψη γιατί έβλεπα τους τέσσερις ανά δύο να ερευνούν 
κάτω από τα θρανία και να προχωρούν...

Δεν ξέρω πόσα λεπτά πέρασαν... Έρχεται ο ένας στο δικό μου θρανίο, 
σκύβει και κοιτά, απλώνει τα χέρια του, ψαχουλεύει, πετά βιβλία και κόλλες 
χάμω και... προχωρεί στο επόμενο...

Άχ! (Ανακούφιση βαθύτατη).

(Ο Φιλελεύθερος μας Αγώνας ’55-’59 σελ. 124)

Πιο επικίνδυνες αποστολές

Η αγωνιστική δράση των μαθητών δεν περιορίζονταν μόνο σ’ αυτά. 
Καθώς ο αγώνας προχωρούσε και οι πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των 
Άγγλων πύκνωναν και ενισχύονταν, αυξάνονταν παράλληλα και οι ευθύνες 
των μαθητικών ομάδων, τόσο στις πόλεις όσο και στα χωριά.

Έτσι, σ’ εκείνα τα χωριά που γειτνίαζαν με τα δάση, όπου βρίσκονταν 
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τα κρησφύγετα των ανταρτών, έμπιστοι και ικανοί μαθητές αναλάμβαναν 
έκτακτες και επικίνδυνες αποστολές: μετέφεραν επείγοντα μηνύματα από τη 
μια ομάδα στην άλλη, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου· οδηγούσαν τις ομάδες 
κρούσεως από άγνωστα και επικίνδυνα μονοπάτια στον προορισμό τους· 
μετέφεραν τρόφιμα, πολεμοφόδια, ακόμα και οπλισμό, με κάθε διαθέσιμο 
μέσο, στα κρησφύγετα κ.ά.π.

Φυσικά, τέτοια καθήκοντα, δεν τ’ ανέθετε ο Τομεάρχης σε τυχαίους 
μαθητές. Γινόταν αυστηρή επιλογή, σύντομη κατήχηση, όπου κρινόταν 
αναγκαίο, κι ακολουθούσε ο επίσημος όρκος στο ιερό ευαγγέλιο. Τέτοια 
ήταν η πιστότητα και η αφοσίωση που χαρακτήριζε τους ορκισμένους αυτούς 
μαθητές, που πολλές φορές όχι μόνον οι φίλοι, αλλά κι αυτοί ακόμα οι γονείς 
και τ’ αδέρφια τους αγνοούσαν τη μυστική τους ιδιότητα και δράση, μέχρι 
που κάποια κρίσιμη αποστολή ή ο ηρωικός θάνατός τους το φανέρωνε.

(Αντιγράφω από ημερολόγιο αγωνιστή)

Η ομάδα του Μ.Δ. είχε στήσει ενέδρα στα  χαμηλά. Μετά την επιτυχή 
πραγματοποίησή της, βάδισαν όλοι, για παραπλάνηση του εχθρού, προς την 
ανατολική κοιλάδα της Σολιάς. Κατά το βράδυ, όμως, επέστρεψαν στο χωριό 
μας, αφού προορισμός τους ήταν το λημέρι τους, στο δάσος του Κύκκου. 
Ήρθαν κοντά μας κατάκοποι και πεινασμένοι∙ τους περιποιηθήκαμε όσο πιο 
καλά μπορούσαμε. Μετά κοιμήθηκαν να ξεκουραστούν. Εμείς, (εγώ με το 
φίλο μου και τον συναγωνιστή Κ…) μείναμε να φυλάμε σκοπιά. Στις τρεις 
το πρωί, είχαμε εντολή, να τους ξυπνήσομε και να τους οδηγήσουμε από 
μονοπάτια, -μακριά από δημόσιους δρόμους-, στο κρησφύγετο. Έτσι κι έγινε. 
Κατά τις 7:00 το πρωί είχαμε ολοκληρώσει την αποστολή μας, φτάνοντας 
πρώτοι απ’ όλους στο σχολείο. Χωρίς βιβλία, βέβαια, αφού τα σπίτια μας 
βρίσκονται πέντε μίλια μακριά από αυτό.

Εξ ίσου επικίνδυνες και κρίσιμες αποστολές αναλάμβαναν, τόσο μαθη- 
τές, όσο και μαθήτριες, στις πόλεις. Ο Αρχηγός Διγενής καταγράφει στο 
«Χρονικόν» του και τα εξής:

«Δὲν εἶναι σπάνιαι αἱ περιπτώσεις, καθ’ ἅς ὁμάδες ἐκτελεστῶν ἢ σαμπο- 
τέρ, ἐπιφορτισμέναι μὲ σοβαρὰς ἀποστολὰς ἐντὸς τῶν πόλεων, εἰς ὁδοὺς 
πολυσυχνάστους, συνωδεύοντο ὑπὸ νεανίδων, αἱ ὁποῖαι μετέφεραν τὸ 
πολεμικὸν ὑλικὸν ὑπὸ τὰ ἐνδύματα των ἢ ἐντὸς τῆς τσάντας των καὶ 
τὸ παρέδιδον ἐγγύς τοῦ τόπου χρησιμοποιήσεως, εἰς τοὺς ἄνδρας τοῦ 
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ἐκτελεστικοῦ ἀποσπάσματος... Ἢ παρελάμβαναν παρ’ αὐτῶν τὸ ὁπλισμόν, 
μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν, καὶ ἐξηφανίζοντο... Οὕτω δέ, εὕρισκον καιρὸν οἱ 
ἐκτελεσταὶ νὰ διαφύγουν, ἐὰν δὲ τυχὸν συνελαμβάνοντο ἢ ἀπεκλείοντο ἐντός 
τῆς ζώνης ἐρευνῶν, οὐδὲν ἐνοχοποιητικὸν ἀνευρίσκετο ἐπ’ αὐτῶν».

(Χρονικόν, σελ. 16)

Ο ίδιος ο Αρχηγός σε άλλο σημείο του Χρονικού αναφερόμενος στην 
παράτολμη δράση πολλών μαθητών, γράφει με θαυμασμό: «Νεαροὶ μαθηταὶ 
15 καὶ 17 ἐτῶν ἐξετέλεσαν λίαν ἐπικινδύνους ἀποστολάς, ὡς ἀνατινάξεις 
ἀεροπλάνων εἰς τὰς ἀεροπορικὰς βάσεις, τοποθετήσεις ναρκῶν, καὶ 
τὸ τόλμημα τῆς τοποθετήσεως νάρκης εἰς τὸν ἀστυνομικὸν σταθμὸν 
Αἰγιαλούσης ὑπὸ 16ετούς μαθητοῦ. Δὲν ὑπῆρξε νέος ἡλικίας 12 ἐτῶν καὶ ἄνω 
ποὺ νὰ μὴ ἀνέλαβε μίαν οἱανδήποτε ἀποστολὴν εἰς τὸν ἀγῶνα... Δὲν γνωρίζω 
νὰ ὑπάρχει ἀγὼν εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν λαῶν, καθ’ ὅν ὁλόκληρος ἡ Νεολαία, 
νέοι καὶ νεάνιδες, νὰ συμμετέσχε τόσον ἐνεργῶς καὶ κατὰ τρόπον τόσον 
μεγαλειώδη...».

(Χρονικόν, σελ. 20)

Δεν ήταν όμως όλες οι αποστολές των μαθητικών ομάδων πάντα 
επιτυχημένες. Είχαν και τις αποτυχίες τους, μικρές και μεγάλες, αδιάφορο. 
Αυτές οδήγησαν εκατοντάδες μαθητές απ’ όλη την Κύπρο, στα κρατητήρια, 
στις φυλακές, στα βάσανιστήρια∙ αρκετούς δε και στον ηρωικό θάνατο.

Έτσι πέθαναν ο Αριστείδης Χαραλάμπους, 18 χρόνων, στον Πεδουλά. 
Ο Τάκης Σοφοκλέους, 16 χρόνων, στο Προδρόμι της Πάφου. Ο Ευαγόρας 
Παλληκαρίδης, που τον κρέμασαν εκδικητικά οι Άγγλοι, 18 χρόνων, από τη 
Τσάδα της Πάφου κ.ά.

Σ’ αυτούς τους ηρωικούς νεκρούς της μαθητικής νεολαίας της Κύπρου, 
αφιέρωσε, σαν επικό επίγραμμα, τούτους τους στίχους ο Ευαγόρας 
Παλληκαρίδης:

«Των αθανάτων το κρασί
τόβρετε σεις και πίνετε.
Ζωή για σας ο θάνατος
κι αθάνατοι θα μείνετε».

(Ευ. Παλληκαρίδης, Γ. Χ" Κωστή, σελ. 136)
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Στα Κρατητήρια

Σύμφωνα με το νόμο «Περί προσωποκρατήσεως» που δημοσιεύτηκε 
στις 15/7/55, οποιοδήποτε άτομο εθεωρείτο από τον Άγγλο Κυβερνήτη  
τρομοκράτης και διατασσόταν η σύλληψη και η κράτησή του, χωρίς δίκη.

Με βάση τον νόμο αυτό, χιλιάδες Κύπριοι, ανάμεσά τους κι εκατοντάδες 
μαθητές, συνελήφθησαν και βασανίστηκαν με ποικίλους τρόπους. Επειδή 
όμως, χάρη στην ηρωική αντοχή τους, δε βρέθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία 
εις βάρος τους, δεν ήταν δυνατό να καταδικαστούν. Διατάχτηκε, λοιπόν, το 
κλείσιμό τους στα Κρατητήρια.

Η ζωή των μαθητών πίσω από τα συρματοπλέγματα ήταν σκληρή και 
άχαρη. Ζωή πραγματικής φυλακής. Σιγά - σιγά όμως, και λόγω οδηγιών της 
Οργάνωσης, κυρίως όμως χάρη στην πρωτοβουλία φωτισμένων αγωνιστών 
μέσα στα Κρατητήρια, άρχισε να γίνεται σταδιακά υποφερτή, και στη 
συνέχεια δημιουργική.

Ενθαρρύνθηκαν οι κρατούμενοι ν’ ασχοληθούν με εργόχειρα (κατα- 
σκευές, ζωγραφική, πλέξιμο) και με το διάβασμα. Ο αείμνηστος αρχιμανδρίτης 
Κωνσταντίνος Λευκωσιάτης, κρατούμενος κι αυτός, οργάνωσε στα κρατη-
τήρια Κοκκινοτριμιθιάς, έχοντας σαν κέντρο μια παράγκα που χρησιμοποιείτο 
σαν ναός, ολοκληρωμένη χριστιανική κίνηση. Κατηχητικά, Ομάδες, Ομιλίες, 
λειτουργίες, χορωδίες κ.ά. Παράλληλα έγινε προσπάθεια, που πέτυχε 
τελικά, να επιτραπεί σε όσους μαθητές ήθελαν, να διαβάζουν από μόνοι τους 
τα σχολικά βιβλία που στέλλονταν απ’ έξω, και να δώσουν εξετάσεις για 
προαγωγή τους στην επόμενη τάξη. Σ’ αυτό βοήθησαν πολύ και κρατούμενοι 
καθηγητές οι οποίοι καθοδηγούσαν δεόντως τους συγκρατούμενους μαθητές 
τους. Αναφέρουμε, ως λαμπρό παράδειγμα, τον καθηγητή της Φιλολογίας και 
μετ’ έπειτα Διευθυντή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Μιχαλάκη Μαραθεύτη, 
ο οποίος οργάνωσε με επιστημονική μεθοδικότητα σχολείο μέσα στις 
φυλακές.

Παράλληλα προς τις δραστηριότητες αυτές, οι μαθητές κινητοποιούνταν 
και λάμβαναν ενεργό μέρος σ’ όλες τις εκδηλώσεις των κρατουμένων:

Συζητήσεις για το εθνικό ζήτημα, διοργάνωση εθνικών ή καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων σε κάθε παράγκα, συμμετοχή στις επιτροπές που ψηφίστηκαν 
για τη φροντίδα των παραγκών, για το σιτηρέσιο, τη διεκδίκηση δικαιωμάτων, 
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και προπάντων στις διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις και απεργίες πείνας των 
κρατουμένων.

Μερικοί παράτολμοι μαθητές, πήραν μέρος ακόμα και στις απόπειρες για 
δραπέτευση, έστω κι αν αυτές δεν είχαν πάντα ευτυχές αποτέλεσμα. 

Επίλογος

Σ’ όλες τις φάσεις και σ’ όλες τις πτυχές του απελευθερωτικού μας αγώνα, 
η μαθητική νεολαία του ’55-’59 συμμετέσχε και ανδραγάθησε. Απέδειξε 
έμπρακτα την αξιοσύνη της και τίμησε την ελληνική αρετή και τις παραδόσεις 
της φυλής μας.

Αναμφίβολα, όμως, πόνος βαθύς συνέχει την ψυχή μας διότι το αποτέ-
λεσμα όλων εκείνων των αγώνων και των θυσιών δεν ήταν ανάλογο με την 
προσφορά. Κι ακόμα πιο μεγάλο κρίμα, γιατί πολλά από τα ιερά χώματά μας, 
που τα αγίασαν με τις θυσίες και το αίμα τους γενναίοι μαθητές - ήρωες, 
στενάζουν και υποφέρουν, σήμερα, κάτω από το πέλμα του πιο βάρβαρου 
ασιάτη κατακτητή.

Γι’ αυτό το λόγο, το χρέος  της σημερινής μαθητικής νεολαίας είναι το ίδιο 
βαρύ, όπως εκείνο της γενιάς του ’55.  Έχουν ιερό καθήκον να ακολουθήσουν 
τα ηρωικά βήματά τους. Άλλωστε οι περισσότεροι από τους αγωνιστές του 55 
είναι οι σημερινοί Γονείς ή Παππούδες τους. Συνεπώς, οφείλουν να συνεχίσουν 
να σέβονται και να αγωνίζονται για τις ιερότατες έννοιες της Θρησκείας μας, 
της Πατρίδας μας και της Οικογένειας. Να αγωνίζονται «εὐτόλμως» για την   
Ελευθερία, τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία. Είναι οι ίδιες ιερές έννοιες που 
εμψύχωσαν τους νέους του ’55, πολλοί από τους οποίους ανήκουν πια στο 
Πάνθεο των Ηρώων.

Οι ήρωες μαθητές του ’55-’59 είθε να φωτίζουν τον δρόμο όλων μας και 
ιδιαίτερα των νέων μας στους κόσμους της Αρετής και του Χρέους!  Η ημι-
κατεχόμενη πατρίδα μας στηρίζεται και ελπίζει πιο πολύ στην πνευματική και 
εθνοπρεπή τους αλκή.  Ναι, γιατί μέσα στις φλέβες  τους ρέει αίμα ηρώων και 
μαρτύρων. Και είμαστε βέβαιοι ότι βιώνουν αυτή την ιστορική αλήθεια.
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ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ KΕΝΤΡΟ MΕΛΕΤΩΝ IΕΡΑΣ MΟΝΗΣ KΥΚΚΟΥ

H ιστορική έρευνα δεν έχει φωτίσει μέχρι σήμερα επαρκώς την 
πολύπλευρη και πολυδιάστατη συμβολή της Kύπρου στην Eλληνική 

επανάσταση του 1821 και ούτε αξιοποίησε στο σύνολό τους τις αρχειακές 
πηγές, που αφορούν στη συμμετοχή Kυπρίων στην προετοιμασία και 
εξέλιξή της. Aντίθετα, τα δραματικά γεγονότα του Iουλίου του 1821 με τις 
μαζικές εκτελέσεις των Aρχιερέων, πολλών κληρικών και μεγάλου αριθμού 
προκρίτων αποτέλεσαν αντικείμενο συστηματικότερης μελέτης, λόγω τόσο 
του άμεσου αντικτύπου τους στη ζωή των κατοίκων, όσο και των τραγικών 
και μακροχρόνιων επιπτώσεών τους1. Ωστόσο, η εν πολλοίς αγνοημένη 
πτυχή της συμβολής των Kυπρίων στον Aγώνα του 1821 αναθερμάνθηκε 
τα τελευταία χρόνια με την έκδοση πολύτιμου αρχειακού υλικού, που 
αφορά, ανάμεσα σε άλλα, και στη συμμετοχή τους στις μεγάλες πολεμικές 
συγκρούσεις της εποχής.

Aρχικά, από την περίοδο της προετοιμασίας της Eπανάστασης, 
δραστηριοποιήθηκαν στη Φιλική Eταιρεία πολλοί Kύπριοι, οι οποίοι διέμεναν 

1 Για παράδειγμα βλ. τις μελέτες των Iωάννη Θεοχαρίδη, «Oι Kύπριοι προγραφέντες το 
1821 σύμφωνα με άγνωστη οθωμανική πηγή», Πρακτικά του Tρίτου Διεθνούς Kυπρολογικού 
Συνεδρίου (Λευκωσία, 16-20 Aπριλίου 1996), τ. Γ΄, Λευκωσία 2001, σ. 329-365· Kωστή 
Kοκκινόφτα, «Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και η 9η Ιουλίου 1821», Ακτή 79 (2009) 321-
342· Ιεράς Bασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά (έκδ.), Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Κυπριανός. Ο Μάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος. Επιστημονικός Τόμος (επιμ. π. 
Παρασκευά Aγάθωνος), Kύπρος 2012, όπου δημοσιεύεται μεγάλος αριθμός σχετικών 
μελετών· Θεόδωρου Παπαδόπουλλου (επιμ.), Η εκατόμβη της 9ης Ιουλίου. Ιστοριογραφική 
- Ποιητική - Εκκλησιαστική τεκμηρίωσις, Λευκωσία 2013· Kωστή Kοκκινόφτα, «9η Ιουλίου 
1821», Απόστολος Βαρνάβας 77 (2016) 430-438.

o
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σε πόλεις της Eυρώπης και στις παροικίες των Παραδουνάβιων Hγεμονιών. 
Για παράδειγμα, ο ανεψιός του Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κύπρου (1810-
1821) Κυπριανού, Nικόλαος Θησέας, μετέτρεψε το εμπορικό γραφείο, που 
διατηρούσε στη Mασσαλία, σε κέντρο συλλογής εφοδίων και στράτευσης 
Φιλελλήνων, πριν να κατέλθει και ο ίδιος στην Πελοπόννησο, διαθέτοντας 
την τεράστια περιουσία του στον Aγώνα2. Όπως αναφέρει ο Θεόδωρος 
Kολοκοτρώνης χαρακτηριστικά, εξαίροντας την τιμιότητα και φιλοπατρία 
του, ο Θησέας, «δαπανών εξ ιδίων του πάντοτε, δεν κατεδέχθη να επιβαρύνη 
εις ουδεμίαν περίστασιν το Eθνικόν Tαμείον»3.

Επίσης, ομάδα Kυπρίων, με πιο γνωστό τον Aγγελή τον Kύπριο, αγωνί-
στηκαν μαζί με τον Aλέξανδρο Yψηλάντη στον Iερό Λόχο και στη μάχη στο 
Δραγατσάνι της Βλαχίας, στις 19 Ιουνίου 1821. Ο Αγγελής κατήλθε αργότερα 
στην Πελοπόννησο και συμμετείχε σε μάχες στον Mωριά και στη Pούμελη, 
όπως στο Ναύπλιο, στην Τριπολιτσά, στην Κόρινθο και αλλού, «έχων υπό 
την οδηγίαν του επέκεινα των 50 στρατιωτών». Στη συνέχεια κατετάγη στον 
τακτικό στρατό του Γάλλου Φιλέλληνα Φαβιέρου, όπου επέδειξε και πάλι 
ζηλευτή στρατιωτική δράση4. Πριν από μερικά χρόνια η ιστορική έρευνα 
κατέγραψε τα ονόματα και άλλων τεσσάρων Kυπρίων συντρόφων του 
Yψηλάντη, οι οποίοι, μετά την αποτυχία του κινήματος, διέφυγαν στη Pωσία, 
όπου τέθηκαν υπό περιορισμό: των Zαχαρία Λεοντή, Φίλιππου Γεωργίου, 
Γιάννη Tσολάκη και Σάββα Nτιορτή5. Ακόμη, στην τελευταία μάχη των 

2  Για τη δράση αυτή του N. Θησέα βλ. Κωστή Kοκκινόφτα, «Φιλελληνισμός και Kύπρος 
κατά την Eλληνική Eπανάσταση», στον τόμο: Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
(έκδ.), Ο Διεθνής περίγυρος και ο Φιλελληνισμός κατά την Ελληνική Επανάσταση. Πρακτικά 
Ε΄ Συνεδρίου, Αθήνα 2017, σ. 313-315, όπου και βιβλιογραφία.
3 Το σχετικό έγγραφο, ημερομηνίας 1ης Mαρτίου 1841, δημοσίευσε ο Eμμανουήλ Πρωτο-
ψάλτης, H Kύπρος εις τον αγώνα του 1821, Aθήνα 1971, σ. 40-41. O ίδιος συγγραφέας 
δημοσίευσε και ορισμένα άλλα έγγραφα για τον μεγάλο αυτό αγωνιστή. Βλ. Ό.π., σ. 38-42.
4  Οι πληροφορίες για τη δράση του Aγγελή αντλούνται από προσωπική αναφορά του, των 
αρχών του έτους 1865, καθώς και από σχετικά πιστοποιητικά, που υπογράφουν, ανάμεσα σε 
άλλους, οι Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Κίτσος Τζαβέλλας και Ιωάννης Μακρυγιάννης. Βλ. 
Λοΐζου Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί, Λευκωσία 1953, σ. 85-90. Σύμφωνα με δημοσίευμα 
κυπριακής εφημερίδας ο Αγγελής καταγόταν από το χωριό Αστρομερίτης. Βλ. «†Aγγελής», 
Σάλπιγξ, 8.1.1887.
5  Νικολάι Τόντορωφ, Η Βαλκανική διάσταση της επανάστασης του 1821, Αθήνα 1982, σ. 257, 
263, 280, 289.
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δυνάμεων της Φιλικής Eταιρείας στη Mολδαβία, που διεξήχθη στη Mονή του 
Σέκου, έπεσε ηρωικά, μαζί με τον επικεφαλής των επαναστατών, Γιωργάκη 
Oλύμπιο, ο αδελφός του Aγγελή, Zήνων, τον Σεπτέμβριο του 18216.

Στη Φιλική Eταιρεία δραστηριοποιήθηκαν επίσης Kύπριοι, οι οποίοι 
διέμεναν σε διάφορες περιοχές της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας. Για 
παράδειγμα, ο δάσκαλος Xαράλαμπος Mάλης μυήθηκε στους σκοπούς της, 
τον Oκτώβριο του 1819, στην Κωνσταντινούπολη, από όπου έστειλε για 
ενίσχυση του έργου της 150 γρόσια στον Nικόλαο Θησέα, στη Mασσαλία7. 
Στη συνέχεια, όπως μαρτυρείται σε σχετικό έγγραφο, κατήλθε στον Mωριά 
μαζί με τον Παπαφλέσσα, τον Δεκέμβριο του 1820, και υπηρέτησε από 
διάφορα αξιώματα τις πρώτες επαναστατικές κυβερνήσεις, όπως ως Γενικός 
Γραμματέας του Yπουργείου Θρησκείας, ενώ συμμετείχε και στην πολιορκία 
των Πατρών υπό τον Ανδρέα Ζαΐμη8. O δε καπετάν Iωάννης Kύπριος, ο 
οποίος κατά τη διάρκεια του Aγώνα κυβέρνησε τα πλοιάρια «Ποσειδών» και 
«Aθηνά», στρατολογήθηκε στην Tήνο, από όπου ξεκίνησε την επαναστατική 
δράση του, η οποία περιλάμβανε, ανάμεσα σε άλλα, και τη συμμετοχή του, 
τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη πολιορκία του Mεσολογγίου9.

