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Ὁ Παρθενὼν τοῦ Περικλέους 
οὐδὲν ἄλλο ἦτο ἢ τὸ ἐθνικὸν τῆς τοῦ Ὑψίστου Σοφίας ἱερόν.

Ὁ Ναὸς τοῦ  Ἰουστινιανοῦ 
οὐδὲν ἄλλο εἶναι  εἰ μὴ ὁ Παρθενὼν τῆς χριστιανικῆς πίστεως…

Φῶς, ἐλαφρότης καὶ ἁρμονία εἶναι αἱ τρεῖς κυριώταται ἐντυπώσεις
 αἵτινες καταπλήττουσιν ἡμᾶς,

 ὅταν εἰσελθόντες ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ σταθῶμεν ὑποκάτω
 τοῦ μεγάλου θόλου καὶ περιβλέψωμεν περὶ ἡμᾶς…

Ἀρκεῖ νὰ εἴπωμεν ὅτι ἐν τῷ ναῷ τούτῳ συνηρμολογήθη
τὸ ἀρχαῖον ἑλληνικὸν πνεῦμα μετὰ τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου

καὶ ὅτι
 διὰ τοιούτου συνδυασμοῦ τέχνης ἀνθρωπίνης ἀμιμήτου

πρὸς θεόπνευστον θρησκευτικὸν δόγμα,
 ἀπηρτίσθη ἕν τῶν τελειοτάτων ἔργων,

 ἀφ’ ὅσα ἤγειρέ ποτε ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, 
εἰς τὴν λατρείαν τοῦ Θεοῦ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΤΟΜΟΣ Γ΄ ΜΕΡΟΣ Α΄  ΣΕΛ. 123  - 129
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16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀπηχοῦσα καὶ τὰ αἰσθή-
ματα ὀργῆς καὶ ἀγανάκτησης τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ, ὅπως καὶ ὅλων 
τῶν Ὀρθοδόξων, ἐκφράζει τὴν βαθιά της θλίψη καὶ ἀνησυχία συγ-

χρόνως, ἕνεκα τῆς πρόσφατης ἀποφάσεως τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν νὰ μετατρέ-
ψουν τὴν Ἁγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος.

Ὁ Κυπριακὸς Ἑλληνισμὸς ἔχει ἕναν ἐπιπρόσθετο λόγο νὰ ἐκφράζει τὴν 
ἀνησυχία καὶ τὴ θλίψη του γιὰ τὴν ἀνίερη καὶ ἀπαράδεκτη αὐτὴ πράξη τῆς 
τουρκικῆς ἡγεσίας, δεδομένου ὅτι ἀπὸ τὸ ἔτος 1974, ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς 
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν μνημείων τῶν κατεχομένων ὑπὸ τῶν τουρκικῶν στρα-
τευμάτων ἐδαφῶν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἔχουν συληθεῖ καὶ ἔχουν 
παραμείνει τὰ τοιχώματα νὰ βοοῦν. Ἄλλες Ἐκκλησίες ἔχουν μετατραπεῖ σὲ 
Μουσουλμανικὰ τεμένη, ἄλλες σὲ σταύλους ζώων, ἄλλες χρησιμοποιοῦ-
νται γιὰ στρατιωτικοὺς σκοπούς, ἄλλες ἔχουν καταστραφεῖ ὁλοσχερῶς γιὰ 
νὰ ἐξαλειφθεῖ κάθε χριστιανικὴ ταυτότητα τοῦ τόπου. Αὐτὴ ἄλλωστε ἦταν 
ἡ τακτικὴ σὲ ὅλη τὴν ἱστορία τῶν Τούρκων στὰ ἐδάφη ποὺ κατελάμβαναν 
στρατιωτικά. Ὅμως, «ἐὰν οἱ ἄνθρωποι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται». 
Εἶναι μὲ θλίψη ποὺ παρακολουθήσαμε καὶ δηλώσεις τῶν ἐκπροσώπων τῶν 
Τουρκοκυπρίων, οἱ ὁποῖοι, θέλοντας νὰ στηρίξουν τὴν πράξη τῆς τουρκικῆς 
Κυβέρνησης, κατηγόρησαν ψευδῶς καὶ ἀσυστόλως τοὺς Ἑλληνοκυπρίους ὅτι 



385ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

προέβησαν σὲ καταστροφὲς τουρκοκυπριακῶν μνημείων καὶ ἐθελοτυφλοῦν, 
ἐνῶ καθημερινῶς βλέπουν, στὶς περιοχὲς ποὺ διαβιοῦν, τοὺς κατεστραμμένους 
ἀπὸ τοὺς ἰδίους χριστιανικοὺς Ναοὺς τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν, χωρὶς αἰδῶ 
προβαίνουν σὲ παρόμοιες ἀσύστολες καὶ ἀστήρικτες κατηγορίες.

