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a
ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

 ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤIΟΥ 2020

Μ έσα στὸ κλίμα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ, τὶς τελευταῖες ἡμέρες, ἀπὸ τὴν 
ἐμφάνιση κρουσμάτων κορωνοϊοῦ καὶ στὸν τόπο μας, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 

ἐπιθυμεῖ νὰ καθησυχάσει τοὺς πιστοὺς ἀπὸ ὑπέρμετρες ἀνησυχίες, νὰ τοὺς καλέσει 
νὰ συμμορφώνονται πρὸς τοὺς κανόνες ὑγιεινῆς, τοὺς ὁποίους ἀνακοινώνουν 
τὰ ἁρμόδια ὄργανα τοῦ Κράτους καὶ νὰ ἐκφέρει τὴν ἄποψή της σὲ θέματα τῆς 
ἁρμοδιότητάς της.

1. Ὡς πρὸς τὴ μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας, ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι γνωστή.

Ἡ Θεία Κοινωνία δὲν συμβολίζει ἀλλὰ εἶναι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. 
Θὰ ἦταν βλάσφημο καὶ νὰ σκεφτόμαστε ὅτι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ 
θὰ μποροῦσαν νὰ μεταδώσουν ὁποιανδήποτε ἀσθένεια ἢ ὁποιονδήποτε ἰόν. Ἡ 
πείρα τόσων αἰώνων Χριστιανισμοῦ δὲν ἔχει νὰ ἐπιδείξει κανένα κρούσμα τέτοιας 
μετάδοσης. Οἱ ἱερεῖς ποὺ ὑπηρετοῦσαν σὲ νοσοκομεῖα λοιμωδῶν νόσων καὶ ποὺ 
μετέδιδαν τὴ Θεία Κοινωνία σὲ τέτοιους ἀσθενεῖς, στὸ τέλος κατέλυαν οἱ ἴδιοι τὸ 
ὑπόλοιπο τῆς Θείας Κοινωνίας, χρησιμοποιώντας τὴν ἴδια λαβίδα. Δὲν μολύνθηκε 
κανένας ἱερέας σ’ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις.

Ἡ προσέλευση στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας γίνεται μὲ πίστη, ἡ ὁποία 
προστατεύει ἀπὸ κάθε κίνδυνο. Ἡ προσέλευση αὐτὴ εἶναι ἐθελοντική. Οὐδεὶς 
ἐξαναγκάζεται. Ἂν κάποιοι νιώθουν ὅτι θὰ ἤθελαν νὰ παραμείνουν μακρὰν τοῦ 
Μυστηρίου, αὐτὸ τὸ διάστημα, εἶναι ἐλεύθεροι νὰ τὸ πράξουν.
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2.  Ἡ Ἐκκλησία θὰ τελεῖ ἀνελλιπῶς τὶς ἀκολουθίες της.  Οἱ πιστοί, ὅπως πάντα, 
καλοῦνται νὰ συμμετέχουν σ’ αὐτές, χωρὶς νὰ ἐξαναγκάζονται πρὸς τοῦτο. 
Οὔτε καὶ θὰ μπορούσαμε νὰ ὑποδείξουμε σὲ κάποιον ὅτι πρέπει νὰ ἀποχωρήσει 
ἀπὸ μίαν Ἀκολουθία, γιατὶ ἔχει συμπληρωθεῖ ὁ ἐπιτρεπόμενος ἀριθμός, σὰν νὰ 
ἐπρόκειτο γιὰ ὁποιαδήποτε συνάθροιση.

3. Οἱ ἱερεῖς, οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἐπίτροποι καὶ τὸ βοηθητικὸ προσωπικὸ τῶν ναῶν 
καλοῦνται νὰ ἐπιδεικνύουν τὴ δέουσα προσοχὴ στὶς ὑποδείξεις τῶν ἁρμοδίων 
Ἀρχῶν τοῦ Κράτους, γιὰ    διατήρηση σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα τῆς καθαριότητας τῶν 
ναῶν, τοῦ ἐξαερισμοῦ τους, καθὼς καὶ τοῦ συχνοῦ καὶ ἄμεσου καθαρισμοῦ τῶν 
ἐπιφανειῶν τῶν εἰκόνων, μὲ τὶς ὁποῖες ἔρχονται οἱ πιστοὶ σὲ ἐπαφή.

4.  Καλοῦμε τοὺς πιστοὺς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ μεταλαμβάνουν τῶν Ἀχράντων 
Μυστηρίων, ὅπως προσέρχονται στοὺς ναοὺς καὶ κατὰ τὶς Τετάρτες καὶ 
Παρασκευές, ἡμέρες κατὰ    τὶς ὁποῖες τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τῶν 
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ πολυάριθμη προσέλευση 
στοὺς ναοὺς κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς.

5.   Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καλεῖ, τέλος, τοὺς πιστοὺς, ὅπως, πέραν τῆς σχολαστικῆς 
τήρησης τῶν κανόνων ὑγιεινῆς, ἀπευθύνονται διὰ τῆς προσευχῆς καὶ πρὸς τὸν 
Θεὸν, ὁ ὁποῖος θὰ ἔλθει ἀρωγὸς στὴ δοκιμασία ποὺ διερχόμαστε.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, 
Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2020.



ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ ΤΗI ΕΟΡΤΗI TOY ΠΑΣΧΑ
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† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος 

Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου,
Παντὶ τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι 

τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου,
Χάριν, εἰρήνην καὶ εὐλογίαν παρὰ τοῦ ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν

 Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
    
    Χριστὸς Ἀνέστη!

Κανένας δὲν περίμενε, τότε, τὸ μήνυμα τῆς Ἀνάστασης. Οὔτε οἱ 
ἔντρομοι μαθητές, οἱ ὁποῖοι «διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων» 
(Ἰω. κ΄, 19) εἶχαν κλειστεῖ στὸ ὑπερῷο τῆς Ἱερουσαλήμ, οὔτε 

οἱ εὐσεβεῖς μυροφόρες πού, πηγαίνοντας στὸ μνημεῖο, διερωτῶντο «τὶς 
ἀποκυλίσει αὐταῖς τὸν λίθον» (πρβλ. Μκ. ιστ΄, 3), οὔτε καὶ οἱ ἐχθροὶ τοῦ 
Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι «ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον» (Μτ. κζ΄, 66), νομίζοντας ὅτι 
εἶχαν ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν ἐνοχλητικὴ παρουσία Του. Ὅμως, «οὐκ ἦν δυνατὸν 
κρατεῖσθαι ὑπὸ τῆς φθορᾶς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς» (Πρ. β΄, 24). Γι’ αὐτὸ καὶ 
ὡς μόνος κραταιὸς Θεὸς καὶ Δεσπότης ἀνέστη τριήμερος».

Τὸ κήρυγμα τῆς Ἀναστάσεως, παρόλο ποὺ ἀκούστηκε, ἀρχικά, «ὡσεὶ 
λῆρος» (Λκ. κδ΄, 11), ἐνεύρωσε, ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, τοὺς πιστοὺς καὶ ἐχαλύβδωσε 
τὴν εἰς Χριστὸν πίστη τους. Ἔγινε ὁ συνεκτικὸς ἱστὸς τῆς ζωῆς καὶ τῆς 
ὑπόστασης τῆς Ἐκκλησίας.
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Μέσα στὴν καταθλιπτικὴ ἀτμόσφαιρα τῶν πολέμων καὶ τῶν ἀκαταστασιῶν, 
ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται καθημερινὰ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν θάνατο, μέσα στὶς ποι-
κίλες ἀσθένειες, μὲ τὶς ὁποῖες βιώνει τὴν ἐμπειρία τοῦ πεπερασμένου καὶ τὴν 
ἀδυσώπητη ἐπίδραση τῆς φθορᾶς, ἔρχεται σήμερα ὁ Χριστός, μὲ τὴν Ἀνάστασή 
Του, νὰ δώσει μιὰ νέα πρόταση ζωῆς. Μιὰν πρόταση ζωῆς στηριγμένη στὴν 
ἀκράδαντη βεβαιότητα ὅτι δὲν εἶναι πιὰ ὁ θάνατος ποὺ καθορίζει τὰ οὐσιώδη 
τοῦ βίου, οὔτε καὶ ἀποτελεῖ αὐτός, τὸ σύνορο τῆς ζωῆς μας.

Μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάστασή Του, ὁ Χριστὸς θέτει τέρμα στὴν ἀνερ-
μάτιστη περιπλάνηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ διδάσκει ἔμπρακτα ὅτι ἡ Ἱστορία 
ἐκπληρώνει θείους σκοποὺς καὶ ἔχει θεῖον τέλος: τὴ μεταμόρφωση τοῦ κόσμου 
καὶ τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς αἰώνιας βασιλείας τοῦ Θεοῦ «ἐπὶ πάντων».

Εὔλογα, λοιπόν, σκιρτοῦν σήμερα ἀπὸ ἀγαλλίαση τὰ σύμπαντα, «ὁ οὐρανὸς 
καὶ ἡ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια». Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ μόνη νίκη ποὺ 
δὲν χωρίζει τοὺς ἀνθρώπους σὲ νικητὲς καὶ ἡττημένους, ἀλλὰ χαρίζεται σὲ 
ὅλους ἀδιακρίτως. Καὶ εἶναι τὸ μήνυμά της πάντα ἐπίκαιρο. Πάντοτε θὰ δονεῖ 
τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ θὰ συγκλονίζει τὸ εἶναι τους. Μπροστὰ στὰ 
ἀμείλικτα ἐρωτήματα περὶ τοῦ «πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει» ὁ ἄνθρωπος, 
ἡ λογική του, ἡ λογικὴ τῶν τεραστίων καὶ καταπληκτικῶν ἐπιτευγμάτων 
τῆς προηγμένης τεχνολογίας, καταρρέει. Ἀποδεικνύεται ἀνίκανη νὰ δώσει 
ἀπαντήσεις. Πῶς νὰ συμβιβάσει τὸν πόθο τῆς ἀθανασίας μὲ τὸν θάνατο; 
Πῶς νὰ ἐναρμονίσει τὴν ἰδέα τοῦ κυρίαρχου ἀνθρώπου μὲ τὸ εὐτελὲς παίγνιο 
τῆς φθορᾶς; Μόνον ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δίνει τὴν ἀπάντηση· «Ἀπαρχὴ 
Χριστός, ἔπειτα οἱ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. ιε΄, 23).  «Καθὼς  ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα 
τοῦ χοϊκοῦ», (Α΄ Κορ. ιε΄, 49) θὰ φορέσουμε καὶ «τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου» 
(Α΄ Κορ. ιε΄, 49). Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εὐαγγελίζεται καὶ τὴ δική μας 
ἀνάσταση. Μὲ τὸν πρῶτο Ἀδὰμ ντυθήκαμε τὴ φθορά. Μὲ τὸν δεύτερο Ἀδάμ, 
τὸν Ἰησοῦ Χριστό, θὰ ντυθοῦμε τὴν ἀφθαρσία.

Μὰ καὶ τὴν πληρότητα ζωῆς παρέχει ὁ Χριστός, μὲ τὴν Ἀνάστασή Του, 
στὸν καθένα μας. Στὴν πρώτη, μετὰ τὴν Ἀνάσταση, ἐμφάνισή Του στοὺς 
Μαθητές, ὁ Χριστὸς ἐνεφύσησε σ’ αὐτοὺς καὶ τοὺς εἶπε «λάβετε Πνεῦμα 
Ἅγιον» (Ἰω. κ΄, 22). Αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ποὺ ἔδωσε ὁ Ἀναστὰς Κύριος, τὸ 
Πνεῦμα τὸ  Ἅγιον, ὡς «ζωοποιόν» δίδει τὴ ζωή.  Ὡς «εὐθές» ὁδηγεῖ πρὸς τὴν 
ἀλήθειαν. Ὡς «ἡγεμονικόν» στηρίζει τὴν ἀρετή. Ὡς «Παράκλητος» παρηγορεῖ 
στὶς θλίψεις. Αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ἀνιστᾶ τοὺς νεκρούς, τοὺς «ἐσκοτισμένους» 
τὴν διάνοιαν, τοὺς ἡττημένους ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τοὺς ἀπεγνωσμένους ποὺ 
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λέγουν «ἀπώλωλεν ἡ ἐλπὶς ἡμῶν» (Ἰεζ. λζ΄, 11). Πρὸς ὅλους αὐτοὺς καὶ  
σ’ ἐμᾶς, φωνάζει ὁ Ἀναστὰς Κύριος: «Ἰδοὺ ἐγὼ φέρω εἰς ὑμᾶς πνεῦμα ζωῆς»  
( Ἰεζ. λζ΄, 5).           

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Γιορτάζοντας, φέτος, τὸ Πάσχα σὲ συνθῆκες ἔκτακτης ἀνάγκης καὶ ἰδιαί-
τερης ἀνησυχίας, μακρὰν ἀπὸ τοὺς ναοὺς καὶ τὴν ἄμεση συμμετοχὴ στὶς 
ἱερὲς ἀκολουθίες, λόγῳ τῆς λοιμικῆς νόσου ποὺ ἐνέσκηψε καὶ στὴν πατρίδα 
μας, καλούμαστε νὰ ἀντλήσουμε θάρρος καὶ δύναμη ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση τοῦ 
Κυρίου. 

Ὡς Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μας συνέχομαι ἀπὸ θλίψη καὶ πόνο 
ψυχῆς, διότι ἀντιλαμβάνομαι τὸ τεράστιο κενὸ ποὺ ὅλοι αἰσθάνεσθε ἀπὸ 
τὴ μὴ συμμετοχὴ  σας στὸ Μυστήριο τῆς Θείας Μεταλήψεως τοῦ Ἀχράντου 
Σώματος καὶ τοῦ Τιμίου Αἵματος τοῦ Κυρίου μας. Ὅμως, εὐχόμεθα  ὅπως ἡ 
στέρηση αὐτὴ  συντελέσει στὴν  ἐνδυνάμωση τῆς πίστης μας,  νὰ καταστήσει τὶς 
προσευχὲς μας ἐντονότερες, ὥστε ἡ ἀσθένεια καὶ ὁ πειρασμὸς νὰ παρέλθουν,  
καὶ σύντομα κλῆρος καὶ λαὸς «ὁμοθυμαδόν», «ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ» 
νὰ δοξάσουμε καὶ ἐν Ἐκκλησίαις τὸν Τριαδικό μας Θεό.

Ὁ πόνος καὶ οἱ ταλαιπωρίες ἀντέχονται καὶ ἀντιμετωπίζονται εὐκολότερα, 
ἂν υπάρχει στήριγμα ποὺ ὑπερβαίνει τὴν καταστροφικότητά τους καὶ φωτίζει 
τὸ βαθύτερο νόημά τους. Στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ θὰ βροῦμε αὐτὸ τὸ 
στήριγμα  καὶ τὸ βαθύτερο νόημα τῶν θλίψεων καὶ τῶν  ταλαιπωριῶν μας.

Ταυτόχρονα, δὲν θὰ πρέπει οὔτε γιὰ μιὰ στιγμὴ νὰ ἀποσπάσουμε τὴν προ- 
σοχή μας ἀπὸ τὸ ἐθνικό μας θέμα, τὴν γιὰ σαράντα ἕξι, τώρα, χρόνια κατοχὴ 
τῆς μισῆς πατρίδας μας καὶ τὸν ἐντεινόμενο κίνδυνο γιὰ κατάληψη καὶ 
τουρκοποίηση  ὁλόκληρης τῆς Κύπρου.  Ἡ πατρίδα εἶναι, χωρὶς ἀμφιβολία, τὸ 
ἀπαραίτητο πλαίσιο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Τὸ ὅτι ἐρχόμαστε στὸν κόσμο τοῦτο 
ἐφήμεροι, δὲν σημαίνει ὅτι ἐρχόμαστε καὶ μετέωροι. Γι’ αὐτὸ καὶ ὀφείλουμε νὰ 
συνειδητοποιήσουμε τοὺς κινδύνους ποὺ ἀπειλοῦν τὴν πατρίδα μας καὶ νὰ 
μελετήσουμε τρόπους διάσωσής της.

Ἡ Τουρκία φρόντισε νὰ καταστήσει ξεκάθαρες τὶς τελικὲς ἐπιδιώξεις της 
στὴν Κύπρο· καὶ μὲ τὶς πρόσφατες ἐνέργειές της φανερώνει ὅτι ἡ ἐπιθετικό-
τητά της σὲ βάρος τῆς Κύπρου βρίσκεται, σήμερα, σὲ ἔξαρση. Θὰ πρέπει, ὡς 
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ἐκ τούτου, ἔστω καὶ ἀργά, νὰ ἀνανήψουμε. Νὰ ἀποτρέψουμε τοὺς σημερινοὺς 
κινδύνους, μέχρις ὅτου δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλες συνθῆκες γιὰ ἀπελευ-
θέρωση τῆς κατεχόμενης γῆς μας. 

Θὰ πρέπει  νὰ προχωρήσουμε, ἐπειγόντως, στὴν ἀμυντικὴ θωράκιση τῆς 
Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Ἡ Κύπρος, κατὰ τοὺς εἰδικούς, χρειάζεται ἕνα μικρό, 
ἀλλὰ σύγχρονο καὶ ἀποτελεσματικὸ στρατό, μὲ ἀγωνιστικὸ φρόνημα, ὄχι γιὰ 
νὰ ἀνταγωνιστεῖ τὸν τουρκικὸ στρατό, αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο καὶ οὐτοπικό, ἀλλὰ 
γιὰ νὰ λειτουργεῖ ἀποτρεπτικὰ στὴν τουρκικὴ ἐπιθετικότητα. Ἡ Τουρκία νὰ 
γνωρίζει ὅτι θὰ ἔχει κόστος καὶ θὰ συναντᾶ τὴ διεθνὴ κατακραυγὴ σὲ κάθε 
ἐνέργειά της. Αὐτὸς ὁ στρατός, ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἐφοδιαστεῖ μὲ σύγχρονα 
ὁπλικὰ συστήματα, θὰ ἐμπεδώνει καὶ τὸ αἴσθημα ἀσφάλειας τοῦ λαοῦ. Κι 
ἀκόμα, θὰ ἐνισχύει τὴν ἱκανότητα τοῦ Κράτους μας καὶ τὴ δυνατότητά του 
νὰ συνάπτει ἀμυντικὲς συμμαχίες μὲ ἄλλα κράτη, οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦν ὕπαρξη 
κοινῶν συμφερόντων, ἀλλὰ καὶ προϋποθέτουν κοινὴ συνεισφορὰ στὴν ἀσφά-
λεια. 

Ἡ ἀμυντική μας θωράκιση δὲν εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὴ χριστιανική μας 
πίστη. Ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο ἐλεύθερο, κατὰ τὴν εἰκόνα Του. 
Ὅποιος ἀποδέχεται στέρηση τῆς ἐλευθερίας του καὶ δὲν φροντίζει γιὰ τὴν 
ἀνάκτησή της, προσβάλλει τὸν ἴδιο τὸν Θεό, ἀποποιεῖται τὴν ἰδιότητα τοῦ 
ἀνθρώπου.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μὲ τὸ βλέμμα στραμμένο στὴν πάσχουσα ἀπὸ τὴν ἐδῶ και 46 ἔτη συνε-
χιζόμενη κατοχή ἀπὸ τὰ τουρκικὰ στρατεύματα πατρίδα μας καὶ στοὺς κινδύ-
νους ποὺ ἐκ νέου τὴν ἀπειλοῦν, γιορτάζουμε καὶ φέτος, κάτω ἀπὸ ἰδιαίτερα 
δύσκολες συνθῆκες, τὸ Πάσχα.  Ἐνεργώντας μὲ ὑπευθυνότητα καὶ πράττοντας 
ὅσα ἐξαρτῶνται ἀπὸ μᾶς, ἂς ἐναποθέσουμε τὰ ὑπόλοιπα στὸν Ἀναστάντα 
Κύριο. Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος μὲ τὴ θεϊκὴ δύναμή Του ἔλυσε τὰ δεσμὰ τοῦ ᾍδου 
καὶ συνέτριψε τὸ κράτος τοῦ θανάτου, θὰ λύσει καὶ τὰ δεσμὰ τῆς δουλείας μας 
καὶ θὰ χαρίσει τὴν ἐλευθερία στὴν πατρίδα μας.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις, ἀπευθύνουμε καὶ πάλι πρὸς ὅλους τὸν ἀναστάσιμο 
καὶ κατὰ πάντα ἐλπιδοφόρο χαιρετισμὸ «Χριστὸς Ἀνέστη»! Χαιρετίζουμε, 
ἰδιαίτερα, τοὺς ἐμπερίστατους: τοὺς φοιτητὲς καὶ ὁμογενεῖς μας στὸ ἐξωτε-
ρικό, τοὺς ἀσθενεῖς, τοὺς πρόσφυγες, τοὺς συγγενεῖς τῶν πεσόντων καὶ τῶν 
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ἀγνοουμένων μας καὶ ὅσους ταλαιπωροῦνται ἀπὸ τὴ λοιμικὴ νόσο ποὺ πλήτ-
τει τελευταίως καὶ τὸν τόπο μας. Ἐπιπλέον, ὀφείλουμε νὰ ἐκφράσουμε τὰ 
βαθιὰ αἰσθήματα τῆς ἐκτίμησης καὶ τῆς εὐγνωμοσύνης μας πρὸς τοὺς ἰατροὺς 
καὶ νοσηλευτές μας ἀλλὰ καὶ πρὸς ὅλους ὅσοι ἐργάζονται, ὑπερβαίνοντας 
ἑαυτούς, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς φοβερῆς πανδημίας.

Ἐπαναλαμβάνουμε πρὸς ὅλους ὅτι τὸ μεγάλο μήνυμα τῆς σημερινῆς ἡμέ- 
ρας εἶναι ὅτι πέρα ἀπὸ τὶς θλίψεις, τὶς κακουχίες καὶ τὸν πόνο, ὑπάρχει ὁ Ἀνα-
στὰς ἐκ νεκρῶν, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἀληθινὸς Θεός, ἀπὸ τὸν ὁποῖο 
καὶ ἀναμένουμε  ἐνίσχυση στὸν ἀγώνα μας καὶ λύση τῶν δεινῶν μας.

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

Διάπυρος ἐν Χριστῷ ἀναστάντι εὐχέτης

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, 
       Ἅγιον Πάσχα 2020.



ΣΥΝΕΧΗΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ
a

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Εἰσαγωγή

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει τρεις παραγράφους: 1. Η κρίση της παν-
δημίας του κορωνοϊού και η πνευματική κρίση του κόσμου. 2. Ευχαριστιακή 
Νηστεία. 3. Αδιάκριτη αλληλεγγύη προς πάντας ανθρώπους. Η βασική θέση 
προς απόδειξη είναι ότι σε κάθε κρίση μέσα από την οποία διέρχεται η αν-
θρωπότητα είτε στο σύνολό της είτε  σε μία περιοχή του κόσμου, υφέρπει μία 
πνευματική κρίση. Προσάγονται παραδείγματα από την Αγία Γραφή, για να 
αποδειχθεί ότι και η σημερινή κρίση του κόσμου με την πανδημία του κορω-
νοϊού, αποδεικνύει μία βαθιά πνευματική κρίση. Παρατίθεται στο τέλος προ-
σευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου.

1.  Η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού 
και η πνευματική κρίση του κόσμου

a
«καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ 

νυμφίος μετ᾿ αὐτῶν ἐστι, νηστεύειν; ὅσον χρόνον μεθ᾿ ἑαυτῶν ἔχουσι τὸν 



139ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ

νυμφίον, οὐ δύνανται νηστεύειν. ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ 
ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις» 
(Μκ. 2:19-20).

Εξ αιτίας των διαφόρων δυσάρεστων καταστάσεων που ταλαιπωρούσαν 
και συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την ανθρωπότητα, πάντοτε απασχολούσε 
ο έντονος προβληματισμός για την πορεία του ανθρώπου, του κόσμου και 
το τέλος της ιστορίας. Οι ίδιοι οι Μαθητές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 
όταν τον άκουσαν να αναπτύσσει την περί της Βασιλείας του Θεού διδασκα-
λία του, υπέβαλαν την απορία τους: «πότε θα έλθει η συντέλεια του κόσμου;». 
Ο Χριστός τους έδωσε την απάντηση:

«…καθημένου δὲ αὐτοῦ [τοῦ Ἰησοῦ] ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προ-
σῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾿ ἰδίαν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, 
καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος;  καὶ 
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. πολλοὶ γὰρ 
ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς 
πλανήσουσι.  μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε μὴ 
θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος.  ἐγερθήσεται 
γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ 
καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους· πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. […] (Μτ. 24:3-8).  
καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μι-
σήσουσιν ἀλλήλους. καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανή-
σουσι πολλούς,  καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη 
τῶν πολλῶν.  ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. καὶ κηρυχθήσεται 
τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι 
τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος» (Ματθ. 24: 10-14). 

Πολλοί σήμερα θα έλεγαν ότι όλα όσα απαριθμεί ο Ιησούς Χριστός είναι 
περιγραφή της δικής μας εποχής και της δικής μας καταστάσεως. Θα εμφανι-
σθούν, όπως και εμφανίσθηκαν και στο παρελθόν, πολλοί ψευδόχριστοι, θα 
υπάρξουν, όπως και υπήρξαν πριν και υπάρχουν και σήμερα, πόλεμοι, εξεγέρ-
σεις ενός έθνους εναντίον άλλου έθνους, ενός κράτους εναντίον άλλου κρά-
τους. Θα υπάρξουν, όπως και υπήρχαν, πείνα, λοιμώδεις ασθένειες, σεισμοί, 
καταποντισμοί και άλλες καταστροφές. Αυτό όμως δεν σημαίνει το τέλος της 
ιστορίας. Είναι αρχή των δοκιμασιών. Εκείνο που είναι αναγκαίο, στις περι-
πτώσεις των δοκιμασιών, είναι η μετάνοια και η περισυλλογή, και βεβαίως, ο 
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προβληματισμός του τί πήγε στραβά στην ανθρωπότητα με τα τραγικά αυτά 
αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό πρέπει να έχουμε ως καταφύγιο άτρωτο την 
πίστη, που αποτελεί την ακαταμάχητη δύναμη για την αντιμετώπιση και την 
αντοχή μας κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών και θλίψεων.

Εάν οι υπεύθυνες κυβερνήσεις έλαβαν τα αναγκαία αυστηρά μέτρα για 
να εμποδίσουν την ευρεία διάδοση του κορωνοϊού, εμείς, πέρα από τη συμ-
μόρφωσή μας σε αυτά, πρέπει να λάβουμε τα επείγοντα πνευματικά μέτρα 
για τη διαφύλαξη και της πνευματικής υγείας μας από τον δηλητηριώδη ιό, 
για τη διαφύλαξη της καθαρότητας της ψυχής μας από τον ιό της αμαρτίας. 

Από τὴν εμφάνιση του κορωνοϊού στην Κίνα, ίσως, κανένας από εμάς δεν 
θα μπορούσε να συνειδητοποιήσει τὴν παγκόσμια διάσταση που θα λάμβανε 
και θα εξελισσόταν σε πανδημία. Βεβαίως, δεν πρόκειται για την πρώτη φορά 
που αντιμετωπίζουμε παρόμοιες καταστάσεις είτε στην Κύπρο, όπου, όπως 
γνωρίζουμε από την ιστορία, μεγάλος αριθμός ανθρώπων πέθαινε από λοιμώ-
δεις νόσους είτε και σε ευρύτερη περιοχή του κόσμου είτε ακόμα παγκοσμίως. 
Αυτό μας το προείπε ο ίδιος ο Χριστός και για την εμφάνιση των λοιμών. 

Όλοι, εκτός των αδύναμων τάξεων των συνανθρώπων μας, είτε πρόκει-
ται για εκείνους που ζουν ανάμεσά μας είτε για λαούς που βρίσκονται μακριά 
μας και ζουν σε κατάσταση εξαθλίωσης, το υπόλοιπο της ανθρωπότητας απο-
λαμβάνουμε, βρισκόμενοι σε κατάσταση νιρβάνας, τα αγαθά μιας παγκοσμιο-
ποίησης, είτε οικονομικής είτε της τεχνολογίας είτε της διακίνησης από χώρα 
σε χώρα και από ήπειρο σε ήπειρο, την κατανάλωση των πλούσιων υλικών 
αγαθών και την απόλαυση, με πολλούς τρόπους, διασκεδάσεων και ό, τι άλλο 
προσφέρει το κατάστημα της παγκοσμιοποίησης. Όλα αυτά έχουν τεθεί υπό 
αμφισβήτηση και στην καραντίνα του κορωνοϊού.

Στην ιερά ιστορία της ανθρωπότητας, σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις 
ο άνθρωπος επιχείρησε να αντικαταστήσει τον Θεό και να λάβει τη θέση του: 
η πρώτη αφορά το εγχείρημα των πρωτόπλαστων να γίνουν οι ίδιοι θεοί, με 
αποτέλεσμα να στερηθεί η ανθρωπότητα τη σχέση της με τη ζωή, με τον χορη-
γό της ζωής, τον Τριαδικό Θεό (Γεν. 3:1-24). Η δεύτερη ήταν η ηθική εξαθλίω-
ση που επέφερε τον κατακλυσμό, όταν ό Θεός, μετά από την κατάσταση που 
δημιούργησε ο άνευ Θεού τρόπος ζωής των ανθρώπων, απεφάσισε να απο-
σύρει, άχρι καιρού, το Άγιον Πνεύμα από τους ανθρώπους: «οὐ μὴ καταμείνῃ 
τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς 
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σάρκας» (Γεν. 6:3). Η τρίτη περίπτωση αφορούσε την προσπάθεια των ανθρώ-
πων να φθάσουν στον Θεό με τον Πύργο της Βαβέλ, με αποτέλεσμα τη σύγ-
χυση των γλωσσών (Γεν. 11:1-9). Θα μπορούσε ο κατάλογος αυτός να αυξηθεί 
τραγικά. Εκείνο που έχει σημασία από το μάθημα αυτό της ιστορίας του αν-
θρώπινου γένους, είναι ότι οι παρουσιαζόμενες κρίσεις ασθενειών, οικονομι-
κών, πολιτικών,  πολέμων και καταστροφών, ή και όποιων άλλων κρίσεων στη 
ζωή της ανθρωπότητας, όλες υποδηλώνουν υφέρπουσα πνευματική κρίση.     

Η κρίση του κορωνοϊού που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο απέδει-
ξε πόσο τρωτός είναι ο άνθρωπος είτε ως άτομο είτε η ανθρωπότητα στην 
ολότητα της. Η κρίση και διάδοση του ιού δεν διαχωρίζει φύλα, έθνη, λαούς, 
θρησκείες κ.λπ. Ας μη ερμηνεύσουμε το γεγονός με στενότητα καρδίας, αλλά 
ας δούμε  το της αμαρτίας μέγα τραύμα, τον Άνθρωπο. Αυτός που δημιουργή-
θηκε από τον Θεό κατ’  εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Αυτού, αυτός για τον οποίο 
πρόσφερε τον εαυτό του θυσία ο Ιησούς Χριστός διέρχεται μια πνευματική 
και σωματική κρίση, όπως είναι η απειλή του λοιμώδους ιού.

2.  Ευχαριστιακή Νηστεία 
a

Έχει προκαλέσει αίσθηση η απόφαση ενίων Εκκλησιών ή ιεραρχών να ζη-
τήσουν από τους πιστούς να μη προσέρχονται στην τέλεση των ιερών Ακο-
λουθιών, ακόμα και αυτής της θείας Λειτουργίας, το οποίο σημαίνει και μη 
συμμετοχή τους στη Θεία Ευχαριστία. Βεβαίως, το μέτρο αυτό δεν ενοχοποιεί 
την ίδια την Ευχαριστία, γιατί είναι πηγή ζωής και σωτηρίας. Ο στόχος είναι 
η αποφυγή συνάξεων με κίνδυνο τη διάδοση του ιού.

Θα ήταν φρόνιμο, όμως, μέσα από αυτή τη δοκιμασία, να διερωτηθούμε, 
ή περαιτέρω, να προβληματιστούμε για την πνευματική κρίση που υφέρπει 
αυτή τη στιγμή και ποια απάντηση μπορούμε να δώσουμε   στο σοβαρό αυτό 
εκκλησιολογικό και ευχαριστιακό ζήτημα. 

Έγινε αναφορά πριν στην απόφαση του Θεού να «ἄρει» το Πνεύμα του 
από τους ανθρώπους, «διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας» (Γεν. 6:3). Ποια είναι η 
διάγνωση της πνευματικής κρίσης σήμερα και ποια απάντηση μπορούμε να 
δώσουμε στο συγκεκριμένο πνευματικό πρόβλημα; Ο διάλογος του Κυρί-
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ου ημών Ιησού Χριστού με τους μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή για το 
θέμα της νηστείας και αυτή αύτη η απάντηση του Ιησού Χριστού μας δίδει 
την απάντηση στον προβληματισμό μας. Σύμφωνα με τους λόγους του Κυ-
ρίου και σύμφωνα και με το ευχαριστιακό ήθος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, 
 η νηστεία σημαίνει χρόνο μετάνοιας, ενώ η κατάλυση της νηστείας σημαίνει 
τη χαρά της παρουσίας του Κυρίου εν τω μέσω ημών. Έτσι, ο Χριστός δίδει 
την ακόλουθη απάντηση στους μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή: 

«καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ 
ὁ νυμφίος μετ᾿ αὐτῶν ἐστι, νηστεύειν; ὅσον χρόνον μεθ᾿ ἑαυτῶν ἔχουσι 
τὸν νυμφίον, οὐ δύνανται νηστεύειν. ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ 
ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις» 
(Μκ. 2:19-20).

Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της αναζή-
τησης του πνευματικού προβλήματος και κρίσεως των ημερών μας. Βεβαίως, 
όταν ο Ιησούς Χριστός αναφερόταν στον χρόνο της απουσίας του, όταν οι 
μαθητές θα παραμείνουν μόνοι, είναι προφανές ότι αναφερόταν στον χρόνο 
της σταυρικής του θυσίας και του θανάτου του, που στην αναμονή των γε-
γονότων να εξελιχθούν, θα έπρεπε να νηστεύουν. Από την πλευρά όμως του 
Νυμφίου Χριστού, υπάρχουν δύο προοπτικές: α) ο Σταυρός και ο θάνατος του 
Κυρίου και κατ’ επέκταση και αυτή αύτη η ανάσταση του, αποτελούν τις πρά-
ξεις εξουδετερώσεως του κακού, όποιο και αν είναι αυτό το κακό, και η ύψι-
στη έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο και, β) ο ευαγγελιστής 
Μάρκος προβαίνει σε εσχατολογική και προφητική ερμηνευτική της χριστια-
νικής νηστείας, λέγοντας, «τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις».  
Η νηστεία στην οποία αναφέρεται ο Χριστός εν προκειμένω, δεν αφορά στην 
αποχή φαγητών, αλλά πρόκειται για την Ευχαριστιακή Νηστεία. Στο Μυστι-
κό Δείπνο ήταν παρών και παρέδωσε το Σώμα και το Αίμα του με τον άρτο  
και τον οίνο. «… ὁ Κύριος ᾿Ιησοῦς ἐν τῇ νυκτί ᾗ παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον 
καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα 
τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ὡσαύτως 
καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ δια-
θήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἂν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν 
ἀνάμνησιν. ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο 
πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ» (Α΄ Κορ. 
11:23-26). Σε λίγο θα οδηγείτο στο σταυρικό θάνατο. Εδώ έγκειται η απουσία 
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ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ, Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ
Η φωτογράφηση έγινε από τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου.

του, κατά την οποία οι Μαθητές πρέπει να νηστέψουν.

Ο Χριστός, στην παρούσα κρίση, θα τολμούσα να πω ότι δεν είναι πα-
ρών, δεν είναι ανάμεσά μας, «διὰ τὸ εἶναι καὶ ἡμᾶς σάρκας» (βλ. Ρωμ. 8:1-11). 
Εκδιώξαμε το Πνεύμα το Άγιο και ασχοληθήκαμε με μόνη τη σάρκα.  Το «τότε 
νηστεύσουσιν», όπως και το «ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις» των λογίων του Χρι-
στού δεν έχουν συγκεκριμένο χρονικό προσδιορισμό, ή ότι θα συμβεί άπαξ, 
αλλά αναφέρονται σε κάθε περίπτωση «απουσίας» του Ιδίου, ένεκα των δι-
κών μας επιλογών. Και εφόσον οι καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα στην πο-
ρεία της ιστορίας του κόσμου δεν σηματοδοτούν το τέλος της ιστορίας, παρά 
μόνο η διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού σε όλα τα έθνη, τότε οι ημέρες 
εκείνες που προσδιορίζει ο Ιησούς Χριστός μπορεί να συμβαίνουν, κατά τον 
προφητικό λόγο Του, οσάκις παρατηρείται απομάκρυνση των ανθρώπων από 
τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ
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Ο απ. Παύλος είναι κατηγορηματικός όσον αφορά το θέμα της παρουσί-
ας ή της απουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του καθενός μας ή στη ζωή 
όλων των ανθρώπων με τις αντίστοιχες επιπτώσεις.

«Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ μὴ κατὰ σάρκα περι-
πατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα. ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ 
᾿Ιησοῦ ἠλευθέρωσέ με ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. τὸ γὰρ 
ἀδύνατον τοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ Θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμ-
ψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας, κατέκρινε τὴν ἁμαρτίαν 
ἐν τῇ σαρκί, ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα 
περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα· οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς 
φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος. τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρ-
κὸς θάνατος, τὸ δὲ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη· διότι τὸ φρόνη-
μα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεόν· τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται· οὐδὲ 
γὰρ δύναται· οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται. ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ 
ἐν σαρκί, ἀλλ᾿ ἐν πνεύματι, εἴπερ Πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις Πνεῦμα 
Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα 
νεκρὸν δι᾿ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην. εἰ δὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ 
ἐγείραντος ᾿Ιησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρας τὸν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν 
ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τὸ ἐνοικοῦν αὐτοῦ Πνεῦμα ἐν ὑμῖν» 
(Ρωμ. 8:1-11).

Ο απόστολος Παύλος, με  ωμότητα λόγου αποδίδει την ασθένεια και το 
θάνατο πολλών ένεκα της αναξιότητας προσελεύσεως στο Μυστήριο της Ευ-
χαριστίας: «ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο 
πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ. ὥστε ὃς ἂν 
ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται 
τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου. δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ 
οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω· ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ 
πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυ-
ρίου.  διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. 
εἰ γὰρ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα· κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ Κυ-
ρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν» (Α΄ Κορ. 11:26-32).

Μήπως οι λόγοι αυτοί του αποστόλου Παύλου έχουν την εφαρμογή τους, 
αφ’ ενός μεν στη σημερινή κρίση του κορωνοϊού με τις ασθένειες, τις βαρύ-
τερες αρρώστιες και τους θανάτους, αφ’ ετέρου δε στην πνευματική κρίση 
του κόσμου; Δεν γνωρίζουμε, αν υπήρχε κάποια επιδημία και γι’ αυτό κάνει 
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αναφορά σε ασθενείς, σε αρρώστους και σε μεγάλο αριθμό θανάτων, κατα-
στάσεις τις οποίες αποδίδει στην αναξιότητα των προσερχομένων στον Άρτο  
και στο Ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ένα είναι το βέβαιο, ότι ο απόστολος 
Παύλος συνδέει απόλυτα την πνευματική κρίση με την κρίση των σωματικών 
ασθενειών και των θανάτων. Εάν πρόκειται για πραγματικές ασθένειες, για 
αρρώστιες ή για θανάτους από κάποια επιτόπια επιδημία, εάν πρόκειται για 
ερμηνεία των θανάτων που συνέβαιναν παρά το γεγονός της αναμενόμενης 
άμεσης έλευσης του Κριτή Χριστού, γεγονός το οποίο υποστηρίζεται από τη 
συνεχή χρήση των όρων κρίσεως στο ίδιο το κείμενο του αποστόλου Παύλου, 
ή ακόμα, αν πρόκειται περί συμβολικής αναφοράς, για να υποστηριχθεί η πα-
ρατηρούμενη πνευματική κρίση, δεν το γνωρίζουμε. Οι ερμηνευτές του κει-
μένου υποστηρίζουν και τις τρεις υποθέσεις.1 Σήμερα περιορίσαμε την έννοια 

1 Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἀντιμετωπίζεται παρόμοιο θέμα, ὅπως στὴ σημερινὴ κρίση. 
Ὁ Γεννάδιος Σχολάριος, πρῶτος Πατριάρχης μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, σὲ 
ἐπιστολή του πρὸς τὸν μοναχὸ Μάξιμο τῆς Μονῆς Σινᾶ, σημειώνει: 
«Τὸ μέγα μυστήριον τῆς ἱερωτάτης κοινωνίας ποιεῖ προκοπὴν τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἐν τοῖς 
μεταλαμβάνουσι, διότι ὥσπερ κατὰ τὸ φαινόμενόν ἐστι βρῶσις καὶ πόσις σωματική, οὕτω 
κατὰ τὸ νοούμενον ἀποτέλεσμά ἐστι βρῶσις καὶ πόσις πνευματική. Οὐδὲν οὖν ποιεῖ τὴν 
προσθήκην τῆς ἐξ οὐρανῶν χάριτος αὐτὴ μόνη ἡ μετάληψις τοῦ μυστηρίου, ἀλλὰ ζητεῖται 
πρὸ παντὸς ἄλλου ἡ πρέπουσα παρασκευὴ τοῦ ὑποδεχομένου· ὁ γὰρ ἀναξίως ἐσθίων αὐτὸ 
καὶ πίνων, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον, οὐ προσλαμβάνει χάριν διὰ τὴν μετάληψιν, ἀλλὰ 
καὶ ἀποβάλλει τὴν ὑπάρχουσαν χάριν διὰ τὴν ἀναξιότητα· καὶ οὐ μόνον οὐ προσλαμβάνει 
πνευματικὴν ζωὴν καὶ ὑγείαν, ἀλλὰ καὶ σωματικαῖς ἀρρωστίαις ὑποβάλλονται, ἐνίοτε 
καὶ θανάτῳ· διὰ τοῦτό φησιν· “ Ἐν ὑμῖν (πολλοὶ) ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται 
ἱκανοί”.  Ὥσπερ οὖν τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ μυστηρίου ἔρχεται ἐκ τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν πρέπουσαν 
παρασκευὴν πρὸς αὐτό, οὕτως καὶ ὅταν ὑπάρχῃ ἔν τινι ἀνθρώπῳ ἡ πρέπουσα παρασκευὴ 
πρὸς αὐτό, οὐκ ἐμποδίζεται τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ μυστηρίου διὰ τὴν ἀπουσίαν τῆς μεταλήψεως, 
ἐὰν ἐμποδίζῃ τὴν μετάληψιν ἀνάγκη τις ἀπαραίτητος· ὥσπερ ἐν ταῖς ἐρήμοις οἱ ἀσκηταί, διὰ 
δέκα ἐνιαυτῶν καὶ εἴκοσι καὶ τεσσαράκοντα μεταλαμβάνοντες τοῦ μυστηρίου, ὧν οἱ πλείους 
καὶ ἄνευ τῆς μεταλήψεως μετετίθεντο ἐκ τῆς ζωῆς, καθ’ ἡμέραν ἐλάμβανον τὴν προκοπὴν 
τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἀμέσως ἐκ τῆς χάριτος τοῦ Ἰησοῦ, ἥτις προκοπή ἐστι τὸ ἀποτέλεσμα 
τοῦ μυστηρίου. Διὰ τοῦτο καὶ σὺ ἐὰν ἔχῃς ἐκ Θεοῦ βοηθούμενος τὴν πρὸς τὸ μέγα μυστήριον 
παρασκευὴν καθ’ ἑκάστην (ἡ δὲ παρασκευή ἐστιν ἢ διηνεκὴς προσοχή, ἢ διὰ μετανοίας 
ἐπάνοδος), μὴ λυποῦ, ἐὰν ὑπό τινων ἀπαραιτήτων αἰτιῶν ἀκουσίων κωλυθῇς λαμβάνειν 
τὸ μυστήριον, ἀλλὰ ἔλπιζε βεβαίως, ὅτι λαμβάνεις τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μεταλήψεως, ἢ τὴν 
προκοπὴν τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἢ τὴν ἀναίρεσιν τῶν ἁμαρτιῶν, ὑφ’ ὧν ἡ προκοπὴ εἴργεται. 
Εἰ μὲν οὖν χωρεῖ, σὺ μὲν ποιήσεις ὡς βούλει, ἡμεῖς δὲ οὐδενὶ ἰδιώτῃ μοναχῷ συμβουλεύσομεν 
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του όρου «κρίσις» στην ταυτοποίηση μιας έκτακτης και επικίνδυνης καταστά-
σεως. Στην ελληνική γλώσσα όμως, ο όρος έχει και δικονομικό περιεχόμενο. 
Με αυτή την έννοια τον χρησιμοποιεί ο απ. Παύλος για να υπενθυμίσει την 
έσχατη κρίση του κόσμου από τον δικαιοκρίτη Ιησού Χριστό.

Αναφερθήκαμε, προηγουμένως, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συ-
μπεριφορές των ανθρώπων, όπως των πρωτοπλάστων, των ανθρώπων της 
εποχής του Νώε, και εκείνων που θέλησαν να οικοδομήσουν τον Πύργο της 
Βαβέλ, προκάλεσαν  σοβαρές πνευματικές κρίσεις  στην ανθρωπότητα. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, στην οποία αναφέρεται ο απ. Παύλος, η κατάσταση 
είναι ακόμα σοβαρότερη. Στην Αγία Γραφή υπάρχουν άλλα δύο συγκρίσιμα 
γεγονότα: α) Η παράδοση του Νόμου στον Μωυσή και η σύναψη της Δια-
θήκης του Θεού με τον Ισραηλιτικό λαό. Στο βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφ. 
9-10, της Παλαιάς Διαθήκης, περιγράφεται με δραματικό τρόπο η αποστασία 
του Ισραηλιτικού λαού με την κατασκευή και λατρεία μόσχου με χορούς, τρα-
γούδια και φαγοπότια, ενώ ο Μωυσής βρισκόταν στο όρος Σινά, για να πα-
ραλάβει τις πλάκες της Διαθήκης από τον Θεό. Αυτό σημαίνει την παράβαση 
της Διαθήκης μεταξύ του Ισραηλιτικού λαού και του Θεού. Σώθηκε από την 
τιμωρία και καταστροφή, αλλά και την ακύρωση της Διαθήκης με την προ-
σευχή του Μωυσή. β) Το δεύτερο γεγονός, σε σύγκριση με το προηγούμενο, 
είναι η παράδοση της Ευχαριστίας από τον Ιησού Χριστό, κατά τον Μυστικό 
Δείπνο. Κατά την παράδοση των Μυστηρίων ο Χριστός, προσφέροντας  τον 
Άρτο και τον Οίνο, όπως το διασώζει ο απ. Παύλος στο συγκεκριμένο κείμενο 
της Α΄ Κορ. 11:17-34, είπε: «τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ 
ἐμῷ αἵματι» (Α΄ Κορ. 11:25). 

Με τη συμπεριφορά τους, οι πιστοί της Εκκλησίας της Κορίνθου, ως ο 

περιάγειν μεθ’ ἑαυτοῦ τὸ μυστήριον ἐν τόποις καὶ καιροῖς καὶ συνοδίαις, ἐν οἷς οὐ δυνατόν 
ἐστι τηρεῖσθαι τὴν ὀφειλομένην τῷ μυστηρίῳ διηνεκῶς τιμὴν ἄκραν καὶ προσοχὴν καὶ 
εὐλάβειαν· οὐδὲ γὰρ ἀρκεῖ πρὸς ἀπολογίαν τῷ περιάγοντι τὸ μυστήριον, ὅτι διὰ ταύτην 
τὴν αἰτίαν, ἢ ἐκείνην, ἐνέλιπέ τι τῆς ὀφειλομένης τῇ εὐγενείᾳ τοῦ μυστηρίου τιμῆς τε καὶ 
περιθάλψεως ἄκρας· ἀποκριθήσονται γὰρ αὐτῷ, ὅτι ἐπειδὴ ἠδύνασο ἔχειν τὸν καρπὸν τοῦ 
μυστηρίου, εἰ ἤθελες, καὶ χωρὶς τῆς μεταλήψεως τοῦ μυστηρίου, ἵνα τι ἐπείρασας Κύριον 
τὸν Θεόν σου; Ταῦτα δὲ λέγομεν περὶ τῶν ἰδιωτῶν μοναχῶν· περὶ δὲ τῶν ἱερωμένων τῶν 
δυναμένων ἱερουργεῖν τὸ μυστήριον, ἄλλος ὁ λόγος». (M. Jugie, L. Petit, and X.A. Siderides, 
Oeuvres complètes de Georges (Gennadios) Scholarios, vol. 4, Paris: Maison de la bonne 
presse, 1935: 198-235). (TLG).
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Νέος Λαός του Θεού, παρέβησαν τους όρους της Διαθήκης του Χριστού  επα-
ναλαμβάνοντας την αποστασία των Ισραηλιτών. Ο Χριστός, προσφέροντας 
το Σώμα και το Αίμα της Ευχαριστίας, σε ανάμνηση της Σταυρικής του θυ-
σίας, αποδεικνύεται αλληλέγγυος με τον άνθρωπο για να τον οδηγήσει στη 
σωτηρία. Η πνευματική κρίση έγκειται στο γεγονός ότι, όχι μόνο οι Χριστια-
νοί της Κορίνθου κατά τους χρόνους του απ. Παύλου, αλλά σε πλείστες όσες 
περιπτώσεις καταλύουμε τη Νέα Διαθήκη που υπεγράφη με το Αίμα της θυσί-
ας του Ιησού Χριστού και Σωτήρα όλων μας.       

Μία σύγκριση με την απόφαση του Θεού στην Π. Διαθήκη να άρει το 
Πνεύμα το Άγιο από τους ανθρώπους «διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας» και της 
παρούσας καταστάσεως του κόσμου υπό την ισχυρή πνευματική κρίση, θα 
τολμούσαμε να ερμηνεύσουμε το γεγονός ως επιβολή της Ευχαριστιακής 
Νηστείας από τον ίδιο τον Πατέρα Θεό, ένεκα του γεγονότος της απουσίας 
του Νυμφίου Χριστού, για να μας δώσει τη χαρά. Ο Χριστός είναι απών από 
ανάμεσά μας, γιατί, τη στιγμή αυτή που πάσχει η ανθρωπότητα, ο ίδιος με την 
ανθρώπινη του φύση, πάσχει, αποθνήσκει και θα αναστηθεί, για να οδηγήσει 
και πάλι στη χαρά της παρουσίας Του, μέσω της θείας Ευχαριστίας. Είναι 
καιρός Νηστείας της Μ. Τεσσαρακοστής, αλλά και καιρός Ευχαριστιακής νη-
στείας, για να ευδοκήσει ο Πατέρας Θεός να μας αποστείλει και πάλιν το Άγι-
ον Πνεύμα, για να θεραπευθούμε σωματικά και να καταστούμε μέτοχοι του 
Σώματος και Αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρέπει να υπάρχει πνευ-
ματική εγρήγορση του καθενός και όλων μας, για να συντομεύσει ο φιλεύ-
σπλαχνος Θεός τον χρόνο της «απουσίας» του Νυμφίου και να χαρούμε την 
μετ’ αυτού κοινωνία. Υπενθυμίζουμε ότι η οσία Μαρία η Αιγυπτία υπέ-
βαλε στον εαυτό της Ευχαριστιακή Νηστεία για σαράντα επτά χρό-
νια. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μία συνεχή άνευ Ευχαριστίας «Μεγάλη 
Παρασκευή», όπου και εμείς αλληλεγγύως συμπάσχουμε με το εσφαγμέ- 
νον αρνίον του ουράνιου θυσιαστηρίου, και όπως θαυμασίως το διατυ- 
πώνει ο υμνωδός κατά την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, 
αναμένοντας το θαυμαστό Πάσχα του Κυρίου.«Συμπορευθῷμεν αὐτῷ  
και συσταυρωθῶμεν καὶ νεκρωθῶμεν δι’ αὐτόνταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς». 
Αυτή η στέρηση της θείας Ευχαριστίας μας προκαλεί απεριόρι-
στη οδύνη και πρέπει να κραυγάσουμε, όπως ο Χριστός επί του 
Σταυρού: «Ὁ Θεός μου ὁ Θεός μου, εἰς τί με ἐγκατέλιπες;» (Μκ. 15:34).

Διερχόμαστε την αγία και μεγάλη Τεσσαρακοστή, περίοδο κατ’ εξοχήν 
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μετάνοιας και προσευχής. Εφ’ όσον η πανδημία μάς επέβαλε περιορισμό κατ’ 
οίκον και βιώνουμε τη στέρηση του Σώματος και Αίματος του Κυρίου, δεν 
μπορεί παρά να αυξήσουμε την προσευχή και τις δεήσεις μας προς τον Φιλάν-
θρωπο Κύριο, τον Θεό του ουρανού και της γης, να φανεί ίλεως και να μας 
ελευθερώσει από την ασθένεια της ψυχής και του σώματος, και να ενισχύσει 
όλους εκείνους που νόσησαν και θα νοσήσουν από τον ιό της επιδημίας. 

3.  Αδιάκριτη αλληλεγγύη προς πάντας ανθρώπους
a

«Τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι» (Ρωμ. 12:10).

Ο Θεός δεν σταμάτησε ποτέ να αναδεικνύεται αλληλέγγυος στον άν-
θρωπο, μέχρι του σημείου να λάβει και ο ίδιος την ανθρώπινη φύση, να οδη-
γηθεί στον θάνατο και βεβαίως να αναστηθεί, προσφέροντας μας ως βρώση 
και πόση το Σώμα και το Αίμα του για την αιώνια ζωή, χαράσσοντας έτσι την 
πορεία που πρέπει να ακολουθήσει και ο κάθε άνθρωπος για να εξέλθει από 
την κοιλάδα του κλαυθμώνος και να εισέλθει θριαμβευτής μαζί με τον Υιό του 
Θεού στην αιώνια Του Βασιλεία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Μέσα στις συνθήκες που διερχόμαστε, καλούμαστε να γίνουμε και εμείς 
αλληλέγγυοι στους συνανθρώπους μας, μιμούμενοι το παράδειγμα Εκείνου. 
Η αλληλεγγύη δεν είναι μία επιδερμική υποστήριξη του άλλου, για να φανού-
με ευγενείς και να μας προκαλέσει το αίσθημα της ικανοποίησης ότι κάναμε 
το θρησκευτικό μας καθήκον. Η αλληλεγγύη του Θεού έφθασε μέχρι και τη 
θυσιαστική προσφορά του Υιού και Λόγου του. Η αλληλεγγύη προς τους συ-
νανθρώπους μας ταυτίζεται με την αγάπη που οφείλουμε να εκδηλώνουμε ο 
ένας προς τον άλλο, όπως τη δίδαξε ο Χριστός, η προσωποποιημένη αγάπη 
του Θεού: 

«… Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν 
ἐχθρόν σου.  Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς 
καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε 
ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς.  ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ 
πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς 
καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.  ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς 
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ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι;  
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς φίλους ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ 
τελῶναι οὕτω ποιοῦσιν;  Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν»  (Μτ. 5:43-48).

Είναι συγκλονιστική και συγχρόνως αφυπνιστική η διαπίστωση του Με-
γάλου Βασιλείου για την παραθεώρηση της «φιλαδελφίας», της σήμερα απο-
καλούμενης «αλληλεγγύης», γεγονός που οδηγεί στη στείρωση της αγάπης. 
«Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεὸς οὐκ ἀνοίγει τὴν χεῖρα, ἐπειδὴ τὴν φιλαδελφίαν ἡμεῖς 
ἀπεκλείσαμεν. Διὰ τοῦτο ξηραὶ αἱ ἄρουραι, ἐπειδὴ ἡ ἀγάπη ἐψύγη» (Ὁμιλία 
ῥηθεῖσα ἐν λιμῷ και αὐχμῷ, PG 31, 309). Όπως η γη δεν μπορεί να καρποφορή-
σει από έλλειψη βροχής, το ίδιο η έλλειψη της πρακτικής της φιλαδελφίας προς 
τους άλλους, σημαίνει την αποκοπή μας από το ζωντανό νερό, το Άγιο Πνεύμα.

