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ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ

κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
 a  

ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ,  ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

Στις 19 Ιουνίου 2019, κατά τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Κύπρου, ο μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος, 
υπέβαλε την παραίτησή του από τον θρόνο του Αγίου Λαζάρου, 

αναγνώσας την κάτωθι επιστολή:

Μακαριότατε, Πανιερότατοι, Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί,

Δόξαν, αἶνον καὶ εὐχαριστίαν, ἀναπέμπω στὸν Τριαδικὸ Θεό, ποὺ μὲ 
ἀξίωσε γιὰ σχεδὸν 46 χρόνια, νὰ ποιμαίνω τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κιτίου.
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Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἀνέλαβα τὸ βαρὺ καὶ δύσκολο ἔργο τοῦ 
Ἐπισκόπου, προσπάθησα μὲ ὅλες μου τὶς δυνάμεις νὰ ἀνταποκριθῶ στὰ ὑψηλά 
μου καθήκοντα. Προσπάθησα νὰ ὑπηρετήσω καὶ νὰ διακονήσω τὸ ποίμνιο 
τῆς Μητροπολιτικῆς μου Περιφέρειας, τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ γενικὰ 
τὸν κάθε ἄνθρωπο, ἰδιαίτερα τὸν πάσχοντα.

Αἰσθανόμενος σήμερα ὅτι οἱ σωματικές μου δυνάμεις ἐξασθενοῦν καὶ 
ἔχοντας τὴν πεποίθηση ὅτι ἕνας νεότερος Ἐπίσκοπος θὰ συνεχίσει τὸ ἔργο 
μου καὶ θὰ τὸ αὐξήσει πρὸς ὄφελος τοῦ ποιμνίου τῆς κατὰ Κίτιον Ἐκκλησίας, 
παρακαλῶ νά δεχθεῖτε τὴν παραίτησή μου ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Μητροπολίτη 
Κιτίου, χωρὶς τοῦτο νὰ σημαίνει ὅτι θὰ παύσω νὰ ἐπιτελῶ τὰ ἀρχιερατικά μου 
καθήκοντα ὅσον χρόνο οἰκονομήσει ὁ Θεός.

Πληροφοριακὰ σᾶς ἀναφέρω ὅτι πρόσφατα ἐπισκέφθηκα τό Πνευματικό 
μου παιδὶ καὶ Πνευματικό μου πατέρα, τὸν Πανοσιολογιότατο Καθηγούμενο 
τῆς ἱ.Μονῆς Σταυροβουνίου Ἀρχιμανδρίτη Ἀθανάσιο, πρὸς τὸν ὁποῖο 
ἀνακοίνωσα τὴν ἀπόφασή μου αὐτὴ καὶ ἔτυχα τῆς εὐλογίας του. Ἐπίσης, 
χθὲς 18 Ἰουνίου 2019, σὲ σύναξη ποὺ εἶχα μὲ τοὺς Κληρικούς, τὰ μέλη τῆς 
Θρονικῆς Ἐπιτροπῆς, τοὺς Προέδρους τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ τὸ 
Προσωπικὸ τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Κιτίου, ἀνακοίνωσα τὴν ἀπόφασή μου τὴν 
ὁποία ἅπαντες σεβάστηκαν καὶ ἐπεκρότησαν.

Γι ’αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ καὶ πάλιν νὰ δεχθεῖτε τὴν ἀπόφασή μου αὐτὴ καὶ 
προσευχηθεῖτε μαζί μου, ὅπως ὁ Θεὸς, διὰ τοῦ λαοῦ τῆς Μητροπόλεως Κιτίου 
καὶ τῆς τιμίας ψήφου σας, ἐπιλέξει νέο ἄξιο Μητροπολίτη Κιτίου, ποὺ θὰ 
συνεχίσει νὰ ποιμαίνει τὸ ἀγαπημένο μου Ποίμνιο καὶ θὰ τὸ ὁδηγεῖ σὲ νομὲς 
σωτήριες.

Τέλος θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω ἐσᾶς Μακαριότατε, Πανιερότατοι καὶ 
Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί, γιὰ τὴν ἀγαστὴ συνεργασία ποὺ εἴχαμε ὅλα 
αὐτὰ τὰ χρόνια καὶ ἐντὸς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἐκτός. Ἄν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια 
στενοχώρησα ἤ πίκρανα οἱονδήποτε, παρακαλῶ νὰ μὲ συγχωρήσει. Καὶ 
παρακαλῶ ὅλους σας νὰ προσεύχεσθε στὸν φιλάνθρωπο Θεὸ νὰ μοῦ χαρίσει 
τὴν οὐράνια βασιλεία Του.

Ὁ Μητροπολίτης Κιτίου Χρυσόστομος

Η Ιερά Σύνοδος έκανε δεκτή την παραίτησή του. Ο Αρχιεπίσκοπος  
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, επαίνεσε τον Μητροπολίτη Κιτίου τόσο για τα όσα 
έπραξε υπέρ της Εκκλησίας όσο και για τη θαρραλέα απόφασή του. Με βάση 
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το καταστατικό  ανέλαβε τη θέση του Τοποτηρητή της Μητρόπολης Κιτίου 
και, αμέσως, άρχισαν οι διαδικασίες πλήρωσης της χηρευσάσης θέσης. Την 
επόμενη, στις 20 Ιουνίου, ο Τοποτηρητής του Μητροπολιτικού Θρόνου Κιτίου 
όρισε ως αντιπρόσωπό του τον θεοφιλέστατο επίσκοπο Αρσινόης, κύριο 
Νεκτάριο. 

Παράλληλα, ο Τοποτηρητής εξαπέλυσε «ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ» στις 24 Ιουνίου 2019 προς το χριστεπώνυμο 
πλήρωμα της ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου, η οποία  έχει ως ακολούθως:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ 

+ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄, 
ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου,

καί Τοποτηρητής τοῦ χηρεύοντος Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Κιτίου,
Τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου,

Χάριν καί εἰρήνην ἀπό Θεοῦ Πατρός.

Διά τῆς ἀπὸ 19ης  Ἰουνίου ἐ. ἔ. ὁμοφώνως ὑπό τοῦ συνόλου τῶν Μελῶν τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου ἀποδεχθείσης παραιτήσεως τοῦ ἄχρι σήμερον πατρός 

ὑμῶν καί ποιμενάρχου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου, ὁ Μητροπολι-
τικός Θρόνος Κιτίου περιῆλθεν εἰς χηρείαν.

Διά τήν πλήρωσιν τοῦ θρόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου ἐνεργοῦ-
ντες, κατά τά διατεταγμένα ὑπό τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας 
ἡμῶν, ἀπολύομεν τήν παροῦσαν Ἐγκύκλιον, δι’ ἧς καλοῦμεν ὑμᾶς, ἵνα ἐν φόβῳ 
Θεοῦ καί ἀγάπῃ ἐκλέξητε, κατά τόν ὁριζόμενον ἐν αὐτῇ τρόπον, τό πρόσωπον, 
τό θεωρούμενον ὑφ’ ὑμῶν κατάλληλον νά προταθῇ εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον 
πρός ἐκλογήν αὐτοῦ ὡς νέου Μητροπολίτου Κιτίου.

Συμφώνως τῷ Καταστατικῷ Χάρτῃ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἡ διαδικασία 
ἐκλογῆς, πρός ἀνάδειξιν νέου Μητροπολίτου, χωρεῖ εἰς δύο στάδια:
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α) τήν κατάρτισιν τριπροσώπου, διά καθολικῆς ψηφοφορίας, καί 

β) τήν ἐκλογήν τοῦ Μητροπολίτου ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Οὕτως, αἱ ἐκλογαί πρός κατάρτισιν τοῦ τριπροσώπου θά διεξαχθῶσι, διά 
καθολικῆς μυστικῆς ψηφοφορίας, τήν Κυριακήν, 28ην Ἰουλίου 2019, μεταξύ 
τῶν ὡρῶν 10 π.μ. καί 5 μ.μ., μετά διαλείμματος μίας ὥρας μεταξύ τῶν ὡρῶν 
1 μ.μ. καί  2 μ.μ. 

Δικαίωμα ψήφου πρός τοῦτο κέκτηνται πάντες οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστια-
νοί, ἡλικίας ἄνω τῶν 18 ἐτῶν, κάτοικοι τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Κιτί-
ου καί οἱ διαμένοντες μονίμως, ἀπό ἑνός τοὐλάχιστον ἔτους, εἰς τήν Μητρο-
πολιτικήν Περιφέρειαν Κιτίου, πλήν τῶν προσφύγων. 

Κατά τήν ἡμερομηνίαν ταύτην, λοιπόν, κλῆρος καί λαός, προσερχόμε-
νοι εἰς τά ὁρισθησόμενα λίαν προσεχῶς ἐκλογικά κέντρα, θά ψηφίσωσιν ἀπ’ 
εὐθείας ἕν πρόσωπον τῆς ἐπιλογῆς των.

Πρός διευκόλυνσιν τοῦ πληρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου, 
διηυθετήσαμεν ὥστε, κατά τήν ἐκλογήν, νά λειτουργήσῃ ἀριθμός ἐκλογικῶν 
κέντρων, οὕτως ὥστε, οἱ ἐκλογεῖς νά ψηφίσωσιν εἰς τό πλησιέστερον πρός τόν 
τόπον διαμονῆς των ἐκλογικόν κέντρον. Διά τούς αὐτούς λόγους θά καταρτι-
σθῶσιν ἐκλογικοί κατάλογοι δι’ ἕκαστον ἐκλογικόν κέντρον.

Ὁ κατάλογος τῶν ψηφοφόρων ἑκάστου ἐκλογικοῦ κέντρου θά δημοσιευ-
θῇ, δι’ ἀναρτήσεως αὐτοῦ εἰς τούς ἱερούς ναούς τῶν ἐνοριῶν καί Κοινοτήτων 
τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Κιτίου. Πᾶς ἔχων ἔννομον συμφέρον δικαι-
οῦται νά ὑποβάλῃ εἰς τόν Τοποτηρητήν, ἐντός τριῶν ἡμερῶν ἀπό τῆς ἀναρτή-
σεως τοῦ καταλόγου, διά τοῦ ἱερέως τῆς ἐνορίας ἤ Κοινότητός του, ἔγγραφον 
ἔνστασιν ἐπί τοῦ καταλόγου. Ὁ Τοποτηρητής δέ, μετ’ ἐξέτασιν τῶν ἐνστάσεων, 
ἀποφαίνεται, ᾐτιολογημένως καί ἀνεκκλήτως, ἐπ’ αὐτῶν, πέντε ἡμέρας τό ἀρ-
γότερον πρό τῆς καθορισθείσης πρός ἐκλογήν τοῦ τριπροσώπου ἡμερομηνίας.

Διά τήν ὁμαλήν τήρησιν τῆς ὅλης ἐκλογικῆς διαδικασίας δύναται ὁ Γενι-
κός Ὑπεύθυνος τῶν ἐκλογῶν νά συνεργάζηται, ὅπου θεωρεῖ τοῦτο ἀναγκαῖον, 
μετά τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τοῦ Κράτους. Γενικόν δε  Ὑπεύθυνον τῶν ἐκλο-
γῶν ὁρίζομεν τόν κ. Ἰωάννην Χαριλάου, Διευθυντήν τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Τμήμα-
τος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.

  Ἡ Ἐφορευτική Ἐπιτροπή ἑκάστου ἐκλογικοῦ κέντρου θά ὁρισθῇ ὑπό 
τοῦ Τοποτηρητοῦ.
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Ἕκαστος ψηφοφόρος δικαιοῦται νά ψηφίσῃ ἕνα ἐκ τῶν ἐκλογίμων. Ἕκα-
στον δέ ψηφοδέλτιον εἶναι λευκόν, φέρον τήν διά τούς σκοπούς τῆς ἐκλογῆς 
ταύτης ἐκδοθεῖσαν εἰδικήν σφραγῖδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Εἰς τό ψηφοδέλτιον 
τοῦτο ὁ ψηφοφόρος θά ἀναγράψῃ ἰδιοχείρως τό ὄνομα τοῦ πρός Ἀρχιερατεί-
αν ἐκλογίμου τῆς προτιμήσεώς του. Ἐάν ὁ ψηφοφόρος ἀδυνατῇ νά ἐκφράσῃ 
γραπτῶς τήν βούλησίν του, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς ὑποχρε-
οῦται νά ἀναγράψῃ εἰς τό ψηφοδέλτιον τό ὄνομα, τό ὑποδειχθέν ὑπό τοῦ εἰρη-
μένου ψηφοφόρου.

Μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς καταμετρήσεως τῶν ψήφων εἰς τά ἐκλογικά 
κέντρα, τά ἀποτελέσματα τῆς ψηφοφορίας θά ἀποσταλοῦν εἰς τόν Τοποτηρη-
τήν τοῦ Θρόνου. Οἱοσδήποτε ψηφοφόρος δύναται ὅπως ὑποβάλῃ ἐντός τριῶν 
ἡμερῶν, εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον, ἐνστάσεις περί τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας. 

Ἐντός πέντε ἡμερῶν, ἀπό τῆς παρελεύσεως τῆς προθεσμίας ὑποβολῆς 
τῶν ἐνστάσεων, ἡ Ἱερά Σύνοδος θά συγκληθῇ ὑπό τοῦ Τοποτηρητοῦ καί 
θά ἀποφανθῇ ὁριστικῶς ἐπ’ αὐτῶν, θά προχωρήσῃ δέ, μετά ταῦτα, εἰς τήν 
ἐπικύρωσιν τῶν ἀποτελεσμάτων καί τήν κατάρτισιν τοῦ τριπροσώπου, ἐκ 
τῶν τριῶν πλειονοψηφισάντων προσώπων. Εἰς περίπτωσιν ἰσοψηφίας, θά 
διενεργηθῇ κλήρωσις ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἑντός τριῶν ἡμερῶν, 
ἀπό τῆς καταρτίσεως τοῦ τριπροσώπου, ἡ Ἱερά Σύνοδος θά συγκληθῇ ὑπό τοῦ 
Τοποτηρητοῦ, πρός ἐκλογήν τοῦ Μητροπολίτου.

Σημειωτέον ὅτι αἱ Ἐγκύκλιοι καί πᾶσαι αἱ τυχόν ἐκδοθησόμεναι ἀνα-
κοινώσεις, αἱ σχετιζόμεναι μετά τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Μητροπολίτου Κιτίου, 
θά δημοσιεύωνται εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου (www.
churchofcyprus.org.cy),  εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως Κιτίου (www.
imkitiou.org) καί εἰς τό Κυπριακόν Πρακτορείον Εἰδήσεων (www.cna.org.cy). 

Καί ταῦτα μέν ἡμεῖς, ἡ δέ Χάρις καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί Πατρός εἴησαν 
ἀεί μετά πάντων ὑμῶν.

     Διάπυρος πρός Θεόν Εὐχέτης

                 Τοποτηρητής τοῦ Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Κιτίου. 

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου, 
τῇ 24ῃ Ἰουνίου 2019.
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Στις 28 Ιουλίου 2019 και ώρα 7.30 μ.μ. ο  Γενικός Υπεύθυνος Εκλογών, 
κ. Ιωάννης Χαριλάου εξέδωσε την πιο κάτω ανακοίνωση:

 Αρ. Αναφοράς ΚΕΤ/ΕΤΕΚ/ΓΕΝ/ΙΧ/243-2019

ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Αναφορικά με τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου  Μητροπολίτη Κιτίου, 
των οποίων  η πρώτη φάση διεξήχθη σήμερα, 28 Ιουλίου 2019, ανακοινώνουμε 
ότι όλα λειτούργησαν ομαλά. Πιο κάτω παραθέτουμε τα τελικά αποτελέσματα, 
τα οποία κοινοποιήθηκαν και στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομο Β’,  Τοποτηρητή της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου:

Σύνολο Εκλογικών Κέντρων 58

Αριθμός Εγγεγραμμένων Εκλογέων 43,856 

Αριθμός Εκλογέων που ψήφισαν 10,801

Άκυρα Ψηφοδέλτια 86

Λευκά Ψηφοδέλτια 42

Αριθμός Έγκυρων Ψηφοδελτίων 10,673

Ποσοστό Προσέλευσης 24.63%

Ποσοστό Άκυρων Ψηφοδελτίων 0.80%

Ποσοστό Λευκών Ψηφοδελτίων 0.39%

Ποσοστό Έγκυρων Ψηφοδελτίων 98.81%
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ                           ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΑΡ. ΨΗΦΩΝ   ΠΟΣΟΣΤΟ

     1ος ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ       7,497       70.24%

     2ος ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ κ. ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΣΙΗΠΠΗΣ       3,122       29.25%

     3ος ΑΛΛΟΙ             54         0,41%

Ιωάννης Χαριλάου
Διευθυντής Ελεγκτικού Τμήματος Εκκλησίας Κύπρου,

Γενικός Υπεύθυνος Εκλογών 
28 Ιουλίου 2019

Μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, ο επίσκοπος Αρσινόης, 
κατευθύνθηκε στο κτήριο της Μητρόπολης Κιτίου, όπου έγινε δεκτός 
με κωδωνοκρουσίες και επευφημίες κλήρου και λαού. Εκεί, δέχτηκε τα 
συγχαρητήρια του τέως μητροπολίτη Κιτίου, κ. Χρυσοστόμου, των ιερέων και 
των λαϊκών που ήταν μαζεμένοι εκεί. 

Στις 29 Ιουλίου 2019,  ο  Γενικός Υπεύθυνος Εκλογών, γνωστοποίησε προς 
τον Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου και Τοποτηρητή του Θρόνου της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Κιτίου κ.κ. Χρυσόστομο και σε όλα τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου 
καθώς  και στη Γραμματεία της Ιεράς Συνόδου τα κάτωθι σχετικά με την Α΄ 
Φάση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου Μητροπολίτη Κιτίου:

Στην Επιστολή αυτή ενημέρωσε τον Μακαριώτατο για τα ακριβή στοιχεία 
και τον ακριβή αριθμό των ψήφων που έλαβαν οι 22 υποψήφιοι. Ενδεικτικά 
ανέφερε ότι η εκλογική διαδικασία, που αφορούσε την προε-τοιμασία 
καθώς και την πραγματοποίηση των εκλογών, διεξήχθη με απόλυτη ευταξία. 
Οποιαδήποτε μικροπροβλήματα παρουσιάστηκαν είτε κατά την προετοιμασία 
των εκλογών είτε κατά τη διάρκεια των εκλογών, επιλύθηκαν αμέσως. 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες της διαδικασίας δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι 
την 5η απογευματινή της Τρίτης 30 Ιουλίου για υποβολή ενστάσεων. 
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Ο ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΤΙΟΥ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΒΑΘΥΤΑΤΑ ΣΥΓΚΙΝΗΜΕΝΟΣ

Β΄  Φάση 

Στις 30 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 7 μ.μ. συγκλήθηκε η Ιερά 
Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου για επικύρωση των αποτελεσμάτων των 
εκλογών και τον καταρτισμό του Τριπροσώπου, το οποίο απαρτίστηκε από τον 
θεοφιλέστατο επίσκοπο Αρσινόης, κ. Νεκτάριο, τον Αρχιμανδρίτη Ευμένιο 
και τον Θεοφιλέστατο επίσκοπο Νεαπόλεως, κ. Πορφύριο. Ακολούθως, η Ιερά 
Σύνοδος πραγματοποίησε την ψηφοφορία για ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη 
Κιτίου. Στην ψηφοφορία ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος 
εξελέγη ως ο νέος Μητροπολίτης Κιτίου  λαβών 15 ψήφους∙ υπήρξε και μία 
λευκή.

Ακολούθως, σύμφωνα με το Τυπικό της Εκκλησίας, όλοι οι Συνοδικοί 
κατήλθαν εν  πομπή στον καθεδρικό ναό του αγίου Ιωάννου για το μήνυμα. 
Στη συνέχεια, επί της αγίας Τραπέζης, υπέγραψε πρώτος τον κώδικα ο 
Μακαριώτατος και ακολούθησαν οι λοιποί Συνοδικοί κατά σειράν ιεραρχίας.  
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Μετά την ολοκλήρωση της πράξεως αυτής, μετέβη στον καθεδρικό ναό 
και ο εψηφισμένος μητροπολίτης Κιτίου, ο οποίος, βαθύτατα συγκινημένος, 
υπέγραψε και αυτός τον κώδικα.

Η ενθρόνιση του νέου μητροπολίτη Κιτίου, κ. Νεκταρίου, ορίστηκε στις 
6 Αυγούστου, στον Μητροπολιτικό ΝΑΟ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ, 
στις 7 το απόγευμα. Στην τελετή συμμετείχαν αρκετοί συνοδικοί Αρχιερείς, 
ο μητροπολίτης Νιτρίας, κ. Νικόδημος, ως εκπρόσωπος του Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας, ο μητροπολίτης Βόστρων, κ. Τιμόθεος, ως εκπρόσωπος του 
Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Παράλληλα, παρέστησαν αρκετοί Ηγούμενοι και 
Ηγουμένισσες, ιερείς, μοναχοί και μοναχές από όλο το νησί, την Ελλάδα, 
καθώς και πλήθος κόσμου.

Χαιρετιστήρια ομιλία εκφώνησε ο πανιερώτατος μητροπολίτης Πάφου,                 
κ. Γεώργιος και ο αντιδήμαρχος Λάρνακας, κ. Ιάσων Ιασονίδης. Στο τέλος, 
αντιφώνησε ο νέος μητροπολίτης Κιτίου, κ. Νεκτάριος.

Ο Μητροπολίτης Πάφου  είπε τα κάτωθι:

Πανιερώτατε Μητροπολίτα Κιτίου, Υπέρτιμε και Έξαρχε Λάρνακος και 
Λευκάρων, κύριε Νεκτάριε,

Ιστάμενος ήδη επί της σκοπιάς στην οποία σε ανύψωσε του φιλοχρίστου λαού η 
ψήφος και της Ιεράς Συνόδου η επίνευσις, θα συγκλονίζεσαι αναλογιζόμενος 

το ύψος της ευθύνης και τις υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνεις. Είναι 
φυσικό να διέρχεται αυτή τη στιγμή από τη σκέψη σου, η ένδοξος δισχιλιετής 
ιστορία του θρόνου σου. Θα βλέπεις προπορευόμενο τον άγιο Λάζαρο, τον 
φίλο του Χριστού, πρώτον επίσκοπο Κιτίου και να ακολουθεί μακρά φάλαγγα 
επισκόπων, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους σε τοπικές και Οικουμενικές 
Συνόδους, συνέβαλαν στη διατύπωση των Ορθοδόξων δογμάτων. Θα βλέπεις 
ακολουθούντας τον εθνομάρτυρα Μελέτιο, τον εθνεγέρτη Νικόδημο τον 
Μυλωνά, τον αοίδιμο εθνάρχη Μακάριο, που εκλέϊσαν τον θρόνο σου και 
ανέβασαν τον πήχυ των προσδοκιών σε ύψη δυσθεώρητα. Θα βλέπεις τον άμεσο 
προκάτοχό σου, Χρυσόστομο Α΄, να προσπαθεί με κτίσματα και Ιδρύματα, 
με ποικίλο κοινωνικό και ιεραποστολικό έργο να αφυπνίσει την πίστη που 
μετακινεί όρη, να ενεργοποιήσει τις δημιουργικές δυνάμεις που κρύβονται στην 
ψυχή του λαού και να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στον τόπο και στη γη μας. Θα 
βλέπεις τις στρατιές των πιστών της περιοχής, από της αποστολικής εποχής 
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μέχρι των ημερών μας, να ακολουθούν την οδόν της αληθείας, μέσα από 
ποικίλες δυσκολίες και κατατρεγμούς και με μια φωνή να σε προτρέπουν: «τὴν 
παρακαταθήκην φύλαξον».

Θα ενωτίζεσαι, ακόμα, από την προχριστιανική εποχή τον Ζήνωνα τον 
Κιτιέα. Θα αγναντεύεις τον Κίμωνα και τους άλλους προγόνους μας, που 
διατήρησαν ελληνικό το στίγμα της περιοχής. Πώς, λοιπόν, να μην αισθάνεσαι 
κλονιζόμενα τα βήματά σου, κάτω από το βάρος της παρακαταθήκης τέτοιου 
παρελθόντος, το οποίο έχεις κληθεί να φυλάξεις και να συνεχίσεις αλώβητο;

Θα αισθάνεσαι, όμως, έντονα και θα βιώνεις και την κατευθύνουσα τα 
πάντα Πρόνοια του Θεού. Γι’ αυτό δεν έλαβες, μήπως, την παιδαγωγία στον 
Άγιο Γεώργιο Μαυροβουνίου, την προγυμνασία στη Μητρόπολη Κιτίου, την 
εμπειρία στην Αρχιεπισκοπή Θυατείρων, υπηρετώντας τους αποδήμους μας και 
την εξάσκηση της ποιμαντικής επιστήμης στην Αρσινόη; Ήταν όλα Θεού κλήσις 
και πρόνοια για να γίνεις σήμερα των Κιτιέων διδάσκαλος και ποιμήν.

Μέσα στο κλίμα αυτό της συγκίνησης, της χαράς του ποιμνίου σου, αλλά 
και της δικής σου χαράς, καθώς και των προσδοκιών της Εκκλησίας, ήλθαμε κι 
εμείς σήμερα, οι εν Χριστώ αδελφοί σου, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, για να σε 
ενθρονίσουμε, εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, στην έδρα σου, 
προκειμένου να αναλάβεις και επίσημα, τα καθήκοντά σου. Μαζί με τις ευχές 
μας για μακροχρόνια και αγλαόκαρπη ποιμαντορία, θα θέλαμε να μοιραστούμε 
μαζί σου και τις αγωνίες μας για την αποτελεσματικότητα του έργου μας μέσα 
στην Εκκλησία στην εποχή που ζούμε και στις ιδιαιτερότητες των καιρών.

Ασφαλέστατα, κύριο έργο μας παραμένει ο αγιασμός του λαού δια των 
μυστηρίων, χωρίς τον οποίον αγιασμό «οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον», καθώς και 
η προσφορά της υγιούς διδασκαλίας και του ορθού παραδείγματος. Το έργο 
αυτό θα εκδηλωθεί, όμως, στις συνθήκες της σημερινής εποχής σ’ έναν κόσμο με 
ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Ο άνθρωπος προόδευσε, στις μέρες μας, στον υλικό 
τομέα και ευκόλυνε αφάνταστα την καθημερινότητά του. Διείσδυσε, εν μέρει, 
στο διάστημα, εκμηδένισε τις αποστάσεις, πολλαπλασίασε τις γνώσεις, αύξησε 
τις εμπειρίες του. Έδωσε λύσεις σε μακροχρόνια προβλήματα που ταλάνιζαν το 
ανθρώπινο γένος, επιμήκυνε την ζωή του. Ταυτόχρονα, βρέθηκε αντιμέτωπος 
με διλήμματα πρωτόγνωρα, που απαιτούν, πιεστικά, λύσεις και υπεύθυνες 
απαντήσεις. Επιπλέον, μέσα στο πλήθος των γνώσεων και τον καταιγισμό 
των πληροφοριών άρχισε να γίνεται δυσδιάκριτος ο τελικός προορισμός του. 
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Ο σημερινός άνθρωπος φαίνεται να έχει εφόδια βίου, να στερείται, όμως, νόημα 
βίου. Ακόμα, η καθυστέρηση στις πνευματικές αξίες διάβρωσε το ηθικό του 
υπόβαθρο και υπονόμευσε τη σχέση του με τον Θεό. Γι’ αυτό κι η κοινωνία 
μας κλονίζεται και παραπαίει. Η αύξηση της βίας και της τρομοκρατίας, η 
καταπάτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και κάθε έννοιας δικαίου, η 
ειδωλοποίηση παθών και επιθυμιών, προσδιορίζουν σήμερα το στίγμα της 
κοινωνίας μας.

Οι Χριστιανοί δεν μπορούμε να αγνοούμε τον σύγχρονο πολιτισμό. Όποιες 
και όσο σημαντικές κι αν είναι οι επιφυλάξεις ή οι αντιρρήσεις μας απέναντί του, 
είμαστε υποχρεωμένοι με αυτόν τον πολιτισμό να αναμετρηθούμε πνευματικά. 
Αυτόν τον πολιτισμό οφείλουμε να φωτίσουμε με το φως της χριστιανικής 
αποκάλυψης κι αυτόν να γονιμοποιήσουμε με την εκκλησιαστική μας παράδοση 
και εμπειρία, αναχαιτίζοντας τη διολίσθηση σε καταστάσεις που υποτιμούν την 
ανθρώπινη αξία και παραγνωρίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Και θα πρέπει, ο λόγος που θα εκφέρουμε, ως επίσκοποι και ποιμένες, να 
αγγίζει τους ανθρώπους της εποχής μας και να δίνει απαντήσεις στα καινούργια, 
σύνθετα και πιεστικά προβλήματα που τους ταλανίζουν. Λόγος αναχρονιστικός, 
αναπόφευκτα γίνεται και αναξιόπιστος και οδηγεί στην απομάκρυνση των 
πιστών από κοντά μας.

Η Εκκλησία έχει καθήκον να παρακολουθεί την πορεία της ανθρώπινης 
προόδου και να την φωτίζει με το φως της θείας αποκάλυψης, έχοντας πάντα 
υπόψη της ότι η πραγματική διάσταση του ανθρώπου δεν είναι η οριζόντια των 
φυσικών αναγκών και απολαύσεων, αλλά η κατακόρυφη διείσδυση στο εσωτερικό 
του, εκεί που αντηχεί ο αντίλαλος της αιωνιότητας· εκεί που επιτυγχάνεται η 
υπέρβαση και γίνεται η συνάντηση με τον Θεό.

Σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι να συναγωνίζεται άλλους κοινωνικούς 
φορείς, ούτε και να προσφέρει καλύτερο κοινωνικό έργο, αλλά να προσφέρει 
στον άνθρωπο εκείνο που δεν μπορούν να του προσφέρουν οι άλλοι. Η Εκκλησία 
εισέρχεται στον κόσμο για να τον εκκλησιοποιεί και να τον σώζει.

Ο άνθρωπος, ακόμα και στην αποστασία του, αναζητά τον Θεό και αναμένει 
απάντηση, στα υπαρξιακά ερωτήματά του. Όταν η Εκκλησία δεν τον βοηθά 
στην αναζήτησή του αυτή, αλλά κινείται και αυτή στο ίδιο πλαίσιο και επίπεδο 
της Επιστήμης και των ανθρωποκεντρικών οργανώσεων, τον απογοητεύει και 
τον διώχνει από κοντά της.
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Σ’ αυτά, λοιπόν, τα πλαίσια, και κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, καλού-
μαστε να δράσουμε, άγιε αδελφέ. Κι είμαι σίγουρος, περισσότερο από οποιον- 
δήποτε άλλον, ότι θα πετύχετε σ’ αυτήν την προσπάθεια. Η ενδεκαετής 
συνεργασία μας δεν μου άφησε καμιάν αμφιβολία για τα προσόντα, το ήθος και 
την εργατικότητά σου. Το πράον και προσηνές του χαρακτήρα σου, η μόρφωσή 
σου και η βαθιά πίστη σου στον Θεό και στις δυνατότητες του ανθρώπου, 
εγγυώνται την αποτελεσματικότητα της προσπάθειάς σου.

Είναι, όμως, πολύ γνωστό και σε σένα και σ’ όλους ότι δεν εξαντλείται μόνο 
στον τομέα αυτό η προσπάθειά μας. Ιδιάζουσες καταστάσεις της πατρίδας μας, 
αιώνες στυγνής δουλείας σε ξένους δυνάστες και η σημερινή τουρκική κατοχή, 
επιφορτίζουν την Εκκλησία μας και με ένα άλλο, εξίσου σημαντικό καθήκον. 
Την αποκατάσταση της εθνικής ελευθερίας του τόπου. Η δισχιλιετής ζωή και 
δράση της Εκκλησίας της Κύπρου, οι θυσίες, οι διώξεις, τα παθήματά της, όσα 
υπέστη προασπιζομένη τα δίκαια του λαού της, της δίνουν το δικαίωμα να λέει 
με εγκαύχηση ότι «ἀναπληροῖ τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί αὐτῆς». Και 
πράγματι! Δεν είναι αυτή η οποία στους αιώνες της σκληρής δουλείας ανεδείχθη 
η σωστική κιβωτός του λαού; Στη θαλπωρή των πτερύγων της δεν βρήκαν 
καταφυγήν οι υπόδουλοι; Με τη θυσία των κληρικών της, δεν προστάτεψε 
τους πιστούς της; Σήμερα, στις αφάνταστα δύσκολες συνθήκες της κατοχής, 
και στους φοβερούς εθνικούς κινδύνους που εγκυμονούνται, στην Εκκλησία δεν 
στρέφονται τα βλέμματα των πιστών, για την απελευθέρωση της κατεχόμενης 
γης μας, «ἐν ᾗ μεγάλα στοιχεῖα κεκοίμηνται», όπως ο Βαρνάβας ο απόστολος, ο 
ιερός Σπυρίδων, ο Μέγας Επιφάνιος, και τόσοι άλλοι;

Σήμερα, ιδίως, που ο εχθρός δεν είναι εκτός των τειχών ή προ των πυλών, 
αλλ’ εντός των τειχών της πατρίδας μας, σήμερα που μια αίσθηση επικείμενης 
συμφοράς πλανάται παντού, πού αλλού θα μπορούσε να ανατρέξει ο λαός 
μας για ενίσχυση και ενθάρρυνση, εκτός της Εκκλησίας; Η έλλειψη ιστορικής 
συνείδησης σε μεγάλο μέρος της νεολαίας μας, ο εφησυχασμός, η αδιαφορία, 
οι έντονες κομματικές αντιπαραθέσεις, δεν μπορούν να αφήσουν την Εκκλησία 
μακριά από την πρώτη γραμμή του εθνικού αγώνα, ούτε και εμάς στην προσφορά 
μόνο της μεταφυσικής ελπίδας στον λαό.

Μπορεί ο ρόλος της Εκκλησίας να είναι, πρωτίστως, πνευματικός, κι είναι 
αλήθεια ότι αυτή ουδέποτε απέστρεψε το βλέμμα από την άνω Ιερουσαλήμ. 
Στην περίπτωσή μας, όμως, δεν είναι μόνον η πατρίδα, αλλά και η πίστη που 
διακυβεύονται. Η Εκκλησία γνωρίζει πολύ καλά ότι «καὶ τοῦτο ἔδει ποιῆσαι, 
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κἀκεῖνο μὴ ἀφιέναι».

Μέχρι την απελευθέρωση του τόπου μας και την αποκατάσταση των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών του λαού μας, δεν μπορεί η Κυπριακή Εκκλησία 
να αποποιηθεί των ευθυνών της στο εθνικό μας θέμα. Και να ήθελες, κάτι τέτοιο, 
Πανιερώτατε, δεν θα σε άφηνε η θέα της κατεχόμενης γης μας, που εφάπτεται των 
κατοικιών πολλών κοινοτήτων της Μητροπόλεώς σου και περιλαμβάνει πολλές 
περιουσίες των κατοίκων της. Ούτε και θα μπορούσες να παραβλέψεις τον θρήνο 
και τον καημό της επιστροφής στις πατρογονικές εστίες, των προσφύγων που 
ζουν προσωρινά στη Λάρνακα και τις άλλες κοινότητες της Μητροπόλεώς σου. 
Θα πρέπει να γίνεις και εθνικός καθοδηγητής του ποιμνίου σου.

Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι κύριες ευθύνες της νέας αποστολής, που 
από σήμερα αναλαμβάνεις, άγιε αδελφέ.

Έχεις το προνόμιο να μην έρχεσαι σε γη ξένη και τόπον άγνωστο. Επιστρέφεις 
στη γενέτειρά σου, σε χώρο που και προηγουμένως υπηρέτησες. Η ποιότητα 
του εδάφους του εκκλησιαστικού αγρού της Μητροπόλεώς σου, δεν σου είναι 
άγνωστη. Γνωρίζω κι εγώ, ως εκ της καταγωγής μου και της υπηρεσίας μου στα 
σχολεία της περιοχής, τη γονιμότητα του εκκλησιαστικού αυτού αγρού και την 
ακλινή προσήλωση του ποιμνίου σου στα ιερά και τα όσιά μας.

Την προσήλωση των κατοίκων προς την αμώμητον πίστη μας μαρτυρούν 
τόσο τα πάμπολλα σεβάσματά τους, που κατακοσμούν την περιοχή, όσο και η 
συνεχιζόμενη ζωντανή παράδοση της ευλάβειάς τους.

Αποτέλεσμα της ευλάβειας και των θρησκευτικών αρχών του λαού, 
υπήρξε και η εις το πρόσφατο παρελθόν ανάδειξη πολλών και σπουδαίων 
αναστημάτων του απελευθερωτικού μας αγώνα, αλλά και των άλλων αγώνων 
που ακολούθησαν, και που μετουσίωσαν τη θρησκευτική πίστη σε αγώνα 
εθνικής ελευθερίας. Η βλάστηση υπήρξε όντως δαψιλής, η άνθηση συνεχής, η 
καρποφορία πλούσια. Προοιωνίζεται, ως εκ τούτου, ελπιδοφόρο και το μέλλον.

Μαζί με τον φιλόχριστο λαό, που «ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως καὶ ἐξομολο-
γήσεως ἤχου ἑορτάζοντος» (Ψαλ. 41,5) σε υποδέχεται σήμερα στη θεόσωστο 
επαρχία σου, χαίροντες και εμείς, οι εν Χριστώ αδελφοί σου, ευχόμαστε και 
πάλι, να ’ναι η ποιμαντορία σου πολύχρονη και καρποφόρα. Οι ευχές του 
μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου μας, κ.κ. Χρυσοστόμου καθώς και όλων και των 
μελών της Ιεράς Συνόδου «εἴησαν μετὰ σοῦ καὶ μετὰ παντὸς του ποιμνίου σου».
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Στη συνέχεια, ο αντιδήμαρχος Λάρνακας, κ. Ιάσων Ιασονίδης υποστήριξε:

Πανιερώτατε εκπρόσωπε του Προκαθήμενου της Εκκλησιάς της Κύπρου 
Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιε, 

Πανιερώτατε Μητροπολίτη τέως Κιτίου κ. Χρυσόστομε

Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, 

Πρεσβύτεροι και Διάκονοι της Εκκλησία μας,

Συμπολίτισσες και συμπολίτες,

Πανιερώτατε Μητροπολίτη Κιτίου κ. Νεκτάριε,

Τη  σημερινή ημέρα επέλεξε η Πρόνοια του Θεού για την Ενθρόνισή Σας ως 
νέου Μητροπολίτη Κιτίου, εδώ στην ιστορική πόλη της Λάρνακας, μετά την 
εκλογή σας στις 28 Ιουλίου με την ψήφο του Λαού και της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Κύπρου.

Εκ μέρους του Δημάρχου, Ανδρέα Βύρα, και του Δημοτικού Συμβουλίου 
Λάρνακας, σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά, βαθύτατο σεβασμό και 
εκτίμηση. Ξέρουμε ότι είστε ένας Ιεράρχης με ηγετική προσωπικότητα, 
ποιμαντική δραστηριότητα, καλοσύνη, αλληλεγγύη, φιλανθρωπία, μα πάνω 
από όλα με εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα.

Αυτές οι αρετές θα σας βοηθήσουν στο δύσκολο έργο που έχετε να επιτελέσετε. 
Θέλουμε να ξέρετε ότι σε αυτό το δύσκολο έργο θα μας βρείτε συμπαραστάτες 
και συνοδοιπόρους για το καλό της πόλης και της εκκλησίας μας.

Πανιερώτατε Μητροπολίτη Κιτίου κ. Νεκτάριε, 

Διαδέχεστε ένα άνθρωπο με μεγάλη και χρυσή καρδία, έναν άνθρωπο που 
για 46 και πλέον χρόνια παρουσιάζει ένα μεγάλο και σπουδαίο:

Ποιμαντικό, πνευματικό, φιλανθρωπικό, ιεραποστολικό, οικονομικό και 
κοινωνικό, αλλά και εθνικό έργο.

Έναν άνθρωπο που με αυτοθυσία, αλληλεγγύη και φιλανθρωπία εργάστηκε 
ακούραστα για το καλό της πόλης, της εκκλησίας, αλλά και της πατρίδας μας.
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Πανιερώτατε Μητροπολίτη τέως Κιτίου κ. Χρυσόστομε· θέλουμε να ξέρετε 
ότι έχετε επιτελέσει το έργο σας στο έπακρον. Έχετε δοκιμαστεί σε πολλές και 
δύσκολες συνθήκες και έχετε πάρει άριστα. Εκ μέρους του Δημάρχου μας και 
του Δημοτικού Συμβούλιου ταπεινά σας ευχαριστούμε. Εύχομαι ο Θεός να σας 
δίνει υγεία, δύναμη και μακροζωία.

Αγαπητοί Πρεσβύτεροι και Διάκονοι της εκκλησίας μας, 

Αγαπητές συμπολίτισσες και συμπολίτες,

Σήμερα ζούμε σε μια εποχή άκρως ανταγωνιστική, όπου ο υλισμός θέτει σε 
κρίση τους θεσμούς και τις αξίες της κοινωνίας μας. Αξίες όπως η επαγγελματική 
εντιμότητα και το ήθος, η αγάπη και η δικαιοσύνη, η προσήλωση στην οικογένεια, 
την εκκλησία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Είναι γι’ αυτό που όλοι μας πρέπει να σταθούμε δίπλα στον νέο μας Μητρο- 
πολίτη, δίπλα στον νέο μας εκκλησιαστικό ηγέτη, για να μπορέσει να αντι-
μετωπίσει τις προκλήσεις και προσκλήσεις που κρύβει η σύγχρονη κοινωνία μας.

Πανιερώτατε Μητροπολίτη Κιτίου κ. Νεκτάριε,

Καλώς Ήρθατε. Η παρουσία σας μας γεμίζει ελπίδες και προσδοκίες και 
είμαστε σίγουροι ότι το έργο σας θα είναι θεάρεστο!

ΑΞΙΟΣ!

Τέλος, ο μητροπολίτης Κιτίου κ. Νεκτάριος, αντιφώνησε ως εξής:

Πανιερώτατε Μητροπολίτα Πάφου,

Πανιερώτατοι,  Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατοι,

Έντιμε κύριε εκπρόσωπε του Προέδρου της Δημοκρατίας,

Κύριοι βουλευτές, Κύριε εκπρόσωπε του Πρέσβη της Ελλάδας,

Κύριε Αντιδήμαρχε Λάρνακας, Κύριοι Δήμαρχοι,

Κύριε Έπαρχε, Πανοσιολογιώτατοι άγιοι Ηγούμενοι
και όσιες άγιες ηγουμένισσες,

Σεβαστοί πατέρες,  Λαέ του Θεού ηγαπημένε,
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Τω απείρω ελέει του εν Τριάδι προσκυνουμένου Θεού και τη επιεικεί ψήφω 
του λαού και της Ιεράς Συνόδου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου 

αναβαίνω σήμερα τις βαθμίδες της επισκοπικής αυτής καθέδρας. Αίνον εκ 
βάθους ψυχής και ικεσίες εκ βάθους καρδίας αναπέμπω αυτήν τη στιγμή 
προς τον Πανάγαθο Θεό, ώστε να με αξιώσει να υπηρετήσω, όσο το δυνατό 
θεαρέστως, την Ιερά Μητρόπολη Κιτίου, της οποίας αναλαμβάνω σήμερα την 
πνευματική ποιμαντορία. Απορώ και εξίσταμαι για την τόση συγκατάβαση του 
φιλανθρώπου Θεού προς την ελαχιστότητά μου. Δέος με καταλαμβάνει, όταν 
αναλογιστώ ποιες προσωπικότητες εκόσμησαν με την παρουσία τους αυτό τον 
θρόνο, όπως ο Άγιος Λάζαρος ο Τετραήμερος, ως πρώτος επίσκοπος Κιτίου, ο 
εθνομάρτυρας Μελέτιος, ο Νικόδημος Μυλωνάς, ο εθνάρχης Μακάριος ο Γ΄ και 
τόσοι άλλοι. Αγωνία συνέχει την ύπαρξή μου κατά πόσο θα ανταποκριθώ επάξια 
σ’ αυτή την ιερή αποστολή. Η Μητρόπολη Κιτίου δεν αποτελεί για μένα άγνωστο 
περιβάλλον, αφού κι εγώ υπήρξα τέκνο της. Εδώ γεννήθηκα και μεγάλωσα, εδώ 
χειροτονήθηκα και έζησα μέχρι την εκλογή μου ως επισκόπου Αρσινόης. Και 
σήμερα, έντεκα χρόνια μετά, επιστρέφω, όχι ως ξένος μεταξύ ξένων, αλλά ως 
οικείος επί τα ίδια, με φρόνημα θυσίας, για να διακονήσω τον λαό της γενέτειράς 
μου. Παρακαλώ τον Θεό, η χάρις και η αγάπη Του να κατευθύνουν την όλη 
διακονία μου, ώστε ως Επίσκοπος να προσκαλώ και να συντονίζω τους πάντες 
να μετέχουν στην εν Χριστώ ζωή και να ζουν εκκλησιαστικά.

Η Εκκλησία Κύπρου, της οποίας ιστορική επισκοπή είναι και η Ιερά 
Μητρόπολις Κιτίου, είναι ο μακροβιότερος θεσμός στην ιστορία του τόπου. Εδώ 
και δύο χιλιάδες χρόνια η Εκκλησία του Χριστού καλωσορίζει κάθε άνθρωπο στη 
γέννησή του και τον εισάγει στους κόλπους της με το ιερό βάπτισμα, τον ευλογεί 
στον γάμο του, συμμετέχει στις χαρές και στις λύπες του, τον κα τευοδώνει στο 
πέρασμά του στην αιωνιότητα. Η σφραγίδα της χριστιανικής πίστης αποτυπώ-
θηκε στο ήθος και την παράδοση, στα γράμματα και τις τέχνες, βοηθώντας τον 
τόπο όχι μόνο να διέλθει αλώβητος από τις κακουχίες της ιστορίας, αλλά και να 
δημιουργήσει πολιτισμό.

Αναλαμβάνοντας, έτσι, τη διαποίμανση της ιστορικής αυτής Μητροπόλεως, 
δε θα προβώ σε προγραμματικές δηλώσεις και υποσχέσεις με κοσμικό τρόπο, 
που πολλές φορές παραμένουν ανεκπλήρωτες. Εξάλλου, για τους ποιμένες, 
που ο ένας διαδέχεται τον άλλο, ένα πρόγραμμα υπάρχει, το αιώνιο πρόγραμμα 
της Εκκλησίας· δηλαδή το πρόγραμμα της εν Χριστώ Σωτηρίας. Και πάντοτε, 
ασφαλώς, όλα γίνονται προς δόξαν Θεού. Όμως, επιτρέψτε μου να ιχνογραφήσω 
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αδρομερώς κάποιες διαστάσεις της πνευματικής μαρτυρίας, την οποία θα 
προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να υπηρετήσω.

Η Εκκλησία οφείλει να καταθέτει λόγο ικανό να νοηματοδοτεί κάθε πτυχή 
της ζωής των αν θρώπων. Καλείται η Εκκλησία να βοηθήσει κάθε άνθρωπο να 
αναμετρηθεί με το βαθύτερο νόημα της ζωής, αλλά και του θανάτου, να εισαχθεί 
στο μυστήριο της σωτηρίας, να βιώσει τη θεογνωσία και την αυτογνωσία, 
την κοινωνικότητα και το κάλλος της δημιουργίας. Η Εκκλησία απαντά στα 
μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου, τον μαθαίνει να υπερβαίνει την 
τραγικότητα και την απελπισία, τον διδάσκει να χαίρεται τα καίρια και τίμια 
της ζωής, τη φι λοθεΐα και τη φιλανθρωπία, την ελευθερία και την αγάπη και 
την ομόνοια. Ο λόγος της Εκκλη σίας είναι λόγος παραμυθίας, ελπίδας και 
στήριξης κάθε ανθρώπου σε οποιαδήποτε εμπερί στατη στιγμή του βίου του. Η 
Εκκλησία υπάρχει στον κόσμο, για να αναγγέλλει το μέγα μήνυμα ότι : «Τέκνα 
Θεοῦ ἐσμέν» (Α΄ Ιω. 3,2).

Ιδιαιτέρως μας προβληματίζει ο τομέας της νεότητας. Η Εκκλησία πρέπει 
να βρει τον τρόπο και τη γλώσσα που θα μιλήσει και θα διαλεχθεί με τους 
νέους ανθρώπους και αυτή δεν είναι άλλη από τη γλώσσα της απλότητας, 
της ειλικρινείας και της αλήθειας. Οι νέοι ψάχνουν το αυθεντικό, αυτό που θα 
μιλήσει στην ψυχή τους. Γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο που πολλοί νέοι άνθρωποι 
προστρέχουν στα μοναστήρια, βρίσκοντας εκεί αυτό που ζητούν.

Ως εκ τούτου, η Ιερά Μητρόπολις Κιτίου, όπως και ολόκληρη η Εκκλησία, 
έχει χρέος να αφου γκράζεται τα προβλήματα των νέων, αλλά και κάθε 
σύγχρονου ανθρώπου, και να είναι αρωγός σε οποιονδήποτε ανατρέχει σ’ 
αυτήν. Σε κάθε άνθρωπο που αιτείται λόγον αγαθόν και πράξη διακριτική, 
θα είμαστε ανοικτοί και έτοιμοι να συνδράμουμε. Στη, συν Θεώ, επίτευξη της 
πνευ ματικής μαρτυρίας μας, θα έχουμε συμπαραστάτες και συνεργάτες τους 
ιερείς της Μητρόπολής μας, για ακόμη περισσότερη αναβάθμιση του έργου 
των ενοριών μας. Ιδιαίτερη σημασία έχει για μας ο τομέας της Λατρείας και το 
Λειτουργικό περιβάλλον των ναών. Εδώ, κάνοντας μια παρένθεση, θα πρέπει να 
αναφέρουμε ότι στη Μητρόπολη αυτή έγινε σημαντική εργασία στον τομέα της 
εικονογραφίας, αλλά και της βυζαντινής μουσικής, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
εντός των ορίων της αξιόλογοι εικονογράφοι και ψάλτες. Μέσα, λοιπόν, από 
την εικονογραφία και την ψαλμωδία, την ευταξία και το κάλλος τους, αλλά 
προπάντων με τα τελούμενα σε αυτούς, θέλουμε οι ναοί μας να μυσταγωγούν 
τον λαό και να τον βοηθούν να βιώνει εντονότερα το μυστήριο της Θείας 
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Ευχαριστίας. Οι άνθρωποι θα προικίζονται με ζωηφόρες εμπειρίες, θα γεύονται 
την αγάπη του Θεού και του συνανθρώπου, θα διδάσκονται εμπειρικά ότι η 
χαρά που μοιράζεται, μεγεθύνεται, και η λύπη που μοιράζεται, σμικρύνεται. 
Όνειρο και στόχος μας είναι οι ενορίες να λειτουργούν όπως πρέπει, προάγοντας, 
έτσι, το πρότυπο της εν Χριστώ κοινωνίας και φιλαδελφίας. Απαραίτητα, κάθε 
ενορία πρέπει να δραστηριοποιηθεί και στον τομέα της φιλανθρωπίας. Με τη 
φιλανθρωπία και την όλη λειτουργία τους, οφείλουν να θυμίσουν ότι ο άνθρωπος 
γίνεται πλούσιος όσο περισσότερο δωρίζει. Όταν δωρίζει, όχι μόνο χρήματα, 
αλλά και την κατανόησή του, τον χρόνο του, τη φιλία του. Μέσα στην ενοριακή 
ζωή πρέπει να αναδειχθεί η αλληλοσυνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ των 
ανθρώπων, η προτεραιότητα του εμείς και όχι του εγώ. Είναι, άλλωστε, το 
κοινοτικό τούτο πνεύμα που διέσωσε την ψυχή της Κύπρου μέσα στα βάσανα 
της ιστορίας· είναι αυτό το εκκλησιαστικό ήθος της αυτοπροσφοράς και της 
αυτοθυσίας, που συνέβαλε στη διατήρηση της πνευματικής φυσιογνωμίας μας. 
Είναι αυτό το ήθος που καλούμαστε να αντιπαραθέσουμε στη σύγχρονη λογική 
της κατανάλωσης και της ατομικιστικής ευδαιμονίας.