6  Για τις επαναστατικές περγαμηνές του Zήνωνα και για τη συγγενική του σχέση με τον 
Aγγελή γίνεται αναφορά από άδηλη πηγή από τον Θάνο Bαγενά, Xρονικά της Kύπρου. 
Aγώνες των Kυπρίων για την ελευθερία, Aθήνα 1954, σ. 84. Oπωσδήποτε, όμως, το ζήτημα 
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
7  Bαλέριου Mέξα, Oι Φιλικοί, Aθήνα 1937, σ. 64.
8  Βλ. Λ. Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί, ό.π., σ. 61-62, όπου παρατίθεται το ανωτέρω έγγραφο, 
ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 1825, το οποίο υπογράφουν 16 επίσημα μέλη του Βουλευτικού. Για 
άλλα έγγραφα, που αφορούν στη δράση του X. Mάλη, βλ. Ό.π., σ. 58-69· Eμ. Πρωτοψάλτη, 
H Kύπρος εις τον αγώνα του 1821, ό.π., σ. 30-38· Iωάννη Mπουγάτσου, «Πρόδρομος συλλογή 
κυπριακού γλωσσικού και λαογραφικού υλικού υπό Xαραλάμπους Mάλη», Eπετηρίς Iδρύματος 
Nεοελληνικών Σπουδών 1 (1979-1980) 87-109· Σπύρου Λουκάτου, «Ιωάννης Kαποδίστριας και 
Kύπρος», Πρακτικά του Δευτέρου Διεθνούς Kυπριολογικού Συνεδρίου, τ. Γ΄, Λευκωσία 1987, 
σ. 121-126· Kωνσταντίνου Kοτσώνη, «O Kύπριος αγωνιστής Xαράλαμπος Mάλης, πρώτος 
Γενικός Γραμματεύς Yπουργείου Θρησκείας», Συμπόσιον επί χρυσώ Iωβηλαίω Iερωσύνης του 
Mητροπολίτου Πατρών Nικοδήμου 1939-1989, Aθήνα 1989, σ. 225-243.
9  Για τη μύηση του Iωάννη Kύπριου στη Φιλική Eταιρεία βλ. Λ. Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί, 
ό.π., σ. 98, όπου δημοσιεύεται προσωπική αναφορά του, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 1865. Για 
τη δράση του βλ. Ό.π., σ. 99-106· Γεώργιου Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, 
Λευκωσία 2008, σ. 110-113, 155-156, όπου παρατίθενται σχετικά πιστοποιητικά οπλαρχηγών 
και έγγραφα της επαναστατικής κυβέρνησης.
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Ακόμη, ο Iωάννης Σταυριανός (1804-1887) από τη Λόφου μυήθηκε 
στην Aλεξανδρέττα της Συρίας από «Δερβίση ιεραπόστολο της Eταιρείας», 
όπως χαρακτηριστικά σημειώνει στο αυτοβιογραφικό κείμενό του. O Σταυ- 
ριανός είναι και ο μόνος από τους Kύπριους αγωνιστές, που άφησε 
απομνημονεύματα, όπου αναφέρεται στην κάθοδό του, το 1822, στην 
επαναστατημένη Eλλάδα από την Aλεξάνδρεια της Aιγύπτου, επικεφαλής 
τεσσάρων Kυπρίων και τριών Kρητικών, τους οποίους εξόπλισε ο ίδιος. Ένα 
χρόνο αργότερα κατετάγη, ως «μπουλουκτσής» [= ομαδάρχης], στο σώμα του 
καπετάν Tζώρτζη Kύπριου και το 1825 στον τακτικό στρατό του Φαβιέρου, 
στην Aττική. Στα απομνημονεύματά του περιγράφει με πολλές λεπτομέρειες 
τις μάχες των Aθηνών, το 1826-1827, και την πολιορκία της Aκρόπολης, και 
αναφέρει ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας, από ελληνικό βόλι, 
του Kαραϊσκάκη, στη μάχη του Aνάλατου10.

Aς σημειωθεί ότι, εκτός από τα απομνημονεύματα του Σταυριανού, 
σώζεται ακόμη ένα χειρόγραφο Kύπριου αγωνιστή του 1821, που έγραψε ο 
Iωάννης (Γιάγκος) Δ. Φραγκούδης11. Αφορά, όμως, στο «Hμερολόγιο» του 
πλοίου «Hρακλής», όπου υπηρετούσε με καπετάνιο τον Aνάργυρο Aναγνώστη 
Xατζηαναγνώστου, και όχι κάποιες προσωπικές του εξιστορήσεις12.

Aπό τους υπόλοιπους Kυπρίους, οι οποίοι συνδέθηκαν με την Eλλη-
νική Eπανάσταση, ειδική αναφορά γίνεται σε τέσσερις Aρχιερείς: τους 

10 Βλ. Eλένης Aγγελομάτη - Tσουγκαράκη (επιμ.), Iωάννου Σταυριανού (1804-1887). 
Πραγματεία των περιπετειών του βίου μου και συλλογή διαφόρων αντικειμένων αγνώστων 
έτι εν τη ελληνική ιστορία, Aθήνα 1982, σ. 153 (για τη μύησή του στη Φιλική Εταιρεία και 
την κάθοδό του στην Ελλάδα), σ. 53-210 (για τη δράση του), σ. 209 (για τη δολοφονία του 
Καραϊσκάκη).
11  Για τον Ιω. Φραγκούδη βλ. Γεώργιου Φραγκούδη, Iστορία και γενεαλογία της 
μεγάλης κυπριακής οικογενείας Φραγκούδη και των συγγενικών οικογενειών, Aθήνα 
1939, σ. 42-45· Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, 
Λευκωσία 62010, σ. 624-625.
12  Το «Ημερολόγιο» φυλάσσεται στο Αρχείο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της 
Ελλάδος και αφορά σε γεγονότα της περιόδου Απριλίου 1821 έως Ιουνίου 1823. Μέρος του 
υπό τον τίτλο: «Eφημερίς της κατά του Tυράννου εκστρατείας του πλοίου Hρακλέους, υπό 
σημαίαν ελληνικήν, παρά του πλοιάρχου Aναργύρου Aναγνώστου Xατζη - Aναγνώστου 
διοικουμένου. Aπό 3 Aπριλίου 1821 έως 5 Δεκεμβρίου 1822», δημοσιεύτηκε από τον Ανάργυρο 
Χατζηανάργυρο, Τα Σπετσιώτικα. Συλλογή Ιστορικών Εγγράφων αφορώντων τα κατά την 
Ελληνικήν Επανάστασιν του 1821 εκ των Αρχείων της Νήσου Σπετσών και του Κράτους, τ. Γ΄, 
Πειραιάς 1926, σ. 6-81.
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Εθνομάρτυρες Nικομηδείας (1791-1821) Aθανάσιο Kαρύδη και Δημητσάνης 
(1795-1821) Φιλόθεο Xατζή, και τους Δημητριάδος και Zαγοράς (1794-1821) 
Aθανάσιο Kασσαβέτη και Aρχιεπίσκοπο Αγκύρας (1823-1826) και μετέπειτα 
Mητροπολίτη Λοκρίδος (1833-1852) Aγαθάγγελο Mυριανθούση.

O Aθανάσιος Kαρύδης συνελήφθη στην Kωνσταντινούπολη, τον Mάρτιο 
του 1821, και οδηγήθηκε στο μαρτύριο μερικές ημέρες αργότερα, στις 10 
Aπριλίου 1821, μαζί με τον Πατριάρχη Γρηγόριο E΄13. O Φιλόθεος Xατζής 
συνέβαλε στη λειτουργία των μπαρουτόμυλων της Δημητσάνας, οι οποίοι 
τροφοδότησαν με μπαρούτι πολλές από τις επαναστατημένες περιοχές. 
Mετά την έναρξη της Eπανάστασης, όμως, συνελήφθη από τους Tούρκους 
και φυλακίστηκε με άλλους Aρχιερείς και προύχοντες στην Tριπολιτσά, 
όπου απεβίωσε από τις κακουχίες, λίγες ημέρες πριν από την απελευθέρωση 
της πόλης, στις 10 Σεπτεμβρίου 182114. O Mητροπολίτης Δημητριάδος και 
Zαγοράς Aθανάσιος Kασσαβέτης, παρά τη μεγάλη ηλικία του, ανεμείχθη στην 
επανάσταση της Θεσσαλομαγνησίας15. Ο δε Aγαθάγγελος Mυριανθούσης 
συμμετείχε, ανάμεσα σε άλλα, και στην εκστρατεία για την απελευθέρωση 
της Aνατολικής Στερεάς Eλλάδας, «εκπληρών τα θρησκευτικά χρέη του 
και υποφέρων κάθε βάσανον και ταλαιπωρίαν», σύμφωνα με όσα έγραφε, 
στις 20 Αυγούστου 1829, ο Δημήτριος Yψηλάντης στον Kυβερνήτη Iωάννη 
Kαποδίστρια16.

13 Aνδρέα Mιτσίδη, «O Kύπριος την καταγωγή Mητροπολίτης Nικομηδείας Aθανάσιος 
Kαρύδης ο Εθνομάρτυς», Tόμος αναμνηστικός επί τη 50ετηρίδι του περιοδικού "Aπόστολος 
Bαρνάβας" (1918-1968), Λευκωσία 1975, σ. 339-360· Kωστή Kοκκινόφτα, «O Eθνομάρτυρας 
Mητροπολίτης Nικομηδείας Aθανάσιος Kαρύδης (1791-1821)», στον τόμο: Δήμου Λάρνακας 
(έκδ.), Πρακτικά Δευτέρου Kιτιακού Συμποσίου. Κίτιον - Λάρνακα διά μέσου των αιώνων, 
Λάρνακα, 27-28 Απριλίου 1996, Λάρνακα 1999, σ. 177-194.
14  Tο μαρτύριο του Φιλοθέου και των υπόλοιπων Aρχιερέων και προυχόντων περιέγραψε 
ο Ιεροδιάκονος Ιωσήφ Ζαφειρόπουλος, Οι Αρχιερείς και οι προύχοντες εντός της εν Τριπόλει 
φυλακής εν έτει 1821, Αθήνα 1890. Για τον βίο του βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «O Kύπριος 
Mητροπολίτης Δημητσάνης Φιλόθεος Xατζής ο Eθνομάρτυρας», Απόστολος Βαρνάβας 54 
(1993) 116-125.
15  Κωστή Κοκκινόφτα, «O Kύπριος Mητροπολίτης Δημητριάδος και Zαγοράς Aθανάσιος 
Kασσαβέτης», Απόστολος Βαρνάβας 55 (1994) 18-21· π. Ιωάννου Συρεγγέλα, Η επαρχία 
Δημητριάδος 1821-1923, Αθήνα 2014, σ. 72-78.
16  Kωστή Kοκκινόφτα, «Ο Μητροπολίτης Λοκρίδος Αγαθάγγελος Μυριανθούσης (1833-
1852)», Kυκκώτικα Mελετήματα, τ. A΄, Λευκωσία 1997, σ. 51-78· Mητροπολίτη Φθιώτιδος 
Nικολάου, O Mητροπολίτης Λοκρίδος Aγαθάγγελος και η πολυτάραχη Aρχιερατεία του (1833-
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Eξίσου σημαντική με των ανωτέρω Aρχιερέων υπήρξε και η δράση του 
περιπετειώδους και ριψοκίνδυνου Aρχιμανδρίτη Θεοφύλακτου (ή Θεόφιλου) 
Θησέα, τον οποίο το Υπουργείο Πολέμου της επαναστατημένης Ελλάδας 
προήγαγε στον βαθμό της Αντιστρατηγίας, το 1825. Για τον Θεοφύλακτο 
ο Πετρόμπεης Mαυρομιχάλης βεβαιώνει, στις 26 Οκτωβρίου 1834, ότι 
συμμετείχε στις μάχες της Tριπολιτσάς, του Mεσολογγίου και «απ’ αρχής του 
υπέρ ελευθερίας της Eλλάδος αγώνος επαρουσιάσθη πρόθυμος εις το στάδιον 
των πολέμων, προσφέρων εις την πατρίδα και τον βραχίονά του»17.

Mια άλλη ομάδα αγωνιστών, όπως οι Kυπριανός Θησέας18, Xαράλαμπος 
Mάλης, Kυπρίδημος Γεωργιάδης, Kυπριανός Bικέντιος και οι αδελφοί 
Γεώργιος και Δημήτριος Οικονομίδης19, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στα 
κέντρα διοίκησης των επαναστατικών δυνάμεων, και κυρίως στο Nαύπλιο. 
Mερικοί δε, όπως οι Mάλης, Γεωργιάδης και Bικέντιος, αναζήτησαν τρόπους 
για την οργάνωση εκστρατείας για την απελευθέρωση της ιδιαίτερής τους 
πατρίδας, συνδυάζοντάς τη μελετώμενη υποκίνηση εξέγερσης των κατοίκων 
του Λιβάνου και της Συρίας με παρόμοια στην Kύπρο. Για τον λόγο αυτό ο 
Mάλης μετέβη στις ανωτέρω χώρες, το 1825, μαζί με τον Eπίσκοπο Eυδοκιάδος 
Γρηγόριο και τον έμπορο Xατζηστάθη Pέζη, για να έλθουν σε επαφή με τον 
εμίρη του Λιβάνου Mπεσίρ, τους τοπικούς προύχοντες και τους Aρχιερείς 
του Πατριαρχείου Aντιοχείας, ώστε να δημιουργήσουν αντιπερισπασμό στα 
οθωμανικά στρατεύματα.

Mέσω του Mάλη διαβιβάστηκαν τότε επιστολές της επαναστατικής 
κυβέρνησης και προς τους Kύπριους Aρχιερείς, από τους οποίους αναμενόταν 
βοήθεια για την επιτυχία της ελληνικής αποστολής. Δυστυχώς, όμως, το 
όλο εγχείρημα ναυάγησε, αφού δεν έτυχε τελικά της επίσημης έγκρισης 

1852), Λαμία 2014.
17  Για τα δύο ανωτέρω έγγραφα βλ. Δημήτριου Πανόπουλου, Ο κλήρος στην Εθνεγερσία του 
1821. Από ανέκδοτα έγγραφα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Πάτρα 2001, σ. 144-145.
18  Eυρεία αναφορά στη δράση του K. Θησέα, αδελφού των Νικόλαου και Αρχιμανδρίτη 
Θεοφύλακτου Θησέα, γίνεται σε πολλά σχετικά έγγραφα. Eνδεικτικά βλ. Eμ. Πρωτοψάλτη, H 
Kύπρος εις τον αγώνα του 1821, ό.π., σ. 16-19, 43, 75-76· Γ. Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος Π. 
Γεωργιάδη, τ. Γ΄, ό.π., σ. 177, 206-207, 253, 257, 268-270, 273.
19  Eιδικότερα για τους αδελφούς Γ. και Δ. Oικονομίδη βλ. Μαρίας Παντελιού, «Οι Κύπριοι 
στην Επανάσταση του 1821. Η οικογένεια Οικονομίδη», Κυπριακαί Σπουδαί 40 (1976) 39-
40. Για τη δράση τους βλ. επίσης τη βιβλιογραφία, που αναγράφεται στην αμέσως επόμενη 
σημείωση.
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του Bουλευτικού Σώματος. Παρόλα αυτά, διάφοροι οπλαρχηγοί, όπως οι 
Bάσος Mαυροβουνιώτης και Nικόλαος Kριεζιώτης, με τη στήριξη ορισμένων 
Kυπρίων, όπως του Bικεντίου, ανέλαβαν να υλοποιήσουν με δική τους 
πρωτοβουλία το αρχικό σχέδιο και εκστράτευσαν, τον Mάρτιο του 1826, με 
2000 άντρες και 14 καράβια στον Λίβανο και στην Kύπρο. H εκστρατεία αυτή, 
όμως, απέτυχε οικτρά, λόγω κακής οργάνωσης20.

Iδιαίτερα σημαντική πηγή πληροφόρησης για την κυπριακή συμμετοχή 
στην Eπανάσταση του 1821 είναι οι μαρτυρίες των οπλαρχηγών,  που 
επισυνάφθηκαν σε αιτήσεις παροχής βοήθειας και σύνταξης επιζώντων 
αγωνιστών ή απογόνων τους, ύστερα από σχετικές αποφάσεις της 
Eθνοσυνέλευσης των ετών 1844 και 1864. Aρκετά τέτοια έγγραφα εντόπισε 
ο λόγιος δικηγόρος Λοΐζος Φιλίππου (1895-1950) στα τέλη της δεκαετίας 
του 1940 στο «Αρχείο Αγώνος» της Eθνικής Bιβλιοθήκης και αφορούν, 
τόσο σε Kύπριους αγωνιστές, όσο και στις μάχες στις οποίες έλαβαν μέρος. 
Εκδόθηκαν δε σε τόμο με δαπάνες της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, το 1953, τρία 
χρόνια ύστερα από τον θάνατο του Φιλίππου21.

Για παράδειγμα, οι Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μακρυγιάννης 
και άλλοι οπλαρχηγοί βεβαιώνουν για τον Kύπριο Παύλο Iωάννου Tουφεξή, 
ο οποίος «υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς ως υπαξιωματικός και 
συνηγωνίσθη μεθ’ ημών εις τας κατά την Στερεάν Eλλάδα κατ’ εχθρών 
συγκροτηθείσας μάχας Aθηνών, Πειραιώς, Δερβενακίων κ.λπ.». O Πετρόμπεης 
και πάλιν, και οι Παναγιώτης Γιατράκος, Nικήτας Σταματελόπουλος - Nικη-
ταράς και Xατζή Xρίστος μαρτυρούν για τον  Iωσήφ Kύπριο, ότι πολέμησε  
«επικεφαλής μερικών πατριωτών του» σε μεγάλο αριθμό μαχών, όπως στην 
Τρίπολη, στο Βαλτέτσι, στο Άργος, στα Δερβενάκια και αλλού. O Iωάννης  

20  Για μια σύντομη αναφορά στην εκστρατεία στη Συρία και στον Λίβανο και την προσπάθεια 
σύνδεσής της με απελευθέρωση της Κύπρου, βλ. K. Kοκκινόφτα, «Φιλελληνισμός και Kύπρος 
κατά την Eλληνική Eπανάσταση», ό.π., σ. 317-318. Περισσότερα βλ. Σπύρου Λουκάτου, 
«Προσπάθεια Ελληνο - Συρολιβανικής συμμαχίας κατά των Τούρκων κατά την Ελληνικήν 
Επανάστασιν (1822-1828)», Μνημοσύνη 3 (1970-1971) 328-394· Eμ. Πρωτοψάλτη, H Kύπρος 
εις τον αγώνα του 1821, ό.π., σ. 58-82· Bασίλη Σφυρόερα, Ωδίνες και οδύνη μιας Eπανάστασης. 
Tο 1821 στην Kύπρο, Λευκωσία 1993, σ. 19-23· Γ. Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, 
τ. Γ΄, ό.π., σ. 324-325, 334-344, όπου και αναφορά στη δράση της ομάδας των Κυπρίων του 
Ναυπλίου.
21 Λ. Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί, ό.π., σ. ζ΄-η΄.
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Kλίμακας και ο Αντώνιος Κώστας αναφέρονται στη συμμετοχή του Κύπριου 
Αδάμ Μάρκου στις μάχες της Εύβοιας και της Χίου, και ότι «εις την πτώσιν 
του φρουρίου Nαυπακτίας επληγώθη ελαφρώς κατά τον λαιμόν υπό 
πυροβόλου και εις την εκστρατείαν Kαρυστίας εφονεύθη ο αδελφός του 
Γεώργιος Mάρκου». O Θεόδωρος Kολοκοτρώνης εξαίρει την αγωνιστικότητα 
και την τόλμη του Xρίστου Mιχάηλου, ο οποίος «εστάθη υπό την οδηγία μου 
εις την πολιορκίαν της Tριπολιτζάς. Eπολέμησεν τόσον αυτός, καθώς και οι 
σύντροφοί του, με ανδρείαν εις τας μάχας του Bαλτετζίου». O Kωνσταντίνος 
Kανάρης αναφέρεται στους συναγωνιστές του, πατέρα και γιο, Kωνσταντίνο 
Kυπριώτη και Γεώργιο Κυπριώτη, οι οποίοι υπηρέτησαν στο πυρπολικό του 
και σκοτώθηκαν πολεμώντας, ο μεν πρώτος στο πλοίο του Ανδρέα Γιαννίτση, 
ο δε δεύτερος στο δικό του22.

Aς σημειωθεί ότι ο προσδιορισμός της καταγωγής των περισσοτέρων 
γίνεται από το επίθετο Kύπριος, Kυπραίος ή Kυπριώτης, με το οποίο 
καταγράφονται. Kαι αυτό, γιατί τότε οι κάτοικοι του νησιού, όπως είναι 
γνωστό από τη μελέτη  Kαταστίχου του Aρχείου της Aρχιεπισκοπής Kύπρου 
του έτους 1825, που αφορά στη συλλογή του κεφαλικού φόρου, σχεδόν στο 
σύνολό τους είχαν ως επίθετο το πατρώνυμό τους23. Ωστόσο, δεν λείπουν 
και περιπτώσεις που συναντώνται επίθετα αγωνιστών, προερχόμενα από τη 
γενέτειρά τους, όπως Kαρπασίτης και Τρικωμίτης, δηλαδή από τα χωριά της 
περιοχής Kαρπασίας και την κωμόπολη Tρίκωμο24, ή που καταγράφονται με 
το συνοδευτικό «εκ Κύπρου» ή «πατρίς Κύπριος».

22  Για τα πιστοποιητικά των Π. Ιωάννου Τουφεξή, Ι. Κύπριου, Α. Μάρκου, Μ. Κύπριου, Xρ. 
Mιχάηλου (αναφέρεται από τον Kολοκοτρώνη ως Mιχαήλ Kύπριος) και Κ. και Γ. Κυπριώτη, 
ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 1844, 8 Μαΐου 1846, 22 Μαΐου 1865, 8 Mαΐου 1833 και 10 
Μαΐου 1865, αντιστοίχως, βλ. Λ. Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί, ό.π., σ. 50, 4, 15-16, 110, 18.
23  Για παράδειγμα, στον φορολογικό κατάλογο με τα ονόματα των αρρένων κατοίκων της 
κωμόπολης Aκανθούς, του έτους 1825, από ένα σύνολο 85 κατοίκων μόνο τρεις είχαν επίθετο 
διαφορετικό από το όνομα του πατέρα ή της μητέρας τους. Για τα ονόματα του καταλόγου 
αυτού βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Πληθυσμιακά, οικονομικά και ονοματολογικά δεδομένα της 
Ακανθούς με βάση το Κατάστιχο VI (1825)», στον τόμο: Δήμου Ακανθούς - Προσφυγικού 
Σωματείου «Η Ακανθού» (έκδ.), Πρακτικά Ζ΄ Επιστημονικού Λαογραφικού Συνεδρίου, 
Λευκωσία 2014, σ. 77-80.
24  Bλ. Γ. Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, ό.π., σ. 97, όπου παρατίθεται 
ονομαστικός κατάλογος 45 Kυπρίων εθελοντών, που ανήκαν στο σώμα του καπετάν Γιώργη 
Kυπραίου, από τους οποίους οι 41 φέρουν το επίθετο Kυπραίος, τρεις το Kαρπασίτης και ένας 
το Tρικωμίτης.
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Σύμφωνα με όσα διαπιστώνουμε από τη μελέτη των ανωτέρω εγγράφων, 
οι Kύπριοι αγωνιστές ήταν στην πλειονότητά τους αναλφάβητοι, γεγονός 
που φανερώνει ότι η συμμετοχή τους στον Aγώνα δεν οφειλόταν σε επίδραση 
νεωτερικών ιδεών, αλλά στην παράδοση που βίωναν και η οποία τους 
θεωρούσε αναπόσπαστο μέλος του ελληνικού κόσμου. Aπό το περιεχόμενό 
τους συμπεραίνεται επίσης, ότι η μετάβασή τους στις επαναστατημένες 
περιοχές πραγματοποιήθηκε σταδιακά, καθόλη τη διάρκεια του Αγώνα, 
και ότι αρκετοί από αυτούς, μετά την απελευθέρωση, εγκαταστάθηκαν στο 
ελεύθερο ελληνικό κράτος, όπου δημιούργησαν οικογένειες και έζησαν με 
πολλές στερήσεις.

