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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο Ν  Ι Ε ΡΑ Σ  Σ Υ Ν Ο Δ Ο Υ

a
ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2020

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Παρασκευὴ 
29 Μαΐου 2020, στὴ δεύτερη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προ-

εδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε 
ὡς ἑξῆς:

1) Ἀπέτισε, μὲ ἀφορμὴ τὴ θλιβερὴ ἐπέτειο τῆς ἅλωσης τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως, φόρο τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν εὐσεβέστατο αὐτοκρά-
τορα Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο καί τοὺς μετ’ αὐτοῦ ἀγωνισθέντες καὶ 
πεσόντες κατὰ τὴν προάσπιση τῆς Πόλεως καὶ εὐχήθηκε, ὅπως ὁ Κύριος 
τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου ἀναπαύει τὶς ψυχές τους «ἐν σκηναῖς δικαίων». 

Ἡ θυσία ἐκείνων ἔδωσε στὸ Ἑλληνικὸ γένος, ποὺ εἰσερχόταν σὲ μίαν πο-
λυαίωνη δουλεία, τὴν ἐλπίδα τῆς ἀνάστασης, ἐμψύχωσε τοὺς ἐπιζήσαντες 
καὶ ἐτίμησε τοὺς προγόνους ποὺ εἶχαν μέχρι τότε ὑπερασπιστεῖ τὴν πίστη 
καὶ τὴν πατρίδα, ἀποκρούοντας ποικίλους ἐχθρούς.

Ἂν ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος δὲν ἔπιπτε ἡρωϊκῶς μαχόμενος, ἂν ἔ- 
φευγε, ἢ παραδιδόταν στοὺς Τούρκους, ἂν ἡ Ἐκκλησία δὲν συνάσπιζε τὸ 
Ἔθνος, ἂν δὲν ἀνελάμβανε τὴν Παιδεία καὶ ἂν δὲν διατηροῦσε τὴ γλώσσα 
καὶ τὶς παραδόσεις του, οὔτε ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 οὔτε καὶ ἡ παλιγγε-
νεσία θὰ ἦταν δυνατές.
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Τιμώντας τὴ μνήμη τῶν προμάχων τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Ἱερὰ Σύ-
νοδος καλεῖ ὅλους, ὅπως παραδειγματιστοῦμε ἀπὸ τὸν ἡρωισμό τους καὶ 
ὅπως ἀντλήσουμε τὰ κατάλληλα διδάγματα ἀπὸ τὴν Ἱστορία μας γιὰ ἀντι-
μετώπιση καὶ τῶν σημερινῶν δυσκόλων περιστάσεων.

2) Ἐξέτασε τοὺς οἰκονομικοὺς λογαριασμοὺς τῶν Θρόνων καὶ τῶν Σταυρο-
πηγιακῶν Μονῶν, καθὼς καὶ τοῦ ΚΕΤ, γιὰ τὸ ἔτος 2019 καὶ τοὺς προϋπο-
λογισμοὺς γιὰ τὸ ἔτος 2020.  

3) Ἀπεφάσισεν ὅπως, γιὰ φέτος (2020) λόγῳ τῶν ἀναβληθέντων ἐξαιτίας 
τοῦ κορωνοϊοῦ γάμων, ἐπιτραπεῖ ἡ τέλεση γάμων, καὶ κατὰ τὴν περίοδο 
τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, μέχρι καὶ τῆς 12ης Δεκεμβρίου ἐκτὸς 
Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς.

4) Ὅρισε τὶς ἡμερομηνίες τέλεσης τῶν καθιερωμένων Μνημοσύνων ὡς ἑξῆς: 

α) Τὴν 5η  Ἰουλίου 2020, γιὰ τὸν ἐθνομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανὸ 
καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ σφαγιασθέντας.

β) Τὴν 12η  Ἰουλίου 2020, γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὸ προδοτικὸ πραξικό-
πημα τῆς 15ης  Ἰουλίου 1974.

γ) Τὴν 19η  Ἰουλίου 2020 γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὴ βάρβαρη τουρκικὴ 
εἰσβολή, καὶ

δ) Τὴν 2α Αὐγούστου 2020 γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Ἐθνάρχη Μακάριο. 
Τοῦ Μνημοσύνου γιὰ τὸν Ἐθνάρχη Μακάριο θὰ προστοῦν οἱ οἰκεῖοι 
Μητροπολίτες στὶς ἐπαρχίες τους, τοῦ δὲ Μνημοσύνου στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ Κύκκου θὰ προστεῖ ὁ Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας 
κ. Νικηφόρος.

 Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

                29  Μαΐου 2020.



ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
H ΚΥΡΙΑΚH ΠΡΟΣΕΥΧH

a  
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

Ὁ Κύριος μᾶς συμβουλεύει: «…οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς»

«ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ»

Κοίταξε πῶς ἀμέσως ὄρθωσε τὸν ἀκροατὴ καὶ πῶς ὑπενθύμισε ἀπὸ τὸ 
προοίμιο ὅλη τὴν εὐεργεσία. Αὐτὸς ποὺ εἶπε Πατέρα τὸν Θεὸ μὲ τὸ ἕνα αὐτὸ 
ὄνομα ὁμολόγησε καὶ τὴ συγχώρηση τῶν ἁμαρτημάτων καὶ τὴν ἐκμηδένιση τῆς 
κόλασης, καὶ {εξεζήτησε} τὴ δικαιοσύνη καὶ τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν ἀπολύτρωση 
καὶ τὴν υἱοθεσία καὶ τὴν κληρονομία καὶ τὴν ἀδελφικὴ σχέση μὲ τὸν Μονογενῆ 
καὶ τὴ χορηγία τοῦ Πνεύματος. Διότι δὲν εἶναι δυνατὸν  νὰ ὀνομάσεις τὸν Θεὸ 
Πατέρα, ἂν δὲν ἔχεις ἐπιτύχει ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀγαθά.

Μὲ δύο τρόπους λοιπὸν τονώνει τὸ φρόνημά τους, καὶ μὲ τὴν ἀξία ποὺ 
ἀποδίδει στὸν καλούμενο καὶ μὲ τὸ μέγεθος τῶν εὐεργετημάτων ποὺ ἔχουν 
ἀπολαύσει. Καὶ ὅταν εἰπεῖ τὸ «ἐν τοῖς οὐρανοῖς», δὲν τὸ λέγει γιὰ νὰ περι-
κλείσει ἐκεῖ τὸν Θεό, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν γῆ αὐτὸν ποὺ 
προσεύχεται καὶ νὰ τὸν κάμει νὰ προσηλωθεῖ στοὺς ὑψηλοὺς τόπους καὶ στὶς 
ἄνω κατοικίες. Μᾶς διδάσκει ἀκόμα νὰ κάνουμε τὴν προσευχή μας χάριν τῶν 
ἀδελφῶν μας. Δὲν λέγει «ὁ Πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς» ἀλλὰ «ὁ Πατὴρ 
ἡμῶν», δηλώνοντας ἔτσι νὰ ἀναπέμπονται οἱ δεήσεις πρὸς χάριν τοῦ κοινοῦ 
σώματος (δηλαδή τῆς ἀνθρωπότητας, τῆς  Ἐκκλησίας) καὶ νὰ μὴν ἀποβλέπει 
σὲ καμιὰ περίπτωση ὁ προσευχόμενος στὸ ἀτομικὸ ἀλλὰ στὸ συμφέρον τοῦ 
πλησίον. Μὲ τὴ διατύπωση αὐτὴ, καὶ τὴν ἔχθρα ἐκμηδενίζει καὶ τὴν ἀπόγνωση 
συμπιέζει καὶ τὸν φθόνο ξερριζώνει καὶ φέρει στὴ θέση τους τὴ μητέρα ὅλων 
τῶν ἀγαθῶν, τὴν Ἀγάπη. Ἐξορίζει τὴν ἀνισότητα ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα πράγματα 
καὶ δείχνει τὴν πλήρη ὁμοτιμία τοῦ βασιλιᾶ μὲ τὸν πτωχό, ἀφοῦ στὰ μέγιστα 
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καὶ βασικότατα μετέχουμε ὅλοι ἐξ ἴσου.

Ποιὰ  βλάβη μπορεῖ νὰ προέλθει ἀπὸ τὴν γήινη συγγένειά μας, ὅταν μᾶς 
συνδέει ὅλους ἡ ἄνω συγγένεια καὶ κανεὶς δὲν ἔχει κάτι περισσότερο ἀπὸ τὸν 
ἄλλον, ὁ πλούσιος ἀπὸ τὸν πτωχό, ὁ κύριος ἀπὸ τὸν δοῦλο, ὁ ἄρχοντας ἀπὸ 
τὸν ὑπήκοο, ὁ βασιλιὰς ἀπὸ τὸν στρατιώτη, ὁ φιλόσοφος ἀπὸ τὸν βάρβαρο 
καὶ ὁ σοφὸς ἀπὸ τὸν ἀγράμματο; Μιὰ εὐγενικὴ καταγωγὴ ἐχάρισε σὲ ὅλους, 
θεωρώντας ἄξιο νὰ ὀνομασθεῖ ὁμοίως Πατὴρ ὅλων μας!  Μὲ τὴν ὑπόμνηση 
τῆς εὐγένειας αὐτῆς καί τῆς δωρεᾶς ἀπὸ τὰ ἄνω καὶ τῆς ὁμοτιμίας μὲ τοὺς 
ἀδελφούς μας καὶ τῆς ἀγάπης, μὲ τὴν ἀπομάκρυνσή μας ἀπὸ τὴ γῆ καὶ τὴ 
σύνδεσή μας μὲ τοὺς οὐρανούς, ἂς δοῦμε τώρα τὶ συμβουλεύει νὰ ζητοῦμε.

Καὶ αὐτὴ ἡ λέξη εἶναι ἱκανὴ στὸν ἀνώτατο βαθμὸ νὰ προξενήσει τὴν 
διδασκαλία κάθε ἀρετῆς. Αὐτὸς δηλαδὴ ποὺ ἐκάλεσε Πατέρα τὸν Θεὸ καὶ 
μάλιστα Πατέρα ὅλων, εἶναι δίκαιο νὰ παρουσιάζει τέτοια ζωή, ὥστε νὰ μὴ 
φανεῖ ἀνάξιος γιὰ τὴν εὐγένεια αὐτή, ἀλλὰ νὰ ἀντιπροσφέρει ἴση πρὸς τὴ 
δωρεὰν τὴν προθυμία. Δὲν περιορίζεται ὅμως σ᾽αὐτὸ ἀλλὰ προσθέτει καὶ 
ἄλλη εὐχή, λέγοντας:

«ΑΓΙΑΣΘΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ»

Εἶναι ἀξία ἡ προσευχὴ ἐκείνου ποὺ ἀποκαλεῖ Πατέρα τὸν Θεό, ὅταν δὲν 
ζητεῖ τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν δόξα τοῦ Πατέρα, ἀλλὰ τοποθετεῖ τὰ πάντα ἔπειτα 
ἀπὸ τὴν δοξολογία Ἐκείνου. Διότι τό «ἀγιασθήτω» σημαίνει «δοξασθήτω» (σ. μ. 
ἄς εἶναι δοξασμένο). Τὴ δόξα του, τὴν ἔχει πλήρη καὶ ἀναλλοίωτη παντοτινά. 
Συμβουλεύει ὅμως τὸν προσευχόμενο νὰ θεωρεῖ ἄξιο νὰ δοξάζεται ὁ Θεὸς 
καὶ ἀπὸ τὴ δική μας ζωή. Ἀκριβῶς τὸ ἴδιος ἔλεγε καὶ πιὸ πρίν· «Ἂς λάμψει τὸ 
φῶς σας μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ δοῦν τὰ καλά σας ἔργα καὶ νὰ 
δοξάσουν τὸν Πατέρα σας στὸν οὐρανό» (Ματθ. 5, 16). Καὶ τὰ Σεραφεὶμ 
ποὺ τὸν δοξολογοῦσαν ἔλεγαν τὰ ἑξῆς: «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος» ( Ἡσ. 6, 3). Ὥστε 
τό «Ἁγιασθήτω» σημαίνει «δοξασθήτω». Καταξίωσέ μας, λέγει νά ζήσουμε 
ὅλοι τόσον καθαρά, ὥστε νὰ σὲ δοξάζουν ὅλοι. Καὶ τοῦτο πάλι εἶναι στοιχεῖο 
ὁλοκληρωμένης πνευματικῆς ζωῆς, νὰ παρέχουμε τόσον καθαρή, σὲ ὅλα ζωή, 
ὥστε καθένας ποὺ μᾶς βλέπει νὰ ἀναπέμπει στὸ Δεσπότη τὴ δοξολογία γι᾽ αὐτά.

«ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ»

Καὶ αὐτὸ πάλιν εἶναι αἴτημα εὐγνώμονος παιδιοῦ· νὰ μὴ προσηλωνόμαστε 
δηλαδὴ στὰ ὁρατά, μήτε νὰ θεωροῦμε σὰν κάτι σημαντικὸ τὰ παρόντα, ἀλλὰ 
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νὰ σπεύδουμε πρὸς τὸν Πατέρα καὶ νὰ ἐπιθυμοῦμε τὰ μελλοντικά. Τοῦτο 
εἶναι ἀποτέλεσμα ἀγαθῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆς ποὺ ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ 
πράγματα τῆς γῆς.

Αὐτὸ λοιπὸν ἐπιθυμοῦσε καὶ ὁ Παῦλος καθημερινὰ στὴ ζωή του. Καὶ γιὰ 
τοῦτο ἔλεγε· «Καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, ἂν καὶ ἀπολαμβάνουμε τὶς πρῶτες δωρεὲς τοῦ 
Πνεύματος, στενάζουμε περιμένοντας τὴν τελικὴ υἱοθεσία, τὴν ἀπελευθέρωση 
τοῦ σώματός μας» (Ρωμ. 8, 23). Ὅποιος ἔχει τὸν ἔρωτα αὐτόν, οὔτε τὰ καλὰ 
τῆς ζωῆς αὐτῆς τὸν κάνουν νὰ τὸ πάρει ἐπάνω του οὔτε τὰ λυπηρὰ τὸν 
ἐκμηδενίζουν. Ἀλλὰ σὰν νὰ εὑρίσκεται στοὺς οὐρανοὺς ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ 
τὰ δύο αὐτὰ ἄκρα.

«ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ
 ΩΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩι ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ»

Βλέπεις σπουδαία λογικὴ ἀκολουθία; Συμβούλευσε νὰ ἐπιθυμοῦμε τὰ 
μελλοντικὰ καὶ νὰ σπεύδουμε στὴν ἀποδημία πρὸς τὰ ἐκεῖ. Ὅσον ὅμως τοῦτο 
καθυστερεῖ, νὰ φροντίζουμε νὰ παρουσιάζουμε καὶ ἐδῶ τὴν ἴδια μὲ τὴν πολιτεία 
στὸν οὐρανό. Πρέπει μᾶς λέγει, νὰ ἐπιθυμοῦμε τὸν οὐρανὸ καὶ τὰ οὐράνια 
ἀλλὰ καὶ πρὶν ἀπὸ τὸν οὐρανό, συμβουλεύει, νὰ κάνουμε οὐρανὸ τὴν γῆ καὶ 
ζώντας σ᾽αὐτὴν νὰ πολιτευόμαστε ὅπως στὸν οὐρανό, ἔτσι νὰ κάνουμε καὶ νὰ 
λέγουμε, ὅπως γι᾽αὐτὰ παρακαλοῦμε τὸν Δεσπότη. Τίποτε δὲν ἐμποδίζει νὰ 
φθάσουμε τὴν τελειότητα τῶν ἄνω δυνάμεων γιατὶ κατοικοῦμε στὴ γῆ, ἀλλὰ 
εἶναι δυνατὸν καὶ ἐδῶ ζώντας νὰ κάνεις τὰ πάντα σὰν νὰ ἔχεις φθάσει πλέον 
ἐπάνω. Θέλει νὰ εἰπεῖ τοῦτο. Ὅπως ἐκεῖ ὅλα γίνονται χωρὶς ἀντίρρηση καὶ δὲν 
εἶναι σὲ ἄλλα νὰ ὑπακούουν οἱ ἄγγελοι καὶ σὲ ἄλλα νὰ παρακούουν, ἀλλὰ 
σὲ ὅλα εἶναι ὑπάκουοι καὶ πειθαρχικοί, διότι, λέγει, «Τοὺς κάνει δυνατοὺς ἡ 
ἐκτέλεση τοῦ λόγου του» (Ψαλμ. 102, 20), ἔτσι ἀξίωσε καὶ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους 
νὰ μὴ πράττουμε κατὰ τὸ ἥμισυ τὸ θέλημά σου, ἀλλὰ νὰ τὰ κάνουμε ὅλα ὅπως 
τὰ θέλεις. Εἶδες καὶ πῶς διδάσκει νὰ εἴμαστε μετριόφρονες, δηλώνοντας ὅτι ἡ 
ἀρετὴ δὲν εἶναι μόνον ἐπίτευγμα τῆς δικῆς μας φροντίδος, ἀλλὰ καὶ τῆς Θείας  
Χάριτος; Καὶ ἀκόμη· ὅρισε, καθένας ἀπὸ ἐμᾶς ποὺ προσευχόμαστε νὰ λαβαίνει 
πρόνοια γιὰ τὴν οἰκουμένη. Διότι δέν εἶπε «Γενηθήτω τὸ θέλημά σου   σ᾽ ἐμένα 
ἢ σ᾽ἐμᾶς», ἀλλὰ σ᾽ ὅλα τὰ μέρη τῆς γῆς, ὥστε νὰ διαλυθεῖ ἡ πλάνη, νὰ φυτευθεῖ 
ἡ ἀλήθεια, νὰ ξερριζωθεῖ  ὅλη ἡ κακία, νὰ ἐπανέλθει ἡ ἀρετὴ καὶ νὰ μὴ διαφέρει 
ὡς πρὸς αὐτὴν καθόλου ἀπὸ τὴν γῆν ὁ οὐρανός. Ἂν γίνει τοῦτο, μᾶς λέγει, σὲ 
τίποτα δὲν θὰ διαφέρουν τὰ κάτω ἀπὸ τὰ ἄνω, ἂν καὶ εἶναι διάφορα κατὰ τὴ 
φύση, καὶ ἡ γῆ θὰ μᾶς παρουσιάζει καὶ τοὺς δικούς της ἀγγέλους. 
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«ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟΝ ΕΠΙΟΥΣΙΟΝ ΔΟΣ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ»

Τί σημαίνει «τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον»; Τὸν ἄρτο τῆς μιᾶς ἡμέρας. 
Ἐπειδὴ εἶπε «Γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς» καὶ 
ἀπευθυνόταν σ᾽ἀνθρώπους μὲ σάρκα, ποὺ ὑπόκεινται στοὺς νόμους τῆς 
φύσεώς τους καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν τὴν ἴδια ἀπάθεια μὲ τοὺς ἀγγέλους, 
τὶς ἐντολές Του μᾶς λέγει νὰ τὶς κάνουμε καὶ ἐμεῖς τὸ ἴδιο, ὅπως καὶ ἐκεῖνοι, 
κάνει ὅμως καὶ μιὰ συγκατάβαση στὴν ἀσθένεια τῆς φύσεώς μας. Ἀκρίβεια τῆς 
ζωῆς σας, μᾶς λέγει, ἀπαιτῶ τόσο μεγάλη, ὄχι ὅμως καὶ ἀπάθεια. Ἡ κυριαρχία 
τῆς φύσεώς σας δὲν τὸ ἐπιτρέπει, ἐπειδὴ τῆς χρειάζεται ἡ ἀπαραίτητη τροφή. 
Σὺ ὅμως πρόσεξε πὼς καὶ στὰ σωματικὰ θέτει πολὺ πνευματικό. Δὲν εἶπε γιὰ 
χρήματα οὔτε γιὰ πολυτελὴ φορέματα οὔτε γιὰ κανένα ἄλλο ὅμοιο μὲ αὐτὰ 
νὰ προσευχόμαστε, ἀλλὰ μόνον γιὰ τὸ ψωμὶ καὶ μάλιστα γιὰ τὸ ψωμὶ αὐτῆς 
τῆς ἡμέρας, ὥστε νὰ ἀποφύγουμε τὴ φροντίδα τῆς αὐριανῆς ἡμέρας. Γιὰ 
τοῦτο ἐπρόσθεσε, «Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον» δηλαδὴ τῆς ἡμέρας αὐτῆς. 
Δὲν ἀρκέσθηκε δὲ στὸν λόγο αὐτόν, ἀλλὰ προσθέτει καὶ τοῦτον· «Δὸς ἡμῖν 
σήμερον», ὥστε νὰ μή συντρίβουμε τὸν ἑαυτὸν μας μὲ τὴ φροντίδα τῆς ἡμέρας 
ποὺ ἔρχεται. Τῆς ἡμέρας ποὺ δὲν γνωρίζεις ἂν θὰ δεῖς τὴ διάρκεια, γιατὶ νὰ 
ὑπομένεις τὴ φροντίδα της; Παρακάτω ἐπιβάλλει τὸ ἴδιο μὲ περισσότερα 
λέγοντας, «Μὴ μεριμνήσετε γιὰ τὸ αὔριο» (Ματθ. 6, 34). Καὶ θέλει πάντοτε νὰ 
εἴμαστε ἕτοιμοι καὶ νὰ ἔχουμε φτερὰ (ὅπως οἱ ἄγγελοι)· νὰ ὑποχωροῦμε στὴ 
φύση τόσον ὅσον οἱ ἀνάγκες μας ἀπαιτοῦν ἀπὸ ἐμᾶς.

Ἐπειδὴ συμβαίνει ἔπειτα νὰ ἁμαρτάνουμε καὶ μετὰ τὸ βάπτισμά μας, 
μὲ πολλὴ φιλανθρωπία καὶ στὸ σημεῖο αὐτό, ὁρίζει γιὰ τὴ συγχώρηση τῶν 
ἁμαρτημάτων μας, νὰ προσευχόμαστε στὸν φιλάνθρωπο Θεὸ καὶ νὰ ἀπευ-
θυνόμαστε σ᾽αὐτόν ἔτσι· 

«ΚΑΙ ΑΦΕΣ ΗΜΙΝ ΤΑ ΟΦΕΙΛΗΜΑΤΑ ΗΜΩΝ,
ΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΑΦΙΕΜΕΝ ΤΟΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙΣ ΗΜΩΝ» 

Βλέπεις ὑπερβολὴ φιλανθρωπίας; Ἔπειτα ἀπὸ τὴ διαγραφὴ τόσων κα-
κῶν καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὸ ἀνέκφραστο μέγεθος τῆς δωρεᾶς του, μᾶς κρίνει 
ἄξιους συγνώμης, ὅταν ἁμαρτάνουμε πάλι. Τὸ ὅτι ἁρμόζει ἡ προσευχὴ αὐτὴ 
στοὺς πιστοὺς καὶ οἱ νόμοι τῆς Ἐκκλησίας τὸ διδάσκουν καὶ τὸ προοίμιο τῆς 
προσευχῆς. Ὅποιος εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ 
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ὀνομάσει Πατέρα τὸν Θεό.  Ἂν λοιπὸν ἡ προσευχὴ ἁρμόζει στοὺς πιστοὺς καὶ 
αὐτοὶ προσεύχονται παρακαλώντας νὰ τοὺς συγχωρηθοῦν τὰ ἁμαρτήματά 
τους, εἶναι φανερὸ ὅτι οὔτε μετὰ τὸ βάπτισμα δὲν ἀχρηστεύεται τὸ κέρδος τῆς 
μετανοίας. Ἂν δὲν ἤθελε νὰ μᾶς πεῖ αὐτό, δὲν θὰ ἐνομοθετοῦσε νὰ ζητοῦμε 
αὐτὸ στὴν προσευχή μας. Αὐτὸς ποὺ καὶ τὰ ἁμαρτήματά μας, μᾶς ὑπενθυμίζει 
καὶ συμβουλεύει νὰ ζητοῦμε τὴ συγχώρηση καὶ ποὺ διδάσκει ταυτόχρονα, 
πῶς νὰ ἐπιτύχουμε αὐτὴ  τὴ συγχώρηση, κάνοντας εὔκολη τὴν προσέγγιση 
πρὸς αὐτήν, εἶναι προφανὲς ὅτι γνωρίζει καὶ θέλει νὰ μᾶς διδάξει ὅτι καὶ μετὰ 
τὸ βάπτισμα μποροῦμε νὰ καθαρισθοῦμε ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματά μας, καὶ γιὰ 
τοῦτο ἔχει βάλει αὐτὸν τὸν νόμο τῆς παρηγορίας ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, μὲ τὴν 
ὑπόμνηση τῶν ἁμαρτημάτων νὰ μᾶς ὑπενθυμίζει τὴν μετριοφροσύνη· ἀπὸ τὸ 
ἄλλο, μὲ τὴ συγχώρηση τῶν ἄλλων, νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ κάθε μνησικακία, 
καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο, μὲ τὴν ὑπόσχεση ὅτι γιὰ ὅλα αὐτὰ θὰ συγχωρήσει καὶ ἐμᾶς, 
μᾶς δημιουργεῖ ἀγαθὲς ἐλπίδες καὶ μᾶς διδάσκει νὰ φιλοσοφοῦμε γιὰ τὴν 
ἀνέκφραστη φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ.

Τὸ πιὸ ἀξιοπρόσεκτο εἶναι τοῦτο· σὲ κάθε ἰδιαίτερη ἀρετὴ ποὺ ἀναφέραμε 
ἐμνημόνευσε τὸ σύνολο τῆς ἀρετῆς καὶ σ᾽αὐτὴν ἀκόμη περιέκλεισε καὶ τὴν 
ἀμνησικακία. Διότι ὁ ἁγιασμὸς τοῦ ὀνόματός του εἶναι ἡ τελειότητα μιᾶς 
ὁλοκληρωμένης πολιτείας καὶ τὸ νὰ γίνει τὸ θέλημά του τὸ ἴδιο πάλι σημαίνει, 
ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι μποροῦμε νὰ τὸν ἀποκαλοῦμε Πατέρα ἀποτελεῖ καὶ τοῦτο 
δεῖγμα ἄμωμης πολιτείας· σ᾽ὅλα αὐτὰ ἔχει περιληφθεῖ καὶ τὸ καθῆκον νὰ 
καταπαύουμε τὴν ὀργή μας· σ᾽ὅσους ἔφταιξαν. Δὲν ἀρκέσθηκε ὅμως σ᾽αὐτὰ, 
ἀλλὰ θέλοντας νὰ δείξει τὴ σημασία ποὺ ἀποδίδει στὸ πράγμα τὸ θέτει καὶ 
ἰδιαίτερα καὶ μετὰ τὴν προσευχὴ δὲν ἐνθυμεῖται καμμιὰ ἐντολὴ παρὰ αὐτή. 
Μᾶς λέγει· « Ἂν συγχωρήσετε τοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὰ παραπτώματά τους, θὰ 
σᾶς συγχωρήσει καὶ ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος» (Ματθ. 6, 14). 

 Ὥστε τὸ πράγμα ξεκινᾶ ἀπὸ ἐμᾶς, καὶ ἀπὸ ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ἡ κρίση ποὺ θὰ 
μᾶς γίνει. Γιὰ νὰ μὴ μπορεῖ δηλαδὴ κανεὶς ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς ἀναίσθητους νὰ 
σὲ κατηγορήσει στὸ δικαστήριο γιὰ κάτι μικρὸ ἢ μεγάλο, κάνει νὰ ἐξαρτᾶται 
ἡ ἀπόφαση ἀπὸ ἐσένα τὸν ὑπεύθυνο. Και, ὅπως ἐδίκασες γιὰ τὸν ἑαυτόν σου, 
λέγει, ἔτσι δικάζω καὶ ἐγὼ γιὰ σένα. Ἂν συγχωρήσεις τὸν ὁμόδουλό σου, θὰ 
ἐπιτύχεις καὶ ἀπὸ μένα τὴ χάρη αὐτή, μολονότι αὐτὴ δὲν εἶναι βέβαια ἴση 
μὲ ἐκεῖνο. Γιατὶ ἔχεις ἀνάγκη καὶ συγχωρεῖς, ὁ Θεὸς ὅμως δὲν ἔχει ἀνάγκη 
κανενός. Σὺ συγχωρεῖς τὸν ὁμόδουλό σου, ἐνῶ ὁ Θεὸς ἐσένα, τὸν δοῦλό του.  
Σὺ εἶσαι ὑπόλογος γιὰ ἄπειρα σφάλματα, ἐνῶ ὁ Θεὸς εἶναι ἀναμάρτητος.
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Ἀλλ᾽ ὅμως καὶ ἔτσι ἐκδηλώνει τὴν φιλανθρωπία του. Ἠμποροῦσε καὶ 
χωρὶς νὰ συγχωρήσεις ἐσύ, νὰ σοῦ συγχωρήσει ἐκεῖνος ὅλα τὰ σφάλματά 
σου, ἀλλὰ θέλει καὶ ἀπὸ αὐτὸ νὰ σὲ εὐεργετήσει καὶ σοῦ παρέχει πλῆθος 
εὐκαιριῶν ἀπὸ παντοῦ γιὰ ἡμερότητα καὶ φιλανθρωπία.  Γιὰ τοῦτο θέλει νὰ 
σοῦ ξερριζώσει καὶ ὅ,τι θηριῶδες ἔχεις μέσα σου καὶ νὰ σοῦ σβήσει τὴ φλόγα 
τοῦ θυμοῦ καὶ νὰ σὲ συνδέσει ἀπὸ παντοῦ μὲ τὸν ἀδελφό σου.

Τὶ θὰ μποροῦσες νὰ πεῖς; Ὅτι σὲ ἀδίκησε ὁ διπλανός σου; Αὐτά εἶναι τὰ 
ἁμαρτήματα. Ἂν σοῦ ἔκαμε κάτι δίκαιο, τὸ πράγμα δὲν θὰ ἦταν κἂν ἁμάρτημα. 
Καὶ σὺ γιὰ τέτοια ἀδικήματα προσέρχεσαι νὰ λάβεις συγχώρηση καὶ μάλιστα 
γιὰ πολὺ μεγαλύτερα. Ἀκόμη καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν συγχώρηση δὲν ἀπόλαυσες 
μικρὴ χάρη, διδασκόμενος νὰ ἔχεις ἀνθρώπινη ψυχὴ καί ἀσκούμενος σὲ κάθε 
καλωσύνη. Μαζὶ μὲ αὐτά, σὲ περιμένει ἐκεῖ καὶ μεγάλος μισθός, τὸ ὅτι δὲ θὰ 
σοῦ ζητηθεῖ λόγος γιὰ κανένα ἀπὸ τὰ σφάλματά σου. Ποιᾶς τιμωρίας λοιπὸν 
ἄξιοι δὲν θὰ εἴμαστε, ὅταν, ἐνῶ μᾶς ἐδόθηκε ἡ ἐξουσία {τῆς συγχωρητικότητας} 
ἐμεῖς ἐπροδώσαμε τὴν σωτηρία μας; Πῶς θὰ ἀξιώσουμε νὰ εἰσακουστοῦμε στὰ 
ἄλλα αἰτήματά μας, ἐνῶ δὲν θέλουμε οἱ ἴδιοι νὰ ἐνδιαφερθοῦμε γιὰ τὸν ἑαυτὸν 
μας γιὰ πράγματα ποὺ εἶναι στὸ χέρι μας; 

«ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΕΝΕΓΚΗιΣ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΝ
ΑΛΛΑ ΡΥΣΑΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ.

ΟΤΙ ΣΟΥ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ Η ΔΟΞΑ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ. ΑΜΗΝ»

Ἐδῶ μᾶς δείχνει ὁλοφάνερα τὴν ἀσημαντότητά μας, περιορίζει τὴν 
ἔπαρσή μας, διδάσκοντας νὰ ἀποφεύγουμε τοὺς ἀγῶνες καὶ νὰ μὴ ὁρμοῦμε 
σ᾽αὐτούς. Ἔτσι καὶ ἡ νίκη μας θά εἶναι λαμπρότερη καὶ ἡ ἦττα τοῦ διαβόλου πιὸ 
καταγέλαστη. Ὅταν, βέβαια, μᾶς σύρουν πρέπει νὰ σταθοῦμε μὲ γενναιότητα· 
ὅταν ὅμως δὲν καλούμαστε, νὰ μένουμε ἥσυχοι καὶ νὰ περιμένουμε τὸν καιρὸ 
τῶν ἀγώνων καὶ ἔτσι θὰ δείξουμε πόσον μᾶς λείπει ἡ κενοδοξία, ἐνῶ ἔχομε 
τὴν πραγματικὴ γενναιότητα. Ἐδῶ ἀποκαλεῖ πονηρὸ τὸν διάβολο, ὁρίζοντας 
νὰ κρατοῦμε ἐναντίον του συνεχῆ πόλεμο ἀλλὰ καὶ δὲν εἶναι συστατικὸ 
τῆς φύσεώς μας. Ἡ πονηρία δὲν εἶναι συστατικὸ τῆς φύσεώς μας, ἀλλὰ 
ἀποτέλεσμα τῆς προαιρέσεώς μας. Κατ᾽ ἐξοχὴν ἐκεῖνος ὀνομάζεται ἔτσι, λόγῳ 
τῆς ὑπερβολικῆς κακίας του καὶ ἐπειδὴ χωρὶς νὰ τὸν ἔχουμε ἀδικήσει σὲ τίποτε 
μᾶς κρατεῖ  σὲ συνεχῆ πόλεμο. Γιὰ τοῦτο καὶ δὲν εἶπε «Ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν 
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πονηρῶν» ἀλλὰ «ἀπὸ τοῦ πονηροῦ». Μᾶς διδάσκει νὰ μὴ δυσαρεστούμεθα 
καθόλου μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, γιὰ ὅ,τι κακὸ μᾶς κάνουν, ἀλλὰ νὰ 
μεταθέτουμε τὴν ἔχθρα μας ἀπὸ αὐτοὺς πρὸς ἐκεῖνον, ἐπειδὴ αὐτὸς εἶναι 
αἴτιος ὅλων τῶν κακῶν.

Ἀφοῦ, λοιπὸν, μᾶς ἔφερε σὲ κατάσταση ἀγωνίας μὲ τὴν ἀνάμνηση τοῦ 
ἐχθροῦ καὶ ἀφοῦ ἔκοψε ἀπὸ τὴ ρίζα τὴν ἀμεριμνησία μας, μᾶς ἐγκαρδιώνει 
πάλι καὶ ἀνυψώνει τὸ φρόνημά μας, ὑπενθυμίζοντας τὸν Βασιλιά, ποὺ εἴμαστε 
ὑπήκοοί του, καὶ μᾶς δείχνει ὅτι αὐτὸς εἶναι πιὸ δυνατὸς ἀπὸ ὅλους.  

«ΣΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ Η ΔΟΞΑ»

μᾶς λέγει. Ἑπομένως, ἂν ἡ βασιλεία εἶναι δική του, κανεὶς δὲν πρέπει νὰ 
φοβᾶται, ἐπειδὴ κανεὶς δὲν ὑπάρχει ποὺ νὰ τοῦ ἀντιστέκεται καὶ νὰ μοιράζεται 
τὴν ἐξουσία μαζί του. Ὅταν λέγει «Σοῦ ἐστι ἡ βασιλεία», δείχνει ὅτι εἶναι 
ὑποταγμένος σ᾽αὐτὸν, καὶ ὁ ἐχθρός μας, καὶ ὅταν φαίνεται ὅτι μᾶς πολεμᾶ, τὸ 
κάνει μὲ τὴν παραχώρηση τοῦ Θεοῦ. Διότι καὶ αὐτὸς εἶναι ἀπὸ τοὺς δούλους του, 
ἄν καὶ εἶναι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀτιμασθεῖ καὶ τοῦ ἔχουν ἀντισταθεῖ. Καὶ δὲν 
θὰ τολμοῦσε νὰ ἐπιτεθεῖ ἐναντίον κανενὸς ἀπὸ τοὺς ὁμοδούλους του, ἂν δὲν 
ἔπαιρνε τὴν ἄδεια ἄνωθεν. Καὶ τὶ λέγω ἀπὸ τοὺς ὁμοδούλους; Οὔτε μὲ χοίρους 
(πρβλ. Ματθ. η´, 32 - 33) δὲν θὰ τολμοῦσε νὰ τὰ βάλει, ἐὰν δὲν τοῦ τὸ 
ἐπέτρεπε· οὔτε μὲ τὰ πρόβατα, οὔτε μὲ τὰ μοσχάρια, ἐὰν δὲν ἔπαιρνε ἄδεια ἀπὸ 
τὸν οὐρανό.  Λοιπὸν, καὶ ἂν εἶσαι ἀπείρως ἀδύνατος, θὰ εἶχες δίκαιο νὰ ἔχεις 
θάρρος ἔχοντας ἕναν τέτοιο βασιλιά, ποὺ μπορεῖ εὔκολα νὰ τὰ πετυχαίνει ὅλα, 
ἀκόμα καὶ ἀπὸ σένα. 

«ΚΑΙ Η ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ. ΑΜΗΝ».

Καὶ δὲν ἀπαλλάσει μόνον ἀπὸ τὰ δεινὰ ποὺ ἐπέρχονται, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ 
σὲ κάνει ἔνδοξο καὶ λαμπρό. Ὅπως ἡ δύναμή του εἶναι μεγάλη, ἔτσι καὶ ἡ δόξα 
του εἶναι ἀνέκφραστη, καὶ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀπέραντα καὶ τέλος δὲν ἔχουν. Εἶδες 
πῶς προετοίμασε σ᾽ ὅλα τόν ἀθλητὴ καὶ τὸν ἔκανε θαρραλέο; Καὶ ἔπειτα, 
θέλοντας νὰ δείξει αὐτὸ ποὺ μόλις εἶπα, ὅτι δηλαδὴ περισσότερα ἀπὸ ὅλα 
ἀποστρέφεται καὶ μισεῖ τὴν μνησικακία καὶ πιὸ πολὺ ἀπὸ ὅλα ἐπιδοκιμάζει 
τὴν ἀρετὴ τὴν ἀντίθετη στὴν κακία. Καὶ μετὰ τὴν προσευχὴ ὑπενθύμισε πάλι 
τὸ κατόρθωμα αὐτὸ καὶ ἀπὸ τὴν τιμωρία ποὺ περιμένει καὶ τὴν καθορισμένη 
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τιμὴ ὁδήγησε τὸν ἀκροατὴ στὴν ὑπακοὴ τῆς ἐντολῆς αὐτῆς: «Ἐὰν λοιπὸν 
συγχωρεῖτε» λέγει, «τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὁ Πατήρ σας ὁ οὐράνιος θὰ σᾶς 
συγχωρήσει. Ἐὰν δὲν τοὺς συγχωρεῖτε οὔτε αὐτὸς θὰ σᾶς συγχωρήσει». 

Γιατὶ δὲν πρέπει νὰ γίνουμε μόνο παιδιά του μὲ τὴ Χάριν του, ἀλλὰ καὶ 
μὲ τὶς πράξεις μας. Καὶ τίποτε δὲν μᾶς ἐξομοιώνει τόσο μὲ τὸν Θεὸ ὅσο τὸ 
νὰ παρέχουμε τὴν συγγνώμη μας στοὺς κακοὺς καὶ σὲ ὅσους μᾶς ἀδικοῦν. 
Ὅπως, ἀκριβῶς, λίγο πρωτύτερα εἶχε διδάξει, ὅταν ἔλεγε ὅτι ὁ ἥλιος ἀνατέλλει 
γιά τοὺς κακοὺς καὶ τοὺς ἀγαθούς. Γιὰ τοῦτο καὶ μὲ κάθε ρῆμα ὁρίζει νὰ 
κάνουμε κοινὴ τὴν προσευχὴ λέγοντας· «Πάτερ ἡμῶν»· καὶ «Γενηθήτω τὸ 
θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς»· καὶ «Δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον»· καὶ 
«Ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν»· «Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν» 
καὶ «Ρῦσαι ἡμᾶς». Ὁρίζει νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸ ρῆμα στὸν πληθυντικὸ γιὰ νὰ 
μὴν ἔχουμε ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ μας οὔτε ἴχνος ὀργῆς. Γιὰ πόση τιμωρία θὰ 
εἶναι ἄξιοι ὅσοι, ἔπειτα ἀπὸ ὅλα αὐτά, ὄχι μόνον δὲν συγχωροῦν οἱ ἴδιοι, ἀλλὰ 
ἐπικαλοῦνται καὶ τὸν Θεὸ γιὰ τὴν ἐκδίκηση τῶν ἐχθρῶν τους καὶ ἐκτελοῦν 
διαμετρικὰ ἀντίθετα τὸν νόμο τοῦτο, καὶ μάλιστα τὴ στιγμὴ ποὺ αὐτὸς κάνει 
τὸ πᾶν καὶ μηχανεύεται, ὥστε νὰ μὴ δημιουργοῦμε διαστάσεις μεταξύ μας.

 Ἡ ρίζα ὅλων τῶν ἀγαθῶν εἶναι ἡ ἀγάπη. Δὲν ὑπάρχει κανείς, μὰ κα-
νείς, οὔτε πατέρας οὔτε μητέρα οὔτε φίλος οὔτε ὁποιοσδήποτε ποὺ νὰ μᾶς 
ἔχει ἀγαπήσει τόσον ὅσον ὁ Θεὸς ποὺ μᾶς ἐδημιούργησε. Τοῦτο καὶ ἀπὸ τὶς 
καθημερινὲς εὐεργεσίες του, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἐπιτεύγματά του εἶναι φανερό. 
Ἂν τώρα μοῦ ἀναφέρεις τὶς λύπες καὶ τὶς ὀδύνες καὶ τὰ δεινὰ τῆς ζωῆς, σκέψου 
σὲ πόσα εἶσαι ἀντίθετος στὸ θέλημά του καθημερινὰ καὶ δὲν θὰ ἀπορήσεις 
πιὰ, ἂν σὲ βροῦν περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ δεινά· πιὸ πολὺ θὰ ἀπορήσεις καὶ θὰ 
θαυμάσεις, ἂν δοκιμάσεις καὶ κάποιο καλό.  Μιᾶς ἡμέρας τὰ ἁμαρτήματα, ἂν 
τὰ ὑπολογίζαμε λεπτομερῶς, τότε θὰ ἐννοούσαμε πόσα δεινὰ θὰ εἴμαστε ἄξιοι 
νὰ ὑπομείνουμε.

Καὶ γιὰ νὰ ἀφήσω τὶς ἄλλες παραβάσεις ποὺ ἔχει κάμει ὁ καθένας ἰδιαιτέ-
ρως, ἂς ἀναφέρω αὐτὰ ποὺ γίνονται σήμερα, ἂν καὶ βέβαια δὲν γνωρίζω ποιὰ 
εἶναι τὰ ἁμαρτήματα τοῦ καθενός. Εἶναι ὅμως τόση ἡ ἀφθονία τῶν σφαλμάτων, 
ὥστε καὶ αὐτὸς ποὺ τὰ γνωρίζει ὅλα μὲ λεπτομέρεια νὰ μὴ μπορεῖ μήτε καὶ νὰ 
διαλέξει ἀπὸ αὐτά. Ποιὸς λοιπὸν ἀπὸ σᾶς δὲν ἔδειξε ἀμέλεια κατὰ τὴν προσευ-
χή; Ποιὸς δὲν ἀπογοητεύθηκε; Ποιὸς δὲν ἔδειξε κενοδοξία, ποιὸς δὲν ἐκακο-
μίλησε στὸν ἀδελφό του καὶ δὲν τοῦ ἐδημιουργήθηκε πονηρὴ ἐπιθυμία; Ποιὸς 
δὲν ἀπηύθυνε ἀκόλαστα βλέμματα, δὲν θυμήθηκε μὲ πάθος τὸν ἐχθρό του καὶ 
δὲν ἔκανε τὴν καρδιά του νὰ φουσκώσει; Ἂν λοιπὸν τώρα ποὺ βρισκόμαστε 
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συγκεντρωμένοι στὴν Ἐκκλησία, καὶ ἐντὸς ὀλίγου διαστήματος ἐγίναμε ὑπεύ-
θυνοι γιὰ τόσα σφάλματα, τὶ θὰ γίνουμε ὅταν βγοῦμε ἀπὸ ἐδῶ;  Ἄν μέσα στὸ 
λιμάνι μᾶς ἐκτύπησαν τόσα κύματα, ὅταν ἀνοιχθοῦμε στὸ πέλαγος τῶν δεινῶν, 
ἐννοῶ τὴν ἀγορά, τὶς δημόσιες φροντίδες καὶ τὶς οἰκογενειακὲς μέριμνες, θὰ 
μπορέσουμε τάχα νὰ ἀναγνωρίσουμε τοὺς ἑαυτούς μας;  Ἀλλ᾽ ὅμως γιὰ τὴν 
ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τόσον πολλὰ καὶ μεγάλα ἁμαρτήματα, μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς σύ-
ντομο καὶ εὔκολο δρόμο ποὺ δὲν προκαλεῖ κανένα κόπο. Τί κόπος ἀπαιτεῖται 
νὰ συγχωρήσεις αὐτὸν ποὺ σὲ ἐλύπησε; Ἀποτελεῖ κόπο τὸ νὰ μὴ συγχωρήσεις, 
ἀλλὰ νὰ διατηρεῖς τὴν ἔχθρα σου; Ἐνῶ τὸ νὰ ἀπαλλαγεῖς ἀπὸ τὸν θυμὸ καὶ 
πολλὴ ἄνεση σοῦ προξενεῖ καὶ γιὰ ὅποιον θέλει εἶναι πολὺ εὔκολο.

Δὲν χρειάζεται νὰ περάσεις πέλαγος οὔτε νὰ κάνεις μακρινὸ ταξίδι οὔτε 
νὰ διαβεῖς κορυφὲς βουνῶν, νὰ δαπανήσεις χρήματα ἢ νὰ ταλαιπωρήσεις τὸ 
σῶμα σου· φθάνει νὰ θελήσεις καὶ ὅλα τὰ ἁμαρτήματά σου ἔχουν διαγραφεῖ.  
Ἂν ὅμως ὄχι μόνον δὲν συγχωρεῖς ὁ ἴδιος, ἀλλὰ στὸν Θεὸ προσεύχεσαι ἐνα-
ντίον τοῦ ἐχθροῦ σου, τί ἐλπίδα σωτηρίας ἔχεις, ὅταν τὴν ὥρα ποὺ προσπαθεῖς 
νὰ τὸν ἐξευμενίσεις καὶ τὸν παρακαλεῖς, τὸν ἐρεθίζεις; Γιὰ τοῦτο καὶ ὁ Παῦλος 
ἀναφερόμενος στὴν προσευχή, τίποτε δὲν ἐζήτησε μὲ τόση ἐπιμονὴ ὅσο τὴν 
φύλαξη τῆς ἐντολῆς αὐτῆς. «Ὑψώνοντας», λέγει, «εὐλαβικὰ χέρια χωρὶς ὀργὴ 
καὶ ἐχθρικὲς σκέψεις» (Α´ Τιμ. 2, 8).

Ἂν λοιπὸν, χρειάζεσαι τὸ ἔλεος {τοῦ Θεοῦ} ἀλλὰ δὲν ἀφήνεις τὴν ὀργή 
καὶ τὴν παρατείνεις περισσότερο, ἂν καὶ γνωρίζεις ὅτι σπρώχνεις τὸ ξίφος 
στὸν ἐαυτό σου, πότε θὰ κατορθώσεις νὰ γίνεις φιλάνθρωπος καὶ νὰ διώξεις 
τὸ κακὸ δηλητήριο τῆς κακίας αὐτῆς;… 

Ὑπάρχουν μερικοὶ ποὺ παραλογίζονται σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε καταριοῦ-
νται ὄχι μόνον τοὺς ἐχθρούς τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν ἐχθρῶν τους εὔ-
χονται, ἂν ἦταν δυνατὸν νὰ φᾶνε τὶς σάρκες τους ἢ μᾶλλον τὶς τρώγουν κιόλας. 
Μὴ μοῦ τὸ πεῖς τοῦτο ὅτι δὲν ἔχωσες τὰ δόντια σου στὸ σῶμα ἐκείνου ποὺ σ᾽ 
ἐλύπησε. Ἔκαμες κάτι πολὺ χειρότερο ἀπὸ ὅ,τι μποροῦσες, διατυπώνοντας τὴν 
ἀξίωση νὰ πέσει ἐπάνω του ἡ ὀργὴ ἀπὸ τὸν οὐρανό, νὰ παραδοθεῖ σὲ αἰώνια 
τιμωρία καὶ νὰ καταστραφεῖ μὲ ὅλη τὴν οἰκογένειά του. Δὲν εἶναι αὐτὰ λοιπὸν 
χειρότερα ἀπὸ ὅλα τὰ δαγκώματα; Δὲν εἶναι ὀδυνηρότερα ἀπὸ ὅλα τὰ βέλη;

Ὁ Χριστός δὲν σοῦ ἐδίδαξε αὐτὰ. Δὲν σοῦ ὅρισε νὰ αἱματώσεις τὸ στόμα 
σου μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο. Οἱ γλῶσσες αὐτὲς εἶναι χειρότες ἀπὸ στόματα αἱμα-
τωμένα ἀπὸ ἀνθρώπινες σάρκες. Πῶς θὰ χαιρετήσεις τὸν ἀδελφό σου; Πῶς 
θὰ γευθεῖς τὸ Δεσποτικὸ Αἷμα, ἐνῶ ἔχεις  τόσο δηλητήριο στὴν ψυχή σου;   

Ἂς σταματήσουμε λοιπὸν τὴ νόσο καὶ τὴ μανία αὐτὴ καὶ ἂς δείξουμε 
σ᾽ ὅσους μᾶς ἐλύπησαν τὴν ἀγάπη ποὺ ὅρισε, γιὰ νὰ γίνουμε ὅμοιοι μὲ τὸν 
Πατέρα μας τὸν οὐράνιο. Καὶ θὰ σταματήσουμε, ἂν φέρουμε στὸ νοῦ μας τὰ 
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δικά μας ἁμαρτήματα, ἂν ἐξετάσουμε μὲ ἀκρίβεια ὅλα τὰ παραπτώματα ποὺ 
κάναμε μέσα μας, ἔξω μας, στὴν ἀγορά, στὴν Ἐκκλησία.  Ἂν γιὰ τίποτε ἄλλο 
τουλάχιστον γιὰ τὴν ἐδῶ ἀδιαφορία, μᾶς ἀξίζει νὰ ὑποστοῦμε τὴ βαρύτερη 
τιμωρία.  Ἐνῶ ψάλλουν οἱ Προφῆτες, ὑμνοῦν οἱ Ἀπόστολοι, ὁμιλεῖ ὁ Θεός, 
ἐμεῖς περιπλανιόμαστε ἔξω καὶ φέρομε μέσα τὸν θόρυβο τῶν βιοτικῶν φρο-
ντίδων. Καὶ δὲν προσφέρουμε στοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ οὔτε τόση ἡσυχία ὅση 
σιγὴ κρατοῦν στὶς βασιλικὲς ἀνακοινώσεις οἱ θεατὲς μέσα στὸ θέατρο. Διότι 
ἐκεῖ, ὅταν διαβάζονται τὰ διατάγματα αὐτά, καὶ οἱ  Ὕπατοι καὶ οἱ Διοικητὲς 
καὶ η Βουλὴ καὶ ὁ Δῆμος στέκονται ὅλοι ὀρθοὶ καὶ ἀκούουν μὲ ἡσυχία ὅσα 
λέγονται. Καὶ ἂν στὴ μέση τῆς βαθυτάτης ἡσυχίας αὐτῆς, ὁρμήσει κάποιος καὶ 
βάλει τὶς φωνές,   δέχεται τὴ βαρύτερη τιμωρία. Γιατὶ ἐδῶ ποὺ διαβάζονται τὰ 
γράμματα ἀπὸ τὸν οὐρανὸ νὰ γίνεται τόση φασαρία, μολονότι ὁ ἀποστολέας 
τῶν ἐπιστολῶν εἶναι πολὺ μεγαλύτερος ἀπὸ  κάθε ἐπίγειο βασιλιὰ καὶ τὸ ἀκρο-
ατήριο εἶναι πολὺ σοβαρότερο; Διότι δὲν ἀποτελεῖται μόνον ἀπὸ ἀνθρώπους 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀγγέλους. Καὶ τὰ ἐπινίκια ποὺ μᾶς εὐαγγελίζονται τὰ γράμματα 
τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀπὸ τῆς γῆς πολὺ πιὸ θαυμαστά. Γιὰ τοῦτο δὲν προτρεπόμαστε 
νὰ ἐπευφημοῦμε μόνον οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄγγελοι καὶ οἱ ἀρχάγγελοι 
καὶ τὰ τάγματα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς γῆς.

«Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλ-
λιάσεως» (Ψαλμ. 46,2) μάς προτρέπει ο Κύριος, μέσω του Προφητάνακτος 
Δαβίδ. Δὲν εἶναι μικρὰ ὅσα κατορθώνονται, ἀλλὰ ξεπερνοῦν κάθε λογικὴ καὶ 
νοῦν καὶ ἀνθρώπινη σκέψη. Αὐτὰ ἀναγγέλουν καθημερινὰ οἱ Προφῆτες, δια-
κηρύττοντας διαφορετικὰ ὁ καθένας τὴ  λαμπρὴ αὐτὴ νίκη. Και πάλιν ο Δα-
βίδ  λέγει· «ἀνέβης εἰς ὕψος, ᾐχμαλώτευσας αἰχμαλωσίαν, ἔλαβες δόματα ἐν 
ἀνθρώποις…» (Ψαλμ. 67, 19) δηλαδή ἀνέβηκες ψηλά, ἔπιασες αἰχμαλώτους, 
ἀπ’ τοὺς ἀνθρώπους δέχτηκες προσφορές. // «Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, 
Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ.» (Ψαλμ. 23, 8). 

 Και ο Ἡσαΐας μαρτυρεῖ: ( Ἡσ. 53, 12)

«διὰ τοῦτο αὐτὸς κληρονομήσει πολ- 
λοὺς καὶ τῶν ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα, 
ἀνθ᾿ ὧν παρεδόθη εἰς θάνατον ἡ ψυ- 
χὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐλο-
γίσθη· καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν 
ἀνήνεγκε καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν 
παρεδόθη»

Γι’ αυτό και θα του δώσω θέση ανά-
μεσα στους μεγάλους και θα μοιρά-
σει αυτός τα λάφυρα ανάμεσα στους 
ισχυρούς. Επειδή ο ίδιος τη ζωή του 
στον θάνατο την έδωσε και δέχτηκε να 
συγκαταλεχθεί με τους  αμαρτωλούς. 
Αυτός πολλών τις αμαρτίες τις βάστα-
ξε και μεσιτεύει υπέρ των αμαρτωλών.
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Ιδού γιατί ο ίδιος ο Κύριος  διακηρύττει: 

Καὶ ψάλλοντας θριαμβευτικὰ τὸν ἐπινίκιο ὕμνο κατὰ τοῦ θανάτου, μέσῳ 
τοῦ θείου Παύλου καὶ πάλι διακήρυττε: 

Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν 
ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς 
ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς συντε-
τριμμένους τὴν καρδίαν,

          (Λουκ. Δ, 18)

Το πνεύμα του Κυρίου μένει και ανα-
παύεται σε μένα τον Μεσσία, για να 
συνεργάζεται μαζί μου στο σωτηρι-
ώδες έργο μου. Και μένει το Πνεύμα 
αυτό σε μένα, διότι ο Κύριος με έχρι-
σε ως άνθρωπο και με απέστειλε να 
κηρύξω το ευαγγέλιο της βασιλείας  
σ’ εκείνους που στερούνται τη Χάριν 
του Θεού, είναι πνευματικά φτωχοί 
και βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, 
να θεραπεύσω εκείνους που η καρδιά 
τους έχει συντριβεί από το βάρος της 
αμαρτίας.

κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυ-
φλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυ-
σμένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν 
Κυρίου δεκτόν

         (Λουκ. Δ, 18-19)

Με έστειλε να κηρύξω άφεση και ελευ-
θερία στους δούλους και αιχμαλώτους 
της αμαρτίας και να χαρίσω το φως σ’ 
εκείνους που έχουν τυφλωμένο το νουν 
τους από τον σκοτισμό των παθών. Με 
έστειλε να ελευθερώσω από κάθε ενο-
χή εκείνους που έχουν καταπληγωθεί 
και συντριβεί από την αμαρτία. Με 
έστειλε να κηρύξω και να αναγγείλω 
την έναρξη νέας περιόδου, η οποία εί-
ναι αρεστή στον Θεό και επιθυμητή 
στους ανθρώπους∙ διότι την περίοδο 
αυτή πραγματοποιείται από τον Μεσ-
σία η βουλή του Θεού για τη σωτηρία 
των ανθρώπων.

Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος. Ποῦ 
σου θάνατε τὸ κέντρο; 
Ποῦ σου ᾍδη νῖκος;

         (Α´ Κορινθ. 15, 44 - 55)

Ο θάνατος έχει εξαφανιστεί ολοκλη-
ρωτικά και κατανικήθηκε, και πλέον 
δεν φαίνεται πουθενά. Πού είναι, θά-
νατε, το φαρμακερό κεντρί σου. Πού 
είναι Άδη, η νίκη  σου;
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Καὶ ὁ μεγαλοφωνότατος Ἡσαΐας  προευαγγελιζόμενος τὴν ἀπόλυτη εἰρήνη 
διακήρυττε:

Καὶ ὁ Προφήτης Ζαχαρίας διακήρυττε:

Ὁ δὲ Μαλαχίας ἐξαγγέλλει περιχαρής την εμφάνιση του «ἀγγέλου», δηλαδή 
του Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ γιὰ νὰ «κατασκευάσῃ  τὴν ὁδόν» 
τοῦ Κυρίου, καὶ προφητεύει μὲ μεγάλο ἐνθουσιασμὸ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ἰδίου 
τοῦ Κυρίου: «καὶ ἐξαίφνης ἥξει εἰς τὸν ναὸν ἑαυτοῦ Κύριος, ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε». 
Ναί, θὰ ἔλθει Αὐτὸς, ποὺ ἦταν ἡ προσδοκία τῶν Ἐθνῶν, ἡ παράκληση καὶ ἡ 
εὐφροσύνη πάντων τῶν εὐσεβῶν.

καὶ κρινεῖ ἀναμέσον τῶν ἐθνῶν καὶ 
ἐλέγξει λαὸν πολύν, καὶ συγκόψουσι 
τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ 
τὰς ζιβύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα, καὶ 
οὐ λήψεται ἔθνος ἐπ᾿ ἔθνος μάχαιραν, 
καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν

         ( Ἡσ. 2, 4)

Αυτός θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς 
λαούς∙ το δίκαιο θα αποδώσει σε έθνη 
δυνατά. Τότε τα ξίφη τους θα σφυρη-
λατήσουν σε άροτρα και τις λόγχες 
τους σε δρεπάνια. Ξίφος δεν θα σηκώ-
νει το ένα έθνος ενάντια στο άλλο και 
πια δεν θα μαθαίνουν να πολεμούν. 
Εμπρός, απόγονοι του Ιακώβ, ας περι-
πατήσουμε στο Φως του Κυρίου!

1.«ΙΔΟΥ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγ-
γελόν μου, καὶ ἐπιβλέψεται ὁδὸν πρὸ 
προσώπου μου, καὶ ἐξαίφνης ἥξει εἰς 
τὸν ναὸν ἑαυτοῦ Κύριος, ὃν ὑμεῖς ζη-
τεῖτε, καὶ ὁ ἄγγελος τῆς διαθήκης, ὃν 
ὑμεῖς θέλετε· ἰδοὺ ἔρχεται, λέγει Κύρι-
ος παντοκράτωρ.

1. Ιδού εγώ, λέγει ο Θεός, θα αποστεί-
λω προς σας τον αγγελιαφόρον μου, ο 
οποίος και θα επιβλέψη και θα προε-
τοιμάση την οδόν μου προ εμού. Αιφ-
νιδίως θα έλθη ο Κυριος στον ναόν του, 
τον οποίον Κύριον σεις ζητείτε, και ο 
αγελιοφόρος της νέας διαθήκης, τον 
οποίον σεις θέλετε. Ιδού, έρχεται, λέγει 
Κύριος ο Παντοκράτωρ.

Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών· κήρυσ-
σε, θύγατερ Ἱερουσαλήμ· ἰδοὺ ὁ βασι-
λεὺς σου ἔρχεταί σοι, δίκαιος καὶ σῴ-
ζων αὐτός, πραΰς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ 
ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον

         (Ζαχαρ. 9,9)

Χαίρε, πάρα πολύ, πόλη της Σιών! Αλα- 
λάξατε από χαρά, κάτοικοι της Ιερου-
σαλήμ! Νάτος, ο βασιλιάς σας έρχεται∙ 
είναι δίκαιος και σώζει. Είναι πράος 
και κάθεται πάνω σε γαϊδούρι, σ’ ένα 
πουλάρι, γέννημα υποζυγίου.
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Και ο Βαρούχ προσέθετε με κατάπληξη και με απόλυτη βεβαιότητα:  
«οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν»  (Βαροὺχ 3, 36).  
«Αὐτὸς εἶναι ὁ Θεός μας· δὲν θὰ ὑπάρξει ἄλλος ἐκτὸς ἀπὸ αὐτόν».

Ὅταν, ὅμως, λέγονται {τα πιο πάνω} καὶ πολὺ περισσότερα, {στις μυστη-
ριακές Συνάξεις – στη Θεία Λειτουργία} πρέπει νὰ δοκιμάζουμε κατάπληξη 
καὶ νὰ μὴ νομίζουμε ὅτι εὑρισκόμαστε στὴ γῆ…   

Ἔχοντας αὐτὰ στὸν νοῦ μας, ἂς ἀποβάλουμε τὸ δηλητήριο, ἂς διαλύσουμε 
τὶς ἐχθρότητες καὶ ἂς κάνουμε τὶς προσευχὲς ποὺ μᾶς ἁρμόζουν. Ἀντὶ τῆς 
θηριωδίας τῶν δαιμόνων, ἂς λάβουμε τὴν ἡμερότητα τῶν ἀγγέλων· καὶ 
ὅσες ἀδικίες καὶ ἂν μᾶς ἔχουν γίνει, ἀφοῦ φέρουμε στὸ νοῦ μας τὰ δικά 
μας καὶ τὸν μισθὸ ποὺ μᾶς περιμένει μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἐντολῆς, {τῆς 
συγχωρητικότητας}, ἂς ἁπαλύνουμε τὴν ὀργή μας, ἂς σταματήσουμε τὴ 
θαλασσοταραχή, γιὰ νὰ περάσουμε καὶ τὴν παρούσα ζωὴ ἀτάραχη, καὶ 
φθάνοντας ἐκεῖ νὰ βροῦμε τὸν Δεσπότη.  Ἂν εἶναι τοῦτο βαρὺ καὶ φοβερό, 
ἂς τὸ κάνουμε ἐλαφρὺ καὶ ἐπιθυμητὸ καὶ ἂς ἀνοίξουμε τὶς λαμπρὲς πύλες 
τῆς παρρησίας πρὸς αὐτόν. Καὶ αὐτὸ ποὺ δὲν ἐπιτύχαμε μὲ τὴν ἀποχὴ ἀπὸ τὰ 
ἁμαρτήματα, θὰ τὸ ἐπιτύχουμε μὲ τὸ νὰ γίνουμε συγχωρητικοὶ πρὸς αὐτοὺς 
ποὺ μᾶς ἔπταισαν. Εὐεργετώντας τοὺς ἐχθρούς μας, ἂς σοδειάσουμε πολὺ 
ἔλεος γιὰ μᾶς. 

Γιατὶ, ἔτσι καὶ στὴ ζωὴ αὐτὴ θὰ μᾶς ἀγαπήσουν ὅλοι∙ καὶ περισσότερο 
ἀπὸ ὅλους ὁ Θεὸς∙ καὶ θὰ μᾶς ἀγαπήσει καὶ θὰ μᾶς στεφανώσει καὶ θὰ μᾶς 
ἀξιώσει τῶν μελλοντικῶν ἀγαθῶν, τὰ ὁποῖα μακάρι ὅλοι νὰ τὰ ἐπιτύχουμε μὲ 
τὴν Χάριν καὶ τὴ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στὸν ὁποῖον 
ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμη στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων.  Ἀμήν.

2. καὶ τίς ὑπομενεῖ ἡμέραν εἰσόδου 
αὐτοῦ; ἢ τίς ὑποστήσεται ἐν τῇ ὀπτα-
σίᾳ αὐτοῦ; διότι αὐτός εἰσπορεύεται 
ὡς πῦρ χωνευτηρίου καὶ ὡς ποιὰ πλυ-
νόντων» 

2. Ποιος όμως θα αντέξει την ημέρα 
του ερχομού του Κυρίου, και ποιος θα 
σταθεί όταν εκείνος εμφανιστεί; Θα 
έρθει αυτός σαν τη φωτιά του μεταλ-
λουργού, σαν την καυστική ποτάσσα 
του πλυσίματος.



Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 

ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
a

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη 
τελέστηκε σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020, με κάθε εκκλησια-
στική ιεροπρέπεια, αρχιερατικό συλλείτουργο προϊσταμένου του Μα-

καριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, προς τιμή του αγίου 
και πανευφήμου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Αγιωτά-
της Εκκλησίας της Κύπρου. 

Στο συλλείτουργο έλαβαν μέρος ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου  
κ. Γεώργιος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, και οι 
βοηθοί επίσκοποι τού Μακαριωτάτου, Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, Νεαπόλε-
ως κ. Πορφύριος,  Μεσαορίας κ. Γρηγόριος καθώς και οι κληρικοί του ναού. 
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Τον θείο λόγο κήρυξε ο Διευθυντής τής Ιερατικής Σχολής Κύπρου «Από-
στολος Βαρνάβας» Αρχιμανδρίτης κ. Βενέδικτος Ιωάννου, ο οποίος έχει ως 
ακολούθως:  

 «Ἐγκωμιαζομένων δικαίων εὐφρανθήσονται λαοί…»1 

Μακαριώτατε, Ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Σεβαστοὶ Πατέρες, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,

Ἡ σημερινὴ λαμπρὰ ἑορτὴ εἰς τὸ μέσον τῆς ἑβδομάδος τοῦ Παρακλήτου 
Πνεύματος προβάλλει εἰς εὐφημίαν τὸν θεσπέσιον καὶ ὡς ἀληθῶς τρισμακά-
ριον καὶ ἐν ἀποστόλοις ἐπισημότατον υἱὸν τῆς παρακλήσεως2 καὶ φωστῆρα 
τῆς οἰκουμένης, Βαρνάβαν τὸν πολυΰμνητον, τὸ τῶν Κυπρίων σεμνὸν ἐγκαλ-
λώπισμα καὶ τῆς οἰκουμένης ἀκαταγώνιστον πρόμαχον.

Φωτισθείς ὑπό τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος, ὡς καὶ οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι, 
ἀνεδείχθη ὄντως παράκλητος καὶ στήριγμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἰδιαιτέρως τῆς 
τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. 

Ἂς τὸν καλέσωμεν ἐν μέσῳ τῆς πανηγύρεως, καὶ ἂς τὸν τιμήσωμεν κατὰ 
δύναμιν· «τὸ γὰρ κατὰ δύναμιν εἰπεῖν εὐγνωμοσύνης ἀπόδειξις».3

Ἂς ὑμνηθῆ λοιπόν ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἐλαχίστους ὁ μέγας ἐν ἀποστόλοις Βαρ-
νάβας· ἂς ἐγκωμιασθῆ ὁ υἱὸς τῆς παρακλήσεως παρὰ πάντων τῶν εἰς Χριστὸν 
πιστευόντων· ἂς δοξασθῆ ὑπὸ πάσης κτίσεως ὁ τιμηθεὶς ὑπὸ τοῦ Πατρὸς καὶ 
κληθεὶς ὑπὸ τοῦ Υἱοῦ καὶ τελειωθεὶς ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Βαρνάβας, ὁ μέ-
γας τῆς ἐκκλησίας ῥήτωρ, ἡ τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος σάλπιγξ, τοῦ μονογε-
νοῦς ἡ φωνή, ἡ κιθάρα τοῦ Πνεύματος, τὸ τῆς χάριτος πλῆκτρον. Βαρνάβας, ὁ 
ἰσχυρὸς τῶν ὑπὲρ Χριστοῦ στρατιώτης πολέμων, ὁ ἐν τῷ σώματι τὸν ἀσώματον 

1 Παροιμ. 29:2.
2 Πράξ. 4:36.
3 Βλ. Ἀλεξάνδρου Μοναχοῦ ἐγκώμιον εἰς τόν ἅγιον Βαρνάβαν τόν Ἀπόστολον, P. van Deun, 
Hagiographica Cypria. Sancti Barnabae laudatio auctore Alexandro monacho [Corpus Chris-
tianorum. Series Graeca 26. Turnhout: Brepols, 1993]: στ. 62-63, σ. 85. Ἄλλη πηγή τοῦ βίου τοῦ 
Ἀπ. Βαρνάβα εἶναι οἱ ἀπόκρυφες Πράξεις Βαρνάβα, οἱ ὁποῖες ἀποδίδονται στόν Εὐαγγελιστή 
Μάρκο, Acta Barnabae, ἐν M. Bonnet, Acta apostolorum apocrypha, 2.2, Leipzig: Mendels-
sohn, 1903 (ἀναδημοσ. Hildesheim: Olms, 1972): σσ. 292-302. Βλ. Ἀρχ. Φ. Ἰωακείμ, Οἱ ἅγιοι 
μάρτυρες καὶ ὁμολογητὲς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κατὰ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες 
(1ος-5ος αἰ.), Θεσσαλονίκη 2017.
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τύραννον τροπωσάμενος…, ὁ τῆς ὑπομονῆς ἀσάλευτος πρόβολος, ὁ τῆς ἐγκρα-
τείας σταυροφόρος ὁπλίτης, ὁ κατὰ τῶν χριστοκτόνων ἄφοβος στρατηλάτης, 
ἡ τοῦ σταυρωθέντος Χριστοῦ οὐρανομήκης παραφυάς. Βαρνάβας, ὁ υἱὸς τῆς 
παρακλήσεως, ὁ τῆς εὐσεβείας διδάσκαλος, ὁ στύλος καὶ ὄροφος τῆς πίστεως, 
ὁ πύργος ὁ ἄσειστος, ὁ θεμέλιος ὁ ἀρραγής, ἡ κρηπὶς ἡ ἀδιάλυτος, ἡ πέτρα ἡ 
ἀμετακίνητος, ὁ λιμὴν ὁ γαληνοφόρος τῶν χειμαζομένων, ἡ παράκλησις πάν- 
των τῶν θλιβομένων, ὁ πιστὸς οἰκονόμος καὶ φρόνιμος…, ὁ τῶν ἐκκλησιῶν 
προστάτης, ὁ τῶν πτωχῶν ἀντιλήπτωρ καὶ τῶν πενήτων χορηγὸς καὶ τροφεύς, 
ἡ τῶν χηρῶν παρηγορία καὶ τῶν ὀρφανῶν κηδεμονέστατος πατήρ. Βαρνάβας, ὁ 
θησαυρὸς τῶν τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων, ὁ ταμίας τῶν ὀρθοδόξων τῆς ἁγίας τοῦ 
θεοῦ ἐκκλησίας δογμάτων, ὁ τῶν νοσούντων ἰατρὸς ἀκαπήλευτος…».4

Κατὰ τὸν παλαιὸν ἐγκωμιαστήν του, Ἀλέξανδρον μοναχόν,5 ὁ ἀπόστο-
λος Βαρνάβας ὑπῆρξεν καλὸς ποιμὴν τῆς λογικῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ, «ὁ 
τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀγέλης φιλάγρυπνος φύλαξ, …ὁ ἐν ἀσκήσει διαπρέψας καὶ ἐν 
θεωρίαις προκόψας καὶ ἐν θαύμασι μεγαλυνθείς, ὁ τῆς παρθενίας πολύτιμος 
μαργαρίτης, …ὁ τὸν Χριστὸν ἔχων ἐν ἑαυτῷ λαλοῦντα, τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς 
τοῦ θεοῦ, ὁ τὸν κόσμον καταλείψας καὶ τὰ ἐν αὐτῷ πάντα σκύβαλα ἡγησάμε-
νος, ἵνα Χριστὸν μόνον κερδήσῃ τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων, ὁ τὸν ἑαυτοῦ σταυ-
ρὸν ἀδιστάκτως ἀράμενος καὶ τῷ Χριστῷ προθύμως ἀκολουθήσας ὡς ἀληθινὸς 
μαθητής, ὁ τῶν δαιμόνων φυγαδευτὴς καὶ τοῦ διαβόλου τραυματιστής…».6

Ἀλλὰ πρὸς τί ἡ ἀνάγκη νὰ προσθέσωμεν τοὺς δικούς μας πενιχροὺς 
ἐγκωμιαστικοὺς λόγους, ὅταν ἔχωμεν τὴν ἰδίαν τὴν Ἁγίαν Γραφήν λέγουσαν: · 
«Βαρνάβας… ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως».7

Ὁ ἀπόστολος Βαρνάβας καταγόταν ἐκ τῆς φυλῆς τοῦ Λευΐ, ὅπως ὁ Μωϋ-
σῆς καὶ ὁ Ἀαρών, οἱ μεγάλοι τοῦ θεοῦ προφῆται. Οἱ πρόγονοί του εἶχαν ἐγκα–
τασταθῇ στὴν Κύπρον, ὅπου γεννήθηκε ὁ ἀπόστολος καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα 
Ἰωσήφ, ἐνῶ ἀργότερα μετεγκαταστάθησαν στὰ Ἱεροσόλυμα, καὶ παρέδωσαν 
αὐτόν, ἔφηβον ὄντα, στὸν νομοδιδάσκαλον Γαμαλιήλ, διὰ νὰ μάθη τὸν νό-
μον τοῦ Θεοῦ, ἤτοι τὴν Ἁγίαν Γραφήν. Εἶχε δὲ συμφοιτητὴν τὸν ἀπόστολον 
Παῦλον, ὁ ὁποῖος ὀνομαζόταν ἀκόμη Σαῦλος. 

4 Ἀλεξάνδρου Μοναχοῦ ἐγκώμιον…, ὅ.π., στ. 67 ἑξ., σσ. 85-86.
5 Αὐτόθι.
⁶ Αὐτ., στ. 102-121.
⁷ Πράξ. 11: 24.
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Ὅταν εἶδε τὸν Χριστὸν νὰ θεραπεύη τὸν παράλυτον στὴν Προβατικὴν 
Κολυμβήθραν, φωτίσθηκε καὶ εἶδε στὸ πρόσωπον τοῦ θαυματουργοῦ ἰατροῦ 
τὸν Μεσσίαν, τὸν Λυτρωτήν τοῦ κόσμου, τὸν ὁποῖον καὶ ἀκολούθησε γενό-
μενος ἀπόστολος καὶ ἐν τέλει μάρτυς τοῦ Χριστοῦ. Ἀνῆκε στὴν χορείαν τῶν 
ἑβδημήκοντα ἀποστόλων τῆς ὁποίας προεξῆρχεν. Τὸν προχείρισε ὁ Πέτρος, ὁ 
ὁποῖος τοῦ ἔδωσε καὶ τὸ ὄνομα «Βαρνάβας», διότι ἦταν πράγματι παράκλη-
τος, δηλ. παρηγοριὰ καὶ στήριγμα ὅλων. Τὸ ὑπερῶον, στὸ ὁποῖον κατέλυσε 
πολλὲς φορὲς ὁ Κύριος μὲ τοὺς μαθητές του, ἀνῆκε στὴ θεία του Μαρία, ποὺ 
ἦταν μητέρα τοῦ Εὐαγγελιστῆ Μάρκου. Ἐκεῖ ἔγινε καὶ ὁ Μυστικός Δεῖπνος 
καὶ ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὴν Πεντηκοστήν. 

Ἐπειδὴ ὁ ἀπόστολος Βαρνάβας δὲν ἤθελε νὰ κρύψει τὸν λύχνον τοῦ φω-
τὸς «ὑπὸ τὸν μόδιον»,8 ὁδήγησε πολλοὺς ἀνθρώπους στὸ Φῶς τὸ ἀληθινόν, 
ἰουδαίους καὶ ἐθνικούς. Ὡς ἐκ τούτου, δὲν λησμόνησε τὸν παλαιόν συμφοιτη-
τήν του Σαούλ/Παῦλον, ὁ ὁποῖος ὅμως ἔγινε μέγας διώκτης τῶν χριστιανῶν. 
Μετὰ τὴν μεταστροφήν τοῦ Παύλου ὕστερα ἀπὸ τὸ γνωστόν ὅραμα τῆς 
Δαμασκοῦ, ἦταν ὁ Βαρνάβας ἐκεῖνος ποὺ ὁδήγησε τὸν Παῦλο στοὺς δώδε-
κα ἀποστόλους καὶ τοὺς ἔπεισε νὰ τὸν δεχθοῦν, γιατὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς τὸν 
φώτισε καὶ τὸν ἐπέλεξε διὰ νὰ γίνῃ μαθητής Του καὶ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν. 
Ἦταν τόσο μεγάλο τὸ κύρος τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα στὴν πρώτη Ἐκκλησία! Ἀργό-
τερα ἐπώλησε καὶ τὸ τελευταῖο ἀκίνητο του στὰ Ἱεροσόλυμα (ἕναν ἀγρό), καί, 
ἀφοῦ ἐναπέθεσε τὸ ἀντίτιμο στὰ πόδια τῶν ἀποστόλων,9 ἄρχισε τὴν ἱεραπο-
στολὴ στὰ ἔθνη. Μετέβη στὴν Ἀντιόχεια, τὴ Ρώμη, τὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ ἀλ-
λοῦ καὶ μετά πάλιν στὴν Ἀντιόχεια καὶ ἐν τέλει στὰ Ἱεροσόλυμα. Στὴ συνέχεια 
μετέβη ἐκ νέου στὴν Ἀντιόχεια καὶ ἀναζήτησε τὸν Παῦλο μὲ τὸν ὁποῖο συνέ-
χισαν ἐκεῖ τὸ ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ καὶ τῆς διαποιμάνσεως ἐπὶ ἕνα ἔτος. 

Ἀκολούθως, τὸ 47 μ.Χ. ἐπέστρεψε μὲ τὸν Παῦλο στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ συ-
ναντήθηκαν μὲ τοὺς ἄλλους ἀποστόλους, μὲ τοὺς ὁποίους συμφώνησαν νὰ 
συνεχίση ὁ Παῦλος μὲ τὸν Βαρνάβαν τὸν εὐαγγελισμόν τῶν ἐθνῶν, ἐνῶ ὁ 
Πέτρος καὶ οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι νά συνεχίσουν νὰ διδάσκουν τοὺς ἰουδαίους 
(τοὺς ἐκ περιτομῆς). 

Μετὰ τὴν ἀναχώρησή τους ἀπό τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἀφοῦ πῆραν μαζί τους 
ὡς βοηθόν τὸν ἀπόστολον Μάρκον, οἱ δύο ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος 

⁸ Ματθ. 5: 15.
⁹ Πράξ. 4:37.
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μετέβησαν στὴν Ἀντιόχεια καὶ ἀπό ἐκεῖ στὴν Κύπρο, ὅπου ἐκήρυξαν τὸ εὐαγ-
γέλιον ἀπὸ τὰ ἀνατολικὰ μέχρι τὰ δυτικὰ τῆς νήσου, ἀπὸ τὴν Σαλαμίνα μέ-
χρι τὴν Πάφον, καὶ ἐκχριστιάνισαν ἀκόμη καὶ τὸν ρωμαῖον ἀνθύπατον τῆς 
Κύπρου, Σέργιον Παῦλον. Στὴ συνέχεια ἐπέστρεψαν μέσῳ Παμφυλίας καὶ 
Ἀντιοχείας στὰ Ἱεροσόλυμα. Τὸ δὲ Ἅγιον Πνεῦμα τοὺς καθοδηγοῦσε καθ᾽ 
ὅλην τὴν ἱεραποστολικὴν πορείαν τους. Κατέβηκαν ἐκ νέου στὴν Ἀντιόχεια οἱ 
δύο Ἀπόστολοι καὶ ἀποφάσισαν νὰ ἐπισκεφθοῦν πάλιν διάφορες πόλεις καὶ 
νὰ στηρίξουν τοὺς χριστιανούς. Ἤθελε νὰ τοὺς ἀκολουθήσει καὶ ὁ Μάρκος, ὁ 
ὁποῖος τοὺς εἶχε ἐγκαταλείψει νωρίτερα λόγῳ δειλίας, ἀλλά ὁ ἀπ. Παῦλος δὲν 
δέχθηκε, μὲ ἀποτέλεσμα νά χωρίσουν οἱ δρόμοι τῶν δύο μεγάλων ἀποστόλων 
τῶν ἐθνῶν. 

Ὁ ἀπ. Βαρνάβας πῆρε τὸν Μάρκον καὶ ἦλθε στὴν Κύπρο, ὅπου συνέχι-
σε τὸν εὐαγγελισμό καὶ ὀργάνωσε τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου χειροτονώντας 
κληρικούς καὶ δημιουργώντας τοπικὲς ἐκκλησίες παρὰ τὶς ἀντίξοες συνθῆκες 
καὶ τοὺς διωγμούς, ποὺ προέρχονταν κυρίως ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους. 

Μία μέρα κατέφθασαν στὴν Σαλαμίνα φανατικοὶ Ἰουδαῖοι ἀπὸ τὴ Συρία, 
μὲ σκοπὸν νὰ κυνηγήσουν τὸν ἀπ. Βαρνάβαν καὶ νὰ τὸν θανατώσουν. Ἀφοῦ 
ξεσήκωσαν καὶ ἄλλους Ἰουδαίους τῆς Κύπρου, βασάνισαν μέχρι θανάτου τὸν 
ἀπόστολο καὶ πέταξαν τὸ σῶμα του εἰς τὸ πῦρ. Εὐδοκίᾳ Θεοῦ, τὸ λείψανον 
τοῦ ἁγίου βρέθηκε ἄφθαρτον τὴν ἑπομένην ἀπὸ τὸν ἐξάδελφον (ἀνεψιὸν) τοῦ 
Βαρνάβα, τὸν ἀπόστολον Μάρκον, ὁ ὁποῖος τὸ ἐνταφίασε σὲ ἕνα σπήλαιον, 
ὅπως τὸν διέταξε ὁ ἀπ. Βαρνάβας πρὶν τὸν μαρτυρικόν θάνατόν του. Ἀκο-
λούθως ὁ Μάρκος ἀνεχώρησε ἀπὸ τὴν Κύπρο καὶ ξεχάστηκε ὁ τόπος τῆς τα-
φῆς τοῦ Βαρνάβα, ἀλλὰ ἐπιτελοῦνταν θαύματα στὸν τόπο ἐκεῖνο γιὰ πολλούς 
αἰῶνες, χωρίς νὰ γνωρίζουν τὴν αἰτίαν. 

Τὸν Ε´ αἰῶνα ἐπὶ βασιλείας Ζήνωνος τοῦ αὐτοκράτορος, ὅταν τὸ Πατρι-
αρχεῖον Ἀντιοχείας προέβαλε πάλιν ἀθέμιτες ἀξιώσεις ἐπί τῆς αὐτοκεφάλου 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὁ ἀπόστολος Βαρνάβας ἔσωσε διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν 
τὴν Ἐκκλησίαν τῆς πατρίδας του, ἀφοῦ ἀπεκάλυψε  στὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κύ-
πρου Ἀνθέμιον τὸν τόπον τῆς ταφῆς του, ὅπου βρέθηκε τὸ λείψανον τοῦ ἁγί-
ου, μὲ τὸ ἰδιόγραφον εὐαγγέλιον τοῦ Ματθαίου στὸ στῆθος του. Καὶ τότε με-
τέβη στὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ ἔπεισε τὴν ἐνδημοῦσαν Σύνοδον καὶ τὸν 
αὐτοκράτορα περί τῆς ἀποστολικότητος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, τῆς ὁποίας 
ἱδρυτής καὶ ἀκοίμητος φύλαξ ἦταν καὶ εἶναι ὁ γενναῖος μάρτυς καὶ ἀπόστολος 
Βαρνάβας.
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Ὁ ἀπ. Βαρνάβας, ὑπῆρξε στήριγμα, ἑδραίωμα καὶ προστάτης τῆς Ἐκκλη-
σίας Κύπρου. Ἡ σημαντική θέση του στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία καὶ τὸ μέγα κύ-
ρος του διεδραμάτισαν σπουδαῖον ρόλον στὴν ἑδραίωση τῆς αὐτοκεφαλίας 
τῆς κύπριδος Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώθηκε καὶ κατοχυρώθηκε καὶ μὲ 
ἀποφάσεις δύο Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τῆς Τρίτης καὶ τῆς Πενθέκτης. Τὸ 
ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου τοῦ χρωστᾶ αἰωνίαν εὐγνωμοσύνην καὶ τὸν 
παρακαλεῖ νὰ προστατεύση καὶ σήμερα τὴν Ἐκκλησίαν του καὶ νὰ ἀπελευθε-
ρώση καὶ τὸν τάφον του καὶ τὴν ὑπόλοιπην κατεχομένην πατρίδα του ἀπὸ τὸν 
βάρβαρον εἰσβολέα. 

«Ἀλλὰ σοῦ μὲν ὁ ἔπαινος, ὦ πανόλβιε καὶ τρισμακάριε ἀπόστολε Χριστοῦ 
τοῦ θεοῦ ἡμῶν Βαρνάβα, πάντα νοῦν καὶ λόγον ἀνθρώπων ὑπερβάλλει· τῆς 
δὲ ἡμετέρας πτωχείας τὴν εὐγνωμοσύνην ὅμως ἀποδεξάμενος, πρέσβευε ὑπὲρ 
ἡμῶν πρὸς ὃν ἠγάπησας, Χριστὸν τὸν μονογενῆ Υἱὸν καὶ λόγον τοῦ θεοῦ, ὅπως 
ῥύσηται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ καὶ δώσῃ ἡμῖν εὑρεῖν ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν καὶ ἔλεος καὶ οἰκτιρμοὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ φοβερᾷ, ὅταν ἔλθῃ 
κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς… Τῆς δὲ πατρίδος σου πάσης φρόντισον, ὡς πάντο-
τε, καὶ νῦν ταῖς σαῖς ἁγίαις εὐχαῖς, φυλάττων αὐτὴν ἀπὸ παντὸς κακοῦ καὶ ἀπὸ 
σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν, ἵνα εἰρηνικῶς, σωφρόνως τε καὶ εὐ-
σεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ οἰκτιρ-
μοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ’ οὗ τῷ Πατρὶ ἡ δόξα 
σὺν τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν».10 

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος απηύθυνε σύντομο 
λόγο προς τους πιστούς τους οποίους κάλεσε να μιμηθούν τον ιερό ζήλο του  
Αποστόλου Βαρνάβα και να βιώνουν τα ουράνια μηνύματα της πίστεώς μας 
με πάσα ευσυνειδησία. Αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή προς τον άγιό μας, 
διότι πολύ ορθά έχει γραφεί «Τιμὴ μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος».

 Ευχήθηκε, επίσης, όπως η Κύπρος και η ανθρωπότητα ολόκληρη απαλ-
λαγεί από την επιδημία του κορωνοϊού, ώστε να μπορέσουν όλοι να βαδίσουν 
εύρυθμα την πορεία της ζωής τους. Η Εκκλησία – συνέχισε ο Μακαριώτατος 
– ως πνευματική Μητέρα του ποιμνίου μας προσεύχεται για την υγεία  όλων 
και την ευόδωση των στόχων  ενός εκάστου ανθρώπου.

10 Ἀλεξάνδρου Μοναχοῦ ἐγκώμιον…, ὅ.π., στ. 870-897.
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Ευχετήριο Γράμμα για τη Θρονική Εορτή της Εκκλησίας Κύπρου απέ-
στειλε η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, το οποίο 
έχει ως ακολούθως:
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Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, κατά τα ειωθότα, ο Μακαριώτατος παρέθε-
σε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή επίσημο γεύμα, με την ευκαιρία της Θρονικής Εορ-
τής της Εκκλησίας Κύπρου, προς τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου, τον Πρόεδρο 
τής Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη και άλλους αξιωματούχους 
τού Κράτους. Τον Πρόεδρο υποδέχθηκε στην είσοδο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
ο πρώτος τῇ τάξει Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος. 

Κατά τη διάρκεια του γεύματος ο Μακαριώτατος και ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την αρμονική συνεργασία της 
Εκκλησίας με την Πολιτεία, η οποία αποσκοπεί στην πνευματική καλλιέργεια 
του λαού μας, στην ευημερία του και στην επίτευξη των στόχων του κυπρια-
κού ελληνισμού, για μια πατρίδα πραγματικά ελεύθερη, στην οποία να βασι-
λεύει η Δικαιοσύνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Παράλληλα με το αρχιερατικό συλλείτουργο στον ναό του Αποστόλου 
Βαρνάβα,  τελέστηκε στον ιερό ναό του Αγίου Αντωνίου, ο οποίος έχει ήδη 
οριστεί  και  ως Μετόχιο της Μονής του Απ. Βαρνάβα, πανηγυρικός εσπερι-
νός,  την Τετάρτη 10 Ιουνίου,    προϊσταμένου του Ηγουμένου της Μονής του 
Αποστόλου Βαρνάβα και Πρωτοσύγκελλου της ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου 
κ. Ιωάννη Ιωάννου, ο οποίος και εκφώνησε και τον θείο λόγο, αναφερθείς 
στην προσωπικότητα  και τη δράση του αποστόλου Βαρνάβα.

Την επομένη, ημέρα Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020, της Θείας Λειτουργίας 
προέστη ο  Έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Κύπρο, Θεοφιλέ-
στατος Επίσκοπος Νιτρίας κ. Νικόδημος, πλαισιούμενος από τον Ηγούμενο 
του Αποστόλου Βαρνάβα κ. Ιωάννη Ιωάννου, τον Αρχιμανδρίτη κ. Τριφύλλιο 
Ονησιφόρου, ο οποίος εκφώνησε και τον θείο λόγο, τον πατέρα Πέτρο του 
Αγίου Νικολάου και τους κληρικούς του ναού.  

Η προσέλευση του κόσμου αλλά και η επικρατήσασα ευταξία – λόγω του 
κορωνοϊού – ήταν συγκινητική. Το γεγονός ότι εφέτος δεν κατέστη δυνατό η 
Θεία Λειτουργία να τελεστεί στην ίδια την ιερά Μονή, όπου και ο τάφος του 
αποστόλου Βαρνάβα, συντέλεσε ώστε οι προσευχές των κληρικών και των 
πιστών να γίνουν ακόμη πιο θερμές, τόσο για την απελευθέρωση των ιερών 
και των οσίων μας από την τουρκική κατοχή όσο και για την πλήρη καταστολή 
της ασθένειας. Αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα εξέφρασαν μέσα από τα κηρύγμα-
τά τους προς το εκκλησίασμα ο Ηγούμενος κ. Ιωάννης κατά τον πανηγυρικό 
εσπερινό όσο και  ο Αρχιμανδρίτης κ. Τριφύλλιος κατά τη Θεία Λειτουργία.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Μ. 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΣΤΑ «ΠΑΥΛΕΙΑ» 2020 

a
20 ΙOYNIOY 2020

Ἀνταποκρινόμενοι στὴν παράκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας καὶ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ 
κ. Παντελεήμονος, ἀποστέλλουμε μὲ ἰδιαίτερη εὐχαρίστηση τὸν 

χαιρετισμὸ τῆς ἀγάπης μας πρὸς τό, καθιερωμένο πλέον, Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ 
Συνέδριο, ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο «Εὐαγγέλιο καὶ ἦθος κατὰ τὸν Ἀποστολο 
Παῦλο», τὸ ὁποῖο ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τῶν γενικότερων ἐκδηλώσεων 
«ΠΑΥΛΕΙΑ», ποὺ γίνονται πρὸς τιμὴν τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βεροίας.

Ὁσάκις μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ ἀναφερθοῦμε στὸν Ἀποστολο Παῦλο, μὲ 
συγκίνηση καὶ ἐσωτερικὴ ἐγκαύχηση  φέρουμε στὴ μνήμη μας καὶ τὴν ἵδρυση 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τῆς ὁποίας ὁ θεηγόρος Ἀπόστολος, μαζὶ μὲ τὸν 
Βαρνάβα ὑπῆρξαν ἱδρυτές.

Ἰδιαίτερα μᾶς συγκινεῖ τὸ γεγονός ὅτι καὶ στὶς δύο περιπτώσεις, ἅγιοι 
Ἀδελφοί, τὸ Πνεῦμα τοῦ Κυρίου κατηύθυνε τὰ βήματα τῶν Ἀποστόλων 
μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. Στὴ δικὴ μας: «Οὗτοι μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ 
Πνεύματος τοῦ Ἁγίου κατῆλθον εἰς τὴν Σελεύκειαν, ἐκεῖθεν τε ἀπέπλευσαν 
εἰς τὴν Κύπρον, καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ 
Θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων» (Πράξ. 13, 2-5). Καί στὴ δικὴ σας 
περίπτωση «διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν. ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν 
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[ὁ Παῦλος} εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες 
ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ Κύριος εὐαγγελίσασθαι αὐτούς (Πράξ.16,9-10).

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ ὑψιπέτης ἀετός τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος συνέ-
δεσε μὲ τοὺς ἐν Κυρίῳ δεσμοὺς τὰ δύο ἄκρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ: τὴν Κύπρο μὲ τὴ 
Βόρεια Ἑλλάδα καὶ εἰδικότερα μὲ τὴ Βέροια. 

«Εὐαγγέλιο καὶ ἦθος κατὰ τὸν Ἀποστολο Παῦλο» εἶναι τὸ νέο ἐπιλεγμένο 
θέμα τοῦ Συνεδρίου σας. Νομίζω ὅτι αὐτὸ τὸ ἦθος ἐμφαίνεται σὲ κάθε χωρίο 
τῶν ἔνθεων  συμβουλῶν  καὶ τῶν χριστοκεντρικῶν ὁραματισμῶν τοῦ θείου 
Παύλου, ἀφοῦ κατὰ τὸν ἴδιο «ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν» 
(Πράξ. 17,28).

Καὶ, πρώτιστα, εἶναι ἦθος ἀγάπης, ἀφοῦ ὄχι μόνο εἶναι ὁ συντάκτης τοῦ 
ὕμνου τῆς ἀγάπης (Κορ. 13,1-13), ἀλλὰ ἀναδείχτηκε καὶ ὁ κατ’ἐξοχὴν  φορεὺς 
αὐτῆς μὲ τὴν ὅλη ἀγαπητικὴ του δράση γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. 

Εἶναι ἦθος σταυρικῆς ἐγκαυχήσεως: «ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ 
ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται 
κἀγὼ τῷ κόσμῳ» (Γαλ. 6,14).

Εἶναι ἦθος αὐτοθυσιαστικὸ: «Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν 
ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω· τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα 
πάντως τινὰς σώσω. Τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ 
γένωμαι» (Α΄Κορ. 9,19-24). 

Εἶναι ἦθος  θυσιαστικῆς ἀγάπης γιὰ τὸν Χριστό: «καθὼς γέγραπται ὅτι 
ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν· ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς» 
(Ρωμ. 8,36).

Εἶναι ἦθος μιᾶς φωτεινῆς χριστιανικῆς πορείας: «Γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ 
Θεοῦ ὡς τέκνα ἀγαπητά,  καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγά-
πησεν ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ Θεῷ 
εἰς ὀσμὴν εὐωδίας… ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε·  διὸ λέγει· ἔγειρε ὁ καθεύ-
δων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός» «Ἐφ. 5,1-14).

 Ἐνθέρμως, καὶ ἀπὸ κέντρου καρδίας συγχαίρουμε τὸν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας κ. Παντελεήμονα γιὰ τὴ διοργά-
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νωση τῶν «Παυλείων», γιὰ τόσα πολλὰ χρόνια. Τὸ  Συνέδριο αὐτὸ ἀποτελεῖ 
ἰδιαίτερα χρήσιμη συμβολὴ στὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα τῆς Θεολογίας, γύρω 
ἀπὸ τὸ  οὐσιαστικὸ κεφάλαιο τῆς ἀνεκτίμητης προσφορᾶς τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 

Μὲ τὶς σύντομες αὐτὲς σκέψεις, εὐχόμαστε πᾶσα παρὰ Θεοῦ εὐλογία γιὰ 
τὴν ἐπιτυχία στὶς ἐργασίες καὶ τῶν ἐφετινῶν αὐτῶν πνευματικῶν ἐδηλώσεων.

                                                           Εὐχέτης πρὸς Κύριον  

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

          20 Ἰουνίου 2020.



Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Γ ´(1865-1900)
ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ. 

ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ1

a
 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ  κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

Μιλώντας για τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Σωφρόνιο Γ΄,2 το μυαλό 
μας δικαιολογημένα ανατρέχει σήμερα σε όλους εκείνους τους ιε-
ρούς άνδρες, που ο καθένας, με τα προτερήματα και τα ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά της ιδιοπροσωπίας του, πρόσφερε όλο τον καλό του εαυτό 
στη διακονία του λαού του Θεού, και αναδείχθηκαν πνευματικοί ηγέτες. Προ-
σευχόμαστε ο Μέγας Αρχιερέας, ο Αρχηγός της ζωής και του θανάτου, ο Θε-
άνθρωπος Ιησούς Χριστός, να τους κατατάξει εν χώρα ζώντων και δικαίων, 

1 Το παρόν κείμενο δημοσιεύθηκε στον Τιμητικό Τόμο Μυριώνυμον εὖχος, Τῷ Σεβασμιωτάτῳ 
Μητροπολίτῃ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονι ἐπί τῷ χρυσῷ Ἰωβηλαίῳ 
Ἱερωσύνης (1969-2019) καί τῷ ἀργυρῷ Ἰωβηλαίῳ Ἀρχιερωσύνης (1994-2019), τόμ. Β’, Βέροια 
2019, σ. 433-445.
2 Για τη ζωή του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Σωφρονίου Γ΄, βλ. 
Ιωάννου Κηπιάδου, Λεπταί Γραμμαί, Λευκωσία 1894, σ. 147-159· Δημοφώντος Ενωτιάδου, 
Παγκύπριον Λεύκωμα, Λευκωσία 1925, σ. 22α-25· Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, «Εθναρχικός 
ρόλος της Ορθοδόξου Ιεραρχίας. Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου βιοτή», Κυπριακαί Σπουδαί, 
τόμ. ΛΕ΄ (1971), Λευκωσία 1971, σ. 95-141· Aριστείδου Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 
Kυπρίων 1800-1920, τόμ. Β΄, Λευκωσία 2018, σ. 791.
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«ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος».3

Η ευκαιρία για τη συγγραφή της παρούσης μελέτης είναι διπλή. Από τη 
μια το ετήσιο μνημόσυνο4 των Ιεραρχών που κατάγονται από την ορεινή κοι-
νότητα Πρόδρομος, της επαρχίας Λευκωσίας, και από την άλλη η πρόσκληση 
από την οργανωτική επιτροπή για συμμετοχή στον τιμητικό τόμο για το Χρυ-
σό  και το Αργυρό Ιωβηλαίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος. Είχα την ευκαιρία και ευλογία, από 
ετών να γνωρίζω το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας και ειδικότερα από 
τον Ιούνιο του 2008,5 όταν έλαβα μέρος για πρώτη φορά στους εορτασμούς 
προς τιμή του Αποστόλου Παύλου, τα επονομαζόμενα «Παύλεια». 

Η ευλογία της παρουσίας των Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου και του 
νεαρού Ιωάννη (του μετέπειτα Ευαγγελιστού Μάρκου) το 45 μ.Χ. στη νήσο 
Κύπρο, όταν αυτοί ήλθαν από τη Σελεύκεια της Συρίας, έδωσε μια νέα διά-
σταση στο κήρυγμα και στη διάδοση του Χριστιανισμού σε όλα τα μήκη και τα 
πλάτη της νήσου, η οποία αναδείχθηκε σε νήσο των Αγίων, των Οσίων και των 
Μαρτύρων της Πίστεως. Με την παρουσία των Αποστόλων, χειροτονούνται 
κατά τόπους Επίσκοποι και Πρεσβύτεροι. Πλέον έχουμε την Αποστολική Εκ-
κλησία. Αποκορύφωμα το μαρτύριο του Αποστόλου Βαρνάβα στη Σαλαμίνα, 
όπου σήμερα βρίσκεται ο τάφος του πλησίον της Ιεράς, Βασιλικής και Σταυ-
ροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα. Παραμένει όλος ο ιερός χώρος 
σκλαβωμένος και ερειπωμένος.

Διάδοχοι του Αποστόλου Βαρνάβα, του «γενναίου Μάρτυρος», ανέλα-

3  Εξόδιος Ακολουθία. Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ΄.
4 Κατόπιν προσκλήσεως από την Κοινότητα Προδρόμου της Επαρχίας Λευκωσίας, είχα την 
ευλογία να τελέσω τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό του Τιμίου Προδρόμου και να προστώ 
του Μνημοσύνου όλων των Ιεραρχών που κατάγονται από την κοινότητα. Ιδιαίτερη αναφορά 
έγινε στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Σωφρόνιο Γ΄.
5 Συμμετείχα στις εργασίες του ΙΔ΄Διεθνούς  Επιστημονικού Συνεδρίου (ΙΔ΄ Παύλεια) στη 
Bέροια (26-28 Ιουνίου 2008) με θέμα «Ξενοφοβία και φιλαδελφία κατά τον απόστολο Παύλο», 
καθώς και στις άλλες λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις ως Εκπρόσωπος της Εκκλη-
σίας της Κύπρου και του Προκαθημένου αυτής Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. 
Χρυσοστόμου, του οποίου ανέγνωσα το Χαιρετισμό. Κατά το ΙΕ΄ Διεθνές Επιστημονικό 
Συνέδριο (ΙΕ΄ Παύλεια) στη Bέροια (26-28 Ιουνίου 2009) με θέμα «Η οικογένεια: Παύλεια 
θεολογία και σύγχρονη θεώρηση», συμμετείχα επιπλέον και με επιστημονική εισήγηση. Θέμα 
της εισηγήσεως: Η οικογένεια την εποχή των πολυμέσων και του διαδικτύου. Οργάνωση: 
Ι. Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.
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βαν το πηδάλιο της κατά Κύπρον Εκκλησίας εις τύπον και τόπον του Μεγά-
λου Αρχιερέως Χριστού6 και εργάστηκαν ποικιλόμορφα ως ποιμένες και διδά-
σκαλοι, για να βοηθήσουν τον άνθρωπο και με δέος να οδηγήσουν το λογικό 
ποίμνιο σε μονάς σωτηρίους, στους κόλπους της Βασιλείας του Τριαδικού μας 
Θεού. Τούτο γίνεται και θα συνεχίζεται έως το τέλος της ιστορίας.

Ένα ιστορικό πρόσωπο, ανάμεσα στους περίφημους Ιεράρχες μας, το 
οποίο αναδείχθηκε αστέρας πολύφωτος όχι μόνο ως Προκαθήμενος της Εκ-
κλησίας της Κύπρου αλλά και ως Ιεράρχης της καθόλου Ορθοδοξίας, είναι 
ο Κύπρου Σωφρόνιος Γ΄. Είναι γνωστό, μέσα από την εμπειρία της ζωής της 
Εκκλησίας μας, ότι ο κληρικός δεν ανήκει ούτε μόνο στον εαυτό του ούτε 
μόνο στη γενέτειρά του και την επισκοπή του, αλλά στη Μία, Αγία, Καθολική 
Ορθόδοξη Εκκλησία.7 

Ένας τέτοιος Επίσκοπος, Αρχιεπίσκοπος, Προκαθήμενος της Εκκλησίας 
της Κύπρου, ο οποίος παρέμεινε στο στερέωμα της Εκκλησιαστικής ιστορίας 
της νήσου μας ως μια σπουδαία προσωπικότητα τόσο για την Εκκλησία όσο 
και για την πατρίδα μας εν γένει, είναι ο αοίδιμος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστι-
νιανής και πάσης Κύπρου Σωφρόνιος Γ΄. 