Η φιλαδελφία είναι μία από τις προκρινόμενες από τον απόστολο Παύλο 
χριστιανικές αρετές και διακριτικό των Χριστιανών μέσα στις κοινωνίες (Ρωμ. 
12: 9-21). Ο ερμηνευτής του αποστόλου Παύλου Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστο-
μος σχολιάζει τις προτροπές του μεγάλου αποστόλου με τον εξής χαρακτη-
ριστικό τρόπο: «Βλέπεις ότι σε όλα ο απόστολος επιζητεί την επίταση. Δεν 
είπε, δηλαδή, μόνο να μεταδίδετε, αλλά πλουσιοπάροχα, με δαψίλεια, ούτε 
είπε απλώς να προΐστασθε, αλλά με φροντίδα και προσοχή, ούτε απλώς να 
δίδετε ελεημοσύνη, αλλά με καλοσύνη, ούτε απλώς να τιμάτε τους άλλους, 
αλλά να συναγωνίζεστε ποιος θα ξεπεράσει τον άλλο στην απόδοση τιμής, 
όχι απλώς να αγαπάτε, αλλά η αγάπη σας να είναι ανυπόκριτη, ούτε απλώς 
να απέχετε από τα κακά, αλλά να μισείτε το κακόν, ούτε απλώς να αποκτάτε 
τα πνευματικά αγαθά, αλλά να τα κάνετε κτήμα σας, ούτε απλώς να έχετε τη 
φιλία, αλλά να τη συνδυάζεται με τη φιλαδελφία, ούτε απλώς να επιδεικνύ-
ετε ενδιαφέρον, αλλά χωρίς οκνηρία, ούτε απλώς να έχετε το Άγιον Πνεύμα, 
αλλά να έχετε το ζωντανό και ζωοποιό Άγιο Πνεύμα, δηλαδή να είστε θερμοί 
και σε συνεχή πνευματική εγρήγορση» (Ἰω. Χρυσοστόμου, Ἑρμηνεία τῆς πρὸς 
Ρωμαίους, 60, 605).

Θα ερωτήσουμε συνωδά με τον Μέγα Βασίλειο για την κατάσταση του 
κόσμου μας σήμερα: Ποια είναι η αιτία της αταξίας και της συγχύσεως σήμε-
ρα; Ποιος είναι ο νεωτερισμός των καιρών μας; Ας ερευνήσουμε ως νουνεχείς, 
ως λογικοί ας σκεφτούμε: μήπως ο κυβερνήτης του παντός δεν είναι παρών; 
Μήπως ο αριστοτέχνης Θεός λησμόνησε την «οικονομία» του; Μήπως στερή-
θηκε της εξουσίας και της δυνάμεώς του; Ή έχει την ίδια ισχύ, αλλά παραιτή-
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θηκε από τη διακυβέρνηση του κόσμου; Οδηγήθηκε δηλαδή σε σκληρότητα 
και το πάνυ αγαθόν και το προνοητικό για μας μεταβλήθηκε σε μισάνθρωπο; 
Σε όλα αυτά δεν θα συμφωνούσε κανένας σώφρων άνθρωπος, αλλά τα αί-
τια είναι φανερά και πρόδηλα, για τα οποία συνήθως δεν διοικούμεθα, αλλά 
εναπόκεινται στη δική μας ευθύνη. Ενώ, λοιπόν, εμείς λαμβάνουμε τα από 
του Θεού δώρα, δεν δίδουμε στους άλλους, ενώ επαινούμε την ευεργεσία, 
στερούμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Όντες δούλοι αποκτούμε την ελευθε-
ρία μας, δεν δείχνουμε όμως σπλάχνα οικτιρμών στους ομόδουλούς μας. Ενώ 
πεινούμε και λαμβάνουμε την ευλογία της τροφής, δεν φροντίζουμε για τον 
φτωχό. Ενώ έχουμε πλούσιο χορηγό και ταμία μας τον Θεό, είμαστε φειδωλοί 
και ακοινώνητοι προς τους φτωχούς. «Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεὸς οὐκ ἀνοίγει τὴν 
χεῖρα, ἐπειδὴ τὴν φιλαδελφίαν ἡμεῖς ἀπεκλείσαμεν. Διὰ τοῦτο ξηραὶ αἱ ἄρου-
ραι, ἐπειδὴ ἡ ἀγάπη ἐψύγη» (Ὁμιλία ῥηθεῖσα ἐν λιμῷ και αὐχμῷ, PG 31, 309). 

Μέσα στην πνευματική κρίση και το ενεργό πεδίο των ακτίνων του ιού, 
δεν πρέπει να συμπεριφερθούμε εγωιστικά, αλλά κάθε μας πράξη πρέπει να 
αντανακλά την αγάπη του Θεού, «τῇ φιλαδελφίᾳ», την αλληλεγγύη, για να 
συνεργούμε πάντοτε για το αγαθό, επικαλούμενοι την επίσκεψη της κραταιάς 
δύναμης του Θεού για τη σωτηρία όλων.

Ας καταστήσουμε δική μας την κατωτέρω προσευχή του αγίου Εφραίμ 
του Σύρου, η οποία πνευματικά καλύπτει τις όποιες αναζητήσεις του κάθε αν-
θρώπου, ιδιαιτέρως μάλιστα όταν βρίσκεται υπό δοκιμασία. Θα μπορούσε, επί-
σης, η προσευχή αυτή να γίνει και δημόσια προσευχή από την Εκκλησία, ως 
είδος εξομολογήσεως για την αποστασία μας από την αλήθεια. Παρά την αγι-
ότητά του, ο Άγιος Εφραίμ ικετεύει να έχει τις ευχές των άλλων προς τον Θεό.

* * * * * * * *

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
2

Ἔλεγχος αὑτῷ καὶ ἐξομολόγησις

  Ἀδελφοί, συμπαθήσατέ μοι, σπλάγχνα ἔχοντες οἰκτιρμῶν· οὐκ ἀργῶς 
γὰρ εἴρηκεν ἡ θεία Γραφή· ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος, ὡς πόλις ὀχυ-

2 K.G. Phrantzoles, Ὁσίου  Ἐφραίμ τοῦ Σύρου ἔργα, vol. 1, Thessalonica: To Perivoli tis Panagias, 
1988 (repr. 1995): 74-83. (TLG, EPHREM SYRUS).

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ



151

ρὰ καὶ ὑψηλή· ἰσχύει δὲ ὥσπερ τεθεμελιωμένον βασίλειον. Καὶ πάλιν λέγει· 
ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως 
ἰαθῆτε. Δέξασθε οὖν παράκλησιν, ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ,  παρὰ τοῦ συνθεμένου 
Θεῷ εὐαρεστῆσαι, καὶ ψευσαμένου τῷ ποιήσαντι αὐτόν· ὅπως διὰ τῆς ὑμῶν 
ἱκεσίας, ῥυσθῶ τῶν περιεχουσῶν με ἁμαρτιῶν καὶ ὑγιὴς γενόμενος ἐγερθῶ 
τῆς κλίνης τῆς φθοροποιοῦ ἁμαρτίας· ὅτι ἐκ παιδιόθεν ἐγενόμην σκεῦος 
ἄχρηστον καὶ ἄτιμον. Καὶ νῦν ἀκούων περὶ τῆς κρίσεως, καταφρονῶ, ὡς ἀνώ-
τερος πταισμάτων καὶ ἐγκλημάτων ὑπάρχων· καὶ ἑτέρους νουθετῶν ἀπέχε-
σθαι τῶν ἀνωφελῶν, ταῦτα ὑπ’ ἐμοῦ τῷ διπλῷ συντελοῦνται. Οἴμοι, ἐν ποίᾳ 
καταγνώσει ἕστηκα· οἴμοι, ἐν ποίᾳ αἰσχύνῃ κατάκειμαι· οἴμοι, ὅτι οὐκ ἔστι τὸ 
κρυπτόν μου ὡς τὸ φαινόμενον. Ὅθεν εἰ μή τι οἱ οἰκτιρμοὶ τοῦ Θεοῦ ἐπιλάμ-
ψωσιν ἐπ’ ἐμὲ διὰ τάχους, οὐδεμία ἐλπίς μοι σωτηρίας ἐξ ἔργων. Περὶ ἁγνείας 
γὰρ διαλεγόμενος, περὶ ἀσελγείας [δὲ] ἐνθυμοῦμαι. Περὶ ἀπαθείας προϊέμε-
νος λόγοις, ἡ τῶν αἰσχρῶν παθῶν μελέτη ἐν ἐμοὶ ὑπάρχει ἡμέρας καὶ νυκτός.

Ποίαν οὖν ἕξω ἀπολογίαν; Οἴμοι, οἵα ἐξέτασίς μοι ἀπόκειται. Ἀληθῶς 
σχῆμα εὐσεβείας περίκειμαι καὶ οὐ τὴν δύναμιν. Ποίῳ οὖν προσώπῳ προσέλ-
θω Κυρίῳ τῷ Θεῷ τῷ γινώσκοντι τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας μου; Τοσούτων κα-
κῶν ὑπεύθυνος ὑπάρχων, δειλιῶ ἱστάμενος ἐν προσευχῇ, μὴ καταβῇ πῦρ ἐξ 
οὐρανοῦ καὶ ἐκλείξει με. Εἰ γὰρ τοὺς προσενέγκαντας ἐν τῇ ἐρήμῳ πῦρ ἀλ-
λότριον, ἐξελθὸν πῦρ παρὰ Κυρίου κατέκαυσε τούτους, τί ἐγὼ προσδοκήσω 
τοσοῦτον βάρος πλημμελημάτων περικείμενος; Τί οὖν; Ἀπελπίσω τῆς ἐμῆς 
σωτηρίας; Μὴ γένοιτο· αὕτη γὰρ καὶ ἡ τοῦ ἀντικειμένου σπουδή· ὅταν τινὰ 
καταγάγῃ εἰς ἀπόγνωσιν, τότε αὐτὸν καταβάλλει. Ἐγὼ δὲ οὐκ ἀπογινώσκω 
ἐμαυτοῦ· θαρρῶ γὰρ τοῖς οἰκτιρμοῖς τοῦ Θεοῦ καὶ ταῖς ὑμετέραις πρεσβείαις.

Μὴ οὖν διαλίποιτε δεόμενοι τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ, ὅπως ἐλευθερω-
θῇ μου ἡ καρδία τῆς δουλείας τῶν ἀτίμων παθῶν. Πεπώρωταί μου ἡ καρδία, 
ἠλλοίωταί μου ὁ εὐσεβὴς λογισμός, ἐσκότωταί μου ἡ διάνοια. Ἐπιστρέφω ὡς 
κύων ἐπὶ τὸν ἴδιον ἔμετον· καὶ οὐκ ἔστι μου ἡ μετάνοια καθαρά. Οὐκ ἔστι μοι 
δάκρυα ἐν προσευχῇ. Κἂν στενάξω, ψύγω μου τὸ πρόσωπον τὸ ἐν αἰσχύνῃ 
γεγονός. Κρούσω μου τὸ στῆθος τὸ οἰκητήριον τῶν παθῶν. Δόξα σοι, ὁ ἀνε-
χόμενος· δόξα σοι, μακρόθυμε· δόξα σοι, ἀνεξίκακε· δόξα σοι, ἀγαθέ· δόξα 
σοι, μόνε σοφέ· δόξα σοι, εὐεργέτα ψυχῶν καὶ σωμάτων· δόξα σοι, ὁ ἀνατέλ-
λων τὸν ἥλιον ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς, καὶ βρέχων ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδί-
κους· δόξα σοι, ὁ τρέφων πάντα τὰ ἔθνη, καὶ πᾶσαν τὴν ἀνθρωπείαν φύσιν 
ὡς ἕνα ἄνθρωπον· δόξα σοι, ὁ τρέφων τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ θηρία καὶ 
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ἑρπετὰ καὶ ἔνυδρα, ὡς στρουθίον εὐτελές. Πάντα γὰρ πρὸς σὲ προσδοκῶσι, 
δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον· μεγάλη γάρ σου ἡ δυναστεία καὶ οἱ 
οἰκτιρμοί σου ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα σου, Κύριε. Διὸ δέομαι, Κύριε, μὴ μὲ ἀπορρί-
ψῃς μετὰ τῶν λεγόντων σοι, Κύριε, Κύριε, καὶ μὴ ποιούντων τὸ θέλημά σου, 
πρεσβείαις πάντων τῶν εὐαρεστησάντων ἐνώπιόν σου· σὺ γὰρ γινώσκεις τὸ 
ἐν ἐμοὶ κεκρυμμένον πάθος· σὺ ἐπίστασαι τὰ τραύματα τῆς ψυχῆς μου. Ἴασαί 
με, Κύριε, καὶ ἰαθήσομαι. Συναγωνίσασθέ μοι, ἀδελφοί, ἐν ταῖς προσευχαῖς· 
αἰτήσασθε οἰκτιρμοὺς παρὰ τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ. Ψυχὴν πικρανθεῖσαν ὑπὸ 
ἁμαρτιῶν γλυκάνατε ἐκ τῆς ἀληθινῆς Ἀμπέλου, κλήματα αὐτῆς ὑπάρχον- 
τες· μετάδοτε διψῶντι ἐκ τῆς πηγῆς τῆς ζωῆς, οἱ ὑπηρέται αὐτῆς καταξιωθέ-
ντες· φωτίσατέ μου τὴν καρδίαν, υἱοὶ φωτὸς γενηθέντες· ὁδηγήσατέ με ἐν τῇ 
ὁδῷ τῆς ζωῆς τὸν πλανηθέντα, οἱ ἐν αὐτῇ ἐμμείναντες· εἰσάξατέ με εἰς τὴν βα-
σιλικὴν πύλην, ὡς δεσπότης τὸν ἴδιον δοῦλον, κληρονόμοι τῆς βασιλείας γε-
νηθέντες, ὅτι συνέχεταί μου ἡ καρδία. Προφθάσωσί με οἱ οἰκτιρμοὶ τοῦ Θεοῦ, 
διὰ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως, πρὶν ἑλκυσθῶ ἅμα τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀνομί-
αν. Ἐκεῖ ἀποκαλυφθήσονται τὰ ἐν τῷ σκότει καὶ τὰ ἐν τῷ φανερῷ πεπραγμένα. 
Ποία αἰσχύνη καταλήψεταί με, ὅταν ἴδωσί με καταδικασθέντα οἱ φάσκοντές 
με νῦν ἄμεμπτον εἶναι. Τὴν πνευματικὴν ἐργασίαν ἀπολειπόμενος τοῖς πάθε-
σιν ὑπετάγην. Διδαχθῆναι οὐ θέλω, καὶ διδάξαι θέλω. Ὑποταγῆναι οὐ θέλω, 
ὑποτάξαι θέλω. Κοπωθῆναι οὐ θέλω, καὶ κοπῶσαι θέλω. Ἐργάσασθαι οὐ θέλω, 
καὶ ἐργοδιωκτεῖν θέλω. Τιμῆσαι οὐ θέλω, καὶ τιμᾶσθαι θέλω. Ὀνειδισθῆναι 
οὐ θέλω, καὶ ὀνειδίζειν θέλω. Ἐξουδενωθῆναι οὐ θέλω, καὶ ἐξουθενεῖν θέλω. 
Ὑπερηφανευθῆναι οὐ θέλω, καὶ ὑπερηφανεῖν θέλω. Ἐλεγχθῆναι οὐ θέλω, καὶ 
ἐλέγχειν θέλω. Ἐλεεῖν οὐ θέλω, καὶ ἐλεηθῆναι ζητῶ. Ἐπιτιμηθῆναι οὐ θέλω, καὶ 
ἐπιτιμᾶν θέλω. Ἀδικηθῆναι οὐ θέλω, καὶ ἀδικεῖν θέλω. Βλαβῆναι οὐ θέλω, καὶ 
βλάψαι ζητῶ. Καταλαλεῖσθαι οὐ θέλω, καὶ καταλαλεῖν θέλω. Ἀκούειν οὐ θέλω, 
καὶ ἀκουσθῆναι ζητῶ. Δοξάζειν οὐ θέλω, καὶ δοξασθῆναι ζητῶ. Κρατεῖσθαι 
οὐ θέλω, καὶ κρατεῖν θέλω. Εἰς τὸ νουθετεῖν σοφός, ἀλλ’ οὐκ εἰς τὸ ποιῆσαι. 
Ὃ δεῖ ποιεῖν, λέγω, καὶ ὃ οὐ δεῖ λέγειν, ποιῶ.

Τίς οὐ μὴ κλαύσῃ ἐπ’ ἐμέ; Κλαύσατέ με, ὅσιοι καὶ δίκαιοι, τὸν ἐν ἀνο-
μίαις συλληφθέντα· κλαύσατέ με οἱ ἀγαπήσαντες τὸ φῶς καὶ μισήσαντες 
τὸ σκότος τὸν ἀγαπήσαντα τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ οὐ φωτός· κλαύσα-
τέ με οἱ δόκιμοι τὸν ἀδόκιμον· οἱ ἐλεήμονες καὶ ἐπιγνώμονες τὸν ἐλεηθέν- 
τα καὶ παραπικράναντα· κλαύσατέ με οἱ ἀνώτεροι πάσης μέμψεως γενη-
θέντες τὸν βεβυθισμένον ταῖς ἀνομίαις· κλαύσατέ με οἱ ἀγαπήσαντες τὸ 
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ἀγαθὸν καὶ μισήσαντες τὸ πονηρὸν τὸν ἀγαπήσαντα τὰ πονηρὰ καὶ μι-
σήσαντα τὰ ἀγαθά· κλαύσατέ με οἱ ἐνάρετον βίον κεκτημένοι τὸν σχήμα-
τι μόνον καταλείψαντα τὸν βίον· κλαύσατέ με οἱ Θεῷ ἀρεστοὶ τὸν ἀνθρω-
πάρεσκον· οἱ τὴν τελείαν ἀγάπην κτησάμενοι τὸν λόγοις μὲν ἀγαπῶντα, 
ἔργοις δὲ μισοῦντα τὸν πλησίον. Κλαύσατέ με οἱ τὰ ἑαυτῶν μεριμνῶντες 
τὸν τὰ ἀλλότρια περιεργαζόμενον· κλαύσατέ με οἱ τὴν ὑπομονὴν κεκτημέ-
νοι καὶ καρποφοροῦντες Θεῷ τὸν ἀνυπομόνητον καὶ ἄκαρπον· κλαύσατέ 
με οἱ τὴν παιδείαν καὶ διδασκαλίαν ποθήσαντες τὸν ἀπαίδευτον καὶ ἄχρη-
στον· κλαύσατέ με οἱ ἀνεπαισχύντως τῷ Θεῷ προσερχόμενοι τὸν ἀνάξι-
ον τοῦ ἀτενίσαι καὶ ἰδεῖν τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ· κλαύσατέ με οἱ τὴν πρᾳό-
τητα Μωυσέως κεκτημένοι τὸν ταύτην ἑκοντὶ ἀπολέσαντα· κλαύσατέ με 
οἱ τὴν σωφροσύνην Ἰωσὴφ κεκτημένοι τὸν ταύτης προδότην· κλαύσατέ με 
οἱ τὴν τοῦ Δανιὴλ ἐγκράτειαν ἀγαπήσαντες τὸν ταύτης ἑκοντὶ στερηθέν- 
τα· κλαύσατέ με οἱ τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ κτησάμενοι τὸν ταύτης ἀλλότριον 
γεγονότα· κλαύσατέ με οἱ τὴν ἀκτημοσύνην τῶν Ἀποστόλων κτησάμενοι 
τὸν ταύτης μακρὰν ἀφεστηκότα· κλαύσατέ με οἱ πιστοὶ καὶ ἑδραῖοι τῇ καρ-
δίᾳ πρὸς τὸν Κύριον τὸν δίψυχον καὶ δειλὸν καὶ ἀδόκιμον· κλαύσατέ με οἱ 
τὸ πένθος ἀγαπήσαντες καὶ τὸν γέλωτα ἀποσεισάμενοι τὸν ἀγαπήσαν- 
τα τὸν γέλωτα καὶ μισήσαντα τὸ πένθος· κλαύσατέ με οἱ τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ 
ἄσπιλον διατηρήσαντες τὸν τοῦτον σπιλώσαντα καὶ ῥυπώσαντα· κλαύσατέ 
με οἱ μεμνημένοι τοῦ χωρισμοῦ καὶ τῆς ἀπαραιτήτου ὁδοῦ τὸν ἀμνήμονα καὶ 
ἀνέτοιμον πρὸς τὴν αὐτὴν πορείαν· κλαύσατέ με οἱ ἐν νῷ ἔχοντες τὴν μετὰ 
θάνατον κρίσιν τὸν ὁμολογοῦντα μεμνῆσθαι καὶ τὰ ἐναν-τία πράσσοντα· 
κλαύσατέ με οἱ κληρονόμοι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν τὸν γεέννης τοῦ πυ-
ρὸς ἄξιον. Οἴμοι, ὅτι οὐκ εἴασεν ἐν ἐμοὶ σῶον μέλος ἡ ἁμαρτία ἢ αἴσθησιν ἣν 
οὐ διέφθειρε.

Τὸ τέλος ἐπὶ θύραις ἕστηκεν, ἀδελφοί, καὶ οὐ φροντίζει μοι. Ἰδοὺ ἐγὼ 
ἀνεκάλυψα ὑμῖν τὰ τραύματα τῆς ψυχῆς μου. Μὴ οὖν ἀμελήσητέ μου τοῦ 
ἐμπαθοῦς, ἀλλὰ δεήθητε τοῦ Ἰατροῦ περὶ τοῦ ἀσθενοῦς· τοῦ Ποιμένος περὶ 
τοῦ προβάτου· τοῦ Βασιλέως περὶ τοῦ αἰχμαλώτου· τῆς Ζωῆς περὶ τοῦ νε-
κροῦ· ὅπως τύχω σωτηρίας τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν ἐκ τῶν πε-
ριεχουσῶν με ἁμαρτιῶν, καὶ ἀποστείλῃ αὑτοῦ τὴν χάριν καὶ σθενώσῃ μου τὸ 
εὐόλισθον τῆς ψυχῆς. Παρασκευάζομαι γὰρ πρὸς ἀντίστασιν τῶν παθῶν, καὶ 
ἐν τῷ συμβάλλειν πρὸς αὐτὰ ἡ κακοτεχνία τοῦ Δράκοντος ἐκλύει μου τὸν 
τόνον τῆς ψυχῆς διὰ τῆς ἡδονῆς· καὶ αἴρομαι αἰχμάλωτος ὑπ’ αὐτῶν. Πάλιν 
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προθυμαίνομαι ἀποσπᾶσαι τὸν κατακαιόμενον καὶ ἡ ὀσμὴ τοῦ πυρός, ἔτι νε-
άζοντός μου, ἐφέλκει με πρὸς τὸ πῦρ. Πάλιν ὁρμῶ τοῦ σῶσαι τὸν καταποντι-
ζόμενον, καὶ ἀπὸ ἀπειρίας σὺν αὐτῷ καταποντίζομαι. Ἰατρὸς θέλων γενέσθαι 
τῶν παθῶν, αὐτὸς ἐγὼ ὑπ’ αὐτῶν κατεχόμενος, ἀντὶ ἰατρείας, ἐπιπλήττω τὸν 
κάμνοντα. Τυφλὸς αὐτὸς τυφλοὺς ὁδηγεῖν πειρῶμαι.

Ὅθεν χρήσω πολλῶν εὐχῶν, ὅπως ἐπιγνῶ τὰ ἐμαυτοῦ μέτρα, ἵνα ἡ χάρις 
τοῦ Θεοῦ ἐπισκιάσῃ ἐπ’ ἐμὲ καὶ φωτίσῃ μου τὴν ἐσκοτισμένην καρδίαν, καὶ 
ἀντὶ ἀγνωσίας γνῶσιν θείαν ἐνοικήσῃ ἐν ἐμοί, ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ 
Θεῷ πᾶν ῥῆμα. Αὐτὸς τὴν ἄβατον θάλασσαν δίοδον παρέσχε τῷ λαῷ αὐτοῦ. 
Αὐτὸς αὐτοῖς τὸ μάννα ἔβρεξε, καὶ ἐκ θαλάσσης ὀρτυγομήτραν ὡς ἄμμον θα-
λασσῶν. Αὐτὸς ἐκ πέτρας ἀκροτόμου ὕδωρ παρέσχε διψῶσιν. Αὐτὸς μόνος τῷ 
ἐμπεσόντι εἰς τοὺς λῃστὰς τῇ αὑτοῦ ἀγαθότητι διεσώσατο. Σπλαγχνισθείη ἡ 
ἀγαθότης αὐτοῦ καὶ ἐπ’ ἐμοὶ τῷ περιπεσόντι ἐν ἁμαρτίαις καὶ δεθέντι ὡς δε-
σμίῳ ὑπὸ καταφροσύνης. Οὐκ ἔστι μοι παρρησία πρὸς τὸν ἐτάζοντα καρδίας 
καὶ νεφρούς. Οὐδεὶς ὁ δυνάμενος ἰάσασθαί μου τὸ ἄλγος τῆς ψυχῆς, εἰ μὴ 
αὐτὸς ὁ ἐπιστάμενος τὰ βάθη τῆς καρδίας. Ὁσάκις ἔθηκα ἐν ἐμαυτῷ ὅρους, 
καὶ τείχη ἀνῳκοδόμησα μεταξὺ ἐμοῦ καὶ τῆς ἀνόμου ἁμαρτίας, καὶ τῶν 
ἐναντίων ἐξ ἐναντίας συμβαλόντων εἰς πόλεμον, ἡ διάνοια τοὺς ὅρους παρέ-
βη καὶ τὰ τείχη κατεσκάφη, διὰ τὸ τοὺς ὅρους μὴ ἔχειν ἀσφάλειαν φόβῳ τοῦ 
κρείττονος, καὶ τὰ τείχη μὴ θεμελιοῦσθαι ἐπὶ εἰλικρινοῦς μετανοίας.

Ὅθεν καὶ νῦν κρούω, ἵνα ἀνοιγῇ μοι. Ἐπιμένω δεόμενος, ὅπως ἐπιτύ-
χω τοῦ αἰτήματος. Ὡς ὁ ἀναιδὴς ἐλεηθῆναι ζητῶ, Κύριε. Σὺ τὰ ἀγαθὰ παρέ-
χεις, Σωτήρ, ἐγὼ τὰ πονηρὰ ἀντιδίδωμι. Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοὶ τῷ σκολιῷ. 
Οὐ περὶ ῥημάτων ἀργῶν συγγνώμην ἀξιῶ, ἀλλὰ καὶ περὶ πράξεων ἀνοσίων 
ἄφεσιν αἰτῶ παρὰ τῆς σῆς ἀγαθότητος. Ἐλευθέρωσόν με, Κύριε, ἀπὸ 
παντὸς ἔργου πονηροῦ, πρὶν καταλάβῃ με τὸ τέλος, ὅπως εὕρω χάριν ἐνώπιόν 
σου ἐν ὥρᾳ τοῦ θανάτου· ἐν γὰρ τῷ ᾅδῃ τίς ἐξομολογήσεταί σοι. Σῶσόν μου 
τὴν ψυχήν, Κύριε, ἐκ τοῦ φόβου τοῦ μέλλοντος, καὶ τὸν σπιλωθέντα μου χι-
τῶνα λεύκανον διὰ τοὺς σοὺς οἰκτιρμοὺς καὶ τὴν σὴν ἀγαθότητα, ὅπως κἀγὼ 
ὁ ἀνάξιος, λαμπροφορῶν, καταξιωθῶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν· καὶ ἐν τῇ 
ἀνεικάστῳ χαρᾷ γενόμενος εἴπω· δόξα τῷ ῥυσαμένῳ ψυχὴν τεθλιμμένην ἐκ 
στόματος λέοντος, καὶ θεμένῳ ἐν παραδείσῳ τρυφῆς. Ὅτι, σοὶ τῷ παναγίῳ 
Θεῷ πρέπει δόξα εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
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ΤΟ ΤHΣ ΚΑΙΝHΣ ΔΙΑΘHΚΗΣ…» (ΜΑΤΘ. 26, 26-28)  

«ΤΟYΤΟ ΠΟΙΕIΤΕ ΕIΣ ΤΗΝ EΜΗΝ 
AΝΑΜΝΗΣΙΝ». (ΛΟΥΚ. 22,19).

a
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH  ΜΑΝΗΣ  κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ'

Τό κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Θεία Μετάληψη. Εἶναι ὁ πυ- 
ρήν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πιστή στήν θεία ἐντολή τοῦ Κυρίου τελεῖ ἀδιακό-
πως τό μέγα Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἐκκλησία καί Θεία Εὐχαρι-
στία ταὐτίζονται. Δέν νοεῖται Ἐκκλησία χωρίς Θεία Εὐχαριστία καί Θεία 
Εὐχαριστία χωρίς Θεία Μετάληψη ἀπό τούς πιστούς χριστιανούς. Χριστιανός 
σημαίνει συμμετοχή στήν Θεία Μετάληψη, τήν Θεία Κοινωνία, ὅπου ὁ πιστός 
«συνανακιρνᾶται» μέ τόν Θεό (ἅγ. Κύριλλος Ἀλεξανδρείας) γίνεται «σύσσω-
μος Χριστοῦ» (  Ἰω. Δαμασκηνός), «συνυφαίνει καὶ συνάπτει αὐτόν, μὲ τὴν θεία 
φύση» ( Ἰ. Χρυσόστομος).

Τί εἶναι λοιπόν ἡ Θεία Μετάληψη; Eίναι τό ἱερότατο Μυστήριο, ὅπου ὁ 
πιστεύων χριστιανός μεταλαμβάνει ὑπό μέν τό εἶδος τοῦ ἁγιασμένου ἄρτου, 
αὐτοῦ τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ὑπό δέ τό εἶδος τοῦ ἁγιασμένου οἴνου, 
αὐτοῦ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν τήν αἰώνιον. 
Τό πῶς γίνεται ἡ μεταβολή αὐτή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα 
Χριστοῦ δέν δυνάμεθα νά ἐννοήσουμε. Οὔτε τόν λόγον, οὔτε τόν τρόπον. 
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Μόνον μέ τό φῶς τῆς πίστεως προσεγγίζεται τό Μυστήριον, γιατί τά πάντα 
ἐν τῷ Χριστῷ εἶναι θεῖον μυστήριον. Μυστήριον τοῦ ὁποίου ἡ ἐμπειρία ἐνέχει 
λυτρωτικό χαρακτῆρα γιά τόν πιστόν. Αὐτή ἡ ἐμπειρία ἐπιφυλάσσεται ὡς 
ἀποκάλυψη γιά τούς πιστεύοντας, γι' αὐτό καί ἡ ἐντολή εἶναι: «Μὴ δῶτε τὸ 
ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων» 
(Ματθ. ζ', 6). Στήν ἀρχαία Ἐκκλησία πρόσεχαν πολύ αὐτό τό σημεῖο καί 
κατεβάλλοντο προσπάθειες γιά τήν διαφύλαξη τοῦ ἀπορρήτου τῶν μυστηρίων 
τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας. Ἡ ἀποκάλυψη γίνεται κατά τήν δυναμικότητα 
καί δεκτικότητα τῶν πιστῶν «καθὼς ἠδύναντο». Ἡ τάξη τῶν «κατηχουμένων» 
καί τῶν «φωτιζομένων» ὑπηρετοῦσε αὐτόν ἀκριβῶς τόν σκοπό. 

Ἡ Θεία Εὐχαριστία, τό κορυφαῖο Μυστήριο ἔμεινε τό «σεσιγημένον Μυ-
στήριο», πρό τοῦ Ὁποίου «σιγᾷ πᾶσα σάρξ βροτεία καὶ στέκεται μετὰ φόβου 
καὶ τρόμου». ( Ὕμνος ἀντί Χερουβικοῦ κατά τό Μέγα Σάββατο). Ἔχει λοιπόν 
χαρακτῆρα μυστηριακό, ὑπερκόσμιο καί δέν κατανοεῖται μέ λογικά κριτήρια, 
γήινα καί ἀνθρώπινα. Μάλιστα οἱ σχετικές «Κατηχήσεις» τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας χειραγωγοῦν τά νέα μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἔνδον τοῦ καταπετάσματος, 
ὅπου τελοῦνται τά ἀνερμήνευτα καί ὑπέρ τήν ἀνθρώπινη λογική Θεία Μυστήρια.  
Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει πρός τούς νεοφωτίστους: «Ὅλοι λοιπὸν ὅσοι 
ἀξιωθήκατε νὰ ἐγγραφεῖτε στὴν ἐπουράνια αὐτὴ βίβλο, προσφέρατε πλούσια 
τὴν πίστη σας καὶ ὑγιῆ τὸν λογισμό σας. Γιατὶ τὰ ὅσα γίνονται ἐδῶ χρειάζονται 
πίστη καὶ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς, ὥστε νὰ μὴ προσέχει κανεὶς μόνο τὰ ὅσα βλέπει, 
ἀλλ' ὁρμώμενος ἀπ' αὐτὰ νὰ φαντάζεται καὶ ἐκεῖνα ποὺ δὲν βλέπονται. Γιατὶ 
τέτοια εἶναι τὰ μάτια τῆς πίστεως˙ ὅπως ἀκριβῶς δηλαδὴ τὰ μάτια τοῦ σώματος 
μποροῦν νὰ βλέπουν ἐκεῖνα μόνο ποὺ ὑποπίπτουν στὴν αἴσθηση, ἔτσι καὶ τὰ 
μάτια τῆς πίστεως βλέπουν τὰ ἀντίθετα μ' ἐκεῖνα. Γιατί τίποτε ἀπὸ τὰ ὁρατὰ 
δὲν βλέπουν ἀλλ' ἐκεῖνα ποὺ δὲν βλέπονται τὰ βλέπουν αὐτὰ ἔτσι, σὰν νὰ 
βρίσκονται μπροστὰ στὰ μάτια μας. Καθόσον αὐτὸ εἶναι πίστη, τὸ νὰ βλέπει σὰν 
ὁρατὰ ἐκεῖνα ποὺ δὲν βλέπονται». (Ε.Π.Ε., 30, Κατήχησις, ΙΙ,9). Εἶναι γεγονός 
ὅτι ἡ νοησιαρχία καί ὁ ὀρθολογισμός ἀπωθεῖ τό μυστήριον, ἀλλά τοῦτο, 
τοὐτέστιν τό γεγονός τοῦ μυστηρίου ἀποτελεῖ τό θεμέλιον τῆς ὕπαρξης τοῦ 
ἀνθρώπου, ἀκριβῶς γιατί ὁ ἄνθρωπος ὡς ὄν πού θρησκεύει, «αἴρει τὴν ψυχήν 
του» πρός τόν Θεόν καί βιώνει ὅλα αὐτά τὰ θεοσύστατα μυστήρια  περιχαρὴς 
μὲσα ἀπό τὴν πίστη  του. Ἀφήνονται στή πανσοφία τοῦ Θεοῦ. Πολύ εὔστοχα 
ἐν προκειμένῳ ἡ Ἐκκλησία μεταλαμβάνει καί τά νήπια, γιατί ἡ Θεία Μετάληψη 
δέν εἶναι θέμα λογικῆς. Ἐδῶ ἔχουμε ὄχι τό παράλογο ἀλλά τό ὑπέρλογο.
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Τό Μυστήριο αὐτό τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί κατά συνέπεια τῆς Θείας 
Μεταλήψεως ἤ Θείας Κοινωνίας εἶναι θεοσύστατο Μυστήριο. Ὁ Κύριος ἡμῶν 
Ἰησοῦς Χριστός τό ἵδρυσε καί τό παρέδωσε στήν Ἐκκλησία κατά τόν ἀκόλουθο 
τρόπο.

Στό ὑπερῷον τῶν Ἱεροσολύμων, πρό τοῦ Ἁγίου Του Πάθους συνέβη τοῦτο:

 «Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας 
ἔκλασε (= τεμάχισε) καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε˙ λάβετε φάγετε˙ 

τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου˙ καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν 
αὐτοῖς λέγων˙ τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ 

πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (Ματθ. 26, 26-28).  
«Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν» (Λουκ. 22,19).  

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι δέν εἶπε συμβολίζει τό σῶμα μου, ἀλλὰ εἶπε 
εἶναι τὸ Σῶμά μου. Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὸ Αἷμά Του. 

 
 Ἡ δὲ προτροπὴ τοῦτο «ποιεῖτε» ἐκφράζεται σέ χρόνο Ἐνεστώτα πού δηλώνει 
συνέχεια, διάρκεια, ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων. Μάλιστα οἱ Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας τονίζουν ὅτι ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι ἀναίμακτος θυσία, διότι ἔτσι 
ἔπρεπε νά εἶναι γιά τήν ἀνθρώπινη δική μας προσέγγιση.

 Ὁ ἅγ. Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος ὀνομάζει ἀκριβῶς τήν Ἁγία Τράπεζα «ΘΥ-
ΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ» ὅπου τό μέγιστον θαῦμα τῆς μεταβολῆς τοῦ ἄρτου καί τοῦ 
οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ ἐπιτελεῖ τό Πανάγιον Πνεῦμα, ὥστε ὑπέροχα 
ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνός νά λέγει: «Εἰ τὸν τρόπον ἐπιζητεῖς, πῶς γίνεται, ἀρκεῖ 
σοι ἀκοῦσαι, ὅτι διὰ Πνεύματος Ἁγίου, ὥσπερ καὶ ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου διὰ 
Πνεύματος ἁγίου ἑαυτῷ καὶ ἐν ἑαυτῷ ὁ Κύριος σάρκα ὑπεσπάσατο καὶ πλέον 
οὐδὲν γινώσκωμεν, ἀλλ' ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀληθής ἐστι καὶ ἐνεργὴς καὶ 
παντοδύναμος» (P.G. 94,1145). Καί βλέπουμε, κατά τή Θεία Μετάληψη μέ τά 
χοϊκά μάτια μας ἄρτον καί οἶνον καί γευόμεθα ταῦτα, γιατί ἔτσι πρέπει γιά τήν 
ἀνθρώπινη δυνατότητα καί συνάμα ἀδυναμία μας, ἀλλά ὑπό τά εἴδη ἄρτου 
καί οἴνου, αὐτό τοῦτο τό τίμιον καί πανάγιον Σῶμα καί τίμιον καί πανάγιον 
καί ζωηρόν Αἷμα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
μεταλαμβάνομεν εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον. Αὐτό πιστεύουμε 
καί αὐτό ὁμολογοῦμεν.

Αὐτή εἶναι ἡ σύσταση καί ἡ παράδοση τοῦ Μυστηρίου. Καί αὐτή εἶναι 
ἡ πράξη καί ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἀπ' τήν πρώτη της στιγμή. Οἱ πρῶτοι 
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χριστιανοί μετά τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά τήν Πεντηκοστή: 
«Ἦσαν προσκαρτεροῦντες (=ἀφοσιωμένοι) τῇ διδασκαλίᾳ τῶν Ἀποστόλων 
καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς» (Πράξ. β', 42).

Βασική πεποίθηση κάθε Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ εἶναι ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ δέν ἦλθε στή γῆ μας γιά νά μᾶς δώσει μόνο μιά ὑπέροχη 
καί ὑψηλοῦ ἐπιπέδου διδασκαλία, ἀλλά γιά νά προσφέρει τή θυσία τοῦ 
σώματός Του καί τοῦ αἵματός Του. Καί αὐτή ἡ θυσία πρέπει νά διαιωνίζεται, 
ὥστε οἱ πιστεύοντες εἰς Αὐτόν νά κοινωνοῦν αὐτό τό σῶμά Του καί τό αἷμά 
Του. Αὐτή εἶναι ἡ κατάληξη τῆς Θείας διδασκαλίας Του.

Ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ Θεία Εὐχαριστία τελεῖται γιά νά μεταλάβουν οἱ 
πιστοί Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον. Δέν 
μπορεῖ νά ὑπάρξει ἀληθής συνειδητός χριστιανός χωρίς Θεία Μετάληψη. 
Δέν μπορεῖ νά ζήσει πνευματικά ὁ χριστιανός ἔχοντας ἀποχή ἀπό τήν Θεία 
Κοινωνία. Εἶναι θεῖα τά λόγια:

                   «Λάβετε φάγετε…» «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες…».

Λόγια σαφῆ, ἱερά, λόγοι Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Λυτρωτῆ μας. Τήν 
ἐπαύριον τοῦ θαύματος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων εἶπε ἀκόμη ὁ 
αἰώνιος Διδάσκαλος:

 
 «Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς˙ ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου 
τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὅν ἐγώ δώσω, ἡ σάρξ μού 
ἐστιν, ἥν ἐγὼ δώσω ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς» (Ἰω., 6,51).

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι καί στήν μεταποστολική ἐποχή, οἱ διάδοχοι τῶν 
Ἀποστόλων τονίζουν τό γεγονός τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου τοῦ Κυρίου. Ὁ ἅγιος 
Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας, ὁ Θεοφόρος γράφει πρός τούς χριστιανούς τῆς Ἐφέσου: 
«Σπουδάζετε οὖν πυκνότερον συνέρχεσθε εἰς εὐχαριστίαν Θεοῦ καὶ εἰς 
δόξαν... ἕνα ἄρτον κλῶντες, ὅς ἐστι φάρμακον ἀθανασίας, ἀντίδοτος τοῦ μή 
ἀποθανεῖν, ἀλλὰ ζῆν ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ διὰ παντός». (Πρός Ἐφεσ. ΧΙΙΙ καί ΧΧ). 
Τό ἀρχαῖο σύγγραμμα πού ὀνομάζεται «Διδαχὴ τῶν Ἀποστόλων» πιστοποιεῖ 
τήν σταθερή πίστη τῶν χριστιανῶν τῶν πρώτων αἰώνων, ὅτι τό Μυστήριο εἶναι 
ἀληθινή τροφή τῆς ψυχῆς. Μία εὐχή πρός τόν Θεόν λέγει: «Εὐχαριστοῦμέν σοι, 
πάτερ ἅγιε, ὑπέρ τοῦ ἁγίου ὀνόματός σου, οὗ κατεσκήνωσας ἐν ταῖς καρδίαις 
ἡμῶν, καὶ ὑπέρ τῆς γνώσεως καὶ πίστεως καὶ ἀθανασίας, ἧς ἐγνώρισας ἡμῖν διὰ 
Ἰησοῦ τοῦ παιδός σου˙ σοὶ ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας. Σύ, Δέσποτα παντοκράτορ, 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH  ΜΑΝΗΣ  κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ'
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ἔκτισας τὰ πάντα ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, τροφήν τε καὶ ποτόν ἔδωκας 
τοῖς ἀνθρώποις εἰς ἀπόλαυσιν, ἵνα σοι εὐχαριστήσωσιν, ἡμῖν δέ ἐχαρίσω 
πνευματικὴν τροφὴν καὶ ποτὸν καὶ ζωὴν αἰώνιον διὰ τοῦ παιδός σου». (Διδαχή 
Ἁγ. Ἀποστόλων, Χ,2). Τόν ἑπόμενο αἰῶνα, τόσον ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς 
ὅσον καί ὁ ἱερός Κυπριανός Καρχηδόνος ἐπαναλαμβάνουν ὅτι ἔχουμε ἀνάγκη 
αὐτῆς τῆς Θείας Μεταλήψεως, τῆς Θείας Κοινωνίας.

Πολύ περισσότερο οἱ τρεῖς μεγάλοι ἱεράρχες, Μέγας Βασίλειος, Ἅγ. 
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί  Ἰωάννης Χρυσόστομος ἐπιμένουν στό θέμα αὐτό 
καί ἀναπτύσσουν μέ πολλά παραδείγματα τήν σπουδαιότητα καί ἀναγκαιότητα 
τοῦ μοναδικοῦ μυστηρίου τῆς θείας «μετουσίας». Τό ἴδιο ἐπαναλαμβάνουν 
ὁ Κύριλλος Ἱεροσολύμων καί ὁ Μάξιμος ὁ ὁμολογητής, καθώς καί ὁ Συμεών ὁ 
νέος θεολόγος μέ συγκλονιστικές ἐκφράσεις καί ἀργότερα οἱ δύο κορυφαῖοι 
Βυζαντινοί θεολόγοι Γρηγόριος Παλαμᾶς καί Νικόλαος Καβάσιλας τονί-
ζοντας ὅτι τό μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας εἶναι ἀληθής βρῶσις καί πόσις 
εἰς ζωήν αἰώνιον.

Τήν μεγάλη αὐτή ἀλήθεια ἐπαναλαμβάνουν καί πάλι ἐν καιρῷ Τουρκο-
κρατίας, οἱ δύο σοφοί ἅγιοι Μακάριος Νοταρᾶς καί Νικόδημος Ἁγιορείτης 
καί τήν ἀναπτύσσουν στό βιβλίο τους «Περὶ τῆς συνεχοῦς μεταλήψεως τῶν 
ἀχράντων τοῦ Χριστοῦ Μυστηρίων» (1783) μέ πολλές μαρτυρίες ἁγίων 
Πατέρων. Γράφουν πολύ χαρακτηριστικά: «Ἀπὸ τὴν τράπεζαν τῶν σωματικῶν 
φαγητῶν, ἄν μᾶς ὑστερήσῃ τις μίαν μόνην ἡμέραν, λυπούμεθα, ἀδημονοῦμεν 
καὶ μᾶς φαίνεται μέγα κακόν˙ ἀπό δὲ τὴν πνευματικὴν καὶ οὐράνιαν τράπεζαν 
τῶν θείων μυστηρίων, ἄν ὑστερηθῶμεν... καὶ μῆνας ὁλοκλήρους, δὲν τὸ 
νομίζομεν κακόν... Ἄχ, ἀδελφοί... καὶ νὰ ἐβλέπαμεν μίαν φορὰν μὲ τοὺς 
νοητοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς μας, ποῖα ὑψηλὰ καὶ πόσον μεγάλα ἀγαθὰ 
ὑστερούμεθα, μὴ μεταλαμβάνοντες συνεχῶς, τότε, ναί, ἠθέλαμεν βάλει ὅλα 
μας τὰ δυνατὰ νὰ ἑτοιμαζώμεθα καὶ νὰ μεταλαμβάνωμεν, ἄν ἦτο τρόπος, κάθε 
ἡμέραν» (σ.74). Τίς θέσεις αὐτές ἐπιβεβαίωσε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
ἐπί Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' τοῦ ἐθνομάρτυρος τό 1819 τονίζοντας ὅτι 
ἔχουν χρέος «οἱ εὐσεβεῖς ἐν ἑκάστῃ ἱερᾷ μυσταγωγίᾳ νὰ προσέρχωνται καὶ 
νὰ μεταλαμβάνωσι...» Ἰδιαίτερα, οἱ Κολλυβάδες Πατέρες συνέχισαν τήν ἀξία 
καί σημασία τῆς συχνῆς Θείας Μεταλήψεως. Ἀργότερα ὁ Ἅγιος Νεκτάριος 
θά ὑπογραμμίσει ὅτι στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας λαμβάνει χώρα 
τό θαῦμα τῶν θαυμάτων». Γράφει στή μελέτη του «Περὶ θείων Μυστηρίων»: 
«Τὸ παραδοθὲν παρὰ τοῦ Κυρίου μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἶναι τὸ 
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ἀνώτερον ὅλων τῶν μυστηρίων εἶναι τὸ θαυμασιώτερον τῶν θαυμάτων, ὅσα ἡ 
δύναμις τοῦ Θεοῦ ἐξετέλεσεν˙ εἶναι τὸ ὑψηλότερον ἐξ  ὅσων ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ 
ἐπενόησεν˙ εἶναι δὲ καὶ τὸ τιμιώτερον ὅλων τῶν χαρισμάτων, ὅσα ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ ἐχαρίσατο τοῖς ἀνθρώποις... διό καὶ δικαίως τὸ θαῦμα τῶν θαυμάτων 
καὶ τὸ μυστήριον τῶν μυστηρίων δύναται νὰ κληθῇ καὶ νὰ θεωρηθῇ».

Ὅσον ἀφορᾶ τήν μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας στούς πιστούς ἱστορικῶς 
ἔχει ὡς ἐξῆς: Τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους πού ἦσαν καί ὀλίγοι οἱ 
πιστοί, ἡ Θεία Μετάληψη γινόταν ὅπως σήμερα∙ μεταλαμβάνουν οἱ ἱερεῖς 
στό Ἱερό Βῆμα. Συγκεκριμένα ὁ κάθε πιστός «τὴν ἀριστερὰν θρόνον ποιήσας 
τῇ δεξιᾷ» ἔπαιρνε τήν ἁγία μερίδα, Σῶμα Χριστοῦ, καί ἔτρωγε καί κατόπιν 
ἔπινε ἐκ τοῦ κοινοῦ καί ἑνός Ἁγίου Ποτηρίου τό Αἷμα Χριστοῦ. Μάλιστα τό 
Ἅγιον Ποτήριον τό κρατοῦσε ὁ διάκονος. Οἱ «Ἀποστολικές Διαταγές» μᾶς 
περιγράφουν τήν Θεία Μετάληψη ὡς ἐξῆς: «Ὁ μὲν Ἐπίσκοπος διδότω τὴν 
προσφορὰν λέγων Σῶμα Χριστοῦ καὶ ὁ δεχόμενος λεγέτω Ἀμήν˙ ὁ δὲ διάκονος 
κατεχέτω τὸ Ποτήριον καὶ ἐπιδιδούς λεγέτω Αἷμα Χριστοῦ» (Ἀπ. Διατ. P.G. 
1,1109). Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων γράφει: «Προσιών μὴ τεταμένοις 
τοῖς τῶν χειρῶν καρποῖς προσέρχου μηδὲ διῃρημένοις τοῖς δακτύλοις ἀλλὰ 
τὴν ἀριστερὰν θρόνον ποιήσας τῇ δεξιᾷ, ὡς μελλούσῃ Βασιλέα ὑποδέχεσθαι 
καὶ κοιλάνας τὴν παλάμην δέχου τὸ Σῶμα Χριστοῦ, προσέρχου καὶ τῷ 
Ποτηρίῳ τοῦ Αἵματος» (Κατήχ. ΚΓ' 21-22, P.G. 33,1124). Μάλιστα ἡ σειρά μέ 
τήν ὁποία μετελάμβαναν οἱ πιστοί ἦταν: Πρῶτα ὁ Ἐπίσκοπος καί ὕστερα οἱ 
λοιποί κληρικοί «εἶτα τὰ παιδία καὶ τότε πᾶς ὁ λαὸς κατὰ τάξιν μετὰ αἰδοῦς καὶ 
εὐλαβείας» (Διατ. Ἀποστ. ΒΕΠ 2, VIII,14,158). Περαιτέρω, μετά τούς πρώτους 
αἰῶνες, ὅταν αὐξήθηκαν οἱ πιστοί χριστιανοί, γιά καθαρῶς πρακτικούς 
λόγους, δηλαδή γιά νά μή παρατηρηθεῖ ἀταξία, εἰσήχθη ἡ λαβίς μέ τήν ὁποία 
μετελάμβανον οἱ πιστοί Σώματος καί Αἵματος Χριστοῦ. Θαυμάσια εἶναι ἡ 
παράσταση μέ τόν ἀββᾶ Ζωσιμᾶ, ὁ ὁποῖος μεταδίδει τήν  Θεία Κοινωνία στήν 
Ὁσία Μαρία τήν Αἰγυπτία μέ τήν ἁγία λαβίδα, ὅπως μᾶς περιγράφει ὁ ἅγιος 
Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων τόν 7ον αἰῶνα (Βίος ὁσίας Μαρίας P.G. 87,3721). 
Ὅλοι πιστοί, λοιπόν, μετελάμβαναν ἀπό τήν μία λαβίδα τό Σῶμα καί τό Αἷμα 
τοῦ Χριστοῦ, ὅλους τούς κατοπινούς αἰῶνες μέχρι καί σήμερα αὐτό τοῦτο τό 
«φάρμακον ἀθανασίας», τό «ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου», τό «ἀφανίζον φθοράν», 
τό «φυλακτήριον ψυχῆς καὶ σώματος». Μάλιστα, ὁ Μ. Βασίλειος γράφει στήν 
93η ἐπιστολή του «πρός Καισαρίαν Πατρικίαν περί κοινωνίας» ὅτι: «Καὶ τὸ 
κοινωνεῖν δὲ καθ' ἑκάστην ἡμέραν καὶ μεταλαμβάνειν τοῦ ἁγίου σώματος 
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καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, καλὸν καὶ ἐπωφελές, αὐτοῦ σαφῶς λέγοντος˙ 
«ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον». Τὶς 
γὰρ ἀμφιβάλλει, ὅτι τὸ μετέχειν συνεχῶς τῆς ζωῆς οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἤ ζῆν 
πολλαχῶς; Ἡμεῖς μέντοι γε τέταρτον καθ' ἑκάστην ἑβδομάδα κοινωνοῦμεν, ἐν 
τῇ Κυριακῇ, ἐν τῇ Τετράδι καὶ ἐν τῇ Παρασκευῇ καὶ τῷ Σαββάτῳ καὶ ἐν ταῖς 
ἄλλαις ἡμέραις, ἐάν ᾖ μνήμη ἁγίου τινός». (P.G.,32,484).

Ἀκόμη ὑπάρχουν καί οἱ Ἀποστολικοί Κανόνες, οἱ ὁποῖοι διακελεύουν 
αὐστηρά ὅτι ἄν κάποιος ἐπίσκοπος ἤ πρεσβύτερος ἤ διάκονος ἤ (ἄλλοι) 
ἀπό τόν ἱερατικό κατάλογο, δέν μεταλάβει ὅταν τελεῖται ἡ Θεία Εὐχαριστία, 
πρέπει νά πεῖ τήν αἰτία. Ἄν εἶναι εὔλογη συγχωρεῖται, ἄν δέν τήν πεῖ, πρέπει νά 
ἀφορίζεται, γιατί ἔγινε αἰτία νά βλαφτεῖ ὁ λαός καί γιατί κίνησε ἐναντίον ἐκείνου 
πού τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία ὑποψίες ὅτι δέν τήν ἔκανε σωστά (8ος κανών). 
Ἀκόμη ὅλοι οἱ πιστοί πού προσέρχονται στήν ἐκκλησία, ὅταν τελεῖται ἡ Θεία 
Εὐχαριστία καί ἀκοῦνε μάλιστα τίς Γραφές ἀλλά δέν παραμένουν στίς κύριες 
εὐχές καί δέν προσέρχονται στή Θεία Μετάληψη πρέπει νά ἀφορίζονται γιατί 
δημιουργοῦν ἀταξία στό ἐκκλησίασμα. (9ος κανών). Οἱ παραπάνω κανόνες 
ὑπογραμμίζουν ὅτι δέν ἀρκεῖ ὁ ἐκκλησιασμός. Δέν εἶναι ἁπλῶς μία ἀτομική 
προσευχή στόν ναό ἡ Θεία Λειτουργία, οὔτε θέαμα καί ἀκρόαμα. Οὔτε μπορεῖ 
νά ἀρκεῖται στό ἀντίδωρο ὁ πιστός. Θεία Λειτουργία καί Θεία Εὐχαριστία, 
τέλεση τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Μυστηρίου σημαίνει μετοχή στή Θεία Μετάληψη. 
Σαφέστατα ἡ Ἐκκλησία τό λέγει: «Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος» 
(Ψαλμ.33,9). Ἄλλωστε, πώς θά ἐκφωνήσουμε: «Ὀρθοί, μεταλαβόντες...» καί 
θά ψάλλουμε «Εἴδομεν τὸ Φῶς τὸ ἀληθινόν...». Συνειδητός χριστιανός εἶναι 
καί ὀνομάζεται ὁ προσερχόμενος καταλλήλως, πνευματικά προετοιμασμένος 
στήν Θεία Μετάληψη τῶν Ἀχράντων καί φρικτῶν Μυστηρίων.