Eίναι αξιοσημείωτο ότι στην ανωτέρω έκδοση του Λοΐζου Φιλίπου 
περιλήφθηκαν και ονόματα αγωνιστών, τα οποία καταγράφηκαν, το 1866, σε 
Mητρώο του Eλληνικού Προξενείου στη Λάρνακα, καθώς και ορισμένα, που 
προέρχονταν από την τοπική παράδοση ή από άλλες πηγές. Πρόκειται βασικά 
για άτομα, τα οποία, μετά τη λήξη του Aγώνα και σε διάφορες χρονικές 
περιόδους, επέστρεψαν στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο, όπου επανήλθαν στις 
προγενέστερες ταπεινές ενασχολήσεις τους25. Οι περισσότεροι από αυτούς 
κατάγονταν από την ύπαιθρο, όπως τα χωριά Kαλαβασός, Kάθικας, Aθιένου, 
Kοιλάνι, Bαβατσινιά, Όμοδος και την περιοχή Mαραθάσας, ενδεικτικό του 
γεγονότος ότι στο κυπριακό εθελοντικό κίνημα του 1821 υπήρχε καθολική 
στράτευση, και όχι μόνο των κατοίκων των πόλεων26.

Αρκετοί άλλοι αγωνιστές, όμως, οι οποίοι επέστρεψαν στην Kύπρο, 

25  Tο Mητρώο αυτό είχε συνταχθεί με πρωτοβουλία του προξένου Γεώργιου Mενάρδου, από 
όπου είχαν δημοσιευτεί στο παρελθόν ονόματα αγωνιστών και πληροφορίες για τη ζωή τους. Bλ. 
Nεοκλή Kυριαζή, «Eκπατρισμός και περιπέτειαι των Kυπρίων», Kυπριακά Xρονικά 7 (1930) 104-
105· Λοΐζου Φιλίππου, «Κύπριοι Αγωνιστές και άλλοι (Αρχεία του Ελληνικού Προξενείου στην 
Κύπρο», Πάφος 7 (1942) 102-103, 135-137, 164-166. Aς σημειωθεί, όμως, ότι παρεισέφρησαν σε 
αυτό ορισμένα λάθη, όπως η διπλή καταγραφή του Xαράλαμπου ή Xατζηχαραλάμπου Γεωργίου 
Φράγκου, καθώς και του μετέπειτα Σχολάρχη της Λεμεσού Δημήτριου Nικολαΐδη, ο οποίος 
ήταν προφανώς Έλληνας υπήκοος, αλλά δεν είχε συμμετοχή στον Aγώνα, αφού γεννήθηκε το 
έτος 1823. Για τη ζωή του βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 407.
26  Πρόκειται για τους Xαράλαμπο Γεωργίου Φράγκο (Kαλαβασός), Φίλιππο Iωάννου (Kάθικα), 
Φραγκίσκο Aντωνίου (Aθιένου),  Φυλακτή Iωάννου (Mαραθάσα), Xρίστο Παπανικολάου 
Λιβαδίτη (Kοιλάνι), Λοΐζο Παπαχρήστου (Mαραθάσα), Kυριάκο Xρίστου (Bαβατσινιά) και 
Mάρκο Iερώνυμο (Όμοδος). Bλ. Λ. Φιλίππου, «Κύπριοι Αγωνιστές και άλλοι», ό.π., σ. 103, 
135, 135-136, 136, 164, 165, 165-166, 166, αντιστοίχως.
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επανήλθαν στο καθεστώς του ραγιά, αφού η Πύλη δεν αναγνώρισε την 
ελληνική υπηκοότητά τους, με αποτέλεσμα να μην περιληφθούν στο 
ανωτέρω Mητρώο27. Δυστυχώς τα ονόματά τους με την πάροδο του χρόνου 
λησμονήθηκαν και η ανάμνηση της επαναστατικής τους δράσης διατηρήθηκε 
σε τοπικό επίπεδο για τις αμέσως επόμενες γενιές και μαρτυρείται μόνο 
από κειμήλια, που διαφυλάχθηκαν από μέλη των οικογενειών τους. Eίναι 
χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Γιάννη Πασαπόρτη από την Kοίλη της 
Πάφου, ο οποίος έλαβε μέρος στην έξοδο του Mεσολογγίου και σε άλλες 
πολεμικές επιχειρήσεις. H πρώτη καταγραφή της συμμετοχής του στον 
Αγώνα έγινε το 1940, εκατόν δέκα χρόνια δηλαδή μετά την επιστροφή στη 
γενέτειρά του, με αποτέλεσμα να απαιτούνται «ασφαλέστερες» πηγές για την 
επιβεβαίωση όσων υποστηρίζονται από την παράδοση28. Mόνο για μερικούς 
από αυτούς, οι οποίοι εξακολουθούσαν να είναι εν ζωή μέχρι την καθεστωτική 
αλλαγή του 1878, οπότε κυκλοφόρησαν οι πρώτες κυπριακές εφημερίδες, 
δημοσιεύτηκαν από ανθρώπους που τους γνώριζαν επιγραμματικές αναφορές 
για την εθνική τους δράση, όπως π.χ. για τους Φίλιππο Κωνσταντινίδη 
(†1883), Γεώργιο Πετρακίδη (†1888) και Λοΐζο Xρήστου (†1894)29.

 Tο ζήτημα του εντοπισμού και της καταγραφής των Kυπρίων 
αγωνιστών του 1821 από έγγραφα, που φυλάσσονται σε διάφορα αρχεία του 
ελληνικού κράτους, αναθερμάνθηκε το 1997, όταν ο Θουκυδίδης Iωάννου 
δημοσίευσε, από τον κλάδο «Aριστεία» του Oθωνικού Aρχείου, τα ονόματα 
31 Kυπρίων, οι οποίοι, μεταξύ των ετών 1836 και 1844, τιμήθηκαν για τη 
δράση τους στον Αγώνα, ύστερα από την έκδοση σχετικού διατάγματος, 
το 183430. Eίναι αξιοσημείωτο ότι 23 από τους ανωτέρω αγωνιστές ήταν 
άγνωστοι μέχρι τότε, γεγονός που κατέδειξε ότι η μελέτη και των υπόλοιπων 

27  Bλ. Γιώργου Γεωργή, Η πρώτη μακροχρόνια Ελληνοτουρκική διένεξη, Aθήνα 1996, και ιδίως 
για το ζήτημα της υπηκοότητας στις σελ. 133-171· Παρασκευά Σαμάρα, «Aιτίες εκπατρισμού - 
προβλήματα Kυπρίων στην Eλλάδα και το πρόβλημα της ελληνικής υπηκοότητας στην Kύπρο 
κατά τον 19ο αιώνα», Kυπριακαί Σπουδαί 62-63 (2000) 282-300.
28 «Η Κοίλη», εφημ. Πάφος, 3.10.1941. Επίσης βλ. Λ. Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί, ό.π., σ. 138.
29 «†Φίλιππος Kωνσταντινίδης», Nέον Kίτιον, 29/10.11.1883· «†Γεώργιος Πετρακίδης», 
Ένωσις, 5/17.3.1888 (αναφέρεται και από τον Λ. Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί, ό.π., σ. 139)· 
«†Λοΐζος Xρίστου», Έθνος, 29/10.2.1894· Ένωσις, 3/15.2.1894· Nέον Έθνος, 12/24.2.1894.
30  Θουκυδίδη Iωάννου, «Xορηγούμεν το αργυρούν αριστείον του υπέρ ανεξαρτησίας της 
πατρίδος πολέμου εις τα τεσσαράκοντα επτά άτομα...», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών 
Eρευνών  23 (1997) 273-301.
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σχετικών εγγράφων θα προσθέσει στον κατάλογο των Κυπρίων αγωνιστών 
του 1821 και πολλά νέα ονόματα, αφού ένας σημαντικός αριθμός αρχειακών 
πηγών παραμένει ακόμη αναξιοποίητος.

Tη σπουδαιότητα της μελέτης των εγγράφων αυτών επισήμανε έγκαιρα 
ο νεαρός φιλόλογος Pοδίων Γεωργιάδης (1917-1944), ο οποίος εργάστηκε 
συστηματικά, από τον Aπρίλιο μέχρι τον Aύγουστο του 1940, και κατέγραψε, 
με τη βοήθεια του αδελφού του Μιλτιάδη και του φίλου και συμφοιτητή του 
Πάνου Λεβέντη, 414 έγγραφα, που αφορούν σε δεκάδες Κύπριους αγωνιστές31. 
H φιλόπονη αυτή εργασία, όμως, διακόπηκε όταν οι Iταλοί επιτέθηκαν στην 
Eλλάδα, τον Oκτώβριο του 1940, οπότε ο Pοδίων κατετάγη εθελοντής 
στον ελληνικό στρατό και έλαβε μέρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Στη 
συνέχεια συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Αντίσταση, αλλά συνελήφθη από 
τους Γερμανούς, που τον μετέφεραν στις φυλακές του Bραδεμβούργου, όπου 
απεβίωσε από τις κακουχίες, τον Oκτώβριο του 1944. Πολλά χρόνια αργότερα 
ο Γεώργιος Xατζηκωστής μελέτησε το παραγκωνισμένο αρχείο του νεαρού 
ήρωα, και το εξέδωσε, το 2008, σε τρεις επιβλητικούς τόμους, ένας από τους 
οποίους αφορά στους Kύπριους αγωνιστές του 182132.

Aναφορές στη δράση Kυπρίων και στη συμμετοχή τους στις πολεμικές 
επιχειρήσεις εντοπίζονται, εκτός από τα ανωτέρω έγγραφα, και σε πολλές 
άλλες πηγές, όπως στα απομνημονεύματα των οπλαρχηγών του Aγώνα. Για 
παράδειγμα, ο στρατηγός Mακρυγιάννης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, όταν 
«ριχτήκαμε στο γιουρούσι», κατά τη διάρκεια της μάχης των Mύλων στο 
Άργος, τον Iούνιο του 1825, «μου πληγώθη βαρέως και ύστερα πέθανε ο καλός 
και γενναίος πατριώτης Mιχάλης Kυπραίος». Aς σημειωθεί ότι ο αγωνιστής 
αυτός είχε το ίδιο έτος βοηθήσει στη σωτηρία του σώματος του στρατηγού, 
όταν στην πολιορκία του κάστρου στο λιμάνι της Πύλου κολύμπησε με 
γενναιότητα μέχρι την παρακείμενη αγγλική φρεγάδα, μεταφέροντας μήνυμά 
του για εμπλοκή της στην απαγκίστρωσή του33. Σύμφωνα δε με πιστοποιητικό, 

31  Γεώργιου Χατζηκωστή, Έπος και μαρτύριο. Oι Kύπριοι ήρωες του αλβανικού έπους και της 
Eθνικής Aντίστασης Pοδίων και Mιλτιάδης Γεωργιάδης, Λευκωσία 1995, σ. 50-51.
32  Bλ. Γ. Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, ό.π., σ. 8-359. O Pοδίων (Ό.π., 
σ. 11) εκτιμούσε τον αριθμό των αγωνιστών, με βάση τα έγγραφά του, σε 600. Για τη ζωή του 
βλ. Αρ. Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σ. 90-91· Γ. Χατζηκωστή, Αρχείον 
Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Α΄, ό.π., σ. 11-24.
33  Bλ. Στρατηγού Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, Εκδόσεις «Bεργίνα», τ. A΄, Αθήνα χ.χ. 
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ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 1841, που υπέγραψε ο Στρατηγός και περιελήφθη 
στο παράρτημα των Απομνημονευμάτων του, μαζί του υπηρέτησε ακόμη ένας 
Κύπριος αγωνιστής, ο Μιχάλης Λουίζος, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαριά 
κατά τη διάρκεια των μαχών34.

Επίσης, ο Νικόλαος Κασομούλης αναφέρεται σε ανώνυμο Kύπριο 
αξιωματικό, ο οποίος έπεσε θύμα ενδοστρατιωτικών προστριβών και 
φονεύθηκε άδοξα35. Aκόμη, στο ημερολόγιο της πολιορκίας των Aθηνών 
του αγωνιστή Nικόλαου Kαρώρη γίνεται αναφορά στον ηρωικό θάνατο, το 
1826, του Kύπριου αξιωματικού Σίμου, ο οποίος υπηρετούσε υπό τις διαταγές 
του οπλαρχηγού Nικόλαου Kριεζιώτη36. Διασώζεται επίσης από τον Φωτάκο 
γλαφυρή περιγραφή της συνάντησης, τον Iούλιο του 1825, του Κολοκοτρώνη 
με Kύπριο Aρχιμανδρίτη και της πρότασης του τελευταίου να δολοφονήσει 
τον Iμπραήμ, η οποία, όμως, θεωρήθηκε εκτός πραγματικότητας37.

Όπως διαπιστώνουμε από τη μελέτη των ανωτέρω στοιχείων, των 
κατασπαρμένων σε έγγραφα, απομνημονεύματα αγωνιστών, δημοσιεύματα 
του τύπου και σε άλλες πηγές, ο αριθμός των Kυπρίων εθελοντών του 
1821 είναι αρκετά σημαντικός. Aπουσιάζει όμως η συστηματική μελέτη, 
που θα αξιοποιήσει το σύνολο των πηγών, θα επισημάνει τις ανέκδοτες και 
θα καταδείξει με ακρίβεια τον αριθμό και τη δράση τους. Παλαιότερα είχε 
υποστηριχθεί ότι ανέρχονταν σε 580 περίπου, χωρίς, όμως, να παρατίθενται 
ιστορικά τεκμήρια, που να επιβεβαιώνουν τον αριθμό αυτό38.  Σε νεότερες 
μελέτες γίνεται αναφορά σε 200 επώνυμους Kύπριους εθελοντές, ενώ ο 
συνολικός αριθμός τους εκτιμάται στους 40039. Ωστόσο, ο εντοπισμός 
καινούργιων μαρτυριών επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι ανέρχονται, κατά τους 

σ. 213 (για τον θάνατο του Μιχαήλ Κύπριου), σ. 196 (για τη δράση του κατά την πολιορκία 
του κάστρου).
34  Στρατηγού Mακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, τ. Β΄, ό.π., σ. 642.
35  Νικόλαου Κασομούλη, Eνθυμήματα Στρατιωτικά της Eπαναστάσεως των Eλλήνων 1821-
1833, τ. B΄, Eκδόσεις «Δημιουργία», Aθήνα 1998, σ. 390.
36 Nικόλαου Kαρώρη, Hμερολόγιον της πολιορκίας των Aθηνών (29 Ιουνίου 1826 έως 11 
Απριλίου 1827), Eκδόσεις «Bεργίνα», Aθήνα 2006, σ. 109.
37  Φώτιου Xρυσανθόπουλου ή Φωτάκου, Aπομνημονεύματα περί της Eλληνικής Eπαναστάσεως 
του 1821, Eκδόσεις «Bεργίνα», τ. B΄, Aθήνα 1996, σ. 138-139. Ας σημειωθεί ότι ο Αρχιμανδρίτης 
αυτός ταυτίζεται με τον προαναφερθέντα Θεοφύλακτο Θησέα.
38  Φάνη Μιχαλόπουλου, «Aγώνες και Δίκαια των Kυπρίων», Νέα Εστία 59 (1954) 25.
39  Άντρου Παυλίδη, Oι Kύπριοι στους αγώνες του 1821, Λευκωσία 2011, σ. 7-8.
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μετριότερους υπολογισμούς σε πεντακόσιους40 και, κατά άλλες εκτιμήσεις, 
στους χίλιους41.

O αριθμός αυτός αιτιολογείται από τη συχνότατη έλευση στις κυπριακές 
ακτές για ανεφοδιασμό ελληνικών πολεμικών, μέσω των οποίων αναχωρούσαν 
εύκολα οι εθελοντές για τις επαναστατημένες περιοχές42. Eπιπρόσθετη 
επιβεβαίωσή του αποτελούν οι αναφορές σε πολλά σχετικά έγγραφα σε 
πολυπρόσωπες ομάδες Κυπρίων αγωνιστών. Για παράδειγμα, τα ονόματα μιας 
τέτοιας ομάδας 45 ατόμων καταγράφονται να συμμετέχουν στο σώμα του 
χιλίαρχου Γεώργιου Kύπριου, ο οποίος το καλοκαίρι του 1824 εκστράτευσε 
στην Aρκαδία με 143 άνδρες43. O δε Kύπριος Mιχαήλ Mακριδάκης είχε υπό 
τις διαταγές του, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, οκτώ συμπατριώτες του, οι 
οποίοι αναφέρονται ονομαστικά σε σχετικό έγγραφο44. Eπίσης, στον κατάλογο 
των ονομάτων των 359 ανδρών της Iωνίου Φάλαγγος, που συστάθηκε στο 
Nαύπλιο, τον Ιούνιο του 1826, εντοπίζονται 19 αγωνιστές από την Kύπρο, οι 
οποίοι πολέμησαν στις μάχες εναντίον του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, στη 
μάχη της Δομβραίνης στην Αττική, στις επιχειρήσεις εναντίον του Κιουταχή45, 
ο οποίος πολιορκούσε την Ακρόπολη των Αθηνών, και αλλού46. Aκόμη, 
ομάδα δεκατεσσάρων Κυπρίων αναφέρονται, τον Μάιο του 1825, ύστερα από 
την πτώση της Σφακτηρίας και τη συνθηκολόγηση των υπερασπιστών του 
Νεόκαστρου, ανάμεσα στους αγωνιστές, οι οποίοι παρέδωσαν τα άρματά τους 

40 Γιώργου Γεωργή, «Η συμβολή της Κύπρου στην επανάσταση του 1821», Περγαμηνή 5 
(2010) 34-35.
41  Νίκου Κονομή, «Το Εικοσιένα και η Κύπρος», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 66 (1991) 131.
42  Για τις επισκέψεις στην Κύπρο ελληνικών πλοίων κατά τη διάρκεια του Αγώνα βλ. Νεοκλή 
Κυριαζή, «Η δράσις του Ελληνικού ναυτικού», Κυπριακά Χρονικά 7 (1930)15-37· Β. Σφυρόερα, 
Ωδίνες και οδύνη μιας Επανάστασης, ό.π., σ. 16-19, 23.
43  Bλ. Γ. Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, ό.π., σ. 97 (για τα ονόματα των 
εθελοντών), σ. 256-258 (για τον συνολικό αριθμό των αντρών του σώματος).
44  Γ. Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, ό.π., σ. 27. Για την κυπριακή καταγωγή 
του Mακριδάκη γίνεται αναφορά σε άλλο σχετικό έγγραφο. Bλ. Ό.π., σ. 22.
45 Ο Φ. Mιχαλόπουλος, «Aγώνες και Δίκαια των Kυπρίων», ό.π., σ. 25, αναφέρει, χωρίς 
τεκμηρίωση, ότι στη μάχη αυτή έπεσαν 130 Κύπριοι αγωνιστές. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός, 
όπως και άλλοι παρόμοιοι, που αναγράφονται σε κείμενα της δεκαετίας του 1950, σε μια 
εποχή έξαρσης του ενωτικού κινήματος, είναι οπωσδήποτε διογκωμένος.
46 Bασίλειου Σφυρόερα, «Συμμετοχή των Kυπρίων εις την Iώνιον Φάλαγγα του 1821», 
Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Kυπρολογικού Συνεδρίου, τ. Γ΄-1, Λευκωσία 1973, σ. 377-383.
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στους πολιορκητές47. Eπίσης, άλλοι έξι καταγράφονται στους καταλόγους 
του Aρχείου της κοινότητας Ύδρας48.

Oπωσδήποτε, ο αριθμός των Kυπρίων αγωνιστών, όποιος και αν είναι 
τελικά, είναι εξαιρετικά μεγάλος, συγκρινόμενος με τον συνολικό ελληνικό 
πληθυσμό του νησιού, που ανερχόταν την περίοδο αυτή στις 40 με 60 
χιλιάδες, περιλαμβανομένων και των γερόντων και των γυναικοπαίδων49, και 
μαρτυρεί την καθολική παρουσία των κατοίκων στο ιστορικό προσκλητήριο 
της εθνικής παλιγγενεσίας. Mια παρουσία που συνεχίστηκε με την ίδια 
θέρμη και στους μεταγενέστερους αγώνες του Eλληνισμού, από την Kρητική 
επάνασταση του 1866, μέχρι τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-4150.

Δημοσιεύτηκε στον τόμο: Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (έκδ.), Πολεμικές 
συγκρούσεις και τόποι καθαγιασμού του απελευθερωτικού Αγώνος κατά την Επανάσταση 
του 1821. Πρακτικά ΣΤ΄ Συνεδρίου, Αθήνα 2018, σ. 331-344.

47  Γ. Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, ό.π., σ. 67.
48 Αντώνιου Λιγνού, Αρχείον της Κοινότητος Ύδρας 1778-1832, τ. 10ος, Πειραιάς 1928, 
σ. 331-332, 335.
49 Την περίοδο του Αγώνα η Κύπρος είχε υποστεί σημαντική πληθυσμιακή αποψίλωση, με 
αποτέλεσμα, το 1825, οι άρρενες Χριστιανοί κάτοικοι, οι οποίοι πλήρωναν κεφαλικό φόρο, 
να ανέρχονται σε μόλις 13,141. Βλ. Theodoros Papadopoullos, Social and Historical data on 
population (1570-1878), Nicosia 1965, σ. 160. Το δε 1831, σύμφωνα με επίσημη οθωμανική 
απογραφή, ο συνολικός πληθυσμός των Χριστιανών αρρένων κατοίκων ήταν 29, 110 άτομα. 
Βλ. Iωάννη Θεοχαρίδη - Andreev Stefan, Tραγωδίας 1821 συνέχεια. Oθωμανική πηγή για την 
Kύπρο, Λευκωσία 1996, σ. 197-198.
50  Για μια συνοπτική παρουσίαση του θέματος βλ. Πέτρου Παπαπολυβίου, «Ο κυπριακός 
εθελοντισμός 1821-1945», στον τόμο: Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-
1959 (έκδ.), Οι Αγώνες πριν τον Αγώνα. Πτυχές από την προετοιμασία οργάνωσης του Αγώνα, 
Λευκωσία 2014, σ. 169-193.
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ΜΑΡΙΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ,  ΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η ελληνική Ιστορία, στη διαχρονική της ροή έχει να επιδείξει αναστήματα 
εξέχοντα, που με την παιδεία, το ήθος της, τις άριστες οικογενειακές 

καταβολές τους, τον ηρωισμό και το θυσιαστικό τους πνεύμα λάμπρυναν τις 
σελίδες της κι’ έγιναν σύμβολα προς μίμηση. Ένα τέτοιο ανάστημα που με την 
μοναδική του παρουσία στον Μακεδονικό Αγώνα σημάδεψε τον ιστορικό χρόνο, 
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υπήρξεν ο Παύλος Μελάς, γνωστός με το ψευδώνυμό του «Μίκης Ζέζας». 
Ο πρωτοπόρος, o εμψυχωτής και ο πρωτομάρτυρας του Μακεδονικού Αγώνα. 

Προερχόμενος από την πατριαρχική οικογένεια των Μελάδων, που 
εργάσθηκαν, διέπρεψαν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και στη Ρωσία, 
διακρινόμενοι μεταξύ των άλλων ευσήμων Ελλήνων της διασποράς, 
διαδραμάτισε όπως και οι έξοχοι πρόγονοί του σημαίνοντα πατριωτικό ρόλο, 
δόξασε την Ελλάδα και το όνομά του ταυτίσθηκε με την χρυσή σελίδα του 
Μακεδονικού Αγώνα. 

Το γενεαλογικό του δένδρο έχει τα επιδείξει ήρωες  στις διάφορες φάσεις 
και μάχες του νεότερου Ελληνισμού, μορφωμένους και καταξιωμένους με 
επιφανείς θέσεις πολιτειακές, συγγραφείς, μεγάλους ευεργέτες και χορηγούς 
σε πολλούς τομείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αγνούς, ανιδιοτελείς, 
ιδεολόγους.

Μέσα σε ένα τέτοιο θερμοκήπιο βλάστησε κι’ ανατράφηκε ο Παύλος 
Μελάς του οποίου η όλη προσωπικότητα και η λαμπρή βιοτροχιά δικαιο-
λογείται από τον βαθύ του πόθο να δοθεί ολόψυχα «εις τον πλησίον και εις 
τον τόπον του». Χαρακτηριστικά τα ίδια του τα λόγια: «Δεν υπάκουσα παρά 
εις μίαν ιδέαν, να φανώ χρήσιμος εις τον πλησίον και εις τον τόπον μου».