Περιβεβλημένος ο Σωφρόνιος με το λαμπρό, πορφυρό, αυτοκρατορικό 
μανδύα, ο οποίος μέσα στους αιώνες είναι βαμμένος με τα αίματα των μαρτύ-

6 «…ὡς καὶ τὸν ἐπίσκοπον ὄντα  τύπον  τοῦ  πατρός» (Ἰγνατίου Θεοφόρου, Ἐπιστολή Τραλ-
λιανοῖς, ΙΙI 1). «Ἐπεὶ οὖν ἐν τοῖς προγεγραμμένοις προσώποις τὸ πᾶν πλῆθος ἐθεώρησα ἐν 
πίστει καὶ ἠγάπησα, παραινῶ, ἐν ὁμονοίᾳ θεοῦ σπουδάζετε πάντα πράσσειν, προκαθημένου 
τοῦ ἐπισκόπου εἰς τόπον θεοῦ καὶ τῶν πρεσβυτέρων εἰς τόπον συνεδρίου τῶν ἀποστόλων καὶ 
τῶν διακόνων τῶν ἐμοὶ γλυκυτάτων πεπιστευμένων διακονίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃς πρὸ αἰώνων 
παρὰ πατρὶ ἦν καὶ ἐν τέλει ἐφάνη. Πάντες οὖν ὁμοήθειαν θεοῦ λαβόντες ἐντρέπεσθε ἀλλή-
λους καὶ μηδεὶς κατὰ σάρκα βλεπέτω τὸν πλησίον, ἀλλ’ ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ ἀλλήλους διὰ παντὸς 
ἀγαπᾶτε. Μηδὲν ἔστω ἐν ὑμῖν ὃ δυνήσεται ὑμᾶς μερίσαι, ἀλλ’ ἑνώθητε τῷ ἐπισκόπῳ καὶ τοῖς 
προκαθημένοις εἰς τύπον καὶ διδαχὴν ἀφθαρσίας.» (Ἰγνατίου Θεοφόρου, Ἐπιστολή Μαγνησι-
εῦσιν, VI 1-2). Περί του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, βλ. Στυλ. Γ. Παπαδόπουλου, Πατρο-
λογία, τόμ. Α', έκδ. 4η, Αθήνα 2000, σελ. 173-180. Μιχαήλ Δ. Βολονάκη, Παλμοί της Κύπρου, 
εν Λευκωσία 1913, σελ. 53-58, όπου καταγράφει τον επικήδειο λόγο τον οποίο εξεφώνησε 
κατά την εξόδιο ακολουθία του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου στον Καθεδρικό Ναό. 
7 «Ὅπου ἂν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τὸ πλῆθος ἔστω, ὥσπερ ὅπου ἂν ᾖ Χριστός Ἰησοῦς, ἐκεῖ 
ἡ Καθολικὴ ἐκκλησία» (Ιγνατίου Θεοφόρου, Επιστολή Σμυρναίοις, VΙΙΙ, 2). Στο σημείο αυτό 
φανερώνεται η ενότητα των πιστών με τον Επίσκοπο και την Εκκλησία. Συνεπώς, γίνεται 
αντιληπτή η εκκλησιολογική αξία και η θεολογική σημασία του ότι ο Επίσκοπος είναι Επί-
σκοπος της όλης Εκκλησίας.
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ρων Κυπρίων Ιεραρχών, κράτησε στους ώμους του τα βάσανα και τους καη-
μούς των Κυπρίων.  Οι Ιεράρχες μας, μέσα στους ασέληνους αιώνες σκλαβιάς 
και τυραννίας, στεφανώθηκαν, εξαιτίας της εν αγάπη θυσίας τους, ως μάρτυ-
ρες και ήρωες της πίστεως και της πατρίδας, κρατώντας το ιερό Ευαγγέλιο 
ως ασπίδα και δόρυ και φορώντας το αρχιερατικό ωμοφόριο, ως καλοί ποι-
μένες, και τα δύο μαζί, κριτήρια του επισκοπικού αξιώματος και ταυτόχρονα 
της ευθύνης απέναντι στους κατακτητές και παρηγορώντας τον πονεμένο και 
απροστάτευτο λαό.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Σωφρόνιος Γ΄, συνεχίζοντας σταθερά αυτή την 
πορεία, αγωνίστηκε από κάθε προσφερόμενη έπαλξη και κατέθεσε το δικό του 
λιθαράκι στην οικοδόμηση της περαιτέρω πορείας του λαού8 της νήσου μας 
μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Γεννήθηκε στις 25 Απριλίου του 1825 
στο χωριό Πρόδρομος.9 Γονείς του ήταν ο Παναγιώτης Ιωάννου από το Φοινί 
και η Χριστίνα Μιχαήλ από τον Πρόδρομο. Σε νεαρή ηλικία, γύρω στα επτά, 
πήγε στη Μονή Τροοδίτισσας, όπου διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα από το 
θείο του Σκευοφύλακα Χαράλαμπο και κατόπιν έγινε δόκιμος μοναχός. Αρ-
γότερα, το 1842 σε ηλικία 17 ετών, πήγε στην Ιερά Μονή Χρυσορροϊάτισσας, 
όπου χειροτονήθηκε διάκονος από το Μητροπολίτη Πάφου Χαρίτωνα στις 16 
Απριλίου 1843,10 προτού αναχωρήσει για τη Μικρά Ασία. 

8 Ο Επίσκοπος, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, είναι «ἔπειτα εἰς κεφαλὴν κατα-
στῆναι Χριστοῦ πληρώματος δέξεται χαίρων καὶ προθυμούμενος» (Γρηγορίου Θεολόγου, Λό- 
γος Βʹ. Ἀπολογητικὸς τῆς εἰς τὸν Πόντον φυγῆς ἕνεκεν, καὶ αὖθις ἐπανόδου ἐκεῖθεν, μετὰ τὴν 
τοῦ πρεσβυτέρου χειροτονίαν, ἐν ᾧ τί τὸ τῆς ἱερωσύνης ἐπάγγελμα, ϟθ΄: ΡG 35, 501). Σύμ-
φωνα με τον Άγιο Κυπριανό Καρθαγένης, δεν υπάρχει καθαυτό Επίσκοπος εκτός Εκ-κλησίας 
αλλ’ ούτε και Εκκλησία άνευ του Επισκόπου (βλ. Ἁγίου Κυπριανοῦ, Ἐπιστολή 69: ΡL, 4C: 
«episkopum in ecclesia esse, et ecclesiam in episcopo»).
9 Για το ζήτημα της καταγωγής του μαρτυρεί ο ίδιος ότι γεννήθηκε στον Πρόδρομο (γενέτειρα 
της μητέρας του) και ότι σε ηλικία τριών ετών εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στο Φοινί (γε-
νέτειρα του πατέρα του), ενώ στα επτά του εγκαταβίωσε στη Μονή της Τροοδίτισσας κοντά 
στον εκ μητρός θείο του Χαράλαμπο [βλ. Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, Eθναρχικός ρόλος 
της Oρθοδόξου Iεραρχίας. Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου βιοτή, Kυπριακαί  Σπουδαί, τόμος ΛΕ΄ 
(1971), Λευκωσία 1971, σ. 124]. Στη μελέτη αυτή δημοσιεύονται δύο βιογραφικά κείμενα για 
το Σωφρόνιο, που γράφτηκαν ύστερα από αφήγησή του (ό.π., σελ. 95-141).
10 Για τη χρονολογία της χειροτονίας του σε διάκονο αναφέρει ο ίδιος ο Σωφρόνιος και δίδει 
το έτος 1843 [βλ. Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, Eθναρχικός ρόλος της Oρθοδόξου Iεραρχίας. 
Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου βιοτή, Kυπριακαί Σπουδαί τόμος ΛΕ΄ (1971), Λευκωσία 1971, σ. 
126], στη μία βιογραφία, ενώ στην άλλη αρχικά αναφέρει ότι χειροτονήθηκε σε ηλικία 17 
ετών, δηλαδή έμμεσα επιβεβαιώνει το 1843, αλλά στη συνέχεια αναγράφεται δύο φορές το 
έτος 1845, μάλλον από παρανάγνωση του εκδότη Θ. Παπαδοπούλλου (ό.π., σ. 115).
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Μετέβη στην Αττάλεια (1843-1845) και μαθήτευσε στην εκεί Ελληνική 
Σχολή. Στη συνέχεια πήγε στη Σμύρνη, όπου φοίτησε στην Ευαγγελική Σχολή 
Σμύρνης και αργότερα δίδαξε εκεί (1851-1853), ενώ παράλληλα διακονούσε 
στο Ναό του Αγίου Χαραλάμπους στο Ορθόδοξο Νοσοκομείο της πόλης.11 
Ακολούθως, όπως σημειώνει στην αυτοβιογραφία του, «ὁ πρὸς τὴν παιδείαν 
ἔρως» τον παρακινεί και μεταβαίνει στο Κλεινό Άστυ, την Αθήνα, και φοιτά 
στο Β' Γυμνάσιο Αθηνών, στη Ριζάρειο Ιερατική Σχολή και, με την ηθική και 
οικονομική στήριξη του φιλοπρόοδου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου του 
Α΄ (1854-1865),12 στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Πεπαιδευμένος και καλλιεργημένος, απέκτησε διευρυμένους ορίζοντες. Επέ-
στρεψε, εξοπλισμένος πνευματικά και επιστημονικά, στην Κύπρο το 1861 και 
επί πενταετία δίδαξε ο ίδιος στην Ελληνική Σχολή στη Λευκωσία, αναλαμ-
βάνοντας και τη διεύθυνση της Σχολής, την οποία ανέδειξε με τη δική του 
δυναμική προσφορά προς τα γράμματα, τις τέχνες και εν γένει την Ελληνική 
Παιδεία (1861-1865).

Ο διάκονος και σχολάρχης Σωφρόνιος, ενώ απέρριψε τις ευκαιρίες εκλο-
γής του το 1862 σε Μητροπολίτη Κυρηνείας και το 1864 σε Μητροπολίτη Κιτί-
ου, τελικά διαδέχθηκε στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο τον Κύπρου Μακάριο Α΄, 
ο οποίος εξεδήμησε στις 4 Αυγούστου του 1865 από χολέρα κατά την επιδημία 

11 Ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος κατά την περίοδο που βρισκόταν στην Αττάλεια συναντή-
θηκε με Καραμαλήδες, πρβλ. Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, Eθναρχικός ρόλος της Oρθοδόξου 
Iεραρχίας. Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου βιοτή, Kυπριακαί Σπουδαί, τόμος ΛΕ΄ (1971), Λευκωσία 
1971, σ. 116-117.
12 Στυλιανού Πετάση, Ματωμένα χώματα. Τιμημένα ηρωικά ράσα, Λευκωσία 2016, σ. 86. Αν-
δρέου Ν. Μιτσίδου, Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, στο Θεοδώρου Παπαδοπούλ-
λου, Ιστορία της Κύπρου, Τόμος Στ΄, Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία 2011, σ. 
767-780. Κωστή Κοκκινόφτα, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Α΄,  Η Δέλτος, τόμος 2, Λευ-
κωσία 2018, σ. 23-26. Υπάρχει μαρτυρία ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Α΄ αναδιοργάνωσε 
την Ελληνική Σχολή, αυξάνοντας και το διδακτικό προσωπικό της όπως και του αλληλοδι-
δακτικού σχολείου, ίδρυσε το Παρθεναγωγείο στη Λευκωσία και το σχολείο στο χωριό του 
τον Πρόδρομο, και μάλιστα προνόησε να πληρώνεται ο εκάστοτε διδάσκαλος. Ετοίμασε δύο 
στελέχη της Εκκλησίας, τον Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο και το Μητροπολίτη Κιτίου Κυπριανό, 
βοηθώντας τους να σπουδάσουν στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Είναι συγκινητικό το βιολο-
γικό τέλος του Μακαρίου Α΄. Ενώ το 1865 θέριζε η χολέρα στη Λευκωσία και όλοι έφευγαν, ο 
Αρχιεπίσκοπος ως καλός ποιμένας παρέμεινε και υπηρετούσε τις θρησκευτικές ανάγκες του 
λαού έως τις 4 Αυγούστου 1865, οπότε άφησε την τελευταία του πνοή.  Να σημειωθεί ότι η 
χολέρα έφθασε με καράβια στην Κύπρο. Μάλιστα υπάρχει μαρτυρία ότι έφθασε μέχρι την 
Ελλάδα και ιδιαίτερα την Αθήνα. 
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που έπληξε την Κύπρο. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Α' προερχόταν κι αυτός 
από την κοινότητα του Προδρόμου και ξεκίνησε την εκκλησιαστική του δια-
κονία από τη Μονή Τροοδίτισσας.

Ο Κύπρου Σωφρόνιος ως Πρωθιεράρχης της Κύπρου εργάσθηκε δραστή-
ρια με προσευχή, σύνεση και ταπείνωση, για την πρόοδο της Μεγαλονήσου. 
Το 1871 υπήρξε υποψήφιος για το θρόνο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Βρέθηκε στο πηδάλιο της Εκκλησίας για τριανταπέντε έτη, από το 1865 
έως το 1900. Ενθρονίστηκε τον Οκτώβριο του 1865 από σχολάρχης και διά-
κονος της Εκκλησίας. Έζησε την Τουρκοκρατία, όπως αυτή εξελίχθηκε μετά 
τη συμφορά του 1821 και διαχειρίστηκε τη μετάβαση από τους Οθωμανούς 
στους Βρετανούς αποικιοκράτες το 1878.13 

Ο Σωφρόνιος, όνομα και πράγμα, διακρινόταν, ως ηγετική πνευματική 
φυσιογνωμία, για τη σοβαρότητα, τη μεθοδικότητα, τη βυζαντινή μεγαλοπρέ-
πεια και ιεροπρέπεια, καθώς και τη μεγαλοψυχία. Ενέπνεε το λαό με τη συμπε-
ριφορά του, η οποία πλημμύριζε από αγάπη και συγχωρητικότητα. Κέρδιζε με 
την οιακοστροφία του την εκτίμηση και το σεβασμό των Χριστιανών ακόμη 
και των Οθωμανών της Κύπρου. Αυτό το ενδιαφέρον για όλους τους Κυπρί-
ους, Χριστιανούς και Οθωμανούς, φαίνεται στο γεγονός της μεταβάσεώς του 
στην Κωνσταντινούπολη το 1870 επικεφαλής αντιπροσωπείας Χριστιανών και 
Οθωμανών. Συναντά το Μεγάλο Βεζίρη και συζητά μαζί του θέματα ποικίλα 
που ταλανίζουν ολόκληρο το λαό, όπως φορολογικά, κανονισμούς ιδιοκτησί-
ας, ασθένειες, φτώχεια κ.ά. Επίσης, αξιοποίησε την παρουσία του στη Σύνοδο 
της Κωνσταντινούπολης, για να βελτιώσει τις συνθήκες του λαού του.14 

13 Για να κατανοήσουμε την τραγικότητα της καταστάσεως της μεταβατικής περιόδου, από 
την ενοικίαση της Κύπρου από τους Οθωμανούς στους Βρετανούς (1878), μέχρι την προ- 
σάρτηση της από τους Βρετανούς (1914), είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε τη χαρακτη- 
ριστική διάκριση του πληθυσμού της νήσου, από τους Βρετανούς αποικιοκράτες σε Οθω- 
μανούς και μη Οθωμανούς αντί Έλληνες Χριστιανούς. Ένας άλλος κακόβουλος χαρα-
κτηρισμός,  από δημοσιογράφους της εποχής, για τους Έλληνες Χριστιανούς, ήταν ότι είναι 
«Φραγκολεβαντίνοι». Ένα από τα πολλά περιστατικά του τρόπου του συμπεριφέρονταν οι 
Βρετανοί είναι και το ακόλουθο μεταγενέστερο περιστατικό: Όταν ο Κυβερνήτης, μετά το 
επαναστατικό κίνημα του Οκτωβρίου του 1931, ζήτησε συνάντηση με το Μουφτή και τον 
Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄, φόρεσε γραβάτα γαλανόλευκη και κάλτσες κόκκινες. Την ίδια 
χρονική περίοδο οι Βρετανοί άρχισαν να χρησιμοποιούν τις ονομασίες Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι.
14 Γεωργίου Διονυσίου, Μία έκθεση του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου προς την Υψηλή Πύλη 
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Εξαγοραζόμενος τον καιρό, ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος, επί του προκει-
μένου ο Σωφρόνιος, παρηγορούσε και ενίσχυε ηθικά, πνευματικά και υλικά το 
λαό και παράλληλα αξιοποιούσε κάθε πρόσφορη ευκαιρία, παρά τις διώξεις, 
τους εξισλαμισμούς, τις βαριές φορολογίες και όλα εκείνα τα μαρτύρια και 
αιματηρά γεγονότα που υπέστησαν οι Κύπριοι. Στήριζε και φρονημάτιζε το 
λαό χωρίς ακρότητες, για να παραμείνει στη γη των πατέρων του προσφέρο-
ντάς του την πολύπλευρη συμπαράσταση της Εκκλησίας, όπως π.χ. ελάφρυν-
ση από τις άδικες φορολογίες που επέβαλλαν οι κατακτητές, τη δημιουργία 
ευκαιριών καλλιέργειας της γης κ.ά. 

Για όσους από του Ρωμιούς έφευγαν από το νησί, ο Αρχιεπίσκοπος Σω-
φρόνιος δημιουργούσε τις προϋποθέσεις να αισθανθούν ασφάλεια και να 
επαναπατριστούν, για να παραμείνει η μικρή ζύμη, ώστε να συνεχίζεται η Χρι-
στιανική παράδοση και ο Ελληνικός πολιτισμός των Κυπρίων, παρά τις αλλε-
πάλληλες κατακτήσεις, φορολογικές πιέσεις και κάθε είδους δοκιμασίες από 
μέρους των κατακτητών.

Δημιουργούσε ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος τις ευνοϊκές συνθήκες και τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις για την καλύτερη υποστήριξη των δικαίων και των 
στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του λαού. Ταυτόχρονα αγωνιζόταν να 
διασφαλίσει τη διαβίωση των απλοϊκών Κυπρίων στη γη των πατέρων τους, 
διατηρώντας και βελτιώνοντας τις συνθήκες για τη νεολαία, την Ελληνική 
παιδεία, τη μόρφωση των κληρικών και την ευρύτερη καλλιέργεια των παναν-
θρώπινων αξιών του πολιτισμού μας.  Η προσπάθεια του για ίδρυση Ιερατικής 
Σχολής στην Κύπρο15 δεν τελεσφόρησε, γιατί σε λίγους μήνες απεβίωσε.

Αντιμετώπισε ο Σωφρόνιος, με μετριοπάθεια και σθένος, όλα εκείνα τα 
βάσανα και τους καημούς που συσσώρευσε η  Οθωμανική κατάκτηση από 
το 1571 και η δημιουργηθείσα εξαθλίωση του Χριστιανικού λαού της νήσου. 
Είναι γνωστό ότι η αρχική αδιαφορία της ηγεσίας των Οθωμανών έναντι της 
Εκκλησίας μεταστράφηκε με την προσφορά προνομίων, όπως στα μέσα του 
17ου αιώνα και το 1858,16 τα οποία η Εκκλησία διαχειρίστηκε συνήθως με σω-
φροσύνη για τη συντήρηση και επωφελή διαβίωση του Κυπριακού λαού. 

Η αναγνώριση του Αρχιεπισκόπου και των Αρχιερέων ως ραγιά-βεκι-

(1872). Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, ΧΙΧ (1992), Λευκωσία 1992, σ. 335-360.
15 Μέγας Κώδιξ Α΄ της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, σ. 371.
16 Μέγας Κώδιξ Α΄ της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, σ. 313.
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λήδων (αντιπροσώπων των Ορθοδόξων Χριστιανών) συνεπαγόταν μεγάλες 
ευθύνες αλλά και πολλούς κινδύνους.17 Η έντονη ανάμειξή τους στα προβλή-
ματα του τόπου, η συνεχής μεσολάβησή τους προς την τουρκική διοίκηση και 
οι μεταβάσεις τους στην Κωνσταντινούπολη, για να ζητήσουν μετριασμό στην 
αυθαιρεσία και στην κακή διοίκηση των Τούρκων πασάδων, γίνονταν πάντοτε 
με κίνδυνο της ίδιας της ζωής τους.18 Παρά ταύτα, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, 
ένεκα του κύρους του και της αμφίδρομης αγάπης του με το λαό, κάποτε, 
όπως ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, επισκίαζε με την προσωπικότητά του τον 
Τούρκο Διοικητή του νησιού. Όπως σημειώνει ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος 
Παπαδόπουλος, η Υψηλή Πύλη παραχώρησε στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου προ-
νόμια παρόμοια με αυτά που παραχωρήθηκαν στον Οικουμενικό Πατριάρχη.19

Ο Σωφρόνιος συνεργάστηκε με το Σαΐτ Πασά,  διοικητή του νησιού, για 
την καταπολέμηση της ακρίδας το 1870. Τότε, Χριστιανοί και Οθωμανοί γιόρ-
τασαν το γεγονός της επιτυχούς καταπολέμησής της.20 Η Υψηλή Πύλη παρα-
σημοφόρησε τον Αρχιεπίσκοπο δύο φορές, το 1867 (παράσημο Meğidiye γ΄ 
βαθμού) και το 1868  (Meğidiye β΄ βαθμού).21 

Η ευαισθησία του και απέναντι στους Οθωμανούς της Κύπρου φανερώ-
νεται και από τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν κι εκείνοι, αργότερα, μόλις 
πληροφορήθηκαν την εκδημία του Αρχιεπισκόπου. Οι πρώτοι που έσπευσαν 
να αποτίσουν φόρο τιμής στο νεκρό σώμα του Εθνάρχη Σωφρονίου ήταν ο 
Μουφτής και οι Ιμάμηδες της «Χώρας», της Λευκωσίας.

17 Γεωργίου Γεωργιάδη, Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Σωφρόνιος (1865-1900) και η συμβολή του 
στην ανάπτυξη σχέσεων προς την Υψηλή Πύλη και τη Βρεττανική Κυβέρνηση (ανέκδοτη δι-
δακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ), Λευκωσία 1996, σ. 77-83.
18 Βλ. Kωνσταντίνου Σπυριδάκι, Σύντομος Ιστορία της Κύπρου, εν Λευκωσία 1972, σ. 138, 
140. Οπωσδήποτε όμως, με το αξίωμα αυτό που περιβλήθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και οι 
λοιποί Αρχιερείς είχαν γίνει πανίσχυροι μέσα στην κυπριακή κοινωνία. Βλ. Ανδρέα Μιτσίδου, 
Η εθνική προσφορά της Κυπριακής Εκκλησίας κατά την Τουρκοκρατία (1571-1878), Λευκω-
σία 1971, σ. 6.
19 Χρυσόστομου Παπαδόπουλου (Αρχιεπισκόπου Αθηνών), Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκο-
κρατίας (1571-1878), Αθήνησι 1929, σ. 126.
20 Ανδρέα Τηλλυρίδη (νυν Μητροπολίτου Ναϊρόμπι Μακαρίου), Η ιστορία της ακρίδας στην 
Κύπρο, Κυπριακαί Σπουδαί, τόμος ΝΣΤ΄ (1992), Λευκωσία 1993, σ. 82, 107.
21 Παύλου Χιδίρογλου, Σουλτανικά βεράτια υπέρ του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Σωφρονίου Γ΄, 
Κυπριακαί Σπουδαί, τόμος ΛΕ΄ (1971), Λευκωσία, 1971, σ. 153-164. Aριστείδη Kουδουνάρη, 
Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, τόμ. Β΄, Λευκωσία 2018, σ. 791. 
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Μετά την ενοικίαση της Κύπρου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη 
Μεγάλη Βρετανία, κατά τα τέλη Ιουλίου του 1878 έφτασε στη Λευκωσία ο 
πρώτος Βρετανός Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου Υποστράτηγος Sir Garnet 
Joseph Wolseley. Ο Σωφρόνιος, ως εκκλησιαστικός και εθνικός ηγέτης του 
Ελληνικού πληθυσμού της Μεγαλονήσου, τον προσφώνησε «κατά χρέος» με 
το «εὖ παρέστης», βεβαιώνοντάς τον ότι:

«Η Κύπρος οικείται υπό λαού φιλησύχου και ευαγώγου, όστις δεν αρνείται 
την καταγωγήν και τους πόθους του, και επιθυμεί να εθισθή εις την οδόν την 
ευθείαν, εις την οδόν δηλονότι της αληθείας, του καθήκοντος και της ελευθερί-
ας».22

Το 1878, υποδέχθηκε τον πρώτο Άγγλο Αρμοστή ως Αρχάγγελο της 
Ελευθερίας και της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως άρχισε 
η Ευρώπη να κηρύσσει μετά τη Γαλλική Επανάσταση το 1789. Όμως, τα γε-
γονότα πολύ σύντομα έδειξαν το αληθινό πρόσωπο του νέου κατακτητή: δηλ. 
απομακρυνόταν η ποθητή ελευθερία και η ένωση με τον εθνικό κορμό. 

Ακόμη, μερικά παραδείγματα αυτής της πολιτικής ήταν οι συνεχείς δυ-
σβάστακτες φορολογίες, η κατάργηση προνομίων, η ανάμειξη στα εσωτερικά 
της Εκκλησίας, άλλοτε εμφανώς και άλλοτε αφανώς ήθελαν να ελέγξουν την 
Παιδεία του νησιού και να αφελληνίσουν την Κύπρο. Σε αυτές τις προκλήσεις 
των Βρεττανών, όταν ήδη οι από το πρώτο έτος της Βρεττανικής κατοχής δι-
αμαρτυρίες δεν έφεραν αποτελέσμα, ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος, η Σύνοδος 
και όλος ο λαός αντέδρασαν έντονα. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος του 1887 
έως τις αρχές του 1888, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας ηγήθηκε παλλαϊκών 
διαμαρτυριών και συλλαλητηρίων κατά της πολιτικής που επέφερε τη δυσμε-
νή οικονομική κατάσταση του λαού και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων του.23

Στο πλαίσιο αυτών των αγώνων του, δε θα διστάσει ο Σωφρόνιος να με-
ταβεί στο Λονδίνο το 1889 για προώθηση του αιτήματος της Ένωσης με την 
Ελλάδα και για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του τόπου, 
αλλά και να φθάσει μέχρι τα ανάκτορα της Βασίλισσας Βικτώριας. Μάλιστα 
δε θα λησμονηθεί ποτέ αυτή η συνάντηση, ένεκα και του πρωτοκόλλου που 
τροποποιήθηκε ειδικά για τη συνάντηση αυτή. Τόσο η αμοιβαία υπόκλιση και 

22 Φίλιου Ζαννέτου, Η Κύπρος κατά τον αιώνα της Παλιγγενεσίας, Αθήνησιν 1930, σ. 28-29.
23 Στυλιανού Πετάση, Ματωμένα χώματα. Τιμημένα ηρωικά ράσα, Λευκωσία 2016, σ. 87.
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όχι χειροφίλημα της δεξιάς της Βασιλίσσης, όσο και η μη αντικατάσταση της 
περιβολής του Αρχιεπισκόπου με το ευρωπαϊκό φράκο σχολιάστηκαν πολύ. 
Έγραψε την επομένη ημέρα η λονδρέζικη εφημερίδα Times ότι ο Αρχιεπίσκο-
πος Κύπρου ήταν «ο λέων της ημέρας».

Σε κάποιες από τις επίσημες συναντήσεις του (Βασίλισσα, Γλάδστωνα 
κ.ά.) φορούσε τα αρχιερατικά του άμφια, με αποτέλεσμα ο αρχηγός του κόμ-
ματος των Φιλελεύθερων, Γλάδστων, υποδεχόμενος και προσφωνώντας ελλη-
νικά τον Αρχιεπίσκοπο στην οικία του, άνοιξε τις αγκάλες του και αναφώνησε 
εις επήκοον των παρόντων «χάρμα ἐστὶν ἰδεῖν ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου».24 

Το 1889, όταν πήγε στο Λονδίνο, για να υποβάλει υπόμνημα για τα προ-
βλήματα του νησιού, συνέβη και ένα άλλο σπουδαίο γεγονός αναγνώρισης 
για τον πεπαιδευμένο Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο: του απονεμήθηκε ο τίτλος 
του επίτιμου διδάκτορα της Θεολογίας από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.25

Η Τουρκοκρατία υποβάθμισε πάρα πολύ την εκπαίδευση του Ελληνικού 
πληθυσμού της Κύπρου, περιορίζοντας τα σχολεία σε κάποιες Μονές.26 Τους 
δύο τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας και κυρίως το δεύτερο μισό του 
19ου αιώνα εμφανίζονται σιγά-σιγά κάποια σχολεία στις πόλεις και κάποια 
χωριά. Στόχος των περισσοτέρων από αυτά, είτε ήταν κοινοτικά είτε ιδιωτι-
κά, να μάθουν τα παιδιά τα πιο στοιχειώδη: ανάγνωση, γραφή, αριθμητική 
και να έχουν θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Σ’ αυτά προστέθηκαν σταδιακά 
και αλλά μαθήματα, όπως Ελληνική Ιστορία, Γεωγραφία κ.ά. Οι διδάσκαλοι 
ήταν συνήθως κάποιοι κληρικοί ή λαϊκοί που φοίτησαν κυρίως σε σχολεία των 
Μονών, αλλά δεν προτίμησαν το μοναχικό βίο και έτσι δεν παρέμειναν στις 
Μονές. Η αίθουσα διδασκαλίας ήταν το σπίτι του διδασκάλου, αίθουσα της 
Εκκλησίας ή ενοικιαζόμενη. Κάποτε, το μάθημα γινόταν στον τόπου εργασίας 
του διδασκάλου ή στην ύπαιθρο, όπου οι μαθητές συχνά βοηθούσαν το διδά-
σκαλο στις γεωργικές εργασίες του. Όμως, η γενική πεποίθηση του Ελληνικού 
πληθυσμού ήταν ότι η εκπαίδευση θα έφερνε φως στον τόπο. Πράγματι, οι 
συχνά ολιγογράμματοι διδάσκαλοι αλλά και όλοι οι άλλοι διδάσκαλοι μαζί με 
την Εκκλησία κατάφεραν οι περισσότεροι Έλληνες της Κύπρου να παραμεί-

24 Μιχαήλ Δ. Βολονάκη, Παλμοί της Κύπρου, εν Λευκωσία 1913, σ. 53-58. 
25 Ανδρέα Τηλλυρίδη (νυν Μητροπολίτου Ναϊρόμπι Μακαρίου), Ορθόδοξοι Ιεράρχες και το 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Θεολογία, τόμος 48, Αθήνα 1977, σ. 369.
26 Λοΐζου Φιλίππου, Τα Ελληνικά Γράμματα εν Κύπρω κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 
(1571-1878), τόμος Α΄, εν Λευκωσία 1930, σ. 33-39, 114.
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νουν ορθόδοξοι, να γνωρίζουν ότι είχαν προγόνους με λαμπρό Πολιτισμό και 
Ιστορία και ότι ήταν δικαίωμά τους να ζουν πιο άνετα οικονομικά, ελεύθεροι 
και χωρίς τις αυθαιρεσίες των Τούρκων.27

Η Εκκλησία της Κύπρου είχε αντιληφθεί τη μεγάλη σημασία της εκπαί-
δευσης και ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα (1741) ίδρυσε Σχολή, το Ελληνο-
μουσείο, στη Λευκωσία. Όμως, οι εκθρονίσεις  Αρχιεπισκόπων και Μητροπο-
λιτών, οι σφαγές του 1821, η καταπάτηση των προνομίων της Εκκλησίας και η 
οικονομική αφαίμαξή της από τους Τούρκους κατακτητές συχνά δυσκόλευε τη 
συνέχιση της λειτουργίας της Σχολής καθώς κα την ίδρυση άλλων σχολείων.

Τα πράγματα για την εκπαίδευση αρχίζουν να αλλάζουν όταν Αρχιεπίσκο-
πος Κύπρου ήταν ο Πανάρετος (1827-1840, οπότε παύθηκε από τους Τούρκους 
κατακτητές) και οι διάδοχοί του, κυρίως ο Μακάριος Α΄ και ο Σωφρόνιος Γ΄. 

Ο Σωφρόνιος διεύρυνε τις ευκαιρίες προσφοράς του πολύτιμου δώρου 
της μόρφωσης, για να εξέλθει ο ευρύτερος κοινωνικός ιστός από τη μιζέρια 
και τον αναλφαβητισμό. Ενίσχυσε τις προϋποθέσεις να μάθουν Ελληνικά 
γράμματα, την παγκόσμια ιστορία και τον οικουμενικό Ελληνικό Πολιτισμό. 
Προς επίτευξη του μεγάλου σκοπού της δημιουργίας ευκαιριών ανάπτυξης 
της Παιδείας των υπόδουλων Κυπρίων, φρόντισε για τη βελτίωση των υπαρ-
χόντων σχολείων και την ίδρυση νέων ιδίως σε χωριά.28 

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος, λόγω της υπηρεσίας του ως σχολάρχης 
της Ελληνικής Σχολής, γνώριζε τα οικονομικά προβλήματα της εκπαίδευσης 
και ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός σε αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης, παρόλο που γι’ αυτόν η εκπαίδευση του λαού ήταν έργο προτεραιότητας, 
ως έργο Θεού και φιλοπατρίας.29 Αυτός που ξόδευε τα περισσότερα χρήματα 

27 Ιερωνύμου Περιστιάνη, Ιστορία των Ελληνικών Γραμμάτων από της Τουρκικής κατακτήσεως 
μέχρι της Αγγλικής κατοχής, Λευκωσία 1930, σ. 139-191.
28 Το 1877 λειτουργούσαν στην Κύπρο 67 ελληνικά σχολεία διάφορων βαθμίδων, ενώ το 1879 
83: Ανδρέου Ν. Μιτσίδου, Η Εκκλησία της Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, στο Θεοδώρου Παπα-
δοπούλλου, Ιστορία της Κύπρου Τόμος Στ΄, Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία 
2011, σ. ΧΧΙΧ-ΧΧΧ.
29 Στυλιανού Πετάση, Ματωμένα χώματα. Τιμημένα ηρωικά ράσα, Λευκωσία 2016, σ. 86. Η 
σημασία και η αξία ενός ελληνικού σχολείου στο νησί μας είναι τόσο σημαντική, ώστε θα ήταν 
δυνατό να την παρομοιάσομε με τη σημασία την οποία έχει το νερό για τη ζωή, όπως έλεγε 
στους υπόδουλους Έλληνες ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, «Καλύτερον, ἀδελφέ μου, νὰ ἔχεις ἑλ-
ληνικὸ σχολεῖο στὴν χώρα σου, παρὰ νὰ ἔχεις βρύσες καὶ ποτάμια, διότι οἱ βρύσες ποτίζουν τὸ 
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για τα σχολεία στην Κύπρο ήταν η Εκκλησία30 (Αρχιεπισκοπή, Μητροπόλεις, 
Μονές, πλούσιοι ενοριακοί ναοί) και οι γονείς. Ασφαλώς υπήρχαν και κάποιες 
δωρεές κληρικών κυρίως και λαϊκών.31 Ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος βοηθά 
παιδιά των σχολείων, παραχωρώντας τους δωρεάν βιβλία και ψωμί.32 Επίσης, 
ζητά βοήθεια από τους Έλληνες του εξωτερικού. Έτσι, ο Ελληνικός Φιλολο-
γικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως απέστειλε 20 τουρκικές λίρες το 1872 
για τα σχολεία της Λευκωσίας και της Λάρνακας, ενώ κατά την επίσκεψή του 
Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου στην Κωνσταντινούπολη το ίδιο έτος του δόθη-
καν άλλες 10 τουρκικές λίρες.33 Επίσης, φρόντιζε να εξασφαλίζονται για τα 
σχολεία δωρεάν βιβλία,34 πλέον εκείνα που αγόραζε.

σῶμα, τὰ δὲ σχολεῖα ποτίζουν τὴν ψυχή. Καὶ ὡσὰν μάθεις τὸ παιδί σου γράμματα, τότε λέγεται 
ἄνθρωπος· τὸ σχολεῖο ἀνοίγει τὰς Ἐκκλησίας, ὅλα τὰ παιδιὰ νὰ μανθάνουν ὀλίγα ἔστω, ἀλλὰ 
γερὰ γράμματα, ποτισμένα μὲ τὸ πνεῦμα τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας, ποὺ περικλείει μέσα της 
ὅλα τὰ ἀναγεννητικὰ στοιχεῖα» (πρβλ. Ιωάννου Β. Μενούνου, Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχές 
(διδακτορική διατριβή), εκδόσεις «Τήνος», Αθήνα 1979, σ. 173, 209-210). Διότι όλα τα μαθαί-
νουμε στο σχολείο. Αυτή την πίστη και αυτή την προσδοκία είχαν και όλοι οι Προκαθήμενοι 
της Εκκλησίας της Κύπρου. Προσδοκώντας την ελευθερία και την αναγέννηση του λαού, 
έκαναν τα πάντα για τη μόρφωσή του. Η γνώση ελευθερώνει τον άνθρωπο από τις φοβίες 
και τις δεισιδαιμονίες. Η γνώση δίνει στον άνθρωπο την ευκαιρία να αναπτύξει τις δυνάμεις 
εκείνες που θα τον βοηθήσουν να πολλαπλασιάσει τα τάλαντά του. Να δαμάσει τον άνθρωπο 
και τα πάθη του με τον «Κυβερνήτη νου».
30 Λοΐζου Φιλίππου, Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975 (επανέκδοση), 
σ. 244-245.
31 Μέγας Κώδιξ Α΄ Αρχιεπισκοπής Κύπρου, σ. 134 και 152 (δωρεά ιερομονάχου Ιωαννικίου 
μιας οικίας, για να χρησιμοποιηθεί ως «Ελληνομουσείον», 1808), 348, 363, 154 (δωρεά δραγο-
μάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου). Χαραλάμπους Παπαδοπούλλου, Ανέκδοτα έγγραφα περί 
των Σχολείων Λευκωσίας, Κυπριακαί Σπουδαί, τόμος ΙΘ΄ (1955), Επιστολή 76, Λευκωσία, 22 
Μαΐου 1870, Λευκωσία, 1956, σ. 237΄΄,  τόμος Κ΄ (1956), Επιστολή 110, Λευκωσία, 1η Φεβρου-
αρίου 1872, Επιστολή 111, Λευκωσία, 1η Φεβρουαρίου 1873, Επιστολή 140, 6η Φεβρουαρί-
ου 1874, Λευκωσία, 1957, σ. 179-180, 204-205. Λοΐζου Φιλίππου, Τα Ελληνικά Γράμματα εν 
Κύπρω κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας (1571-1878), τόμος Α΄, εν Λευκωσία 1930, σ. 
105-106. Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, Κώδιξ Σχολείων Λευκωσίας, Κώδιξ Β΄, Κυπριολογική 
Βιβλιοθήκη 6, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 1991, σ. 432-435, 440-441, 444.
32 Χαραλάμπους Παπαδοπούλλου, Ανέκδοτα έγγραφα περί των Σχολείων Λευκωσίας, 
Κυπριακαί Σπουδαί, τόμος ΙΘ΄ (1955), Επιστολή 101, Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου 1872, 
Λευκωσία 1956, σ. 259.
33 Χαραλάμπους Παπαδοπούλλου, Ανέκδοτα έγγραφα περί των Σχολείων Λευκωσίας, Κυπρια-
καί Σπουδαί, τόμος Κ΄ (1956), Επιστολή 103, εν Κωνσταντινοπόλει, 22 Μαΐου 1872, Επιστολή 
109, Λευκωσία, 31 Ιουλίου 1872, Λευκωσία 1957, σ. 175-176, 179.
34 Χαραλάμπους Παπαδοπούλλου, Ανέκδοτα έγγραφα περί των Σχολείων Λευκωσίας, 
Κυπριακαί Σπουδαί, τόμος ΙΘ΄ (1955), Επιστολή 48, Λευκωσία, 4 Ιανουαρίου 1862,  Επιστολή 
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Ένεκα του ζήλου του για τα ελληνικά γράμματα, συνέβαλε καταλυτικά 
στην ίδρυση του Παγκυπρίου Γυμνασίου στις 16 Μαΐου το έτος 1893.35 Επρό-
κειτο για αναβάθμιση της Ελληνικής Σχολής που ίδρυσε ο Εθνομάρτυρας 
Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και έκλεισε για κάποια χρόνια μετά τον απαγχονι-
σμό του την 9η Ιουλίου το 1821, αλλά επαναλειτούργησε επί Αρχιεπισκόπου 
Παναρέτου το 1830. Τον ίδιο μήνα, Μάιο του 1893, ίδρυσε και την Επιτροπή 
Σχολείων Λευκωσίας, της οποίας διετέλεσε πρώτος Πρόεδρος έως το 1899, 
και η οποία αργότερα εξελίχθηκε στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Λευκωσίας.36

89, Αθήναι, 23 Σεπτεμβρίου 1870, Λευκωσία 1956, σ. 188, 242-243.
35 Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, Λεύκωμα, Λευκωσία 2017, σ. 23-24, η 
Ιδρυτική Πράξη της ιδρύσεως του Παγκυπρίου Γυμνασίου: «Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι της 
πόλεως Λευκωσίας, συνελθόντες σήμερον εν Αρχιεπισκοπή κατόπιν προσκλήσεως της Αυτού 
Μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου όπως σκεφθώμεν περί συστάσεως Γυμνασίου εν 
Λευκωσία, απεφασίσαμεν όπως καταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν προς σύστασιν Γυμνασίου 
ομοίου προς τα εν Ελλάδι υπάρχοντα. ...». Την Ιδρυτική Πράξη υπέγραψαν ο Ηγούμενος Κύκ-
κου, 17 πολίτες και τελευταίος υπογράφει ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος με κιννάβαρι.
36 Kωνσταντίνου Σπυριδάκι, H Iστορία του Παγκυπρίου Γυμνασίου, στο Παγκυπρίου Γυμνα-
σίου, Aναμνηστικόν Λεύκωμα επί τη Πεντηκονταετηρίδι του Παγκυπρίου Γυμνασίου (1893-
1943), Παγκύπριον Γυμνάσιον Λευκωσία 1944, σ. 1-43. Επίσης, βλ. Εφορεία Ελληνικών Εκ-
παιδευτηρίων Λευκωσίας, Λεύκωμα, Λευκωσία 2017, σ. 13, 21-22. Ανδρέου Ν. Μιτσίδου, Η 
Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, στο Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, Ιστορία της Κύπρου, 
Τόμος Στ΄, Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία 2011, σ. 797-798. Το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο αποτελεί το αρχαιότερο σχολείο Μέσης Παιδείας της Κύπρου και το παλαιότερο απ' 
όλα τα εκπαιδευτήριά της. Προηγουμένως λειτουργούσε Σχολή, γνωστή ως Ελληνομουσείον 
(1741), την οποία ίδρυσε ο Αρχιεπίσκοπος Φιλόθεος. Παράλληλα με το Ελληνομουσείον λει-
τουργούσε αργότερα Σχολή γνωστή ως Σοφίας Μέγαρον, που ίδρυσε ο Αρχιεπίσκοπος Χρύ-
σανθος. Το 1812, ως διάδοχος των πιο πάνω Σχολών, ιδρύθηκε νέο σχολείο από τον Εθνομάρ-
τυρα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό, που ονομάστηκε Ελληνική Σχολή (Λοΐζου Φιλίππου, 
Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, Λευκωσία, 1975 [επανέκδοση], σ. 234-237). Όπως 
ανέφεραν αλεξανδρινές εφημερίδες, το 1889 δέκα μέλη της Κυπριακής Αδελφότητας Αιγύ-
πτου πρότειναν να ιδρυθεί με πρωτοβουλία και υλική υποστήριξη της Αδελφότητας πλήρες 
Γυμνάσιο. Έτσι, τέθηκαν οι βάσεις για ίδρυση του Γυμνασίου στη Λευκωσία. Ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωφρόνιος, κατά τη μετάβασή του επικεφαλής αντιπροσωπείας στο Λονδίνο, είχε την ευκαι-
ρία να ακούσει το 1889 στην Αλεξάνδρεια τις απόψεις της Κυπριακής Αδελφότητας Αιγύπτου 
για ίδρυση στην Κύπρο Γυμνασίου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα. Όμως, δεν εύρισκε αρ-
κετή υποστήριξη στην Κύπρο, εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας του τόπου, η οποία επη-
ρέαζε δυσμενώς τη λειτουργία των σχολείων. Βλ. Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, Κώδιξ Σχολεί-
ων Λευκωσίας, Κώδιξ Β΄, Κυπρολογική Βιβλιοθήκη 6, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 
Λευκωσία 1991, σ. 435-436, 447-448. Έτσι, μόνο μετά από τέσσερα χρόνια κάλεσε συνέλευση 
πολιτών στη Λευκωσία (Μάιος 1893), η οποία αποφάσισε την ίδρυση Γυμνασίου, ισότιμου 
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Συγκεκριμένα το 1893, με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου 
και της Κυπριακής Αδελφότητας Αιγύπτου, η οποία αναδείχθηκε στο μεγαλύ-
τερο οικονομικό συμπαραστάτη του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου στο εκπαι-
δευτικό του έργο, όταν η Κύπρος βρισκόταν κάτω από την εξουσία της Βρε-
τανικής Αυτοκρατορίας, η Ελληνική Σχολή εξελίχθηκε σε εξατάξιο Γυμνάσιο. 
Αυτό αναγνωρίσθηκε από την ελληνική κυβέρνηση ως ισότιμο με τα σχολεία 
Μέσης Παιδείας της Ελλάδας και το 1896 μετονομάστηκε σε Παγκύπριο Γυ-
μνάσιο. Υπήρξε για δεκαετίες πρότυπο σχολείο για όλη την Κύπρο και ένα από 
τα σημαντικότερα εκπαιδευτήρια του Ελληνισμού. Ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρό-
νιος ενδιαφερόταν, όπως και οι προκάτοχοί του, για την αμοιβή των διδασκά-
λων, διότι τον ενδιέφερε και η ποιότητα της εκπαίδευσης και της μόρφωσης 
των διδασκάλων. Συνεχής ήταν ο αγώνας του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου να 
μην περιέλθει υπό τον έλεγχο των Βρετανών κατακτητών η παιδεία του τό-
που.37

Μέσα στο πολύπλευρο έργο του περιλαμβάνεται και το ενδιαφέρον του 
για τις κοινότητες και ενορίες. Ανακαίνισε ναούς και έκτισε και εγκαινίασε 
άλλους σε αρκετές ενορίες και κοινότητες. Επέβαλε τάξη στη διαχείριση  των 
οικονομικών των Εκκλησιών και διασφάλιση των εισοδημάτων των κληρικών 
των ενοριών.38

Προικισμένος από το Δωρεοδότη Χριστό με ποικιλία χαρισμάτων, τα αξι-
οποίησε κατά το δοκιμότερο τρόπο στο έργο και την πορεία προσφοράς του, 
ως πνευματικός και εθνικός ηγέτης του κυπριακού λαού.

μ' εκείνα της Ελλάδας. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1893 έγιναν τα εγκαίνια του σχολείου, οπό-
τε αναγγέλθηκε ταυτόχρονα και η αναγνώριση του Γυμνασίου από το Ελληνικό Υπουργείο 
Παιδείας. Το 1897 ξεσπά ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος. Συνολικά 15 μαθητές του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου κατατάχθηκαν ως εθελοντές στον ελληνικό στρατό. Το εν λόγω Εκπαιδευτήριο 
παρείχε και συνεχίζει και σήμερα να παρέχει πάντοτε υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης. Επίσης, 
αποτελεί ένα εκπαιδευτήριο το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα στους εθνικοαπελευθερωτικούς 
αγώνες του έθνους. Το Παγκύπριο συμμετείχε οργανωμένα με μαθητές του στους Βαλκανι-
κούς πολέμους, καθώς και στον αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59. Από το Παγκύπριο επίσης 
αποφοίτησαν επώνυμα στελέχη της πολιτικής και κοινωνικής της Κύπρου κατά τον 20ό αιώνα.
37 Γεωργίου Γεωργιάδη, Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Σωφρόνιος (1865-1900) και η συμβολή του 
στην ανάπτυξη σχέσεων προς την Υψηλή Πύλη και τη Βρεττανική Κυβέρνηση (ανέκδοτη δι-
δακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ), Λευκωσία 1996, σ. 292-295.
38 Ανδρέου Ν. Μιτσίδου, Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, στο Θεοδώρου Παπαδο-
πούλλου Ιστορία της Κύπρου, Τόμος Στ΄, Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία 
2011, σ. 785, 786.
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Το όλο παρουσιαστικό του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου δε δημιουργού-
σε απλά εντύπωση και ούτε απλά ενέπνεε γοητεία στους άλλους ανθρώπους, 
αλλά είχε και βάθος και πλάτος περιεχομένου, ώστε να εμπνέει τους πιστούς 
αυθεντικά. Αυτό το ουσιαστικό περιεχόμενο είχε τη δική του βαρύνουσα ση-
μασία, τόσο στη διαποίμανση του λαού, όσο και στη μόρφωση και την πνευ-
ματική καλλιέργεια και ανάπτυξη του πολιτισμού. Στηρίζει τη νεολαία, την 
οποία παρακινεί να οδηγείται με σωφροσύνη στο γάμο σε ώριμη ηλικία και όχι 
βεβιασμένα και μόνο με ενθουσιασμό.39

Η φωνή και η ψαλμωδία του ήταν η τέχνη της παρασημαντικής των Αγ-
γέλων, την οποία καλλιεργούσε με περισσή αγάπη και εξέφραζε το λόγο και 
την ψαλμωδία με σαφήνεια και καθαρότητα. 

Η παρουσία του στη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως για αντιμετώπιση 
Πανορθόδοξων ζητημάτων το 187240 ήταν δυναμική και καταλυτική χάριν της 
ορθής κατάρτισης των ανθρώπων, ένεκα της αγάπης του για την Εκκλησία και 
της μορφώσεως με την οποία είχε καλλιεργήσει και εμπλουτίσει την προσω-
πικότητά του.41

Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία για την παρουσία του στην Επτάλοφο 
Πόλη ανάμεσα στους άλλους Ιεράρχες ως ο Προκαθήμενος της Παλαιφάτου 
Εκκλησίας με το αρχαιότερο Αυτοκέφαλο (μετά την Πενταρχία) και το μόνο 
αναγνωρισμένο και επιβεβαιωμένο από Οικουμενική Σύνοδο, ενδεδυμένος με 
τον πορφυρό μανδύα και κρατώντας ανά χείρας το αυτοκρατορικό σκήπτρο. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Σωφρόνιος πέθανε ειρηνικά στις 9 Μαΐου42 του 
1900, σε ηλικία 75 ετών. Η κοίμησή του επέφερε παλλαϊκό πένθος ανάμεσα 

39 Λοΐζου Φιλίππου, Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, Λευκωσία, 1975 (επανέκδοση), 
σ. 163-164.
40 Πρόκειται για την Πανορθόδοξο Σύναξη στην Κωνσταντινούπολη, που συγκροτήθηκε το 
1872, για την αντιμετώπιση του Βουλγαρικού Σχίσματος. Κατά την εν λόγω Σύνοδο κατα-
δικάστηκαν οι σχισματικοί: Mανουήλ Γεδεών, Έγγραφα πατριαρχικά και συνοδικά περί του 
Bουλγαρικού ζητήματος (1852-1873), Kωνσταντινούπολη 1908.
41 Ο γραμματέας του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου Γ΄, Φίλιππος Γεωργίου, ο οποίος είχε φοι-
τήσει στη Σχολή του Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, είχε συνοδεύσει τον Αρχιεπίσκοπο στην 
Κωνσταντινούπολη και στις διασωθείσες σελίδες του Ημερολογίου του περιγράφει αρκετά 
γεγονότα από αυτό το ταξίδι. Βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου στο Αρχείο της Αρ-
χιεπισκοπής Κύπρου (1634-1878), Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία 2001, σ. 
88-100 (τα σχόλια), σ. 369-397 (το κείμενο).
42 Με βάση το νέο Ημερολόγιο στις 22 Μαΐου. 
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στο λαό, όχι μόνο τους Χριστιανούς αλλά και τους Οθωμανούς της Κύπρου. 
Διότι τεκμηριώνεται με πολλά γεγονότα η αγάπη του και το απροσωπόληπτο 
προς κάθε άνθρωπο.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός διακρίνει τα πράγματα με σαφήνεια και 
ρεαλισμό: «Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα, ὅσα οὐχ ὑπάρχει μετὰ θάνατον· οὐ 
παραμένει ὁ πλοῦτος, οὐ συνοδεύει ἡ δόξα· ἐπελθὼν γὰρ ὁ θάνατος, ταῦτα πάν-
τα ἐξηφάνισται. Διὸ Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ βοήσωμεν· Τὸν μεταστάντα ἐξ 
ἡμῶν ἀνάπαυσον, ἔνθα πάντων ἐστὶν εὐφραινομένων ἡ κατοικία».43 

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Σωφρόνιος Γ΄ μάς άφησε τεκμήριο τη δική του 
παρακαταθήκη για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας. Αρκεί εμείς οι επί-
γονοι, κληρικοί και λαϊκοί, να έχουμε, σύμφωνα με το Ιερό Ευαγγέλιο και την 
ιερή παρακαταθήκη του Ναζωραίου, τη διάκριση, τη διορατικότητα, την υπο-
μονή και τη μεθοδικότητα με ενότητα και εν Χριστώ αγάπη, να ερμηνεύουμε 
τα πράγματα και να αποφεύγουμε όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό τα λάθη του 
παρελθόντος. Ταυτόχρονα, καλούμαστε από την ιστορία με θάρρος και απο-
φασιστικότητα να επεκτείνουμε δημιουργικά τις καλές πράξεις και αποφάσεις 
των προγόνων μας.