Στην ίδια πνευματική στοχοθεσία θα συνεισφέρουν και οι Ιερές Μονές 
της περιφέρειάς μας. Είναι γνωστό το πόσο έχουν προσφέρει τα μοναστήρια 
στον λαό της Λάρνακας με προεξάρχουσα τη Μονή Σταυροβουνίου, κάτω 
από την καθοδήγηση του πολιού γέροντος Αθανασίου. Με τον δικό τους 
ιδιαίτερο τρόπο, με τη λαλώσα σιωπή τους, διδάσκουν στους ανθρώπους την 
προσευχή και την άσκηση, τη μετάνοια και τη χαρμολύπη, το ξεπέρασμα του 
εγωκεντρισμού και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Πόσοι και πόσοι 
κληρικοί και λαϊκοί δεν βρήκαν ανάπαυση εναποθέτοντας τις αμαρτίες τους 
στο πετραχήλι ενός πνευματικού στα μοναστήρια μας. Γι’ αυτό επιθυμούμε τα 
μοναστήρια, ανενόχλητα και απερίσπαστα, το καθένα με τον δικό του τρόπο και 
χαρακτήρα, να συνεχίσουν την πορεία τους αναπαύοντας τους κοπιώντας και 
πεφορτισμένους.

Ακόμη, στο πολυδιάστατο έργο μας θα έχουμε συνοδοιπόρους τους θεολό- 
γους και άλλους πνευματικούς ανθρώπους της επαρχίας μας, ώστε να εμπλου-
τιστούν οι άνθρωποι με υπαρξια κές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να είναι 
καλοί σύζυγοι, στοργικοί γονείς, ευγενείς γείτονες, εποικοδομητικοί συνάδελφοι, 
ακέραιοι λειτουργοί, δημιουργικοί πολίτες. Θα συμβά λουμε στην παιδεία, στην 
ευρύτερη διάστασή της, ώστε να μορφώνονται πρόσωπα που να αντιστέκονται 
σε οτιδήποτε υποβαθμίζει τον άνθρωπο και ευτελίζει την κοινωνία: να αντιστέ-
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κονται στην υποκουλτούρα και τις εικονικές ψευδαισθήσεις, την αδιαφορία για 
τους άλλους και την ιδιωτεία. Να μορφώνονται πρόσωπα που να ωφελούνται 
από κάθε αληθινή δημιουργία στις τέχνες και στον πολιτισμό, ώστε το κατά 
κεφαλήν μορφωτικό εισόδημα του τόπου να είναι σε τέτοιο ύψος που να 
αντιπαλεύει κάθε ροπή διάλυσης και αποδόμησης της πνευματικότητας της 
χώρας, οποθενδήποτε και αν αυτή προέρχεται.

Κατά συνέπεια, θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην 
κοινωνική συνοχή, στη σύσφιγξη των κοινωνικών σχέσεων, στην ανάπτυξη 
της αλληλεγγύης, αναγκαίων προϋποθέσεων για την ευημερία της χώρας. 
Θα συνδράμουμε σε ό,τι συνεισφέρει στην πολιτισμική πρόοδο του τόπου, θα 
είμαστε συνεργάτες στην καλλιέργεια των γραμμάτων, των τεχνών και κάθε 
άλλης καλλιτεχνικής δημιουργίας, θα στηρίξουμε οτιδήποτε υψηλό και ευγενές 
επιφέρει την πνευματική άνοιξη στις καρδιές των ανθρώπων. Αναμένουμε και 
επιδιώκουμε τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση της Μητροπολιτικής 
περιφέρειάς μας, αλλά και με κάθε οργανωμένο σύνολο, ανεξαρτήτως κομμα-
τικής απόχρωσης. Θα καλλιεργήσουμε την πολιτισμική ιδιο προσωπία και 
την εθνική ταυτότητα του τόπου, και την ίδια στιγμή θα είμαστε ανοιχτοί να 
προσλάβουμε οτιδήποτε αληθινό, αφού στη δική μας παράδοση, εθνικό και 
οικουμενικό, τοπικό και παγκόσμιο, μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά στην 
αλήθεια. Θα αναδείξουμε έτι περισσότερο τα εκκλησιαστικά μνημεία της 
Μητροπόλεως, καθότι τυγχάνει να είναι πολύ αξιόλογα.

Μέσα από αυτή τη θέαση των πραγμάτων θα ενισχύουμε κάθε προσπάθεια 
της εκάστοτε ηγεσίας του τόπου μας για την εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης στο 
πρόβλημα της κατοχής της πατρίδας μας από τον Τούρκο εισβολέα. Μιας λύσης 
που θα διασφαλίζει την ειρηνική και δημιουργική συνύπαρξη ολόκληρου του 
κυπριακού λαού μέσα σε μια ευνομούμενη πολιτεία, η οποία θα επιτρέπει σε 
κάθε πολίτη να βιώνει την ελευθερία και την πνευματική πληρότητά του, όπως 
τη βιώνει ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης. Αυτό είναι μια υποχρέωση προς ένα μεγάλο 
μέρος του ποιμνίου μας, ίσως της πλειοψηφίας, οι οποίοι είναι εκτοπισμένοι. 
Τους διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε πάντα δίπλα τους και ότι ο δικός τους 
αγώνας είναι και δικός μας.

Περαίνοντας τον σύντομο αυτό λόγο, επιτρέψετε μου να εκφράσω θερμές 
και εγκάρδιες ευχα ριστίες προς όσους ποικιλοτρόπως μου συμπαραστάθηκαν 
στη διαδρομή της ζωής μου. Ευχα ριστώ, καταρχήν, την Ιερά Σύνοδο της 
Εκκλησίας Κύπρου και τον σεπτό Προκαθήμενό της, αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο 
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τον Β´, για την τιμητική εμπιστοσύνη που μου επέδειξαν αναδει κνύοντάς με εν 
πρώτοις Επίσκοπο Αρσινόης και σήμερα Μητροπολίτη Κιτίου. Ευγνωμοσύνη και 
ευχαριστίες εκφράζω προς τον μητροπολίτη τέως Κιτίου Χρυσόστομο, για την εκ 
νεότητος πνευματική του στήριξη και αγάπη. Ακόμα, τον ευχαριστώ γιατί μου 
παραδίδει μία Μητρόπολη με πολλές δυνατότητες, αφού χάρις στις δικές του 
προσπάθειες για δεκαετίες την ανέβασε στο επίπεδο που βρίσκεται. Ευχαριστώ, 
ωσαύτως, τον μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο, για την όλη βοήθεια και στήριξή 
του κατά την ποιμαντορία μου στην επισκοπή Αρσινόης. Ευχαριστώ τους ιερείς 
και το πλήρωμα της επισκοπής αυτής και όλης της μητροπολιτικής περιφέρειας 
Πάφου για τη συνοδοιπορία και συνεργασία. Πρέπει εδώ να αναφέρω ότι η 
αποχώρηση μου από την επισκοπή Αρσινόης δεν γίνεται χωρίς πόνο και θλίψη, 
αφού συνδέθηκα με τον κόσμο της τα τελευταία έντεκα χρόνια. Τους δηλώνω 
ότι ένα μέρος της ψυχής μου παραμένει κοντά τους. Περαιτέρω, ευχαριστώ τους 
ιερείς και το πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου που χάρις στη δική τους 
παρότρυνση αποδέχθηκα να αναλάβω το βαρύ φορτίο που επωμίζομαι σήμερα. 
Ευχαριστώ τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου, 
Αρχιμανδρίτη Συμεών, για τα όσα μου έχει προσφέρει μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες εκφράζω σ’ όσους με οποιονδήποτε τρόπο μου συμπαραστάθηκαν 
και με στήριξαν στη διαδικασία της εκλογής. Τους εύχομαι ο Θεός να τους έχει 
πάντα καλά. Αισθήματα ευγνωμοσύνης αναβλύζουν εκ της καρδίας μου για 
τους μακαριστούς γονείς μου Ανδρέα και Ζωή. Ας είναι αιωνία τους η μνήμη. 
Με την ίδια θέρμη ευχαριστώ τους κατά σάρκα συγγενείς μου για την όλη τους 
μετοχή στις χαρές και τις λύπες του βίου μου. Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς, τους 
επισήμους και τον λαό, που με τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας.

Η Ιερά Μητρόπολη Κιτίου έχει ως προστάτη της και πολιούχο τον Άγιο 
Λάζαρο τον Τετραήμερο και Φίλο Χριστού. Αυτόν προσδοκώ να έχω κι εγώ 
φίλο και συμπαραστάτη στην πορεία που ξεκινώ σήμερα. Στον δρόμο που 
ανοίγεται μπροστά μου είμαι σίγουρος ότι θα τον χρειαστώ πολλές φορές. Ο 
Άγιος Λάζαρος κομίζει στους ανθρώπους το πλέον ελπιδοφόρο μήνυμα: τη 
νίκη επί του θανάτου. Αυτό αποτελεί πηγή ελπίδας και χαράς για όλους μας. 
Γινόμενοι φίλοι Χριστού, όπως ο πολιούχος μας, προγευόμαστε από αυτήν 
τη ζωή την υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου, προγευόμαστε μια άλλη 
διάσταση ζωής, όπου ο χωρισμός και η απόσταση, ο πόνος και η θλίψη και οι 
δυσκολίες δεν θα υπάρχουν. Με αυτή την ελπίδα αναλαμβάνουμε σήμερα αυτή 
τη διακονία, θαρρούντες στο έλεος του πανοικτίρμονος Θεού δια των πρεσβειών 
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της Υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, 
του Αγίου Θεράποντος, επισκόπου Κιτίου, και του Αγίου και δικαίου φίλου του 
Χριστού Λαζάρου του Τετραημέρου, πρώτου Επισκόπου Κιτίου.

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών και τον πολυχρονισμό του νέου 
Μητροπολίτη Κιτίου,  τον οποίο με ιερή κατάνυξη έψαλλε ο χορός του ιερού 
ναού Σωτήρος, ο κ. Νεκτάριος κατευθύνθηκε στον προαύλιο χώρο του 
μητροπολιτικού ναού, όπου δέχθηκε τις ενθουσιώδεις  ευχές των Αρχιερέων, 
του κλήρου και του λαού.

Η Σύνταξη του περιοδικού μας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ενώνει 
μαζί με τους Αρχιερείς, τον ιερό κλήρο και  τον λαό της πατρίδας μας τις 
θερμότατες ευχές της δια πάσαν εν Κυρίω καρποφορία του νέου Ποιμενάρχου 
της θεοσώστου επαρχίας Λάρνακας κ. Νεκταρίου.

Εἴησαν τὰ ἔτη Σας πολλά, γηθόσυνα, ἀμφιλαφῆ καὶ ἀγλαόκαρπα ἐν πᾶσι,            
        Πανιερώτατε Μητροπολῖτα Κιτίου κύριε Νεκτάριε!



Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ  

κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ
 a  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στις 9 Μαΐου 2019, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
εξέλεξε ως Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας τον επίσκοπο Χριστουπόλεως 
 κ. Μακάριο.

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, με καταγωγή από την Κρήτη, 
υπηρετούσε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Εκκλησία της Εσθονίας 
και ήταν, παρά το νεαρό της ηλικίας του, ιδιαίτερα γνωστός σε όλη την 
Ορθοδοξία, λόγω της δράσης και των ακαδημαϊκών του προσόντων.

Λόγω του γεγονότος ότι στην Αυστραλία διαβιοί ένας μεγάλος αριθμός 
Κυπρίων μεταναστών, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, σε τηλεφωνική επικοινωνία 
του με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τού ζήτησε  όπως αποστείλει 
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εκπρόσωπό του στην τελετή της  ενθρόνισης που θα γινόταν την 29η  Ιουνίου 
στο Σύδνεϋ, όπου βρίσκεται η έδρα της Αρχιεπισκοπής  Αυστραλίας.

Ο Μακαριώτατος ανέθεσε στον γράφοντα να εκπροσωπήσει τόσο τον 
ίδιο όσο και την Εκκλησία της Κύπρου στην ενθρόνιση. 

Από την Αυστραλία, όπου είχε μεταβεί στις 18 Ιουνίου, επικοινώνησε 
και μαζί μου ο νέος Αρχιεπίσκοπος, για καθορισμό των λεπτομερειών της 
επίσκεψης.

Πράγματι, με τις αερογραμμές  "Emirates" φτάσαμε στις 25 Ιουνίου στο 
Σύδνεϋ, όπου μας υπε1δέχθη, στο αεροδρόμιο, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, μαζί 
με εκπροσώπους της Κυπριακής παροικίας, εκφράζοντας έτσι την εκτίμηση 
και τον σεβασμό του προς την Εκκλησία της Κύπρου και τους Κυπρίους 
αποδήμους.

Την επομένη, 26 Ιουνίου, έγινε στον καθεδρικό ναό Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, στο Σύδνεϋ, επίσημη υποδοχή, με σύντομη προσφώνηση του 
Σεβασμιωτάτου και αντιφώνησή μου και στη συνέχεια, είχαμε την ευκαιρία 
μιας δίωρης, κατ’ ιδίαν συνάντησης, καθώς και  γεύματος στην Αρχιεπισκοπή.

Για να εκπροσωπήσει την Εκκλησία της Ελλάδος έφτασε στην Αυστραλία 
ο Μητροπολίτης  Μαρωνείας κ. Παντελεήμων. Εκπροσωπήθηκε  επίσης η 
Εκκλησία της Ρουμανίας. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη εκπροσωπούσε ο 
Μητροπολίτης Εσθονίας κ. Στέφανος. Παρέστησαν επίσης οι Μητροπολίτες 
Αρκαλοχωρίου Ανδρέας, Σικάγου Ναθαναήλ, Σιγκαπούρης  Κωνσταντίνος 
και Νέας Ζηλανδίας Μύρων.

Την Πέμπτη και Παρασκευή, 27 και 28 Ιουνίου η Αρχιεπισκοπή Αυστρα-
λίας διοργάνωσε επισκέψεις και περιηγήσεις των φιλοξενουμένων της σε 
διάφορα αξιοθέατα του Σύδνεϋ, όπως στο περίφημο λιμάνι της πόλης, το 
κτήριο της Όπερας, τον Ζωολογικό κήπο κ.ά.

Το απόγευμα της Παρασκευής 28ης  Ιουνίου  Κύπριοι ομογενείς  με οδή-
γησαν στη διπλανή προς το Σύδνεϋ πόλη του Wοllongong, όπου παρέθεσαν 
δείπνο και ανταλλάξαμε απόψεις για πολλά θέματα, ιδίως το εθνικό μας θέμα.

Το πρωί του Σαββάτου 29ης Ιουνίου παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουρ- 
γία στο παρεκκλήσιο του Απ. Ανδρέου της Θεολογικής Σχολής της 
Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, επί τη εορτή των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου. Ακολούθως έγινε με κάθε λαμπρότητα η τελετή της 
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ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου.

Στην ενθρόνιση παρέστησαν η πρωθυπουργός της τοπικής Κυβέρνησης, 
εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της χώρας, ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Τέρενς Κουΐκ, ο πρέσβυς της  Ελλάδος στην 
Αυστραλία, η Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου, εκπρόσωποι ξένων δογμάτων 
και πλήθος Ομογενών.

   Μετά το τελετουργικό μέρος, προσφώνησε τον Αρχιεπίσκοπο ο εκπρό- 
σωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, Μητρο-
πολίτης Ταλίν και πάσης Εσθονίας κ. Στέφανος. Ακολούθησε η πρωθυ-
πουργός της τοπικής κυβέρνησης, η οποία εντυπωσίασε με το να προσέλθει 
προηγουμένως και να ασπασθεί το χέρι του Αρχιεπισκόπου, ο Υφυπουργός 
κ. Τέρενς Κουΐκ  και ακολούθησαν ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ρουμανίας, 
ο υποφαινόμενος, ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Μητροπολίτης 
Αρκαλοχωρίου, εκ μέρους της  τοπικής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, 
από την οποία κατάγεται ο Σεβασμιώτατος, και ο Επίσκοπος Απολλωνιάδος, 
εκ μέρους του κλήρου και του λαού της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. 

Η δική μου προσφώνηση είχε ως εξής:

«Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Αυστραλίας, υπέρτιμε και έξαρχε
πάσης Ωκεανίας κ. Μακάριε,

Η Αποστολική Εκκλησία της Κύπρου μετέχει σήμερα της μεγάλης 
χαράς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Πρωτοθρόνου εν τη Ορθοδοξία 
Εκκλησίας, για την ενθρόνιση της Υμετέρας Σεβασμιότητος στον Αρχιε-
πισκοπικό θρόνο της Αυστραλίας.

Δοξάζουμε τον Θεό, τον δοτήρα παντός αγαθού, που χάρισε στην 
Εκκλησία του άνδρα της δικής σας περιωπής, κεκτημένον πλείστες όσες 
αρετές και χαρίσματα, λιπαρά μόρφωση, αγάπη και πιστότητα προς τη 
Μητέρα Εκκλησία, ακαταπόνητη εργατικότητα και δραστηριότητα.

Προσωπικά χαίρω ιδιαίτερα, λόγω της φιλίας που μας συνδέει, Σεβασμι- 
ώτατε. Γι’ αυτό και δεν λογάριασα την ταλαιπωρία από τη μακρινή απόσταση, 
ούτε και το γεγονός ότι σήμερα στην Πάφο, την έδρα της Μητρόπολής μου, 
γίνονται λαμπρές τελετές, με την ευκαιρία της μνήμης του Απ. Παύλου και 
του κηρύγματός του εκεί, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 
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Κύπρου. Ήθελα να’ μαι κοντά σας στη μεγάλη χαρά σας.

Εκείνο που από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας μας διαπίστωσα και το 
οποίο συνέτεινε τα μέγιστα στην αλληλοεκτίμησή μας με τον Αρχιεπίσκοπο 
Αυστραλίας, ήταν η μεγάλη προσήλωσή του στον θεσμό του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. Κάθε Κύπριος, λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών  της ιδιαίτερης 
πατρίδας μας και τη συνεχή δουλεία αιώνων, όταν προφέρει τις λέξεις 
Κωνσταντινούπολη, Οικουμενικό Πατριαρχείο, Αγία Σοφία, νιώθει μέσα 
του έναν σεισμό. Αισθάνεται κραδασμούς εσωτερικούς ισχυρότατους. Του 
έρχονται δάκρυα στα μάτια. Από την πρώτη μας συνάντηση με τον Άγιο 
Αυστραλίας, πριν από χρόνια, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη, ένιωσα 
να συντονιζόμαστε - με το νόημα που δίνει η Φυσική  στον όρο -, να μιλούμε 
στο ίδιο μήκος κύματος, να εκπέμπουμε στην ίδια συχνότητα. Αυτό το 
διαπίστωσα και το 2016 στην Κρήτη και πριν λίγο καιρό στην Αυστρία. 

Την ίδια ευαισθησία, πέραν της αφοσίωσής του στο Οικουμενικό μας 
Πατριαρχείο, δείχνει ο Άγιος Αυστραλίας και για τα άλλα εθνικά μας θέματα. 
Κι είναι αυτός, ένας άλλος σπουδαίος λόγος που η Εκκλησία της Κύπρου 
και εγώ, όλως ιδιαιτέρως, χαιρόμαστε για την επάξια εκλογή του στην 
Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.

Ένα μεγάλο μέρος του ποιμνίου σας, Σεβασμιώτατε, έλκουν την καταγωγή 
τους από την Κύπρο. Μερικοί είναι μετανάστες που έφυγαν από την Κύπρο, για 
ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο, στις δεκαετίες του ’50 και του ’60. Άλλοι ήλθαν 
εδώ ως αποτέλεσμα της Τουρκικής εισβολής του 1974 και της κατάληψης του 
τόπου καταγωγής τους. Όλοι αποτελούν ένα από τα αγνότερα τμήματα του 
Κυπριακού Ελληνισμού, με ιδιαίτερες θρησκευτικές και εθνικές ευαισθησίες. 
Συνισταμένη όλων των ανησυχιών και όλων των προσπαθειών τους είναι 
η σωτηρία της πατρίδας μας από τους φοβερούς κινδύνους που διατρέχει. 
Έχουν κλείσει την Κύπρο στην καρδιά τους και η θύμισή της αποτελεί  
γι’ αυτούς καθημερινή υπόμνηση χρέους.

Για μας, που ζούμε στην Κύπρο, η καθημερινή βίωση της κατοχής άμβλυνε, 
δυστυχώς, το εθνικό αισθητήριο και μας οδηγεί βαθμιαία στον ραγιαδισμό. Η 
συνείδησή μας, ενώ στην  αρχή διαμαρτυρόταν για πολλά πράγματα, σιγά- 
σιγά σίγησε επικίνδυνα.

Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο με τους αποδήμους μας. Γι’ αυτούς  το ρολόι 
για την Κύπρο σταμάτησε την ώρα του ξενιτεμού, τη στιγμή της αναχώρησης. 
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Το ξένο περιβάλλον στο οποίο κλήθηκαν να ζήσουν, εδώ η μακρινή Αυστραλία, 
είναι εντελώς διάφορο από την πατρίδα. Εδώ είναι ο χώρος του αγώνα για 
επιβίωση. Η Κύπρος είναι τα άγια των αγίων τους, που προστατεύονται από 
την τύρβη της καθημερινότητας, με το βαρύ καταπέτασμα της συνείδησής 
τους.

Αυτόν τον λαό, που έμεινε ο ίδιος στις εθνικές ευαισθησίες και στη δεύτερη 
και στην τρίτη γενεά της αποδημίας, θα ποιμάνετε, Σεβασμιώτατε· αυτόν θα 
στηρίζετε· αυτόν θα εμπνέετε για να μείνει σταθερός στις ελληνοχριστιανικές 
του αξίες που επιτάσσουν ανάκτηση της εθνικής ελευθερίας, όποιο κι αν είναι 
το τίμημα κι όσος χρόνος και να παρέλθει από την προσωρινή απώλειά της. Θα 
χρειαστεί, Σεβασμιώτατε, να μιλήσετε με παρρησία και στην κυβέρνηση της 
χώρας και στα πολιτικά κόμματα και σε ξένους διπλωμάτες για τα δίκαια της 
Κύπρου, που είναι τα δίκαια ενός μεγάλου μέρους του ποιμνίου σας. Δεν έχουμε 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ  κ. ΜΑΚΑΡΙΟ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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αμφιβολία, - σ’ αυτό συμβάλλει και η κρητική καταγωγή σας,- ότι θα φανείτε 
αντάξιος των προσδοκιών μας. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να κατανοήσουμε ότι 
τελικός και αμετάθετος στόχος της Τουρκίας είναι η κατάληψη και τουρκοποίηση 
ολόκληρης της Κύπρου. Οφείλουμε, πάση θυσία, να ματαιώσουμε αυτά τα 
σχέδια. Αν πέσει η Κύπρος θα ξεκινήσει το ξήλωμα όλης της Ελλάδας. Θα έρθει 
η σειρά του Αιγαίου, της Θράκης, της Μακεδονίας…

Η ποιμαντορία σου στη μακρινή αυτή ήπειρο, Άγιε Αδελφέ, ξεκινά σε 
μιαν όντως δύσκολη περίοδο. Πέραν από τα εθνικά μας θέματα και τα γενικά 
ποιμαντικά μας καθήκοντα, ως Εκκλησία καλούμαστε σήμερα να δράσουμε σ’ 
έναν κόσμο με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Σ’ έναν κόσμο κορεσμένο από γνώση 
και δύναμη αλλά και από άγχος και βία. Σ’ έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται 
από πνευματικές αναζητήσεις αλλά και θρησκευτικό πρωτογονισμό. Οι 
άνθρωποι σήμερα ζητούν εναγώνια τη χαρά στη ζωή τους, που δεν τους 
την έδωσε ούτε η τεχνολογία ούτε ο ευδαιμονισμός της εποχής. Γι’ αυτό και 
καταφεύγουν σε υποκατάστατα της χαράς και της ευτυχίας, συναντώντας 
πολλές φορές «σύντριμμα καὶ ταλαιπωρίαν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν». Η εικόνα 
της παρούσης ώρας, όπως την περιγράφει ο σοφός Χαλκηδόνος Μελίτων, 
είναι χαρακτηριστική. Μοιάζει, λέγει, με μια μεγάλη προθήκη καταστήματος, 
όπου είναι εκτεθειμένα ακριβά και φτηνά αντικείμενα και όπου τη νύχτα το 
χέρι κάποιου επιτήδειου άλλαξε τις πινακίδες των τιμών και έβαλε τις ψηλές 
τιμές στα φτηνά αντικείμενα και τις φτηνές τιμές στα ακριβά πράγματα. Και 
πράγματι επιδιώκεται πολλάκις το ευτελές, που θεωρείται ανώτερο, ενώ 
παραγνωρίζονται αξίες και μόνιμα αγαθά. 

Πολλοί, εξάλλου, αγωνιούν μέσα στις δυσκολίες των καιρών και ανα-
ζητούν τη σωτηρία, χωρίς όμως πυξίδα και προσανατολισμό. Αναμένουν, 
όπως ο παλαιός εκείνος Αιθίοπας, κάποιον Φίλιππον να πλησιάσει το άρμα 
της αναζήτησης, στο οποίο εποχούνται και να τους διδάξει. Γιατί, όπως και 
εκείνος τότε, αναγινώσκουν αλλά δε γινώσκουν. Προσπαθούν, επιδεικνύουν, 
κάποτε και ζήλον, αλλ’ όμως «οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν».

Σ’ αυτόν τον κόσμο καλούμαστε να δράσουμε. Αυτόν τον κόσμο 
καλούμαστε να διδάξουμε και να χριστοποιήσουμε, όσες δυσκολίες κι αν 
συναντήσουμε. Σ’ αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αρχίζεις την 
ποιμαντορία σου, αγαπητέ αδελφέ.

Η εκ νεαράς ηλικίας ολοκληρωτική αφοσίωσή σου στον Θεό, και  η 
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μαθητεία σου στο μεταρσιωτικό κλίμα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, 
είμαστε σίγουροι ότι εγγυώνται την επιτυχία. 

Συγχαίροντάς σε και πάλιν εκ μέρους της Αποστολικής Εκκλησίας της 
Κύπρου και του Μακαριωτάτου Προκαθημένου της, για την εξόχως τιμη-
τική διάκριση της οποίας αξιώθηκες, εύχομαι μακράν και καρποφόρα την 
ποιμαντορία σου προς όφελος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και του Ελληνικού 
μας Έθνους.»

Μετά το τέλος της προσφώνησης παρέδωσα στον Αρχιεπίσκοπο Αυστρα-
λίας το δώρο της Εκκλησίας της Κύπρου, έναν ασημένιο δίσκο με ανάγλυφες 
τις μορφές των ιδρυτών της Εκκλησίας μας, των Αποστόλων Βαρνάβα και 
Παύλου, λέγοντάς του : «Σεβασμιώτατε, το δώρο της Εκκλησίας της Κύπρου 
είναι συμβολικό. Θα σας θυμίζει για πάντα το δράμα της ιδιαίτερης πατρίδας 
μας. Ο τάφος του Αποστόλου Βαρνάβα, την ανάγλυφη μορφή του οποίου θα 
βλέπετε, είναι σήμερα απροσπέλαστος σ’ όσους δεν προσκυνούν την κατοχή. 
Ο τάφος αυτός κυκλώνεται, τόσο μεταφορικά όσο και κυριολεκτικά, από 
«κύνας πολλούς». Το μέρος όπου κήρυξε ο Απ. Παύλος, η Πάφος, απειλείται 
σήμερα κι αυτή, όπως και όλη η Κύπρος, με τουρκοποίηση. Στη θάλασσα της 
Πάφου εισέβαλαν τουρκικά πλοία και διενεργούν παράνομες γεωτρήσεις 
προς εντοπισμό φυσικού αερίου και πετρελαίων. Παρακαλούμε να έχουμε τις 
συνεχείς προσευχές σας στον Θεό, για αποφυγή νέων δεινών καθώς  και για  
την απελευθέρωση των κατε-χόμενων εδαφών μας».

Ακολούθησε η ομιλία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας και η τελετή έληξε 
με την φήμη και τον πολυχρονισμό του  νέου Αρχιεπισκόπου.

Στη συνέχεια παρετέθη επίσημα γεύμα σε κεντρικό ξενοδοχείο του 
Σύδνεϋ.

Το πρωί της επομένης Κυριακής 30 Ιουνίου τελέσθηκε  στον Καθεδρικό 
Ναό του Ευαγγελισμού αρχιερατικό συλλείτουργο προεξέρχοντος του 
Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, με τη συμμετοχή όλων των 
Αρχιερέων που παρευρέθηκαν στην ενθρόνιση καθώς και των Θεοφιλεστάτων 
βοηθών επισκόπων  της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.

Το μεσημέρι της Κυριακής, η Κυπριακή παροικία γιόρταζε στο οίκημα 
της Κυπριακής Αδελφότητος, στο Σύδνεϋ, την «Γιορτή του Κατακλυσμού». 
Προσκεκλημένος, μίλησα για το Εθνικό μας θέμα και διεβίβασα τους 
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χαιρετισμούς της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου.

Εντυπωσίασαν πάντως, οι εκδηλώσεις αγάπης όλων των Κυπρίων 
και του σεβασμού τους προς την Εκκλησία. Όλοι οι βοηθοί Επίσκοποι της 
Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, καθώς και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος μίλησαν με 
τα πιο κολακευτικά λόγια γι’ αυτούς.

Το βράδυ της Κυριακής πανηγύριζε ο ιερός Ναός  Αγίων Αναργύρων 
στο Σύδνεϋ, όπου η πλειοψηφία των ενοριτών είναι Κύπριοι. Χοροστάτησε 
ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας σε συγχαροστασία με τους Μητροπολίτες 
Μαρωνείας, Νέας Ζηλανδίας και του υποφαινόμενου. Στο δείπνο που 
ακολούθησε, στους χώρους του ναού, οι ομογενείς εξέφρασαν τα ποικίλα 
αισθήματα της χαράς τους για τον νέο Αρχιεπίσκοπο λέγοντας ενδεικτικά: 
«Μας συγκινεί ιδιαίτερα το ότι στην μακρινή αυτή χώρα, ύστερα από τόσα 
χρόνια ξανακούμε «ὑπέρ τοῦ πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Μακαρίου». 
Η θύμηση της πατρίδας ανακαλούσε συνειρμικά στη μνήμη τους και το 
πρόσωπο του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχου Μακαρίου.

Το πρωί  της Δευτέρας 1ης Ιουλίου επισκεφθήκαμε τη «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ», 
τον οίκο Ευγηρίας της Αρχιεπισκοπής, στο Σύδνεϋ. Είναι ένα ίδρυμα υψηλών 
προδιαγραφών, το οποίο επιχορηγείται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, 
στο οποίο βρίσκουν φροντίδα πολλοί ομογενείς, αλλά και άλλοι κάτοικοι της 
Αυστραλίας. Μιλώντας ο Αρχιεπίσκοπος  Μακάριος ανέφερε ότι υπάρχουν 
άλλα τέσσερα τέτοια ιδρύματα σ’ όλη την Αρχιεπισκοπική περιφέρεια, 
προγραμματίζεται δε η ίδρυση και ενός έκτου.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, με τις ίδιες αερογραμμές, με τις οποίες είχαμε 
μεταβεί στη μακρινή αυτή χώρα, επιστρέψαμε στην Κύπρο, έχοντας την 
εμπειρία ενός σημαντικού τμήματος του Κυπριακού Ελληνισμού, που ζει και 
εργάζεται στην Αυστραλία, βρίσκεται όμως με την ψυχή και τη σκέψη του 
διαρκώς στην Κύπρο και αγωνιά και προσεύχεται για το μέλλον της.



ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ 

ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ 
ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΝΑΤΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821 
a

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Η ιστορική μνήμη αποτελεί το πιο ουσιαστικό  χρέος του Ελληνισμού 
για την επιβίωσή του.  Ιδιαίτερα για μας τους Κυπρίους, οι 
οποίοι από το 1974 και εξής ζούμε κάτω από την απειλητική 

σπάθα του Αττίλα, αυτή επιβάλλεται να αποτελεί μία έμψυχη πηγή από 
την οποία οφείλουμε να ενυδατώνουμε τις ψυχές μας, να αντλούμε τα 
κατάλληλα ιστορικά διδάγματα και να χαράσσουμε «με λογισμό και  
μ’ όνειρο»1 την περαιτέρω πορεία μας.

Η 9η Ιουλίου 1821, κατά την οποία η Μητέρα Εκκλησία προσέφερε 
τα τέκνα της θυσία, σαν «ἄμωμα ἱερεῖα»  στον βωμό της Ελευθερίας της 
Πατρίδος μας, αποτελεί μια τέτοια ιστορική πηγή. Για τον λόγο αυτό τελείται, 
κατ’ έτος, Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο στον ιερό ναό της Παναγίας 
της Φανερωμένης, στον περίβολο της οποίας αναπαύονται τα οστά του 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των Μητροπολιτών Πάφου Χρυσάνθου, 
Κιτίου Μελετίου  και Κυρηνείας  Λαυρεντίου.

1 Διονυσίου Σολωμού, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Σχεδίασμα Γ΄ 



414 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Ακολουθώντας την ιερά αυτή παράδοση ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. 
Χρυσόστομος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό της Παναγίας της 
Φανερωμένης, καθώς και το Μνημόσυνο των ιερομαρτύρων μας. Στη Θεία 
Λειτουργία έλαβαν μέρος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. 
Γρηγόριος, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου κ. Ιωάννης 
Ιωάννου, ο  Σχολάρχης της Ιερατικής Σχολής «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ», 
Αρχιμ. Βενέδικτου Ιωάννου, ο οποίος είναι και ο προϊστάμενος του Ναού, ο 
Διευθυντής της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, Πρωτοπρεσβύτερος 
Κυπριανός Κουντούρη, ο  Οικονόμος πατήρ Ξάνθος Ονησιφόρου και  οι 
διάκονοι πατήρ Μιχαήλ Νικολάου και Ανδρέας Ματέϊ. 

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο έντιμος Υπουργός  Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, ο οποίος εκφώνησε τον 
επιμνημόσυνο λόγο,  ο οποίος έχει ως ακολούθως: 

Η 9η Ιουλίου 1821 αποτελεί μέρα σταθμό και ορόσημο στην Iστορία του 
νησιού μας. Η θυσία του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των 

συν αυτώ μαρτυρησάντων αρχιερέων, ιερέων και λαϊκών για την ελευθερία 
της Κύπρου, συγκινεί βαθύτατα και διεγείρει το εθνικό φρόνημα του λαού 
μας. Είναι οι ηρωικοί νεκροί που, ποτίζοντας με το αίμα τους το χώμα της 
πατρίδας μας, καθόρισαν την πορεία της νεότερης Iστορίας της. 

Η θυσία και το μαρτύριο των αρχιερέων, ιερέων και λαϊκών αποτέλεσε 
τον αιμάτινο οβολό που η Κύπρος κατέθεσε με την έναρξη της ελληνικής 
επανάστασης του 1821 για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού. Η συμβολή 
του κυπριακού ελληνισμού στην Εθνεγερσία, εκδηλώθηκε τόσο με οικονομική 
αρωγή όσο και με συμμετοχή μεγάλου αριθμού εθελοντών σε αυτήν. 
Η εκδίκηση των Τούρκων ήταν βίαιη και σκληρή. Όπως καταγράφει πολύ 
παραστατικά και με μοναδικό λογοτεχνικό τρόπο ο Βασίλης Μιχαηλίδης, 
στο επικό ποίημά του «Η 9η Ιουλίου 1821 εν Λευκωσία Κύπρου», ο λαός της 
μικρής μας πατρίδας αντιμετώπισε τη βάναυση συμπεριφορά του οθωμανού 
κατακτητή, όπως και ολόκληρος ο υπόδουλος ελληνισμός: «…τζι αντάν 
εφάνην η στραπή εις του Μοριά τα μέρη, τζι εξάπλωσεν τζι  ακούστηκεν 
παντού η πουμπουρκά της, τζι ούλλα ξηλαμπρατζιήσασιν τζιαι θάλασσα τζιαι 
ξέρη, είσιεν σγοιαν είχαν ούλλοι τους τζι η Τζύπρου τα κακά της…».
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Η θυσία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού δεν ήταν παρά το επισφράγισμα 
της προσφοράς της Εθναρχούσας Εκκλησίας κατά τα δίσεκτα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας, στην προσπάθεια της χειμαζόμενης Κύπρου να κρατήσει 
άσβεστη την εθνική αυτοσυνειδησία της, μέσω της διάδοσης της ελληνικής 
παιδείας. Την εποχή που «ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τα ’σκιαζε η φοβέρα και 
τα πλάκωνε η σκλαβιά», όπως λυρικά εμπνεύστηκε ο εθνικός μας ποιητής 
Διονύσιος Σολωμός, η ίδρυση από τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό το 1812, της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» στη Λευκωσία, που αργότερα εξελίχθηκε στο 
Παγκύπριο Γυμνάσιο, ήταν καθοριστικής σημασίας.

Μέσα από την ιστορική καταγραφή των γεγονότων της 9ης Ιουλίου 
1821 από τον ιστορικό της εποχής Γεώργιο Κηπιάδη, αλλά και μέσα από 
την ποιητική τους απεικόνιση, κυρίως στο έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη, 
τονίζεται η εθνοπρεπής και καθόλα πατριωτική στάση του Προκαθήμενου 
της Εκκλησίας της Κύπρου Εθνομάρτυρα Κυπριανού, ο οποίος αντιμετώπισε 
το επερχόμενο τέλος με θάρρος, ψυχραιμία και αυταπάρνηση. Μαζί του, 
μπροστάρηδες στους αγώνες για την πίστη στον Χριστό και την ελευθερία 
της πατρίδας, εκατοντάδες κληρικοί αλλά και λαϊκοί, μας έδωσαν μαθήματα 
ήθους και εθνικής αξιοπρέπειας. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός γνώριζε τον επικείμενο θάνατό του. Ο 
άγγλος συγγραφέας και περιηγητής John Carne (Τζων Καρν), που τον είδε 
πριν από τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου, αναφέρει ότι ο Αρχιεπίσκοπος τού είπε: 
«Ο θάνατός μου δεν είναι μακριά. Ξέρω πως μόνο ευκαιρία περιμένουν, για να 
με θανατώσουν». Στην ερώτηση του άγγλου, γιατί μπροστά στους κινδύνους 
που τον απειλούσαν δεν φρόντιζε να σωθεί φεύγοντας από το νησί, δήλωσε 
ότι ήταν αποφασισμένος να μείνει για να δώσει στον λαό του, ως το τέλος, 
όση προστασία μπορούσε. 

«Η Ρωμιοσύνη έν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου, κανένας δεν ευρέθηκεν 
για να την ηξηλείψει, κανένας γιατί σσιέπει την που τα ‘ψη ο Θεός μου. Η 
Ρωμιοσύνη εννά χαθεί όντας ο κόσμος λείψει…». Αυτή ήταν η περήφανη 
απάντηση του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού προς τον τούρκο διοικητή 
Κουτσιούκ Μεχμέτ. Η σημασία της στάσης του γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, αν 
αναλογιστεί κανείς ότι οι Τούρκοι πίεζαν τους 500, περίπου, συλληφθέντες να 
αλλαξοπιστήσουν για να τους χαριστεί η ζωή, με αποτέλεσμα 36 από αυτούς 
να αρνηθούν την πίστη τους. Ο Εθνομάρτυρας Κυπριανός έμεινε μέχρι 
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τέλους πιστός στις αρχές του, προστατεύοντας έτσι την ελληνική γλώσσα και 
την ιστορική και θρησκευτική συνείδηση των Κυπρίων.

Οι σφαγές, οι μαζικοί εξισλαμισμοί, οι δημεύσεις περιουσιών, ο αναγκα-
στικός εκπατρισμός εκατοντάδων Κυπρίων στην Ελλάδα και σε χώρες της 
Ευρώπης, που ακολούθησαν τη θυσία του Αρχιεπίσκοπου Κυπριανού και των 
συν αυτώ εκτελεσθέντων, σημάδεψαν καθοριστικά την κυπριακή Ιστορία. 

Μετά τον μαρτυρικό τους θάνατο, οι Εθνομάρτυρες της 9ης Ιουλίου 
τάφηκαν στον εξωτερικό χώρο του Ιερού Ναού της Παναγίας της Φανε-
ρωμένης. Πενήντα χρόνια μετά, έγινε ανακομιδή των λειψάνων τους εντός 
του Ναού, κοντά στην Αγία Τράπεζα. Με την ευκαιρία της τέλεσης, στον Ιερό 
Ναό της Φανερωμένης, του μνημοσύνου των Εθνομαρτύρων το 1928, τα ιερά 
λείψανα τοποθετήθηκαν σε πρόχειρο οστεοφυλάκιο και εκτέθηκαν σε λαϊκό 
προσκύνημα. Από τότε, η τέλεση του επίσημου μνημοσύνου γίνεται  σ’ αυτό 
τον Ιερό Ναό, αφού τα προηγούμενα χρόνια γινόταν στον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Ιωάννη. Δύο χρόνια μετά, το 1930, έγινε νέα ανακομιδή των ιερών 
λειψάνων των Εθνομαρτύρων, στο Μαυσωλείο που βρίσκεται στον περίβολο 
του Ναού.

Κυρίες και κύριοι,

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, καλούμαστε να αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι 
διαχειριστές του οράματος και της θυσίας των ηρώων μας, να δικαιώσουμε 
τους αγώνες τους και να ενισχύσουμε την ενότητά μας και την προσήλωση 
μας σε κοινούς στόχους και σκοπούς. Να αναδείξουμε ανθρώπους με πίστη, 
αρετή και αυτοσυνειδησία, να καλλιεργήσουμε πολίτες προσηλωμένους στην 
πατρίδα, στο δημόσιο συμφέρον και σε αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, 
η δικαιοσύνη, η αλληλοκατανόηση, ο αλληλοσεβασμός και η αγάπη για τον 
συνάνθρωπο. Στα γεγονότα του Ιουλίου του 1821, που σήμερα μνημονεύουμε, 
συμπυκνώνονται οι διαχρονικές αξίες, οι αρχές και τα ιδεώδη του Γένους μας. 
Η εθελούσια θυσία αρχιερέων, κληρικών και λαϊκών για την πατρίδα, αποτελεί 
σημείο αναφοράς σε κάθε δύσκολη στιγμή της μακραίωνης και πολυκύμαντης 
ελληνικής ιστορίας. Παράλληλα, αποτελεί και φάρο φωτοδότη και αφορμή 
για περαιτέρω προβληματισμό για το μέλλον της πατρίδας μας. 

Παρά τους αγώνες και τις θυσίες επώνυμων και ανώνυμων ηρώων της 
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Κύπρου,που έδωσαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι για την ελευθερία, τη δημο-
κρατία και τη νομιμότητα, η πατρίδα μας βρίσκεται και σήμερα σε μια 
δύσκολη καμπή. Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 45 χρόνια από το δίδυμο 
έγκλημα εις βάρος της Κύπρου, το προδοτικό πραξικόπημα και τη τουρκική 
εισβολή, που έφεραν στον τόπο μας τον πικρό ξεριζωμό και δημιούργησαν 
δυσμενή δεδομένα για την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού. Το μήνυμα 
της 9ης Ιουλίου και των ηρωομαρτύρων που τιμούμε και μνημονεύουμε 
σήμερα θα πρέπει να είναι μήνυμα ενότητας, αγωνιστικής σύνεσης και 
επίμονης διεκδίκησης των δικαίων του κυπριακού λαού.  Με πλήρη 
επίγνωση των τραγικών δεδομένων που προκάλεσαν στον τόπο μας το 
πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή, με σεβασμό στην ιστορική αλήθεια 
και με πλήρη συνείδηση των ευθυνών μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές, 
που αναπόφευκτα θα μας κρίνουν, οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα 
μας  για δίκαιη και βιώσιμη λύση του εθνικού μας προβλήματος. Ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας καταβάλλει συνεχείς και επίμονες προσπάθειες για να 
ξεπεραστεί η στασιμότητα της τελευταίας περιόδου και να προχωρήσει η 
διαδικασία που θα φέρει τη μόνιμη ειρήνη στον τόπο μας. Προσβλέπουμε 
στην απελευθέρωση και επανένωση της μοιρασμένης πατρίδας μας, υπό 
συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και 
προσήλωση στην ευρωπαϊκή μας πορεία. 

Ως Κυπριακή Δημοκρατία, καταβάλλουμε πολλές προσπάθειες για 
ειρηνική συνύπαρξη ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων, χωρίς κατοχικό 
στρατό, διαχωριστικά συρματοπλέγματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις. 

Τιμώντας σήμερα τους ηρωομάρτυρες της 9ης Ιουλίου, υποκλινόμαστε 
μπροστά στη θυσία τους. Όπως απέδειξαν έμπρακτα, οι ευγενείς στόχοι και τα 
υψηλά ιδανικά κατακτώνται με ενότητα, ομοψυχία, πίστη και αγωνιστικότητα. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τους τιμώμενους νεκρούς και ας 
αποτελεί το παράδειγμά τους γνώμονα και παρακαταθήκη των δικών μας 
ενεργειών και αγώνων.
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Τὸ μνημεῖον τοῦτο συμβολίζον τὰ ἰδεώδη τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς καὶ 
τοῦ Ἔθνους, ὑπὲρ τῶν ὁποίων τοῦτο  ἀπ’ αἰώνων ἀγωνίζεται καὶ ὑπὲρ 

τῶν ὁποίων ἐσφαγιάσθητε, τίμια ἱερεῖα, θὰ διδάσκῃ τὴν τε παροῦσαν καὶ 
τὰς ἐπερχομένας γενεὰς τὰ πρὸς τὴν πίστιν καὶ τὴν πατρίδα καθήκοντα,  
τῶν ὁποίων ἡ ἐκτέλεσις,  κατὰ τὸ ὑμέτερον παράδειγμα, προάγουσα τὴν 
πραγμάτωσιν τῶν ἐθνικῶν ἠμῶν πόθων, θέλει ἀποτελέσῃ συγχρόνως καὶ τὴν 
ὑψηλοτέραν καὶ μᾶλλον εὐάρεστον πλήρωσιν ὀφειλῆς εἰς τὴν σεβασμίαν 
ὑμῶν μνήμην. 

Ἀρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ΄
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Απόσπασμα από την ομιλία του που εκφωνήθηκε στις 9 Ιουλίου 1930, 
ότε και έγινε η ανακομιδή των ιερών λειψάνων των Εθνομαρτύρων από τον 
ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης στο ως άνω Μαυσωλείο.

Την επαύριον της σφαγής, 10 Ιουλίου 1821, ημέρα Κυριακή, αντιπροσω-
πία από ιερείς και προκρίτους  «ἠτήσαντο τὰ σώματα» των εθνομαρτύρων 
από τον Κουτσιούκ Μεχμέτ, και τα έθαψαν στον περίβολο του ιερού ναού 
της Παναγίας Φανερωμένης, στη Λευκωσία. Το 1871, όταν χαλάστηκε ο 
παλαιός ναός για να κτιστεί ο υφιστάμενος, τα οστά ετάφησαν σε κοινό τάφο 
κάτω από την Αγία Τράπεζα. Το 1921, με την συμπλήρωση εκατόν χρόνων 
από τη μεγάλη θυσία στον βωμό της ελευθερίας, οικοδομήθηκε Μαυσωλείο 
από πεντελικό μάρμαρο στον περίβολο της Φανερωμένης όπου και τάφηκαν 
οριστικά τα οστά των Εθνομαρτύρων της 9ης Ιουλίου 1821.

Το Μαυσωλείο βρίσκεται ανατολικά του ιερού βήματος και συνορεύει με 
το περιτοίχισμα του περιβόλου προς τον πεζόδρομο, ακριβώς απέναντι από  
την είσοδο του «Παρθεναγωγείου» Φανερωμένης.

Η κάθε μια από τις τέσσερεις αψίδες του Μαυσωλείου φέρει το όνομα ενός 
 των Εθνομαρτύρων.

Η ανατολική αψίδα (πρόσοψη του μνημείου) με επιγραφή «†ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ» φέρει ανάγλυφο τον Δικέφαλο Αετό, την Αγία Σοφία της 
Κωνσταντινούπολης, και τον Παρθενώνα. Στη βάση της αψίδας υπάρχει 
μικρή χάλκινη πλάκα με δάφνινο στεφάνι.

Η δυτική αψίδα με επιγραφή «†ΠΑΦΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ» φέρει ανά-
γλυφες τις χρονολογίες «1830» και «1930», τον θυρεό του Ελληνικού βασι-
λείου, δάφνες, σπαθί, πιστόλι, όπλο, και άγκυρα - όπλο.

Η νότια αψίδα με επιγραφή «†Ο  ΚΙΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ» φέρει δύο 
αγγέλους, ανάγλυφους να κρατούν μεταξύ τους κορώνα.

Η βόρεια αψίδα με επιγραφή «†Ο ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ» 
 φέρει τα ίδια ανάγλυφα όπως και η νότια αψίδα.

Στο κέντρο του Μαυσωλείου στέκεται ένα κύπελλο σκεπασμένο με 
μαρμάρινο ύφασμα και στη βάση αναγράφεται

"9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1821".
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Πιο κάτω, στη μαρμάρινη βάση του Μαυσωλείου είναι χαραγμένη η  
επιγραφή του διάσημου και εμβριθέστατου  κύπριου Φιλολόγου και Ακαδη-
μαϊκού,  Σίμου Μενάρδου:

Ω ΘΥΤΑΙ2  ΑΙΝΑ3 ΤΥΘΕΝΤΕΣ4 ΙΔ'5 ΑΛΛΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΙΡΟΙ6 
ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΠΑΤΡΗι ΝΥΝ ΔΟΤ' ΕΛΕΥΘΕΡΙΗΝ.

την οποία αποδίδουμε στα νεοελληνικά ως εξής : 
 

Ω ΙΕΡΑΡΧΕΣ  ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ  ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΤΕ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ  ΤΡΑΓΙΚΟ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ  ΙΕΡΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 

Η είσοδος στο κενοτάφιο είναι καλυμμένη με μεγάλη ταφόπετρα  
στο έδαφος της Βόρειας όψης.

Η μαρμάρινη βάση της Βόρειας όψης φέρει την επιγραφή 
"ΓΛΥΠΤΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ".

Ο ιερός ναός της Παναγίας της Φανερωμένη και το Μαυσωλείο 
βρίσκονται σε απόσταση 50 μέτρων από το φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς 
και  100  από τους  Τούρκους κατακτητές. Η ηρωική τους θυσία και η ιερή 
μνήμη τους ας καθοδηγούν τις σκέψεις και τις πράξεις μας στους δρόμους 
του ιστορικού μας χρέους, έναντι της κινδυνεύουσας  Πατρίδας μας  και της 
πολεμουμένης, σήμερον, Πίστεώς μας.