Ἀναφορικῶς μέ τό ἐρώτημα ἤ τήν ἀμφιβολία τήν ὁποία διατυπώνουν 
μερικοί, ἄν δηλ. ὑπάρχει κίνδυνος μεταδόσεως ἀσθενείας ἀπό τήν Θεία Μετά-
ληψη, ἐπειδή χρησιμοποιεῖται ἡ ἰδία λαβίδα, ἡ ἀπάντηση εἶναι σαφέστατη: 
οὐδείς ἀπολύτως κίνδυνος ὑφίσταται ἐν προκειμένῳ. Τό Σῶμα καί τό Αἷμα 
τοῦ Χριστοῦ πού κοινωνοῦμε εἶναι Αὐτός ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ Κύριος καί Θεός 
μας, καί ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή, ἡ ὑγεία καί ὄχι ἡ ἀσθένεια, ἡ πτώση καί ὁ θάνατος. 
Ὁ Χριστός οὔτε μολύνεται, οὔτε μολύνει. Μόνον ἁγιάζει καί χαριτώνει, γιατί 
εἶναι ἡ Αὐτοζωή καί Ἀνάσταση. Ἡ Θεία Μετάληψη τῶν ἀχράντων Μυστηρίων 
εἶναι «φάρμακον ἀθανασίας», Πηγή Ζωῆς. Ἄλλωστε, ποτέ κανείς ἀνά τούς 
αἰῶνες δέν ἔπαθε τό παραμικρό ἀπό τή Θεία Μετάληψη μέ τήν ἴδια λαβίδα, 
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οὔτε λαϊκός οὔτε κληρικός. Πρῶτοι θά εἶχαν ἀσθενήσει καί ἀποθάνει οἱ τόσοι 
καί τόσοι κληρικοί! Ἰδιαίτερα ἐν προκειμένῳ, πλεῖστες εἶναι οἱ μαρτυρίες 
τῶν κληρικῶν πού διηκόνησαν ἤ διακονοῦν στά νοσηλευτικά ἱδρύματα, οἱ 
ὁποῖοι οὐδέποτε ἔπαθαν τίποτα ἀπό μεταδοτική νόσο, τή στιγμή μάλιστα 
πού «καταλύουν» - ὅπως εἶναι γνωστό - ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει στό Ἅγιο Ποτήριο 
μετά τή μετάληψη τῶν ἀσθενῶν καί μάλιστα φυματικῶν, λεπρῶν παλαιότερα 
κ.ἄ., γλείφοντας στήν κυριολεξία τήν Ἁγία Λαβίδα καί καθαρίζοντας πλήρως 
τό Ἅγιο Ποτήριο. Στό σημεῖο αὐτό ἀξίζει νά ἀναφέρουμε, μερικούς μόνον, 
ἱερεῖς – ἐφημερίους Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων τῆς πατρίδος μας οἱ ὁποῖοι 
διηκόνησαν ἐπί πολλές δεκαετίες σέ μεγάλα νοσηλευτικά κέντρα˙ οὐδέποτε 
ἔπαθαν τι ἀπό τήν Θεία Μετάληψη. Πρόκειται γιά τούς κάτωθι: Πρῶτον 
βεβαίως ἀναφέρουμε τόν ἱερέα π. Χρύσανθο Κουτσουλογιαννάκη (†1972) 
στό Λεπροκομεῖο τῆς Σπιναλόγκας - Κρήτης καί τόν Ἅγιο Πορφύριο (†1991) 
στήν Πολυκλινική Ἀθηνῶν. Ἔπειτα τούς: π. Γεώργιο Κουτῆ (†1969) στό 
Ἀντικαρκινικό Νοσοκομεῖο «Ἅγιος Σάββας», π. Ἐλπίδιο Χασάπη (Ὀρουντιώ-
τη) (†1983), δίδυμο ἀδελφό τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου τοῦ Νεομάρτυρος, στόν 
«Ἐρυθρό Σταυρό», π. Ἀναστάσιο Δραπανιώτη (†1984) στό «Λαϊκό», π. Ἠλία 
Τσακογιάννη (μετέπειτα Μητροπολίτη Δημητριάδος, †1990) στόν «Εὐαγ-
γελισμό», π. Εὐσέβιο Γιαννακάκη (†1995) στό «Ἱπποκράτειο», π. Εὐμένιο 
Σαριδάκη (†1999) στό Λεπροκομεῖο Ἀθηνῶν, π. Σωτήριο Κανναβό (†2014) 
στόν «Εὐαγγελισμό» κ.ἄ.

Ἀπόψεις καί γνῶμες ὅπως: «Εἶναι ἀπαίτηση τῆς σύγχρονης κοινωνίας, ὁ 
καθείς νά φέρνει ἀπό τό σπίτι του ἕνα πλαστικό κουταλάκι», ἤ «οἱ λοιμωξιολόγοι 
νά μή διστάζουν νά ποῦν ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος δημόσιας ὑγείας ἡ μετάληψη 
μέ τό ἴδιο κουταλάκι» ἤ «νά διατάξει ἡ κυβέρνηση ἀπαγόρευση τῆς Θείας 
Κοινωνίας» ἤ «ἡ Ἐκκλησία κάμνει εἰσπήδηση στήν ἐπιστήμη» ἤ «νά πᾶμε 
τήν Θεία Κοινωνία στό Χημεῖο νά ἐξετάσουμε ἄν εἶναι Αἷμα Χριστοῦ», ὅλες 
αὐτές οἱ θέσεις ἐγγίζουν τά ὅρια τῆς ἄγνοιας, τῆς ἡμιμάθειας, τῆς θεολογικῆς 
ἀπαιδευσίας, τῆς ἀνυπαρξίας ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας, τελικά τῆς ἀπιστίας.

Ἀλλ' ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ κατ' ἐξοχήν χῶρος τῆς ἐλευθερίας. Κανένα δέν 
ἐξαναγκάζει. Ἡ προτροπή εἶναι διηνεκής. «Ὅσοι πιστοί» καί «μετὰ φόβου Θεοῦ, 
πίστεως καὶ ἀγάπης» προσκαλεῖ ἡ Ἐκκλησία νά προσέλθουν γιά τήν Θεία 
Μετάληψη. Μάλιστα ὁ Ἀπ. Παύλος ὑπογραμμίζει ὅτι προκειμένου νά μετάσχει 
ὁ πιστός στή Θεία Κοινωνία πρέπει νά ἔχει προετοιμαστεῖ ἀναλόγως. Γράφει: 
«Δοκιμαζέτω ἄνθρωπος ἑαυτὸν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ 
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ποτηρίου πινέτω∙ ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, 
μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου» (Α' Κορ. ια' 28-29). Ἰδιαίτερα ὁ Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος γράφει γι' αὐτή τήν πνευματική προετοιμασία: «Ἐάν δὲν τολμᾶ 
κανεὶς μὲ ἀκάθαρτα χέρια οὔτε ἁπλῶς νὰ θίξει ἀνθρώπινο ἱμάτιο βασιλικό, πῶς 
θὰ τολμήσουμε περιφρονητικὰ νὰ πάρουμε τό Σῶμα τοῦ παντοκράτορος Θεοῦ, 
τὸ ἄμωμο, τὸ καθαρό, αὐτὸ ποὺ ἑνώθηκε μὲ τὴ θεία φύσι, ποὺ μὲ τὴν χάρι του 
ὑπάρχουμε καὶ ζοῦμε, αὐτὸν ποὺ συνέτριψε τὶς πύλες τοῦ θανάτου καὶ ἄνοιξε 
τὶς ἁψῖδες τοῦ οὐρανοῦ; Παρακαλῶ, ἄς μὴν κατασφάξωμε τοὺς ἑαυτούς μας 
μὲ τὴν ἀναισχυντία, ἀλλὰ μὲ δέος καὶ καθαρότητα ἄς τὸν πλησιάσουμε. Καὶ 
ὅταν τό ἴδης αὐτὸ τὸ σῶμα ἐνώπιόν σου, λέγε στὸν ἑαυτό σου: Χάρις σ' αὐτὸ τὸ 
σῶμα δὲν εἶμαι πλέον ἐγώ γῆ καὶ σποδός, δὲν εἶμαι πλέον αἰχμάλωτος, ἀλλὰ 
ἐλεύθερος. Χάρις σ' αὐτὸ ἐλπίζω νὰ ἀπολαύσω τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὰ ἀγαθὰ 
τους, τὴν ἀθάνατη ζωή, τὴν ἀγγελικὴ πολιτεία, τὴν συντροφιὰ μὲ τὸν Χριστό...
Καθάριζε λοιπὸν τὴν ψυχή σου, προετοίμαζε τὴν διάνοια, γιὰ νὰ ὑποδεχθῇς τά 
μυστήρια αὐτά». (Α' Κορινθ., Λόγος κδ', ΕΠΕ, 18Α, σελ. 96 ἑπ.).

Ἡ Θεία Μετάληψη εἶναι θέμα πίστεως. Γι' αὐτό καί ἡ ἐκφώνηση – 
πρόσκληση περιέχει, τόν φόβο τοῦ Θεοῦ, τήν πίστη, τήν ἀγάπη. Εἰδικά ἡ 
πίστη ἐν προκειμένῳ δέν ἔρχεται νά καταργήσει τήν λογική. Ἐδῶ ἀκριβῶς 
βρίσκεται ἡ πλάνη ἐκείνων πού θεωροῦν τήν πίστη ὡς κατάργηση τῆς λογικῆς. 
Ἡ πίστη ὑπερνικᾶ τήν λογική δίχως ὅμως νά τήν θέτει σέ ἀργία. Ἡ πίστη 
εἶναι μεταφυσική, «πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» (Ἑβρ. 11,1). Εἶναι ὁ 
χῶρος τοῦ ἐπέκεινα γιατί ἡ λογική εἶναι προωρισμένη γιά τά πεπερασμένα μέ 
ἐργαλεῖο τήν ἀπόδειξη. Ἡ πίστη δέν ἔχει ἀπόδειξη. Ὁ Θεός δέν ἀποδεικνύεται. 
Δέν ἐφευρίσκεται ἀπό τόν ἄνθρωπο. Ἀποκαλύπτεται. Βιώνεται. Γι' αὐτό καί 
ὅποιος δέν γνωρίζει τί εἶναι ὁ Χριστός, δέν μπορεῖ νά καταλάβει καί τί εἶναι ἡ 
Ἐκκλησία καί τί ἐπιτελεῖται στή Θεία Λειτουργία καί τί εἶναι ἡ Θεία Μετάληψη. 
Γιά ὅλα χρειάζεται ἡ ἄλλη διόπτρα, ἐκείνης τῆς πίστεως.

Τό σπουδαιότερο εἶναι ἡ μετάδοση τῆς ἀθανασίας, ἀπό τήν Πηγή τῆς 
ἀθανασίας πού εἶναι ἡ Θεία Μετάληψη. Ὅταν κοινωνοῦμε τοῦ Σώματος 
καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ τότε ζοῦμε ἕνα συνεχές Πάσχα, μία διάβαση στήν 
ἄλλη βιοτή τῆς αἰωνίου ζωῆς, τῆς νίκης κατά τοῦ θανάτου. Πρόκειται γιά τήν 
συμμετοχή μας στό Δεῖπνο τῆς ἀναστάσιμης χαρᾶς, τῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης 
ἐν Θεῷ. Καί «ἡ χαρὰ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς». Καί ὁ εὑρὼν 
αὐτήν, οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ' οὐδὲ ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ 
ζωὴν ἐπιστραφήσεται, οὐδὲ αἴσθησις ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, εἰ ἐξ ἀληθείας 
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γέγονεν αὕτη» (Ἰσαάκ Σύρου, Τά εὑρεθέντα ἀσκητικά, σ.163 ἑπ.).

 Ἡ Θεία Μετάληψη εἶναι ἡ μυστηριακή πρόγευση τῆς Ἀναστάσεως, 
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τῆς εἰσόδου μας στή Χαρά τοῦ Νυμφίου τῆς 
Ἐκκλησίας, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ὁ ἀρραβών τῆς μελλούσης 
ζωῆς τοῦ Παραδείσου.

Μακάρι, μέχρι τῆς ἐσχάτης ἀναπνοῆς μας νά μετέχουμε ἐπαξίως τῆς 
ἀθανάτου Τραπέζης ὡς συνδαιτυμόνες, μεταλαμβάνοντες τοῦ Σώματος 
και τοῦ Αἵματος Χριστοῦ. Αὐτήν ἀκριβῶς τὴν εὐχή διατυπώνει καί ὁ ἱερὸς 
ὑμνῳδὸς τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Εὐχαριστιακὴ του προσευχή:

«… εὐχαριστῶ Σοι, ὅτι ἠξίωσάς με  τὸν ἀνάξιον  κοινωνὸν γενέσθαι 
τοῦ ἀχράντου Σώματος καὶ τοῦ τιμίου Αἵματος τοῦ Υἱοῦ Σου…

καὶ ἀξίωσόν με, μέχρι τελευταίας μου ἀναπνοῆς, 
ἀκατακρίτως ὑποδέχεσθαι τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, 

τὸν ἁγιασμόν, εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος…».

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΓΙΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΙΟ, ΕΡΓΟ ΤΟΥ 10ου ΑΙΩΝΑ, ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ 
ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ  ΡΩΜΑΝΟ ΤΟΝ ΛΕΚΑΠΗΝΟΥ (920-944).  

ΤΩΡΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟ «ΘΗΣΑΥΡΟ»  
ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
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ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ 
ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ 1955

a
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Σήμερα, 1η Απριλίου 2020, στον ιστορικό τούτο Καθεδρικό Ναό, μνη-
μονεύουμε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν τίμια και αυθεντικά για 
του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδας την Ελευθερία. 

Μνημονεύουμε τις ηγετικές φυσιογνωμίες του απελευθερωτικού μας Αγώνα, 
τους εμπνευστές και πρωτεργάτες μέχρι τους τελευταίους ανώνυμους κλη-
ρικούς και λαϊκούς του ηρωικού έπους της ΕΟΚΑ 1955-59.

Υποκλινόμαστε με δέος ενώπιον  των ηρώων μας: στα Φυλακισμένα 
Μνήματα και ιδιαίτερα στη φρικτή μα και εξαγιασθείσα αγχόνη των εννέα 
απαγχονισθέντων λεβεντονιών μας, στα κρησφύγετα και στις βουνοκορφές, 
στα πεδία των μαχών, στους τόπους των βασανιστηρίων. Το αίμα και τα 
κόκκαλα των εθνομαρτύρων μας ανέστησαν και κραταίωσαν το δένδρο της 
ελευθερίας, της τιμής, της αξιοπρέπειας και της ενότητάς μας διαχρονικά, 
και μεταλαμπάδευσαν τη φλόγα των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών για νέους 
αγώνες, θυσίες που οδηγούν στα σκαλοπάτια της ελευθερίας.

Σήμερα, μάς οδηγούν στον αγώνα για την ειρηνική απελευθέρωση του 
τουρκοκρατούμενου βορείου τμήματος της Νήσου, την ευημερία και συμβίωση, 
με διασφαλισμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των νομίμων κατοίκων και 
των νομίμως φιλοξενουμένων σε αυτή.

Ταυτόχρονα, ιδιαιτέρως σήμερα, μάς οδηγούν στον αγώνα εναντίον ενός 
«αόρατου εχθρού». Της συνειδητής απελευθέρωσής μας από όλα εκείνα που 
μάς πληγώνουν, μας αποστασιοποιούν από τον Τριαδικό Θεό και μεταξύ μας. 
Αποφυγή του εγώ και σύναψη του εμείς του Μακρυγιάννη.
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Τούτες τις ώρες της λοιμώδους πανδημίας, τούτες τις ημέρες της αιφνί-
διας δοκιμασίας προσευχόμαστε, όπως ήδη πράξαμε προ ολίγου, να μας φωτίσει 
ο Παντοκράτορας Θεός όλους, ανεξαιρέτως, άρχοντες και αρχόμενους, να μας 
φωτίζει στον δρόμο του χρέους, ούτως ώστε οι λαμβανόμενες, με σύνεση και 
σοφία, αποφάσεις να τηρούνται συνειδητά και επιμελώς από όλους για την 
προστασία και αποθεραπεία  της λοιμώδους νόσου.

Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω όλους τους αρμοδίους του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέως και ιδιαιτέρως τους επαγγελματίες υγείας 
(ιατρούς, νοσηλευτές, εθελοντές και βοηθητικό προσωπικό) για τη, μέχρι 
αυτοθυσίας, διακονία του συνανθρώπου μας.

Καλούμαστε όλοι, εκ φιλοπατρίας, αντλώντας δύναμη και θέληση από τον 
ηρωισμό των προγόνων μας να βγούμε νικητές! Εξοπλιζόμενοι με περισσότερη 
αλληλεγγύη, υπευθυνότητα, σύνεση, σοφία και ωριμότητα.

Καλούμαστε να διδαχθούμε μέσα από τη μακραίωνα ιστορία και εμπειρία 
της Εκκλησίας μας. Να διακρίνουμε τα σπουδαία και τα μεγάλα από τα μικρά, 
τα ασήμαντα και ευμετάβλητα του κόσμου τούτου.

Η Πίστη μας είναι η αμετακίνητη πυξίδα. Η ενεργοποίηση των εντός 
ημών χαρισμάτων, τα οποία μας δώρισε το Άγιο Πνεύμα, είναι η άγκυρά μας.

Η χαρμολύπη της Αγίας Τεσσαρακοστής, μάς οδηγεί στη Μεγάλη Εβδο-
μάδα και αποκορύφωμα προβάλλει το λαμπροφόρο Πάσχα. Τη μετάβαση μας 
από το σκοτάδι στο φως. Από τη λύπη, για τα λάθη μας, στη μόνιμη θεϊκή 
χαρά, ως δώρο του Θεού.

Το επικείμενο Πάσχα θα μας διδάξει όλους ότι η στέρηση των εξωτερικών 
στοιχείων (σε κάποιο ρεαλιστικό βαθμό ως άνθρωποι είναι κι αυτά αναγκαία) 
δεν μπορούν να μας στερήσουν τη θεϊκή χαρά του ανεσπέρου φωτός της 
Αναστάσεως, το οποίο όλοι πλέον συνειδητοποιούμε ότι δεν έχει να κάνει με 
τα παροδικά φώτα του κόσμου τούτου.

Οι ήρωες της πατρίδος και κατεξοχήν οι Άγιοι της Εκκλησίας και 
πιο συγκεκριμένα οι ουρανοπολίτες ασκητές στα όρη, στις σπηλιές και 
στις ερήμους είναι έξοχα παραδείγματα αφοσίωσης στο άκτιστο φως της 
Παναγίας Τριάδας, όπως επισημαίνει ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπός μας  
κ. Χρυσόστομος.
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Η σιωπή και ησυχία της πολύβουης σύγχρονης κοινότητας, που 
βιώνουμε αιφνιδίως αυτές τις ημέρες μας αφήνει όλους το αποφασιστικό 
περιθώριο με επίκληση της άνωθεν δυνάμεως, τόλμης και θάρρους να 
ακούσουμε τον εναρμόνιο αναστάσιμο ήχο της καρδίας, του νου και 
της ψυχής μας. Κατάσταση φαινομενικά δύσκολη. Όμως, κατάσταση 
λαμπρά και παραδείσια.

Ιδού, εδώ και τώρα, μια αλλιώτικη ερμηνεία της σημερινής Εθνικής 
επε-τείου.  Τότε, 65 έτη πριν, και σήμερα εν έτει 2020 ακόμη ένα 
πρωταπριλιάτικο ψέμα;

Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας. Η επιλογή 
αποκλειστικά δική μας, ως άλλο μαρτύριο συνειδήσεως, για μένα και 
για σένα. 

Τιμή και δόξα στους Κυπρίους, τιμή και δόξα στα παλληκάρια του 
έπους του 1955-59. «Ζωή σε Σας ο θάνατος κι αθάνατοι θα μείνετε»! 
(Ευαγόρας Παλληκαρίδης).

ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΜΝΗΜΑΤΑ



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

a
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Ἡ ἑκάστοτε ἐπίσκεψη τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου 
στὸ κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν Κωνσταντινούπολη ἀποτελεῖ μέγα 
ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἱστορικὸ γεγονός. Καὶ τοῦτο διότι οἱ σχέσεις τοῦ  

Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου εἶναι  «σχέσεις μὲν 
ἀδελφικές, ὡς πρὸς τὴ συμπόρευση, τὴν Ἱστορία, τὸ θεολογικὸ ὑπόβαθρο 
τῶν λειτουργῶν του Ὑψίστου, ἀλλὰ καὶ σχέσεις Μητρὸς πρὸς θυγατέρα, 
ἂν ἀναλογισθεῖ κανεὶς τὴ μεγάλη, τὴν κενωτικὴ προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας 
Κωνσταντινουπόλεως πρὸς τὴν Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου».



169ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Ὡς ἐκ τούτου, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀσμένως 
ἀπήντησε καταφατικά, ὡς ἐμφαίνεται πιὸ κάτω στὴν τηλεφωνικὴ πρόσκληση 
τοῦ Παναγιωτάτου, νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴ Βασιλίδα τῶν Πόλεων.

Παναγιώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως καὶ Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην
κ.κ. Βαρθολομαῖον 
Εἰς Κωνσταντινούπολιν. 

Παναγιώτατε,  

Ἐν συνεχείᾳ τῆς μεταξὺ ἡμῶν τηλεφωνικῆς συνδιαλέξεως, ἀνταποκρι-
νόμενοι εἰς τὴν πρόσκλησιν τῆς Ὑμετέρας γερασμιωτάτης Παναγιότητος, δι’ 
ἧς προσκαλεῖ ἡμᾶς ὅπως συμμετάσχωμεν εἰς τοὺς κατὰ τὴν ἐπερχομένην Κυ-
ριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας ἑορτασμοὺς τῆς καθ’ Ὑμᾶς πρωτοθρόνου Ἁγιωτάτης 
Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, γνωρίζομεν τῇ Ὑμετέρᾳ λίαν ἀγαπητῇ 
καὶ πεφιλημένῃ Παναγιότητι, ὅτι εὐχαρίστως ἀποδεχόμεθα τὴν πρόσκλησιν 
ταύτην. 

Εἰς Κωνσταντινούπολιν θὰ συνοδεύωσι ἡμῖν ὁ Πανιερώτατος ἐν Χριστῷ 
ἀδελφὸς Μητροπολίτης Κιτίου κ. Νεκτάριος, ὁ ἱερολογιώτατος Διάκονος  
κ. Μιχαήλ Νικολάου καὶ ὁ κ. Μιχαήλ Σπύρου, Διευθυντὴς τοῦ Γραφείου ἡμῶν. 
Θὰ ἀφιχθῶμεν δὲ ἐν τῷ Ἀερολιμένι «Ataturk» Κωνσταντινουπόλεως, μέσῳ 
Ἀθηνῶν, τὴν Πέμπτην, 5ην Μαρτίου ἐ.ἔ καὶ ὥραν 16:00 διὰ τῆς πτήσεως Α3 992 
καὶ θὰ ἀναχωρήσωμεν ἐκεῖθεν, τὴν Δευτέραν, 9ην Μαρτίου τρ.ἔ. καὶ ὥραν 16:50 
διὰ τῆς πτήσεως Α3 993.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, ἀπονέμοντες τῇ Ὑμετέρᾳ πεπνυμένῃ Παναγιότητι καὶ 
αὖθις τὸν ἐν Κυρίῳ ἀσπασμὸν ἡμῶν αἰτούμεθα παρὰ Θεοῦ τὰ ἔτη Αὐτῆς ὡς 
πλεῖστα, ὑγιεινὰ καὶ γηθόσυνα, 

διατελοῦμεν  

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου,
     τῇ 19ῃ Φεβρουαρίου 2020.

                       Τῆς Ὑμετέρας γερασμιωτάτης Παναγιότητος
                    ἀγαπητὸς καὶ ὁλοπρόθυμος ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς
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Στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑποδέχτηκαν  τὸν Μακαριώ-
τατο καὶ τὴν τιμία Συνοδεία του, ἐκ μέρους τοῦ  Παναγιωτάτου,  οἱ Σεβα-
σμιώτατοι Μητροπολίτες Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καὶ ὁ 
Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος. 

Τὴν ἑπομένη ἡμέρα, Παρασκευὴ στὶς 6 Μαρτίου, σὲ μία ἁπλὴ ἀλλὰ καὶ 
θερμὴ τελετὴ  ὁ Παναγιώτατος, καλωσόρισε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου στὸ 
Γραφεῖο του  λέγοντας τὰ πιὸ κάτω:

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κύριε 
Χρυσόστομε,

Ἔμπλεοι χαρᾶς καί εὐφροσύνης, ὑποδεχόμεθα Ὑμᾶς καί τήν τιμίαν συνο-
δείαν Σας ἐν Φαναρίῳ. Ὅπως κάθε συνάντησις, πρόσωπον πρός πρόσωπον 
καί ἐν ἀγάπῃ καί ὁμονοίᾳ, οὕτω καί ἡ παροῦσα ἐνισχύει τούς ἀδελφικούς δε-
σμούς, ἐμβαθύνει τήν ἀμοιβαίαν ἐκτίμησιν καί ἐμπιστοσύνην καί ἀναδεικνύει 
τήν ἀξίαν τοῦ εἰλικρινοῦς διαλόγου.

 Ἔχομεν ἀκόμη ζωηράν εἰς τήν μνήμην μας τήν συνάντησιν, τήν συζήτησιν 
καί τόν συμπνευματισμόν μας, πρό ἑνός ἀκριβῶς ἔτους, εἰς τό Salzburg τῆς 
Αὐστρίας. Παρά τό γεγονός ὅτι ζῶμεν σήμερον εἰς τήν «κοινωνίαν τῆς πληρο-
φορίας» καί τῆς «πλανητικῆς ἐπικοινωνίας», δέν εὑρισκόμεθα εἰς τήν «ἐποχήν 
τοῦ διαλόγου», ὁ ὁποῖος ἔχει τάς ἀξιολογικάς προϋποθέσεις καί τό ἦθος του. 
Ὅταν κλονίζωνται θεμελιώδεις ἀξίαι, ἡ ἐμπιστοσύνη καί ἡ ἀλληλεγγύη, εἶναι 
ἀδύνατον νά εὐδοκιμήσῃ ὁ γνήσιος διάλογος. Ὅπως προσφυέστατα εἴπατε 
εἰς τήν Ὁμιλίαν Σας κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν Κρήτην, σήμερον ὁ ἄνθρωπος, 
δυστυχῶς, «προσπαθεῖ νά οἰκοδομήσει τήν εὐτυχία του πάνω στά πιό ἄστατα 
πράγματα τῆς ζωῆς».

Ἡ ζωή καί ἡ δρᾶσις ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν ἔχουν ἄλλο θεμέλιον, τεθειμέ-
νον «ἐπί τήν πέτραν», ἡ ὁποία εἶναι ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία Του. Ἡ Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ εἶναι «κοινωνία σχέσεων», «σύνδεσμος τῆς εἰρήνης», τόπος 
καί τρόπος βιώσεως τῆς κοινῆς ἐλευθερίας, τῆς ἐλπίδος τῆς κοινῆς ἀναστάσε-
ως. Ἡ κοινή προσπάθεια, ἡ συνεργασία τῶν πιστῶν καί ἡ μαρτυρία των ἐν τῷ 
κόσμῳ εἶναι ἐκκλησιοτραφεῖς καί ἐκκλησιοδιάστατοι.

Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ καλή αὐτή μαρτυρία δίδεται σήμερον ἐνώπιον μιᾶς 
πολυδιαστάτου κρίσεως ἀξιῶν, ποικίλων ἀνατροπῶν καί ἀνακατατάξεων, αἱ 
ὁποῖαι ἀποπροσανατολίζουν τόν ἄνθρωπον. Ἡ ἑνιαία φωνή τοῦ λαοῦ τοῦ 
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Θεοῦ καί ἡ κοινή ἐξαγγελία τοῦ Εὐαγγελίου, αἱ ὁποῖαι ἀπορρέουν ἀπό τόν πυ-
ρῆνα τῆς πίστεώς μας, εἶναι εἰς τήν ἐποχήν μας ἀπολύτως ἀναγκαῖαι καί λόγῳ 
τοῦ μεγέθους τῶν συγχρόνων προβλημάτων. Διά νά ἀντιμετωπίσωμεν ἀποτε-
λεσματικῶς τάς προκλήσεις ὀφείλομεν, βεβαίως, νά γνωρίζωμεν τά κοινωνικά 
καί τά πολιτισμικά δεδομένα τοῦ καιροῦ μας καί τάς ὑπαρξιακάς ἀνάγκας τοῦ 
συγχρόνου ἀνθρώπου, ἀλλά καί νά ἀξιοποιῶμεν τάς θετικάς δυνατότητας καί 
προοπτικάς τῆς σήμερον.

Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, τά γνωρίζετε ὅλα αὐτά καί τά ἐφαρμόζετε. Εἶσθε 
ἄνθρωπος τοῦ διαλόγου, μέ ἀνοικτούς ὁρίζοντας, μέ ποιμαντικήν εὐαισθησί-
αν καί ὀξύ αἰσθητήριον διά τά σημεῖα τῶν καιρῶν. Ποτέ δέν ὑπήρξατε ὀπαδός 
μιᾶς κλειστῆς καί ἐσωστρεφοῦς Ὀρθοδοξίας. Εἰς τό σημεῖον αὐτό, ἔχομεν κοι-
νούς προβληματισμούς καί κοινόν προσανατολισμόν.

Ἐκτιμῶμεν ἰδιαιτέρως τό ἀδιάπτωτον ἐνδιαφέρον καί τήν συμβολήν τῆς 
Ὑμετέρας Μακαριότητος εἰς τήν θεάρεστον λειτουργίαν τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
πραγμάτων εἰς τήν ἀδελφήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου. Εἶσθε ὁ συνετός καί διο-
ρατικός οἰακοστρόφος, ὁ ὁποῖος διακονεῖ τόν ἐμπεπιστευμένον Αὐτῷ θεόθεν 
λαόν τοῦ Θεοῦ, μέ σοφίαν, μέ δυναμισμόν καί παρρησίαν, φύλαξ ἀνύστακτος 
τῆς πανιέρου κοινῆς κληρονομίας τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἐστάθητε, ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, εἰς τό πλευρόν μας κατά τήν τελικήν 
φάσιν τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί κατά τήν διεξα-
γωγήν της ἐν Κρήτῃ. Περί αὐτῆς τῆς συμβολῆς Ὑμῶν καί τῆς εὐρυτέρας προ-
σφορᾶς Σας εἰς τήν οἰκουμενικήν Ὀρθοδοξίαν, θά ἀναφέρωμεν περισσότερα 
κατά τήν προσφώνησίν μας τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν πάνσεπτον 
Πατριαρχικόν Ναόν.

Χαιρόμεθα, Μακαριώτατε, διά τήν ἐπίσκεψίν Σας εἰς τό Κέντρον τῆς 
Ὀρθοδοξίας καί διά τήν εὐλογημένην παρουσίαν Σας ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, πα-
ρουσίαν ἀγαπητικήν καί ἐν ἀφελότητι καρδίας. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν διά τήν 
πρόφρονα ἀποδοχήν τῆς προσκλήσεώς μας. Δοξάζομεν τόν Δοτῆρα παντός 
ἀγαθοῦ, διότι ἐδωρήσατο εἰς τήν Ἁγίαν Αὐτοῦ Ἐκκλησίαν τήν Ὑμετέραν Μα-
καριότητα, τόν ἀφιερωμένον ψυχῇ τε καί σώματι εἰς τήν ἱεράν ἀποστολήν Του 
ἐκκλησιαστικόν ἄνδρα, ἡμῖν δέ περισπούδαστον ἀδελφόν, συλλειτουργόν καί 
συμπαραστάτην.

Σᾶς καλωσορίζομεν ἐγκαρδίως εἰς τήν Πόλιν τῶν Πόλεων. Εὐχόμεθα ὁ 
Θεός τῆς ἀγάπης νά χαρίζηται εἰς Ὑμᾶς ὑγιείαν ἀκλόνητον, μακροημέρευσιν 
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καί ἀλκήν ἀκαταπόνητον, ὥστε νά συνεχίσητε τό φιλόθεον, φιλογενές καί φι-
λάνθρωπον πρωθιεραρχικόν καί ποιμαντορικόν Ὑμῶν ἔργον, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί τῆς Ὀρθοδοξίας ὅλης.

Ὡς εὖ παρέστητε, Μακαριώτατε ἀδελφέ!

Μέσα στὸ ἴδιο πνεῦμα τῆς ἐν Κυρίω  ἀγάπης ὁ Μακαριώτατος ἀπάντησε 
ὡς ἀκολούθως:

Παναγιώτατε,

«Ὅταν ἔγινε γνωστὸ ὅτι πρόκειται νὰ Σᾶς ἐπισκεφτῶ δέχθηκα πολλὰ τη-
λεφωνήματα καὶ ἀπὸ Προκαθημένους καὶ ἀπὸ Ἀρχιερεῖς καὶ ἀπὸ φίλους, οἱ 
ὁποῖοι μὲ ρωτοῦσαν:  «τί θὰ κάνετε στὴν Πόλη, ὅταν θὰ πᾶτε;». Ἡ ἀπάντησή 
μου ἦταν σ’ ὅλους ἡ ἴδια: τὸ πρόβλημα τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ μένα προσωπικά, 
καὶ πιστεύω καὶ γιὰ τὸν Παναγιώτατο, δὲν εἶναι ἂν θὰ ἀναγνωρίσω τὸν Προ-
καθήμενο τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας. Σ’ ἐμένα αὐτὸ δὲν λέει τίποτα. Θὰ μπο-
ροῦσα νὰ τὸν ἀναγνωρίσω καὶ χθές. Μπορῶ νὰ τὸν ἀναγνωρίσω καὶ σήμερα 
καὶ αὔριο. Δὲν ὑπάρχει σ’ ἐμένα κανένα πρόβλημα.  Ἡ οὐσία τοῦ θέματος κατὰ 
τὴν ταπεινή μου ἄποψη,  εἶναι τὰ  ὑφιστάμενα προβλήματα τῆς Ὀρθοδοξίας. 

Δυστυχῶς, μερικοὶ δὲν ἔχουν ἀντιληφθεῖ, καὶ ὅσοι Προκαθήμενοι δὲν 
μετεῖχαν τῶν Πανορθοδόξων διασκέψεων, δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν τὰ 
οὐσιαστικὰ προβλήματα τῆς Ὀρθοδοξίας. Προσπάθησα νὰ ἐμφυσήσω σὲ με-
ρικοὺς τὴν ἄποψή Σας ὅτι δὲν ἐνδείκνυται νὰ γίνει ἐπὶ τοῦ παρόντος συνά-
ντηση Προκαθημένων. Ἡ σκέψη μου αὐτὴ ἑδράζεται στὴν ἑξῆς ἐμπειρία: ὡς 
Μητροπολίτης Πάφου ἐκπροσώπησα τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου γιὰ τριάντα 
χρόνια σ’ ὅλες τὶς Πανορθόδοξες  Διασκέψεις.   Μπορῶ νὰ πῶ, μὲ λύπη μου,  
ὅτι οἱ Ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν ἔθεταν ὑπεράνω τῶν έκκλησιαστικῶν καὶ 
χριστιανικῶν μας θεμάτων τὶς ἐθνικές τους προτεραιότητες.

Καὶ ἦταν πρὸς τιμήν Σας, Παναγιώτατε, ποὺ καθορίσατε γιὰ πρώτη φορὰ 
στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τὶς συναντήσεις τῶν Προκαθημένων. Εἶναι κάτι 
ποὺ Σᾶς τιμᾶ ἰδιαιτέρως. Εὐελπιστούσατε ὅτι μὲ τὶς συναντήσεις  τῶν Προκα-
θημένων θὰ λύναμε τελεσίδικα τὰ προβλήματα τῆς Ὀρθοδοξίας, γεγονὸς  ποὺ 
κι ἐγὼ ἄρχισα νὰ τὸ πιστεύω. Καὶ διαπίστωσα – δυστυχῶς-  τὸ στενόκαρδο 
μερικῶν ἀδελφῶν Προκαθημένων στὶς  συναντήσεις ποὺ εἴχαμε. Καὶ σὲ αὐτὲς 
μίλησα μὲ πάνω ἀπὸ τοὺς μισοὺς Προκαθημένους. Διαπίστωσα ὅτι δὲν ἔχουν 
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κατανοήσει ἀκόμα τὰ προβλήματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ δὲν  ἔχουν ἀντιληφθεῖ 
τὰ ἐπιτεύγματα τῆς Μεγάλης Συνόδου. Γιατί σ’ αὐτὴν ἐπιτύχαμε πολλὰ πού, 
δυστυχῶς, δὲν τὰ ἐφαρμόζουμε. Καὶ ὁ λόγος ποὺ στὸ Σάλσμπουργκ ζήτησα τὴ 
σύμφωνη γνώμη Σας νὰ τοὺς ἐπισκεφθῶ,  εἶναι γιατί ἤθελα νὰ προσπαθήσω 
μὲ ὅλες μου τὶς δυνάμεις νὰ ἐπιλύσω αὐτὰ τὰ προβλήματα».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ἐπιπρόσθετα, ἐπεσήμανε ὅτι «αὐτοὶ ποὺ φωνα-
σκοῦν, ἂν πράγματι θέλουν μία γόνιμη Ὀρθοδοξία, πρέπει νὰ προσγειωθοῦν. 
Νὰ ἀφήσουν τὰ μεγάλα λόγια,  νὰ ταπεινωθοῦν καὶ νὰ βάλουν τὸν Χριστὸ 
μέσα τους, νὰ ἀποκτήσουν πληρότητα ζωῆς, νὰ πλημμυρίσει ἡ ψυχή τους ἀπὸ 
τὸ πνεῦμα τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, γιὰ νὰ καρποφορήσει πλουσίως ἡ Ὀρθο-
δοξία μας. Διαφορετικὰ ματαιοπονοῦμε».

Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ ἔκανε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος στὴν ὑπερόρια 
δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ στὴν ἱστορική του δικαιο-
δοσία νὰ  χορηγεῖ  τὴν Αὐτοκεφαλία σὲ τοπικὲς Ἐκκλησίες, μὲ Τόμους ποὺ 
ὁρίζουν μὲ σαφήνεια τὰ ὅριά τους. 

Ἀνέφερε δέ, ὅτι, σὲ συζητήσεις ποὺ εἶχε μὲ κάποιους Προκαθημένους το-
πικῶν Ἐκκλησιῶν, τοὺς προέτρεψε νὰ παραμένουν ἐντὸς αὐτῶν τῶν ὁρίων, καὶ 
νὰ μὴν στέλλουν σὲ ἄλλες δικαιοδοσίες τοὺς Ἐπισκόπους τους προτάσσοντας 
ἐθνικὰ κριτήρια ἀντὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξης καὶ παράδοσης. Καταδικά-
ζοντας αὐτὴ τὴν πρακτική, ἔφερε ὡς παράδειγμα στοὺς συνομιλητὲς του τὴ 
στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.  «Ἐμεῖς ἔχουμε, γιὰ παράδειγμα, τριακόσιες 
χιλιάδες Κυπρίους στὴν Ἀγγλία. Εἴδατε καμιὰ φορά νὰ στείλουμε ἐμεῖς Μη-
τροπολίτη στὴν Ἀγγλία; Ἔχουμε στὴν Αὐστραλία. Ἔχουμε  στὴν Ἀμερικὴ καὶ 
στὸν Καναδά. Καὶ ἐὰν στείλουμε κάποιο ἱερέα αὐτὸς εἶναι κάτω ἀπὸ τὸν οἰκεῖο 
Μητροπολίτη καὶ Ἀρχιεπίσκοπο. Γιατί δὲν τὸ κάνετε καὶ σεῖς;».

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου σημείωσε πὼς ἂν στὸ μέλ-
λον πραγματοποιηθεῖ μία νέα Μεγάλη Σύνοδος, κάτι ποὺ ὁ ἴδιος, ὅπως εἶπε, 
πρότεινε, ἤδη, ἀμέσως μετὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συ-
νόδου τῆς Κρήτης, τὸ 2016, τότε, θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει ἡ κατάλληλη προετοι-
μασία. Καὶ συνέχισε μὲ τὶς πιὸ κάτω σκέψεις.

«Πρέπει νὰ προετοιμαστοῦμε καταλλήλως, ὥστε νὰ θέσουμε ὅλοι  ἐμεῖς 
οἱ ὑπόλοιποι, ὄχι Ἐσεῖς,  Παναγιώτατε, αὐτὰ τὰ θέματα. Ἐλπίζω ὅτι μὲ αὐτὸ 
τὸν τρόπο θὰ μάθουν νὰ σέβονται  τοὺς Τόμους ποὺ ἐξέδωσε κατὰ καιροὺς τὸ 
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, νὰ ἀφήσουν τοὺς ἐγωισμούς, τοὺς ἐτσιθελισμούς, 
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νὰ ἀφήσουν τὸν Θεὸ μέσα τους νὰ ἐνεργήσει, διότι μόνον ἔτσι θὰ λύσουμε τὰ 
προβλήματα τῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτὰ ποὺ Σᾶς λέγω, οἱ Ἀδελφοὶ δυσκολεύονται 
νὰ τὰ ποῦν. Γι’ αὐτὸ καὶ τοὺς πρότεινα. «Ἐλᾶτε μαζί μου νὰ συναντήσουμε τὸν 
Οἰκουμενικὸ καὶ τὸν Μόσχας γιὰ νὰ τοὺς ἐκφράσουμε εὐθαρσῶς τὶς ἀπόψεις 
μας.  Καὶ τὸ θάρρος τὸ διαθέτω ἐγώ, ἂν θέλετε νὰ τὸ πεῖτε θράσος, διαθέτω 
καὶ θράσος. Ἀναλαμβάνω τήν εὐθύνη να ἐκφραστῶ ἐγώ εὐθαρσῶς. Διαφορε-
τικὰ ματαιοπονοῦμε. Μόνον ἔτσι θὰ πορευτοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ καί θά ἔχουμε μία καρποφόρα Ὀρθοδοξία». 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος συνοδευόταν ἀπὸ 
τὸν Μητροπολίτη Κιτίου κ. Νεκτάριο, τὸν διάκονο π. Μιχαὴλ καὶ τὸν Διευθυ-
ντὴ τοῦ ἰδιαιτέρου Ἀρχιεπισκοπικοῦ Γραφείου κ. Μιχαὴλ Σπύρου, εὐχαρίστη-
σε καὶ πάλι τὸν  Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο γιὰ τὴν πρόσκλησή 
του νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, καὶ κατέληξε  λέγοντας: 

«Σᾶς εὐχαριστῶ θερμότατα Παναγιώτατε διότι μὲ τὴν εὐγενική Σας πρό-
σκληση, ἀμφότεροι εἴχαμε τὴν ἐν Κυρίω χαρὰ νὰ  ἔχουμε αὐτὴ τὴν ἐξαιρετικὴ  
συνάντηση,  μέσω τῆς ὁποίας μᾶς παρασχέθηκε ἡ δυνατότητα νὰ προβληματι-
στοῦμε καὶ νὰ μελετήσουμε τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους θὰ μπορέσουμε, ὄντως, 
νὰ ἀναδείξουμε τὴν  Ὀρθοδοξία μας σὲ μία ἀγλαόκαρπη καὶ ζωογόνα πνευ-
ματικὴ πηγὴ γιὰ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα. Καὶ αὐτὸς ὁ πόθος μὲ συνέχει 
νυχθημερόν, γιατί καὶ Σεῖς κι ἐγὼ  εἴμαστε ἐργάτες τῆς Ἐκκλησίας.  Δὲν ἔχουμε 
καμία προσωπικὴ φιλοδοξία οὔτε καὶ ἀναμένουμε  ἔπαινο ἀπὸ κανένα. Ἁπλῶς, 
ὀφείλουμε νὰ πράξουμε στὸ ἀκέραιο τὸ καθῆκον μας, ὥστε νὰ ἔχουμε ἥσυχη 
τὴ συνείδησή μας. Ἀπ΄αὐτὸν τὸν κόσμο θὰ φύγουμε, καὶ ἐπιβάλλεται νὰ κά-
νουμε ὅ,τι βέλτιστο  μποροῦμε γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας».

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Περίλαμπρη ἀνέτειλε στοὺς γλαυκοὺς οὐρανοὺς τῆς Βασιλίδος τῶν Πό-
λεων ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ ἱστορικὴ μνήμη ἀνατρέχει στὸ παρελθὸν 
καὶ ἀναλογίζεται τὴν  ἡμέρα ἐκείνη, κατὰ τὴν ὁποία  ἡ Ἐκκλησία μας κατήγαγε 
τὴ θριαμβευτική της νίκη ἐνάντια στοὺς εἰκονοκλάστες καὶ γενικὰ ἐνάντια        
σ’ ὅλους ἐκείνους τοὺς αἱρετικοὺς, οἱ  ὁποῖοι μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλον τρόπο 
ἤθελαν νὰ  ἀλλοιώσουν τὸ ἀληθὲς  καὶ ὁλόλαμπρο πνεῦμα τῆς χριστιανικῆς 
μας πίστεως. 
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Ὅπως εἶναι γνωστὸ, ἡ νίκη αὐτὴ τῆς ἀναστήλωσης τῶν εἰκόνων ἐπιτεύ-
χθηκε  μὲ τὴν ἔνθερμη πρωτοβουλία  τῆς Αὐτοκράτειρας Θεοδώρας τὸ 842, 
ἡ ὁποία ἐπανέφερε σὲ ἰσχὺ τὰ ψηφίσματα τῆς   Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ 
ὁποία συνῆλθε στὴ Νίκαια το 787 μ.Χ., περὶ τῆς προσκύνησης τῶν ἱερῶν εἰκό-
νων, ἡ ὁποία καθιέρωσε τὴν  εὔστοχη διατύπωση  ὅτι ἡ τιμητικὴ προσκύνηση 
τῆς κάθε εἰκόνας «ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει».  

Στὶς 11 Μαρτίου τοῦ 843, στὸν ἱστορικὸ καὶ ἱερὸ ναὸ τῶν Βλαχερνῶν, 
γιορτάστηκε, γιὰ πρώτη φορά, ἡ ἀποκατάσταση τῆς τιμῆς τῶν ἱερῶν εἰκόνων 
καὶ τερματίστηκε ὁριστικὰ ἡ μακρὰ καὶ καταστρεπτικὴ διαμάχη τῶν εἰκονο-
κλαστῶν καὶ εἰκονολατρῶν. 

Ἔκτοτε ἡ Ἐκκλησία μας ὅρισε τὴν Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ὡς Κυρια-
κή της Ὀρθοδοξίας, γιατί ἔκρινε ὅτι αὐτὴ ἀποτελεῖ «νίκη τῆς γνησίας πίστε-
ως, τῆς πίστεως τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας 
ἐναντίον τῶν αἱρέσεων».

Κατὰ τὴν πανηγυρικὴ αὐτὴ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία ἦταν, ὄντως, πάρα 
πολὺ συγκινητική, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρ- 
θολομαῖος προσφώνησε τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυ- 
σόστομο ὡς ἀκολούθως: 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ



176

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κύριε 
Χρυσόστομε,

Ἐν αἰσθήμασιν ἐξαιρετικῆς τιμῆς καί πολλῆς ἀγάπης πρός τό τίμιον πρό-
σωπον τῆς Ὑμετέρας περισπουδάστου ἡμῖν Μακαριότητος, χαιρετίζομεν τήν 
παρουσίαν Ὑμῶν, μετά τῆς τιμίας συνοδείας Σας, εἰς τό Κέντρον τῆς Ὀρθο-
δοξίας, ἐκφράζοντες καί τάς εὐχαριστίας τῶν Ἱερωτάτων Παρέδρων τῆς περί 
ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τοῦ εὐσεβοῦς ἐν 
τῇ Πόλει λαοῦ τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ ἐπίσκεψίς Σας αὐτή ἐκφράζει τήν ἀδελφικήν σχέσιν καί τόν σύνδεσμον 
ἀγάπης μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν μας καί ὑπενθυμίζει τήν μακροχρόνιον σχέσιν 
τῶν Κυπρίων μέ τήν Βασιλεύουσαν, σταθμόν τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ ἡ ὑπό τοῦ 
Αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου Ἰουστινιανοῦ Β’ τοῦ Ρινοτμήτου μεταφορά Κυ-
πρίων, κατά τό ἔτος 691, λόγῳ τῶν ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν, πρός ἐγκατάστασιν 
εἰς τήν Ἰουστινιανούπολιν τῆς ἐπαρχίας τῆς Κυζίκου, γεγονός τό ὁποῖον ἀποτυ-
ποῦται καί εἰς τόν τίτλον «Νέας Ἰουστινιανῆς» διά τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου.

Τιμῶμεν σήμερον, ἐν εὐχαριστιακῇ συνάξει, τήν ἤδη ἐπί 1177 ἔτη ἑορτα-
ζομένην ἐπέτειον τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων, διατρανοῦντες τήν 
ἀκατάλυτον δέσμευσιν ἡμῶν, ὅπως διατηρήσωμεν ἀλώβητον καί ἀκεραίαν 
«τήν πίστιν τῶν Ἀποστόλων, τήν πίστιν τῶν Πατέρων, τήν πίστιν τῶν Ὀρθο-
δόξων», τήν στηρίξασαν καί στηρίζουσαν τήν Οἰκουμένην. Ὀρθῶς ἡ ἡμέρα 
αὐτή τιμᾶται ὡς «Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας», δηλαδή ὡς νίκη τῆς γνησίας 
πίστεως, τῆς πίστεως τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας 
ἐναντίον τῶν αἱρέσεων, ἐπιτομή τῶν ὁποίων ἐθεωρήθη ἡ ἀπόρριψις τῆς τιμη-
τικῆς προσκυνήσεως τῶν εἰκόνων «παραπλησίως τῷ τύπῳ τοῦ τιμίου καί ζω-
οποιοῦ σταυροῦ» καί τῆς ἀληθείας ὅτι ἡ τιμή τῆς εἰκόνος «ἐπί τό πρωτότυπον 
διαβαίνει», ὡς ἐθέσπισε, στοιχοῦσα τῇ παραδόσει τῶν Πατέρων, ἡ ἐν Νικαίᾳ 
ἑβδόμη Οἰκουμενική Σύνοδος. Κάθε εἰκών μαρτυρεῖ τό «ἀεί μυστήριον» τῆς 
Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καί τῆς κατά χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου καί 
παραπέμπει εἰς τήν ἐσχατολογικήν Βασιλείαν, εἰς τήν πλήρωσιν καί τήν πλη-
ρότητα τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν αὐτῇ. Τήν πορείαν πρός τά Ἔσχατα εἰκονίζει 
ἡ Ἐκκλησία πρωτίστως ἐν τῷ μεγάλῳ μυστηρίῳ τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἐκ τοῦ 
ὁποίου τρέφεται σύνολος ἡ ζωή της, ἡ ἑνότης ἐν τῇ πίστει, ἡ συνοδική λει-
τουργία, ἡ κανονική δομή καί ἡ ποιμαντική διακονία, ἡ εὐλογημένη βιοτή τῶν 
Ἁγίων καί τό θυσιαστικόν φρόνημα τῶν Μαρτύρων τῆς πίστεως, ἡ χριστοτερ-
πής ἄσκησις τῶν μοναχῶν καί τῶν μοναζουσῶν, ἡ πατροπαράδοτος εὐσέβεια 
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καί ὁ ἔνθεος βίος τῶν πιστῶν, ἡ χριστιανική φιλανθρωπία καί ἡ ἀλληλεγγύη, 
ἡ «περίσσεια τῆς χαρᾶς» (Β΄ Κορ. Η΄, 2) τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, κατά τό Χρυσο-
στομικόν «ὁ ἐν Θεῷ ὤν ἀεί χαίρει» (PG 62, 283), καί ἡ βεβαιότης ὅτι «τοῖς 
ἀγαπῶσι τόν Θεόν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν» (Ρωμ. Η΄, 37).

Τήν πανίερον ταύτην Παράδοσιν, ἡ ὁποία δέν εἶναι παρελθόν, ἀλλά πα-
ρουσία ζῶσα καί ζωοποιός, αὐτή αὕτη ἡ ἔκφρασις τῆς ἑνότητος, τῆς ἁγιότητος, 
τῆς καθολικότητος καί τῆς ἀποστολικότητος τῆς Ἐκκλησίας, ἐκπροσωποῦν, 
φυλάσσουν καί μαρτυροῦν χριστοπρεπῶς ἐν τῷ κόσμῳ αἱ Ἐκκλησίαι ἡμῶν, ἀεί 
ἀφορῶσαι «εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν» (Ἑβρ. ΙΒ΄, 2).

Αὐτήν τήν ἐκκλησιολογίαν, αὐτό τό ὀρθόδοξον ἐκκλησιαστικόν φρόνη-
μα ἐκπροσωπεῖτε καί ἐκφράζετε Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, ὡς Προκαθήμενος, ἤδη 
ἀπό τόν Νοέμβριον τοῦ ἔτους 2006, τῆς παλαιφάτου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. 
Ἀσκεῖτε τήν πηδαλιουχίαν καί τήν πρωθιεραρχικήν διακονίαν τοῦ εὐσεβοῦς 
λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ Μεγαλονήσῳ, μέ σοφίαν, μέ ἀπόλυτον πιστότητα εἰς 
τήν παράδοσιν, μέ δυναμισμόν καί δημιουργικάς ἰδέας, ὁμιλοῦντες πάντοτε 
τήν γλῶσσαν τῆς δικαιοσύνης καί τῆς τεθεμελιωμένης ἐπί τῆς δικαιοσύνης 
εἰρήνης, μοχθοῦντες διά τήν πρόοδον καί τήν πνευματικήν εὐδοκίμησιν τοῦ 
πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, διά τήν διάσωσιν τῆς πνευματικῆς κληρονομίας 
τοῦ ὀρθοδόξου κυπριακοῦ λαοῦ, ἄγρυπνος φύλαξ τοῦ τόπου καί τοῦ τρόπου 
τοῦ βίου καί τῶν ὑψηλῶν ἀξιῶν τοῦ Γένους. Χαιρόμεθα διά τό γεγονός ὅτι 
ἐνισχύσατε τήν συνοδικήν δομήν καί λειτουργίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, 
προέβητε εἰς τήν πλήρωσιν πολλῶν Μητροπόλεων καί Ἐπισκοπῶν καί διηυθε-
τήσατε τό ζήτημα τῆς μισθοδοσίας τοῦ καθ᾿ ὑμᾶς ἱεροῦ κλήρου. Ἐπαινοῦμεν, 
ἐπίσης, τήν ἵδρυσιν, τό ἔτος 2015, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας Κύ-
πρου, εἰς τήν ὁποίαν διδάσκει καί ὁ ἡμέτερος ἀδελφός καί συνεργός ἐν Κυ-
ρίῳ ἅγιος Σασίμων κ. Γεννάδιος. Εἰς τήν εὐαισθησίαν καί τάς πολλάς ἀόκνους 
πρωτοβουλίας Σας, εἰς τήν ἀμετακίνητον ἀφοσίωσιν εἰς τάς πατρῴας παρα-
δόσεις καί εἰς τό σύγχρονον πνεῦμα Σας, ὀφείλεται ἡ ἔνθεος λειτουργία τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ἐν Κύπρῳ.

Ἔκφρασιν πιστότητος εἰς τήν Παράδοσιν τῶν Πατέρων, γνησίας ἐκκλησι-
ολογικῆς αὐτοσυνειδησίας καί ποιμαντικῆς εὐθύνης ἀποτελεῖ καί ἡ ἐκ μέρους 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου χορήγησις Αὐτοκεφαλίας εἰς τόν ἐν Οὐκρα-
νίᾳ λαόν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀποκατέστησεν εἰς τήν κανονικότητα τούς ἐπί 
μακρόν χειμαζομένους ἐν Οὐκρανίᾳ ὀρθοδόξους πιστούς, ἐπικαιροποίησε τήν 
κανονικήν εὐθύνην τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀνέδει-
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ξε τά ἀπαράγραπτα ὑπό οἰκουμενικῶν συνόδων κατωχυρωμένα καί ἐν μακρᾷ 
ἐκκλησιαστικῇ πρακτικῇ δεδοκιμασμένα καί καθωσιωμένα, δίκαια αὐτῆς. Ἡ 
ἀντίδρασις εἰς τό Οὐκρανικόν Αὐτοκέφαλον οὐδέν ἔχει κανονικόν καί ἐκκλη-
σιολογικόν ἔρεισμα, ἀλλά εἶναι ἀπόρροια ἐμπροθέτου καί ὅλως βλαπτικῆς 
μετατροπῆς τῆς Ἐκκλησίας, τῆς θεοϊδρύτου καί θεανθρωπίνης «κοινωνίας θε-
ώσεως», εἰς ἐγκόσμιον καθίδρυμα, τό ὁποῖον λειτουργεῖ ἐπί τῇ βάσει ὀθνείων 
πρός τήν γνησίαν ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν ἀρχῶν καί ἀλλοτρίων σκοπιμο-
τήτων καί συμφερόντων, καί ἀγνοεῖ τήν εὐχαριστιακήν ἐκκλησιολογίαν καί 
τήν συνοδικήν ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας. Συνεπῶς, ἡ ἀναγνώρισις τῆς Αὐτο-
κεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὑπό τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν 
ἀποτελεῖ οὐσιαστικήν συμβολήν εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, ὡς ἔμπρακτος συνέπεια καί ἔκφρασις τῆς ἐκκλησιολογίας της.