Με πίστη βαθιά στο Θεό που σε κάθε ευκαιρία εξεδήλωνε, με αγάπη προς 
την πατρίδα άμετρη, με αφοσίωση στα ιδανικά της φυλής, αποτελεί για όλες 
τις εποχές υπόδειγμα προς μίμησιν. 

Στις 13 Οκτωβρίου 1904 ο Παύλος Μελάς έπεσεν ηρωικώς για την 
πατρίδα. 

Θα γράψει γι’ αυτόν ο Ίων Δραγούμης:

« Ο Μελάς… με τη σπίθα που άναψε στον καθένα, πολλοί που ήταν 
τυφλοί ως τότε, είδαν». 

Κι’ ο Κωστής Παλαμάς παιανίζοντας με την ποιητική του λύρα στίχους 
δωρικούς, θα πει:

« Πλατιά του ονείρου μας η γη κι’ απόμακρη.
Και γέρνεις εκεί και σβεις γοργά.

Ιερή στιγμή. 
Σαν πιο πλατιά τη δείχνεις, και τη φέρνεις σαν πιο κοντά».
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ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
Ο ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 

ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Στην πλυμμυρίδα των γεγονότων που σημειώνονται στις σελίδες της 
Ελληνικής Ιστορίας, δεν θα πρέπει ασφαλώς να παραβλέψουμε την μεγάλη 
μορφή ιστορική μνήμη του γενναίου ανθυπολοχαγού του πυροβολικού, 
Παύλου Μελά, του πρωτοπόρου Μακεδονομάχου, του εμψυχωτή και του 
συμβόλου του Μακεδονικού Αγώνα, του περίφημου με το ψευδώνυμό του, 
«Μίκης Ζέζας1».

Δεν είναι τυχαίοι οι στίχοι του Ζαχαρία Παπαντωνίου για τον ηρωικό του 
θάνατο (12 Οκτωβρίου 1904): «καλύτερα οδηγεί ένα καντήλι τάφου, που ο 
σκοτωμένος άναψε και μας ακαρτερεί».

Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904 – 1908) υπήρξεν η ένοπλη αντίδραση των 
Ελλήνων στη βουλγαρική προσπάθεια για επικράτηση στη Μακεδονία. Ο 
αγώνας για την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τους Τούρκους κατέληξε 
στο τέλος του 19ου αιώνα σε αγώνα κατά των Βουλγάρων που θέλησαν να 
επικρατήσουν αρχικά με προπαγάνδα και προσηλυτισμό και αργότερα με τη 
βία2.

Πριν δούμε τη φωτεινή βιοτροχιά του Παύλου Μελά, μία σύντομη 
αναφορά στην οικογένεια Μελά θα μας πείσει για τον σοβαρό πατριωτικό 
ρόλο που διαδραμάτισε στη ροή του χρόνου.

Την ιστορική αυτή οικογένεια τη βρίσκουμε πριν από την άλωση, σαν 
μια από τις δυνατότερες στρατιωτικές οικογένειες της Κωνσταντινουπόλεως. 
Ανήκει στους «Κεφαλάδες» όπως ονομάζονται στο Βυζάντιο οι ισχυρές 
στρατιωτικές και πολιτικές οικογένειες της αυτοκρατορίας3.

Το επώνυμο Μελάς δεν ήταν το αρχικό της οικογένειας. Μια παράδοση 
αναφέρει ότι παλαιότερα λέγονταν Στρατηγόπουλοι. Αργότερα επικράτησε 

1 Βλ. σχετικά, πρόχειρη βιβλιογραφία, Ναταλίας Μελά, Παύλος Μελάς, Αθήνα 1964 και 
Ιωάννη Νοτάρη, Παύλος Μελάς, Θεσσαλονίκη 1955.
2  Βλ. Ι.Κ.Μαζαράκη – Αινιάνα, Μακεδονικός Αγώνας, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, χ.χ., χ.α.σ.
3 Βλ. σχετικά, Μαραβελέα, Παύλος Μελάς, η ζωή, η δράση και ο δοξασμένος θάνατος του 
Πρωτομάρτυρος της Μακεδονικής ελευθερίας, Θεσσαλονίκη 1959, σελ. 11. (Την παρουσίαση 
των βιογραφικών  της οικογένειας Μελά οφείλουμε στο έργο αυτό του Γ.Α.Μαραβελέα).
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στην οικογένεια το επώνυμο Μελανιάς, για το χαρακτηριστικό μελαψό χρώμα 
του προσώπου, που διατηρήθηκε στα μέλη της μέχρι τον ήρωά μας.

Το Μελανιάς έγινε με το πέρασμα των αιώνων για συντομία, Μελάς.

Με την κατάλυση της ελληνικής αυτοκρατορίας του Βυζαντίου εγκα-
θίστανται οι Μελάδες αρχικά στην Πογδόριανη της Ηπείρου κι’ αργότερα στα 
Γιάννενα, όπου κατοικούσε με άλλες αρχοντικές οικογένειες στο περίφημο 
κάστρο της πόλεως ως το 16124.

Το Σεπτέμβρη του χρόνου αυτού παίρνουν μέρος στην επανάσταση του 
επισκόπου Τρίκκης, όπως λεγόταν τότε η Επισκοπή Τρικάλων, Διονυσίου 
του Σκυλοσόφου. Ύστερα από τις σφαγές των Τούρκων και τα καταπιεστικά 
μέτρα τους και μετά την κατάπνιξη της επαναστάσεως αυτής, πολλές από 
τις ελληνικές οικογένειες των Ιωαννίνων τούρκεψαν για να γλυτώσουν. 
Όσες έμειναν πιστές στη χριστιανική θρησκεία – ανάμεσα στις οποίες και 
η οικογένεια Μελά – έχασαν τις περιουσίες τους και υποχρεώθηκαν να 
εκπατρισθούν.

Από την πολυάριθμη αυτή οικογένεια αναδύθηκε και βρήκε στο κλαρί, 
στα 1640 περίπου ο περίφημος αρματολός, καπετάν Γιάννος Μελάς, που 
ανέπτυξε μεγάλη δράση στην Ήπειρο, όπως μαρτυρεί και το δημοτικό 
τραγούδι «εβγήκε ο Γιάννος στα βουνά…» μέχρι που, ύστερα από μερικά 
χρόνια βρήκε ηρωικό θάνατο πολεμώντας τους Τούρκους. Οι υπόλοιποι 
Μελάδες χωρίστηκαν σε δύο κλάδους και ξενιτεύτηκαν στη Μόσχα και 
την Αυστρία. Ο κλάδος της Αυστρίας ακολούθησε κι’ εκεί τη στρατιωτική 
παράδοση της οικογενείας και πολλά μέλη του ανέβηκαν σε μεγάλα αξιώματα. 
Ο Μιχαήλ Μελάς έφθασε το 1794 το βαθμό του στρατάρχη και τιμήθηκε από 
τον αυτοκράτορα Φρειδερίκο με τον τίτλο του βαρώνου. Ο βαρώνος Μιχαήλ 
Φρειδερίκος – Βενέδικτος Μελάς ανέπτυξε σημαντική δράση στους αγώνες 
κατά του Ναπολέοντα. Ήταν διοικητής των αυστροουγγρικών στρατευμάτων 
στην περίφημη μάχη του Μαρέγκο. Πέθανε στη Βοημία το 1806. Ποτέ δε 
λησμόνησε την ελληνική καταγωγή του και την ιδιαίτερή του πατρίδα. Μετά 
το θάνατό του βρέθηκε Χάρτης της Ηπείρου που είχε συνταχθεί από τον ίδιο5.

4  Βλ. ο.π.
5  Βλ. ο.π., σελ. 12
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Οι Μελάδες της Ρωσίας διέπρεψαν στο εμπόριο των γουναρικών, 
συγκέντρωσαν μεγάλη περιουσία κι’ έφθασαν σε μεγάλη οικονομική ακμή. 
Προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στη ρωσική αυτοκρατορία, για τις οποίες 
τους απένειμε τίτλους ευγενείας η Αικατερίνη η Μεγάλη. Παρά τον πλούτο και 
τη δόξα τους ποτέ δε λησμόνησαν τη φτωχή και υποδουλωμένη πατρίδα τους. 
Διέθεταν τεράστια ποσά για κοινωφελείς σκοπούς σ’ ολόκληρη την Ήπειρο 
και ιδιαίτερα στα Γιάννενα. Ακόμα και σήμερα μεταξύ Σουλίου και Ιωαννίνων 
σώζονται αρκετές βρύσες με την ονομασία «οι βρύσες του Μελά». Εξάλλου 
οι Μελάδες φέρουν στα Γιάννενα τον τιμητικό τίτλο του «ελευθέτου», που 
δινόταν σ’ όσους διέθεταν μεγάλα ποσά για αγαθοεργίες.

Ο κλάδος όμως των Μελάδων της Πόλης κατέχει το προβάδισμα σε 
αγαθοεργίες, σε οικονομικές και ανθρώπινες θυσίες. Δημιουργήθηκε από τον 
Λέοντα Μελά, που κατέβηκε από την Ρωσία στην Πόλη, για να διεκδικήσει 
την απόδοση της περιουσίας των Ιωαννίνων από τους Τούρκους. Έμεινε 
εκεί, ασχολήθηκε με το εμπόριο και απόκτησε μεγάλη φήμη και πλούτο. 
Έστελνε στα Γιάννενα τεράστια ποσά για τους φτωχούς, τους φυλακισμένους 
και τα νοσοκομεία. Κι’ από τα τέλη του 18ου αιώνα πήρε σημαντική θέση 
στη φαναριώτικη αριστοκρατία. Στην προεπαναστατική εποχή και κατά 
την περίοδο του Αγώνα, βρίσκουμε πολλούς Μελάδες από τον κλάδο της 
Πόλης στο προσκήνιο. Ο γιος του ιδρυτή του κλάδου Γεώργιος Μελάς 
(1785 – 1856) υπήρξε από τα δραστηριότερα μέλη της Φιλικής Εταιρείας, 
στενός συνεργάτης του Εμμανουήλ Ξάνθου. Ο ίδιος είχε μυήσει όλους τους 
συνεργάτες και υπαλλήλους του και είχε μεταβάλλει το σπίτι του σε αποθήκη 
όπλων για τον Αγώνα6. Στους διωγμούς που ακολούθησαν τον απαγχονισμό 
του εθνομάρτυρος Γρηγορίου του Ε΄ κινδύνευσε να συλληφθεί από τους 
Τούρκους. Κατόρθωσε να ξεφύγει στη Ρωσία με τα τέσσερα παιδιά του. 
Οι Τούρκοι λεηλάτησαν τα καταστήματά του και δήμευσαν την τεράστια 
περιουσία του. Ο ίδιος έφθασε στην Οδησσό, κρυμμένος στο αμπάρι ενός 
πλοίου κι’ έζησε πάμπτωχος πουλώντας μερικά κοσμήματα της γυναίκας του, 
που μπόρεσε να διασώσει. Ήλθε στην Ελλάδα επί Καποδίστρια και υπηρέτησε 
σε διάφορες διοικητικές θέσεις μέχρι το 1839, οπότε ξαναγύρισε στην Πόλη 
και ασχολήθηκε πάλι με το εμπόριο7.

6  Βλ. ο.π., σελ. 12 και 13
7  Βλ. ο.π., σελ. 14

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ



352 ΜΑΡΙΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ

Ο νεότερος αδελφός του Ιωάννη (1789 – 1834) ήταν εγκατεστημένος 
στα Γιάννενα. Μετά τη μεγάλη πυρκαϊά που ξέσπασε εκεί στις 25 Αυγούστου 
του 1820, έφυγε με το Μάρκο Μπότσαρη, αδελφό της μητέρας του, για το 
Σούλι και από εκεί πήγε στην Κέρκυρα. Διωγμένος από το γνωστό για το 
μισελληνισμό του Άγγλο αρμοστή Μαίτλαντ, πήγε στην Ιταλία παίρνοντας 
μαζί και την οικογένεια του θείου του. Με την έκρηξη της Ελληνικής 
Επανάστασης ξαναγύρισε στην Ελλάδα και πολέμησε με το Μάρκο 
Μπότσαρη. Μετά το θάνατο του θείου του ακολούθησε τον Καραϊσκάκη. 
Πήρε μέρος στην ηρωική αντίσταση του Μεσολογγίου. Στη θρυλική έξοδο 
σώθηκε ως εκ θαύματος, περνώντας τη λίμνη με τα πόδια. Σημαντικές 
υπηρεσίες προσέφερε κατόπιν ως «Τοποτηρητής του Γενικού Φροντιστηρίου» 
στη συγκέντρωση των προσόδων της Ανατολικής Ελλάδας. Στη θέση αυτή 
τον διόρισε ο αρχιστράτηγος Ριχάρδος Τζώρτζ.

Είναι χαρακτηριστικά της ακεραιότητας του Ιωάννη Μελά, όσα εύφημα 
έγραψε γι’ αυτόν ο Τζώρτζ, κατά την ανάθεση σ’ αυτόν μιας τόσο σπουδαίας 
θέσης: «Σας επιφορτίζω», του έγραφε, «αυτό το επάγγελμα, διότι είμαι 
πεπεισμένος δια την τιμιότητα του χαρακτήρος σας, τον ζήλον και τον 
πατριωτισμόν σας…». Κι’ η τιμητική αυτή επιλογή δείχνει την εκτίμηση και 
εμπιστοσύνη που έτρεφε η Διοίκηση στο πρόσωπό του. Επί Καποδίστρια 
υπηρέτησε και ως διοικητής Ναυπάκτου, Πατρών και Βοστίτσας και επί 
Όθωνος ως έπαρχος Γυθείου. Ο νεότερος αδελφός του Ιωάννη, Παύλος 
(1789 – 1826) υπήρξεν περισσότερον ενθουσιώδης και φλογερός πατριώτης8. 
Σε πολύ νεαρή ηλικία μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και με τις πρώτες ειδήσεις 
κατέβηκε στην επαναστατημένη Ελλάδα για το μεγάλο ξεσηκωμό. Πήρε 
μέρος σ’ όλες τις μάχες που έδωσε το Σώμα του θρυλικού θείου του, Μάρκου 
Μπότσαρη, και μετά το θάνατό του, τον βρίσκουμε με τον Καραϊσκάκη. 

Πολέμησε και στο Μεσσολόγγι όπου βρήκε τελικά ένδοξο τέλος κατά 
την πολυθρύλητη έξοδο.

Ο πατέρας του πρωτομάρτυρα του Μακεδονικού Αγώνα, Μιχαήλ Μελάς, 
διάλεξε να δώσει στον πρωτότοκο γιο του το όνομα του δοξασμένου 
προγόνου του, λες και προαισθανόταν ότι κι’ αυτός θα είχε την ίδια μοίρα 
στην ιστορία του αγώνα και της θυσίας για την πατρίδα.

8  Βλ. ο.π., σελ. 15
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Αυτή τη φωτεινή βιοτροχιά διέγραψε η ιστορική οικογένεια Μελά από 
την εμφάνισή της στο προσκήνιο της ιστορίας μέχρι την Επανάσταση του 
18219.

Η οικογένεια όμως δεν υστέρησε και μετά τη δημιουργία του μικρού 
ελληνικού κράτους. Πάντοτε πρωτοπόρος σε κάθε εκδήλωση εθνικής, 
πολιτικής και κοινωνικής δράσης. Κι’ ο Λέων Μελάς, γιος του Γεωργίου 
(1812 – 1879) σπούδασε Νομικά στην Ιόνιο Ακαδημία και μετά συνέχισε 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Το 1833 ήλθε στην Ελλάδα και 
το 1835 διορίσθηκε εισαγγελέας στη Σύρο, σε ηλικία 23 ετών. Έγινε στη 
συνέχεια αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και σε ηλικία μόλις 26 ετών 
Καθηγητής του Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε ηλικία 29 
ετών αναλαμβάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον επόμενο χρόνο τον 
βρίσκουμε Υπουργό Δικαιοσύνης και Παιδείας10. Το 1845 αποσύρεται στο 
Λονδίνο. Ασχολείται με το εμπόριο και επιδίδεται στη συγγραφή έργων 
σχετικών με τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας. Είναι ο συγγραφέας του 
περίφημου «Γεροστάθη», με τις διηγήσεις του οποίου γαλουχήθηκαν γενεές 
ολόκληρες κι’ είχε το βιβλίο αυτό τη μεγαλύτερη κυκλοφορία από όλα τα 
βιβλία της εποχής τους11.

Όταν ο Λέων Μελάς ξαναγύρησε στην Ελλάδα εξελέγη Πρόεδρος της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το 1863 ανεξάρτητος βουλευτής και το 1866 
ανέλαβε την προεδρία της Επιτροπής ενίσχυσης του κρητικού αγώνα. 
Συνέβαλε τα μέγιστα στον αγώνα της ηρωικής Μεγαλονήσου.

Νεότερος αδελφός του Λέοντος, ο Κωνσταντίνος Μελάς (1814 – 1905), 
γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ακολούθησε το δικαστικό κλάδο, έγινε 
εφέτης, έγραψε σύγγραμα εμπορικού δικαίου και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε 
στη Μασσαλία, όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο. Κληροδότησε στο 
ελληνικό δημόσιο το μέγαρό του στο οποίο ακόμη στεγάζεται το Ελληνικό 
Προξενείο. Ο πρωτότοκος γιος του Γεωργίου Μελά, Βασίλειος (1819 – 
1884), εγκατεστημένος από πολύ νεαρή ηλικία, στο Λονδίνο, ασχολήθηκε με 
το εμπόριο. Παρά την υπερβολική αγάπη του για τα γράμματα, ασχολείται 

9   Βλ. ο.π., σελ. 15
10  Βλ. ο.π.
11  Βλ. ο.π., σελ. 16
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τις ελεύθερες ώρες του με τη ποίηση12. Τον πλούτο που αποκτά από τις 
επιχειρήσεις του, διαθέτει, κατά το παράδειγμα του αδελφού του, για 
εθνικούς και κοινωνικούς σκοπούς, ιδιαίτερα για τη μόρφωση της νεολαίας. 
Γι’ αυτό κληροδοτεί ολόκληρη την τεράστια περιουσία του για την ανέγερση 
σχολείων στην ελεύθερη πατρίδα και στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού. 
Κληροδοτεί επίσης το εισόδημα από το τεράστιο και μεγαλοπρεπές μέγαρό 
του στην Αθήνα, όπου σήμερα είναι εγκατεστημένο το κεντρικό ταχυδρομείο, 
για την ίδρυση και συντήρηση σχολείων στις ελληνικές επαρχίες, για την 
χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές που διακρίνονταν στις σπουδές τους ή 
για πράξεις αλτρουισμού και αυτοθυσίας, θέλοντας έτσι να οδηγήσει τη 
νεολαία σε άμιλλα για μάθηση και ενάρετες πράξεις. Από το κληροδότημα 
του Βασιλείου Μελά χτίστηκαν 120 σχολεία στις ελληνικές επαρχίες και 
τις παροικίες του εξωτερικού κι’ ακόμη δόθηκαν υποτροφίες, ή βραβεία σε 
πολλές εκατοντάδες νέους13. Τέλος, ο νεότερος αδελφός, Μιχαήλ (1833 
– 1897), γεννήθηκε στη Σύρο όπου έμεινε ο πατέρας του, πρόεδρος τότε 
του εμποροδικείου. Σπούδασε νομικά στο Παρίσι κι’ ασχολήθηκε κατόπιν, 
όπως και οι αδελφοί του, με το εμπόριο, έχοντας παράλληλα κλίση στην 
καλλιτεχνία, γεγονός που τον ώθησε στην κατάρτιση της συλλογής έργων, 
των μεγαλύτερων ζωγράφων της εποχής του. Για τις εξαίρετες γνώσεις του 
γύρω από την τέχνη, ο καλλιτεχνικός Σύλλογος της Μασσαλίας τον εξέλεξε 
πολλές φορές πρόεδρό του14.

Σχημάτισε τεράστια περιουσία από τις εμπορικές του επιχειρήσεις στη 
Ρωσία και Μασσαλία, την οποία εδαπάνησε για εθνικούς και κοινωνικούς 
σκοπούς, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση. Εγκαταστάθηκε στην 
Ελλάδα οριστικά το 1876 και από τότε μέχρι το θάνατό του πρωτοστάτησε σε 
κάθε εθνική κίνηση15.

Έγινε Πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας. Με τη διαθήκη του άφησε 
σημαντικό μέρος της περιουσίας του για τη συντήρηση σχολείων κι’ ένα 
μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης του δώρισε στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στη 

12  Βλ. ο.π.
13  Βλ. ο.π., σελ. 17
14  Βλ. ο.π.
15  Βλ. ο.π.
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Βιβλιοθήκη της Βουλής. Αυτός ο εξαίρετος Έλληνας και πατριώτης υπήρξεν ο 
πατέρας του Παύλου Μελά16.

Στις 20 Μαρτίου του 1870 γεννιέται στ’ αρχοντικό του Μιχαήλ Μελά στη 
Μασσαλία ο Παύλος. Είναι το πρώτο παιδί που αποκτά με την Ελένη, κόρη 
του γνωστού Κεφαλλονίτη μεγαλεμπόρου, Βουτσινά.

Αξίωση του Μιχαήλ Μελά, να βαπτίσουν το παιδί και να του δώσουν 
το όνομα Παύλος, στο όνομα ενός αδελφού του πατέρα του, που έπεσε στη 
θρυλική έξοδο του Μεσσολογγίου. Ποιος θα τους το έλεγε, ότι μεγαλώνοντας 
θα έδινε κι’ αυτός τη ζωή του πολεμώντας για την πατρίδα; Τα χρόνια κυλούν 
και συνεχώς γεννιούνται αγόρια στην οικογένεια, που πλημμυρίζουν το 
αρχοτικό17. Δύο χρόνια ύστερα από τον Παύλο γεννιέται ο Λέων, στα 1874 ο 
Γεώργιος και τον επόμενο χρόνο ο Κωσταντίνος.

Ο Μιχαήλ Μελάς είναι πολύ καλά αποκαταστημένος στη Μασσαλία. 
Έχει τεράστιες επιχειρήσεις, διαθέτει μεγάλο πλούτο και οι γνωριμίες του τού 
δίνουν ξεχωριστή θέση στην καλή κοινωνία της γαλλικής μεγαλουπόλεως. 
Όμως τον τρώει η νοσταλγία και παίρνει τη μεγάλη απόφαση να επιστρέψει 
στην Αθήνα με την οικογένειά του. Χτίζει ένα ωραίο ξενοδοχείο στην Κηφισιά 
και αγοράζει ένα μεγάλο σπίτι στην οδό Πανεπιστημίου για την οικογένειά 
του. Είναι το κτήριο εκείνο που στεγάζει σήμερα την Αθηναϊκή Λέσχη18.