2  ΤΟ ΡΗΜΑ ΘΥΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΘΥΣΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΘΕΟΥΣ. ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΘΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Ή Ο 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ ΘΥΣΙΑ,  ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟΣ  ΠΟΥ ΤΕΛΕΙ 
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ.  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΠΟΥ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΚΑΝ Ή ΣΦΑΓΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΣ 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ «ΘΥΤΑΙ». 
3  Αίνός, αἰνή, αἰνόν: σημαίνει φρικτός, τραγικός, τρομακτικός, σκληρός, δεινός. ΕΔΩ ΤΟ 
ΑΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΦΡΙΚΤΑ, ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΦΡΙΚΤΟ, ΤΡΑΓΙΚΟ.
4 Ο ΤΥΠΟΣ «ΤΥΘΕΝΤΕΣ» ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΟΧΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Β΄, Ο ΤΥΘΕΙΣ, 
Η ΤΥΘΕΙΣΑ, ΤΟ ΤΥΘΕΝ,  ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΘΥΣΙΑΣΘΕΙΣ.
5  ἰδέ[ῐ], σημαίνει  και,   Ὁμήρ. Ἰλιάδ. 2,511. Απαντάται και ως ἠδέ με την ίδια συνδετική σημασία του και. 
6 ἱρός, το επίθετο ἱρός είναι ιωνικός και ποιητικός τύπος αντί του πολύ γνωστού μας  ἱερός.  Στην 
Αιολική διάλεκτο συναντούμε και το επίθετο ἶρος αντί του ἱερός.



ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ 
ΝΕΚΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ  

ΤΗΣ 15ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1974
a

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Εκκλησία και Πολιτεία τίμησαν με τη δέουσα ιεροπρέπεια τους 
πεσόντες κατά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974. Το επίσημο 
μνημόσυνο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

στη Λευκωσία, προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου. 
Παρέστησαν οι Υπουργοί Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης, Αμύνης 
κ. Σάββας Αγγελίδη, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης και  
άλλοι επίσημοι  της  πολιτειακής, στρατιωτικής και θρησκευτικής ηγεσίας του 
τόπου μας.   

Το μνημόσυνο τελέστηκε στις 8.30 το πρωί. Τον επιμνημόσυνο λόγο 
εκφώνησε ο Πρόεδρος του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών κ. Μαρίνος Σιζό-
πουλος, ο οποίος έχει ως ακολούθως: 

Ο χρόνος δεν έχει επουλώσει τις πληγές. Τα επακόλουθα της προδοσίας 
και της τραγωδίας πιο επικίνδυνα από ποτέ σημαδεύουν τη ζωή και τις 
σκέψεις μας.

Στην Κύπρο ζούμε ακόμα τις συνθήκες της τραγωδίας και της αβεβαι- 
ότητας.

Οι πατρογονικές εστίες βρίσκονται υπό κατοχή και η χιλιόχρονη Ελλη-
νική πολιτισμική κληρονομιά βιάζεται.

Τα αρχαία θέατρα παραμένουν σιωπηλά και οι εκκλησίες μετατρέπονται 
σε στάβλους και εγκαταλελειμμένα σκιάχτρα.

Ο τουρκικός στρατός εξακολουθεί να διχοτομεί την πατρίδα μας και το 
δήθεν διάτρητο συρματόπλεγμα εξευτελίζει την εθνική μας αξιοπρέπεια και   

o
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πληγώνει την κρατική μας  κυριαρχία.

Ο Πενταδάκτυλος καρφωμένος στην καρδιά με τα πέτρινα καρφιά της 
κατοχικής σημαίας, μας υπενθυμίζει νυχθημερόν  ποιο είναι το καθήκον μας.

Ο κατακτητής στη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων εισπράττει εύσημα 
για δήθεν εποικοδομητική στάση.

Το θύμα εκβιάζεται να προσυπογράψει την εθελούσια διάλυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και τη νομιμοποίηση των κατοχικών δεδομένων. 
Πιέζεται να αποδεχθεί να καταστεί δεύτερης κατηγορίας μέλος της Ε.Ε., να 
απεμπολήσει πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα, να νομιμοποιήσει τον 
εποικισμό και να προσυπογράψει τον αφελληνισμό πατρογονικών εστιών.

Και εμείς πιστοί και ταπεινοί προσκυνητές βρισκόμαστε για 45η χρονιά 
για να μνημονεύσουμε αυτούς που όρθωσαν το ανάστημά τους ενάντια στις 
κάθε λογής συνωμοσίες, που υπερασπίσθηκαν τη συνταγματική νομιμότητα 
και την ελευθερία της πατρώας γης, που σημάδεψαν ανεξίτηλα την εποχή 
τους και ο θάνατός τους πέραν από το βαρύ πένθος που προκάλεσε, αποτελεί 
παρακαταθήκη για μελλοντική αξιοποίηση.

Κορυφαία προσωπικότητα αυτού του αγώνα ο Εθνάρχης Μακάριος. 
Παρά τη βιολογική του απουσία, παραμένει ζωντανή και ανεξίτηλη στο χρόνο 
η ηγετική του φυσιογνωμία και η παρακαταθήκη του με τα διαχρονικά και 
πάντα επίκαιρα πολιτικά του μηνύματα.

Ο Μακάριος ζει στις καρδιές και τη συνείδηση του λαού μας. Η ανάμνησή 
του προκαλεί σκιρτήματα συγκίνησης και περηφάνιας. Ο χρόνος εξαφανίζει τα 
μικρά, τα ασήμαντα και τα ευτελή. Αναδεικνύει όμως τα μεγάλα και σημαντικά.

Σε μια περίοδο, όπου επιχειρείται συστηματικά η διαγραφή της ιστορίας, 
με τους ενόχους να αθωώνονται και τους αθώους να ενοχοποιούνται, 
οφείλουμε με θάρρος, αντικειμενικότητα και διεισδυτικότητα να προχωρή-
σουμε σε μια ιστορική αναδρομή, να καταγράψουμε τα αίτια και τα αιτιατά 
που μας οδήγησαν στην τραγωδία του 1974, τις συνέπειες της οποίας 
εξακολουθούμε να βιώνουμε και σήμερα επικίνδυνες όσο ποτέ άλλοτε.  Όπως 
είπε και ο δολοφονημένος από την ΕΟΚΑ Β΄ ήρωας ποιητής Δώρος Λοΐζου η 
αλήθεια είναι πιο καυτή και από τη μήτρα του ήλιου.

Στόχος δεν είναι η ανάξεση πληγών, η διαίρεση του λαού και ο δι-
χασμός, τις συνέπειες του οποίου η πατρίδα μας εξακολουθεί να υφίσταται. 
Μόνο η ιστορική αυτογνωσία μπορεί να διορθώσει την πορεία μας, να 
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ανατροφοδοτήσει τους στόχους μας και να μας οδηγήσει στη διεκδίκηση 
δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης.

Μοιραία η μνήμη σήμερα ταξιδεύει στη γένεση και τους υπευθύνους της 
τραγωδίας. Επαναφέρει στη μνήμη μας τους ολιγάριθμους Ελληνόφωνους 
επίορκους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η σκέψη στρέφεται με οργή προς τους χουντικούς δεσμώτες του 
Ελληνικού λαού, οι οποίοι καθοδηγούμενοι από ξένα κέντρα αποφάσεων 
και σε συνεργασία με την ΕΟΚΑ Β΄ άνοιξαν τις κερκόπορτες στον τουρκικό 
Αττίλα, που δεν μπορούσε να πατήσει την Κύπρο εάν η προδοσία δεν άφηνε 
αφύλακτες τις ακτές της Κερύνειας. Το τουρκικό ασκέρι δεν το έφερε η 
αγαπημένη θάλασσα της Κερύνειας, αλλά η προδοσία και η εθελούσια 
παράδοση εδαφών.

Η 15η και η 20η Ιουλίου 1974  ήταν οι δύο φάσεις του ίδιου εγκληματικού 
σχεδίου το οποίο είχε εκκολαφθεί από τους ΝΑΤΟικούς κύκλους και 
υλοποιήθηκε με τη συνεργασία Ελλήνων πολιτικών και στρατιωτικών.

Ήταν το αποκορύφωμα μιας 10ετούς συνωμοσίας η οποία άρχισε με την 
τουρκοανταρσία του 1963. Αποσκοπούσε στην πραξικοπηματική ανατροπή του 
Αρχ. Μακαρίου, την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την επιβολή 
της διπλής ένωσης για να αποτραπεί δήθεν η Κουβανοποίηση της Κύπρου.

Πραγματικός στόχος, η νομιμοποίηση της Βρετανικής παρουσίας στην 
Κύπρο και η ικανοποίηση των επεκτατικών στόχων της Τουρκίας, η 
οποία επεδίωκε έξοδο προς την Ανατολική Μεσόγειο και ενίσχυση της 
πολιτικοστρατιωτικής της παρουσίας, ώστε να καταστεί περιφερειακή δύναμη 
με παγκόσμια εμβέλεια.

Η συνωμοσία σε βάρος της Κύπρου άρχισε να εξυφαίνεται σε πολλαπλά 
επίπεδα, πολιτικά και στρατιωτικά. Εμπροσθοφυλακή υλοποίησης Έλληνες 
πολιτικοί και στρατιωτικοί και Έλληνες  Κύπριοι συνοδοιπόροι.

Το πρώτο πραξικόπημα ανατροπής του Μακαρίου σχεδιάστηκε στην   
Αθήνα την άνοιξη του 1965. Ματαιώθηκε μετά από παρέμβαση του τότε 
Έλληνα Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου.

Το δεύτερο με την κωδική ονομασία ΕΡΜΗΣ, θα πραγματοποιείτο στις 
10 Μαρτίου 1970 σε συνδυασμό με τη δολοφονική απόπειρα που επιχειρήθηκε 
εναντίον του Αρχιεπισκόπου και την κατάρριψη του ελικοπτέρου στο οποίο 
επέβαινε. Ματαιώθηκε λόγω της διάσωσής του.
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Το τρίτο προγραμματίσθηκε να πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 
1972 μετά τη ρηματική διακοίνωση της χούντας για παραίτηση του Μακαρίου 
από την προεδρία του κράτους και είχε ως συντονιστή τον πρέσβη της 
χούντας στη Λευκωσία Κων. Παναγιωτάκο.

Ματαιώθηκε λόγω της διαρροής της πληροφορίας και της μαζικής κινη- 
τοποίησης του λαού με αποκορύφωμα το ογκώδες συλλαλητήριο στην 
πλατεία της Αρχιεπισκοπής.

Μεταξύ άλλων ακαταμάχητο τεκμήριο της αντεθνικής δραστηριότητας 
της χούντας είναι το σημείωμα το οποίο συνέταξε ο Κων. Παναγιωτάκος 
στις 25.2.1972 μετά τη συνάντησή του με τον πρέσβη της Τουρκίας στην 
Αθήνα. Παραδέχεται ότι αυτός συντόνιζε τους 3 Μητροπολίτες εναντίον του 
Μακαρίου. Βολιδοσκόπησε μάλιστα τον τούρκο πρέσβη κατά πόσο η Τουρκία 
ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με την Αθήνα για την ανατροπή του Μακαρίου, 
με στόχο να προωθηθούν τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών όπως 
πρόσφατα είχαν συμφωνηθεί, με τη σύμφωνη γνώμη των συμμάχων τους.

Οι συνεχείς αποτυχίες της χούντας να ανατρέψει τον Μακάριο, οδήγησαν 
στην αποστολή του Γ. Γρίβα στην Κύπρο και την ίδρυση της παράνομης 
οργάνωσης ΕΟΚΑ Β΄ το φθινόπωρο του 1971.

Ως αρχηγός της ΕΟΚΑ Β΄ ο Γρίβας εκπόνησε τρία σχέδια πραξικοπήματος 
σε βάρους του Αρχ. Μακαρίου, το «ΣΦΕΝΔΟΝΗ» το Δεκέμβριο του 1971, το 
«ΑΠΟΛΛΩΝ» την άνοιξη του 1973 και το «ΝΙΚΗ» τον Ιούνιο του 1973 με 
στόχο την κατάληψη της εξουσίας.

Η ανάληψη της εξουσίας στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 1973 από τη 
χούντα του Ιωαννίδη εντατικοποίησε την πολεμική ενάντια στον Μακάριο.

Η πρώτη απόφαση για   την πραξικοπηματική ανατροπή του Μακαρίου 
λήφθηκε το Φεβρουάριο του 1974 με πρωταγωνιστές, τους Γκιζίκη, Ιωαννίδη, 
Ανδρουτσόπουλο και Μπονάνο.

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε σε δεύτερη συνάντηση των ιδίων με τη 
συμμετοχή και του αρχηγού του στρατού Γαλατσάνου στις αρχές Απριλίου 
1974, κατά την οποία καθορίσθηκε ο χρόνος πραγματοποίησης, ο αρχηγός και 
υπαρχηγός του πραξικοπήματος, καθώς και οι δυνάμεις που θα λάμβαναν μέρος.

Στις 2 Ιουλίου του 1974 δύο δηλ. ημέρες πριν από την παραλαβή από τον 
δικτάτορα Γκιζίκη, της γνωστής επιστολής Μακαρίου, έγινε στην Αθήνα η 
τελική σύσκεψη παρουσία του αρχηγού και υπαρχηγού του πραξικοπήματος, 
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κατά την οποία καθορίσθηκαν τα συνθηματικά, η μορφή της επιχείρησης 
καθώς και η μέρα και ώρα έναρξης του πραξικοπήματος.

Όσον αφορά την τύχη του Μακαρίου οι οδηγίες ήταν σαφείς. Σε περί-
πτωση διάσωσης από την επίθεση στο Προεδρικό, να συλληφθεί και να 
σταλεί στην Αθήνα.

Με βάση τις παραπάνω οδηγίες ορίσθηκαν και οι δυνάμεις που θα 
λάμβαναν μέρος στην επίθεση εναντίον του Προεδρικού Μεγάρου το πρωινό 
της 15ης Ιουλίου. Δεν ήταν επίσης τυχαίο το γεγονός ότι το χουντοκρατούμενο 
ΓΕΕΦ απέστειλε αριθμητικά και οπλικά υπέρτερες στρατιωτικές δυνάμεις για 
να κυνηγήσουν το Μακάριο στην Πάφο, απ’ ότι απέστειλε στις 20 Ιουλίου 
στην περιοχή της απόβασης για την αντιμετώπιση της τουρκικής απόβασης.

Δυστυχώς, η δημοκρατική αντίσταση μερίδας του λαού μας δεν απέ-
τρεψε την τραγωδία. Διέσωσε όμως την Κυπριακή Δημοκρατία και την 
αξιοπρέπεια του λαού μας, ο οποίος με απίστευτη ψυχική δύναμη προχώρησε 
στην ανασύνταξή της από τα ερείπια της καταστροφής. Αυτή την Κυπριακή 
Δημοκρατία οφείλουμε να προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού για να την 
παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Στα 45 χρόνια που μεσολάβησαν από τον μαύρο Ιούλιο του 1974, ποικι-
λώνυμοι πλανητάρχες, επιτήδειοι ουδέτεροι, σύγχρονοι Πιλάτοι, επιχείρησαν 
με ψευδοπροσχήματα να υπονομεύσουν την κρατική μας κυριαρχία, να 
κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημα του λαού μας, να αναβαθμίσουν νομικά 
και πολιτικά το ψευδοκράτος, και να επιβάλουν λύση ετεροβαρή και άδικη, 
η οποία παραβιάζει παράφορα και προκλητικά το διεθνές δίκαιο και το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Στο όνομα των αγωνιστών αλλά και των νεκρών της δημοκρατικής 
αντίστασης, τη μνήμη των οποίων τιμούμε σήμερα, όχι από υποχρέωση, αλλά 
για παραδειγματισμό και αναβάπτισμα στα ιδανικά και τους αγώνες τους, 
στο όνομα των χιλιάδων επώνυμων και ανώνυμων ηρώων της κυπριακής 
ελευθερίας, στα αθώα θύματα και τους παθόντες της τουρκικής θηριωδίας, 
οφείλουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, 
να διεκδικήσουμε για το λαό μας μια δημοκρατική λύση που να διασφαλίζει 
στις μελλοντικές γενιές ασφάλεια, όπου όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι να 
απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εθνοτικούς ή 
θρησκευτικούς διαχωρισμούς.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1974
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Οφείλουμε να αγωνισθούμε για λύση που δεν θα επιτρέπει την επανάληψη 
του παρελθόντος. Που δεν θα χρειασθεί οι μελλοντικές γενιές να βιώσουν 
όσα η δική μας και δεν θα έχουν το θλιβερό καθήκον να μνημονεύουν ήρωες 
ή θύματα είτε εμφύλιου σπαραγμού, είτε της τουρκικής βαρβαρότητας.

Η πορεία επίλυσης του κυπριακού τόσο με την κατάληξη στο διχοτομικό 
σχέδιο Ανάν, το οποίο ο λαός μας με υπευθυνότητα απέρριψε, όσο και τα 
αποτελέσματα της Πενταμερούς Διάσκεψης στο Κρανς Μοντανά, αλλά και 
η σημερινή προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας στην ΑΟΖ της πατρίδας 
μας, πρέπει να μας αφυπνίσουν. Να επαναπροσδιορίσουν την τακτική μας.

Ως πολιτική ηγεσία οφείλουμε να ακούσουμε και να αφομοιώσουμε τη 
δραματική έκκληση του Αρχ. Μακαρίου  στην τελευταία ιστορική του ομιλία 
στην πλατεία Ελευθερίας στις 20 Ιουλίου 1977, ότι δηλαδή «ο διακοινοτικός 
διάλογος με τη μορφή που διεξήχθη διέδραμε ήδη τη χρησιμότητά του∙ η 
Τουρκία τον αξιοποιεί ως άλλοθι για να εδραιώσει τα επεκτατικά της σχέδια. 
Ως εκ τούτου, όσοι ενδιαφέρονται για πραγματική λύση θα πρέπει να 
ασκήσουν πιέσεις προς την Τουρκία». 

Την ίδια στιγμή διακήρυξε με σθένος την έναρξη του μακροχρόνιου 
αγώνα, κατάληξη του οποίου θα είναι ο τερματισμός της κατοχής και 
η εξεύρεση λύσης δίκαιης και βιώσιμης, όπου όλοι οι κάτοικοί της θα 
απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα.

Στη βάση των παραπάνω αρχών είναι μεν δύσκολη η ανατροπή των 
αρνητικών δεδομένων, είναι όμως εφικτή. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να 
κυριαρχήσει το άδικο και να είμαστε η τελευταία γενιά Ελλήνων στην Κύπρο.

Αυτό πρέπει να αποτελεί το συμβόλαιο ενός λαού με την ιστορία και το 
έθνος.

Δεν είναι δυνατό αυτά τα  χώματα, τα αιώνια Ελληνικά, να παραδοθούν 
στους εχθρούς.

Σε αυτό τον αγώνα κανένας είτε ζωντανός, είτε νεκρός δεν δικαιούται 
απουσίας.

Μέχρι την απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών μας είμαστε 
υποχρεωμένοι όχι μόνο να αποτίουμε φόρο τιμής στους ήρωες της 
δημοκρατικής νομιμότητας και της ελευθερίας, αλλά και να καταθέτουμε τον 
ετήσιο απολογισμός μας.
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Αυτό θα είναι και το καλύτερο μνημόσυνο για τους ήρωές μας, και μόνο 
τότε ο αιώνιος ύπνος τους θα είναι γαλήνιος, όταν η πατρίδα μας θα είναι 
και πάλι ελεύθερη και δημοκρατική, όπως την οραματίσθηκαν και για την 
πραγματοποίησή της αγωνίσθηκαν μέχρι την τελευταία τους πνοή.

Αιωνία θα είναι η μνήμη τους.

Ακολούθησε τρισάγιο που τελέστηκε από τον Μακαριώτατο στους 
τάφους των πεσόντων στο κοιμητήριο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και 
κατάθεση στεφάνων από τους επισήμους. Τηρήθηκε, επίσης, ενός λεπτού 
σιγή και έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
 ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ  

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1974
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ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ 
ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ  

ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ 
ΕΙΣΒΟΛΗ  ΤΟΥ 1974 
a

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ.

Στον ιερό  Τύμβο της Μακεδονίτισσας, όπου αναπαύονται τα οστά 
εκατοντάδων αγωνιστών της Ελευθερίας, οι οποίοι έπεσαν μαχόμενοι 
υπέρ πίστεως και πατρίδος κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή, 

τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση των ψυχών τους. 
Την Εκκλησία της Κύπρου εκπροσώπησε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου και Ηγούμενος του Αποστόλου Βαρνάβα κ. Ιωάννης 
Ιωάννου, ο οποίος τέλεσε και την επιμνημόσυνη δέηση. Τον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας εκπροσώπησε ο Υπουργός των Εξωτερικών, κ. 
Νίκος Χριστοδουλίδης. Την Πολιτεία εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων κ. Δημήτριος Συλλούρης, την δε Ελληνική Κυβέρνηση ο 
Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, τον οποίο συνόδευε ο 
κύπριος ομόλογός του κ. Σάββας Αγγελίδης. Ακολούθησε τιμητική κατάθεση 
στεφάνων και  ο εθνικός Ύμνος. 

Στη συνέχεια όλοι οι επίσημοι επισκέφτηκα το παρακείμενο αεροσκάφος 
της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας NOR ATLAS και έτυχαν της δέουσας 
ενημέρωσης από  αρμόδιο αξιωματικό για τις συνθήκες της πυρπόλησης και 
της κατάρριψής του  από τις δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς.

Επίσης, στο ιερό ναό της Φανερωμένης, μετά τη Θεία Λειτουργία,  προϊ-
σταμένου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου, και παρουσίᾳ 
του Προέδρου της Βουλής, κ. Συλλούρη, Υπουργών, Πολιτικών και Στρα-
τιωτικών τελέστηκε το επίσημο μνημόσυνο των υπέρ Πίστεως και Πατρίδος 
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πεσόντων κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974. Παράλληλα, ανα-
πέμφθηκε δέηση για απελευθέρωση της Κύπρου, επιστροφή των προσφύγων 
στις πατρογονικές εστίες και ανεύρεση των αγνοουμένων μας. Στη δέηση 
έλαβαν μέρος ο Πρωτοσύγκελος της ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Ηγούμενος 
του Αποστόλου Βαρνάβα  κ. Ιωάννης Ιωάννου, ο Αρχιμανδρίτης κ. Τριφύλλιος, 
ο Σχολάρχης της Ιερατικής Σχολής «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» κ. Βενέδικτος 
Ιωάννου και ο ιερεύς του ιερού Ναού πατήρ Ξάνθος Ονησιφόρου.  

Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο έντιμος Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έχει ως ακολούθως: 

Μακαριότατε,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής,

Κυρίες και Κύριοι,

Ξυπνούν κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες, οι θύμησες αλλά και ο πόνος από 
τα τραγικά γεγονότα του μαύρου θέρους του 1974. Εκείνου του καλοκαιριού, 
που έμελλε από τότε να στιγματίσει τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων συμπα-
τριωτών μας. Που για σαράντα πέντε φέτος χρόνια, έχει εκτρέψει την ιστορική 
εξέλιξη του λαού και της κοινωνίας μας, σε κάθε της φάσμα. Τραγικοί γονιοί 
που έχασαν τα βλαστάρια τους, γυναίκες που έχασαν το στήριγμά τους, 
παιδιά που έχασαν τους πατεράδες τους, συγγενείς που έχασαν δικούς τους 
στις μάχες ή στις στυγερές δολοφονίες.

Σαράντα πέντε καλοκαίρια πριν, σαν σήμερα, με νωπό το σοκ του προδο-
τικού πραξικοπήματος, η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, χαράζοντας κατά 
τρόπο τραγικό την ιστορία του τόπου, μαζί και του λαού του. 

Σαράντα πέντε τα χρόνια. Πολλά. Πάρα πολλά. Μια ολόκληρη γενιά, η 
γενιά των παιδιών του πολέμου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην προσφυγιά, 
στην κατοχή, στην ωμή πραγματικότητα μιας Κύπρου διαιρεμένης. Τα 
παιδιά του πολέμου, που χώθηκαν στην αγκαλιά της μάνας τους τις τραγικές 
εκείνες μέρες του 1974, που έπαιζαν και μάθαιναν γράμματα στα αντίσκηνα, 
ενηλικιώθηκαν πια, απέκτησαν δικά τους παιδιά, με την πατρίδα όμως ακόμα 
διαιρεμένη.

Κυρίες και Κύριοι,

Με αισθήματα δέους και βαθύτατης ευθύνης στεκόμαστε μπροστά στην 
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Ιστορία, στους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή αδικαίωτοι, χωρίς να 
επιστρέψουν στα σπίτια τους, στους πρόσφυγες που ακόμα καρτερούν.

Μπροστά σε αυτούς που αναζητούν συγγενείς, σε ήρωες που έδωσαν τη 
ζωή τους, σε παιδιά που έχασαν πατεράδες. 

Στεκόμαστε με δέος μπροστά στους ανθρώπους που φέρουν ακόμα τα 
τραύματα στο σώμα τους από τις μάχες του πολέμου. Στους συγγενείς των 
ηρώων και αγνοουμένων, όπως επίσης σε όλους όσοι βρέθηκαν στην πρώτη 
γραμμή για προάσπιση της Δημοκρατίας και αντιμετώπιση του Τούρκου 
εισβολέα.

Στεκόμαστε και σήμερα με δέος μπροστά στην Ιστορία μας και στις 
πληγές του 1974 που δυστυχώς παραμένουν ανοικτές.  Διότι για 45 χρόνια 
η Κύπρος και ο λαός της βιώνουν καθημερινά τις τραγικές συνέπειες της 
τουρκικής εισβολής. Βιώνουν:

Τον άδικο χαμό εκατοντάδων ανθρώπων και τον βίαιο ξεριζωμό δεκάδων 
χιλιάδων οικογενειών. 

Τη συνεχιζόμενη παράνομη στρατιωτική κατοχή πέραν του ενός τρίτου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την παραβίαση βασικών ελευθεριών και θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων 
των προσφύγων. 

Τον παράνομο τουρκικό εποικισμό.

Τους αγνοούμενους των οποίων η τύχη δεν έχει ακόμη διευκρινισθεί. 

Τους εγκλωβισμένους, που παρέμειναν, παρά τις αντιξοότητες, στα 
σπίτια τους, θυμίζοντας καθημερινά την ταυτότητα του τόπου μας.

Την καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς. 

Κυρίες και Κύριοι,

Σαράντα πέντε τραγικά καλοκαίρια μετράμε σήμερα. Μετράμε όμως και 
σαράντα πέντε χρόνια στα οποία ο κυπριακός λαός δεν συμβιβάστηκε, δεν 
παραιτήθηκε, ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΕ.

Τι και αν κάποιοι θα πουν ότι το ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ξεθώριασε, λησμονήθηκε. 
Δεν είναι αλήθεια. Διότι ο κυπριακός λαός ποτέ δεν ξέχασε, απλώς έπρεπε να 
σταθεί στα πόδια του, να ανασυντάξει δυνάμεις, να στεγάσει τους πρόσφυγές 
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του, να μεγαλώσει τα παιδιά του, να δυναμώσει. Ο κυπριακός λαός, Δεν 
ξέχασε, ακόμη ελπίζει, ακόμη καρτερεί. Και ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ.

Οι τραγικές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής δεν αποτελούν 
επαναλαμβανόμενες επετειακές ρητορείες αλλά χειροπιαστές αποδείξεις των 
ασήκωτων ευθυνών της Τουρκίας, έναντι της Κύπρου αλλά και έναντι της 
διεθνούς κοινότητας.

Την ίδια ώρα είναι αυτές οι συνέπειες που μας θυμίζουν συνεχώς το 
χρέος, αυτό που δεν πετύχαμε μέχρι σήμερα, παρά τις προσπάθειες, αυτό που 
δεν έγινε και πρέπει να γίνει. Αυτό: την πολυπόθητη λύση, την επανένωση, 
την ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία για την οποία ΟΛΟΙ πρέπει να 
συνεχίσουμε, ΜΑΖΙ, τις προσπάθειες.

Στα σαράντα πέντε χρόνια κατοχής, απέναντι σε μια ισχυρή Τουρκία, η 
Κύπρος προάσπισε την Κυπριακή Δημοκρατία και, με ό,τι μέσο διέθετε, έπεισε 
την Διεθνή Κοινότητα για τα δίκαιά της. Για αυτό και η τουρκική εισβολή και 
κατοχή καταδικάστηκε καθολικά και επαναβεβαιώθηκε η εγκυρότητα της 
μίας και μόνον νόμιμης κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
κυριαρχίας της επί ολόκληρης της επικράτειάς της. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε το 2004 στους κόλπους της την Κυπριακή 
Δημοκρατία με ολόκληρη την εδαφική της επικράτεια, με την εφαρμογή 
του κεκτημένου να αναστέλλεται προσωρινά στις περιοχές που η νόμιμη 
κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Η Κυπριακή Δημοκρατία προ-
χώρησε, κατέβαλε προσπάθειες, απέκτησε νέα εφόδια, στάθηκε ξανά στα 
πόδια της, με μεγάλο μόχθο, με επιμονή, με το πείσμα των ανθρώπων της, 
εντός και εκτός Κύπρου. 

Κυρίες και Κύριοι,

Το Κυπριακό Πρόβλημα όμως, δεν έχει επιλυθεί. 45 καλοκαίρια μετά, 
καθήκον όλων μας είναι να βεβαιωθούμε ότι ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΕ κανείς, όπως 
επίσης ότι ουδείς έπαψε να προσπαθεί για την επανένωση. 

Δεν αποδεχόμαστε τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής, δεν συμβι-
βαζόμαστε με την κατοχή, διδασκόμαστε από τα λάθη μας. 

Παρά τις συνεχείς προκλήσεις της Άγκυρας, με αφοσίωση και αποφα-
σιστικότητα και αξιοποιώντας κάθε μέσο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, 
καταβάλλουμε ειλικρινείς και εντατικές προσπάθειες για την επίλυση του 



432 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

κυπριακού, στοχεύοντας σε μια λύση που θα είναι λειτουργική και βιώσιμη. 
Μια λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνα 
με τις σχετικές αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, τις αρχές και αξίες της ΕΕ 
και το κοινοτικό κεκτημένο. 

Μια λύση που θα επανενώνει πραγματικά την Κύπρο, θα την αποκαθιστά 
ως ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό κράτος με 
μία και μόνη κυριαρχία, μία και μόνη διεθνή προσωπικότητα, μια και μόνη 
ιθαγένεια. 

Σε μια επανενωμένη Κύπρο με ρόλο και λόγο εντός και εκτός της Ευρω- 
παϊκής Ένωσης που θα μπορεί να ευημερεί για τους πολίτες της, Ελληνο-
κύπριους και Τουρκοκύπριους.

Δεν αγωνιζόμαστε για να «νικήσουμε» αλλά για να επανενώσουμε και να 
δικαιώσουμε όλους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. 

Ειλικρινής βούλησή μας είναι να τερματισθούν οι υφιστάμενες απαρά-
δεκτες συνθήκες αποσταθεροποίησης και απειλών και η επανέναρξη των 
συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κρανς Μοντανά, χωρίς χάσιμο 
χρόνου, με στόχο μια συνολική λύση του κυπριακού που θα διασφαλίζει 
συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας για όλους τους Κυπρίους, και ένα κράτος 
λειτουργικό και ανεξάρτητο.

Σε αυτό το Κράτος Μέλος της ΕΕ, δεν χωράνε ούτε εγγυήσεις, ούτε 
ξένοι στρατοί. Χωράει μόνο η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του 
διεθνούς δικαίου και των αρχών και αξιών της ΕΕ, για όλους τους πολίτες, 
στην οποία το επανενωμένο κράτος θα συνεχίσει να ανήκει.

Κυρίες και Κύριοι,

Σαράντα πέντε χρόνια μετά τον τραγικό Ιούλιο του 1974, με τη γενιά των 
παιδιών του πολέμου να προβληματίζεται πλέον για το δικό της κληροδότημα 
στα παιδιά της, δεν θα υπήρχε καλύτερο μνημόσυνο σε όσους ηρωικά έχασαν 
τη ζωή τους ή μετράνε ακόμη πληγές, από την δια των έργων συνέχιση των 
προσπαθειών για επανένωση της Κύπρου. 

Μιλάω συχνά για τη γενιά των παιδιών του πολέμου, για το ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, 
τη θαλασσοφίλητη Αμμόχωστο, την ανάγκη για ενότητα, ώστε να ενταθούν 
οι προσπάθειες για τη συνολική λύση του κυπριακού. Μιλάω με απόλυτη 
ειλικρίνεια και συναίσθηση βαθύτατης ευθύνης διότι πιστεύω πραγματικά 
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ότι ο δρόμος για μας μία και μόνον κατεύθυνση έχει, διότι η μη λύση δεν 
είναι λύση, διότι δεν συμβιβαζόμαστε με την διχοτόμηση, διότι γνωρίζουμε 
ποιος ευνοείται από το πέρασμα του χρόνου και την στασιμότητα, διότι στην 
ατζέντα μας βρίσκεται μόνον ο τερματισμός της κατοχής και η επανένωση της 
πατρίδας μας. Είμαι δε πεπεισμένος ότι με την απαιτούμενη πολιτική βούληση 
από όλους, και εάν μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίσουμε 
να στοχεύουμε σε μια λύση βασισμένη στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, μπορούμε 
να βρούμε διεξόδους ακόμη και στα πιο ακανθώδη ζητήματα του κυπριακού. 

Χρέος και σκοπός μας να επανενώσουμε τον τόπο μας, ώστε να μην 
υπάρξουν άλλες γενιές παιδιών πολέμου. Η επιτυχία μίας βιώσιμης και 
λειτουργικής λύσης που θα επανενώνει πραγματικά τον τόπο και τον λαό 
μας, θα είναι επιτυχία όλων μας, θα είναι κυρίως το βασικό συστατικό για ένα 
υγιές και ελπιδοφόρο μέλλον για τα παιδιά μας, σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή 
πατρίδα, χωρίς συρματοπλέγματα και στρατούς κατοχής. Ας στοχεύσουμε 
όλοι μαζί ενωμένοι σε αυτή την επιτυχία και ας μην αναζητάμε νικητές και 
ηττημένους. Για την Κύπρο μας και τον λαό της.

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

Σε όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους εκείνες τις μέρες και όσους 
ακόμη η τύχη αγνοείται, υποκλινόμαστε σήμερα ως ελάχιστο φόρο τιμής 
για την προσφορά τους προς την πατρίδα. Αναλογιζόμαστε το δικό μας 
χρέος έναντι της Ιστορίας και ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας, πως δεν θα 
αποστρατευτούμε ποτέ από τον αγώνα μέχρι την άγια μέρα της επανένωσης 
της πατρίδας μας σε συνθήκες ελευθερίας, ασφάλειας και εθνικής συμβίωσης 
για όλους τους νόμιμους κατοίκους του νησιού μας, Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκυπρίους.

Σας ευχαριστώ πολύ.



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ
ΤΟΥ ΝΑΟΥ 

 a  
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Νέου Χωρίου Κυθρέας 
στὴν Ἀγλαντζιὰ μᾶς προσφέρουν τὴν εὐλογία νὰ ἐμβαθύνουμε στὴ 

σημασία καὶ τὸ νόημα τοῦ πανίερου τούτου γεγονότος. 

Ἡ ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων εἶναι ἡ ἱερὰ τελετὴ διὰ τῆς ὁποίας 
καθιερώνεται ἕνας ναὸς καὶ τὰ ἀντικείμενα τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται στὴν 
λατρεία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ ἱστορία τῆς τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων ἀρχίζει 
ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη μὲ τὰ Ἐγκαίνια τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ὑπὸ τοῦ 
Ἀαρών. «Ἐγκαίνια τιμᾶσθαι παλαιὸς νόμος» λέγει τὸ Τροπάριο. Κατόπιν, στὰ 
Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος.Ἀκολούθως, στὰ Ἱεροσόλυμα εἰς τὸν 
Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως τὴ 13ην Σεπτεμβρίου τὸ 335 μ.Χ. 

Ἡ Ζ΄ Οἱκουμενικὴ Σύνοδος ὥρισε τὸ ἀπαραίτητο ὄχι μόνον τοῦ 
ἐγκαινιασμοῦ τοῦ Ναοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς καταθέσεως εἰς τὴν Ἁγίαν Τράπεζαν 
ἱερῶν λειψάνων, καὶ μάλιστα μαρτυρικῶν. Καὶ τοῦτο, διότι ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία Μαρτύρων. Στηρίχτηκε στὶς θυσίες καὶ τὰ αἵματα 
τῶν Μαρτύρων. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι τὴν περίοδον τῶν διωγμῶν 
οἱ χριστιανοὶ τελοῦσαν τὴν θεία Εύχαριστία ἐπάνω στοὺς τὰφους τῶν 
Μαρτύρων. Ἡ πλάκα μὲ τὴν  ὁποίαν ἐσκεπάζετο ὁ τὰφος τοῦ Μάρτυρος 
ἦταν ἡ πρώτη Ἁγία Τράπεζα ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐτελεῖτο ἡ ἀναίμακτος Θυσία. 
Εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνο ποὺ περιγράφεται στὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως: «Εἶδον 
ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν Ἐσφαγμένων, διὰ τὸν Λόγον τοῦ 
Θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἀρνίου». Ἕνεκα τούτου ψἀλλουμε κατὰ τὴν 
περιφορὰ τῶν ἱερῶν Λειψάνων τὸ «Ἅγιοι Μάρτυρες οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καὶ 
στεφανωθέντες, πρεσβεύσατε πρὸς Κύριον ...». 

Ἡ κυρίως τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων ἀρχίζει μὲ τὴ γονυκλισία καὶ τὴν ἀνά-
γνωση τῶν προκαταρκτικῶν εὐχῶν ἐντὸς τοῦ Ναοῦ. Ἀκολουθεῖ ἡ περιφορὰ 



435Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

τῶν ἱερῶν Λειψάνων τρὶς γύρω ἀπὸ τὸν Ναόν, ὅτε ἀναγινώσκεται ὡς πλέον 
κατὰλληλος ἡ Προφητεία τοῦ Ἰεζεκιήλ: «Καὶ ἐπέστρεψέ με, κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς 
πύλης τῶν ἁγίων τῆς ἐξωτέρας τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς. Καὶ αὕτη ἦν 
κεκλεισμένη. Καὶ εἶπε Κύριος πρός με. Ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ 
ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐδεὶς οὐ μὴ διέλθῃ δι’ αὐτῆς. Ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ 
εἰσελεύσεται δι’ αὐτῆς, καὶ ἔσται κεκλεισμένη. Διότι ὁ ἡγούμενος οὗτος 
καθήσεται ἐν αὐτῇ, τοῦ φαγεῖν ἄρτον ἐνώπιον Κυρίου... Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ 
πλήρης δόξης ὁ οἶκος Κυρίου».

Συμβολικό, ἀλλὰ καὶ πραγματικὸ τὸ γεγονός, ὅταν κεκλεισμένων τῶν 
θυρῶν ψάλλουμε ἀπ’ ἔξω τὸ «ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν καὶ ἐπάρθητε 
πύλαι αἰώνιοι καὶ εἰσελεύσεται ο Βασιλεὺς τῆς δόξης», στὴ συνέχεια ἀπὸ μέσα 
ψάλλεται τὸ «Τίς ἐστιν οὗτος ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης;», καὶ ἀπ’ ἔξω δίδεται ἡ 
ἀπάντησις: «Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ». Αὑτὸ 
ἐπαναλαμβάνεται δίς, αλλὰ τὴ δεύτερη φορὰ ἡ ἀπάντηση εἶναι «Κύριος τῶν 
δυνάμεων, αὐτός ἐστιν ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης», ὁπότε ὁ Ἀρχιερεὺς ἀνοίγει τὴ 
θύραν.

Κατὸπιν, ἡ τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων συνεχίζεται ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Βήματος. Ὁ 
Ἀρχιερεὺς τοποθετεῖ ἐπὶ εἰδικῆς λειψανοθήκης τὰ μαρτυρικὰ Λείψανα, ἐπιχέει 
εἰς αὐτὰ τρὶς ἅγιον Μύρον καὶ τὰ τοποθετεῖ ἐντὸς τῆς εἰδικῆς ὀπῆς (γνωστῆς 
ὡς τὸ «φυτόν»), ἡ ὁποία ὑπάρχει εἰς τὸ μέσον τοῦ ἄνω μέρους τῆς βάσεως 
τῆς ἁγίας Τραπέζης. Παράλληλα ἐκφωνεῖ τὸ «Αἰωνία ἡ μνήμη τῶν κτιτόρων 
τοῦ ἁγίου Οἴκου τούτου», ὁ δὲ λαὸς ἀντιφωνεῖ τὸ «Αἰωνία ἡ μνήμη». Εἶναι 
χαρακτηριστικὴ ἡ σχετικὴ εὐχὴ γιὰ τοὺς ἁγίους Μάρτυρες, τῶν ὀποίων τὰ 
λείψανα ἐναποτίθενται ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης. «Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καὶ 
ταύτην τὴν δόξαν τοῖς ὑπὲρ σοῦ ἀθλήσασιν ἁγίοις Μάρτυσι δωρησάμενος, 
τὸ σπείρεσθαι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ Λείψανα αὐτῶν, ἐν τοῖς ἀγίοις Οἲκοις σου, 
καὶ καρποὺς ἰαμάτων βλαστάνειν, αὐτὸς Δέσποτα, ὁ πάντων τῶν ἀγαθῶν 
χορηγὸς ὑπάρχων, πρεσβείαις τῶν Ἁγίων (…), ὧν εὐδόκησας τὴν ἀπόθεσιν 
τῶν Λειψάνων, ἐν τῷ σεπτῷ Οἴκῳ σου γενέσθαι, ἀξίωσον ἡμᾶς ἀκατακρίτως 
τὴν ἀναίμακτόν σοι προσενεγκεῖν ἐν αὐτῷ θυσίαν˙ …».  

Τὸ «φυτὸν» στὸ μέσον καὶ τὰ εἰκονίσματα τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν 
στὶς γωνίες τῆς Ἁγίας Τραπέζης σφραγίζονται μὲ κηρομαστίχη.  Ἀκολούθως, 
ἡ πλάκα τῆς Ἁγίας Τραπέζης πλένεται, ἀρωματίζεται μὲ ροδόσταγμα καὶ 
μυρώνεται μὲ τὴν  ἔκχυσιν τοῦ ἁγίου Μύρου. Ἡ Ἁγία Τράπεζα συμβολίζει 
τὸν Γολγοθᾶ καὶ τὸν τὰφο τοῦ Κυρίου. Ἐπ΄ αὐτῆς τοποθετοῦνται τὸ κατα- 
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σάρκιον καὶ τὰ ἱερὰ καλύμματα, τὰ ὁποῖα συμβολίζουν τὴ σινδόνα τοῦ εὐσχή- 
μονος Βουλευτοῦ Ἰωσἠφ, μὲ τὴν ὁποία ἐνετύλιξεν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, 
ὅταν κατεβίβασε αὐτὸ ἀπὸ τοῦ Σταυροῦ καὶ κατέθηκεν αὐτὸ εἰς τὸ καινὸν 
μνημεῖον. Ἐπάνω εἰς αὐτὴν τὴν πλάκα τελεσιουργεῖται τὸ μυστήριον τῆς θείας 
Εὐχαριστίας. Ἀκολούθως, οἱ εἰκόνες καὶ ἂλλα ἱερὰ ἀντικείμενα, καθὼς καὶ τὰ 
κύρια μέρη τοῦ Ναοῦ σφραγίζονται δι’ ἁγίου Μύρου. 

Ἐδῶ, ψάλλεται μελωδικῶς καὶ ὁ πλούσιος εἰς νοήματα καὶ ὡραῖος εἰς 
μελωδίαν ψαλμὸς τοῦ Δαυίδ: «Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ’ ἢ τὸ κατοικεῖν 
ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό; Ὡς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς, τὸ καταβαῖνον ἐπὶ πώγωνα, τὸν 
πώγωνα τοῦ Ἀαρών... Ὡς δρόσος Ἀερμὼν ἡ καταβαίνουσα ἐπὶ τὰ ὄρη Σιών».

Ὅλα αὐτὰ εἶναι τὰ ἐξωτερικὰ στοιχεῖα, αὐτὰ ποὺ φαίνονται, αὐτὰ τὰ 
ὁποῖα βλέπομεν μὲ τὰ αἰσθητὰ μάτια. Ὅποιος ὅμως ἔχει τὶς πνευματικὲς 
προϋποθέσεις, μπορεῖ νὰ βιώσει καὶ τὰ μὴ βλεπόμενα, δηλαδή τὴν παρουσίαν 
τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ εὐχή: «Ἐπάκουσον 
ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν δεομένων σου, καὶ κατάπεμψον τὸ Πανάγιόν σου 
Πνεῦμα, τὸ προσκυνητὸν καὶ παντοδύναμον, καὶ ἁγίασον τὸν οἶκον τοῦτον. 
Πλήρωσον αὐτὸν φωτὸς ἀϊδίου. Ποίησον αὐτὸν σκήνωμα δόξης σου. 
Κατακόσμησον αὐτὸν τοῖς θείοις σου καὶ ὑπερκοσμίοις χαρίσμασι. Κα-
τάστησον αὐτὸν λιμένα χειμαζομένων, ἰατρεῖον παθῶν, καταφυγὴν ἀσθενῶν, 
δαιμόνων φυγαδευτήριον... Ὅσα ἂν αἰτήσωνται καὶ σὺ ἀκούσεις ἐν τῷ οὐρανῷ 
ἄνω, καὶ ποιήσεις ἔλεος, καὶ ἵλεως ἔσῃ αὐτοῖς».

Μετὰ τὸν ἐγκαινιασμόν, τὰ πάντα ἐντὸς τοῦ Ναοῦ γίνονται καινούργια 
καὶ λάμπουν μὲ τὴ  Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. «Καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ πλήρης 
δόξης ὁ οἶκος Κυρίου». Καὶ ὡς ἐπισφράγισις ὅλων αὐτῶν εἶναι ἡ δοξολογικὴ 
ἀναφορὰ εἰς τὸν Θεὸν «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς, τῷ φωτίσαντι τὸν 
κόσμον», καὶ προτρεπτικὴ εἰς μετάνοιαν καὶ ἐσωτερικὴν ἀνακαίνισιν ἡμῶν: 
«Ἄνθρωπε, εἰς ἑαυτὸν ἐπανάγου. Γίνου καινὸς ἀντὶ παλαιοῦ....», διότι «οὕτω 
τιμᾶται ἡ τῶν Ἐγκαινίων ἡμέρα».

Ἂς ἀξιωθοῦμε, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Μακαριωτὰτου καὶ Ἁγιωτὰτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστὸμου Β΄, τοῦ ἐπανεγκαινιασμοῦ τοῦ 
Ναοῦ του Ἁγίου Χαραλάμπους καὶ ὅλων τῶν ναῶν μας τοῦ Νέου Χωρίου 
Κυθρέας καὶ ὅλου τοῦ τμήματος τῆς τουρκοκρατούμενης νήσου μας σὲ 
συνθήκες ἐλευθερίας καὶ εἰρήνης.
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ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΤΟ 1914 
 a  
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Σύμφωνα με τα παραδοθέντα υπό του Κυρίου και των Αποστόλων, 
το δικαίωμα της εκλογής των Επισκόπων ανήκει αποκλειστικά 
στην Τοπική Σύνοδο των Εεπισκόπων1. Η πρώτη σχετική μαρτυρία  

προέρχεται από το βιβλίο των Πράξεων  των Αποστόλων2. Η εκλογή για την 
αναπλήρωση της θέσης του Ιούδα του Ισκαριώτη πραγματοποιήθηκε, κατόπιν 
πρωτοβουλίας των Αποστόλων, οι οποίοι επέλεξαν δύο πρόσωπα, τον Ιούστο 
και τον Ματθία και κάλεσαν τους παρευρισκόμενους να προσευχηθούν, 
ρίχνοντας κλήρο, από τον οποίο αναδείχθηκε, ως 12ος Απόστολος, ο Ματθίας. 
Από τις μετέπειτα μαρτυρίες της περιόδου επιβεβαιώνεται ότι οι Απόστολοι 
όριζαν τους διαδόχους τους με χειροτονία και τους εγκαθιστούσαν στις κατά 
τόπους νεοσύστατες χριστιανικές κοινότητες3.  

Η ραγδαία εξάπλωση του χριστιανισμού, μετά την περίοδο των διωγμών, 
ευνόησε τη συμμετοχή του λαού στη διαδικασία,  κατ’ επίδραση αντίστοιχων 

1  Κατά τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, ο Κύριος παρέδωσε όλη την εξουσία  Του στους 
Αποστόλους και αυτοί, μέσω της χειροτονίας, στους διαδόχους τους. Βλ. Ματθ. 18, 18-20.
2  Πράξ. α΄,  12-26.
3 Βλ. ενδεικτικά τις περιπτώσεις χειροτονίας και εγκατάστασης των Ηρακλειδίου, Αριστο-
κλιανού, Λαζάρου, Επαφρά, Τυχικού,  Μύρωνος και Φιλαγρίου στην Κύπρο. βλ.  Κυπριανού 
Αρχιμανδρίτου, Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου, Ενετία 1788, φωτοτυπική ανατύ-
πωση, Λευκωσία, 1971, σ. 146.
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κοσμικών προτύπων, όπως ήταν το καθεστώς εκλογής των πολιτειακών 
αξιωματούχων στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία4. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα 
αυτό ήταν εκχωρούμενο προς το λαό από την τοπική σύνοδο, η  οποία και 
επόπτευε για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. 

Ο βαθμός στον οποίο η λαϊκή ετυμηγορία επιδρούσε καταλυτικά στο 
αποτέλεσμα της εκλογής παραμένει έως σήμερα αδιευκρίνιστος, αφού 
οι εκκλησιαστικές πηγές, άλλοτε κάνουν λόγο για απευθείας ψήφο του 
λαού5 και αλλού για απλή συναίνεση (συνευδόκηση) προς το πρόσωπο του 
εκλεγμένου, με τους επισκόπους να διατηρούν επί της ουσίας αμετάβλητα τα 
δικαιώματά τους6.

Οι διχαστικές τάσεις που παρατηρήθηκαν στις εκκλησιαστικές κοινό-
τητες, ως αποτέλεσμα της αύξησης της συμμετοχής του λαϊκού στοιχείου 
στην εκλογή επισκόπων, ήταν ασυμβίβαστες με την ιερότητα της διαδικασίας 
που έπρεπε να διαφυλάξει στο ακέραιο τον εκκλησιολογικό της χαρακτήρα7. 