 «Αυτή τη στιγμή, το βλέμμα μας δεν στρέφεται στο κοινό μας παρελθόν, 
μα στο κοινό μας μέλλον: στα παιδιά μας. Είναι σημαντικό να έχουμε στη σκέψη 
μας ότι τα παιδιά δεν αποτελούν το κοινό μας μέλλον, αλλά είναι για την ακρί-
βεια το παρόν επί του οποίου οικοδομείται το μέλλον».44

Ο Επίσκοπος του 21ου αιώνα, ο οποίος έχει συνείδηση της ιερής αποστο-
λής του προς την Εκκλησία και το λαό του Θεού, οφείλει να γνωρίζει και ταυ-
τόχρονα να αντιλαμβάνεται το μέγεθος και το βάρος της παρακαταθήκης που 

43 Εξόδιος Ακολουθία. Ιωάννου Μοναχού, του Δαμασκηνού, Νεκρώσιμον Ιδιόμελον.  Ήχος γ´.
44 «At this moment, our eyes are turned not to our common past, but toward our common 
future: our children. It is important to bear in mind that children do not only represent our 
future, but that they are in fact the present upon which the future is being built. It is not by 
chance that in the Gospel, our Lord and Savior Jesus Christ presents children and childhood 
as an existence open to God—the key to enter His Kingdom. Jesus Christ said, “Let the little 
children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as 
these.” (Matthew 19:14) Elsewhere, He even stated, “Truly I say to you, unless you change and 
become like little children, you will never enter the kingdom of heaven.” (Matthew 18:3) »: 
His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew at the World Children’s Day Celebratory 
Event (Geneva, Ecumenical Center, 21 November 2018). Τhe newsletter of the Permanent 
Delegation of the Ecumenical Patriarchate to the World Council of Churches, November 2018.
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παρέλαβε από τους προηγούμενους Ιεράρχες, οι οποίοι έζησαν, δημιούργησαν 
και καλλιέργησαν αυτή την παρακαταθήκη, την ιερά Παράδοση και ιερή κλη-
ρονομιά και την παρέδωσαν στους νεότερους και επίγονούς τους.

Αυτή η παρακαταθήκη επιτάσσει στον Ιεράρχη του 21ου αιώνα να λαμβά-
νει ενημέρωση πολύπλευρη και όχι μονομερή και αναλόγως να προβαίνει σε 
αξιολόγηση των δεδομένων του σύγχρονου κόσμου που ζούμε, της λεγομένης 
μεταμοντέρνας εποχής, από όπου κι αν προέρχονται, δόκιμα ή ακόμη κι αν 
ακούγονται αδόκιμα. Μετά θα ακολουθήσει η αποτίμηση των όποιων μέτρων 
πρέπει να ληφθούν. Πάντοτε οι ενέργειές του να κινούνται στο πλαίσιο της 
αγάπης, διάκρισης, ευθύνης, αποφασιστικότητας και απαλλαγμένη από κάθε 
επίδραση των εφήμερων του κόσμου τούτου. 

Ο Ιεράρχης σε κάθε εποχή, ιδιαίτερα σήμερα, οφείλει να είναι σε εγρή-
γορση πνευματική. Να αφουγκράζεται τις έγνοιες, αγωνίες και φόβους του 
λαού. Για να γίνει αυτό κατορθωτό, θα πρέπει με μέτρο και διάκριση να εξέλ-
θει από το δικό του στενό χώρο και να βιώσει τη σχέση ανάμεσα στο λογικό 
ποίμνιο, το λαό του Θεού, γιατί οι λύκοι της κάθε εποχής δεν εξαλείφονται 
ολοκληρωτικά, αλλά γεννώνται και νέοι και θεριεύουν πολλές φορές. Άλλοτε 
από αντίδραση, νομίζουμε ότι λόγω κούρασης, τεμπελιάς, αμέλειας και ηττο-
πάθειας το ποίμνιο, οι άνθρωποι που συναποτελούν την κοινωνία, είναι ευά-
λωτοι και εύκολοι σε όχι ορθές λύσεις, και καλείται ο Ιεράρχης να αντισταθεί: 
άλλοτε ως προφήτης, άλλοτε ως σπλαχνικός πατέρας και άλλοτε ως δίκαιος 
κριτής των πραγμάτων.

Ως προφήτης, που έχει όραμα για το μέλλον και ανοικτούς ορίζοντες, 
εμπνέοντας το λαό και δη τους νέους για μεγαλύτερη και καλύτερη αγωγή και 
ανώτερη μορφωτική και ερευνητική ωρίμαση. 

Ως σπλαχνικός πατέρας, που αγαπά συγχωρεί, ευλογεί και ξεχνά τα λάθη 
και όλα τα εφήμερα των ανθρώπων, που είναι απόρροια του κοσμικού φρο-
νήματος και συμπεριφοράς. Την ίδια στιγμή επαινεί το αγαθό και όπου είναι 
στηλιτεύει, πάντα με δέος, συμπάθεια και πίστη.

Ως δίκαιος κριτής, καλείται να είναι πάντα σταθερός με αγάπη, κατανό-
ηση, και χωρίς να καταργεί το θεσμικό του ρόλο, να θεραπεύει αλλά ταυτό-
χρονα και να αποδοκιμάζει καλόπιστα τα κακώς κείμενα και συμβαίνοντα. 
Την ίδια στιγμή να προβάλλει ως λεπτή αύρα αισιοδοξίας το ορθό, το τίμιο, το 
αληθινό που έχει ως μορφωτική δύναμη η ανθρώπινη κοινωνία και δη οι νέοι 
κάθε πατρίδας, κάθε λαού και σε κάθε εποχή.
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Η διατήρηση και καλλιέργεια, καθώς και η αύξηση της Παραδόσεως, του 
Πολιτισμού και της ιερής Παρακαταθήκης είναι μεγάλη υπόθεση. Κανείς δεν 
μπορεί μόνος να φθάσει σε υψηλά επίπεδα. Η επιτυχία χρειάζεται ομόθυμους, 
αποφασιστικούς και συνεργάσιμους και ασφαλώς επίκληση της θείας Χάριτος 
εν Αγίω Πνεύματι. 

Οι Προκαθήμενοι της Εκκλησίας της Κύπρου, παλαιότεροι και σύγχρο-
νοι, αυτή την ευθύνη και σε αυτές τις θυσίες υποβάλλονταν καθημερινά, ως 
ηγέτες και προστάτες των Ελληνικών Γραμμάτων, της Ελληνικής Παιδείας και 
της μόρφωσης των Κυπρίων.

Αν ο καθένας με χαρά και κόπο δρα, για να κάνουμε τη σύγχρονη οικογέ-
νεια κατ’ οίκο Εκκλησία, όπως προτείνει ο Απ. Παύλος,45 αν βάζουμε μπροστά 
στις σκέψεις, αποφάσεις και ενέργειές μας το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με 
το ιερό Ευαγγέλιο, τότε θα ζήσουμε ο καθένας μας την προσωπική του μετα-
μόρφωση εν Πνεύματι Αγίω.46 Τότε, ο καθένας θα τοποθετήσει το δικό του 
λιθαράκι στο οικοδόμημα της νέας κοινωνίας, που όλοι μας επιθυμούμε και 
ποθούμε, για τα παιδιά μας, τον κόσμο ολόκληρο. Τότε όσοι εργάζονται με 
επιμέλεια και κόπο για την παιδεία, θα έχουν τη μακαριότητα και την ευτυχία, 
καθώς και την πνευματική αντιμισθία των θυσιών τους για τα παιδιά, τη νέα 
γενεά. Η αντιμισθία αυτή με τίποτε του κόσμου τούτου δεν εξαργυρώνεται.

Τότε, υπάρχει η ελπίδα ότι η κοινωνία μας, την οποία συναποτελούμε όλοι 
μας, θα πάει πιο μπροστά, μαζί με εμάς και τις καθάριες επιδιώξεις μας που 
αντέχουν στο χρόνο, σύμφωνα με την παρακαταθήκη που φέρουμε εντός μας. 
Πάντα με την ευχή η νέα γενεά να εξελιχθεί και να αναδειχθεί σπουδαιότερη, 
ικανότερη, αυθεντικότερη και άρα ευτυχέστερη από τη δική μας, διατηρώντας 
σε υψηλή ποιότητα όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της ελληνικής και χριστια-
νικής μας ιδιοπροσωπίας. 

45 Ρωμ. ιστ΄ 4, 10-11, 13-14. Κολασ. δ΄ 15, και Α΄ Κορ. ιστ΄ 19.
46 B΄ Κορ. γ΄ 18 και Ρωμ. η΄ 21, 29. 



ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 ΑΓΙΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟ, ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΛΗΔΡΑΣ 

a
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ

Με όλη την πρέπουσα επισημότητα τελέσθηκε το απόγευμα της 
Παρασκευής 12ης Ιουνίου 2020, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανε-
ρωμένης στη Λευκωσία μέγας πολυαρχιερατικός Εσπερινός προς 

τιμήν του Προστάτου και Πολιούχου της πόλεως της Λευκωσίας Αγίου 
Τριφυλλίου, πρώτου επισκόπου Λήδρας, χοροστατούντος τού Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, συγχοροστατούντων των Θεο- 
φιλεστάτων Επισκόπων Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου, Μεσαορίας κ. Γρηγορίου 
και Νιτρίας κ. Νικοδήμου και συμπροσευχομένου τού Καθηγουμένου τής 
Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμ. κ. Ιωάννη Ιωάννου. Ικανός αριθ-
μός, επίσης, κληρικών τής πρωτεύουσας συμμετείχαν στον πανηγυρικό αυτό 
Εσπερινό προς τιμήν τού προστάτου τής πόλεώς τους. 
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Ακόμη, ευλαβείς πιστοί, ανάμεσα στους οποίους και ο Δήμαρχος Λευκω-
σίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζιης, έδωσαν το παρόν τους για να τιμήσουν 
τον πολιούχο τους Άγιο και ένωσαν τις προσευχές τους ενώπιον της ιερής 
εικόνας και της τιμίας κάρας του Αγίου Τριφυλλίου, η οποία μεταφέρθηκε για 
λίγες μέρες στο Ναό της Παναγίας Φανερωμένης από την Μονή Κύκκου, όπου 
διαφυλάσσεται ως ανεκτίμητος θησαυρός.

Κατά τη διάρκεια του εσπερινού έγινε περιφορά τού τιμίου λειψάνου και 
της ιερής εικόνας τού αγίου Τριφυλλίου και τελέσθηκε αρτοκλασία.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Μακαριώτατος, ο οποίος αναφέρθηκε στις αρε-
τές που κοσμούσαν τον Άγιο Τριφύλλιο και ιδιαίτερα στη μεγάλη αρετή της 
ταπεινοφροσύνης, για την οποία διακρινόταν και ο δάσκαλος και γέροντάς 
του  άγιος Σπυρίδων. Τόνισε, επίσης, ότι ο άνθρωπος του Θεού προσφέρει 
πάντοτε αγάπη στους άλλους, όπως ακριβώς ο πολιούχος της Λευκωσίας, ο 
οποίος ήταν πάντοτε στο πλευρό του ποιμνίου του και η πόρτα τής καρδιάς 
και του επισκοπείου του ήταν πάντοτε ανοικτή για όλους τους πονεμένους και 
εν ανάγκαις ευρισκομένους αδελφούς του. 

Λίγο πριν το τέλος τού Εσπερινού ο Μακαριώτατος προχείρισε σε Αρχι-
μανδρίτη τον π. Γεώργιο Χριστοδούλου, εκπαιδευτικό και άγαμο κληρικό τής 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
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Απευθυνόμενος ο Μακαριώτατος προς τον νεοπροχειρισθέντα εξέφρασε 
τη βεβαιότητά του πως θα αναδειχθεί αντάξιος του υψηλού λειτουργήματός 
του∙ αυτό  βεβαιώνει η μακρά και ευδόκιμη υπηρεσία του στην Παιδεία και 
στην Εκκλησία.

Μετά το πέρας τού Εσπερινού, ο εορτάζων Αρχιμανδρίτης τής Ι. Αρχιεπι-
σκοπής π. Τριφύλλιος και ο νεοπροχειρισθείς π. Γεώργιος μοίρασαν αναμνη-
στικά και κεράσματα σε όλο το εκκλησίασμα.

Το πρωί τού Σαββάτου 13 Ιουνίου, με την ιδιαίτερη ευλογία τής παρουσί-
ας της χαριτόβρυτης κάρας του πολιούχου της Λευκωσίας, τελέστηκε πανη-
γυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον ίδιο ιστορικό ιερό Ναό Παναγίας 
Φανερωμένης, στην εντός των τειχών Λευκωσία, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ της μνήμης του 
πρώτου επισκόπου και προστάτου τής Λευκωσίας αγίου Τριφυλλίου.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασί-
ας κ. Χριστοφόρος, συλλειτουργούντων κληρικών τής αρχιεπισκοπικής περι-
φέρειας. Στο κήρυγμά του ο Θεοφιλέστατος τόνισε τον φωτισμό που δέχθηκε 
ο εορταζόμενος άγιος, ώστε να καταστεί πλήρης αγάπης, ελεημοσύνης και 
καθαρότητος, εφόδια που τόν κατέστησαν πραγματικά ηγιασμένο άνθρωπο 
τού Θεού. 

Ο Άγιος Τριφύλλιος έζησε τον 4ο αιώνα μ.Χ. Παιδί χριστιανικής και πλού-
σιας οικογένειας, αξιώθηκε να ευεργετηθεί δισσώς εξ αυτής. Η οικογένειά του, 
ως χριστιανική  τού καλλιέργησε  την ευσέβεια, που είναι η κατά Χριστόν παι-
δεία, ως πλουσία δε τού χάρισε την θύραθεν εγκύκλιο παιδεία. Έχοντας αυτά 
τα δύο χαρίσματα ως τάλαντα δοθέντα σ’ αυτόν από τον Κύριό μας, προχώ-
ρησε στην εν Χριστώ αύξηση των ταλάντων, καλλιεργώντας την καρδίαν του 
και μορφώνοντας σ’ αυτήν τον Χριστόν. 

Σ' ένα χειρόγραφο Συναξάρι που βρέθηκε στο Παρισινό Κολλέγιο Κλερ-
μόντ αναφέρεται πως ο Άγιος μας είχε πατέρα ένα απ' τους 12 περιφανείς άν-
δρες, που ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε μεταφέρει από τη Ρώμη στην Κωνστα-
ντινούπολη.

Απ' την Κωνσταντινούπολη ο νεαρός Τριφύλλιος με τη μητέρα του Δο-
μνίκη πήγαν να προσκυνήσουν στα Ιεροσόλυμα και στην επιστροφή τους ήλ-
θαν στην Κύπρο. Ο νεαρός Τριφύλλιος, μετά από την κατώτατη μόρφωση που 
πήρε στα δύο πνευματικά τότε κέντρα του νησιού, τη Σαλαμίνα και τους Σό-
λους, στάλθηκε από τους γονείς του στη Βηρυτό. 
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Εκεί συμπλήρωσε τις σπουδές του στη νομική και τη ρητορική. Τότε η 
Βηρυτός ήταν ξακουστή για τις Νομικές της Σχολές. Όταν τέλειωσε ο νέος 
δεν επέστρεψε αμέσως στην Κύπρο.  Παρέμεινε επί ένα διάστημα στη Βηρυτό, 
όπου άσκησε το επάγγελμα του νομικού και δικηγόρου με εξαιρετική επιτυχία. 
Από την πρώτη στιγμή είχε επιβληθεί στους εκεί κύκλους των μορφωμένων 
χάρη στη ρητορική του δεινότητα και σοφία. 

Όλοι θαύμαζαν και καμάρωναν τον επιτυχημένο νέο επιστήμονα και μα-
κάριζαν τους ευτυχισμένους του γονείς. Όμως αυτό δεν συνέβαινε και με τον 
νεαρό, ακόμη, Τριφύλλιο. Αυτός έβλεπε με αδιαφορία τις επιτυχίες του. Τα 
χρόνια αυτά ήταν χρόνια διωγμών και μαρτυρίων για τους χριστιανούς. Κι ο 
Τριφύλλιος, δεν ανεχόταν να βλέπει καθημερινά να εξελίσσονται μπροστά του 
όλα εκείνα τα κτηνώδη βασανιστήρια και τα αφάνταστα δράματα σε βάρος 
των χριστιανών. 

Η ευγενική ψυχή του ποθούσε να γνωρίσει την πηγή που ενέπνεε στους 
χριστιανούς το θάρρος και την πίστη να αντιμετωπίζουν τα πιο σκληρά και 
κτηνώδη βασανιστήρια με ανοχή, πραότητα, υπομονή και με χαμόγελο στα 
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χείλη. Έτσι εγκαταλείπει τις τιμές και τις δόξες που του χάριζε η πλούσια κοι-
νωνία της Βηρυτού και γυρίζει στην Κύπρο και σπεύδει να ενωθεί με τη χρι-
στιανική κοινότητα. Βλέποντας, λοιπόν, ο Θεός τη σπουδή και την προθυμία 
του νέου, κατεύθυνε τα διαβήματα του στον άγιο Γέροντα και θαυματουργό 
Επίσκοπο Τριμυθούντος Σπυρίδωνα. 

Όταν έμαθε πως κι ο Άγιος θαυματουργός Σπυρίδωνας, όπως κι ο άγι-
ος Θεόδοτος επίσκοπος Κυρήνειας είχαν αποφυλακισθεί από τον σκληρό κι 
άγριο σε ένστικτα ηγεμόνα τής Κύπρου Σαβίνο, έσπευσε να θέσει τον εαυτό 
του στην υπηρεσία του πρώτου. 

Η καρδία του νεαρού Τριφύλλιου, ούσα αγαθή και εύφορος γη,  λάμβανε 
τον λόγο και τις πράξεις του αγίου ιεράρχου ως σπόρο, ο οποίος αφού έπεσε 
σε εύπλαστη και καρποφόρο γη, αυξήθηκε, κατά τον λόγο του Κυρίου, και 
καρποφόρησε τριάκοντα και εξήκοντα και εκατόν. 

Στην περίπτωση του Τριφυλλίου η αγαθή γη της καρδίας του αύξησε τον 
σπόρο εις εκατόν. Και όπως ο γεωργός, με ενθουσιασμό για την προσδοκία 
του ποθουμένου και την ελπίδα της πλούσιας καρποφορίας αγωνίζεται ακού-
ραστα και ασταμάτητα, έτσι και ο άγιος Σπυρίδωνας έχοντας τον Τριφύλλιον 
ως υιόν του, νυχθημερόν, μη φειδόμενος κόπους και πόνους, δεν έπαυε να 
παιδαγωγεί, να νουθετεί και να τελειοποιεί τον ανδριάντα της ψυχής του Τρι-
φυλλίου κατά Χριστόν. Και τόσον πολύ και με τέτοιαν επιμέλεια εργάστηκε 
στην ψυχή του νεαρού Τριφυλλίου ο άγιος Σπυρίδωνας, ο οποίος ας σημειω-
θεί, βρήκε καλή και εύφορο καρδία, ώστε πέτυχε πλήρως  στους χριστιανικούς 
του στόχους για το πνευματικό του τέκνο. 

Μετά τη Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, ο Τριφύλλιος συνόδευσε τον δάσκαλο 
του Άγιο Σπυρίδωνα στην Αντιόχεια, όπου κλήθηκαν και θεράπευσαν τον Αυ-
τοκράτορα Κωνστάντιο (337 - 361 μ.Χ.), που έπασχε από ανίατη αρρώστια, ο 
οποίος είδε σε όραμα δύο αρχιερείς με επισκοπικά άμφια (τον Σπυρίδωνα και 
τον Τριφύλλιο, μολονότι ο Τριφύλλιος δεν ήταν ακόμη επίσκοπος!) και μια 
φωνή να του λέει ότι αυτοί οι δύο επίσκοποι θα σε κάνουν καλά,  όπως και 
έγινε.

Ύστερα από τη θαυμαστή θεραπεία του βασιλέως Κωνσταντίου δάσκα-
λος και μαθητής επέστρεψαν στην Κύπρο, για να συνεχίσουν το έργο τους. 

Ο δε Τριφύλλιος τόσον πολύ εργάστηκε πνευματικά στην ψυχή του, ώστε 
μιμήθηκε στην αρετή τον πνευματικό του πατέρα και διδάσκαλο σε μέγιστο 
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βαθμό και σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στα εξωτερικά αλλά κυρίως στα εσω-
τερικά. Έτσι ο Θεός τον αξίωσε του ιδίου χαρίσματος με τον πνευματικό του 
πατέρα, της αρχιερωσύνης. Λαμβάνοντας το ύψιστο αυτό λειτούργημα, κλή-
θηκε να ποιμάνει τα λογικά πρόβατα της επισκοπής Λήδρας.

Τόση δε ήταν η μίμηση του προς τον πνευματικό του πατέρα, ώστε, παρ’ 
όλο που ήταν εύπορος, καταφρόνησε τις κληρονομικές του περιουσίες και 
ακολούθησε στην πτωχεία τον άγιο Σπυρίδωνα, καταπατώντας έτσι τον δαί-
μονα της φιλαργυρίας. Στην συνέχεια έπεισε τη μητέρα του να γίνει εκείνη 
μοναχή και την έκειρε ο ίδιος. Αυτή, με την προτροπή του Τριφυλλίου, όλα τα 
περιουσιακά της στοιχεία διέθεσε για την οικοδόμηση μιας μεγάλης εκκλησί-
ας για τις λατρευτικές ανάγκες των πιστών και ενός γυναικείου μοναστηριού, 
το οποίο εξυπηρετούσε και τις ανάγκες των ξένων προσκυνητών που πήγαι-
ναν στους Αγίους Τόπους. 

Μια φορά, καθώς συνοδοιπορούσαν με τον άγιο Σπυρίδωνα πηγαίνοντας 
προς την Κυθρέα, είδε ένα κήπο πανέμορφο και διελογίζετο πως να τον απο-
κτήσει. Γνωρίζοντας ο άγιος Σπυρίδωνας τους διαλογισμούς τού Τριφυλλίου 
τον έλεγξε, λέγοντάς του: «Οὐκ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν» και τον προέ-
τρεψε να ορέγεται, να φαντάζεται και να ποθεί τα ουράνια και όχι τα επίγεια, 
τα πρόσκαιρα και τα φθαρτά. Τότε ο άγιος Τριφύλλιος, με ταπεινοφροσύνη 
και συντριβή καρδίας, παρακάλεσε τον Άγιο να προσευχηθεί προς τον Κύριο,  
ώστε και αυτή ακόμη η κίνηση της βαθειάς του καρδίας προς τα επίγεια, να 
εκριζωθεί. Έτσι, όχι μόνο την εξωτερική πτωχεία πέτυχε, αλλά και αυτήν την 
αδιόρατη εσωτερική κίνηση του πάθους των επιγείων αγαθών απέβαλε, χάριτι 
Χριστού. 

Παρότι πεπαιδευμένος, λόγιος και ρήτορας, μιμήθηκε τον άγιο Σπυρίδω-
να στην απλότητα, καταπατώντας, έτσι, τον δαίμονα της φιλοδοξίας. Το πε-
ριστατικό που ακολουθεί, δείχνει πόσο ο άγιος Σπυρίδωνας τον παιδαγώγησε 
σε αυτή την αρετή. Μία φορά, όταν συναθροίσθηκε η σύνοδος των αρχιερέων 
της Κύπρου για να επιτελέσουν την Θεία Μυσταγωγία, προέκριναν τον Τρι-
φύλλιο, για να απευθύνει λόγο προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Μιλώντας 
για το γεγονός τής θεραπείας του παραλύτου και αναφερόμενος στον λόγο 
του Κυρίου πρός αυτόν «ἆρον τον κράβαττόν σου καὶ περιπάτει» (Ἰω. ε’ 8), 
άλλαξε την λέξη «κράββατον» με την αρχαιοπρεπή «σκίμποδα». Αυτό έγινε αι-
τία ο άγιος Σπυρίδωνας να ανασηκωθεί από τη θέση του και να τον επιπλήξει 
μπροστά σε όλους, λέγοντας του: «Οὐ σύ γε ἀμείνων εἶ, τοῦ τὸν κράββατον 
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εἰρηκότος», δηλαδή εσύ δεν είσαι  ανώτερος από εκείνον που είχε πει τη λέξη 
«κράββατον» για να τον διορθώσεις∙ γι’ αυτό πρέπει να τον ακολουθείς. 

Έτσι, ταπεινούμενος, κατά μικρόν, από τον άγιο γέροντα του Σπυρίδωνα 
επίσκοπο Τριμυθούντος και καταπατώντας τον δαίμονα της φιλαυτίας, προ-
έκοψε στην αρετή. Γι’ αυτό αξιώθηκε, και προ του θανάτου και μετά θάνατον, 
να κατακοσμηθεί από τον Θεό με παρόμοια με εκείνον αγιοπνευματικά χαρί-
σματα, όπως το της θαυματουργίας, της αγιότητος, της αφθαρσίας. Εξ αιτί-
ας αυτών τού αποδόθηκε η επωνυμία «φωτολαμπής». Φωτολαμπής για την 
έσωθεν αρετήν και την έξωθεν φωτεινότητα. Η έξωθεν φωτεινότητα δείχνει 
την έσωθεν κατάσταση. Έτσι, ο υμνογράφος του σημειώνει (Αθανασίου Πα-
παγεωργίου, Ο άγιος Τριφύλλιος, Λευκωσία 1999): «…καὶ στύλος ὤφθης φω-
τοειδέστατος φωτίζων πάντας λόγοις καὶ θαύμασι» (1ο τροπάριο ἑσπερίων). 
Και αλλού γράφει: «τῶν ἁγίων τὰ ἅγια νῦν κατοπτεύεις ἔνδον γενόμενος καὶ 
τοῦ δευτέρου καταπετάσματος· ὦ τῆς ἀχράντου σου ὑπὲρ νοῦν ἐλλάμψεως 
ἱεραρχῶν θεῖον ἐγκαλλώπισμα…» (2ο τροπάριο ἑσπερίων). 

Στους κανόνες, περιγράφοντας με εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης, λέει: 
«Σὺ ἀναβὰς ἐπὶ τὸ ὄρος τῶν ἀρετῶν, τὸν θεῖον νόμον ἔλαβες πάτερ Τριφύλ-
λιε, πλαξὶ τῆς διανοίας τῷ κάλλει τῆς ψυχῆς σου ὑπερεκλάμψας φαιδρῶς» (α’ 
ᾠδή),  και πιο κάτω σε άλλην ωδή: «Φωτισθεὶς θείῳ πνεύματι τὸν νοῦν μετέ-
στησας πρὸς τὰ ἄνω» (δ’ ᾠδή). 

Η έσωθεν και η έξωθεν φωτεινότητα δεν έμεινε ανενέργητη, αλλά διέβαι-
νε και ωφελούσε τα πλήθη των πιστών, καθώς φαίνεται στα επόμενα τροπάρια 
του κανόνα: «Ἀνέτειλε φαιδρῶς καθάπερ ἥλιος τῷ κόσμῳ ἡ μνήμη σου ἱεράρ-
χα, καὶ φωτίζει τὰς καρδίας ἡμῶν τῶν πιστῶς ἐκτελούντων ταύτην χάριτι» (γ’ 
ᾠδή). «Λευκωσία σε ἔσχε στερέωμα πάτερ, καὶ ποιμένα καὶ μύστην τῆς χάρι-
τος, ὡς ἑωσφόρον ἥλιον δαδουχοῦντα τῷ κόσμῳ τοῖς θαύμασιν» (στ’ ᾠδή). 
«Τῆς διανοίας τὸ ὄμμα εἰς τὸ ὕψος ἐπάρας ἐπέγνως τῆς Τριάδος τὴν αὐγήν, 
καὶ τοῖς βροτοῖς ἐπιλάμψας σοφέ, κατεπλούτισας πάντας τὸν θεῖον φωτισμὸν 
θεοπρεπῶς» (θ’ ᾠδή).

Όλη αυτή του η αγάπη προς τον λαό τού Θεού, προς το ποίμνιο της Εκ-
κλησίας που του εμπιστεύθηκε ο Κύριος, πήγαζε από την πολλήν του αγάπη 
προς τον Θεόν. Απόδειξη δε της αγάπης του προς τον Θεόν ήταν η επιθυμία 
τού μαρτυρίου για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επειδή όμως έζησε 
κατά την περίοδο μετά τους διωγμούς, αξιώθηκε να παρευρεθεί στην Σύνοδο 
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της Σαρδικής και να ομολογήσει την πίστη του, υπερασπίζοντας τα πατρώα 
δόγματα μαζί με τον άγιο Σπυρίδωνα και άλλους Κύπριους ιεράρχες. 

Αν και δεν πέτυχε του ποθουμένου μαρτυρίου, όταν βρισκόταν στη ζωή, 
αξιώθηκε  τούτου  μετά θάνατον. Αυτό έγινε τον 7ο μ.Χ αιώνα. Κατ’ εκείνο 
τον καιρό, Αγαρηνοί πειρατές έκαναν επιδρομές και λεηλατούσαν τα νησιά. 
Ήλθε και η σειρά της Κύπρου. Ακούσαντες πολλά για τα θαύματα του Αγί-
ου και υποπτευθέντες την ύπαρξη πολύτιμων αφιερωμάτων, επέδραμαν στην 
Εκκλησία που βρισκόταν το άγιο λείψανο. Αφού άνοιξαν την λάρνακα με το 
σκήνωμα αντίκρυσαν τα τιμαλφή αφιερώματα, και θέλοντας να τελειώνουν 
γρήγορα, ένας εξ αυτών έκοψε με το σπαθί του το κεφάλι του Αγίου που ήταν 
συνηρμοσμένο στο σώμα του. Αμέσως, ὦ τοῦ θαύματος, έτρεξε αίμα. Έτσι ο 
άγιος Τριφύλλιος μετά θάνατον αξιώθηκε και του στεφάνου του μαρτυρίου, 
ολοκληρώνοντας, κατ’ άνθρωπον, την αγάπην του προς τον Θεόν. 

Οι Αγαρηνοί, μετά απ’ αυτό, πήραν το λείψανο που παρέμενε αναλλοίωτο 
και ανέπαφο από τις φλόγες. Τότε ένας Αγαρηνός φώναξε στον Άγιο, ως να 
ήταν ζωντανός (και πραγματικά οι Άγιοι είναι ζωντανοί εν Χριστώ), να παρα-
χωρήσει να καεί το σκήνωμά του. Ω της ταπεινώσεως! Ω της αντοχής! Ω της 
μακροθυμίας σου Άγιε! Άρχισε σιγά σιγά να καίεται το ιερό λείψανο του Αγί-
ου. Η κάρα και μερικά λείψανα που διασώθηκαν, περισυλλέχθηκαν από τους 
ευλαβείς χριστιανούς και διαφυλάχθηκαν μέχρι τις μέρες μας. 

Εις ανάμνηση του γεγονότος της προσβολής των ιερών λειψάνων του 
αγίου Τριφυλλίου από τους Σαρακηνούς, γινόταν κάθε χρόνο γιορτή στον ναό 
του Αγίου την ημέρα αυτή, 3 Μαΐου. Κατ' αυτήν προβάλλονταν τα μισοκαμέ-
να λείψανα σε προσκύνημα.

Την ίδια μέρα από τον γύρω χώρο μάζευαν βούρλα κι αλλά χόρτα, τα 
οποία έκαιαν, για να θυμούνται το εκεί έλος, που είχε αποξηρανθεί. Η κάρα 
του Αγίου και τα χαριτόβρυτα λείψανά του φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Πα-
ναγίας του Κύκκου, η δε μνήμη του τελείται την 13ην Ιουνίου. 

Ο μοναδικός ναός, σήμερα, σε όλη την Κύπρο, ο οποίος είναι αφιερωμέ-
νος στον πρώτο Επίσκοπο της Λευκωσίας, είναι το μικρό παρεκκλήσι στην 
αυλή του Δημοτικού Σχολείου ΕΛΕΝΕΙΟΝ.

Ο προσκυνηματικός αυτός ναός του Αγίου Τριφυλλίου, του πρώτου 
Επισκόπου Λευκωσίας, στο ΕΛΕΝΕΙΟΝ, εγκαινιάστηκε στις 13 Ιουνίου 
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του 1992. Πρόκειται για ένα πολύ μικρό και λιτό εκκλησάκι, με τριγωνική 
ξύλινη στέγη, που οι διαστάσεις του, ίσως, να μην ξεπερνούν τα 3x2 μέτρα.  
Τα θυρανοίξια έγιναν από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσό-
στομο Α΄ στις 13 Ιουνίου 1992.  Στην περιοχή του ΕΛΕΝΕΙΟΥ, το Τμήμα Αρ-
χαιοτήτων υποστηρίζει ότι υπήρχε εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Τριφύλλιο.

Η ευχή και η πρεσβεία του Αγίου είθε να σκεπάζουν την Κύπρο μας 
και τον κόσμο ολόκληρο.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΓΙΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟ



ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

a
ΠΡΩΤ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ

«Ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ 
Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν. Ἃ καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν 
διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾿ ἐν διδακτοῖς Πνεύματος Ἁγίου» 
(Α’ Κορ. β’ 12-13). Ἐμεῖς δὲν λάβαμε τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα 
ποὺ στέλνει ὁ Θεός, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ μάθουμε ὅσα ἑτοίμασε ὁ Θεὸς γιὰ 
χάρη μας. Γι’ αὐτὰ μιλοῦμε, ὄχι μὲ λόγια ποὺ διδάσκει ἡ ἀνθρωπίνη σοφία, 
ἀλλὰ μὲ λόγια ποὺ διδάσκει τὸ ἴδιο τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. 

Στοὺς στίχους αὐτοὺς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κάνει λόγο γιὰ τὸ πνεῦμα 
τοῦ κόσμου καὶ γιὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, κάνει λόγο γιὰ ἀνθρωπίνη σοφία καὶ 
γιὰ σοφία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ποιά σχέση ὑπάρχει ἀνάμεσα στὰ δύο αὐτὰ 
εἴδη σοφίας; Ταυτίζονται, βρίσκονται σὲ πλήρη ἀντίθεση, ἢ μήπως μποροῦν 
νὰ συνυπάρξουν; Κι ἂν μποροῦν νὰ συνυπάρξουν, ὑπὸ ποιές προϋποθέσεις 
εἶναι τοῦτο δυνατό;

Ἡ ταύτιση ὑπῆρξε ἡ θέση κάποιων φιλοσοφικῶν ἢ θρησκευτικῶν κατευ-
θύνσεων, οἱ ὁποῖες, στηριζόμενες πάνω σὲ πανθεϊστικὲς προϋποθέσεις, ἀρνή-
θηκαν τὴ ριζικὴ διάκριση ἀνάμεσα στὸν Δημιουργὸ Θεὸ καὶ τὸν δημιουγηθέντα 
κόσμο, ἀνάμεσα στὸν ἄκτιστο Θεὸ καὶ τὸν κτιστὸ κόσμο. Στὴν εὑρισκομένη 
σὲ ἔντονη πνευματικὴ σύγχυση ἐποχή μας ἡ τάση αὐτὴ ἔλαβε τὴ μορφὴ 
ἑνὸς ἀθέου ἀνθρωπισμοῦ. Τὸ ἰδεῶδες τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου εἶναι ἕνας 
ἄνθρωπος, ποὺ θ᾿ ἀναπτύξει στὸ ἔπακρο τὶς βιολογικὲς καὶ διανοητικές του 
δυνατότητες, μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία μιᾶς τέλεια ὀργανωμένης κοινωνίας. 
Ἀπ᾿ ὅλη αὐτὴ τὴν προσπάθεια ἀπουσιάζει ἐντελῶς ὁ Τριαδικὸς Θεὸς καὶ 
ἡ Οἰκονομία Του γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου, ἀφοῦ ὁ 
ἄνθρωπος αὐτοανακηρύσσεται θεὸς καὶ ἐκλαμβάνει τὴ δική του πεπερασμένη 
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ἀνθρώπινη σοφία ὡς θεϊκή. Δὲν χρειάζεται νὰ παρατηρήσουμε, ἐν προκειμένῳ, 
ὅτι κάθε μορφῆς πανθεϊστικὴ ἢ ἀθεϊστικὴ ἀντίληψη βρίσκεται ἐντελῶς ἐκτὸς 
τῶν πλαισίων τῆς πίστεως καὶ τῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. 

Ἡ πλήρης ἀντίθεση, ἐξάλλου, ὑπῆρξε ἡ θέση ἐκείνων τῶν φιλοσοφικῶν 
ἢ θρησκευτικῶν κατευθύνσεων, οἱ ὁποῖες, στηριζόμενες πάνω σὲ διαρχικὲς 
προϋποθέσεις, ἀπέρριπταν πλήρως τὸν ὑλικὸ κόσμο καὶ συνεπῶς καὶ τὸ 
ἀνθρώπινο σῶμα ὡς δῆθεν δημιουργία τῆς ἀρχῆς τοῦ κακοῦ, τῶν δαιμονικῶν 
δηλαδὴ δυνάμεων. Ἀκόμη καὶ ὁ μεγάλος ἀρχαῖος φιλόσοφος Πλάτων ὑπε-
στήριζε ὅτι τὸ σῶμα ἀποτελεῖ φυλακὴ τῆς ψυχῆς, ἐνῶ ὁ νεοπλατωνικὸς 
φιλόσοφος Πλωτῖνος ἔφθασε μέχρι τὸ σημεῖο νὰ λέει ὅτι αἰσθανόταν ντροπὴ 
ποὺ εἶχε σῶμα. Στὴν ἐποχή μας ἡ τάση αὐτὴ ἐκφράζεται μόνο ἀπὸ κάποιες 
ἀκραῖες αἱρετικὲς ὁμάδες καὶ ἀπὸ κάποιες ἀντιλήψεις τῶν θρησκειῶν τῆς 
Ἄπω Ἀνατολῆς. Ἡ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ διδασκαλία ἀπορρίπτει κάθε μορφῆς 
τέτοιες ἀπόψεις μὲ τὴν ἴδια αὐστηρότητα, μὲ τὴν ὁποία ἀπορρίπτει τὸν 
πανθεϊσμὸ καὶ τὸν ἀθεϊσμό. Γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ὁ ὑλικὸς 
κόσμος καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι δημιουργήματα τοῦ Παναγάθου Θεοῦ καὶ παρὰ 
τὴν ὑποταγή τους στὴν ἁμαρτία καὶ τὴ φθορὰ παραμένουν ἔργα τῶν χειρῶν 
τοῦ Δημιουργοῦ, χάριν τῆς σωτηρίας τῶν ὁποίων σαρκώθηκε, ἔπαθε καὶ 
θυσιάστηκε ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τὸ δεύτερο Πρόσωπο 
τῆς Ἁγίας Τριάδος. 

Ποιά εἶναι, λοιπόν, ἡ θέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας γιὰ τὴ σχέ- 
ση ἀνάμεσα στὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἀνάμεσα στὴν 
ἀνθρωπίνη σοφία καὶ τὴ σοφία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου 
καὶ ἡ ἀνθρωπίνη σοφία γίνονται δεκτὰ ἀπὸ τὴν Παράδοση τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας 
μας στὸν βαθμὸ ποὺ δὲν ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ ὅσα ἡ Ἐκκλησία πιστεύει 
καὶ διδάσκει καὶ δὲν συγκρούονται μὲ τὸ θέλημα τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, δὲν 
συνιστοῦν δηλαδὴ ἁμαρτία. Ὅταν ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστὸς προσεύχεται 
στὸν κῆπο τῆς Γεσθημανῆ πρὸς τὸν Πατέρα Του γιὰ τοὺς μαθητές Του, 
χρησιμοποιεῖ τὰ ἑξῆς λόγια: «Οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ᾿ 
ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ» (Ἰω. ιζ’ 15). Δὲν ζητεῖ τὴν ἀπομάκρυνσή 
τους ἀπὸ τὸν κόσμο, ἀλλὰ ζητεῖ τὴν προστασία τους ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ 
τὸν διάβολο. Τὸ πρόβλημα, ὡς ἐκ τούτου, δὲν εἶναι ὁ παρὼν κόσμος, ἀλλὰ ἡ 
ἁμαρτία τοῦ κόσμου τούτου. 

Ὡσόστο, σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν μπορεῖ ν᾿ αὐτονομηθεῖ τὸ πνεῦμα τοῦ 
κόσμου καὶ ἡ σοφία τῶν ἀνθρώπων, οὔτε καὶ νὰ τεθοῦν στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τὸ 
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Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ σοφία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ προτεραιότητα ἀνήκει 
στὴν πίστη καὶ τὴν ζωὴ τῆς ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, στὴν ἐν Χριστῷ 
ἀποκάλυψη καὶ τὴ συνέχεια αὐτῆς τῆς ἀποκαλύψεως μὲ τὴν παρουσία καὶ τὴν 
ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀνθρωπίνη σοφία 
ὀφείλει νὰ ἐμβαπτισθεῖ στὴν κολυμβήθρα τῆς σοφίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
γιὰ νὰ καταστεῖ θεανθρωπίνη σοφία, ἀλλιῶς παραμένει μωρία. Καὶ τὸ πνεῦμα 
τοῦ κόσμου ὀφείλει νὰ ἐμβαπτισθεῖ στὴν κολυμβήθρα τοῦ Πνεύματος τοῦ 
Θεοῦ, ἀλλιῶς παραμένει πνεῦμα τῆς ἁμαρτίας, τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. 
Χωρὶς αὐτὴν τὴν ἐμβάπτιση «ὅλη ἡ κατ’ ἄνθρωπον φιλοσοφία κινεῖται ἐντὸς 
τοῦ φαύλου κύκλου τοῦ θανάτου καὶ τῆς θνητότητος, μέσα εἰς τὸ ὁποῖον ἔχει 
διασπασθεῖ ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν καὶ ἡ αἴσθησις καὶ ἡ συνείδησις τοῦ ἀνθρώπου» 
(Ἅγ. Ἰουστῖνος ὁ ἐν Σερβίᾳ). 

Τὸ πρότυπο, κατὰ ταῦτα, πρὸς τὸ ὁποῖο ὀφείλει νὰ κατατείνει ὁ κάθε 
Χριστιανὸς μέσα ἀπὸ τὸν πνευματικό του ἀγώνα, δὲν εἶναι οὔτε ὁ κατὰ 
κόσμον σοφός, οὔτε ὁ κατὰ κόσμον ἰσχυρὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ὁ κατὰ Θεὸν 
πνευματικὸς ἄνθρωπος, ὁ ἅγιος. Ὅσο δὲν συνειδητοποιεῖται αὐτὴ ἡ μεγάλη 
ἀλήθεια καὶ ὅσο ἡ παιδεία καὶ ὁ πολιτισμός μας συνεχίζουν νὰ ἐμπνέονται ἀπὸ 
τὸν ἄθεο ἀνθρωπισμὸ τῶν καιρῶν μας καὶ ὄχι ἀπὸ τὴ θεανθρωπίνη διδασκαλία 
τῆς Ἐκκλησίας μας, δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἐλπίδα νὰ βρεθεῖ διέξοδος στὰ ποικίλα 
ἀδιέξοδα τῆς ἐποχῆς μας.



ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ: 
ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ Ή ΣΥΜΜΕΤΡΟ;

a
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ

Εἰκ. 1. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος τῆς Στέγης, μιὰ ἀπὸ τὶς δέκα Ἐκκλησίες μας ποὺ εἶναι 
ἐγγεγραμμένες στὸν Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιᾶς τῆς Unesco

 

Εἶναι τιμή μου νὰ ὁμιλῶ σήμερα στὴ μνήμη τοῦ Ἄγγελου Δεληβορριᾶ 
περὶ σύμμετρου καὶ ἀσύμμετρου, οἱ συσχετισμοὶ τῶν ὁποίων ὅλοι γνω-
ρίζουν ὅτι τὸν ἀπασχολοῦσαν στὴ ζωή καὶ στὴν τέχνη.1 

1  Ὁμιλία στὸ συνέδριο «Ἀρχαιολογία καὶ Μουσεῖα. Ἡ ἑνότητα τῆς ἑλληνικῆς μνημειακῆς παράδοσης» 
ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τοῦ  Ἄγγελου Δεληβορριᾶ, Διευθυντῆ τοῦ Μουσείου Μπενάκη (1973-2015), 
Ἀθήνα, 7 καὶ 8 Φεβρουαρίου 2020, ὑπό τὴν αἰγίδα τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας καὶ τῆς 
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Ὁ  Ἄγγελος Δεληβορριᾶς ἦταν φίλος τῆς Κύπρου (Ὁ Φιλελεύθερος, 26 Άπριλίου 
2018 ). Ἡ συνάντησή του μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο Β΄ στὴν Ἀρχι-
επισκοπὴ τὸ πρωὶ τῆς 9ης Νοεμβρίου 2016 ὑπῆρξε καθοριστικὴ γιὰ τὴν προσχώρησή του στὶς τάξεις 
τῶν Κυπρίων, ὅπως μοῦ εἶπε. Τὸ κείμενο δημοσιεύεται ὅπως ἐκφωνήθηκε γιὰ τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ 
Ἀποστόλου Βαρνάβα, γιὰ ὅσους γνώριζαν καὶ γιὰ ὅσους δὲν γνώριζαν τὸν Ἄγγελο Δεληβορριᾶ.



316 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ

Μεταφέρομαι, λοιπόν, χάριν τοῦ θέματος, στὴν κοιλάδα τῆς Σολέας τῆς 
νήσου Κύπρου, λίγα χιλιόμετρα πάνω ἀπὸ τὴν Κακοπετριά, στὶς βραχώδεις 
ὁρμὲς τοῦ Κλάριου (σήμερα Καρκώτη) ποταμοῦ, ὅπου διατηρεῖται, σὲ φυσικὸ 
πλάτωμα, ὁ βυζαντινὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Στέγης τοῦ 11ου αἰ.  Ἕως 
τὸν 19ο αἰ. λειτουργοῦσε ὡς καθολικὸ μονῆς.  

Ὁ ναὸς δίνει σήμερα τὴν ἐντύπωση βαριᾶς τετράπλευρης κατασκευῆς 
μὲ κυρίαρχη τὴν ἐπικλινή μὲ ἐπίπεδα ἀγκιστρωτὰ κεραμίδια στέγη, κάτω ἀπὸ 
τὴν ὁποία κρύβεται κομψὸς ὁ μεσοβυζαντινὸς τροῦλλος. Ἐξωτερικὰ τίποτα 
δὲν μαρτυρεῖ τὸν σταυροειδὴ ἐγγεγραμμένο ναό, κωνσταντινοπολίτικης κα-
ταγωγῆς. Ὁ ἀρχιτεκτονικὸς αὐτὸς τύπος, σὲ διάφορες παραλλαγές, ὑπῆρξε 
δημοφιλὴς καὶ διάσπαρτος στὴ Βυζαντινὴ Κύπρο, ὡς συνάδων, πιστεύω, λόγω 
τῶν ἀνθρωποκεντρικῶν ἀναλογιῶν του, μὲ τὸ μικροτοπίο της καὶ τὴν ψυχο-
σύνθεσή της, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς μεγαλοπρεπεῖς γοτθικοὺς ναοὺς ποὺ ἐγκα-
ταστάθηκαν ἀποκλειστικὰ στὰ ἀστικὰ κέντρα (Ἁγία Σοφία Λευκωσίας, Ἅγιος 
Νικόλαος Ἀμμοχώστου καὶ ἀλλοῦ). 

Πλησιάζοντας τὸν ναὸ καὶ εἰσερχόμενοι σὲ αὐτόν, ἐκεῖνο ποὺ ἐκπλήσσει, 
ὅσους ἀρέσκονται νὰ παρατηροῦν, εἶναι ὅτι, παρὰ τὴν ὀγκώδη ἐμφάνιση, κυ-
ρίαρχη στὴν κατασκευή του εἶναι ἡ ἀσυμμετρία. 

Ἂς δοῦμε τὰ πράγματα ἀπὸ κοντά: 

Στὴν κάτοψη, χωρὶς τὸν νάρθηκα: Οἱ τέσσερις πλευρὲς σχηματίζουν στρε-
βλὸ τὸ τετράπλευρο. Ὁ ἄξονας τῆς δυτικῆς εἰσόδου δὲν συμπίπτει μὲ τὸν ἄξονα 
τοῦ ναοῦ οὔτε μὲ τὸν ἄξονα τῆς ἁψίδας. Οἱ πεσσοὶ δὲν εἶναι παράλληλοι, ἀνοί-
γουν μπροστὰ στὸ βῆμα. Τὰ γωνιαῖα διαμερίσματα εἶναι ἀνόμοια καὶ παράγωνα.

Στὴν ἀνωδομή: Τὰ δύο παράθυρα, βόρειο καὶ νότιο, δὲν εἶναι κατέναντι 
οὔτε κἂν σὲ παράλληλους ἄξονες, φέρνουν ὅμως μέσα, καὶ βγάζουν τὶς νύχτες 
φῶς. Οἱ καμάρες τῶν κεραιῶν ἀπέχουν ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι ἡμικυλινδρικές, οἱ κο-
ρυφές τους δὲν εἶναι ὁριζόντιες, οἱ ἄξονές τους λοξοδρομοῦν. Ἀμφιβάλλω ἐὰν 
γιὰ τὴν κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν ξυλότυποι. Στὴν κάλυψη τοῦ ΝΔ 
γωνιαίου διαμερίσματος συνδυάζεται ὁ ἡμικύλινδρος μὲ τὸν ρηχὸ θόλο. Τὸ 
τεταρτοσφαίριο τῆς κόγχης φλερτάρει μὲ τὸ ἐπίπεδο. Ὁ τοῖχος τῆς ἁψίδας δὲν 
εἶναι κατακόρυφος. Τὸ τοξωτὸ ἄνοιγμα ἀπὸ τὸ ἱερὸ βῆμα πρὸς τὸ ΝΑ κελλὶ 
τοῦ κτήτορα κύπτει ἐλαφρῶς πρὸς Ἀνατολάς. Γενικά, οἱ πεσσοὶ ποὺ κρατοῦν 
τὸν τροῦλλο, ἀποφεύγουν νὰ εἶναι κατακόρυφοι καὶ παρασέρνουν τὰ μέτω-
πα τῶν καμαρῶν σὲ ταλάντωση. Οἱ ἐξωτερικοὶ τοῖχοι δὲν εἶναι ἰσοπαχεῖς. Τὰ 
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σφαιρικὰ τρίγωνα εἶναι ἐπίπεδα, ἡ κορωνίδα κυματιστή, τὸ τύμπανο ἔπαυσε 
νὰ εἶναι κυλινδρικὸ καὶ στενεύει πρὸς τὰ ἐπάνω, τὰ στενὰ παράθυρα κάπου 
παρατοποθετήθηκαν, καὶ ὁ θόλος χωρὶς τὴ συμμετρία κύκλου καὶ ἡμισφαιρίου 
δείχνει τὸν Παντοκράτορα. 

Τὸ ὅλο μοιάζει ὡσὰν ὁ οἰκοδόμος κάπου εἶχε ἀφήσει τὸ ἀλφάδι καὶ τὸν 
διαβήτη, καὶ στὸν πόθο τῆς ἀνέγερσης ἔφτιαξε μὲ τὰ χέρια τὸν ναό, σὰν ἀπὸ 
πλαστελίνη, ὅπως ὅταν ὁ κεραμέας ἀφήνει τὸν τροχὸ καὶ στήνει τὰ σκεύη χει-
ροποίητα. Ἐὰν δὲν σωζόταν τὸ κτίσμα ἴσως θεωρούσαμε τὰ σχέδια κακὴ ἀπο-
τύπωση ἀπρόσεκτου σχεδιαστῆ. 