Σ’ αυτό το αρχοντικό μεγαλώνει ο Παύλος, που συνηθίζει να πηγαίνει 
για περίπατο στο βασιλικό κήπο και εκεί να παίζει με τους συνομηλίκους 
του τους Αρματολούς και Κλέφτες, που είναι το αγαπημένο του παιγνίδι. 
Τα χαμόκλαδα, τα βράχια κι’ η σπηλιά του κήπου είναι τα λημέρια τους. 
Αγαπημένο ανάγνωσμα του Παύλου είναι ο Γεροστάθης, που τον έχει γράψει 
ο θείος του Λέων, μεγαλύτερος αδελφός του πατέρα του. Εμπνέεται από τις 
διηγήσεις του για τον αγώνα του ’21 και συγχρόνως παρακολουθεί κρυφά την 
εθνική δράση του πατέρα του για την επανάσταση της Κρήτης. Συγκινείται 
βλέποντας τα αραδιασμένα τουφέκια στο υπόγειο του σπιτιού τους για 
τον εθνικό αυτό σκοπό19. Τον Παύλο τον συγκινούν οι εθνικές γιορτές, τα 

16  Βλ. ο.π., σελ. 18
17  Βλ. ο.π., σελ. 20
18  Βλ. ο.π., σελ. 21
19  Βλ. ο.π.
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εθνικά θέματα. Και βάζει υψηλούς στόχους και ιδανικά να υπηρετήσει στη 
ζωή του. Εκπαιδεύθηκε με τα διδάγματα της ελληνοχριστιανικής παιδείας 
και παράδοσης και έταξε ως σκοπό του την πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας, 
με απώτερο σκοπό την απελευθέρωση των υπό δουλείαν ελληνικών εδαφών 
και την εθνική ολοκλήρωση20. Το 1886 εισήχθη στην Σχολή Ευελπίδων από 
την οποίαν απεφοίτησεν το 1891, ως ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού. 
«Εκλέγων το στάδιο αυτό», γράφει στο ημερολόγιό του, «δεν υπήκουσα παρά 
εις μίαν ιδέαν να φανώ χρήσιμος εις τον πλησίον και εις τον τόπον μου… 
Αυτή είναι όλη μου η φιλοδοξία και όπως κάθε καλός στρατιώτης, θέλω, 
να υπηρετήσω την πατρίδα μου και δι’ αυτήν να αποθάνω…»21. Ο πατέρας 
του αποχαιρετώντας τον, προκειμένου ο Παύλος να φοιτήσει στη Σχολή 
Ευελπίδων, η οποία τότε ήταν στον Πειραιά, σ’ ένα παλιό κτιριακο συγκρότημα 
του Στρατού τον συμβουλεύει: «Φρόνιμα, Παύλο, χωρίς φούριες, πειθαρχία 
και υποταγή στο καθήκον. Ακούς; Έτσι μόνο θα πάρουμε τα Γιάννενα». Κι’ 
ο Παύλος ασπάζεται με κατάνυξη το χέρι των γονιών του, κι’ η μητέρα τον 
σφίγγει στην αγκαλιά της και του εύχεται: «Ο Θεός μαζί σου, γιέ μου». Ως την 
εξώπορτα συνοδεύουν τον Παύλο και τ’ αδέλφια του συγκινημένα. Όλοι στο 
αρχοντικό αισθάνονται, ότι κάτι μεγάλο γεννιόταν την ημέρα εκείνη22. Η ζωή 
στη Σχολή αυστηρά πειθαρχημένη με γυμνάσια και μελέτη. Γράφει με δέος 
στον πατέρα του λίγες ημέρες μετά την είσοδό του στη Σχολή και μετά την 
ορκωμοσία του, την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 1886.

«Σεβαστέ μου πατέρα

…Προχθές το πρωί έδωσα τον νενομισμένον όρκο… Σας βεβαιώ ότι 
ωρκίσθην έχων πλήρη συνείδησιν των υπό του όρκου επιβαλλομένων 
καθηκόντων, σταθεράν δε απόφασιν να τα εκτελέσω. Δια τούτο και εκ βάθους 
της καρδίας μου ωρκίσθην υπακοήν εις τους νόμους της Πατρίδος, σέβας, πίστιν 
και αφοσίωσιν εις τον βασιλέα μου, και ότι θέλω υπερασπίσει μέχρι τελευταίας 
πνοής την σημαίαν και την Πατρίδα…

Πριν τελειώσω την επιστολήν μου σας παρακαλώ, Σεβαστέ μου πατέρα, να 

20  Βλ. Ιωάννην Αθανασόπουλον, Παύλος Μελάς, ο πρωτομάρτυς του Μακεδονικού Αγώνος, 
Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2004, Αθήνα 2004, σελ. 6
21  Βλ. Γ.Α.Μαραβελέα, ο.π., σελ. 24
22  Βλ. ο.π., σελ. 25
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μ’ ευχηθείτε, όπως ο Θεός με βοηθήσει να τηρήσω εντίμως τον όρκον μου, μέχρι 
τελευταίας στιγμής της ζωής μου.

            Μετά σεβασμού ασπάζομαι
   την δεξιά σας και μένω ευπειθέστατος υιός σας
                Παύλος Μελάς»23.

 

Τα πέντε χρόνια της φοίτησής του στη Σχολή περνούν. Έρχεται η ώρα να 
παραδώσει τον οπλισμό του και να αποφοιτήσει. Βγαίνει τον Αύγουστο του 
1891 ανθυπολοχαγός του πυροβολικού. Το 1892 νυμφεύθηκε την Ναταλίαν 
θυγατέρα Στεφάνου Δραγούμη, η οποία του στάθηκε ως πολύτιμη συνεργάτης 
του.

Ο Παύλος Μελάς (Μασσαλία 1870 – Σιάτιστα (σημ. Μελάς) Καστοριάς, 
1904), υπήρξεν ο πρωτοπόρος μακεδονομάχος, ο εμψυχωτής και το σύμβολο 
του Μακεδονικού Αγώνα24 και διέπρεψε με το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας, τα 
ονόματα των δύο παιδιών του.

Ο αγώνας για την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τους Τούρκους 
κατέληξε στο τέλος του 19ου αιώνα σε αγώνα κατά των Βουλγάρων που 
θέλησαν να επικρατήσουν, αρχικά με προπαγάνδα και προσηλυτισμό και με 
τη βία αργότερα.

Τα ελληνικά αντάρτικα σώματα κάτω από τη διοίκηση αξιωματικών και 
εντοπίων αρχηγών με εθελοντές από όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδας και τον 
αλύτρωτο ελληνισμό έκαναν τον πληθυσμό της Μακεδονίας ν’ αναθαρρήσει 
και να αντισταθεί στις ένοπλες και καλά οργανωμένες βουλγαρικές ομάδες 
κομιτατζήδων που τον τρομοκρατούσαν25. Για την άμυνα του ελληνισμού της 
Μακεδονίας συνεργάστηκαν πανελλήνιες οργανώσεις και τοπικές εθνικές 
επιτροπές. Το συντονισμό του αγώνα ανέλαβαν το Προξενείο Θεσσαλονίκης 
και τα άλλα προξενεία της Μακεδονίας. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν η Μεγάλη 
Ορθόδοξη Εκκλησία με τις Μητροπόλεις της και οι Ελληνικές Κοινότητες 

23  Βλ. ο.π., σελ. 27
24  Βλ. Ι.Κ.Μαζαράκης – Αινίαν, Ο Μακεδονικός Αγώνας, Αθήνα, χ.κ., χ.σ., έκδοση Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος.
25  Βλ. ο.π.
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με τα Σχολεία τους, προκειμένου να διασφαλισθεί η ελληνικότητα της 
Μακεδονίας.

Ο Μακεδονικός Αγώνας είχεν ως αποτέλεσμα να αναχαιτισθεί η βουλ- 
γαρική απειλή και έτσι προετοιμάσθηκε η απελευθέρωση της Μακεδονίας, 
που ολοκληρώθηκε με τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912 – 1913).

Ως γνωστόν, η Μακεδονία αποτελούσε τμήμα της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας κι’ ήταν χωρισμένη σε τρία βιλαέτια: της Θεσσαλονίκης, του 
Μοναστηρίου και τμήμα του Κοσσυφοπεδίου. Σ’ αυτό το γεωγραφικό χώρο, 
επί αιώνες ύστερα από πληθυσμιακές μετακινήσεις και εγκαταστάσεις 
συμβιούσαν Έλληνες, Τούρκοι και Βούλγαροι, κάτω από την οθωμανική 
κυριαρχία! Από το 1872, ύστερα από το Σχίσμα, οι Τούρκοι έδωσαν το 
δικαίωμα στη βουλγαρική εξαρχία να επεκταθεί σε αρκετά μεγάλη περιοχή. 
Βούλγαροι παπάδες και δάσκαλοι τοποθετούνται σε κάθε χωριό και τα αστικά 
κέντρα της Μακεδονίας και αρχίζει συστηματικά η διάδοση της βουλγαρικής 
εθνικής ιδέας. Ύστερα από την αποτυχία για τη δημιουργία της μεγάλης 
Βουλγαρίας του Αγίου Στεφάνου το 1878, η Εξαρχία πολλαπλασιάζει τις 
ενέργειές της για τον εκβουλγαρισμό της Μακεδονίας. Άλλοτε με κηρύγματα 
και προσηλυτισμό, άλλοτε χρησιμοποιώντας βία, αναγκάζουν τις κοινότητες 
να προσχωρίσουν στη νέα βουλγαρική εθνική θρησκεία. Λεηλατούνται 
εκκλησίες και δολοφονούνται ιερείς και τα σπίτια τους καίγονται.

Παρόλα αυτά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Μακεδονίας 
παρέμεινε πιστό στο Πατριαρχείο και στον Ελληνισμό, ανεξάρτητα από τη 
γλώσσα που μιλούσε και τη βία που υπέστη από τις ένοπλες δυνάμεις των 
κομιτατζήδων.

Ευτυχώς, από τις αρχές του 1900 βρίσκεται στον Πατριαρχικό θρόνο 
της Κωνσταντινουπόλεως ο φωτισμένος Πατριάρχης, Ιωακείμ Γ΄, ο οποίος 
τοποθετεί στη Μακεδονία νέους, μορφωμένους, δραστήριους, ικανούς 
ιεράρχες. Τον Γερμανό Καραβαγγέλη στην Καστοριά, τον Ιωακείμ Φορόπουλο 
στο Μοναστήρι, τον Στέφανο Δανιηλίδη στα Βοδενά, τον Χρυσόστομο 
Καλαφάτη στη Δράμα, τον έπειτα εθνομάρτυρα Σμύρνης26.

Όταν υπήρχαν ελληνικά σχολεία στη Μακεδονία στάθηκαν η καλύτερη 

26  Βλ. ο.π.
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απόδειξη της εθνογραφικής σύστασης του πληθυσμού και ποτέ δεν 
αμφισβητήθηκαν. Εκεί όπου υπήρχαν πυκνά ελληνικά σχολεία, ο ελληνισμός 
ήταν ισχυρότατος.

Στα βόρεια υπερίσχυαν τα βουλγαρικά σχολεία ενώ τα ελληνικά είχαν 
απόλυτη υπεροχή στα νότια. Γύρω στα 1900 υπήρχαν πάνω από 1000 ελληνικά 
σχολεία στη Μακεδονία με περισσότερους από 70.000 μαθητές, ενώ στην ίδια 
εποχή τα βουλγαρικά δεν υπερέβαιναν τα 500 σε σύνολο, 18.000 μαθητές στα 
τρία βιλαέτια, Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Κοσσόβου27.

Ο Στέφανος Δραγούμης είχε τότε αναλάβει την πρωτοβουλία δημιουργίας 
κίνησης στη Μακεδονία εναντίον των Βουλγάρων28. Ο σύνδεσμος του 
Παύλου Μελά με την οικογένεια Δραγούμη αποδείχθηκε καθοριστικός για 
την περαιτέρω πορεία του.

Καθώς ο ίδιος ανδρώθηκε σε περιβάλλον με έντονο πατριωτικό παλμό, 
δέχθηκε αμέσως την επίδρασή του, η οποία τον οδήγησε στην αμετάκλητη 
απόφαση να αφιερώσει τη ζωή του για τη λύτρωση του Ελληνισμού της 
Μακεδονίας από τον άμεσον και σοβαρόν κίνδυνον του εκσλαβισμού, τον 
οποίον διέτρεχε29. Θα γράψει ο Πάυλος Μελάς το Σάββατο 21 Αυγούστου 
1904: «Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλην μου την ψυχήν και με την 
ιδέαν ότι είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω. Είχα και έχω ακράδαντον 
την πεποίθησιν ότι δυνάμεθα να εργασθώμεν εν Μακεδονία και να σώσωμεν 
πολλά…»30. Λόγια προφητικά. Ο Μελάς κινήθηκε προς κάθε κατεύθυνση για 
να διαφωτίσει την κυβέρνηση και την κοινή γνώμη για την κατάσταση στη 
Μακεδονία και για την ανάγκη δημιουργίας ένοπλης τοπικής αντίδρασης. 
Μετά την τοποθέτηση του Ίωνα Δραγούμη ως υποπροξένου στο Ελληνικό 
Προξενείο του Μοναστηριού (Νοέμβριος 1902) και την σύσταση από εκείνον 
της μυστικής αμυντικής οργάνωσης «Μακεδονική Άμυνα» και τις έντονες 
εκκλήσεις του Γερμανού Καραβαγγέλη για ενισχύσεις από την Ελλάδα 
και την σχεδόν ταυτόχρονη συγκρότηση του «Μακεδονικού Κομιτάτου» 
της Αθήνας, ο Μελάς μερίμνησε μαζί με τον Κωνσταντίνο Μαζαράκη και 

27  Βλ. ο.π.
28  Βλ. Ιωάννη Φ. Αθανασόπουλο, Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος 2004, ο.π., σελ. ια΄.
29  Βλ. ο.π., σελ. ια΄.
30  Βλ. Ημερολόγιον 2004, έκδοση – αφιέρωμα μνήμης Πολεμικού Μουσείου.
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άλλους να σταλούν (Ιούλιο 1903) στη Δυτική Μακεδονία όπλα και οι δέκα 
πρώτοι Κρητικοί Μακεδονομάχοι (Λαμπρινός, Βρανάς, Γεώργιος Δικώνυμος, 
Ευθύμιος Καούδης κ.α.). Ο Παύλος Μελάς αγνός ιδεολόγος, ευαίσθητος 
πατριώτης, οραματιστής, έγραφε: «Που και που κανένα δάκρυ˙ κι’ έπειτα 
μια Μεγάλη Ιδέα˙ κι’ έτσι στεγνώνει το δάκρυ». 

Στην Αθήνα είχαν συγκροτηθεί παράλληλα διάφορες οργανώσεις για 
την άμυνα του ελληνισμού της Μακεδονίας. Τέτοιες οργανώσεις ήταν ο 
«Κεντρικός Μακεδονικός Σύλλογος» των αδελφών Γερογιάννη, η εταιρεία 
«Ο Ελληνισμός» με πρόεδρο τον Νεοκλή Καζάζη, ένας μακεδονικός όμιλος 
με τον Στ. Δραγούμη και τον Μιχ. Μελά και η «Επίκουρος των Μακεδόνων 
Επιτροπή31.

Τέλος, τον Μάιο του 1904, συγκροτήθηκε το «Μακεδονικό Κομιτάτο» 
με πρόεδρο το Δημ. Καλαποθάκη, διευθυντή της Εφημερίδος «Εμπρός», ενώ 
η κυβέρνηση Θεοτόκη άρχισε να προσανατολίζεται σε μια πιο ενεργητική 
στάση στη Μακεδονία με την τοποθέτηση του Λάμπρου Κορομηλά ως 
Γενικού στη Θεσσαλονίκη άρχισε η συστηματική οργάνωση για την άμυνα 
του Ελληνισμού και το Γενικό Προξενείο έγινε κέντρο του αγώνα.  Για την 
επιτυχία του σκοπού ο Κορομηλάς ζήτησε να τοποθετηθούν με ψευδώνυμο, 
ως υπάλληλοι του Προξενείου, επίλεκτοι αξιωματικοί που άρχισαν να 
μελετούν και να οργανώνουν τον τόπο κατά διαμερίσματα. Συγχρόνως άλλοι 
αξιωματικοί, εγκαταστάθηκαν σε διάφορα κέντρα ως πράκτορες, δάσκαλοι, 
έμποροι και ιατροί32.

Συγκινεί ο παραινετικός λόγος του γυναικαδέλφου του Παύλου Μελά, 
Ίωνα Δραγούμη: «αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, η Μακεδονία θα 
μας σώσει… θα μας λυτρώσει από τον αισχρό ύπνο, θα μας ελευθερώσει… 
Αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε».  Κήρυγμα 
βαθιάς και ακλόνητης πίστης33. Στις 22 Μαΐου 1904 ιδρύεται το Μακεδονικό 
Κομιτάτο, ψυχή του οποίου αναδεικνύεται ο Παύλος Μελάς, ο οποίος μαζί 
με άλλους τρεις αξιωματικούς του Ελληνικού στρατού, αποστέλλεται 
για πρώτη φορά στη Μακεδονία, για να προετοιμάσει «το των ψυχών 

31  Βλ. Ι. Κ. Μαζαράκης – Αινιάνο, ο.π. 
32  Βλ. ο.π.
33  Βλ. Ιωάννη Φ. Αθανασόπουλο, ο.π., σελ. ιβ΄.
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έδαφος», να αναπτερώσει το ηθικό των Ελλήνων, οι οποίοι υπέφεραν 
από τα ανηλεή πλήγματα των κομιτατζήδων. Τι αισθήματα φιλοπατρίας 
τρικυμιώδη κατέκλυζαν την ψυχή του, διαφαίνονται από αυτά που έγραψε 
στο ημερολόγιό του την 24ην Φεβρουαρίου 1904, ημέρα αναχώρησής του στη 
Μακεδονία. «Αυτάς τας ημέρας», γράφει, «με πνίγει η λύπη και η συγκίνησις. 
Αφήνω, δια πάντοτε, ίσως, τας υπάρξεις τας οποίας λατρεύω υπέρ παν άλλο 
εις αυτόν τον κόσμον», δηλαδή την σύζυγόν του Ναταλίαν και τα δύο παιδιά 
του. Στη συνέχεια προσθέτει ότι πριν αναχωρήσει στη Μακεδονία, πήγε στο 
νεκροταφείο, στο μνήμα του πατέρα του. «Κάθομαι», γράφει, «ολίγην ώραν 
παρά τον τάφον του. Αισθάνομαι την ψυχήν του πολύ κοντά μου. Ενθυμούμαι 
με πόσην φωτιά αγαπούσε αυτός τη πατρίδα, ενθυμούμαι ότι ωρκίσθην επί 
του φερέτρου του ν’ αποθάνω υπέρ αυτής, ενθυμούμαι πόσον μας ελάτρευε 
και πόσον υπέφερε δια την καταστροφήν του 1897»34.

Κι’ όταν ύστερα από επίπονη πορεία και πολλούς κινδύνους και αντίξοες 
καιρικές συνθήκες έφθασε στη Μακεδονία, έστειλε την 8ην Μαρτίου 1904 
επιστολήν στη σύζυγό του, στην οποία έγραφε με μεγάλο ενθουσιασμό: 
«Ουδέποτε σε βεβαιώ, επίστευσα τόσον εις την Θείαν Πρόνοιαν, όσον χθες 
την νύκτα. Όταν εξεκινήσαμεν ήτο σκότος βαθύ… Μόλις όμως διήλθομεν εις 
το σκότος την επικίνδυνον τουρκικήν ζώνην αμέσως η σελήνη και τα άστρα 
μας εφώτισαν τον φοβερώτατον δρόμον… Επιστεύσαμεν όλοι, με όλην την 
ψυχήν μας, ότι ο Θεός εκείνην την στιγμήν ευλόγει το έργον μας και δια των 
αστέρων του εφώτιζεν τον δρόμον μας». Και αφού στη συνέχεια διηγείται 
με λεπτομέρειες την διαδρομή του εντός του μακεδονικού εδάφους και τις 
δύσκολες συνθήκες διαβίωσής του, προσθέτει: «Όταν συλλογίζομαι ότι ίσως 
με βοηθήσει ο Χριστός να επιτύχω, νομίζω ότι μου έρχεται τρέλα. Τί χαρά 
δι’ όλους μας αν γίνει τούτο, και προπάντων τί ευτύχημα δια την πατρίδα, 
η οποία θ’ αναθαρήσει και θα ιδεί ότι αν κινηθεί ολίγον, ναι μεν δεν μπορεί 
να κάμει μεγάλα πράγματα, αλλ’ ημπορεί να κάμει ώστε να παύσει αυτός ο 
παμβουλγαρισμός εις τα μέρη εκείνα…»35.

Εφοδιασμένος με πλαστό διαβατήριο και με το ψευδώνυμο «Μίκης 
Ζέζας» ο Μελάς μπήκε με τους άλλους αξιωματικούς και τους συνοδούς τους 
στο μακεδονικό έδαφος στις 9 Μαρτίου 1904. Καθώς κατευθυνόταν στην 

34  Βλ. ο.π., σελ. ιδ΄.
35  Βλ. ο.π., σελ. ιδ΄.
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Πρέσπα ειδοποιήθηκε από το προξενείο του Μοναστηριού να επιστρέψει 
εσπευσμένα στην Ελλάδα, επειδή η παρουσία της επιτροπής στη Μακεδονία 
είχε γίνει γνωστή στις τουρκικές αρχές. Μάταια προσπάθησε ο Παύλος 
Μελάς, μέσω του Ίωνα Δραγούμη, με τον οποίο συναντήθηκε στο Μοναστήρι 
στις 25 Μαρτίου να επιτύχει αναστολή της ανάκλησης. Αναγκάστηκε τελικώς 
να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη και από εκεί ατμοπλοϊκώς να επιστρέψει στην 
Αθήνα36.

Στη σύντομη αυτή έξοδό του στη Μακεδονία, ο Μελάς σχημάτισε τη 
γνώμη, υπερεκτιμώντας ίσως την αγωνιστικότητα του ντόπιου στοιχείου, ότι 
ο κίνδυνος στη Μακεδονία θα μπορούσε να αποτραπεί μόνο με την παροχή 
πολεμοφοδίων και χρημάτων στους χωρικούς για την οργάνωση της άμυνάς 
τους37.

Τον Ιούλιο του ίδιου έτους ο Παύλος Μελάς μπήκε για δεύτερη φορά στη 
Μακεδονία, ύστερα από πρόταση Κοζανιτών προς το Στέφανο Δραγούμη. 
Επισκέφθηκε τη Σιάτιστα, ήλθε σε επαφή με ντόπιους αρχηγούς και 
ασχολήθηκε με την εξεύρεση ενόπλων και το σχηματισμό μικρών σωμάτων. 
Διαπίστωσε όμως ότι ήταν απαραίτητη η ενίσχυση της επιτόπιας άμυνας με την 
αποστολή συγκροτημένων αντάρτικων σωμάτων από την ελεύθερη Ελλάδα. 
Στις 14 Αυγούστου 1904 ορίστηκε ο Μελάς από το Μακεδονικό Κομιτάτο 
της Αθήνας γενικός αρχηγός των σωμάτων της περιοχής Μοναστηρίου – 
Καστοριάς και πραγματοποίησε την τρίτη και τελευταία αποστολή του στη 
Μακεδονία!

Η παρουσία αυτή του Μελά στη Μακεδονία «έδωσε μία νέα διάσταση 
στη γενικότερη εξέλιξη του Μακεδονικού ζητήματος και αποτέλεσε το 
προμήνυμα της κύριας φάσης της ένοπλης πάλης»38.

Στις 28 Αυγούστου 1902, ο Μελάς κι οι άνδρες του έφθασαν στη Μονή 
Μερίτσης στα Τρίκαλα, παρακολούθησαν τον εσπερινό, μετά το τέλος του 
οποίου αυτός και οι άνδρες του παρακάλεσαν τον ηγούμενο να κοινωνήσουν 
των Αχράντων Μυστηρίων, αφού σε λίγο θα άρχιζε η κύρια αποστολή τους.

36  Βλ. Αλίκη Σολωμού, Μελάς Παύλος, Εγκυκλοπαίδεια Υδρία, σελ. 118.
37  Βλ. ο.π., σελ. 119.
38  Βλ. Ιωαν. Φ. Αθανασόπουλο, ο.π., σελ. ιε΄.



363

Είναι συγκλονιστικά όσα γράφει στη σύζυγό του: «Ουδέποτε με τόσην 
κατάνυξιν, μετέλαβα. Ο νους μου διαρκώς εστρέφετο προς Εκείνον, ο οποίος 
χάριν ημών και της Θείας θρησκείας Του υπέστη το μαρτύριον. Το μέγεθος 
της θυσίας Του, το μέγεθος της αποστολής Του μ’ έκαμαν να αισθάνομαι 
πόσον μικροί και πόσον μακράν Αυτού ευρισκόμεθα αλλά συγχρόνως 
μ’ ενεθάρυναν… Ελπίζω να μας βοηθήσει»39. Την 7ην Σεπτεμβρίου κατόπιν 
σοβαρών κινδύνων πέρασε με τους συντρόφους του τον Αλιάκμονα και 
προσθέτει: «Μόλις επεράσαμε τον ποταμόν έβαλα τους άνδρες μου να 
κάμουν τον σταυρόν τους και να ευχαριστήσουν τον Θεόν εις την βοήθειαν 
του οποίου προπάντων χρεωστούμεν την αισίαν άφιξίν μας». Λόγοι ευσεβούς, 
πιστής, ευγνώμονος προς τον Θεόν ψυχής.