Μακαριώτατε,

Ἠγωνίσθητε καί ἀγωνίζεσθε σθεναρῶς διά τήν πανορθόδοξον ἑνότητα 
καί διά τήν κοινήν ὀρθόδοξον ἐκκλησιαστικήν μαρτυρίαν. Ἡ συμβολή Σας εἰς 
τήν προετοιμασίαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησί-
ας κατά τήν κρίσιμον τελικήν φάσιν αὐτῆς ὑπῆρξε καθοριστική. Ἀλησμόνητος 
παραμένει εἰς τήν ἡμῶν Μετριότητα ἡ ἀναφορά Σας εἰς τόν ρόλον τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου κατά τήν Σύναξιν τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων ἐν 
Σαμπεζύ Γενεύης τόν Ἰανουάριον τοῦ 2016. Εἰς τήν ἐναρκτήριον ὁμιλίαν Σας 
εἴπετε τά ἑξῆς: «Ἐξωτερικεύοντες τήν συγκίνησίν μας καί παραφράζοντες τόν 
Φίλωνα, λέγομεν καί ἡμεῖς ὅτι «ὅπερ ἐν ὀφθαλμῷ κόρη ἤ ἐν ψυχῇ λογισμός, 
τοῦτ᾿ ἐν Ὀρθοδοξίᾳ Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον» (Πρακτικά, σ. 35). Ἐκ-
φράζομεν καί κατά τήν ἱεράν ταύτην στιγμήν τάς εἰλικρινεῖς εὐχαριστίας ἡμῶν 
προσωπικῶς καί τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Χάριτας ὀφείλομεν τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι καί δι᾿ ὅσα προσεφέρετε 
κατά τήν πραγματοποίησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ἐν Κρήτῃ. Συμ-
μετείχετε εἰς τάς ἐργασίας τῆς Συνόδου μέ ἱερόν ἐνθουσιασμόν, μέ συνέπειαν, 
παρρησίαν καί ἀποτελεσματικότητα. Ἡ εὐγλωττία Σας, αἱ θεολογικῶς ἀρτι-
ώταται εἰσηγήσεις καί αἱ ἐμπνευσμέναι παρεμβάσεις Σας εἰς τάς συζητήσεις, 
πάντοτε ἐν πνεύματι ὁμονοίας, γεφυρώσεως τῶν διαφορῶν καί ἀμβλύνσεως 
τῶν ἀντιθέσεων, αἱ σοφαί προτάσεις Σας διά τήν ἀντιμετώπισιν σημαντικῶν 
διορθοδόξων καί διαχριστιανικῶν ζητημάτων, ἡ συνεχής ἔκκλησις διά τήν 
προβολήν τοῦ μηνύματος καί τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τόν σύγ-
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χρονον κόσμον, συνέβαλον τά μέγιστα εἰς τήν πορείαν καί τήν αἰσίαν ὁλο-
κλήρωσιν τοῦ συνοδικοῦ ἔργου. Δι᾿ ὅλα αὐτά Σᾶς εὐγνωμονοῦμεν. Ἀφήσατε, 
ὄντως, τήν σφραγῖδα Σας εἰς τήν Σύνοδον τῆς Κρήτης!

Εἶναι κοινή ἡ πεποίθησις Ὑμῶν καί ἡμῶν, Μακαριώτατε, ὅτι ἡ παράδο-
σις τῆς Ὀρθοδοξίας δύναται νά συμβάλῃ οὐσιαστικῶς εἰς τήν ἀναγέννησιν 
τῆς γνησίας πνευματικότητος καί εἰς τήν ἑδραίωσιν τῆς ἀδελφοσύνης, μέσα 
εἰς τόν σύγχρονον πολιτισμόν τῆς τεχνοκρατίας, τοῦ οἰκονομισμοῦ καί τοῦ 
ἀτομοκεντρισμοῦ, ὅπου ὁ ἄνθρωπος, ὁ προωρισμένος εἰς θέωσιν κατά χάριν, 
συρρικνώνεται εἰς «περίκλειστον ἄτομον» καί εἰς ἀκόρεστον καταναλωτήν, 
καί τό ἀνθρώπινον πρόσωπον μετατρέπεται εἰς ἀριθμόν καί ἀπρόσωπον μο-
νάδα. Διακηρύσσομεν ὁμοῦ καί εὐθαρσῶς, ὅτι τό ἐπίπεδον τοῦ πολιτισμοῦ 
μιᾶς κοινωνίας δέν κρίνεται ἐπί τῇ βάσει τῆς τεχνολογικῆς καί οἰκονομικῆς 
ἀναπτύξεως καί τῆς ὀρθολογικῆς ὀργανώσεως τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, ἀλλά, 
πρωτίστως, μέ μέτρον τήν λειτουργίαν τῆς ἀλληλεγγύης καί τόν ἔμπρακτον 
σεβασμόν τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, 
Ἐκκλησία καί Θεολογία καλοῦνται νά συνεισφέρουν εἰς τήν ὀρθήν θεώρη-
σιν τῆς ἰδέας τῆς «προόδου». Προσωπικῶς, θεωροῦμεν τήν συμβολήν ταύτην 
ἀναγκαίαν καί καθοριστικήν διά τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος.

Ἡ Ἐκκλησία ζῇ καί κινεῖται ἐν τῷ κόσμῳ, καί ἀποστολή της εἶναι ἡ ἐν 
Χριστῷ μεταμόρφωσις τοῦ κόσμου, ἐν ἀναφορᾷ πρός τόν τελικόν προορισμόν 
τῆς κτίσεως ὅλης. Ἐν τῷ πλαισίῳ τούτῳ, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀδιαφορῇ διά 
τάς ἐμπειρίας τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Ἡ κλειστότης, ἐν ὀνόματι, δῆθεν, τῆς 
διασώσεως τῆς καθαρότητος τῆς Παραδόσεως, ὄχι μόνον δέν ἀποτελεῖ θεολο-
γικῶς ὀρθήν ἐφαρμογήν τοῦ «οὐκ ἐκ τοῦ κόσμου» χαρακτῆρος τῆς Ἐκκλησίας, 
ἀλλά συνιστᾷ σαφῶς ἀλυσιτελῆ κατανόησίν της. Ἡ ἄγονος ἐσωστρέφεια εὐ-
νοεῖ τήν ἀνάπτυξιν φονταμενταλιστικῶν τάσεων εἰς τό σῶμα τῆς Ὀρθοδοξί-
ας, πού ἔρχονται νά προστεθοῦν εἰς τόν προϊόντα παγκοσμίως θρησκευτικόν 
φονταμενταλισμόν, ὁ ὁποῖος διασύρει τήν θρησκευτικήν πίστιν ὡς δύναμιν 
εἰρήνης καί ἀλληλεγγύης καί δίδει εὐπρόσδεκτα ἐπιχειρήματα εἰς τούς ἀρνη-
τάς τῆς πίστεως καί πολεμίους τῆς θρησκείας. 

Ἡμεῖς εἰργάσθημεν καθ᾿ ὅλην τήν μακράν ἐκκλησιαστικήν διακονίαν μας 
διά τόν διαθρησκειακόν καί τόν διαπολιτισμικόν διάλογον, τόν ὁποῖον θεω-
ροῦμεν ὄχημα διά τήν ἑδραίωσιν τῆς εἰρήνης μεταξύ τῶν θρησκειῶν καί θεμέ-
λιον τῆς παγκοσμίου εἰρήνης. Οὕτω, προωθήσαμεν τόν διάλογον μέ τόν Ἰου-
δαϊσμόν καί τό Ἰσλάμ, μέ θετικά ἀποτελέσματα διά τήν ἀλληλοκατανόησιν καί 
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τήν καταλλαγήν. Μέσα εἰς τήν ἀσάφειαν καί ἀμφισημίαν τῶν ἀνθρωπίνων 
πραγμάτων, ὁ λόγος τῶν θρησκειῶν πρέπει νά εἶναι λόγος ἀλληλεγγύης καί 
εἰρήνης, σεβασμοῦ τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. 

Καλούμεθα, Μακαριώτατε, ἐνώπιον τῆς συγχρόνου «εἰκονομαχίας», ἡ 
ὁποία στρέφεται κατά τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ, εἰς τόν ἄνθρωπον, καί ἐν ὄψει 
τῶν διαφωνιῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τό θέμα τῆς σχέσεως τῆς Ἐκ-
κλησίας μέ τόν σύγχρονον κόσμον καί τόν πολιτισμόν του, νά ἀγωνισθῶμεν 
διά κοινήν μαρτυρίαν περί τῆς «ἐλθούσης χάριτος» καί τῆς «ἐν ἡμῖν ἐλπί-
δος» καί νά προβάλωμεν τήν ἰσχύν καί τήν δημιουργικότητα τῆς ἐν Χρι-
στῷ ἐλευθερίας, ἡ ὁποία ἀπελευθερώνει ἀνεξαντλήτους δυνάμεις κατ᾿ ἀλή-
θειαν ζωῆς, αὐτοπροσφορᾶς καί διακονίας. Αὐτή εἶναι καί ἡ ἀπόφασις τῆς 
Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία, μέ δεδομένην πλέον 
«τήν ἀποδυνάμωσιν τῆς θεωρήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου» λόγῳ τῆς 
συγχρόνου κρίσεως τῆς ἐλευθερίας, ὑπογραμμίζει τό καθῆκον τῆς Ἐκκλησί-
ας, «ὅπως προβάλῃ σήμερον, διά τοῦ κηρύγματος, τῆς θεολογίας, τῆς λατρεί-
ας καί τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου της, τήν ἀλήθειαν τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας» 
(Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, Β.§3).

Περαίνοντες τόν λόγον, εὐχαριστοῦμεν ἅπαξ ἔτι τήν Ὑμετέραν προσφιλε-
στάτην ἡμῖν Μακαριότητα διά τήν παρουσίαν Σας ἐν τῇ Πόλει τοῦ Κωνσταν- 
τίνου, διά τό ἐνδιαφέρον Σας διά τά καθ᾿ ἡμᾶς, διά τήν χοροστασίαν κατά 
τήν Ἀκολουθίαν τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Δώδεκα Ἀποστόλων 
Φερίκιοϊ καί διά τό παρόν συλλείτουργον, διά τάς συζητήσεις καί τόν συμ- 
πνευματισμόν. Εὐχόμενοι πᾶσαν ἄνωθεν εὐλογίαν εἰς τό ἱερόν ἔργον Σας, 
ἐν  ὑγιείᾳ σταθερᾷ καί ἀκλονήτῳ, παρακαλοῦμεν Ὑμᾶς, ὅπως μεταφέρητε εἰς 
τούς τιμιωτάτους ἐν Κύπρῳ ἀδελφούς Ἀρχιερεῖς, εἰς τόν λοιπόν θεοσεβῆ ἱερόν 
κλῆρον καί τόν φιλόχριστον Κυπριακόν λαόν τάς ὁλοθύμους εὐχάς τῆς ἡμῶν 
Μετριότητος, τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱεραρχίας καί συνόλου τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ 
Χριστωνύμου λαοῦ τῆς Πόλεως.

Ὁ Δοτήρ παντός ἀγαθοῦ νά ἀξιώσῃ πάντας ἡμᾶς, μεσιτείᾳ τῆς Παναγίας 
τῆς Παμμακαρίστου, τῆς Παναγίας τῆς Κυζίκου, τῆς  Φανερωμένης, καί πά-
ντων τῶν Ἁγίων, ὧν τάς εἰκόνας «στόμασι καί καρδίᾳ καί θελήματι» εὐλαβῶς 
ἀσπαζόμεθα, ὅπως, διατρέξαντες εὐσεβοφρόνως τόν δόλιχον τῆς Ἁγίας καί 
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, φθάσωμεν τό σωτήριον Πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ 
καί νά προσκυνήσωμεν ἐν χαρᾷ πεπληρωμένῃ τήν λαμπροφόρον Ἀνάστασιν 
Αὐτοῦ. Γένοιτο!

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ



181

Μετά τή συγκινητική προσφώνηση τοῦ Παναγιωτάτου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος, μιλώντας στον «ἴδιον ἀδελφικὸν σύνδεσμον ἀγάπης», ἐπισή-
μανε ὅτι κατὰ τὸ σημερινὸ Συλλείτουργο, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ὁ 
ἴδιος, ἐπαναβεβαίωσαν τοὺς ἄρρηκτους καὶ ἀκατάλυτους ιστορικούς  δεσμοὺς 
μεταξύ του Οικουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς  Εκκλησίας τῆς Κύπρου.

Ἡ  ἀντιφώνηση τοῦ Μακαριωτάτου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

« Ἐκφράζω κι’ ἐγὼ τὴ χαρά μου γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε, Πανα-
γιώτατε, μὲ τὴν πρόσκλησή Σας, νὰ βρισκόμαστε στὰ Σκηνώματα τῆς Ἁγίας 
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, νὰ συναντιόμαστε καὶ νὰ συσκεπτόμαστε 
μαζί Σας,  μὲ τὸν ἐν ἡμῖν Πρῶτον. Σᾶς εὐχαριστοῦμε καὶ γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη 
ποὺ μᾶς δείχνετε, καλώντας μας καὶ εἰς εἰς τό Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας, προ-
κειμένου νὰ ἀνταλλάξουμε ἀπόψεις περὶ τῶν Ὀρθοδόξων πραγμάτων.

 Ἡ δισχιλιετὴς ἱστορία τῶν παλαιφάτων Ἐκκλησιῶν μας, ἡ συμμετοχὴ μας 
σ’ ὅλες τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ ὁ ἀγώνας γιὰ κατοχύρωση τοῦ ὀρθοῦ 
δόγματος, μᾶς προσέδωσαν μοναδικὲς ἐμπειρίες καὶ βιώματα. Παράλληλα 
καὶ τὸ συνεχὲς μαρτύριο αἰώνων, ποὺ τὶς ἀναγκάζει νὰ βρίσκονται σὲ διαρκῆ 
ἐγρήγορση, τοὺς ἔδωσε κι ἕνα ἄλλο προνόμιο: μετρώντας μὲ ἕνα διαφορετικὸ 
μέτρο τὰ ἐγκόσμια, θεωροῦν ὑποχρέωσή τους νὰ συμπαρίστανται καὶ στοὺς 
πιστοὺς ξεχωριστά, ἀλλὰ καὶ σὲ Ἐκκλησίες μὲ λιγότερη ἐμπειρία».

«Κατανοοῦμε πὼς στὴν Πόλη αὐτὴ ἀλλὰ καὶ σὲ πόλεις τῆς ἄμεσης δικαι-
οδοσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως συνῆλθαν ὅλες οἱ Οἰκου-
μενικὲς Σύνοδοι. Ὡς ἐκ τούτου ἐδῶ κατοχυρώθηκε τὸ δόγμα τῆς Ἐκκλησίας! 
Ἐδῶ κατηργήθη ἡ πλάνη καὶ ἐδῶ ἐθριάμβευσεν ἡ Ὀρθοδοξία!».

 Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις ξεκινοῦσα τὸ 2014, τέτοιες μέρες, τὴν εἰσήγησή 
μου στὴ Σύναξη Προκαθημένων, τὴν ὁποία συγκαλέσατε Ἐσεῖς, Παναγιώτατε, 
ἐδῶ στὴν αἰώνια Ἀποστολικὴ Καθέδρα Σας, μὲ σκοπὸ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη 
Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Οἱ σκέψεις αὐτὲς ἁρμόζουν καὶ σήμερα, 
σὲ αὐτὴ τὴ λαμπρὴ καὶ ὁλοφώτεινη ἡμέρα, τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, κατὰ 
τὴν ὁποία καὶ ἐπαναλαμβάνουμε τὸν θρίαμβο τῆς Ἀλήθειας ἀπέναντι στὴν 
πλάνη καὶ τὸ ψεῦδος. Σ’ αὐτὴν τὴ Θεία Λειτουργία, ὅπου βιώνουμε ὅλο τὸ 
βάθος καὶ τὸ εὖρος τῆς Θείας Οἰκονομίας πρὸς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, ἐσεῖς, 
ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ἡ ἐλαχιστότητά μου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύ-
πρου, ἐπαναβεβαιώνουμε τοὺς ἄρρηκτους καὶ ἀκατάλυτους δεσμοὺς μεταξύ 
τῆς Βασιλευούσης τῶν Πόλεων καὶ τῆς ἁγιοτόκου Νήσου μας∙ σχέσεις μὲν 
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ἀδελφικὲς, ὡς πρὸς τὴ συμπόρευση, τὴν Ἱστορία, τὸ θεολογικὸ ὑπόβαθρο 
τῶν λειτουργῶν του Ὑψίστου, ἀλλὰ καὶ σχέσεις Μητρὸς πρὸς θυγατέρα, 
ἂν ἀναλογισθεῖ κανεὶς τὴ μεγάλη, τὴν κενωτικὴ προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας 
Κωνσταντινουπόλεως πρὸς τὴν Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.

 Ἑπομένως, ποία δύναμη θὰ ἦταν ἐκείνη, ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ ἐξα-
λείψει ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ μνήμη αὐτοὺς τοὺς βαθεῖς δεσμοὺς καὶ τὶς σχέσεις 
ἀγάπης, τιμῆς, εὐγνωμοσύνης καὶ ἀδελφοσύνης, οἱ ὁποῖες διέπουν τὶς καρδιὲς 
τῶν Κυπρίων ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον γιὰ τὸ Φανάριον τῆς Ρωμιοσύνης, γιὰ τὸ 
Φανάριον τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, γιὰ τὸ Φανάριον, τὸ ὁποῖον   πάντοτε 
προσφέρει, συνεχῶς κενοῦται καὶ κατατέμνει τὶς σάρκες του, ὥστε νὰ ζήσουν 
καὶ νὰ εὐημερήσουν οἱ κατὰ τόπους Ἐκκλησίες!  Ἄλλωστε, ἡ θυσιαστικὴ προ-
σφορὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, «πού, ὡς λυχνία, μεταδίδει, ἀπὸ τῆς ἐποχῆς 
τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως καὶ ἰσαποστόλου Κωνσταντίνου,  “τοῖς ἐγγὺς καὶ τοῖς 
μακρὰν” τὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας, εἶναι ἀνυπολόγιστη», 
ὅπως εἴχαμε τονίσει κατὰ τὴν Εἰρηνική μας Ἐπίσκεψη στὴ Πατριαρχικὴ Σταυ-
ροπηγιακὴ Μονὴ τῆς Παναγίας τοῦ Βαλουκλῆ τὸ 2010, ὅπου εἴχαμε σὺν τοῖς 
ἄλλοις ἐπισημάνει ὅτι “ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔτεινε πρὸς τὴν 
Κυπριακὴ Ἐκκλησία, πάντοτε, χεῖραν βοηθείας”.

 Ἐπαναλαμβάνοντας αὐτοὺς τοὺς λόγους μας δὲν αἰσθανόμεθα ὅτι ἐπα-
ναλαμβανόμεθα ἢ ὅτι ἐπαναπροσανατολιζόμεθα στὴν ὀρθὴ πορεία τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησιολογίας, τὴν ὁποίαν Ἐκκλησιολογίαν διηκόνησαν μὲ στερήσεις 
καὶ μόχθους οἱ Πατέρες τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων. Ἔκκλητο, 
Σταυροπήγια, Ἅγιο Μύρο εἶναι μόνο μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐξόφθαλμες εὐθύνες τοῦ 
Κωνσταντινουπόλεως. 

Ἀλλὰ καὶ ἂν κοιτάξουμε στὸ διάβα τῶν αἰώνων, ποιὰ  Ἐκκλησία  ἦταν 
ἐκείνη ἀπὸ τὶς παλαιὲς ποὺ δὲν εὐεργετήθηκε ἀπὸ τὴ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησία, καὶ ποιὰ ἀπὸ τὶς νεώτερες δὲν δημιουργήθηκε ἀπὸ τὰ σπλάχνα της; 
Θὰ ἤμασταν ἐπιλήσμονες καὶ ἀγνώμονες, ἂν ὁμολογούσαμε κάτι τὸ διαφορε-
τικό. Οἱ κανονικὲς εὐθύνες τοῦ Κωνσταντινουπόλεως γεννοῦν ζωή, Παναγιώ-
τατε. Χάριν αὐτῆς τῆς ζωῆς Ἐσεῖς θανατώνεσθε, σταυρώνεσθε, ὑπομένετε τὸ 
βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα ὁλόκληρης τῆς Ὀρθοδοξίας. Γι’αὐτὸ ἦρθα 
αὐτὴν τὴ σημαδιακὴ καὶ ἱστορικὴ ἡμέρα κοντά Σας. Ἦρθα γιὰ νὰ Σᾶς πῶ ὅτι 
δὲν εἶσθε καὶ οὔτε πρόκειται νὰ Σᾶς ἀφήσουμε ἐμεῖς μόνον.

 Μιὰ τέτοια ἡμέρα, μόνο ἐκχύλισμα ἐκκλησιολογικῶν σκέψεων μπορεῖ 
νὰ παράγει κάθε ψυχὴ συνειδητοῦ Χριστιανοῦ. Διότι μὲ λανθασμένη Ἐκκλη-
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σιολογία, ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία μας μπορεῖ νὰ καταλήξει σὲ πλάνη καὶ ἐμεῖς 
δὲν τὴν θέλουμε. Θέλουμε τὴν ἀνόθευτη πίστη τῶν Πατέρων μας, ἔτσι ὅπως 
τὴν παραλάβαμε ἀπὸ τοὺς μακαρία τῇ λήξει Προκατόχους μας. Θέλουμε μία 
ἀρραγῆ ἑνότητα στὴν Ὀρθοδοξία μας. Ὡς ἐκ τούτου, Παναγιώτατε, ἔχουμε 
ἤδη συνεννοηθεῖ μὲ μερικοὺς ἐκ τῶν Ἀδελφῶν Προκαθημένων γιὰ νὰ ἐργα-
σθοῦμε πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, διότι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι Μία, Καθολικὴ 
καὶ Ἀποστολική.

 Περαίνοντας καὶ εὐχαριστώντας γιὰ τὴ χαρὰ τῆς υποδοχῆς καὶ τῆς φιλο-
ξενίας στὸν κοινό μας Οἶκο, στὸ πατρικὸ σπίτι τῶν Πανορθοδόξων, ἐδῶ στὴν 
Πόλη, ἐπιλέγω Παναγιώτατε, καὶ πάλι ἀπὸ τὴν εἰσήγησή μου κατὰ τὴ Σύναξη 
Προκαθημένων τὸ 2014, νὰ ἐπαναλάβω μία φράση μου, πρὸς ὅλα τὰ μήκη καὶ 
πλάτη τῆς Ἐκκλησίας: «Καὶ νὰ μὴν εἴχαμε Πρῶτον, θὰ τὸν ἀναζητούσαμε. 
Πρῶτον μεταξὺ Ἴσων, ἔχουμε. Τὸν καθιέρωσε ἡ ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας κατὰ τοὺς διαρρεύσαντας αἰῶνας».

 Κύριε φυλάττε Αὐτὸν εἰς πολλὰ ἔτη».

 

Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, τὴ Δευτέρα, 9 Μαρτίου, μέσα σὲ κλίμα ἀδελφικῆς 
ἀτμόσφαιρας, ὁλοκληρώθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Κύπρου Χρυσοστόμου Β’ στὴν Ἱερὴ Καθέδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
μὲ τὸ σημαντικὸ γεγονὸς τῆς συμμετοχῆς  του στὶς ἐργασίες τῆς ἱερᾶς Συνό-
δου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χρυσόστομος, ὕστερα ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Πανα-
γιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, παρέστη, ὡς συμπροε-
δρεύων, στὶς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, στὸ πλαίσιο τῶν τακτι-
κῶν συνεδριῶν της γιὰ τὸν μήνα Μάρτιο.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καλωσόρισε μὲ ἐγκάρδιους λόγους τὸν Ἀρ-
χιεπίσκοπο Κύπρου, ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ σημερινὴ ἡμέρα ὑπενθυμίζει πα-
λαιὲς ἱστορικὲς ἡμέρες, ὅταν Προκαθήμενοι Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων, οἱ 
ὁποῖοι παρεπιδημοῦσαν γιὰ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα στὴ Βασιλεύουσα, 
λόγω διαφόρων συγκυριῶν, προσκαλοῦνταν ἀπὸ τοὺς Προκατόχους του καὶ 
συμμετεῖχαν σὲ ἐνδημοῦσες Συνόδους, συμβάλλοντας στὶς ἐργασίες αὐτῶν. 
«Κατ’ ἀναλογίαν τιμᾶται σήμερον καὶ ὁ Προκαθήμενος μιᾶς παλαιφάτου Ἐκ-
κλησίας, τῆς ὁποίας τὸ Αὐτοκέφαλον ἀνάγεται εἰς τὴν Γ΄ Οἰκουμενικὴν Σύνο-
δον», προσέθεσε ὁ Παναγιώτατος.
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Ἀπὸ τὴν πλευρὰ του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐπανέλαβε τὴν ἀμέριστη 
στήριξή του πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἐπισημαίνοντας τοὺς ἄρρη-
κτους πνευματικοὺς καὶ ἱστορικοὺς δεσμοὺς, ποὺ συνδέουν τὴ Μητέρα Ἐκ-
κλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως μὲ τὴν Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.

Στὴ συνέχεια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, καὶ ἡ συνοδεία του, παρακάθη-
σαν στὴν Πατριαρχικὴ τράπεζα. 

Φιλοφρόνως, ὁ Παναγιώτατος, μὲ τοὺς ἁγίους Συνοδικοὺς καὶ τὴν Πα-
τριαρχικὴ Αὐλή, προέπεμψαν τὸν Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, 
κατὰ τὴν ἀναχώρησή του ἀπὸ τὸ Σεπτὸ Κέντρο τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, καθ’ 
ὅν χρόνον  ἠχοῦσαν οἱ καμπάνες τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ.

Μία, ἀκόμη, ἱστορικὴ  και γόνιμη ἐπίσκεψη τοῦ Προκαθήμενου τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Κύπρου Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄ πέρασε στὴν ἱστορία μὲ 
ὅλα της τὰ εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα. 

Δεόμεθα τοῦ Κυρίου, ὅπως φωτίζει τοὺς Προκαθημένους τῶν δύο Ἐκ-
κλησιῶν, καὶ καθοδηγεῖ τὶς σκέψεις, τὰ βήματα καὶ τὰ ἔργα τους εἰς πᾶν ἔργον 
ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστο ἐνώπιόν Του. 



 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΕΑΡ» ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ 

ΘΡΗΝΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΓΚΩΜΙΩΝ
a

ΣΤΑΥΡΟΥ Χ. ΣΤΑΥΡΟΥ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ  
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος εἶναι ποιητικὴ σύνθεση, ἐγκώμια ποὺ ἔχουν 
ὑπόθεση τὸν θάνατο καὶ τὴν ταφὴ τοῦ Κυρίου καὶ ψάλλονται τὸ 
βράδυ τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς πρὶν ἀπὸ τοὺς Αἴνους. Εἶναι εἶδος 

ποιητικῶν ἀντιφώνων σὲ τρεῖς στάσεις καὶ συνδέονται ἀναπόσπαστα μὲ τοὺς 
ψαλμοὺς τοῦ Ἀμώμου (ριη΄ψαλμός). Ἡ πρώτη στάση ἀρχίζει μὲ τό:

Ἡ Ζωὴ ἐν τάφῳ  κατετέθης Χριστέ.  

Ἡ δεύτερη μὲ τό:

 Ἄξιόν ἐστιν μεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην.  

Ἡ τρίτη:

 Αἱ γενεαὶ πᾶσαι ὕμνον τῇ ταφῇ σου  
προσφέρουσι,  Χριστέ μου.

 Τὸ πρόβλημα τῆς σύνθεσης τῶν Ἐγκωμίων καθὼς καὶ τῶν συγγραφέων 
τους δὲν ἔχει ἐπιλυθεῖ εἰσέτι. Κατὰ τὸν ἀοίδιμο Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα, 
συντάκτης τῶν Ἐγκωμίων ὑπῆρξε, πιθανῶς, ὁ Θεόδωρος Στουδίτης (825), 
ἡγούμενος τῆς περιώνυμης μονῆς τοῦ Στουδίου στὴν Κωνσταντινούπολη. 
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Ἐὰν, ἀπὸ ἐνσυναίσθηση, οἱ ἄνθρωποι συμμετέχουν σὲ μικρὸ ἢ σὲ μεγάλο 
βαθμὸ στὸν πόνο γιὰ τὴν ἐκδημία συνανθρώπου τους, πολὺ δὲ περισσότερο 
γνωστοῦ ἢ οἰκείου προσώπου, ἐκφραζόμενοι εἴτε σιωπηρὰ (καὶ αὐτὸ ἔχει 
μεγάλη συναισθηματικὴ πλησμονὴ) εἴτε μὲ τὸν συνήθη φραστικὸ τρόπο, καὶ 
τὰ δύο αὐτὰ δὲν ἀφήνουν τὸ ἀποτύπωμά τους μέσα στὸν χρόνο. Ὅταν, ὅμως, 
ἡ ἐνσυναίσθηση αὐτὴ παράγει τὸ ψυχοσυναισθηματικὸ μέστωμα ἑνὸς ποιητῆ, 
τότε οἱ στίχοι σμιλεύουν, σταματοῦν τὸν χρόνο, τὸν ἐπισυνάπτουν     μὲ τὸ 
γεγονός, καὶ τότε ἱλαρότητα, χαρὰ καὶ εὐφροσύνη ἀναβλύζει ἀπὸ τὴν καρδία 
του, ἂν πρόκειται γιὰ τὸ εὐχάριστο γεγονὸς τῆς  γέννησης, εἴτε, ἀντίθετα, 
βαθὺς ψυχικὸς πόνος, συντριβή καὶ ὀδύνη γιὰ τὸ  γεγονὸς  τοῦ  θανάτου. Γιὰ 
τὸ τελευταῖο αὐτὸ γεγονὸς θὰ μιλήσουμε.

 Καί, βέβαια, δογματικά,  γιὰ  τὴ θεία φύση τοῦ Ἰησοῦ θάνατος δὲν νοεῖται, 
μιᾶς καὶ γι’ αὐτόν θὰ γίνει λόγος. Ὁ ὑμνογράφος, θέλοντας νὰ ἐκφράσει τὸν 
συναισθηματικὸ κόσμο τῆς ἔνσαρκης Θεοτόκου, Μητέρας, τὸν ἀποτυπώνει μὲ 
τοὺς στίχους του μὲ ὁμόλογο τρόπο, κατὰ τὴν ἀνθρώπινη συνήθεια.

Θαυμάζει κανεὶς τοὺς ὑμνογράφους γιὰ τὴν εὐσέβεια, θεοσέβεια, τὸν 
ἐγκρατὴ λογισμὸ καὶ σκέψη, οἱ ὁποῖοι μέσα στὴ κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς 
ὀρθοδοξίας κλίνουν τὸ γόνυ τους καὶ ἀναπέμπουν θυμιάματα μὲ τοὺς στίχους 
τους σὲ στιγμὲς εὐχαριστιακῆς προσευχῆς γιὰ τὴ Θεία Πρόνοια καὶ τὴ Θεία 
Οἰκονομία. Ἐκφράζουν τὸ χαρμόσυνο γεγονὸς μὲ ἀνάλογα συναισθήματα 
διὰ τὸν σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου Υἱὸν καὶ 
Λόγον τοῦ Θεοῦ, τὸν γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς «πρὸ πάντων τῶν αἰώνων» 
καὶ ἐνανθρωπήσαντα «διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν», ἴσον τῷ Πατρὶ κατὰ τὴ 
θεότητα καὶ ἐλάττονα τοῦ Πατρὸς κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, τέλειον Θεὸν καὶ 
τέλειον ἄνθρωπον κατὰ τὸν ἅγιο Ἀθανάσιο καὶ σύμφωνα μὲ τὸν Χριστολογικὸ 
ὅρο τῆς 4ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου στὴ Χαλκηδόνα. Μέσα σ’ αὐτή την 
κατάνυξη φῶς ἱλαρὸ καταυγάζει τὸ πνεῦμά τους.  

Oἱ ὑμνογράφοι μὲ τὴ δική τους ἐνσυναίσθηση, προσεγγίζουν τὰ συναι-
σθήματα τῆς Παρθένου Μαρίας ἑρμηνεύοντάς τα μὲ τὰ δικά τους ἀνθρώπινα 
μέτρα καὶ μεταγγίζοντας αὐτὴ τὴ συγκίνηση σὲ κάθε ἀνθρώπινη ψυχὴ. 

Τὸ μυστήριο αὐτὸ ποὺ εὐαγγελίζεται ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ στὴν Παρθέ-
νο Μαρία ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς τῆς Παναγίας. Ὁ 
ἄγγελος, ὅμως, τὴν καθησυχάζει λέγοντας: «ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ 
Θεῷ πᾶν ῥῆμα» (Λουκ. α΄37). Στὸ ὑπερφυὲς αὐτὸ γεγονὸς ἀναφέρεται ὁ  
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Ἰωάννης Χρυσόστομος: «ὄντως ὑπὲρ νοῦν ἡ πνευματικὴ σύλληψις, ὑπὲρ λό-
γον ἡ παράδοξος κύησις καὶ ὑπὲρ διήγησιν ὁ σωτήριος τόκος». Ὁ Μάξιμος ὁ 
Ὁμολογητὴς ἀναφερόμενος  στὴν ἐνανθρώπηση λέει ὅτι ἦταν στὸ σχέδιο τῆς 
Θείας Οἰκονομίας προαιωνίως. Αὐτὸ τὸ σχέδιο, μὲ τὴ Θεία Χάριν ὑπηρέτησε  
ἡ Θεοτόκος.

Ἡ  Παρθένος, Μητέρα ἤδη, ἀσπόρως, συνειδητοποιεῖ τὴ Θεία Οἰκονομία 
μὲ τὴν ἀπάντησή της στὸν ἄγγελο: «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι 
κατὰ τὸ ῥῆμά σου» (Λουκ. α΄ 38). Συνάντηση  Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου μὲ τὴν 
ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ διὰ τῆς ἀσπόρου σαρκώσεως ἀπὸ τὴ Θεοτόκο 
Μητέρα του. Ἡ Παναγία ὑπηρετοῦσα τὸ σχέδιον τῆς Θείας Οἰκονομίας γιὰ τὴ 
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπινου Γένους ἀναδείχτηκε «ἡ κλῖμαξ ἡ ἐπουράνιος δι’ ἧς 
κατέβη ὁ Θεός». (Ἀπὸ τὴν Ὑμνολογία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου).

 Ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος, τὸ κτίσμα τοῦ θεοῦ, ἐξώκειλε μὲ τὴν ἁμαρτωλότητα, 
τὴν πτώση του, ἔπαψε νὰ ἀναθρώσκει στὰ οὐράνια, ἀποκόπηκε καὶ συνυ-
φάνθηκε μὲ τὰ γήινα καὶ μὲ τὴ φθαρτότητα. Ὅμως, ὁ Πατέρας Θεός, προκει-
μένου νὰ ἀνορθώσει τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπο, διὰ τῆς Θείας Οἰκονομίας 
ἔστειλε τὸν ἐνανθρωπήσαντα Υἱόν του, ὥστε νὰ τὸν ὁδηγήσει στὴ σωτηρία. 
Δίδαξε ὁ Ἰησοῦς, πρόσφερε τὸν ἄρτο ζωῆς σὲ ὅλους, καὶ ὅσοι μὲ πίστη, μὲ 
μετάνοια ἄγγιξαν τὸ πνεῦμα τῆς περιχώρησης, ἀξιώθηκαν τῆς ἐνθέωσης, 
γιατὶ ἀσπάσθηκαν καὶ φιλοξένησαν στὸ εἶναι τους ἀφειδώλευτα τὸν ἐν-
ανθρωπήσαντα Χριστό. Εἶναι ὁ ἴδιος, ὁποῖος στὴν απερίγραπτη ἀγνωμοσύνη 
τῶν ἀνθρώπων, χωρὶς ἴχνος μνησικακίας, θὰ ἐξωτερικεύσει τὸν πόνο του μ’ 
ἕνα τρόπο δραματικό: «Λαός μου, τὶ ἐποίησά σοι καὶ τί μοι ἀνταπέδωκας;». 
Καὶ ὅταν τὸ ἔργο τῆς Θείας Οἰκονομίας θὰ ὁλοκληρωθεῖ διὰ τῆς Σταυρώσεως 
ἀπὸ τοὺς ἀγνώμονες συνανθρώπους του, θὰ ἐκφράσει ἀπὸ τὸν Σταυρὸ ἐκείνη 
τὴ μοναδικὴ καὶ οὐράνια παράκληση: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς∙ οὐ γὰρ οἴδασι τὶ 
ποιοῦσι» (Λουκ. 23,34).

Ὅσο ἀπερινόητο διὰ τὰ ἀνθρώπινα δεδομένα εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς 
ἐνσάρκωσης τοῦ Θείου Λόγου διὰ τῆς ἀσπόρου συλλήψεως, ἄλλο τόσο 
ἀπερινόητο εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Πατέρας θὰ θυσιάσει τὸν μονογενὴ Υἱόν 
του γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Καὶ βέβαια, διὰ τῆς Ἀναστάσεως, 
τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου, τὸ ἔργο τῆς Θείας Οἰκονομίας πεπλήρωται: «ἠλευθέρωσε 
γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. Ἔσβεσεν αὐτόν, ὑπ’ αὐτοῦ κατεχόμενος. 
Ἐσκύλευσε τόν ἅδην ὁ κατελθών εἰς τόν ἅδην… Ἀνέστη Χριστός καί 
νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος. Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν 
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κεκοιμημένων ἐγένετο». (Κατηχητικὸς Λόγος Ιωάννου Χρυσοστόμου).

Ὅταν ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, στὴν τελικὴ γιὰ τὰ ἀνθρώπινα 
δεδομένα πράξη, ἐκείνη τοῦ θανάτου, «ἑαυτὸν ἀνενέγκας» (Εβρ.27), τὸν 
ἀνθρώπινο πόνο καλεῖται νὰ ἑρμηνεύσει ὁ ὑμνογράφος.  Πῶς ἦταν δυνατὸν 
αὐτὸς νὰ ἀγνοήσει τὸν μητρικὸ πόνο; Ἐκρέει ἀπὸ τὰ ἔγκατα τῆς ψυχῆς 
του πλησμονὴ συναισθημάτων, ποὺ ἐκφράζουν τὸν μητρικὸ πόνο γιὰ τὴν 
πρόσκαιρη, ἔστω, ἐκδημία τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ της, μὲ στίχους μοναδικῆς 
συγκινησιακῆς σύλληψης, ἡδύτητας, μητρικῆς στοργῆς καὶ ὀδύνης!

«Ὦ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον».

Μέσα μου νιώθω το χρέος να ερμηνεύσω αὐτό τὸν  δίσημο ὅρο «ἔαρ». 

Τὸ οὐσιαστικὸ ἔαρ, στὸν στίχο «γλυκύ μου ἔαρ», προσλαμβάνεται, συνή-
θως, μὲ ἕτερο τοῦ ἐμπρέποντος περιεχόμενο, δηλαδὴ νοεῖται ὡς ἡ μία ἀπὸ τὶς 
τέσσερις ἐποχὲς τοῦ ἔτους, ἡ  Ἄνοιξη.

 Ὅμως, στὴν ἐκκλησιαστική μας ὑμνολογία τῆς ἁγίας Ἑβδομάδας, στὴν 
ὁποία ἡ διέπουσα ἔννοια εἶναι τὰ Πάθη, ὁ ὅρος   ΕΑΡ, κατὰ τὸν λεξικογράφο 
Ἡσύχιο τοῦ 5ου μ.Χ.  αἰώνα σημαίνει ψυχή, αἷμα. Τὴν ἰδία ἀκριβῶς σημασία 
προσλαμβάνει καὶ στὸν λεξικογράφο Σούδα, 10ος αἰώνας μ.Χ., ὅπως καὶ στὰ 
περίφημα λεξικὰ Δημητράκου καὶ   Liddell-Scott.

Ἄς δοῦμε, λοιπόν, ποιὸ εἶναι τὸ ἀκριβὲς σημασιολογικὸ περιεχόμενο τῆς 
λέξης ἔαρ στὸν συγκεκριμένο στίχο «γλυκύ μου ἔαρ». 

 Ἡ συναισθηματικὴ φόρτιση τῆς   Μητέρας, ἐν προκειμένῳ τῆς Παρθένου 
Μαρίας, ἄσπιλης βεβαίως, ἀλλὰ μὲ τὶς ἀνθρώπινες ἰδιότητες, ἄρα καὶ τὸν 
ίδιο συναισθηματικὸ πόνο∙ ἔχει μιὰ ὁμόλογη μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση λει-
τουργία, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν τρόπο ἔκφρασής της. Καί, βέβαια, ἡ ἴδια ἔχει 
προϊδεασθεῖ γιὰ τὴ Θεία Οἰκονομία, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ὁδηγεῖ σὲ ἀπάθεια τὸ 
μητρικὸ φίλτρο. Κάθε Μητέρα εἶναι διαλυμένη συναισθηματικὰ μπροστὰ στὴ 
θέα τοῦ νεκροῦ παιδιοῦ της. Ὁμόλογη εἶναι καὶ ἡ συναισθηματικὴ φόρτιση 
καὶ τῆς Θεοτόκου Μητέρας. Καὶ ἐπειδὴ, ὁ ὑμνογράφος θέλει νὰ ἀποτυπώσει 
τὰ μύχια αἰσθήματα καὶ τὰ συναισθήματα τῆς γυναικείας φύσης, καταδύεται 
σ’ αὐτὴ, μὲ ἀριστοτεχνικὸ τρόπο ἐκφράζοντάς τα μὲ θαυμάσιους στίχους, στο 
γ΄ ιδιόμελον  Στιχηρόν, τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς:

ΣΤΑΥΡΟΥ Χ. ΣΤΑΥΡΟΥ
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Σήμερον σὲ θεωροῦσα, ἡ ἄμεμπτος Παρθένος, 
 ἐν Σταυρῷ Λόγε ἀναρτώμενον,  
ὀδυρομένη μητρῷα σπλάγχνα, 

 ἐτέτρωτο τὴν καρδίαν πικρῶς,  
καὶ στενάζουσα ὀδυνηρῶς ἐκ βάθους ψυχῆς, 

 παρειὰς σὺν θριξὶ καταξαίνουσα, κατετρύχετο·  
διὸ καὶ τὸ στῆθος τύπτουσα, ἀνέκραγε γοερῶς·  
Οἴμοι θεῖον Τέκνον! οἴμοι τὸ φῶς τοῦ Κόσμου!  
τί ἔδυς ἐξ ὀφθαλμῶν μου, ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ;  

 Ἐξεικονίζει στὴ φαντασία μας τὴ μορφὴ τῆς Μάνας νὰ εἶναι  ἐγκλωβισμένη 
στὴ στενωπὸ τοῦ συναισθήματος τῆς ὀδύνης ποὺ οἱ στιγμὲς αὐτὲς τὸ περι-
χαρακώνουν. Ὑπάρχει, ἑπομένως, μία ἐνσφήνωση συναισθηματική, καὶ ὡς 
ἐκ  τούτου δὲν εἶναι διασταλτὸ τὸ συναίσθημα, δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ διεύρυνσή 
του, γιατὶ τότε θὰ ὑπάρξει διάπλεγμα μὲ ἄλλο συναισθηματικὸ περιεχόμενο, 
ὁπότε ἀκυρώνεται ἡ λειτουργία τοῦ ἐμπρέποντος συναισθήματος, ὅπως ἔτσι 
τὸ προσλαμβάνει ὁ ὑμνογράφος κατὰ τὴ δεοντολογικὴ ἀξία. 

Ἡ διασταλτικὴ ἑρμηνεία τῆς λέξης ἔαρ, νοουμένης ὡς ἄνοιξης θὰ ὁδηγοῦσε  

Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, 16ος ΑΙΩΝΑΣ.
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σὲ  συναισθηματικὴ  σύγκρουση,  γιατὶ τότε θὰ εἴχαμε συνύπαρξη ἱλαρότητας 
καὶ τραγικότητας τὴν ἴδια στιγμή. Διότι  ἡ άνοιξη ἔχει τὴν αἰθρία, τὸ φῶς τὸ 
ἱλαρό, τὴν προσδοκία τῆς χαρᾶς, ἔννοιες ἀντιδιαμετρικὲς καὶ ἀναντίστοιχες μὲ 
τὴν ψυχολογία τῆς Μάνας μπροστὰ  στὰ Πάθη καὶ τὸν θάνατο του Υἱοῦ Της.  
Τὸ  κυρίαρχο τώρα εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἡ θλίψη ἀλλά  ἡ  ἔντονη ὀδύνη, ἡ ὁποία 
τὴν ὁδηγεῖ νὰ «στενάζῃ ὀδυνηρῶς ἐκ βάθους ψυχῆς» καὶ να «καταξαίνῃ τὰς 
παρειὰς σὺν θριξὶ».   

Ἑπομένως, ἐὰν γιὰ τοὺς ἐκτεθέντες λόγους ἀποτρέπεται ἡ δυνατότητα 
ὕπαρξης τοῦ συναισθήματος τῆς ἱλαρότητας, τὸ ὁποῖο θὰ συναρτᾶτο μὲ τὴν 
ἐαρινὴ ἐποχή, κατὰ συνεπαγωγὴ ὁδηγούμαστε στὴν ἀποδοχὴ τοῦ σημα-
σιολογικοῦ περιεχομένου, γιὰ τὴ λέξη ἔαρ, οἰκείου μὲ τὸ ἐμπρέπον τῆς στιγμῆς 
συναίσθημα τῆς Μητέρας Θεοτόκου, δηλαδή, ψυχή, αἷμα, σπλάχνο, (κατὰ τὸν 
Ἀρτεμίδωρο τὸν Δαλδιανὸ, 160 μ.Χ, οἱ παῖδες σπλάγχνα λέγονται), ὁπότε 
ὁ δεύτερος στίχος ἔρχεται νὰ τὰ ἀποσαφηνίσει μὲ τὴ λέξη τέκνον. Οἱ στίχοι 
εἶναι: «Ὦ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον». Δὲν ἐκβιάζεται, ἑπομένως, 
ἄλλη ἑρμηνεία, παρὰ γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ φυσικὴ νοηματικὴ ἀκολουθία. 

Ὁ μητρικὸς πόνος διαχέεται στὴ σχετικὴ ὑμνογραφία μέσω τῆς ὁποίας μὲ 
πόνο ψάλλουν οἱ πιστοὶ τὰ Ἐγκώμια, κατὰ τὴ νύκτα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς.  
Ὁ πόνος τῆς Μάνας γιὰ τὸν Ἰησοῦ, ὅπως καὶ κάθε Μάνας,  ἐξανθεῖ, εἶναι 
φυσικὸς καὶ ἀνθρώπινος. 

Καὶ ἐπαναλαμβάνεται στὸ Σταυροθεοτοκίον τῶν  ἐξαποστειλαρίων  κατὰ 
τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου: 

«Ἡ σὲ ἀσπόρως τεκοῦσα, καὶ θρηνωδοῦσα ἐβόα·
οἴμοι! γλυκύτατον Τέκνον!».

Παράλληλα... ὁ ἴδιος ἀνθρώπινος πόνος ἀποτυπώνεται καὶ στὸ κοντάκιον 
«Εἰς τὴν θυσίαν Ἀβραάμ» τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, ὅπου ὁ ποιητὴς 
παρουσιάζει στὸ προσκήνιο τὸν γέροντα πατέρα καὶ τὴ μητέρα τοῦ Ἰσαὰκ 
νὰ θρηνοῦν μὲ τὶς λέξεις σπλάγχνον, τέκνον: «Οἴμοι, σπλάγχνον Ἰσαάκ», 
(Οἶκος ε΄,στίχ.5), «οἴμοι τέκνον Ἰσαάκ»,(Οἶκος θ΄,στίχ.4), «ὦ σπλάγχνον ἐμόν», 
(Οἶκος,ια΄, στίχ. 1-2), κ. ἀ.      

Συνεπῶς, μὲ βάση ὅλες τὶς πιὸ πάνω ἐπισημάνσεις καὶ παραπομπές μας, 
πιστεύουμε ὅτι προσδώσαμε στὴ λέξη ἔαρ τὴν ἐμπρέπουσα ἑρμηνευτικὴ ὀρθό-
τητα, ἡ ὁποία ἐναρμονίζεται πλήρως μὲ τὴ συναισθηματικὴ λειτουργία τῶν 
Παθῶν τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ ὀδυνηροῦ πόνου τῆς Παναγίας Μητρός Του.                           

ΣΤΑΥΡΟΥ Χ. ΣΤΑΥΡΟΥ:  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΕΑΡ» 



ΟΣΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ Η ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ
a

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ
Δρ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μια σπουδαία μορφή που έλαμψε στο πνευματικό στερέωμα του Βυζα-
ντίου και έζησε στα χρόνια της βασιλείας του αυτοκράτορα Θεόφιλου (829-
842 μ.Χ.) υπήρξε η Οσία Κασσιανή ή Κασ(σ)ία ή Εκασία ή Ικασία. Ηγουμένη, 
ποιήτρια,  Υμνογράφος, συνθέτρια∙ της αποδίδεται το ψαλλόμενο τη Μεγάλη 
Τρίτη τροπάριο, που αρχίζει με την πολύ γνωστή μας φράση: 

«Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή…»1.

Γεννήθηκε μεταξύ του 805 και 810 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν 
γόνος αριστοκρατικής οικογένειας. Στον πατέρα της είχε απονεμηθεί ο τίτ-
λος του Κανδιδάτου στην αυλή της Βασιλεύουσας2. Για τη ζωή και το έργο 
της υπάρχει κάποια ασάφεια ξεκινώντας από το όνομά της το οποίο απαντά-
ται στις πηγές με τις τέσσερις παραπάνω παραλλαγές. Το πρώτο, Κασσιανή 
προέκυψε, ίσως, ως όνομα καλογερικό. Το δεύτερο Κασ(σ)ία, χρησιμοποιείται 
από την ίδια στην ακροστιχίδα του μοναδικού σωζόμενου κανόνα της. Οι δύο 
τελευταίες παραλλαγές, Εικασία και Ικασία, προέκυψαν από το λάθος ενός 
αντιγραφέα που προσέθεσε το γράμμα «Ι»3.

Στοιχεία για τη ζωή της Κασσιανής μας δίνουν, ο Συμεών ο Μάγιστρος, 
τον οποίο ακολουθούν και άλλοι, μεταξύ δε αυτών και ο Λέων Γραμματικός, 
ο Ιωάννης Ζωναράς και άλλοι. Η Κασσιανή ανήκει στους πρώτους μεσαιωνι-

1 https://el.wikipedia.org/wiki/Κασσιανή 
2 Μιχαήλ Κυριάκης, Η Κασσιανή και το ανέκδοτο θεατρικό της έργο, The tragedy of a learned 
woman in 9th century Constantinople,Βυζαντινός Δόμος, τ. 1 (1987) σελ. 80
3 Φωτεινή Βλαχοπούλου, Βιβλιογραφικό δοκίμιο για την Κασ(σία) – Κασ(σ)ιανή. Ο θρύλος 
γύρω από τη βυζαντινή ποιήτρια και η ιστορικότητα του, Βυζαντινός Δόμος. Τομ.1 (1987) 
σελ. 140
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κούς συνθέτες, τα έργα των οποίων σώζονται αλλά μπορούν και να ερμηνευ-
τούν από σύγχρονους ειδικούς και μουσικούς. Έχουν διασωθεί περίπου 50 από 
τους ύμνους της και 23 περιλαμβάνονται στα λειτουργικά βιβλία της Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας. Δεν είναι εύκολο να προσδιορισθεί ακριβώς ο ακριβής αριθμός 
του έργου της, αφού σε διαφορετικά χειρόγραφα αποδίδεται ο ίδιος ύμνος σε 
διαφορετικά πρόσωπα, ενώ συχνά δεν διασώζεται το όνομα του υμνογράφου.

Επιπλέον, σώζονται 789 μη υμνολογικοί στίχοι. Πρόκειται για «γνωμικά». 
Η Κασσιανή τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως αγία στις 7 Σεπτεμβρί-
ου4.

Η Κασσιανή συνδύαζε εξωτερική ομορφιά, φυσική  ευφυΐα αλλά κυρίως 
εσωτερικό, πνευματικό κάλλος. Σύμφωνα με πληροφορίες τριών βυζαντινών 
χρονικογράφων, του Συμεών του μεταφραστή, του Γεώργιου Αμαρτωλού και 
του Λέοντος του Γραμματικού, η Κασσιανή έλαβε μέρος στην τελική επιλογή 
νύφης για τον αυτοκράτορα Θεόφιλο, την οποία είχε οργανώσει η μητριά του, 
Ευφροσύνη. Κατά την τελετή αυτή ο αυτοκράτορας συνήθιζε να επιλέγει τη 
σύζυγο της αρεσκείας του, δίνοντάς της ένα χρυσό μήλο. Η τελετή αυτή τοπο-
θετείται χρονικά το 821 ή το 8305. Θαμπωμένος από την ομορφιά της Κασσίας 
ο νεαρός αυτοκράτορας την πλησίασε και της είπε: «Ὡς ἄρα διὰ γυναικὸς 
ἐρρύη τὰ φαῦλα». [από τη γυναίκα ήλθαν στον κόσμο τα κακά (πράγματα)], 
αναφερόμενος στην αμαρτία και τις συμφορές που προέκυψαν από την Εύα. 
Η Κασσία, εύστροφη και ετοιμόλογη, του απάντησε: «Ἀλλὰ καὶ διὰ γυναι-
κὸς πηγάζει τὰ κρείττω». (Αλλά και από τη γυναίκα ήλθαν στον κόσμο τα 
καλά), αναφερόμενη σαφώς στην ελπίδα της σωτηρίας από την ενσάρκωση 
του Χριστού μέσω της Παναγίας. Μια σπουδαία στιχομυθία που σημάδεψε 
τον ιστορικό χρόνο.

«Ἐκ γυναικὸς τὰ χείρω» και «ἐκ γυναικὸς τὰ κρείττω».

Λέγεται ότι ο εγωισμός του Θεόφιλου τραυματίσθηκε με αποτέλεσμα να 
απορρίψει την Κασσιανή και να επιλέξει τη Θεοδώρα από την Παφλαγονία 
της Μικράς Ασίας ως σύζυγο, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην αναστήλωση 
των Αγίων εικόνων. Ο διάλογος μεταξύ του αυτοκράτορα και της Εικασίας 

4 Συναξαριστής της Εκκλησίας της Ελλάδος» (https://web.archive.org/web/2011914090209 /
http://www.ecclesia.gr/greek/synaxaire/synaxari-as?minas=9 id=7)
5  Φωτεινή Βλαχοπούλου, ο.π. σελ. 139.
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ευρίσκεται σε λόγο «Εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου» που αποδίδεται 
στον Χρυσόστομο ή στον Γρηγόριο τον Θαυματουργό (Patrologia Graeca, 
50 795A), μάλλον όμως προέρχεται από τον Πρόκλο, Κωνσταντινουπόλεως 
(434-466)6.  

Οι επόμενες πληροφορίες που σώζονται για την Κασσιανή αναφέρουν ότι 
το 843 μ.Χ. ίδρυσε ένα κοινόβιο στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, κοντά 
στα τείχη της πόλης, του οποίου έγινε η πρώτη ηγουμένη7. Από μια επιστολή 
του Θεόδωρου Στουδίτου πληροφορούμαστε για την ενέργεια της Κασσιανής 
να πάει στο μοναστήρι. Εξάλλου η Κασσιανή διατηρούσε στενή σχέση με τη 
γειτονική Μονή Στουδίου, η οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επα-
νέκδοση βυζαντινών λειτουργικών βιβλίων τον 9ο και 10ο αιώνα, με αποτέλε-
σμα να σωθεί το έργο της. (Kurt Sherry, σελ. 56).

Στη συνέχεια η Κασσιανή εξαφανίζεται από το ιστορικό προσκήνιο. Καμιά 
άλλη βυζαντινή ή άλλη πηγή, κοσμική ή εκκλησιαστική, δεν μας πληροφορεί 
αν εξορίστηκε  από τους εικονομάχους ή τους εικονόφιλους αυτοκράτορες. 
Σύμφωνα με μια ανεπιβεβαίωτη παράδοση, η Κασσιανή ταξίδεψε στην Ιταλία 
και στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια της Εικονομαχίας και αργότερα εγκαταστά-
θηκε μέχρι το τέλος της ζωής της στην Κάσο, όπου και απεβίωσε μεταξύ του 
867 και του 8908. Μετά το θάνατό της τοποθέτησαν το σώμα της σε μαρμά-
ρινη λάρνακα και την έβαλαν σε παρεκκλήσιο αφιερωμένο στο  όνομά της. 
Σώζεται σήμερα η λάρνακα και το βυζαντινό ψηφιδωτό του 9ου μ.Χ. αιώνα. 
Επίσης στο εκκλησάκι υπάρχει εντοιχισμένη πλάκα με σημείο του σταυρού και 
χρονολογία 890 μ.Χ. Κατά πληροφορίες πάλι, τα οστά της Κασσιανής μετα-
φέρθηκαν από την Κάσο στην Ικαρία. Παρόλο που κανένας συναξαριστής δεν 
την αναφέρει οι Κάσιοι χάρη στη συγγένειά της με το νησί τους καθιέρωσαν 
τη μνήμη της την 7η Σεπτεμβρίου και ο Γεώργιος Σασσός ο Κάσσιος συνέθεσε 
και ειδική Ακολουθία, που δημοσιεύθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1889 μ.Χ. στο 
Τυπογραφείο της Μεταρρυθμίσεως9.  Το έργο της Κασσιανής είναι διαχρονικό 
και πάντα επίκαιρο και συγκινεί ιδιαίτερα τον ορθόδοξο κόσμο.