Βέβαια, ἀγαπητοὶ συνάδελφοι, ἡ ἀσυμμετρία δὲν εἶναι καθόλου ἀσυνή-
θης στὴ βυζαντινὴ ἀρχιτεκτονική, στὴν περίπτωση ὅμως τοῦ Ἁγίου Νικολά-
ου τῆς Στέγης παύει νὰ εἶναι ἁπλὴ ἀδιαφορία γιὰ τὴ συμμετρία, ἀλλὰ φθάνει 
στὰ ὅρια τῆς στρέβλωσης, τόσο ἔντονης ποὺ δὲν τὴν δέχομαι ὡς ἀδεξιότητα 
ντόπιων μαστόρων, ὅπως ἔχει ὑποστηριχθεῖ. Ἐξάλλου θεωρῶ περίεργο, ἂν ὄχι 
ἀδύνατο, μαστόρια τῆς Κακοπετριᾶς νὰ διέθεταν τὰ μόνα στὴν Κύπρο φιαλο-
στόμια, τῶν ὁποίων ὡστόσο γνώριζαν τὴ χρήση καὶ τὰ τοποθέτησαν σωστά. 

Παρὰ τὶς ἀσυμμετρίες καὶ τὶς στρεβλώσεις ὁ ναὸς δὲν ἔχει χάσει τὴν ἰσορ-
ροπία του. Δὲν ὑπάρχουν κἂν ρωγμές. Ἐὰν δὲν εἶχε σταθερὰ σημεῖα στήριξης 
καὶ στέρεα γεωμετρία θὰ εἶχε καταρρεύσει πρὸ πολλοῦ. Μοῦ δημιουργεῖται ἡ 
αἴσθηση ὅτι ἡ στρέβλωση τῆς φόρμας εἶναι ἠθελημένη γι’ αὐτὸ καὶ ἀκίνδυνη. 

Πρῶτο χαρακτηριστικὸ τῆς ἀσυμμετρίας στὸν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Στέγης 
εἶναι ὅτι δὲν εἶναι ὁρατή, ἡ ἀσυμμετρία δὲν ἐνοχλεῖ, δὲν προκαλεῖ ταραχὴ 
στὸν εἰσερχόμενο καὶ γίνεται ἀντιληπτὴ μόνον ὅταν προχωρήσει κανεὶς ἀπὸ 
τὸ στάδιο τῆς ἐντύπωσης στὸ στάδιο τῆς περιγραφῆς. Στὴν πρώτη ἐντύπω-
ση παρασύρει καὶ τὸ κατάγραφο τοῦ ναοῦ μὲ τοιχογραφίες διαφόρων ἐποχῶν 
ἀπὸ τὸν 11ο ἕως τὸν 17ο αἰ., ποὺ δὲν ἀφήνουν τὸ μάτι νὰ σταματᾶ σὲ κατα-
σκευαστικὲς φόρμες (Εἰκ.2).

Κάτι ἀνάλογο, ποὺ ἀνατρέπει τὴν τάξη τῆς συμμετρίας, συναντοῦμε καὶ 
στὸ παλαιότερο στρῶμα τῶν τοιχογραφιῶν. Ὁ φωτοστέφανος τοῦ Ἁγίου Θα-
λελαίου βλέπουμε νὰ ἐπεκτείνεται, νὰ περνᾶ πάνω στὸν κτιστὸ κοσμήτη ἐπει-
δὴ εἶναι φῶς, τὸ ξύλινο ὅμως πλαίσιο τῆς εἰκόνας του, γιατί; 

Ὁ νότιος τοῖχος τῆς δυτικῆς κεραίας σχηματίζει στὴν ἄνω ἀπόληξη ἀδι-
καιολόγητο ἐξόγκωμα τοιχοποιίας, πάνω στὸ ὁποῖο χωρὶς δισταγμὸ πατᾶ ἡ 
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καμάρα. Ἀναρωτιέμαι, δὲν βρέθηκε κάποιος νὰ ἰσιώσει τὸν τοῖχο; Ἐκτὸς κι ἂν 
τὸ ἐξέλαβε ὡς ἀσχημάτιστο κοσμήτη. Ὁ ἁγιογράφος ὄχι μόνον ἀδιαφόρησε 
γιὰ τὴν κατασκευαστικὴ ἀσυμμετρία, ὄχι μόνον τὴν ἄφησε ὡς ἔχει, ἀλλὰ προ-
σάρμοσε σὲ αὐτὴ τὶς ἀναλογίες τῶν μορφῶν, ὥστε νὰ φαίνονται σύμμετρες 
καὶ βάφοντας ὅλη τὴν ἐπιφάνεια στὸ πράσινο γεῶδες ἐξαφάνισε τὸ ἐξόγκωμα! 

Ἡ Μεταμόρφωση καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου ἀπεικονίζονται δίπλα δί-
πλα στὸ ἴδιο πλαίσιο μὲ κοινὸ τὸ φόντο, ὡσὰν νὰ καταργοῦνται ὄχι μόνον 
οἱ χρονικὲς ἀλλὰ καὶ οἱ τοπικὲς ἀποστάσεις, διότι οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, 
ποὺ προσέρχονται συνομιλώντας γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου, βγαίνουν 
πίσω ἀπὸ τὸ ὄρος τῆς Μεταμορφώσεως. Τὸ εἰκαστικὸ τρύκ κάνει σύμμετρη 
τὴν ἀσύμμετρη ροὴ τῆς ἀφήγησης.

Ἐντύπωση μοῦ προκαλοῦν καὶ οἱ ἅγιοι ποὺ παρίστανται ὁλόγυρα. Παρὰ 
τὰ ἔντονα περιγράμματα τῶν προσώπων, ποὺ ταιριάζουν σὲ καρτούν, εἶναι 
ἀπροκάλυπτοι στὰ χαρακτηριστικά τους, καὶ κυρίως καλοχτενισμένοι, ἀκόμη 
καὶ οἱ ἀσπρομάλληδες (Εἰκ.3), δείχνοντας ἀνωτερότητα καὶ εὐγένεια συμπε-
ριφορᾶς καθὼς παρακολουθοῦν γύρω τους τὰ ἀσύμμετρα, ὅπως τὴν ταινία 
στὴν κορυφὴ τῆς δυτικῆς καμάρας, ποὺ χωρίζει τὶς δύο παραστάσεις, νὰ μὴν 
ἀκολουθεῖ τὸν ἄξονά της, λὲς καὶ ὁ ἁγιογράφος ἦταν συνεννοημένος μὲ τὸν 
μαΐστορα νὰ ἐπιτείνει μὲ τὶς ζωγραφιές του τὴν ἀσυμμετρία τῆς κατασκευῆς.

Διαγνώσκω δηλαδὴ καὶ στὴν κατασκευὴ καὶ στὴν τοιχογράφιση μία ἀντι-
παραβολή, χωρὶς ἀνατροπὲς βέβαια, τῆς συνέπειας μὲ τὴν ἀσυνέπεια, τῆς συμ-
μετρίας μὲ τὴν ἀσυμμετρία. Τὴν στάση αὐτὴ τοῦ «ἀνάμεσα», ὅπως καὶ τὴ χαρὰ 
ξένοιαστης ζωῆς πρὸ τοῦ μαρτυρίου, ποὺ βλέπουμε στὴν Εἴσοδο στὴν Ἱερου-
σαλήμ, ἀνάγω στὴν ἐπιθυμία καὶ βούληση τοῦ κτήτορα νὰ ἐγκαταβιώσει στὴ 
μοναξιὰ ἐντὸς κελύφους ποὺ ὁ ἴδιος κατασκεύασε.

Δὲν εἶναι μόνον αὐτό. Ἑκατὸ χρόνια ἀργότερα, στὸν 12ο αἰ., ὅταν προέ-
κυψε θέμα προσθήκης νάρθηκα βλέπουμε νὰ ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἴδια ἀσυμ-
μετρία: Τὰ τρία διαμερίσματα εἶναι ἀνόμοια καὶ ἀσύμμετρα. Ἡ βάση τοῦ χαμη-
λοῦ τρουλλίσκου εἶναι τετράπλευρη μὲ ἀποστρογγυλεμένες γωνίες. Δηλαδή, 
ἡ ἀσυμμετρία δὲν διέπει μόνον τὰ τῆς ἱδρύσεως τοῦ ναοῦ ὡς κάποια, μπορεῖ 
νὰ λέγαμε, ἰδιοτροπία τοῦ κτήτορα, ἀλλὰ διατηρήθηκε ἐνεργὴ ἑκατὸ χρόνια 
ἀργότερα. 

Στὴν ἴδια ἄνεση γιὰ ἀσυμμετρία θὰ μποροῦσα νὰ ἐντάξω καὶ ἄλλα πράγ-
ματα στὸν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Στέγης∙ τὴν δεσπόζουσα στέγη ποὺ ἀπὸ τὸν 
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13ο αἰ. ἔδωσε τὸ ἐπίθετο στὸν ναό, καὶ στὸ ὄνομα τῆς προστασίας ἐξαφανίζει 
μὲ ἀδιαφορία τὸ ὑπάρχον. Θὰ μποροῦσα νὰ ἐντάξω ἀκόμη καὶ τὴν πρωτοβου-
λία τοῦ Πῆτερ Μεγκὼ νὰ διανοίξει τὸ 1956 ὄχι μόνον τὴ δυτικὴ εἴσοδο τοῦ 
νάρθηκα ἀποτοιχίζοντας τὴν τοιχογραφία τοῦ καβαλλάρη Ἁγίου Γεωργίου, 
ἀλλὰ καὶ παράθυρο στὸ σκοτεινὸ κελλὶ τοῦ κτήτορα, ἐπειδὴ ἤθελε νὰ αὐξήσει 
τὸν φυσικὸ φωτισμὸ σὲ ναὸ ποὺ ἀδιαφοροῦσε γιὰ τὸ πολὺ φῶς. Ἀσύμμετροι 
καὶ οἱ συντηρητὲς ποὺ ἄφησαν λευκὲς τὶς ἐπιφάνειες τῶν τοιχογραφιῶν ποὺ 
συμπλήρωσαν.

Ποῖος λοιπὸν ὁ ἰδιόρρυθμος κτήτωρ; Ἀσφαλῶς, κάποιος ἀνώνυμος ἐρα-
στὴς τῆς μοναξιᾶς∙ κωνσταντινοπολίτης, νομίζω, ὅπως καὶ ἄλλοι κτήτορες 
βυζαντινῶν ναῶν τῆς Κύπρου, ὁ Εὐμάθιος Φιλοκάλης, διοικητὴς τῆς Κύπρου 
δυὸ φορὲς σὲ εἴκοσι χρόνια (1093-1112), κτήτωρ τῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου 
Χρυσοστόμου στὸν Κουτζοβέντη, ὁ μάγιστρος Νικηφόρος Ὑσχύριος, κτήτωρ 
τῆς Ἀσίνου, ποὺ ἦλθαν ἀπό, ἢ γνώριζαν τὰ φιλολογικὰ σαλόνια τῆς πρωτεύ-
ουσας στὸν 11ο αἰ. μὲ τοὺς Ψελλοὺς καὶ τοὺς Δουκᾶδες. Πρόκειται δηλαδή, 
γιὰ ἐμβληματικὲς προσωπικότητες ποὺ ἐφάρμοσαν τὴ βυζαντινὴ ἐπεξεργασία 
τῆς μορφῆς σὲ ἕναν κόσμο, ὅπως ἡ Κύπρος, ὅπου κυριαρχοῦν τὰ δρώμενα. 
Ὁ κτήτωρ τοῦ Ἁγίου Νικολάου διαφέρει ἀπὸ τοὺς προηγούμενους ὡς πρὸς 
τὴν τόλμη ἐφαρμογῆς μιᾶς ἀκράτητης ἀσυμμετρίας, τὴν ὁποία ἄφησε κληρο-
νομιὰ στοὺς ἑπόμενους ὡς σταθερὴ ἀξία ἔκφρασης ποὺ δὲν κρύβεται. 

Ἂν ὄχι ὁ κτήτωρ ἀλλὰ κάποιος διάδοχός του στὸν 12ο αἰ. ἢ κάποιος χορη-
γὸς εἶναι ὁ μελαχρινὸς καὶ δασύτριχος μοναχὸς στὰ πόδια τοῦ προστάτη ἁγί-
ου Νικολάου, αὐτοῦ τοῦ ὀμορφάντρα: Θερμὸς προστάτης γενοῦ μ[οι] ἱεράρχα 
ἐν τῇ φρικτῇ Θεοῦ τε παρουσίᾳ τὸν ἱστορήσαντα πόθῳ τὴν σὴν εἰκόνα εἰς δύ [...] 
καὶ ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόξεσις τῶν λέξεων, ἡ ἀφαίρεση τοῦ ὀνόματός του ἴσως, καὶ 
ἡ βίαιη damnatio memoriae ποὺ διέγραψε τὴν προσφορά του. 

Δὲν εἶναι μόνον ὁ 11ος, ὁ 12ος καὶ ὁ 13ος αἰ. ποὺ παρουσιάζουν ἰδιαιτερότη-
τες στὸν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Στέγης. Εἶναι καὶ ὁ 14ος, ὅταν ἡ βυζαντινὴ Νῆσος 
εἶχε περιέλθει γιὰ τὰ καλὰ στὴν ἐξουσία τῶν Λατίνων Λουζινιάν. Εἶναι γνωστὸ 
ὅτι στὸ ἱερὸ βῆμα πολλῶν ἐκκλησιῶν εἰκονίζονται ἱεράρχες ποὺ διαβάζουν 
ἀπὸ εἰλητάρια, ἐπαναλαμβάνοντας ὡς ἠχώ, χωρία τῆς Θείας Λειτουργίας ποὺ 
τελεῖται. Ἐδῶ, ἑκατό χρόνια μετὰ τὴν κατασκευὴ τῆς στέγης, συμβαίνει μία 
ἀσυνήθης λεπτὴ καὶ τολμηρὴ ἀποκλειστικότητα, ὅπως παρατήρησε ἡ Χαρὰ 
Κωνσταντινίδη (Εἰκονοστάσιον 7, Ὀκτ. 2016, 142): στὰ εἰλητάρια τῶν ἱεραρ-
χῶν ἀναγράφεται συγκεκριμένη στιγμὴ τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅταν ὁ ἄρτος 
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καὶ ὁ οἶνος μεταβάλλονται σὲ σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ «Καὶ ποίησον τὸν μὲν 
ἄρτον τοῦτον τίμιον σῶμα» στὸ βόρειο ἡμιχόριο, «τὸ δὲ ἐν τῷ ποτηρίῳ τούτῳ 
τίμιον αἷμα τοῦ Χριστοῦ» στὸ νότιο. Ἡ στιγμὴ τῆς μετατροπῆς εἶναι, Κύριε, 
ἄχρονη. Τὸ νὰ εἰκονισθεῖ ὅμως ὡς λόγος γραπτὸς κάνει τὸ ἄχρονο νὰ συμβαί-
νει καθ’ ὑπέρβαση ἐς ἀεί. 

Αὐτὴ τὴ μυστικὴ καὶ ὑψηλὴ πνευματικὴ διαδικασία σύλληψης τοῦ ἀσύλ-
ληπτου ἔχω τὴ γνώμη ὅτι ἀποτυπώνει στὴν κορυφὴ τοῦ ἡμικυκλίου τῆς ἁψί-
δας, ἄνωθεν τῆς θυρίδας φωτὸς καὶ τῶν ἱεραρχῶν, ἐν μέσῳ κυκλικῶν ἐμβλη-
μάτων μὲ τὶς μορφὲς Κυπρίων ἁγίων, καὶ κάτω ἀπὸ τὸ ὑποπόδιον τῆς δεομένης 
ἐν μέσῳ δύο Ἀρχαγγέλων Παναγίας (Εἰκ.4), ὡς σφραγίδα κτητορική, ὁ τέλειος 
περιστρεφόμενος δίσκος, ποὺ μοῦ φέρνει στὸ νοῦ τό, κατὰ τὸν Πλάτωνα (Τί-
μαιος 33b-d), σχῆμα τοῦ τέλειου ὄντος. σὲ σταθερὴ περιστροφή, δεξιόστροφη 
ἢ ἀριστερόστροφη ἀδιαφόρως καὶ ταυτοχρόνως, κύκλῳ περιιόντος ἐν τῇ αὐτῇ 
ἕδρᾳ λέγει ὁ Πλάτων στὴν Πολιτεία (436d). Καὶ δίπλα, ὁ κτήτωρ, ἀπὸ τὸ κελλί, 
ὄρθιος, εἶχε τὸ προνόμιο νὰ μετέχει τοῦ θαύματος νυχθημερὸν καὶ πρῶτος νὰ 
μεταλαμβάνει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Τί εἶναι λοιπὸν αὐτὸ ποὺ κατασκεύασε ὁ κτήτωρ καὶ κληρονόμησε στοὺς 
ἑπόμενους; Ἔχω τὴ γνώμη ὅτι ὁ κτήτωρ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Στέγης μὴ 
τηρώντας τοὺς κανόνες τῆς οἰκοδομικῆς συμμετρίας «ἔκτισε» στὴν πραγμα-
τικότητα ἕνα σπήλαιο. Δὲν τὸ ἐλάξευσε μὲ τὰ χέρια, ὅπως ὁ ἅγιος Νεόφυτος, 
ἀλλὰ τὸ ἔκτισε μὲ μαστόρους, καὶ ταυτίζοντας τὸ κτίζειν μὲ τὸ λαξεύειν, τοῦ 
ἔδωσε σχῆμα σταυροειδοῦς ἐγγεγραμμένου ναοῦ (Εἰκ. 5). Ἀναιρώντας καθ’ 
ὑπέρβαση τοὺς οἰκοδομικοὺς κανόνες, ποὺ ὁ ἴδιος ἐφάρμοσε, προσέδωσε 
στὴν ἀσύμμετρη κατασκευὴ πνευματικὴ συμμετρία ἰσορροπίας καὶ ἁρμονίας 
ποὺ συνεχῶς μεταλλάσσεται σὰν ὀπτασία. Μετέτρεψε τὸ ἄκτιστο σὲ κτιστὸ 
καὶ μὲ τὴν ὑπέρβαση μετέβη ἀπὸ τὸ κτιστὸ στὸ ἄκτιστο. Ἀσύμμετρα σύμμετρο 
καὶ ἁρμονικό δὲν εἶναι, κυρίες καὶ κύριοι, τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ κατ’ 
εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ; 

Δηλαδὴ ὁ κτήτωρ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Στέγης ἔκανε ὅ,τι καὶ ὁ βυ-
ζαντινὸς ἁγιογράφος: τὰ μάτια εἶναι μάτια, ἡ μύτη εἶναι μύτη, τὰ χείλη εἶναι 
χείλη, ἀλλὰ ἡ σύνθεσή τους σὲ «ἕνα», δὲν παραπέμπει σὲ κάποιο γνωστό μας 
πρόσωπο ἀλλὰ μιμεῖται τὴν ὑπόστασιν. Ὁμοίως καὶ ὁ κτήτωρ ἐφαρμόζοντας 
καθ’ ὑπέρβαση καὶ μὲ ἀσυμμετρία σπηλαίου τοὺς οἰκοδομικοὺς κανόνες ἔκτι-
σε μὲ συμμετρία τὸ ἄκτιστο τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ καὶ ἐγκαταστάθηκε ἐντός.
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Καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα μὲ τὸ ὁποῖο κλείνω τὴν ἀφιερωμένη στὴ μνήμη 
τοῦ Ἄγγελου Δεληβορριᾶ ὁμιλία μου; Γιατί ἐδῶ; Γιατί τόλμησε στὴν ἀπομονω-
μένη ρεματιὰ τοῦ Καρκώτη; Στὴν Κύπρο τοῦ 11ου αἰ.; Καὶ κάνοντας τὴν τόλμη 
πράξη παρέσυρε στὴ μίμηση τοὺς ἑπόμενους. Τὴν ἀπάντηση ἔλαβα πρὸ ἐτῶν 
ἀπὸ ἑλληνομαθὴ Σύρο στὸ Χαλέπι, ὅταν ζήτησα νὰ ἐξηγήσει πῶς οἱ Ὀμεγιά-
δες, οἱ ἴδιοι ποὺ ἔκτισαν τὴ σταθερότητα, τὴν κανονικότητα καὶ τὸ ἀμετακίνη-
το τοῦ Μεγάλου Τεμένους στὴ Δαμασκό, ἔκτισαν καὶ τὸ τζαμὶ στὴν Κόρδοβα 
μὲ τὶς δίτονες τοξοστοιχίες ποὺ σὰν φοινικόδενδρα λικνίζονται ὑπὸ τὴν ἐπή-
ρεια τοῦ ἀνέμου; Ἡ ἀπάντηση ποὺ πῆρα, καὶ θέλω νὰ πιστεύω ὅτι ἐφαρμόζεται 
στὸν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Στέγης, ἦταν: Διότι ἦσαν μακριὰ ἀπὸ τὴ Δαμασκό!

Εἰκ. 2. Ἀνάγνωσμα στὸν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Στέγης

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ: ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ  Ή ΣΥΜΜΕΤΡΟ;
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Εἰκ. 4. Ἡ ἁψίδα τοῦ ἱεροῦ βήματος στὸν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Στέγης

Εἰκ. 3. Ὁ ἅγιος Δημητριανὸς

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
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Εἰκ. 5. Καμάρες, λοφία καὶ τροῦλλος στὸν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Στέγης

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ: ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ  Ή ΣΥΜΜΕΤΡΟ;



ΑΜΒΛΩΣΗ:
ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

a
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑ,

ΤΕΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΣΥ,
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Το θέμα των αμβλώσεων είναι ένα θέμα καυτό και διαχρονικό από την 
αρχαιότητα μέχρι και σήμερα και θα εξακολουθήσει να είναι τέτοιο και 
στο μέλλον. Είναι ένα θέμα με ιατρικές, κοινωνικές, ηθικές, νομικές 

και θεολογικές πτυχές. Τα τελευταία αρκετά χρόνια, μετά την σεξουαλική 
"ἀπελευθέρωση" των δυτικών, κυρίως, κοινωνιών και την έκρηξη του δικαιω- 
ματισμού, το θέμα των αμβλώσεων έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, απο-
τελεί συχνά θέμα δημόσιου διαλόγου και έχει χωρίσει τις δυτικές κοινω-
νίες, της Ελληνικής συμπεριλαμβανομένης, σε δύο στρατόπεδα. Εκείνο 
των υπερασπιστών της απελευθέρωσης των αμβλώσεων και εκείνο των 
υπερασπιστών της ζωής του αγέννητου παιδιού. Στο παρόν άρθρο θα 
προσεγγισθεί το θέμα άμβλωση από την ιατροβιολογική του πλευρά.

Κατά την επί δυόμισι χιλιάδες και πλέον χρόνια άσκηση του ιατρικού 
λειτουργήματος βασικό αξίωμα της πλειονότητας των ιατρών ήταν ο σε- 
βασμός της ιερότητας και της μοναδικότητας της κάθε ανθρώπινης ζωής 
από την στιγμή της σύλληψης. Ο στόχος της ιατρικής ήταν πάντοτε θερα-
πευτικός, ανακουφιστικός και παρηγορητικός  και ουδέποτε βλαπτικός και 
καταστροφικός για την  ανθρώπινη ζωή. Η άμβλωση,  ως  καταστροφική, για 
την ανθρώπινη ζωή, ιατρική πράξη, ασφαλώς και  δεν συνάδει με  τους πιο 
πάνω στόχους της ιατρικής. Όμως οι αμβλώσεις  δεν είναι κάτι το καινούργιο. 
Αμβλώσεις γίνονταν και στην εποχή του Ιπποκράτη, γιαυτό και στον περίφημο 
όρκο του απαγορεύει την διακοπή της εγκυμοσύνης με την ακόλουθη φράση:  
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«ὁμοίως οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω». Το ομοίως στη φράση, συνδέει 
την απαγόρευση της άμβλωσης με την απαγόρευση της ευθανασίας, που είναι η 
αμέσως προηγούμενη διάταξη στον όρκο. Και οι  δύο, άμβλωση και ευθανασία, 
συνιστούν πράξεις αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής γιαυτό και απαγορεύονται, 
δείχνοντας με αυτό  τον τρόπο τον σεβασμό της ιατρικής στην ανθρώπινη ζωή 
σε όλα τα στάδια της.

Τα τελευταία πολλά χρόνια στον δυτικό κόσμο, της Ελλάδος συμπερι-
λαμβανομένης, το πρόβλημα των αμβλώσεων έγινε τεράστιο. Κάθε χρόνο η ζωή  
εκατοντάδων χιλιάδων αθώων εμβρύων τερματίζεται με άμβλωση. Η Ελλάδα, 
δυστυχώς,  κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη (αναλογικά με τον 
πληθυσμό της) στην διενέργεια αμβλώσεων και το ακόμη χειρότερο είναι ότι 
το 25% από αυτές (40 χιλιάδες περίπου) αφορούν  κορίτσια εφήβους ηλικίας 
14 έως 17 ετών, σύμφωνα με τελευταίες ελληνικές στατιστικές.

Άμβλωση ή αλλιώς  έκτρωση είναι η με οποιονδήποτε τρόπο  διακοπή της 
εγκυμοσύνης με τη  θανάτωση και  αφαίρεση του κυοφορούμενου εμβρύου 
από τη μήτρα της εγκύου  γυναίκας. Άμβλωση πρακτικά σημαίνει καταστροφή 
του εμβρύου. Αλλά τι είναι αυτό που καταστρέφεται; Προϋπόθεση για την 
δημιουργία ενός νέου ανθρώπου  είναι η συνάντηση  σπερματοζωαρίου και 
ωαρίου. Αυτή υπό φυσιολογικές συνθήκες γίνεται μετά από συνεύρεση στο 
ελεύθερο άκρο της γυναικείας σάλπιγγας. Εκεί ένα και μόνο ένα από τα 
εκατομμύρια των σπερματοζωαρίων κατορθώνει να εισχωρήσει  στο ωάριο 
ξεκινώντας  τη διαδικασία της σύλληψης, η οποία διαρκεί περίπου είκοσι 
και κάτι ώρες. Η διαδικασία της σύλληψης τελειώνει με τη δημιουργία του  
Ζυγωτού, ενός νέου κυττάρου, διαφορετικού από το σπερματοζωάριο και το 
ωάριο, γενετικά μοναδικού και ανεπανάληπτου, η απαρχή ενός νέου ανθρώπου, 
γιαυτό και το Ζυγωτό με μία άλλη έκφραση  αποκαλείται και μονοκύτταρο 
ανθρώπινο έμβρυο. 

Ακολουθούν συνεχείς διαιρέσεις του Ζυγωτού, το ένα γίνεται δύο, τα 
δύο τέσσαρα κύτταρα κ.ο.κ., και στη φάση των 16 κυττάρων το Ζυγωτό μετα-
τρέπεται σε βλαστοκύστη και την 7η με 8η ημέρα εμφυτεύεται στο ενδομήτριο. 
Οι διαιρέσεις και ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων συνεχίζονται, ενώ  αρχίζει 
και η διαφοροποίηση τους για να σχηματιστούν στη συνέχεια οι διάφοροι 
ιστοί και τα σωματικά όργανα του εμβρύου. Κατά την 8η εβδομάδα της 
κύησης όλα τα συστήματα του εμβρύου είναι παρόντα ενώ στην 12η εβδομάδα 
ολοκληρώνεται η οργανογένεση.
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 Τελικά  τι είναι το ανθρώπινο έμβρυο στην αρχή της ζωής του;  Είναι απλά 
μία ζώσα βιολογική οντότητα, ένας εν δυνάμει άνθρωπος, που κάποια στιγμή 
θα αποκτήσει την ιδιότητα του ανθρώπου ή μία καθ’ όλα ανθρώπινη ύπαρξη 
σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης; Κάποιοι βιολόγοι υποστηρίζουν ότι το έμβρυο 
στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης του είναι ένα βιολογικό υπόστρωμα με γενετική 
μοναδικότητα  αλλά  χωρίς αναπτυξιακή ατομικότητα, την οποία αποκτά μετά 
την εμφύτευση του στην μήτρα και γιαυτό το αποκαλούν και προ-έμβρυο. 
Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική. Η σύλληψη αναμφίβολα  δημιουργεί έναν 
νέο και πλήρη, αν και ανώριμο, οργανισμό που κατέχει όλες τις γενετικές 
πληροφορίες και τα επιγενετικά θεμέλια για μία αυτό-κατευθυνόμενη ανά-
πτυξη. Τα μόνα που χρειάζεται είναι χρόνος (εννέα μήνες), θρεπτικά υλικά 
και οξυγόνο. Σαφώς δεν αποτελεί μέρος του γυναικείου σώματος, απλά φι-
λοξενείται σε αυτό. Η ανάπτυξη του εμβρύου  χαρακτηρίζεται από μία κα-
νονική, προβλέψιμη και σύνθετη αλληλουχία γεγονότων και δεν υπάρχει 
καμία ειδική στιγμή, πλην της σύλληψης, που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί 
ως έναρξη της ανθρώπινης ζωής. 

Το έμβρυο από τη στιγμή της σύλληψης
είναι  άνθρωπος εν εξελίξει σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Πέρα όμως από την βιολογική πραγματικότητα υπάρχει και μία άλλη μη 
βιολογική πραγματικότητα, τουλάχιστον για όσους αποδέχονται την ύπαρξη 
ψυχής στον άνθρωπο. Η Αγία μας Εκκλησία για την αρχή της ζωής έχει δογμα-
τίσει την εξ άκρας συλλήψεως εμψύχωση του ανθρωπίνου εμβρύου και αυτή 
η θέση Της δεν είναι αυθαίρετη αλλά βασίζεται στο λεγόμενο consensus 
patrum, δηλαδή στην συμφωνία των μεγάλων Πατέρων Της. Επομένως η 
σύλληψη  συνιστά την απαρχή της συμφυΐας σώματος και ψυχής, ψυχής που 
κατά την έκφραση του Αγίου  Γρηγορίου του Παλαμά «συγκτίζεται γηίνῳ 
σώματι» και η οποία συμφυΐα συνεχίζεται αδιάσπαστη μέχρι την στιγμή του 
θανάτου, κατά την οποίαν «τῆς συμφυΐας ὁ φυσικότατος δεσμός θείῳ βου-
λήματι ἀποτέμνεται», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ένα τροπάριο της 
νεκρώσιμης ακολουθίας. 

Συνεπώς, το έμβρυο από τη  στιγμή της σύλληψης δεν είναι μόνο  
μία βιολογική οντότητα, αλλά μία ψυχοσωματική οντότητα, 

 μία έμψυχη ανθρώπινη ύπαρξη  σε πορεία ανάπτυξης και ωρίμασης.
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Ένα ιδιαίτερο ζήτημα που τίθεται σε σχέση με την άμβλωση είναι η πιθα-
νότητα αίσθησης του πόνου στο έμβρυο. Το 1996, από τη διακομματική κοι-
νοβουλευτική υπέρ της ζωής ομάδα του αγγλικού Κοινοβουλίου, εκδόθηκε 
το βιβλίο ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ, συγγραφέας του οποίου ήταν ο Dr Peter 
Mac-Cullagh, ειδικός στην εμβρυική ανάπτυξη στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της 
Αυστραλίας. Στο βιβλίο υποστηρίζεται ότι το έμβρυο πιθανόν να έχει την 
αίσθηση του πόνου και πριν από τη δυνατότητα να κινείται. Αυτό που γνω-
ρίζουμε είναι ότι κατά την 8η εβδομάδα της κύησης έχουν αναπτυχθεί οι 
νευροανατομικές δομές (αισθητικά νεύρα, θάλαμος και κινητικά νεύρα) μέσω  
των  οποίων οι νευρικές ώσεις του πόνου προκαλούν κινητικά αντανακλαστικά 
για την αποφυγή του ερεθίσματος και ενδεχομένως συνειδητή αντίληψη 
του πόνου. Σταδιακά εκδηλώνεται και η απόκριση στα απτικά ερεθίσματα. 
Όμως η καλύτερη απάντηση του τι αισθάνεται το έμβρυο κατά την άμβλωση 
μάς την δίνει  η βιντεοταινία ΣΙΩΠΗΛΗ ΚΡΑΥΓΗ. Στη βιντεοταινία αυτή 
καταγράφηκε ένα υπερηχογράφημα, σε πραγματικό χρόνο, άμβλωσης, τη 
12η εβδομάδα της κύησης του ιατρού Nathanson,  γυναικολόγου, πρώην 
υπέρμαχου, με εμπειρία εκατοντάδων αμβλώσεων, και μετά, πολέμιου των 
αμβλώσεων. Το αποτυπωμένο στο βίντεο υπερηχογράφημα δείχνει καθαρά 
και δραματικά την προσπάθεια του εμβρύου να αποφύγει την συσκευή 
αναρρόφησης, και όταν το σώμα του συλλαμβάνεται και  διαμελίζεται ανοίγει 
διάπλατα το στόμα του σε μία σιωπηλή κραυγή.

Ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα  είναι η διαμάχη σχετικά με την ύπαρξη ή μη 
ιατρικής αναγκαιότητας για άμβλωση. Το ζήτημα αφορά τις καθυστερημένες 
αμβλώσεις, δηλ. τις αμβλώσεις του δεύτερου και τρίτου τριμήνου, για τις 
οποίες η νομοθεσία θέτει περιορισμούς. Η ιατρική αναγκαιότητα προβάλλεται 
ως λόγος άμβλωσης για την αντιμετώπιση επικίνδυνων για τη ζωή της εγκύου 
καταστάσεων. Το ερώτημα είναι πόσο απαραίτητη είναι η άμβλωση για την 
αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών. Σχετικά με το ζήτημα αυτό θα πρέπει 
να αναφερθούν τα ακόλουθα. 1ον. Η πρόοδος της ιατρικής  έχει καταστήσει 
τις απειλητικές για τη ζωή της εγκύου καταστάσεις σπάνιες και συνεχώς 
μειούμενες. 2ον. Μελέτες των τελευταίων είκοσι ετών έχουν δείξει ότι οι 
λόγοι που προβάλλουν οι γυναίκες για την καθυστερημένη άμβλωση είναι 
ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς που επικαλούνται για τις αμβλώσεις του πρώτου 
τριμήνου, όπου δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί. Επομένως η επίκληση 
ιατρικής αναγκαιότητας είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων λόγος 



328 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

προσχηματικός. 3ον. Πολλές νομοθεσίες έχουν αντικαταστήσει τον κίνδυνο 
της ζωής της εγκύου με τον κίνδυνο της υγείας της εγκύου. Έτσι δίνεται η 
δυνατότητα στην έγκυο να επικαλεστεί  διαφόρους λόγους, σωματικούς, 
συναισθηματικούς, ψυχολογικούς και άλλους, που κατά τη γνώμη της 
συνιστούν κίνδυνο της υγείας της. 4ον. Στις σπάνιες περιπτώσεις που ο κίν-
δυνος της ζωής της εγκύου είναι πραγματικός, μερίδα  γυναικολόγων και 
μαιευτήρων επισημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται  στις καταστάσεις αυτές 
είναι η απομάκρυνση του εμβρύου από το σώμα της εγκύου και η ιατρική 
φροντίδα και των δύο, δηλαδή η θεραπεία της εγκύου και η συνέχιση της 
ζωής του εμβρύου. Η απομάκρυνση του εμβρύου μπορεί να γίνει είτε με την 
πρόκληση τοκετού είτε με καισαρική τομή, που κατ’ αυτούς θεωρούνται 
λιγότερο τραυματικές από την άμβλωση επεμβάσεις. Βέβαια, όταν το έμβρυο 
είναι πολύ πρόωρο και πολύ χαμηλού βάρους  η βιωσιμότητα του είναι σχεδόν 
μηδενική. Όμως και στην περίπτωση αυτή η απώλεια του εμβρύου συνιστά 
απλά  ιατρική αδυναμία  και αποτυχία διατήρησης της ζωής του και σαφώς δεν 
συνιστά εξόντωση του, όπως συμβαίνει με την άμβλωση.    

Για τη διακοπή της εγκυμοσύνης οι τρόποι της άμβλωσης  είναι διαφορετικοί 
και έχουν απόλυτη σχέση με το χρονικό στάδιο της εγκυμοσύνης. Για τις 
πρώτες 7-8 ημέρες από την σύλληψη και μέχρι την εμφύτευση του εμβρύου 
στην μήτρα η άμβλωση γίνεται με τη χορήγηση ορμονικών παραγώγων (το 
χάπι της  επόμενης ημέρας) ή με την τοποθέτηση μητρικού σπιράλ. Και οι δύο 
αυτές μέθοδοι λανσάρονται ως αντισυλληπτικές, όμως στην ουσία είναι, υπό 
προϋποθέσεις, και εκτρωτικές. Μετά την εμφύτευση του εμβρύου στην μήτρα  
και για τις επόμενες 7-8 εβδομάδες η άμβλωση μπορεί να γίνει φαρμακευτικά 
με τη χορήγηση του σκευάσματος RU486 σε συνδυασμό με προσταγλανδίνες 
ή με χορήγηση μεθοτρεξάτης. Στο πρώτο τρίμηνο της κύησης η άμβλωση 
γίνεται με τη χρήση ισχυρής αναρρόφησης, η οποία σχίζει, διαμελίζει και 
αναρροφά το έμβρυο. Εναλλακτικός τρόπος είναι η διαστολή του τραχήλου 
και η απόξεση. Στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο η άμβλωση διενεργείται με 
διαστολή του τραχήλου της μήτρας και εκκένωση του περιεχομένου της. Σε 
αυτό το στάδιο κύησης υπάρχει επασβέστωση των οστών  και η αφαίρεση του 
εμβρύου απαιτεί τη χρήση εργαλείου δίκην πένσας που συλλαμβάνει τμήματα  
του εμβρύου και τα αποσπά από το σώμα του. Η σπονδυλική στήλη και το 
κρανίο πρέπει να σπάσουν για να απομακρυνθούν. Ο βοηθός συναρμολογεί 
τα εξαχθέντα τμήματα προς επιβεβαίωση της πλήρους αφαίρεσης του 
εμβρύου. Ένα άλλο είδος άμβλωσης είναι η μείωση του αριθμού των ζώντων 
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εμβρύων σε πολύδυμες εγκυμοσύνες. Περιπτώσεις πολύδυμων εγκυμοσυνών 
συνήθως έχουμε σε κυήσεις με ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή καθώς 
και σε περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης και εμβρυομεταφοράς πε- 
ρισσοτέρων των τριών εμβρύων. Ο λόγος της μείωσης είναι η αποφυγή πρό-
ωρου τοκετού και οι σοβαρές επιπλοκές του. Η θανάτωση του εμβρύου στις 
περιπτώσεις αυτές γίνεται με ενδοκαρδιακή ένεση χλωριούχου καλίου που 
προκαλεί παύση της καρδιακής λειτουργίας.

Η άμβλωση είναι ιατρική πράξη και ως τέτοια συνοδεύεται από επιπλο-
κές. Όμως, το ακριβές ποσοστό των  επιπλοκών της είναι δύσκολο να υπο-
λογιστεί  για πολλούς και διαφόρους  λόγους.  Οι περισσότερες αμβλώσεις γί- 
νονται σε ιδιωτικά ιατρικά κέντρα όπου συνήθως δεν καταγράφονται και 
δεν δημοσιοποιούνται οι άμεσες επιπλοκές των αμβλώσεων. Η καταγραφή 
των όψιμων επιπλοκών είναι και αυτή προβληματική γιατί συχνά αρκετές 
γυναίκες αποκρύπτουν την ή τις αμβλώσεις που έχουν κάνει. Στις πρώιμες 
επιπλοκές συγκαταλέγονται η λοίμωξη, η αιμορραγία, η πνευμονική εμβολή, 
η διάτρηση της μήτρας, η σηψαιμία, οι επιπλοκές της νάρκωσης και οι σπάνιες, 
ευτυχώς σήμερα, περιπτώσεις μητρικού θανάτου. Στις όψιμες συνέπειες 
περιλαμβάνονται  η στείρωση, η έκτοπος εγκυμοσύνη (εξωμήτριος κύηση), οι 
αυτόματες αποβολές, και ο πρόδρομος πλακούντας. Ένα σημαντικό ερώτημα 
είναι αν η άμβλωση συνοδεύεται από ψυχολογικές και ψυχιατρικές συνέπειες. 
Οι υπέρμαχοι των αμβλώσεων αρνούνται την ύπαρξη τέτοιων συνεπειών ή 
τουλάχιστον θεωρούν ότι αυτές δεν είναι περισσότερες από αντίστοιχες 
συνέπειες μετά από τοκετό. Η αλήθεια είναι  ότι υπάρχουν τέτοιες συνέπειες, 
όπως δυσκολία στον ύπνο, άγχος, αισθήματα ντροπής και ενοχής, κατάθλιψη  
σκέψεις αυτοκτονίας και απόπειρες αυτοκτονίας. Ακόμη αναφέρονται αυ-
ξημένη χρήση καπνού, αλκοόλ και ουσιών και αυξημένη πιθανότητα και 
άλλων αμβλώσεων. Αυτές συνιστούν το λεγόμενο μετεκτρωτικό σύνδρομο. 
Οι συνέπειες αυτές είναι εντονότερες στα νεαρά κορίτσια και στις έφηβες. 
Προφανώς, οι περισσότερες γυναίκες δεν έχουν πλήρη συναίσθηση του τι 
ακριβώς συμβαίνει με την άμβλωση. Ότι δηλαδή καταστρέφεται ανθρώπινη 
ζωή και μάλιστα η ζωή του δικού τους παιδιού. Σε αυτό συμβάλλει και η  εν 
γένει στάση πολλών γυναικολόγων απέναντι στις αμβλώσεις. Στην αρχή, 
ίσως, υπάρξει και  ένα αίσθημα ανακούφισης γιατί  «απαλλάχθηκαν» από 
την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη τους. Όμως αργότερα, συνειδητοποιώντας την 
πραγματικότητα ασφαλώς και θα  εμφανίσουν κάποιες από τις ψυχολογικές 
και ψυχιατρικές συνέπειες που αναφέρθηκαν  πιο πάνω. Η άμβλωση σε καμία 
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περίπτωση δεν  μπορεί να αποτελεί τη λύση για μία μη επιθυμητή εγκυμοσύνη, 
όποιος και αν είναι ο λόγος. Οι συνέπειες της άμβλωσης θα συνοδεύουν την 
γυναίκα όχι μόνο στον παρόντα κόσμο αλλά και στον μέλλοντα αιώνα, αφού 
κατά τον Άγιο Αναστάσιο τον Σιναΐτη οι ψυχές των εμβρύων δεν θανατώνονται 
και δεν χάνονται.1 Θα ήταν ευχής έργο, αν κάθε γυναίκα πριν την άμβλωση 
έβλεπε το βίντεο ΣΙΩΠΗΛΗ ΚΡΑΥΓΗ. Είμαι βέβαιος ότι οι περισσότερες θα 
άλλαζαν γνώμη.

Η συζήτηση για την άμβλωση φυσικά δεν μπορεί να τελειώσει χωρίς 
κάποια αναφορά σε μία κατάσταση καταστροφής ανθρωπίνων εμβρύων που 
δημιουργούνται στο εργαστήριο. Η καταστροφή τους γίνεται εκτός του γυ-
ναικείου σώματος και άρα δεν εμπίπτουν στη στενή έννοια της άμβλωσης, 
όμως ως καταστροφή ανθρώπινης  εμβρυικής ζωής συμπεριλαμβάνεται  στην 
ευρύτερη έννοια της άμβλωσης. Σημειωτέον ότι η ανθρώπινη φύση αυτών 
των εμβρύων είναι απόλυτα ταυτόσημη εκείνων που συλλαμβάνονται στο 
γυναικείο σώμα. Η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και ιδιαίτερα η 
εξωσωματική γονιμοποίηση, τα τελευταία 20 χρόνια, έχει γίνει καθημερινή 
ιατρική πράξη. Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μία πολυδάπανη μέθοδος 
και με αρκετή ταλαιπωρία για τη γυναίκα  και γι' αυτό  συνήθως γονιμοποιούνται 
στο εργαστήριο περισσότερα ωάρια από αυτά που μεταφέρονται στη γυ- 
ναίκα, με στόχο τη μελλοντική τους χρησιμοποίηση σε περίπτωση αποτυ-
χίας της πρώτης προσπάθειας. Έτσι στην εξωσωματική γονιμοποίηση δημι-
ουργούνται  πλεονάζοντα  ανθρώπινα έμβρυα. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών 
των πλεοναζόντων εμβρύων καταψύχεται και φυλάσσεται σε τράπεζες κατε- 
ψυγμένων εμβρύων για μελλοντική χρήση. Ένα μικρό ποσοστό από τα κα-
τεψυγμένα έμβρυα αποψύχεται και μεταφέρεται στη γυναίκα για μία δεύτερη 
προσπάθεια κυοφορίας.  Κατά την απόψυξη μέρος αυτών καταστρέφεται. Τα 
περισσότερα κατεψυγμένα έμβρυα θα παραμείνουν στην κατάψυξη είτε γιατί 
οι γονείς τους δεν επιθυμούν άλλο παιδί, είτε γιατί χώρισαν, είτε γιατί ο ένας  
από τους γονείς απεβίωσε. Η παραμονή αυτών των εμβρύων δεν μπορεί να 
είναι απεριόριστη και η νομοθεσία επιτρέπει μετά από ένα εύλογο χρονικό  
διάστημα, εφόσον παραμείνουν αδιάθετα, την καταστροφή τους. Ένα άλλο 

1 «Καὶ γὰρ καὶ ἐκ τῶν ἐμβρύων ἤ ἐκτρωμάτων αἱ ψυχαὶ οὐ θανατοῦνται οὐδὲ ἀπόλλυνται, 
ἀλλὰ σὺν ἡμῖν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἀναστάσει ἐπισυνάγονται τῇ ἀρρήτῳ ἐνεργείᾳ καὶ παντο-
δυνάμῳ τοῦ Θεοῦ». Άναστασίου τοῦ Σιναΐτου.  Ἐρωτήσεις καὶ ἀποκρίσεις. Ἐρώτηση 91. PG 
89, 725.
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μικρό μέρος από τα πλεονάζοντα έμβρυα δωρίζεται από τους γονείς για 
εκτέλεση πειραμάτων, τα οποία επιτρέπει η νομοθεσία μας μέχρι την 14η  ημέρα  
της ζωής τους. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία απαιτείται η έγγραφη 
συναίνεση και των δύο γονέων για την δωρεά των εμβρύων τους και επιπλέον 
η αποδοχή από τους γονείς ότι μετά την 14η ημέρα τα δωρηθέντα έμβρυα 
τους θα καταστραφούν, καθιστώντας έτσι τους γονείς συνυπεύθυνους για 
την καταστροφή των εμβρύων τους. Τέλος, μία άλλη καταστροφή εμβρύων 
συμβαίνει κατά τον προ-εμφυτευτικό έλεγχο. Πριν από την μεταφορά των 
εμβρύων στη γυναίκα γίνεται ένας γενετικός έλεγχος των εμβρύων και όσα 
από αυτά θεωρηθούν μη φυσιολογικά ή παρουσιάζουν γενετικές ανωμαλίες 
απορρίπτονται και δεν εμφυτεύονται. Επομένως για τον υπολογισμό των 
εμβρύων που καταστρέφονται με την άμβλωση πρέπει να συνυπολογιστούν 
και αυτά που καταστρέφονται στο πλαίσιο της διαδικασίας  της εξωσωματικής 
γονιμοποίησης, ο αριθμός των οποίων συνεχώς αυξάνεται λόγω της συνεχούς 
αύξησης των ζευγαριών που καταφεύγουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η άμβλωση, ανεξάρτητα από το κίνητρο της, και ανεξάρτητα από τη 
χρονική στιγμή πραγματοποίησης της, συνιστά πράξη βαρβαρότητας γιατί 
καταστρέφει ανθρώπινη ζωή, έμψυχη ανθρώπινη ύπαρξη, και μάλιστα αθώα 
και ανυπεράσπιστη. Η νομιμοποίηση των αμβλώσεων σε καμία περίπτωση 
δεν συνιστά πράξη κοινωνικής προόδου αλλά πράξη ηθικής και νομικής 
οπισθοδρόμησης και για την ιατρική συνιστά  πράξη απόλυτης παρέκκλισης 
από το ιπποκρατικό  ιδεώδες της προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε όλα τα 
στάδια της. 

Στόχος της ιατρικής ουδέποτε υπήρξε η καταστροφή ανθρώπινης ζωής. 
Δυστυχώς, καθώς περνούν τα χρόνια, με λύπη, παρατηρεί κανείς την, ολονέν 
και μεγαλύτερη, εμπλοκή της ιατρικής στην «νόμιμη» αφαίρεση ανθρώπινης 
ζωής, είτε ως άμβλωση  είτε ως ευθανασία. Το δυστύχημα για την ιατρική είναι 
ότι σήμερα αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντας δημιουργίας 
μίας κουλτούρας θανάτου, μίας επικίνδυνης και καταστροφικής ιδεολογίας, 
στην οποίαν έχουν εγκλωβιστεί, οι ούτω καλούμενες «πολιτισμένες» δυτικές 
κοινωνίες.
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΘΩΜΑΣ  ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ο γνωστός και από άλλα έργα του Ευάγγελος Στ. Πονηρός, θεολό-
γος συγγραφέας και λόγιος, συντονιστής των θεολόγων καθηγητών 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνέγραψε το περισπούδαστο 
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αυτό έργο. Το βιβλίο αυτό αποτελούμενο από 377 σελίδες, των εκδόσεων 
“Bookstars-Free Publishing” προστίθεται στην ελληνική και χριστιανική Βι-
βλιογραφία παραθέτοντας πλούσιο πηγαίο υλικό για το πρόβλημα των σχέ-
σεων Ορθοδοξίας και Ελληνικού Πολιτισμού, θέμα που απασχόλησε τους 
σκεπτόμενους ανθρώπους κάθε εποχής. Η απομάκρυνση των νεότερων κοι-
νωνιών από τον Χριστιανισμό και η κατά τους δυο τελευταίους αιώνες με-
ταξύ χριστιανών όλων των ομολογιών παρατηρηθείσα τάση εκκοσμίκευσης 
συνιστούν τα κύρια κίνητρα του ενδιαφέροντος και της σύγχρονης εποχής. 
Η παρουσία της Ορθοδοξίας ειδικά στον ελληνικό και γενικά στον σύγχρονο 
κόσμο, ως φορέα πολιτισμού, παραμένει επίκαιρη. Έχει πολιτισμική παράδοση 
αιώνων, αποτελεί όχι το σύνορο αλλά τη γέφυρα των πολιτισμών. Δεν απο-
τελεί άγονο παρελθόν αλλά μία δημιουργική και σύγχρονη απάντηση στις 
προκλήσεις μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. «Ο λόγος περί του Λόγου και 
το μυστήριο της κοινωνίας μαζί Του ενεδύθησαν την πολιτισμική σάρκα του 
κόσμου» (Αρχιεπ. Αλβανίας Αναστάσιος).

Η ύλη του βιβλίου χωρίζεται σε δυο μέρη: Στο πρώτο μέρος, το οποίο επι-
γράφεται  ιστορική ανάλυση (σσ. 17-187), αναλύονται με χρονολογική σειρά 
τα βασικά στοιχεία από κάθε ιστορική περίοδο των είκοσι αιώνων του ελλη-
νορθόδοξου πολιτισμού (Αγία Γραφή, Περίοδος ρωμαϊκών διωγμών, Πρώιμη 
βυζαντινή περίοδος Δ΄-Ε΄αιώνες, Κυρίως βυζαντινή περίοδος ΣΤ΄-ΙΕ΄αιώνες, 
Περίοδος τουρκοκρατίας ΙΕ΄-ΙΘ΄αιώνες, Περίοδος απελευθερωτικών αγώνων 
ΙΘ΄-Κ΄αιώνες). Στο δεύτερο μέρος, το οποίο επιγράφεται ανάπτυξη επιμέρους 
θεμάτων (σσ. 189-334), περιλαμβάνει οκτώ μελέτες για ορισμένα εξειδικευμέ-
να θέματα ελληνορθόδοξου πολιτισμού, ομοιογενούς, αλλά ποικίλης θεματι-
κής αφού κάθε εργασία γράφτηκε για ιδιαίτερο έντυπο χώρο (1. Χριστιανι-
σμός, φιλοσοφία, και αλήθεια, 2. Η πολιτική φιλοσοφία του Αδαμαντίου Κο-
ραή, 3. Διονύσιος Σολωμός, ο χριστιανός ποιητής, 4. Ταφή και αποτέφρωση 
νεκρών, 5. Τα χριστιανικά έθιμα, απαύγασμα της πιστής ψυχής του λαού μας, 
6. Περί «χωρισμού της Εκκλησίας από την Πολιτεία», 7. Ο Αριστοτέλης Βα-
λαωρίτης και η εθνική μας αξιοπρέπεια, 8. Τα παθήματα της δουλείας μαθήμα-
τα διαφυλάξεως της ελευθερίας μας). 