Θὰ ἐπιθυμούσαμε νὰ ἑνώσουμε τὴ φωνὴ διαμαρτυρίας μας γιὰ τὴ μετα-
τροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος μὲ ἐκείνους ποὺ προέβη-
σαν σὲ διάφορες δηλώσεις. Λυπούμαστε ὅμως νὰ παρατηρήσουμε πώς, ὅπως 
συνέβη μὲ παρόμοιες δηλώσεις γιὰ τὴν Κύπρο, ποὺ παρέμειναν νεκρὸ γράμ-
μα χωρὶς ἀποτέλεσμα, ἀκόμα καὶ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῶν 
Ἡνωμένων Ἐθνῶν, φοβούμαστε ὅτι τὸ ἴδιο θὰ συμβεῖ καὶ γιὰ τὴν περίπτωση 
τῆς Ἁγίας Σοφίας, γιατὶ δὲν ὑπάρχει ἡ βούληση, ἕνεκα τῶν συμφερόντων τῶν 
χαρακτηριζομένων χριστιανικῶν ἤ πολιτισμένων Δυτικῶν χωρῶν νὰ λάβουν 
πρακτικὰ μέτρα ἐναντίον ἐκείνων ποὺ καθίστανται καθημερινῶς «ὑβριστὲς» 
μὲ λόγους καὶ πράξεις τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ τῶν ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ 
μας. Ἄλλωστε, μὲ ἔκπληξη παρακολουθήσαμε καὶ δηλώσεις ἡγετῶν Δυτικῶν 
χωρῶν νὰ στηρίζουν ἀνερυθρίαστα τὴν ἀπόφαση τῆς τουρκικῆς ἡγεσίας. Τὸ 
ἴδιο συμβαίνει μὲ τὶς νωθρὲς καὶ νωχελικὲς ἀντιδράσεις τους στὶς παράνομες 
ἐνέργειες τῆς Τουρκίας στὴν Κυπριακὴ Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη.

Φοβούμαστε ὅτι ἡ γιὰ 'μᾶς ἀψυχολόγητη καὶ ἀδικαιολόγητη αὐτὴ ἐνέρ-
γεια, ὅπως προσφυῶς ἔχει λεχθεῖ, «θὰ ὁδηγήσει σὲ βαθιὰ ρήξη μεταξὺ Χρι-
στιανισμοῦ καὶ Ἰσλάμ». Γιὰ 'μᾶς ἀποτελεῖ ἀψυχολόγητη καὶ ἀδικαιολόγητη 
ἐνέργεια, ὅμως γιὰ τὴν τουρκικὴ ἡγεσία ἀποτελεῖ συνειδητὴ ἐπιλογὴ ἀπὸ τὴ 
στιγμὴ ποὺ ἀποφασίζει νὰ κάνει στροφὴ καὶ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν Εὐρώ-
πη γιὰ νὰ ὑλοποιήσει τὸ ἰσλαμικὸ ὅραμα τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Τὸ 
πρόβλημα εἶναι ἑπομένως βαθύτερο, θὰ τὸ ὀνομάζαμε συστημικό, γιατὶ ἀφ᾽ 
ἑνὸς μὲν στρέφεται ἐναντίον τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν καὶ τῆς χριστιανικῆς 
πίστεως, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ ἀναπλάθει τὴν μουσουλμανικὴ ταυτότητα ποὺ πρέ-
πει νὰ εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴ χριστιανική. Δὲν πρέπει νὰ περάσει ἀπαρατήρητο 
ὅτι καὶ ἕνας ἄλλος σημαντικὸς Ναὸς τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μὲ βαθύτατο 
θεολογικὸ περιεχόμενο καὶ ἱστορία, ἡ Μονὴ τῆς Χώρας, μὲ τὰ ἀπαραμίλλου 
κάλλους ψηφιδωτὰ καὶ τοιχογραφίες προετοιμάζεται νὰ μετατραπεῖ σὲ μου-
σουλμανικὸ τέμενος. Ἐὰν λοιπόν, ἔστω καὶ ἕνας μουσουλμάνος ἡγέτης, πολι-
τικὸς ἤ θρησκευτικός, δὲν δηλώσει τὴν ἀντίθεσή του γιὰ τὴν πράξη αὐτὴ τῶν 
Τούρκων, τότε ὁλόκληρη ἡ μουσουλμανικὴ κοινότητα καθίσταται ἔνοχη, στη-
ρίζοντας ἄμεσα ἤ ἔμμεσα τὴν πράξη καὶ τοὺς στόχους τῆς τουρκικῆς ἡγεσίας.
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Αὐτή μας ἡ διαμαρτυρία ἀπευθύνεται ὡς κραυγὴ ἀγωνίας στοὺς Διεθνεῖς 
πολιτικοὺς καὶ διαχριστιανικοὺς ὀργανισμούς, σὲ Κυβερνήσεις χωρῶν, ἀκόμα 
καὶ στὴ Διάσκεψη Ἰσλαμικῶν χωρῶν γιὰ νὰ ἀσκήσουν πιέσεις στὴν Τουρκία 
νὰ σεβαστεῖ τὸ πλέον ἱερὸ σύμβολο τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένη Χριστιανῶν καὶ 
ὁ Πρόεδρος τῆς χώρας νὰ πάψει νὰ ἐκτοξεύει ἀπειλὲς ὅτι, «ἀντὶ νὰ ἀφήσουμε 
τοὺς ἄλλους νὰ μᾶς σκοτώσουν, νὰ τοὺς σκοτώσουμε ἐμεῖς». Ἂν αὐτὴ εἶναι 
ἡ περὶ Θεοῦ ἀντίληψη τοῦ Ἰσλάμ, τότε αὐτὸ καθίσταται ἐπικίνδυνο γιὰ ὅλη 
τὴν ἀνθρωπότητα, ἰδαιτέρως σήμερα, ἕνεκα τῆς ἀναμίξεως Χριστιανῶν καὶ 
Μουσουλμάνων. Ἄλλωστε, ἡ τρομοκρατία, δυστυχῶς, ἔχει κυρίως ἰσλαμικὴ 
ταυτότητα.