6 Σταύρος Κουρούσης, 1999, Επετηρίς Βυζαντινών Σπουδών, τ. 4 (ΜΘ)
7 “Other Women’s Voices” (https://home.infionline.net/adisse/kassia.html).
8 Sanidopoulos, John.”The tomb of Saint Kassiani in Kasos” (https://web.archive.prg/web/ 
201900828045049)
9 https://www.diakonima.gr/2019/09107/osia-kassiani-i-imnografia
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Στην Κασσιανή αποδίδονται γύρω στα 45 έργα από τα οποία τα 23 σί-
γουρα είναι δικά της. Έχει επίσης μελοποιήσει κείμενα διαφόρων υμνογρά-
φων. Από τα πιο γνωστά τροπάρια είναι το περίφημο «Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς 
ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή…», σε ήχο πλάγιο δ΄ που ψάλλεται στους 
ναούς το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, καθώς και οι ειρμοί από την α΄ και ε΄ 
ωδή του Κανόνος του Μεγάλου Σαββάτου «Κύματι θαλάσσης». Το μεγα-
λύτερο μέρος του έργου της αποτελείται από στιχηρά για εορταζόμενους 
Αγίους. Στην Κασσιανή αποδίδεται και ο τετραώδιος Κανόνας «Ἄφρων 
γηραλέε», όπως και πολλά δοξαστικά, μεταξύ των οποίων και ένα περί-
φημο δοξαστικό των Χριστουγέννων, το «Αὐγούστου μοναρχήσαντος», 
σε ήχο β΄. Ο περίφημος βυζαντινολόγος Karl Krumbacher αναφερόμε-
νος στην Κασσιανή αναφέρει ότι «Η Κασσιανή ήταν μια εξαίρετη μορ-
φή και το έργο της διακρίνει ισχυρά πρωτοβουλία, βαθειά μόρφωση, αυ-
τοπεποίθηση και παρρησία. Πολύ συναίσθημα και βαθειά θεοσέβεια». 
Και ο Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, αναφερόμενος στο έργο της, έγραψε ότι  
«το χαρακτηρίζει γλυκύτης μέλους ακορέστου»10.

 Θα παραθέσουμε το τροπάριο της Κασσιανής που ψάλλεται στις εκκλη-
σίες τη Μεγάλη Τρίτη. Επειδή πολλοί νομίζουν ότι η αμαρτωλή γυναίκα ήταν 
η Κασσιανή δραττόμεθα της ευκαιρίας να αποκαταστήσουμε την εσφαλμένη 
αυτή αντίληψη. 

Η Κασσιανή ήταν μια οσία μοναχή του Βυζαντίου προικισμένη με σπάνια 
χαρίσματα και αναφερόμενη στην αμαρτωλή του Ευαγγελίου βρίσκει την ευ-
καιρία να μιλήσει για τον εαυτό της11. Η Κασσιανή εμπνεύστηκε το ιδιόμελο 
αυτό τροπάριο από τα λόγια των Ευαγγελιστών, που αναφέρονται στην ανώ-
νυμη αμαρτωλή γυναίκα, η οποία πήγε στο σπίτι του Σίμωνος του λεπρού, 
όπου βρισκόταν  ο Ιησούς  για να του εκφράσει τη μεταμέλειά της, την ευγνω-
μοσύνη και την αφοσίωσή της.   Αγόρασε αρώματα, ντύθηκε σεμνά και ταπει-
νωμένη και συντετριμμένη, με δάκρυα στα μάτια, έπλυνε τα πόδια του Ιησού 
και τα σκούπισε με τα ξέπλεκα μαλλιά της. Τα δάκρυά της εκείνα ήταν δάκρυα 
ελέους και συντριβής. Έκλαυσε με πόνο για να την ευσπλαχνισθεί ο Θεός της 
αγάπης και του ελέους. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας αναφέρει:  «Τοῦ δὲ 
Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ,  προσῆλθεν αὐτῷ 

10 ο.π.
11 ο.π.
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γυνὴ ἀλάβαστρον μύρου ἔχουσα βαρυτίμου, καὶ κατέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
αὐτοῦ ἀνακειμένου» (Ματθ. 6, 6-7).

Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας λέγει  «Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν 
τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθε γυνὴ ἔχουσα ἀλάβα-
στρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς, καὶ συντρίψασα τὸ ἀλάβαστρον 
κατέχεεν αὐτοῦ κατὰ τῆς κεφαλῆς» ( Μάρκ. 14,3).

Και την ευαίσθητη και πληγωμένη καρδιά της Κασσιανής δεν ήταν δυ-
νατόν να μην αγγίξει ο πόνος, η συντριβή, η μετάνοια της αμαρτωλής γυναί-
κας. Και διατυπώνει στο αριστουργηματικό της τροπάριο, που φέρει το όνομά 
της, με λυρική έξαρση και υποβλητικότητα τον δικό της ψυχικό κραδασμό και 
πόνο. 

Το τροπάριο της Κασσιανής σε Νεοελληνική ερμηνεία και απόδοση του 
Φώτη Κόντογλου έχει ως ακολούθως:

Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή,
Κύριε, η γυναίκα που έπεσε σε πολλές αμαρτίες,

τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν,
σαν ένοιωσε τη θεότητά σου, γίνηκε μυροφόρα

ὀδυρομένη, μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει.
και σε άλειψε, κλαίουσα γοερώς,  με μυρωδικά πριν από τον ενταφιασμό σου

Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας,
κι έλεγε, Αλλοίμονο! σε μένα, γιατί μέσα μου είναι νύχτα κατασκότεινη

ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας.
και δίχως φεγγάρι, η μανία της ασωτίας κι ο έρωτας της αμαρτίας.

Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων,
Δέξου από μένα τις πηγές των δακρύων,

ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ·
εσύ που μεταλλάζεις με τα σύννεφα το νερό της θάλασσας.

κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας,
Λύγισε στ' αναστενάγματα της καρδιάς μου,

ΟΣΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ Η ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ
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ὁ κλίνας τοὺς οὐρανοὺς τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει.
εσύ που έγειρες τον ουρανό και κατέβηκες στη γη 

με την ανερμήνευτη (σε μας) κένωσή σου.

Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας,
Θα καταφιλήσω τα άχραντα ποδάρια σου,

ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις·
και θα τα σφουγγίσω πάλι με τα πλοκάμια της κεφαλής μου·

ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν,
αυτά τα ποδάρια, που σαν η Εύα κατά το δειλινό,

κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη.
τ' άκουσε να περπατάνε, από το φόβο της κρύφτηκε.

Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους
Των αμαρτιών μου τα πλήθη και των κριμάτων σου την άβυσσο,

τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;
ποιος μπορεί να τα εξιχνιάσει, ψυχοσώστη Σωτήρα μου;

Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.
Μην καταφρονήσεις τη δούλη σου, εσύ που έχεις τ' αμέτρητο έλεος 

Λέγεται, με βάση την παράδοση, ότι ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, ήθελε 
πριν πεθάνει να την συναντήσει για τελευταία φορά και πήγε στο μοναστήρι, 
όπου μόναζε η Κασσιανή. Η Κασσιανή ήταν μόνη στο κελί της γράφοντας το 
παραπάνω θαυμάσιο τροπάριο. Πιστή στη μοναχική της κλήση άφησε μισο-
τελειωμένο τον ύμνο πάνω στο τραπέζι και κρύφτηκε. Ο Θεόφιλος στενο-
χωρήθηκε, έκλαψε και μετανόησε για τη γεμάτη υπερηφάνεια προσβλητική 
συμπεριφορά του. Βρήκε τα χειρόγραφα της Κασσιανής επάνω στο τραπέζι, 
τα διάβασε και, πάντοτε σύμφωνα με την παράδοση, όταν ολοκλήρωσε την 
ανάγνωση, κάθισε και πρόσθεσε ένα στίχο:

 «ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν,
κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη».

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ
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Φεύγοντας, εντόπισε την Κασσιανή, δεν της μίλησε, σεβόμενος την επι-
θυμία της να μην διαταραχτεί η μοναχική της κλήση και ζωή.

Μετά την αναχώρηση του αυτοκράτορα η Κασσιανή βγήκε από την κρυ-
ψώνα της, διάβασε την προσθήκη και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τον ύμνο12.

Γενεές γενεών συγκινήθηκαν στο άκουσμα του τροπαρίου αυτού, λύγισε 
η καρδιά τους, έχυσαν δάκρυα μετανοίας, βρήκαν το δρόμο προς τον Σωτήρα 
Χριστό, πλημμύρισε με θεία Χάρη η καρδιά τους.

Το τροπάριο αυτό αξίζει να το μελετάμε με σεβασμό, δέος και κατάνυξη 
για αληθινή μετάνοια, ανάταση ψυχής και αλλαγή ζωής και πορείας προς τον 
Σωτήρα Χριστό.

Ας εκφράσουμε και με αυτόν τον τρόπο την ευγνωμοσύνη  μας προς τον 
Σωτήρα Χριστό και την υμνογράφο οσία Κασσιανή.

12 https://el.wikipedia.org/wiki/Kassiani

ΟΣΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ Η ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ



ΕΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗι ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑι

a
ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ,

ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Σκέφτομαι, μέρες που ’ναι, με τον φόβο και τον τρόμο της οικουμένης εξ 
αιτίας της πανδημίας, να μας συνθλίβει και συντρίβει, με όλο αυτό τον 
πειρασμό και τη δοκιμασία που μας προέκυψε βιαίως αυτές τις μέρες της 

αγριότητος, όσα η Εκκλησιαστική μας παράδοση μάς υποδεικνύει, ως τρόπο 
παραμυθίας και καρτερίας και υπομονής και σωτηρίας. Ως τρόπο εξόδου απὸ 
τα δεινά, πέραν όλων των άλλων, που ανθρωπίνως και ορθώς επιβάλλονται 
και καταβάλλονται από τις κοινωνίες των ανθρὠπων και την πολιτεία.   

Είναι πρωτίστως η οδὸς της προσευχής και της νηστείας. Αλλά και της 
μεταμέλειας και της μετάνοιας και της συγγνώμης. Καθὼς μετάνοια είναι η 
αλλαγὴ τρόπου βίου. Τρόπου πρόσληψης του υπάρχειν εν τω κόσμω.

Σκέφτομαι πως η οικουμένη και η ζωή που γνωρίζαμε, ύστερα από όσα 
μας προέκυψαν, δεν θὰ είναι ποτέ η ίδια. Το κακὸ είναι πια στους δρόμους 
και παραμονεύει, διασπείροντας τον φόβο και τον τρόμο. Είμαστε πια στην 
πανδημία, με όλα όσα γνωρίζαμε να καταρρέουν Ως αστραπή. Όσα μας 
συμβαίνουν, συνιστούν για όλους μας μια πρόκληση όχι περιχαράκωσης στο 
εγωπαθὲς είναι μας και εγκλεισμό μας στον εαυτό μας, αλλά διάνοιξης προς 
τους άλλους. Ακόμα και μέσα από την υποχρεωτική απομόνωσή μας. Όσο κι 
αν αυτό φαίνεται παράδοξο και οξύμωρο. Να ξαναβρούμε τον Θεό μας και 
να ξαναβρούμε τον αδελφό μας, μέσω της προσευχής μας για όλους. Με την 
ενδόμυχη προσευχή που η μητέρα Εκκλησία μας καθιέρωσε, αιώνες τώρα 
«ὑπέρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων…». 

Όσα μας συμβαίνουν είναι εξόχως πειρασμικά, για να μιλήσουμε με άλλους 
όρους και άλλα μεγέθη. Καθώς έχουμε, μαζί με όλα τα δεινά, εισέλθει και στο 
στάδιο της Σαρακοστής, ένα στάδιο μετανοίας και συγγνώμης και νηστείας 
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και προσευχής, σκέφτομαι όσα μας υπέδειξε ο Κύριος, ο ιατρός των ψυχών και 
των σωμάτων ημών, θεραπεύοντας τον δαιμονιζόμενο νέο και τον πειρασμό 
που τον κατέκλυζε. Όταν οι  μαθητές του Κυρίου απέτυχαν να εκβάλουν το 
δαιμόνιο «ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! 
ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν 
ὧδε. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ 
ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. (Ματθ. 17,17-18).

Για να εξηγήσει στη συνέχεια, μετά τη θεραπεία:  «τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ 
ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ» (17,21). 

Νηστεία, λοιπόν, και προσευχή. Γιατὶ η ανθρώπινη δοκιμασία του ανθρώ-
που εν τω κόσμω έχει εξόχως μια διάσταση πνευματική. Η πτώση και η δοκι-
μασία μας είναι συγχρόνως δοκιμασία και πτώση πνευματική. Και σ’ αυτὴ τη 
διάσταση στέκομαι σήμερα ιδιαιτέρως. 

Έτσι κι εγώ επιστρέφω και στὸν προφήτη Ιωνά και «εἰς Νινευὴ τὴν πόλιν 
τὴν μεγάλην», που εσώθη μόνον διὰ της νηστείας και της προσευχής. Σὲ 
χρόνους άλλους και σε άλλους καιρούς:

«ΚΑΙ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ἰωνᾶν ἐκ δευτέρου λέγων·  ἀνάστηθι 
καὶ πορεύθητι εἰς Νινευὴ τὴν πόλιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ 
κήρυγμα τὸ ἔμπροσθεν, ὃ ἐγὼ ἐλάλησα πρός σε.  καὶ ἀνέστη Ἰωνᾶς καὶ ἐπορεύθη 
εἰς Νινευή, καθὰ ἐλάλησε Κύριος· ἡ δὲ Νινευὴ ἦν πόλις μεγάλη τῷ Θεῷ ὡσεὶ 
πορείας ὁδοῦ τριῶν ἡμερῶν. καὶ ἤρξατο Ἰωνᾶς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν 
ὡσεὶ πορείαν ἡμέρας μιᾶς καὶ ἐκήρυξε καὶ εἶπεν· ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευὴ 
καταστραφήσεται. καὶ ἐπίστευσαν οἱ ἄνδρες Νινευὴ τῷ Θεῷ καὶ ἐκήρυξαν 
νηστείαν καὶ ἐνεδύσαντο σάκκους ἀπὸ μεγάλου αὐτῶν ἕως μικροῦ αὐτῶν. 
καὶ ἤγγισεν ὁ λόγος πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Νινευή, καὶ ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ 
θρόνου αὐτοῦ καὶ περιείλετο τὴν στολὴν αὐτοῦ ἀφ᾿ ἑαυτοῦ καὶ περιεβάλετο 
σάκκον καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ σποδοῦ ... καὶ ἀπέστρεψαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ 
αὐτῶν τῆς πονηρᾶς καὶ ἀπὸ τῆς ἀδικίας τῆς ἐν χερσὶν αὐτῶν λέγοντες·  τίς 
οἶδεν εἰ μετανοήσει ὁ Θεὸς καὶ ἀποστρέψει ἐξ ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ 
ἀπολώμεθα;  καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι ἀπέστρεψαν ἀπὸ τῶν ὁδῶν 
αὐτῶν τῶν πονηρῶν, καὶ μετενόησεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ κακίᾳ, ᾗ ἐλάλησε τοῦ 
ποιῆσαι αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἐποίησε. ( Γ΄ 1-10).

Έτσι, λοιπόν, εσώθη η Νινευή η πόλις η μεγάλη από τα επερχόμενα δεινά, 
διότι «ἐπίστευσαν οἱ ἄνδρες Νινευὴ τῷ Θεῷ καὶ ἐκήρυξαν νηστείαν».  



Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821  
ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 

ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑΞΙΚΟΣ
a

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΧΟΛEΒΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΚOΣ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

Ιστορία είναι η μελέτη των πηγών. Σημασία έχει τί έγραψαν και τι πίστευαν 
οι πρωταγωνιστές του 1821 και όχι τί γράφουν σήμερα διάφοροι ερευνητές 
επηρεασμένοι από σύγχρονες ιδεολογικές προκαταλήψεις. Για τον εθνικό 

και θρησκευτικό χαρακτήρα της Ελληνικής Επαναστάσεως αψευδής μάρτυς 
είναι η ακόλουθη συνομιλία του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη με το Άγγλο 
Ναύαρχο Χάμιλτον:

«Η επανάστασις η εδική μας δεν ομοιάζει με καμμιάν απ’ όσαις γίνονται 
την σήμερον εις την Ευρώπην. Της Ευρώπης αι επαναστάσεις εναντίον της 
διοικήσεώς των είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο εδικός μας πόλεμος ήτον ο πλέον 
δίκαιος, ήτον έθνος με άλλο έθνος, ήτον με ένα λαόν όπου ποτέ δεν ηθέλησε 
να αναγνωρισθή ως τοιούτος, ούτε να ορκισθή παρά μόνον ό,τι έκαμνεν η βία. 
Ούτε ο Σουλτάνος ηθέλησε να θεωρήσει τον Ελληνικόν λαόν ως λαόν, αλλ΄ ως 
σκλάβους. 

Μίαν φοράν όταν επήραμεν το Ναύπλιον ήλθε ο Άμιλτον να με ιδή. Μου 
είπε ότι πρέπει οι Έλληνες να ζητήσουν συμβιβασμόν, και η Αγγλία να μεσιτεύση. 
Εγώ τού αποκρίθηκα, ότι αυτό δεν γίνεται ποτέ, ελευθερία ή θάνατος. Εμείς 
Καπετάν Άμιλτον ποτέ συμβιβασμόν δεν εκάμαμεν με τους Τούρκους. Άλλους 
έκοψε, άλλους σκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς εμείς, εζούσαμεν 
ελεύθεροι από γεννεά εις γεννεά. Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμμία συνθήκη 
δεν έκαμε. Η φρουρά του είχε παντοτεινό πόλεμον με τους Τούρκους και δύο 
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φρούρια ήτον πάντοτε ανυπότακτα. – Με είπε, ποία είναι η βασιλική φρουρά 
του, ποία είναι τα φρούρια.- Η φρουρά του Βασιλέως μας είναι οι λεγόμενοι 
Κλέφται, τα φρούρια η Μάνη και το Σούλι και τα βουνά. Έτζι δεν με ωμίλησε 
πλέον». (Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, Διήγησις Συμβάντων της Ελληνικής 
Φυλής από τα 1770 έως τα 1836. Αθήνησιν 1846, σελ. 190).

Ο Θ. Κολοκοτρώνης, λοιπόν, ένας εκ των πρωτεργατών της Ελληνικής 
Επαναστάσεως, αποσαφηνίζει ότι το 1821 δεν έχει ιδεολογική σχέση με 
κοινωνικά κινήματα όπως ήταν η Γαλλική Επανάσταση του 1789. Οι Έλληνες, 
δηλώνει ο Γέρος του Μοριά, αγωνίσθηκαν κατά αλλοεθνούς εχθρού, ενώ οι 
Γάλλοι εξεγέρθηκαν κατά της γαλλικής εξουσίας για κοινωνικούς λόγους. 
Επί πλέον τα λόγια του Κολοκοτρώνη υπογραμμίζουν και τη σπουδαιότητα 
της Μεγάλης Ιδέας ως του πνευματικού και πολιτικού προσανατολισμού 
των Ελλήνων. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος θεωρείται ακόμη (370 χρόνια 
μετά τη θυσία του) ως ο βασιλεύς των Ελλήνων, οι κλέφτες και οι αρματολοί 
συνεχίζουν την απροσκύνητη στάση του. Το Έθνος έχει συνείδηση συνέχειας, 
η απελευθέρωση της Κωνσταντινουπόλεως και των εδαφών της Ρωμανίας/ 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι το ιδανικό που ξεσηκώνει τους Έλληνες. 
Οι επισημάνσεις αυτές του Κολοκοτρώνη καταδεικνύουν ότι ναι, μεν, κάποιοι 
Έλληνες λόγιοι επηρεάσθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, όμως η κυριώ- 
τερη κινητήριος δύναμη του 1821 και των προηγηθεισών εξεγέρσεων ήταν η 
Ελληνορθόδοξη Μεγάλη Ιδέα: «να ξαναφτιάξουμε το Ρωμαίικο».

Στη Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση έλαβαν μέρος  πλούσιοι και φτωχοί,  
πρόκριτοι (κοτζαμπάσηδες) και αγρότες, πλοίαρχοι και ναύτες, κληρικοί και 
λαϊκοί. Οι αδελφοί Αλέξανδρος και Δημήτριος Υψηλάντης ήσαν πάμπλουτοι 
και έδωσαν τα πάντα για την Ελευθερία του Έθνους. Η Μαντώ Μαυρογένους 
από τη Μύκονο δαπάνησε όλη την περιουσία της υπέρ της Επαναστάσεως. 
Ο πλούσιος έμπορος Εμμανουήλ Παππάς από τις Σέρρες άφησε τις επιτυχημένες 
επιχειρήσεις που είχε στη Βιέννη και κατέβηκε στην επαναστατημένη Ελλάδα 
μαζί με τους γιους του. Ξεσήκωσε τη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος και πέθανε 
από φυσικό θάνατο όταν είδε ότι η Επανάσταση κατεπνίγη στη Μακεδονία. 
Δεν ήταν, λοιπόν, μία εξέγερση φτωχών κατά πλουσίων, αλλά μία πανελλήνια 
και παλλαϊκή Επανάσταση με ελληνορθόδοξο χαρακτήρα. Ήταν μία εθνικο-
θρησκευτική εξέγερση για την εκδίωξη των αλλοθρήσκων κατακτητών και τη 
δημιουργία ελευθέρου ελληνικού κράτους.

Τον εθνικό και θρησκευτικό χαρακτήρα της Επαναστάσεως του 1821 
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αποδεικνύουν και οι πρώτες Διακηρύξεις των αγωνιζομένων Ελλήνων: 

Η Προκήρυξη του Αλεξάνδρου Υψηλάντη από το Ιάσιον στις 24 Φεβρου-
αρίου 1821 δηλώνει: «Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον 
Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη 
την ημισέληνον, να υψώσωμεν το σημείον δι΄ού πάντοτε νικώμεν! Λέγω 
τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα και την Ορθόδοξον 
ημών Πίστιν από την ασεβή των ασεβών καταφρόνησιν». Η σημαία κατά 
τον Υψηλάντη πρέπει να φέρει το σημείο του Χριστιανικού Σταυρού, με τη 
βοήθεια του οποίου οι Έλληνες πάντοτε νικούν.

Η διαχρονική πορεία του Ελληνισμού είναι παρούσα στο κείμενο 
του Υψηλάντη: «Ας συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ του Μαραθώνος και 
των Θερμοπυλών... Το αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις την σκιάν του 
Επαμεινώνδου Θηβαίου και του Αθηναίου Θρασυβούλου».

Η Α΄ Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου διακήρυξε την 1.1.1822 ότι:  
«Ο Λαός της Ελλάδος έλαβε τα όπλα και δεν ζητεί δια των όπλων παρά την 
δόξαν και την λαμπρότητα της του Χριστού Εκκλησίας, η οποία μετά του 
ιερού αυτής κλήρου κατεδιώκετο και κατεφρονείτο»

Η Γ΄ Εθνική Συνέλευσις, η οποία εργάσθηκε κυρίως στην Τροιζήνα το 
1826-1827, βροντοφώναξε προς τους ελευθέρους λαούς: «Ω, Χριστιανοί, 
ούτε ήτο ούτε είναι δυνατόν να πειθαρχήσωμεν δεσποζόμενοι από τους 
θρησκομανείς Μωαμεθανούς, οι οποίοι κατεξέσχιζον και κατεπάτουν τας 
αγίας εικόνας, κατεδἀφιζον τους ιερούς ναούς, κατεφρόνουν το Ιερατείον, 
υβρίζοντες το θείον όνομα του Ιησού... Ο πόλεμός μας δεν είναι επιθετικός, 
είναι αμυντικός, είναι πόλεμος της Δικαιοσύνης κατά της αδικίας...».

Είναι επίσης χαρακτηριστικό των ελληνορθοδόξων ιδανικών των αγω-
νιστών ότι όλα τα Συντάγματα των Εθνικών Συνελεύσεων δηλώνουν ότι 
νόμοι του ελληνικού κράτους θα είναι οι Νόμοι «των Χριστιανών ημών 
Αυτοκρατόρων» δηλαδή των Βυζαντινών. Οι Έλληνες του 1821 πίστευαν 
ακράδαντα στη διαχρονική συνέχεια του Ελληνισμού και αισθάνονταν συνε-
χιστές της Αρχαίας Ελλάδος και του Βυζαντίου (Ρωμανίας). Σε εφημερίδα της 
Τεργέστης δημοσιεύθηκε το 1821 η προκήρυξη του Σαλώνων Ησαΐα και του 
Αθανασίου Διάκου, οι οποίοι έκαναν σαφές ότι αγωνίζονται «για τον Χριστό 
και για τον Λεωνίδα». Ορθοδοξία και Ελληνισμός μαζί. Πουθενά δεν υπάρχει 
διακήρυξη τοπικής ή εθνικής συνελεύσεως με ταξικό χαρακτήρα. Μπορεί κατά 
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τη διάρκεια της Επαναστάσεως να εμφανίσθηκαν και φαινόμενα τοπικισμού ή 
εγωιστικών φιλοδοξιών με αποκορύφωμα την αιματηρή  διχόνοια, αυτά όμως 
τα γεγονότα  δεν είχαν σχέση με ταξικές διεκδικήσεις. Παρά τις επιμέρους 
διαφωνίες τους οπλαρχηγοί και πολιτικοί, Επίσκοποι και πολεμιστές είχαν ως 
Μεγάλη Ιδέα την απελευθέρωση όλων των ελληνικών πληθυσμών και την 
ίδρυση κράτους με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Τελικά το κράτος 
δημιουργήθηκε, αλλά μικρότερο του αναμενομένου και μάλιστα χωρίς την 
Κωνσταντινούπολη.

Μία άλλη παρερμηνεία, την οποία καλλιεργούν οι οπαδοί του μαρξισμού- 
ιστορικού υλισμού, είναι η άποψη ότι στην Επανάσταση μετείχαν μόνον ιερείς, 
διάκονοι και μοναχοί και ότι οι Επίσκοποι ήσαν αντίθετοι. Τα γεγονότα τους 
διαψεύδουν και πάλι. Το 1821 βάφεται με το αίμα του Πατριάρχη Γρηγορίου 
Ε΄ και του Πατριάρχη Κυρίλλου Στ΄, του από Ανδριανουπόλεως. Εκτός από 
τον Επίσκοπο της Πάτρας (Παλαιών Πατρών) Γερμανό, που ευλόγησε το 
λάβαρο στην Αγία Λαύρα και στην Πάτρα, ο Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας 
κηρύσσει την Επανάσταση στη  Φωκίδα και θυσιάζεται στην Αλαμάνα. Στην 
Πάτμο έρχεται γι’ αυτόν τον σκοπό ο Πάτμιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας 
Θεόφιλος Παγκώστας και υψώνει και αυτός λάβαρο επαναστατικό. Από τότε 
δεν ξαναγύρισε στον θρόνο του.

Στην Κύπρο ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρία. 
Οι Τούρκοι το πληροφορήθηκαν και στις 9 Ιουλίου 1821 έγινε η μεγάλη 
σφαγή στη Λευκωσία. Θανατώθηκε ο Κυπριανός και όλοι οι Επίσκοποι και 
οι Αρχιμανδρίτες του νησιού μαζί με τους Προκρίτους.

Πολλοί άλλοι Επίσκοποι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στον Αγώνα, 
όπως ο Έλους Άνθιμος, ο Βρεσθένης Θεοδώρητος, ο Ανδρούσης Ιωσήφ, 
ο Ταλαντίου Νεόφυτος. Και στη μεγαλειώδη Έξοδο του Μεσολογγίου ο 
Επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ, βοηθός του Μητροπολίτη Άρτης Πορφυρίου, 
θυσιάζεται ανατινάζοντας τον Ανεμόμυλο.

Όσοι έζησαν την εποχή εκείνη το ομολογούν: Επίσκοποι, ιερείς, απλοί 
μοναχοί, όλοι έδωσαν το «παρών». Την Ελευθερία μας την οφείλουμε πρω-
τίστως στα Ματωμένα Ράσα.

Τέλος, οφείλω να επισημάνω ότι δεν είναι ιστορικά ορθό να διδάσκουμε 
στα παιδιά μας ότι οι πρόγονοί μας περίμεναν τη Γαλλική Επανάσταση 
για να μάθουν τί σημαίνει ξεσηκωμός. Δεκάδες κινήματα Ελλήνων κατά 
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των Οθωμανών δυναστών καταγράφει ο Κωνσταντίνος Σάθας, τα οποία 
αγνοούνται από τα σχολικά βιβλία. Δεν ήταν μόνο η εξέγερση του Επισκόπου 
Τρίκκης Διονυσίου Φιλοσόφου (Σκυλοσόφου) το 1601- 1611 και τα Ορλωφικά 
το 1770, όπως αναφέρεται σε πολλά σχολικά βιβλία. Οι Έλληνες άρχισαν τις 
επαναστάσεις τους για την ελευθερία αμέσως μετά την Άλωση της Πόλης.

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 είναι πνευματικό τέκνο του αγίου 
Κοσμά του Αιτωλού, των Νεομαρτύρων και των ελληνορθοδόξων εξεγέρσεων 
των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.

  

Η ΠΑΛΑΙOΤΕΡΗ ΚΑΙ Η ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821. 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΥΨΩΣΕ Ο ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΣΙΣΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 1821.
ΦΕΡΕΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Ή EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ



Η ΠΗΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΗ 
ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ 

a
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ 
ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κάθε ποιητής, ἄξιος τοῦ τίτλου, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι μεταφυσικός.  
Αὐτὸ τὸ ἐπιβάλλει ἡ ἴδια ἡ ποιητικὴ λειτουργία, ἡ ὁποία, ἂν εἶναι 
ἀληθινή, ἀποβαίνει ἡ σύλληψη καὶ παρουσίαη τοῦ Ἀσύλληπτου, ἡ 

ἔξαρση τῆς ψυχῆς πάνω ἀπὸ τὴν πλάνη τοῦ ἐγκόσμιου, ἡ διαλεκτικὴ ἀνάμεσα 
στὸ ἔγχρονο καὶ τὸ αἰώνιο.  Ἡ ἱστορία τῆς ποίησης, γενικότερα τῶν ἔργων τῆς 
λογοτεχνίας, τὸ βεβαιώνει κατὰ τρόπο πανηγυρικό:  Ὁ Ὅμηρος, ὁ Αἰσχύλος, 
ὁ Ρωμανός, ὁ Δάντης, ὁ Σαίξπηρ, ὁ Ντοστογιέφσκη, ὁ Κάλβος, ὁ Σολωμός, 
ὁ Παπαδιαμάντης, ὁ Ἔλιοτ, ὁ Σικελιανός, καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι μεγάλοι τοῦ 
λόγου, ἀκουμποῦσαν σταθερὰ στὴ μετφυσικὴ πίστη.  Ἀνάγλυφα τὸ μαρτυρεῖ ὁ 
ἀπαράμιλλος στίχος τοῦ Αἰσχύλου:

  Κρείσσων δὲ πύργου βωμός· ἄρρηκτον σάκος

(Πιὸ δυνατὴ ἀπὸ τὸ φρούριο εἶναι ἡ καταφυγὴ στὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ· 
ἀδιαπέραστη ἀσπίδα).

Ἡ πίστη, ἡ ὁποία καὶ σὲ μέγεθος καὶ κόκκου σινάπεως, μπορεῖ νὰ αἴρει καὶ 
νὰ βάλλει βουνὰ στὴ θάλασσα.

*
Στὴν περίπτωση τοῦ Εὐαγόρα Παλληκαρίδη ἡ πλευρὰ τοῦ ἀγωνιστῆ 

καὶ τοῦ ἡρωομάρτυρα ἐπικαλύπτει συνήθως τὸν ποιητή. Οἱ ἐθνικοὶ ἀγῶνες 
του, ποὺ ἄρχισαν στὰ δεκαπέντε του χρόνια ἀπὸ τὰ μαθητικὰ θρανία, ἡ 
ἀνταρτικὴ δράση του στὰ βουνά, ἡ σύλληψή του, τὰ βασανιστήρια στὰ ὁποῖα 
ὑποβλήθηκε, ἡ παρήφανη στάση του στὸ ἀγγλικὸ δικαστήριο καὶ τὸ μαρτυρικό 
του τέλος στὴν ἀγχόνη μεταθέτουν πίσω, σὲ δεύτερο ἐπίπεδο, τὴν ποιητική 
του δημιουργία.
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Ἐν τούτοις ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης ἦταν μιὰ σπάνια ποιητικὴ φλέβα, 
ἔστω κι ἂν δὲν πρόλαβε νὰ προσφέρει τὰ πιὸ σημαντικὰ προϊόντα τοῦ παλμοῦ 
της. Ἀνεβαίνοντας στὰ βουνὰ στὰ 18 του χρόνια καὶ προσφέροντας τὴ ζωή 
του γιὰ τὴν πατρίδα στὰ 19 του, δὲν βρῆκε τὸν χρόνο νὰ γράψει μὲ ἄνεση, 
νὰ συνθέσει, νὰ ἐπεξεργασθεῖ ὥριμο ποιητικὸ ἔργο. Ὡστόσο ἀνάμεσα στὶς 
ἑκατοντάδες ποιήματα, ποὺ μὲ μεγάλη στιχουργικὴ εὐχέρεια συνέθεσε, ὑπάρ-
χουν πολλὰ ποὺ ἀποτελοῦν ἀληθινὴ ποίηση, κρινόμενα μὲ αἰσθητικὰ καὶ μόνο 
κριτήρια.  Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ Παλληκαρίδης, ἂν ἔφθανε στὴν ὥριμη 
ἡλικία, θὰ ἔδινε πολὺ σημαντικὸ ποιητικὸ ἔργο.

Ἀλλὰ καὶ ὅταν γίνεται λόγος γιὰ τὰ ποιήματα ποὺ πρόλαβε νὰ γράψει, 
ἡ ἀναφορὰ ἐπικεντρώνεται συνήθως στὸ Ἐγερτήριον Σάλπισμα (Θὰ πάρω 
μιὰν ἀνηφοριά...) ἢ καὶ σὲ μερικὰ ἄλλα πατριωτικὰ τραγούδια του, ποὺ ἔγι-
ναν περισσότερο γνωστὰ μὲ τὴ μελοποίησή τους. Αὐτὰ εἶναι, βεβαίως, τὰ 
πιὸ συναρπαστικά, καθὼς γράφτηκαν μὲ ζέση μέσα στὴν ἀμεσότητα τοῦ 
διεξαγόμενου ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα.  Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἄλλες θεματικὲς 
διαστάσεις στὴν ποίησή του, ποὺ ἀποκαλύπτουν ἄλλες πλευρὲς τοῦ ἤθους 
του, τοῦ ἐσωτερικοῦ του κόσμου.  Μιὰ ἀπ᾿ αὐτὲς εἶναι καὶ ἡ θρησκευτική του 
πίστη, ἡ ὁποία διαπιστώνεται ὄχι μόνο ἀπὸ τὰ κείμενά του ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλες 
ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς του.

*
Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ νέοι τῆς γενιᾶς τοῦ Παλληκαρίδη γαλουχήθηκαν 

μὲ τὰ ἰδανικὰ τῆς πατρίδας καὶ τῆς χριστιανικῆς θρησκείας, τὰ ὁποῖα, στὰ 
χρόνια ἐκεῖνα, ἦταν καὶ τὰ δυὸ ἐνεργητικά, ἀγωνιστικά.  Ὁ ἴδιος, καὶ ἀπὸ τὴν 
οἰκογενειακή του παράδοση καὶ ἀπὸ τὴ σχολικὴ ἀγωγή, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ὅλη 
ἀτμόσφαιρα τῆς ἐποχῆς, διαμόρφωσε ἕνα χαρακτήρα μαχητικό, ταυτόχρονα 
ὅμως καὶ φιλεύσπλαχνο, φιλάλληλο, ἕτοιμο γιὰ προσφορὰ καὶ αὐτοθυσία, μὲ 
ἀποθέματα πίστης ποὺ θὰ τὸν συνόδευαν σὲ ὅλη τὴ σύντομη ζωή του καὶ στὴν 
κορυφαία ὥρα τῆς θυσίας του.

Ὁ Παλληκαρίδης δὲν πρόλαβε, βεβαίως, νὰ φθάσει στὴν ἡλικία τῆς ὡρι-
μότητας, νὰ περάσει ἀπὸ τοὺς δρόμους τῶν ἀμφιβολιῶν, τῆς ἐσωτερικῆς 
πάλης, ποὺ ὁδηγοῦν, ὅταν ὁδηγοῦν, μετὰ τὴν ὑπέρβασή τους καὶ τὴν ἀπόλυτη 
ἀποδοχὴ τοῦ Θεοῦ, σὲ μιὰ πίστη βαθειά, στερεὴ καὶ ἀταλάντευτη. Ἡ πίστη 
του ἦταν στὴν ἀρχὴ μιὰ πίστη αὐθόρμητη, πηγαία, βγαλμένη μέσα ἀπὸ τὴν 
καθαρότητα τῆς παιδικῆς καὶ ἐφηβικῆς ψυχῆς, ἀλλὰ ὄχι λιγότερο βαθειὰ ἀπὸ 
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τὴν κατασταλαγμένη πίστη τῶν ὥριμων ἀνθρώπων. Ἀργότερα, μέσα στὴν 
ἐπικίνδυνη ζωὴ τῶν βουνῶν καὶ τὴν πολεμικὴ δράση, ἡ πίστη αὐτὴ βάθαινε 
συνεχῶς καὶ γινόταν πιὸ συνειδητή. Γιὰ τοῦτο ἄντεξε καὶ θριάμβευσε ὅταν 
δοκιμάστηκε στὴν πράξη.

*
Πρὶν προχωρήσω σ᾿ ἐκεῖνα τὰ ποιήματά του, μέσα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀναδύεται 

ἡ θρησκευτικότητα καὶ ἡ πίστη του, θὰ ἀναφερθῶ σὲ περιστατικὰ τῆς ζωῆς καὶ 
τοῦ γενναίου θανάτου του, στὰ ὁποῖα, μὲ τὴ στάση, τὰ λόγια του καὶ τὰ γρα-
πτά του, ἐπιβεβαίωνε ἔμπρακτα αὐτὴ τὴν πίστη. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο κά-
ποιος ἀντιμετωπίζει τὸν θάνατο, καὶ εἰδικὰ τὸν δικό του θάνατο, ἀποκαλύπτει 
τὸν βαθμὸ τῆς πίστης του στὸν Θεὸ καὶ τὴ γενικότερη ποιότητα τῆς ψυχῆς του. 
Στὶς 12 Μαρτίου 1957, τριάντα μόνο ὧρες πρὶν ἀπὸ τὸν ἀπαγχονισμό του, ἔδι-
νε αὐτὸς ἐλπίδα καὶ θάρρος στοὺς δικούς του ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκαν.  Κι ὅταν 
ἑτοιμάζονταν νὰ φύγουν, μπροστὰ στὸν ἄγγλο ἀξιωματικὸ καὶ τὸν τοῦρκο δε-
σμοφύλακα, ζήτησε ἀπὸ τὸν πατέρα του: Στεῖλε μιὰ λαμπάδα στὸν Ἅη Γιώργη 
καὶ αὔριο στεῖλε τὴ μητέρα μου νὰ μοῦ φέρει καὶ τὸν σταυρό μου. Γιατὶ χωρὶς 
αὐτὸν δὲν βγαίνω ἀπὸ τὸ κελλί μου!  Ἦταν ὁ σταυρὸς ποὺ τοῦ ἀφαίρεσαν μετὰ 
τὴ σύλληψή του καὶ τὸν παρέδωσαν στοὺς γονεῖς του μὲ τὰ ἄλλα προσωπικά 
του ἀντικείμενα.

Στὴν τελευταία ἐπίσκεψη τῶν δικῶν του θὰ πεῖ στὴν ἀδελφὴ τῆς μητέ-
ρας του: Μὴν κλαίεις, θεία, νά, ἀπόψε κιόλας μετὰ τὰ μεσάνυχτα θὰ κάνω 
συντροφιὰ μὲ τοὺς ἄλλους ἐκεῖ ψηλά. Καὶ στὴ μεγαλύτερη ἀδελφή του:  Δὲν 
θέλω νὰ λυπᾶστε, ὅ,τι κι ἂν γίνει. Ἂν μ᾿ ἐκτελέσουν, θὰ πάω στὸν Θεὸ καὶ θὰ τὸν 
παρακαλέσω νὰ εἶμαι ὁ τελευταῖος ποὺ θὰ κρεμαστῶ.  Κι ἂν αὐτὲς τὶς δυὸ τρεῖς 
μέρες γίνει κάτι, νὰ καταλάβεις πὼς ὁ ἅγιος Θεὸς ἄκουσε τὴν παράκλησή μου.

Πέντε ὧρες πρὶν ἀπὸ τὸν ἀπαγχονισμό του γράφει στὸ τελευταῖο του 
γράμμα πρὸς τὴ μεγαλύτερη ἀδελφή του:  Ὥρα 7.30 μ.μ. Ἡ πιὸ ὄμορφη μέρα 
τῆς ζωῆς μου.  Ἡ πιὸ ὄμορφη ὥρα.  Λόγια ποὺ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ βγαίνουν ἀπὸ 
βαθειὰ πίστη στὴν αἰωνιότητα καὶ στὴν ἀξία τῆς θυσίας γιὰ ἕνα ὑψηλὸ ἰδανικό.  
Ὅπως ἀφηγεῖται ὁ παπα-Ἀντώνιος Ἐρωτοκρίτου, ποὺ τὸν ἐξομολόγησε καὶ 
τὸν κοινώνησε λίγα λεπτὰ πρὶν τὸ τέλος: Τοῦ ὑπέδειξα ἂν ἤθελε νὰ ἀφήσει τὸν 
σταυρόν του νὰ τὸν ἔχωμεν ὡς ἐνθύμιον, ἀλλὰ μοῦ λέγει: Ὄχι, πάτερ, θέλω νὰ 
τὸν πάρω μαζί μου... Μετὰ τὴν ἐκτέλεση τὸν ἔφερε στὸν λαιμό του.
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Εἶναι εὔλογο νὰ ἀποδίδει κάποιος τὴν ἔξαρση αὐτὴ τοῦ θρησκευτικοῦ 
συναισθήματος καὶ τῆς πίστης στὸν Θεὸ στὸν ἐπικείμενο θάνατο καὶ μάλιστα 
τόσο συγκεκριμένα καθορισμένο.  Ἡ πίστη ὅμως αὐτὴ τοῦ ἥρωα-ποιητῆ δὲν 
ἦταν συμπτωματικὸ προϊὸν τῶν δύσκολων ὡρῶν τοῦ ἐπικείμενου τέλους.  Τὸ 
ἀποδεικνύει ἡ μαρτυρία τοῦ συναγωνιστῆ του Γεώργιου Γαβριὴλ Στενιώτη:  
Τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Εὐαγόρας ξεκίνησε ἀπὸ τὸ λημέρι γιὰ τὴ Λυσό - τὴν ἡμέρα 
ποὺ συνελήφθη - φόρεσε τὸ δικό μου σακκάκι καὶ τὸ δικό του ἔμεινε στὸ λημέρι. 
Μέσα στὴν τσέπη του εἶχε μιὰν εἰκονίτσα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη.  
Πίσω ἀπὸ τὴν εἰκονίτσα ὁ ἴδιος ὁ Εὐαγόρας ἔγραψε: “ Ὁ  Σωτὴρ τοῦ κόσμου 
ἂς εἶναι ὁδηγὸς καὶ ἐμπνευστὴς εἰς τοὺς ἀγῶνας καὶ τὴ ζωή μας. 1.6.1956”.  
Μέσα στὴν Καινὴ Διαθήκη, στὸ πρῶτο ἄδειο φύλλο τοῦ βιβλίου, ἔγραψε πάλι ὁ 
Εὐαγόρας: “Τὸ Εὐαγγέλιο ἐγράφη στὴ γλώσσα μας καὶ σὲ μᾶς ὁ Θεὸς ἀνέθεσε 
νὰ τὸ μεταδώσουμε σὲ ὅλο τὸν κόσμο.  Εἶναι τιμή σου ἂν τὸ κρατᾶς φυλαχτὸ καὶ 
τὸ μελετᾶς καθημερινά.  6.6.1956”.

*
Τὰ θρησκευτικά του ποιήματα, στὰ ὁποῖα ἐκφράζεται λογοτεχνικὰ αὐτή 

του ἡ πίστη, δὲν εἶναι πολλά·  ἀποτελοῦν μικρὸ μόνο μέρος τῆς ποιητικῆς του 
δημιουργίας.  Ὁ ἀπελευθερωτικὸς ἀγώνας τῆς Κύπρου καὶ οἱ συναισθηματικὲς 
τάσεις τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας συνέβαλαν στὴ σύνθεση πιὸ πολὺ πατριωτικῶν, 
λυρικῶν καὶ ἐρωτικῶν ποιημάτων.  Ἐν τούτοις οἱ ἔστω καὶ λίγες θρησκευτικές 
του συνθέσεις εἶναι ἀποκαλυπτικὲς τῆς προσέγγισής του στὴ χριστιανικὴ 
πίστη: ἀπὸ τὴ θέα ἑνὸς ξωκκλησιοῦ ποὺ συγκινεῖ τὴν ψυχὴ τοῦ πιστοῦ ὡς τὴ 
συναίσθηση τοῦ συγκλονιστικοῦ γεγονότος τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ κι 
ἀκόμα πιὸ πέρα στὴ βεβαιότητα τῆς ἐπέμβασης τοῦ Θεοῦ στὰ ἀνθρώπινα.

Δὲν ξέρω ἂν τὰ δυὸ ποιήματα ποὺ ἔχουν θέμα τὰ ξωκκλήσια εἶναι ἐμπνευ- 
σμένα ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες του στοὺς μῆνες τῆς ἀνταρτικῆς ζωῆς του ἢ ἀπὸ 
παλιότερες ἐντυπώσεις τῶν παιδικῶν του χρόνων. Οἱ τρυφεροί τους στίχοι 
ἀποδίδουν τὴν κατάνυξη καὶ τὴν ἀμεσότητα ποὺ δένει τὴν ψυχὴ μὲ τὴν 
ἱερότητα τῶν ξεχασμένων αὐτῶν χώρων λατρείας καὶ προσευχῆς:

ΣΤΟ  ΞΩΚΚΛΗΣΙ

 Σ᾿ ἕνα μακρινὸ ξωκκλήσι τρεμοσβύνουν στὸ σκοτάδι  
 - δὲν τὸ ἀλλάξαν οἱ καιροί - καὶ τὸ φῶς μοιάζει μὲ χάδι  
 μιὰ λαμπάδα, ἕνα κερὶ στὴ νυχτιὰ τὴν παγερή.   

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ
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 Κάτω ἀπ᾿ τ᾿ οὐρανοῦ τὸ θόλο  ὁδηγοῦνε στὸ ξωκκλήσι  
 δυὸ κεράκια φωτεινὰ  κι ὁ καθεὶς νὰ προσκυνήσει  
 ἀπὸ μέρη μακρινὰ  πάει δειλὰ καὶ ταπεινά.

ΦΤΩΧΙΚΗ  ΕΚΚΛΗΣΟΥΛΑ

 Φτωχικὴ ἐκκλησούλα  Τὸ φτωχὸ τὸ ξωκκλήσι   
 στοῦ βουνοῦ τὴν κορφή·  στὴν καρδιά μας μιλᾶ·   
 καὶ φωτᾶ μιὰ καντήλα  καὶ πιὸ πέρα μιὰ βρύση  
 κάποιαν ἅγια μορφή...  προσκυνήτρα κυλᾶ...

Δυὸ ἄλλα ποιήματα, μὲ θέμα τὰ Χριστούγεννα, ἐκφράζουν τὴν ἀγαλλίαση 
ἀπὸ τὴ θεία ἐνανθρώπηση ἀλλὰ καὶ τὸν πόνο γιὰ τὴν περιπέτεια τῆς πατρίδας 
καὶ τὴν προσωπικὴ περιπέτεια τοῦ ἴδιου. Τὸ πρῶτο εἶναι γεμάτο ἀπὸ τὴ χαρά, 
τὸ γέλιο, τὸ φῶς, τὴ ζεστασιὰ ποὺ δίνει τὸ μεγάλο γεγονός:

 Λάμπει στὸ πρόσωπο ἡ χαρά, Τώρα κι ἂν ἐχειμώνιασε   
 τὸ γέλιο ἀνθεῖ στὰ χείλη, εἶναι ζεστὴ ἡ ψυχή μας   
 γιατὶ ἐτούτη τὴ νυχτιά,  καὶ μέσα μας εἶν᾿ ὅλο φῶς  
 αὐτὸ τὸ ἅγιο δείλι γιατὶ γεννήθηκε ὁ Χριστὸς  
 γεννήθηκε στὴ Βηθλεὲμ τοῦ κόσμου ὁ Λυτρωτής.   
 τοῦ κόσμου ὁ Λυτρωτής.

Τὸ ἄλλο, πιθανώτατα γραμμένο τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1956, τὰ πρῶτα, καὶ μο-
ναδικά, Χριστούγεννα τῆς ζωῆς του στὰ βουνά, ἐκφράζεται ὁ καημὸς γιατὶ μιὰ 
τέτοια νύχτα δὲν θὰ μπορέσει νὰ γιορτάσει μὲ τοὺς δικούς του τὸ κορυφαῖο 
γεγονός, κάτω ἀπὸ τοὺς χαρμόσυνους ἤχους τῶν καμπάνων:

 
 Σκαβωμένα Χριστούγεννα Σκλαβωμένα Χριστούγεννα
 μακριὰ κι ἀπ᾿ τὸν κόσμο δὲ θ᾿ ἀκούσεις καμπάνα   
 μακριὰ κι ἀπ᾿ τ᾿ ἀδέρφια σου νὰ λαλεῖ πὼς γεννήθηκε   
 τὴν καλή σου τὴ μάνα. ὁ Σωτήρας τῆς γῆς.

Καὶ ἀλλοῦ, μπροστὰ στὴν ὀμορφιὰ τῆς φύσης καὶ κάτω ἀπὸ τοὺς λαμπυρι-
σμοὺς τοῦ ἔναστρου οὐρανοῦ, νιώθει τὴν ἀνάγκη μιᾶς ἐκ βαθέων προσευχῆς, 
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ἡ ὁποία, μέσα στοὺς καθημερινοὺς κινδύνους τῆς ἀνταρτικῆς ζωῆς, μπορεῖ νὰ 
εἶναι καὶ ἡ τελευταία:

Τώρα ποὺ βγαίνει τὸ φεγγάρι στὴν κορφὴ
καὶ ποὺ τ᾿ ἀστέρια λαμπυρίζουν ἐκεῖ πάνω,
ἀπ᾿ τῆς καρδιᾶς τὰ φυλλοκάρδια μου θὰ κάνω
τὴν τελευταία, τὴν πιὸ ὡραία προσευχή.

Ἐκεῖ ὅμως ποὺ ἡ πίστη ἐκδηλώνεται σὲ ὅλο τὸ βάθος της, μέσα ἀπὸ τὴν ἀποδο-
χὴ τοῦ θαύματος, εἶναι ἡ σύνθεσή του Ὁ Κλέφτης. Μυστήριο, κατάνυξη καὶ 
ὁραματισμὸς πλημμυρίζουν τὸ ποίημα αὐτό, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ 
μὲ τὰ παρόμοιας ἀτμόσφαιρας σχεδιάσματα τοῦ Διονύσιου Σολωμοῦ: Ἐνῶ 
ὁ ἀγωνιστὴς ὁδοιπορεῖ στὰ βουνά, μέσα στὸ σκοτάδι, πέφτει σὲ ἐνέδρα καὶ 
συλλαμβάνεται. Μὲ ἕνα ὑπερφυσικὸ ὅμως τρόπο, τὸ πρωί, βρίσκεται μόνος 
μέσα σὲ μιὰν ἐκκλησία, ἐλεύθερος.  Ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι παραίσθησή του τὸ 
ἐπιβεβαιώνει ἀργότερα, συνομιλώντας μὲ ἕνα ἀπὸ τοὺς διῶκτες του ποὺ τὸν 
συνέλαβαν.  Γι᾿ αὐτὸ καταλήγει ἔτσι:

Δὲν ἀμφέβαλλα πιά... Ἦταν ἕνα θαῦμα... Κάθε βράδυ πάω νὰ προσκυνήσω μιὰ 
εἰκόνα καὶ ν᾿ ἀνάψω εὐλαβικὰ τὸ καντήλι της...

*
Κάθε ἀληθινὸς ποιητὴς διεισδύει πέρα ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῶν πραγμάτων καὶ 
βλέπει, στὶς ὧρες τῆς ἔξαρσής του, τὸ ἄρρητο, τὸ αἰώνιο. Αἰχμαλωτίζοντάς το 
μὲ τὴν τέχνη του, τὸ προσφέρει σὲ ὅλους μας καὶ μᾶς ἀνεβάζει πολύ ψηλότερα 
ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ἐγκοσμιότητα.  Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ εὐγενέστερη προσφορὰ 
τῆς ποίησης. Καὶ ἰδιαίτερα ὅταν αὐτή ἐκπηγάζει μέσα ἀπό τὶς ἁγνές ψυχὲς τῶν 
ἡρώων μας, ὅπως ἦταν ἡ ψυχὴ τοῦ Εὐαγόρα Παλληκαρίδη!