Το βιβλίο, προϊόν εμβριθούς και συστηματικής μελέτης του συγγραφέα, 
δεν εξαντλεί τις πηγές της τεράστιας περιόδου την οποία πραγματεύεται, δίνει 
στους αναγνώστες με συνοπτική παρουσίαση βασικά στοιχεία και δείχνει την 
αδυνατότητα της ύπαρξης αντιχριστιανικής παραφιλολογίας με φιλελληνικό 
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προσωπείο. Επίσης, καταδεικνύει με αδιάσειστα στοιχεία από το πηγαίο υλικό 
και από συγγράμματα ειδικών μελετητών και επιστημόνων ότι ο ελληνικός 
πολιτισμός διαφυλάχθηκε και καλλιεργήθηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία, 
και ότι Ορθοδοξία και Ελληνισμός συνιστούν δυο αχώριστα μεταξύ τους λει-
τουργικά μεγέθη στη διαχρονική ιστορία των ιδεών και του πολιτισμού. 

Ειδικότερα καταδεικνύονται οι εξής βασικές πτυχές του θέματος:

1.	 Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής της γίνεται συνειδητός 
φορέας της ελληνικής παράδοσης και του ελληνικού πολιτισμού. Η χρι-
στιανική διδασκαλία επικεντρώνεται στη νέα εν Χριστώ ζωή, αξονικές 
αρχές και μόνιμες αξίες της οποίας είναι η αγάπη προς τον πλησίον, η κοι-
νωνική δικαιοσύνη, η ελευθερία, η ισότητα, η ειρήνη, η προστασία των 
κοινωνικά αδύναμων ανθρώπων, του δούλου, της χήρας, του ορφανού, 
του ξένου, η καταδίκη κάθε εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άν-
θρωπο και η προστασία των δικαιωμάτων.

2.	 Βασικό μέλημα της Εκκλησίας στη διαχρονική της πορεία αποτελεί η διά-
σωση της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς. Χριστιανοί μοναχοί αντέγρα-
ψαν τα αρχαία ελληνικά κείμενα, ώστε να μη καταστραφούν και να δια-
τηρηθούν μέχρι σήμερα. Βιβλιοθήκες Ιερών Μονών στο Άγιο Όρος κ.ά. 
διαθέτουν ενδιαφέρουσες συλλογές αρχαίων ελληνικών χειρογράφων. 
Επίσης, υπήρξαν βιβλιογραφικά εργαστήρια και κέντρα αντιγραφής χει-
ρογράφων βιβλίων.

3.	 Συστηματική υπήρξε στο Βυζάντιο η μελέτη και η διδασκαλία των αρχαί-
ων Ελλήνων συγγραφέων. Οι Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας διαφύλα-
ξαν την αρχαία πολιτιστική κληρονομιά, αφενός αντιγράφοντας και φυ-
λάσσοντας στα μοναστήρια τα αρχαία ελληνικά πεζά και ποιητικά κείμε-
να, αφετέρου σχολιάζοντας και διδάσκοντάς τα. Το Βυζάντιο διέσωσε από 
τον αφανισμό τα ελληνικά γράμματα, την ελληνική φιλοσοφία και την 
επιστήμη, για να παραδώσει στη συνέχεια την ανεκτίμητη αυτή κληρονο-
μιά στις μεταγενέστερες γενιές. Θεμελιώδεις όροι της χριστιανικής Θεο-
λογίας, όπως «φύσις», «πρόσωπον», «υπόστασις», «ουσία», «εκκλησία», 
«λειτουργία», οφείλονται στην αρχαία ελληνική διανόηση και πολιτιστική 
παράδοση, φιλοσοφική και πολιτειακή. Είναι ενδεικτικό το απόσπασμα: 
«Όμως η προσέγγιση του ελληνικού πολιτισμού από τους Πατέρες της 
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Εκκλησίας και τους ορθοδόξους κληρικούς και μοναχούς δεν περιορίσθη-
κε στην εποικοδομητική χρήση αρχαίας ελληνικής ορολογίας και αρχαί-
ων ελληνικών φιλοσοφικών ιδεών, στη διδασκαλία της φιλοσοφίας, στην 
αντιγραφή χειρογράφων βιβλίων, ώστε να μη καταστραφούν, στη χρήση 
των αρχαίων ελληνικών έργων στη γενική παιδεία. Η καλλιέργεια των 
ελληνικών γραμμάτων μέσω της αναλύσεως και του σχολιασμού των αρ-
χαίων ελληνικών έργων υπήρξε έργο κληρικών και λαϊκών, γι΄αυτό και η 
ακμή των ελληνικών γραμμάτων συνεχίζεται σε όλη τη βυζαντινή χιλιε-
τία. Η δε Κωνσταντινούπολη υπήρξε πνευματικό κέντρο όχι μόνον για 
του υπηκόους της, αλλά διέδιδε τον ελληνικό πολιτισμό και στη δυτική 
Ευρώπη» (σ. 67).

4.	 Η χριστιανική πίστη δεν υπήρξε ανασταλτικός παράγοντας, αλλά ενθάρ-
ρυνε την πρόοδο της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών, τρο-
φοδότησε την ανάπτυξη της λογοτεχνίας και προσέλαβε και ανακαίνισε 
όλες τις αξίες της ζωής. Επιφανείς βυζαντινοί λόγιοι, όχι μόνον λαϊκοί, 
αλλά και μοναχοί και επίσκοποι διακρίθηκαν στις διάφορες επιστήμες.

5.	 Η προσφορά της Εκκλησίας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας δεν πε-
ριορίζεται στην καλλιέργεια της επιστήμης και των τεχνών, ούτε μόνον 
στη διατήρηση των πολιτιστικών θησαυρών. Ανυπολόγιστη είναι και η 
αξία του κοινωνικού και φιλανθρωπικού της έργου. Πολλά μοναστήρια 
υπήρξαν μεγάλες μονάδες παραγωγής και αποτέλεσαν βάσεις ανεφοδια-
σμού των υπόδουλων Ελλήνων. 

6.	 «Η γλώσσα σε όλη τη διαχρονική της πορεία και χρήση αποταμιεύει τον 
πολιτισμό του Έθνους και τον μεταδίδει στις επερχόμενες γενεές, εξασφα-
λίζοντας έτσι τη συνέχειά του. Ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες, που έχου-
με μια από τις μακρότερες και πιο διακεκριμένες παρουσίες μέσα στην 
ιστορία, η γλώσσα μας, η οποία δια των αγίων Πατέρων μας αγιάσθηκε 
και αξιοποιήθηκε στο έπακρο, συνιστά τον βασικότερο φορέα της ελλη-
νορθόδοξης πολιτιστικής και πνευματικής μας παραδόσεως» (π. Γεώργι-
ος Μεταλληνός). Ο νεότερος Ελληνισμός οφείλει πολλά στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία, αλλά κυρίως στη διάσωση της ελληνικής ταυτότητας και της 
ελληνικής γλώσσας. «Η γλώσσα και η εθνικότητα των Ελλήνων κρατή-
θηκαν χάρη στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη, επειδή η πίστη ήταν το κι-
νούν αίτιον της ζωής και του αγώνος των υποδούλων Ελλήνων» (σ. 187), 
και «Η ελληνική γλώσσα διατηρήθηκε, λοιπόν, ως ομιλούμενη γλώσσα, 
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ως ζωντανή γλώσσα από τους ορθοδόξους χριστιανούς...Αν κατά τη διάρ-
κεια της τουρκοκρατίας είχαν εξισλαμισθεί και εκτουρκισθεί όλοι οι Έλ-
ληνες ορθόδοξοι χριστιανοί, σήμερα η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός 
πολιτισμός θα αποτελούσαν απλώς αντικείμενα μελέτης και διδασκαλίας 
σε κάποια πανεπιστημιακά τμήματα κλασσικών ή μεσαιωνικών σπουδών» 
(σ. 330). Η Ορθόδοξη Εκκλησία χάρη στη χρήση της ελληνικής γλώσσας 
στη Θεία Λειτουργία και στη χρήση των λειτουργικών της βιβλίων, Οκτω-
ήχου και Ψαλτηρίου, ως διδακτικών βιβλίων, κατάφερε να διατηρήσει την 
εθνική ταυτότητα του ελληνικού λαού καθόλη τη διάρκεια της τουρκο-
κρατίας. Το απόσπασμα είναι αποκαλυπτικό: «Η δε διάσωση της ελληνικής 
εθνικής συνειδήσεως οφείλεται αποκλειστικώς μόνον στους ορθοδόξους 
χριστιανούς πιστούς. Είτε λοιπόν κληρικοί, είτε λαϊκοί, είτε συγγραφείς 
και λόγιοι, είτε εγγράμματοι, είτε απλοϊκοί, είτε δάσκαλοι, είτε μαθητές, 
είτε χωρικοί, είτε αστοί, είτε ορεσίβιοι, είτε νησιώτες και ναυτικοί, είτε 
κλεφταρματολοί, είτε μάρτυρες, είτε ομολογητές, οι χριστιανοί διέσωσαν 
την ελληνική εθνική συνείδηση κατά τη φρικτή περίοδο της τουρκοκρατίας 
αλλά και κατά την περίοδο των αγώνων της μεγάλης ελληνικής επαναστά-
σεως του 1821 και των επαναστάσεων οι οποίες ακολούθησαν» (σ. 329).

7.	 Ο χριστιανικός χαρακτήρας του ελληνικού πολιτισμού καταδεικνύεται με 
έκδηλο τρόπο μέσα στα έργα των μεγάλων Ελλήνων ποιητών, πεζογρά-
φων και φιλοσόφων της νεότερης εποχής. Η πίστη στον Χριστό διαμόρ-
φωσε την ποίηση του Διονυσίου Σολωμού, «μέσα στα ποιήματα, αλλά και 
στα πεζά του παρελαύνουν οι Δεσποτικές εορτές, η Γέννηση, τα Πάθη και 
η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ο εορτασμός τους από 
την Ορθόδοξο Εκκλησία, οι Θεομητορικές εορτές, οι Άγιοι και οι Προφή-
τες της πίστεώς μας, οι αγώνες τους, και οι θυσίες τους, καθώς και οι χρι-
στιανικές αρετές, με προεξάρχουσα τη βασιλίδα των αρετών, την αγάπη» 
(σ. 240).

8.	 Η Ορθοδοξία αποτελεί ταυτότητα του ελληνικού λαού. Αυτό εκφράζεται 
και στην ελληνική παιδεία. Η ελληνική παιδεία στηρίχτηκε σε δυο παι-
δευτικούς άξονες, στον ελληνικό ορθολογισμό και στην Ορθοδοξία. Οι 
Έλληνες κατέχουν θησαυρό ανέκλειπτο και αδαπάνητο: την πολιτισμική 
πατερική παράδοση, η οποία έδωσε λύση σε αδιέξοδα του ανθρώπου και 
περιλαμβάνει κείμενα-μνημεία πολιτισμού. Με την έκδοση πατερικών 
ασκητικών και νηπτικών έργων και με τη μελέτη και έκδοση κειμένων της 
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ελληνικής γραμματείας, με το αδιάκοπο κατηχητικό και  κηρυκτικό έργο 
η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτέλεσε και αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα 
για την ελληνική παιδεία. Τη χρησιμότητα της ορθόδοξης χριστιανικής 
παιδείας καταδεικνύει το ακώλυτον, το αναγκαίον και υποχρεωτικόν της.

Η πιστότητα του συγγραφέα στην εκκλησιαστική πατερική παράδοση, 
η άρτια ενημέρωσή του στη θύραθεν κλασική και στη σύγχρονη ελληνική 
γραμματεία, η μεθοδικότητα στην εργασία του και η σαφήνεια στη διατύπωσή 
του καθιστούν το βιβλίο προσιτό όχι μόνο στον θεολόγο, αλλά στον κάθε εκ-
παιδευτικό και για οποιονδήποτε αναγνώστη-μελετητή. Παρέχει πολύτιμο και 
χρήσιμο, βοηθητικό και επιμορφωτικό υλικό. 

Ο στόχος του βιβλίου επιτυγχάνεται, διότι με επιστημονική ευσυνειδησία 
και άνεση: α) παραθέτει πηγαίο υλικό με αδιάψευστες ιστορικές αποδείξεις, 
και β) ανασκευάζει εσφαλμένες κρίσεις και φαινομενικά αληθείς θεωρίες ανα-
φερόμενες στη δυναμική σύμπλευση Ορθοδοξίας και Ελληνικού Πολιτισμού. 
Ενισχύει την επιστημονική θέση ότι η Ορθοδοξία επέδρασε στον Ελληνισμό 
στη διαμόρφωση και διατήρηση της ταυτότητας και φυσιογνωμίας του απέ-
ναντι στις εσωτερικές και εξωτερικές αλλοτριώσεις. Επίσης, συνέβαλε και 
επηρέασε δυναμικά στην κοινωνική, πολιτιστική και πνευματική του καλλιέρ-
γεια και ανάπτυξη. Γενικά, η αλληλοπεριχώρηση Χριστιανισμού-Ελληνισμού, 
η αμοιβαία λήψη και δόση στοιχείων, οφέλησαν και τους δυο.
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ΜΝΗΜΗ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΡΡΟΓΙΑΤΙΣΣΗΣ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
a

 ΣΤΑΥΡΟΥ Σ. ΦΩΤΙΟΥ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ,

ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

 

Ο μακαριστός Ηγούμενος Χρυσορρογιατίσσης Διονύσιος (Παπαχρι-
στοφόρου) γεννήθηκε στις Κέδαρες της επαρχίας Πάφου το 1938. Το 
1952 προσελήφθη ως δόκιμος στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, χειροτο-

νήθηκε δε Διάκονος το 1956. Έλαβε μέρος στον αγώνα της ΕΟΚΑ, κατά τον 
οποίο συνελήφθη και βασανίσθηκε. 
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Σπούδασε Θεολογία στην Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης (1961-1965) και 
Συντήρηση Εικόνων, Χειρογράφων και Παλαιών Εντύπων Κειμένων και Βι-
βλιοθηκονομία στη Ρώμη (1967-1971).

Το 1971 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος και προχειρίσθηκε σε Αρχιμανδρίτη. 
Στη συνέχεια, ανέλαβε τη Διεύθυνση του Κέντρου Συντήρησης Εικόνων και 
Χειρογράφων που ιδρύθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου στην Ιερά 
Μονή Αγίου Σπυρίδωνα στην Τρεμετουσιά. Μετά τα τραγικά γεγονότα του 
1974 φιλοξενήθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου. Εκεί ίδρυσε Εργαστή-
ρι Συντήρησης Εικόνων, το οποίο, μεταξύ άλλων, συντήρησε τις εικόνες που 
στεγάζονται στο Βυζαντινό Μουσείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχιεπί-
σκοπος Μακάριος Γ´». Δίδαξε Ιστορία και Παθολογία του Βιβλίου στην Παι-
δαγωγική Ακαδημία Κύπρου. Διετέλεσε Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας Κύπρου, Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Πάφου και εκπροσώπησε την Εκκλησία Κύπρου σε διάφορες 
αποστολές στο εξωτερικό.

Το 1978 εξελέγη Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Χρυσορρογιατίσσης. Πα-
ραιτήθηκε για λόγους υγείας το 2019. Εκοιμήθη στις 25 Απριλίου 2020, σε 
ηλικία 82 ετών και ετάφη στο κοιμητήριο της Μονής. 

Επί σαράντα τόσα χρόνια ο π. Διονύσιος υπηρέτησε τη Μονή της μετα-
νοίας του, συντηρώντας την και προετοιμάζοντάς την για τη συνέχιση της 
πνευματικής και ιστορικής της μαρτυρίας. Γνώριζε ότι για την ορθόδοξη πίστη 
λατρεία, πολιτισμός και κοινωνία συνυπάρχουν αρμονικά. Έτσι, εσπερινοί και 
λειτουργίες τελούνταν στο Καθολικό της Μονής, ενώ στο παρεκλήσι του Αγί-
ου Παναρέτου λάμβαναν χώρα τα απόδειπνα. Τη βίωση της φιλοθεΐας και της 
φιλανθρωπίας, που ο πιστός βιώνει στη λατρεία, μετέφραζε σε πράξεις οικο-
δομής και συμπαράστασης σε όσους επιζητούσαν την παραμυθία της Μονής. 
Συνάμα, το έργο του στη συντήρηση εικόνων, στην ανακαίνισή τους, συμβά-
διζε με την ανακαίνιση των ψυχών των ανθρώπων. 

Ένα από τα επιτεύγματά του υπήρξε το Εικονοσκευοφυλάκιο της Μονής, 
όπου η ομορφιά συμπορεύεται με το αληθές και το αγαθό. Περαιτέρω, η ίδρυ-
ση του Κέντρου Εικονολογίας, η έκδοση του περιοδικού «Εικονοστάσιον», ο 
εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης, η δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου, καθώς 
και η διεξαγωγή σχετικών συνεδρίων στη Μονή, συνεισέφεραν στην ανάδει-
ξη της θεολογίας, της ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας και της οικολογί-
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ας της ορθόδοξης εικονογραφίας. Επιπλέον, η πινακοθήκη που δημιούργησε 
προσέφερε μια θέαση του πολιτισμού του τόπου και πιστοποιούσε τη διασύν-
δεση Εκκλησίας και τέχνης. 

Με την ίδια ευαισθησία ο π. Διονύσιος συνέβαλε στην αρμονική σχέση 
ανθρώπου και περιβάλλοντος. Η δημιουργία δρυοδάσους κοντά στη Μονή, η 
μέριμνα για τη συντήρηση της πανίδας και της χλωρίδας της περιοχής, ήταν 
ακόμη μια έκφραση της χριστιανικής πίστης, σύμφωνα με την οποία η φύση 
είναι ο ευρύτερος οίκος του ανθρώπου μέσα όπου φιλοξενείται η ζωή.

Στη ζωή και τα έργα του ο π. Διονύσιος είχε ως στήριγμα την αγάπη, τη 
φιλία και την εκτίμηση πολλών. Μεταξύ αυτών πρωτεύουσα θέση κατείχαν ο 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β´, ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, 
ο Επίσκοπος Χύτρων Λεόντιος και ο τέως Χωρεπίσκοπος Αρσινόης και νυν 
Μητροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος. Διάφορα έργα στη Μονή έγιναν με δαπάνες 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. Πα-
ρόμοια αγάπη, φιλία και εκτίμηση υπήρξε μεταξύ του π. Διονυσίου και των 
Διευθυντών του Ιδρύματος «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» Καθηγητών Βάσου Κα-
ραγιώργη και Χαράλαμπου Μπακιρτζή. Σημαντικά, επίσης, έργα στη Μονή 
έγιναν με δαπάνη του ανωτέρω μνημονευθέντος ιδρύματος.

Περαιτέρω, ο βαθύς σεβασμός προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, που έτρεφε ο π. Διονύσιος, είχε την 
αντίστοιχη εκτίμηση του Πατριάρχη και άλλων Ιεραρχών της Μεγάλης Εκ-
κλησίας. Με ιδιαίτερη συγκίνηση εις τας δυσμάς του βίου του επισκέφθηκε 
το Σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας και προσκύνησε και πάλι σε ναούς στους 
οποίους είχε λειτουργηθεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στη Χαλκίτιδα 
Θεολογική Σχολή.

Η παρουσία του π. Διονυσίου στην Ιερά Μονή Χρυσορρογιατίσσης δικαι-
ώθηκε με την εγκατάσταση σε αυτή νέας αδελφότητας υπό την ηγουμενία του 
Αρχιμ. Παγκρατίου. Ο π. Διονύσιος γεύθηκε τη στοργή και τη φροντίδα των 
νέων αδελφών του μέχρι τη μέρα της κοίμησής του.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, πρεσβείαις της Χρυσορρογιάτισσας Μητέρας 
Του και πάντων των αγίων, ας αναπαύει τον Ηγούμενο Χρυσορρογιατίσσης 
Διονύσιο εν σκηναίς δικαίων. Αιωνία του η μνήμη.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 
ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ.
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ;
a  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΣ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

Ο μήνας Μάιος είναι στενά συνδεδεμένος με  μνήμες Βυζαντίου και 
Κωνσταντινουπόλεως. Στις 11 του μηνός γιορτάζουμε την ίδρυση της 
Κωνσταντίνου Πόλεως το 330 από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Στις 21 

του ιδίου μηνός γιορτάζει ο ιδρυτής Άγιος και η μητέρα του, η Αγία Ελένη. Στις 
29 τιμούμε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τους πεσόντες κατά την Άλωση 
της Πόλης, της Βασιλεύουσας, το 1453.

Τι σημαίνει για εμάς σήμερα το Βυζάντιο; Μερικοί το θεωρούν σαν κάτι 
μακρινό, κι όμως είναι πολύ κοντά μας. Είναι μέσα στη ζωή μας, στον πολιτι-
σμό μας, στην ταυτότητά μας, στις συνήθειές μας. Ας θυμηθούμε ορισμένες 
ενδιαφέρουσες πτυχές.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί τη βυζαντινή παράδοση, η οποία «μέ-
νουσα ἐν ἑαυτῇ τὰ πάντα καινίζει». Η Θεία Λειτουργία, η υμνογραφία, η 
βυζαντινή μουσική, η βυζαντινή αγιογραφία, ο βυζαντινός ρυθμός των ναών, 
αυτά και πολλά άλλα καθιστούν το Βυζάντιο ένα πολύ ουσιαστικό μέρος της 
ζωής μας.

Ολόκληρες πόλεις και μοναστικές κοινότητες αποτελούν σήμερα βυζα-
ντινά μουσεία που θυμίζουν την τέχνη, την παράδοση, τις πεποιθήσεις και τον 
συνδυασμό χριστιανικής μας πίστης και ελληνικού πολιτισμού που επέτυχε 
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η 1100 ετών Αυτοκρατορία. Ο Άθως, το Σινά, η Θεσσαλονίκη, η Καστοριά, 
το Διδυμότειχο, η Άρτα και η Βυζαντινή Κύπρος αποδεικνύουν του λόγου το 
ασφαλές. Πηγαίνεις στο Άγιον Όρος και ακούς να μνημονεύονται καθημερι-
νά ο Νικηφόρος Φωκάς, ο Αλέξιος Κομνηνός και άλλοι κτίτορες των  ιερών 
Μονών.

Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης- Κωνσταντινουπόλεως είχε το κρατικό 
όνομα Ρωμανία. Ο όρος Βυζαντινή Αυτοκρατορία καθιερώθηκε τον 16ο αιώ-
να από τον Γερμανό ιστορικό Ιερώνυμο Βολφ. Εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης οι 
Αυτοκράτορες έδιναν τίτλους και επαίνους «διὰ τοὺς κόπους οὕς ἐμόχθησας 
ὑπέρ Ρωμανίας». Ρωμαίοι ήσαν οι υπήκοοι, αλλά δεν έπαυαν να έχουν και επί 
μέρους εθνικές ταυτότητες ( Έλληνες, Αρμένιοι, Σέρβοι, κ.ά). Από τη Ρωμανία 
και τους Ρωμαίους υπηκόους της προέρχεται ο όρος Ρωμηός (ή Ρωμιός) που 
χαρακτηρίζει από το 1453 μέχρι και σήμερα τη σύνθεση Ορθοδοξίας και Ελ-
ληνισμού. Γι’ αυτό και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Μέσης Ανατολής αποκα-
λούνται Ρουμ Ορτοντόξ και αναζητούν τις ρίζες τους στο Βυζάντιο.

Μέχρι το 1946 το βυζαντινό Δίκαιο ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής 
των Ελλήνων. Οι Εθνικές Συνελεύσεις της Ελληνικής Επαναστάσεως αποφά-
σισαν να επαναφέρουν ως Αστικό Δίκαιο τους «Νόμους τῶν Χριστιανῶν ἡμῶν 
Αὐτοκρατόρων», δηλαδή των Βυζαντινών και συγκεκριμένα την κωδικοποίη-
ση που έκανε τον 14ο αιώνα ο Θεσσαλονικεύς Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος. 
Εφαρμόσθηκε στη νεώτερη Ελλάδα μέχρι το 1946, όταν εισήχθη ο Αστικός 
Κώδικας.

Στο βιβλίο της «Πόσο ελληνικό είναι το Βυζάντιο- Πόσο Βυζαντινοί είναι 
οι Νεοέλληνες» η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ αναφέρεται στην επίδραση του 
Βυζαντίου στη λογοτεχνία και την τέχνη των Νεοελλήνων. Ο στρατηγός Μα-
κρυγιάννης ζητά από τον Π. Ζωγράφο να απεικονίσει, μαζί με τις μάχες του 
1821, και την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Ο Σεφέρης, ο Καραγάτσης, ο 
Μαρκοράς, ο Ίων Δραγούμης, αλλά και ο Γάλλος διανοούμενος Αντρέ Μαλρώ 
αντλούν έμπνευση από τη βυζαντινή ιστορία. Προσθέτω, επίσης, τον Δωδε-
κάλογο του Γύφτου και τη Φλογέρα του Βασιλιά, τα δύο επικά ποιήματα 
του Κωστή Παλαμά, καθώς και το ιστορικό διήγημα της Πηνελόπης Δέλτα  
 «Τον Καιρό του Βουλγαροκτόνου». Επίσης το μεταφρασμένο στα ελληνικά 
μυθιστόρημα του Ουμπέρτο Έκο για τον Μπαουντολίνο, τον Ιταλό Σταυρο-
φόρο του 1204, ο οποίος γοητεύθηκε από την κλασική ελληνική παιδεία του 
Βυζαντινού Νικήτα Χωνιάτη κ.ά.
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Θρύλοι, παροιμίες και συνηθισμένες εκφράσεις έχουν ενταχθεί στη συλ-
λογική μνήμη και στο λεξιλόγιό μας χωρίς ίσως να συνειδητοποιούμε τη βυζα-
ντινή προέλευσή τους. Οι γιαγιάδες μιλούν στα εγγόνια για τον μαρμαρωμένο 
Βασιλιά, ο Έλληνας θεωρεί αποφράδα ημέρα την Τρίτη και αποφεύγει να ξε-
κινά εργασίες ή να υπογράφει συμβόλαια, διότι Τρίτη ήταν η ημέρα της Αλώ-
σεως. Οι φράσεις «έφαγε τον περίδρομο», «έμεινε στα κρύα του λουτρού» και 
πολλές άλλες έρχονται κατ’ ευθείαν από τους Βυζαντινούς προγόνους μας. Το 
φλουρί Κωνσταντινάτο, είτε το φοράμε στο λαιμό είτε το χρησιμοποιούμε ως 
έκφραση, αναφέρεται στο βυζαντινό νόμισμα με την παράσταση του Αγίου 
Κωνσταντίνου.

Ο αείμνηστος Βασίλειος Τατάκης παρατήρησε ότι το Βυζάντιο είναι επί-
καιρο, διότι είναι το πρώτο πραγματικά ευρωπαϊκό κράτος. Με βάση τους ορι-
σμούς του Πωλ Βαλερύ, του Τόμας Έλιοτ και πολλών άλλων, τα τρία θεμέλια 
του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι: Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, το Ρωμα-
ϊκό (ή βυζαντινορωμαϊκό) Δίκαιο και η Χριστιανική Διδασκαλία. Για πρώτη 
φορά τα τρία αυτά στοιχεία μαζί απαντώνται στο Βυζάντιο/ Ρωμανία, όπου το 
θεμέλιο της παιδείας ήσαν τα Ομηρικά έπη και όπου το Ρωμαϊκό Δίκαιο εκχρι-
στιανίσθηκε και κωδικοποιήθηκε.

Η κληρονομιά των Θεσσαλονικέων Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Φω-
τιστών των Σλάβων, είναι εμφανής στο αλφάβητο εκατοντάδων εκατομμυ-
ρίων Ρώσων, Ουκρανών, Σέρβων, Βουλγάρων και άλλων. Ο Κωνσταντίνος - 
Κύριλλος, φιλόσοφος και ιεραπόστολος του 9ου αιώνος μ.Χ., έδωσε το όνομά 
του στο βυζαντινό αλφάβητο που χρησιμοποιούν σήμερα - με κάποιες τροπο-
ποιήσεις και προσθήκες - οι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης.

Ο δικέφαλος αετός ήταν το έμβλημα των βυζαντινών αυτοκρατόρων 
μετά την ανάκτηση της Βασιλεύουσας το 1261 και τη νίκη των Ελλήνων της 
Νίκαιας επί των Σταυροφόρων. Σήμερα τον βλέπουμε στο Οικουμενικό Πατρι-
αρχείο, αλλά και στους Ορθοδόξους Ναούς της Ελλάδος και της Κύπρου, είτε 
ως σημαία είτε ως διακοσμητικό σύμβολο. Τον βρίσκουμε επίσης στις σημαίες 
και στα εθνικά σύμβολα των Σέρβων, των Μαυροβουνίων, των Αλβανών και 
άλλων λαών που επηρεάσθηκαν από τον βυζαντινό πολιτισμό. Πρόκειται για 
τον αετό, ο οποίος κοιτά και προς την Ανατολή και προς τη Δύση.

Τώρα που ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε τα 200 έτη από την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821, είναι χρήσιμο να θυμόμαστε ότι οι αγωνιστές είχαν 
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την Κωνσταντινούπολη και τη βυζαντινή ιδέα στην καρδιά τους. Η Μεγάλη 
Ιδέα, δηλαδή η ελπίδα για απελευθέρωση της Πόλης, κράτησε όρθιο το Γένος 
επί 400 χρόνια. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μιλώντας στον Άγγλο Ναύαρχο 
Χάμιλτον δηλώνει ότι συνεχίζει τους αγώνες του Αυτοκράτορα που δεν συν-
θηκολόγησε (δηλ του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου). Και οι Επτανήσιοι όταν 
συντάσσουν το Σύνταγμα της Πολιτείας των Ιονίων Νήσων, το ονομάζουν 
«Βυζαντινόν».

Ας μην περιφρονούμε το Βυζάντιο. Ας ξαναμελετήσουμε τον «ἔνδοξο βυ-
ζαντινισμό μας», όπως θα έλεγε και ο Καβάφης. 



«Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ»
«Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΨΥΧΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΥΚ ΕΑΛΩ,
 ΟΥΚ ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ, 
ΟΥΚ ΕΑΛΩ ΤΟ ΦΩΣ» 

 a  
 ΜΑΡΙΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  Γ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ,

ΔΡ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

547 ολόκληρα χρόνια πέρασαν, αφότου η Κωνσταντινούπολη, η Βασι-
λεύουσα, που διέγραψε μια φωτεινή πορεία 1123 ετών και 18 ημερών, έπεσε.

29  Μαΐου 1453, «Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ»

 Το είπαν προφητείες και το πίστεψαν λαοί που έκλαψαν, σαν άκουσαν το 
«Πάρθεν, πάρθεν ἡ Πόλις, πάρθεν».

Το ψιθύρισαν οι ταπεινωμένες γενιές του σκλαβωμένου έθνους, που 
θρήνησαν στα ερείπια: «τῆς οὕτω ἐλεεινῶς ἐφθαρμένης, καὶ πρῴην καλλίστης 
τῶν ἐν τῇ γῆ πόλεων, τῆς μιᾶς καὶ κοινῆς πατρίδος τῷ ἑλληνικῷ γένει», ὅπως 
γράφει ὁ Πατριάρχης Γεννάδιος «ἐπὶ τῇ ἁλώσει τῆς Πόλεως».

Λιτά τα λόγια αυτά συμπληρώνουν και εξηγούν τα τελευταία λόγια του 
δύστηνου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου: «Ἡ Πόλις ἁλίσκεται… 
οὐκ ἔστι τις τῶν Χριστιανῶν τοῦ λαβεῖν τὴν κεφαλὴν μου ἀπ’ ἐμοῦ;» Λόγια 
του πρώτου νεομάρτυρα του έθνους, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει η 
σπουδαία ιστορικός κ. Arweiller-Γλύκατζη, που περιμένει ακόμα μαρμαρωμέ-
νος, ν’ αναστηθεί από την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό.   
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 Στον δεύτερο Λικινικό πόλεμο του 322-323, όταν ο Λικίνιος χρησιμο-
ποίησε το Βυζάντιο για βάση όλης της εκστρατείας του εναντίον του Κωνστα-
ντίνου, έπαθε πανωλεθρία, έχασε το στόλο του στο Ελλήσποντο και τελικά ο 
στρατός του νικήθηκε στη Χρυσούπολη. Μετά την παράδοσή του (μετά την 
ήττα του θα έλεγα), δεν υπήρχε λόγος να αντισταθεί περισσότερο. Ο μεγάλος 
του αντίπαλος όμως, ο Κωνσταντίνος, είχε διαγνώσει τη στρατηγική του θέση. 
Νους στρατιωτικός και διορατικός καθώς ήταν διείδε ότι το Βυζάντιο είχε 
απεριόριστες δυνατότητες. Μόλις λοιπόν τελείωσε ο πόλεμος, έφερε αμέσως 
τοπογράφους και αρχιτέκτονες και το χτίσιμο άρχισε.1

 Το Βυζάντιο ή Βυζαντίς – NOVA ROMA - χτίστηκε σε παράλια ελλη-
νόφωνα, εκεί όπου, σύμφωνα με τα Γεωγραφικά του Στράβωνα ιδρύθηκε το 
658/7 π.Χ. από  Μεγαρείς  αποίκους, με επικεφαλής τον  Βύζαντα, από τον 
οποίο και πήρε το όνομά της.   Ο Κωνσταντίνος για να δώσει έμφαση στον 
ελληνισμό του, φρόντισε η νέα πρωτεύουσα του κράτους του να αποτελέσει 
το κέντρο Γραμμάτων, Τεχνών και Πολιτισμού. Της έχτισε βιβλιοθήκες, που 
τις γέμισε με ελληνικά χειρόγραφα. Ακόμα περισσότερο την κόσμησε με 
Μουσεία που είχαν καλλιτεχνικούς θησαυρούς απ’ όλα τα μέρη της ελληνικής 
Ανατολής. Και στις 11 Μαΐου του 330, σε ειδική τελετή έγιναν τα εγκαίνια της 
μεγάλης πόλης, της «Νέας Ρώμης», την οποίαν αφιέρωσε στην Αγία Τριάδα 
και στη Μητέρα του Θεού.2

Αξίζει να αναφέρουμε την αφιέρωση της Πόλης την ώρα των εγκαινίων 
της, όπως ανέγραψεν ο Μέγας Κωνσταντίνος στην ιδρυτική στήλη της Πόλης 
αυτής «Σοὶ Χριστέ, κόσμου Βασιλεῦ καὶ Δέσποτα, σοὶ προτίθεμαι τήνδε τὴν  
πόλιν καὶ σκῆπτρα τῆσδε καὶ φυλάττε ταύτην, σῷζε  δὲ καὶ  ἐκ πάσης βλάβης».

Από τις 11 Μαΐου του 330, ότε έγιναν τα εγκαίνια της Πόλης ως τις 29 
Μαΐου του 1453, οριοθετούνται τα χρόνια της μεγαλοσύνης του Μεσαιωνικού 
Ελληνισμού.  Το  Βυζάντιο στη συνείδηση των ιστορικών, της Ιστορίας και του 
Ελληνισμού είναι ταυτισμένο με την Κωνσταντινούπολη.

«Μέσα στην κατακερματισμένη δυτική μεσαιωνική Ευρώπη, η Πόλη, η 
Νέα Ρώμη, παρέμεινε πάνω από 1000 χρόνια η μοναδική, η νόμιμη κληρο-
νόμος της Ρωμαϊκής παγκοσμιότητας. Αντιπροσωπεύοντας το ιδεώδες της 

1 Βλ. ΣΤΗΒΕΝ ΡΑΝΣΙΜΑΝ, Βυζαντινός Πολιτισμός, μετάφραση Δέσποινας Δετζώρτζη. 
Αθήνα 1969. σ. 13-15.
2 ΣΤΗΒΕΝ ΡΑΝΣΙΜΑΝ, ό.π. σ. 31-33
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πολιτικής και πνευματικής συνοχής υλοποιεί την οικουμενική υπόσταση της 
αυτοκρατορίας».3

Ο Γάλλος Φιλέλληνας και λογοτέχνης Σατωβριάνδος, που γνώρισε την 
Πόλη, σημείωσε με θαυμασμό. «Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να πει κανείς 
ότι η Κωνσταντινούπολις είναι η πιο όμορφη πινελιά του σύμπαντος».

Αξίζει να αναφερθούμε στην Πόλη και στις καλλονές της για να συνειδη-
τοποιήσουμε τί σήμαινε και τί σημαίνει η  Άλωσή της.

Ο κομψότατος εγκωμιαστής της, Μανουήλ Χρυσολωράς, σε πανηγυρικό 
του, ανάμεσα στα άλλα αναφέρει: «Αν και τίποτε άλλο δεν θα είχαμε να πούμε, 
όμως θα θαυμάζαμε τη θέση της ανάμεσα στις δύο ηπείρους, την Ευρώπη 
δηλαδή και την Ασία, αλλά και η ένωση των δύο θαλασσών, της βορείας και 
της μεσημβρινής, είναι θαυμαστή, ώστε από τη μια μεριά δια των ηπείρων, και 
από την άλλη δια των θαλασσών, ή καλύτερα και δια των δύο, να συνδέει σαν 
με ένα κοινόν σύνδεσμον, και πάλι να αποκλείει μεταξύ τους - σαν να στέκεται 
πάνω σε πύλες - την οικουμένην και τα έθνη που φέρει επάνω της. Και τούτο - 
ότι εξουσιάζει δύο ηπείρους και δύο θάλασσες - δεν είναι μόνον χρήσιμον και 
ωραίον, αλλά δικαίως δεν θα ενόμιζεν κανείς ότι είναι και βασιλικόν».4 Κι ο 
σπουδαιότερος εγκωμιαστής της, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως,, έγραψε: «Η νεώτερη Ρώμη, δηλαδή το Βυζάντιον, 
υπερέχει των άλλων πόλεων, όσον ο έναστρος ουρανός από την γην».

«ὁπλοτέρα Ῥώμη ἡ προφέρουσα πολήων 
ὁσσάτιον γαίης οὐρανὸς ἀστερόεις».5

Αλλά, ας παρακολουθήσουμε τη γραφίδα του Σκιαθίτη καλλιτέχνη του 
λόγου, του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, να μας παρουσιάζει το εξαίσιον θέαμα:

«Την είδον τόσες φορές. Την είδον από της γης, την είδον από θαλάσσης. 
Και την εκαμάρωσα, ως καμαρώνουν οι νυμφαγωγοί την νύμφην εις τας 
νήσους. Και είναι όντως Νύμφη η Πόλις, Νύμφη της Ανατολής, νύμφη του 
Γένους. Νύμφη του κύματος και των αφρών, και νύμφη των κήπων και των 
λειμώνων. Επάνω εις τους αφρούς και επάνω εις τα άνθη. Εκεί όπου, όπισθεν 
πλατάνων και κυπαρίσσων, εις τα χλοερά εκείνα τσαΐρια, ανελίσσεται όλη των 

3 ΕΛΕΝΗ ARWEILLER – ΓΛΥΚΑΤΖΗ, ό.π. σ. 454
4 Βλ. Περιοδικόν «Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ», τεύχος 359. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος 1998, σ. 196
5 ό.π.
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ανθέων της η ποικιλία, από του ναρκίσσου και υακίνθου, μέχρι του γιασεμιού 
και των ρόδων, εκεί όπου ο δινήεις Βόσπορος σχηματίζει τη παιγνιώδη 
εκείνη αναφορά του, όταν το ρεύμα του Ευξείνου το ολόδροσον έρχεται να 
φιλήσει του Γένους την νύμφην και βασίλισσαν…Την είδον από θαλάσσης την 
είδον από ξηράς… από θαλάσσης αναπαυομένην υπό τας αμφιλαφείς σκιάς 
αιωνόβιων πλατάνων, με υψηλούς μαύρους δορυφόρους κύκλω, την υψιτενή 
παράταξιν των σιωπηλών και ακινήτων κυπαρίσσων.

Και από ξηράς αναδυομένην εκ των κυμάτων, την ώραν την γλυκείαν της 
αυγής, με ένα βαθύχρουν τεφρόν πέπλον σκεπασμένην, τον οποίον σιγά-σιγά 
επανεγείρει η Ανατολή με τας ροδίνους αβράς χείρας της, ίνα αναφανή εις 
τον κόσμον το υπερφυές θέαμα ναών και παλατίων… αναμμένην θαρρείς, εν 
θεατρική φωταγωγία εορτής, εις τα υαλώματα και τους χρυσούς ορόφους, 
επί των οποίων προσήναψε πυρσούς χαράς ο ήλιος. Και πλέουν τότε μέσα 
εις το πέλαγος φωτός, εξαισίως πανηγυρικού, συνοικισμοί απέραντοι, λόφοι 
κεκαλυμμένοι με κατοικίας, και ακταί με παλάτια βασιλικά και μέγαρα 
αρχόντων. Πέλαγος οικιών και κύματα παλατίων και ναών και τζαμιών».

Και προσθέτει ο Μωραϊτίδης: «Αφορμή της κτίσεως υπήρξεν έν όνειρον. 
Μία οπτασία. Και έν όνειρον και μίαν οπτασίαν εκληροδότησε, κτισθείσα εις 
το Γένος. Άγγελοι την εζωγράφησαν και άγγελοι εχάραξαν το σχέδιόν της, το 
οποίον έκτοτε υπάρχει χαραγμένον με χρυσάς γραμμάς εις τα φυλλοκάρδια 
του «Γένους».6

«Όλες οι Πολιτείες θα χαθούν, μα όσο υπάρχουν άνθρωποι η Κωνσταντι-
νούπολη θα μείνει αθάνατη», έγραφε τον 16ο αιώνα ο Γάλλος φυσιοδίφης 
Pierre Giles, όταν αντίκρισε τη Βασιλεύουσα7.

Το άρθρο μας αυτό αξίζει να αποτελέσει ένα μήνυμα συγκερασμού της 
Ορθόδοξης Χριστιανικής πνευματικότητας και του Ελληνικού πνεύματος που 
και τα δύο βασίζονται στο φως και στην αγάπη της ομορφιάς και της ελπίδας.

Μήνυμα ομορφιάς και κάλλους, όπως το εξέφρασεν μια Αγιά Σοφιά, ένα 
ιερόν Παλάτιον, ένα Πανδιδακτήριον, ένας Ιππόδρομος, μία μονή της Χώρας, 
ένας Χρυσόστομος, ένας Φώτιος, ένας Ιουστινιανός, μία Θεοδώρα,  ένας 
Βασίλειος, ένας  Κωνσταντίνος Παλαιολόγος,.

6 ό.π.  σ. 196-197  
7 Κωνσταντινούπολη η Βασιλεύουσα. Ημερολόγιο 1997. εκδόσεις Μίλητος. Αθήνα 1997. 
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Μήνυμα ανθρωπιάς και πνεύματος, που στηρίχθηκε στην απέραντη αγά-
πη για τον άνθρωπο και τη δύναμη των επιτευγμάτων και του πολιτισμού 
που δημιούργησε. Η παρουσία του Ξενώνα δίπλα στην Αγία Σοφία και των 
εκκλησιαστικών Νοσοκομείων, Πτωχοκομείων και γενικά των φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων, μπορούν να καταδείξουν το μέτρο της αγάπης που διέθεταν οι 
Βυζαντινοί για τον άνθρωπο, πλάι στα τόσα σπουδαστήρια της ανθρώπινης 
σοφίας και γνώσης, που κοσμούσαν την Πόλη.

Η διαρκής αγωνία στα χίλια και πλέον χρόνια ζωής της Βασιλεύουσας, 
ήταν να βρίσκονται στο πηδάλιο της Εκκλησίας και της Πολιτείας οι άριστοι, 
κάτω από το βλέμμα του φωτοδότη Χριστού. Κι αυτός ο αγώνας για την 
εξεύρεση των αρίστων δημιούργησε το θαύμα της κραταιάς των Ρωμαίων 
Βασιλείας.8 

Ο Όρος «Βασιλεύουσα» δεν χαρακτήριζε μόνο την Κωνσταντινούπολη ως 
«ἕδρα τῆς Βασιλείας τῶν Ρωμαίων», αλλά την μόνη που βασίλευε κι απ’ την 
οποία εκπορευόταν η τάξη, η δικαιοσύνη, η φιλανθρωπία. Η «Βασιλεύουσα» 
υπήρξε η έδρα της φιλανθρωπίας, με τη βαθύτερη σημασία του όρου: Αγάπη 
για τον Άνθρωπο. 

Αλλά όταν ακούμε για Κωνσταντινούπολη ο νους πάει στο αιώνιο σύμβολό 
της, την Αγιά Σόφιά, «το μέγα μοναστήρι, με τα τετρακόσια σήμαντρα και τις 
εξήντα δυο καμπάνες». Δεν υπάρχει Έλληνας ή αλλοεθνής που να έκρυψε τη 
συγκίνηση και το σεβασμό του στο άκουσμα των δύο λέξεων: Αγιά Σοφιά. 
Ένας περιηγητής του 12ου αιώνα γράφει: «Δεν υπάρχει άλλη πολιτεία στη Γη 
που να μπορεί να συγκριθεί με την Κωνσταντινούπολη. Εδώ βλέπει κανείς 
τον περίφημο ναό της Αγίας Σοφίας... Ο αριθμός των ναών είναι ίσος με τον 
αριθμό των ημερών του χρόνου. Οι θησαυροί, όμως, της Αγίας Σοφίας είναι 
αναρίθμητοι... Κι έτσι έχει γίνει σπουδαίος ναός, που δεν υπάρχει όμοιος του 
στον κόσμο».9

 Όμως ο Μάιος, ο ωραιότερος, ίσως, μήνας του έτους, φέρνει στη σκέψη 
μνήμες οδυνηρές, αφού είναι ο μήνας της Άλωσης της «Βασιλίδος των 
Πόλεων». Ο μήνας κατά τον οποίο ο Μωάμεθ ο Β' εξεπόρθησε βίαια την 
Βασιλεύουσα, το προπύργιο του Χριστιανισμού, του Ελληνισμού την μεγάλη 
κοιτίδα του πολιτισμού, την Κωνσταντινούπολη.

8 ό.π.
9 Κ. Σιμόπουλος. ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα. τ.Α'. Αθήνα 1984. α 2251
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 Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος ήλθε στον κόσμο σε καιρό που το 
Βυζάντιο ψυχορραγούσε. Γιος του Μανουήλ Παλαιολόγου και της Ελένης 
ήταν ο αγαπημένος του λαού μέσα στα τέσσερα αδέλφια του, γιατί ήταν 
στολισμένος με αρετές υψηλές. Καλόγνωμος και μετρημένος στη ζωή, 
ανδρείος, με ταπείνωση, πράος με θεοσέβεια, πονόψυχος, γλυκομίλητος.

Στολισμένος με σεμνότητα και υπομονή πολλή. Γι αυτό σύσσωμος ο λαός 
τον διάλεξε, όταν πέθανε ο Ιωάννης Παλαιολόγος, ως τον νέο του αυτοκράτορα.  
Δεν θέλησε να γίνει η στέψη του στην Αγιά Σόφιά, με πανηγυρισμούς και 
τυμπανοκρουσίες, γιατί οι καιροί ήταν δύσκολοι και το βασίλειο είχε φτω-
χύνει. Στέφθηκε στον Άγιο Δημήτρη, στον Μυστρά και σαν έφθασε στην αγα-
πημένη του Πόλη, ύπνο δεν έδωκε στα μάτια του, στα τέσσερα χρόνια που 
βασίλεψε10…

«Όταν {ο Μωάμεθ} τα κανόνισε όλα καλά, κατά την κρίση του, έστειλε 
μήνυμα στον Βασιλιά λέγοντας: να ξέρεις ότι η προετοιμασία του πολέμου 
έχει ήδη τελειώσει και είναι καιρός να κάνουμε τώρα αυτό που σχεδιάσαμε από 
καιρό, το δε αποτέλεσμα το αφήνομε στον Θεό. Τι λέγεις; Θέλεις να αφήσεις 
την πόλη και να πας όπου θέλεις με τους άρχοντές σου και τα υπάρχοντά τους, 
αφήνοντας τον λαό αζημίωτο και από μας και από σένα, ή να αντισταθείς και 
να χάσεις και τη ζωή σου και τα υπάρχοντά σου, κι εσύ και οι δικοί σου και ο 
λαός να αιχμαλωτιστούν από τους Τούρκους και να σκορπιστούν σ’ όλη τη γη;

Ο Βασιλιάς με τη Σύγκλητο, κατά τον ιστορικό της Αλώσεως, Δούκα, 
του απάντησε: «...τὸ δὲ τὴν πόλιν σοὶ δοῦναι οὔτ’ ἐμόν ἐστι οὔτ’ ἄλλου 
τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως 
ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν»… 

Ο ιστορικός Α. Α. Βασίλιεφ αναφέρει ότι ο Πατριάρχης, το πλήθος των 
ιερέων, ο Αυτοκράτορας και οι ευγενείς παρακολούθησαν την τελευταία Θεία 
Λειτουργία μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας. Ο Αυτοκράτορας και η Ακολουθία 
του μετέλαβαν των Αχράντων Μυστηρίων και αποχαιρέτησαν τον Πατριάρχη. 
Η ιερή Ακολουθία, στην πραγματικότητα, ήταν μία επιθανάτια Λειτουργία.  
Από  τις πιο τραγικές και συγκλονιστικές της ιστορίας.

Στη συνέχεια, ακολουθούν ώρες γεμάτες ηρωισμούς και μεγαλεία! Ο 
Κωνσταντίνος αποκρούει επί τέσσερις ώρες μεγάλες εφόδους των Τούρκων. 

10 Βλ.  Νικ. Τωμαδάκης, ο.π.. όπου Κριτόβουλος ο Ιμβριος. σ. 130
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Μάχεται τον υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αγώνα με σθένος και αυταπάρνηση 
μη φειδόμενος της εαυτού ζωής. Και  όταν είδε  τους εχθρούς να εισβάλουν στα 
τείχη και να τον περικυκλώνουν από παντού, όρμησε ηρωικά στο πυκνότερο 
στίφος των αντιπάλων, αγωνιζόμενος ως ο έσχατος των στρατιωτών11 και το 
«αἷμα ἔρρεε ποταμηδὸν ἐκ τῶν ποδῶν καὶ τῶν χειρῶν», γράφει ο Φραντζής.

Κατά τον ιστορικό Δούκα, να πώς πεθαίνει ο Κωνσταντίνος, πραγματο-
ποιώντας όσα διεμήνυσε εις τον Μωάμεθ: «ὁ βασιλεὺς οὖν ἀπαγορεύσας 
ἑαυτόν, ἱστάμενος βαστάζων σπάθην καὶ ἀσπίδα, εἶπε λόγον λύπης ἄξιον  
-«οὐκ ἔστι τις τῶν Χριστιανῶν τοῦ λαβεῖν τὴν κεφαλήν μου ἀπ' ἐμοῦ;»∙ ἦν 
γὰρ μονώτατος ἀπολειφθείς. Τότε εἷς τῶν Τούρκων δοὺς αὐτῷ κατὰ πρόσωπον 
καὶ πλήξας, καὶ αὐτὸς τῷ Τούρκῳ ἑτέραν ἐχαρίσατο· τῶν ὄπισθεν δ' ἕτερος 
καιρίαν δοὺς πληγήν, ἔπεσε κατὰ γῆς· οὐ γὰρ ἤδεισαν ὅτι ὁ βασιλεύς ἐστιν, 
ἀλλ’ ὡς κοινὸν στρατιώτην τοῦτον θανατώσαντες ἀφῆκαν».

Ο Κωνσταντίνος έπεσε ηρωικώς μαχόμενος, όπως και η Πόλη. Αγω-
νίστηκε μέχρις εσχάτων και  «τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν, ὡς καλὸς ποιμήν, ὑπὲρ 
τῶν προβάτων αὐτοῦ».   