4 Κατά την επικρατούσα στις ρωμαϊκές επαρχίες τάξη η εκλογή πολιτικού αξιωματούχου 
γινόταν, συνήθως, με την ψήφο του λαού, ενώ αργότερα επικράτησε η συνήθεια να ψηφίζουν 
μόνο τα μέλη της  Γερουσίας. Πρβλ. Γεώργιου Γκαβαρδίνα, Νομοκανονικές διατάξεις 
περί του ζητήματος της συμμετοχής των λαϊκών στην εκλογή Επισκόπων, εκδ. Πουρνάρα, 
Θεσσαλονίκη, 2012, σ. 55.
5  «...ψήφω τοῦ λαοῦ παντός …οὐ φονικῶς καί τυραννικῶς ἀλλ’ ἀποστολικῶς καί πνευματικῶς 
ἀνάγεται», Γρηγορίου Νανζιαζηνού, Λόγος ΚΑ΄: Εις τον Μέγαν Αθανάσιον...,ΡG 35, 1089. Για 
τη συμμετοχή του λαού στην εκλογή των επισκόπων, βλ. Παναγιώτη Τρεμπέλα, «Η συμμετοχή 
του λαού στην εκλογή των επισκόπων», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Αθηνών 
10 (1966) 21-43. Παναγιώτη Μπούμη, «Η διαδικασία εκλογής των Επισκόπων. Η πραγματική 
έννοια του  “ψήφω κλήρου και λαού” και η εφαρμογή του», Θεολογία 75 (2004)  105-130. 
Αναστασίου Πινακούλα, Ψήφω κλήρου και λαού-Mια νέα πρόταση για την εκλογή Επισκόπων, 
έκδ. Εν πλω, Αθήνα, 2007.
6  Βλ. ενδεικτικά την επιστολή του Πάπα Ρώμης Κλήμεντος τον 3ο αι.: «τούς καταστηθέντας 
(ἐπισκόπους) ὑπ’ ἐκείνων (τῶν Ἀποστόλων) ἤ μεταξύ ὑφ’ ἑτέρων ἐλλογίμων ἀνδρῶν 
συνευδοκησάσης τῆς ἐκκλησίας πάσης…», Κλήμεντος Ρώμης, «Α΄ Κορινθίους», PG 1, 297. 
Βλ. και την επιστολή του Κυπριανού Επισκόπου Καρχηδόνος (254): «Ὀφείλωμεν τηρεῖν 
ἀμεταθέτως τήν διασωθεῖσαν καί τηρουμένην παρ’ ἡμίν καί σχεδόν παρά πάσαις ταῖς 
Ἐκκλησίαις τῆς Ἐπαρχίας Θείαν Παράδοσιν καί Ἀποστολικήν συνήθειαν, αἴτινες ὁρίζουσιν, 
ὅτι πρός νόμιμον χειροτονίαν Ἐπισκόπου Λαοῦ τινος ὡρισμένου συνελθεῖν ἐπί τό αὐτό τούς 
πλησιοχώρους Ἐπισκόπους τῆς αὐτῆς Ἐπαρχίας, ὅπως ἐκλέξωσι τόν Ἐπίσκοπον, ἑκάστου 
μαρτυροῦντος περί πασῶν τῶν πράξεων αὐτοῦ». Cypriani Epist. X, 8 Minge P. L. 3, 796. 
7 Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Σαββάτος ερμηνεύει το πρόβλημα του παρα-
γκωνισμού των λαϊκών από τη διαδικασία όχι απλά ως μια προσπάθεια να εφαρμοστεί το 
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Μέσα στο πλαίσιο διαμόρφωσης των κανονικών βάσεων λειτουργίας και 
οργάνωσης του εκκλησιαστικού βίου, διά της συγκλήσεως των Οικουμενικών 
Συνόδων, έγινε προσπάθεια επιστροφής στα πρότυπα της αποστολικής 
εποχής, σύμφωνα με τα οποία οι Απόστολοι εξέλεγαν και χειροτονούσαν 
τους διαδόχους τους. Για το λόγο αυτό θεσπίστηκαν Ιεροί Κανόνες, οι οποίοι 
απέκλεισαν την ανάμιξη του λαού στην εκλογή των αρχιερέων, με το δικαίωμα 
της ψήφου να περιορίζεται αυστηρά μόνο στους φυσικούς του δικαιούχους, 
τους επισκόπους8.

Η προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος με την θέσπιση των σχετικών 
κανόνων από αρκετές συνόδους επιβεβαιώνει ότι το ζήτημα της συμμετοχής 
του λαού συνέχιζε να διχάζει το ορθόδοξο ποίμνιο για πολλούς αιώνες. 

Την κατάσταση αυτή βρήκε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός (527-565), όταν 
επιχείρησε να κωδικοποιήσει τους νόμους και τις διατάξεις που διήγαν την 
οργάνωση του βυζαντινού κράτους. Για να πετύχει τον σκοπό του αποφάσισε 
να «παντρέψει» τις δύο τότε αντιλήψεις που ήταν διαδεδομένες ως προς τον 
τρόπο εκλογής επισκόπων θεσπίζοντας, το 541, τη Νεαρά 1239. 

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή η εκλογή του Πατριάρχη Κωνσταντι-
νουπόλεως γινόταν από εκλογική συνέλευση που συγκροτούσαν οι κληρικοί 
της Πόλεως και οι προύχοντες του κράτους, οι οποίοι εξέλεγαν τον ένα από 
τους τρεις υποψηφίους που είχαν προταθεί από την Πατριαρχική Σύνοδο. Θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ανάμιξη του λαού, στην προκειμένη περίπτωση, 
αφορούσε μόνο την εκλογή του Πατριάρχη, με την εκλογή των υπολοίπων 
επισκόπων να πραγματοποιείται κατά τον τύπο των Ιερών Κανόνων.  

Όσον αφορά την εφαρμογή στην πράξη των δύο τύπων εκλογής του 
πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, αυτού που ορίζουν οι Ιεροί Κανόνες και 

επισκοποκεντρικό συνοδικό σύστημα, αλλά, κυρίως, να αποσοβηθεί ο ενοριακός κλήρος 
από την «ηθική αλλοτρίωση» και το λαϊκό στοιχείο από τον κίνδυνο της «έκπτωσής» του σε 
όχλο. Χρυσοστόμου Σαββάτου, Μητροπολίτη Μεσσηνίας, «Το αίτημα της συμμετοχής των 
πρεσβυτέρων και λαϊκών στην εκλογή των Επισκόπων», Θεολογία 80 (2009)  145. 
8  Ενδεικτικά αναφερόμαστε στον 4ο Κανόνα της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου (325), τους 5ο, 
12ο και 13ο της  Συνόδου της Λαοδικείας (364) και τον 3ο Κανόνα της Ζ΄ Οικουμενικής 
Συνόδου (787). βλ. Γ.Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα των Θείων και Ιερών Κανόνων, Αθήνα, 
1852-9, ανατύπωση Αθήνα 1966, τ. 2, σ. 122, τ. 3, σ. 175, 182 και 183 και τ. 2, σ. 564 
αντιστοίχως.
9 Βασιλικά,  έκδοση υπό Ιωάννου Δ. Ζέπου, τ. α΄, Αθήνα, 1896, 3.1.5-8, σ. 117.
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του πολιτειακού, κατά τη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου παρατηρούμε, 
κατά καιρούς, να υπερισχύει ο ένας του άλλου με τη συμμετοχή του λαού να 
ποικίλει ή και να ατονεί.10

Στους δύο τύπους που ίσχυαν, τον κανονικό  και τον πολιτειακό, θα 
πρέπει να συναριθμηθεί και η πάγια τακτική που εφάρμοζαν οι βυζαντινοί 
αυτοκράτορες, του διορισμού του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως από τον 
αυτοκράτορα μεταξύ τριών υποψήφιων που εξέλεγε η Σύνοδος ή ακόμη και ο 
απευθείας διορισμός του πατριάρχη από τον αυτοκράτορα και την επικύρωση 
της απόφασης από τη Σύνοδο.

Η πρακτική αυτή ήταν γνωστή στην εκκλησιαστική πράξη του Βυζαντίου 
από τον 6ο αι. και αποτελούσε για πολλούς ερευνητές της ιστορίας φυσική 
απόρροια του συστήματος σχέσεων Εκκλησίας και βυζαντινού κράτους11. 
Προσπάθεια για να λάβει την υπόσταση νόμου της αυτοκρατορίας έγινε με 
σχετικό νομοθέτημα, επί αυτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά12.

Στην Εκκλησία της Κύπρου, από τον 4ο μέχρι και τον 12ο αι., που 
διαρκεί η περίοδος, κατά την οποία η Κύπρος ήταν τμήμα του βυζαντινού 
κράτους,  ο τρόπος εκλογής επισκόπων επιβεβαιώνει σε γενικές γραμμές 
τις διακυμάνσεις που υπέστη το καθεστώς της εκλογής επισκόπων στην 
Εκκλησία Κωνσταντινούπολης.

Η εκλογή του αγίου Επιφανίου, επισκόπου Κωνσταντίας, το 362, 

10 Με την άποψη αυτή συμφωνεί ο Μητροπολίτης Κίτρους Βαρνάβας, αναφέροντας χαρα- 
κτηριστικά ότι η συμμετοχή του λαού στην εκλογή πατριάρχη κατά την περίοδο της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας υπέστη ισχυρές διακυμάνσεις. Βλ. Βαρνάβα Τζωρτζάτου, 
Μητροπολίτη Κίτρους, Οι βασικοί θεσμοί διοίκησης των ορθοδόξων Πατριαρχείων μετά 
ιστορικών ανασκοπήσεων, Αθήνα, 1972, σ. 2. 
11 «Προκειμένου περί ἐκλογῆς Πατριάρχου λόγῳ καί τῆς ἐκ τῶν ὑφισταμένων σχέσεων 
Ἐκκλησίας καί Πολιτείας θέσεως αὐτοῦ, συνακολούθως πρός τήν ἀρχήν τῆς ἐν τῷ Βυζαντίῳ 
ἑνότητος καί ἀμοιβαιότητος μεταξύ Ἐκκλησίας καί Αὐτοκρατορίας, ἀπητεῖτο καί ἡ συναίνεσίς 
τοῦ καί ὑπό ἰδιότυπον, κατά τά ἀνωτέρω, ἰδιότητα ἐνεργοῦντος βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος, 
ἤτις προχώρησε καί μέχρις οὐσιαστικοτέρας συμπράξεως μετά τῆς Συνόδου. Τελικῶς 
ἐπεκράτησεν, ὁ Πατριάρχης νά ἐπιλέγεται ὑπό τοῦ Αὐτοκράτορος οἱ δέ Μητροπολίται ὑπό 
τοῦ Πατριάρχου, ἐκ τριῶν ὑποψηφίων ἐκλελεγμένωνεἰς ἀμφοτέρας τάς περιστάσεις  ὑπό τῆς 
Συνόδου, ὅπερ καί ἴσχυσεν ἐπί μακρόν, ἔτι καί μετά τήν ἅλωσιν». Ό.π., σ. 22. 
12 Το πρωτότυπο κείμενο της πράξεως δεν έχει σωθεί, ωστόσο, ιστορικές μαρτυρίες μας 
πληροφορούν για το περιεχόμενό του. Βλ. τη σχετική βιβλιογραφία στο έργο Γεώργιου 
Γκαβαρδίνα, Νομοκανονικές διατάξεις, ό.π., σ. 116-118.
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επιβεβαιώνει την εκλογή των επισκόπων από την τοπική σύνοδο13. Η ίδια 
πρακτική εφαρμόστηκε και στην περίπτωση εκλογής του αγίου Τύχωνος, ως  
επισκόπου Αμαθούντος, το 39514.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του αγίου Φίλωνος, 
τον οποίο ο άγιος Επιφάνιος, κατόπιν θείας αποκαλύψεως, χειροτόνησε 
επίσκοπο Καρπασίας15.

Πέραν των τριών περιπτώσεων που αναφέραμε, φαίνεται, άγνωστο από 
πότε, να είχε εφαρμογή και στην Κύπρο η συνήθεια της συμμετοχής του 
λαού στη διαδικασία της εκλογής επισκόπων, ως μια προέκταση των όσων 
συνέβαιναν στη βυζαντινή περίοδο στο κέντρο της αυτοκρατορίας στην 
Κωνσταντινούπολη. Η εκλογή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Σωφρονίου Α΄ 
(6ος ή 8ος αι.) επιβεβαιώνει την άποψη αυτή χωρίς, όμως, να διευκρινίζει 
επακριβώς τον τρόπο και τον βαθμό συμμετοχής του λαού στη διαδικασία16. 

Η βαθιά επιρροή που ασκούσε στην Εκκλησία της Κύπρου στο βυζαντινό 
δίκαιο γίνεται εμφανέστερη, με βάση τις μαρτυρίες που τεκμηριώνουν την 
εφαρμογή των δύο πολιτειακής προέλευσης, εκλογικών τύπων που περι-
γράψαμε προηγουμένως. Του απευθείας διορισμού του αρχιεπισκόπου Κύπρου 
από τον αυτοκράτορα και της έμμεσης συμμετοχής του λαού σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Νεαράς 123.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο του 10ου-13ου αι., εφαρμόστηκε 
και στην Κύπρο το έθος της επιλογής εκ μέρους του αυτοκράτορα του 

13 «...ἅπαντες οἱ ἐπίσκοποι τῆς νήσου συναχθέντες ...ἐχειροτόνησαν τόν ἐπίσκοπόν τοῦ 
τόπου, λέγω δή τῆς πόλεως Σαλαμινέων ...», Πολυβίου, Επισκόπου Ρινοκορούρων, Βίος τοῦ 
ἁγίου Επιφανίου PG, 41, 65.
14 «Φιλόχριστοι τῷ Τύχωνι, λίαν οἱ κατά σάρκα πατέρες, ἀλλά δή φιλόπτωχοι διό δή καί υἱόν 
εὐχῆς ἐκτήσαντο τοῦτον Ἀμαθούντων τήν πόλιν οἰκοῦντες Ἐπιφανίου  τότε τῆς Κυπρίων 
πρώτης Ἐκκλησίας τήν προεδρίαν ἔχοντος. Μία ψῆφος ἃπασι τόν Τύχωνα τούς τῆς Ἐκκλησίας 
οἴακας δέξασθαι διό καί σύμψηφος αὐτοῖς ὁ μέγας γεγονώς Ἐπιφάνιος χειροτονεῖ τοῦ τον καί 
πρόεδρον τίθησιν Ἀμαθούντων» «Ο άγιος Τύχων Επίσκοπος Αμαθούντος της Κύπρου», Νέα 
Σιών 8 (1909) 104.
15 «...Τοῦτον οὖν ἀπό ἀποκαλύψεως Θεοῦ χειροτονεῖ Ἐπίσκοπον ὁ Ἐπιφάνιος ἐπί τοῦ 
θρόνου τῆς πόλεως καί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Καρπασίου...», Πολυβίου, Επισκόπου Ρινοκο-
ρούρων, Βίος τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου, ΡG, 41, 85.
16 «...ὑπό τοῦ λαοῦ παντός καί τῶν Ἐπισκόπων προχειρίζεται ἀρχιεπίσκοπος τῆς ἐν Κύπρῳ 
ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας», ΡG, 117,  200.
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καταλληλότερου, κατά την άποψή του, υποψηφίου για την πλήρωση 
κενωθέντος αρχιεπισκοπικού θρόνου17. 

Τέτοια ήταν η περίπτωση του Νικόλαου Μουζάλων, μετέπειτα Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως (1147-1151), ο οποίος διορίστηκε από τον αυτο-
κράτορα Αλέξιο Κομνηνό (1081-1118) αρχιεπίσκοπος Κύπρου (;-1100-;)18. 
Ο λόγος του διορισμού του ήταν σχετικός με την πολιτική κατάσταση της νήσου, 
και την ανάγκη να διοριστεί ως αρχιεπίσκοπος ένας ικανός εκκλησιαστικός 
ηγέτης, ο οποίος θα είχε την εύνοια και την εκτίμηση του αυτοκράτορα19. 

Άλλες γνωστές περιπτώσεις αρχιεπισκόπων Κύπρου, οι οποίοι διορί-
στηκαν από βυζαντινούς αυτοκράτορες, την περίοδο 10ου -13ου αι. ήταν οι 
Ευθύμιος (10ος -11ος αι.),  Ιωάννης Β΄ Κρητικός (12ος αι. ),  Βαρνάβας Β΄ 
(12ος αι.), και Σωφρόνιος Β΄ (12ος-13ος αι.)20.

Περίπτωση εκλογής αρχιεπισκόπου Κύπρου, στην οποία αποτυπώνεται 
με σαφήνεια η εφαρμογή της Νεαράς 123 έχουμε αυτήν του Ησαΐα, στις αρχές 
του 13ου αι.21. 

Αν και η περίπτωση εκλογής Ησαΐα είναι η παλαιότερη που σώζεται στις 
πηγές που αποτυπώνει με σαφήνεια την ενεργή συμμετοχή του λαού διά των 
αρχόντων του, εντούτοις το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος εκλογικός τύπος 
είχε θεσμοθετηθεί διά της ιουστινιάνειας νομοθεσίας, από τον 6ο αι., δεν 

17 Για τον θεσμό της προβλήσεως του πατριάρχη από τον βυζαντινό αυτοκράτορα, βλ.  
Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Τα Άπαντα, έκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη,  1990, 
σ. 469-472. Ειδικότερα για την Εκκλησία της Κύπρου βλ. Αντρέα Βίττη, Οι Αρχιεπίσκοποι της 
Κύπρου επί Οθωμανοκρατίας1570/1-1878, Παραλίμνι-Αγία Νάπα, 2010 σ. 51-61.
18 Ο ίδιος περιέγραψε, σε ποίημα από 1057 ιαμβικούς τρίμετρους, τον τρόπο εκλογής του, την 
κατάσταση της Νήσου, αλλά και όσα τον οδήγησαν σε παραίτηση, 4 έτη αργότερα, λόγω της 
τραγικής πνευματικής κατάστασης που βρισκόταν ο κλήρος και ο λαός. Βλ. Σ. Ι. Δοανίδου, 
«Η παραίτησις Νικόλαου Μουζάλωνος από της Αρχιεπισκοπής Κύπρου», Ελληνικά 7 (1934) 
109-150. 
19 «Ἡ Κύπρος ἦτο σημαντικόν κέντρον διπλωματικῶν διαπραγματεύσεων: ἦτο τό 
προχωρημένον ὁρμητήριον τῆς Χριστιανοσύνης καί βάσις ἀνεφοδιασμοῦ τῶν σταυροφόρων 
κατά τάς συναφθείσας συνθήκας, ἀλλά καί κέντρον παρακολουθήσεως τῶν πολιτικῶν 
ζυμώσεων εἰς τήν Συρίαν...»,ό.π., σ. 143.
20  βλ. περισσότερα στο έργο: Αντρέα Βίττη, Οι Αρχιεπίσκοποι, ό.π., σ. 57.
21 Βλ. Κωνσταντίνου Χατζηψάλτη «Η Εκκλησία της Κύπρου και το εν Νικαία Οικουμενικό 
Πατριαρχείον, αρχομένου ιγ΄ αιώνος»,  Κυπριακαί Σπουδαί 28 (1964) 141-144 και Αντρέα 
Βίττη, Οι Αρχιεπίσκοποι, ό.π., σ. 49. 
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αποκλείει την πιθανότητα να εφαρμοζόταν αρκετά νωρίτερα κατ’ αντίστοιχο 
τρόπο και στην Εκκλησία της Κύπρου, μαζί με τον κανονικό τύπο εκλογής 
από την επαρχιακή Σύνοδο ή με τον θεσμό της προβλήσεως. 

Μεταξύ των δυσμενών  συνεπειών που άφησε στην Κύπρο η διακυβέρνηση 
των Φράγκων ( 1191-1489) ήταν η διάλυση των διοικητικών και οργανωτικών 
δομών της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η υποταγή του ορθόδοξου κλήρου 
στη Λατινική Εκκλησία.22 Το μεγαλύτερο πλήγμα που υπέστη η Εκκλησία 
της Κύπρου ήταν η μείωση των ορθοδόξων επισκόπων από, τουλάχιστον, 
δεκατρείς σε τέσσερις23. 

Η νέα εκκλησιαστική κατάσταση επέφερε αλλαγές και στην πρακτική 
εκλογής των ορθόδοξων επισκόπων του τόπου. Η εκλογή πραγματοποιείτο 
από τον ελληνικό κλήρο του θρόνου, του οποίου ρόλος είχε ενισχυθεί 
σημαντικά έναντι των επισκόπων που είχαν χάσει τις εξουσίες τους. 
Η χειροτονία του εψηφισμένου πραγματοποιείτο από τρεις ορθόδοξους 
επισκόπους24. Ωστόσο, οι πράξεις αυτές είχαν απωλέσει το κύρος τους, αφού 
απαραίτητο στοιχείο της διαδικασίας ήταν η επικύρωση της εκλογής από τον 
Λατίνο επίσκοπο της χηρεύουσας επαρχίας, ενώ ο νεοεκλεγείς όφειλε να δίνει 
όρκο υποταγής στον Πάπα. Κατά την περίοδο της ενετοκρατίας (1489-1571), 
εφαρμόστηκε νέα πρακτική ανάδειξης των ορθόδοξων επισκόπων, σύμφωνα 
με την οποία εκλέγονταν από τη Γερουσία της Βενετίας με βάση κατάλογο 
που συνέτασσαν οι ευγενείς της Κύπρου25. 

22 Για τα μέτρα που έλαβαν οι Λατίνοι κατά της Εκκλησίας της Κύπρου στα έργα: Nicholas 
Coureas-Christopher Schabel, The Cartulary of the Cathedral of Holy Wisdom of Nicosia, 
Nicosia, 1997. Nicholas Coureas, The Latin Church in Cyprus, 1195-1312, London, 1997. 
Κώστα Π. Κύρρη, «Η οργάνωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου κατά τους δύο 
πρώτους αιώνες της Φραγκοκρατίας», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 2, 
Λευκωσία, 1993 σ. 149-186. Κωνσταντίνου Χατζηψάλτη, «Εκ της ιστορίας της Κύπρου κατά 
την Φραγκοκρατίαν», Κυπριακαί Σπουδαί, 22 (1958)  13-26. 
23 Μέχρι την αρχή της περιόδου της λατινοκρατίας υπήρχαν, τουλάχιστον, 13 επίσκοποι, 
κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από την απόφαση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Λουκά 
Χρυσοβέργη (1156-1169)  να ακυρώσει ως αντικανονική την απόφαση περί καθαίρεσης 
του Επισκόπου Αμαθούντος Ιωάννη που λήφθηκε από τη 12μελή επαρχιακή Σύνοδο της 
Εκκλησίας της Κύπρου. Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, ό.π., τ. 3, σ. 324.
24 Βλ. Darrouzes Jean, Textes synodaux chypriotes [Rèvuedes ètudes byzantines, τ. 37], 1979, 
σ. 18, 86.
25 Αντρέα Βίττη, Οι Αρχιεπίσκοποι, ό.π., σ. 83-84.
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Για την περίοδο της τουρκοκρατίας (1571-1878), στον τόπο εδραιώθηκε 
το σύστημα εκλογής με τη συμμετοχή του κλήρου και του λαού. Στις πρώτες 
μαρτυρίες της περιόδου γίνεται λόγος για επαναφορά της ισχύος της Νεαράς 
123 κατά την εκλογή του Αρχιεπισκόπου Βενιαμίν (1600-1604), βάσει 
της οποίας η εκλογή αρχιεπισκόπου Κύπρου γινόταν με τη συμμετοχή του 
κλήρου και του λαού διά των αρχόντων του. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται 
από επιστολή που απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ματθαίος Β΄ 
προς την Εκκλησία της Κύπρου: «...Ὡς δή ἐλθόντων αὐτοῦ κατά τόπου και 
συναθροισθείσης Συνόδου τοπικῆς Ἐπισκόπων ὑμῶν, κληρικῶν, και ἀρχόντων 
νομίμως και κανονικῶς ψήφων ἐχειροτόνησε αὐτόν τον λογιώτατον κύρ 
Βενιαμίν Ἀρχιεπίσκοπον γνήσιον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου τῆς νέας 
Ἰουστινιανῆς...»26.

Κάτι ανάλογο συνέβη ένα αιώνα, περίπου, αργότερα στην εκλογή του 
Αρχιεπισκόπου Αθανασίου (1705-1708)27. 

Με βάση τις δύο πιο πάνω μαρτυρίες καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 
μέχρι και τις αρχές του 18ου αι. η εκλογή αρχιεπισκόπου γινόταν κατά τη 
συνήθεια της εκλογής πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, με τη συμμετοχή, 
δηλαδή, του κλήρου και των αρχόντων του λαού. 

Από τα μέσα του 18ου αι., όπως πληροφορούμαστε από τις πηγές, εισάγεται 
μια ιδιαιτερότητα στο σύστημα εκλογής Αρχιεπισκόπου, σύμφωνα με την 
οποία στη διαδικασία συμμετείχαν εκτός από τον κλήρο και τους άρχοντες και 
αντιπρόσωποι των επαρχιών. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ Γ΄, 
το 1783, με επιστολή του ανάγγελλε στους Κυπρίους ότι αυτοκρατορικός 
ορισμός είχε αποστείλει στην εξορία τον αρχιεπίσκοπο και τους μητροπολίτες της 
νήσου και πρόσταζε να γίνει εκλογή, σύμφωνα με την «ανέκαθεν επικρατούσαν 
τοπικήν συνήθειαν»,  ζητώντας να γίνει γνωστό το εκλογικό αποτέλεσμα στον 
ίδιο και στον Πατριάρχη Αντιοχείας  Δανιήλ. Ο τελευταίος θα απέστελλε για 
το σκοπό της χειροτονίας του εψηφισμένου τρεις αρχιερείς στην Κύπρο. Μετά 
το πέρας της εκλογής  ο Πατριάρχης Αντιοχείας Δανιήλ είχε γράψει «πρός τοὺς 
ἐντιμοτάτους ἀρχιερεῖς, εὐλαβεστάτους κληρικούς, εὐγενεστάτους ἄρχοντας 
καί προεστῶτας καὶ τοὺς λοιποὺς ἁπαξάπαντας χριστιανούς», ονομάζοντας 

26 Καλλίνικου Δελικάνη, Πατριαρχικά έγγραφα (1774-1863), τ. β΄, Κωνσταντινούπολη, 1904, 
σ. 552. 
27 Ό.π., σ. 566.
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τους χειροτονημένους «παρ’ αὐτῶν ψηφισθέντας»28.

Η ολοκληρωτική επικράτηση του συστήματος εκλογής επισκόπων με την 
καθολική συμμετοχή του λαού, κατά την άποψή μας, συνδέεται περισσότερο 
με την κατοχύρωση και εδραίωση του θεσμού της εθναρχίας στο πρόσωπο του 
αρχιεπισκόπου Κύπρου. Ο ρόλος του Εθνάρχη, κυρίως, από τα μέσα του 18ου 
αι., έτυχε ουσιαστικά επίσημης αναγνώρισης από την Υψηλή Πύλη διά των 
προνομίων που είχε παραχωρήσει ο σουλτάνος στον Αρχιεπίσκοπο Φιλόθεο 
(1734-1759)29. Έτσι, ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου χρίζεται ως ο αναγνωρισμένος 
από την Πύλη εκπρόσωπος της ορθόδοξης χριστιανικής κοινότητας της 
Κύπρου σε πολιτικά και άλλα δημοσίου ενδιαφέροντος ζητήματα πέραν της 
πνευματικής του αποστολής30. 

Η επιρροή που ασκήθηκε από την Εκκλησία Κωνσταντινούπολης στον 
τρόπο εκλογής επισκόπων είναι ακόμα πιο έντονα αποτυπωμένη στην 
εφαρμογή της πρακτικής του τριπρόσωπου, που παρατηρήθηκε, για πρώτη 
φορά, στην περίπτωση εκλογής του Αρχιεπισκόπου Παϊσίου (1759)31. 

Η πρακτική της επιλογής των τριών επικρατέστερων υποψηφίων για 
τον θρόνο εφαρμόστηκε και στις περιπτώσεις εκλογής των Μητροπολιτών 
Πάφου Παναρέτου (1767), Χρυσάνθου (1805) και Χαρίτωνος (1827) Κιτίου 
Μελέτιου (1846) και Βαρθολομαίου (1864) και Κυρηνείας Χαραλάμπους 

28  Μελέτιου Μεταξάκη, Αρχιμανδρίτη, «Απόσπασμα ιστορικού εγγράφου», Εκκλησιαστικός 
Κήρυκας 6 (1916) 418-422. 
29  «...ἀφοῦ ἔλαβαν καί οἱ τέσσερις Ἀρχιερεῖς τῆς Κύπρου φερμάνι ὑπό τοῦ Βεζύρη νά εἶναι 
καί νά γνωρίζονται τοῦ Ραγιά τῆς Νήσου Κοτζαμπάσηδες εἴτε Ἐπιστᾶται, καί Ἐπίτροποι, καί 
διά τῶν ἀναφορῶν νά προβάλλουσιν ἀμέσως εἰς τήν ὑψηλήν Πόρταν τά ζητήματα, καί τάς 
προσκλαύσεις τοῦ αὐτοῦ Ραγιά εἰς κάθε καιρόν ἄφοβα», Κυπριανού Αρχιμανδρίτου, Ιστορία, 
ό.π., σ. 316.
30 «Τα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν δεν αναφέρονταν μόνο σε διάφορα ζητήματα, 
παράπονα για προβλήματα του λαού... αλλά, κυρίως, γιατί προσφερόταν η δυνατότητα 
της άμεσης προσφυγής στην Πύλη. Αυτό ακριβώς το προνόμιο των ιεραρχών της τοπικής 
Εκκλησίας, να προβάλλουν στην Πύλη διάφορα ζητήματα, χωρίς την ανάγκη διαμεσολάβησης 
οποιασδήποτε άλλης αρχής. Κυρίως της τοπικής κυβέρνησης ή άλλων κρατικών αξιωματούχων 
προσέδωσε εξαιρετική ισχύ  και ρόλο στους ιεράρχες έναντι  και αυτών των τοπικών 
αξιωματούχων...από την εποχή αυτή και μέχρι τα θλιβερά γεγονότα του 1821, η διοικούσα 
Εκκλησία ανέπτυξε καθοριστικό ρόλο και δύναμη, όχι μόνο στα εκκλησιαστικά, αλλά και στα 
πολιτικά δρώμενα του τόπου». Αντρέα Βίττη, Οι Αρχιεπίσκοποι, ό.π., σ. 177.
31 Βλ. το υπόμνημα εκλογής του Αρχιεπισκόπου Παΐσίου (1759) στον Κώδικα Α΄ της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου, σ. 62
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(1824), Χαρίτωνος (1844), Μελετίου (1852) και Χρυσάνθου (1862)32. 

Με βάση τα πιο πάνω υπομνήματα η εκλογή γινόταν με τη συμμετοχή του 
κλήρου και λαϊκών αντιπροσώπων της επαρχίας, εκτός από την περίπτωση 
της  εκλογής σε Μητροπολίτη Κυρηνείας του Χαράλαμπου, στην οποία για 
άγνωστο λόγο δεν μετείχαν αντιπρόσωποι του λαού.   

Οι εκλογές των Αρχιεπισκόπων Κυρίλλου Α΄ (1849-1854), Μακαρίου 
Α΄ (1854-1865) και Σωφρονίου (1865-1900) εισάγουν στην όλη διαδικασία 
το στοιχείο της διεξαγωγής τοπικών εκλογών ανά επαρχία για την ανάδειξη 
των λαϊκών αντιπροσώπων. Πιο συγκεκριμένα, στο υπόμνημα εκλογής 
του Κυρίλλου Α΄ αναφέρεται: «Συγκαλέσαντες ἐξ ἁπασῶν τῶν πόλεων 
τῆς Νήσου καί ἐκτῶν κωμοπόλεων καί πολλῶν χωρίων πληρεξουσίους 
ἀντιπροσώπους...»33.

Το γεγονός ότι η εκλογή του Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Α΄ ήταν η πρώτη 
που έγινε με τη συμμετοχή και εκλεγμένων από τον λαό αντιπροσώπων 
επιβεβαιώνεται από επιστολή που απέστειλε, στις 2 Ιουνίου του 1900, ο 
Μητρο-πολίτης Κιτίου (1891-1908) και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος 
Β΄ (1908-1916) προς τα υπόλοιπα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Με την επιστολή 
ζητούσε τη διατήρηση του ισχύοντος τρόπου καθορισμού του αριθμού των 
εκλεγμένων αντιπροσώπων, όπως είχε διευθετηθεί από τα μέσα του 19ου αι. «...
οὐχί μονομερῶς ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καίπερ πλήρους τότε, ἀλλά και ὑπό 
τῶν δημογερόντων τῆς νήσου...ὁ ἀριθμός τῶν ἀντιπροσώπων τῆς Λευκωσίας 
ὁρίζεται 12, ἴσος με τον ἀριθμό τῶν λοιπῶν τριῶν πόλεων (ἀνά 4 ἑκάστη). 
Αἱ ἐπαρχίαι διηροῦντο εἰς 16 κατηλλίκια  ἤ ναχιέδες, ὡς 11 ἀνάγονται εἰς 
τάς τρεῖς μητροπολιτικάς περιφερείας καί 5 εἰς τον Ἀρχιεπισκοπικόν θρόνον. 
Και τά μέν πρῶτα 11 ἔχουσιν ἴσα δικαιώματα μεταξύ των, ἀνεξαρτήτως 
τοῦ πληθυσμοῦ ἑκάστου»34. Στην ίδια επιστολή ανέφερε, επίσης, ότι, σε 

32  Τα υπομνήματα εκλογής βρίσκονται στον Κώδικα  Α΄ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, 
σ. 64, 127, 194, 274, 332, 191, 273, 297, 321. Δημοσίευση των υπομνημάτων που αφορούν 
τους Μητροπολίτες Πάφου Χρύσανθο και Κυρηνείας Χαράλαμπο περιλαμβάνεται στο έργο: 
Κωστή Κοκκινόφτα, Η Ιερά Μονή Κύκκου στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου (1634-
1878), Λευκωσία, 2011,σ. 242, 314. 
33  Βλ. το υπόμνημα της εκλογής του Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Α΄, στον Κώδικα Α΄ της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου, σ. 281. Πανομοιότυπη είναι η διατύπωση στον Κώδικα Α΄ και για τις 
εκλογές των Αρχιεπισκόπων Μακαρίου Α΄(1854) και Σωφρονίου (1865).
34  Φίλιου Ζανέττου, Ιστορία της Νήσου Κύπρου από της Αγγλικής κατοχής μέχρι σήμερον, τ. 
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περίπτωση μεταβολής του ισχύοντος από τότε συστήματος, θα έπρεπε «να 
ληφθῶσιν ὑπ’ ὄψει τά ἐκλογικά κέντρα, ἐν οἷς διεξήγοντο μέχρι σήμερον αἱ 
δι’ ἐκκλησιαστικάς και πολιτικάς ὑποθέσεις ἐκλογαί»35, κάτι το οποίο 
φανερώνει ότι ο τρόπος εκλογής των αντιπροσώπων του λαού για την 
εκλογή αρχιερέων ακολουθούσε, ως προς την κατανομή των ψηφοφόρων ανά 
εκλογικό κέντρο, πολιτειακά πρότυπα. 

Τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας, πέραν του ότι αποσαφηνίζεται η 
κατάσταση, σε σχέση με τον τρόπο και το εύρος συμμετοχής του λαού, γίνεται 
προσπάθεια εκσυγχρονισμού του συστήματος για να καταστεί η συμμετοχή 
του λαού ευρύτερη και δημοκρατικότερη. 

Πληροφόρηση για τα στάδια της διαδικασίας της εκλογής μας παρέχουν οι 
εκλογές για την ανάδειξη των μητροπολιτών Κιτίου36 και Κυρηνείας37, το 1889.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την εκλογή μητρο-
πολίτη Κιτίου προκύπτουν τα εξής στάδια στη διαδικασία:

α) Αποστολή πρόσκλησης από τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου προς όλους 

Γ, Λάρνακα, 1911-1912, σ. 165-166.
35  Ό.π.
36 Η εκλογική συνέλευση είχε συγκληθεί μετά από 2μιση έτη χηρείας του θρόνου, λόγω των 
έντονων διαφωνιών που υπήρχαν μεταξύ των εκλεγμένων αντιπροσώπων του λαού και της 
Ιεράς Συνόδου. Ωστόσο διακόπηκε, καθώς η Ιερά Σύνοδος. είχε αποφανθεί ότι στη συνέλευση 
παρευρεθήκαν 4 περισσότεροι αντιπρόσωποι από τον καθορισμένο αριθμό των 22, τους 
οποίους και απέβαλε με την πρόφαση ότι δεν είχαν νόμιμα πληρεξούσια προκαλώντας, έτσι, 
τη διαμαρτυρία 17 αντιπροσώπων, οι οποίοι αποχώρησαν από την εκλογική διαδικασία. 
βλ. Ένωσις, 22/4 Μαΐου1889, αρ. φύλλ. 219. Μετά από έντονο παρασκήνιο η διαδικασία 
πλήρωσης επιτεύχθηκε με απροσδόκητο τρόπο: «Ἡ θεία Χάρις ὅμως ἐν τῇ κρισίμῳ ταύτῃ 
στιγμῇ ἐπιφοιτήσασα ἐν ταῖς καρδίαις τῶν ἀντιπροσώπων, ἐνέπνευσεν αὐτοῖς νέαν ἰδέαν 
ὅλως ἀπροσδόκητον, πάντη ἀπρόοπτον μεταξύ αὐτῶν ἠκούσθη πρότασις νέου προσώπου 
μήπω ἀναφερθέντος ἄχρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης, τό ὄνομα Χρύσανθος τοῦ Ἁγ. Κυρηνείας 
προταθέν ἵνα τεθῇ εἰς ὑποψηφιότητα… εἰς τό ἄκουσμα τοῦτο ὅλοι μιᾷ φωνῇ καταλιπόντες 
τάς διαφοράς καί συζητήσεις προέφερον τήν λέξιν Ἄξιος καί ἔτεινον ἀλλήλοις τήν χεῖρα… 
ὁ Μακαριώτατος ὥρισε τήν ἡμέραν τῆς ἐκλογῆς …πάντες οἱ ἀντιπρόσωποι μετά τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου… ἐπιδοκιμάζετε τήν ἐκλογήν μου;  ρώτησε ὁ Ἃγ. Κυρηνείας. Παμψηφεί ἐπανέλαβον 
ἠχηρῶς οἱ ἀντιπρόσωποι… συνετάχθητό ἑξῆς πρακτικόν ὑπογραφέν ὑπό 5 μελῶν τῆς 
Συνόδου καί 21 ἀντιπροσώπων, ἐπικυρωθέν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου». βλ. «Τα κατά την 
εκλογήν δια τον Θρόνον Κιτίου», Ένωσις,19/31 Μαΐου1889, αρ.φύλλ. 223. 
37 «Εγχώρια», Ένωσις 28/10 Μαΐου 1889, αρ. φύλλ. 220 και «Χειροτονία Μητροπολίτου 
Κυρηνείας», Ένωσις 5/17 Μαΐου 1889, αρ. φύλλ.  221.
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τους χριστιανούς της επαρχίας να συνέλθουν σε καθορισμένο τόπο για να 
εκλέξουν αντιπροσώπους της επαρχίας τους38.

β) Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι λάμβαναν το πληρεξούσιο έγγραφο της 
εκλογής τους, το οποίο έφερε την υπογραφή και σφραγίδα των κοινοτικών 
αρχών39.

γ) Σε καθορισμένη, βάσει αρχιεπισκοπικής εγκυκλίου, μέρα και ώρα οι 
εκλεγμένοι αντιπρόσωποι μετέβαιναν στην Αρχιεπισκοπή, όπου ελέγχετο από 
τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου η νομιμότητα του πληρεξούσιου εγγράφου τους 40.

δ)  Αφού γινόταν η επιβεβαίωση της γνησιότητας των πληρεξουσίων την 
επόμενη μέρα συγκροτείτο στην Αρχιεπισκοπή η εκλογική συνέλευση, από 
τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού41.

Η εκλογή μητροπολίτη  Κιτίου, τον Μάρτιο του 1891, ήταν η πρώτη 

38 Βλ. τη σχετική ειδοποίηση προς τους κατοίκους της Σκάλας, με ημερομηνία 14 Φεβρου-
αρίου 1889: «Προσκαλοῦνται οἱ χριστιανοί τῆς Σκάλας ὅπως συνέλθωσι…εἰς τό Συνοδικό 
τοῦ Ἁγίου Λαζάρου διά νά ἐκλέξωσι τούς ἀντιπροσώπους των, οἵτινες δέον νά εὑρεθῶσιν 
τήν 18ην Μαρτίου εἰς Λευκωσίαν, ὅπως μετά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου προβῶσιν εἰς τήν ἐκλογήν 
Ἀρχιερέως».«Εγχώρια», Ένωσις 18/2 Μαρτίου 1889, αρ. φύλλ. 210. Βλ. επίσης: «ἐν πολυπληθεῖ 
συνελεύσει ἐξελέγησαν διά μυστικῆς ψηφοφορίας …ὑπό τήν Προεδρίαν Ἀρχιμανδρίτου 
Μελετίου οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς πόλεως Σκάλας πρός ἐκλογήν Ἀρχιερέως διά τόν χηρεύοντα 
θρόνον Κιτίου…», «Εκλογή Επιτρόπων Αγίου Λαζάρου  και αντιπροσώπων Σκάλας  προς 
εκλογήν Μητροπολίτου Κιτίου»,Ένωσις, 10/22 Μαρτίου 1889,  αρ. φύλλ. 223.
39 «Κατά τά εἰθισμένα ἐγένετο ἡ ἐκλογή …τῶν ἐκλογέων ἐφοδιασθέντων διά πληρεξουσίου 
ἐσφραγισμένου καί ὑπογεγραμμένου ὑφ’  ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν μουχτάρηδων καί ἀζάδων 
τῶν χωρίων τοῦ διαμερίσματος». « Τα επισκοπικά», Σάλπιγξ, 25 Μαρτίου 1889 , αρ. φύλλ. 220.
40  Βλ. την εκλογή του Κυρίλλου Παπαδοπούλου σε μητροπολίτη Κυρήνειας (1889): «Ἀπό 
τῆς παρελθούσης Δευτέρας ἡ ΑΜ ἔστειλεν ἐγκυκλίους, δί’ ὧν προσκαλεῖ τούς ἐπαρχιώτας 
Κυρηνείας ὅπως συνέλθωσι αὔριον εἰς Λευκωσίαν πρός ἐκλογήν Ἀρχιερέως… ἐξελέγησαν ἤδη 
οἱ ἀντιπρόσωποι οἵτινες αὔριο θά παρουσιάσωσι τά πληρεξούσιά των πρός τήν ΑΜ μεθαύριον 
δέ θά προβῶσιν εἰς τήν ἐκλογήν».«Εγχώρια», Ένωσις 28/10 Μαΐου 1889, αρ. φύλλ. 220.
41 Βλ. την επιστολή που απέστειλε η Ιερά Σύνοδος, στις 18 Απριλίου 1889, στους αντι-
προσώπους της μητροπολιτικής επαρχίας Κιτίου. «ἀνέκαθεν καί ἐξἀμνημονεύτων χρόνων ἡ 
τῆς Κύπρου Ἐκκλησία τοιαύτην πορείαν ἠκολούθησεν καί ὡς πρός τόν τύπον τῶν ἐγκυκλίων, 
καί ὡς πρός τήν ἐξέλεγξιν τῶν πληρεξουσίων… ἓκαστος ἐξ ὑμῶν ὃπως ἀποτελέση μέλος 
τῆς πρός ἐκλογήν Ἀρχιερέως συνελεύσεως δέον νά παρουσίαση τό πληρεξούσιον αὐτοῦ καί 
κατόπιν ἐξελέγξεως κηρυχθῇ ὡς κεκτημένος ή μή τήν ἰδιότητα τοῦ νά παρακαθήσῃ καί δώσῃ 
τήν περί ἐκλογῆς ψῆφον του». «Τα κατά την εκλογήν Μητροπολίτου Κιτιέων», Σάλπιγξ, 6 
Μαΐου 1889, αρ. φύλλ. 225.
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κατά την οποία υπήρξε ριζική μεταβολή στην πρακτική εκλογής των 
εκλεγμένων αντιπροσώπων, αφού η διαδικασία χωρίστηκε σε δύο φάσεις. 
Πρώτα εκλέγονταν απευθείας από το λαό οι Ειδικοί Αντιπρόσωποι, οι οποίοι 
προέβαιναν, στη συνέχεια, στην εκλογή Γενικών Αντιπροσώπων. Οι Γενικοί 
Αντιπρόσωποι συμμετείχαν με τα μέλη της Ιεράς Συνόδου στην εκλογική 
συνέλευση ανάδειξης του νέου μητροπολίτη42. 

Η πρακτική αυτή είχε ως εμπνευστή τον τότε Μητροπολίτη Κυρηνείας 
(1889-1893) και μετέπειτα Μητροπολίτη Κιτίου (1893-1909) και Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου Κύριλλο Β΄(1909-1916), ο οποίος, τον Απρίλη του 1889, ανέλαβε την 
πρωτοβουλία να προσκαλεί κάθε έτος εκλεγμένη αντιπροσωπεία της επαρχίας 
του που θα είχε ως έργο την άσκηση οικονομικού ελέγχου στη μητρόπολη. Για 
το σκοπό αυτό προσκαλούσε τους χριστιανούς της επαρχίας του να ψηφίζουν 
αντιπροσώπους, τους λεγόμενους ειδικούς, οι οποίοι συνέρχονταν αργότερα 
σε καθορισμένα κέντρα και εξέλεγαν τους γενικούς αντιπροσώπους. Με 
τον νέο τρόπο εκλογής είχε παρατηρηθεί, για πρώτη φορά, το φαινόμενο να 
μην εκλεγούν αυτοί που εκλέγονταν πάντα. «Ἐκ τότε το ἀπό τοῦ ἀοιδίμου 
(Ἀρχιεπισκόπου) Κυρίλλου τοῦ Β΄ ἐγκαινισθέν τοῦτο σύστημα, καθ’ ὃ 
πραγματική καταστεῖ ἡ εἰς τάς ἐκλογάς συμμετοχή τοῦ λαοῦ, ἐγένετο, μετά 
τινας ἀκόμη βελτιώσεις καί τροποποιήσεις δεκτόν ὑπό τῆς ἱερᾶς συνόδου διά 
τάς μετέπειτα ἐπισκοπικάς ἐκλογάς»43. Η συγκεκριμένη πρακτική φαίνεται 
να είχε ως πρότυπο τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπων των ενοριών του 
πατριαρχικού θρόνου Κωνσταντινουπόλεως 44.

42 Από τα τέλη της περιόδου της τουρκοκρατίας, επί αρχιεπισκοπείας Σωφρονίου (1865-
1900),  συμμετείχαν στην Iερά Σύνοδο, πέραν του αρχιεπισκόπου και των τριών μητροπολιτών 
και οι Ηγούμενοι Κύκκου Σωφρόνιος, Μαχαιρά Χριστοφόρος, ο Αρχιμανδρίτης Μελέτιος και 
ο Έξαρχος Φιλόθεος. Βλ. Κώδικα Α΄ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, 348-350. Ειδικότερα για την 
περίπτωση συμμετοχής στην Ιερά Σύνοδο του Ηγουμένου Κύκκου Σωφρονίου (1860-1890) 
στο έργο: Κωστή Κοκκινόφτα, Η Ιερά Μονή Κύκκου στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου 
(1634-1878), έκδ. Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία, 2011, σ. 174. Ο Χάκκετ 
ισχυρίζεται ότι επί Τουρκοκρατίας η Ιερά Σύνοδος απαρτιζόταν από οκτώ κανονικά μέλη, 
τέσσερις επισκόπους, δύο ηγουμένους Σταυροπηγιακών Μονών και δύο αξιωματούχους 
κληρικούς της Αρχιεπισκοπής. Βλ. Ιωάννη Χάκκετ, Ιστορία της ορθοδόξου εκκλησίας της 
Κύπρου, μετάφραση υπό Χαρ. Ι. Παπαϊωάννου, τ. β΄, Πειραιεύς, 1927, σ. 34.
43 «Αρχιεπισκοπικαί εκλογαί», Φωνή της Κύπρου,  26/8 Ιουνίου, 1918, αρ. φύλλ. 1629.  
44 Σύμφωνα με το άρθρο 17 του σχετικού κανονισμού οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους ενορίτες της Αρχιεπισκοπής  εξέλεγαν στις κατά τόπους ενορίες τους συνολικά 
120 αντιπροσώπους, από τους οποίους εκλέγονταν δύο για να  συμμετάσχουν στην 
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Η εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Σωφρονίου, στις 22 Μαρτίου 
1891, για την ανάδειξη μητροπολίτη Κιτίου εισήγαγε, για πρώτη φορά, την 
πιο πάνω πρόνοια στο σύστημα εκλογής των επισκόπων στην Κύπρο45. 
Μεταξύ των λόγων που συνέβαλαν στην επινόηση του νέου συστήματος 
εκλογής των αντιπροσώπων, σε δύο στάδια, σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο, 
ήταν τα ατοπήματα που συνέβησαν σε προηγούμενες επισκοπικές εκλογές, 
ιδιαίτερα στην εκλογή του Μητροπολίτη Κιτίου Χρυσάνθου, το 1889. Αυτά 
ήταν η παρουσίαση μη νόμιμων πληρεξουσίων στην Ιερά Σύνοδο από 
αμφιλεγόμενους αντιπροσώπους, η εμφάνιση περισσοτέρων του απαι-
τούμενου αριθμού αντιπροσώπων και η αμφισβήτηση της αρμοδιότητας της 
Ιεράς Συνόδου να ελέγχει τα πληρεξούσια και γενικότερα να εποπτεύει την 
εκλογική διαδικασία.

Εκτός από την υπέρβαση των πιο πάνω προβλημάτων, το νέο σύστημα 
εκλογής αποσκοπούσε στο να καταστήσει μεγαλύτερη και αντιπρο-
σωπευτικότερη τη συμμετοχή του λαού στη διαδικασία, αφού με τον τρόπο 
αυτό διευκολύνετο ο λαός της υπαίθρου να ψηφίσει στα κατά τόπους 
εκλογικά κέντρα, χωρίς να χρειάζεται να διανύει μεγάλες αποστάσεις για να 
μεταβεί στις πόλεις46. 

Σε σχέση με τη διαδικασία της εκλογής καθορίστηκε: 

α) Κάθε χωριό που απαριθμεί, τουλάχιστον, 50 χριστιανές οικογένειες 
να εκλέγει 3 αντιπροσώπους (1 κληρικό και δύο λαϊκούς), από  25 έως 49 
χριστιανές οικογένειες από 2 αντιπροσώπους και λιγότερες των 25 χριστιανών 
οικογενειών από 1 αντιπρόσωπο.

β) Αφού εκλεγούν οι πιο πάνω Ειδικοί Αντιπρόσωποι και εφοδιαστούν 

εκλογική συνέλευση για την ανάδειξη πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Η ίδια πρακτική 
ακολουθήθηκε και στις υπόλοιπες επαρχίες του θρόνου. Βλ. «Εκλογικός κανονισμός των 
ενοριών της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως». Ο κανονισμός αποτελείτο από 17 
άρθρα, συντάχθηκε επί πατριαρχίας Διονυσίου, και τέθηκε σε ισχύ από το Μάρτιο του 1887. 
Εκκλησιαστική Αλήθεια 6 (1887) 429, ενώ είναι δημοσιευμένος στην εφημερίδα Νεολόγος, 4 
Μαρτίου 1887.
45 Σωφρονίου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, «Σωφρόνιος ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κύπρου», 
Αλήθεια, 29/10 Aπριλίου 1891, αρ. φύλλ. 526.
46  Ως εκ τούτου, η άποψη, η οποία υποστηρίζει ότι η δευτεροβάθμια διαδικασία επινοήθηκε 
προς αναπλήρωση της τάξεως των προκρίτων,  σε μια εποχή δημοκρατικών αντιλήψεων δεν 
επιβεβαιώνεται. «Το σύστημα εκλογής των Αρχιερέων εν Κύπρω», Εκκλησιαστικός Κήρυξ 6 
(1916) 411-417.
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από το πληρεξούσιο, σφραγισμένο με τη σφραγίδα των χωριών, να απο-
στέλλονται στα κεντρικότερα χωριά των ανάλογων διαμερισμάτων των 
επαρχιών. Σε κάθε εκλογικό κέντρο θα διορίζεται ως υπεύθυνος για τη 
διατήρηση της τάξεως αντιπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής. 