       

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ: Η ΠΗΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ



ΛΑΖΑΡΟΣ, 
Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

a
ΤΣΟΥΚΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ολοκληρώνεται και καταλήγει σε δύο 
λαμπρές εόρτιες ημέρες. Είναι το Σάββατο του Λαζάρου, κατά 
το οποίο μνημονεύουμε την έγερση του επιστήθιου φίλου του 

Χριστού Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων, που εορτάζουμε τη θριαμβευτική 
είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα έξι ημέρες πριν προδοθεί και υποστεί 
το σταυρικό θάνατο. Κατά τις δύο αυτές λαμπρές ημέρες η Εκκλησία μας 
αποκαλύπτει το αυθεντικό νόημα της εθελούσιας θυσίας του Χριστού και 
του λυτρωτικού Του θανάτου, πριν εισέλθουμε στη θλίψη και το σκοτάδι του 
πάθους, πριν ξαναγίνουμε μάρτυρες της οδύνης του Χριστού.1

Ο Χριστός βρισκόταν μακριά από την Ιερουσαλήμ όταν πέθανε ο Λάζα-
ρος2 και τέσσερεις ημέρες αργότερα έφτασε στη Βηθανία, όπου συνάντησε 
τις αδελφές του Λαζάρου, Μάρθα και Μαρία. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 
εξιστορεί με λεπτομέρειες αυτή τη συνάντηση. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
το ότι περιγράφει τον θάνατο ενός ανθρώπου ως κατάσταση ύπνου, ενώ την 
ανάσταση ως έγερση εκ του ύπνου. Η αναφορά της Καινής Διαθήκης στο 
θάνατο του ανθρώπου ως ύπνου δεν σημαίνει ότι έχουμε κάποιο υποθετικό 
θάνατο. Στην περίπτωση του Λαζάρου, ο ιερός συγγραφέας ομιλεί με πολύ 
ρεαλισμό και τονίζει ότι ο νεκρός είναι ήδη « τετραήμερος » στον τάφο του και 

1 Αλέξανδρος Σμέμαν, Εορτολόγιο, σ. 145, Αθήνα 2005
2 Το όνομα Λάζαρος προέρχεται από το εβραϊκό Ελεάζαρ και σημαίνει ο βοηθούμενος
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μάλιστα ότι έχει προχωρήσει η αποσύνθεση και όζει. Τα γεγονότα στη συνέχεια 
πραγματοποιούνται μπροστά στα μάτια πλήθους ανθρώπων, μερικοί από 
τους οποίους είναι εξαιρετικά δύσπιστοι και κατέχονται από κριτική διάθεση. 
Η ανάσταση του Λαζάρου δεν είναι φανταστική, αλλά πραγματική. Ο Λάζαρος 
εγείρεται και βαδίζει προς τους οικείους, τρώει και πίνει, συναναστρέφεται 
εντελώς φυσιολογικά με τους άλλους και δείχνει σαν να μην έχει συμβεί σε 
αυτόν το τραγικό γεγονός του θανάτου.3 

Το θέμα της εικονογραφικής απόδοσης του αγίου Λαζάρου του τετρα-
ημέρου και φίλου του Χριστού και ιδιαίτερα η ιστόρηση της Αναστάσεώς 
του δεν θα μπορούσε να έχει άλλη πηγή έμπνευσης από το Ευαγγέλιο 
του Ιωάννη 11, 1-44. Ο Φώτης Κόντογλου στο βιβλίο του Έκφραση της 
ορθοδόξου εικονογραφίας, περιγράφει το θέμα πιο αναλυτικά: «Βραχόβουνα 
ἀπό τά δύο μέρη καί εἰς τό ἕν μέρος τό δεξιόν, ὁ Χριστός μέ τούς δώδεκα 
μαθητάς του, ἔχοντας τό δεξιόν χέρι τεντωμένον καί εὐλογώντας μέ μίαν 
κίνησιν προστακτικήν. Καί εἰς τά πόδια τοῦ Χριστοῦ κοίτονται γονατισμένες 
οἱ ἀδελφές τοῦ Λαζάρου, ἡ Μάρθα καί ἡ Μαρία, κατασπαζόμενες  τά ἄχραντα 
πόδια Του μέ θρῆνον πολύν. Εἰς δέ τό ἀντικρινόν μέρος, τάφος λαξευμένος εἰς 
τόν βράχον καί μέσα εἰς αὐτόν ὁ Λάζαρος τυλιγμένος μέ λωρίδας, μέ κειρίας, 
ὅπως εἶναι γραμμένον εἰς τό Εὐαγγέλιον, στέκεται εἰς τό ἄνοιγμα τοῦ τάφου, 
χλωμός καί μέ ὄψιν βασανισμένην, νέος εἰς τήν ἡλικίαν, μέ μαῦρο γένειον. 
Καί ἕνας ἄνθρωπος σηκώνει τήν πλάκα τοῦ τάφου καί τήν παραμερίζει, καί 
ἕτερος ξετυλίγει τόν νεκρόν ἀπό τά σάβανα. Ἀνάμεσα εἰς τά βουνά, ὀπίσω 
ἀπό μίαν ράχην, φαίνεται τό κάστρον τῆς Βηθανίας καί πλῆθος Ἑβραίων ὁπού 
ἐβγαίνουν ἀπό τήν καστρόπορταν βλέποντες καί θαυμάζοντες, καί κάποιοι 
ἀπό αὐτούς φράζοντες μέ τό ροῦχον των τές μύτες των διά τήν μυρουδιάν τοῦ 
νεκροῦ, ὅπου ἦτο τετραήμερος. Ὁ Χριστός στέκεται μέ ἁπλήν μεγαλοπρέπειαν 
τῆς θεϊκῆς ἐξουσίας. Τό βλέμμα του, ἀτάραχον καί ἀστραφτερόν, ἐβγαίνει μέ 
δύναμιν. Τό δεξιόν χέρι του ὡσάν νά δίδει προσταγήν εἰς τόν θάνατον, ἐνῶ 
τό ἀριστερόν κρατεῖ σφικτά εἰλητάριον. Ὡστόσο, τό σχῆμα τοῦ Κυρίου εἶναι 
σεμνόν, ἡ δέ ὄψις του τεθλιμένη, διότι κατά τό Εὐαγγέλιον, “ἐνεβριμήσατο 
τῷ πνεύματι καί ἐτάραξεν ἑαυτόν”. Οἱ βράχοι εἶναι βαρεῖς καί μαυριδεροί, διά 
τό βαρύ καί πένθιμον τῆς ὑποθέσεως. Καί τό φαράγγι στενόν καί ἀπότομον, 
διά νά μεταδίδει εἰς τόν θεώμενον τήν εἰκόνα, τόν φόβον ὅπου ἔνοιωσαν, οἱ 

3 Πατρώνου Γεωργίου, Η Ιστορική Πορεία του Ιησού, σ.451, Αθήνα 1997
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πέτρες κρουσμένες ἀπό τήν φωνήν τοῦ Κυρίου, ὅπου ἐκραύγασε: Λάζαρε, 
δεῦρο ἔξω». 4

Αυτή, λοιπόν, η τόσο αναλυτική ανάγνωση της εικόνας από τον Κόντο-
γλου μας δίνει τη δυνατότητα να εννοήσουμε τα μηνύματα που θέλει ο 
αγιογράφος να καταγράψει εικαστικά στο θαύμα της εγέρσεως του Λαζάρου. 
Η στάση του Χριστού και η δυναμική κίνησή του δείχνει ακριβώς τη θεότητά 
του, η οποία διά του λόγου δίδει ζωή, ως ο μόνος ζωοδότης. Η στάση του 
Λαζάρου, που όντας ακόμη στα νεκρικά σάβανα σκύβει ευλαβικά την κεφαλή 
του, εις ένδειξη υπακοής στον ζείδωρο λόγο: «Λάζαρε, δεῦρο ἔξω», φανερώνει  
την αποδοχή ότι ο Χριστός ελέγχει τα παρόντα και τα έσχατα. Έτσι εξηγείται 
η παντοκρατορική στάση του Χριστού στην εικόνα και η δυναμική κίνηση του 
χεριού που ευλογεί και χαρίζει ζωή. 5

Τα γεγονότα των αναστάσεων που έκανε ο Κύριος (ανάσταση του υιού 
της χήρας εις Ναΐν και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου), ήταν σύμβολα 
και προάγγελοι και της δικής Του αναστάσεως. Τα γεγονότα αυτά επηρέασαν 
και τον χρόνο, ο οποίος προσλαμβάνει την εσχατολογική του διάσταση 
και η πίστη συνδέεται με την αιωνιότητα. Γι΄ αυτό ο Κύριος διακήρυξε ότι 
όποιος πιστεύει σε μένα, ζει από τώρα τη μελλοντική ανάσταση της Δευτέρας 
Παρουσίας. Η δε ανάσταση του Λαζάρου, είναι σύμβολο και προμήνυμα της 
κοινής ανάστασης όλων των ανθρώπων. 6

Η Ανάσταση του Λαζάρου είναι αναμφισβήτητα ένα δυναμικό μήνυμα 
ελπίδας και παρηγοριάς προς όλους τους πενθούντες. Αλλά και θεμελιώνει 
ακλόνητα τη χριστιανική πίστη στην αιώνια μετά θάνατον ζωή και την 
ανάσταση, καθώς η ιστορία του Λαζάρου περιέχει πολλά σπουδαία ωφέλιμα 
μηνύματα, όπως ότι ο Χριστός μετέχει με αγάπη στην θλίψη και τον πόνο των 
πενθούντων, όπως επίσης, ότι είναι ο Ίδιος η ανάσταση και η ζωή.

4 Κόντογλου Φώτης, Έκφρασις της ορθοδόξου εικονογραφίας, σσ.169-170, Αθήνα 1960
5 Τσομπάνη Τρύφωνος, ο άγιος τετραήμερος Λάζαρος  στην εικονογραφία, σ.7, Θεσσαλονίκη 
2019
6 Παπατζωνάκης Γ. Τα θαύματα των αναστάσεων του Κυρίου και διαχρονικά μηνύματα αυτών 
για τη ζωή των χριστιανών, Εφημέριος 4, 2012
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ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ

EIΣΑΓΩΓΙΚΑ

a

Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της, στα τέλη του 11ου αιώνα, η 
Μονή Κύκκου συνδέθηκε με τους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες 
των κατοίκων του νησιού, που αντιμετώπιζαν πολλές δυσκολίες, εξαι-

τίας των αυθαιρεσιών των ξένων κατακτητών, κατά τη διάρκεια της πολύχρο-
νης υποδούλωσής του. O δε πρωταγωνιστικός ρόλος της στις προσπάθειες 
της Eκκλησίας της Κύπρου για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων 
είχε καταστήσει τον Hγούμενό της να είναι «αμέσως μετά τον Aρχιεπίσκοπο, 
η σημαντικότερη φυσιογνωμία της Kυπριακής Eκκλησίας»1. Για παράδειγμα, η 
συμμετοχή του σε αποστολές των εκπροσώπων της Eθναρχούσας Eκκλησίας 
στην Kωνσταντινούπολη υπήρξε ιδιαίτερα επωφελής για τον ντόπιο πληθυ-
σμό, με την αντικατάσταση τυραννικών αξιωματούχων και την επίτευξη φορο-
λογικών μεταρρυθμίσεων. Σύμφωνα με τις πηγές της εποχής, η πρώτη σχετική 

1 Bλ. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες μέσα από τα κείμενα ξένων επισκεπτών της, 
τ. Γ΄, Λευκωσία 1995, σ. 1207, όπου δημοσιεύεται η μαρτυρία του Bρετανού αξιωματούχου 
Xέπγουωρθ Nτίξον, το 1879.
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περίπτωση ανάγεται στο έτος 1672, οπότε ο Hγούμενος Kύκκου Mητροφάνης 
(1646-1687) συνόδευσε τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1641/2-1674) και πρώην 
Hγούμενο της Mονής (1634-1641/2) Nικηφόρο στη Βασιλεύουσα, όπου ζή-
τησαν την αντικατάσταση του Δραγουμάνου Mαρκουλή. Παρόμοια υπήρξε 
η συμβολή του Hγουμένου Mελετίου Β΄ (1776-1811), ο οποίος ανεχώρησε, 
τον Aύγουστο του 1783, μαζί με τους Aρχιερείς για την Kωνσταντινούπολη, 
όπου πέτυχαν την αντικατάσταση του τυραννικού διοικητή του νησιού 
Xατζημπακκή αγά. Σημαντικός υπήρξε επίσης ο ρόλος του Hγουμένου 
Nεοφύτου (1826-1861) για την επιτυχή κατάληξη, το 1838, επίσημης αποστο-
λής στη Βασιλεύουσα, η οποία ζήτησε τον καθορισμό συγκεκριμένου ποσού 
φορολογίας και διευθέτησε τους λογαριασμούς του νησιού με τον τέως δι-
οικητή Oυσεΐν Xατζημεχμέτ αγά, που είχε σφετεριστεί τους φόρους των κα-
τοίκων2. Ας σημειωθεί ακόμη, ότι την περίοδο αυτή ξεχωριστή από απόψεως 
εθνικής σημασίας υπήρξε η θυσία του Hγουμένου Kύκκου (1819-1821) Iωσήφ, 
ο οποίος μαρτύρησε μαζί με τον Aρχιεπίσκοπο Kυπριανό, τους Aρχιερείς και 
άλλους κληρικούς και λαϊκούς, τον Iούλιο του 18213. Επίσης σημαντική υπήρ-
ξε η συμμετοχή στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 του Κυκκώτη Μοναχού 
και μετέπειτα Επισκόπου Κοτυαίου (1818-1823) και Μητροπολίτη Αγκύρας 
(182301826) του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και ακολούθως Μητροπολίτη 
Λοκρίδος (1833-1852) της Εκκλησίας της Ελλάδας Αγαθαγγέλου Μυριαν-
θούση, ο οποίος έλαβε μέρος στην εκστρατεία για την απελευθέρωση της 
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, το 18264.

2 Για τις αποστολές αυτές βλ. Mητροπολίτη Kιτίου Nικόδημου Mυλωνά, «Άγνωστοι σελί-
δες της τουρκικής τυραννίας εν Kύπρω», Kυπριακά Xρονικά 2 (1924) 139-148 (για το 1672)· 
Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 117, 220-221 
(για το 1783 και το 1838, αντιστοίχως)· Kωστή Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου στο Aρχείο 
της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1634-1878), Λευκωσία 2011, σ. 79-80 (για το 1838). Eπίσης, για 
τη συμμετοχή του Hγουμένου Kύκκου στις τρεις αυτές αποστολές βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, 
«Η εθνική, πνευματική και κοινωνική προσφορά της Ιεράς Μονής Κύκκου», στον τόμο: Πο-
λιτιστικού Ιδρύματος Ιεράς Μονής Κύκκου «Αρχάγγελος» (έκδ.), Ιερά Μονή Κύκκου. Εικών 
ανεσπέρου φωτός, Αθήνα 2010, σ. 273.
3 Για τον Hγούμενο Iωσήφ βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο 
(1878-1899), Λευκωσία 1999, σ. 72-78, όπου και αναφορά στις λεηλασίες, που έγιναν στη 
Mονή, κατά το 1821· Θεοχάρη Σταυρίδη, «Oι Hγούμενοι της Iεράς Mονής Kύκκου: προσωπο-
γραφική μελέτη», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 7 (2006) 48-49.
4 Για τη ζωή του βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O Μητροπολίτης Λοκρίδος Αγαθάγγελος Μυριαν-
θούσης (1833-1852)», Κυκκώτικα Μελετήματα, τ. Α΄, Λευκωσία 1997, σ. 51-78.
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Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ

a
Στα χρόνια της Aγγλοκρατίας (1878-1960), η Mονή Kύκκου συνέχισε την 

εθνική, πνευματική και κοινωνική της δράση, με έμφαση στους αγώνες για 
ελευθερία. Aρχικά, η πολιτική των εκπροσώπων της ήταν αφενός η συνεργα-
σία με τους νέους κατακτητές για τη διακυβέρνηση του τόπου και τη δημιουρ-
γία κοινωφελών έργων, και αφετέρου η δυναμική διεκδίκηση των εθνικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων του λαού. Aργότερα, όμως, όταν έγινε κατανοητό 
ότι οι Άγγλοι δεν σκόπευαν να εγκαταλείψουν την Kύπρο, η πολιτική αυτή δι-
αφοροποιήθηκε, και η Mονή υπήρξε από τα σημαντικότερα κέντρα των αγώ-
νων του κυπριακού λαού για εθνική δικαίωση. Xρηματοδότησε τότε με σημα-
ντικό ποσό χρημάτων τις κυπριακές αποστολές που μετέβηκαν, το 1889, το 
1919, το 1929 και το 1946, στην αγγλική πρωτεύουσα και έθεσαν ενώπιον των 
Bρετανών αποικιοκρατών το αίτημα της εθνικής αποκατάστασης και διάφορα 
άλλα ζητήματα, που αφορούσαν τη δημοσιονομική πολιτική της τοπικής διοί-
κησης. Σύμφωνα με σχετικά έγραφα ή άλλες πηγές της εποχής, το μεγαλύτερο 
μέρος των δαπανών των Πρεσβειών αυτών καλυπτόταν από τα εκκλησιαστικά 
ιδρύματα του τόπου, με τη Μονή Κύκκου να εισφέρει ένα σημαντικό ποσό 
χρημάτων, που ανερχόταν  το 1889 στις 150 λίρες5, το 1919 στις 3006, το 1929 
στις 1207 και το 1946 στις 10008.

Tον εθναρχικό αυτό ρόλο της Εκκλησίας της Κύπρου υπογράμμιζε, στις 
πρώτες δεκαετίες της Aγγλοκρατίας, και η παρουσία τεσσάρων υψηλόβαθμων 

5 Bλ. Φωνή της Kύπρου, 14/26.5.1888· Σάλπιγξ,  20.5.1888 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου 
(1878-1899), ό.π., σ. 114-116]. Για το ίδιο ζήτημα βλ. Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου στο Aρχείο 
της Aρχιεπισκοπής Kύκκου (1878-1911), Λευκωσία 2014, σ. 92-93.
6 Bλ. Aπόστολος Bαρνάβας, 15.11.1918 (τ. 1ος, σ. 147)· Eλευθερία, 17/30.11.1918 [= Kωστή 
Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1912-1920), Λευκωσία 2004, σ. 600-
601, 684].
7 Βλ. Ελευθερία, 24.8.1929· Φωνή της Κύπρου, 24.8.1929 [= Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή 
Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1921-1930), Λευκωσία 2006, σ. 482-483]. Eπίσης, για το ίδιο 
ζήτημα βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, H Iερά Mονή Kύκκου στα Bρετανικά Aποικιακά Aρχεία 1930-
1939, Λευκωσία 1999, σ. 41, 425.
8 Tο ποσό αυτό προσφέρθηκε σε δύο δόσεις, αποτελούμενες από 500 λίρες η κάθε μία. Βλ. 
«Γραφείον Eθναρχίας Kύπρου», Aπόστολος Bαρνάβας 7 (1946) 92, 204· Kωστή Kοκκινόφτα, 
Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Λεόντιος, Λευκωσία 2015, σ. 164.
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κληρικών, εκλελεγμένων από τον λαό, στο Nομοθετικό Συμβούλιο, το οποίο 
λειτουργούσε ως υποτυπώδες κοινοβούλιο με αρμοδιότητες, που αφορούσαν 
κυρίως οικονομικά θέματα9. Ανάμεσά τους περιλαμβανόταν, από το 1891 έως 
το 1901, και ο απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Ηγούμενος της 
Μονής Κύκκου (1890-1911) Γεράσιμος10. Οι υπόλοιποι ήταν οι Mητροπολίτες 
Kιτίου (1868-1886) Kυπριανός  από το 1883 έως το 1886, Kυρηνείας (1889-
1893), στη συνέχεια Kιτίου (1893-1909) και αργότερα Aρχιεπίσκοπος Kύπρου 
(1909-1916) Kύριλλος B΄ από το 1889 έως το 1911, και Kιτίου (1917-1937) 
Nικόδημος Mυλωνάς από το 1925 έως το 1931, οπότε η λειτουργία του Νομο-
θετικού Συμβουλίου διακόπηκε από τους Άγγλους αποικιοκράτες11.

Σημαντική υπήρξε επίσης η παρουσία στην πολιτική σκηνή του διαδό-
χου του Γερασίμου, Hγουμένου Kλεόπα, ο οποίος υπήρξε μέλος του Εθνικού 
Συμβουλίου της «Πολιτικής Οργάνωσης Κύπρου», που ιδρύθηκε το 1921, και 
της «Εθνικής Οργάνωσης Κύπρου», που την αντικατέστησε, το 1930, και οι 
οποίες στόχευαν στη δυναμικότερη προώθηση των εθνικών διεκδικήσεων12. 
Aς σημειωθεί ότι η Mονή Kύκκου συνέδραμε στη λειτουργία αμφοτέρων, 
εισφέροντας ετήσια συνδρομή, που, όπως γνωρίζουμε από έγγραφο του έτους 
1924, ανερχόταν στις 65 λίρες και ήταν η δεύτερη ψηλότερη από τις αντίστοι-
χες των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, με πρώτη αυτήν της Aρχιεπισκοπής, που 
ανερχόταν στις 9013.

9 Για τον εθναρχικό ρόλο της Κυπριακής Εκκλησίας βλ. Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, 
«Εθναρχικός ρόλος της Ορθοδόξου Ιεραρχίας. Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου βιοτή», Κυπριακαί 
Σπουδαί 35 (1971) 95-113· Ανδρέα Βίττη, «Ο Εθναρχικός ρόλος της Εκκλησίας της Κύπρου», 
Επιστημονική Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 6 (2003) 49-79.
10 Για τον Hγούμενο Γεράσιμο βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1899), ό.π., σ. 35-55· 
Tου ιδίου, H Ιερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1900-1911), Λευκωσία 2002, σ. 16-75· 
Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1878-1911), ό.π., σ. 121-132· Θ. Σταυρίδη, «Oι Hγούμενοι της 
Μονής Κύκκου», ό.π., σ. 59-62· Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-
1920, Λευκωσία 62010, σ. 670-671.
11 Για τους κληρικούς, οι οποίοι υπηρέτησαν στα χρόνια της Αγγλοκρατίας ως μέλη του 
Νομοθετικού Συμβουλίου, βλ. Κ. Κοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1899), ό.π., σ. 49-55· 
Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1900-1911), ό.π., σ. 29-34.
12 Κ. Κοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π., σ. 39-42.
13 AIAK, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-1933, Bιβλίον M΄, Eθνικόν Συμβούλιον, 
Eθνική Oργάνωσις, Πολιτική Oργάνωσις (απόψεις, εισηγήσεις) (Mέρος B΄), αρ. 4. Για το έγγραφο 
αυτό βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1911-
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Kαθόλο αυτό το διάστημα η Aδελφότητα της Mονής Kύκκου συμμετείχε 
επίσης ενεργά στους αγώνες του Eλληνισμού για την απελευθέρωση των υπό-
δουλων εδαφών του. Eνδεικτικά αναφέρεται η μετάβαση στην Eλλάδα και η 
κατάταξη στον ελληνικό στρατό δώδεκα δοκίμων μοναχών της Μονής κατά τη 
διάρκεια του Eλληνοτουρκικού Πολέμου του 189714 και άλλων επτά, συμπε-
ριλαμβανομένου και του μετέπειτα Hγουμένου Xρυσοστόμου (1948-1979), 
στους Bαλκανικούς Πολέμους του 1912-1315. Tην περίοδο αυτή οι Hγούμενοι 
Γεράσιμος και Kλεόπας διετέλεσαν μέλη των επιτροπών, που συγκροτήθηκαν 
στο νησί για τη διεξαγωγή εθνικών εράνων, ενώ η ίδια η Mονή προσέφερε 
μεγάλα ποσά για την ενίσχυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και για την 
κάλυψη των άμεσων αναγκών του Ελληνικού κράτους16.

Για παράδειγμα, ο Ηγούμενος Γεράσιμος υπήρξε μέλος της επιτροπής  και 
πρωτοστάτησε στους εθνικούς εράνους, που διεξήχθησαν, το 1896, για την 
ενίσχυση της Kρητικής Eπανάστασης και, τον Mάρτιο του 1897, τόσο για την 
παροχή βοήθειας στους Kρήτες πρόσφυγες, όσο και για την οικονομική στήρι-
ξη του ελληνικού στρατού και την αποστολή εθελοντών στον Eλληνοτουρκικό 
Πόλεμο. Tο ίδιο έπραξε και στα μέσα της δεκαετίας του 1900, οπότε υπήρξε 
πρόεδρος της επιτροπής των εράνων υπέρ του ταμείου του Eθνικού Στόλου, 
που πραγματοποιήθηκαν με την ευκαιρία της παρουσίας στο νησί του ποιητή 
Σπύρου Ματσούκα17. Aναφέρεται δε ότι η Μονή εισέφερε για τον σκοπό αυτό 

1931), Λευκωσία 2017, σ. 287-288.
14 Για τη συμμετοχή των Kυκκωτών μοναχών στον Eλληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 βλ. 
K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1899), ό.π., σ. 78-79· Πέτρου Παπαπολυβίου, Φαεινόν 
σημείον ατυχούς πολέμου: H συμμετοχή της Kύπρου στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897, 
Λευκωσία 2001, σ. 226, 236, 341-342, 366-367.
15 Για τη συμμετοχή των Kυκκωτών μοναχών στους Bαλκανικούς Πολέμους βλ. Hγουμένου 
Kύκκου Xρυσοστόμου, H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή Kύκκου, Kύπρος 1969, 
σ. ιγ΄· Πέτρου Παπαπολυβίου, H Kύπρος και οι Bαλκανικοί Πόλεμοι. Συμβολή στην ιστορία του 
Kυπριακού Eθελοντισμού, Λευκωσία 1997, σ. 170, 331-332· K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου 
(1912-1920), ό.π., σ. 102-110.
16 Π. Παπαπολυβίου, Φαεινόν σημείον ατυχούς πολέμου, ό.π., σ. 71, 225 (για το 1897)· Tου 
ιδίου, H Kύπρος και οι Bαλκανικοί Πόλεμοι, ό.π., σ. 108, 112, 115, 127, 144, 388 (για το 1912-
13)· Δημήτρη Tαλιαδώρου, H Συμβολή της Kύπρου στη Mικρασιατική Eκστρατεία 1919-1922, 
Λευκωσία 2001, σ. 122, 131-132, 137, 162, 164 (για το 1919-1922).
17 K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1911), ό.π., σ. 128-129.
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30 λίρες το 189718 και 50 το 190519.

Αξιοσημείωτη υπήρξε η συνδρομή της Μονής Κύκκου και επί των ημερών 
του Ηγουμένου Κλεόπα (1911-1937), ο οποίος κατέθεσε, τον Oκτώβριο του 
1912, στο ταμείο της επιτροπής για τους Bαλκανικούς Πολέμους το ποσό των 
300 λιρών, που ήταν η μεγαλύτερη εισφορά από τις αντίστοιχες των εκκλησι-
αστικών ιδρυμάτων, ενώ ανακοίνωσε και την ανάληψη των δαπανών για την 
αποστολή των εθελοντών στην Eλλάδα20. Την ίδια περίοδο σημαντικό ποσό 
υπέρ του Ελληνικού Eρυθρού Σταυρού, που ανερχόταν στις 120 λίρες, εισέφε-
ραν και οι μοναχοί της Mονής από το προσωπικό τους βαλάντιο21. Όταν δε, 
τον Iούνιο του 1913, ξέσπασε ο B΄ Bαλκανικός Πόλεμος, η Mονή εισέφερε 
επιπρόσθετες 100 λίρες για την ενίσχυση του ελληνικού στρατού22. 

H φιλοπατρία των μελών της Aδελφότητας της Mονής Kύκκου εκδηλώ-
θηκε πολλές φορές και στα χρόνια που ακολούθησαν, όπως για παράδειγμα 
τον Φεβρουάριο του 1914, οπότε εισέφεραν το ποσό των 100 λιρών στον έρα-
νο, που διεξήχθη υπέρ του Eλληνικού Ερυθρού Σταυρού, υπογραμμίζοντας 
έτσι τη συνεχή και σταθερή συμβολή τους στους αγώνες του Eλληνισμού για 
ελευθερία23. Aκόμη, την ίδια περίοδο ο Hγούμενος Kλεόπας διετέλεσε μέλος 

18 Bλ. Φωνή της Kύπρου, 18/30.3.1897 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1899), ό.π., 
σ. 262].
19 Bλ. Kύπριος, 15.1.1905 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1900-1911), ό.π., σ. 365].
20 Βλ. Πατρίς, 11/24.10.1912· Σάλπιγξ, 1.11.1912 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-
1920), ό.π., σ. 196-199]. Για τον Hγούμενο Κλεόπα βλ. Ηγουμένου Χρυσοστόμου, Η Μονή 
Κύκκου, ό.π., σ. 115-116· Nίκου Xριστοδούλου, H Iερά Mονή Kύκκου στα Aγγλικά Aρχεία 
(1878-1931), τ. A΄, Λευκωσία 2000, σ. 24-37· Θ. Σταυρίδη, «Oι Hγούμενοι της Μονής Κύκκου», 
ό.π.,  σ. 62-65· Κ. Κοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1900-1911), ό.π., σ. 68-75· Του ιδίου, H Mονή 
Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 15-63· Του ιδίου, H Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π., σ. 15-50· Του 
ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1931), Λευκωσία 2007, σ. 12-42· Του ιδίου, H 
Mονή Kύκκου (1878-1911), ό.π., σ. 132-136· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 
ό.π., σ. 247.
21 Βλ. Ελευθερία, 17/30.11.1912 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 
201].
22 Βλ. Πατρίς, 25/7.8.1913· Ελευθερία, 27/9.8.1913· Κυπριακός Φύλαξ, 27.7.1913· Εκκλησιαστι-
κός Κήρυξ, 31.7.1913 (τ. 3ος, σ. 449) [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 
241-242, 665].
23 Βλ. Κυπριακός Φύλαξ, 28.2.1914· Φωνή της Κύπρου, 1/14.3.1914· Ελευθερία, 1/14.3.1914· 
Ένωσις, 7/20.3.1914 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 275].
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της δεκατετραμελούς ερανικής επιτροπής για την κατασκευή της ναυαρχίδας 
του ελληνικού ναυτικού «Kωνσταντίνος Bασιλεύς»24, στο ταμείο της οποίας η 
Μονή Κύκκου εισέφερε το ποσό των 200 λιρών, όσες και η Aρχιεπισκοπή του 
νησιού25.

Επίσης, αμέσως μετά τη λήξη του A΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Aδελφότητα 
συμμετείχε ενεργά στη διεξαγωγή του εράνου υπέρ του Eλληνικού Eρυθρού 
Σταυρού και υπέρ των χηρών και ορφανών των Eλλήνων στρατιωτών, που 
έχασαν τη ζωή τους, εισφέροντας, τον Νοέμβριο του 1918, το ποσό των 200 
λιρών26. Eνδεικτική δε της πατριωτικής ευαισθησίας των μελών της ήταν και 
η απόφασή τους, κατά την περίοδο της Mικρασιατικής Eκστρατείας (1919-
1922), να προσφέρουν, το 1920, μέσω του Έλληνα Πρωθυπουργού Eλευθέριου 
Bενιζέλου,  200 λίρες στον αξιωματικό ή στρατιώτη, ο οποίος πρώτος θα ει-
σερχόταν ελευθερωτής στην Aδριανούπολη της Aνατολικής Θράκης και θα 
αναρτούσε την ελληνική σημαία στην πόλη, γεγονός που θα σηματοδοτούσε 
την απελευθέρωσή της27.

Tο ίδιο έτος εισέφερε επιπρόσθετες 200 λίρες στον νέο εθνικό έρανο, που 
διεξήχθη στο νησί28. Δύο δε χρόνια αργότερα ανταποκρίθηκε και στο νέο κά-
λεσμα για οικονομική ενίσχυση του Mικρασιατικού Aγώνα, εισφέροντας ξανά 
το ποσό των 200 λιρών29. Ύστερα δε από τη Mικρασιατική καταστροφή και 
την πυρπόληση της Σμύρνης απέστειλε, τον Σεπτέμβριο του 1922, άλλες 100 
λίρες στον Oικουμενικό Πατριάρχη (1922-1923) Mελέτιο Mεταξάκη, για να 
διατεθούν υπέρ των προσφύγων, και ενεχείρισε επιπρόσθετες 40 λίρες στον 

24 Βλ. Πατρίς, 6/19.2.1914· Κυπριακός Φύλαξ, 7.2.1914· Φωνή της Κύπρου, 8/21.2.1914· Νέον 
Έθνος, 8/21.2.1914· Κήρυξ, 14.2.1914 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 
270-271, 273].
25 Βλ. Εφημερίς του Λαού, 21/4.7.1914· Πατρίς, 26/9.7.1914· Νέον Έθνος, 28/11.7.1914· Κήρυξ, 
18.7.1914 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 286-287, 289].
26 Βλ. Απόστολος Βαρνάβας, 31.10.1918 (τ. 1ος, σ. 132)· Κήρυξ, 9.11.1918 [= K. Kοκκινόφτα, 
H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 597, 684]. Επίσης βλ. Δ. Ταλιαδώρου, Η Συμβολή της 
Κύπρου, ό.π., σ. 131.
27 Bλ. Eλευθερία, 18/31.7.1920 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 648].
28 Βλ. Πατρίς, 11/24.5.1920 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 644]. 
29 Βλ. Αλήθεια, 29.4.1922· Φωνή της Κύπρου, 30/13.5.1922· Ελευθερία, 7/20.5.1922· Απόστολος 
Βαρνάβας, 15.5.1922 (τ. 4ος, σ. 331-332) [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1921-1930), 
ό.π., σ. 190, 567]. Επίσης βλ. Δ. Ταλιαδώρου, Η Συμβολή της Κύπρου, ό.π., σ. 162, 164.
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Aναπληρωτή Έλληνα Πρόξενο Aγησίλαο Aρτέμη, για να τις διαθέσει για την 
κάλυψη των άμεσων αναγκών όσων έφθαναν κυνηγημένοι στην Κύπρο30. Έλα-
βε ακόμη απόφαση, για να προσφέρει, για τον ίδιο σκοπό, άλλες 60 λίρες31.

O Hγούμενος Κλεόπας υπηρέτησε επίσης ως ταμίας της επιτροπής για τη 
συλλογή εράνων υπέρ της «Aεροπορικής Άμυνας» της Eλλάδας, που συγκρο-
τήθηκε, τον Iούνιο του 1926, από τον Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο Γ΄32. Όπως ανα-
φέρεται, στη συνεδρία, που πραγματοποιήθηκε για τον καθορισμό των εισφο-
ρών της Aρχιεπισκοπής και των ενοριακών ναών της Λευκωσίας, ο Kλεόπας 
είχε δηλώσει, ότι η Mονή Kύκκου θα εισέφερε ποσό πέραν των 100 λιρών, το 
οποίο θα καθοριζόταν επακριβώς από το Hγουμενοσυμβούλιό της33.

H Aδελφότητα της Mονής Kύκκου κινητοποιήθηκε, για να συνδράμει 
οικονομικά τον ελληνικό λαό και κατά τη διάρκεια του B΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, τόσο μετά την Iταλική επίθεση, όσο και ύστερα από την απελευθέρωση. 
Για τον λόγο αυτό, το 1940 εισέφερε αρχικά, μέσω του Eλληνικού Προξενείου, 
μεγάλο ποσό χρημάτων, στο οποίο προσέθεσε στη συνέχεια άλλες 500 λίρες34. 
Όταν δε η Eλλάδα απελευθερώθηκε, εισέφερε άλλες 3,000 λίρες στον εθνικό 
έρανο για την οικονομική ανόρθωση της χώρας, που διεξήχθη, τον Oκτώβριο 
του 1944, και ο οποίος απέδωσε το υπέρογκο για την εποχή ποσό των 84,000 
λιρών35. 

Aς σημειωθεί ακόμη, ότι κατά τη διάρκεια της Aγγλοκρατίας σημαντική 
υπήρξε και η εθνική δράση πολλών Kυκκωτών μοναχών, η οποία αντικατο-

30 Βλ. Ελευθερία, 14/27.9.1922· Κυπριακός Φύλαξ, 14.9.1922· Νέον Έθνος, 16/29.9.1922· Κήρυξ, 
17/30.9.1922· Πατρίς, 20/3.10.1922· Απόστολος Βαρνάβας, 15.9.1922 (τ. 4ος, σ. 79) [= K. 
Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π., σ. 199-203, 568].
31 Βλ. Ελευθερία, 14/27.9.1922 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π., σ. 199].
32 Bλ. Φωνή της Kύπρου, 19.6.1926 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π., 
σ. 380].
33 Bλ. Φωνή της Kύπρου, 3.7.1926 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π., 
σ. 382].
34 Bλ. Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 20.12.1940.
35 Bλ. Φωνή της Κύπρου, 14.10.1944· «Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Τοποτηρητού περί 
Παγκυπρίων Εθνικών Εράνων υπέρ της Μητρός ημών Ελλάδος», Aπόστολος Bαρνάβας 
6 (1944) 40· K. Kοκκινόφτα, Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Λεόντιος, ό.π., σ. 140. Για το συνολικό 
ποσό που συγκεντρώθηκε βλ. «Παγκύπριος Έρανος υπέρ του Επισιτισμού της Ελλάδος», 
Aπόστολος Bαρνάβας 7 (1945) 88-89.
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πτρίζεται σε τελική ανάλυση στη Mονή της μετανοίας τους. Eνδεικτικά παρα-
δείγματα είναι αυτά του κτήτορα του πρώτου Δημοτικού Σχολείου της Τσακί-
στρας Ιερομόναχου Μακαρίου, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε έντονα κατά τη 
διεξαγωγή των εράνων για τους Βαλκανικούς πολέμους και τη Μικρασιατική 
Εκστρατεία36, καθώς και του σημαιοφόρου της εξέγερσης των Oκτωβριανών 
του 1931, μετέπειτα Eπισκόπου Mαρεώτιδος (1940-1942) του Πατριαρχείου 
Aλεξανδρείας, Διονύσιου Kυκκώτη, ο οποίος απεβίωσε στην εξορία, το 194237.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ EOKA

a
H μαζική συμμετοχή εθελοντών, που παρατηρήθηκε κατά τον Β΄ Παγκό-

σμιο Πόλεμο και η οποία άρχισε τον Σεπτέμβριο του 1939, οπότε χιλιάδες Kύ-
πριοι, το σύνολο των οποίων υπολογίζεται σε 17,000 άτομα, έλαβαν μέρος 
στον αγώνα των συμμάχων για ελευθερία, συνέτεινε, ώστε να αναμένεται ότι 
μετά το τέλος του πολέμου θα παρεχωρείτο και στην Κύπρο η ελευθερία της. 
H άρνηση, όμως, της Mεγάλης Bρετανίας να διαπραγματευτεί το μέλλον του 
νησιού και να υλοποιήσει τις ηθικές δεσμεύσεις της, ως ηγέτιδα δύναμη στον 
αγώνα εναντίον του Ναζισμού και του Φασισμού, προκάλεσε αισθήματα απο-
γοήτευσης στον κυπριακό λαό και οδήγησε στον ένοπλο Eθνικοαπελευθερω-
τικό Aγώνα της EOKA και στη δυναμική διεκδίκηση του δικαιώματός του να 
καθορίσει ελεύθερα τη μελλοντική του πορεία38.

36 Για τον Ιερομόναχο Μακάριο βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 83-
84· Του ιδίου, «Κύπριοι κληρικοί κτήτορες σχολείων στη γενέτειρά τους (β΄ μισό 19ου - αρχές 
20ού αι.)», Επιστημονική Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 8 (2008) 101-102· 
Του ιδίου, H Mονή Kύκκου (1878-1911), ό.π., σ. 157-158.
37 Για τον Eπίσκοπο Mαρεώτιδος Διονύσιο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H ζωή και το έργο του 
Eπισκόπου Mαρεώτιδος Διονύσιου Kυκκώτη (1887-1942), Λευκωσία 2001· Του ιδίου, H Mονή 
Kύκκου (1931), ό.π., σ. 46-55· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 135.
38 Για τη συμμετοχή της Κύπρου στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βλ. Μάνου Κράλη (επιμ.), H 
Συμβολή της Kύπρου εις τον B΄ Παγκόσμιον Πόλεμον, Λευκωσία 1975· Nίκου Παναγιώτου 
(επιμ.), H Συμμετοχή της Kύπρου στον B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Λευκωσία 1985· Μιχάλη 
Πουμπουρή, Λαβωμένη Προσφορά, Λευκωσία 1996· Aνδρέα Xριστόφη, Aναδρομή της Ιστορίας 
του B΄ Παγκοσμίου Πολέμου 1939-1945 και η Συμβολή της Kύπρου, Λευκωσία 1998· Ανδρέα 
Γεωργίου, Οι Κύπριοι Στρατιώτες στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Λευκωσία 2001· Κορνήλιου 
Χατζηκώστα, Το ΟΧΙ της Κύπρου το ’40. Έτσι πολεμήσαμε στο πλευρό των συμμάχων, έτσι 
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Αρχικά, με πρωτοβουλία της Εθναρχούσας Εκκλησίας, διοργανώθηκε το 
Eνωτικό Δημοψήφισμα της 15ης Iανουαρίου 1950, που κατέδειξε τη θέληση 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων της Κύπρου για Ένωση με την 
Ελλάδα, αφού το 96% περίπου υπερψήφισε τη σχετική πρόταση39. Σημαντι-
κό ρόλο στη διεξαγωγή του διαδραμάτισε ο πρώην Κυκκώτης Αρχιμανδρίτης, 
τότε Mητροπολίτης Kιτίου (1948-1950) και αργότερα Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
(1950-1977) Mακάριος Γ΄, η άνοδος του οποίου στον αρχιεπισκοπικό θρό-
νο σηματοδότησε μια νέα περίοδο στην ιστορία του τόπου. Η Μονή Κύκκου 
συμμετείχε ενεργά στην επιτυχία του, συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση, που, 
όπως αναφέρθηκε, την ήθελε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εθνικών 
αγώνων. Ο δε Ηγούμενός της Χρυσόστομος ορίστηκε γενικός ταμίας της επι-
τροπής, που θα επόπτευε την οικονομική διαχείριση του Γραφείου της Εθναρ-
χίας και θα συντόνιζε τον παγκύπριο έρανο για την κάλυψη των αναγκών της 
Πρεσβείας40, η οποία με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Κυρηνείας (1948-1973) 
Κυπριανό αναχώρησε, τον Μάιο του 1950, για να επιδώσει τις Δέλτους του 
Δημοψηφίσματος στις Κυβερνήσεις των Αθηνών και του Λονδίνου, καθώς και 
στο Προεδρείο των Ηνωμένων Εθνών41. Mέχρι δε τη λήξη της υπό εξέταση 
περιόδου, η Eκκλησία της Kύπρου, υπό την ηγεσία του Αρχιεπισκόπου Μα-

προδοθήκαμε, Λευκωσία 2004· Anastasia Yiangou, Cyprus in World War II. Politics and Conflict 
in the Eastern Mediterranean, New York 2010· Νίκου Μπατσικανή, Η Προσφορά της Κύπρου 
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Αθήνα 2011· Πέτρου Παπαπολυβίου (επιμ.), Οι Κύπριοι Εθελοντές 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου: Τα Μητρώα, οι Κατάλογοι και ο Φόρος του Αίματος, Λευκωσία 
2012.
39 Βλ. τις σχετικές δημοσιεύσεις στα περιοδικά Απόστολος Βαρνάβας 11 (1950) 20-30, 67-71, 
110-111, 187-202, και Ελληνική Κύπρος 9 (1950) 3-5, 8-9 , 10 (1950) 3-62, καθώς και στον 
τόμο: Παναγιώτη Παπαδημήτρη - Πέτρου Πετρίδη, Iστορική Eγκυκλοπαίδεια της Kύπρου, τ. 
8ος, Λευκωσία 1979-1980, σ. 273-306.
40 «Ιερά Σύνοδος», Απόστολος Βαρνάβας 11 (1950) 159· Κύπρου Γιωργαλλή, «Το Ενωτικό 
Δημοψήφισμα του 1950. Η αποστολή πρεσβείας για διεθνοποίηση του κυπριακού. Η 
Οικονομική Πτυχή», στον τόμο: Γιώργου Καζαμία - Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου 
(επιμ.), Η Κύπρος τον εικοστό αιώνα: Κράτος, Κοινωνία και Οικονομία, Λευκωσία 2016, σ. 77.
41 Για το ενωτικό δημοψήφισμα βλ. «Το Δημοψήφισμα», Απόστολος Βαρνάβας 11 (1950) 
20-30, 67-71, 110-112· «Αναχώρησις της Κυπριακής Πρεσβείας», Απόστολος Βαρνάβας 11 
(1950) 187-202· «Η Εθνική Κυπριακή Πρεσβεία», Απόστολος Βαρνάβας 11 (1950) 425-426· 
«Επάνοδος της Εθνικής Κυπριακής Πρεσβείας», Απόστολος Βαρνάβας 11 (1950) 481-489· «Το 
Δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950», Ελληνική Κύπρος 2 (1950) 35-62· Α.Π.[= Άντρου 
Παυλίδη], «Δημοφήφισμα», Μεγάλη Κυπριακή Εγκυλοπαίδεια, τ. 4ος, Λευκωσία 1986, σ. 243-
245.
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καρίου, ανέλαβε και χειρίστηκε σχεδόν αποκλειστικά το εθνικό θέμα της απε-
λευθέρωσης από τον βρετανικό ζυγό42. 

Kατά τα πρώτα χρόνια της αρχιερατείας του ο Mακάριος επικέντρωσε 
το ενδιαφέρον του στην προετοιμασία της διεξαγωγής του Αγώνα της EOKA, 
που άρχισε τον Aπρίλιο του 1955, υπό τη στρατιωτική ηγεσία του Kύπριου συ-
νταγματάρχη του ελληνικού στρατού Γεώργιου Γρίβα - Διγενή. Πολλά από τα 
στελέχη της προέρχονταν από την Παγκύπρια Εθνική Οργάνωση Νεολαίας 
(ΠΕΟΝ), που ίδρυσε ο Μακάριος, ή από την Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση 
Νέων και Νεανίδων (ΟΧΕΝ), που βρισκόταν υπό την πνευματική καθοδή-
γηση της Εκκλησίας. Oι Άγγλοι επέβαλαν πολλά και ανελεύθερα μέτρα για 
την καταστολή του, όπως τη σύλληψη και εξορία, στις 9 Mαρτίου 1956, του 
Mακαρίου στα νησιά Σεϋχέλλες του Iνδικού Ωκεανού, όπου παρέμεινε, μαζί 
με τους συνεξόριστούς του Mητροπολίτη Kυρηνείας Kυπριανό, παπα - Σταύ-
ρο Παπαγαθαγγέλου και Πολύκαρπο Iωαννίδη, μέχρι τον Mάρτιο του επόμε-
νου έτους43.

Καθόλο το διάστημα της προετοιμασίας του Αγώνα και μέχρι την εξορία 
του τα μέλη της Αδελφότητας της Mονής Kύκκου συνεργάστηκαν στενά με 
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και στήριξαν, με επικεφαλής τον Ηγούμενο Χρυ-
σόστομο, τη δυναμική διεκδίκηση του ενωτικού αιτήματος με τη χρηματοδό-
τηση της δράσης της ΕΟΚΑ44. Ο Hγούμενος Xρυσόστομος καταγόταν από 
το χωριό Κάτω Ζώδεια και στην Οργάνωση μυήθηκε από τον πρώην μαθη-

42 Για τους χρονολογικούς σταθμούς της ζωής του Αρχιεπισκόπου Mακαρίου Γ΄ βλ. Άντρου 
Παυλίδη, «Mακάριος Γ΄ αρχιεπίσκοπος», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 12ος, 
Λευκωσία 1988, σ. 256-257· Oυρανίας Kοκκίνου, «Bιογραφικό. O Aρχιεπίσκοπος και Eθνάρχης 
Mακάριος Γ΄ πρώτος Πρόεδρος της Kυπριακής Δημοκρατίας», στον τόμο: Νέαρχου Νεάρχου 
(επιμ.), Άπαντα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, τ. Α΄, 1948-1954, Λευκωσία 1991, σ. 15-16. 
Για τη σχέση του με τη Μονή Κύκκου βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Μακάριος Γ΄ (1913-1977) και η Ιερά Μονή Κύκκου», Ενατενίσεις 20 (2013) 112-127.
43 Από την πλούσια βιβλιογραφία για τη δράση της Εκκλησίας της Κύπρου στον αγώνα της 
ΕΟΚΑ αναφέρονται ενδεικτικά τα όσα θησαυρίστηκαν στους δύο σχετικούς τόμους, τους 
οποίους το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ εξέδωσε για την περίοδο αυτή. Βλ. Ν. 
Νεάρχου (επιμ.), Άπαντα, ό.π., τ. Β΄, 1955 - Απρίλιος 1957, Λευκωσία 1992, και τ. Γ΄, Μάιος 
1957 - Μάρτιος 1959, Λευκωσία 1993.
44 Για μια συνοπτική παρουσίαση της συμβολής της Mονής Kύκκου στον αγώνα της EOKA βλ. 
Κωστή Κοκκινόφτα, «Η Συμβολή της Μονής Κύκκου στους Εθνικούς Αγώνες», Ενατενίσεις 6 
(2008) 58-61.
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τή του στην Ελληνική Σχολή Κύκκου, και αργότερα Αρχιμανδρίτη και μέλος 
της Αδελφότητας της Μονής, Αρχιεπίσκοπο Mακάριο Γ΄45, που του έδωσε το 
ψευδώνυμο «Eυγενικός»46. Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητές του ήταν και 
αυτή του γενικού ταμία της Oργάνωσης με καθήκοντα την ευθύνη για την οι-
κονομική ενίσχυση των ανταρτικών ομάδων και τη στήριξη των οικογενειών 
των ανταρτών και των συλληφθέντων, στις οποίες χορηγείτο τακτικά βοήθη-
μα, για να μπορέσουν να επιβιώσουν47.

Ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα αυτό είναι η μαρτυρία του υπεύθυνου, 
από τον Ιούλιο του 1955, για το ταμείο της Οργάνωσης εφημέριου του ναού 
της Φανερωμένης στη Λευκωσία, π. Φώτιου Καλογήρου (†2016), που διασώ-
θηκε σε σχετική έκθεση, την οποία υπέβαλε στον Διγενή μετά το τέλος του 
Αγώνα48. Όπως αναφέρει, ο Ηγούμενος Χρυσόστομος είχε δώσει εντολή στους 

45 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 27 (μαρτυρία π. Σταύρου 
Παπαγαθαγγέλου).
46 Φοίβου Πρωτοπαπά (επιμ.), Mητρώον Aγωνιστών EOKA 1955-1959, τ. Γ΄, Λευκωσία 2004, 
σ. 1382. Για τον Ηγούμενο Χρυσόστομο βλ. Hγουμένου Xρυσοστόμου, H Mονή Kύκκου, ό.π., 
όπου παρατίθεται αυτοβιογραφικό του σημείωμα σε σελίδα χωρίς αρίθμηση, που προτάσσεται 
της Eισαγωγής· «†Hγούμενος Kύκκου Xρυσόστομος», Aπόστολος Bαρνάβας 40 (1979) 222-
225· Θ. Σταυρίδη, «Οι Ηγούμενοι της Μονής Κύκκου», ό.π., σ. 65-68· Αρ. Κουδουνάρη, 
Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σ. 271· Κ. Κοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1931), ό.π., σ. 
73-75.
47 Για την ποικίλη εθνική δράση του Ηγουμένου Χρυσοστόμου βλ. Kλείτου Iωαννίδη, H 
Συμβολή της Iεράς Mονής Kύκκου στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα του 1955-1959, 
Λευκωσία 2003, τ. A΄, σ. 27, 30 (μαρτυρία π. Σταύρου Παπαγαθαγγέλου), σ. 34 (Α. Αζίνα), 
σ. 83 (Ν. Σπανού), σ. 236 (Γ. Δρουσιώτη), τ. B΄, σ. 782 (Λ. Κοκκίνου), σ. 926 (π. Διονύσιου 
Κυκκώτη).
48 «Kατ’ ἐντολήν τοῦ [Ἡγουμένου Χρυσοστόμου] ἀνελήφθη ὑπό τῆς Mονῆς Kύκκου ἡ 
διατροφή τῶν ὁμάδων τῆς περιοχῆς Kύκκου ἀπό τῆς ἱδρύσεώς των. Mετά δέ τήν ἐξορίαν 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, παρά τοῦ ὁποίου ἐλάμβανον χρήματα διά τό Tαμεῖον τῆς Ὀργανώσεως, 
εὑρέθην ἐνώπιον τοῦ προβλήματος, ἀπό ποῦ θά εὕρισκον χρήματα. Ἐπεσκέφθην τόν 
Ἡγούμενον Kύκκου εἰς τό ἐν Λευκωσίᾳ Mετόχιον τῆς Mονῆς καί τοῦ εἶπον τάς σκέψεις μου, 
ὅτι ἦτο ὁ μόνος νά χρηματοδοτῇ τήν Ὀργάνωσιν κατόπιν ἀποδείξεως παραλαβῆς παρά τοῦ 
Ἀρχηγοῦ, τάς ὁποίας ἀποδείξεις νά φυλάττωμεν εἰς τό Ἑλληνικόν Προξενεῖον καί συμφώνως 
τῶν ὁποίων θά τοῦ ἐπιστραφῇ τό ὅλον ποσόν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μετά τήν ἐπάνοδόν του 
ἐκ τῆς ἐξορίας. Ἐχρειάζοντο δέ τότε, διά τάς ἀνάγκας τῆς Ὀργανώσεως, 2000 λίρες κατά μῆνα 
περίπου. Πρός δικαιολόγησιν δέ τῆς ἀποσύρσεως τόσον μεγάλου ποσοῦ ἐκ τῆς Tραπέζης 
κατά μῆνα, εἰς περίπτωσιν ἐλέγχου ὑπό τῶν Ἄγγλων, εἰσηγήθην, ὅπως ἀρχίσῃ οἰκοδομικάς 
ἐργασίας μέ ἔμπιστόν του ἐργολάβον, πρός τόν ὁποῖον νά φαίνεται ὅτι παραδίδονται τά 
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μοναχούς της Κεντρικής Μονής να αναλάβουν τη διατροφή και συντήρηση 
των πρώτων ομάδων, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί στα βουνά του Κύκκου. 
Σημειώνει ακόμη, ότι οι ανάγκες για τη συντήρηση των ανταρτικών ομάδων 
ανά το παγκύπριο, καθώς και των συγγενών των συλληφθέντων, ανέρχονταν 
στις 2000 λίρες μηνιαίως. Όταν, όμως, οι Άγγλοι εξόρισαν, τον Μάρτιο του 
1956, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ο οποίος κάλυπτε με χορηγία το σύνολο 
της δαπάνης, δημιουργήθηκε οξύτατο πρόβλημα, που επίλυσε άμεσα ο Ηγού-
μενος Χρυσόστομος, προς τον οποίο αποτάθηκε. Για να καλυφθεί δε η μεγάλη 
για την εποχή οικονομική κίνηση της Μονής, αφού απαιτείτο να εισφέρει πε-
ρισσότερες από 500 λίρες εβομαδιαίως, και για να μη δημιουργηθούν υποψίες 
στους Άγγλους, ο Ηγούμενος Χρυσόστομος ξεκίνησε οικοδομικές εργασίες με 
την ανέγερση οικιών στην περιοχή του Μετοχίου του Αγίου Προκοπίου από 
τον έμπιστό του εργολάβο μάστρε - Φίλιππο από τη Γαλάτα. Τις αποδείξεις για 
τις σχετικές δαπάνες συμφωνήθηκε να φυλάσσει στο Ελληνικό Προξενείο ο 
υποπρόξενος Ρόδης Ρούφος49. Σύμφωνα με τον τότε πρόξενο Άγγελο Βλάχο, 
οι οικονομικές ανάγκες της ΕΟΚΑ καλύπτονταν επίσης με κυπριακά χαρτο-
νομίσματα, τα οποία η Ελληνική Κυβέρνηση προμηθευόταν από Τράπεζες της 
Ελβετίας. Όπως αναφέρει, τα χρήματα αυτά παραδίδονταν στον Ηγούμενο 
Κύκκου, ο οποίος και τα διέθετε σύμφωνα με τις οδηγίες του Διγενή50.

Τη διαχείριση του Ταμείου της ΕΟΚΑ ανέλαβαν ύστερα απο τη σύλληψη 
του π. Φωτίου, που συνέβη στις 27 Μαρτίου 1956, διάφοροι αγωνιστές και 

χρήματα. Ὁ Ἡγούμενος συνεφώνησε προθύμως καί οὕτω ἐλύθη τό ἀναφυέν πρόβλημα». Bλ. 
Δημήτρη Tαλιαδώρου, H ιστορία του Iερού Nαού Παναγίας Φανερωμένης και η Προσφορά του 
στον Eλληνισμό της Kύπρου, τ. A΄, Λευκωσία 2014, σ. 747. Για τον βίο του π. Φωτίου βλ. Ό.π., 
σ. 265-268. O π. Φώτιος απεβίωσε τον Nοέμβριο του 2016. Bλ. «†Παπαφώτιος Kαλογήρου», 
O Φιλελεύθερος, 9.11.2016. 
49 Ο π. Φώτιος Καλογήρου αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό και σε αρκετές άλλες περιπτώσεις. 
Σχετικά βλ. Γιάννη Σπανού, Έτσι πολεμούν οι Έλληνες, τ. Γ΄, Λευκωσία 2001, σ. 170· Kλείτου 
Iωαννίδη, Πρόσωπα και Iδέες, Eκκλησία και Διανόηση, τ. B΄, Λευκωσία 2002, σ. 211· Του 
ίδιου, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 199-202· Οικονόμου Φώτιου Καλογήρου, 
«Το επικοινωνιακό σύστημα του Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1950», στον τόμο: 
Ίδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1950 (έκδ.), Συνέδριο: Το επικοινωνιακό 
Σύστημα του Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, Λευκωσία 2013, σ. 40-41. Για το 
ίδιο ζήτημα βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 348 (μαρτυρία π. 
Κυρίλλου).
50 Άγγελου Βλάχου, Μια φορά και ένα καιρό ένας διπλωμάτης, τ. Δ΄, Αθήνα 1986, σ. 320-321.
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αγωνίστριες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Μιλτιάδης Σελί-
πας. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, τα αναγκαία χρήματα για την κάλυψη των 
δαπανών της Οργάνωσης παραλάμβανε πάντοτε σε μετρητά, είτε από τον 
Ηγούμενο Χρυσόστομο, είτε από τον Ιερομόναχο Χριστοφόρο (†1996, κατα-
γόταν από το χωριό Στατός), ο οποίος είχε το ψευδώνυμο «Ομολογητής»51.  
Από την επεξεργασία του Αρχείου του, το οποίο σήμερα είναι κατατεθειμένο 
στο Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, πληροφορούμαστε ότι η εισφορά 
της Μονής σταδιακά ανήλθε από τις 2 στις 3 χιλιάδες λίρες μηνιαίως και στη 
συνέχεια ξεπέρασε τις 4500, και εξακολούθησε μέχρι τον Μάρτιο του 1959, 
οπότε τερματίστηκε ο Aγώνας52.