 «Η Κερκόπορτα» εκείνη τη στιγμή, ένας κόκκος άμμου, έκρινε την ιστορία 
του κόσμου». Στις 29 Μαΐου 1453 ένας πολιτισμός σαρώθηκε αμετάκλητα. 
Είχε βγάλει χώρες ολόκληρες από τη βαρβαρότητα και είχε δώσει σ’ άλλες την 
εκλέπτυνση των ηθών.12

Κατά τον ιστορικό Γουστάβο Σλουμβέρζε «… ὁ θάνατος τοῦ Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου ὑπῆρξε θάνατος ἥρωος, ἀγωνιζομένου καὶ πίπτοντος ἐν τῇ ἡγεσίᾳ 
τῶν πιστῶν αὐτοῦ. Ἡ δὲ πατριωτικὴ θλῖψις τοῦ ἐπαγωγοῦ τούτου Ἡγεμόνος 
θὰ ἠδύνατο να ἀποσπάσῃ τὰ δάκρυα καὶ τοῦ μάλιστα ἀδιαφόρου… πάντες δὲ 
ἐγκωμιάζουσιν τὴν μεγάθυμον αὐτοῦ ἀνδρείαν, καὶ μαρτυρεῖται ὅτι ὅτε εἶδε 
τοὺς Ἀγαρηνοὺς εἰσορμῶντας νικηφόρους διὰ τοῦ ῥήγματος,  ἐκραύγασε διὰ 
φωνῇς εὐήχου « Ἡ πόλις ἐκυριεύθη κι ἐγὼ ζῶ ἀκόμη;». Πάραυτα δὲ ὥρμησε εἰς 
τὸ κρατερώτατο σημεῖον τῆς μάχης καὶ ἐφονεύθη…».13

Ο ιστορικός της Αλώσεως, Μιχαήλ Κριτόβουλος ο Ίμβριος, μας έδωσε 

11 Κ. Παπαρρηγόπουλος ,  «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους». Βιβλίο ΙΓ΄, σελ. 454-455
12 Στήβεν Ράνσιμαν, Βυζαντινός Πολιτισμός. ό.π., σ. 337
13 Γουστάβου Σλουμβέρζε, Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος καὶ ἡ πολιορκία καὶ ἡ ἅλωσις τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως, 357-358
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τη σκηνή της εισόδου του Σουλτάνου Μωάμεθ Β' του Πορθητή στην Πόλη, 
μετά την κατάληψη και καταστροφή της: «Ὁ δὲ βασιλεύς, γράφει, μετὰ ταῦτα 
εἰσελθὼν εἰς τὴν πόλιν, κατεθεᾶτο τὸ μέγεθος καὶ τὴν θέσιν αὐτῆς, τήν τε 
λαμπρότητα καὶ καλλονήν, τό τε πλῆθος καὶ μέγεθος καὶ κάλλος τῶν τε ναῶν 
καὶ τῶν δημοσίων οἰκοδομημάτων, τῶν τε ἰδιωτικῶν οἰκιῶν καὶ κοινῶν καὶ 
τῶν ἐν δυνάμει ὄντων...

Ἑώρα δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων καὶ τὴν ἐρήμωσιν τῶν οἰκιῶν 
καὶ τὴν παντελῆ φθορὰν αὐτῆς καὶ τὸν ὄλεθρον καὶ οἶκτος αὐτὸν εὐθὺς εἰσήει 
καὶ μετάμελος οὐ μικρὸς τῆς ἀπωλείας τε καὶ διαρπαγῆς, καὶ δάκρυον ἀφῆκε 
τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ μέγα στενάξας τε καὶ περιπαθές, ‘οἵαν, ἔφη, πόλιν εἰς 
διαρπαγὴν καὶ ἐρήμωσιν ἐκδεδώκαμεν;’  οὕτως ἔπαθε τὴν ψυχήν». 

Η Πόλη και στην έσχατη ταπείνωσή της είχε ομορφιά, που έκανε τους 
νικητές να λυπούνται και να μεταμελούνται, γιατί ταπείνωσαν μια πολιτεία 
«καλλονή», γνωστή σ’ Ανατολή και Δύση.

Στη συνείδησή μας φθάνει ο ιστορικός απόηχος του θρήνου, του αυτόπτη 
ιστορικού της Αλώσεως, Δούκα:

«Ὦ πόλις, πόλις, πόλις πόλεων πασῶν κεφαλή!  Ὦ πόλις, πόλις, κέντρον 
τῶν τεσσάρων τοῦ κόσμου μερῶν! Ὦ πόλις, πόλις, Χριστιανῶν καύχημα καὶ 
βαρβάρων ἀφανισμός! Ὦ πόλις, πόλις ἄλλη παράδεισος ἔχουσα ἔνδον φυτὰ 
παντοῖα βρίθοντα καρποὺς πνευματικοὺς! Ποῦ σου τὸ κάλλος, παράδεισε; 
Ποῦ τὰ τῶν ἀποστόλων  τοῦ Κυρίου μου σώματα; Ποῦ τὰ τῶν ὁσίων  λείψανα; 
Ποῦ τὰ τῶν μαρτύρων; Ὦ θεῖα καὶ ἱερὰ τεμένη, ὦ κάλλος Ἐκκλησιῶν, ὦ 
διδασκαλίαι πνευματοφόρων ἀνθρώπων… Ποῦ σου τὸ κάλλος, παράδεισε;  
Ποῦ σου ἡ χαρίτων τοῦ πνεύματος εὐεργετικὴ ῥῶσις ψυχῆς τε καὶ σώματος;...».   

Κι' ο άλλος αυτόπτης μάρτυς της Αλώσεως, ο ιστορικός Γεώργιος Φραντζής 
που είδε από κοντά τις φρικιαστικές στιγμές, γράφει: «Τὶς διηγήσεται τοὺς τότε 
κλαυθμοὺς καὶ θρήνους;  Εἰ καὶ ἐκ ξύλου ἄνθρωπος ἢ καὶ ἐκ πέτρας ἦν, οὐκ 
ἠδύνατο μὴ θρηνῆσαι». «Ὦ φρῖξον ἥλιε! Ὦ, στέναξον γῆ!  Ἑάλω ἡ Πόλις...!»

Όμως, ας μη μείνουμε μόνο στο θρήνο για την Άλωση. Κανείς άλλωστε 
πραγματικός Έλληνας δεν πίστεψε ποτέ ότι χάθηκε η Πόλη. Μπορεί η Παναγιά 
νάχει «ψηφιδωτό στα μάτια τον καημό της Ρωμιοσύνης»,14 όμως ζούμε με τη 

14 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΦΕΡΗ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Γ΄ Ή ΚΥΠΡΟΝ ΟΥ (οὗ) 
Μ’ ΕΘΕΣΠΙΣΕΝ», ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΙΛΑ 
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γλυκειά προσμονή της υποσχέσεως του Αγγέλου, που αντήχησε στους θόλους 
της Αγια-Σοφιάς την ώρα της Αλώσεως: «Σώπασε Κυρά Δέσποινα και μην 
πολυδακρύζεις ! Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικιά μας θάναι...»

Και το δισκοπότηρο «τὸ ἀχτινοδεμένο» από το οποίο μετάλαβαν ο αυτο- 
κράτορας και οι στρατιώτες του στην τελευταία λειτουργία στην Αγιά Σόφιά 
δεν χάθηκε. Έτσι με την «Θεία Κοινωνιά» είναι κρυμμένο στην πιο κρινόσπαρτη 
γωνιά του Παραδείσου. Και ο λαός καρτερεί τον μαρμαρωμένο βασιλιά να 
ξυπνήσει, να ζωντανέψει, να ξαναπάρουμε την Πόλη και την Αγιά Σοφιά, όπως 
μουσικά το τονίζει σε στίχους, ο Γ. Βιζυηνός:

«Καιρούς καιρούς σηκώνει το κεφάλι
στον ύπνο το βαθύ του

και βλέπει αν ήρθεν η στιγμή
πόχ’ ο Θεός ορίσει

και βλέπ’ αν ήρθ’ ο άγγελος
για να του φέρει πάλι

το κοφτερό σπαθί του»
«Και όταν θάρθει, τί χαρά στη γη, στην οικουμένη

η Πόλη κι η Αγιά Σόφιά δική μας θέ να γένη».

Η Πόλη εξακολουθεί να ζει μέσα μας. Την ζωντανεύει η λατρεία της 
Εκκλησίας μας που διαιωνίζει το Τυπικό του Βυζαντίου. Και η κάθε Θεία 
Λειτουργία η οποία μυσταγωγικά μάς ανάγει στην ιερή και εξαγιασμένη 
προσωπικότητα του μεγάλου Πατρός της Εκκλησίας μας,  του Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου. Την προβάλλει σ' όλο τον κόσμο το μαρτυρικό Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Την ενσαρκώνει η  βυζαντινή σημαία με το δικέφαλο, που σαν 
κυματίζει στον αγέρα σκορπά ρίγη εθνικοθρησκευτικής συγκίνησης στις 
ευαίσθητες ψυχές μας, γιατί διαλαλεί τα μεγαλεία της ιστορίας μας και μας 
καλεί σε συνεχή εγρήγορση. 

Η Βασιλεύουσα ζει! Ζει το πνεύμα της σ' όλη την Οικουμένη. Χιλιάδες 
επιστήμονες, βυζαντινολόγοι και ιστορικοί σ’ όλο τον πλανήτη μελετούν τον 
πολιτισμό της, τα πνευματικά της δημιουργήματα. Ζει με τα λογοτεχνικά και 
υμνογραφικά της κείμενα, με τα ψηφιδωτά, τις τοιχογραφίες, τον κοσμητικό 
της πλούτο. Αναρίθμητα τα βυζαντινολογικά συνέδρια σ’ Ανατολή και Δύση, 
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σε Βορρά και Νότο. Από τον Βόρειο Πόλο, από τη Φινλανδία, όπου οι Μονές 
Βάλαμο και Λίντουλα αποτελούν κέντρα Βυζαντινών ερευνών, μέχρι τη 
Βενετία, που είναι κατά γενική ομολογία «ένα άλλο Βυζάντιο» Κι η καρδιά 
της Χίου μας, με τη Νέα Μονή, χτυπά Βυζαντινά.

Και η Κύπρος μας… η Κύπρος μας και αν είναι Βυζαντινή. Γιατί, κατά τον 
αείμνηστο Διονύσιο Ζακυθηνό, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία συνεχίζει την ιστο- 
ρική της πορεία στην Κύπρο, όπου ο Αρχιεπίσκοπος ενδύεται πορφυρούν 
αυτοκρατορικό μανδύα στις Θείες Λειτουργίες και κρατάει αυτοκρατορικό 
σκήπτρο. Είναι ο μόνος επίσημος στον κόσμο που υπογράφει με κιννάβαριν 
(ἐρυθράν μελάνι). Προνόμια που του παραχωρήθηκαν από τον αυτοκράτορα 
Ζήνωνα το 477 μ. Χ, με θεϊκή παρέμβαση.

Η Βυζαντινή περίοδος στην Κύπρο υπήρξε μια πολύκαρπη πνευματική 
περίοδος της  Εκκλησίας της Κύπρου σ’ όλους τους τομείς∙ στα Γράμματα,  στις 
Τέχνες και ιδιαίτερα στην αγιογραφία και την αρχιτεκτονική. Το κάλλος και 
την αρχαιολογική αξία των Μνημείων μας μπορεί ο κάθε ερευνητής να βιώσει 
μέσα από τις υπέροχες σελίδες του τόμου: «ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» του  Ακαδημαϊκού Γεωργίου Σωτηρίου. 

Πάρα πολύ εύστοχα γράφει ο αοίδιμος Βυζαντινολόγος Νικόλαος Τωμα-
δάκης:

«Ὡς πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὁ πληθυσμὸς {τῆς Κύπρου} ὑπῆρξε 
τόσον ἀδιάλλακτος ὅσον ὁπουδήποτε ἀλλοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνατολῆς».15 

Απόδειξη της ιστορικής αυτής αλήθειας είναι η ανέγερση και η διακό-
σμηση πολλών βυζαντινών ναών στην περιοχή του Τροόδους, μακράν από 
τα κέντρα επιρροής των Λατίνων. Και σεμνυνόμεθα διότι  η Κύπρος είναι ο 
μοναδικός χώρος στον κόσμο, όπου η UNESCO αξιολόγησε και κατάταξε 
10 Βυζαντινά εκκλησάκια, που βρίσκονται στην οροσειρά του Τροόδους, 
στα «ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  
με το σκεπτικό ότι:

«ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΙ».

Εφ’ όσον, λοιπόν,  μέσα μας κυλά αίμα ελληνικό και εφ’ όσο προσκυνούμε 

15 Βλ. Νικολάου Β, Τωμαδάκη, «Σύλλαβος Βυζαντινών Μελετών και Κειμένων», σ. 70, εν 
Αθήναις, 1961.



355«Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ»

τον Σταυρόν του Κυρίου, το σύμβολο του πάθους αλλά και της Αναστάσεως  
« οὐκ... ἐπιλησόμεθα»16.

Είθε να μπορέσουμε να αναμετρήσουμε κάποτε τη δόξα και τον 
λαμπροφόρο πολιτισμό του Βυζαντίου όχι με μνήμες τραγωδίας∙ αλλά  με τη 
βιωματική χαρά να ξαναζήσουμε τα  μεγαλεία της Φυλής μας, σαν τότε που 
η «Παρθένα κράταγε απά στην άβυσσο την Πόλη» και όπως, όταν το μεγάλο 
πουλί της ελληνικής ψυχής «τον γκρεμό, χωρίς να γκρεμιστεί μπορούσε να 
διαβαίνει».

Κάποιοι χαρισματικοί γέροντες των καιρών μας, είπαν ότι η Πόλη θα 
μας δοθεί και πάλι. Ο λόγος τους, ας γλυκαίνει τις ψυχές μας, μέχρις ότου 
σημάνουν ξανά τα τετρακόσια σήμαντρα και οι εξήντα δυο καμπάνες.

 Μέχρι τότε, ας φροντίσουμε, ώστε να καίει λαμπρότερα μέσα μας το 
φως της πίστης και της ελπίδας, ότι πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας 
θάναι... 

16 Νικολάου Β.  Τωμαδάκης, ό.π., σ. 11



ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ 
ΣΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ

a
ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΛΚΙΔΗ,

ΔΡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1.Εισαγωγή  

Κρυπτοχριστιανούς στον Εύξεινο Πόντο συναντάμε από το 1650, εξαιτίας 
του φανατισμού ορισμένων τοπικών ηγετών («Ντερεμπέηδων»), την περίοδο 
που η Οθωμανική Αυτοκρατορία χωρίζεται σε «Ντερεμπεηλίκια», δηλαδή σε 
τιμάρια ή θέματα (περιφέρειες). Οι επικεφαλής αυτών των περιοχών, σε πολ-
λές  περιπτώσεις έδειξαν μεγάλο φανατισμό, ο οποίος  εκφράστηκε με καταπί-
εση των Χριστιανών και εξαναγκασμό τους να εξισλαμιστούν. 

Οι πρώτοι εξισλαμισμοί ελληνικών πληθυσμών του Πόντου σημειώνονται 
στην περιοχή του Όφεως, ακολουθούν οι περιοχές των Σουρμένων, Αργυρού-
πολης, Τόνιας και άλλες.  Μετά την άλωση της Τραπεζούντας υποχρεώθηκαν 
σε εξισλαμισμό οι επιφανείς οικογένειες και πλήθος νέων. 

Όπως μας πληροφορεί ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος και μετέπειτα Αρ-
χιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος, οι εξισλαμισμοί στον Πόντο πραγματοποι-
ήθηκαν την περίοδο 1648- 1687 αναφέροντας  τα εξής: «Ένεκα των από των 
Τερε-βέηδων πιέσεων τούτων και των δεινών... διωγμών οι από του ποταμού 
Ακάμψιος (Τσορόχ) μέχρι Τραπεζούντος συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί, οι κα-
τοικούντες τας περιφερείας Ριζαίου, Όφεως, Σουρμένων και Γημωράς εξισλαμί-
σθηκαν αθρόως. Οι χριστιανοί της περιφέρειας Όφεως είχον εξισλαμισθεί κατά 
την παράδοσιν ομού μετά του επισκόπου αυτών Αλεξάνδρου μετονομασθέντος 
Ισκεντέρ...».1 

1 Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος, Η Εκκλησία της Τραπεζούντος, Αρχείο Πόντου, 
Εστία, εν Αθήναις,  1933 Φωτιάδης, Κ., Οι εξισλαμισμοί της Μικράς Ασίας και οι Κρυπτοχρι-
στιανοί του Πόντου, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη 1988.  και ιδίου Πηγές της Ιστορίας του 
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 Δημόσια οι κρυπτοχριστιανοί εμφανίζονταν με την αμφίεση μουσουλμά-
νων και εκτός οικίας συμμετείχαν  σε ισλαμικές τελετές σαν να ήταν γνήσιοι 
μουσουλμάνοι. Ταυτόχρονα όμως βρίσκονταν  σε  χώρους, όπου κρυφοί ιερείς 
έκαναν λειτουργίες και όλα τα μυστήρια της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. 
Οι κρυπτοχριστιανοί απέφευγαν  τα συνοικέσια με  μουσουλμάνους με διάφο-
ρα προσχήματα, και έτσι οι γάμοι συνεχίζονταν μεταξύ τους. Αυτό κράτησε 
έως το Φεβρουάριο του 1856∙  τότε υπό την πίεση των ευρωπαϊκών δυνάμε-
ων, ο Σουλτάνος υπέγραψε το Χάτι-Χουμαγιούμ, με το οποίο κάθε Οθωμανός 
υπήκοος ήταν ελεύθερος να αλλάξει θρησκεία χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. 

2. Οι αλλαγές στο Οθωμανικό κράτος και οι κρυπτοχριστιανοί 

Η φάση των μεγάλων  αλλαγών στο Οθωμανικό κράτος, η περίοδος του 
Τανζιμάτ  άρχισε από το σουλτάνο Αμπντούλ Μετζίτ Α’  (1839-1861) με το δι-
άταγμα Χατί Σερίφ του 18392 και επικυρώθηκε και επεκτάθηκε με το διάταγμα 
του Χάτι Χουμαγιούν το 1856.3 Αυτά τα  προνόμια έπρεπε να ισχύουν για τους 
οπαδούς όλων των θρησκειών κατά τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως θρησκεύμα-
τος τυπικώς,4 όμως παράλληλα δεν ανέφερε ρητώς την ισότητα μουσουλμά-
νων και μη μουσουλμάνων.5 

Η διαφορετική φορολογία μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων, με το 
χαράτσι, τον κεφαλικό φόρο και τους έκτακτους φόρους, εξακολουθούσε να 
υφίσταται για τους πρώτους. Με την κατάργηση του κεφαλικού φόρου το 
Μάιο του 1855, άνοιξε ουσιαστικά ο δρόμος για την υποχρεωτική στράτευση 
των  μη μουσουλμάνων υπηκόων της αυτοκρατορίας, που από τη μία πλευρά 
αυτό θεωρήθηκε απειλή για τους μουσουλμάνους που θεωρούσαν ότι μόνο 
αυτοί είχαν το προνόμιο να φέρουν όπλα∙ ενώ για τους χριστιανούς θα άλλαζε 
την μέχρι τότε κατάσταση της εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας. Έτσι αυτό 
το τμήμα των μεταρρυθμίσεων δε θα εφαρμοζόταν, και το προηγούμενο κα-

κρυπτοχριστιανικού προβλήματος, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, 1997. Ανδριώτη Ν, Κρυ-
πτοχριστιανικά κείμενα. Θεσσαλονίκη 1974. 
2 Ευαγγελίδης, Τ. Ιστορία της Τραπεζούντος Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 199. Αποστολίδης, Δ. 
Ιστορία του Ελληνισμού του Πόντου. Θεσσαλονίκη 1935, σελ. 107.  Μηλιώρης, Ν. Οι Κρυπτο-
χριστιανοί. Αθήνα 1962, σελ. 23.  
3 Λαμψίδης, Ο. «Ο Πόντος κατά την Τουρκοκρατίαν». Αρχείον Πόντου (34) 1977-1978 σελ. 
60-61. 
4 Lewis, B. The Emergence of Modern Turkey.  Oxford University Press 1961, σελ. 105. 
5 Ζερβός, Ι. Ο Ελληνισμός του Πόντου. Αθήναι 1919, σελ.10.   



358 ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΛΚΙΔΗ

θεστώς θα συνεχιζόταν, οι χριστιανοί θα πλήρωναν ένα εδικό φόρο εξαγοράς  
της θητείας.6  

Η έκδοση όμως του σχετικού διατάγματος δεν προϋπόθετε και εφαρμο-
γή του, επειδή υπήρχε η αντίδραση από το μουσουλμανικό πληθυσμό για τη 
βελτίωση της κατάστασης των χριστιανών, τόσο πολιτικά όσο και υλικά –οι-
κονομικά. Στην πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη και πολύ περισσότερο στις 
μεγάλες πόλεις του κράτους, όπως η Αδριανούπολη, η Σμύρνη, η Καισάρεια, 
το Ικόνιο, διαπράχθηκαν κατά τα έτη 1841-1842 δολοφονίες εναντίον των 
χριστιανών. Οι άρχοντες, οι οποίοι ασκούσαν την τοπική εξουσία, συχνά αρ-
νούνταν να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπονταν και από αντί-
δραση υπήρχαν βίαιοι εξισλαμισμοί. Στην Καισάρεια, τρία χωριά αναγκάστη-
καν αυτήν την περίοδο να αλλαξοπιστήσουν, ενώ ένα τμήμα του πληθυσμού 
επέλεξε τον κρυπτοχριστιανισμό, διατηρώντας μαζί με την πίστη του και την 
εθνική του καταγωγή. Η διαφύλαξη των ηθών, των παραδόσεων και της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς ήταν μερικά από τα μέσα άμυνας απέναντι στη ιδιό-
μορφη και επώδυνη κατάσταση που διαμορφώθηκε. Το 1843 ένας Αρμένιος 
της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος είχε αποδεχθεί τον ισλαμισμό πλήρωσε με 
θάνατο την επιστροφή του στο χριστιανισμό.7  

Η οθωμανική αρχή μετά από αυτά τα επεισόδια αισθανόταν να πιέζεται 
από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις σχετικά με την επανάληψη στο μέλλον ανάλογων 
ενεργειών, όμως το ιερό δίκαιο που τιμωρεί με θάνατο όποιον αποστατεί από 
το Ισλάμ δεν ήθελε να το θίξει.8 Με τις παραχωρήσεις του Χάτι Χουμαγιούν 
οι χριστιανοί απέκτησαν ίσα δικαιώματα με τους μουσουλμάνους, τόσο στο 
θρησκευτικό όσο και στο νομικό πεδίο. Χαρακτηριστικά ο σουλτάνος έλεγε 
πως «η καρδιά μου  δεν ξεχωρίζει τους ραγιάδες της αυτοκρατορίας μου. Δικαι-
ώματα και προνόμια θα απονεμηθούν χωρίς διακρίσεις σε όλους ανεξαιρέτως».9

Από το 1856 μέχρι την αναγνώριση των κρυπτοχριστιανών της Καππαδο-
κίας και του Πόντου το 1911 από την οθωμανική πολιτεία, υπάρχουν αρκετές 
πηγές για το ζήτημα των κρυπτοχριστιανών, με πιο χαρακτηριστική του Π. Σ. 

6 Παυλίδης, Ι. Σελίδες Ιστορίας πόντου – Μ. Ασίας. Θεσσαλονίκη 1980, σελ. 73. 
7 Πανάρετος. Ο Πόντος ανά τους αιώνας. Δράμα 1927, σελ. 67.  Σκαλιέρης Λαοί και φυλαί της 
Μ. Ασίας. Αθήνα 1922, σελ. 384- 385.  
8 Φωτιάδης, Κ. Οι Εξισλαμισμοί της Μικράς Ασίας και οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου. 
Θεσσαλονίκη 1988, σελ. 227.  
9 Φωτιάδης, Κ. οπ. π. σελ. 210.  
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Σιδηρόπουλου, ή Πεχλίλ, ο οποίος φανερώθηκε στον προϊστάμενο του ιταλό 
πρόξενο της Τραπεζούντας Fabri.10  

Στις 14 Μαΐου 1856 τελικά ο Σιδηρόπουλος, αναγνωρίστηκε από τις οθω-
μανικές αρχές ως χριστιανός. Η είδηση έφερε νέα δεδομένα  στο χώρο και στις 
15 Ιουλίου 1857, 1590 αντιπρόσωποι κρυπτοχριστιανών συγκεντρώθηκαν 
στην εκκλησία της Θεοσκεπάστου στην Τραπεζούντας, μετά από ένα υπόμνη-
μα προς την Υψηλή Πύλη, τους  πρέσβεις  των ευρωπαϊκών  δυνάμεων  και  το  
Οικουμενικό Πατριαρχείο.11 Μία έκθεση του Άγγλου υποπρόξενου A. Stevens 
το 1857 προς τον Άγγλο πρεσβευτή Stanford  για την περιοχή της Κρώμνης 
ανέφερε ότι σε 55 χωριά απογράφτηκαν 9.535 μουσουλμάνοι, 17.260 κρυπτο-
χριστιανοί και 28.960 Έλληνες χριστιανοί. 

Ο επίσκοπος Σεβάστειας Γερβάσιος αναφερόμενος στους κρυπτοχριστια-
νούς της Μικράς Ασίας αναφέρει ότι μετά την παρέμβαση της ευρωπαϊκής 
διπλωματίας το 1858 25.000 από αυτούς ομολόγησαν δημόσια τη χριστιανική 
τους πίστη.12 Το γεγονός της δημόσιας θρησκευτικής μεταστροφής των υπη-
κόων του θορύβησε το οθωμανικό κράτος που παρακολουθούσε τις εξελίξεις 
ανήσυχο. Ως ένα μέσο ανάσχεσης του κλίματος αυτού στους επίσημους κατα-
λόγους του, σημειωνόταν πέρα από το χριστιανικό όνομα του αναγνωρισμέ-
νου πρώην κρυπτοχριστιανού και η διακριτική σημείωση «Tenessour- roum», 
που σημαίνει αποστάτης, αρνητής της πίστεως. Οι χριστιανοί που είχαν αυτή 
τη διακριτική σημείωση στρατολογούνταν κανονικά και είχαν τις ανάλογες 
πρόσθετες ταλαιπωρίες. Τα παιδιά αυτών δεν μπορούσαν να κληρονομήσουν 
τους γονείς τους, οι οποίοι ως κρυπτοχριστιανοί είχαν επίσημα τουρκικά ονό-
ματα, γεγονός που δικαιολογούνταν από το ισλαμικό δίκαιο, το οποίο απα-
γορεύει την κληρονομιά από μουσουλμάνους σε χριστιανούς.13 Οι μεθοδεύ-
σεις αυτές χρησιμοποιούνταν προκειμένου να σταματήσει το ρεύμα επιστρο-
φής στον χριστιανισμό, αλλά και για να εξασφαλιστούν τα δημόσια έσοδα.14  
Η περίοδος μετά το 1869 χαρακτηρίζεται από αυξανόμενους διωγμούς των 

10 Λαμψίδης, Ο. ο. π. Ιωαννίδης, Σ. Ιστορία και στατιστική της Τραπεζούντος και της περί 
ταύτην χώρας. Κωνσταντινούπολη 1870,  σελ. 144. 
11 Χρύσανθος, Η Εκκλησία της Τραπεζούντος. Αθήνα 1924, σελ. 718-719.  
12 Γερβάσιος (Σουμελίδης, επίσκοπος  Σεβάστειας), Οι Σταυριώται. Κωνσταντινούπολη 1919, 
σελ. 52 
13 Βαλαβάνης, Γ. Σύγχρονος γενική ιστορία του Πόντου. Αθήνα 1925. σελ. 270. 
14 Οικονομίδης, Δ. Ο Πόντος και τα δίκαια του εν αυτώ Ελληνισμώ. Αθήνα 1920, σελ. 76-77.  
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πρώην κρυπτοχριστιανών, ενώ πολλοί προσπάθησαν να πάρουν τη ρωσική 
υπηκοότητα προκειμένου να τυγχάνουν της προστασίας του ισχυρού γειτονι-
κού κράτους. Το 1876 θα σημειωθούν βιαιοπραγίες του τουρκικού πληθυσμού 
του Πόντου που κρατούν μεγάλο χρονικό διάστημα. 

3. Το Οθωμανικό σύνταγμα του 1876  και οι κρυπτοχριστιανοί

Οι μεταρρυθμίσεις στο οθωμανικό κράτος κορυφώθηκαν το 1876 με την 
προετοιμασία του νέου Συντάγματος  από τον μεγάλο βεζίρη Μιντχάτ Πασά, 
τον αρχηγό του Νεοτουρκικού κινήματος. Το Οθωμανικό κράτος πήρε αυ- 
τήν την περίοδο τη μορφή της συνταγματικής μοναρχίας, όμως σύντομα ο 
Αμπντούλ Χαμίτ Β΄ διέλυσε το κοινοβούλιο. Μόνο λίγο πριν την επανάσταση 
των Νεότουρκων το 1908 αναγκάστηκε να δώσει τη συγκατάθεσή του για νέα 
σύγκληση του κοινοβουλίου, στις 23 Ιουλίου 1908.  

Το σύνταγμα είχε ως συνέπεια να διακηρυχθεί η ισότητα δικαιωμάτων όλων 
των υπηκόων ανεξάρτητα του θρησκεύματος, και τότε  οι κρυπτοχριστιανοί 
της Καππαδοκίας θα  διακηρύξουν δημόσια την πίστη τους. Οι Έλληνες που 
ονομάζονταν Σταυριώτες έλκοντας την καταγωγή τους από το  ποντιακό χωριό 
Σταυρίν, ζούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα με διπλή ζωή, χριστιανική στην 
ιδιωτική  και μουσουλμανική στη δημόσια.15

Το Πάσχα του 1877, 300 οικογένειες Σταυριωτών τόλμησαν να διακηρύ- 
ξουν δημόσια τη χριστιανική τους πίστη εορτάζοντας στην εκκλησία την Ανά-
σταση, επικαλούμενοι το Σύνταγμα.  Μέχρι το 1898 οι  οθωμανικές αρχές κρά- 
τησαν μια μετριοπαθή στάση, αλλά μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του  
1897  ξέσπασαν άγριοι διωγμοί εναντίων των χριστιανών της Μικράς Ασίας και 
ιδιαίτερα στην περιοχή της Τραπεζούντας. Η φοίτηση στα ελληνικά σχολεία 
απαγορεύτηκε αυστηρα, τα παιδιά που γεννήθηκαν από μη αναγνωρισμένους 
χριστιανούς θεωρήθηκαν εξώγαμα και πραγματοποιήθηκε μεγάλης έκτασης 
στρατολογία. 

4. Οι Νεότουρκοι και το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα

Το κίνημα των Νεότουρκων είχε εμφανιστεί στη δεκαετία του 1870, με 
το επονομαζόμενο Νέο Οθωμανικό Κόμμα, κόμμα των φιλελεύθερων μεγα-

15 Γερβάσιος ο. π σελ. 60.
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λοϊδιοκτητών γης και της μικρής αστικής τάξης, που τότε είχε αρχίσει να εμ-
φανίζεται.  Η επανάσταση των Νεότουρκων  το 1908, ενώ έκανε λόγο για με-
ταρρυθμίσεις, στην πράξη ήταν μία εθνικιστική κίνηση. Η παγκόσμια ιστορία 
της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ, αναφέρει ότι «ο κυριότερος σκοπός των 
Νεότουρκων ήταν να  καταστείλουν…τα εθνικά απελευθερωτικά κινήματα των 
μη τουρκικών λαών».16 

Οι Γάλλοι ιστορικοί E. Driault  και M  Lheritier γράφουν ότι «η νέα Τουρκία 
του 1908 ήταν περισσότερο εθνικιστική παρά φιλελεύθερη…». 17 Στο συνέδριο 
των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη το 1911, επισημάνθηκε ότι «η Τουρκία 
πρέπει να γίνει ουσιαστικά χώρα μωαμεθανών….».18 Ο Γερμανός πρεσβευτής 
στην Αθήνα Α. Wangenheim έγραφε στον αρχικαγκελάριο F. Bulow, τι είπε ο 
Τούρκος πρωθυπουργός και Υπουργός Στρατιωτικών αρχιστράτηγος Σεφκέρ 
Πασάς για τη νέα κατάσταση: «Οι Τούρκοι έχουν αποφασίσει έναν εξοντωτικό 
πόλεμο εναντίον των χριστιανών της αυτοκρατορίας…».19 

Οι Νεότουρκοι από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να καταστείλουν 
την κίνηση μεταστροφής των κρυπτοχριστιανών και ταυτόχρονα να χτυπή-
σουν τα θρησκευτικά πιστεύω των Ελλήνων. Ο Ναζίμ Μπέης εκ των πρωτερ-
γατών του κινήματος έλεγε στον Έλληνα ποιητή Αργυρόπουλο: «To ελληνικό 
αίσθημα πρέπει για τη σωτηρία της Τουρκίας να μειωθεί όχι μονάχα στο σχο-
λείο, αλλά και οπουδήποτε εκδηλώνεται αυτό».20 

Ο Τούρκος διπλωμάτης Αχμέτ Ριζά έλεγε για τους Έλληνες της Μικράς 
Ασίας την ίδια περίοδο:«Η νέα Τουρκία θέλει να τελειώνει με τη σύγχυση των 
δύο εθνικοτήτων, δηλαδή τους Έλληνες και τους Τούρκους, γιατί με τη λέξη 
Έλληνας, εννοεί όλους τους χριστιανούς. Θέλει να καταλάβουν οι Έλληνες ότι 
οι Έλληνες της Τουρκίας είναι Τούρκοι και όχι Έλληνες. Το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο πρέπει να πάψει να είναι εστία Ελληνισμού. Οι Οθωμανοί, που είναι 
οι μόνοι κύριοι του σπιτιού τους, θα επιβάλλουν με τη θέλησή τους σ΄ όλους 
τους καλόβουλους και με κατανόηση, αλλά με μεγαλύτερη από άλλοτε στα-

16 Παγκόσμια ιστορία της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ τ.2 Αθήνα 1978,σελ.503.
17 Driault Ε,  - Lheritier Μ,  Historie diplomatique de la Grece Paris 1925, τ. Ε' σελ. 2-3. 
18 Zarerand,  Ε. United and independent Turania, Leiden 1971 σ. 37-38.  
19 Φωτιάδης, Κ. – Χαραλαμπίδης,. Μ. Πόντιοι. Δικαίωμα στη μνήμη. Αθήνα, Γόρδιος,  2003, 
β΄έκδοση, σσ.31-97.
20 Ροδάς, Μ. Πως η Γερμανία κατέστρεψε τον Ελληνισμό της Τουρκίας. Αθήνα 1978 σελ. 18.



362 ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΛΚΙΔΗ

θερότητα».21 Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόστηκε με το ξέσπασμα του πρώτου 
παγκόσμιου πολέμου σ‘ όλους τους νόμους που σχετιζόταν με τις χριστιανι-
κές εθνότητες του οθωμανικού κράτους και οδήγησε στο τελευταίο μεγάλο 
κύμα εξισλαμισμού πριν την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών,22 που 
συμφωνήθηκε μισό χρόνο πριν από τη συνθήκη της Λωζάννης  με μια διμερή 
συμφωνία ανάμεσα στους Έλληνες και Τούρκους (30/1/1923).23

5. Η σημερινή κατάσταση για τους κρυπτοχριστιανούς- Ποντιόφωνους

Μέχρι τον διωγμό των  Ελληνικών πληθυσμών από τον Πόντο24 την Ιωνία, 
τη Θράκη και  την Καππαδοκία, οι εξισλαμισθέντες ελληνόφωνοι του Πόντου 
διατηρούσαν ζωντανές και διαρκείς τις σχέσεις με τους Έλληνες χριστιανούς. 
Το 1914 σύμφωνα με την επίσημη στατιστική του Οικουμενικού Πατριαρχεί-
ου, που είναι καταχωρισμένη στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελ-
λάδος, υπολόγισε ότι οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι ανέρχονταν σε 190.000.25 

Ο ηγούμενος της μονής του Αγίου Ιωάννου του Βαζελώνος Πανάρετος 
(Τοπαλίδης) στην έκθεσή του προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, 
γράφει τα εξής για τους εληνόφωνους: «Είναι Έλληνες οι οποίοι δια της βίας 
εξισλαμίσθησαν κατά τους μαύρους αιώνες της δουλείας, και πρεσβεύουσι και 
σήμερον τον μωεμεθανισμόν, αλλ΄ έχουσι μητρικήν γλώσσαν την ελληνικήν, ανα- 
γνωρίζουν την εξ Ελλήνων, βία, εξισλαμισθέντων, καταγωγήν των, ως κειμήλια, 
και επ΄ουδενί λόγω δεν συγκατίθεται εις την απαλλοτρίωσιν αυτών. Την τουρκι-
κήν μανθάνουσιν εν τοις σχολείοις, αι δε γυναίκες των ομιλούσιν ευφραδέστερον 
την ελληνικήν. Και τούτο, ενώ περιβάλλονται υπό τουρκικών πληθυσμών».26 

21 Ροδάκης, Π. Ο τουρκικός εθνικισμός, η γενοκτονία των Αρμενίων και το ξερίζωμα του 
Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Αθήνα 1986, σελ. 19.
22 Γαβριηλίδης, Α. Σελίδες εκ της μαύρης συμφοράς του Πόντου. Αθήνα 1924, σελ. 87. 
Βαλιούλης, Π. Σελίδες εκ της συμφοράς του Πόντου. Αθήνα 1957. Horton, G. Η κατάρα της 
Ασίας. Αθήνα 1982.  
23 Γρηγοριάδης, Φ. Διχασμός- Μικρά Ασία. Αθήνα 1971, τ. 2 σελ.437. Ψυρούκης, Ν. Η μικρα-
σιατική καταστροφή. Αθήνα 1973, σελ. 208. 
24 Κορομηλά, Μ., Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα από την εποχή του Χαλκού ως τις αρχές 
του 20ου αιώνα. Αθήνα, Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα, 1991. 
25 Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, Α/1920. Ο Ελληνισμός του Πόντου, Έκθεση 
του Αρχιμανδρίτη Πανάρετου, σ. 12 και  Σκαλιέρης, Γ. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντος, 
Αθήνα 1921, σ.47.
26 Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, Α/1920. Ο Ελληνισμός του Πόντου, Έκθεση 
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Η απομάκρυνση όμως των Ελλήνων χριστιανών (αλλά και μουσουλμά-
νων) μετά το 1923, μετά την τέλεση του μαζικού εγκλήματος της Γενοκτονί-
ας,27 άφησε αυτούς τους πληθυσμούς χωρίς επαφή τόσο με το ελληνικό στοι-
χείο όσο και με την Εκκλησία, με εξαίρεση αυτούς που μετανάστευσαν στην 
Κωνσταντινούπολη, όπου και δημιούργησαν ισχυρές ελληνόφωνες κοινότη-
τες, οι οποίες διατήρησαν και διατηρούν τις παραδόσεις και κυρίως την ποντι-
ακή διάλεκτο. Όμως, παρά την απουσία  επαφής και την σχεδιασμένη πολιτική 
βίαιης  ενσωμάτωσή τους στην τουρκική κοινωνία, και την αμέλεια της Ελλά-
δας,28 (το 1941 υπάρχει στο Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, κα-
ταχωρισμένες  αιτήσεις «εξισλαμισθέντων κρυπτοχριστιανών Ποντίων δια την 
παλιννόστησίν των εις την Ελλάδα», το αίτημα όμως δεν υλοποιήθηκε για να 
μην διαταραχθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις), αυτοί οι πληθυσμοί  διατη-
ρούν σήμερα στοιχεία ελληνικής συνείδησης, τα οποία αρχίζουν να αναζητούν  
από τη δεκαετία του 1970, όταν συμμετείχαν στο μεταναστευτικό κύμα από 
την Τουρκία προς τη Δυτική Ευρώπη. Εκεί συναντούνται  με τους Έλληνες 
ποντιακής καταγωγής μετανάστες και σταδιακά αποκαθίστανται οι πρώτες 
επαφές, μέσω της κοινής αναλλοίωτης στους αιώνες γλώσσας, των εθίμων, 
των παραδόσεων, του χορού και του τραγουδιού και άλλων στοιχείων. Ταυτό-
χρονα η επαφή των κρυπτοχριστιανών - ελληνόφωνων με τους Πόντιους της 
Ελλάδας, ενισχύεται από την προσπάθεια ανάδειξης του ποντιακού ζητήμα-
τος σε όλες τις διαστάσεις του στον ελλαδικό χώρο, και τη διοργάνωση των   
πρώτων επισκέψεων στον Πόντο.    

Σήμερα, στην Τουρκία υπάρχουν, δεν υπάρχουν Κρυπτοχριστιανοί με την 
έννοια των πιστών. Υπάρχουν όμως οικογένειες, οι οποίες είχαν ελλειμματικό 
θρησκευτικό συναίσθημα και παρέμειναν στον ποντιακό χώρο για πολλούς 
λόγους. Σήμερα  ο (άγνωστος) αυτός  αριθμός  Ελληνόφωνων μουσουλμάνων 
- κρυπτοχριστιανών,  με πρωτοπορία τους φοιτητές, στην προσπάθειά της να 
βρει απαντήσεις για την καταγωγή, τον πολιτισμό, την ιστορία, την ταυτότητα 
πορεύονται ένα δύσκολο δρόμο  αυτογνωσίας και αναζήτησης ταυτότητας. 

Για τη σημερινή κατάσταση σε ότι αφορά αριθμητικά δεδομένα των κρυ-
πτοχριστιανών- Ελληνόφωνων μουσουλμάνων μόνο υποθέσεις μπορούν να 

του Αρχιμανδρίτη Πανάρετου, σ. 11. 
27 Μαλκίδης Θ. Η Γενοκτονία των Ελλήνων. Θράκη, Μικρά Ασία, Πόντος. Αθήνα 2019. 
28 Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών της 1938-1941. Πρόσφυγες Πόντου και διάφορα προ-
σφυγικά ζητήματα, σ. 5. 
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γίνουν. Σήμερα εκτός από τις περιοχές του Πόντου, όπως η Τραπεζούντα, τα 
Σούρμενα, της Γκαλιάν (η αρχαία Γαλλίαινα), Τσαϊκαρά (το Κατωχώριον),  Οφ 
(ο αρχαίος Όφις), από εκεί κατάγεται ο συγγραφέας Ομέρ Ασάν, ο οποίος έχει 
γράψει το βιβλίο «Πόντους Κουλτουρού» (Κουλτούρα του Πόντου) και  έχει 
συμβάλλει σημαντικά στην υπόθεση  αναζήτησης της ταυτότητας αυτών των 
πληθυσμών,29 τη Ματσούκα την Τόνια (αρχαία Θοανία), και αλλού πολλοί 
ζουν στην Κωνσταντινούπολη και τη δυτική Ευρώπη. Σε ότι αφορά τα αριθμη-
τικά δεδομένα και με δεδομένη την εχθρότητα των τουρκικών αρχών προς την 
έρευνα της εθνικής καταγωγής των μεγάλων μειονοτήτων της χώρας, αλλά 
και τα προφανή εμπόδια στον εθνικό τους αυτοπροσδιορισμό, είναι πολύ δύ-
σκολο να γίνουν ακριβείς εκτιμήσεις για τον αριθμό των ελληνόφωνων μου-
σουλμάνων και  κρυπτοχριστιανών.30

Ο Ομέρ Οσάν υποστηρίζει ότι τα ποντιακά μιλούνται σε εξήντα χωριά της 
περιφέρειας Τραπεζούντας, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στην πε-
ριοχή του Όφεως και ότι με συντηρητικούς υπολογισμούς, η διάλεκτος αυτή 
μιλιέται από 300.000 περίπου άτομα. Τις τελευταίες δεκαετίες η αίσθηση της 
ιδιαίτερης ταυτότητας αυξάνεται και συνοδεύεται από πράξεις διανοητικής 
και πολιτιστικής εξύψωσης. 

Όμως, ακόμη και αυτές οι προσπάθειες εκ μέρους των νέων κυρίως Ποντί-
ων να εκφράσουν με λόγια ή με γραπτά κείμενα την ποντιακή τους διάλεκτο, 
την ιστορία, την πολιτιστική ταυτότητα αυτού του λαού, αντιμετωπίζονται με 
σκληρά μέτρα από τις τουρκικές αρχές, ενώ οι ζωές των Ποντίων που τολ-
μούν να εκφράσουν τις απόψεις τους απειλούνται. Σε ότι αφορά την ποντια-
κή διάλεκτο, παρότι παράνομη,  αποτελεί συνεκτικό στοιχείο ταυτότητας και 
διατηρείται ζωντανή, όπου αυτό είναι δυνατόν. Φυσικά, δεν υπάρχει ούτε ένα 
σχολείο στην Τουρκία, όπου οι Πόντιοι να μπορούν να μαθαίνουν, να καλλι-
εργούν και να αναπτύσσουν τη γλώσσα τους.

Οι φοιτητές ποντιακής καταγωγής που επιχειρούν να εκφράσουν την πο-
ντιακή τους συνείδηση και τον πολιτισμό τους μέσω εντύπων - ένα περιοδικό 
κυκλοφόρησε στο πανεπιστήμιο της Τραπεζούντας το 1999- κινδυνεύουν να 
καταδικαστούν σε φυλάκιση από τις τουρκικές αρχές. Τους περιορισμούς στην 

29 Ο Ομέρ Ασάν, και ο εκδότης του στην Τουρκία έχει κληθεί στο παρελθόν να αντιμετωπίσει 
το τουρκικό δικαστήριο.
30 Εφημερίδα Καθημερινή 23/7/1999.
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ελευθερία έκφρασης των Ποντίων, που ζουν σήμερα στην Τουρκία, έχει κα-
ταγγείλει η μη κυβερνητική οργάνωση «Διεθνής Ένωση για τα Δικαιώματα και 
την Απελευθέρωση των Λαών», με γραπτή έκθεσή της προς τον Οργανισμό 
για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)31 και προς  το Γρα-
φείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 
στην Ελβετία, ενώ παρέμβαση στην 58η συνεδρίαση της επιτροπής του ΟΗΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα έγινε για το ίδιο θέμα και από τη γαλλική μη 
κυβερνητική οργάνωση «MRAP - Κίνηση ενάντια στο ρατσισμό - για τη φιλία 
ανάμεσα στους λαούς».32  

Η μη κυβερνητική οργάνωση της Διεθνούς Ένωσης για τα Δικαιώματα και 
την Απελευθέρωση των Λαών, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις συστηματικές 
προσπάθειες εξαφάνισης της ποντιακής διαλέκτου, ως της πλησιέστερης προς 
την αρχαία ελληνική ομιλούμενης σήμερα γλώσσας, αλλά και στις διώξεις εις 
βάρος Ποντίων διανοουμένων, όπως του συγγραφέα Ομέρ Ασάν. Περιγρά-
φοντας αυτή την κατάσταση, η Διεθνής Ένωση για τα Δικαιώματα και την 
Απελευθέρωση των Λαών επιθυμεί να επιμείνει στην ανυπαρξία ελευθερίας 
έκφρασης των Ποντίων, στη σημερινή Τουρκία, ενώ η αναφορά έγινε και στη 
πληροφόρηση για τις συνθήκες ζωής αυτού του λαού, αφού διεθνής κοινότη-
τα οφείλει να γνωρίζει αυτή την κατάσταση. Επιπλέον, όπως επισημάνθηκε  
στην αναφορά της, μη κυβερνητικής οργανώσεις, οι παρεμβάσεις  προς την 
κατεύθυνση της άρσης της διάκρισης εναντίον αυτού του λαού,  αποτελούν 
ένα βήμα προς τη διαφύλαξη ενός ζώντος πολιτισμού, ο οποίος έχει εμπλουτί-
σει την ανθρωπότητα. 

 6. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Παρά τις μεταρρυθμίσεις του 1839, του 1856 και το σύνταγμα του 1876 το 
ζήτημα των κρυπτοχριστιανών και ελληνόφωνων -μουσουλμάνων θα επηρεά-
ζει όλη την κοινωνία του Πόντου μέχρι και το 1923 και τη γενοκτονία. Οι διώ-
ξεις είναι το κύριο χαρακτηριστικό, παρά τα κατά καιρούς μικρά διαλείμματα, 

31 Organization for Security and Cooperation in Europe. Meeting on Human Dimension 
Rights, Warsaw, October 1998.
32 United Nations Economic and Social Council 24 February 1998 και United Nations 
Economic and Social Council 25 January 2002. Για μια συνολική εικόνα για τις παρεμβάσεις σε 
διεθνείς οργανισμούς για το Ποντιακό ζήτημα βλ. Charalambidis, M. The Pontian Question in 
the United Nations, Athens 2004.
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λόγω εσωτερικών ή εξωτερικών δεδομένων.  

Τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο ακολούθησε ο ελληνοτουρκικός, που αναζω-
πύρωσε τις εντάσεις και τους διωγμούς. Με τη συνθήκη της Λωζάνης και την 
προγενέστερη ελληνοτουρκική συμφωνία, για την ανταλλαγή των πληθυ-
σμών μπόρεσαν να έλθουν στην Ελλάδα, μόνο όσοι είχαν επίσημα μεταστρα-
φεί στον χριστιανισμό μένοντας στην Τουρκία αρκετοί κρυπτοχριστιανοί.  

Σήμερα το ζήτημα των ελληνόφωνων-κρυπτοχριστιανών αποτελεί μία  
συνιστώσα του ποντιακού θέματος, η οποία τα τελευταία χρόνια αρχίζει να 
αποτελεί μέρος της συζήτησης στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Ευρώπη, τις 
ΗΠΑ και σε διεθνείς οργανισμούς.33 Ένα θέμα που θα απασχολεί ολοένα και 
περισσότερους ανθρώπους, ως ζήτημα δημοκρατίας, ελευθερίας, και σεβα-
σμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

33 Βλ την έκθεση της Διεθνούς Ένωσης για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών, 
μη κυβερνητικής οργάνωσης αναγνωρισμένης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που 
κατατέθηκε στη σύνοδο του Οργανισμού για την Ασφάλεια  και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΟΑΣΕ)-  Βαρσοβία, Οκτώβριος 1998. Στην έκθεση η οποία  είχε  τον τίτλο «Πόντιοι: Η κατα-
πίεση της ελευθερίας έκφρασης», αναφερόταν στη σημερινή κατάσταση των εξισλαμισθέντων 
Ποντίων στην Τουρκία και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Βλ.  Graf, V.  Secretary Gen-
eral of the International League for the Rights and Liberation of Peoples. The Pontians: The 
repression of their Freedom of expression. Geneva 1998. 
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KEΝΤΡΟ MΕΛΕΤΩΝ IΕΡΑΣ MΟΝΗΣ KΥΚΚΟΥ

H ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης στη Λεμεσό στα νεότερα χρόνια 
ανάγεται στο έτος 1819, οπότε, υπό την επίδραση του νεοελληνι-
κού διαφωτιστικού ρεύματος, ιδρύθηκε η Eλληνική Σχολή της πόλης, 

με Σχολάρχη τον εγχώριο Δημήτριο Θεμιστοκλή (1792-1848), απόφοιτο των 
Σχολών Kυδωνιών και Σμύρνης. Σύμφωνα με έγγραφα της εποχής, η Σχολή 
διέθετε βιβλιοθήκη και στεγαζόταν στο οίκημα της Mητρόπολης, που παρα-
χωρήθηκε από τον Eθνομάρτυρα Mητροπολίτη Kιτίου (1810-1821) Mελέτιο 
B΄. Aκολουθούσε δε το πρόγραμμα του Φιλολογικού Γυμνασίου της Iωνικής 
πρωτεύουσας, ενώ τα έξοδα λειτουργίας της καλύπτονταν από εισφορές εκ-
κλησιαστικών και τοπικών παραγόντων, καθώς και «φιλοκάλων εμπόρων». 
Διέκοψε, όμως, τη λειτουργία της κατά τα τραγικά γεγονότα του 1821, οπότε 
ο Σχολάρχης εγκατέλειψε την πόλη και κατέφυγε στη Λάρνακα1.