γ) Οι Ειδικοί Αντιπρόσωποι συνέρχονται στο σχολείο υπό την προεδρία 
του δασκάλου ή στον νάρθηκα του ναού υπό την προεδρία του προϊσταμένου 
ιερέως και αφού εξεταστεί η γνησιότητα των πληρεξουσίων τους αρχίζει  η 
ψηφοφορία από της 9.00 π.μ. και διαρκεί 6 ώρες. Το αποτέλεσμα γνωστο-
ποιείται διά πρακτικού. 

δ) Ο αριθμός των αντιπροσώπων που εκλέγονταν από τους Ειδικούς 
Αντιπροσώπους ανά εκλογικό διαμέρισμα της μητροπολιτικής περιφέρειας. 

ε) Να εκλέγονται 22 Γενικοί Αντιπρόσωποι, οι οποίοι θα μετέβαιναν στην 
Αρχιεπισκοπή σε καθορισμένη μέρα και ώρα για να εκλέξουν με την Ιερά 
Σύνοδο τον νέο μητροπολίτη.

Ο συγκεκριμένος τρόπος αναδείξεως επισκόπων, μέσω της δευτεροβάθμιας 
εκλογής, εφαρμόστηκε κατά τη διαδικασία εκλογής αρχιεπισκόπου Κύπρου 
το 1908, κατά την οποία αυξήθηκε ο αριθμός των Γενικών Αντιπροσώπων 
που μετείχαν στην εκλογική συνέλευση: «Ἐκ τῶν ἑξήκοντα ἀντιπροσώπων οἱ 
μέν εἲκοσι θα εἶναι κληρικοί, οἱ δέ τεσσαράκοντα λαϊκοί καὶ τοῦτο κατὰ τε 
τὸ ἒθος καὶ τὴν πρᾶξιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, οἱ ἑξήκοντα οὗτοι γενικοί 
ἀντιπρόσωποι θέλουσιν ἐκλεγῆ ὑπό τῶν εἰδικών ἀντιπροσώπων, οἱ δέ εἰδικοί 
ἀντιπρόσωποι θέλουσιν ἐκλεγῆ κατ’ ἐνορίας πόλεως, κωμοπόλεως, κώμης, 
χωρίου ή χωρίων κατ’ ἀναλογίαν τοῦ πληθυσμοῦ…»47. 

Το καθεστώς εκλογής αρχιεπισκόπου και μητροπολιτών με την πιο πάνω  
μορφή υιοθετήθηκε, με μικρές βελτιώσεις, από το πρώτο Καταστατικό Χάρτη 
της Εκκλησίας της Κύπρου, που ψηφίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή το 1914 
και ίσχυσε μέχρι και το 197948. 

47 Βλ. τον σχετικό κανονισμό που προνοούσε τα της εκλογής Αρχιεπισκόπου Κύπρου που 
εκδόθηκε, στις 6 Μαΐου 1908 και είναι δημοσιευμένος στο έργο: Νίκου Χριστοδούλου, Το 
Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα της Κύπρου κατά τα έτη 1900-1910, έκδ. Κέντρου Μελετών Ιεράς 
Μονής Κύκκου, Λευκωσία, 1999, σ. 522-535.      
48  «Ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου» Εκκλησιαστικός Κῆρυξ 4 (1914) 
291-321. Έχει δημοσιευτεί και στο έργο: Τζωρτζάτου Βαρνάβα, Μητροπολίτη Κίτρους, Οι 
βασικοί θεσμοί διοικήσεως της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Κύπρου, Αθήνα, 1974, σ.35-61.  
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Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΤH ΛΑΟΓΡΑΦIΑΣ
ΔΗΜΟΚΡIΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΘΡAΚΗΣ / 

ΤΜHΜΑ ΙΣΤΟΡIΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓIΑΣ

Με ορισμένα ζητήματα ερμηνείας εθίμων και εθιμικών μορφών 
από τον χώρο της θρησκευτικής λαογραφίας θα ασχοληθούμε 
στη συνέχεια, ως μικρή συμβολή τόσο στην ανάπτυξη του 

κλάδου αυτού της επιστήμης της Λαογραφίας, όσο και στο έργο των 
ερασιτεχνών «παραδοσιακών» λαογράφων. Και τούτο επειδή οι τελευταίοι 
ασκούν σημαντικότατο έργο, καθώς καταγράφουν και προσφέρουν υλικό 
στην επιστημονική έρευνα, συχνά όμως υποπίπτουν σε μεθοδολογικά και 
άλλα λάθη, που ουσιαστικά φαλκιδεύουν την μεγάλη προσφορά τους στις 
λαογραφικές σπουδές. Για τον λόγο αυτό και οι παρατηρήσεις που ακολουθούν 
μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην πληρέστερη οργάνωση των δικών 
του εργασιών υποδομής για την επιστημονική Λαογραφία, και μάλιστα 
στον κρίσιμο για την ταυτότητά μας χώρο της ελληνορθόδοξης λαϊκής 
θρησκευτικής παράδοσής μας.

Ι. Συχνά πυκνά, ιδίως κατά τις περιόδους των μεγάλων εορτών του 
ελληνορθόδοξου εορτολογίου μας, κατά προτίμηση στις περιόδους του 
Δωδεκαημέρου και των εορτών του Πάσχα, εμφανίζονται άρθρα σε έντυπα 
και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης, γύρω από τις 
δήθεν «παγανιστικές ρίζες» του χριστιανισμού, και των επιμέρους στοιχείων 
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των ορθόδοξων χριστιανικών τελετουργιών1. Άρθρα που με τον τόνο τους 
εμφανίζονται να ασκούν μια ιδιότυπη πολεμική εναντίον του χριστιανισμού, 
και τα οποία ενίοτε κλονίζουν την πίστη ορισμένων συνανθρώπων μας που 
είναι επί του ζητήματος ανενημέρωτοι.

Η θρησκειολογία παραδέχεται ότι δεν υπάρχει στις θρησκείες, και ιδίως 
στα τελετουργικά τους συστήματα παρθενογένεση. Η μία αντλεί από την 
άλλη, δεδομένου ότι εν πολλοίς η έκφραση του θρησκευτικού συναισθήματος 
είναι ζήτημα και πολιτισμικής παραδόσεως. Αν όμως αυτό ισχύει για τα εξω-
τερικά και τα επιμέρους, για τις τελετές και τις τελετουργίες, δεν συμβαίνει 
και για τον πυρήνα της πίστης, που μένει σταθερός και αναλλοίωτος, ιδίως 
σε περιπτώσεις θεϊκής αποκάλυψης στους ανθρώπους. Και ο χριστιανισμός 
αποτελεί κατεξοχήν αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους, δια του 
προσώπου του Υιού και Λόγου του Θεού, που ενηνθρώπισε για την δική 
μας σωτηρία, έζησε, δίδαξε, έπαθε, πέθανε στον σταυρό και αναστήθηκε 
τριήμερος.

Αυτή η αποκάλυψη, μοναδική και ανεπανάληπτη, ήταν φυσικό με το 
πέρασμα των αιώνων βαθμιαία, όσον αφορά τις εξωτερικές της εκδηλώσεις 
να θρησκειοποιηθεί, και να προσλάβει στοιχεία άλλων θρησκευτικών παρα- 
δόσεων, κυρίως δε δεδομένα τελετουργικά από τις παλαιότερες θρησκευτικές 
παραδόσεις των πιστών της, τα οποία οι ίδιοι μέσα στην αμάθεια και τη 
δεισιδαιμονία τους συχνά δεν εννοούσαν να αποποιηθούν και να εγκα-
ταλείψουν. Το φαινόμενο αυτό εντόπισε ήδη από τους πρώτους αιώνες η 
Εκκλησία, και το αντιμετώπισε ποιμαντικά και πνευματικά: αφενός μεν τις 
ομοιότητες με τις προχριστιανικές θρησκευτικές παραδόσεις της Ανατολής τις 
ενέταξε στο σχήμα του «σπερματικού λόγου», που τεκμηρίωσε ο φιλόσοφος 
και μάρτυς Ιουστίνος, δηλαδή της διάθλασης αληθειών στους προ Χριστού 
χρόνους για να προετοιμαστεί ο κόσμος για την αποδοχή του μυστηρίου 
της Θείας Οικονομίας, αφετέρου δε με την θεωρία της μεταστοιχείωσης 
των λαϊκών παγανιστικών στοιχείων, που επικράτησε στην σκέψη και την 

1  Για το ζήτημα βλ. ενδεικτικά Μ. Γ. Βαρβούνης, «Συνέχειες και ασυνέχειες στον παραδοσιακό 
ελληνικό πολιτισμό. Ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και επιστημονικά δεδομένα», Απόψεις 7 
(1995), σ. 499-509. Επίσης, Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού 
κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922), Κομοτηνή 2014 (διδ. 
διατρ.: ΔΠΘ), σ. 262, 271 – 273.
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πρακτική τόσο των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων που ασχολήθηκαν 
με τα ζητήματα αυτά, όσο και στο έργο μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας, με 
χαρακτηριστικότερη ίσως την περίπτωση του ιερού Χρυσοστόμου.

Αυτό σημαίνει ότι πολλά προχριστιανικά στοιχεία, όπως λ.χ. η χρήση 
στεφάνων κατά τον γάμο και πολλές επικήδειες και επιτάφιες εθιμικές 
πρακτικές, εντάχθηκαν στο σύστημα της λαϊκής λατρείας, προερχόμενα από 
προχριστιανικές λατρευτικές θρησκευτικές παραδόσεις, έχοντας αποκτήσει 
νέο νόημα και τελετουργικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, τα στέφανα 
του γάμου συμβολίζουν στο χριστιανικό μυστήριο την επιβράβευση των 
νεονύμφων που ήθλησαν καλώς εν εγκρατεία, για να φτάσουν στην ώρα της 
ενώπιον του Θεού ένωσής τους, με την ευλογία της Εκκλησίας.

Πρόκειται, λοιπόν, για επιβιώσεις στοιχείων, που έχουν όμως νέο 
περιεχόμενο. Αλλά και στις περιπτώσεις των προχριστιανικών επιβιώσεων 
που δεν εντάχθηκαν στο σχήμα αυτό αλλά απορρίφθηκαν από την Εκκλησία, 
όπως αυτές αναλυτικά καταγράφονται στους Κανόνες των Συνόδων και 
συμπεριλαμβάνονται στο «Πηδάλιον»2, πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτές 
τελούνται από μερίδα του λαού με πλήρη πεποίθηση και πίστη – λανθασμένη 
αλλά οπωσδήποτε εδραία – ότι γίνονται προς τιμήν των αγίων, και πάντως 
στα όρια της εκκλησιαστικής ζωής, άρα δεν αποτελούν αποδείξεις απιστίας 
ή θρησκευτικής χαλαρότητας, αλλά τουναντίον συνιστούν εκφράσεις λαϊκής 
πίστης, έστω και σε λανθασμένη βάση.

Αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη, όταν ακούμε για προχριστιανικές 
επιβιώσεις στο λαϊκό ή στο εκκλησιαστικό θρησκευτικό τελετουργικό. Η 
παρέλευση δύο χιλιετιών έχει οπωσδήποτε αφήσει τα σημάδια της στην 
πολιτισμική και λατρευτική συνέχεια, τις οποίες μελετούν εξειδικευμένοι 
επιστήμονες, και χρειάζονται επίσης ειδικές γνώσεις για να ερμηνευθούν. 
Γι’ αυτό και χρειάζεται κριτική εξέταση όσων διαβάζουμε, και κυρίως των 
πηγών από τις οποίες προέρχονται και των μελετητών που υπογράφουν τα 
ανάλογα κείμενα.

2 Βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαϊκός πολιτισμός και εκκλησιαστική παράδοση. Μια λαογραφική 
ανάγνωση του «Πηδαλίου» των Αγαπίου ιερομονάχου και Νικοδήμου Αγιορείτου, Αθήνα 2006 
και Μ. Γ. Σέργης, Εκκλησιαστικός λόγος και λαϊκός πολιτισμός τον 16ο αιώνα: η περίπτωση 
του Παχωμίου Ρουσάνου, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 267.
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ΙΙ. Πολύς λόγος γίνεται στις μέρες μας για την καταγωγή και την προέλευση 
διαφόρων εθίμων, ιδιαίτερα μάλιστα για όσες εθιμικές μορφές σχετίζονται 
με την θρησκευτική λαογραφία, δηλαδή τον κύκλο της ζωής (γέννηση – 
γάμο – θάνατο) και τον κύκλο του χρόνου, τον ετήσιο εορτολογικό κύκλο. 
Πρόκειται για στιγμές ιδιαίτερα αγαπητές στο λαό, που συνδέονται συχνά με 
την αίσθηση της πατρίδας και της καταγωγής, με όσα δηλαδή συνιστούν αυτό 
που περιληπτικά ονομάζουμε στις μέρες μας «ταυτότητα» εθνική, τοπική, 
πολιτισμική και εθνική.

Ωστόσο, η εξακρίβωση των «ριζών» των εθίμων είναι ένα περίπλοκο και 
δύσκολο επιστημονικό ζήτημα, δεδομένου ότι η έλλειψη πηγών και μαρτυριών 
καθιστά συχνά σαθρό το έδαφος επί του οποίου εδράζονται οι όποιες 
ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Είναι γνωστό ότι τόσο κατά την αρχαιότητα, 
όσο και κατά την βυζαντινή και το μεγαλύτερο μέρος της μεταβυζαντινής 
εποχής οι λόγιοι δεν ασχολούνταν με την καταγραφή και μελέτη των 
εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισμού, καθώς τον θεωρούσαν ανάξιο λόγου, και 
περιστασιακά μόνο περιλάμβαναν στα έργα τους σποραδικές πληροφορίες. 
Η συστηματική μελέτη του λαϊκού πολιτισμού άρχισε κατά τον 19ο αιώνα 
μόλις, και εντατικοποιήθηκε από τα μέσα του, ώστε οι πληροφορίες που 
διαθέτουμε να μην έχουν ιδιαίτερο βάθος χρονικό.

Από την άλλη πλευρά, διάφορα ιδεολογήματα και ποικίλες ιστορικές 
συγκυρίες κατέστησαν για τους Νεοέλληνες επιτακτική την ανάγκη 
της σύνδεσής τους με το «ένδοξο» παρελθόν της ελληνορωμαϊκής 
αρχαιότητας. Και βέβαια, τα ζητήματα της λαϊκής λατρείας, με δεδομένη την 
συντηρητικότητα και το δυσμετάβλητο όσων σχετίζονται με την θρησκευτική 
πίστη και τις ανάλογες τελετουργίες, θεωρούνται προνομιακό πεδίο για την 
απόδειξη πολιτισμικών, και εν συνεχεία και εθνικών ή άλλων συνεχειών, 
ανάλογα με την ιδεολογική φόρτιση που ο καθένας θέλει να αποδώσει στα 
επιμέρους δεδομένα.

Η έλλειψη λοιπόν συνεχών χρονικά πηγών και η αποσπασματικότητά 
τους, σε συνδυασμό με την πανανθρώπινη συχνά εξάπλωση στοιχείων, όπως 
λ.χ. οι τελετουργικές ζωοθυσίες, μας δείχνουν ότι πολλές φορές έχουμε 
ενώπιόν μας όχι πολιτισμικές συνέχειες, αλλά αρχετυπικά στοιχεία που 
επιχωριάζουν, με τις ανάλογες βέβαια ιδιαιτερότητες, σε περισσότερες της 
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μιας περιοχές και σε διάφορους πολιτισμούς3. Κι έτσι βεβαίως δεν μπορούν να 
θεμελιωθούν σταθερές θεωρίες για την προέλευση και την ιστορική διαδρομή 
διαφόρων εθίμων.

Υπό το πρίσμα αυτό εξεταζόμενοι, αποδεικνύονται πλήρως αβάσιμοι 
οι συχνοί ισχυρισμοί διαφόρων τοπικών λογίων περί της δήθεν πανάρχαιης 
καταγωγής εθίμων που υπάρχουν στους τόπους καταγωγής τους, αλλά 
και περί της δήθεν μοναδικότητα των εθιμικών αυτών μορφών. Και τούτο 
επειδή μοναδικά έθιμα μιας στενής γεωγραφικής περιοχής κατά κανόνα 
δεν υπάρχουν, υπάρχουν τοπικές παραλλαγές πανελληνίως τουλάχιστον 
γνωστών εθίμων, οι οποίες μπορεί να έχουν τοπικό χρώμα και ανάλογες 
διαφοροποιήσεις, όμως δεν συνιστούν εθιμικές μοναδικότητες. Αυτό όμως 
για να διαπιστωθεί απαιτεί ευρύτερη εθιμική γνώση και λαογραφική μελέτη 
και έρευνα, κάτι που βεβαίως δεν είναι σύνηθες στο έργο διαφόρων τοπικών 
λογίων και ερασιτεχνών ή «παραδοσιακών» λαογράφων.

Συνελόντι ειπείν, ούτε η πανάρχαιη καταγωγή και η αδιατάρακτη στους 
αιώνες συνέχεια, ούτε η τοπική μοναδικότητα των ελληνικών θρησκευτικών 
εθίμων έχουν βάση, αν θέλουμε να μελετήσουμε τον ελληνικό παραδοσιακό 
πολιτισμό με επιστημονική συνέπεια και ερευνητική σοβαρότητα. Μπορεί 
αυτά να εξυπηρετούν τοπικιστικές σκοπιμότητες και να ενισχύουν το τοπικό 
φρόνημα, είναι όμως εκτός λαογραφικής πραγματικότητας, δεδομένου ότι 
ο παραδοσιακός λαϊκός πολιτισμός κινείται με τους δικούς του ρυθμούς και 
υπακούει στους δικούς του κανόνες, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις θελήσεις 
και τις πίστεις ή αντιλήψεις των κατά τόπους φορέων, διαχειριστών και 
συντελεστών του.

ΙΙΙ. Τα τελετουργικά περιεχόμενα της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας 
αποτελούν σύνθεση μιας σειράς παραγόντων και στοιχείων: της παράδοσης 
του τόπου και της θρησκείας, των προχριστιανικών και παγανιστικών 
επιβιωμάτων, των νεοεισηγμένων κατά περιστάσεις θρησκευτικών πρακτικών, 
των ξένων πολιτιστικών προτύπων, των αντιστάσεων και των επιβιώσεων 

3 Βλ. σχετικά W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. 
Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 376. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης 
Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η 
περίπτωση των Αβδήρων, Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 161.
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του πολιτισμικού συστήματος κ.λπ. Πρόκειται για παράγοντες που πρέπει να 
συνυπολογίζονται κάθε φορά που επιχειρείται η ερμηνεία του συστήματος 
πίστεων και τελετουργικών πρακτικών, που συναποτελούν την παραδοσιακή 
θρησκευτική συμπεριφορά ενός λαού ή των κατοίκων ενός τόπου.

Η ερμηνεία τους, εξαρτάται βεβαίως και από την οπτική γωνία καθενός: 
αλλιώς τα προσεγγίζει ο ανθρωπολόγος και ο εθνολόγος που ενδιαφέρεται 
πρωτίστως για το εθιμικό παρόν, αλλιώς ο λαογράφος που συνυπολογίζει και 
την ιστορική τους διαδρομή και καταγωγή, και αλλιώς ο κληρικός που βλέπει 
μέσα σε αυτά την προσπάθεια του ανθρώπου να επιδιώξει την σωτηρία του 
και να διασφαλίσει την συνεπή του θρησκευτική ταυτότητα. Κάθε μια οπτική 
οδηγεί βεβαίως σε διαφορετικά κάθε φορά συμπεράσματα, ανάλογα των 
προϋποθέσεων, των βάσεων, των ιδεολογικών και μεθοδολογικών αφετηριών 
και των σκοπών και επιδιώξεων καθενός.

Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να παραθεωρείται και ο ρόλος της 
ιστορικής συγκυρίας. Στην περίπτωση του ελληνικού λαού, για παράδειγμα, 
τόσο η βυζαντινή κληρονομιά, όσο και οι ισορροπίες που παγιώθηκαν κατά 
την υστεροβυζαντινή περίοδο και τα χρόνια της οθωμανικής κατάκτησης, 
οδήγησαν σε μια αμεσότερη σύνδεση των εθίμων και των τελετουργικών 
μορφών με τις πολιτικές συνισταμένες της κοινωνίας, υπό την ευρύτερη 
δυνατή έννοια που ο όρος αυτός μπορεί να πάρει. Κι έτσι, δημιουργήθηκαν 
συναρμογές ανάμεσα στις μορφές του εκκλησιαστικού, του λαϊκού λατρευ-
τικού και του δημόσιου τελετουργικού, οι οποίες μεγιστοποιήθηκαν μετά την 
δημιουργία και την εδαφική παγίωση του ελληνικού κράτους, οδηγώντας στις 
σημερινές ελληνικές λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες, οι οποίες έχουν γίνει 
συχνά αντικείμενο συστηματικής ερμηνευτικής προσέγγισης.

Γίνεται νομίζω εύκολα κατανοητό, ότι υπό το πλαίσιο αυτό οι κάθε 
είδους ερμηνείες πρέπει να γίνονται πολύ προσεκτικά και με επιφύλαξη. Για 
παράδειγμα, κατά κανόνα εκτός τόπου και χρόνου είναι οι ερμηνείες των 
εκρηκτικών και βροντωδών εκδηλώσεων των λαμπριάτικων εθίμων ως κατα- 
λοίπων της αντίστασης των υποδούλων Ελλήνων στην οθωμανική κατάκτηση 
και εξουσία. Στην πραγματικότητα δεν είναι αντιστασιακές πράξεις του παρελ-
θόντος υπό μία θρησκευτική λεοντή, αλλά είναι εκδηλώσεις μια πανάρχαιης 
και αρχετυπικά πανανθρώπινης τάσης να αποδιοπομπείται το κακό σε κρίσιμες 
και διαβατήριες στιγμές μέσω της παραγωγής τελετουργικών θορύβων.
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Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και στις περιπτώσεις παραδοσιακών 
αθλητικών αγωνισμάτων, όπως αυτών του πανηγυριού του αγίου 
Γεωργίου της Αράχωβας, που κάποτε ερμηνεύονται ως προσπάθεια των 
υποδούλων Ελλήνων να διατηρούνται ετοιμοπόλεμοι και ασκημένοι4. Στην 
πραγματικότητα η εαρινή, κρίσιμη, οριακή, μεταβατική και διαβατήρια 
στιγμή της άνοιξης, κατά την οποία τελείται η εορτή, σε πολλούς λαούς και 
πολιτισμούς σχετίζεται με την προσπάθεια συνειρμικής ενίσχυσης της φύσης 
δια αναλόγων παραδοσιακών ανταγωνιστικών αθλημάτων και παιγνίων νέων, 
που οι παλαιότεροι άνθρωποι θεωρούσαν ότι συνέβαλαν στην καλοχρονιά, 
στη γονιμότητα και στην ευετηρία.

Βεβαίως, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι πρωταρχικές αυτές έννοιες 
διαφοροποιούνται στο πέρασμα των αιώνων, συμπληρώνονται, μεταβάλ-
λονται και μετασχηματίζονται, συχνά δε τροποποιούνται, αναλόγων των 
αναγκών και των αντιλήψεων κάθε εποχής. Κι έτσι σε παρόμοιες περιπτώσεις 
συχνά μπορούμε να διακρίνουμε επάλληλα στρώματα στην ερμηνεία και στην 
λειτουργικότητα των εθιμικών αυτών μορφών. Κάθε νέα όμως μετάλλαξη, 
ως και την σημερινή φολκλοριστική, θεαματική και ψυχαγωγική αντίληψη 
των πραγμάτων, δεν σβήνει τις παλαιότερες έννοιες και τους πρωταρχικούς 
σκοπούς, κι αυτό αποτελεί βασικό σημείο της γοητείας του εθιμικού υλικού 
και της σπουδής της θρησκευτικής λαογραφίας5.

Αν όλα αυτά δεν τα έχουμε υπόψη, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε 
τα λαϊκά θρησκευτικά έθιμα, ούτε να παρατηρήσουμε την πορεία τους στο 
χρόνο, την διαχρονική τους εξέλιξη και την σημερινή τους λειτουργικότητα, 
που κι αυτή καθημερινά – και με ταχύτερους μάλιστα των παλαιοτέρων 
ρυθμούς – είναι υπό αλλαγή και νέα διαμόρφωση.

IV. Το ζήτημα των ποικίλων τοπικών θρησκευτικών - λατρευτικών και 
τελετουργικών παραδόσεων απασχολεί συχνά τόσο την λαογραφία και τις 
επιστήμες του πολιτισμού όσο και την σύγχρονη ποιμαντική, από άλλες 
βεβαίως όψεις και σκοπιές. Όπως είναι γνωστό, στις μεγαλύτερες και πλέον 

4  Μ. Γ. Βαρβούνης, «Τα έθιμα της γιορτής του αγίου Γεωργίου στην Αράχωβα», Τετράμηνα 
76-81 (2007), σ. 6010-6014. Κ. Λούσκου - Ευ. Νικολιδάκης, Το πανηγυράκι της Αράχωβας και 
η ελληνική παράδοση, Αράχωβα 2006, σ. 470.
5 Βλ. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα, Αθήνα 2015, σ. 287.
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εξελιγμένες, από δογματική, θεολογική και τελετουργική άποψη, θρησκείες 
του κόσμου, υφίσταται κατά κανόνα μια διχοστασία ανάμεσα στο θρησκευτικό 
δόγμα και τη λαϊκή θρησκευτικότητα, ανάμεσα  στην εκκλησιαστική και τη 
λαϊκή θρησκευτική τελετουργική ζωή και πράξη.

Η πραγματικότητα αυτή έχει βεβαίως επισημανθεί και από την θρη-
σκευτική λαογραφία, και φυσικά απαντά στην καθημερινότητα, καθώς 
συχνές είναι οι ανάλογες αντιθέσεις, λ.χ. στην περίπτωση των αποκριάτικων 
εθίμων, ή σε ζητήματα όπως η τελετουργική πυροβασία και ακαΐα στα Ανα-
στενάρια, κατά την εορτή των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου οι μεν 
τελεστές έχουν εδραία την πεποίθηση ότι πρόκειται για τελετή προς τιμήν 
των αγίων που τελείται μόνο με τη δική τους υπερφυσική βοήθεια, η δε 
Εκκλησία απορρίπτει την χριστιανική τους βάση, φτάνοντας μέχρι του να τα 
χαρακτηρίζει ως «σατανική» επενέργεια6.

Την αντίθεση αυτή συχνά αντιμετωπίζουν και οι νέοι ιερείς, που αναλαμ-
βάνοντας μια ενορία κάποτε πιέζονται από τους πιστούς να συνεχίσουν να 
τελούν τοπικά έθιμα, που ο προκάτοχός τους είχε δεχθεί, τα οποία όμως 
εμφανίζουν μικρές ή μεγάλες αποκλίσεις από την τελετουργική παράδοση 
της Εκκλησίας. Και βέβαια στην προκείμενη περίπτωση χρειάζεται ποιμα-
ντική κατάρτιση, αλλά και πείρα και διάκριση, ώστε να διατηρηθούν όσα 
μπορούν να είναι συμβατά και να απαλειφθούν ή να τροποποιηθούν όσα 
είναι ασύμβατα με την ορθόδοξη λειτουργική ζωή, αλλά με τρόπο που δεν θα 
δημιουργήσει αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, ώστε αντί να προέλθει ωφέλεια, 
τελικά να προκύψει πνευματική βλάβη για τους πιστούς του συγκεκριμένου 
τόπου.

Αυτή η τελευταία παρατήρηση, δείχνει πόσο αναγκαία είναι η διδα-
σκαλία της θρησκευτικής λαογραφίας και στις Θεολογικές Σχολές, ιδίως 
στα ποιμαντικά τμήματα και τα τμήματα κοινωνικής θεολογίας, όπως επίσης 
και στις κάθε είδους ιερατικές σχολές και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές 
Ακαδημίες της χώρας μας. Και τούτο επειδή μόνον αν ο ιερέας έχει ήδη 
την ανάλογη ενημέρωση μπορεί να αντιμετωπίσει με επάρκεια το σχετικό 

6  Βλ. σχετικά Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η φωτιά σε λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες της Θράκης», 
στον τόμο Η φωτιά πηγή ζωής, δύναμης και καθαρμού. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, 
Αθήνα 2013, εκδ. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, σ. 99-105.
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πρόβλημα που θα ανακύψει. Αντιθέτως, οι κατά κανόνα ανενημέρωτοι ιερείς 
φτάνουν στα δύο αντίθετα άκρα: είτε επιτρέπουν και δέχονται τα πάντα, 
διαιωνίζοντας το πρόβλημα, είτε προσπαθούν να επιφέρουν ριζικές λύσεις, 
οπότε κατά κανόνα βρίσκονται σε κατευθείαν αντίθεση με το ποίμνιό τους, 
κάτι που βεβαίως έχει απρόβλεπτες για τη θέση τους στο χωριό και για τη 
σχέση τους με τους πιστούς συνέχειες.

Είναι απολύτως χαρακτηριστικό, το γεγονός ότι στη λαϊκή συνείδηση 
η τοπική συνήθεια υπερισχύει της ιερατικής αυθεντίας, ώστε συχνά νε 
υποστηρίζεται η τέλεση τοπικών εθίμων με πλήρη αμφισβήτηση των γνώσεων 
του ιερέα, ο οποίος αγωνίζεται περί του αντιθέτου. Όπως δε σημειώθηκε στην 
αρχή, αυτό είναι φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις μεγάλες 
θρησκείες του κόσμου, ακόμη και σε όσες δεν έχουν ιδιαιτέρως αναπτυγμένο 
τελετουργικό, όπως το ισλάμ, και αναφέρεται συχνά στη σχετική διεθνή 
βιβλιογραφία7, καθώς οριοθετεί την διαφορά μεταξύ «επίσημης» και λαϊκής 
θρησκείας, και των αντιστοίχων τελετουργιών τους, που πλαισιώνουν τους 
εορτολογικούς σταθμούς κάθε θρησκείας και κάθε λαού, ανά την υφήλιο. 

Πρόκειται για σύνθετο και πολύπλοκο, όπως ήδη σημειώθηκε, ζήτη-
μα, που απαιτεί τη συνεργασία διαφόρων επιστημονικών κλάδων και ειδι-
κεύσεων, όπως η λειτουργική, η θρησκευτική λαογραφία, η κοινωνική και 
η πολιτισμική ανθρωπολογία, αλλά και η θρησκειολογία. Κατά κανόνα, οι 
λαϊκές αυτές θρησκευτικές πρακτικές έρχονται από τα βάθη των αιώνων, 
και φέρουν ανάγλυφα τα σημάδια των κατά καιρούς μεταλλαγών και 
μετασχηματισμών τους. Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πρόκειται για 
μια ζωντανή και εξελισσόμενη πραγματικότητα, δεδομένου ότι και στις μέρες 
μας διαμορφώνεται μια νέα, αστικής φυσιογνωμίας, λαϊκή θρησκευτικότητα, 
η οποία καταγράφεται και μελετάται ήδη.

Και τούτο επειδή η πρακτική της παράδοσης και των εθιμικών εκδη-
λώσεών της θα υπάρχει όσο υπάρχουν συντεταγμένες ανθρώπινες κοινωνίες, 
που θα επιζητούν να εκφράσουν τελετουργικά την εσώτερη θρησκευτική τους 
πίστη.

7 P. G. Papadimitriou, «(Trans)forming group identities among the Rhodopes’ Pomaks in the 
first decade of the 20th century. A historical perspective», Balkan Studies 45: 2 (2004), σ. 216. 
Haida Karčić, «Islam na Balkanu. Selektivna Bibliografija – 1980-1999», στον τόμο Fikret 
Karčić (επιμ.)., Muslimani Balkana. “Istočno Pitanje” u XX. Vijeku, Sarajevo 2014, σ. 234.
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a
ΘΕΟΦΑΝΗ  ΜΑΛΚΙΔΗ, ΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Εισαγωγή:  η εκκλησιαστική και εθνική δράση
Η ανάδειξη της παρουσίας του Ελληνισμού του Εύξεινου Πόντου και 

η προσφορά του στον πολιτισμό, αποτελεί τα τελευταία χρόνια κυρίαρχη 
προτεραιότητα για πολλούς ερευνητές, θεσμούς και φορείς συλλογικής 
εκπροσώπησης των Ελλήνων του Πόντου και στο εξωτερικό. Η μεγάλη 
αυτή συμβολή του Ποντιακού Ελληνισμού στην ελληνική ιστορία  και τον 
πολιτισμό, οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στους συλλογικούς θεσμούς, οι 
οποίοι μαζί με τις ξεχωριστές προσωπικότητες καθόρισαν αποφασιστικά τις 
τύχες των Ποντίων, τόσο  σε ειρηνικές περιόδους όσο και σε πολεμικές ή/ και 
διωγμών. 

Πολλοί εκπρόσωποι των συλλογικών θεσμών και της Εκκλησίας πλή- 
ρωσαν με τη ζωή τους τη δράση τους, στο εκπαιδευτικό, κοινωνικό, εθνικό 
τομέα. Ειδικότερα, η Εκκλησία στον Πόντο γνώρισε σημαντικότατη ανά-
πτυξη  από την περίοδο που το μήνυμα του Χριστιανισμού έφτασε στα 
όρη  και τις ακτές του Εύξεινου Πόντου. Από την πρώτη περίοδο εν μέσω 
σκληρών διωγμών, η Εκκλησία δημιούργησε σημαντικές εστίες χριστιανισμού 
με τη δημιουργία μονών  που μετέπειτα έπαιξαν  σημαντικό εκκλησιαστικό 
και εθνικό ρόλο, ενώ κατά τη διάρκεια της ανατολικής Ρωμαϊκής αυτο-
κρατορίας, της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος, της Ρωμανίας, η Εκκλησία  
ανέδειξε σημαντικές μορφές τόσο στην πρώιμη περίοδό της (ο πολιούχος 
της Τραπεζούντας Άγιος Ευγένιος, ο Γρηγόριος επίσκοπος Νύσσης εκ 
Νεοκαισάρειας, η σημαντική μορφή του μοναχισμού Νίκων ο Μετανοείτε ο 
θεμελιωτής της μοναστικής πολιτείας του Αγίου Όρους1 όσιος Αθανάσιος 

1 Ρ. Lemerle, La vie ancienne de S. Athanase l'Athonite, composee du début du Χle siecle par 
Athanase de Lavra, Le Millénaire du Mont Athos, Paris 1905.  
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ο Αθωνίτης, ο Δούκας Άγιος Θεόδωρος ο Γαβράς, κ.ά2 ), όσο και αργότερα 
με το συνδυασμό της πνευματικής και εθνικής δράσης. Μετά την πτώση της 
Τραπεζούντας (1461) η εκκλησία είχε την  ίδια αντιμετώπιση με την εκκλησία 
και στο υπόλοιπο οθωμανικό κράτος. Πολλές φορές μάλιστα η εκκλησία 
στον Πόντο δέχτηκε μεγαλύτερες πιέσεις απ΄ ότι στον υπόλοιπο οθωμανικό 
κρατικό μηχανισμό, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της απομόνωσης 
και της σημασίας που έδιναν οι Οθωμανοί στον Πόντο.  

Μάλιστα, η εκκλησία στον Πόντο αντιμετώπισε το φαινόμενο του κρυπτο- 
χριστιανισμού, το οποίο στην περιοχή αναπτύχθηκε σημαντικά και έως ένα, 
άγνωστο όμως  ως προς την έκτασή, βαθμό συνεχίζει να υφίσταται μέχρι 
σήμερα. Η έλευση του 19ου και 20ου αιώνα, συνοδεύτηκε από ορισμένες 
εξελίξεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό του οθωμανικού κράτους που 
επέτρεψαν να αναπτυχθεί ένα σχετικά ευνοϊκό περιβάλλον για τους θεσμούς 
εκπροσώπησης των Ελλήνων του Πόντου. Από την εκπαίδευση μέχρι την 
Εκκλησία, οι Έλληνες στον Πόντο βίωσαν τη δική τους πολιτιστική και 
εθνική άνοιξη, την ποντιακή αναγέννηση όπως ονομάστηκε3. Η Εκκλησία 
αποτέλεσε το φάρο όπου εκτός από τα προφανή πνευματικά ζητήματα, 
φώτιζε και τις εθνικές αναζητήσεις, αποτελώντας ταυτόχρονα το ανάχωμα για 
κάθε είδους επιδιώξεις της οθωμανικής διοίκησης. Η Εκκλησία συνδυάζοντας 
το υψηλότατο τις περισσότερες φορές επίπεδο των λειτουργών τα με το 
ευνοϊκό κλίμα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και 20ου αιώνα, μέχρι 
τουλάχιστον την εμφάνιση του νεοτουρκικού κινήματος την έναρξη του 
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και οπωσδήποτε την εδραίωση του κεμαλισμού, 
κατόρθωσε και ανέδειξε τα πνευματικά και εθνικά ζητήματα στον ποντιακό 
χώρο. Η πρόσκαιρη φιλελευθεροποίηση  του οθωμανικού καθεστώτος με τα 
σχετικά διατάγματα (Χάτι Χουμαγιούν, Χάτι Σερίφ) στην περίοδο γνωστή ως 
«Τανζιμάτ», έδωσε την ευκαιρία στην Εκκλησία  να διαθέτει και τα τυπικά 
εφόδια, το νόμο, για να πετύχει τους σκοπούς της. Στο άρθρο 8, το Χάτι 
Χουμαγιούν όριζε: «Επειδή πάσαι αι θρησκείαι θα εξασκώνται ελευθέρως εν 
τοις κράτεσοί μου, ουδείς ηπήκοος της αυτοκρατορίας μου θα στενοχωρηθή 

2  Τ. Ευαγγελίδου, Ιστορία Τραπεζούντος, Εν Οδησσώ 1898. 
3 Φ. Κουτσουπιάς, Η πνευματική αναγέννηση του Ποντιακού Ελληνισμού. Εκκλησία, 
εκπαίδευση, άνθρωποι και πνευματική δράση στην επαρχία Χαλδίας κατά τον 19ο και 20ο 
αιώνα, Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη 2001.  
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εν τη εξασκήσει της θρησκείας ην πρεσβεύει, κατ’ ουδένα δε τρόπον θα 
ενοχληθή ένεκα τούτου4». 

Μάλιστα, όταν οι μεταρρυθμίσεις  συνδυάστηκαν με την απόδοση στην 
Εκκλησία του δικαιώματος να εκπροσωπεί τους ορθόδοξους (σύστημα 
των μιλλέτ), τότε οι εκκλησιαστικοί θεσμοί και παράγοντες απέκτησαν 
μεγαλύτερη σημασία και ουσία. Η Εκκλησία μπορούσε να  οικοδομήσει 
ναούς αλλά και συνειδήσεις. Ειδικότερα στον Πόντο το νέο κλίμα ευνόησε 
και την επιστροφή στο χριστιανισμό πολλών Ελλήνων ορθοδόξων οι 
οποίοι είχαν ασπαστεί το Ισλάμ, αλλά στα κρυφά παρέμειναν χριστιανοί 
ακολουθώντας το σχετικό τυπικό5.   

Η άνοδος του εθνικιστικού και εχθρικού προς τις  μη μουσουλμανικές, 
μη τουρκικές εθνότητες κινήματος των Νεότουρκων στην εξουσία του οθω-
μανικού κράτους το 1908 θα σταματήσει  τη συνεχή άνοδο της Εκκλησίας. 

Το μαζικό έγκλημα στον Πόντο6, όπως και στην Ιωνία και τη Θράκη, 
εναντίον του ελληνικού πληθυσμού, θα συνεχιστεί μέχρι το 1923 και η 
Εκκλησία θα πληρώσει βαρύ φόρο αίματος και καταστροφής της πλούσιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Μητροπολίτες και ιερείς θα χάσουν τη ζωή τους 
και πολλοί θα κυνηγηθούν και θα καταδικαστούν ερήμην στα «δικαστήρια 
της ανεξαρτησίας» της Αμάσειας7, ενώ μονές και εκκλησίες θα καταστραφούν 
ολοκληρωτικά η σχεδόν ολοκληρωτικά. Πολλοί από τους μητροπολίτες και 
τους ιερείς θα  αναζητήσουν καταφύγιο στον ελλαδικό χώρο, συνεχίζοντας 
το πνευματικό και εθνικό τους έργο, ενώ τα περισσότερα κειμήλια θα 
καταστραφούν ή θα λεηλατηθούν. Ό,τι έγινε κατορθωτό να διασωθεί, 
βρήκε καταφύγιο στους ανά την Ελλάδα προσφυγικούς οικισμούς. Τα 

4  E. Zurcher,   The Uniost factor. The role of the Committee Union and Progress in the 
Turkish National Movement (1905-1926). Brill, Laiden 1983.
5  Κ. Φωτιάδης, Οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου, Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1985, 
όπου υπάρχει  ειδική αναφορά στο ζήτημα των κρυπτοχριστιανών της περιοχής του Σταυρίν 
της  Αργυρούπολης,  οι οποίοι ως μεταλλωρύχοι είχαν μεταναστεύσει στην υποδιοίκηση 
Υοσγάτης του Νομού Άγκυρας. 
6  Η. Bozarslan,  Historie de la Turquie Contemporaine. Editions la Decouverte, Paris 2004. 
7  Θ. Μαλκίδης,  «Η μαζική δολοφονία της πνευματικής ηγεσίας των Ελλήνων του Πόντου 
στην Αμάσεια το 1921 και η ελλαδική διανόηση», στο Βαρβούνης Μ. Σέργης Μ. (επιμ.) Δρυς 
Υψικάρηνος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δ. Οικονομίδη. Αθήνα  2007, σελ.311-326.
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εκκλησιαστικά και εθνικά σύμβολα του Πόντου, η εικόνα της Παναγίας 
Σουμελά, το ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου, ο σταυρός του αυτοκράτορα 
Μανουήλ Κομνηνού θα έρθουν το 1930 στην Ελλάδα και είκοσι χρόνια 
αργότερα θα τοποθετηθούν στην ανιστορημένη μονή της Παναγίας Σουμελά 
στο όρος Βέρμιο. Είναι ένα μέρος της εκκλησιαστικής ζωής του Πόντου, 
που συνεχίζεται στον ελλαδικό χώρο με τις ανιστορημένες μονές του Αγίου 
Ιωάννη του Βαζελώνα, του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, τις νέες όπως του 
Αγίου Θεοδώρου Γαβρά, τους Πόντιους μητροπολίτες, τους ερευνητές, αλλά 
και στο εξωτερικό με το Ιερό Ίδρυμα της Παναγίας Σουμελά στις ΗΠΑ, στην 
Αυστραλία και τις ενέργειες για δημιουργία και στην μητρόπολη των Ποντίων 
στη Διασπορά της Ευρώπης, τη Γερμανία.

2. Η ίδρυση και η ανάπτυξη της Εκκλησίας στον Πόντο
Στην Ρωμαϊκή περίοδο έρχεται σύμμαχος του Ελληνισμού ο Χριστιανισμός 

που διέδωσαν οι απόστολοι Ανδρέας και Πέτρος, ενώ τα μοναστήρια 
αποτελούν εστίες πίστης και εθνικής συνείδησης. Ο απόστολος Ανδρέας είναι  
ιδρυτής των εκκλησιών της Σινώπης, Αμισού, Αμάσειας και Τραπεζούντας. 
Όπως σε όλη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία έτσι και στον Πόντο  σημειώθηκαν 
διωγμοί  των χριστιανών οι οποίοι  αρχίζουν επί Νέρωνα το 64 μ.Χ. και 
τερματίζονται επί Δεκίου το 311 μ.Χ. Έχει όμως μεγάλη αξία ότι η Μονή 
Βαζελώνος  (ή  Ζαβουλών) ιδρύθηκε το 270 μ.Χ., δηλαδή μέσα στα χρόνια 
των διωγμών8. Κατά τους διωγμούς επί Διοκλητιανού στην Τραπεζούντα 
μαρτύρησε ο Άγιος Ευγένιος το 292 μ.Χ. μαζί με τους Κάνδιδο, Ουαλεριανό 
και Ακύλα9. Ο Άγιος Ευγένιος κηρύχθηκε πολιούχος της Τραπεζούντας, όταν 
επικράτησε ο χριστιανισμός και προς τιμήν του, τόσο την ημέρα του μαρτυρίου 
του, όσο και την ημέρα των γενεθλίων του πραγματοποιούνταν μεγάλες 
θρησκευτικές πανηγύρεις και εμπορικές συναντήσεις. Ο χριστιανισμός χρησι-
μοποιώντας την ελληνική γλώσσα ως μέσω επικοινωνίας και την ελληνική 

8  Π. Τοπαλίδης,  Ιστορία της Ιεράς Βασιλικής Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του 
Τιμίου Προδρόμου  και Βαπτιστού Ιωάννου ζαβουλών ή Βαζελών,  Εν Τραπεζούντι 1909.
9  Ι. Σιβροπούλου,  Άγιος Ευγένιος, ο πολιούχος της Τραπεζούντας. Αθήναι 1975. Ο. Λαμψίδης, Ο Άγιος 
Ευγένιος, Παμποντιακή Ένωση, Αθήνα 1984.  Μαγδαληνής Μοναχής. Τραπεζούντιοι μάρτυρες. Ευγένιος 
και οι συν αυτώ και νεομάρτυς Παρασκευάς. Ιερόν Γυν. Ησυχαστήριον «Αναλήψεως» Κοζάνης,  Αθήναι 
1987. 
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φιλοσοφία διαδόθηκε γρήγορα και εδραιώθηκε και στον Πόντο βρίσκοντας 
πρόσφορο έδαφος και δημιούργησαν τη βυζαντινή αυτοκρατορία. Στα χρόνια 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου η Εκκλησία του Πόντου οργανώθηκε διοικητικά 
και ιδρύθηκε η «Επισκοπή Τραπεζούντος εν τη ποντική διοικήσει», η οποία 
αργότερα εξελίχθηκε σε μητρόπολη με δεκαπέντε επισκοπές10. 

Οι βυζαντινοί αυτοκράτορες για την ενίσχυση των ανατολικών τους 
συνόρων είχαν παραχωρήσει ιδιαίτερα προνόμια στους θεματάρχες  και στην 
Εκκλησία του Πόντου ακολουθώντας μια συνετή κοινωνική και φορολογική 
πολιτική, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης 
των τοπικών πληθυσμών. Μάλιστα, η Εκκλησία συντελούσε έτσι ώστε οι 
άποροι πληθυσμοί να μην επιβαρύνονται, τακτική που ακολούθησε και κατά 
τον οθωμανική περίοδο. 

Η εμφάνιση των Σελτζούκων είχε σαν αποτέλεσμα την πολεμική ένταση 
στην περιοχή και πολλοί Πόντιοι αναγκάστηκαν να πολεμήσουν μόνοι τους 
για να ελευθερώσουν τις περιοχές τους. Από τους αγώνες αυτούς γνωστοί 
είναι οι ήρωες και τα κατορθώματα των Ποντίων θεματαρχών Θεόδωρου 
και Κωνσταντίνου Γαβρά και Γρηγορίου του Ταρωνίτη. Ο δούκας Θεόδωρος 
Γαβράς, ο οποίος καταγόταν  από πλούσια οικογένεια της Τραπεζούντας,  
έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με τους Οθωμανούς και η Εκκλησία 
τον ανακήρυξε άγιο11. Με την κατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως από τους 
Φράγκους το 1204, δημιουργείται η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας από 
τους Κομνηνούς και ειδικότερα τον Αλέξιο Κομνηνό12. Ο λαός του Πόντου 
τον αναγνώρισε ως νόμιμο κληρονόμο της βυζαντινής αυτοκρατορίας  και η  
περιοχή της «Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών», όπως ονομαζόταν, 
περιελάμβανε εκτός από την πρωτεύουσα Τραπεζούντα πόλεις, όπως τα 
Σούρμενα, τη Ριζούντα, τα Πλάτανα, την Τρίπολη, την Κερασούντα, την 
Οινόη, την Αμισό (Σαμψούντα), την Ινέπολη, τη Σινώπη, την Αργυρούπολη 
(Κάνη), τη Σεβάστεια, τη Νικόπολη, τη Θεοδοσιούπολη (Ερζερούμ), τη 
Νεοκαισάρεια, την Τοκάτη, την Αμάσεια, ενώ οι κτήσεις της συχνά έφταναν 
ως τον Καύκασο και την Κριμαία. 

10  Τ. Ευαγγελίδης,  Ιστορία της Ποντιακής Τραπεζούντος από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
των καθ’ ημάς (756-1897, Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1994. 
11  Λ. Καλαιτζίδης,  Θεόδωρος ο Γαβράς. Θεσσαλονίκη 1972.
12 Α. Bryer,  & D. Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of Pontos, Dumbarton 
Oaks Studies Twenty, 1984. 
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Η περίοδος της αυτοκρατορίας των Κομνηνών κατέχει σημαντική θέση 
στην εκκλησιαστική ζωή του Πόντου, αφού  κατά τη διάρκεια της ζωής της 
αναδείχθηκαν σημαντικές μορφές ιεραρχών και πνευματικών ανθρώπων 
στενά συνδεδεμένων με την Εκκλησία, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο, 
όχι μόνο στον Πόντο αλλά και γενικότερα13. Ο Βησσαρίων, ο μετέπειτα 
Καρδινάλιος, και ο φιλόσοφος Γεώργιος ο Τραπεζούντιος κατέχουν ακόμη και 
σήμερα ξεχωριστή θέση στα ευρωπαϊκά γράμματα, ενώ η συμβολή τους στις 
συναντήσεις της Φεράρας- Φλωρεντίας κρίνεται σημαντικότατη. Η Aυτο- 
κρατορία της Τραπεζούντας υποτάχθηκε το 1461, οχτώ έτη μετά την 
κατάληψη της Κωνσταντινούπολης  από τους Οθωμανούς.  Επακόλουθο της 
κατάληψης  της Τραπεζούντας ήταν οι σφαγές, οι λεηλασίες,  η φυγή προς τη 
δυτική Ευρώπη και τις παραδουνάβιες χώρες14 ο βίαιος εξισλαμισμός. 

Από τα μέσα του 17ου αιώνα και στο εξής οι Έλληνες του Πόντου αντι-
μετώπισαν τραγικές στιγμές, όταν στην θέση των κρατικών αξιωματούχων 
ήρθαν οι Τούρκοι τιμαριούχοι (κάτοχοι μεγάλων γαιών), οι «ντερεμπέηδες», 
οι οποίοι υποκατέστησαν το κράτος. Οι φόροι που εισπράττουν είναι πολύ 
μεγαλύτεροι ενώ η αυθαιρεσία και η σκληρότητα των ντερεμπέηδων ξεπερνά 
κάθε όριο. Είναι η περίοδος της εγκαθίδρυσης του φεουδαρχικού συστήματος 
και της θρησκευτικής βίας κατά των Χριστιανικών πληθυσμών. Την εποχή 
του σουλτάνου Μεχμέτ του Δ΄, μεταξύ 1648 και 1687, πραγματοποιούνται 
ομαδικοί εξισλαμισμοί των ελληνικών πληθυσμών και η βία κυριαρχεί παντού. 
Ανάμεσα στους πληθυσμούς που εξισλαμίστηκαν παρατηρήθηκε και το 
φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού. Έτσι προέκυψαν οι Κρυπτοχριστιανοί 
ή Κλωστοί ή Κρυφοί ή Γυριστοί ή Τενεσούρηδες. Ήταν οι χριστιανοί που 
αναγκάστηκαν να δεχτούν εξωτερικά μόνο τον ισλαμισμό, διατηρώντας στα 
βάθη της ψυχής τους τη χριστιανική πίστη και, όπου οι συνθήκες το επέτρεπαν, 
την ελληνική γλώσσα. Μ’ αυτήν την τακτική έμειναν πιστοί στην ορθοδοξία 
και την εθνική τους ταυτότητα. Το μεγαλύτερο μέρος των Κρυπτοχριστιανών 
έζησε και ένα άγνωστο σήμερα κομμάτι τους ζει ακόμη στον Πόντο, ενώ σε 
μικρότερη κλίμακα το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού παρατηρήθηκε 

13 Χ. Σαμουηλίδης, Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007.  
14 Α. Karathanassis, L' Hellenisme en Transylvanie: L' activite culturelle, nationale et religieuse des 
compagnies commerciales helleniques de Sibiu et de Brasov aux XVIII-XIX siecles. Thessaloniki 1989. 
T. Malkidis,  «Les communautés grecques et religion dans l’ espace du Pont Ephxine (Mare Noire). 
L’Hellénisme de la Roumanie».  Grigorios Palamas 803 (2004),  p. 651-661.
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επίσης στην Αλβανία, την Κύπρο, την Κρήτη, την Κωνσταντινούπολη, την 
Καππαδοκία και τα νησιά του Αιγαίου.  