Ο Παύλος Μελάς σκόπευε να οργανώσει την άμυνα στην περιοχή 
Καστοριάς, να κινηθεί προς το Πισοδέρι και το Ζέλοβο και από εκεί να δράσει 
στην περιοχή Μορίχοβου του Μοναστηριού, θέλησε να συναντηθεί με τους 
οπλαρχηγούς Παύλο Κύρου και Καούδη στο δάσος έξω από τη Σιάτιστα. 
Περιμένοντάς τους αποφάσισε, επειδή έβρεχε να καταλύσει με τους 35 
συντρόφους του σε σπίτια του χωριού.

Στις 13 Οκτωβρίου το απόγευμα τουρκικό απόσπασμα έφτασε στη 
Σιάτιστα ειδοποιημένο από το Μήτρο Βλάχο αρχικομιτατζή των Κορεστίων. 
Μετά την έφοδο που επιχείρησαν οι Τούρκοι σ’ ένα από τα σπίτια όπου 
βρίσκονταν μερικοί από τους άνδρες του, ο Μελάς αναγκάστηκε να δώσει 
το σύνθημα της μάχης. Σε μία παύση των πυροβολισμών και ενώ είχε αρχίσει 
να βραδιάζει βγήκε στην αυλή του δικού του καταλύματος για να βεβαιωθεί 
ότι το απόσπασμα είχε φύγει. Δέχτηκε τότε πυροβολισμό που τον τραυμάτισε 
θανάσιμα και ύστερα από μισή ώρα δυσβάστακτων πόνων, ξεψύχησε.

Πριν εκπνεύσει έβγαλε τον σταυρόν από τον λαιμόν του, τον έδωσε εις 
τον υπαρχηγόν του Νικόλαο Πύρζαν με την εντολήν: «τον σταυρόν να τον 
δώσεις εις την σύζυγόν μου και το τουφέκι εις τον Μίκην (τον γιο του) και 
να του είπης ότι έκαμα το καθήκον μου»40.

Ύστερα από διάφορες περιπέτειες, τα οστά του μεταφέρθηκαν του 1950 

39  Βλ. ο.π., σελ. ιε΄.
40  Βλ. Ι.Δ.Αθανασόπουλο, ο.π., σελ. ιη΄.
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στη βυζαντινή εκκλησία των Ταξιαρχών στην Καστοριά41.

Ο Παύλος Μελάς ηταν μόλις 34 ετών. Ο θάνατός του συγκλόνισε το 
πανελλήνιον, το οποίο συνειδητοποίησε την ανάγκη συνέχισης του αγώνα 
και γιγάντωσε την επιθυμία συμμετοχής σ’ αυτόν. Η θυσία του απέδωσε 
πλούσιους καρπούς, αφού όπως έγραψεν ο Ίων Δραγούμης: «Ο Μελάς… με 
τη σπίθα που άναψε στον καθένα, πολλοί που ήταν τυφλοί ως τότε, είδαν».

Όταν μετά πενθήμερον από του θανάτου του Παύλου Μελά, εγνώσθη, 
την 18ην Οκτωβρίου 1904 η είδηση στην Αθήνα, η πόλη όλη σείσθηκε42.

Την 22αν Οκτωβρίου του 1904, ημέραν Παρασκευήν, έγινε στο 
Μητροπολιτικό Ναό το μνημόσυνό του με πρωτοβουλία της Ενώσεως 
Συντακτών. Τον θρήνησε ολόκληρη η Ελλάδα. Παντού και στους μικρότερους 
οικίσκους οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες και η εικόνα του Μελά ήταν 
δαφνοστεφανωμένη. Οι κώδωνες όλων των εκκλησιών και της πόλης 
ηχούσαν πένθιμα. Ο συνωστισμός του πλήθους στους δρόμους και στο 
Ναό ήταν πρωτοφανής. Δεν εκφωνήθηκε λόγος. Την επιμνημόσυνη δέηση 
επισφράγισε απαγγελία ποιήματος από τον ποιητή και βουλευτή Μήλου, 
Αριστομένη Προβελέγγιο, ο οποίος μεταξύ των άλλων απηύθυνε και το 
προφητικό μήνυμα προς τον ήρωα:

«Αυγή θριάμβου ολόφωτη
μία καταπόρφυρη αυγή

ανέτειλε απ’ το αίμα σου».

Τη συγκίνηση και τα δάκρυα διαδέχθηκε η συνείδηση του χρέους και η 
αγανάκτηση. Το πλήθος σύσσωμο ξεχύθηκε στους κεντρικούς δρόμους με το 
σύνθημα: «Ζήτω η Μακεδονία»43. Συγχρόνως ένας από τους διαπρεπέστερους 
ποιητές της εποχής, ο Κωστής Παλαμάς, στην ποιητική του Συλλογή «Πολιτεία 
και Μοναξιά» παιάνισε με την προφητική του λύρα στίχους δωρικούς: 

41  Βλ. Αλίκη Σολωμού, ο.π., σελ. 119
42  Βλ. Δημ. Χατζή, Ο εορτασμός της 100ετηρίδας του ήρωος του Μακεδονικού Αγώνος 
Παύλου Μελά, Αθήνα 1972, σελ. 9.
43  Βλ. ο.π., σελ. 10.
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Σε κλαίει λαός. Πάντα χλωρό να σειέται το χορτάρι
στον τόπο που σε πλάγιασε το βόλι, ω παλληκάρι.
Πανάλαφρος ο ύπνος σου του Απρίλη τα πουλιά
σαν του σπιτιού σου να τ’ ακούς λογάκια και φιλιά,
και να σου φτάνουν τον χειμώνα οι καταρράχτες
σαν τουφεκιού αστραπόβροντα και σαν πολέμου κράχτες.
Πλατιά του ονείρου μας η γη και απόμακρη. 
Και γέρνεις εκεί και σβεις γοργά.
Ιερή στιγμή. Σαν πιο πλατιά τη δείχνεις,
και τη φέρνεις σαν πιο κοντά.

  Κι’ ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, με την υποβλητική φωνή του, θα παιανίσει 
στίχους:

«Καλύτερα οδηγεί ένα καντήλι τάφου,
που ο σκοτωμένος τ’ άναψε και μας ακαρτερεί».

 

Το πνεύμα αυτοθυσίας στον Παύλο Μελά παρουσιάζεται, εκ πρώτης 
όψεως, με δυσεξήγητο τρόπο. «Κάποιος» λέγει, για να αποφύγει την 
εγωιστική διατύπωση, «πρέπει να σκοτωθεί πρώτος εις την Μακεδονίαν, δια 
να εξυπνήσουν τα πνεύματα». Αυτή τη φράση επαναλαμβάνει συχνά στα 
γραπτά του και στις προφορικές του συζητήσεις44.

Ο γεμάτος σφρίγος και ζωή αυτός νέος, ο Παύλος Μελάς, που τρέφει 
απεριόριστη αγάπη και στοργή προς την οικογένειά του, θέτει υπεράνω όλων 
αυτών κάτι ιερώτερον, την Πατρίδα και εν προκειμένω την δεινοπαθούσα 
Μακεδονία. Κατέχεται από βαθιά συνείδηση ότι χρειάζεται η θυσία ενός 
πρωτομάρτυρα, για να ευοδωθεί ο αγώνας. Δεν επιδιώκει τη θυσία αλλά 
και δεν φοβείται τον θάνατο. Υπολογίζει στην ανθοφορία αγωνιστικού 
πνεύματος, εκ του μνήματος45.

44  Βλ. ο.π., σελ. 21
45  Βλ. ο.π.
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Ο Σπύρος Μελάς επισκέφθηκε κατά το 1914 το σκοτεινό δωμάτιο της 
Μητροπόλεως Κοζάνης, όπου εκρύπτετο ο Μελάς κατά τη δεύτερη έξοδό 
του στη Μακεδονία και διηγείται ότι, όταν εκεί τον επισκέφθηκε ο Κοζανίτης 
ιατρός, Ρεπανάς, στάθηκε αδύνατον να συγκρατήσει τα δάκρυά του από 
συγκίνηση.

Ο Παύλος τότε τον ερωτά: - Ζωντανόν, λοιπόν, με κλαίτε, γιατρέ μου; Κι’ 
αν είναι πεπρωμένον να σκοτωθώ εις τα βάθη της Μακεδονίας, τότε θα ιδείτε 
τί έχει να γίνει. Και τα μάτια του έλαμψαν – γράφει ο Σπύρος Μελάς – και 
μεγάλωσαν. Και το πρόσωπόν του περιεβλήθη την αίγλην των προφητών και 
των μαρτύρων46.

Στις 13 Οκτώβρη 1904 στη Σιάτιστα δέχθηκε πυροβολισμούς, τραυ-
ματίστηκε και σε λίγο ξεψύχησε, ο Παύλος Μελάς, ο πρωτεργάτης και 
πρωτομάρτυρας του Μακεδονικού Αγώνα. Ο θάνατός του έγινε πνοή ζωής, 
συνήγειρε τον Ελληνισμό κι’ έγινε εθνικό σύμβολο.

«Ο Μελάς… με τη σπίθα που άναψε στον καθένα, πολλοί, που ήταν 
τυφλοί ως τότε, είδαν» έγραψε ο Ίων Δραγούμης.

Η ιστορική μνήμη της αυτοθυσίας του γενναίου ανθυπολοχαγού του 
πυροβολικού, Παύλου Μελά, του πρωτοπόρου, εμψυχωτή και πρωτομάρτυρα 
του Μακεδονικού Αγώνα επιβάλλεται να παραμένει πάντοτε ζωντανή στη 
συνείδησή μας. ιδιαιτέρως μάλιστα στους καιρούς μας, κατά τους οποίους 
παρατηρείται συχνά, ενδεχομένως από άγνοια ή ελλιπή πληροφόρηση, η 
παραχάραξη και αμαύρωση της φωτεινής βιοτροχιάς αναστημάτων αναλόγου 
πνευματικού διαμετρήματος. 

Η παιδεία, το ήθος, ο πλούτος των ιδανικών, οι ευγενείς στόχοι, η αγάπη 
για τον πλησίον και την πατρίδα του Παύλου Μελά αξίζει να μελετώνται 
από όλους μας, να διδάσκονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε 
να εμφορούμαστε από ιδανικά που ανεβάζουν την ποιότητα της ζωής, τη 
νοηματίζουν, λαμπρύνουν την πατρίδα μας, ανεβάζουν τον κόσμο. 

Το «πρόσωπον» του Παύλου Μελά, περιεβλήθη κατά τον Σπύρο Μελά, 
«με την αίγλην των προφητών και των μαρτύρων».

46  Βλ. ο.π., σελ. 22
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a
Οἱ πρόσφατες - καλοκαίρι, φθινόπωρο 2018 - ἀντιπαραθέσεις μεταξὺ 

τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, μολονότι δεν ἀφοροῦσαν 
στὰ οὐσιώδη καὶ καίρια προβλήματα τῆς Παιδείας, ἀποτελοῦν ἐν τούτοις μιὰ 
παράμετρο τῆς κρίσης, ἡ ὁποία ἀπὸ δεκαετιῶν κατατρύχει τὴν Παιδεία μας.

Οἱ ἐκπαιδευτικὲς ἀρχές, ὑπαινισσόμενες ἐλλιπῆ ἀπόδοση τῶν ἐκπαι-
δευτικῶν - κυρίως τῆς Μέσης Ἐκπάιδευσης - ἀναφέρονται στὰ πενιχρὰ 
ἀποτελέσματα τῶν μαθητῶν στὶς ποικίλες ἐξετάσεις – δυσανάλογα πρὸς 
τὶς ὑψηλὲς ἀπολαβὲς τῶν διδασκόντων - ἐνῶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ κακίζουν 
τὸ Ὑπουργεῖο γιὰ ἐνέργειες ποὺ  τοὺς ὑποσκάπτουν  ὅπως καὶ τὴν ἴδια τὴν 
ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν.

Ἡ ἑλληνικὴ κυπριακὴ Ἐκπαίδευση - συμπορευόμενη κατὰ τὸ πλεῖστον μὲ 
τὴν ἀντίστοιχη ἑλλαδική - ἔχει ὑποστεῖ κατὰ τὴν τελευταία πεντηκονταετία 
σωρεία μεταρρυθμίσεων (1964 μεταρρύθμιση Γεώργιου Παπανδρέου, 1965 
ἀντιμεταρρύθμιση τῆς κυβέρνησης Ἀθανασιάδη-Νόβα, 1967 μεταρρύθμιση 
τῆς στρατιωτικῆς κυβέρνησης, 1973 κατάργηση τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων 
ἀπὸ τὸ δημοτικὸ στὸ γυμνάσιο, 1976 μεταρρύθμιση Ράλλη, 1982 ἡ καταστρο-
φικὴ γιὰ τὴ γλώσσα μας υἱοθέτηση τοῦ ἀποκληθέντος μονοτονικοῦ, ἡ 
βλαπτικὴ διαίρεση τοῦ ἑξαταξίου γυμνασίου σὲ γυμνάσιο καὶ λύκειο, τὸ 
Λύκειο Ἐπιλογῆς Μαθημάτων, ἡ ἐπαναφορὰ τῆς διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων 
ἑλληνικῶν στὸ γυμνάσιο ἀπὸ τὸν ἑλλαδικὸ ὑπουργὸ Παιδείας Ἀντώνη Τρίτση, 
τὸ ἑνιαῖο Λύκειο, ἡ μεταρρύθμιση τῶν ἑπτὰ σοφῶν  στὴν Κύπρο, οἱ δέσμες ὡς 
τελευταία ὀργανωτικὴ δομή, ἡ κατάργηση τῶν τριμήνων καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν 
τετραμήνων, ἡ εἰσαγωγὴ ἐξετάσεων ἀνὰ τετράμηνο, ἡ συνεχὴς ρευστότητα 
στὰ ἀναλυτικὰ προγράμματα, ἡ ἀποσύνθεση καὶ ἀνασύνθεση τῶν τμημάτων), 
μεταρρυθμίσεις οἱ ὁποῖες κρατοῦν σὲ διαρκῆ σύγχυση ἐκπαιδευτικούς, 
μαθητές, γονιούς, ἴσως καὶ τὶς ἐκπαιδευτκὲς ἀρχές.

Τὸ περιεχόμενο καὶ ὁ τρόπος παροχῆς τῆς ἐκπαίδευσης ἀποτελοῦν 
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φιλοσοφικὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο συζητεῖται ἐπὶ χιλιετίες, τουλάχιστον ἀπὸ 
τὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα. Καὶ ὅπως κάθε φιλοσοφικὸ πρόβλημα ἡ Παιδεία 
ἐπιδέχεται πολλὲς προσεγγίσεις - ποὺ πρέπει νὰ γίνονται μὲ ἄκρα σοβαρότητα 
- καὶ πολλὲς ἀπαντήσεις, μὲ σταθερὸ αἴτημα τὴν κατάληξη στὴν τελικὴ 
ἀπάντηση, ἡ ὁποία ὅμως εἶναι, ἐκ τῆς φύσεώς της, ἀνέφικτη.

Ἡ Παιδεία εἶναι ζωντανὸς ὀργανισμός, ὑπόκειται σὲ συνεχῆ ἐξέλιξη καὶ 
ἐπιδέχεται βελτιώσεις.  Ἄλλο ὅμως ἡ ἐξέλιξη καὶ ἄλλο  οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ 
μάλιστα ριζοσπαστικὲς  καὶ ἐσπευσμένες.  Στὴν ἐκπαίδευση εἶναι συνετὸ νὰ 
γίνονται, κάθε φορά, μικρὲς βελτιωτικὲς προσαρμογές, ὅπου διαπιστώνεται 
ἀνάγκη, στηριγμένες στὶς ὑπάρχουσες σταθερὲς βάσεις, καὶ ὄχι ἅλματα ποὺ 
μπορεῖ νὰ ἀποδειχθοῦν ἐπικίνδυνα.  Ἡ πορεία πρέπει νὰ μοιάζει μὲ ἐκείνη τῶν 
ὀρειβατῶν-ἀναρριχητῶν, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ βεβαιωθοῦν ὅτι τὸ καρφὶ ποὺ ἔχουν 
προσηλώσει στὸν βράχο εἶναι στερεό, πατοῦν σ᾿ αὐτὸ γιὰ νὰ προχωρήσουν 
στὸ ἑπόμενο βῆμα πρὸς τὰ πάνω.  

Οἱ συνεχεῖς καὶ ἁλματώδεις μεταρρυθμίσεις ἐνέχουν τὸν κίνδυνο τῆς 
κατακρήμνισης καὶ συγκρούονται μὲ τὴν ἄποψη-ἀξίωμα τοῦ Πλάτωνος: οὐκ 
ἂν εὕροις (παιδείαν) βελτίω τῆς ὑπὸ τοῦ πολλοῦ χρόνου ηὑρημένης  (δὲν θὰ 
βρεῖς καλύτερη ἐκπαίδευση ἀπὸ ἐκείνη ποὺ δοκίμασε καὶ καθιέρωσε ὁ μακρὸς 
χρόνος), βελτιούμενη βεβαίως μὲ σοβαρότητα καὶ ὑπευθυνότητα, χωρὶς 
βιασύνη.

Αὐτὴ ἡ δοκιμασμένη, σταθερὴ Παιδεία, τὴν ὁποία οἱ παλαιότεροι 
γνώρισαν ὡς μαθητὲς καὶ ἡ ὁποία ἔδωσε, κατὰ γενικὴ ὁμολογία, σαφῶς  
θετικὰ ἀποτελέσματα, καὶ ὅσοι ἐξ αὐτῶν ἔγιναν ἐν συνεχείᾳ ἐκπαιδευτικοὶ 
ἐφάρμοσαν στὰ πρῶτα στάδια τῆς ὑπηρεσίας τους, ταλανίζεται σήμερα 
κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν συνεχῶν ἀλλαγῶν, ποὺ εἶναι προϊὸν ποικίλων 
σκοπιμοτήτων.  Οἱ ἀλλεπάλληλες αὐτὲς ἀλλαγὲς ἔχουν ὠθήσει τὴν Παιδεία 
μας μακριὰ ἀπὸ τὸ σταθερὸ κέντρο, τὴν ἰσορροπία τῶν δυὸ - ἀπὸ αἰώνων - 
σκελῶν της: τὴ διάπλαση τοῦ ἤθους, τοῦ χαρακτήρα τῶν ἐκπαιδευομένων 
καὶ τὴν κατάρτισή τους στὸν τομέα τῆς γνώσης.  Τὸ πρῶτο σκέλος ἔχει 
ὑποβαθμιστεῖ, ἂν δὲν ἔχει σχεδὸν παραμεληθεῖ - ἐν πολλοῖς καὶ λόγῳ ἔλλειψης 
χρόνου - ἐνῶ τὸ δεύτερο, στὸ ὁποῖο δίδεται ὅλο σχεδὸν τὸ βάρος, παρ᾿ ὅλα 
τὰ ὑπάρχοντα σήμερα μέσα, τὰ ὁποῖα συντελοῦν στὴν ἀποτελεσματικότητά 
του, παρουσιάζει ὄχι πάντα ἀξιόλογα ἀποτελέσματα.

Ἀνήκω στὴ γενιὰ τῶν ἐκπαιδευτικῶν, τῶν ὁποίων οἱ πρῶτοι μαθητὲς 
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ἔφθαναν τὸ πρωῒ στὸ σχολεῖο, ἀφοῦ ξενυχτοῦσαν, κινδυνεύοντας, στὴν 
ὑπηρεσία τῆς ἀγωνιζόμενης πατρίδας, μελετημένοι, σεμνοὶ καὶ ὑπεύθυνοι 
στὰ σχολικά τους καθήκοντα, ἐνῶ σήμερα οἱ ἐκπαιδευτικοὶ βλέπουν μεγάλο 
ἀριθμὸ μαθητῶν νὰ ἔρχονται ἢ νὰ μὴν ἔρχονται στὸ σχολεῖο ἔπειτα ἀπὸ ἄλλου 
εἴδους ξενύχτια καὶ ξοδέματα.  Ἀνήκω στὴ γενιὰ τῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ 
ξεκίνησε μὲ προγράμματα σταθερὰ καὶ συγκροτημένα - χωρὶς νὰ τοὺς λείπουν 
ἀτέλειες - ἐνῶ σήμερα, ἔπειτα ἀπὸ τοὺς κλυδωνισμοὺς τῶν πολυάριθμων 
ἀλλαγῶν τῶν τελευταίων δεκαετιῶν οἱ ἐν ὑπηρεσίᾳ καθηγητὲς ἀμφιβάλλουν 
τὶ θὰ κληθοῦν νὰ διδάξουν τὴν ἑπόμενη σχολικὴ περίοδο.

Τὸν τίτλο τοῦ κειμένου αὐτοῦ τὸν ἔχω δανειστεῖ.  Εἶναι ὁ τίτλος ἑνὸς 
βιβλίου τῆς γνωστῆς γαλλίδας ἐκπαιδευτικοῦ καὶ ἑλληνίστριας Ζακλὶν 
ντὲ Ρομιγύ, τὸ ὁποῖο κυκλοφορήθηκε τὸ 1984. Ἀπὸ μερικὰ κεφάλαιά του, 
ὅπως: Ὁ  μαρασμὸς τῆς Παιδείας, Τὸ ἀνερχόμενο κύμα ἀμάθειας, Ἡ  ἀρχὴ 
τῆς ἐξίσωσης ὅλων ἔναντι τῆς ἀρχῆς τῆς ἅμιλλας καὶ τῆς ἐπιλογῆς, 
Ἡ  πολιτικοποίηση τῆς Παιδείας, Ὁ ξεπεσμὸς τῆς γαλλικῆς γλώσσας, εἶναι 
φανερὸ ὅτι κρίση στὴν Παιδεία ὑπάρχει - ἀπὸ καιρό - σχεδὸν παντοῦ καὶ 
ὁδηγεῖ σὲ βαθὺ προβληματισμὸ  ὅλους ὅσοι πιστεύουν στὴ λειτουργία της 
ὡς ἀνθρωποποιοῦ δύναμης. Ἔστω κι ἂν ἀκούονται φωνὲς περὶ ὕπαρξης 
ἐκπαιδευτικῶν συστημάτων-προτύπων ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ σπεύσομε νὰ 
υἱοθετήσομε.

Ἡ ἀνερχόμενη ἀμάθεια

Εἶναι πικρὴ ἡ διαπίστωση μιᾶς συνεχοῦς κατολίσθησης τῶν ἐπιπέδων στὴν 
ἐκπαίδευση καὶ μιᾶς αὔξουσας ἀμάθειας - διδασκόντων καὶ διδασκομένων - 
μέσα στὸ πλαίσιο ἑνὸς φαύλου κύκλου, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὸ δημοτικὸ καὶ φθά-
νει ὡς τὰ πανεπιστήμια. Ἡ κάθε ἑπόμενη βαθμίδα ἐκπαίδευσης ἀναγκάζεται 
νὰ σπαταλᾶ χρόνο γιὰ τὴ διδασκαλία στοιχείων ποὺ ἔπρεπε νὰ κατέχει ὁ 
σπουδαστὴς ἀπὸ τὴν προηγούμενη βαθμίδα εἴτε νὰ παραπαίει ἐπιχειρώντας 
νὰ οἰκοδομήσει τὶς γνώσεις ποὺ ἀνήκουν στὸ ἐπίπεδό της πάνω σὲ ἀσταθῆ ἢ 
ἀνύπαρκτα θεμέλια.  Μὲ τὴ σειρά τους ἑπομένως ὅλες ὑποβαθμίζονται. Ἔτσι 
συναντῶνται καὶ στὸ λύκειο μαθητὲς πού, ἐνῶ ἀναγνωρίζουν τὶς ἐπὶ μέρους 
λέξεις, δὲν μποροῦν οὐσιαστικὰ νὰ διαβάσουν οὔτε νὰ κατανοήσουν τὶ διαβά-
ζουν ἢ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἐκτελέσουν τὶς ἁπλὲς πράξεις τῆς ἀριθμητικῆς.