Ἔπειτα ἀπὸ τὸν θόρυβο ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν «περίφημη» ἀπόφα-
ση τῆς τουρκικῆς ἡγεσίας γιὰ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ μουσουλμανι-
κὸ τέμενος, ὅλα τὰ μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας παρουσίασαν τὸν χριστιανικὸ 
διάκοσμο τῆς Ἁγίας Σοφίας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἔγινε κατανοητὸ καὶ ἀντι-
ληπτὸ καὶ στοὺς πλέον ἀνυποψίαστους, ὅτι πρόκειται ὄντως γιὰ χριστιανικὸ 
Ὀρθόδοξο Ναὸ, ὁ ὁποῖος οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὴ μουσουλμανικὴ θρησκεία, 
ἡ ὁποία εἶναι εἰκονοκλαστική. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀπασχολεῖ τὶς θρησκευτικὲς ἀρχὲς 
τῆς Τουρκίας ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο θὰ καλύψουν τὰ ἔργα πίστεως, τέχνης καὶ 
πολιτισμοῦ χωρὶς νὰ διακατέχονται ἀπὸ κανένα αἴσθημα ντροπῆς οὔτε ἀπὸ 
ἔλεγχο συνειδήσεως. 

Καλοῦμε ὅπως οἱ ψηφιδωτὲς εἰκόνες τῆς Ἁγίας Σοφίας χρησιμοποιηθοῦν 
ἀπὸ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες χῶρες ποὺ δέχονται ἐπισκέπτες καὶ μὲ κάθε τρόπο 
σὲ δημόσιους χώρους, Ἀεροδρόμια, Ξενοδοχεῖα κ.λ.π. γιὰ νὰ ὑπενθυμίζουν 
σὲ ὅλους, Χριστιανούς, Μουσουλμάνους, ἀθέους καὶ πιστούς, ὅτι ἡ Ἁγία Σο-
φία εἶναι Χριστιανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ πράξη τῆς Τουρκίας ἀποτελεῖ 
βεβήλωση τοῦ σημαντικότερου μνημείου καὶ συμβόλου τοῦ Χριστιανισμοῦ. 
Ἄς μετατρέψουμε τὰ ἀπαράμιλλα ψηφιδωτὰ τῆς Θεοτόκου Πλατυτέρας, τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἄλλων εἰκονιζόμενων ἁγίων σὲ μάρτυρες τῆς ἱστορίας 
καὶ τῆς πίστεώς μας σήμερα. Μέσῳ τῶν πρεσβειῶν τους θὰ γίνει τὸ θαῦμα. 

Ἐὰν, ὄντως, ὁ πρόεδρος τῆς Τουρκίας εἶναι εἰλικρινὴς μὲ τὸν ἑαυτό του 
καὶ θέλει νὰ ἔχει «μικρή δόση σοφίας», σὲ ἀντιπαραβολὴ μὲ τὸ ὄνομα τῆς Ἁγί-
ας Σοφίας, λέγοντας ὅτι θὰ σεβαστεῖ τοὺς πολιτισμούς, δὲν ἔχει παρὰ νὰ τὸ 
ἀποδείξει ἔμπρακτα καὶ ἀντὶ νὰ μετατρέψει τὴν Ἁγία Σοφία σὲ μῆλον τῆς ἔρι-
δος, δεδομένου ὅτι εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θὰ ἐπιμείνει πεισματικὰ στὴν ἀπόφα-
σή του, τότε ἄς ἐπιτρέψει καὶ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸν πραγματικὸ 
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ἰδιοκτήτη, νὰ τελεῖ σὲ ἕνα τμῆμα τῆς Ἁγίας Σοφίας τὴ Λειτουργία γιὰ τοὺς 
Χριστιανούς, ὅπως σὲ ἄλλο τμῆμα θὰ τελεῖται ἡ μουσουλμανικὴ προσευχή. 

Πιστεύουμε ὅτι ἡ ἐλπίδα μας πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ οἱ ἐπικλήσεις 
μας πρὸς τὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ Θεοτόκο καὶ Μητέρα μας, θὰ ὁδηγήσουν 
τὰ βήματά μας πρὸς ἀναψυχήν.