3. Η ανάδυση του νέου περιβάλλοντος και η Εκκλησία
Η ήττα των Οθωμανών στο τέλος του 18ου αιώνα και η ανάδειξη του 

κεντρικού ρόλου της Ρωσίας σηματοδότησε την αρχική περίοδο ελευθερίας 
των Ελλήνων του Πόντου, οι οποίοι λόγω μάλιστα της εγγύτητας των 
εστιών τους με τη ρωσική αυτοκρατορία, την επιλέγουν ως χώρο, εποχιακής, 
προσωρινής, ή μόνιμης μετανάστευσης. Το δυσοίωνο κλίμα για τους 
υπόδουλους Έλληνες άρχισε σταδιακά να υποχωρεί μετά την παραχώρηση 
των ειδικών προνομίων, γνωστών στην παγκόσμια ιστορία με τους νομικούς 
όρους «Χάτι Σερίφ» (1839) και «Χάτι Χουμαγιούν» (1856). (Η θεωρητική) 
ισονομία και η θρησκευτική ελευθερία μαζί με την ανάπτυξη του εμπορίου 
και της οικονομίας οδήγησαν στην αύξηση του ποντιακού πληθυσμού, την 
καλλιέργεια της ελληνικής παιδείας και την ανάπτυξη της νεοελληνικής 
συνείδησης. Ο ποντιακός ελληνισμός εγκατέλειψε τις ορεινές περιοχές 
και κατέβηκε στις παραλιακές όπου έκτισε καινούρια χωριά, εκκλησίες και 
σχολεία.

Η οικονομική άνθιση του Ελληνισμού στην ευρύτερη περιοχή του Εύξεινου 
Πόντου είχε ως αποτέλεσμα την πνευματική και καλλιτεχνική αναγέννηση. 
Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου πρόσφεραν γενναιόδωρα ένα 
σεβαστό ποσό από τα κέρδη τους υπέρ των θρησκευτικών, εκπαιδευτικών 
και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και αξιόλογοι επιστήμονες στέλνονταν για 
ειδίκευση σε διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης για να μεταφέρουν στην 
πατρίδα τους τις νέα επιστημονικές μεθόδους διδασκαλίας15. 

Η οικονομική και πνευματική ανάκαμψη του Ποντιακού Ελληνισμού 
συνδυάστηκε με τη δημογραφική άνοδο. Ο Ποντιακός Ελληνισμός που 
ζούσε στις αρχές του 20ου αιώνα αριθμούσε, σύμφωνα με υπολογισμούς του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Οθωμανικών αρχών 600.000 άτομα 

15  Θ. Μαλκίδης,  «Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της ελληνικής παιδείας στον Πόντο». 
Πρακτικά 2ου Συμποσίου  για την Παιδεία στις αλησμόνητες πατρίδες της Ανατολής. Δήμος 
Νέας Ιωνίας- Κέντρο Σπουδής και ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού. Νέα Ιωνία 2006,  
σελ.59-73. 
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περίπου, ενώ σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές  το 1914 τους ανέβαζε σε 
700.00016. 

Ο Πόντος στις αρχές του 20ου αιώνα  ήταν χωρισμένος σε έξι μητροπόλεις: 
1. τη μητρόπολη Τραπεζούντας με 84 σχολεία, 165 καθηγητές και δασκάλους 
και 6.800 μαθητές και μαθήτριες, 2. τη μητρόπολη Ροδοπόλεως με 55 
σχολεία, 87 καθηγητές και δασκάλους και 3.053 μαθητές και μαθήτριες17, 
3. τη μητρόπολη Κολωνίας με 88 σχολεία, 94 καθηγητές και δασκάλους και 
4.900 μαθητές και μαθήτριες, 4. τη μητρόπολη Χαλδίας – Κερασούντας με 252 
σχολεία, 322 καθηγητές και δασκάλους και 24.800 μαθητές και μαθήτριες, 5. 
τη μητρόπολη Νεοκαισαρείας με 182 σχολεία, 193 καθηγητές και δασκάλους 
και 12.800 μαθητές και μαθήτριες και  6. τη μητρόπολη Αμασείας με 376 
σχολεία, 386 καθηγητές και δασκάλους και 23.600 μαθητές και μαθήτριες18.

 Σε σύνολο  1.131 ναών, 22 μοναστηριών, 1.647 παρεκκλησίων και 1.459 
κληρικών της εποχής αυτής περίφημα ήταν για τη διατήρηση και καλλιέργεια 
του θρησκευτικού φρονήματος και της παιδείας συνάμα,  τα μοναστήρια 
Παναγίας Σουμελά19, Παναγίας Γουμερά, Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, 
Αγίου Ιωάννου του Βαζελώνος κ. ά20.

4. Ο κρίσιμος 19ος και 20ος αιώνας
Στον πρόλογο του βιβλίου του Μητροπολίτη Τραπεζούντας  και 

μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος  Χρύσανθου για την 
εκκλησιαστική του περιφέρεια, σημειώνεται ότι  «η σκιαγραφίαν τινά της 
Εκκλησίας Τραπεζούντος, να δώσει δε αφορμήν, ίνα πληρέστερον ερευνήσωσι 

16  Χ. Σαμουηλίδης, Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 
1992.
17 Π. Αποστολίδης, Μητροπολίτης Δράμας, Η Μητρόπολις Ροδοπόλεως. Το ζήτημα των 
εξαρχιών του Πόντου, Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2007. 
18  Κ. Κωνσταντινίδου, Πραγματεία περί Πόντου, Λόγος εκφωνηθείς εις το εν Μασσαλία 
Παμπόντιον Συνέδριον, Μασσαλία 1918. Δ. Λαζαρίδης,  Στατιστικοί πίνακες της εκπαιδεύσεως 
των Ελλήνων στον Πόντο 1821-1922, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 1988. 
19  Φ. Κτενίδης,  Μνήμη Παναγίας Σουμελά. Θεσσαλονίκη. 1964. Ο. Λαμψίδης,  Συμβολή εις 
τον βίον των Αθηναίων μοναχών –ιδρυτών της Μονής Σουμελά, Αθήναι 1956.
20  Οικουμενικό Πατριαρχείο, Μαύρη Βίβλος διωγμών και μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμώ, 
Κωνσταντινούπολη 1919. 
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και συμπληρώσωσι την ιστορίαν αυτής….»21. 

Είναι γεγονός ότι  το παραπάνω έργο, σε συνδυασμό με προγενέστερα 
έργα που αναφέρει ο μητροπολίτης Χρύσανθος στη βιβλιογραφία του, έδωσε 
την ευκαιρία σε μεταγενέστερους ερευνητές να αναλύσουν το εκκλησιαστικό 
ζήτημα στον Πόντο. Από την ίδρυση και λειτουργία των μητροπόλεων 
και μονών στον Ποντιακό χώρο μέχρι μία σημαντική παράμετρο της 
εκκλησιαστικής ζωής, όπως είναι το ζήτημα των εξισλαμισμών και των 
κρυπτοχριστιανών. Έτσι  έγινε πράξη η ευχή του Χρύσανθου να μελετηθεί η 
εκκλησιαστική ζωή στον Πόντο. Οι μεταρρυθμίσεις που εξαγγέλθηκαν στο 
οθωμανικό κράτος μετά από τις πιέσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων 
δημιούργησαν ελπίδες στους μη μουσουλμάνους, στους Έλληνες ειδικότερα 
Στον Πόντο το κλίμα ελευθερίας  που επικράτησε σηματοδοτήθηκε με την 
επιστροφή των κρυπτοχριστιανών στην αρχική τους θρησκεία, αυτή που ποτέ 
δεν εγκατέλειψαν  αφού στα κρυφά ακολουθούσαν το τυπικό της. Η δημόσια 
μάλιστα επιστροφή των  κρυπτοχριστιανών αποτέλεσε μία σπουδαία πράξη 
εκκλησιαστικού βιώματος, όπου όμοια της δεν εμφανίστηκε στον Ελληνισμό 
της καθ’ υμάς Ανατολής. Ο πρώτος που εμφανίστηκε για να επιστρέψει στο 
χριστιανισμό ήταν ο Π. Σιδηρόπουλος, υπάλληλος στο ιταλικό προξενείο της 
Τραπεζούντας, ο οποίος αποκαλύφθηκε στις 14 Μαΐου 185622. 

Η πράξη αυτή των χιλιάδων κρυπτοχριστιανών στον Πόντο αποτελεί 
κορυφαία πράξη της εκκλησιαστικής ζωής στην περιοχή, που επηρέασε 
και συνεχίζει να επηρεάζει σε άγνωστο βαθμό μέχρι σήμερα την περιοχή. 
Υπάρχουν πολλές αναφορές από τη Διεθνή Επιτροπή, η οποία συστήθηκε το 
1860 και είχε έδρα την Τραπεζούντα, με σκοπό την εφαρμογή της θρησκευτικής 
ελευθερίας και συνείδησης και τη διακήρυξη ενώπιόν της αληθινής θρησκείας 
των Οθωμανών πολιτών. Όμως οι πραγματικές διαθέσεις  του οθωμανικού 
κράτους δεν συμβάδιζαν με την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
πολλοί Έλληνες του Πόντου που δήλωσαν τη θρησκεία τους φυλακίστηκαν 
και βασανίστηκαν. Η Εκκλησία ήταν πάλι παρούσα. «Ο μητροπολίτης Τρα-
πεζούντος Κωνστάντιος, ενήργησεν εν έτει 1898, ίνα απαλλαγώσι της 
στρατιωτικής θητείας, όσοι των κρυπτοχριστιανών αποκαλυφθέντες ως 

21  Αρχιεπισκόπου Τραπεζούντος Χρυσάνθου,  Η εκκλησία…, σ.7. 
22 Σ. Ιωαννίδης, Ιστορία και στατιστική της Τραπεζούντος και της περί ταύτην χώραν, Εν 
Κωνσταντινουπώλει 1870,  σ.144.
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χριστιανοί από της εν έτει 1856 εκδόσεως του παρέχοντος ελευθερίαν τοις 
χριστιανοίς χάτι χουμαγιούν…… διαμαρτηρύθη  παρά τη Υψηλή Πύλη…. 
Αρξαμένας ληστείας και βιαιοπραγίας των Λαζών Μουσουλμάνων κατά των 
χριστιανών»23. «Η ελληνική Εκκλησία ηγωνίσθη και εις την περίπτωσιν αυτήν 
τον λαμπρόν της ελευθερίας αγώνα και κατέβαλεν οίαν ηδύνατο να καταβάλη 
προσπάθειαν δια την σωτηρίαν των αφορήτως υποφερόντων Χριστιανών. 
Τούτο άλλωστε αποτελεί μακροτάτην παράδοσιν και της Εκκλησίας του 
Πόντου….»24.

Το ευνοϊκό κλίμα έδωσε επίσης τη δυνατότητα  να αναπτυχθεί ακόμη πιο 
πολύ το εκκλησιαστικό και μοναστικό περιβάλλον και οι μητροπόλεις και τα 
μοναστήρια να ακμάσουν. Θα αναπτυχθούν πολυποίκιλες δραστηριότητες 
οι οποίες θα  δώσουν στις ποντιακές εκκλησίες και μονές ακόμη μεγαλύτερη 
αίγλη, αναδεικνύοντας τα σε κεντρική συνιστώσα της δραστηριότητας του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εκπαίδευση, πρόνοια, υγεία, φιλανθρωπικό 
έργο, όλες οι δραστηριότητες των ελληνικών κοινοτήτων του Πόντου περνούν 
μέσα από την αναγεννημένη Εκκλησία. Παράλληλα σημαντικός αρωγός στις 
εκκλησιαστικές δραστηριότητες που συνδυάζουν το πνευματικό, το εθνικό 
και το κοινωνικό, στάθηκε η δημογραφική ανάπτυξη. Έτσι η αύξηση της 
δύναμης του ποιμνίου, του πληρώματος, έδωσε τη δυνατότητα με την ύπαρξη 
της κρίσιμης πληθυσμιακής μάζας, να προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Στην 
εκπαίδευση θα πρωτοστατήσουν φωτισμένοι ιεράρχες οι οποίοι θα στηρίξουν 
τα σημαντικά κέντρα παιδείας στον Πόντο (φροντιστήριο Τραπεζούντος, 
Κερασούντος, Αργυρούπολης, κ.ά). Έχοντας το δεδομένο  ίδρυσης του 
ελληνικού κράτους, το συνεχές ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό 
και παιδεία, η Εκκλησία στήριξε την εκπαιδευτική διαδικασία. Την υγεία 
και πρόνοια, βρεφοκομεία, νοσοκομεία και γηροκομεία, τα φιλανθρωπικά 
σωματεία,  θα αποτελούν μέριμνα  των τοπικών εκκλησιών. Επίσης οι ναοί 
με βαρύνουσα αρχιτεκτονική αξία, όπως της Παναγίας Χρυσοκεφάλου, της 
Αγίας Σοφίας, του Αγίου Ευγενίου, της Αγίας Άννης, μοναστήρια όπως της 
Παναγίας Σουμελά, του Αγίου Ιωάννη Βαζελώνος, του Αγίου Γεωργίου του 
Περιστερεώτα, της γυναικείας της Θεοσκεπάστου, θα λαμπρύνουν ακόμη 
περισσότερο αυτήν την περίοδο.  

23 Κώδικας 889 Οικουμενικού Πατριαρχείου, σελ.276 και κώδικας 965 Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, σελ.349.  
24  Π. Μελανοφρύδης, Οι Κλωστοί, Αθήνα 1951, σελ.89.
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Εκεί, όμως, που η Εκκλησία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ήταν η προ- 
στασία των ποντιακών πληθυσμών που διώκονταν και τελούσαν υπό εξα-
φάνιση. Ο 20ος αιώνας θα σημαδευτεί από την πρώτη γενοκτονία, των 
Αρμενίων, η οποία θα συνεχιστεί με αυτή των Ελλήνων στον Πόντο, στη 
Θράκη, στην Ιωνία. Στον Πόντο οι ιεράρχες θα αποτελούν το σημαντικότερο 
παράγοντα εθνικής αντίστασης των Ελλήνων. Οι μεγάλοι διωγμοί οι οποίοι 
ήδη είχαν αρχίσει με την άνοδο των Νεότουρκων τόσο στην οθωμανική 
κοινωνία όσο και κυβέρνηση (1908) ώθησαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
να προβεί σε μία κίνηση προστασίας των Ελλήνων και διεθνοποίησης του 
προβλήματος (είχε προηγηθεί επιστολή του Πατριάρχη Γερμανού προς τον 
τσάρο της Ρωσίας Νικόλαο και το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών  για 
επέμβαση προς σωτηρία του χριστιανικού πληθυσμού)25. Η Ανάσταση του 
1914 εορτάσθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο χωρίς τις συνηθισμένες 
τελετές, ενώ στις 25 Μαΐου του 1914, Ημέρα της Πεντηκοστής, η Ιερά 
Σύνοδος και το Συμβούλιο αποφάσισαν σε ένδειξη πένθους το κλείσιμο των 
εκκλησιών και των σχολείων26.

Μπροστά στην αναγκαιότητα σωτηρίας των Ελλήνων στον Πόντο 
και αφού έχει προηγηθεί η μαζική δολοφονία των Αρμενίων, προάγγελος 
του αντίστοιχου εγκλήματος ενάντια στους Έλληνες, θα αναδειχθούν ση-
μαντικές προσωπικότητες, όπως ο Μητροπολίτης Αμάσειας Γερμανός (Καρα-
βαγγέλης)27, ο οποίος καταδικάστηκε από τα «δικαστήρια ανεξαρτησίας» 
της Αμάσειας το 1921 ερήμην σε θάνατο, ο επίσης καταδικασμένος ερήμην 
σε θάνατο Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος (Φιλιππίδης)28, ενώ ο 
επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος Αγριτέλης, ο πρωτοσύγγελός του Πλάτωνας 
Αϊβαζίδης, ο Ιωάννης Τραπεζούντιος, ο Παπαγιώργης Κωνσταντινίδης, και 
πολλοί  ιερείς όπως αυτοί της Οινόης, της Πάφρας  έχασαν τη ζωή τους. Τη 

25 Αρχείο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (ΑΥΕ), 1914, Α/21 ε΄,  στ΄, 10.4.1914. και 
Bonn PAAA, Turkei Nr 175b, Bd.9 (στο Φωτιάδης Κ. Η γενοκτονία….ο.π, τ.7ος, σ.68).
26 ΑΥΕ 1914, Α/21, Α.Π. 4740 (28.5.1914)
27 Α. Μπέλλου – Θρεψιάδη, Μορφές Μακεδονομάχων και τα Ποντιακά του Γερμανού Καρα- 
βαγγέλη, Τροχαλία, Αθήνα 1992. Απομνημονεύματα Γερμανού Καραβαγγέλη, Μπαρμπου-
νάκης, Θεσσαλονίκη 1993.
28 Σ. Κανονίδης, Χρύσανθος Φιλιππίδης, Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου, τ.18, 
σελ.759-760. Β. Δαλακούρα- Καμάρα, «Χρύσανθος Φιλιππίδης. Μητροπολίτης Τραπεζούντας», 
στο Γ. Γιαννακόπουλος (επιμ), Ο Πόντος των Ελλήνων, Έφεσος, Αθήνα 2003 σελ.141-148.
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ζωή τους για την υπεράσπιση του ποιμνίου τους έδωσαν και άλλοι Πόντιοι 
ιεράρχες, μάλιστα εκτός Πόντου, με πιο γνωστή την περίπτωση του ποντιακής 
καταγωγής μητροπολίτη  Κορυτσάς και Πρεμετής Φώτιου (Καλπίδη) ο οποίος 
δολοφονήθηκε για τη δράση του29.

5. Συμπεράσματα           

Η αδιαμφισβήτητη συμβολή της Εκκλησίας στον Πόντο, φυσικά δεν 
μπορεί να περιοριστεί σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, όπως αυτό του 
δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα. Ωστόσο, αυτό 
το χρονικό διάστημα αποτελεί ξεχωριστής σημασίας περίοδο, αφού τότε 
η Εκκλησία φτάνει στο υψηλότερο σημείο παρέμβασής της. Στη συνέχεια 
όμως τραυματίζεται και μετά δολοφονείται από τους Νεότουρκους και τους 
κεμαλικούς. Παράλληλα, στο διάστημα αυτό επανέρχεται στο προσκήνιο 
ένα θέμα του παρελθόντος, οι κρυπτοχριστιανοί, το οποίο αποτελεί σημα-
ντικό θέμα, το οποίο χειρίστηκε με ιδιαίτερη προσοχή η τοπική Εκκλησία. 
Επίσης, οι εκκλησιαστικοί άνδρες ήταν παρόντες σ’ αυτήν την κρίσιμη 
στιγμή και στήριξαν ποικιλοτρόπως τους δοκιμαζόμενους ελληνικούς πλη-
θυσμούς. Σύντομα θα δοκιμασθούν μαζί με αυτούς, θα καταδικασθούν, θα 
δολοφονηθούν ή θα εκδιωχθούν. Όταν οι περιστάσεις απαιτούσαν μπήκαν 
επικεφαλής  της συλλογικής προσπάθειας για ανεξαρτητοποίηση του Πόντου 
και χειρίστηκαν με ιδιαίτερες διπλωματικές και πολιτικές θέσεις αλλά και 
ευστροφία τις τύχες του Πόντου. 

Οι εκθέσεις, οι παρατηρήσεις και οι σημειώσεις διέσωσαν πολλά στοι-
χεία της ποντιακής ιστορίας και μας δίνουν σήμερα τη δυνατότητα να 
κατανοήσουμε πολλές πτυχές αυτής της σημαντικής για τον Ελληνισμό 
περιόδου. «…εσβέσθη η Εκκλησία της Τραπεζούντος ομού μετά των άλλων 
εκκλησιών του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της ανατολικής Θράκης»30.

Η εκδίωξη των ιεραρχών Τραπεζούντας Χρύσανθου, Ροδοπόλεως Κυρίλ- 
λου, Χαλδίας και Κερασούντας Λαυρέντιου, Κολωνείας Δωρόθεου Νεοκαι-
σάρειας Πολύκαρπου και Αμασείας Γερμανού και των ιερέων μαζί με το 

29 Χ. Ανδρεάδης, Ο Κορυτσάς και Πρεμετής Φώτιος Καλπίδης 1862-1906. Ο Πόντιος ενθομάρτυς 
ιεράρχης, πρώτο θύμα του Μακεδονικού Αγώνα, Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2004. 
30 Αρχιεπισκόπου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, Η εκκλησία…οπ..σ. 673. 
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ποίμνιο, ήταν η τελική πράξη, το τέλος της παρουσίας των Ελλήνων του 
Πόντου. Όπου ήταν δυνατό μαζί τους έφεραν τα πολύτιμα εκκλησιαστικά 
κειμήλια, ή τα έκρυψαν προσδοκώντας την επιστροφή. Οι υπόλοιπες ψηφίδες 
της παρουσίας της Εκκλησίας στον Πόντο «τα χειρόγραφα και τα λοιπά ιερά 
κειμήλια  διηρπάγησαν υπό των Τούρκων». Και ο μητροπολίτης Τραπεζούντας 
συνεχίζει γράφοντας για τη μονή της Παναγίας Σουμελά: «Οι Τούρκοι 
αφήρεσαν από της στέγης τας κεράμους και εν τη αναζητήσει κεκρυμμένων 
θησαυρών διέρρηξαν τους ορόφους και ανέσκαψαν τα δάπεδα…αλλά και 
δια των ερειπίων αυτής διαλαλεί η μονή Σουμελά την βαθείαν ευσέβειαν, το 
θρησκευτικόν ενθουσιασμόν και την μεγαλοπρέπειαν των κτητόρων αυτής»31.  

Η προσφορά στα εκκλησιαστικά και εθνικά ζητήματα  θα συνεχιστεί 
στον ελλαδικό χώρο όπου οι εκκλησιαστικοί παράγοντες θα συνεχίζουν να 
ποιμαίνουν πνευματικά και εθνικά τους προσφυγικούς και λίγο αργότερα 
όλους τους Έλληνες (περίπτωση του Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου 
και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος). 

Η Εκκλησία στον Πόντο αποτέλεσε καθοριστικό, πρωταγωνιστικό, 
κυρίαρχο παράγοντα της πνευματικής και εθνικής ζωής. Συνέβαλλε στην 
αντιμετώπιση δύσκολων και επώδυνων στιγμών, στην πνευματική στήριξη 
των διωκόμενων Ελλήνων, αλλά και στην ουσιαστική τους βοήθεια ανα-
λαμβάνοντας την ηγεσία του Ποντιακού Ελληνισμού. Η αξία της προσφοράς 
της Εκκλησίας στον Ποντιακό χώρο γίνεται ολοένα και περισσότερη αντι-
ληπτή, όταν η έρευνα μάς δίνει καθημερινώς ολοένα και νέα στοιχεία, πολύτιμα 
αντικείμενα μοναδικής αξίας, για την αυτογνωσία και την αποκατάσταση της 
ιστορικής μνήμης. 

31 Αρχιεπισκόπου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, Η Εκκλησία…οπ..σ. 480. 



ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ 

9ης IΟΥΛΙΟΥ 1821 
a

KΩΣΤH KΟΚΚΙΝOΦΤΑ,
ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ

Η 9η Ιουλίου 1821 αποτελεί ημερομηνία ορόσημο στην ιστορική 
πορεία του Ελληνισμού της Κύπρου και καθόρισε τη συνέχειά του, 
όταν οι Αρχιερείς, οι υψηλόβαθμοι κληρικοί και οι προύχοντες του 

τόπου οδηγήθηκαν στον τόπο του μαρτυρίου και της θυσίας. Σύμφωνα με 
τις μαρτυρίες της εποχής, τις μέρες εκείνες των σφαγών ασκήθηκε από τους 
κατακτητές πίεση στους συλληφθέντες, για να εξομώσουν, με αποτέλεσμα 36 
από αυτούς να αρνηθούν τη χριστιανική πίστη και να σώσουν τη ζωή τους. 
Aπό τις πιο γνωστές περιπτώσεις είναι αυτές των αδελφών Σολομωνίδη, 
Aνδρέα - Xουρσίτ αγά και Mάρκου - Mεχμέτ αγά, από την Έμπα της Πάφου, 
αλλά με μεγάλη δραστηριότητα στη Λευκωσία, και του πρωτόπαπα Νικόλαου 
- Δερβίς Χασάν της Μόρφου. Αν οι Mάρτυρες του 1821 ακολουθούσαν το 
παράδειγμά τους, τότε είναι πολύ πιθανόν το ίδιο να έπραττε και ένα μεγάλο 
μέρος του χριστιανικού πληθυσμού του νησιού. Σε μια περίοδο μάλιστα, που 
οι περισσότεροι από τους κατοίκους ζούσαν σε καταστάσεις αμάθειας και 
πνευματικού σκότους, εξαιτίας της τουρκικής κακοδιοίκησης, της ανυπαρξίας 
σχολείων, της φτώχειας και της εξαθλίωσης, ο κίνδυνος του μαζικού 
εξισλαμισμού, που θα οδηγούσε στον σταδιακό εκτουρκισμό του νησιού, 
ήταν ιδιαίτερα μεγάλος και πιθανός. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα 
των Χριστιανών της περιοχής του Οφ στον Πόντο, οι οποίοι τον 16ο αιώνα 
εξισλαμίστηκαν μαζικά, ακολουθώντας τον Επίσκοπό τους Αλέξανδρο, ο 
οποίος ασπάστηκε το Ισλάμ.
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Eιδικότερα για τον Aρχιεπίσκοπο Kυπριανό σώζονται οι μαρτυρίες των 
ξένων περιηγητών Tζων Kέιρν και Ιωσήφ Γουώλφ, οι οποίοι καταγράφουν 
τις τελευταίες στιγμές του, και την αποφασιστικότητά του να εμπνεύσει τον 
λαό με το μαρτύριό του. Όπως αναφέρει ο Κέιρν, ο οποίος επισκέφθηκε τον 
Aρχιεπίσκοπο μερικές ημέρες πριν από την εκτέλεσή του, όταν τον ρώτησε, 
γιατί δεν μεριμνούσε για τη σωτηρία του, αφού η πολιτική κατάσταση 
ήταν τεταμένη και η ζωή του απειλείτο, ο Κυπριανός του δήλωσε ότι θα 
παρέμενε, για να προσφέρει κάθε δυνατή προστασία στους κινδυνεύοντες 
Xριστιανούς, και ότι είχε αποφασίσει, αν χρειαζόταν, να θυσιάσει τη ζωή του. 
Όπως σημειώνει σε βιβλίο, που εξέδωσε το 1826, με βάση πληροφορίες του 
από αυτόπτες μάρτυρες, ο Κύπριος Aρχιεπίσκοπος οδηγήθηκε στο μαρτύριο 
με αξιοπρέπεια και πνεύμα αντίστασης κατά της βίας, της μισαλλοδοξίας 
και της τυραννίας. Xρόνια αργότερα, ο Bασίλης Mιχαηλίδης, στο ποίημά 
του «H 9η Iουλίου 1821», απέδωσε πολύ εύγλωττα την απόφαση αυτή του 
Κυπριανού, ο οποίος, απευθυνόμενος στον Tούρκο Κιόρογλου, που θέλησε 
να τον φυγαδεύσει, δικαιολογεί την παραμονή του με τους στίχους: «Δεν 
φεύκω, Kιόρογλου, γιατί, αν φύω, ο φευκός μου / εν να γενή θανατικόν εις 
τους Pωμιούς του τόπου». O δε Γουώλφ, ο οποίος αφίχθη στη Λευκωσία 
λίγες ημέρες μετά τα γεγονότα της 9ης Iουλίου, παρέχει τη συγκλονιστική 
πληροφορία για πρόταση στον Aρχιεπίσκοπο να ασπαστεί το Ισλάμ και να 
του χαριστεί η ζωή. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο Kυπριανός απέρριψε χωρίς 
δεύτερη σκέψη τα όσα του προτάθηκαν και προσήλθε στο μαρτύριο με τις 
φράσεις: «Kύριε ελέησον, Xριστέ ελέησον», διδάσκοντας με το παράδειγμα 
της θυσίας του το μεγαλείο και την αλήθεια της χριστιανικής πίστης.

Τα όσα διαδραματίστηκαν τις τραγικές ημέρες του καλοκαιριού του 
1821 συνέτειναν, ώστε μερίδα πιστών να συμπεριλάβει τους σφαγιασθέντες 
ανάμεσα στον κατάλογο των Nεομαρτύρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γι’ 
αυτό και, αμέσως μετά το μαρτύριό τους, η μνήμη ειδικά του Aρχιεπισκόπου 
Kυπριανού  περιεβλήθη με τον φωτοστέφανο του Iερομάρτυρα, όπως από 
τους Aρχιμανδρίτη Θεοφύλακτο Θησέα και Έξαρχο της Aρχιεπισκοπής 
Iωαννίκιο, οι οποίοι υπέγραψαν στη Μασσαλία, στις 6 Δεκεμβρίου 1821, 
ύστερα από τη διαφυγή τους από το νησί, τη διακήρυξη των Kυπρίων 
φυγάδων για συμμετοχή στον αγώνα των Eλλήνων υπέρ της ελευθερίας. 
Kατά παρόμοιο τρόπο, ο Aρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος, στην έκδοση βιβλίου 
του, το 1842, σημείωσε ότι ήταν «Αρχιμανδρίτης του αοιδίμου Iερομάρτυρος 
Kύπρου».
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Η ίδια αντίληψη για το νόημα της θυσίας των Μαρτύρων της 9ης 
Ιουλίου εντοπίζεται και στα μεταγενέστερα χρόνια, όπως για παράδειγμα 
κατά το έτος 1928, οπότε με την ευκαιρία της εκταφής των οστών τους, 
για να τοποθετηθούν στην κρύπτη του υπό κατασκευή Mαυσωλείου, 
στο προαύλιο του ναού της Φανερωμένης, δημοσιογράφος της εποχής, 
εκφράζοντας τη λαϊκή συνείδηση, αναφέρθηκε σε δυνατότητα «προσκύνησις 
των ιερών οστών των Κυπρίων εθνομαρτύρων του 1821», διότι «τα οστά 
ταύτα είναι πραγματικώς λείψανα άγια», όπως υπογράμμιζε. Tο 1941, άλλος 
δημοσιογράφος σημείωνε, πως «το καθήκον της Eκκλησίας και του Eλληνικού 
λαού της Kύπρου προς την ιεράν μνήμην του Eθνομάρτυρος Aρχιεπισκόπου 
και των αυτώ συμμαρτυρησάντων» ήταν «να περιληφθούν μεταξύ των Aγίων 
της Eλληνικής Εκκλησίας». Παρόμοια ήταν η άποψη και του Xατζηαδάμου 
Xριστοφόρου από την Άχνα, ο οποίος εξέδωσε, το 1936, «φυλλάδα» με την 
ακολουθία των Mαρτύρων της 9ης Iουλίου, και του λόγιου γιατρού Kύπρου 
Xρυσάνθη, ο οποίος δημοσίευσε, το 1954, ποιητική σύνθεση στη δημοτική με 
τίτλο: «Aκολουθία του Eθνομάρτυρα Κυπριανού».

Όπως είναι γνωστό από τις πηγές της εποχής, τον Μάιο του 1821 εστάλη 
στο νησί, με το πρόσχημα να αποτρέψει την κήρυξη επανάστασης, στράτευμα 
από την Πτολεμαΐδα της Παλαιστίνης, αποτελούμενο από ανυπότακτη 
βαρβαρική ορδή 4,000 ανδρών, οι οποίοι προέβησαν σε σφαγές και λεηλασίες, 
που διάρκεσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η μαρτυρία του Σουηδού περιηγητή Γιάκοπ Μπέργκρεν για τη δράση 
τους είναι συγκλονιστική: «Όταν», γράφει, «το 1822 πέρασα για τελευταία 
φορά από τη Λάρνακα, ο ελληνικός πληθυσμός του νησιού είχε περιοριστεί 
σε τέτοιο βαθμό, που πολλά μεγαλοχώρια ήταν εντελώς ακατοίκητα. 
Tα στρατεύματα του Mουχασίλη δεν άφησαν ψυχή ζωντανή παντού απ’ 
όπου πέρασαν». Το μένος τους στράφηκε, ιδίως, εναντίον των κλήρου, 
όπως για παράδειγμα κατά των ταπεινών μοναχών της Μονής του Αγίου 
Παντελεήμονα, τους οποίους επίσαξαν και χαλίνωσαν, μια πρακτική, που, 
όπως γνωρίζουμε, εφαρμόστηκε σε βάρος ιερέων, ακόμη και στα νεότερα 
χρόνια, κατά τις σφαγές στη Μικρά Ασία το 1922.

Την ίδια εποχή, εφημερίδες και περιοδικά, που κυκλοφορούσαν στην 
Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία και αλλού, αποτυπώνουν με έντονα 
χρώματα τα δεινά του ελληνικού πληθυσμού του νησιού. Για παράδειγμα 
στην ετήσια έκδοση ιστορίας και πολιτικής επικαιρότητας του 1822, που 
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τυπώθηκε στο Λονδίνο, γίνεται αναφορά στα όσα διαδραματίστηκαν τότε 
στο νησί και περιγράφεται η απόγνωση του χριστιανικού πληθυσμού, αφού 
αρχικά 25,000 σφαγιάστηκαν και ακολούθως 74 χωριά με 18,000 κατοίκους 
καταστράφηκαν και πολλοί άνδρες και γυναίκες εκτελέστηκαν ή πωλήθηκαν 
στα σκλαβοπάζαρα της Aνατολής. Ο δε Γάλλος ιστορικός Φρανσουά Που-
κεβίλ  στο βιβλίο του για την αναγέννηση της Ελλάδας, πού εξέδωσε το 1824, 
αντλώντας από προξενικές εκθέσεις και άλλες πηγές, αναφέρεται σε πλήρη 
καταστροφή 62 χωριών και κωμοπόλεων.

Όσο και αν θεωρήσουμε υπερβολικές τις ανωτέρω αναφορές, το γεγο- 
νός είναι ότι ο χριστιανικός πληθυσμός μειώθηκε δραματικά, είτε λόγω 
των σφαγών, είτε λόγω της εγκατάλειψης του τόπου και αναζήτησης 
ασφαλέστερου καταφυγίου στο εξωτερικό. Μοναδική μαρτυρία για την 
πληθυσμιακή αποψίλωσή του αποτελεί το Κατάστιχο VI του 1825, που 
φυλάσσεται στο αρχείο της Αρχιεπισκοπής και όπου καταγράφονται τα 
ονόματα των αρρένων Χριστιανών φορολογούμενων με κεφαλικό φόρο 
κατοίκων των χωριών και των πόλεων, ηλικίας 15 έως 70 χρόνων, οι οποίοι 
ανέρχονταν σε 13,141 άτομα, που αντιστοιχεί σε συνολικό χριστιανικό 
πληθυσμό του νησιού μόλις 40,000!

Από την ιστορία των χρόνων της τουρκοκρατίας γνωρίζουμε ότι οι 
κάτοικοι πολλών χωριών του νησιού, οι οποίοι ζούσαν μέσα στις πολύ 
δύσκολες συνθήκες φτώχειας και εξαθλίωσης της εποχής, είχαν εξισλαμιστεί 
φαινομενικά, αφού έτσι τα οφέλη, που είχαν από την ένταξή τους στην 
κυρίαρχη τάξη, τους επέτρεπαν τουλάχιστον να επιβιώνουν. Δυστυχώς, όμως, 
με την πάροδο του χρόνου η πλειονότητά τους υιοθέτησε τον ισλαμικό - 
τουρκικό πολιτισμό και εκτουρκίσθηκε. Το φαινόμενο αυτό του εξισλαμισμού 
παρουσίαζε ιδιαίτερη ένταση στα εδάφη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας σε 
περιόδους επαναστατικών κινημάτων και αναταραχών, οπότε προκαλούνταν 
σφαγές και δηώσεις από τα στρατεύματα του Σουλτάνου. 

Παρόμοιο σκηνικό εξελίχθηκε και στην Κύπρο το 1821, όταν ορθώθηκε 
ως ανάχωμα έναντί του η δύναμη της θυσίας των Mαρτύρων της 9ης Iουλίου, 
οι οποίοι με την ομολογία της χριστιανικής τους πίστης και τον θάνατό τους 
τόνωσαν το φρόνημα του λαού και συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στη διάσωση 
και διαφύλαξη της ελληνορθόδοξης συνείδησής του και στη συνέχιση της 
ελληνικής του πορείας. 

Σε μια εποχή, κατά την οποία κέντρο και συνισταμένη της ζωής τους 
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ήταν η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία αναζωογονούσε με την πνευματική 
της αίγλη το εθνικό σώμα, οι Μάρτυρες αυτοί αποτέλεσαν πρότυπο για τους 
Χριστιανούς κατοίκους, οι οποίοι αγωνίζονταν, για να διατηρήσουν την 
πίστη των πατέρων τους, και μαζί με αυτήν και την εθνική τους συνείδηση. 
H επίδραση της θυσίας τους στη λαϊκή συνείδηση υπήρξε τεράστια, αφού 
ήταν μήνυμα αντίστασης και πηγή δύναμης και καθοδήγησης για τους 
υποδούλους. Με τη θυσία τους τόνισαν το μεγαλείο και την αλήθεια της 
χριστιανικής πίστης, για την οποία αξίζει κανείς να δίνει και αυτή τη ζωή 
του. Xωρίς τη θυσία αυτή είναι πολύ αμφίβολο,  αν η Kύπρος θα διατηρείτο 
χριστιανική και ελληνική μέχρι τις μέρες μας.

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ

"ΣΦΑΞΕ ΜΑΣ ΟΥΛΛΟΥΣ ΤΖΙ ΑΣ ΓΕΝΕΙ ΤΟ ΓΑΙΜΑ ΜΑΣ ΑΥΛΑΤΖΙΝ... 
ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΑΙΜΑΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΝ ΚΑΛΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΙΣΚΟΠΟΥ"

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ:

«Ο ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 
a

ΜΑΡΙΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ, 
ΔΡος  ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΔΟΣ

Συμπληρώνονται το 2019, 168 χρόνια από τη γέννηση και 108 από το 
θάνατο του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (1851-1911), του ποιητή με 
τον πεζό λόγο, όπως πολύ προσφυώς τον χαρακτήρισε ο Κωστής 

Παλαμάς.

Είναι για όλους, όσοι ασχολούνται με τα ελληνικά γράμματα, επιστη-
μονικό και ηθικό χρέος να τιμήσουν αυτή τη μνήμη, που θα πρέπει να 
είναι ίσως η πιο σημαντική της εποχής αυτής, αφού το «σκοτεινό τρυγόνι» 
των ελληνικών μας γραμμάτων, ο ταπεινός, μοναχικός κοσμοκαλόγερος, 
χωρίς αμφιβολία στο χώρο της νεοελληνικής διηγηματογραφίας θα μείνει 
αμετακίνητος και πρωτοκάθεδρος.

  Το θεωρώ ιδιαίτερη τιμή να εκφράσω τα φτωχικά μου λόγια γι’ αυτόν, 
ως έκφραση ευγνωμοσύνης για ό,τι πολύτιμο μας πρόσφερε μέσα απ’ τις 
σελίδες των Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων, ήδη από την εποχή των χρυσών, 
ανέμελων, ελπιδόμεστων μαθητικών μας χρόνων.
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Βεβαίως, το θεωρώ τόλμημα να ασχοληθώ με τον Σκιαθίτη νοσταλγό 
με τα «ρόδινα ακρογιάλια» του, γιατί όταν βυθοσκοπούμε τον εαυτό μας 
με ειλικρίνεια, διαπιστώνουμε την πραγματική μας φτώχεια μπροστά στο 
γίγαντα του πνεύματος, στο γιγάντιο έργο του. Το κάνουμε, όμως, «για 
έναν βιοτικό επανεξοπλισμό˙ για μια ηθική ενθάρρυνση˙ για μια βελτίωση 
και ανανέωση της ευαισθησίας μας. Στην απώτερη σκοποθηρία μιάς τέτοιας 
γόνιμης επαφής» οφείλεται και η αναφορά μας. Η βιβλιογραφία γύρω από 
τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη είναι τεράστια. Μοιάζει με χιονοστιβάδα, που 
όσο κυλινδούται στην έκταση του χρόνου τόσο αυξάνεται ο όγκος της.

Πράος και αγαθός δούλος του Θεού, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 
πέρασε από τη φιλολογική μας ζωή ως μοναδικό και ανεπανάληπτο φαινόμενο 
χριστιανικής ταπεινοφροσύνης. Γεννήθηκε στη Σκιάθο, στις 4 Μαρτίου 1851, 
τέταρτο παιδί από τα εννέα παιδιά του ζεύγους Αδαμαντίου και Γκιουλώς 
(Αγγελικής) Εμμανουήλ. Το επώνυμο Παπαδιαμάντης προέρχεται από το 
συνδυασμό του βαπτιστικού του πατέρα του και της ιδιότητάς του ως ιερέα. 
Ο πατέρας του Αδαμάντιος (1810-1896) ήταν ιερέας, ακολουθούσε μάλιστα 
την αυστηρή εκκλησιαστική παράδοση των κολλυβάδων. Η μητέρα του, 
κόρη του Αλεξάνδρου Μωραΐτη, καταγόταν από αρχοντική οικογένεια του 
νησιού. Ο πατέρας του, για να συντηρήσει την οικογένειά του αναγκάζεται 
να δουλέψει ως ελληνοδιδάσκαλος ή ως δημαρχιακός γραμματέας. 

Στις 9 Απριλίου βαπτίζεται στην Εκκλησία των Τριών Ιεραρχών, με νονό 
τον αδελφό της μητέρας του, Κωνσταντίνο Α. Μωραΐτη, τρεις φορές δήμαρχο 
Σκιάθου…

Ο Παπαδιαμάντης είναι ένας από τους Νεοέλληνες, που πολυερμη-
νεύτηκαν και παρερμηνεύτηκαν. Λίγοι, πολύ λίγοι από τους κριτικούς 
- και προπαντός σύγχρονοί του - τον είδαν και τον ερμήνευσαν σωστά. 
Τα τελευταία μάλιστα χρόνια βρέθηκαν και κριτικοί να πουν και να 
υποστηρίξουν πεισματικά, πως ο Σκιαθίτης κοσμοκαλόγερος ήταν: πρωτο-
πόρος, επαναστατικός, κοινωνικός προφήτης και μεταρρυθμιστής, σωστό 
ζωντανό σκήνωμα του προοδευτισμού. Και ωστόσο, αυτά δεν είναι παρά 
θεληματικές ή αθέλητες υπερβολές. Είναι, όμως, φανερό, ότι αυτό στο 
τέλος καταντάει παραχάραξη και νοθεία. Απ’ τον Παπαδιαμάντη δίκαιο 
είναι να ζητούμε να μας δώσει εκείνο που αυτός έχει˙ όχι εκείνο που εμείς 
θα θέλαμε. Ας μη χανόμαστε σ’ άκαιρες και άσκοπες δολιχοδρομίες˙ σε 
«κοινήν, θνητήν φλυαρίαν», όπως θα έλεγε ο Πλάτων. Ο Παπαδιαμάντης δεν 
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είναι πρόβλημα˙  είναι προσφορά σ’ όποιον θελήσει να γευθεί το έργο του. 
Το τί είναι και τί τον απασχολούσε ολοζωής μας το είπε καθαρά και ξάστερα 
ο ίδιος˙  μ’ απόλυτη σαφήνεια και ρητότητα. Δεν ήθελε ν’ αφήσει πίσω του 
μπερδεμένη κι’ αμφισβητούμενη κληρονομιά. Ίσως είχε προβλέψει με ποιά 
κριτική σκοποθεσία θα τον αντίκρυζε η εποχή μας. Γι’ αυτό πρόλαβε: «Τὸ ἐπ’ 
ἐμοί, ἐν ὅσῳ ζῶ καὶ ἀναπνέω καὶ σωφρονῶ, δεν θὰ παύσω πάντοτε, ἰδίως δὲ 
κατὰ τὰς πανεκλάμπρους ταύτας ἡμέρας νὰ ὑμνῶ μετὰ λατρείας τὸν Χριστόν 
μου, νὰ περιγράφω μετ’ ἔρωτος τὴν φύσιν καὶ νὰ ζωγραφῶ μετὰ στοργῆς τὰ 
γνήσια ἑλληνικὰ ἔθη. Ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά 
μου, κοληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν οὐ μή σου μνησθῶ…»

 Ο Κωστής Παλαμάς συμπυκνώνει γλαφυρά τις κύριες παπαδιαμαντικές 
διαστάσεις. «Ο Παπαδιαμάντης», γράφει, «είναι μεγάλος ζωγράφος των 
ταπεινών. Ο ιστορητής των θαλασσινών ειδυλλίων, ο απέριττος και ασχη-
μάτιστος και ελκυστικός κι’ ευκολοδιάβαστος και ξεχωριστός ακόμα κι’ από 
την αδιαφορία του προς το τεχνικό, το ξετύλιγμα των ιστοριών του, 
προς ό,τι ονομάζεται συμμετρία και σύνθεση. Απαλός και αφρόντιστος 
αυτοσπουδαστής, που τραγουδά πιο πολύ και που δημοσιογραφεί, παρά που 
χτίζει και που καλλιτεχνεί τις ιστορίες του».

Ο Παπαδιαμάντης αντιμετώπισε μια σειρά από αδυσώπητους εχθρούς, 
απ’ την άλλη, οι πιο θερμοί υποστηρικτές του, προβαίνουν καμμιά φορά σε 
εκδηλώσεις λατρείας, που δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν σαν καρπός μιας 
νηφάλιας και υπεύθυνης σκέψης.

9. Ο Παπαδιαμάντης, φτωχοντυμένος κι’ ατημέλητος, με τη συνείδηση 
ενός αναχωρητή, τραβηγμένος στις παρυφές της κοσμικής ζωής, στέκει 
ολότελα αδιάφορος στο θέμα της περιβολής και προβολής του και βιώνει 
«τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια». Δεν χωράει καμμιά 
αμφιβολία πως αιτία της φτωχής περιβολής του είναι η αφόρητη φτώχεια 
του. Τη μειονεξία, όμως, της εξωτερικής περιβολής του ο Παπαδιαμάντης την 
αντισήκωσε με τον κόσμο και τον διάκοσμο της ψυχής του, ξεστρατίζοντας 
στον ένα και μοναχοβάδιστο δρόμο. Κι’ όμως, παιανίζει γι’ αυτόν η σικελιανή 
μούσα, «με πρόσωπο στο στήθος του χωμένο…». Σ’ αυτή τη φυσιογνωμική 
στάση τον είδαν φωτογράφοι, ζωγράφοι, χαράκτες και γλύπτες. Είναι το 
απαρτισμένο και ζωντανό στιγμιότυπο για το συμβολισμό της εγκαρτέρησης 
και της ταπεινοφροσύνης. Ο Παπαδιαμάντης αυτοβυθίζεται στον αβυθο-
μέτρητο χώρο της ψυχής του, εκεί που βρίσκονται θησαυρισμένες οι μνήμες, η 
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πίστη του και τα ιδανικά του. 

Να γιατί ένας άλλος ομοτεχνός του, ο Άγγελος Σικελιανός, μ’ έναν 
ευστόχαστο εικονικό συμβολισμό του, αδυνατώντας να βρει πρωτότυπο 
λεκτικό σχήμα, για να εξεικονίσει την πόλωση των υπαρξιακών στοιχείων, 
που συνθέτουν την προσωπικότητα του Παπαδιαμάντη, προτιμά να δανειστεί 
στίχους από την εκκλησιαστική υμνογραφία και πιο συγκεκριμένα από το 
γνωστό απολυτίκιο του Αγίου Νικολάου, «τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ 
τὰ πλούσια…». Ήθελε μ’ αυτό το φιλολογικό δάνειο να μας μεταφέρει με 
άμεσο τροπο στο χριστιανικό κλίμα, που μέσα του ζει, κινείται, στοχάζεται και 
δημιουργεί ο Παπαδιαμάντης. Και, ίσως, δεν υπάρχει παραστατικότερη και 
πιο θαυμαστή στη λιτότητά της στιχερή, ερμηνευτική διαπίστωση απ’ αυτή.

Ο Παπαδιαμάντης «πλαστούργησε τους ήρωες των διηγημάτων του 
απ’ το πιο ταπεινό στην κοινωνική προβολή του, ανθρώπινο υλικό. Γυναικού-
λες και γριούλες, σκυμμένες απ’ το βάρος μιας φτωχής και στερημένης ζωής, 
που απ’ τα μικρά τους ακόμα χρόνια είχαν κλειστές τις προσβάσεις της 
ευζωίας και καλοπέρασης. Τσοπάνηδες με τραχειά σκέψη και αίσθηση ζωής, 
κάτι σαν πρινόριζες, που έρπουν στις σκιαθίτικες πλαγιές και στα λιθόσπαρτα 
μέρη της. Τσοπανόπουλα, πιστά έκτυπα του περίγυρού τους. Λευίτες, 
εφημεριακούς παπάδες ή καλόγερους, με λειψή ή ανύπαρκτη θεολογική 
γνώση, αλλά με το χριστιανικό πρωτόπλασμά τους γνήσιο και παραδοσιακά 
συνθεμένο και με ζηλωτική συναίσθηση της ευθύνης και του χρέους απέναντι 
των πιστών. Ναυτικούς ψημένους στη θαλασσάρμη, που συνήθισαν να 
βλέπουν το υγρό στοιχείο σαν έναν πειρασμό, σίγουροι πως αν μπλεχτούν 
στους εναγκαλισμούς του, τους μέλλεται να γευθούν βαθιές γλύκες, αλλ’ ίσως 
και το θάνατο. Ξενητεμένους σε χώρες μακρινές και πρωτάκουστες, χαμένους 
για χρόνια, λησμονημένους απ’ τους πολλούς, μεταστοιχειωμένους στις 
καρδιές των δικών τους σ’ έναν αγλύκαντο καημό, που στέλνουν αναπάντεχα 
κάποτε ένα μήνυμα και ένα φτωχοτσέκ, για να γίνει ο καημός γλυκασμός».