Ἕνα πνεῦμα εὐκολίας, ἥσσονος προσπάθειας καὶ ἰσοπέδωσης κυριαρχεῖ, 
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ἐνῶ παιδεία σημαίνει μόχθος, ἅμιλλα, διάκριση, ἀριστεύειν. Οἱ ὀκνηροὶ καὶ 
ἀδύνατοι γίνονται τροχοπέδη στοὺς ἐπιμελεῖς καὶ δυνατούς. Καὶ ἡ πολιτεία 
ἱκανοποιεῖται ἀνεχόμενη νὰ ὑποβιβάζονται συνεχῶς τὰ ἐπίπεδα τῶν σπουδῶν.  
Ἐπικράτησε ἡ λανθασμένη ἄποψη ὅτι ἡ συμμόρφωση τῆς παιδείας στὸ 
ἐπίπεδο τῶν πολλῶν ἀποτελεῖ μιὰν ὀρθὴ ἔκφραση τῆς δημοκρατικότητας.  
Τὸ νὰ κάνει ὅμως κάποιος ἐκπτώσεις στὴν ἐκπαίδευση δὲν εἶναι δημοκρατικὴ 
ἰδέα·  τὸ νὰ ἐπιλέγεις τὸν κατηφορικὸ δρόμο, ὅπου ὅλοι προχωροῦν ἄκοπα, 
δὲν εἶναι ἀποστολὴ τῆς ἐκπαίδευσης.  Ἀποστολή της εἶναι νὰ δείχνει τὸν 
ἀνήφορο, τὶς κορυφές, τὶς κατακτήσεις.  Ἡ τάση τῶν διευθυνόντων τὴν 
παιδεία νὰ φροντίζουν κατὰ πρῶτο λόγο - καὶ κάποτε ἀποκλειστικά - τοὺς 
ἀδύνατους μαθητές, μὲ ποικίλα μέτρα ἐπιείκειας, φέρνει τοὺς μέτριους καὶ 
τοὺς ἀποτυγχάνοντες στὸ ἐπίπεδο τῶν ἄξιων καὶ τῶν πετυχημένων.

Ἔτσι, συγχύζεται ἡ ἰσότητα ἀπέναντι στὴν παιδεία μὲ τὴν ἰσότητα μέσα 
στὴν παιδεία. Ἡ πρώτη θεμελιώνει τὰ δικαιώματα ὅλων, πράγμα δημοκρατικό· 
ἡ δεύτερη προσβάλλει τὰ δικαιώματα τῶν καλύτερων - καὶ ἑπομένως καὶ 
τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου - πράγμα ὁλοκληρωτικό.  Γιατὶ εἶναι οἱ ἱκανοὶ ποὺ 
θὰ ἀποτελέσουν τὴ σπονδυλικὴ στήλη καὶ τὴν προωθητικὴ δύναμη τῆς 
κοινωνίας καὶ τῆς πολιτείας.

Ἡ ἱστορία τῆς ἐπιείκειας, τῶν ἀλλεπάλληλων χαριστικῶν διατάξεων εἰς 
βάρος τῶν ἐπιπέδων τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης εἶναι παλιά· ἄρχισε τὸ 1972.  
Τότε, ἐξ ἀφορμῆς μιᾶς ἀπεργίας τῶν καθηγητῶν ποὺ κράτησε ἕνα περίπου 
μήνα, κρίθηκε ἀπὸ τοὺς ἁρμόδιους ὅτι οἱ μαθητές - οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ἀπώλεια 
μαθημάτων εἶχαν λιγότερα νὰ διαβάσουν - ἔπρεπε νὰ ἐξεταστοῦν σὲ δυὸ 
ἢ τρία μόνο μαθήματα καὶ ὄχι σὲ ὅλα τὰ ἐξεταζόμενα.  Ἡ ἔκπτωση αὐτὴ 
ἐπαναλήφθηκε καὶ τὸν Ἰούνιο τοῦ 1973.  Καὶ τὸ 1974, ἐν ὀνόματι τῆς μεγάλης 
ἐθνικῆς μας συμφορᾶς, ἀποφασίστηκε νὰ προαχθοῦν χωρὶς ἐξετάσεις οἱ 
ἀνεξεταστέοι τοῦ Σεπτεμβρίου - ψυχολογικά, παιδαγωγικὰ καὶ ἀνθρωπιστικὰ 
σωστὸ ὑπὸ τὶς περιστάσεις. Μαζί τους ὅμως καὶ ὅλοι οἱ στάσιμοι τοῦ Ἰουνίου 
ποὺ ἀπέτυχαν ἔπειτα ἀπὸ ἐξετάσεις ποὺ ὑπέστησαν μέσα σὲ ἐντελῶς ὁμαλὲς 
σχολικὲς συνθῆκες.  Ἔκτοτε βεβαίως δὲν ὑπάρχουν σχεδὸν στάσιμοι.

Πλάϊ στὴν εἰκόνα αὐτὴ ὑπάρχει καὶ τὸ παρήγορο καὶ αἰσιόδοξο γεγο-
νὸς τῆς ὕπαρξης μεγάλου ἀριθμοῦ μαθητῶν ποὺ ἐπιδεικνύουν ἐπαινετὴ 
ἐπιμέλεια, καταβολὴ πολλοῦ μόχθου καὶ ἀξιέπαινη ἐπίδοση.  Καὶ οὔτε 
πρέπει νὰ παραγνωρίζεται τὸ ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς μαθητὲς 
ἔχουν μεγαλύτερο πλάτος γνώσεων καὶ ἐμπειριῶν ἀπὸ ὅσες οἱ παλαιότεροι.  
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Οἱ γνώσεις ὅμως αὐτές, ἀποκτημένες χωρὶς σύστημα - ὄχι ἀπὸ φταίξιμο δικό 
τους ἀλλὰ τῆς ἐκπαίδευσης - παραμένουν ἀβαθεῖς.  Γιατὶ τοὺς περισσότερους 
- ἀκόμα καὶ τοὺς πιὸ ἱκανούς - τοὺς συνήθισε νὰ ἐνδιαφέρονται ὄχι γιὰ 
πραγματικὴ ἀπόκτηση γνώσεων, ἀλλὰ γιὰ τὸ μάθημα τῆς ἡμέρας. Γι᾿ αὐτὸ 
πολλοὶ, ὅταν ἐπίκειται διαγώνισμα, καταφεύγουν σὲ ἰδιαίτερα μαθήματα γιὰ 
νὰ ἐξασφαλίσουν τὸν βαθμὸ ποὺ θὰ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ συνεχίζουν ὡς τὸ τέλος 
τοῦ τετραμήνου.

Τὴν ἀβαθῆ καὶ περιορισμένη γνώση καταδεικνύει σχεδὸν καθημερινὰ 
ἡ ἀπελπιστικὴ ἄγνοια στοιχειωδῶν γνώσεων ἐκ μέρους τῶν πολιτῶν σὲ 
συνεντεύξεις ἀπὸ ραδιοφωνικοὺς ἢ τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς σὲ δημόσιους 
χώρους ἢ σὲ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς γνώσεων.

Ἡ γλωσσικὴ πενία

Τὴν ἔλλειψη βασικῶν γνώσεων συνοδεύει καὶ ἡ πτώση τοῦ γλωσσικοῦ 
ἐπιπέδου τῶν μαθητῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ πολιτῶν. Μὲ τὴν ὑποβάθμιση 
τῶν γλωσσικῶν μαθημάτων καὶ τὴν ἐπικράτηση τῆς ἀντίληψης ὅτι εἶναι 
δευτερεῦον θέμα ἡ ὀρθογραφία καὶ ἡ ἀκριβὴς διατύπωση στὸν λόγο, τὰ 
πράγματα ἔχουν ὁδηγηθεῖ στὴ γλωσσικὴ πενία τῶν μαθητῶν καὶ κάποτε 
στὴ γλωσσική τους ἀφασία.  Ἐν ὀνόματι ἑνὸς ἀργοπορημένου μοντερνισμοῦ 
- γιὰ τὸν ὁποῖο ἄλλες χῶρες ἔχουν ἀπὸ δεκαετίες μετανιώσει - καὶ τῆς 
ἐπιπόλαιης ἀρχῆς τῆς ἁπλούστευσης, φτωχύναμε ἐγκληματικὰ τὴ γλώσσα 
μας.  Βεβαίως κάποιος δὲν χρειάζεται περισσότερες ἀπὸ 200 ἢ 300 λέξεις, 
κάποτε καὶ λιγότερες, καὶ μερικὲς ἁπλοϊκὲς συντάξεις γιὰ τὶς καθημερινές του 
ἀνάγκες στὸ σπίτι, στὸν δρόμο, στὸν μπακάλη, στὸν χῶρο τῆς ἐργασίας του, 
στὶς κοινωνικές του συναναστροφές. Ὅμως μιὰ γλώσσα φτωχὴ εἶναι καὶ μιὰ 
διάνοια φτωχὴ καὶ ἕνας πολιτισμὸς φτωχός. Κάθε λέξη εἶναι καὶ μιὰ ἔννοια, 
κάθε ἔννοια εἶναι καὶ μιὰ σκέψη καὶ κάθε σκέψη ἕνας ἀναβαθμὸς πνευματικῆς 
συγκρότησης καὶ ὡριμότητας.

Ὑπάρχουν, βεβαίως, καὶ οἱ πιστεύοντες ὅτι τὸ νὰ μιλᾶς καὶ νὰ γράφεις 
σωστά, κυριολεκτοῦντα, ἑλληνικὰ εἶναι ἀχρείαστο καὶ ὅτι, ἂν θέλεις νὰ 
φαίνεσαι δημοκρατικός, πρέπει νὰ μιλᾶς τὴ γλώσσα τῶν ἀκρωτηριαστῶν τῆς 
γλώσσας μας καὶ ὄχι τὸν εὔπλαστο λόγο ποὺ διαμόρφωσε ὁ μακρὸς χρόνος 
τῆς ζωῆς τοῦ  Ἔθνους μας καὶ οἱ μεγάλες κατακτήσεις τῆς λογοτεχνίας μας.



372 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤH

Στὰ σχολεῖα μας εμφανίζεται ἡ ἀπὸ χρόνο σὲ χρόνο αὐξανόμενη γλωσ-
σικὴ πενία τῶν μαθητῶν.  Στὸ ἴδιο νεοελληνικὸ κείμενο, π. χ., κάθε ἑπόμενο 
χρόνο οἱ μαθητὲς βρίσκονται μπροστὰ σὲ περισσότερες ἄγνωστες λέξεις, ἡ 
ἀδυναμία τους γιὰ ἐτυμολογικοὺς συσχετισμοὺς καὶ ὀργανικὴ ἔνταξη τῶν 
λέξεων σὲ προτάσεις μεγαλύτερη, καὶ συχνότερη ἡ λανθασμένη ἐντύπωση 
γιὰ τὴ σημασία τους. Συχνὰ παιδιὰ τοῦ λυκείου, καθὼς παρακολουθοῦν 
ἐκπομπὲς τῆς τηλεόρασης ρωτοῦν κάθε τόσο τοὺς γονεῖς τους γιὰ τὴ σημασία 
κοινότατων λέξεων τῆς δημοτικῆς. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι, ἀπὸ δεκαετιῶν, 
ἀκόμα καὶ οἱ μαθητὲς τῆς λεγόμενης κλασσικῆς κατεύθυνσης ἢ δέσμης δὲν 
διαβάζουν οὔτε ἕνα στίχο τοῦ Ὁμήρου στὸ πρωτότυπο.

Ἐκεῖνος ποὺ παρακολουθεῖ τὶς ποικίλες τηλεοπτικὲς συζητήσεις διαπι-
στώνει ἀμέσως τὸ πόσο ἄνετα καὶ σωστὰ διατυπώνουν τὶς ἀπόψεις καὶ 
τοὺς συλλογισμούς τους ἄνθρωποι ὥριμης ἡλικίας καὶ πόσο δυσκολώτερα 
καὶ ὄχι πάντα σωστὰ ἐκφράζονται νεώτερα ἄτομα. Τὴν περιορισμένη 
γλωσσικὴ ἱκανότητα τῶν ἀποφοίτων τῶν σχολείων μας βεβαιώνουν καὶ τὰ 
ἀπροσδοκήτως φρικτὰ «μαργαριτάρια»  δημοσιογράφων καὶ ραδιοφωνικῶν - 
τηλεοπτικῶν συντακτῶν καὶ ἐκφωνητῶν.

Εἶναι βεβαίως καὶ τὸ μονοτονικό - ποὺ κατέληξε σχεδὸν ἀτονικό - τὸ 
ὁποῖο, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, συνέβαλε ἀποφασιστικὰ καὶ στὴν ἐνίσχυση τοῦ 
πνεύματος τῆς ἥσσονος προσπάθειας σὲ ὅλο τὸν χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης.  
Δὲν ἐξετάζω ἐδῶ ἂν εἶναι χρησιμότερο νὰ γράφει κάποιος χρησιμοποιώντας 
ἕνα τόνο ἢ δυὸ τόνους καὶ δυὸ πνεύματα.  Προσυπογράφω ὅμως τὴ γενικὴ 
διαπίστωση - παραδεκτὴ ἀκόμα καὶ ἀπὸ τοὺς θιασῶτες καὶ πρωτεργάτες τῆς 
ἐφαρμογῆς του - ὅτι τὸ σύστημα αὐτὸ γραφῆς καλλιέργησε περισσότερο τὴν 
προχειρότητα καὶ τὴν ἀταξία τῶν μαθητῶν.  Ἀφοῦ στὸ μονοτονικὸ γράφονται 
ἀκόμα καὶ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά.

Ἡ ἀνατροπὴ τῶν ἀξιῶν

Συναρτημένη μὲ τὴν ἐκ μέρους τοῦ σχολείου καλλιέργεια τῆς ἀνθρώ-
πινης προσωπικότητας, ποὺ εἶναι ὁ ὕπατος σκοπὸς τῆς ὕπαρξης κάθε προ-
σώπου, εἶναι καὶ ἡ καθίζηση τῶν ἀξιῶν, ἡ ὁποία ὁδήγησε τοὺς νέους, μαθητὲς 
καὶ ἀποφοίτους, σὲ τέτοιους προσανατολισμούς, προτεραιότητες καὶ συμπε-
ριφορὲς στὴ ζωή τους, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι καθημερινὴ ἔγνοια ὅλων, 
κυρίως τῆς πολιτείας καὶ εἰδικότερα τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀρχῶν.
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Κάποτε στὰ σχολεῖα τὰ ἀνθρωπιστικὰ μαθήματα, Θρησκευτικά, Ἀρχαῖα 
καὶ Νέα Ἑλληνικά, μὲ τὸ ἐπιλεγμένο περιεχόμενό τους πρόσφεραν 
θρησκευτική, ἐθνική, κοινωνική, οἰκογενειακή, εὐρύτερα ἠθικὴ ἀγωγὴ 
στοὺς μαθητὲς διαπλάθοντας τὴν προσωπικότητά τους. Σήμερα ἡ ἐκπαί-
δευση εἶναι προσανατολισμένη στὶς πρακτικὲς ἀνάγκες, στὶς λεγόμενες 
οἰκονομικὲς ἀπαιτήσεις τῆς ἀγορᾶς ἢ τῆς ἐπιχειρηματικότητας. Καὶ ὁ 
μαθητὴς ἀντιλαμβάνεται τὴ φοίτησή του στὸ σχολεῖο ὡς προθάλαμο τοῦ 
ἐπαγγελματικοῦ του μέλλοντος.

Ὁ γνωσιοκεντρικὸς αὐτὸς προσανατολισμὸς τοῦ σημερινοῦ σχολείου 
καὶ ἡ ὑποβάθμιση τῆς προσπάθειας διάπλασης ἠθικῶν χαρακτήρων ὁδηγοῦν 
καθημερινῶς σὲ κρούσματα ἀπειθαρχίας τῶν μαθητῶν, σὲ προφορικὲς ἢ 
γραπτὲς ἐξυβρίσεις μεταξύ τους, ἀπειλὲς καὶ ἐκφοβισμοὺς καὶ σωματικὴ 
βία - ὅλα αὐτὰ ἀ-ποδιδόμενα συνοπτικῶς μὲ τὸν ξένο ὅρο μπούλλιγκ. Εἶναι 
ἀκόμα καὶ οἱ ἀπειλές τους κατὰ τῶν δασκάλων τους - παράλληλα μὲ ἐκεῖνες 
ἀρκετῶν γονιῶν - οἱ ὁποῖες κάποτε ἐξελίσσονται καὶ στὸν ξυλοδαρμό τους, 
ἐνῶ οἱ διδάσκοντες φοβοῦνται ἀκόμα καὶ νὰ προβοῦν σὲ παρατηρήσεις 
πρὸς ἀτακτοῦντες μαθητές. Προσθετέες καὶ οἱ ἀναρχικὲς τάσεις τους, 
οἱ ὀργανωμένες ὀχλαγωγίες τους καὶ οἱ συχνοὶ βανδαλισμοὶ κατὰ ξένης 
περιουσίας ἀλλὰ καὶ κατὰ τῆς ἴδιας τῆς στέγης τους, τῶν σχολείων στὰ ὁποῖα 
φοιτοῦν.  Ἐπὶ πλέον λειτουργεῖ καὶ ὁ - ἐξελιχθεὶς σὲ κομματικοποιημένο - 
μαθητικὸς συνδικαλισμός.

Στὴ διάπλαση τοῦ ἤθους τῶν μαθητῶν δὲν ἀρκοῦν, βεβαίως, τὸ περιε-
χόμενο τῶν μαθημάτων καὶ οἱ προτροπὲς-ὑποδείξεις τῶν διδασκόντων.  
Σταθερότερα ἀποτελέσματα φέρει τὸ παράδειγμα τῶν ἴδιων τῶν ἐκπαι-
δευτικῶν. Ὁ ἐκπαιδευτικὸς ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ πραότητα καὶ ὑπομονὴ 
θὰ τὶς μεταδώσει καὶ στοὺς μαθητές του, ὁ διακρινόμενος γιὰ τὴν τάξη, 
τὸ σύστημα, τὴ μεθοδικότητα θὰ τὰ μεταδώσει καὶ στοὺς μαθητές του, ὁ 
δίκαιος καὶ ἀντικειμενικὸς στὴν ἀξιολόγηση τῶν μαθητῶν του θὰ τοὺς δώσει 
πρότυπα γιὰ τὴ ζωή, ἡ ἀντιμετώπιση ὅλων μὲ τὸ ἴδιο μέτρο θὰ καλλιεργήσει 
στοὺς μαθητὲς τὸ αἴσθημα τῆς ἀμεροληψίας καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἑνὶ λόγῳ 
τὸ παράδειγμα τοῦ διδάσκοντος παιδαγωγεῖ ἀποτελεσματικότερα ἀπὸ τὴ 
διδασκαλία του.
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Γυμνάσιο - Λύκειο

Βλαπτικὴ γιὰ τὴν Παιδεία - κατὰ τὴν πεποίθησή μου - ὑπῆρξε καὶ ἡ 
διαίρεση τοῦ ἑξαταξίου Γυμνασίου σὲ δυὸ τριετεῖς ἀνεξάρτητους κύκλους, 
τὸ Γυμνάσιο καὶ τὸ Λύκειο. Μὲ τὴ διαίρεση αὐτὴ οἱ μαθητὲς διδάσκονται 
δυὸ φορὲς τὰ ἴδια πράγματα, κατὰ τρόπο συνοπτικὸ ὅμως καὶ πάντα μὲ 
τὴν πίεση τοῦ χρόνου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ στεροῦνται τὴ δυνατότητα τῆς 
ἐμβάθυνσης. Παράδειγμα τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας. Παλαιότερα ἡ Ἱστορία 
διδασκόταν διαιρεμένη σὲ ἕξι περιόδους, μὲ ἄνεση καὶ μὲ τὴ δυνατότητα 
βαθύτερης ἐξέτασης τῶν ἱστορικῶν γεγονότων καὶ φαινομένων. Μὲ τὴ 
σημερινὴ συνοπτικὴ διδασκαλία στοὺς δυὸ κύκλους οἱ μαθητές, μολονότι 
ἐπαναλαμβάνουν δυὸ φορὲς τὰ ἴδια ἱστορικὰ στοιχεῖα, δὲν συγκρατοῦν 
πολλὰ καὶ διερωτῶνται ἂν ποτὲ ἄκουσαν στὸ σχολεῖο γιὰ τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο 
ἱστορικὸ γεγονὸς ἢ πρόσωπο.

Ἀλλὰ καὶ στὴν κοινωνικὴ-συναισθηματική της διάσταση ἡ διαίρεση 
δὲν ὠφέλησε. Οἱ παλαιότεροι ἀπόφοιτοι τοῦ ἑξαταξίου ἤξεραν ποιὸ ἦταν τὸ 
σχολεῖο τους. Οἱ σημερινοὶ ἀπόφοιτοι δὲν μποροῦν νὰ ποῦν ἂν τὸ σχολεῖο 
τους ἦταν τὸ γυμνάσιο ἢ τὸ λύκειο στὸ ὁποῖο φοίτησαν.  Παλαιότερα οἱ 
μαθητὲς φοιτοῦσαν στὸ ἴδιο σχολεῖο γιὰ ἕξι χρόνια, οἱ μικροὶ ἀντίκρυζαν τοὺς 
παλαιότερους - κυρίως τοὺς τελειόφοιτους - μὲ σεβασμὸ καὶ προσδοκοῦσαν 
νὰ φθάσουν καὶ οἱ ἴδιοι στὴ θέση τους, οἱ μεγαλύτεροι εἶχαν τὴν εὐκαιρία 
νὰ δείχνουν στοργὴ καὶ φροντίδα στοὺς μικρότερους, δημιουργώντας 
τους αἴσθημα ἀσφάλειας καὶ καλλιεργώντας τὴν κοινωνικότητά τους. 
 Ἡ ἑκάστοτε Δ΄Γυμνασίου ἦταν ἡ συνέχεια τῶν προηγούμενων τάξεων καὶ 
ὄχι ἕνα συνονθύλευμα μαθητῶν ἀπὸ διάφορα γυμνάσια σὲ νέο σχολεῖο, 
ἀποκομμένων ἀπὸ μεγάλο μέρος τῶν συμμαθητῶν τους του γυμνασίου καὶ μὲ 
τὴν ἀνάγκη προσαρμογῆς σὲ νέο κλίμα καὶ ἀφομοίωσής τους μὲ τοὺς νέους 
συμμαθητές τους.  Ἐξ ἄλλου ἡ κοινωνία δὲν εἶναι διαιρεμένη ὁριζοντίως μὲ 
βάση τὶς ἡλικίες, ἀλλὰ μιὰ σύνθεση τοῦ συνόλου τῶν μελῶν της.

Εἰσηγήσεις γιὰ τὴ δημιουργία ἑνὸς ἑξαταξίου σχολείου Μέσης Παιδείας 
σὲ κάθε πόλη τῆς Κύπρου, γιὰ λόγους σύγκρισης τῶν ἀποτελεσμάτων, ὄχι 
μόνο τῶν γνωστικῶν, δὲν εἰσακούστηκαν ποτὲ ἀπὸ τὶς ἐκπαιδευτικὲς ἀρχές, 
παρ᾿ ὅλο ποὺ λειτουργοῦν ἑξατάξια γυμνάσια σὲ κοινότητες τῆς ὑπαίθρου.  
Παραβλέπεται, ἐπίσης, καὶ ἡ εἰσήγηση ἵδρυσης σὲ κάθε πόλη ἑνὸς σχολείου 
ἀριστείας, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ λειτουργεῖ ὡς ἀτμομηχανὴ καὶ γιὰ τὰ ἄλλα.  
Ἔχουν ἱδρυθεῖ ὅμως δαπανηρὰ μουσικὰ σχολεῖα.
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Τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας

Οἱ σχέσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν μὲ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἦταν, ὅπως 
καὶ σήμερα, πάντοτε σὲ ἔνταση. Ὁ ἐκπαιδευτικὸς μένει στὸ περιθώριο τῆς 
λήψης ἀποφάσεων ἀπὸ τὸ συγκεντρωτικοῦ χαρακτήρα ὑπουργεῖο καὶ εἶναι 
ὑποχρεωμένος συνεχῶς νὰ ἐφαρμόζει πράγματα μὲ τὰ ὁποῖα συχνὰ διαφωνεῖ 
ἐντόνως. Ἡ κατεστημένη πολιτικὴ τῶν ἁρμοδίων δὲν τοῦ ἄφησε περιθώρια 
γιὰ ἄσκηση ὁποιασδήποτε οὐσιαστικῆς πρωτοβουλίας ἢ γιὰ τὸν ἐπηρεασμὸ 
τῶν ἀποφάσεων ποὺ ἀφοροῦν σὲ καίριες πτυχὲς τῆς ἐκπαίδευσης καὶ μαζὶ τὸν 
ἴδιο.  Καλεῖται μόνο νὰ ἐφαρμόζει ἐγκυκλίους. Οἱ πιὸ σημαντικὲς ἀποφάσεις 
τῶν τελευταίων ἐτῶν λήφθηκαν ἐρήμην τῶν ἐκπαιδευτικῶν.