 

Δεόμεθα ὅπως, ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός,
ἡ κατασκευάσασα τὸν κόσμον ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ,

τῇ συνεργίᾳ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ τοῦ παναγίου
 καὶ προσκυνητοῦ Πνεύματος,

ὁ ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Κύριος, ὁ δι᾽ ἡμᾶς σαρκωθείς,
ἐλεήσῃ καὶ κραταιώσῃ τὸ γένος τῶν Χριστιανῶν τῶν εἰς Αὐτὸν

πιστευόντων καὶ ἐπικαλουμένων τὴν Αὐτοῦ βοήθειαν.
Ἔτι δεόμεθα Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν,

ὅπως διαφυλάξῃ ἀμόλυντον τὸν Ναὸν Αὐτοῦ,
ἔνθα ὕμνους καὶ δοξολογίας ἀνέπεμπον ἐπὶ αἰῶνας γενεαὶ γενεῶν,

ὁ φιλόχριστος λαὸς μετὰ τῶν εὐσεβεστάτων Βασιλέων,
τῶν Πατριαρχῶν καὶ τοῦ ἱεροῦ κλήρου τὰς Λειτουργίας ἐπιτελούντων,

ἐναποθέτοντες τὰς ἑαυτῶν ἐλπίδας εἰς τὸν Κύριον καὶ Βασιλέα τῆς Δόξης. 
Ἀμήν!

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου,

16  Ἰουλίου 2020



Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

a
ΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  «Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ»

Στὴν Ἁγία Σοφία, σὲ ψηφιδωτὸ τοῦ 10ου αἰώνα ἄνω τῆς ΝΔ εἰσόδου, δύο 
φωτοστεφανωμένοι αὐτοκράτορες προσέρχονται ταυτοχρόνως στὴν 
Παναγία καὶ τὸν Χριστὸ κρατώντας ἀφιερώματα· ὁ μὲν Κωνσταντῖνος 

Α΄ (306-337) τὸ πρόπλασμα τῆς Πόλης ὁ δὲ Ἰουστινιανὸς Α΄(527-565) τὸ πρό-
πλασμα τῆς Ἁγίας Σοφίας1. Ἡ Ἁγία Σοφία κτίστηκε τὸ 532-7 καὶ εἶναι ἡ τρίτη 

1 Τὸ κείμενο περιέχει πληροφορίες, ἑρμηνεῖες καὶ ἀπόψεις τοῦ Ἀριστείδη Πασαδαίου, Ἡ Πόλη 
τοῦ Βοσπόρου, Ἀθῆναι: Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις  Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 96, 1981, καὶ 
τοῦ Cyril Mango, Hagia Sophia, principal photography Ahmet Ertuğ, published by Ertuğ & 

Εἰκ. 1. Ἡ Ἁγία Σοφία σήμερα.  Ἔργο ὑπέρβασης στὴν πρόθεση, στὴ σύλληψη 
καὶ στὴν ἐκτέλεση (φωτογραφία τοῦ συγγραφέως).
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κατὰ σειρὰ ἐκκλησία στὴν ἴδια θέση. Ἡ δεύτερη κτίστηκε τὸ 415 ἀπὸ τὸν Θε-
οδόσιο Β΄ (408-450) καὶ ἡ πρώτη, κατὰ τὴν παράδοση, ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖ-
νο Α΄, ἢ κατὰ τὶς ἱστορικὲς πηγές, ἀπὸ τὸν γιό του Κωνστάντιο (337-361) σὲ 
ἐλεύθερο χῶρο τοῦ ἀνακτορικοῦ συγκροτήματος, κοντὰ στὸν ἱππόδρομο καὶ 
τὶς θέρμες τοῦ Ζευξίππου.

Ἵδρυση καὶ κατασκευὴ

Ἁγία Σοφία καὶ Ἁγία Εἰρήνη, ποὺ ἦταν ὁ ἐπισκοπικὸς ναὸς τῆς Πόλεως, 
βρίσκονταν δίπλα δίπλα στὸν ἴδιο περίβολο· ἀνάμεσά τους ὁ ξενών (νοσοκο-
μεῖο) τοῦ Σαμψών, τὸ βαπτιστήριο καὶ τὸ ἐπισκοπεῖο. Λέγεται ὅτι οἱ ἀπαλλο-
τριώσεις γιὰ τὴν ἀνέγερσή τους ἔγιναν ἀπὸ τὴν Ὀλυμπιάδα, ἀφοσιωμένη ὀπα-
δὸ τοῦ Ἰωάννη Χρυσοστόμου, ποὺ κατεῖχε μεγάλη ἀκίνητη περιουσία νοτίως 
καὶ ἀνατολικὰ τῆς Ἁγίας Σοφίας. Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ συζύγου της, ἦταν 30 
ἐτῶν, ἀρνήθηκε νὰ παντρευτεῖ, ἔγινε διακόνισσα τῆς Ἐκκλησίας καὶ συγκατα-
τέθηκε νὰ  διαθέσει ἀναλόγως τὸν πλοῦτο της, ἀφοῦ ὁ Ἰουστινιανὸς γονάτι-
σε μπροστά της ὑποσχόμενος τὸ ὄνομά της νὰ μνημονεύεται εἰς τὸν αἰώνα. 
Ἀνάλογες εἶναι οἱ ἱστορίες καὶ ἄλλων ἰδιοκτητῶν ἀκινήτων στὴν περιοχή, ποὺ 
ἀπαγορευόταν νὰ μεταβιβάσουν τὴν περιουσία τους σὲ συγγενεῖς των.