«Ορφανά απ’ τη νηπιακή τους ακόμα ηλικία, που γνώρισαν τον εαυτό 
τους χωρίς τη γονική φτερούγα πάνω απ’ το κεφάλι τους κι’ ένα κοριτσομάνι 
από Σκιαθιτοπούλες, είτε Αμαρυλλίδες των δασωμένων λογγαριών, είτε 
χελιδόνες, που τιτιβίζουν στα λιακωτά και στα στενορρύμια της πολίχνης, 
ανέγνοιαστα και απονήρευτα, ανάγλυφα, σμιλεμένους ανδρικούς και 
γυναικείους τύπους της αθηναϊκής φτωχογειτονιάς και της αττικής υπαίθρου. 
Κάποτε μικρόκαρδους εκμεταλλευτές του ανθρώπινου μόχθου με την 



483ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ο ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

επαρχιώτικη κουτοπονηριά και τη φτωχαλαζονεία τους. Δοκησίσοφους 
γραμματισμένους. Σε συνδυασμό η σκληράδα, η ταπείνωση και η φτώχεια». 

Ατόφια η ανθρώπινη χαρακτηρολογία, όπως τη μορφοποίησαν οι άθλιες 
κοινωνικές συνθήκες της εποχής, που έζησε ο Σκιαθίτης πεζογράφος. Αυτή 
είναι η προσωπογραφία και θεματογραφία που πλαστουργείται συμπαθητικά 
κι’ αριστοτεχνικά μέσα στις σελίδες της παπαδιαμαντικής δημιουργίας.

Η θάλασσα, επίσης, στο έργο του Παπαδιαμάντη δεν είναι μόνο «στοι- 
χείο διακοσμητικό, αλλά μια δυναμική παρουσία. Δεν είναι μόνο σκηνικό 
βάθος, που μέσα του θα πλεχθεί επεισοδιακά μια ιστορία. Το έργο του 
είναι διαποτισμένο από τη θαλασσινή ζωή, όπως τη δημιούργησε ο θαλασ- 
σολάτρης θεατής, ο βασανισμένος ναυτίλος, ο θαλασσοβίωτος άνθρωπος. 
Είναι ο χώρος που δίνει το καθημερινό ψωμί σμιγμένο μ’ αρμύρα,με αγώνα 
και οδύνη, με θλιβερές εμπειρίες και πνιγμούς. Για το θεματικό πλούτο του 
σκιαθίτη πεζογράφου η θαλασσινή ζωή είναι πάντοτε η ανεξάντλητη πηγή 
των εμπνεύσεών του. Η θάλασσα αποπνευματώνεται σ’ ένα βαθύτατο 
αγάπημα του Σκιαθίτη νοσταλγού. Είναι η δεύτερη βαθμίδα στην κλιμάκωση 
των αξιών του, μα πάνω απ’ όλα, κατάκορφα στην ιερή κλίμακα της ψυχής 
του, αναβαθμική κορωνίδα της κοσμοθεωρίας του, αστράφτει η χριστιανική 
πίστη, χώρος περιεκτικός του παντός, βιοτικό και μεταφυσικό του 
αγάπημα».

Για τον Παπαδιαμάντη δεν υπάρχει τίποτε άλλο, εκτός από τον Θεό, 
κρατάρχη του σύμπαντος, βιοτική μας ελπίδα, μεταθανάτια προσδοκία, 
έλξη στην αιωνιότητα. Η θρησκευτικότητά του δε χάνεται σε αποδείξεις και 
ενδείξεις για την ύπαρξη του Θεού. Βλέπει τον Θεό μέσα απ’ τον μυστηριακό 
χώρο και την κατάνυξη της Ορθόδοξης ανατολικής πίστης και μάλιστα του 
ασκητισμού. Η χριστιανική πίστη θα αποτελέσει το ασάλευτο υπόβαθρο και 
το αέτωμα της δημιουργίας του. 

Σωστά διατύπωσαν κάποιοι κριτικοί, πως ο Χριστιανισμός του Παπα-
διαμάντη είναι «βυζαντινόφερτος στην καταγωγή του κι’ ελληνολαϊκός 
στην υφή του». 

Απορούμε, αλλά και θαυμάζουμε διότι ο Παπαδιαμάντης, μ’ όλη τη 
έξοχη θεολογική του κατάρτιση, θέλησε και μπόρεσε να μείνει ένας απλός 
Ορθόδοξος Χριστιανός. 
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Ο Παπαδιαμάντης δε χρειάζεται απολογητές για το έργο του. Αυτό 
το ξέρουν όσοι διάβασαν και μελέτησαν τα παπαδιαμαντικά διηγήματα 
στα σχολικά βιβλία. Το έργο του χρειάζεται ικανό και ψυχωμένο δάσκαλο. 
Και εξάλλου ο Ελύτης είπε, «όπου κι αν μας βρίσκει το κακό και ο νους 
μας θολώνει, να μνημονεύουμε Διονύσιο Σολωμό και Αλέξανδρο Παπα- 
διαμάντη». 

Στις μέρες μας το εορταστικό διήγημα με την παγκοσμιοποίηση της 
λογοτεχνίας, βρίσκεται σε κάμψη. Αν αποκτά, όμως, αμιγή ελληνικό χαρα-
κτήρα, αυτό το οφείλει, κυρίως, στους δύο Σκιαθίτες εξαδέλφους, τον 
Μωραϊτίδη και τον, κατά πέντε χρόνους μικρότερό του, Παπαδιαμάντη. Και 
οι δύο εξακολουθούν μέχρι τέλους του βίου τους να γράφουν διηγήματα και 
μάλιστα εορταστικά. Ο Μωραϊτίδης μόλις είκοσι οκτώ, ενώ του Παπαδιαμάντη 
τα μέχρι σήμερον ευρεθέντα φτάνουν τα 169. Και για τους δύο Σκιαθίτες, το 
εορταστικό διήγημα λειτουργεί ως καταλύτης και φέρνει την αλλαγή της 
συγγραφικής τους πορείας. Αρχικά και οι δύο γράφουν ποιήματα, ιστορικά 
δράματα και μυθιστορήματα με ρομαντική πνοή, και δεν διανοούνται να 
εκμεταλλευτούν το πλουτοφόρο κοίτασμα των αναμνήσεών τους. Ωστόσο, 
η συναισθηματική φόρτιση των ημερών, απαιτεί μια περισσότερο προσωπική 
γραφή. Την πρώτη δεκαετία, 1887-1896, ο Παπαδιαμάντης εμφανίζεται 
ιδιαίτερα συνεπής. Δημοσιεύει ανελλιπώς εορταστικά διηγήματα, τα Χρι-
στούγεννα, την Πρωτοχρονιά, το Πάσχα, κάποτε και τα Φώτα και τις 
Απόκριες. 

Ο μεταφραστής Παπαδιαμάντης για τους μεταπολεμικούς -και πολλούς 
προπολεμικούς- ήταν μία φήμη. Άρχισε να λαβαίνει υπόσταση στην 
τελευταία δεκαετία του αιώνα μας. Πρώτα με τον «Ταρταρίνο της 
Ταρασκώνης» του Ντωντέ, ύστερα με τη μνημειώδη έκδοση του διηγήματος 
«Έγκλημα και Τιμωρία» του Ντοστογιέφσκι. Ακολούθησαν ακόμη πέντε 
τόμοι μεταφράσεων. Ο Μωραϊτίδης, ο Νιρβάνας, ο Βλαχογιάννης και άλλοι 
ιστορούν το μεταφραστικό του μεροκάματο. Ο Νιρβάνας γράφει: «Τον 
είδα σκυμμένον ώρας ολοκλήρους εις γραφεία εφημερίδων να μεταφράζει 
άρθρα, μυθιστορήματα, ειδήσεις, τηλεγραφήματα, χαμένον πάντα πίσω 
από ένα βουνό αγγλικών εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων. Ήτο χλωμός και 
κακόρεκτος και δύστροπος κάποτε, υποφέρων από το στομάχι του». Ο ίδιος 
ο Παπαδιαμάντης γράφει στον Βλαχογιάννη, όταν μεταφράζει την «Ιστορία 
της Ελληνικής Επναστάσεως» του Γόρδωνος: «Ο λιχανός της δεξιάς μου έχει 
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δαρμούς και πόνους και τα άλλα δύο δάχτυλα πάσχουσιν σκλήρυνσιν του 
δέρματος. Η μέση μου πονεί». Και λίγους μήνες αργότερα: «Εγώ εκόλλησα εδώ 
εν δυστυχία», αλλά εξακολουθεί να μεταφράζει «προς βιοπορισμόν βέβαια» 
(δικά του λόγια). Αλλά σε τι σπουδαία ελληνικά γυρίστηκαν από τα δαρμένα 
και σκληρυμένα δάκτυλά του αγγλικά και γαλλικά άρθρα και διηγήματα και 
μυθυστορήματα! Κακόρεκτος και με χαλασμένο στομάχι, αλλά καθόλου δε 
φαίνεται αυτή η βαριά θητεία – ειλωτία καλύτερα – στις μεταφράσεις».

Πιάνει ασήμι και συχνά το μεταποιεί σε χρυσάφι. Είχε δίκιο ο Καλλίνσκης, 
που έβρισκε ότι η μετάφραση του έργου «Ποῦ ὑπάγεις Κύριε» είναι καλύτερη 
από το πρωτότυπο «Quo vadis Domine» κι’ ας μη είχε μεταφράσει ο 
Παπαδιαμάντης το έργο κατ’ ευθείαν από την πολωνική. 

Το μεταφραστικό του έργο είναι τεράστιο και κατά μέγα μέρος θαμμένο. 
Έχει αρχίσει η ανασκαφή, αλλά είμαστε ακόμη στα εύκολα, στον κατάλογο 
του Γ. Κ. Κατσίμπαλη. Πρέπει να πάμε βαθύτερα να βρούμε αρχαίες 
εφημερίδες, να διαβάσουμε αράδα-αράδα χιλιάδες σελίδες, να βεβαιωθούμε 
τί από τον μακρό κατάλογο του Γ. Βαλέτα είναι παπαδιαμαντικό και ύστερα 
να το εκδώσουμε «προς απόλαυσίν μας», - πάλι δικά του είναι τα λόγια αυτά - 
και για την αγάπη του ασαββάτιαστου μεταφραστή. 

Ο Παπαδιαμάντης, που «χάριν φιλίας άφησε το Νιρβάνα να τον φωτο-
γραφίσει στη Δεξαμενή, ζητώντας του όμως να κάνει γρήγορα, λέγοντάς του 
στα γαλλικά να μην προκαλούν την περιέργεια του κοινού, αυτός, που την 
ώρα της επίσημης εκδήλωσης για την εικοσαπενταετία της συγγραφικής του 
δράσης έμεινε στο μπακάλικο του Μπούκη, όταν η γυναίκα του μπακάλη 
του υπενθύμισε ότι εκείνη την ώρα έπρεπε να βρίσκεται στον «Παρνασσό». 
Αυτός, τον οποίο πέρασαν για ζητιάνο τόσο ο Ανδρέας Συγγρός στο δρόμο  
όσο και ο Σταμάτης Σταματίου, αρθρογράφος της τότε Ακροπόλεως, στα 
γραφεία της εφημερίδας∙ ο άνθρωπος αυτός δεν πέρασε απαρατήρητος ούτε 
από τους συγχρόνους του ούτε από τους μετέπειτα.

Οι πιο πολλοί ομότεχνοί του, γοητευμένοι από τη φιγούρα του, είδαν το 
έργο του μέσα από την εικόνα του. «Ο κ. Παπαδιαμάντης, ο εκ της νήσου 
Σκιάθου συγγραφεύς, ο ιδιόρρυθμος, ο εκκεντρικός, ο Μποέμ, ο Μένιππος 
φιλόσοφος, ο άνθρωπος των καπηλειών και των τρωγλών, ο θαυμάσιος τύπος, 
ο ειλικρινής χαρακτήρ, ο περιφερόμενος συχνάκις ανά τας αθηναϊκάς οδούς με 
το τετριμμένον και ξεθωριασμένον επανωφόριον, με τα διπλά καταρρακωμένα 
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πανταλόνια, με την ράβδον παραμάσχαλα και την χείρα αιωνίως επί του 
στήθους…», γράφει ο Δ. Χατζόπουλος. Κι’ ο Κώστας Βάρναλης ολοκληρώνει 
το πορτρέτο του και δίνει το μέγεθος της λογοτεχνικής του αξίας αντιθετικά 
προς την εμφάνιση και τη βιοτή του, «Τέσσερα χρόνια ζήσαμε δίπλα 
στο μεγαλύτερο Έλληνα διηγηματογράφο και κατά την παραδοξολογία 
του Μαλακάση, δίπλα στον μεγαλύτερο Έλληνα ποιητή, τον Αλέξανδρο 
Παπαδιαμάντη. Φτωχοντυμένος και συμμαζεμένος, με τα γένια του και την 
ανθρωποφοβία του, σύχναζε στο καφενείο του Μπαρμπαγιάννη. Μακριά από 
όλους τους πελάτες, απομονωμένος σταύρωνε τα χέρια του, έγερνε δίπλα το 
ιερατικό του κεφάλι και βυθιζότανε στα δημιουργικά του ονειροπολήματα, 
στην πραγματική του ζωή».

Κι’ ο Παλαμάς γράφει: «Δεν θυμούμαι αλλού να απάντησα τεχνίτη σαν 
αυτόν, που όχι μόνον να μη έχει της τέχνης του την αυταρέσκειαν, αλλά να 
κοιτάζει πώς να κρύψει κάθε τεχνίτη πόζα και κάθε σκέψη, σαν ματαιότητα. 
Η τέχνη του είναι, να μη δείχνει καμιά τέχνη, όχι μόνο στα λόγια του, αλλά 
και στη σύνθεση πολλές φορές των έργων του».

Άλλοι, όπως ο Γεράσιμος Βώκος, ο Ιωάννης Δαμβέργης, ο Ι. Θ. Τσώκλης, 
τον ακολουθούν μέχρι τον Άγιο Ελισσαίο και τον παρακολουθούν να ψάλλει 
στην αγρυπνία.

Ο όγκος των δημοσιευμάτων γύρω από τον Παπαδιαμάντη είναι 
τεράστιος. Παραμένει, όμως, δυστυχώς, αβιβλιογράφητος. Ο Παπαδιαμάντης 
είναι ο «ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» και εορτάζεται τρεις 
φορές το χρόνο: την Πρωτοχρονιά, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Οι 
δρόμοι προσέγγισής του πολλοί. Ο Ελύτης ονομάτισε το ζητούμενο καλύτερα 
από όλους: «Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ». 

Το έργο του Παπαδιαμάντη αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για 
μελετητές αλλά και για αναγνώστες. Είναι ένας στίβος, στον οποίο 
μετριέται η αναγνωστική και κριτική μας επάρκεια αλλά και η πνευματική 
μας ευαισθησία. Και χθες και σήμερα και πάντα, ο μαγευτικός και μαγικός 
Σκιαθίτης, το «σκοτεινό τρυγόνι» των γραμμάτων μας δεν κρίνεται αλλά 
κρίνει περί ζωής και θανάτου. 

Στις τελευταίες μέρες του 1910, ο Παπαδιαμάντης λίγο πριν μεταβεί στην 
«πέρα πατρίδα» από την κλίνη της αρρώστιας, απηύθυνε λόγια παρηγοριάς 
στις αδελφές του, που θα έμεναν χωρίς βοηθό και προστάτη: «Τώρα που 
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θα φύγω εγώ, έχω καλούς φίλους και με αγαπούν και θα με ενθυμούνται 
και τα βιβλία μου θα τυπώσουν και λεπτά θα σας δώσουν». Τα λόγια αυτά 
επαληθεύτηκαν, ως προφητικά. Ο ίδιος όσο ζούσε, δεν κράτησε στα χέρια του 
δικό του βιβλίο. 

Το πολύτιμο αρχείο του, κλεισμένο σε ένα κιβώτιο, το μετέφερε ο ίδιος 
στη Σκιάθο, όταν μετακόμισε εκεί οριστικά το 1908 και με το θάνατό του η 
περιπέτεια των γραπτών του μόλις άρχισε. Οι φτωχές αδελφές του πωλούσαν 
ή παραχωρούσαν κομμάτια του αρχείου σε όποιον ενδιαφερόταν, έστω και 
λίγο γι’ αυτές. Για το σκόρπισμα των χειρογράφων του αρχείου, ο Γ. Βαλέτας 
χρησιμοποιεί τον όρο «χαλασμός». Την επαύριον του θανάτου του, με 
πρωτοβουλία του φίλου του Γιάννη Βλαχογιάννη, τα δικαιώματα εκδόσεως 
πουλήθηκαν από τις αδελφές του Παπαδιαμάντη στον Εκδοτικό Οίκο Γ. 
Φέξη. 

Πέρασαν 108 χρόνια από τότε που «ο λευκοφόρος την διάνοιαν» 
Σκιαθίτης κοιμήθηκε, αλλά η λήθη δεν τον σκέπασε. Οι αλλεπάλληλες 
εκδόσεις των έργων του, ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος της βιβλιογραφίας 
του και όλες οι αναζητήσεις και προβληματισμοί των ειδικών μελετητών, 
μαρτυρούν ότι το άστρο του είναι ανέσπερο και η μαρμαρυγή του 
μελαγχολικού και μυστηριώδους φωτός του στις μέρες μας κάθε άλλο παρά 
λιγόστεψε. 

Έλεγε για τον Παπαδιαμάντη ο Νομάρχης της Σκιάθου, με τη μεσο-
λογγίτικη προφορά του και αφέλεια: «Μωρ’ είναι μεγάλος άνθρωπος λέω! 
Τούτος είναι που του έκαμε η πριγκίπισσα Μαρία στον Παρνασσό τη γιορτή; 
Πήγε ο Διάδοχος, πήγαν οι πρίγκιπες και το άνθος της Αθήνας. Μωρ’ είναι 
μεγάλος άνθρωπος! Κι’ έτσι να ’ναι ντυμένος! Να μη βαστάει τη θέση του! 
Όλοι οι επίσημοι τον θαύμαζαν, όλοι τον αγαπούσαν, τον τιμούσαν, τον 
περιποιούνταν μα… δε βαστούσε τη θέση του ο ευλογημένος! Ποτέ δεν πήγε 
με τους καλούς του τόπου τούτου, με το δήμαρχο, με τον ειρηνοδίκη, με τον 
τελώνη, ποτέ! Όλο με ψαλτάδες, με καντηλανάφτες, με ναυτικούς και στις 
ταβέρνες. Ά, δεν κάνει καλά, δεν κάνει καλά επέμενε ο νομάρχης. Εγώ θα του 
το ειπώ ένας μεγάλος άνθρωπος...».

Το έργο του Παπαδιαμάντη είναι κυριολεκτικά κατακλυσμένο από τη 
Σκιάθο από την τοπική και την ανθρώπινη ουσία και παρουσία της. Ο ίδιος 
έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του, απόδημος βιοπαλαιστής στην 
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Αθήνα και στις φτωχογειτονιές της. Η θύμησή του, ωστόσο, φτερούγιζε 
διαρκώς και επίμονα πάνω από τις στέγες και τις καμινάδες με τον 
«αποθρώσκοντα καπνόν της πολίχνης και μετεωριζόταν ρεμβατικά πάνω από 
τας χλοεράς και ευανθείς κοιλάδας της».

Το έργο του κοσμοκαλόγερου είναι ένας «πολυκέντητος μνημονικός 
καμβάς». Μια μνήμη διάφανη και εξαγνισμένη, που κατασταλάζει, σχεδόν 
πάντοτε σε μια ψαλτική υπόκρουση με μακρόσυρτους ρυθμούς. 

  Το έργο του, σίγουρα, νίκησε τον χρόνο κι’ οι δεκαετίες που κύλισαν, 
αντί να ξεθωριάσουν, αντίθετα έκαναν το έργο του πιο στιλπνό και φεγγερό. 
Ανέβασαν τη δημιουργία του στην αξία μιας νεοελληνικής κλασικότητας. 
Δίκαια ο Παπαδιαμάντης χαρακτηρίσθηκε ως εθνικός συγγραφέας και 
μάλιστα ο πρώτος.

Πλησιάζοντας τον Παπαδιαμάντη, ποτέ δεν θα φύγεις με τα χέρια κενά. 
Μοιάζει μ’ έναν παππού, που πάντα κάτι κρύβουν οι κόρφοι του. Οι σελίδες 
του θυμίζουν φουσκωμένους κόλπους της Θείας- Αχτίτσας, της θαυμάσιας 
σταχομαζώχτρας, στο ομώνυμο διήγημα. 

Αξίζει να πλησιάσουμε τον Παπαδιαμάντη για μια ουσιαστικότερη συμ-
μετοχή στην πνευματική του πανδαισία. Το πνευματικό τραπέζι, που ετοίμασε 
για τις επερχόμενες γενιές, αυτός ο φτωχότατος Σκιαθίτης, είναι πλούσια 
στρωμένο. Ήθελε, όμως, πάντα τους συνδαιτυμόνες του διαλεχτούς. Γιατί, 
σαν έπινε, σαν έγραφε και σιγοτραγουδούσε, δεν ξεφάντωνε, ιερουργούσε. 
«Ο κάθε στοχασμός του, ασμάτων άσμα, στον κόσμο το δικό του κόσμος το 
κάθε πλάσμα» θα παιανίσει γι’ αυτόν ο Μιλτ. Μαλακάσης. 

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «ο αμετακίνητα πρωτοκάθεδρος της 
νεοελληνικής μας λογοτεχνίας, το χειμαζόμενον πτηνόν, το «σκοτεινό 
τρυγόνι», «παρ’ όλα τα ανεμοβρόχια που έδειραν το βίο και το έργο του, δεν 
έπαψε να είναι το πιο παρηγορητικό θαλασσινό μας πουλί. Και τώρα, μια για 
πάντα, έξω από το χειμώνα και μέσα στην άνοιξη που λαχταρούσε, μινυρίζει 
αηδόνι της Λαμπρής». 

Το έργο του κεφάλαιο πνευματικό ανεκτίμητο, θα αποτελεί για κάθε 
αναγνώστη του πνευματικό καταπίστευμα και πηγή ευφροσύνης.



ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
    Ὀφειλὴ εἰς τὸν Ἀλέξανδρον Παπαδιαμάντη

a
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ

Γλωσσάριον
διὰ τὸ ἀκολουθοῦν κείμενον

αἱμασιά : δόμη, πεζούλα        
ἀκαρής - ἐν ἀκαρεῖ : σὲ ἐλάχιστο χρόνο, ἀμέσως
ἀλλόθρους : ἀλλόγλωσσος, ξενόγλωσσος
ἀναδενδράς : κληματαριά
ἀνάντης : ἀνηφορικός
ἀνέχω : ὑψώνομαι
ἀπορρῶγες : ἀπότομοι, κρημνώδεις
ἀρόσιμος : καλλιεργήσιμος
βαυκαλίζω : νανουρίζω, προκαλῶ εὐχαρίστηση
βότρυς : τσαμπί
γεγωνότερον : πιὸ δυνατά
γεγωνυία : δυνατή
ἔπηλυς : ξένος, ἀλλοδαπός
ἐτήκετο : ἔλυωνε, διελύετο
εὐάριθμοι : λιγοστοί
ἡμεδαπός : ἐγχώριος, ντόπιος
θρυαλλίς : φιτίλι
κατανύττω : συγκινῶ βαθιά
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κλαγγή : θορυβώδης ἦχος
κλιτύς : βουνοπλαγιά, κατωφέρεια
λιγυρός : μελωδικός
ὀζώδης : ὁ ἔχων ἐξογκώματα, ρόζους
ὀθνεῖος : ξένος, ἀλλογενής
πλησιφαής : ὁλόφωτος
ροιά : ροδιά
σηρικός : μεταξένιος
σικυών : λαχανόκηπος, μποστάνι
ὑπαμοιβή - ἐξ ὑπαμοιβῆς : ἐναλλάξ
χθαμαλός : χαμηλός
χιβάς : ἡ κόγχη τοῦ ἱεροῦ

Ὁ ἱερεὺς εἶχε μόλις βάλει εὐλογητόν, ὅτε ὁμὰς ἐκδρομέων προσκυνητῶν 
εἰσῆλθεν εἰς τὸν ναΐσκον, ὅπου ἤδη εὑρίσκοντο εἰς τὰ στασίδια τρεῖς ἢ 
τέσσαρες γυναῖκες, μὲ τὰς κεφαλὰς κεκαλυμμένας μὲ μανδήλας. Ἦτο 
ὁ ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ, ὅστις, ὡς γνωστόν, τιμᾶται 
τὴν δευτέραν τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου. Εὐθὺς μετὰ τὸν εὐλογητόν ἤρξατο 
ἀναγιγνωσκόμενος ἀπὸ τοῦ στασιδίου τοῦ δεξιοῦ χοροῦ ὁ Προοιμιακός 
ψαλμός:  Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. Κύριε ὁ Θεός μου, ἐμαγαλύνθης 
σφόδρα. Ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω, ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς 
ἱμάτιον...

Αἴφνης, ὁ ἱερεὺς προέκυψεν ἐκ τῆς θύρας τοῦ ἱεροῦ βήματος, προσβλέπων 
μετ᾿ ἐκπλήξεως καὶ περιεργείας πρὸς τὸν ἄγνωστον ἀναγνώστην, τοῦ ὁποίου 
ἡ ὀθνεία λαλιὰ ἐξένισε δυσαρέστως τὰ ὦτά του. Ἡ ἐμφάνισις τοῦ ἱερέως 
ἦτο εὐάρεστος. Εἶχεν εὔγραμμον πρόσωπον καὶ κανονικοὺς χαρακτῆρας, 
ἐνῶ πυκνότατον λευκάζον γένειον ἐσκέπαζε τὰς γνάθους του, ἡ κόμη του 
δέ, λευκή, ἄφθονος καὶ ἀγρία, ἐσκίαζε ἐν μέρει τὸ μέτωπόν του.  Τὸ χρῶμα 
τοῦ προσώπου του ἦτο ἡλιοκαὲς ἢ φύσει μελαψόν - μᾶλλον συνέβαινε τὸ 
δεύτερον.

Στρέψας τὸ βλέμμα πρὸς τὴν νεαρὰν μοναχήν, ἥτις κατεῖχε τὸν 
καταντικρὺ ἀριστερὸν χορόν, ὠφθαλμοβόλησεν αὐτὴν ἐρωτηματικῶς διὰ τὸ 
συμβαῖνον παράδοξον. Ἡ  μοναχὴ τῷ ἔκαμε νεῦμα καθησυχαστικόν. Ὁ ἱερεύς, 
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ὅστις ἐξετέλει χρέη ἐφημερίου ἐν τῇ γυναικείᾳ μονῇ τῆς ἁγίας Θέκλης εἰς τὴν 
πολίχνην Μααλούλα τῆς ἐν τῇ ἀνατολῇ κειμένης χώρας τῆς Συρίας, ἐταμίευσε 
τὴν δυσαρέσκειάν του ἐν ἑαυτῷ καὶ κατεδέχθη, καίτοι ἄκων, τὴν ἀνάγνωσιν 
τοῦ Ψαλμοῦ ὑπὸ τοῦ ἀγνώστου, καὶ ἀπεσύρθη εἰς τὸ ἱερὸν βῆμα.

Δὲν κατέστη γνωστὸν πῶς ὁ πεντηκοντούτης τὴν ἡλικίαν ἀναγνώστης, 
μέλος ἐκδρομικῆς ὁμάδος, προερχομένης ἐκ τῆς πλησιοχώρου χριστιανικῆς 
νήσου Κύπρου, εἶχεν ἐν ἀκαρεῖ συμφωνήσει μετὰ τῆς νεαρᾶς ἀραβίδος 
μοναχῆς νὰ ἀναγνώσῃ ἑλληνιστὶ τὸν Προοιμιακόν. Χρέη ἀναγνώστου ἐξε-
τέλει καὶ εἰς τὴν πατρίδα του, εἰς τὸν ἐνοριακὸν ναὸν τοῦ ἁγίου Νικολάου, 
ὅπου ἐκκλησιάζετο τακτικῶς, καὶ εἶχε γίνει ὁπωσοῦν καλὸς διαβαστὴς εἰς τὰς 
ἱερὰς ἀκολουθίας.

Τὴν στιγμήν, καθ᾿ ἣν ὁ ἄραψ ἱερεὺς προέκυψεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ βήματος, 
διὰ νὰ τῷ ρίψῃ βλέμμα περιεργείας καὶ δυσαρεσκείας, ὁ ἀπροσδόκητος 
ἀναγνώστης ἐδίστασεν ἐπ᾿ ὀλίγον καὶ ἀνέστειλε τὴν ἀνάγνωσιν, ἐνθαρ-
ρυντικὸν ὅμως μειδίαμα καὶ νεῦμα τῆς ἔναντι αὐτοῦ μοναχῆς ἀνεπτέρωσε τὴν 
φωνήν του καὶ ἐσυνέχισεν ἀναγιγνώσκων γεγωνότερον.  Ἐν δὲ τῇ προόδῳ 
τῆς ἀναγνώσεως εὕρισκε μὲ αὐτὴν καλὴν διασκέδασιν καὶ ἀπήγγελλεν ὁλοὲν 
καὶ μὲ στομφωτέραν φωνὴν τοὺς στίχους τοῦ Ψαλμοῦ:  Ὄρη τὰ ὑψηλὰ τοῖς 
ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ τοῖς λαγωοῖς...

Ἡ νεαρὰ μοναχὴ ἦτο λεπτοφυής, σχεδὸν διαφανής, καὶ λευκοτάτη, 
εἶχε μέλανας μεγάλους ὀφθαλμοὺς καὶ λίαν συμπαθῆ τὴν ἔκφρασιν. Ἐφόρει 
μέλαιναν μοναχικὴν ἐσθῆτα, κομβωμένην αὐστηρῶς περὶ τὸν τράχηλον 
καὶ πτερνοπατημένα σανδάλια. Ὅτε, μετ᾿ ὀλίγον, ἔψαλε τὰ Στιχηρὰ καὶ τὰ 
Ἀπόστιχα τοῦ ἑσπερινοῦ, διὰ τῆς λιγυρᾶς φωνῆς της ἐβαυκάλιζε τὸ εὐάριθμον 
ἐκκλησίασμα, ἀποτελούμενον ἔκ τινων ἀραβίδων γυναικῶν τῆς πολίχνης, 
μετά τινων κορασίδων, καὶ ἐκ μικροῦ ἀριθμοῦ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν τῆς 
ἐκδρομικῆς ὁμάδος.  Μετὰ τῆς νεαρᾶς μοναχῆς συνέψαλλε καὶ μία παιδίσκη, 
δὲν θὰ ἦτο δωδεκαετής, λεπτή, μελαψή, μὲ ὠοειδὲς πρόσωπον καὶ μεγάλους 
λάμποντας ὀφθαλμούς, συνήθεις εἰς τὰς ἀραβίδας γυναῖκας.

Ἡ ὁμὰς τῶν κυπρίων ἐκδρομέων, ἀποτελουμένη ἐξ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν 
ὡρίμου ὁπωσοῦν ἡλικίας, εἶχεν ἀπὸ πρωΐας ἐκδράμει πρὸς ἀνατολάς, πρὸς 
ἐπίσκεψιν τῆς ἀρχαίας ρωμαϊκῆς πόλεως Παλμύρας, τῆς ὁποίας τὰ μεγαλο-
πρεπῆ ἐρείπια προκαλοῦσι τὸν γενικὸν θαυμασμόν.  Ἐκεῖ διέτριψεν ἐπὶ ὥρας 
περιεργαζομένη τὰ ἐρείπια καὶ τὴν πλησιόχωρον ἐκτενεστάτην ὄασιν ἐξ 
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ἀναριθμήτων φοινίκων.  Ἐπανακάμπτουσα εἰς Δαμασκόν, ἐπεσκέφθη πρῶτον 
τὸ σεπτὸν παρὰ πᾶσιν, χριστιανοῖς καὶ μωαμεθανοῖς, μέγα προσκύνημα τῆς 
Παναγίας Σεϊτνάγια, μονὴν κειμένην ἐπὶ λόφου ὑψηλοῦ εἰς τὸ μέσον ἐκτενοῦς 
πεδιάδος, ἐκεῖθεν δὲ ἐξέκκλινε τῆς ὁδοῦ διὰ νὰ ἐπισκεφθῇ τὴν ἐν Μααλούλᾳ 
ἱερὰν μονὴν τῆς θαυματουργοῦ ἁγίας Θέκλης, ἥτις πρὸ μόλις ἑβδομάδος εἶχε 
πανηγυρίσει τὴν μνήμην τῆς Ἁγίας.  Ἡ μονὴ αὕτη κεῖται εἰς ἱκανὸν ὕψος ἐπὶ 
τῶν ἀνατολικῶν ἀνύδρων καὶ ἀδένδρων κλιτύων τοῦ ὄρους Ἀντιλιβάνου.

Τὸ λεωφορεῖον τῶν ἐκδρομέων, παρακάμψαν τὴν πολίχνην, δι᾿ ἀνάντους 
ὁδοῦ ἀνῆλθε πρῶτον εἰς τὴν κορυφὴν πετρώδους λόφου ἐγγὺς εὑρισκομένου, 
ὅπου ἔκειτο χθαμαλὸς πενιχρὸς ναΐσκος. Πέριξ τοῦ λόφου τούτου καὶ 
ἄλλοι πετρόλοφοι ἀνεῖχον πρὸς τὸν οὐρανόν. Ἅπαντες ἔκειντο ὕπερθεν τῆς 
πολίχνης, ἀπορρῶγες, ἐμποιοῦντες θαυμασμὸν καὶ δέος.  Ἐπ᾿ αὐτῶν οὐδὲ 
πάτημα ἀροσίμου γῆς διεκρίνετο οὐδὲ ἰσχνὴ αἱμασιά τις.  Τὴν αὐτὴν ἀνάντη 
ὁδὸν ἀνήρχοντο ἀσθμαίνοντες καὶ χωρικοί τινες, ποιμένες ἴσως, φέροντες 
ὀζώδεις ράβδους, ὡς βακτηρίας, ἀλλά, ἀναμφιβόλως, καὶ ὡς ρόπαλα, ἐν 
ἀνάγκῃ.

Ἡ συνοδὸς τῆς ὁμάδος  ὡδήγησε τοὺς ἐκδρομεῖς  ἐντὸς τοῦ χθαμαλοῦ  
ναΐσκου, ὅπου ἀνέμενε νεᾶνις, ὡς δεκαπεντούτις. Εἶχε μέτωπον ὠχρόν, ἡ 
δέ μέλαινα μανδήλα, ἥν ἔφερε περὶ τὴν κόμην, δὲν ἠδύνατο ἐντελῶς νὰ 
ἀποκρύψῃ τὴν χρυσόχρουν κόμην της.  Ἡ νεᾶνις, τῇ φροντίδι τῆς συνοδοῦ, 
ἀνέμενε τὴν ὁμάδα τῶν ἐκδρομέων διὰ νὰ τοῖς δώσῃ, διὰ ζώσης, δεῖγμα τῆς 
ἀραμαϊκῆς γλώσσης, τὴν ὁποίαν ὡμίλει ὁ Χριστὸς κατὰ τὴν ἐπίγειον ζωήν 
του, καὶ ἥτις ἐξηκολούθει νὰ ὁμιλῆται εἰς τὴν πολίχνην τῆς Μααλούλα καί 
τινας πλησιοχώρους κώμας.  Σιγῆς γενομένης, ἡ νεᾶνις ἀπήγγειλεν ἀργῶς καὶ 
μετ᾿ ἤθους, ἀραμαϊστί, τὴν Κυριακὴν προσευχήν, οὕτω δ᾿ οἱ ἐκδρομεῖς ἔσχον 
δεῖγμα τῆς γλώσσης δι᾿ ἧς ἐκήρυττεν ὁ Κύριος.

Ἡ κάθοδος πρὸς τὴν μονὴν τῆς ἁγίας Θέκλης ὡρίσθη νὰ γίνῃ πεζῇ, 
λόγῳ τῆς κατωφερείας ἐκ τοῦ λόφου, διὰ νὰ δυνηθῶσιν οἱ ἐκδρομεῖς νὰ 
θαυμάσωσι τὴν στενωπὸν βραχώδη χαράδραν, ἥτις ἦγε πρὸς τὴν μονήν.  
Ἐπρόκειτο περὶ ἀτραποῦ, δρομίσκου, μακρᾶς ὀφιοειδοῦς πετρίνης κοίτης, ἐν 
τῷ μέσῳ δύο ἀποτόμων, λευκαζουσῶν, κλιτύων τοῦ βραχώδους λόφου, ἔνθα 
φωλεύουσι ἀετοὶ καὶ ἱέρακες καὶ ἄλλα θρηνῳδοῦντα ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ.  
Ἡ ὁμὰς κατήρχετο μετὰ προσοχῆς τὸ στενὸν καλδερίμι, τὸν κατήφορον.  Τὸ 
κατωφερὲς ἔδαφος ἦτο δύσβατον καὶ ἐν μέρει ὀλισθηρόν.  Εὐάριθμοι ἰσχνοὶ 
ὑψιερπεῖς θάμνοι διεκρίνοντο ἐπὶ τῶν βραχωδῶν πλαγιῶν, ἐνῶ εἰς τὴν 
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στενὴν λωρίδα τοῦ οὐρανοῦ, ἥτις διεκρίνετο ἄνωθεν τῆς βαθείας καὶ στενῆς 
χαράδρας, ἐπέτων μελανόπτερα μεγάλα ὄρνεα, ὧν οἱ κρωγμοὶ διέσπων 
τὴν γαλήνην τοῦ ἀπογεύματος. Κατὰ τὴν ἔξοδον τῆς φάραγγος πρὸς τὴν 
πολίχνην, μικροὶ σικυῶνες, μὲ κολοκύνθας καὶ ἄλλα λαχανικά, ἐκόσμουν τὰς 
πέριξ ἀγόνους ἐκτάσεις.

Τὸ λυκόφως ἐτήκετο πρὸς δυσμάς, ὄπισθεν τῶν ἀπορρώγων βράχων, ὅτε 
ἡ ὁμὰς τῶν ἐκδρομέων ἐξήρχετο τῆς βραχώδους στενωποῦ καὶ προσήγγιζε 
εἰς τὴν πολίχνην, εἰς τὰ βόρεια κράσπεδα τῆς ὁποίας ἔκειτο ἡ μονὴ τῆς ἁγίας 
Θέκλης.  Τὴν ὥραν ἐκείνην ἠκούσθη ἐξ αὐτῆς χαρμόσυνος κωδώνων κλαγγή, 
ἀγγέλλουσα τὴν ἐπικειμένην ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ. Ἡ σεμνοπρεπὴς 
μονὴ εἶχε μικρὰν τὴν ἔκτασιν, πρᾶγμα ὅπερ ὠφείλετο εἰς τὰς συγκλινούσας 
ἐκεῖ πετρώδεις καθέτους πλαγιὰς τῶν λόφων, ἦτο δέ, κατὰ τὸ πλεῖστον, 
θεμελιωμένη ἐπάνω εἰς ριζιμιαίους βράχους.  Ἐκ τοῦ περικλείστου αὐλείου 
χώρου της ἐξήρχετο βόμβος καὶ θόρυβος προσκυνητῶν, κατὰ τὸ πλεῖστον 
γυναικῶν, συνοδευομένων ὑπὸ μικρῶν κορασίων.

Ἐντὸς τῆς, διὰ στιλπνῶν χαλίκων, πλακοστρώτου αὐλῆς, ἥτις ἀπετέλει 
τὸν βόρειον περίβολον τοῦ ναοῦ, ἰσχνὴ ἀναδενδρὰς ἐκρέμα τοὺς πρὸ πολλοῦ 
ὡρίμους βότρυς της.  Ἀναβάται εἰς τοὺς κλώνους της ἐθορύβουν εὐάριθμοι 
τέττιγες, οἱ τελευταῖοι μᾶλλον τοῦ θέρους, ἀρχομένου ἤδη τοῦ Ὀκτωβρίου 
μηνός.  Εἰς τὸ ἄκρον τῆς αὐλῆς ἔκειτο λιτὸν κηπάριον φυτευτὸν μὲ λεμονέας, 
πορτοκαλέας, ροιὰς καὶ μίαν πελωρίαν εὔσκιον μορέαν, ἥτις ἥπλου τοὺς 
κλῶνας της πρὸς τὸν περίβολον, σκιάζουσα γάστρας ἀνθέων καὶ ἄλλων 
εὐωδῶν φυτῶν, ἐξ ὧν τερπνὴ πνοὴ ἀνεδίδετο κατὰ τὸ γαλήνιον ἐκεῖνο 
δειλινὸν τοῦ ὀψίμου θέρους.  Τὸ ἱερὸν βῆμα τοῦ ναοῦ, μὲ τὴν μικρὰν χιβάδα 
του, προέκυπτεν ἐκ τοῦ βράχου, ἐνῶ εἰς τοὺς πόδας τῆς χιβάδος ἀνέβλυζεν 
ἰσχνὰ μὲν ἀλλὰ δροσερὰ βρύσις, τῆς ὁποίας ἔθελγεν ὁ κελαρυσμὸς καὶ ὁ 
μόρμυρος τοῦ νεροῦ.  Τινὰ τῶν μικρῶν κορασίων ἔπινον ἐξ αὐτοῦ ἢ ἔνιπτον τὰ 
πρόσωπά των, μετὰ πολλοῦ ἐνίοτε θορύβου, ὅν αἱ μητέρες των προσεπάθουν 
εὐσχημόνως νὰ ἀποτρέψωσι.  Ὁ  κώδων τοῦ ναοῦ ἦτο ἀνηρτημένος ἐπὶ 
χθαμαλοῦ πύργου, κωδωνοστασίου.

Ὅ,τι εἶχε βασιλεύσει ὁ ἥλιος καὶ ἡπλοῦτο τὸ λυκόφως, ὅτε ἤρχισεν ὁ 
ἑσπερινός.  Ἐντός, ὁ ναός, ναΰδριον μᾶλλον, εἶχε πενιχρὰν τὴν ἐπίπλωσιν, 
εἰς δὲ τὰ παράθυρα προέβαλλον ἀραιαὶ κιγκλίδες ἐξεχούσης ἐσχάρας 
ἐκ χονδροῦ σιδήρου.  Ἦτο ἀκόμη φῶς τῆς ἡμέρας καὶ αἱ θρυαλλίδες τῶν 
ἀργυρῶν κανδηλίων ἦσαν καταβιβασμέναι, φέγγουσαι μὲ ἀσθενὲς φῶς πρὸ 
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τοῦ σκαλιστοῦ χρυσωμένου τέμπλου, τὸ ὁποῖον ᾐχμαλώτιζε τοὺς ὀφθαλμούς.  
Πρὸ αὐτοῦ ἐκρέματο καὶ κομψὸς πολυέλαιος, πλησίον δὲ τῶν χορῶν ἵσταντο 
μανουάλια ὀρειχάλκινα. Πρὸ τῶν εἰκόνων τῶν ἁγίων, ἐζωγραφισμένων μὲ 
κυανᾶ καὶ πορφυρίζοντα χρώματα, τινὲς τῶν ὁποίων ἐκαλύπτοντο διὰ 
κοκκίνου σηρικοῦ προπετάσματος, ἦσαν ἐκτεθειμέναι ἀγκαλίδες ρόδων καὶ 
δενδρολιβάνων.

Τὸ ναΰδριον, μὲ τὸν λιτόν του διάκοσμον, προὐξένει γαλήνην εἰς τὰς 
ψυχάς, «ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν», ἥτις πάντοτε τὰς κατανύττει. Κατάνυξιν 
ᾐσθάνοντο καὶ ὅσοι ἐκ τῶν ἐκδρομέων εἶχον εἰσέλθει εἰς τὸ ναΰδριον, καίτοι οἱ 
πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν δὲν ἦσαν τακτικοὶ φιλακόλουθοι.  Ἄλλοι, μὴ εἰσελθόντες εἰς 
τὸν ναόν, διέτριβον εἰς τὴν πλακόστρωτον αὐλήν, ἐνῶ ἕτεροι, παραμείναντες 
ἐκτὸς τῆς μονῆς, περιήρχοντο τὴν ὑπαίθριον ἀγορὰν τῆς πολίχνης.  

Ληξάσης τῆς ἑλληνιστὶ ἀναγνώσεως τοῦ Προοιμιακοῦ ψαλμοῦ, ὁ ἱερεὺς 
ἤρξατο ἐκφωνῶν τὰ «Εἰρηνικά», τοῦ ἀπροσδοκήτου ἀναγνώστου μετέχοντος 
κατὰ καιρὸν καὶ εἰς αὐτά, διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τοῦ «Κύριε ἐλέησον». Εἰς 
ἑκάστην ἐπανάληψιν, ὁ ἱερεὺς προέκυπτεν ἐκ τῆς νοτίας πύλης τοῦ ἱεροῦ 
βήματος καὶ ἔρριπτε βλέμμα πρὸς τὸν ἀναγνώστην, βλέμμα δυσαρεσκείας καὶ 
ἀποδοκιμασίας. Παρὰ ταῦτα, πρὸς νέαν ἔκπληξιν καὶ ἐνόχλησιν τοῦ ἱερέως, 
ὁ θρασὺς ἀναγνώστης, ἐπινευούσης καὶ τῆς ἔναντι αὐτοῦ μοναχῆς, ἤρξατο 
ψάλλων τὸ «Κύριε ἐκέκραξα», γεγωνυίᾳ τῇ φωνῇ.  Ὁ ἱερεύς, προκύπτων καὶ 
πάλιν ἐκ τῶν βημοθύρων, ὠφθαλμοβόλησεν ἐκ νέου τὴν νεαρὰν μοναχήν, τὴν 
φορὰν ταύτην οὐχὶ ἀπορητικῶς ἀλλ᾿ ἐπιτιμητικῶς, διότι αὕτη ἐπέτρεψεν εἰς 
τὸν ἔπηλυν ἀναγνώστην, νὰ ἐκτείνῃ περαιτέρω τὴν συμμετοχήν του εἰς τὴν 
ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ.

Ὅτε, ἐξ ὑπαμοιβῆς, ἡ μοναχὴ ἤρξατο ψάλλουσα τὸ «Κατευθυνθήτω», 
 ὁ ἱερεὺς ἐξῆλθε, κατὰ τὴν τάξιν, τοῦ ἱεροῦ βήματος, ἐθυμίασε τὰς εἰκόνας 
πρῶτον, εἶτα τὸν δεξιὸν χορόν, εἶτα τὸν ἀριστερόν, καὶ τελευταῖον τὸ λοιπὸν 
ἐκκλησίασμα.  Οἱ πάντες ὑπέκλινον εἰς τὸ θυμίαμα. Καθ᾿ ὅλην τὴν διάρκειαν 
τοῦ θυμιάματος ὁ ἱερεὺς ἔρριπτεν αὐστηρὰ βλέμματα πρὸς τὸν ἀναγνώστην, 
ὡς νὰ τῷ ἔλεγε ὅτι ἤρκει τὸ μέχρι τοῦδε, καὶ «μὴ παρέκει».

Ἐκ τῶν πραγμάτων, ἐν τούτοις, ἡ περαιτέρω συμμετοχὴ τοῦ ἀναγνώστου 
εἰς τὸν μοναστηριακὸν ἑσπερινόν καθίστατο ἀδύνατος, ἐφ᾿ ὅσον τὸ πρὸ αὐτοῦ 
ἀραβικὸν κείμενον τῶν Στιχηρῶν καὶ Ἀποστίχων τῷ ἦτο πλήρως ἄγνωστον.  
Μετὰ τὸ Δοξαστικὸν καὶ τὸ Θεοτοκίον, ὁ ἱερεύς, εἰσοδεύσας εἰς τὸ κέντρον 
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τοῦ ναοῦ, καὶ στραφεὶς πρὸς τὸ ἱερὸν βῆμα, ἀπήγγειλε τὸ «Σοφία, ὀρθοί» καὶ 
ἔσπευσε νὰ ψάλῃ τὸ «Φῶς ἱλαρόν», προλαμβάνων τὸν ἀναγνώστην, μὴ καὶ 
τοῦτο τολμήσῃ. Τὸ κατανυκτικὸν τροπάριον, ψαλλόμενον ἀραβιστὶ ὑπὸ τοῦ 
ἱερέως, προεκάλεσε βαθεῖαν συγκίνησιν εἰς τὸ ἐκκλησίασμα, ἡμεδαπὸν καὶ 
ὀθνεῖον.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ ἔκλινε πρὸς τὸ τέλος αὐτῆς, ὅτε εἷς 
τῶν ἐκδρομέων εἰσῆλθεν ἐν σπουδῇ εἰς τὸν ναὸν καὶ ὑπέδειξεν εἰς τοὺς 
ὑπολοίπους τῆς ὁμάδος ὅτι ἦτο πλέον καιρὸς ἀναχωρήσεως, τοῦτο δὲ 
ὑπέδειξε εὐσχημόνως καὶ πρὸς τὸν ἀναγνώστην.

Ἐξερχομένων ὅλων ἐκ τοῦ ναϋδρίου, λεπτὸν μειδίαμα εὐφορίας διεκρίνετο 
ἐπὶ τῶν χειλέων τοῦ ἀπροσδοκήτου ἀναγνώστου. Οὐδεὶς ἠδύνατο ὅμως νὰ 
ἀποφανθῇ, ἂν τοῦτο ἦτο ἔκφρασις βαθυτάτης εὐδαιμονίας, διότι τῷ ἐδόθη 
ἡ χάρις νὰ ἀναπέμψῃ ὕμνον πρὸς τὸν Κύριον τοῦ παντὸς εἰς τὴν ἐσχατιὰν 
ταύτην τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ἀνατολῆς ἢ ἂν ἦτο ἔκφρασις ἀφάτου ἱκανοποιήσεως, 
διότι ἠδυνήθη νὰ μεταδώσῃ τὸν ἕλληνα ἐκκλησιαστικὸν λόγον εἰς τὰ ὀθνεῖα 
ὦτα τοῦ ἀλλόθρου ἐκκλησιάσματος.

Εἶχεν ἤδη ἀρχίσει πίπτουσα ἐκ τῶν κορυφῶν τῶν βράχων ἡ νύξ, 
σπείρουσα παντοῦ τὸ βαθὺ καὶ ἄρρητον μυστήριόν της. Κατερχομένων 
δὲ τῶν ἐκδρομέων πρὸς τὴν μικρὰν πλατεῖαν τῆς ἀραβικῆς πολίχνης, 
ὅπου οἱ πραγματευταὶ ἐκάθηντο ἐπὶ θρονίδων πρὸ τῶν ἐμπορευμάτων 
των, φωτιζομένων ὑπὸ ἰσχνῶν λαμπτήρων, ἀνέτελλεν ἤδη πλησιφαὴς καὶ 
μεγαλοπρεπὴς ἡ σελήνη, ἐπαργυροῦσα τοὺς πέριξ ἀπορρῶγας βράχους.



«ΜΕΤΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ» Ἤ ΑΓΙΟΣ; 
a 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ, ΔΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Τά τελευταῖα χρόνια στό διαδίκτυο, σέ ἐπιστημονικά περιοδικά, ἀκόμη 
καί σέ ἐφημερίδες καί στόν περιοδικό τύπο συναντᾶμε, εἶναι ἀλήθεια 
ἀρκετά συχνά, ἄρθρα καί κείμενα πού ἀναφέρονται στήν ἔννοια τοῦ 

«Μετά-ἀνθρώπου» καί παρουσιάζουν τίς προοπτικές της στό μέλλον.

Εὔλογο εἶναι νά διερωτᾶται ὁ μή εἰδικός ἀναγνώστης: Τί σημαίνει ἡ 
λέξη «μετά-ἄνθρωπος»; Ποιά εἶναι ἡ ἀκριβής σημασία της; Ποιές ἀλλαγές θά 
ἐπιφέρει στήν καθημερινότητά μας; Σέ αὐτά τά ἐρωτήματα θά ἐπιχειρήσουμε 
νά ἀπαντήσουμε μέ τό κείμενό μας.