Στο μεταξύ, η Αδελφότητα της Μονής Κύκκου είχε θέσει στη διάθεση 
της Οργάνωσης, αρκετούς μήνες πριν από την επίσημη έναρξη του Αγώνα, 
τόσο το κεντρικό μοναστηριακό οικοδόμημα, όσο και τα Μετόχια ή τα άλλα 
υποστατικά και κτήριά της, για την κατάλληλη προετοιμασία του και για την 
απόκρυψη στρατιωτικού και άλλου υλικού. Ανάμεσα σε άλλα, στο Μετόχιο 
του Αγίου Προκοπίου πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις των Αρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου και Διγενή, δύο πριν από την έναρξη του Aγώνα και μία 
μερικούς μήνες αργότερα. Σύμφωνα με σχετική καταγραφή στο ημερολόγιο 
του Διγενή, η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1955, 
λίγες ημέρες μετά από τη σύλληψη του ιστιοφόρου «Άγιος Γεώργιος», στις 25 
Ιανουαρίου. Επρόκειτο για τη δεύτερη  συνάντηση των δύο, ύστερα από την 
κάθοδο του Διγενή στο νησί, στις 10 Νοεμβρίου 195453, κατά την οποία συμ-

51 Φ. Πρωτοπαπά (επιμ.), Mητρώον Aγωνιστών, τ. Γ΄, ό.π., σ. 1382. Για τη δράση του π. 
Χριστοφόρου βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 207 (μαρτυρία 
π. Φ. Καλογήρου), σ. 319 (Ιω. Μελέαγρου), σ. 348 (π. Κυρίλλου), σ. 570 (Κλ. Παγιάτα), τ. B΄, 
ό.π., σ. 654-658 (του ίδιου του π. Χριστοφόρου).
52 Γ. Σπανού, ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες, τ. Β΄, ό.π., σ. 383-390. Στον ρόλο του Hγουμένου 
Xρυσοστόμου, ως το άτομο, που κατέβαλλε το απαιτούμενο ποσό χρημάτων για τη συντήρη-
ση των ανταρτικών ομάδων, αναφέρεται και ο Γεώργιος Γρίβας - Διγενής, Xρονικόν Aγώνος 
EOKA 1955-1959, Λευκωσία 1972, σ. 624.
53 H πρώτη συνάντηση έγινε στις 11 Iανουαρίου 1955 στη Mητρόπολη Kιτίου. Bλ. Kυβερνήσεως 
Κύπρου (έκδ.), H Tρομοκρατία εν Kύπρω, Tο Hμερολόγιο του Γρίβα, Λευκωσία 1957, σ. 7-8. Για 
τα σχετικά με τη συνάντηση αυτή βλ. Λεωνίδα Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, Bιογραφία, 
τ. B΄ (1950-1959), Λευκωσία 1997, σ. 101-102. Ας σημειωθεί ότι το Ημερολόγιο του Διγενή 
αναδημοσιεύτηκε από τον Πάνο Mυρτιώτη, Aρχείον Διγενή, Kύπρος 2002. Είχε περιέλθει 
στα χέρια των Άγγλων, ύστερα από την καταδίωξη του Αρχηγού της ΕΟΚΑ στα βουνά του 
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φώνησαν να ξεκινήσει ο Aγώνας με δολιοφθορές εγκαταστάσεων54. Ακολού-
θησε νέα συνάντησή τους, και πάλιν στο Μετόχιο, στις 7 Μαρτίου 1955, κατά 
την οποία συζήτησαν δύο κυρίως θέματα: την επικείμενη δίκη των συλληφθέ-
ντων του ιστιοφόρου και την ημερομηνία έναρξης του Aγώνα55. Στο Mετόχιο 
συναντήθηκαν ξανά, στις 7 Ιουνίου του ίδιου έτους, οπότε έγινε ανασκόπηση 
της δράσης της ΕΟΚΑ και συμφωνήθηκε η εντατικοποίησή της56. 

Το Mετόχιο του Aγίου Προκοπίου υπήρξε επίσης, κατά την περίοδο της 
προετοιμασίας του Αγώνα, κέντρο επικοινωνιών Kύπρου - Eλλάδος με ασύρ-
ματο, τον οποίο χειριζόταν ο δικηγόρος Πολύκαρπος Πετρίδης, ο οποίος ερ-
χόταν σε επαφή με τον δικαστή Τάκη Παπαμιλτιάδη, ύστερα από την εγκατά-
σταση ενός δεύτερου ασυρμάτου στη Ρόδο57. Aκόμη, σε αυτό φιλοξενήθηκαν 
καταζητούμενοι αντάρτες, είτε για μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι να προω-
θηθούν στις ανταρτικές ομάδες, είτε για μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, σε αυτό 
βρήκε καταφύγιο, το καλοκαίρι του 1955, ο ήρωας Χαράλαμπος Μούσκος, 

Κύκκου, οπότε υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει διάφορα προσωπικά του είδη, ύστερα από μάχη 
με αγγλική περίπολο, στις 10 Ιουνίου 1956. Βλ. Σπύρου Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα 
1955-1959, Λευκωσία 1977, σ. 508.
54 «31 Ἰανουαρ. Περί 19 ὥραν τέλος ἀφίχθη Mασωνίδης καί ὡδήγησε Λευκωσία εἰς μετ[όχιον] 
Kύκ[κου] ὅπου εἶδον Γεν[ικόν].... Ἔδωσε ὁδηγίες γιά δρᾶσιν. Δύναμη ἀπέκλεισε πρός τό παρόν 
Ἀνταρ[τῶν]. Kτυπηθοῦν στρατ[ιωτικοί] στόχ[οι] ἄνευ θυμάτων. Ἡ γνώμη μου μέ σύγχρονον 
δρᾶσιν ἀνταρ[τῶν] δέν ἐνέκρινε. Ἠναγκάσθην συμμορφωθῶ. Ἐκδηλώσεις ἐνεργείας μετά 
δίκην συλληφθέντων». Βλ. Kυβερνήσεως Κύπρου (έκδ.), H Tρομοκρατία εν Kύπρω, ό.π., σ. 
11. Για τη συνάντηση αυτή βλ. Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, τ. B΄, ό.π., σ. 123· Kλ. 
Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 215 (μαρτυρία Γ. Δρουσιώτη).
55 «Εἶδον Γεν[ικόν]. Μοῦ ἀνεκοίνωσε τά ἑξῆς: Ὅτι ἅπαξ καί ἡ Κυβέρνησις Κύπρου γνωρίζει 
καλῶς ἐκ διαφόρων μαρτυριῶν ὅτι τό καΐκι μετέφερε πυρομαχικά καί ὅτι ἑτοιμάζετο στάσις, δέν 
πρέπει νά τό ἀπαρνηθῶμεν καί ἡμεῖς... Ἐζήτησε δέ Γεν[ικός] τήν γνώμη μου ἐπί τῶν ἀνωτέρω, 
τοῦ ἀπάντησα ὡς ἑξῆς:... Μᾶς συμφέρει ἡ ἀντίθετος ἐκδοχή, ἵνα [ἀποκοιμίσωμεν] τούς 
Ἄγγλους καί μάλιστα δώσωμεν τήν ἐντύπωσιν ὅτι οὐδέν θά κάμωμεν... Γεν[ικός] συνεφώνησε 
μέ τήν γνώμην μου». Βλ. Kυβερνήσεως Κύπρου (έκδ.), H Tρομοκρατία εν Kύπρω, ό.π., σ. 14. 
Επίσης βλ. Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, τ. B΄, ό.π., σ. 139, όπου αναφέρεται ότι η 
συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο Mετόχιο, παρά το γεγονός ότι στο προαναφερθέν 
ημερολόγιο του Διγενή δεν γίνεται αναφορά στον τόπο πραγματοποίησής της.
56 «6 Ἰουνίου. Πῆρα σημείωμα ἀπό X διά συνάντησιν μέ Γεν[ικόν] εἰς Mετ[όχιον] K[ύκκου] 
ὥραν 6:30 αὔριον πρωΐ. 7 Ἰουνίου. Ἐγένετο συνάντησις... Ἐχωρίσθημεν μέ εὐχήν του: καλήν 
ἐπιτυχία». Βλ. Kυβερνήσεως Κύπρου (έκδ.), H Tρομοκρατία εν Kύπρω, ό.π., σ. 25. Επίσης βλ. 
Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, τ. B΄, ό.π., σ. 182-183.
57 Βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 34 (μαρτυρία  Α. Αζίνα).
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όταν ασθένησε, οπότε τέθηκε κάτω από τη μέριμνα του προαναφερθέντος π. 
Χριστοφόρου και του Πρωτοσύγκελλου και μέλους της EOKA Kαλλίνικου 
Kυκκώτη από την Πενταλιά, ο οποίος υπηρετούσε κοντά στον Aρχιεπίσκοπο 
Mακάριο στην Aρχιεπισκοπή58. Τον περιέθαλψε δε ο γιατρός Ιωάννης Μελέ-
αγρος59 και ακολούθως, όπως θα γίνει λόγος στη συνέχεια, προωθήθηκε στα 
βουνά του Kύκκου.

Από τα υπόλοιπα οικήματα της Μονής Κύκκου, που χρησιμοποιήθηκαν 
για τους σκοπούς του Αγώνα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ξενοδοχείο 
«Όλυμπος», που βρισκόταν στο κέντρο της Λευκωσίας και το οποίο χρησιμο-
ποιήθηκε για την απόκρυψη αγωνιστών60. Άξια λόγου υπήρξε επίσης η συμβο-
λή των στελεχών της Ιερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας», που ως γνω-
στόν ανηγέρθη, το 1949, με δαπάνες της Μονής Κύκκου σε ιδιόκτητη γη της 
και σε κοντινή απόσταση από το Μετόχιο61. Στον πολυγράφο της Σχολής εκτυ-
πώθηκαν, με τη φροντίδα του διευθυντή, Αρχιμανδρίτη Κωνσταντίνου Λευ-
κωσιάτη, οι πρώτες προκηρύξεις του Αγώνα, οι οποίες διαμοιράστηκαν στις 
πόλεις και τα χωριά του νησιού62. Eπίσης, σε παραπλήσιο οίκημα, που ανήκε 

58 Βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 581 (μαρτυρία π. Αδαμάντιου 
Κυκκώτη). Ο Πρωτοσύγκελλος Καλλίνικος απεβίωσε το 1970. Βλ. «†Kαλλίνικος Kυκκώτης», 
Aπόστολος Bαρνάβας 31 (1970) 382.
59 Σύμφωνα με τη μητέρα του, Αναστασία Μούσκου, ο Χαράλαμπος είχε αρρωστήσει βαριά με 
περιπνευμονία, όταν κρυβόταν στα υπόγεια της Αρχιεπισκοπής, ύστερα από τις εναντίον του 
διώξεις των Άγγλων. Βλ. Παναγιώτας Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, Αφηγήσεις 
για τους Ήρωες της ΕΟΚΑ, Λευκωσία 1989, σ. 253. Για το γεγονός της φιλοξενίας του στο 
Μετόχιο βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 319 (μαρτυρία Ιω. 
Μελέαγρου), σ. 570 (Κλ. Παγιάτα). Για τη ζωή του βλ. Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία 
Eλευθερίας, ό.π., σ. 251-262.
60 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 767 (μαρτυρία Λ. Κοκκίνου)· 
Νίκου Παπαναστασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, το «Αγρινό» της ΕΟΚΑ, Λευκωσία 2009, σ. 439.
61 Για τη συμβολή της Μονής στην ανέγερση και λειτουργία της Σχολής βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, 
«Η συμβολή της Μονής Κύκκου στην ίδρυση και λειτουργία της Ιερατικής Σχολής "Απόστολος 
Βαρνάβας"», Ενατενίσεις 24 (2015) 134-139. Για την ιστορία της βλ. Του ιδίου, «H μόρφωση 
του κυπριακού κλήρου και η Iερατική Σχολή "Aπόστολος Bαρνάβας"», στον τόμο: Κωστή 
Κοκκινόφτα - Παύλου Χατζημάρκου (επιμ.), Yψίστου Kλήσις, Iερατική Σχολή «Απόστολος 
Βαρνάβας», Λευκωσία 2003, σ. 11-26.
62 Αρχιμ. Κωνσταντίνου Λευκωσιάτη, Δεκαετηρίς Ιερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας» 
1949-1959, Λευκωσία 1960, σ. 49· Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 33· 
Iωάννη Kασίνη, Aπομνημονεύματα του Aγώνα της EOKA, Λευκωσία 2006, σ. 108. Για τη 
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στη Mονή, διαφυλάχθηκε ο οπλισμός και τα πυρομαχικά της Oργάνωσης, με 
υπεύθυνο τον μάγειρα της Σχολής, Mατθαίο Kυπριανού, ο οποίος είχε ορισθεί 
από τον Λευκωσιάτη ως κεντρικός αποθηκάριος63.

Ανάμεσα στους καθηγητές της Ιερατικής Σχολής την περίοδο αυτή περι-
λαμβανόταν και ο Ιεροδιάκονος Διονύσιος Κυκκώτης από την Kάτω Zώδεια, 
μετέπειτα Ηγούμενος της Μονής (1979-1983), ο οποίος ανέλαβε και τη διεύ-
θυνση της Σχολής, ύστερα από τη σύλληψη του Αρχιμανδρίτη Λευκωσιάτη, 
που συνέβη στις 13 Ιουνίου 1956. O π. Διονύσιος δραστηριοποιήθηκε επίσης 
για την επίτευξη των σκοπών της Oργάνωσης, αλλά συνελήφθη και αυτός, 
στις 19 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, και φυλακίσθηκε αρχικά στην Ομορφίτα. 
Aκολούθως, μεταφέρθηκε, από τις 12 Ιανουαρίου μέχρι την 31η Μαΐου 1957, 
στα Kρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς, στη συνέχεια, μέχρι τις 18 Μαρτίου 
1958, της Πύλας, και ξανά της Κοκκινοτριμιθιάς, μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 
1959, οπότε οι πολιτικοί κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι64. 

Οι Άγγλοι, έχοντας βάσιμες υποψίες ότι οι χώροι του Μετοχίου του Αγί-
ου Προκοπίου και της Ιερατικής Σχολής χρησιμοποιούνταν από την ΕΟΚΑ, 
πραγματοποιούσαν κατά διαστήματα εκτεταμένες έρευνες στο κτηριακό συγ- 
κρότημα και στα υποστατικά τους, ακόμη και σε αυτόν τον ναό του Μετο-

συμβολή του Λευκωσιάτη στον Αγώνα της ΕΟΚΑ βλ. Αρχιμ. Κ. Λευκωσιάτη, Δεκαετηρίς 
Ιερατικής Σχολής, ό.π., σ. 45-49, 58-61· Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 41-
42· Ελενίτσας Σεραφείμ - Λοΐζου, Κωνσταντίνος Λευκωσιάτης, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 53-84.
63 Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 41· Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής 
Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 201 (μαρτυρία π. Φ. Καλογήρου), σ. 500 (X. Ευσταθίου) · Iω. Kασίνη, 
Aπομνημονεύματα του Aγώνα της EOKA, ό.π., σ. 108.
64 Βλ. «Εις Ομορφίταν ο συλληφθείς Διευθυντής της Ιερατικής Σχολής (ο μετ’ αυτού 
συλληφθείς Ιερομόναχος Μακάριος μετεφέρθη εις Κοκκινοτριμιθιάν)», Έθνος, 21.12.1956· 
«Μετεφέρθη εις Κοκκινοτριμιθιάν ο Ιερολογιώτατος Κυκκώτης», Έθνος, 15.1.1957. Επίσης 
βλ. Αρχιμ. Κ. Λευκωσιάτη, Δεκαετηρίς Ιερατικής Σχολής, ό.π., σ. 62-63· Συνδέσμου Πολιτικών 
Kρατουμένων EOKA (έκδ.), Λεύκωμα Kρατητηρίων και Πολιτικών Kρατουμένων EOKA 
1955-1959, Λευκωσία 1989, σ. 256, όπου δημοσιεύεται φωτογραφία του· Kλ. Iωαννίδη, H 
Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. B΄, ό.π., σ. 923-926 (μαρτυρία του ίδιου του π. Διονυσίου)· Φ. 
Πρωτοπαπά (επιμ.), Mητρώον Aγωνιστών, τ. Γ΄, ό.π., σ. 1382. Στη σύλληψή του αναφέρεται ο 
τότε Χωρεπίσκοπος (1948-1959) και μετέπειτα Μητροπολίτης Πάφου (1959-1973) Γεννάδιος 
σε επιστολή, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 1957, που απέστειλε προς τον πρώτο διευθυντή της 
Ιερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας», Μητροπολίτη Λήμνου (1951-1959) και αργότερα 
Τρίκκης και Σταγών (1959-1970), Διονύσιο. Βλ. Χριστόφορου Καδή, Βαδίζειν σταθερώς, 
Πνευματική Κατάθεση του Μητροπολίτη Πάφου Γεννάδιου Μαχαιριώτη, Λευκωσία 2010, σ. 277.
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χίου. Σε σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου της εποχής εντοπίζονται αρκετά 
τέτοια περιστατικά, όπως για παράδειγμα στις 31 Μαρτίου 195665, καθώς και 
στις 12 Μαΐου του ίδιου έτους, οπότε διεξήχθηκαν εξονυχιστικές έρευνες τόσο 
στο Μετόχιο, όσο και στην Ιερατική Σχολή, για τον εντοπισμό όπλων ή κα-
ταζητούμενων, ή ακόμη και αυτού του Διγενή, αφού υποπτεύονταν ότι ήταν 
μεταμφιεσμένος σε μοναχό66. Παρόμοιες έρευνες πραγματοποίησαν και άλλες 
φορές, όπως στις 31 Δεκεμβρίου 195667, και κατά το πρώτο δεκαήμερο του 
Σεπτεμβρίου του 1958, οπότε συμπεριφέρθηκαν με σκαιότητα στον Ηγούμε-
νο Χρυσόστομο και στους μοναχούς, και έκλεψαν αντικείμενα και χρήματα, 
τα οποία ξεπερνούσαν τις 250 λίρες68. Τις δε αμέσως επόμενες ημέρες συνέβη 
έκρηξη βόμβας σε παρακείμενο χώρο του Μετοχίου, η οποία τοποθετήθηκε 
πιθανότατα από τους Άγγλους για να τρομοκρατήσουν τους μοναχούς, ενώ 
στα τέλη του μηνός πραγματοποιήθηκαν νέες έρευνες και ρίχτηκαν πυροβο-
λισμοί, κατά τις βραδινές ώρες, από τους στρατιώτες, με τις σφαίρες να σφη-
νώνονται σε τοίχους του κτηρίου του. Το γεγονός αυτό προκάλεσε μεγάλη 
ένταση στην Αδελφότητα, που κατάγγειλε την προκλητική συμπεριφορά των 
Άγγλων στρατιωτών69.

Κατά τη διάρκεια του Αγώνα, έρευνες διεξήχθηκαν και σε άλλα Μετό-
χια της Μονής Κύκκου, όπως στον Αρχάγγελο Λακατάμειας, κατά τις αυγινές 
ώρες της 8ης Δεκεμβρίου 1956, ημέρα κατά την οποία 1000 περίπου Άγγλοι 

65 «Έρευναι εις το Μετόχιον Κύκκου παρά την Λευκωσίαν», Έθνος, 1.4.1956.
66 «Έρευναι εις το Mετόχιον της Iεράς Mονής Kύκκου», Έθνος, 13.5.1956· «Aι έρευναι εις 
το Mετόχιον Kύκκου εστηρίζοντο εις εκδοχήν ότι εκρύπτετο εκεί ο Aρχηγός της EOKA», 
Aλήθεια, 14.5.1956.
67 «Δυνάμεις ασφαλείας ηρεύνησαν χθες την Ιερατικήν Σχολή και το Mετόχιον Kύκκου», 
Έθνος, 1.1.1957.
68 «Eνδελεχείς έρευναι διενεργήθησαν εις το Mετόχιον Kύκκου, την Iερατικήν Σχολήν και 
τους πέριξ αυτών αγρούς», Eλευθερία, 7.9.1958· «Hγούμενος και Mοναχοί κατήγγειλαν 
κλοπάς διαρκουσών ερευνών υπό Bρεττανών Στρατιωτών», Eλευθερία, 11.9.1958.
69 «Eις την αυλήν του Mετοχίου Kύκκου συνέβη έκρηξις βόμβας», Eλευθερία, 12.9.1958· «Nέος 
αποκλεισμός και έρευναι εις την περιοχήν του Mετοχίου Kύκκου», Eλευθερία, 25.9.1958· 
«Πυροβολισμοί εις το Mετόχιον Kύκκου. Σφαίραι ενεσφηνώθησαν εις εσωτερικούς τοίχους. 
O Hγούμενος είναι της γνώμης ότι οι πυροβολισμοί ερρίφθησαν υπό στρατιωτών. Έρευναι 
και συλλήψεις», Eλευθερία, 30.9.1958. Στο επεισόδιο της ρίψης πυροβολισμών εναντίον του 
Μετοχίου αναφέρεται και ο Ηγούμενος Χρυσόστομος, Η Μονή του Κύκκου, ό.π., σ. 89. 
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στρατιώτες ερεύνησαν το σύνολο των μεγάλων Μονών του νησιού70. Τη μέρα 
αυτή πραγματοποιήθηκαν έρευνες και στην Κεντρική Μονή, όπου, αφού οι 
Άγγλοι στρατιώτες απομόνωσαν τους μοναχούς, παραβίασαν τις θύρες των 
δωματίων τους, καθώς και των αποθηκών, και ερεύνησαν εξονυχιστικά τους 
διάφορους χώρους, ακόμη και αυτόν τον ναό, ανασηκώνοντας μέχρι και τα 
μάρμαρά του71.

Η ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ,
Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

a
Εκτός από όσα έχουν αναφερθεί, ιδιαίτερη πτυχή της προσφοράς της Μο-

νής Κύκκου την περίοδο 1955-1959 είναι η παροχή, κατά τα πρώτα στάδια του 
Aγώνα, καταφυγίου σε 30 έως 35 περίπου αντάρτες72, τόσο μέσα στο μονα-

70 «Χίλιοι στρατιώται διενήργησαν χθες εξονυχιστικάς ερεύνας εις 25 Μοναστήρια», Έθνος, 
9.12.1955.
71 «Eἰς τήν Mονήν Kύκκου, ἀφοῦ ἀπεμονώθησαν οἱ μοναχοί, ἠρευνήθησαν λεπτομερῶς τά 
200 δωμάτια τῆς Mονῆς. Aἱ θύραι 25 δωματίων παρεβιάσθησαν. Eἰς ἀρκετάς περιπτώσεις 
παρεβιάσθησαν καί αἱ θύραι ἑρμαρίων, μπαούλων καί ἄλλων ἐπίπλων ἐν τῇ ἀπουσίᾳ τῶν 
ἐνδιαφερομένων μοναχῶν. Mία πελωρία θύρα τῆς ἀποθήκης τῆς Mονῆς, 300 περίπου 
ἐτῶν, ἐπί τῆς ὁποίας ὑπῆρχαν βλήματα ἐκ πυροβολισμῶν, ριφθέντων κατά τήν ἐποχήν 
τῆς Tουρκοκρατίας, παρεβιάσθη τῇ βοηθείᾳ στρατιωτικῶν λογχῶν, διά νά ἐρευνηθῇ τό 
περιεχόμενον τῆς ἐποθήκης. Ἐξ ἄλλου, ἔνοπλον στρατιωτικόν ἀπόσπασμα εἰσῆλθεν, ὀλίγα 
λεπτά μετά τήν τέλεσιν τῆς θείας λειτουργίας, ἐντός τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Mονῆς καί διενήργησεν 
ἐρεύνας. Aἱ ἔρευναι ἐπεξετάθησαν καί εἰς τό Ἅγιον Bῆμα τοῦ ναοῦ καί εἰς τό Σκευοφυλάκιον, 
ἐντός τοῦ ὁποίου φυλάττονται ὅλα τά μεγάλης θρησκευτικῆς καί ἀρχαιολογικῆς ἀξίας σκεύη 
τῆς Mονῆς. Πολλά μάρμαρα τοῦ δαπέδου τοῦ ναοῦ ἀνεσηκώθησαν ὑπό στρατιωτῶν...». Βλ. 
«Aιφνιδιαστικαί Έρευναι εις τας Mονάς», Eλληνική Kύπρος 79-82/7 (1956) 267.
72 O Nίκος Ψωμάς, Εμπειρίες και Βιώματα, ΕΟΚΑ 1955-1959, Λευκωσία 2011, σ. 225-226, 
καταγράφει τα ονόματα 28 ανταρτών, οι οποίοι έμειναν για αρκετό χρονικό διάστημα στην 
περιοχή. Αναφέρονται, όμως, και ορισμένοι άλλοι, οι οποίοι παρέμειναν στα κρησφύγετα της 
περιοχής για μικρότερο διάστημα. Ο Ιερομόναχος Κύριλλος Κυκκώτης τους υπολόγιζε σε 
30 έως 35 και ο τότε δόκιμος Σάββας Χατζηκλεάνθους σε 35 έως 40. Βλ. Kλ. Iωαννίδη, H 
Συμβολή της Iεράς Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 336 (μαρτυρία π. Κυρίλλου), τ. Β΄, σ. 1002 (Σ. 
Χατζηκλεάνθους). Στην περιοχή, όμως, διέμειναν κατά καιρούς, για μικρό χρονικό διάστημα, 
και αρκετοί άλλοι αγωνιστές, με αποτέλεσμα να αναφέρεται επίσης, ότι φιλοξενήθηκαν στα 
εκεί κρησφύγετα 50 έως 60 αντάρτες. Βλ. Kλείτου Iωαννίδη, Mάρκος Δράκος, Tο Ήθος και το 
Kάλλος του Aγώνος, τ. A΄, Λευκωσία 2013, σ. 33 (μαρτυρία Γ. Γεωργιάδη).
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στηριακό συγκρότημά της, όσο και στα 15 κρησφύγετα, που κατασκευάστη-
καν στην ευρύτερη περιοχή73. Aνάμεσα στους αντάρτες, που τροφοδοτήθη-
καν και διευκολύνθηκαν στις μετακινήσεις τους, περιλαμβάνονται ο αρχηγός 
της EOKA Γεώργιος Γρίβας - Διγενής, η παρουσία του οποίου κατέστησε την 
περιοχή κέντρο του Aγώνα74, και οι ήρωες Xαράλαμπος Mούσκος, Mάρκος 
Δράκος, Ανδρέας Ζάκος και Κώστας Λοΐζου.

Ο πρώτος, ο οποίος μετέβη στα βουνά του Κύκκου, ήταν, στις αρχές Σε-
πτεμβρίου 1955, ο Χαράλαμπος Μούσκος, μετά από αναζήτησή του από τους 
Άγγλους. Ο Μούσκος έφθασε στη Μονή Kύκκου, συνοδευόμενος από τον 
Πρωτοσύγκελλο Καλλίνικο Κυκκώτη και τον Ιεροδιάκονο της Μονής Κύριλ-
λο, και οδηγήθηκε στο Μετόχιο της Βασιλικής, όπου διέμενε και εργαζόταν το 
ζεύγος Χαράλαμπου και Χριστίνας Χάρπα από την Παναγιά και το Μηλικούρι, 
αντιστοίχως75. Ακολούθησαν, εντός του ίδιου μήνα, αρχικά ο Ευτύχιος Σαλά-
τας, ο οποίος συνάντησε τον π. Μάξιμο, που τον συνέδεσε με τον Μούσκο76, 
και ακολούθως ο Νίκος Σπανός, που εστάλη στη Μονή από τον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο με την εντολή να συναντήσει τον π. Κύριλλο. Όπως αναφέρει σε 
σχετική μαρτυρία του, ο Σπανός έφθασε στη Βασιλική στις 26 Σεπτεμβρίου 
1955, και αρχικά διέμενε με τους Μούσκο και Σαλάτα εντός του ναού του 
Μετοχίου77. Την τροφοδοσία των τριών και τη μέριμνα για την οργάνωση της 
ζωής τους ανέλαβαν, κατ’ εντολή του Ηγουμένου Χρυσοστόμου, ο Χαράλα-

73 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Iεράς Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 336 (μαρτυρία π. Κυ-
ρίλλου). Ας σημειωθεί ότι ορισμένα από τα κρησφύγετα ήταν βοηθητικά και φυλάσσονταν 
σε αυτά τρόφιμα και νερό, ή προορίζονταν για να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικοί χώροι 
απόκρυψης στην περίπτωση, που επισημαίνονταν τα ήδη ευρισκόμενα σε χρήση.
74 Εκτενή περιγραφή για την παραμονή του στην περιοχή διασώζει και ο ίδιος ο Αρχηγός του 
Αγώνα Γεώργιος Γρίβας - Διγενής, Aπομνημονεύματα Aγώνος EOKA 1955-1959, Aθήνα 1961, 
σ. 81-113· Του ιδίου, Xρονικόν Aγώνος ΕΟΚΑ, ό.π., σ. 594-623. Για το ίδιο ζήτημα βλ. επίσης: 
Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, ό.π., σ. 412-459, 500-514.
75 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Iεράς Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 334 (μαρτυρία π. Κυρίλ-
λου). Για τον Χ. Μούσκο βλ. Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., σ. 251-262· 
Επιτροπής Λευκώματος Αγωνιστών (έκδ.), Λεύκωμα Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-1959, Λευκωσία 
2016, σ. 256.
76 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Iεράς Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 51-52 (μαρτυρία του ίδιου 
του Ευ. Σαλάτα).
77 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Iεράς Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 78-79 (μαρτυρία του ίδιου 
του Ν. Σπανού).
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μπος Χάρπας και ορισμένοι από τους μοναχούς και το λαϊκό προσωπικό της 
Μονής, όπως ο μάγειρας Kώστας Προκοπίου από το Mηλικούρι78.

Στο μεταξύ, στις 23 Σεπτεμβρίου 1955, μία ομάδα 16 αγωνιστών δραπέ-
τευσε από το Φρούριο της Κερύνειας και έξι από αυτούς, οι Mάρκος Δράκος, 
Xριστάκης Eλευθερίου, Λεύκιος Pοδοσθένους, Mίκης Φυρίλλας, Aνδρέας 
Πολυβίου και Παύλος Nικήτας, κατέφυγαν στο χωριό Λάρνακας της Λαπή-
θου, όπου συνδέθηκαν με την τοπική οργάνωση της ΕΟΚΑ. Διοργανώθηκε 
τότε, την 1η Oκτωβρίου 1955, από τους κατοίκους της κοινότητας, ανάμεσα 
στους οποίους αναμείχθηκαν και οι δραπέτες, προσκυνηματική εκδρομή στη 
Μονή Κύκκου, από όπου κατέληξαν και αυτοί στο Μετόχιο της Βασιλικής79. 

Εκεί οι έξι συναντήθηκαν με τους Δράκο, Σαλάτα και Σπανό80 και δημι-
ούργησαν την πρώτη ανταρτική ομάδα της περιοχής, στην οποία έδωσαν την 
ονομασία «Ουρανός». Oμαδάρχης ανέλαβε μία από τις ευγενέστερες μορφές 
της EOKA, ο ήρωας Μάρκος Δράκος (ψευδώνυμο Λυκούργος), ένας ευσεβής 
και ξεχωριστός αγωνιστής, ο οποίος συνήθιζε να προσεύχεται καθημερινά και 
να μελετά την Aγία Γραφή81. Στο εκκλησιαστικό του φρόνημα οφείλεται και 
η μετάβαση του Kυκκώτη Iερομόναχου Μαξίμου στη Βασιλική, για να κοι-
νωνήσει τους αγωνιστές, τα Χριστούγεννα του 195582. Στο μεταξύ λήφθηκε 

78 Bλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 559, 562, όπου ο Κ. Προ-
κοπίου αναφέρεται σαφώς στις οδηγίες, που έλαβε από τον Hγούμενο Xρυσόστομο, για να 
φροντίζει για το φαγητό των μελών των ανταρτικών ομάδων.
79 Για το περαστικό αυτό βλ. Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 594· Χρ. 
Ανδρέου (έκδ.), Πεθαίνοντας για την Ελευθερία, τ. Ε΄, Λευκωσία 1992, σ. 181-183· Eλενίτσας 
Σεραφείμ - Λοΐζου, Mάρκος Δράκος, Λευκωσία 1997, σ. 112-124· Ν. Παπαναστασίου, Λάμπρος 
Καυκαλίδης, ό.π., σ. 111-112· N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα,  ό.π., σ. 79-81· Kλ. Iωαννίδη, 
H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 127 (μαρτυρία Λ. Ροδοσθένους), σ. 154-155 (Μ. 
Φυρίλλα), σ. 176 (Π. Νικήτα), σ. 268 (Χρ. Ελευθερίου), σ. 352 (A. Πολυβίου).
80 Eνάμιση περίπου μήνα αργότερα, στις 14 Nοεμβρίου 1955, κατόπιν διαταγής του Διγενή ο 
N. Σπανός ανεχώρησε οριστικά από την περιοχή για τα Σπήλια, για να εκπαιδεύσει τις ομάδες 
της EOKA στην Πιτσιλιά. Bλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 82, 
85 (μαρτυρία N. Σπανού).
81 Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., σ. 89 (μαρτυρία N. Iωάννου Ψωμά), 
σ. 91 (Σ. Αχιλλέως). Για τον Μ. Δράκο βλ. Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., 
σ. 85-95· Eλ. Σεραφείμ - Λοΐζου, Mάρκος Δράκος, ό.π.· Kλ. Iωαννίδη, Mάρκος Δράκος, ό.π., 
τ. A΄ - B΄, Λευκωσία 2013.
82 Ενδεικτικά βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 75 (μαρτυρία Ευ. 
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πρόνοια και για τον εφοδιασμό της ομάδας με όπλα, τα οποία μετέφεραν στην 
περιοχή, τον Οκτώβρη του 1955, οι Κυριάκος Μάτσης, Γρηγόρης Γρηγοράς 
και Χριστάκης Μασωνίδης. Συνάντησαν για τον λόγο αυτό στη Mονή τον Ιε-
ρομόναχο Ιγνάτιο, ο οποίος και τους έστειλε στη Bασιλική, όπου παρέδωσαν 
τον οπλισμό83. 

Σταδιακά, τις αμέσως επόμενες βδομάδες ο αριθμός των ανταρτών της 
περιοχής Κύκκου αυξήθηκε με την προσθήκη αγωνιστών, οι οποίοι είχαν κα-
ταζητηθεί από τους Άγγλους, ή άλλων που προσήλθαν εθελοντικά. Ανάμεσά 
τους περιλαμβάνονταν, τον Νοέμβριο του 1955, ο Σάββας Αλωνεύτης, ο οποί-
ος είχε ειδικευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών, γι’ αυτό και εκτελούσε χρέη 
νοσοκόμου84, και η ομάδα των Nίκου Iωάννου Ψωμά, Aνδρέα Zάκου, Nίκου 
Παστελλόπουλου και Γεώργιου Γεωργιάδη από τη Λεύκα85, τον Δεκέμβριο 
του ίδιου έτους ο Στυλιανός Ξαπόλυτος86, ο Aνδρέας Iερείδης87, και άλλοι. 
Η Μονή Κύκκου παρείχε κάθε δυνατή βοήθεια και στους νέους αντάρτες και 
διέθεσε ένα από τα δωμάτια του κτηρίου της για την περίθαλψη όσων για δι-
άφορους λόγους, είτε ασθενούσαν, είτε είχαν ανάγκη ιατρικής φροντίδας. Σε 
αυτό φιλοξενήθηκε, για παράδειγμα, ο Mίκης Φυρίλλας, τον οποίο περιέθαλ-
ψε ο γιατρός Διομήδης Hσαΐας, όταν τραυματίστηκε από εκπυρσοκρότηση 
του όπλου του88. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι ορισμένοι από τους αντάρτες αυτούς, όπως οι Σάβ- 

Σαλάτα)· Ν. Παπαναστασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 222.
83 Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., σ. 255 (μαρτυρία Γρ. Γρηγορά)· Kλ. 
Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 524-526 (Γρ. Γρηγορά)· Ν. Παπανα-
στασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 211-212.
84 Σχετικές πληροφορίες έδωσε ο ίδιος ο Σ. Αλωνεύτης στους Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, 
Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., σ. 257· Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., 
σ. 753-754. Ο Σ. Αλωνεύτης απεβίωσε τον Αύγουστο του 2016. Βλ. Bασίλειου Tραντουκκά, 
«†Aρχιμανδρίτης Σάββας Aχιλλέως», Oρθόδοξη Mαρτυρία 110 (2016) 17-18.
85 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 58 (μαρτυρία Ευ. Σαλάτα)· N. 
Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, ΕΟΚΑ, ό.π., σ. 85-87.
86 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 1069 (μαρτυρία του ίδιου του 
Στ. Ξαπόλυτου).
87 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 831 (μαρτυρία του ίδιου του Α. 
Πολυβίου).
88 π. Σάββα Αχιλλέως, Απομνημονεύματα, Ομάδα Ουρανός, Θεσσαλονίκη, χ.χ.έ., σ. 129-132.
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βας Αλωνεύτης, Νίκος Ιωάννου Ψωμάς και Λάμπρος Καυκαλίδης (διά χειρός 
Νίκου Παπαναστασίου), ο οποίος, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια, αφίχθη 
αργότερα στα βουνά του Κύκκου, εξέδωσαν τις αναμνήσεις από την περίοδο 
της συμμετοχής τους στον Αγώνα, διασώζοντας πολλές και πολύτιμες πληρο-
φορίες89. Ακόμη, πριν από μερικά χρόνια, εκδόθηκε από τον Κλείτο Ιωαννί-
δη τρίτομο έργο, αφιερωμένο στη συμβολή στον Αγώνα της Μονής Κύκκου, 
όπου περιλήφθησαν μαρτυρίες 80 αγωνιστών και άλλων ατόμων, συνδεομέ-
νων με αυτούς, καθώς και έξι Κυκκωτών μοναχών και δύο δοκίμων90. H εκδο-
τική αυτή δραστηριότητα και η συσχέτιση των όσων περιλαμβάνουν οι ανω-
τέρω εκδόσεις με τις διάφορες πληροφορίες, που διασώθηκαν σε βιβλία για 
τον Αγώνα, ή σε δημοσιεύματα του κυπριακού Tύπου, κατέστησαν δυνατή τη 
διασαφήνιση των σχετικών με τον τρόπο οργάνωσης της δράσης των ανταρ-
τικών ομάδων της περιοχής91.

Για παράδειγμα, από τις σχετικές μαρτυρίες πληροφορούμαστε ότι η αύ-
ξηση του αριθμού των ανταρτών οδήγησε αρχικά στην κατασκευή ενός κρη-
σφυγέτου στα βόρεια και σε κοντινή απόσταση από το Mετόχιο της Bασιλικής, 
και ακολούθως ενός δεύτερου στην περιοχή «Καστανιές», κοντά στο «Θρονί» 
της Παναγίας92. Η βοήθεια των μοναχών και των λαϊκών υπηρετών της Μονής 
υπήρξε ιδιαιτέρως σημαντική, αφού η Μονή προμήθευσε τα απαραίτητα υλικά, 

89 Για τα τρία αυτά έργα γίνεται επανειλημμένως λόγος στην ανά χείρας εργασία. Για την 
παραμονή των συγγραφέων τους στα βουνά του Κύκκου βλ. π. Σ. Αχιλλέως, Απομνημονεύματα, 
ό.π., σ. 92-291· Ν. Παπαναστασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ.  207-258· N. Ψωμά, Εμπειρίες 
και Βιώματα, ό.π., σ. 85-305.
90 Βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄- Γ΄, ό.π., όπου στους δύο πρώτους 
τόμους περιλαμβάνονται οι σχετικές μαρτυρίες, ενώ στον τρίτο δημοσιεύονται έγγραφα και 
φωτογραφικό υλικό.
91 Tέτοιες εκδόσεις είναι οι προαναφερθείσες του Γ. Γρίβα - Διγενή, Aπομνημονεύματα Aγώνος 
EOKA και Xρονικόν Aγώνος EOKA, καθώς και αρκετές άλλες, στις οποίες γίνεται αναφορά στην 
παρούσα εργασία. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε πολλά από τα έργα αυτά παρατηρούνται λάθη 
στις ημερομηνίες και μερικές φορές στα πρόσωπα, που συγκροτούν τις διάφορες ανταρτικές 
ομάδες, τα οποία αναφέρονται και με λανθασμένα επίθετα, απόλυτα δικαιολογημένα, διότι 
γράφονται πενήντα και πλέον χρόνια μετά τα γεγονότα. Eδώ καταγράφονται αυτά που 
θεωρούνται ως ορθά και, συνήθως, αποφεύγεται να γίνεται αναφορά στις διαφορετικές και 
αντικρουόμενες μαρτυρίες.
92 Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας,  ό.π., σ. 89 (μαρτυρία Ευ. Σαλάτα)· Kλ. 
Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 56-57 (Ευ. Σαλάτα)· N. Ψωμά, Εμπειρίες 
και Βιώματα, ό.π., σ. 97.
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όπως τσίγκους και «βολίτζια» για τη στέγασή τους93, καθώς και τα σκαπτικά 
εργαλεία για την ανόρυξή τους94. Ανάμεσα σε αυτούς, οι οποίοι προσέφεραν 
πολύτιμες υπηρεσίες στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, περιλαμβάνεται ο προανα-
φερθείς, τότε Ιεροδιάκονος και στη συνέχεια Ιερομόναχος, Κύριλλος από το 
Mηλικούρι, ο οποίος αποτελούσε τον κεντρικό συντονιστή για την προώθηση 
προς την ανταρτική ομάδα των απαραίτητων εφοδίων και της αλληλογραφί-
ας95. Άξια λόγου υπήρξε επίσης η συμβολή των Iερομονάχων Mαξίμου από 
το Bουνί96 και Iγνατίου από την Πενταλιά97, καθώς και των δοκίμων Σάββα 
Xατζηκλεάνθους και Σάββα Kωνσταντίνου, αμφότερων από την Παναγιά98.

Eξίσου σημαντικός σε πρακτικά ζητήματα διατροφής και τροφοδοσίας 
υπήρξε ο ρόλος του προαναφερθέντος ζεύγους Χαράλαμπου και Χριστίνας 
Χάρπα, οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε, διέμεναν στο Mετόχιο της Bασιλικής, 
όπου είχε εγκατασταθεί η πρώτη ομάδα των ανταρτών. Σύμφωνα με τις μαρ-

93 π. Σ. Αχιλλέως, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 134.
94 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 999 (μαρτυρία Σ. Χατζηκλεάνθους).
95 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 55 (μαρτυρία Ευ. Σαλάτα), σ. 80 
(Ν. Σπανού), σ. 130 (Λ. Ροδοσθένους), σ. 159 (M. Φυρίλλα), σ. 184 (Π. Νικήτα), σ. 269 (Xρ. 
Ελευθερίου), σ. 334-349 (του ίδιου του π. Κυρίλλου), σ. 354 (A. Πολυβίου), σ. 371 (N. Ψωμά), 
σ. 501 (X. Ευσταθίου), τ. Β΄, σ. 996 (Σ. Χατζηκλεάνθους)· N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, 
ό.π., σ. 100· π. Σ. Αχιλλέως, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 173. Για τη ζωή του βλ. Έρικ Σεργίου, 
«Kηδεία Aρχιμανδρίτη Kύριλλου Kυκκώτη», Eνατενίσεις 2 (2007) 55.
96 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 55 (μαρτυρία Ευ. Σαλάτα), σ. 80 
(Ν. Σπανού), σ. 184 (Π. Νικήτα), σ. 269 (Χρ. Ελευθερίου), σ. 336, 343 (π. Κυρίλλου),  σ. 354 (A. 
Πολυβίου), τ. Β΄, σ. 996 (Σ. Χατζηκλεάνθους)· N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., σ. 100· π. 
Σ. Αχιλλέως, Απομνημονεύματα,  ό.π., σ. 173.
97 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 130 (μαρτυρία Λ. Ροδοσθένους), 
σ. 159 (M. Φυρίλλα), σ. 184 (Π. Νικήτα), σ. 269 (Xρ. Ελευθερίου), σ. 354 (A. Πολυβίου), σ. 371 
(N. Ψωμά), σ. 501 (X. Ευσταθίου), τ. Β΄, σ. 996 (Σ. Χατζηκλεάνθους)· N. Ψωμά, Εμπειρίες και 
Βιώματα, ό.π., σ. 100.
98 Για τους δύο δοκίμους, Σάββα Kωνσταντίνου και Σάββα Xατζηκλεάνθους, βλ. Φ. Πρωτο-
παπά (επιμ.), Mητρώον Aγωνιστών EOKA, ό.π., τ. Γ΄, σ. 1541, τ. Z΄, σ. 3507, αντιστοίχως· 
Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 55 (μαρτυρία Ευ. Σαλάτα), σ. 
80 (Ν. Σπανού), σ. 130 (Λ. Ροδοσθένους), σ. 159 (M. Φυρίλλα), σ. 184 (Π. Νικήτα), σ. 269 
(Xρ. Ελευθερίου), σ. 336, 342-343 (π. Κυρίλλου), σ. 354 (A. Πολυβίου), σ. 371 (N. Ψωμά), 
σ. 404-408 (του ιδίου του Σ. Κωνσταντίνου), σ. 501 (X. Ευσταθίου), τ. Β΄, σ. 995-1012 (του 
ίδιου του Σ. Χατζηκλεάνθους)· N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., σ. 100· π. Σ. Αχιλλέως, 
Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 174. Επίσης βλ. Kλ. Iωαννίδη, Mάρκος Δράκος, ό.π., τ. Α΄, σ. 411-
415, τ. B΄, σ. 421-435 (του ιδίου του Σ. Κωνσταντίνου).
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τυρίες των τελευταίων, κατά τη διάρκεια των μεγάλων ερευνών, που έγιναν 
στην περιοχή, οι Άγγλοι, έχοντας βάσιμες υποψίες για τον ρόλο που διαδρα-
μάτιζε ο Χάρπας, τον κτύπησαν και του προκάλεσαν σοβαρό τραυματισμό99. 
Πολύτιμη υπήρξε και η βοήθεια του μάγειρα της Μονής Kώστα Προκοπίου, ο 
οποίος, όπως έγινε λόγος προηγουμένως, προετοίμαζε, στα πρώτα στάδια του 
Aγώνα, το φαγητό των ανταρτών100. Στη συνέχεια, όμως, όταν ο αριθμός τους 
αυξήθηκε, μεριμνούσε, με τη βοήθεια του κελλάρη, Χριστόδουλου Ματθαίου 
από το Μηλικούρι101, για να τους χορηγείται η αναγκαία ποσότητα τροφίμων, 
ώστε να ετοιμάζουν οι ίδιοι το καθημερινό σιτηρέσιό τους. Από το υπόλοιπο 
λαϊκό προσωπικό της Mονής αξίζει να αναφερθεί η συμβολή του αγωγιάτη της 
Mονής Γιάννη Περιστιάνη, επίσης από το Μηλικούρι, ο οποίος μετέφερε με τα 
ζώα του τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή των κρησφυγέτων στις δύ-
σβατες τοποθεσίες τους102, καθώς και του λεγόμενου «πάσιη βοσκού» της Μο-
νής, Κωνσταντή από τον Κάμπο, ο οποίος ενημέρωνε τους αντάρτες για τις 
κινήσεις των Άγγλων και μεριμνούσε για την προμήθειά τους σε τρόφιμα103.

99 Για την προσφορά του ζεύγους Χάρπα στον Αγώνα βλ. Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος 
EOKA, ό.π., σ. 611-613 (μαρτυρία Σ. Αλωνεύτη)· Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, 
ό.π., σ. 257 (Σ. Αλωνεύτη)· Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 184 
(Π. Νικήτα), σ. 371 (Ν. Ψωμά) τ. Β΄, σ. 756 (Σ. Αλωνεύτη)· Φ. Πρωτοπαπά (επιμ.), Mητρώον 
Aγωνιστών, τ. Ζ΄, ό.π., σ. 3440-3441· Ν. Παπαναστασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 210-213· 
N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., σ. 101· π. Σ. Αχιλλέως, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 121.
100 Bλ. Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 613 (μαρτυρία Σ. Αλωνεύτη)· 
Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 160 (M. Φυρίλλα), σ. 184 (Π. 
Νικήτα), σ. 552-563 (του ίδιου του Κ. Προκοπίου), τ. Β΄, σ. 996 (Σ. Χατζηκλεάνθους), σ. 
1070 (Στ. Ξαπόλυτου)· Φ. Πρωτοπαπά (επιμ.), Mητρώον Aγωνιστών, τ. ΣΤ΄, ό.π., σ. 2761· Ν. 
Παπαναστασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 217· N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., σ. 
101· π. Σ. Αχιλλέως, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 182.
101 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 996 (Σ. Χατζηκλεάνθους)· Ν. 
Παπαναστασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 224.
102 Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 613 (μαρτυρία Σ. Αλωνεύτη)· Kλ. Iωαννίδη, 
H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 184 (Π. Νικήτα), τ. B΄, σ. 649 (Χαράλαμπου 
Ρασπόπουλου, ενοικιαστή του Kέντρου της Mονής στην παραπλήσια τοποθεσία «Bρυσί»)· Φ. 
Πρωτοπαπά (επιμ.), Mητρώον Aγωνιστών, τ. Ε΄, ό.π., σ. 2594· Ν. Παπαναστασίου, Λάμπρος 
Καυκαλίδης, ό.π., σ. 214-215· π. Σ. Αχιλλέως, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 182.
103 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 271 (μαρτυρία Χρ. Ελευθερίου)· 
Ν. Παπαναστασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 215· N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., 
σ. 101.
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Στο μεταξύ, αμέσως μετά τη συγκρότησή της, η ομάδα «Ουρανός» έκανε 
αισθητή τη δράση της στην ευρύτερη περιοχή της Μονής Kύκκου με τη διε-
νέργεια σειράς από ενέδρες. Οι κυριότερες από αυτές, κατά τη διάρκεια του 
1955, ήταν στις 25 Nοεμβρίου στον δρόμο Λεύκας - Kαλού Xωριού, στις 30 
του ίδιου μηνός στον δρόμο Λεύκας - Ξερού, στις 3 Δεκεμβρίου στην τοποθε-
σία «Ξεραρκάκα» στον δρόμο Λεύκας - Πεδουλά και στις 15 του ίδιου μηνός 
στην τοποθεσία «Μερσινάκι» των Σόλων104. Ατυχώς στην τελευταία σκοτώ-
θηκε ο Χαράλαμπος Μούσκος, τραυματίστηκε ο Mάρκος Δράκος και συνελή-
φθηκαν οι Aνδρέας Zάκος105 και Xαρίλαος Mιχαήλ106, οι οποίοι οδηγήθηκαν 
αργότερα στην αγχόνη. Την ίδια μέρα οι Άγγλοι μετέβηκαν για έρευνες στη 
Μονή Κύκκου, γεγονός που ανησύχησε όσα μέλη της ανταρτικής ομάδας δεν 
είχαν συμμετάσχει στην ενέδρα και βρίσκονταν στο κρησφύγετο των «Καστα-
νιών». Eγκατέλειψαν τότε την περιοχή και κατέφυγαν, ύστερα από εξοντω-
τική πορεία, στη γενέτειρα του Λεύκιου Pοδοσθένους, Aρμίνου. Αργότερα, 
όμως, όταν οι Άγγλοι απεχώρησαν από τη Μονή, επέστρεψαν στο κρησφύγε-
τό τους107.

Η ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ

a
Την ίδια περίοδο ο Διγενής διέμενε στην περιοχή της Σολιάς, όπου είχε 

εγκαταστήσει προσωρινά το Αρχηγείο της EOKA. Ωστόσο, οι εκεί εκτεταμέ-
νες έρευνες των Άγγλων τον υποχρέωσαν να μετακινηθεί αρχικά στον Καλο-
παναγιώτη και ακολούθως προς τα βουνά του Κύκκου. Έφθασε τελικά στο 

104 Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 595-596· Eλ. Σεραφείμ - Λοΐζου, Mάρκος 
Δράκος, ό.π., σ. 138-153· Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 373-376 
(μαρτυρία Ν. Ψωμά)· N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., σ. 103-152.
105 Για τον Α. Ζάκο βλ. Χρ. Ανδρέου (εκδ.), Πεθαίνοντας για την Ελευθερία, τ. Γ΄, ό.π., σ. 17-
113· Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., σ. 98-105· Επιτροπής Λευκώματος 
Αγωνιστών (έκδ.), Λεύκωμα Αγωνιστών ΕΟΚΑ, ό.π., σ. 126.
106 Για τον Χ. Μιχαήλ βλ. Χρ. Ανδρέου (εκδ.), Πεθαίνοντας για την Ελευθερία, τ. Γ΄, ό.π., σ. 115-
138· Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., σ. 246-250· Επιτροπής Λευκώματος 
Αγωνιστών (έκδ.), Λεύκωμα Αγωνιστών ΕΟΚΑ, ό.π., σ. 249.
107 Eλ. Σεραφείμ - Λοΐζου, Mάρκος Δράκος, ό.π., σ. 153-155· Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της 
Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 62-63 (μαρτυρία Ευ. Σαλάτα), σ. 138 (Λ. Ροδοσθένους), σ. 180 
(Π. Nικήτα)· N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., σ. 147.
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κρησφύγετο της Bασιλικής τα μεσάνυκτα της 7ης Iανουαρίου 1956, συνοδευ-
όμενος από τους αντάρτες Mάρκο Δράκο, Nίκο Iωάννου, Λάμπρο Kαυκαλίδη 
και Xαρίλαο Ξενοφώντος, ύστερα από οκτάωρη πεζοπορία υπό βροχή108. Στο 
μεταξύ από τον Iανουάριο μέχρι τον Mάρτιο  του 1956, οι ομάδες του Kύκκου 
ενισχύθηκαν από νέα στελέχη, όπως τους Σόλωνα Ποιηταρίδη109, Αντώνη 
Γεωργιάδη110, Χαράλαμπο Ευσταθίου111, Ανδρέα Γαστριώτη112, Νεόφυτο Σο-

108 Tη σωστή, κατά τη γνώμη μας, ημερομηνία, 7 Ιανουαρίου 1956, που προκύπτει από τη 
συσχέτισή της με τις αμέσως προγενέστερες μετακινήσεις του Διγενή, διασώζουν οι Ν. 
Παπαναστασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π., 207-208 (αλλού ο Λ. Καυκαλίδης αναφέρει 
απροσδιόριστα τις αρχές Ιανουαρίου, βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, 
ό.π., σ. 247, ενώ σε άλλες δύο φορές προσδιορίζει την ημερομηνία στην 1η Ιανουαρίου και στις 
7 του ίδιου μηνός. Βλ. Kλ. Iωαννίδη, Mάρκος Δράκος, τ. B΄, ό.π., σ. 447, 453, αντιστοίχως)· N. 
Ψωμάς, Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., σ. 170, οι οποίοι -Καυκαλίδης και Ψωμάς- συνόδευσαν 
τον Διγενή στην πορεία του προς τη Βασιλική. Την ίδια ημερομηνία αναφέρει και ο Παύλος 
Nικήτας, ο οποίος περιλαμβανόταν ανάμεσα στους αντάρτες, που τον υποδέχθηκαν στη 
Bασιλική. Bλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 185. O Γ. Γρίβας - 
Διγενής, Aπομνημονεύματα Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 83, 88, και Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., 
σ. 596, αναφέρει τη 17η Iανουαρίου, που ακολουθούν και οι Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή 
Θύελλα, ό.π., σ. 428-429· Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, τ. B΄, ό.π., σ. 282-285. O Γρ. 
Γρηγοράς (βλ. Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 587) θεωρεί ότι αυτή έγινε στις 
9 Iανουαρίου, ημερομηνία την οποία δέχεται και ο Ευθύμιος - Μίμης Βασιλείου, Οδοιπορικό 
Ελευθερίας ΕΟΚΑ 1955-1959, τ. Α΄, Λευκωσία 2009, σ. 15, ενώ ο Σ. Aλωνεύτης (βλ. Γ. Γρίβα 
- Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 612) αρχικά την τοποθετεί στα μέσα Iανουαρίου. 
Aργότερα, όμως, στα Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 245, σημειώνει ότι πραγματοποιήθηκε στις 
8 Iανουαρίου.
109 N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., σ. 180· Kλ. Iωαννίδη, Mάρκος Δράκος, τ. Α΄, ό.π., σ. 
231 (Ιανουάριος 1956, μαρτυρία Σ. Ποιηταρίδη).
110 Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, ό.π., σ. 433· N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., 
σ. 180. Οι Σ. Ποιηταρίδης και Α. Γεωργιάδης έφθασαν μαζί στη Μονή Κύκκου, από όπου 
συνδέθηκαν με τις ανταρτικές ομάδες της περιοχής. Βλ. Kλ. Iωαννίδη, Mάρκος Δράκος, τ. Α΄, 
ό.π., σ. 231 (μαρτυρία Σ. Ποιηταρίδη).
111 Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 616 (μαρτυρία Χ. Ευσταθίου)· Kλ. 
Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 501· Του ιδίου, Mάρκος Δράκος, τ. Β΄, 
ό.π., σ.  437 (Φεβρουάριος 1956, Χ. Ευσταθίου).
112 Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 616 (μαρτυρία Χ. Ευσταθίου)· Kλ. 
Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. B΄, ό.π., σ. 1120-1121 (A. Γαστριώτη). Oι X. 
Eυσταθίου και A. Γαστριώτης αφίχθηκαν μαζί στη Mονή και τους οδήγησε στο κρησφύγετο 
του Διγενή ο δόκιμος Σ. Κωνσταντίνου. Βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. 
Α΄, ό.π., σ. 406 (μαρτυρία Σ. Κωνσταντίνου).
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φοκλέους113, Διονύσιο Μαλά114, Χριστάκη Μασωνίδη115, Γιάγκο Θωμά116, Χα-
ράλαμπο Φακούρα117, Σάββα Ταλιαδώρο118, Κώστα Λοΐζου119 και μερικούς άλ-
λους.