Ὁ χρονικογράφος Λέων Γραμματικὸς (10ου αἰ.) σημειώνει ὅτι ἡ τρίτη Ἁγία 
Σοφία ἄρχισε νὰ κτίζεται ἀπὸ τὸν Ἰουστινιανὸ στὶς 23 Φεβρουαρίου 532, ἕνα 
μῆνα περίπου μετὰ τὴν πυρπόληση τῆς προηγούμενης, δεύτερης, θεοδοσιανῆς 
Ἁγίας Σοφίας κατὰ τὴν αἱματηρὴ ἑβδομάδα 13-18 Ἰανουαρίου 532, τῆς Στά-
σης τοῦ Νίκα. Τοῦτο ἐμβάλλει σὲ εἰκασίες ὅτι ὁ Ἰουστινιανὸς προετοιμαζόταν 
ἀπὸ καιρὸ γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ αὐτοῦ τοῦ σχεδίου διότι, κατὰ κοινὴ λογική, δὲν 
εἶναι δυνατὸν ἐντὸς μηνὸς νὰ ἑτοιμαστοῦν ἀρχιτεκτονικὲς μελέτες, νὰ συ-

Kosabiyik, 1997, ντυμένες μὲ ἐκτιμήσεις καὶ σχολιασμοὺς τοῦ συγγραφέα. Δημοσιεύθηκε στὰ 
πρακτικὰ τοῦ συνεδρίου «Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης, Θεολογία καὶ Σύγχρονος κόσμος», 
Ἱερὰ Μονὴ Χρυσορρογιατίσσης, 1-2 Ὀκτωβρίου 2016, Εἰκονοστάσιον, Περιοδικὴ ἔκδοση Κέ-
ντρου Εἰκονολογίας Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσορρογιατίσσης, τεῦχος 7, Ὀκτώβριος 2016,  σελ. 28-45. 
Ἀναδημοσιεύεται γιὰ τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἐπίσημου περιοδικοῦ τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, μὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ τουρκικῆς κυβέρνησης νὰ 
ἀλλάξει τὴ χρήση τῆς Ἁγίας Σοφίας ἀπὸ μουσεῖο (1934) σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος.  Κεφα-
λαιῶδες καὶ ἀναντικατάστατο παραμένει τὸ ἔργο τοῦ Εὐγενίου Μ. Ἀντωνιάδου, Ἔκφρασις τῆς 
Ἁγίας Σοφίας, ἤτοι μελέτη συνθετικὴ καὶ ἀναλυτικὴ ὑπὸ ἔποψιν ἀρχιτεκτονικήν, ἀρχαιολογικὴν 
καὶ ιστορικὴν τοῦ πολυθρυλήτου τεμένους Κωνσταντινουπόλεως,  τόμοι 1- 2, Ἐν Ἀθήναις Τύ-
ποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1908.
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γκεντρωθοῦν οἰκοδομικὰ ὑλικά, π.χ. νὰ μεταφερθοῦν τεράστιες μαρμάρινες 
κολόνες ἀπὸ μακριά, νὰ γίνουν προετοιμασίες γιὰ τὴν ἀπασχόληση «δέκα χι-
λιάδων» ἐργατῶν καὶ τεχνιτῶν πολλῶν εἰδικοτήτων. Ἴσως ἡ πυρπόληση ἔδωσε 
τὴν ἀφορμή· ἐξάλλου ἀνοικοδομήσεις ἀκολουθοῦν συνήθως τὶς πυρπολήσεις. 
Ποιὸς ὅμως μπορεῖ νὰ ξέρει τὶ συνέβη ἀκριβῶς;

Μέγεθος καὶ μεγαλοπρέπεια φαίνεται ὅτι ἦταν ἡ ἐπιθυμία τοῦ Ἰουστινια-
νοῦ. Γι’ αὐτὸ ἐπέλεξε δύο ἀναγνωρισμένους ἀρχιτέκτονες ἢ μηχανοποιούς, τὸν 
πολυμήχανο Ἀνθέμιο ἀπὸ τὶς Τράλλεις καὶ τὸν πάνσοφο Ἰσίδωρο ἀπὸ τὴ Μί-
λητο, νὰ σχεδιάσουν καὶ νὰ κατασκευάσουν τὴν πλέον ἐντυπωσιακὴ ἐκκλησία 
τῆς χριστιανοσύνης (Εἰκ. 1). Δὲν γνωρίζουμε πολλὰ πράγματα γι’ αὐτούς. Θὰ 
εἶχαν ἀσφαλῶς μεγάλη θεωρητικὴ κατάρτιση στὰ μαθηματικά, ποὺ τοὺς ἐπέ-
τρεπε νὰ κάνουν ὑπερβάσεις στὴν πράξη. Λέγεται ὅτι εἶχαν ἤδη συνεργαστεῖ 
στὴν κατασκευὴ φράγματος στὴ Δάρα, στὰ βυζαντινο-περσικὰ σύνορα, στὴν 
Ἄνω Μεσοποταμία.

Ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 5ου αἰ. ἕως τὰ μέσα τοῦ 6ου αἰ. στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες 
τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας παρατηρεῖται ἔντονη οἰκοδομικὴ δραστηριό-
τητα ἀνέγερσης ἐκκλησιῶν, ποὺ γιὰ πρακτικοὺς λόγους ἦταν κυρίως βασιλικὲς 
κατὰ τὸ πρότυπο τῶν ῥωμαϊκῶν καὶ κωνσταντίνειων βασιλικῶν, μὲ κυρίαρχο 
τὸν κατὰ μῆκος ἄξονα, ὁ ὁποῖος προδιαθέτει τοὺς εἰσερχόμενους νὰ κινηθοῦν 
ἐντὸς τῶν ναῶν πρὸς ἀνατολάς. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κωνσταντίνου παρουσι-
άζεται σταδιακὴ ἐμφάνιση τῶν τρουλλαίων κτηρίων, π.χ. τῶν χριστιανικῶν 
μαυσωλείων, ὅπως εἶναι ὁ Πανάγιος Τάφος στὴν Ἱερουσαλήμ, μὲ κυρίαρχο 
στοιχεῖο τὸν τροῦλλο, γνωστὸ ἤδη ἀπὸ τὸν 1ον αἰ. μ.Χ., τρόπο στέγασης δημο-
σίων αἰθουσῶν, λουτρῶν καὶ ναῶν, μὲ τὸ Πάνθεον τοῦ Ἀγρίππα στὴ Ῥώμη καὶ 
τὴν κωνσταντίνεια Ῥοτόντα στὴ Θεσσαλονίκη, τὰ πιὸ γνωστὰ παραδείγματα. 

Ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 5ου αἰ. ἡ κατασκευὴ θόλων εἰσάγει περίκεντρες ἐκκλησί-
ες, ὅπως εἶναι ἐπισκοπικὲς ἐκκλησίες στὴ Συρία καὶ Μεσοποταμία ἢ καὶ στοὺς 
Φιλίππους, μὲ ἡμικυκλικὲς ἐξέδρες σὲ τετράπλευρη κάτοψη καὶ τονισμένο τὸν 
κατακόρυφο ἄξονα, ποὺ εἶναι εἶδος ἀνάτασης καθὼς ἐπεκτείνει τὸν ἐσωτερικὸ 
χῶρο πρὸς τὰ ἄνω. Στὴν ἴδια τὴν Κωνσταντινούπολη, ἐκκλησία θολωτὴ ἦταν 
ὁ Ἅγιος Πολύευκτος, ἔργο πλούσιας ἐπιχειρηματία, τῆς Ἀνικίας Ἰουλιανῆς. 
Ἦταν ἡ μεγαλύτερη θολωτὴ ἐκκλησία πρὶν τὴν Ἁγία Σοφία καὶ ἀσφαλῶς πρό-
τυπο ἀνταγωνισμοῦ καὶ γιὰ τοὺς ἀρχιτέκτονες καὶ γιὰ τὸν ἴδιο τὸν Ἰουστι-
νιανό. Ἄλλο περίκεντρο θολωτὸ κτήριο, μετὰ τὴν Ἁγία Σοφία, εἶναι ὁ ναὸς 
Σεργίου καὶ Βάκχου, ὀκτάγωνο ἐγγεγραμμένο σὲ τετράγωνο, ποὺ κτίστηκε 
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ἀπὸ τὸν Ἰουστινιανὸ καὶ τὴν Θεοδώρα, λέγεται μὲ ἀρχιτέκτονα τὸν Ἀνθέμιο, 
χωρὶς ἀποδείξεις βέβαια.  

Παράδειγμα συγκερασμοῦ τοῦ κατὰ μῆκος καὶ τοῦ κατακόρυφου ἄξονα 
πρὶν τὴν Ἁγία Σοφία εἶναι ἡ βασιλικὴ Β΄ Φιλίππων, ποὺ ἵδρυσε ὁ ἐπίσκοπος 
Δημήτριος, προσωπικὸς φίλος τοῦ Ἰουστιανιανοῦ. Στὴν Ἁγία Σοφία ὅμως ὁ 
συγκερασμὸς τῶν δύο κατευθύνσεων, θὰ ἔλεγα κινήσεων, ξεπερνᾶ τὴν τελει-
ότητα τοῦ μέτρου καὶ φθάνει στὴν ὑπέρβαση.

Ἄς δοῦμε ὅμως πῶς ἀναλύει τοὺς μηχανισμοὺς τῆς Ἁγίας Σοφίας ὁ ἀεί-
μνηστος Ἀριστείδης Πασαδαῖος, καθηγητὴς Τέχνης στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς 
Χάλκης (Εἰκ. 2: Α-Δ).

Εἰκ. 2. Οἱ μηχανισμοὶ ὠθήσεων καὶ στήριξης στὴν  Ἁγία Σοφία 
σχεδιασμένοι ἀπὸ τὸν  Α. Πασαδαῖο.
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Γιὰ νὰ κατανοήσουμε πῶς οἱ ἀρχιτέκτονες τοῦ Ἰουστινιανοῦ διαχειρίστη-
καν τὸ δύσκολο πρόβλημα τοῦ συγκερασμοῦ τῶν δύο ἀξόνων ἂς τοποθετή-
σουμε θεωρητικὰ ἐπάνω σὲ τρίκλιτη δρομικὴ διάταξη ἕναν τροῦλλο (ἡμισφαι-
ρικὸ θόλο) μὲ διάμετρο ἴση πρὸς τὸ πλάτος τοῦ κεντρικοῦ κλίτους (Α:1). Γιὰ 
νὰ διατηρηθῆ ἡ δρομικὴ διάταξη ὁ τροῦλλος θὰ ἑδρασθῆ σὲ τέσσερις πεσσοὺς 
(ποδαρικά) ποὺ συνδέονται μεταξύ τους μὲ τόξα προκειμένου νὰ παραλάβουν 
τὶς ὠθήσεις του (Α:2). Τέσσερα λοφία (σφαιρικὰ τρίγωνα) πληροῦν τὰ κενὰ 
ἀνάμεσα στὰ τέσσερα τόξα καὶ τὴν κυκλικὴ βάση τοῦ τρούλλου (Α:3). Οἱ ὠθή-
σεις τοῦ τρούλλου ἀναλύονται σὲ δύο συνιστῶσες, κατακόρυφες ποὺ συνθλί-
βουν τὰ στηρίγματά του καὶ ὁριζόντιες ποὺ τείνουν νὰ τὰ γκρεμίσουν (Α:4).