Πρόκειται γία μία περίεργη λέξη πού ἀποτελεῖ νεολογισμό γιά τήν 
ἑλληνική γλῶσσα. Δημιουργήθηκε ὡς προσπάθεια ἀποδόσεως τῶν λέξεων 
posthuman καί transhuman πού, ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια κυκλοφοροῦν 
στόν διεθνῆ χῶρο γιά νά περιγράψουν τόν ἄνθρωπο τῆς σύγχρονης 
ἐποχῆς, ἤ καλύτερα τόν προσδοκώμενο τύπο ἀνθρώπου, πού θά ἀξιοποιεῖ 
σέ μεγάλο βαθμό τίς δυνατότητες πού τοῦ παρέχει ἡ σύγχρονη τεχνολογία 
καί θά συνδυάζει στενά τίς ἔμφυτες ἱκανότητες τοῦ ἀνθρώπου καί τίς νέες 
προοπτικές πού θά τοῦ προσδώσει ἡ χρήση στοιχείων ἀπό τή σύγχρονη 
τεχνολογία. Δηλαδή, γιά νά μιλήσουμε ἁπλᾶ: οἱ κήρυκές του εὐελπιστοῦν 
ὅτι θά εἶναι καί ἄνθρωπος καί μηχανή. Μεταξύ ἄλλων θά ἀξιοποιήσει τίς 
σημαντικές δυνατότητες τῆς ἀναπτύξεως συστημάτων καί προγραμμάτων 
πού θά μποροῦν νά ἀντιλαμβάνονται ἀκόμη καί συναισθηματικές ἀλλαγές 
στή διάθεση τοῦ χρήστη (κάτι πού ἤδη συμβαίνει), καθώς καί τά ὁλοένα 
ἀναπτυσσόμενα προγράμματα τεχνητῆς νοημοσύνης πού ἀποτελοῦν 
στοιχεῖο αἰχμῆς γιά τήν ἐποχή μας, ἀπό τά ὁποῖα πολλοί κλάδοι ἐπιστήμης, 
τεχνολογίας, ἐκπαίδευσης καί βιομηχανίας ἀναμένουν σημαντικά ὀφέλη.

Ἡ ἀπόδοση (δέν μποροῦμε νά ὁμιλήσουμε γιά ἀκριβῆ μετάφραση ἤ πιστή 
μεταφορά στή νέα ἑλληνική γλῶσσα) αὐτῶν τῶν ἀγγλικῆς προελεύσεως 
λέξεων μέ τόν ὅρο «μετάνθρωπος», εἶναι πιθανό νά μήν εἶναι ἡ πλέον 
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κατάλληλη –ὅπως ἐξάλλου συμβαίνει μέ κάθε νεολογισμό– καί τελικά 
νά καθιερωθεῖ καί νά ἐπικρατήσει κάποια ἄλλη. Πρός τό παρόν πάντως 
κυκλοφορεῖ σέ δύο τύπους «μετάνθρωπος» καί «μετά-ἄνθρωπος». Προτιμῶ 
τόν δεύτερο, καθώς ἔχω τήν αἴσθηση ὅτι οἱ δύο αὐτόνομες καί ἑνωμένες 
μεταξύ τους μέ παύλα λέξεις ἀποδίδουν καλύτερα τήν ἔννοια τῆς προσδοκίας, 
αὐτοῦ πού πρόκειται νά ἔρθει στό μέλλον. Ἡ ἔννοια αὐτή δηλώνεται μέ τή 
χρήση τῆς προθέσεως «μετά» (ὁ ἄνθρωπος πού ὑποτίθεται ὅτι ἐξελίσσεται 
μέρα μέ τή μέρα καί ἡ διαδικασία αὐτή θά ὁλοκληρωθεῖ στό μέλλον, 
ἀποτελώντας μετεξέλιξη τοῦ ὑπάρχοντος ἀνθρώπου) καί τήν κλασική ἔννοια 
«ἄνθρωπος» (ὅπως τή γνωρίζουμε ἀπό τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας καί 
τά ἱερά κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἰδιαίτερα ἀπό αὐτά πού ἀναφέρονται στή 
δημιουργία του ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ).

Κάνοντας μία σύντομη ἀναδρομή στόν χῶρο τῆς ἱστορίας τῆς σκέψης 
καί τοῦ πολιτισμοῦ μας, μελετώντας κείμενα καί ἀντιλήψεις ἀπό τήν ἐποχή 
τοῦ μύθου καί ἑξῆς, διαπιστώνουμε ὅτι πάντοτε ὁ ἄνθρωπος ἔπλαθε μέ τόν 
νοῦ του τύπους ἰδανικῶν ὄντων, οἱ ὁποῖοι θά ξεπερνοῦσαν τόν καθημερινό 
ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος μέ τή βοήθειά τους θά νικοῦσε τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς 
καί ἐν τέλει θά κέρδιζε τήν «αἰώνια» ζωή. Γιά νά καταλάβετε τί ἐννοῶ ἀρκεῖ 
νά ἀναφέρω τούς ἡμιθέους καί τούς ἥρωες τῆς ἀρχαιότητας, τόν σοφό τῶν 
στωικῶν, τόν κατέχοντα τήν ἀπόκρυφη γνώση τῶν γνωστικῶν, τόν homo 
universalis τῆς ἀναγέννησης, τόν ὑπεράνθρωπο τοῦ Νίτσε, τόν ἄριο τοῦ 
εἰκοστοῦ αἰῶνα κ.λπ. Ὄντα πού δέν ὑπῆρξαν ποτέ, ἀλλά τούς ἔπλασε ὁ 
ἄνθρωπος στήν προσπάθειά του νά νικήσει τόν θάνατο καί τή φθορά.

Καί βέβαια, εἶναι ἀπολύτως ἀναμενόμενη καί φυσιολογική αὐτή ἡ 
ἀπέλπιδα προσπάθεια καί ἡ μάταιη ἀναζήτηση, καθώς τό μεγαλύτερο καί τό 
μόνο ἀναπόφευκτο πρόβλημα γιά τόν ἄνθρωπο, γιά κάθε ἄνθρωπο, εἶναι ὁ 
θάνατος. Κανένας ἀπό ἐμᾶς δέν θά ξεφύγει ἀπό αὐτόν. Κανένας δέν θά ζήσει 
αἰώνια. Κανένας δέν θά τόν νικήσει μέ τίς δικές του δυνάμεις. Μέ τόν νοῦ 
καί τήν καρδιά του ὁ ἄνθρωπος κάθε ἐποχῆς, κάθε τόπου, συνεχῶς ἀναζητᾶ 
τρόπους νά ἀντιμετωπίσει αὐτό τό ἀνυπέρβλητο, ὅπως φαίνεται, πρόβλημα: μέ 
τή δημιουργία τοῦ ἥρωα, τοῦ σοφοῦ, τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἀποκρυφῆς γνώσης, 
τοῦ πανεπιστήμονα, τοῦ ἀνθρώπου τῆς εὐδαιμονίας, τοῦ ὑπερανθρώπου καί 
πολλῶν ἄλλων.

Στήν ἐποχή μας, ἀφοῦ δοκιμάσαμε ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα πού 
προσπάθησαν νά προωθήσουν τά ἰδεολογήματά τους (π.χ. δημιουργία μίας 
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ξεχωριστῆς ἀρίας φυλῆς, τοῦ ἰσοπεδωμένου ἀπό τήν κρατική κυριαρχία 
ἀνθρώπου τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, τοῦ κυνηγοῦ τοῦ φευγαλέου καί 
καταστροφικοῦ ἀμερικανικοῦ ὀνείρου κ.λπ.) καί ζήσαμε τήν κίβδηλη 
εὐδαιμονία τοῦ καταναλωτισμοῦ (ὁ ὁποῖος ἐπισώρευσε ἀπίστευτα 
προβλήματα) στρεφόμαστε σέ μία ἄλλη διέξοδο. Ἀγωνιζόμαστε νά δημι-
ουργήσουμε τόν ἄνθρωπο τῆς διεπαφῆς (interface), τόν ἄνθρωπο πού 
συνδεδεμένος μέ τόν ὑπολογιστή, καί ἐκμεταλλευόμενος τίς τεράστιες 
δυνατότητες πού αὐτός θά τοῦ ἐξασφαλίσει, ἐλπίζει ὅτι θά μπορέσει νά ἀφήσει 
πίσω του διάφορα προβλήματα πού τόν ταλαιπωροῦν. Ἐλπίζει ὅτι θά νικήσει 
ἐγγενεῖς ἀδυναμίες καί ἐπίκτητες ἀσθένειες, ὅτι θά ἀντιμετωπίσει καλύτερα 
τίς σύγχρονες προκλήσεις κι ὅτι θά καταφέρει νά προσαρμόζεται εὐκολώτερα 
σέ ἀντίξοα καί ἐχθρικά περιβάλλοντα. Προσδοκᾶ νά ξεπερνᾶ μέ δικές του 
παρεμβάσεις προβλήματα πού ὁ ἴδιος δημιουργεῖ μέ τήν ὑπερκατανάλωση καί 
τήν καταστροφή τοῦ κόσμου μας καί, ἐν τέλει, ὅτι θά ἐπιτύχει νά ἀπομονώνει 
εὐκολώτερα καί περισσότερο ἀποτελεσματικά ὅσους ἀντιστέκονται καί δέν 
ἀκολουθοῦν αὐτή τήν πορεία. Ἔτσι, ἡ λογική τοῦ ἀνθρώπου τῆς διεπαφῆς, 
τοῦ ὄντος πού θά εἶναι συνδυασμός ἀνθρώπου καί τεχνολογίας θά ἐπιβληθεῖ 
εὐρέως καί θά ἀλλάξει τή δομή τοῦ πλάσματος τοῦ Θεοῦ.

Πολλά εἶναι τά προβλήματα πού συνοδεύουν αὐτή τήν ἐπιδίωξη. Ἀνά-
μεσά τους, ἀναμφίβολα, κυριαρχεῖ τό ἐρώτημα ἐάν αὐτός ὁ ἄνθρωπος, ὁ 
«μετά-ἄνθρωπος», θά κρύβει μέσα του ἀνθρώπινα στοιχεῖα ἤ ἐάν θά ἔχει 
χάσει κάθε ἴχνος ἀνθρωπιᾶς.

Πολύ φοβᾶμαι ὅτι ἡ ἀπάντηση σέ αὐτό τό ἐρώτημα εἶναι εὐνόητη: θά 
συμβεῖ τό δεύτερο. Θά ἀναφερόμαστε στόν ἄνθρωπο καί θά ἔχουμε ἀπέναντί 
μας ἕνα ψυχρό, μοναχικό, ἀνάλγητο, ἑτεροπροσδιορισμένο καί στερημένο 
ἀπό τά προνόμια τοῦ αὐτεξουσίου ὄν.

Ὅταν σκέφτομαι τόν «μετά-ἄνθρωπο» στόν νοῦ μου ἔρχεται τό δημι-
ούργημα τοῦ δόκτορος Φρανκενστάιν, τοῦ, πρωτοπόρου γιά τήν ἐποχή 
του, γιατροῦ πού γεννήθηκε ἀπό τή γραφίδα τῆς Μαίρης Σέλλεϋ τό 1818 
σέ μιά στιγμή ἀναζήτησης τῆς ἀπόλαυσης πού προσφέρει ὁ τρόμος, ὅπως 
καλλιεργήθηκε καί ἀναπτύχθηκε στό γοτθικό μυθιστόρημα πού τότε ἦταν 
ἰδιαιτέρως δημοφιλές. Ὁ συνδυασμός τῆς ἰδιότυπης ἀνατροφῆς καί πολύ 
φιλελεύθερης ζωῆς τῆς Μαίρης Σέλλεϋ καί ἡ ἐλπίδα ὅτι ἡ ἐπιστήμη θά 
μπορέσει νά νικήσει τόν θάνατο μᾶς προσέφεραν αὐτή τήν ἐντυπωσιακή 
σύλληψη. Ἄν καί ἡ πλοκή τοῦ ἔργου εἶναι πολύ γνωστή τή θυμίζω μέ 
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συντομία: ὁ ἱκανός καί ἰδιαιτέρως πεπαιδευμένος γιατρός προσπαθεῖ μέ τή 
συνδρομή τῆς ἐπιστήμης του καί τοῦ ἠλεκτρισμοῦ, τῆς τεχνολογίας αἰχμῆς 
τῆς ἐποχῆς του, νά νικήσει τή φθορά καί τόν θάνατο καί νά δημιουργήσει 
ἕνα πλάσμα πού θά ζήσει αἰώνια καί θά ἔχει ὑπεράνθρωπες δυνάμεις. Γυρίζει 
λοιπόν τά κοιμητήρια, ξεθάβει νεκρά σώματα ἐπιλέγει καί ἀφαιρεῖ μέλη τους. 
Στή συνέχεια, τά συνενώνει δημιουργώντας ἕνα νέο σῶμα, στό ὁποῖο δίνει 
ζωή χρησιμοποιώντας τή δύναμη τοῦ ἠλεκτρισμοῦ. Το ἀποτέλεσμα, παρά 
τίς προσπάθειες τοῦ συγχρόνου κινηματογράφου νά τό ἐξωραΐσει, ἐν τέλει 
ἦταν ἀπεχθές, ἀποκρουστικό καί τρομακτικό. Πράγματι, ἡ προσπάθειά του 
στέφεται μέ ἐπιτυχία, ξαναζωντανεύει τά νεκρά μέλη, ἀλλά τό πλάσμα πού 
δημιουργήθηκε ἦταν μόνο του, φοβισμένο, ἄγριο καί, ἄν καί στόχο του εἶχε 
νά νικήσει τή φθορά, ὄχι μόνο τό δέν πέτυχε, ἀλλά ἀντιθέτως, κουβαλοῦσε 
ἐπάνω του ἐμφανέστατα τά ἴχνη τῆς σήψεως καί τοῦ θανάτου.

Τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν τό ἀνατριχιαστικό δημιούργημα τοῦ δόκτο- 
ρος Φρανκενστάιν καί ὁ «μετά-ἄνθρωπος» εἶναι τό ἴδιο! Βέβαια, δέν πρέπει 
νά λησμονοῦμε ὅτι αὐτή ἡ βελτιωμένη ἐκδοχή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὑποθετική. 
Ἄς μήν παρασυρθεῖ κάποιος ἀπό τούς ἀναγνῶστες καί νομίσει ὅτι τέτοιος 
ἄνθρωπος ὑπάρχει. Δέν ὑπάρχει! Πολλοί προσδοκοῦν ὅτι ἡ πρόοδος 
τῆς τεχνολογίας θά τόν δημιουργήσει καί ὅτι σύντομα θά ἀρχίσουμε νά 
ἀπολαμβάνουμε τά ὀφέλη του. Τα πράγματα ὅμως δέν εἶναι τόσο ἁπλά.

Ἀναμφίβολα ὑπάρχουν πολλά καί σημαντικά ὀφέλη ἀπό τήν πρόοδο τῆς 
τεχνολογίας. Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη, ὅμως, νά προσέξουμε πολύ ὥστε νά 
μήν διαστρέψουμε τήν ἰσορροπία τῶν σχέσεων ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους, 
νομίζοντας ὅτι τά προσδοκώμενα κέρδη εἶναι πανάκεια γιά τό ἀνθρώπινο 
γένος. Αὐτά, ὅπως φαίνεται, θά ἐπικεντρωθοῦν κυρίως στόν χῶρο τῆς ἰατρικῆς 
ἐπιστήμης καί ἰδιαίτερα στά πεδία τῆς θεραπείας θανατηφόρων καθώς καί 
σπανίων ἀσθενειῶν, τῆς βελτιώσεως τῆς προσθετικῆς μελῶν σέ ἀνθρώπους 
πού ἔχουν ἀπωλέσει κάποιο ἤ κάποια δικά τους, στήν ἀποτελεσματική 
ἀντιμετώπιση προβλημάτων ἀκοῆς, ὁράσεως, ἁφῆς κ.λπ.

Μέ τόν κίνδυνο νά πέσουμε στήν παγίδα τῆς ὑπεραπλουστεύσεως 
ὀφείλουμε νά ὁμολογήσουμε ὅτι ἰσχύει καί σέ αὐτή τήν περίπτωση ἡ 
ὑποχρέωση καί ἡ εὐθύνη μας νά κάνουμε καλή χρήση τῶν μέσων πού 
διαθέτουμε, ὥστε αὐτά νά ἀποβοῦν χρήσιμα καί ὠφέλιμα γιά τή ζωή καί 
τήν καθημερινότητά μας, ἀλλά καί γιά τό γένος μας συνολικά. Φυσικά, 
στήν περίπτωση τῆς τεχνολογίας καί τῆς χρήσεώς της γιά «βελτίωση» τοῦ 
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ἀνθρώπου ἀναφύονται καί πολλά ἄλλα προβλήματα πού σχετίζονται, ἐπί 
παραδείγματι, μέ τή δυνατότητα χρήσεως τῆς νέας καί πολύ ἀκριβής αὐτῆς 
τεχνολογίας ἀπό περιορισμένο ποσοστό τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ καί αὐτό, 
μάλιστα, σχεδόν ἀποκλειστικά στόν δυτικό, λεγόμενο, ἀνεπτυγμένο κόσμο· 
μέ τή δυνατότητα ἐλέγχου τῆς τεχνολογίας αὐτῆς ἀπό τούς ἑκάστοτε 
κρατοῦντες γιά ἴδιον ὄφελος, ἀπό ἑταιρεῖες πού θά ἐκμεταλλεύονται αὐτή 
τή δυνατότητα ἔναντι τῶν ἑταιρικῶν «ἐχθρῶν» τους, ἀπό ἀσφαλιστικές 
ἑταιρεῖες γιά ἰδιοτελεῖς σκοπούς κ.λπ. Μέ αὐτόν τόν τρόπο σιγά σιγά θά 
ἐξυφαίνεται ἕνα δίχτυ ἐλέγχου καί θά δημιουργεῖται ἕνα ἀδιαπέραστο πλαίσιο 
ἐξαρτήσεων, ἀνισότητας καί ἀδικίας, ἡ ὁποία πλέον θά μπορεῖ νά ἐπιβληθεῖ μέ 
τήν τεχνολογία νά διαδραματίζει τόν ρόλο τοῦ γεωμετρικοῦ πολλαπλασιαστῆ 
τῆς ἰσχύος τῶν κατόχων της.

Δίχως ἄλλο, στόχος μας πρέπει νά εἶναι ἡ πρόοδος· ἀναμφίβολα ὅμως 
αὐτός ὁ στόχος πρέπει νά ἐπιτευχθεῖ σέ συνδυασμό μέ τήν αὔξηση τῆς 
προσωπικῆς ἐλευθερίας μας. Ἡ πρόοδος καθ᾿ ἑαυτή, ἐάν αὐτονομηθεῖ ἀπό 
τό αἴτημα τῆς διατηρήσεως καί, εἰ δυνατό, τῆς αὐξήσεως τῆς ἐλευθερίας 
μας μπορεῖ νά δημιουργήσει –καί νομίζω ὅτι ἤδη δημιουργεῖ– πολλά καί 
δυσεπίλυτα προβλήματα, ὅπως ἐν προκειμένῳ οἱ σύγχρονες τεχνικές ἐλέγχου 
τοῦ ἀνθρώπου πού φαίνεται ὅτι διαρκῶς κερδίζουν ἔδαφος.

Πολύς λόγος γίνεται γιά τά δικαιώματα –ἡ διεκδίκηση τῶν ὁποίων εἶναι 
ἔν τινι μέτρῳ ἀναγκαία, καθώς μέχρι ἕνα σημεῖο ρυθμίζουν τίς σχέσεις καί 
προστατεύουν τή λειτουργία τῆς κοινωνίας μας– δημιουργώντας ἕνα κλίμα 
ἄκρατου δικαιωματισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπειλεῖ νά διαλύσει τά θεμέλια τῆς 
κοινωνίας στρέφοντας τόν ἕνα ἄνθρωπο ἀπέναντι στόν ἄλλο. Καί εὔλογα θά 
ἀναρωτηθεῖ καθένας ἀπό ἐμᾶς: μήπως ζοῦμε μία περίοδο ὑπερβολῆς; Μήπως 
μιλᾶμε περισσότερο ἀπό ὅσο εἶναι θεμιτό γιά τό δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου νά 
ἐπιλέγει αὐτό ἤ ἐκεῖνο, νά κάνει αὐτό ἤ τό ἄλλο νά διεκδικεῖ τό α ἤ τό β ; 
Μήπως μαθαίνουμε νά ἀντιμετωπίζουμε τόν πλησίον ὡς ἐχθρό ἀπό τόν ὁποῖο 
πρέπει νά προστατευτοῦμε; Μήπως περιχαρακωνόμαστε ὅλο καί περισσότερο 
στή μοναξιά μας; Μήπως ἐθιζόμαστε νά διεκδικοῦμε ἀντί νά προσφέρουμε; 
Μήπως γινόμαστε ὅλο καί περισσότερο πτωτικοί, μόνοι καί χαμένοι στούς 
δαιδάλους τῶν διεκδικήσεών μας;

Ὡς μέλη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μποροῦμε νά ἀντιτάξουμε τόν λόγο 
καί τή διδασκαλία τῆς παραδόσεώς μας γιά τόν ἄνθρωπο, τή δημιουργία 
του, τήν πτώση, τή σωτηρία καί τίς προοπτικές του. Μάλιστα σέ αὐτό 
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μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης ὁ ὁποῖος ἔχει γράψει τό 
«Περί κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου» (PG 44.123-256) καί δύο λόγους «Εἰς τό 
ποιήσωμεν ἄνθρωπον» (PG 44.257-277 καί PG 44.277-298.

Στό σημεῖο αὐτό μποροῦμε μέ κάθε συντομία νά παραθέσουμε κάποια 
στοιχεῖα ἀπό τήν ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία. Τον ἄνθρωπο τόν δημιούργησε ὁ 
Θεός! Κίνητρό του ἦταν ἡ ἀγάπη. Τόν δημιούργησε θνητό (ἀπό φθαρτή ὕλη) 
ἀλλά τοῦ προσέφερε τήν πνοή τῆς ζωῆς ὥστε ὅσο παρέμενε συνδεδεμένος 
μαζί Του νά μή γνωρίσει τόν θάνατο καί τή φθορά. Ὁ ἄνθρωπος, λοιπόν, 
ἀποτελούμενος ἀπό γήινα καί θεϊκά στοιχεῖα δέν θά πέθαινε ποτέ. Ζοῦσε 
στόν πανέμορφο κῆπο, μέσα στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ, δίχως νά ὑφίσταται τίς 
συνέπειες τῆς δημιουργίας του ἀπό τό χῶμα.

Γιά νά εἶναι ὁλοκληρωμένη ἡ μακαριότητά του ὁ Θεός τοῦ ἔδωσε μία 
ἐντολή πού δέν ἔπρεπε νά παραβεῖ ποτέ γιατί τότε θά πέθαινε: μποροῦσε 
νά ἀπολαμβάνει ὅλα τά δῶρα τοῦ Παραδείσου, ὅλους τούς καρπούς του, 
ἐκτός ἀπό ἕνα. Ἐάν ἔτρωγε ἀπό αὐτόν θά πέθαινε. Ἔτσι, δηλαδή δίνοντας 
στόν ἄνθρωπο τή δυνατότητα νά ἐπιλέξει ἤ νά ἀπορρίψει τόν Θεό, ὁ Θεός 
ἐνεργοποίησε τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καί ὁ ἄνθρωπος θά ἤξερε ὅτι 
ἦταν κοντά στόν Θεό, ὄχι γιατί ἔτσι ἔτυχε, ἀλλά γιατί Τόν ἀγαποῦσε καί Τόν 
ἐπέλεγε συνειδητά. Μέ αὐτή τήν ἐντολή ὁ Θεός ἔθεσε σέ λειτουργία τήν 
ἐλευθερία πού τοῦ εἶχε προσφέρει καί μέχρι ἐκείνη τή στιγμή λειτουργοῦσε 
δίχως περιορισμούς στηριγμένη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί στήν ἀνταπόκριση 
τοῦ ἀνθρώπου σέ αὐτή τήν ἀγάπη.

Ὁ ἄνθρωπος, βέβαια, ὅπως γνωρίζουμε, προτίμησε νά ἀκολουθήσει 
ἄλλη ὁδό. Παράκουσε τήν ἐντολή, ἐμπιστεύθηκε τόν διάβολο, ὁ ὁποῖος 
τόν ἐξαπάτησε, ἀπομακρύνθηκε ἀπό τόν Θεό καί ὑπέστη τίς συνέπειες τοῦ 
θανάτου. Ἀπό τήν παρακοή καί ἔπειτα ἡ ζωή του ἔγινε σύμφυτη μέ τή φθορά, 
τήν ἀρρώστια καί τόν θάνατο, ἐνῶ ὁ Θεός –ἤδη ἀπό τήν πρώτη στιγμή– 
προσπάθησε μέ ἀγάπη καί ὑπομονή νά τόν πείσει νά ἐπανέλθει στήν ἀγκαλιά 
Του, νά Τόν γνωρίσει καί νά Τόν ἀγαπήσει καί πάλι. Γι᾿ αὐτό ἔστειλε τόν Υἱό 
καί Λόγο Του, ὁ ὁποῖος μετά τή Σταύρωση καί τήν Ἀνάστασή Του ἔδωσε καί 
πάλι στόν ἄνθρωπο τή δυνατότητα τῆς σωτηρίας καί τοῦ προσέφερε τήν 
προοπτική τῆς αἰωνιότητας.

Στό σημεῖο αὐτό ὀφείλουμε νά τονίσουμε ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ «μετά-
ἀνθρώπου» δέν μπορεῖ νά προσφέρει κάτι. Κατ᾿ ἀκρίβεια, ὄχι μόνο δέν χωρᾶ, 
ἀλλά κυρίως, καί αὐτό πρέπει νά τό τονίζουμε σέ κάθε εὐκαίρια, δέν χρειάζεται.
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Τό καλοκαίρι τοῦ 2018 θέσαμε σέ κυκλοφορία, μέσῳ τῶν ἐκδόσεων 
«Ἁρμός», ἕνα συλλογικό τόμο μέ τίτλο «Μετάνθρωπος, ζώντας σ᾿ ἕναν ψη-
φιακό κόσμο», στόν ὁποῖο ὑπάρχει μία, κατά τό δυνατόν, ὁλοκληρωμένη, 
διεπιστημονική θά μπορούσαμε νά ποῦμε, ἀνάπτυξη τοῦ θέματος, τό ὁποῖο 
προσεγγίζεται ἀπό πολλές διαφορετικές πτυχές, κάτι πού ἀποτελεῖ μία ἀπό 
τίς πρωτοτυπίες τοῦ τόμου. Τά ἐπιμέρους θέματα μποροῦν νά συνοψιστοῦν 
σέ λίγες λέξεις ὡς ἑξῆς: ὁ ἄνθρωπος καί ἡ σχέση του μέ τήν τεχνολογία, τή 
σύγχρονη ἐπιστήμη καί τήν πρόοδο, καί ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ σχήματος πού 
προκύπτει, ὑπό τό πρίσμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας γιά τόν ἄνθρωπο 
καί τή σωτηρία. Μαζί μέ τούς ἄλλους συγγραφεῖς τοῦ τόμου τόν κ. Δημήτριο 
Γερούκαλη, τόν κ. Σωτήριο Γουνελᾶ, τόν κ. Δημήτριο Μπεκριδάκη καί τόν 
κ. Ἰωάννη Πλεξίδα διερευνοῦμε τίς σχέσεις πού προκύπτουν καί προσπαθοῦμε 
νά προσφέρουμε μία ἄλλη ὀπτική: μία ὀπτική πού δέν θά μᾶς ἐγκλωβίσει στή 
διελκυστίνδα ἀποδοχῆς ἤ ἄρνησης τῆς τεχνολογίας οὔτε στόν διπολισμό 
ἀποδοχή ἤ ἀπόρριψη τῆς προόδου. Ἡ πρότασή μας εἶναι νά δοῦμε τά θέματα 
αὐτά, μέ κριτική βέβαια ματιά, μέσα ἀπό τήν ἑλληνική παράδοση, μέσα ἀπό 
τή θεολογική προοπτική τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μᾶς παρέχει τίς κατάλληλες 
βάσεις γιά νά ἀναζητήσουμε ἀξιόπιστες λύσεις στά προβλήματα καί νά 
ἀπαντήσουμε σέ ζητήματα πού μέχρι τώρα δέν μᾶς εἶχαν ἀπασχολήσει, ἤ μᾶς 
ἔχουν ἀπασχολήσει μέ ἄλλη μορφή.

Πολλά εἶναι τά ἐρωτήματα πού σχετίζονται μέ τόν «μετά-ἄνθρωπο». 
Στόν προαναφερθέντα τόμο ἐπιχειροῦμε νά ἐξετάσουμε κάποια ἀπό αὐτά: 
Ποιόν στόχο ὑπηρετεῖ ἡ προσδοκία τοῦ «μετά-ἀνθρώπου»; Ποιό εἶναι τό 
κύριο καί καίριο πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου; Πῶς θά νικήσει τή φθορά;

Ὁ «μετά-ἄνθρωπος» ἀναμένεται ὅτι ὡς ὁ ἄνθρωπος μετά τόν ἄνθρωπο, 
ὡς ἡ μετεξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου, θά κατορθώσει νά ἀντιμετωπίσει τό μεγάλο 
καί ἄκρως πιεστικό πρόβλημα τοῦ θανάτου καί τῆς φθορᾶς.

Ὁ ἄνθρωπος θά γίνει ἰσχυρότερος, ἱκανότερος νά ἀντιμετωπίσει τά 
προβλήματα, θά μπορέσει νά θεραπεύσει πολλές καί σοβαρές ἀσθένειες καί 
κάπου στό βάθος, πέρα μακριά, μᾶλλον προσδοκᾶ ὡς ὄνειρο τήν προοπτική 
τῆς ἀθανασίας.

Εἶναι ὅμως ἡ λύσῃ τῶν προβλημάτων τοῦ ἀνθρώπου ἡ ἐπίτευξη τῆς 
ἀθανασίας (ἐάν βέβαια ἐπιτευχθεῖ ποτέ) μέσῳ τῆς δημιουργίας τοῦ «μετά-
ἀνθρώπου»; Εἶναι ὁ «μετά-ἄνθρωπος» τό ἀναπόφευκτο καί ἀναπότρεπτο 
μέλλον μας;
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Σέ αὐτόν τόν εὔλογο προβληματισμό νομίζω ὅτι μέ ἀσφάλεια καί 
βεβαιότητα μποροῦμε νά ἀπαντήσουμε ὄχι! Ἡ ὀρθόδοξη προσέγγιση στό 
θέμα τοῦ πόσο ἀναγκαία εἶναι ἡ αὔξηση τῆς δύναμης καί ἡ βελτίωση τῶν 
δυνατοτήτων τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀπολύτως σαφής καί πολύ ἰδιότυπη καί 
ἐκφράζεται, μεταξύ ἄλλων καί, μέ τήν ἀπάντηση πού ἔδωσε ὁ Θεός πρός τόν 
ἀπόστολο Παῦλο ὅταν αὐτός διαμαρτυρήθηκε γιά κάποιο σοβαρό χρόνιο 
πρόβλημα ὑγείας πού ἀντιμετώπιζε: «ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου, ἡ γάρ δύναμίς 
μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄ Κορινθίους 12:9).

Αὐτή ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ στόν ἀπ. Παῦλο νομίζω ὅτι μᾶς δείχνει 
ἐναργῶς πώς ἡ δύναμη τοῦ χριστιανοῦ δέν βρίσκεται στίς βιολογικές ἤ στίς 
πνευματικές ἱκανότητές του. Τό ἀντίθετο μάλιστα! Ἡ πηγή καί ἡ ἀφετηρία τῆς 
δυνάμεώς του εἶναι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία τόν στηρίζει, τόν σκεπάζει καί 
μεταμορφώνει τή ζωή του, ὄχι μέ μία ὠφελιμιστική ἔννοια, τοῦ τύπου «ὁ Θεός 
μέ βοηθᾶ νά περνῶ καλά στή ζωή μου, νά μήν ἔχω προβλήματα, νά εἶμαι ὑγιής, 
νά ἔχω καλή δουλειά, οἰκογένεια δίχως προβλήματα κ.λπ.», ἀλλά μέ τήν ἔννοια 
ὅτι ὁ Θεός τόν συνεπαίρνει ἀλλοιώνοντας, ἤ καλύτερα μεταμορφώνοντας, 
ὅλα τά δεδομένα τῆς πραγματικότητάς του ὅπως τή ζεῖ κάθε ἡμέρα.

Εὔλογο εἶναι νά ἀναρωτηθοῦμε ἐάν αὐτή ἡ προοπτική παραμένει ἐφικτή 
στή σύγχρονη ἐποχή, σέ μία ἐποχή πού συνεχῶς διαπιστώνουμε ὅτι πολλά 
ἔχουν ἀλλάξει, πολλές συνήθειες πού στήριζαν τήν κοινωνία καί τόν τόπο μᾶς 
ἔχουν χαθεῖ, νέα προβλήματα ἀναφύονται. Νομίζω ὅτι ἡ καλύτερη ἀπάντηση 
στό ἐρώτημα αὐτό προέρχεται ἀπό τό ζωντανό παράδειγμα τῶν παλαιοτέρων 
καί τῶν συγχρόνων ἁγίων καί τά πολλά καί ποικίλα πού ἀντιμετώπισαν 
κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς τους: εἶχαν σοβαρά, βασανιστικά θά λέγαμε, 
προβλήματα μέ τήν ὑγεία τους, προσκόμματα στήν ἐκκλησιαστική διακονία 
τους ἀπό τούς οἰκείους τους, ἀκόμη καί ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας 
καί τούς συμμοναστές τους. Πολλοί ἀπό αὐτούς ἐδιώχθησαν γιά τήν πίστη 
τους καί μαρτύρησαν γι᾿ αὐτή, ἀκόμη καί κατά τή σύγχρονη ἐποχή. Παρ᾿ ὅλα 
αὐτά, ὅμως, παρά τό πλῆθος τῶν προβλημάτων διατηροῦσαν ἀδιάσπαστη τήν 
ἐπαφή μέ τόν Θεό καί ἡ Χάρις Του τούς ἐνέπνεε καί τούς γέμιζε χαρά στόν 
ἀδιάκοπο ἀγῶνα πού ἔκαναν γιά νά διέλθουν ἀπό τή στενή πύλη.

Οἱ ἅγιοι δέν ἐμπιστεύτηκαν ποτέ κανένα κοσμοείδωλο καί δέν 
προσκολλήθηκαν σέ καμία συγκεκριμένη μορφή πολιτισμοῦ. Χρησιμοποίησαν 
καί ἀξιοποίησαν τόν πολιτισμό καί τά μέσα πού διέθεταν σέ κάθε ἐποχή, 
ἀλλά δέν ἐξαρτήθηκαν καί δέν ἐξαρτῶνται ἀπό δεδομένα πού ἔρχονται καί 
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παρέρχονται μεταβαλλόμενα. Μοναδικό στήριγμά τους καί ἀποκλειστική 
καταφυγή τους εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἡ Παναγία καί οἱ ἄλλοι Ἅγιοι. Πάντοτε 
στηρίζονται στό μοναδικό ἀσάλευτο θεμέλιο πού εἶναι ὁ Χριστός.

Παράλληλα, δέν ἀπέρριψαν τόν πολιτισμό καί χαίρουν γιά τήν τεχνολο-
γική πρόοδο ὅταν αὐτή προσφέρει στόν ἄνθρωπο τή δυνατότητα νά γίνει 
συνδημιουργός καί νά ἀγωνίζεται γιά τή σωτηρία του, τόν σκοπό γιά τόν 
ὁποῖο ὁ Θεός τοῦ προσέφερε κυριαρχική θέση ἐπάνω στήν ἄλογη κτίση.

Ἀπό ὅσα ἀναφέραμε καί ἀπό ὅσα διδάσκει ἡ ὀρθόδοξη παράδοση εἶναι 
σαφές ὅτι ἡ στάση μας ἀπέναντι στά σημαντικά προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου 
δέν μπορεῖ νά καθοριστεῖ μέσα ἀπό τή μάταιη ἐλπίδα τῆς ἀνάπτυξης τοῦ 
«μετά-ἀνθρώπου», διότι αὐτός, ἀκόμη καί ἐάν καταφέρει νά μᾶς προσφέρει 
κάποιες ἐπιπλέον δεξιότητες καί ἱκανότητες ἤ ἐάν μᾶς ἐξασφαλίσει λίγα 
ἀκόμη χρόνια ζωῆς, ποτέ δέν θά μπορέσει νά ἀπελευθερώσει τόν πάσχοντα 
ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ πνευματικοῦ θανάτου.

Ὁ σημαντικότερος ἀγώνας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἐναντία στίς ἀρχές καί 
τίς ἐξουσίες τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνα πού ζοῦμε (Ἐφεσίους 6:12). Τό στοίχημα 
γιά τόν ἄνθρωπο δέν εἶναι νά παρατείνει μία ζωή πού, τελικά, θά τόν ὁδηγήσει 
στή φθορά καί στόν θάνατο, ἀλλά νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό αὐτά πού τόν κρατοῦν 
δέσμιο σέ αὐτή καί νά μπορέσει νά ζήσει, κατά κυριολεξία, ἐλεύθερος ἐν Χριστῷ. 
Σέ αὐτόν τόν σκληρό καί μακροχρόνιο ἀγῶνα, βοηθός καί στήριγμά του δέν 
εἶναι μόνο ἡ ἐπιστήμη καί ἡ τεχνολογική πρόοδος. Ἀπαιτεῖται κάτι ἰσχυρότερο 
καί οὐσιαστικότερο πού θά τόν ἑνώσει μέ τήν πηγή τῆς ζωῆς, τόν Θεό.

Ὁ μόνος ἄνθρωπος, πού ἐκπληρώνει αὐτές τίς προϋποθέσεις καί ὑπερ-
βαίνει τά μέτρα καί τά δεδομένα τῆς φθορᾶς καί τῆς σύμφυτης μέ αὐτή 
ματαιότητας εἶναι ὁ Ἅγιος. Αὐτός πού ὁλοένα μπολιάζει τήν ὕπαρξή του μέ 
τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῆς ἐξασφαλίζει μέ αὐτόν τόν τρόπο τήν 
αἰωνιότητα. Ἔτσι, μποροῦμε νά ποῦμε μέ σιγουριά ὅτι ὁ πραγματικός μετά-
ἄνθρωπος, αὐτός πού διαφοροποιεῖται ἀπό τούς προσδοκώμενους «μετά-
ἀνθρώπους» κάθε ἐποχῆς καί κάθε πολιτισμοῦ, αὐτός πού μέ τίς ἐπιλογές 
του νικᾶ τήν πτώση καί δραπετεύει ἀπό τή φθορά καί τόν ἐναγκαλισμό 
τοῦ θανάτου εἶναι ὁ Ἅγιος, καί αὐτό τό ἐπιτυγχάνει γενόμενος φίλος, 
συνοδοιπόρος καί μιμητής τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καί ἐφαρμόζοντας, κατά τόν πλέον 
ὀρθό τρόπο, τό βιβλικό: «κατά τόν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καί αὐτοί ἅγιοι ἐν 
πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε, διότι γέγραπται· ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγώ ἅγιός 
εἰμι» (Α΄ Πέτρου 1:15-16).



ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

a
ΠΑΤΡOΣ ΓΕΩΡΓIΟY ΖHΝΩΝΟΣ,  ΠΑΙΔΙAΤΡΟΥ

Η Εκκλησία του Χριστού υπάρχει γιατί υπάρχει ο άνθρωπος. Ο Κύριός 
μας, Ιησούς Χριστός «ἐκένωσεν ἑαυτόν, μορφὴν δούλου λαβών» και 
ζωσάμενος το λέντιον διηκόνησε τον πεπτωκότα άνθρωπο, μέχρι 

θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Μετά την ανάστασή Του, καταπατώντας 
δια του δικού του θανάτου τον θάνατο, ανελήφθη στους ουρανούς και 
καταπέμψας τον Παράκλητο, το Πανάγιο Πνεύμα, ίδρυσε την Εκκλησία του, 
την ημέρα της Πεντηκοστής. 

Η ένσαρκος οικονομία του Χριστού και η ίδρυση της Μίας Αγίας 
Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας είχε και έχει  ως στόχο και σκοπό να 
αναστήσει τον πεπτωκότα άνθρωπο, να τον αναγάγει στον ουρανό και να του 
χαρίσει τη μέλλουσα Βασιλεία του Θεού. 

Η διακονία λοιπόν της Εκκλησίας αποσκοπεί στη σωτηρία, τον αγιασμό 
και την κατά Χάριν Θέωση του ανθρώπου. Η μέριμνα αυτή της Εκκλησίας, 
για τον κάθ’ ένα ξεχωριστά άνθρωπο, αρχίζει πριν ακόμα από την εις το είναι 
παραγωγή του, αφού κατά το μυστήριο του γάμου δέεται και προσεύχεται, 
ώστε οι νεόνυμφοι να ευλογηθούν με καλλιτεκνίας απόλαυσιν, να ιδούν τα 
τέκνα τους ως νεόφυτα ελαιών κύκλω της τραπέζης τους, ακόμα δε, και να 
αξιωθούν να ιδούν τέκνα τέκνων.

Η Εκκλησία του Χριστού εκτείνει την μέριμνά της για τον κάθε   άνθρωπο 
ξεχωριστά εις το διηνεκές, αφού συνεχώς δέεται και προσεύχεται υπέρ των 
ψυχών των κεκοιμημένων πάππων, προπάππων, πατέρων και αδελφών ημών 
από Αδάμ άχρι του νυν. 

Η σωτηρία και ο αγιασμός προσφέρεται  ως δώρον από τον Θεό στον 
κάθε άνθρωπο, εφ’ όσον ο άνθρωπος το ζητήσει ελεύθερα και βιώσει στο 
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μέτρο των δυνάμεων και δυνατοτήτων του το Ευαγγέλιο του Χριστού μέσα 
στο χώρο της Εκκλησίας. Στην πορεία του αυτή ο κάθε Χριστιανός δέχεται 
τη φροντίδα της Εκκλησίας σαν ποιμαντική διακονία, αφού ο ίδιος ο Χριστός 
ανέθεσε στους Αποστόλους και στους διαδόχους τους τη διαποίμανση των 
λογικών του προβάτων. Η ποιμαντική αυτή διακονία των ανθρώπων είναι 
έκφραση και υπερεκχείλισμα της αγάπης των ποιμένων προς τον Χριστό.

Ο κάθε άνθρωπος, όμως, είναι μια ξεχωριστή οντότητα, ένα ξεχωριστό 
πρόσωπο, μοναδικό και ανεπανάληπτο, προορισμένο να ζήσει αιώνια και 
κεκλημένο να γίνει μέλος της Βασιλείας του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον 
δικό του χαρακτήρα, τα δικά του χαρίσματα, τις δικές του αδυναμίες και τις 
δικές του ανάγκες. Για όλα αυτά καλείται η Εκκλησία να φροντίσει για όλους 
και για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Οι αδυναμίες και οι ανάγκες, αλλά και τα 
χαρίσματα των ανθρώπων αλλάζουν ανάλογα και με την ηλικία.

Οι προχωρημένοι στην ηλικία αδελφοί μας, για τους οποίους απαιτείται 
ιδιαίτερη μέριμνα, αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα. Την ανάγκη αυτή 
αναγνώριζαν ανέκαθεν οι άνθρωποι, σε τέτοιο βαθμό, που εξαιρούντο της 
μετοχής στα κοινά οι πολίτες εκείνοι, οι οποίοι δεν είχαν εκπληρώσει το χρέος 
τους προς τους ηλικιωμένους γονείς τους: «Ἡ πόλις, ἐάν τις γέροντας γονέας 
μὴ θεραπεύει, δίκην αὐτῷ ἐπιτίθησι και ἀποδοκιμάζουσα οὐκ ἐᾶ ἄρχειν». 
(Ξενοφῶντος, ἀπομνημονεύματα). 

Η Εκκλησία καλείται να φροντίσει τον ηλικιωμένο πιστό ως άνθρωπο 
που συνίσταται από ψυχή και σώμα. Καλείται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
του, ώστε να τον βοηθήσει να ζήσει χριστιανά τέλη, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα,  
ειρηνικά και να έχει καλήν απολογίαν επί του φοβερού βήματος του Χριστού.

Για να μπορέσει ένας ποιμένας και η Εκκλησία ως σύνολο να θεραπεύσει 
τις ανάγκες των ηλικιωμένων, θα πρέπει να τις γνωρίζει και να μπορεί να τις 
αναγνωρίζει στο κάθε ένα πρόσωπο ξεχωριστά.

Οι ανάγκες ενός ηλικιωμένου μπορεί να είναι σωματικές-βιολογικές, 
βιοτικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές αλλά και πνευματικές.

Οι ηλικιωμένοι, συχνά, υποφέρουν από διάφορες, κυρίως εκφυλιστικές, 
νόσους όπως σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, καρδιαγγειακά – εγκεφαλικά 
νοσήματα, ακρωτηριασμούς άκρων, καθήλωση σε τροχοκαθίσματα ή στο 
κρεβάτι, γεροντική άνοια, αδυναμία εξεύρεσης της καθημερινής τους τροφής 
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και πολλά άλλα. Για τα προβλήματα αυτά χρειάζονται βοήθεια, όπως χορή-
γηση και παροχή φαρμάκων, συνοδεία σε γιατρούς και νοσοκομεία. Επίσης, 
θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια στα έργα υποδομής όπως ναοί,  ιατρεία, χώροι 
εκδηλώσεων, διαμονής κλπ (δημιουργία ραμπών, ευρύχωροι χώροι υγιεινής 
κλπ), φροντίδα για την καθημερινή διατροφή τους κλπ.

Η στέγαση των ηλικιωμένων είναι συχνά προβληματική, άλλοτε λόγω 
έλλειψης στέγης και άλλοτε γιατί η διαβίωση τους απαιτεί υποστήριξη από 
άλλα άτομα τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται κοντά τους. Η κάλυψη των 
αναγκών αυτών ανέκαθεν απασχολούσε την Εκκλησία με αποτέλεσμα να 
βλέπουμε στο ενεργητικό της ίδρυση γηροκομείων από την εποχή του 
Μεγάλου Βασιλείου (Βασιλειάδα) μέχρι και σήμερα.

Η κατάθλιψη, η μοναξιά, η κοινωνική απομόνωση είναι βιώματα που 
συχνά ταλαιπωρούν τους ηλικιωμένους. Η απώλεια οικείων και αγαπημένων 
προσώπων, το αίσθημα μη εκπλήρωσης πόθων ζωής και η αίσθηση του 
επικείμενου θανάτου, είναι γενεσιουργά αίτια των πιο πάνω βιωμάτων.

 Η μέριμνα του ποιμένα-ιερέα για τους ηλικιωμένους ενορίτες του μπορεί 
να περιλαμβάνει προγράμματα επισκέψεων του ιδίου ή και συνεργατών του, 
αλλά και κοινωνικοποίηση τους όπως συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις της 
ενορίας ή ακόμα και στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας.

Ο κατ’ εξοχήν σκοπός και  το έργο της Εκκλησίας, όπως τονίστηκε στην 
αρχή, είναι ο αγιασμός και η σωτηρία των ανθρώπων. Είναι γεγονός ότι όσον 
μακριά του Θεού βρίσκεται ο άνθρωπος τόσο πιο έντονα βιώνει τον πόνο και 
τον θάνατο σαν τραγωδία. Η Μυστηριακή εν Χριστώ και εν τη Εκκλησία ζωή 
του ανθρώπου, τον βοηθά να υπερβεί τον πόνο, να περιφρονήσει τον θάνατο 
και να εισέλθει στο χώρο της παρουσίας του Θεού. Ο ποιμένας της Εκκλησίας 
αλλά και ο κάθε ένας ξεχωριστά χριστιανός καλείται στο αποστολικό αυτό 
έργο: Του ευαγγελισμού και της σωτηρίας των ανθρώπων. Ο Απόστολος 
Παύλος, με ένα πλήθος μαθητών και συνεργατών του, διακονούσε τον 
ευαγγελισμό δια του κηρύγματος αλλά και δια των μυστηρίων της Εκκλησίας 
χωρίς να παραβλέπει και τις καθημερινές, βιοτικές τους ανάγκες κάνοντας 
ακόμα και εράνους συλλογής τροφίμων (λογίες). Ανέστησε, ακόμα, και την 
κεκοιμημένη Ταβιθά, σημαντικό μέλος της Εκκλησίας που υπηρετούσε τους 
πιστούς στις ανάγκες τους. Η μέριμνα, ει δυνατόν, όλων των αναγκών των 
ηλικιωμένων, με αγάπη και σεβασμό στην ελευθερία τους, θα τους οδηγήσει 
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συχνά στα μυστήρια της Εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας και 
κατ’ επέκταση στην αναζήτηση του Θείου  και στην επιδίωξη της  σωτηρία 
τους.

Μέσα από πολλά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός απαιτεί από 
τους ανθρώπους να υπηρετούν, να διακονούν και να αποδίδουν τιμή στους 
ηλικιωμένους γονείς τους. Η υπακοή στις εντολές αυτές του Θεού, ανταμείβεται 
ποικιλοτρόπως από τον Θεό. «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου 
ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπί τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς».  
 «Ὁ τιμῶν πατέρα ἐξιλάσεται ἁμαρτίας». «Ὁ τιμῶν πατέρα εὐφρανθήσεται 
ὑπό  τέκνων καὶ ἐν ἡμέρα προσευχῆς αὐτοῦ εἰσακουσθήσεται». 

Στην Καινή Διαθήκη και στην Εκκλησία της Χάριτος ελάχιστες είναι 
οι αναφορές στο γήρας και τούτο γιατί ο Χριστός ανέδειξε την αξία του 
κάθ’ ενός ξεχωριστά ανθρώπου ως μοναδικού και ανεπανάληπτου προσώπου 
«ὑπέρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανεν, ἵνα σύμμορφον ποιήσει τῆς εἰκόνος αὐτοῦ». 

Μέσα στην Εκκλησία ο κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φυλής, γλώσσας, 
χρώματος, μόρφωσης, ηλικίας, έχει την ίδια αξία και είναι κεκλημένος, 
να κληρονομήσει την ίδια επουράνιο Βασιλεία του Θεού. Παρά ταύτα, η 
Εκκλησία εύχεται, ιδιαίτερα, για ανθρώπους με ιδιαίτερα προβλήματα όπως 
και για τους εν γήρατι όντας:  «Τὸ γῆρας περικράτησον….» (Θεία Λειτουργία 
Μεγ. Βασιλείου). «Μνήσθητι Κύριε τῶν ἐν γήρᾳ καὶ ἀδυναμίᾳ ὄντων» (Θεία  
Λειτ. Αγ. Ιακώβου).

Καταληκτικά, θα λέγαμε ότι η ποιμαντική διακονία των ηλικιωμένων 
απαιτεί βαθιά γνώση των πολλαπλών προβλημάτων, που τους απασχολούν, 
ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν απάμβλυνσή τους. Η προσέγγιση των 
ηλικιωμένων με αγάπη και σεβασμό στην ελευθερία αλλά και στις ευαισθησίες 
τους και η συμβολή στην άμβλυνση των προβλημάτων της καθημερινότητάς 
τους, θα τους βοηθήσει στη συμμετοχή τους στα μυστήρια της Εκκλησίας, 
ιδιαιτέρως στην Εξομολόγηση και τη Θεία Ευχαριστία και κατά συνέπεια στη 
σωτηρία τους.