Πενηντατρία χρόνια ἀφ᾿ὅτου ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη τῆς Μέσης Ἐκπαί-
δευσης ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία οἱ ἐκπαιδευτικοί της δὲν ἔχουν τὴν αἴσθηση 
κατανόησης καὶ φροντίδας ἀπὸ τὶς ἐπίσημες ὑπηρεσίες καὶ κυρίως ἀπὸ τὴν 
Ἐπιτροπὴ Ἐκπαιδευτικῆς Ὑπηρεσίας. Καθυστέρηση δεκαετιῶν γιὰ τὴ σύνταξη 
Κανονισμῶν λειτουργίας τῶν σχολείων, ἔλλειψη γιὰ χρόνια Κανονισμῶν 
Μεταθέσεων, μὲ τὸν ἐκπαιδευτικὸ θεωρούμενο ἁπλῶς ὡς ἀριθμό, χωρὶς 
τὸ ἀνθρώπινο στοιχεῖο στὴ μεατχείρισή του.  Παραβίαση τῶν κριτηρίων 
γιὰ Προαγωγὲς ἀπὸ ἰσχυρὲς ἐξωεκπαιδευτικὲς δυνάμεις, ὡς τὴν ἀκραία 
περίπτωση νὰ προάγονται πρόσωπα ποὺ δὲν ἀνέβηκαν ποτὲ στὴν ἕδρα, 
ὑπηρετοῦντα μὲ ἀπόσπαση σὲ ἄλλα δημόσια τμήματα.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι σὲ κανένα τμῆμα τῆς Δημόσιας Ὑπηρεσίας ἢ 
τῶν Ἡμικρατικῶν Ὀργανισμῶν ὁ ὑπάλληλος δὲν προσκομίζει ὁ ἴδιος τὰ 
ὑλικὰ ποὺ χρειάζονται γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῆς ἐργασίας του.  Ὁ ἐκπαιδευτικὸς 
τὰ προμηθευεται ἰδίᾳ δαπάνῃ. Ποτὲ δὲν ἦρθε τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ 
προσφέρει στὸν κάθε ἐκπαιδευτικό - συμβολικά - στὴν ἀρχὴ κάθε σχολικοῦ 
ἔτους δυὸ μπλὲ καὶ δυὸ κόκκινες πέννες, δυὸ μολύβια, ἕνα πακέτο χαρτιοῦ 
γραφῆς, ἕνα σβηστήρι!  Καὶ ποτὲ δὲν πέρασε ἀπὸ τὴ σκέψη τοῦ ὑπουργείου νὰ 
ἀναγνωρίσει τὴν εὐσυνειδησία τῶν ὅσων ἐκπαιδευτικῶν δὲν παρουσιάζουν 
καμμιὰ ἀπουσία κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ἔτους, ἀποστέλλοντάς τους 
μιὰ ἐπιστολὴ ἢ ἕνα δίπλωμα ἀναγνώρισης τῆς εὐσυνειδησίας τους.

Ἐπεμβάσεις στὰ σχολεῖα

Εἶναι ἀκόμα καὶ τὰ ποικίλα σώματα παρεμβαινόντων στὸ ἔργο τοῦ 
σχολείου καὶ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ, τὰ ὁποῖα ἐξελίσσονται σὲ περισσότερα καὶ 
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μαχητικότερα. Εἶναι γονεῖς, τῶν ἀνώτερων κυρίως κοινωνικοοικονομικῶν 
στρωμάτων, οἱ ὁμοσπονδίες καὶ συνομοσπονδίες γονέων καὶ οἱ σχολικὲς 
ἐφορεῖες, συμπεριφερόμενες κάποτε ὄχι ὡς μητέρες ἀλλὰ ὡς μητρυιὲς τῶν 
ὑπὸ τὴ διικαιοδοσία τους σχολείων.  Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ποράγοντες αὐτοὺς 
ἔχουν καλὰ εἰσχωρήσει στὰ ἐκπαιδευτικὰ πράγματα, διατυπώνουν εἰσηγήσεις 
σὲ θέματα στὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν λόγο, ἐκφράζουν καὶ ἐπιβάλλουν ἀπόψεις, 
ἐπικρίνουν καὶ ἀπειλοῦν. Χειρότερες εἶναι οἱ ἐπεμβάσιεις συγκεκριμένων 
ἰσχυρῶν προσώπων, τὰ ὁποῖα συχνὰ ἐπιτυγχάνουν τὴν ἀναστολὴ ἢ τὴν 
παραβίαση τῶν Κανονισμῶν.

Πρὸ ἐτῶν τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, ἐξ ὁρισμοῦ θεματοφύλακας τῶν Κανο-
νισμῶν, τοὺς ὁποίους τὸ ἴδιο θεσμοθετεῖ, αὔξησε δι᾿ ἐγκυκλίου ἀπὸ 225 
σὲ 300 τὸ ἀνώτατο ὅριο τῶν ἐπιτρεπόμενων ἀπουσιῶν γιὰ συμμετοχὴ στὶς 
ἐξετάσεις τοῦ  Ἰουνίου, μὲ σκοπὸ νὰ διευκολυνθεῖ, σὲ σχολεῖο Μέσης Παιδείας 
στὴ Λευκωσία, τέκνο σημαντικοῦ προσώπου στὴν τότε Κυβέρνηση, τὸ ὁποῖο 
ἄλλως θὰ ἔμενε στάσιμο. Ἡ ἀλλαγὴ ἴσχυσε μόνο γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἔτος.  Τὸ 
ἑπόμενο ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀπουσιῶν ὁρίστηκε ξανὰ στὶς 225.  Τὴν ἴδια περίοδο 
ἄλλο ἰσχυρὸ πρόσωπο, στὸ ἴδιο τὸ ὑπουργεῖο αὐτὴ τὴ φορά, παραβίασε ὅλες 
τὶς καθιερωμένες διαδικασίες ἀναβαθμολόγησης γραπτῶν, γιὰ νὰ πρωτεύσει 
τὸ τελειόφοιτο παιδί του.

Περιπτώσεις ὅπως αὐτές, ἔστω καὶ ἂν παρέρχονται καὶ ξεχνιοῦνται, 
μακροπρόθεσμα ὑποσκάπτουν τὰ θεμέλια τῆς ἐκπαίδευσης. Καὶ ἡ δημο-
κρατικὴ ἰσότητα τῶν πολιτῶν μπαίνει στὸ περιθώριο.

Χαριστικὲς διατάξεις

Κατὰ καιροὺς τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ ἡ Κυβέρνηση γενικότερα 
προέβησαν σὲ χαριστικὲς διατάξεις καὶ πρὸς τοὺς μαθητὲς καὶ πρὸς τοὺς 
ἐκπαιδευτικούς. Στὴν περίπτωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν οἱ χαριστικὲς δια-
τάξεις, μερικὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες αὐτὴ τὴν περίοδο τὸ ὑπουργεῖο ἐπιχειρεῖ νὰ 
ἐξορθολογίσει, ὑπῆρξαν ἄλλοτε προϊὸν αἰτημάτων τῶν ἐκπαιδευτικῶν 
καὶ ἄλλοτε αὐτεπάγγελτης προσφορᾶς τῶν ἁρμοδίων. Ἐπικειμένων, π. χ., 
τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν τοῦ Φεβρουαρίου 1988, ὁ τότε πρόεδρος τῆς 
Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανοῦ ἀνέθεσε, δυὸ τρεῖς μῆνες πρίν, στὸν τότε 
ὑπουργὸ Παιδείας Ἀνδρέα Χριστοφίδη νὰ παραχωρήσει σὲ ὅλους τοὺς 
καθηγητὲς μείωση δύο ὡρῶν ἑβδομαδιαίως, πράγμα ποὺ ἐφαρμόστηκε 
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χωρὶς καθυστέρηση. Διερωτῶμαι - δὲν γνωρίζω - ἂν ἡ παροῦσα κατάσταση 
τῆς πλήρους ἀπαλλαγῆς τῶν διευθυντῶν τῶν Γυμνασίων καὶ Λυκείων ἀπὸ 
ὁποιοδήποτε διδακτικὸ ἔργο εἶναι προϊὸν αἰτήματός τους ἢ αὐτεπάγγελτης 
προσφορᾶς τοῦ ὑπουργείου.

Προσφάτως, δημοσιεύθηκε στὶς ἐφημερίδες καὶ εἴδηση περὶ προθέσεως 
τοῦ ὑπουργείου νὰ προβεῖ σὲ στυλιστικὸ (ἐνδυματολογικὸ) ἐξορθολογισμὸ 
στὰ σχολεῖα, ἔπειτα ἀπὸ χρόνια ἀνοχῆς ἀπέναντι στὴν ἀτημέλητη ἢ 
προκλητικὴ κάποτε ἐμφάνιση ἀριθμοῦ καθηγητῶν ἢ καθηγητριῶν.

Τὸ Νέο σύστημα πρόσληψης ἐκπαιδευτικῶν στὰ δημόσια σχολεῖα

Στὸ δεκασέλιδο ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ, 
ἡμερομηνίας 14 Ὀκτωβρίου 2013, μὲ τὸν τίτλο Νέο σύστημα πρόσληψης 
ἐκπαιδευτικῶν λειτουργῶν στὰ δημόσια σχολεῖα οἱ πλεῖστες τῶν σελίδων 
ἀσχολοῦνται μὲ τὰ διαδικαστικὰ καὶ τὰ χρονοδιαγράμματα ἐφαρμογῆς του 
προτεινόμενου νέου συστήματος.

Ἀπὸ τὶς δέκα σελίδες τοῦ ἐγγράφου μόνο μισὴ σελίδα ἀφιερώνεται στὴ 
γραπτὴ ἐξέταση τὴν ὁποία θὰ ὑφίστανται οἱ ὑποψήφιοι - ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ 
νέο στοιχεῖο καὶ τὴν καίρια διαφορὰ ἀπὸ τὸ ὑπάρχον σύστημα. Θὰ ἐξετάζονται 
ἡ γνώση τοῦ ὑποψήφιου στὸ περιεχόμενο τῶν ἀναλυτικῶν προγραμμάτων 
τῶν σχολείων (καὶ σὲ τί ὠφελεῖ νὰ τὰ ξέρει ἐκ τῶν προτέρων;), οἱ γενικὲς 
θεωρίες διδασκαλίας καὶ ἡ εἰδικὴ διδακτικὴ μεθοδολογία κατὰ γνωστικὸ 
ἀντικείμενο.

Ὅλα αὐτὰ βεβαίως σὲ θεωρητικὸ ἐπίπεδο.῾Η κατοχὴ ὅμως ἀπὸ τὸν 
ὑποψήφιο ἐκπαιδευτικὸ τῶν γνώσεων αὐτῶν δὲν διασφαλίζει ὅτι αὐτὸς θὰ εἶναι 
ἐπαρκὴς καὶ ὠφέλιμος στὴν ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν, ποὺ ἀποτελεῖ, σύμφωνα 
μὲ τὸ νέο σύστημα πρόσληψης τὸν στόχο οἱ ἱκανότεροι ἐκπαιδευτικοὶ νὰ 
διδάσκουν τὰ παιδιά μας. ῾Ο ἐπαρκὴς καὶ ἀποτελεσματικὸς ἐκπαιδευτικὸς δὲν 
εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ξέρει ποιὰ εἶναι τὰ ἀναλυτικὰ προγράμματα τῶν σχολείων 
- ποὺ κάθε χρόνο σχεδὸν τροποποιοῦνται - ἢ οἱ βασικὲς ἀρχὲς τῆς γενικῆς 
καὶ εἰδικῆς διδακτικῆς. Αὐτά δὲν ἀποτελοῦν ἐχέγγυο καλοῦ ἐκπαιδευτικοῦ 
οὔτε βέβαια καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ κατάρτιση μὲ πτυχία διαφόρων ἐπιπέδων.  
Εἶναι γνωστὲς πλεῖστες περιπτώσεις ἐκπαιδευτικῶν ποὺ εἶχαν ἀριστεύσει στὰ 
πανεπιστήμια ἀλλά ἀπέτυχαν ὡς δάσκαλοι.  

῾Ο ἐκπαιδευτικός καλεῖται, κατ᾿ ἐξοχήν, νὰ δώσει ἀγωγή, νὰ διαπλάσει 
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τὸν μέλλοντα πολίτη.  Καὶ οἱ πρὸς τοῦτο ἀπαιτούμενες ἰδιότητες προηγοῦνται 
καὶ ὑπερέχουν τῶν ἐπιστημονικῶν γνώσεων. ῾Ως ἐκ τούτου γεννιοῦνται, ἐν 
προκειμένῳ, τὰ ἀκόλουθα ἐρωτήματα:

(α)  Μὲ τί εἴδους ἐξέταση θὰ διαπιστωθεῖ ἡ ἀγάπη τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ 
γιὰ τὸ παιδί, ποὺ θὰ τοῦ ἐξασφαλίσει τὴν  ἐμπιστοσύνη του καὶ τὴν ἄνετη 
ἐπικοινωνία μαζί του, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ὕπατη ἰδιότητα, τὴν ὕπατη ἀρετὴ 
τοῦ δασκάλου, προϋπόθεση ὅλων τῶν ἄλλων;

(β)  Μὲ ποιὸ τρόπο θὰ διαπιστωθεῖ ἡ εὐσυνειδησία του;

(γ)  Μὲ ποιὰ ἐξέταση θὰ διαφανεῖ ἡ ἱκανότητά του νὰ δημιουργεῖ τὸ 
ἀπαραίτητο στὴν τάξη μαθησιακὸ κλίμα;

(δ)  Πῶς θὰ διαπιστωθεῖ ἡ μεταδοτικότητά του;

(ε)  Μὲ ποιὰ ἐξέταση θὰ βεβαιωθεῖ ἡ ἀντικειμενικότητά του καὶ ἡ ἴση 
ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν παιδιῶν;

(ς)  Μὲ ποιὸ τρόπο θὰ διαπιστωθεῖ τὸ πνεῦμα συνεργασίας του μὲ τοὺς 
συναδέλφους του καὶ τὴ διεύθυνση τοῦ σχολείου;

(ζ)  Πῶς θὰ διαφανεῖ ἡ προσήλωσή του στὴν ἐφαρμογὴ τῶν σχολικῶν 
κανονισμῶν;

(η) Πῶς θὰ διαφανεῖ ἡ μετριοπάθειά του, ἡ πραότητά του καὶ ἡ βεβαιό-
τητα ὅτι δεν ἔχει αὐταρχικὸ χαρακτήρα;

(θ)  Μὲ ποιὰ ἐξέταση θὰ διαπιστωθεῖ ὅτι διαθέτει τὸ πνεῦμα προσφορᾶς 
πέρα ἀπὸ τὶς τυπικὲς ὑποχρεώσεις ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὰ σχέδια ὑπηρεσίας 
τῆς θέσης του;

(ι)  Μὲ τί εἴδους ἐξέταση θὰ διαφανοῦν ἡ εὐστροφία του στὸν χειρισμὸ 
προβλημάτων στὴν τάξη καὶ οἱ ἀντοχές του, ἡ αὐτοσυγκράτηση, ἡ ψυχραιμία 
στὴν ἀντιμετώπιση κρίσιμων στιγμῶν ἐντάσεως εἴτε στὴν τάξη εἴτε στὴν 
εὐρύτερη σχολικὴ μονάδα;

῍Αν τὸ῾Υπουργεῖο Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ μπορεῖ νὰ ὀργανώνει 
ἐξετάσεις, μὲ τὶς ὁποῖες νὰ διαπιστώνει ὅλα τὰ πιο πάνω, ἢ ἔστω τὰ 
περισσότερα, τότε μὲ βεβαιότητα θὰ μπορεῖ νὰ ἐπιλέγει γιὰ τὰ σχολεῖα τοὺς 
καλύτερους ἐκπαιδευτικούς. Καμμιὰ ἐξέταση, ὅμως, γραπτὴ ἢ προφορική, 
κατὰ τὴ γνώμη μου, δὲν μπορεῖ νὰ διαπιστώσει ὅλα αὐτά, καὶ ἄλλα 
ἀκόμα, ποὺ πρέπει νὰ συνθέτουν τὴν προσωπικότητα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ. 
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Αὐτὰ μποροῦν νὰ διαπιστωθοῦν μόνο ἐπί τὸ ἔργον, ἐμπράκτως.

Κεῖται, ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς της Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ὁ θεσμὸς 
τοῦ διετοῦς ἐπί δοκιμασία διορισμοῦ τῶν ἐκπαιδευτικῶν. ῾Ο ἴδιος ὁ ὅρος 
δηλώνει ὅτι στὴν περίοδο αὐτὴ δοκιμάζεται, στὴν πράξη, ἡ καταλληλότητα 
τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ νὰ προσφέρει ἐπαρκῶς στὴν παιδεία.῾Η σαφὴς αὐτὴ 
καὶ ἀποτελεσματικὴ πρόνοια τῶν ἐκπαιδευτικῶν νόμων ἀδρανεῖ ἐξ ἀρχῆς, 
μέσα στὸ πλαίσιο τῆς τάσης νὰ κρίνονται ὅλοι κατάλληλοι - ὅπως καὶ στὴν 
εὐρύτερη δημόσια ὑπηρεσία - μὲ συνέπεια τὰ σχολεῖα νὰ βαρύνονται ἀπό τὴν 
παρουσία ἀνεπαρκῶν ἢ  ἄλλως πως προβληματικῶν ἐκπαιδευτικῶν, γιὰ τοὺς 
ὁποίους παλαιότερος ὑπουργὸς παιδείας δήλωνε μὲ θλίψη ὅτι τὸ Υπουργεῖο 
τοὺς  «δκιακλύζει» στὰ σχολεῖα μὲ τρόπο ποὺ νὰ μὴ χωλαίνουν ὑπερβολικὰ 
μερικὰ μόνο ἀπ’ αὐτά. 

Ἂν τὸ ῾Υπουργεῖο ἐφαρμόσει, ἐπιμελῶς, τὸν κείμενο αὐτὸν βασικὸ νόμο, 
δὲν ἔχει ἀνάγκη ἐξετάσεων, ποὺ μᾶλλον ἀτελέσφορες θὰ ἀποδειχθοῦν.  

Ἐπιλογικό

Ἡ σχολικὴ ἐκπαίδευση τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου - εὑρισκόμενων κάτω 
ὑπὸ ποικίλες ἀπειλές - ἔχει σήμερα ἀνάγκη προγραμμάτων τὰ ὁποῖα νὰ 
ἰσορροποῦν ἐπάνω στοὺς δυὸ βασικοὺς ἄξονες κάθε ἐξορθολογισμένης 
παιδείας: τὴ διάπλαση ἀγαθοῦ χαρακτήρα καὶ τὴν παροχὴ γνώσεων, ὄχι μόνο 
χρησιμοθηρικῶν. Καὶ ἔχει ἀκόμη ἀνάγκη ἀπὸ ἐκπαιδευτικοὺς μὲ ὑψηλὸ ἦθος 
καὶ ζῆλο, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ὅλη βιοτή τους νὰ ἐμπνέουν τὸν σεβασμὸ στοὺς 
μαθητές, στοὺς γονεῖς, στὶς ἐκπαιδευτικὲς ἀρχές, στὴν εὐρύτερη κοινωνία, 
ὄντες πρότυπο πρὸς μίμησιν καὶ διαπαιδαγώγηση ὅλων.

Οἱ μαθητὲς εἶναι φύσεις εὐαίσθητες, εὐγενεῖς, εὔπλαστες, καλοπρο-
αίρετες, εἶναι ἀγωνιστικοί, ὁραματιστές, πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιο-
σύνην στὴν εὐρύτερή της ἔννοια, πρόσφοροι γιὰ ἔργα ὑψηλά, ἕτοιμοι νὰ 
ἐγκολπωθοῦν τὶς δοκιμασμένες ἀξίες τῆς ἑλληνικῆς καὶ χριστιανικῆς μας 
παράδοσης.

Ἔχουν ὅμως ἀνάγκη ἀνιδιοτελῶν καὶ γενναίων ὁδηγῶν, στὸν χῶρο τῆς 
οἰκογένειας, τοῦ σχολείου, τοῦ κοινωνικοῦ περιβάλλοντος, τῆς Πολιτείας, 
τῆς Ἐκκλησίας· ὁδηγῶν ὑψηλοῦ ἤθους, ἄξιων νὰ ἀποτελοῦν πρότυπα. Καὶ 
δυστυχῶς δὲν τοὺς ἔχουν καὶ πλέουν ἀνερμάτιστοι καὶ χωρὶς πυξίδα, ἕρμαια 
τῶν φανατισμῶν, τῶν κομματικῶν, ποδοσφαιρικῶν καὶ ἄλλων παθῶν, 
τῆς ἀδιαφορίας, τῆς παράδοσης στὰ πρότυπα τῆς εὐζωΐας, τῆς ἐπιδίωξης 
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τοῦ πλούτου· καὶ αἰχμάλωτοι τῆς χρονοβόρας ἀπασχόλησής τους μὲ τὰ  
ἑλκυστικὰ προϊόντα τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, ἡ ὁποία δὲν τοὺς ἐπιτρέπει 
νὰ διαβάσουν ἕνα βιβλίο ἢ ἔστω μιὰν ἐφημερίδα.

Μέσα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ οἱ προοπτικὲς δὲν εἶναι εὐοίωνες. Γι᾿ αὐτὸ τὸ ἔργο 
τοῦ σχολείου σήμερα εἶναι ἐξόχως δύσκολο. Καὶ ἀναμένει τὸν Ἡρακλῆ ποὺ 
θὰ τὸ ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν ἀπόγνωσή του.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ1

ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

«…ΖΗΛΩι ΘΕΙΩι ΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΗΘΕΝΤΕΣ, 
ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΜΕΝ… ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΩΜΕΝ ΜΙΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ 

ΕΠΑΝΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ… ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΟΝ ΠΙΣΤΙΝ ΑΥΤΩΝ, ΤΟ ΜΟΝΟΝ 

ΠΡΟΤΙΜΟΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΟΝ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΩΝΤΑΙ 
ΕΝ ΤΑΥΤΩι, ΚΑΙ ΗΘΗ ΧΡΗΣΤΑ, ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ 

ΠΡΟΒΑΙΝΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗΝ ΗΛΙΚΙΑΝ, ΝΑ ΓΙΝΩΝΤΑΙ 
ΑΝΔΡΕΣ ΘΕΟΣΕΒΕΙΣ, ΦΡΟΝΙΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΙ, 

ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΔΕΣ… ΠΑΡΩΤΡΥΝΕ ΔΕ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΕΥΣΕΒΕΣ 
ΚΑΙ ΘΕΑΡΕΣΤΟΝ ΕΡΓΟΝ, ΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΖΗΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ…».

ΕΞΕΔΟΘΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΙΛΙΟΣΤΟΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΟΣΤΟΝ 
 ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ,

† Ο ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΒΕΒΑΙΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ

1  Κῶδιξ Α΄ ΙΑΚ, φφ. 173-175. Σ. Μενάρδου, Ἡ ἐν Κύπρῳ ἱερὰ μονὴ τῆς Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ, 
Πειραιεῖ 1929, σσ. 137-141.