Mερικά χρόνια αργότερα, όταν οι πολιτικοκοινωνικές συνθήκες το επέ-

1 Oι σχετικές πληροφορίες για την ίδρυση της Σχολής περιλαμβάνονται σε επιστολή του 
Iλαρίωνος Kυπρίου, «Προς τον Λόγιον κύριον Nικόλαον Θησέα», Eρμής ο Λόγιος 10 (1820) 
519-521, την οποία αναδημοσίευσε ο Iεζεκιήλ Bελανιδιώτης, «Mία επιστολή Iλαρίωνος του 
Kυπρίου», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 2 (1912) 408-412, καθώς και σε αριθμό εγγράφων των ετών 
1819-1820, που εξέδωσαν οι Mητροπολίτης Kιτίου Nικόδημος Mυλωνάς, «Aνέκδοτα Έγγρα-
φα αναγόμενα εις την ίδρυσιν και συντήρησιν της πρώτης εν Λεμεσώ Eλληνικής Σχολής», 
Aπόστολος Bαρνάβας 3 (1920-1921) 24-29, 38-41, και Kώστας Kύρρης, «Aνέκδοτα έγγραφα 
περί της Eλληνικής Σχολής Λεμεσού (1819, 1820)», Kυπριακαί Σπουδαί 42 (1978) 84-104. Για 
τον βίο του Θεμιστοκλή βλ. Γεώργιου Kηπιάδη, Aπομνημονεύματα των κατά το 1821 εν τη 
Nήσω Kύπρω τραγικών σκηνών, Aλεξάνδρεια 1888, σ. 49-52· Πασάλη Kιτρομηλίδη, Kυπριακή 
Λογιοσύνη 1571-1878, Λευκωσία 2002, σ. 140-141.
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τρεψαν, όπως είναι γνωστό από τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης, που 
πραγματοποιήθηκε στις 4 Nοεμβρίου 1830 στην Aρχιεπισκοπή, αποφασίστη-
κε η επαναλειτουργία της, ως παράρτημα αντίστοιχης Σχολής, που θα ιδρυό-
ταν στη Λευκωσία. Mάλλον, όμως, η απόφαση αυτή δεν υλοποιήθηκε άμεσα. 
Oπωσδήποτε, όμως, όπως αναφέρεται στα Πρακτικά νέας γενικής συνέλευ-
σης, που συγκλήθηκε στις 22 Mαΐου 1839, ήταν τότε σε λειτουργία, μαζί με 
Aλληλοδιδακτική Σχολή της πόλης για την κατώτερη εκπαίδευση2.

Aπό κείμενο του μετέπειτα Σχολάρχη της Λεμεσού Δημήτριου Nικολαΐδη, 
γνωρίζουμε ότι το 1834 είχε ιδρυθεί στη Λεμεσό Aλληλοδιδακτική Σχολή, 
όπου δίδαξε ο Γεώργιος Σαλλουμίδης. Πληροφορούμαστε ακόμη, ότι το ίδιο 
έτος λειτούργησε Eλληνική Σχολή, την οποία διηύθυνε, μέχρι το 1838, ο Xρι-
στόδουλος Bασιλειάδης από το Όμοδος, τον οποίο διαδέχθηκε, από το 1838 
έως το 1841, ο Mάρκος Aνδρεάδης από τη Λεμεσό. Όπως αφήνει να εννοηθεί 
ο Nικολαΐδης, μέχρι τότε οι Σχολές αυτές ήταν ιδιωτικής φύσεως, ενώ αναφέ-
ρει με σαφήνεια, ότι Kοινοτική Σχολή, που περιλάμβανε ελληνικό και αλληλο-
διδακτικό τμήμα, ιδρύθηκε τελικά το 18413. Ωστόσο, η έναρξη της λειτουργίας 
της Kοινοτικής Σχολής πρέπει να πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, αφού, όπως 
αναφέρθηκε, η ύπαρξή της μαρτυρείται στα Πρακτικά της συνέλευσης του 
1839.

Σύμφωνα και πάλιν με τον Nικολαΐδη, από το 1841 μέχρι το 1848, δι-
ηύθυνε τη Σχολή ο πρώην μαθητής του Θεόφιλου Kαΐρη, Aρχιμανδρίτης 
Nικηφόρος Eυγενιάδης (†1861) από το Όμοδος, ο οποίος άφησε αναμνήσεις 
άριστου κληρικού, που όλοι σέβονταν και εκτιμούσαν. O Eυγενιάδης, όπως 
γνωρίζουμε από σχετικές μελέτες των Λοΐζου Φιλίππου και Iερώνυμου Πε-
ριστιάνη, που στηρίχθηκαν, κυρίως, σε προφορικές μαρτυρίες παλαιότερων 
κατοίκων, κληροδότησε στη Σχολή τη βιβλιοθήκη του, που εμπλουτίστηκε αρ-
γότερα με τις δωρεές του Iερομόναχου Mελετίου και του πρόκριτου Πέτρου 

2 Tα Πρακτικά των γενικών συνελεύσεων, των ετών 1830 και 1839, εκδόθηκαν και σχολιά-
στηκαν από τον Kωστή Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου 
(1634-1878), Λευκωσία 2011, σ. 74-82 (τα σχόλια), σ. 248-255, 262-266 (η έκδοση).
3 Bλ. Δημήτρη Nικολαΐδη, «Oλίγα περί της Nήσου Kύπρου», Nέον Kίτιον, 10/22.10.1879, όπου 
παρατίθεται κείμενο, που είχε πρωτοδημοσιευτεί στην εφημερίδα «Kλειώ» της Tεργέστης. 
Παρά το γεγονός, ότι το κείμενο αυτό αποτέλεσε την κύρια πηγή για τη συγγραφή της ιστο-
ρίας των πρώτων χρόνων της εκπαίδευσης της πόλης, εντούτοις παρέμεινε αθησαύριστο. Γι’ 
αυτό, και λόγω της σπουδαιότητάς του, το σχετικό απόσπασμα για τα σχολεία της Λεμεσού 
αναδημοσιεύεται στο τέλος της ανά χείρας εργασίας.
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Λαμπριανού4.

Mετά τον Eυγενιάδη, ανέλαβε τη διεύθυνση της Σχολής, από το 1848 έως 
το 1864, που αποσύρθηκε οριστικά από την εκπαίδευση, ο προαναφερθείς Λε-
μεσιανός λόγιος Δημήτριος Nικολαΐδης (1823-1888)5, ο οποίος ήταν απόφοι-
τος της Iονίου Aκαδημίας και του Πανεπιστημίου Aθηνών. Σύμφωνα με την 
τοπική παράδοση, οι κάτοικοι της πόλης αποκαλούσαν την Eλληνική Σχολή 
με την ονομασία «Πάνω Σχολείο», επειδή στεγαζόταν στο ανώγειο του οική-
ματος, που περιέβαλλε τον ναό της Aγίας Nάπας, και την Aλληλοδιδακτική 
ως «Kάτω Σχολείο», επειδή βρισκόταν στο ισόγειο του ίδιου κτηρίου6.

Όπως γνωρίζουμε από επιστολή προκρίτων, ημερομηνίας 27 Aπριλίου 
1850, προς τον Aρχιεπίσκοπο  Kύριλλο A΄ (1849-1854), κατά την περίοδο 
αυτή μέρος των εξόδων λειτουργίας της Σχολής καλυπτόταν από εισφορά της 
Aρχιεπισκοπής, που τότε ανερχόταν στο ποσό των 500 γροσίων7. Eπίσης, από 
άλλη επιστολή, ημερομηνίας 29 Iανουαρίου 1860, και πάλιν προκρίτων της 
πόλης, προς τον διάδοχο του Kυρίλλου A΄, νέο Aρχιεπίσκοπο  Mακάριο A΄ 
(1854-1865), πληροφορούμαστε ότι η Σχολή στεγαζόταν σε οίκημα του ναού 
της Aγίας Nάπας και πως οι μαθητές της ανέρχονταν στους είκοσι άρρενες. 
Eπίσης, από την ίδια επιστολή γίνεται γνωστό ότι στη Λεμεσό λειτουργούσαν 
και δύο Aλληλοδιδακτικές Σχολές, ανά μία σε κτήρια των ναών της Aγίας 
Nάπας και της Παναγίας Kαθολικής, με 80 και 40 άρρενες μαθητές, αντιστοί-
χως. Όπως αναφέρεται, σε κάθε Σχολή υπήρχε ένας δάσκαλος, τα δε έξοδα 
λειτουργίας τους καλύπτονταν από εισφορές των εκκλησιαστικών παραγό-
ντων του τόπου, των κατοίκων και των γονέων των παιδιών8. Aκόμη, από άλ-
λες πηγές γνωρίζουμε, ότι στην Eλληνική Σχολή φοιτούσαν, κατά το σχολικό 
έτος 1863-64, μόνο πέντε μαθητές, οι οποίοι πλήρωναν ως δίδακτρα 500 γρό-

4 Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράμματα εν Kύπρω κατά την περίοδον της Tουρκοκρατίας 
(1571-1878), τ. A΄, Λευκωσία 1930, σ. 243 (για τους Νικηφόρο και Μελέτιο)· Iερώνυμου 
Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραμμάτων. Aπό της Tουρκικής κατακτήσεως μέχρι 
της Aγγλικής κατοχής (1571-1878), Λευκωσία 1930, σ. 239 (για τον Νικηφόρο)· Δημήτριου 
Nικολαΐδη, Οι Σωζόμενοι Λόγοι, Λάρνακα 1892, σ. 60 (για τον Λαμπριανού).
5 Για τον βίο του Δ. Nικολαΐδη βλ. Π. Kιτρομηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 210-212· 
Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, τ. Β´, Λευκωσία 72018, σ. 551.
6 Aγνής Mιχαηλίδη, Λεμεσός, η παλιά πολιτεία, Λευκωσία 1981, σ. 153.
7 ωάννη Παπαπορφυρίου, «Έκδοσις εγγράφων της Aρχιεπισκοπής Kύπρου», Aπόστολος 
Bαρνάβας 5 (1922-1923) 29.
8 Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράμματα εν Κύπρω, ό.π., σ. 242-243.
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σια έκαστος, και πως, μεταξύ των ετών 1864 και 1866, διέκοψε τη λειτουργία 
της, πιθανότατα για οικονομικούς λόγους9.

Eίναι αξιοσημείωτο ότι το 1859, κατά την περίοδο της Σχολαρχίας του 
Nικολαΐδη, ελήφθη απόφαση για την ίδρυση Παρθεναγωγείου στην πόλη, που 
λειτούργησε τελικά το 1861 με την ονομασία «H Eλπίς» και πρώτη διδασκά-
λισσα, μέχρι το 1868, την Aθηναία Aρσακειάδα Mαριγώ Λαζαρίδου, μετέπειτα 
σύζυγο Δημοσθένη Πηλαβάκη. Tη Mαριγώ διαδέχθηκε η επίσης Aρσακειάδα 
θυγατέρα του Γερμανού φιλέλληνα Έρμαν Έβερτ, Eλένη, μετέπειτα σύζυγος 
του γιατρού Iωάννη Kαραγεωργιάδη, η οποία δίδαξε μέχρι το 187610.

Στο μεταξύ, οι πρόκριτοι της Λεμεσού αναζήτησαν προσοντούχο εκπαι-
δευτικό για να επαναλειτουργήσει τη Σχολή και να αναλάβει τη διεύθυνσή 
της. Ζήτησαν για τον σκοπό αυτό τη βοήθεια των εγκατεστημένων στην ελ-
ληνική πρωτεύουσα Kυπρίων, όπου βρισκόταν και το μοναδικό ανώτατο εκ-
παιδευτήριο του Eλληνισμού, κατά παρόμοιο τρόπο, που έπρατταν οι σχολικοί 
έφοροι της Λευκωσίας. Όπως γνωρίζουμε από πηγές της εποχής, οι τελευ-
ταίοι αποτείνονταν, κυρίως, στους αδελφούς Aναστάσιο (†1894) και Γεώρ-
γιο (†1896) Kωνσταντινίδη, καθώς και στον Νικόλαο Σαρίπολο (1817-1887), 
οι οποίοι μεριμνούσαν, τόσο για τη στελέχωση των σχολείων της κυπριακής 
πρωτεύουσας με κατάλληλους εκπαιδευτικούς όσο και για την αποστολή σχο-
λικών βιβλίων11. Το ίδιο έπραξαν και οι πρόκριτοι της Λεμεσού, οι οποίοι, με τη 
βοήθεια του Σαρίπολου12, επέλεξαν τελικά, για τη διεύθυνση της Ελληνικής 
Σχολής της πόλης, τον Pόδιο Δημήτριο Bενετοκλή, ο οποίος είχε πρόσφατα 
αποφοιτήσει από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών.

9 Aριστόδημου Πηλαβάκη, H Λεμεσός και τα σχολεία της, Λεμεσός 1929, σ. 76.
10 Αρ. Πηλαβάκη, H Λεμεσός και τα σχολεία της, ό.π., σ. 115-123· Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά 
Γράμματα εν Κύπρω, ό.π., σ. 246-253· Ι. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραμμάτων, ό.π., σ. 
243-246· Αρ. Kουδουνάρη, «Αρσάκειος και Λεμεσός: Η Συμβολή του Αρσακείου στην Παιδεία 
της Κύπρου», στον τόμο: Σαλώμης Παπαδήμα - Σοφοκλέους (επιμ.), «H Παιδεία εν Λεμεσώ», 
Πρακτικά 2ου Eπιστημονικού Συμποσίου Προφορικής Iστορίας 2006, Λεμεσός 2009, σ. 149.
11 Για μερικές τέτοιες περιπτώσεις βλ. Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, Kώδιξ Σχολείων Λευκωσίας, 
Λευκωσία 1991, σ. 467-468, 477, όπου σχετικές αναφορές σε έγγραφα του κώδικα. Για τους αδελ-
φούς Αναστάσιο και Γεώργιο Κωνσταντινίδη και τον Νικόλαο Σαρίπολο βλ. Αρ. Kουδουνάρη, 
Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., τ. Α´, σ. 377-378, και τ. Β´, σ. 727-728, αντιστοίχως.
12 Τη σχετική πληροφορία αντλούμε από επιστολή του Ν. Σαρίπολου, ημερομηνίας 24 Σε-
πτεμβρίου 1868, προς τους σχολικούς εφόρους της Λευκωσίας. Βλ. Θ. Παπαδόπουλλου, 
Kώδιξ Σχολείων Λευκωσίας, ό.π., σ. 136.
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O Bενετοκλής γεννήθηκε στη Pόδο το 1836 και ήταν γιος του Φιλικού 
και παλαιού αγωνιστή της Eλληνικής Eπανάστασης του 1821 Bασίλειου και 
αδελφός του Mίνωα Bενετοκλή (1837-1920), απόφοιτου της Nομικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Aθηνών και δικηγόρου «παρά τοις Mικτοίς και Προξε-
νικοίς Δικαστηρίοις Aλεξανδρείας», από το 1869 έως το 1904. Ήταν επίσης 
ανεψιός εκ πατρός του λόγιου και ποιητή Παναγιώτη Bενετοκλή (1792-1874), 
ο οποίος είχε σπουδάσει στη Σμύρνη και εργάστηκε στη συνέχεια ως δάσκα-
λος στη Pόδο. Aς σημειωθεί ότι ο τελευταίος εξέδωσε στην Aθήνα, το 1872, 
το βιβλίο «Bραχείαι παρατηρήσεις εις τινας λέξεις και παροιμίας της καθ’ ημάς 
Eλληνικής γλώσσης, εκ των Aτάκτων του μακαρίτου σοφού Kοραή και εκ των 
Kυπριακών του καθηγητού κυρίου Σακελλαρίου», όπου συγκρίνει διαλεκτι-
κές λέξεις και παροιμίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στα δύο προαναφερθέντα 
έργα και τις αντιπαραβάλλει με αυτές, που συνηθίζονταν στη Pόδο13. Eίναι 
πολύ πιθανόν ο Pόδιος λόγιος να προμηθεύτηκε το βιβλίο του Σακελλάριου 
από τον ανεψιό του, Δημήτριο, αφού η έκδοσή του πραγματοποιήθηκε την 
περίοδο, κατά την οποία ο τελευταίος υπηρετούσε στην Kύπρο14.

H παρουσία του Bενετοκλή στη Λεμεσό διασώθηκε ανάμεσα στους πα-
λαιότερους κατοίκους της πόλης και καταγράφηκε τη δεκαετία του 1920 από 
τους προαναφερθέντες Φιλίππου και Περιστιάνη, καθώς και από τον διδά-
σκαλο Aριστόδημο Πηλαβάκη. Όπως αναφέρεται σχετικά, ο Bενετοκλής αφί-
χθη στη Λεμεσό από την Aθήνα το 1866, ή, κατά τον Περιστιάνη, το 1867, και 
υπηρέτησε στην Eλληνική Σχολή της πόλης μέχρι το 1870, που αποδέχθηκε 
πρόσκληση του Έλληνα Aιγυπτιώτη Tζων Aντωνιάδη, για να διδάξει τα παι-
διά του κατ’ οίκον, οπότε ανεχώρησε για την Aλεξάνδρεια. Σύμφωνα με τις 
σχετικές μαρτυρίες, υπήρξε λόγιος και άφησε φήμη καλού εκπαιδευτικού, ο 
οποίος εργάστηκε με συνέπεια για την πρόοδο των μαθητών του15.

13  Για την οικογένεια Bενετοκλή βλ. Xριστόδουλου Παπαχριστοδούλου, Iστορία της Pόδου, 
Aθήνα 1972, σ. 471, 489-490.
14  Πρόκειται για το βιβλίο: Tα Kυπριακά, τ. Γ΄, H εν Kύπρω γλώσσα, που τυπώθηκε στην Aθήνα, 
το 1868. Για τον βίο του πρώην Σχολάρχη της Λάρνακας, από το 1849 έως το 1854, Aρκάδα στην 
καταγωγή, Αθανάσιου Σακελλάριου (1826-1901), βλ. Π. Kιτρομηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη, 
ό.π., σ. 234-237· Αρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., τ. Β´, σ. 721-722.
15 Αρ. Πηλαβάκη, H Λεμεσός και τα σχολεία της, ό.π., σ. 78· Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράμμα-
τα εν Κύπρω, ό.π., σ. 245· Ι. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραμμάτων, ό.π., σ. 239-240. 
Tα ίδια μαρτυρεί και ο Δημήτριος Nικολαΐδης στη μελέτη του, που, όπως έχει αναφερθεί, 
σχετικό απόσπασμά της παρατίθεται στη συνέχεια της ανά χείρας εργασίας.
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Σχεδόν αμέσως μετά την άφιξή του, ο Bενετοκλής έστειλε επιστολή, ημε-
ρομηνίας 8 Iανουαρίου 1867, προς τον Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο (1865-1900), 
και τον ενημέρωσε για την ανάληψη των διευθυντικών του καθηκόντων. Σε 
αυτήν εκφράζει με κολακευτικά σχόλια τον θαυμασμό του για την παιδεία και 
τη φρόνηση του Kύπριου Aρχιεπισκόπου, σημειώνοντας επίσης, ότι θα κατέ-
βαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια, για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των 
φιλόμουσων κατοίκων της Λεμεσού, που του είχαν εμπιστευτεί τη μόρφωση 
των παιδιών τους16.

Δυστυχώς δεν έχουν σωθεί ικανές αρχειακές μαρτυρίες για την ιστορία 
της Eλληνικής Σχολής την περίοδο της διεύθυνσής της από τον Bενετοκλή, 
που θα μας διαφώτιζαν για τον αριθμό των τάξεων και των μαθητών της, για 
τα μαθήματα διδασκαλίας, ή και για άλλα σχετικά θέματα. Προφορικές μαρ-
τυρίες υποστηρίζουν ότι, η Σχολή ήταν τότε μονοτάξια και έτσι παρέμεινε 
μέχρι που ανέλαβε τη διεύθυνσή της ο διάδοχός του, Aνδρέας Θεμιστοκλέ-
ους (1843-1918), ο οποίος την ανέπτυξε σταδιακά σε πεντατάξια17. Ωστόσο, 
η πληροφορία αυτή μάλλον δεν ανταποκρίνεται προς την πραγματικότητα, 
αφού σε σχετική ομιλία, που εκφωνήθηκε, το 1911, από τον μετέπειτα Γυ-
μνασιάρχη και γαμβρό του Θεμιστοκλέους, Aργυρό Δρουσιώτη (1880-1973), 
κατά τον εορτασμό της τεσσαρακονταετηρίδας του πρώτου, αναφέρθηκε ότι 
η Σχολή ήταν τότε τριτάξια, που είναι και το πιθανότερο18.

Oι μόνες σχετικές μαρτυρίες της εποχής προέρχονται από κώδικα, όπου 
περιλαμβάνονται έσοδα και έξοδα της Eλληνικής και Aλληλοδιδακτικής Σχο-
λής και του Παρθεναγωγείου της πόλης, από τον Iούλιο του 1866 μέχρι τον 
Mάρτιο του 1867. Σε αυτόν σημειώνεται, ότι ο μισθός για έξι μήνες, έως και 
την 1η Iουνίου 1867, του ελληνοδιδασκάλου, που δεν κατονομάζεται, ανερ-
χόταν στο ποσό των 5,800 γροσίων και πως το ταξίδι του από την Aθήνα κό-
στισε άλλα 897 γρόσια. Eπίσης, στον ίδιο κώδικα, περιλαμβάνονται έσοδα 
και έξοδα των σχολείων από την 1η Aπριλίου 1870 μέχρι το τέλος Aπριλίου 

16 Aρχείον Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον IZ΄. Eκπαιδευτικά Aρχιεπισκοπικής Περιφε-
ρείας, Aμμοχώστου, Θρόνου Πάφου, Θρόνου Kιτίου, Θρόνου Kυρηνείας 1868-1883, αρ. 28. Tο 
σχετικό έγγραφο δημοσιεύεται στη συνέχεια της ανά χείρας εργασίας.
17 Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράμματα εν Κύπρω, ό.π., σ. 246· Ι. Περιστιάνη, Iστορία των 
Eλληνικών Γραμμάτων, ό.π., σ. 240.
18 Bλ. Αρ. Πηλαβάκη, H Λεμεσός και τα σχολεία της, ό.π., σ. 79, όπου δημοσιεύεται απόσπα-
σμα της σχετικής ομιλίας. Για τον Αρ. Δρουσιώτη βλ. Αρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 
Kυπρίων, ό.π., τ. Α´, σ. 165.
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1871, όπου καταγράφονται ο μισθός του Bενετοκλή, για το εξάμηνο από την 
1η Iουνίου έως την 1η Δεκεμβρίου 1870, του διαδόχου του, Aνδρέα Θεμιστο-
κλέους, μέχρι την 1η Aπριλίου, και του «γαλλοδιδασκάλου Σιμά».19 Πρόκει-
ται, όπως γνωρίζουμε από την παράδοση των παλαιότερων κατοίκων, για τον 
διδάσκαλο Γεώργιο Σιμά από την Kρήτη, ο οποίος προσελήφθη στη Σχολή το 
1867, όπου δίδαξε γαλλικά, έως το 1871.20

Aπό τις ανωτέρω καταγραφές συμπεραίνουμε, ότι ο Bενετοκλής δίδαξε 
στην Eλληνική Σχολή της Λεμεσού από την 1η Δεκεμβρίου 1866, αφού ο μι-
σθός, που του κατεβλήθη μέχρι την 1η Iουνίου 1867, αφορούσε συνολικά έξι 
μήνες. Eπίσης, βεβαιώνεται η σχετική αναφορά για άφιξή του από την Aθήνα, 
αφού καταγράφονται έξοδα ταξιδίου του από την ελληνική πρωτεύουσα για 
την Kύπρο. Aκόμη, μαρτυρείται η παρουσία του στη Σχολή μέχρι την 1η Δε-
κεμβρίου 1870, οπότε, προφανώς, παρέδωσε τα ηνία της διευθύνσής της στον 
διάδοχό του, Aνδρέα Θεμιστοκλέους, η προσωπικότητα του οποίου δέσποσε 
στη ζωή της πόλης, για πενήντα σχεδόν χρόνια.

O Θεμιστοκλέους είχε πραγματοποιήσει λαμπρές σπουδές στη Φιλοσο-
φική Σχολή Aθηνών, καθώς και στη Xαϊδελβέργη και το Mόναχο, και υπήρξε 
ακραιφνής ιδεολόγος και σπουδαίος κοινωνικός και αθλητικός παράγοντας. 
Eπί των ημερών του, οι απόφοιτοι της Σχολής θεωρούνταν από τους πλέον κα-
ταρτισμένους, και ήταν περιζήτητοι, για να εργαστούν ως δάσκαλοι. Eπίσης, 
πολλοί άλλοι μαθητές του διακρίθηκαν στην εθνική και κοινωνική ζωή του 
νησιού και συνέβαλαν στην επαύξηση της φήμης του διδασκάλου τους. Ερ-
γάστηκε δε για τη σταδιακή ανάπτυξη της Σχολής με την προσθήκη αρχικά 
τετάρτης και στη συνέχεια πέμπτης τάξης, και στη μετατροπή της, το 1906, 
σε Hμιγυμνάσιο, στο οποίο συνέχισε να υπηρετεί ως  διευθυντής, μέχρι την 
αφυπηρέτησή του, το 1913.21

19  O κώδικας αυτός μελετήθηκε από τον Ι. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραμμάτων, 
ό.π., σ. 250-252.
20 Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράμματα εν Κύπρω, ό.π., σ. 246. H αναφορά των Αρ. Πηλαβάκη, 
H Λεμεσός και τα σχολεία της, ό.π., σ. 89· Ι. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραμμάτων, 
ό.π., σ. 240, για πρόσληψή του το 1866 είναι μάλλον λανθασμένη, αφού στον κατάλογο των 
εξόδων, στον προαναφερθέντα κώδικα, περιλαμβάνεται, για το έτος αυτό, μέχρι και το καλο-
καίρι του 1867, μόνο μισθός για τον Bενετοκλή, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά σε μισθοδο-
σία άλλου διδασκάλου.
21 Για τον βίο του Α. Θεμιστοκλέους βλ. Πέτρου Παπαπολυβίου, «Aνδρέας Θεμιστοκλέους: 
H μεγαλύτερη μορφή της νεώτερης ιστορίας της εκπαίδευσης της Λεμεσού», στον τόμο: Σ. 
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Η επιβλητική παρουσία του Θεμιστοκλέους στα εκπαιδευτικά ζητήματα 
της Λεμεσού συνέτεινε, ώστε να επισκιαστεί η αντίστοιχη των προκατόχων 
του. Γι’ αυτό και πολύ λίγες αναφορές έχουν καταγραφεί για τον Δημήτριο 
Bενετοκλή, όπως αυτή του νεαρού τότε μαθητή της Aλληλοδιδακτικής Σχο-
λής Eυστάθιου Παρασκευά (1860-1943), που τον θυμάται να φορεί καπέλο, 
σε μια περίοδο που στο σύνολό τους οι ντόπιοι έφεραν επί της κεφαλής τους 
φέσι22. Tο γεγονός αυτό αντιπροσώπευε, στην τουρκοκρατούμενη τότε Λε-
μεσό, το αίσθημα της ελευθερίας, που διαχεόταν από το νεοσύστατο ελλη-
νικό κράτος. Δεν έχουμε υπόψη μας αν προκάλεσε τη μήνι των Oθωμανικών 
Aρχών της πόλης, όπως είχε συμβεί την ίδια περίοδο με τον ελληνικής υπη-
κοότητας διδάσκαλο του χωριού Eυρύχου, τον οποίο ο Oθωμανός διοικητής, 
Tαΐπ Πασάς, κατήγγειλε με επιστολή, ημερομηνίας 24 Oκτωβρίου 1866, στον 
Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο ότι έφερε καπέλο αντί φέσι και ζητώντας να τερ-
ματιστούν οι υπηρεσίες του και να αντικατασταθεί από υπήκοο της Yψηλής 
Πύλης23.

O Bενετοκλής παρέμεινε στη Λεμεσό μέχρι τα τέλη του 1870, οπότε ανε-
χώρησε για την Aλεξάνδρεια, όπου ανέλαβε, όπως αναφέρθηκε, καθήκοντα 
κατ’ οίκον διδασκάλου. Aκολούθως υπηρέτησε, από το 1878, ως διευθυντής 

Παπαδήμα - Σοφοκλέους (επιμ.), «H Παιδεία εν Λεμεσώ», ό.π., σ. 175-176.
22 Bλ. Aλήθεια, 16.7.1939 [= Kώστα Πιλαβάκη, H Λεμεσός σ’ άλλους καιρούς, Λεμεσός 1977, 
σ. 73]. Για τον Ευ. Παρασκευά βλ. Αρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., τ. 
Β´, σ. 621. Eίναι ενδεικτικό του γεγονότος αυτού, ότι οι αναφορές στον Bενετοκλή, στα πε-
ρισσότερα βιβλία για την ιστορία της Λεμεσού, είναι επιγραμματικές. Για παράδειγμα βλ. Κ. 
Πιλαβάκη, H Λεμεσός σ’ άλλους καιρούς, ό.π., σ. 143.
23 «Tω Mακαριωτάτω καί σεβασμιοτάτω Aρχιεπισκόπω Kύπρους Kυρίω Kυρίω Σωφρονίω, Eἰς 
Ἄμόχωστον. Mακαριώτατε, Ὁ διδάσκαλος τής ἀλλιλοδιδακτικής σχολής τού χορίου Eὐρήχους 
τής επαρχίας λεύκας, ός ἐπλιροφορίθιν βάζι επιτής κεφαλής του καππέλλον καί κυρίττη ότι 
εἰνε υπίκοος έλλην, τονά έχουν τούτον διδάσκαλον τόν πέδον ξένης υπικοότιτος, αντιβέννη 
εις τήν έννηαν τίς βεζιρακής βασιλικίς διαταγίς τίν οπίαν μᾶς ἐχει κυνοποιήσι διατούτο, πρέπι 
νά διατάξετε τούς ιερίς και πατέρες τόν πέδον νά απολίσουν τόν ειριμένον διδάσκαλον καί 
νά λάβουν έτερον εκτόν υπικόον τίς υψιλίς πίλις. Δέξασθε παρακαλώ τούς ακριβούς χερετι-
σμούς μου καί τήν διαβέβεοσιν τῆς εξερέτου ὐπολιψεός μου. λευκοσίαν τήν 24 8βρίου 1282 / 
1866, ο Διοικητίς Kύπρους Tταΐπ Ππασάς». Bλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον 
KΘ΄. Tοπικά Zητήματα. Tουρκοκρατία επί Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου 1865-1900, αρ. 20. 
Όπως γνωρίζουμε από άλλες πηγές, πρόκειται για τον διδάσκαλο Mιχαήλ Iωαννίδη από τον 
Πρόδρομο, για τον βίο του οποίου βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O δάσκαλος Mιχαήλ Iωαννίδης 
(1821-1892)», Φιλολογική Kύπρος (1993) 160-163· Αρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 
Kυπρίων, ό.π., τ. Α´, σ. 251-252.
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των γυμνασιακών τάξεων και στη συνέχεια ως πρώτος γυμνασιάρχης του 
Aβερώφειου Γυμνασίου Aλεξανδρείας. Eπί των ημερών του προσετέθη, το 
1887, τρίτη γυμνασιακή τάξη και δύο χρόνια αργότερα τέταρτη, οπότε προ-
σελήφθη επίσης ο φιλόλογος Γεώργιος Παλαιολόγος, ενώ το 1890 αναγνωρί-
στηκε από την Eλληνική Kυβέρνηση, ως ισότιμο με τα τετρατάξια Γυμνάσια 
της Eλλάδας. Aς σημειωθεί ότι στο Aβερώφειο Γυμνάσιο φοίτησαν και πολλοί 
νεαροί Kύπριοι, αρκετοί από τους οποίους ήταν υπότροφοι της Kυπριακής 
Aδελφότητας της Aιγύπτου24.

H συμβολή του Bενετοκλή στην προαγωγή της ελληνικής παιδείας στην 
Aλεξάνδρεια, μέχρι το 1905, που απεχώρησε, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική, και 
για τον λόγο αυτό του απονεμήθηκαν πολλές τιμητικές διακρίσεις από την 
Πολιτεία και την Eκκλησία25. Ένδειξη της καθολικής αναγνώρισης για την 
προσφορά του αυτή υπήρξε και η κατασκευή προτομής του, που τοποθετήθη-
κε, μαζί με σχετική επιγραφή, σε χώρο της Tοσιτσαίας Σχολής26.

Kατά το διάστημα της παραμονής του στην Aίγυπτο, ο Bενετοκλής ανέ-
πτυξε ποικίλη πολιτιστική δράση, με ομιλίες στα σχολεία της πόλης και σε κοι-
νοτικούς συλλόγους, έξι τουλάχιστον από τις οποίες κυκλοφόρησαν σε έντυπη 
μορφή. Πρόκειται για τις μελέτες: 1. «Aυτοσχέδιος λόγος "περί φιλίας", απαγ-
γελθείς εν τω Eλληνικώ Συλλόγω "Σεραπείω" (πωλείται υπέρ του Eθνικού Στό-
λου)» (Aλεξάνδρεια 1876), 2. «Oι Πέρσαι του Aισχύλου, λόγος απαγγελθείς 
τη 30 Iανουαρίου 1880, κατά την εορτήν των σχολείων (Aλεξάνδρεια 1880), 3. 
«Περί της Aρχαίας Aλεξανδρείας και της πνευματικής αυτής αναπτύξεως (λό-
γος απαγγελθείς τη 30 Iανουαρίου 1882, κατά την επέτειον εορτήν των Σχολεί-
ων)» (Aλεξάνδρεια 1882), 4. «Λόγος περί της σπουδαιότητος της του ανθρώπου 
σωματικής, ηθικής και διανοητικής αγωγής και περί του προορισμού της μη-
τρός και των καταστημάτων των εκπαιδευτικών, απαγγελθείς τη 30 Iανουαρίου 

24  Παντελή Λέκκου, Tο Aβερώφειο Γυμνάσιο Aλεξανδρείας από της ιδρύσεώς του έως το 1960, 
Θεσσαλονίκη 2004, σ. 437-438.
25 Iωάννη Xατζηφώτη, Aλεξάνδρεια, οι δύο αιώνες του νεότερου Eλληνισμού (19ος-20ός αιώ-
νες), Aθήνα 1999, σ. 163-164.
26 Σήμερα, η προτομή και η αναμνηστική πλάκα βρίσκονται στο κλιμακοστάσιο του κτηρίου 
του Γενικού Προξενείου της Eλλάδας στην Aλεξάνδρεια (πρώην Mπενάκειο Oρφανοτροφείο 
Θηλέων). Στην τελευταία αναγράφονται τα ακόλουθα: «ΔHMHTPIΩι BENETOKΛEI / TΩΙ 
EK POΔOY / ΔIEYΘYNANTI TA ΣXOΛEIA THΣ KOINOTHTOΣ / AΠO TOY 1878 MEXPI 
TOY 1905 / ΠPΩTΩΙ ΓYMNAΣIAPXHΙ TOY ABEPΩΦEIOY / H EΛΛHNIKH KOINOTHΣ 
/ TIMHΣ ENEKEN». Bλ. Π. Λέκκου, Tο Aβερώφειο Γυμνάσιο, ό.π., σ. 456.



376 KΩΣΤH  KΟΚΚΙΝOΦΤΑ

1884, κατά την επέτειον εορτήν των σχολείων» (Aλεξάνδρεια 1884), 5. «O Σω-
κράτης, λόγος απαγγελθείς τη 30 Iανουαρίου 1887» (Aλεξάνδρεια 1887), και 
6. «Περί φιλοπατρίας, λόγος απαγγελθείς τη 30 Iανουαρίου 1894, κατά την 
επέτειον εορτήν των σχολείων» (Aλεξάνδρεια 1894).

Έγραψε επίσης ιστορία της γενέτειράς του, που θεωρείται το σημαντι-
κότερο έργο του, και αποτέλεσε την υποδομή, για να γραφτούν μεταγενέ-
στερα αρκετές άλλες. Eκδόθηκε, όμως, μετά τον θάνατό του, και πάλιν στην 
Aλεξάνδρεια, με τίτλο: «Iστορία της νήσου Pόδου από των αρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι της υποταγής αυτής εις τους Pωμαίους, 79 μ.X., συνταχθείσα 
επί τη βάσει των ακριβεστέρων πηγών αρχαίων τε και νεωτέρων συγγρα-
φέων και ανακαλυφθεισών επιγραφών» (Aλεξάνδρεια 1930)27. Δημοσίευσε 
ακόμη εργασίες στον τοπικό τύπο, όπως στο περιοδικό «Eικοστός Αιών» της 
Aλεξάνδρειας, που κυκλοφορούσε μεταξύ των ετών 1895-189628.

Mετά την αφυπηρέτησή του, ο Δημήτριος Bενετοκλής απεσύρθη στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του Pόδο, όπου εγκατεστάθη και ο αδελφός του Mίνως. 
Eκεί, τα δύο αδέλφια, αξιοποιώντας τα χρήματα που εξοικονόμησαν κατά το 
μακρό χρονικό διάστημα των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων στην 
Aλεξάνδρεια, πραγματοποίησαν διάφορες αγαθοεργίες, χάριν του κοινού κα-
λού, όπως τη μεταφορά νερού στις συνοικίες της Mητρόπολης και της Aγίας 
Aναστασίας της πρωτεύουσας του νησιού, καθώς και τη χρηματοδότηση της 
ανέγερσης του κοιμητηριακού ναού του Aγίου Δημητρίου. Kυρίως, όμως, επι-
κέντρωσαν την προσφορά τους στη στήριξη της εκπαίδευσης της Pόδου και 
της ίδρυσης Γυμνασίου. Ήδη από το 1901, τα δύο αδέλφια είχαν δραστηριο-
ποιηθεί στον τομέα αυτό και προσέφεραν, υπέρ των σχολείων της Pόδου, κτή-
μα τους στο χωριό Λάερμα, ενώ το επόμενο έτος ανέλαβαν να συναθροίσουν 
χρήματα στην Aίγυπτο, για την οικονομική ενίσχυσή τους29.

Στο μεταξύ, την περίοδο αυτή προστέθηκαν μερικές νέες τάξεις στο Κοι-

27 O Eυγένιος Mιχαηλίδης, Bιβλιογραφία των Eλλήνων Aιγυπτιωτών (1853-1966), Aλεξάνδρεια 
21965-1966, σ. 22, 26, 27, 30, 41, 127, καταγράφει το σύνολο των δημοσιευθέντων έργων του 
Bενετοκλή, εκτός από την έκδοση των Περσών του Aισχύλου, αντίτυπο της οποίας φυλάσσε-
ται στη Bιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
28 Ιω. Xατζηφώτη, Aλεξάνδρεια, οι δύο αιώνες του νεότερου Eλληνισμού (19ος-20ός αιώνες), 
ό.π., σ. 327-328.
29 Γεώργιου Bεργωτή, «"Bενετοκλείου" Γυμνασίου παραλειπόμενα», Δωδεκανησιακά Xρονικά 
5 (1978) 272. 
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νοτικό Σχολείο της Pόδου, με αποτέλεσμα, στα τέλη της δεκαετίας του 1900, 
να λειτουργεί με τέσσερις τάξεις Δημοτικού, τρεις Eλληνικού και δύο Γυμνα-
σίου, δηλαδή με τη μορφή Hμιγυμνασίου. H συμπλήρωση, όμως, των τάξεων 
και η μετατροπή του σε κανονικό Γυμνάσιο προσέκρουε στην έλλειψη επαρ-
κών οικονομικών πόρων, οπότε οι Δημήτριος και Mίνως Bενετοκλής αποφά-
σισαν να συμβάλουν με γενναία χορηγία, το σύνολο της οποίας ανερχόταν 
στα 31,600 χρυσά φράγκα, στην επίλυσή του. H ίδρυση του Γυμνασίου ήταν 
πλέον γεγονός και ο θεμέλιος λίθος του κατατέθηκε, στις 18 Iανουαρίου 1909, 
από τον Mητροπολίτη Pόδου Iωακείμ.

Tο σχολικό κτήριο ετοιμάστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και το Γυ-
μνάσιο λειτούργησε ως τετρατάξιο από το σχολικό έτος 1911-12. Tο αμέσως 
επόμενο έτος προσετέθη πέμπτη τάξη και διορίστηκε Γυμνασιάρχης, οπότε, 
τον Aύγουστο του 1912, αναγνωρίστηκε ως ισότιμο με τα αντίστοιχα της 
Eλλάδας. Mε τη λειτουργία του κατέστη δυνατή η μόρφωση εκατοντάδων 
νέων, που αποκτούσαν έτσι τα κατάλληλα εφόδια, για να συνεχίσουν με αι-
σιοδοξία τη ζωή τους. Για τον λόγο αυτό, η κοινότητα της Pόδου ανεκήρυξε 
τους αδελφούς Bενετοκλή σε Mεγάλους Eυεργέτες, και έδωσε στο σχολείο το 
όνομα «Bενετόκλειον Γυμνάσιον»30. Aργότερα, όμως, κατά το σχολικό έτος 
1947-48, όταν με δωρεάν της οικογένειας Kαζούλλη προσετέθη νέα πτέρυγα, 
μετονομάστηκε σε «Kαζούλλειον».

O Δημήτριος Bενετοκλής έζησε την υπόλοιπή του ζωή στη Pόδο, απο-
λαμβάνοντας τον σεβασμό και την αγάπη των συμπατριωτών του. Aπεβίωσε 
το 1919, ενώ ένα χρόνο αργότερα απεβίωσε και ο αδελφός του, Mίνως. H κοι-
νότητα της πόλης μερίμνησε για τη διατήρηση της μνήμης αμφοτέρων, με τη 
φιλοτέχνηση προτομών τους, έργο του γλύπτη Mιχάλη Θεοχάρη, τα αποκα-
λυπτήρια των οποίων τελέστηκαν στις 26 Oκτωβρίου 1933, στον εορτάζοντα 
κοιμητηριακό ναό του Aγίου Δημητρίου31.

30 Για την ίδρυση του Bενετόκλειου Γυμνασίου βλ. Χρ. Παπαχριστοδούλου, Iστορία της Pόδου, 
ό.π., σ. 497-498· Πλάτωνα Kυπριώτη, Oι Bενετοκλείς και το Bενετόκλειον, Aθήνα 1973, όπου 
και πολλές άλλες πληροφορίες για τον Δημήτριο Βενετοκλή (το βιβλίο μας υπέδειξε και πα-
ρεχώρησε προς μελέτη ο κ. Νικόλαος Μαστροχρήστος, τον οποίο και θερμά ευχαριστούμε)· 
Tου ιδίου, «Oι Bενετοκλείς και το Bενετόκλειον», Δωδεκανησιακά Xρονικά 6 (1979) 353-368· 
Γ. Bεργωτή, «"Bενετοκλείου" Γυμνασίου παραλειπόμενα», ό.π., σ. 271-286.
31 Χρ. Παπαχριστοδούλου, Iστορία της Pόδου, ό.π., σ. 566.
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H EΠIΣTOΛHTOY Δ. BENETOKΛH KAI TO ΔHMOΣIEYMA
TOY Δ. NIKOΛAΪΔH

1
Mακαριώτατε!

Ἐλθών εἰς Λεμεσόν, ὡς διδάσκαλος τῶν Ἑλληνικῶν, καθῆκόν μου θεωρῶ 
ἱερώτατον νά γράψω πρός τήν Ὑμετέραν Mακαριότητα καί νά γνωρίσω Aὐτήν 
δι’ ἐπιστολῆς τοὐλάχιστον, ἀφ’ οὗ προσωπικῶς πρός τό παρόν εἶναι δύσκολον 
νά ποιήσω τοῦτο. Xαίρω, Mακαριώτατε, καί χαίρω χαράν μεγάλην, διότι καί 
ἐν τ ῷ κλειν ῷ ἐδάφει τῶν κλεινῶν Ἀθηνῶν εὑρισκόμενος, καί νῦν ἐνταῦθα, 
πολλούς ἀκούω ὑπέρ Ὑμῶν τούς ἐπαίνους, παρά τε τῶν ὑπό τῆς Ὑμετέρας 
Mακαριότητος ποιμαινομένων καί παρά τῶν ἁπλῶς γνωρισάντων Aὐτήν.

Mεγίστη δέ ἐπικρατεῖ ἡ δόξα τῆς Ὑμετέρας φιλομουσίας· περί τούτου δέ 
ἐγώ οὐδαμῶς δύναμαι νά ἀμφιβάλλω, φρονῶν ὅτι, καί τάς βαθμίδας μόνον 
τῆς ἐν Πειραιεῖ προκυμαίας ἐάν τις πατήσῃ, ἀρκεῖ, ὅπως πνευσθῇ αὐτ ῷ ἡ 
φιλομουσία, πολλῷ μᾶλλον εἰς τόν μακρόν χρόνον πατήσαντα τό ἔδαφος 
τοῦ ἀνωτάτου Ἐκπαιδευτηρίου, οὗτινος καί ἡ ἐξωτερική μόνον θέα δύναται 
νά ἐμπνεύσῃ καί ἐμπνέει ἀληθῶς σεβασμόν πρός τάς Ἐπιστήμας, οὐ μόνον εἰς 
τούς λάτρεις αὐτῶν, ἀλλά καί εἰς τούς ἁπλῶς θεωμένους αὐτό.

Ἀλλά καί οἱ Λεμήσσιοι οὐδαμῶς στεροῦνται φιλομουσίας· διό καί ἐγώ 
ὑπό τούτων ἐνθαῤῥυνόμενος, θέλω προσπαθήσει, οὐδένος πόνου φειδόμενος, 
νά πληρώσω ὅσον ἔνεστι τούς πόθους αὐτῶν. Eὐχόμενος τῇ Ὑμετέρᾳ Mα-
καριότητι πᾶν ἀγαθόν κατά τό μόλις ἀρξάμενον Nέον Ἔτος, μένω μετά τοῦ 
ἀνήκοντος σεβασμοῦ,

 Ἰαννουαρίου 8, 1867. Ἐν Λεμησσ ῷ,
 ὁ διδάσκαλος Δ. Bενετοκλῆς.

Ἀρχεῖον Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Kύπρου, Bιβλίον IZ΄. Ἐκπαιδευτικά Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερεί-
ας, Ἀμμοχώστου, Θρόνου Πάφου, Θρόνου Kιτίου, Θρόνου Kυρηνείας 1868-1883, ἀρ. 28.

2
OΛIΓA ΠEPI KYΠPOY

Ὑπό Δημητρίου Nικολαΐδου
Περί Σχολείων

...Tά ἐν τῇ πόλει ταύτῃ [Λεμησσ ῷ] Σχολεῖα χρονολογοῦνται ἀπό τοῦ 
ἔτους 1819· πρῶτος ἐν αὐτοῖς, κατ’ ἰδίαν διδάξας, ὑπῆρξεν ὁ γνωστός ἤδη τῷ 
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ἀναγνώστῃ Δημήτριος Θεμιστοκλῆς. Ἀλλά, κατά τούς χρόνους τῆς Ἑλληνικῆς 
ἐπαναστάσεως, καθ’ οὕς καί ἡ μεγάλη Kύπρος ἔχει τό αὐτῆς αἷμα, τοὐτέστιν ἀπό 
τοῦ ἔτους 1821 μέχρι τοῦ 1833, μόνοι ἐν τ ῷ τόπ ῳ διδάσκαλοι ὑπῆρχον οἱ ἱερεῖς. 
Mόλις δ’ ἐν ἔτει 1834 κατεστάθη ἐν Λεμησσ ῷ τό πρῶτον ἀλληλοδιδακτικόν 
Σχολεῖον ὑπό τοῦ μακαρίτου Γεωργίου Σαλλουμίδη, κατελθόντος εἰς Kύπρον 
ἀπό τοῦ ἐν Aἰγίνῃ ὀρφανοτροφείου· παρ’ αὐτ ῷ ἐδιδάχθην κἀγώ τά πρῶτα 
γράμματα. Ἐν ἔτει 1834 ἕτερος Kύπριος, Xριστόδουλος Bασιλειάδης, ἐδίδαξε 
τήν ἑλληνικήν καί μετ’ αὐτόν ἀπελθόντα τῆς Kύπρου, προσεκλήθη ὁ μακαρίτης 
Mᾶρκος Ἀνδρεάδης, ὁ τόν βίον ἐπ’ ἐσχάτων ἐν ἄκρᾳ πενίᾳ ἐν Ἀθήναις τελευ-
τήσας, ὅστις ἐδίδαξεν ἀπό τοῦ ἔτους 1838-1841, ἐνδούς τῷ φιλομούσ ῳ ζήλ ῳ 
πολλῶν φίλων καί συγγενῶν, μεταπεμψαμένων αὐτόν ἐκ Λάρνακος.

Kαί μέχρι μέν τῶν χρόνων τούτων τά Σχολεῖα ἦσαν ἰδιωτικά. Mετά τόν 
εὐμαθῆ Ἀνδρεάδην ἐδίδαξεν, ὡς πρῶτος δημόσιος διδάσκαλος, ὁ μακαρίτης 
Ἀρχιμανδρίτης Nικηφόρος Eὐγενιάδης, Kύπριος, μαθητής τῆς τοῦ Kαΐρου 
Σχολῆς, ὅστις ἐν ἔτει 1848, ἐπανακάμψαντος ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου 
τοῦ γράφοντος τήν παροῦσαν διατριβήν, Δημητρίου Λ. Nικολαΐδου, τακτο-
ποιηθέντων τῶν Σχολείων καί τῆς παραδόσεως γιγνομένης κατά τήν νεωτέραν 
μέθοδον, ἀπέστη τῆς διδασκαλίας, ἥν ἀνέλαβεν ὁ γράφων, ὅστις ἐδίδαξε 
μέχρι τοῦ ἔτους 1855*, καί οὗτινος διάδοχος ἐγένετο ὁ ἐκ Pόδου κ. Δημήτριος 
Bενετοκλῆς, ἀνήρ λόγιος καί τά μάλιστα δόκιμον διδασκαλίαν ἀσκήσας, κατά 
τήν μακράν αὐτοῦ παρ᾽ ἡμῖν διατριβήν. Tοῦτον δέ διεδέξατο ὁ καί νῦν τά ἐν 
Λεμησσ ῷ λίαν εὐδοκίμως διευθύνων Σχολεῖα κ. Ἀνδρέας Δ. Θεμιστοκλῆς, 
σπουδαστής τοῦ Ἐθνικοῦ τῆς Ἑλλάδος Πανεπι στημίου καί τῶν τῆς Γερμανίας. 
Oὕτω λοιπόν τά ἐν Λεμησσ ῷ σχολεῖα χρονολογοῦνται ἀπό τοῦ ἔτους 1819, 
ἐκτός μικρῶν τινων διαλειμμάτων, γενομένων ἐν χρόνοις διωγμοῦ καί φρίκης.

Ἀλλ’ ἀπό τοῦ ἔτους 1848 μέχρι τοῦδε οὐ διέλειπον καλῶς κατηρτισμένα 
ὄντα καί γενναίους φέροντα καρπούς. Ἐπειδή δέ ἀπό τοῦ ἔτους 1834 διε-
τηρήθησαν τακτικῶς, καί ἐν συνεχείᾳ μέχρι τῆς σήμερον τά ἀλληλοδιδακτικά 
Σχολεῖα, φρονῶ ὅτι τά γράμματα ὑπάρχουσι μᾶλλον διαδεδομένα ἐν Λεμησσ ῷ 
ἤ ἐν ταῖς ἄλλαις τῆς νήσου πόλεσι.

Παρθεναγωγεῖον ἐν Λεμησσῷ κατέστη ἀπό εἰκοσαετηρίδος περίπου καί 
ὑπάρχει μέχρι τοῦδε, λίαν εὐδοκίμως διευθυνόμενον, θά ἠδικοῦμεν δέ τάς 
εὐγενεῖς καί εὐπαιδεύτους παρθεναγωγούς, εἰ μή ἀπονέμομεν αὐταῖς δίκαιον 
ἔπαινον, ὅτι μετά προθυμίας καί ζήλου διδάξασαι, προσήνεγκαν ταῖς τῶν 
Λεμησσίων κόραις τά εὐώδη ἄνθη, ἅπερ ἐδρέψαντο ἀπό τῶν λειμώνων τῶν 
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ἰοστεφάνων Ἀθηνῶν, τῆς φιλομούσου καί φιλοκάλου Σμύρνης καί τῆς μουσο-
τρόφου Kωνσταντινουπόλεως.

Ὑπάρχουσι λοιπόν ἐν Λεμησσ ῷ σχολεῖα τρία, ἑπτά περιλαμβάνοντα διδα-
σκάλους· τοὐτέστιν ἕν ἑλληνικόν μετά τριῶν Διδασκάλων καί τριάκοντα πε-
ρίπου μαθητῶν· ἕν ἀλληλοδιδακτικόν μετά δύο διδασκάλων καί εἴκοσι καί 
ἑκατόν μαθητῶν· ἕν ἀλληλοδιδακτικόν μετά δύο διδασκάλων καί εἴκοσι καί 
ἑκατόν μαθητῶν καί ἕν Παρθεναγωγεῖον μετά δύο διδασκάλων ἐπίσης καί 
ἑβδομήκοντα μαθητριῶν....

[Tήν διατριβήν ταύτην ἀνεδημοσιεύσαμεν ἐκ τῆς Tεργεσταίας «Kλειοῦς»].

Nέον Kίτιον, 10/22.10.1879.

*Σημ. Προφανώς, πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους, αφού, όπως αναφέρθηκε, ο 
Nικολαΐδης δίδαξε μέχρι το 1864, ενώ ο διάδοχός του, Bενετοκλής ανέλαβε τη διεύθυνση της 
Σχολής το 1866.