Γιὰ νὰ ἀποδυναμώσουν τὶς καταστρεπτικὲς ὁριζόντιες δυνάμεις οἱ Βυζα-
ντινοί, ἀντὶ νὰ δημιουργήσουν ὀγκώδη στηρίγματα ὅπως οἱ Ῥωμαῖοι, ἀκολού-
θησαν μέθοδο πιὸ ἐξελιγμένη, ποὺ ἀπαιτοῦσε ὅμως δεξιοτεχνία καὶ προσοχὴ 
στὴν ἐκτέλεση: Συνδύαζαν τοὺς ὑπερκείμενους θόλους κατὰ τέτοιο τρόπο, 
ὥστε οἱ ὠθήσεις τοῦ ἑνὸς νὰ ἐξουδετερώνονται ἀπὸ τὶς ἀντίθετες ὠθήσεις 
τοῦ ἄλλου. Τρεῖς εἶναι οἱ συνδυασμοὶ ποὺ μποροῦν νὰ ἐφαρμοσθοῦν στὴν 
ἀντιστήριξη τρούλλων: α) Τέσσερα ἡμιτρούλλια σταυροειδῶς τοποθετημένα. 
Οἱ κορυφές τους κατέληγαν στὴ βάση τοῦ τρούλλου, παρελάμβαναν τὶς ὠθή-
σεις του καὶ τὶς διοχέτευαν στὰ τέσσερα στηρίγματα, β) ἴδια διάταξη μὲ τέσσε-
ρις καμάρες (ἡμικυλινδρικοὺς θόλους), γ) ἴδια διάταξη μὲ δύο ἡμιτρούλλια καὶ 
δύο καμάρες. Τὴν ἐπιδίωξη τῶν ἀρχιτεκτόνων τῆς Ἁγίας Σοφίας νὰ διατηρή-
σουν τὸν κατὰ μῆκος ἄξονα ὁρατὸ ἐξυπηρετοῦσε ὁ πρῶτος συνδυασμὸς μὲ τὰ 
ἡμιτρούλλια: δύο ἡμιτρούλλια, ἕνα ἀνατολικὰ καὶ ἕνα δυτικά, κατὰ μῆκος τοῦ  
κεντρικοῦ κλίτους, στηριζόμενα μὲ ἕναν πεσσὸ στὸν ἄξονα κάθε ἡμιτρουλλίου 
(Β:1-3). Τὰ ἄλλα δύο ἡμιτρούλλια, τὸ βόρειο καὶ τὸ νότιο, ἀφηρέθησαν ἢ δὲν 
κατασκευάστηκαν ποτὲ διότι θὰ δημιουργοῦσαν στὴ στήριξη τοῦ τρούλλου 
‘σταυροειδή’ διάταξη καὶ θὰ ἐξαφάνιζαν τὴν κυριαρχία τοῦ κατὰ μῆκος ἄξονα 
(Β:4). Ἀντ’ αὐτῶν καὶ γιὰ νὰ παραλάβουν ἐπαρκῶς τὶς ὠθήσεις τοῦ τρούλλου 
ἐνίσχυσαν τὰ τέσσερα στηρίγματά του ἐπεκτείνοντάς τα σὲ ὅλο τὸ πλάτος τῶν 
πλαγίων κλιτῶν (Γ:1). Ταυτοχρόνως οἱ κατὰ τὸ μῆκος τοῦ ἄξονα τῆς δρομικῆς 
διάταξης δύο πεσσοί, ποὺ στήριζαν τὰ ἡμιτρούλλια, χωρίσθηκαν σὲ δύο (Γ:2), 
ὥστε νὰ ἐλευθερωθῆ ὀπτικὰ ὁ ἄξονας, καὶ συνδέθηκαν μὲ δύο ἐγκαρσίους 
τοίχους, ἀνατολικὸ καὶ δυτικό (Γ:3), οἱ ὁποῖοι συμπληρώνουν τὰ ὅρια τοῦ κτη-
ρίου, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἔγιναν οἱ ἀκόλουθες συμπληρωματικὲς διευθετήσεις: 