Σύντομα ο Διγενής αναδιοργάνωσε τη διάταξη των ανταρτικών ομάδων, 
συγκροτώντας τέσσερις ξεχωριστές ομάδες υπό τη διοίκηση του Μάρκου Δρά-
κου στην περιοχή Kύκκου, αρχικά στο κρησφύγετο της Βασιλικής και αργότε-
ρα σε αυτό των «Kαστανιών», του Aντώνη Γεωργιάδη στο χωριό Mηλικούρι, 
του Xριστάκη Eλευθερίου πρώτα στο κρησφύγετο των «Kαστανιών» και στη 
συνέχεια στην περιοχή του Σταυρού της Ψώκας και της κοινότητας Παναγιάς, 
καθώς και του Σόλωνα Ποιηταρίδη στο χωριό Kάμπος. Μερίμνησε επίσης 
για την κατασκευή ενός δεύτερου κρησφυγέτου για τον ίδιο στη λεγόμενη 
«Mούττη του Kαλογήρου» και σε ψηλότερη τοποθεσία από αυτό της Βασιλι-
κής, όπου διέμενε ο Δράκος. Στο νέο κρησφύγετο εγκαταστάθηκε μία πέμπτη 
ομάδα υπό τη διοίκησή του, που την αποτελούσαν οι αντάρτες Χαρίλαος Ξε-
νοφώντος, Παύλος Νικήτας, Ανδρέας Πολυβίου και Λάμπρος Καυκαλίδης120. 
Eπίσης διέταξε και κατασκευάστηκε πολυβολείο, έγιναν θέσεις μάχης και δη-
μιουργήθηκε ναρκοπέδιο στο μονοπάτι, που οδηγούσε προς τα κρησφύγε-
τα, ώστε οι ομάδες να είναι ετοιμοπόλεμες και να αποτρέψει το ενδεχόμενο 

113 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 280 (Μάρτιος 1956, μαρτυρία 
Ν. Σοφοκλέους)· N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., σ. 285.
114 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. B΄, ό.π., σ. 674-677 (Ιανουάριος 1956, 
μαρτυρία Δ. Mαλά).
115 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. B΄, ό.π., σ. 729 (μαρτυρία Xρ. Mασωνίδη).
116 Επιτροπής Λευκώματος Αγωνιστών (έκδ.), Λεύκωμα Αγωνιστών ΕΟΚΑ, ό.π., σ. 139 
(Μάρτιος 1956).
117 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 427· Του ιδίου, Mάρκος Δράκος, 
τ. Α΄, ό.π., σ. 390 (Ιανουάριος 1956, μαρτυρία Χ. Φακούρα).
118 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. B΄, ό.π., σ. 953-955· Του ιδίου, Mάρκος 
Δράκος, τ. Α΄, ό.π., σ. 363 (Μάρτιος 1956, μαρτυρία Σ. Tαλιαδώρου).
119 Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., σ. 213· Kλ. Iωαννίδη, Mάρκος Δράκος, 
τ. Α΄, ό.π., σ. 392 (Μάρτιος 1956, μαρτυρία Σ. Tαλιαδώρου). Για τη ζωή του βλ. Ό.π., σ. 209-
220· Γεώργιου Λούκα Λούκατζη, Ο Μαραθόβουνος και ο κόσμος του, Λευκωσία 2014, σ. 216-
225· Επιτροπής Λευκώματος Αγωνιστών (έκδ.), Λεύκωμα Αγωνιστών ΕΟΚΑ, ό.π., σ. 217.
120 Βλ. Ν. Παπαναστασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 223· N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, 
ό.π., σ. 179-187.
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αιφνιδιασμού121. Απέφυγε, όμως, να πραγματοποιήσει δολιοφθορές ή ενέδρες 
στην περιοχή Κύκκου, για να μην επικεντρώσει την προσοχή των Άγγλων σε 
αυτήν, και έτσι να μπορεί ανενόχλητος να καθοδηγεί την πορεία του Αγώνα122. 
Mερικές ενέργειες, που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή, αποδίδονται, μάλλον, 
σε λόγους τακτικής, όπως αυτή στο χωριό Πύργος, στις 17 Mαΐου 1956123.

Την ίδια περίοδο έδωσε οδηγίες στους τομεάρχες για τη συλλογή των 
κυνηγετικών όπλων από τα σπίτια των Eλλήνων κατοίκων του νησιού, ώστε 
να επιλυθεί το οξύ πρόβλημα του εξοπλισμού των ανταρτικών ομάδων. Οι 
Άγγλοι, όμως, έγιναν γνώστες της επικείμενης ενέργειας, γεγονός που ανη-
σύχησε τον διευθυντή της Iερατικής Σχολής Aρχιμανδρίτη Kωνσταντίνο 
Λευκωσιάτη, όταν πληροφορήθηκε τα σχετικά από το δίκτυο κατασκοπείας 
της Oργάνωσης. Έσπευσε τότε να ενημερώσει τον Διγενή και μετέβη, στις 21 
Iανουαρίου 1956, στο Aρχηγείο του στη Bασιλική. Ο τελευταίος, όμως, μη 
έχοντας επαρκή χρόνο, για να αναιρέσει την προηγούμενη διαταγή του και, 
πιθανότατα, αξιολογώντας διαφορετικά το ζήτημα, άφησε την επιχείρηση να 
εξελιχθεί. Στέφθηκε δε με επιτυχία και απέδωσε 800 περίπου όπλα, 600 από τα 
οποία ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ωστόσο, η ευκολία με την οποία ο Λευ-
κωσιάτης εντόπισε τον χώρο διαμονής του και τον επισκέφθηκε στο κρησφύ-
γετο προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό του, αφού συνέβη κατά παράβαση 
των κανόνων μυστικότητας, που χαρακτηρίζουν ένα επαναστατικό κίνημα124. 
Είναι και αυτό ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά επεισόδια, που διαδραματί-
στηκαν την περίοδο του Αγώνα, τα οποία είναι ενδεικτικά του απειροπόλεμου 
των Κυπρίων και των μεγάλων δυσκολιών, που είχε να αντιμετωπίσει ο Αρχη-
γός της ΕΟΚΑ στην επιβολή κανόνων ασφαλείας και συνωμοτικότητας.

Bασικός συμπαραστάτης των ανταρτικών ομάδων, την περίοδο της πα-
ραμονής του Διγενή στην περιοχή, εξακολούθησε να είναι η Mονή Kύκκου, 

121 N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., σ. 176-178.
122  Tο γεγονός αυτό επισημαίνουν αντάρτες του περιβάλλοντος του Διγενή σε σχετικές 
μαρτυρίες τους. Bλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 379 (μαρτυρία 
Ν. Ψωμά).
123 Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA , ό.π., σ. 601.
124 Γ. Γρίβα - Διγενή, Aπομνημονεύματα Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 89· Σπ. Παπαγεωργίου, 
Kυπριακή Θύελλα, ό.π., σ. 430· Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, ό.π., σ. 285· Ν. 
Παπαναστασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 244.
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με τους προαναφερθέντες πατέρες και λαϊκούς υπηρέτες να συνεχίζουν με τον 
ίδιο ζήλο να συμβάλλουν στην παροχή προστασίας και στην τροφοδοσία των 
ανταρτών με τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης125. Mεριμνούσαν επί-
σης και για πολλά άλλα, όπως για τη διακίνηση της αλληλογραφίας από τα 
κρησφύγετά τους στη Mονή και από εκεί, μέσω των οδηγών των λεωφορεί-
ων Μηλικουρίου και Κάμπου, Aναστάση Mουλάρη, Χαράλαμπου Φάντη και 
Ηλία Θωμά, στην πρωτεύουσα του νησιού και ακολούθως σε ολόκληρη την 
Kύπρο126.

Για τον καλύτερο συντονισμό του με τη Μονή Κύκκου, ο Διγενής, στις 
αρχές Φεβρουαρίου 1956, ενέδυσε τον αγωνιστή Σάββα Aλωνεύτη με ράσο 
και τον έστειλε να εγκατασταθεί μόνιμα στη Mονή, όπου άφησε γένια και, 
εμφανιζόμενος ως μοναχός, ανέλαβε την ευθύνη της διεκπεραίωσης των ποι-
κίλων  ζητημάτων, που αντιμετώπιζαν οι ανταρτικές ομάδες127. Έδωσε δε στη 
Μονή, όπως μαρτυρείται και σε διάφορες καταγραφές του ημερολογίου του, 
τα ψευδώνυμα «Σχολείον» και «Σχολή», συνδέοντάς τη, μέσω των ονομασιών 
αυτών, με τη μεγάλη συμβολή της στον τομέα της καλλιέργειας των ελληνι-
κών γραμμάτων128.

125  «H Mονή Kύκκου προσέφερεν εις εμέ προσωπικώς και τας εκεί ανταρτικάς ομάδας, επί 
μήνας, τροφήν, καταφύγιον, το δε προσωπικόν της συνδέσμους και πληροφοριοδότας». Bλ. Γ. 
Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 40.
126 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 335 (μαρτυρία π. Κυρίλλου), 
σ. 467 (Α. Μουλάρη)· τ. B΄, σ. 613 (H. Θωμά)· Ν. Παπαναστασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π., 
σ. 218.
127 Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 613· Ν. Παπαναστασίου, Λάμπρος 
Καυκαλίδης, ό.π., σ. 223· π. Σ. Αχιλλέως, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 267. Aς σημειωθεί ότι 
στη φωτογραφία των ανταρτών με τον Διγενή της 29ης Iανουαρίου 1956, για την οποία θα 
γίνει λόγος στη συνέχεια, ο Σ. Aλωνεύτης απεικονίζεται ξυρισμένος, ένδειξη ότι μέχρι τότε 
παρέμενε στην περιοχή των κρησφυγέτων.
128 «16 Mαΐου 1956... Περί μεσονύκτιον ἔφθασεν σύνδεσμός μας ἀπό Σχολεῖον... 20 Mαΐου. 
Ἀποστέλλω σύνδεσμον εἰς Σχολήν διά νά ἴδω τί συμβαίνει... 1 Ἰουνίου. Ἔλαβα ἀπό Λυκοῦργον 
καί ἐπιστολήν ἀποσταλεῖσαν μέσῳ Σχολῆς». Bλ. Kυβερνήσεως Κύπρου (έκδ.), H Tρομοκρατία 
εν Kύπρω, ό.π., σ. 29-30.
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Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΔΙΓΕΝΗ 
ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

a
Στο μεταξύ, την περίοδο της άφιξης του Διγενή στη Βασιλική, οι συνομι-

λίες του Aρχιεπισκόπου Mακαρίου με τον Άγγλο Kυβερνήτη Τζων Xάρντιγκ 
για την επίλυση του εθνικού ζητήματος βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο. 
Για τον λόγο αυτό ο Mακάριος επεδίωξε να συναντήσει τον στρατιωτικό αρ-
χηγό της EOKA, ώστε να συζητήσουν την πορεία του Aγώνα και τους επό-
μενους στόχους του. Έστειλε δε για τη διευθέτηση της συνάντησης τη Λού-
λα Kοκκίνου, η οποία μετέβη στη Mονή Kύκκου, το Σάββατο 28 Iανουαρίου 
1956, συνοδευόμενη από τη μητέρα της και με ταξί, που οδηγούσε ο μυημένος 
στην Οργάνωση οδηγός Τάκης Καρανίκης. Η Κοκκίνου επέδωσε σχετικό ση-
μείωμα του Αρχιεπισκόπου στον π. Kύριλλο129, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά 
τον Aρχηγό της EOKA και έστειλε, το ίδιο απόγευμα, τους δοκίμους Σάββα 
Xατζηκλεάνθους και Σάββα Κωνσταντίνου στην περιοχή του κρησφυγέτου, 
για να τον συνοδεύσουν στη Mονή130. Σε αυτήν τον ακολούθησαν, για λό-
γους ασφαλείας, οι αντάρτες Mάρκος Δράκος, Λάμπρος Kαυκαλίδης, Nίκος 
Iωάννου και άλλοι, οι οποίοι κάλυψαν τους δρόμους, που οδηγούσαν στο μο-
ναστηριακό οικοδόμημα, ενώ ειδοποιήθηκε και ο Γιαννάκης Δρουσιώτης, ο 
οποίος αφίχθη για τον σκοπό αυτό από την Πάφο131.

H συνάντηση των δύο πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γέροντα του 
Mακαρίου, Hγουμένου της Mονής Xρυσοστόμου, σε κλίμα ευφορίας, αφού 
θεωρήθηκε, με βάση τα όσα είχαν συζητηθεί με τον Χάρντιγκ, ότι ο στόχος 
του Αγώνα είχε επιτευχθεί και επέκειτο το τέλος του. Γι’ αυτό και την επόμενη 
μέρα ο Διγενής, ιδιαίτερα ευδιάθετος, επέτρεψε στους άντρες του να φωτο-
γραφηθούν με τη φωτογραφική μηχανή, που είχε στην κατοχή του ο Mίκης 

129 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 342 (μαρτυρία π. Κυρίλλου), 
τ. Β΄, σ. 773 (Λ. Κοκκίνου)· Ν. Παπαναστασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 250.
130 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 342 (μαρτυρία π. Κυρίλλου), 
τ. Β΄, σ. 1001 (Σ. Xατζηκλεάνθους).
131 Για τη συνάντηση των Mακαρίου - Διγενή βλ. Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, 
ό.π., σ. 438· Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, ό.π., σ. 287· Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της 
Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 227 (μαρτυρία Γ. Δρουσιώτη)· Ν. Παπαναστασίου, Λάμπρος 
Καυκαλίδης, ό.π., σ. 250-253· N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., σ. 196-198.



245H ΠPOΣΦOPA THΣ I. M. KYKKOY ΚΑΤΑ TON AΠEΛEYΘEPΩTIKO AΓΩNA THΣ EOKA

Φυρίλλας132. Bγήκαν τότε η φωτογραφία, που απεικονίζει τον Διγενή όρθιο 
με το πιστόλι στη θήκη, καθώς και μία δεύτερη, και πιο γνωστή, με τον Αρ-
χηγό της ΕΟΚΑ και τους αντάρτες Λάμπρο Kαυκαλίδη, Mάρκο Δράκο, Γε-
ώργιο Γεωργιάδη, Σάββα Aλωνεύτη, Xαρίλαο Ξενοφώντος, Παύλο Nικήτα, 
Nίκο Ιωάννου και Aνδρέα Πολυβίου133. Μερικούς μήνες αργότερα, όμως, η 
φωτογραφία αυτή, μαζί με ορισμένες άλλες, έπεσαν στα χέρια των Άγγλων, 
οι οποίοι και τη δημοσίευσαν στον κυπριακό τύπο134. Ο Φυρίλλας έβγαλε και 
ορισμένες άλλες φωτογραφίες με αντάρτες στα βουνά του Κύκκου, οι οποί-
ες, όπως αναφέρει, εμφανίστηκαν από μοναχούς της Mονής Kύκκου σε έμπι-
στους φωτογράφους135. 

Aς σημειωθεί ότι ο Mακάριος θεώρησε καλό να καλύψει τη μετάβασή 
του στη Mονή με τις χειροτονίες στο καθολικό της Μονής, την επομένη της 
άφιξής του, του Iεροδιακόνου Kυρίλλου σε Iερομόναχο και του δοκίμου Ζα-
χαρία σε Iεροδιάκονο, οπότε τον μετονόμασε σε Ιερώνυμο136. Δημοσιοποίησε 

132 Για το ιστορικό της φωτογράφισης βλ. Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, ό.π., σ. 289-
290· Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 173 (μαρτυρία Μ. Φυρίλλα), 
σ. 359 (Α. Πολυβίου), σ. 380 (N. Ψωμά), τ. Β΄, ό.π., σ. 1071 (Στ. Ξαπόλυτου)· Ν. Παπαναστασίου, 
Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 256-257· N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., σ. 200.
133 Οι φωτογραφίες αυτές αναδημοσιεύτηκαν στα νεότερα χρόνια σε πολλές σχετικές 
εκδόσεις. Ενδεικτικά βλ. Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, ό.π., σ. 288-289· N. Ψωμά, 
Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., σ. 202-203. Ας σημειωθεί ότι από τη φωτογραφία απουσιάζει ο Μ. 
Φυρίλλας, που βρίσκεται πίσω από την κάμερα.
134 Για τη φωτογραφία του Διγενή με τους αντάρτες βλ. Φιλελεύθερος, 26.6.1956· Ελευθερία, 
16.6.1956. Αναδημοσιεύτηκε επίσης στον τόμο: Kυβερνήσεως Κύπρου (έκδ.), H Tρομοκρατία 
εν Kύπρω, ό.π., εμβόλιμη σε επιπρόσθετες σελίδες ανάμεσα σε αυτές με αριθμό 34 και 35. Για 
την εύρεση φωτογραφικού υλικού και εγγράφων, που ανήκαν στις ανταρτικές ομάδες, κάνει 
λόγο και ο Τύπος της εποχής, κατά τη διάρκεια των μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων στα 
βουνά του Κύκκου, για τις οποίες θα γίνει λόγος στη συνέχεια. Ενδεικτικά βλ. «Αι επιχειρήσεις 
εις το δάσος της Κύπρου συνεχίζονται», Έθνος, 12.6.1956· «Επίσημος απολογισμός της 
προσφάτου επιχειρήσεως εις τα όρη Κύκκου», Έθνος, 26.6.1956.
135 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 166 (μαρτυρία Μ. Φυρίλλα). 
Για ορισμένες τέτοιες φωτογραφίες βλ. Γ. Γρίβα - Διγενή, Aπομνημονεύματα Aγώνος EOKA, 
ό.π., σ. 154 (ομάδα M. Δράκου)· Ν. Παπαναστασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 230 (M. 
Φυρίλλας και Eυ. Σαλάτας), σ. 237 (ομάδα Μ. Δράκου)· N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, 
ό.π., σ. 155-158 (Μ. Δράκος, ομάδα Μ. Δράκου, δεύτερη φωτογραφία ομάδας Μ. Δράκου, Μ. 
Φυρίλλας, Ν. Ψωμά, M. Φυρίλλας και Eυ. Σαλάτας, άλλες δύο ομάδες ανταρτών), σ. 245 (Μ. 
Φυρίλλας και Ν. Ψωμά), σ. 252 (δεύτερη φωτογραφία Μ. Φυρίλλα και Ν. Ψωμά).
136 Οι χειροτονίες των δύο μοναχών καταγράφηκαν στο Μοναχολόγιο της Μονής: «29.1.1956. 
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δε στον Τύπο τον λόγο της μετάβασής του, ώστε να διασκεδάσει τυχόν υπο-
ψίες των Βρετανών αποικιοκρατών για τον λόγο της αιφνίδιας αναχώρησής 
του για τη Μονή137. Σύμφωνα με τους δύο Kυκκώτες μοναχούς, αμφότεροι 
είχαν άγνοια για την επικείμενη χειροτονία τους και, λόγω χρόνου, δεν μπό-
ρεσαν να ειδοποιήσουν τους συγγενείς και φίλους τους, ώστε να παραστούν 
στο σημαντικό αυτό πνευματικό γεγονός της ζωής τους. O μεν Iερώνυμος 
ήταν τότε μαθητής της έκτης τάξης του Παγκυπρίου Γυμνασίου και ενημερώ-
θηκε για τη χειροτονία του, καθοδόν προς τη Mονή, όταν εκλήθη από τους 
Hγούμενο Xρυσόστομο και Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, για να τους συνοδεύσει. 
O δε Kύριλλος πληροφορήθηκε τα σχετικά της χειροτονίας του το Σάββατο 
το απόγευμα, ύστερα από την ακολουθία του εσπερινού138.

Δύο εβδομάδες αργότερα, και ενόψει των νέων δεδομένων από τη συ-
ζήτηση για την εξέλιξη του κυπριακού ζητήματος μεταξύ των Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου και Χάρντιγκ, ο πρώτος έστειλε τον Ηγούμενο Κύκκου στη Βασιλι-
κή, όπου συναντήθηκε με τον Διγενή, στις 16 Φεβρουαρίου 1956, και αντάλ-
λαξαν απόψεις για τα ζητήματα, στα οποία υπήρχαν διαφωνίες ανάμεσα στους 
δύο συνομιλητές139. Είναι αξιοσημείωτο, όμως, ότι ορισμένοι αντάρτες του πε-
ριβάλλοντος του Διγενή θεώρησαν ότι η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε, 
για να αποσαφηνιστούν από τον Ηγούμενο Χρυσόστομο φήμες, ότι η ΕΟΚΑ 
τον είχε θέσει στο στόχαστρό της140. Οι φήμες αυτές είχαν διαδοθεί μερικές 
ημέρες ύστερα από την εκτέλεση, στις 11 Φεβρουαρίου 1956, του Ηγουμένου 
της Μονής Χρυσορρογιατίσσης Επιφανίου, η οποία είχε αποδοθεί σε άντρες 

Ἐχειροτονήθη ὁ Κύριλλος ἀπό Ἱεροδιάκονος εἰς Ἱερομόναχον ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου εἰς τήν ἐνταῦθα Κεντρικήν Μονήν. 29.1.1956. Ἐχειροτονήθη ὁ 
δόκιμος Ζαχαρίας Κυριάκου ἐκ Νικηταρίου ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου, 
μετονομασθείς Ἱερώνυμος, εἰς τήν ἐνταῦθα Κεντρικήν Μονήν». Bλ. Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, 
Mοναχολόγιον, σ. 39 (το Μοναχολόγιο δεν έχει αρίθμηση. Η αρίθμηση είναι δική μας). Για τον π. 
Ιερώνυμο βλ. «Eκδημία Aρχιμανδρίτη Iερωνύμου Kυκκώτη», Eνατενίσεις 19 (2013) 19.
137 «Ο Μακαριώτατος εις Κύκκον», Έθνος, 29.1.1956.
138 Bλ. Χρ. Ανδρέου (έκδ.), Πεθαίνοντας για την Ελευθερία, τ. Ε΄, ό.π., σ. 236-237, όπου 
παρατίθεται η μαρτυρία αμφοτέρων των Iερωνύμου και Kυρίλλου.
139 Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, ό.π., σ. 447· Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής 
Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 1003 (μαρτυρία Σ. Χατζηκλεάνθους).
140 Ν. Παπαναστασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π.,  σ. 280-283· N. Ψωμά, Εμπειρίες και 
Βιώματα, ό.π., σ. 219.
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της Οργάνωσης141. Όπως υποστηρίχθηκε, ο Ηγούμενος Kύκκου θορυβήθηκε 
από τη διασπορά των φημών και επεδίωξε να συναντηθεί με τον Διγενή, 
ώστε να ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Ωστόσο, ο π. Κύριλλος, ο οποίος μερίμνησε 
για τη διευθέτηση της συνάντησης, υποστηρίζει ότι η παρεξήγηση αυτή 
λύθηκε μετά από επιστολή, που έστειλε ο Ηγούμενος Χρυσόστομος, οπότε ο 
Διγενής τον διαβεβαίωσε κατηγορηματικά, ότι οι σχετικές φήμες ήταν πλήρως 
ανυπόστατες. Θεωρεί δε, ότι η συνάντηση των δύο δεν είχε καμία σχέση με τις 
φήμες αυτές142. Για παράδοση επιστολής του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από τον 
Ηγούμενο Χρυσόστομο κάνει λόγο και ο τότε δόκιμος Σάββας Κωνσταντίνου, 
ο οποίος αναφέρει ότι είχε συνοδεύσει τον Ηγούμενο στη συνάντηση, μαζί με 
τον επίσης δόκιμο Σάββα Χατζηκλεάνθους και τον π. Κύριλλο143. Πιθανότατα, 
όμως, συζήτησαν το σχετικό ζήτημα, όπως υποστηρίζουν αντάρτες, οι οποίοι 
παρευρίσκονταν εκ του μακρόθεν στη συνάντηση των δύο144.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στα βουνά του Κύκκου, ο Διγενής 
πραγματοποίησε ακόμη μερικές συναντήσεις για την προώθηση του Αγώνα. Η 
πρώτη από αυτές ήταν με τη Λούλα Κοκκίνου και έγινε ύστερα από τη σύλληψη 
του π. Φώτιου Καλογήρου, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος της διαχείρισης του 
ταμείου της Οργάνωσης. Η Κοκκίνου, με το πρόσχημα προσκυνήματος και 
συνοδευόμενη από τη μητέρα της, μετέβη στη Μονή Κύκκου, στις αρχές 
Απριλίου 1956, με ταξί και οδηγό και πάλιν τον Τάκη Καρανίκη. Από εκεί τη 
συνόδευσε ο προαναφερθείς Σάββας Αλωνεύτης στην περιοχή της Κοιλάδας 
των Κέδρων, όπου συνάντησε τον Διγενή στο αντίσκηνό του και συμφώνησαν 
να αναλάβει τη συνέχιση του έργου του π. Φωτίου145.

141 «Ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Χρυσορρογιατίσσης Επιφάνιος», Απόστολος Βαρνάβας 17 
(1956) 64. Την  παραδοχή, ότι η δολοφονία του έγινε από την ΕΟΚΑ επισημαίνουν αγωνιστές 
με σχετικές μαρτυρίες ή εκδόσεις τους. Ενδεικτικά βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής 
Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 249 (μαρτυρία Λ. Καυκαλίδη)· Μιχαλάκη Παπαντωνίου, Αδάμαστες 
Ψυχές, «Υψιπετείς Αετοί», χ.τ.έ. 2016, σ. 346.
142 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 344 (μαρτυρία π. Κυρίλλου). Για 
τη συνάντηση αυτή βλ. επίσης: Ό.π., τ. Β΄, σ. 1001 (Σ. Xατζηκλεάνθους).
143 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 406 (μαρτυρία Σ. Κωνσταντίνου).
144 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 354 (μαρτυρία Α. Πολυβίου), 
τ. B΄, σ. 1154-155 (Γ. Γεωργιάδη).
145 Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 59· Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της 
Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 775-779 (μαρτυρία Λ. Κοκκίνου)· Ν. Παπαναστασίου, Λάμπρος 
Καυκαλίδης, ό.π.,  σ. 290-292.
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Ένα περίπου μήνα αργότερα, την επομένη του Πάσχα, στις 7 Μαΐου του 
ίδιου έτους, ο Διγενής συναντήθηκε στα βουνά του Kύκκου με τον υποπρόξενο 
της Ελλάδας στην Κύπρο Ρόδη Ρούφο, τον μετέπειτα γνωστό συγγραφέα 
του μυθιστορήματος του Αγώνα «Χάλκινη Εποχή»146. Ο Ρούφος μετέβη στη 
συνάντηση με ταξί, που οδηγούσε ο Τάκης Καρανίκης, συνοδευόμενος από 
τη σύζυγό του Αριέττα, τη Λούλλα Κοκκίνου, καθώς και τις Βάσω Λοϊζιά 
και Αλίκη Στρογγυλού, οι οποίες συνέχισαν το ταξίδι τους για τη Μονή της 
Χρυσορρογιάτισσας και γύρισαν το απόγευμα, για να παραλάβουν τους 
συνταξιδιώτες τους. Το ζεύγος Ρούφου και την Κοκκίνου συνάντησε στην 
τοποθεσία «Μαύροι Γκρεμοί», στα νοτιοδυτικά της Μονής, πλησίον του 
δρόμου προς τη Χρυσορρογιάτισσα, ο Λάμπρος Καυκαλίδης, ο οποίος και 
τους οδήγησε στον Διγενή. Κατά τη συνάντησή αυτή έγινε επισκόπηση της 
πορείας του Αγώνα, ύστερα από τα δεδομένα, που προκάλεσε η εξορία του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου147.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Ρούφος διέσωσε με τη φωτογραφική μηχανή 
του τρεις, τουλάχιστον, φωτογραφίες από τη συνάντησή του με τον Αρχηγό 
της ΕΟΚΑ. Οι μεν δύο πρώτες απεικονίζουν τον ίδιο με τον Διγενή, η μία να 
τσουγκρίζουν αυγά, ενώ η άλλη να περιεργάζονται ένα αυτόματο όπλο, η δε 
τρίτη τη σύζυγό του, Αριέττα, τον Διγενή, την Κοκκίνου και τον Kαυκαλίδη148. 
Στο αρχείο του διασώθηκαν επίσης έξι επιστολές, που αντάλλαξε με τον 
Διγενή, μεταξύ των ετών 1956 και 1958, και οι οποίες είναι αποκαλυπτικές του 
ρόλου, που διαδραμάτισε στον Αγώνα149.

146 Ρόδη Ρούφου, Η Χάλκινη Εποχή. Το μυθιστόρημα του κυπριακού αγώνα, Βιβλιοπωλείον της 
«Εστίας», Αθήνα 1960 (β΄ έκδοση 2011).
147  Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., σ. 92 (μαρτυρία Λ. Καυκαλίδη)· Kλ. 
Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 252 (Λ. Καυκαλίδη), σ. 530-532 (Αρ. 
Ρούφου), τ. B΄, σ. 779-781 (Λ. Κοκκίνου)· Ν. Παπαναστασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 
305-308.
148 Οι φωτογραφίες αυτές δημοσιεύτηκαν μετά το τέλος του Αγώνα από διάφορους συγ-
γραφείς. Για παράδειγμα, βλ. Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, ό.π., σ. 315-316.
149 Βλ. Δημήτρη Μπαχάρα, «Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ: Τα όρια του μύθου», Νέα Εστία 
1856 (2012) 202-218, όπου και παρατίθενται.
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΚΚΟΥ

a
Στο μεταξύ, ύστερα από την εξορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, οι Άγ-

γλοι πραγματοποίησαν έρευνες στην περιοχή του Κύκκου, οι οποίες διάρκε-
σαν για πολλές ημέρες. Ωστόσο οι αντάρτες διέφυγαν στο σύνολό τους, με 
βάση σχετικό σχεδιασμό, που είχαν για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης150. 
Τον δε αμέσως επόμενο μήνα ο Διγενής, ύστερα από πληροφορίες για νέες 
έρευνες, αραίωσε τις ανταρτικές ομάδες και ο ίδιος μετακινήθηκε στην περιοχή 
στα νοτιοανατολικά της κοιλάδας των Kέδρων και στα βόρεια των «Mαύρων 
Γκρεμών». Στη συνέχεια προώθησε τις ομάδες αυτές στα νότια της Mονής 
Κύκκου και ο ίδιος με μια μικρή ομάδα ανταρτών ενώθηκε με την ομάδα, που 
βρισκόταν στα βόρεια της Παναγιάς, από όπου επέστρεψε στους «Mαύρους 
Γκρεμούς». Οι έρευνες ξεκίνησαν τελικά στις 17 Mαΐου 1956, ήταν σαρωτικές 
και είχαν επίκεντρο τη Mονή Kύκκου και στόχο την πλήρη εξάρθρωση της 
ΕΟΚΑ και τη σύλληψη του Αρχηγού της. Εντοπίστηκαν δε τα περισσότερα 
από τα κρησφύγετα της περιοχής και συνελήφθηκαν οι άντρες τριών μικρών 
ανταρτικών ομάδων151.

Mια γλαφυρή εικόνα των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των μεγάλων 
δυσκολιών, που αντιμετώπισαν οι ανταρτικές ομάδες, διασώζεται στην 
επιστολή, ημερομηνίας 22 Mαΐου 1956, που ο Σάββας Αλωνεύτης έστειλε στον 
Διγενή. Κατά πάσα πιθανότητα, οι Άγγλοι βρήκαν την επιστολή αυτή ανάμεσα 
στα προσωπικά αντικείμενα του Αρχηγού της ΕΟΚΑ, μαζί με το ημερολόγιό 
του, όταν, στις 10 Ιουνίου, κατά τις δραματικές ώρες της καταδίωξης, 
υποχρεώθηκε, ύστερα από μάχη με αγγλική περίπολο, να τα εγκαταλείψει152. 
Όπως αναφέρεται σε αυτήν, οι Άγγλοι με τη βοήθεια καταδότη, ο οποίος τους 
καθοδηγούσε, ευρισκόμενος σε ελικόπτερο, είχαν εντοπίσει το σύνολο των 

150 «Συνεχίζονται αι επιχειρήσεις εις την δασικήν περιοχήν Kύκκου», Eλευθερία, 31.3.1957· Σπ. 
Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, ό.π., σ. 469-470· N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., σ. 
231-239.
151 Για τις έρευνες και τις μετακινήσεις των ανταρτικών ομάδων την περίοδο αυτή βλ. Γ. Γρίβα 
- Διγενή, Aπομνημονεύματα Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 100-110· Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή 
Θύελλα, ό.π., σ. 500-514· Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, τ. B΄, ό.π., σ. 322-337· Ν. 
Παπαναστασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 315-336· N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., 
σ. 279-305.
152 Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, ό.π., σ. 508.
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κρησφυγέτων και προβεί σε αριθμό συλλήψεων, ενώ είχαν θέσει σε περιορισμό 
τα παρακείμενα χωριά153.

Οι ανωτέρω έρευνες απέκοψαν το σύστημα επικοινωνίας του Διγενή με 
τους τομεάρχες και τους συνδέσμους του, με αποτέλεσμα ο διευθυντής της 
Ιερατικής Σχολής, Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Λευκωσιάτης, να επιχειρήσει 
στις 20 Mαΐου 1956, και με λεωφορείο με 20 μαθητές της Σχολής να μεταβεί 
στη Μονή Κύκκου και να έρθει σε επαφή, μέσω του Σάββα Αλωνεύτη, με τον 
Αρχηγό του Αγώνα. Ο τελευταίος έδωσε διαταγή για άμεση δράση σε όλους 
τους τομείς, ώστε να δημιουργηθεί αντιπερισπασμός, που θα απασχολούσαν 
δυνάμεις του εχθρού και θα αποφορτιζόταν η πίεση στην περιοχή Κύκκου. 
Παρόμοια επίσκεψη πραγματοποίησε και δύο εβδομάδες αργότερα, στις 6 
Iουνίου, οπότε με έκθεσή του επιχείρησε να τον ενημερώσει για τα τρέχοντα 
ζητήματα154.

Tις δυσκολες αυτές ώρες ο Διγενής, επιδιώκοντας να απεγκλωβιστεί από 
τον ασφυκτικό κλοιό των πολυάριθμων αγγλικών στρατευμάτων, μετακινήθηκε 
μέσω επικίνδυνων μονοπατιών μέχρι την περιοχή της εγκαταλελειμμένης 
Μονής της Aγίας Aρκάς, στην κοιλάδα του ποταμού Πλατύ, όπου παρέμεινε 
μέχρι τις 8 Iουνίου. Χαρακτήρισε δε την πορεία αυτή ως «την δυσκολότερη 
και επικινδυνότερη της ζωής του»155. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Λάμπρου 

153 Βλ. Kυβερνήσεως Κύπρου (έκδ.), H Tρομοκρατία εν Kύπρω, ό.π., σ. 51, όπου και δημοσιεύεται 
με την υπογραφή «Ασκληπιός», που ήταν το ψευδώνυμο του Σ. Αλωνεύτη. Στη συνέχεια 
αναδημοσιεύτηκε από διάφορους συγγραφείς, που σημειώνουν ότι ο συντάκτης της δεν είχε 
προλάβει να τη στείλει στον Διγενή. Βλ. Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, ό.π., σ. 502-
503· Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, τ. B΄, ό.π., σ. 324-325. Ωστόσο ο ίδιος αναφέρει ότι 
όχι μόνο την έστειλε, αλλά έλαβε και απάντηση. Βλ. π. Σ. Αχιλλέως, Απομνημονεύματα, ό.π., 
σ. 272-275. Για τις επιχειρήσεις των Άγγλων στην περιοχή βλ. «Αι επιχειρήσεις εις το δάσος του 
Κύκκου συνεχίζονται», Έθνος, 12.6.1956.
154 Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 42. Για την επίσκεψη του Λευκωσιάτη 
στην περιοχή βλ. επίσης: Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, ό.π., σ. 502· Ελ. Σεραφείμ 
Λοΐζου, Κωνσταντίνος Λευκωσιάτης, ό.π., σ. 64-65· Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, τ. 
B΄, ό.π., σ. 324.
155 Γ. Γρίβα - Διγενή, Aπομνημονεύματα Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 102-103. Στο ημερολόγιό του 
σημείωσε, ανάμεσα στα άλλα, και τα ακόλουθα: «24 Mαΐου. Ἡ σημερινή μέρα ἡ χειροτέρα 
δι’ ἐμέ, ἀποξενωμένος τῶν τμημάτων καί χωρίς πληροφορίας... 27 Mαΐου. Ἡ πορεία λίαν 
ἐπίπονος καί ἡ μᾶλλον κοπιώδης τοῦ μέχρι τοῦδε ἀγῶνος, ἴσως καί ἡ κοπιωδεστέρα καί 
μᾶλλον ἐπικίνδυνος πορεία τῆς ζωῆς μου». Βλ. Kυβερνήσεως Κύπρου (έκδ.), H Tρομοκρατία 
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Καυκαλίδη, ο οποίος τον συνόδευε κατά την αγωνιώδη αυτή προσπάθεια, 
πολλές φορές αναφωνούσε ότι ήταν «η Παναγία η Κυκκώτισσα, που τους 
γλύτωνε»156. Ακολούθως, μέσω της κοιλάδας του ποταμού Πλατύ και του 
δρομολογίου Καμιναριών, Αγίου Δημητρίου, Μονής Τροοδίτισσας και Σαϊττά, 
διέφυγε στη Λεμεσό, όπου και παρέμεινε μέχρι τη λήξη του Αγώνα157.

Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων αυτών ερευνών 
εξερράγη, στις 16 Ιουνίου 1956, μεγάλη πυρκαγιά στο δάσος Κύκκου, που 
διάρκεσε μέχρι τις 19 του ίδιου μηνός και εγκλώβισε τους Άγγλους στρατιώτες 
με αποτέλεσμα τον θάνατο 19 από αυτούς και τον σοβαρό τραυματισμό 18 
άλλων158, δύο από τους οποίους υπέκυψαν στα τραύματά τους τις αμέσως 
επόμενες ημέρες, ανεβάζοντας τους νεκρούς στους 21159. O κυπριακός λαός 
απέδωσε το θλιβερό αυτό γεγονός, όπως έγραφε σε επιστολή, ημερομηνίας 
23 Ιουνίου 1956, ο τότε Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνος Γεννάδιος προς τον 
Μητροπολίτη Λήμνου Διονύσιο, σε θαύμα της Παναγίας της Κυκκώτισσας, 
λόγω της ασέβειας που επέδειξαν προς τη Μονή της160.

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΗ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

a
Ύστερα από την ανακάλυψη των κρησφυγέτων, που διατηρούσε η EOKA 

στα βουνά του Kύκκου, οι Άγγλοι, έχοντας βάσιμες υποψίες για τη συμβολή της 
Μονής στη συγκρότηση των ανταρτικών ομάδων της περιοχής, αποφάσισαν 

εν Kύπρω, ό.π., σ. 29.
156 Ν. Παπαναστασίου, Λάμπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 328.
157  Γ. Γρίβα - Διγενή, Aπομνημονεύματα Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 104-109. Για τη διαφυγή του 
Διγενή από τα βουνά του Κύκκου αναφέρονται και δημοσιεύματα του Τύπου της εποχής. 
Ενδεικτικά βλ. «Ο Γρίβας και το "επιτελείον" του φέρονται ότι διέσπασαν τον κλοιόν μετά την 
πυρκαϊάν», Έθνος, 22.6.1956.
158 «Κατά την πυρκαϊάν εις Τρόοδος εφονεύθησαν 19 στρατιώται και 18 ετραυματίσθησαν, 
μερικοί σοβαρώς», Έθνος, 19.6.1956· «Πώς επαγιδεύθησαν στρατιωτικαί μονάδες υπό 
πυρίνου τοίχου εις το δάσος της Πάφου», Ο Φιλελεύθερος, 19.7.1956· Γ. Γρίβα - Διγενή, 
Aπομνημονεύματα Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 110-112· N. Ψωμά, Εμπειρίες και Βιώματα, ό.π., σ. 
302-303. 
159  «Και άλλος υπέκυψεν εις τα εγκαύματά του», Έθνος, 23.6.1956.
160 Χρ. Καδή, Βαδίζειν σταθερώς, ό.π., σ. 266.
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και, στις 8 Ιουνίου 1956, την έκλεισαν για το κοινό, προβάλλοντας τη δικαιο-
λογία, ότι «ήτο κέντρον δράσεως της EOKA»161. Εγκατέστησαν δε στρατιωτικό 
απόσπασμα στα εξωτερικά κτήριά της, όπου παρέμεινε μέχρι τις 10 Μαρτίου 
1959162. Σύμφωνα με τον Τύπο της εποχής, το απόσπασμα αυτό αποτελείτο 
από 40 περίπου στρατιώτες, οι οποίοι επάνδρωναν τρία παρατηρητήρια και 
ασκούσαν αυστηρό έλεγχο σε όλους τους διερχομένους οδηγούς αυτοκινήτων 
από τους παραπλήσιους δρόμους163. Κατά το ίδιο διάστημα στη Μονή επετράπη 
να παραμείνει μόνο ένας μικρός αριθμός έξι Iερομονάχων και Iεροδιακόνων 
και επτά δοκίμων, που μεριμνούσε για την τέλεση των ιερών ακολουθιών 
και τη συντήρηση του μοναστηριακού οικοδομήματος164. Απαγορεύτηκε η 
είσοδος στη Μονή ακόμη και σε αυτόν τον Ηγούμενο Χρυσόστομο, ο οποίος 
είχε επιχειρήσει να την επισκεφθεί, μαζί με τους Ιερομόναχο Παγκράτιο 
και Ιεροδιάκονο Διονύσιο, στις 8 Σεπτεμβρίου 1956, ημέρα εορτασμού της 
Γεννήσεως της Θεοτόκου, οπότε και πανηγυρίζει165.

Μόνο ύστερα από την απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
από τις Σεϋχέλλες, τον Μάρτιο του 1957, χαλάρωσαν κάπως τα μέτρα απο-
κλεισμού της Μονής και επιτρεπόταν σε μικρό αριθμό προσκυνητών να 
εισέρχονται στον ναό, πάντοτε, όμως, με τη συνοδεία στρατιωτών166. Ωστόσο, 
τα απαγορευτικά μέτρα, τα οποία εξακολούθησαν να ισχύουν, ήταν τέτοια, 
που υποχρέωσαν τον Ηγούμενο Χρυσόστομο να προβεί σε διάψευση σχετικής 
φήμης, ότι είχε αρθεί ο περιορισμός της Μονής167. Άλλωστε το ίδιο έτος οι 

161 Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν «ἡ Μονή ἐκλείσθη διά τό κοινόν, καθότι αὕτη 
ἐθεωρήθη ὑπό τῶν Ἀρχῶν ὡς κέντρον δράσεως τῆς ΕΟΚΑ». Βλ. «Ανακοίνωσις του Επιτελάρχου 
του Κυβερνήτου διά τας επιχειρήσεις εις το δυτικώς του Τροόδους δάσος», Έθνος, 19.6.1956.
162 Για το κλείσιμο της Μονής βλ. Hγουμένου Xρυσοστόμου, H Mονή Kύκκου, ό.π., σ. 86-87· 
Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 1111-1117 (μαρτυρία π. Αλέξιου 
Κυκκώτη).
163 «Στρατός είναι ακόμη εγκατεστημένος εις τας Ιεράς Μονάς Κύκκου και Μαχαιρά», Έθνος, 
29.12.1957.
164 Φάνου Kωνσταντινίδη, «H Παναγία η Kυκκώτισσα γιορτάζει αύριο τα γενέθλιά της έρημη 
και χωρίς τους πιστούς της», Eλευθερία, 7.9.1957.
165 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 926 (μαρτυρία π. Διονυσίου).
166 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 1114 (μαρτυρία π. Αλεξίου).
167 «Ο Ηγούμενος Κύκκου διαψεύδει ότι εχαλαρώθη ο περιορισμός της Μονής του», Έθνος, 
29.6.1957.
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αποικιοκρατικές αρχές απαγόρευσαν και την τέλεση πανηγύρεων, όπως αυτήν 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου168. Τη δεινή δοκιμασία, στην 
οποία περιήλθε τότε η Μονή, διεκτραγώδησε η λαϊκή μούσα της εποχής σε 
ποιητάρικο άσμα, που συνέθεσε ο Προκόπιος Παπαζαβού από το Μηλικούρι. 
Έχει τον τίτλο: «Eθνικόν ποίημα περιέχον γεγονότα, που συνέβησαν εις 
Kύκκον, κατά την κατοχήν των Bρετανών στρατιωτών εις την Iεράν Mονήν, 
τα έτη 1956-1959»169.

Την ίδια περίοδο συνελήφθηκαν οι μυημένοι στην ΕΟΚΑ Ιερομόναχοι 
Κύριλλος και Ιγνάτιος, οι δύο δόκιμοι Σάββας Κωνσταντίνου και Σάββας 
Χατζηκλεάνθους, καθώς και ένας τρίτος δόκιμος, ο οποίος όμως δεν 
ήταν μέλος της Οργάνωσης, ο Ερωτόκριτος Χριστοδούλου. Στη συνέχεια 
οδηγήθηκαν στα ανακριτήρια των Πλατρών για διάστημα τεσσάρων έως 
πέντε ημερών, και ακολούθως στο Μετόχιο του Αγίου Προκοπίου170. Οι δε 
δύο Ιερομόναχοι υποχρεώθηκαν να παρουσιάζονται μία φορά τη βδομάδα 
σε αστυνομικό σταθμό για όσο καιρό κράτησε ο Αγώνας171. Ακόμη, μερικές 
ημέρες ύστερα από το κλείσιμο της Μονής, στις 23 Ιουνίου 1956, συνελήφθη 
για ανάκριση ο Ηγούμενος Χρυσόστομος172, καθώς και στις 19 Δεκεμβρίου 
του ίδιου έτους ο  Ιερομόναχος Μακάριος από το Μηλικούρι, ο οποίος επίσης 
προσέφερε υπηρεσίες στον Αγώνα173. Ας σημειωθεί ότι στον τύπο της εποχής 

168 «Δεν επετράπη η τέλεσις πανηγύρεως εις την Μονήν Κύκκου», Έθνος, 13.8.1957.
169 Δημοσιεύτηκε από τον Kωνσταντίνο Γιαγκουλλή, Corpus Κυπριακών Διαλεκτικών 
Ποιητικών Κειμένων, τ. Β΄, Πολεμικά Τραγούδια (1893-1974), Λευκωσία 1999, σ. 503-505 [= 
«O Eθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της EOKA (1955-1959) μέσα από τις ταπεινές φυλλάδες 
των ποιητάρηδων», στον τόμο: Iδρύματος Aπελευθερωτικού Aγώνα EOKA 1955-1959 (έκδ.), 
O Aγώνας της EOKA στην Eλληνική Λογοτεχνία της Kύπρου, Λευκωσία 2002, σ. 234-236].
170 Για τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη σύλληψή τους βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της 
Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 1008-1012 (μαρτυρία Σ. Χατζηκλεάνθους).
171 Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 345 (μαρτυρία π. Κυρίλλου), 
τ. Β΄, σ. 1011 (Σ. Χατζηκλεάνθους).
172 Βλ. Ελευθερία, 24.6.1956.
173 «Εις Ομορφίταν ο συλληφθείς Διευθυντής της Ιερατικής Σχολής (ο μετ’ αυτού συλληφθείς 
Ιερομόναχος Μακάριος μετεφέρθη εις Κοκκινοτριμιθιάν)», Έθνος, 21.12.1956· Ηγουμένου 
Χρυσοστόμου, Η Μονή Κύκκου, ό.π., σ. 86· Kλ. Iωαννίδη, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, 
τ. Β΄, ό.π., σ. 756 (μαρτυρία Σ. Αλωνεύτη)· π. Σ. Αχιλλέως, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 173. 
Ο Ιερομόναχος Μακάριος αφέθη αργότερα ελεύθερος. Για τη ζωή του βλ. «Εκοιμήθη εν Κυρίω 
ο Αρχιμανδρίτης Μακάριος Κυκκώτης», Ενατενίσεις 26 (2016) 211-214.
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δημοσιεύτηκε φωτογραφία των Κυρίλλου και Ιγνατίου, απομονωμένων στον 
εξώστη της Μονής Κύκκου και φρουρούμενων από τους Άγγλους, λίγο πριν 
την εκδίωξή τους και τη μεταφορά τους στο Μετόχιο του Αγίου Προκοπίου174. 
Επίσης δημοσιεύτηκε και μια δεύτερη, με τον Ηγούμενο Χρυσόστομο και 
τους Ιερομόναχο Παγκράτιο και Ιεροδιάκονο Διονύσιο, όταν βρίσκονταν στη 
Μονή και αυτή είχε περιέλθει υπό τον έλεγχο των αγγλικών στρατευμάτων175.

Στα χρόνια, που ακολούθησαν και μέχρι το τέλος του Αγώνα, η Μονή 
Κύκκου, όπως αναφέρθηκε, συνέχισε να παρέχει οικονομική χορηγία στην 
Οργάνωση και να στηρίζει οικονομικά τις οικογένειες των καταζητουμένων 
και συλληφθέντων αγωνιστών. Επίσης συμπαραστάθηκε με κάθε τρόπο 
στους δοκιμαζόμενους Έλληνες του νησιού από τις βιαιότητες των Tούρκων 
εθνικιστών, όπως για παράδειγμα το καλοκαίρι του 1958, οπότε εισέφερε 
στο σχετικό ταμείο υπέρ των λεγόμενων «Τουρκοπλήκτων», δηλαδή όσων 
είχαν χάσει τις περιουσίες τους από ενέργειες ακραίων τουρκικών στοιχείων, 
αρχικά 500 λίρες και στη συνέχεια άλλες 500176. Την περίοδο αυτή οι μοναχοί 
της εξακολούθησαν να συμμετέχουν στον Αγώνα, όσο αυτό ήταν δυνατόν, 
στα πλαίσια της αυστηρής επιτήρησης, που υπέκειντο εκ μέρους των 
αποικιοκρατικών Αρχών. Για παράδειγμα, ο προαναφερθείς Ιερομόναχος 
Κύριλλος κατασκεύασε στο σπίτι της αδελφής του Παρθενόπης και του 
γαμβρού του, Σπύρου Ευτυχίου, στο Καϊμακλί, κρησφύγετο, στο οποίο διέμενε 
ο Διγενής, μαζί με τον Αντώνη Γεωργιάδη, από τις 10 Φεβρουαρίου 1959 μέχρι 
και το τέλος του Αγώνα177.

174 Βλ. Ελευθερία, 26.6.1956. Η φωτογραφία αυτή αναδημοσιεύτηκε κατά καιρούς από διάφο-
ρους συγγραφείς. Ενδεικτικά βλ. Γεωργίου Λεωνίδα - Παναγιώτη Παπαδημήτρη, Λεύκωμα 
EOKA 1955-1959, Λευκωσία 2000, σ. 305.
175  Τη φωτογραφία αυτή αναδημοσίευσαν, ανάμεσα σε άλλους, και οι Ηγούμενος Χρυσό-
στομος, Η Μονή Κύκκου, ό.π., σ. 88· Γ. Λεωνίδα - Π. Παπαδημήτρη, Λεύκωμα EOKA, ό.π., 
σ. 304-305.
176 Bλ. «H Eκκλησία Kύπρου εισέφερε 2400 λίρας υπέρ των Tουρκοπλήκτων», Eλευθερία, 
6.7.1958, όπου σημειώνεται ότι εισέφερε 500 λίρες· «H Mονή Kύκκου εισέφερε 500 λίρας υπέρ 
των Tουρκοπλήκτων», Eλευθερία, 29.8.1958.
177 Για το κρησφύγετο αυτό και την ιστορία της κατασκευής του βλ. Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος 
Γρίβας Διγενής, τ. B΄, ό.π., σ. 357-360· Κωνσταντίνου Κλεάνθους, Το Καϊμακλί χτες και σήμερα, 
τ. Ε΄, Λευκωσία 2015, σ. 142-147.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΣΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ

a
Στις μέρες μας η Μονή Κύκκου, με πρωτοβουλία του Ηγουμένου της,  

Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρου, επιδεικνύει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την προβολή του Aγώνα της EOKA178. Αναφέρεται ενδεικτικά 
η οικονομική αρωγή του Πανιερωτάτου στις ποικίλες δραστηριότητες των 
Συνδέσμων Αγωνιστών, όπως για την ανέγερση του οικήματός τους στη 
Λευκωσία (η «Αίθουσα Ηρώων» ανηγέρθη με δαπάνες της Μονής Κύκκου) 
και του «Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ» στην Παλόδεια, όπου συνέβαλε στην 
οικοδόμηση και αγιογράφηση του ναού των Αγίων Αναργύρων179. Επίσης, 
μερίμνησε ώστε να αγοραστούν κειμήλια του Διγενή, τα οποία δώρησε 
στη συνέχεια στο Μουσείο Αγώνος, κάλυψε τη δαπάνη για την παραγωγή 
από το Pαδιοφωνικό Ίδρυμα Kύπρου, σε επιμέλεια Kλείτου Iωαννίδη, δύο 
ντοκυμαντέρ για την προσφορά της Mονής στον Aγώνα και χρηματοδότησε 
την εκτύπωση πολλών σχετικών βιβλίων, όπως το «Λεύκωμα Ανταρτών 
ΕΟΚΑ 1955-1959» (Λευκωσία 2016). Ακόμη περιέλαβε ορισμένα από αυτά 
στις εκδόσεις της Mονής, όπως τα βιβλία του Kλείτου Iωαννίδη «H Συμβολή 
της Iεράς Mονής Kύκκου στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα του 1955-
1959» (Λευκωσία 2003), «H Συμβολή της Kρήτου Mαρόττου στο Έπος του 
1955-1959» (Λευκωσία 1998) και «Mάρκος Δράκος, Tο Ήθος και το Κάλλος 
του Aγώνος» (Λευκωσία 2013), το βιβλίο του Pένου Kυριακίδη «Σύντομο 
Ιστορικό για την προσφορά της Ιεράς Μονής Κύκκου στον Απελευθερωτικό 
Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59» (Λευκωσία 2017), και άλλα.

Επίσης, με οδηγίες του συγκροτήθηκε στο Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής 
Κύκκου αρχείο με σχετικά έγγραφα για τον Αγώνα, όπου θησαυρίστηκαν τα 
ιδιωτικά αρχεία της Ουρανίας και της Λούλας Κοκκίνου, του Μιλτιάδη Σελίπα 

178 Για την εθνική και εκκλησιαστική δράση του Hγουμένου Nικηφόρου βλ. Θ. Σταυρίδη, 
«Oι Hγούμενοι», ό.π., σ. 69-72· Kωστή Kοκκινόφτα, «Nικηφόρος, Μητροπολίτης Κύκκου και 
Τηλλυρίας», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 11ος, Αθήνα 2014, σ. 490-494.
179 Mελάθρου Aγωνιστών της EOKA (έκδ.), Λεύκωμα, Δέκα χρόνια προσφοράς, Aπρίλιος 
1995 - Aπρίλιος 2005, Λεμεσός 2005, σ. 23-24. Για τη συμβολή του αυτή τιμήθηκε με ειδική 
πλακέτα. Bλ. Ό.π., σ. 52.
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και άλλων αγωνιστών180. Πρόσφατα δε κάλυψε τις δαπάνες για  τη διαμόρφωση 
ειδικής αίθουσας στην Κεντρική Μονή σε «Φωτογραφικό Mουσείο του Aγώνα 
της EOKA», συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό, σε μια περίοδο αποδόμησης 
ιδανικών και πνευματικών αξιών, στην προβολή των ιδανικών του Αγώνα και 
του ήθους των αγωνιστών, και στην προοπτική στην πνευματική πορεία του 
λαού μας.

Δημοσιεύτηκε στην Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 
12 (2019) 451-482.

 ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

180 Αρκετές επιστολές, που περιλαμβάνονται στο Αρχείο των αδελφών Κοκκίνου, δημοσίευσε ο 
Kλ. Iωαννίδης, H Συμβολή της Mονής Kύκκου, τ. Γ΄, ό.π., σ. 1215-1329.