α) Ἀνάμεσα στοὺς πεσσοὺς τοῦ ἀνατολικοῦ ἡμιτρουλλίου τοποθετήθηκε 
ἡ ἁψίδα τοῦ ἱεροῦ βήματος καὶ στοῦ δυτικοῦ ἡ εἴσοδος (Δ:1).
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β) Δίοδοι ἀνοίχθηκαν στοὺς ἐπιμήκεις πεσσοὺς τῶν πλαγίων κλιτῶν καὶ 
ἀποκαταστάθηκε ἔτσι ἡ δρομικὴ ἑνότητά τους (Δ:2). γ) Οἱ πλέον τῶν τεσσά-
ρων στηριγμάτων τοῦ τρούλλου κίονες τῶν κιονοστοιχιῶν συνδέθηκαν εὐφυ-
ῶς μὲ τοὺς πεσσοὺς τῶν ἡμιτρουλλίων σχηματίζοντας στὶς τέσσερις γωνίες 
τοῦ κεντρικοῦ κλίτους ἡμικυλινδρικὲς στὴν κάτοψη ἐξέδρες, οἱ ὁποῖες στεγά-
στηκαν μὲ τεταρτοσφαίρια χαμηλότερα τῶν ἡμιτρουλλίων (Δ:3).  

Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο οἱ θόλοι τοῦ κεντρικοῦ κλίτους, τροῦλλος, ἡμιτρούλ-
λια καὶ τεταρτοσφαίρια, αὐτοφέρονται ἀπὸ πεσσοὺς καὶ στηρίγματα, ἐνῶ οἱ 
περιμετρικοὶ τοῖχοι παραμένουν σχετικὰ λεπτοὶ ὥστε νὰ μποροῦν ἄνετα νὰ 
διατρυπηθοῦν ἀπὸ παράθυρα καὶ ἀνοίγματα φωτισμοῦ. Συνεπῶς ἡ δρομικὴ 
διάταξη τοῦ τρίκλιτου κτίσματος παραμένει φανερὴ καὶ καθορισμένη καθὼς 
τὸ κεντρικὸ κλίτος καλύπτεται κατὰ τὸ ἥμισυ περίπου τοῦ μήκους του ἀπὸ 
τροῦλλο ποὺ ἐπιμηκύνεται πρὸς ἀνατολὰς καὶ δυσμὰς μὲ δύο ἡμιτρούλλια. 
Φανερὴ ὡστόσο ταυτοχρόνως καὶ ἰσοδυνάμως εἶναι ἡ περίκεντρη διάταξη 
ἐπειδὴ ὁ τροῦλλος δεσπόζει αἰωρούμενος στὸ χῶρο. Ἀπὸ τὰ τέσσερα τόξα 
ποὺ τὸν ἀνακρατοῦν, τὸ ἀνατολικὸ καὶ δυτικὸ ἐξαφανίζονται στὴ στεφάνη 
τῶν ἡμιτρουλλίων, ἐνῶ ἀπὸ τὸ βόρειο καὶ τὸ νότιο παραμένουν ὁρατὲς δύο 
‘ἀσώματες’ γραμμές, ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες τὸ συμπαγὲς περίβλημα τῶν πλαγί-
ων τοίχων διατρυπᾶται ἀπὸ παράθυρα ἢ ἔχουν, ὅπως καὶ οἱ καμπύλες ἐξέδρες, 
διαλυθῆ ἀπὸ κιονοστοιχίες (Εἰκ. 3). 

Ἐπιπλέον σαράντα παράθυρα στὴ βάση τοῦ τρούλλου, ὅπου συγκεντρώ-
νονται οἱ καταστροφικὲς ὠθήσεις, σχηματίζουν φωτεινὴ στεφάνη καὶ σὲ σχέση 
μὲ τὸ σκιερὸ ἡμισφαιρικὸ τμῆμα δίνεται ἡ ἐντύπωση ὅτι ὁ πάμφωτος τροῦλ-
λος δὲν πατᾶ πουθενά, ἄν καὶ στηρίζεται σὲ ἡμιτρούλλια καὶ τεταρτοσφαίρια 
ποὺ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ διάτρητο περίβλημα τῶν τοίχων, δημιουργοῦν κλι-
μακωτὰ τὴν αἴσθηση τῆς ἀνάτασης, ὅπως ἡ ἀναπνοή. Στὰ πλάγια κλίτη τόξα, 
σταυροθόλια καὶ κολόνες, ἡ μία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλη (Εἰκ. 2, Δ:4), συνθέτουν 
ἕνα λιγότερο φωτεινὸ σύστημα θόλων, στηρίζουν τὰ δάπεδα τοῦ ὑπερώου, 
περιβάλλουν τὸ φωτεινὸ κεντρικὸ κλίτος καὶ παίζοντας κρυφτούλι μὲ τὸ φῶς, 
ποὺ ἀνακλᾶται στὰ ψηφιδωτά, προκαλοῦν τὴν αἴσθηση ὅτι ὁ χῶρος τοῦ ἰσο-
γείου ὑποχωρεῖ πρὸς τὸ ἄπειρο καὶ κάνει τὴν κίνηση τοῦ κατακόρυφου ἄξονα 
ἐντονότερη, σχεδὸν καίρια.

Αὐτὴ ἡ ἀξεδιάλυτη ἀλληλοεξάρτηση τῶν δύο κινήσεων ἀποτελεῖ ἔκφρα-
ση τοῦ δαιμονίου τῶν δημιουργῶν της καὶ καθιστᾶ τὴν Ἁγία Σοφία ὁμοίωμα 
τοῦ οὐράνιου κόσμου ποὺ ταυτόχρονα καὶ τὸν ἀναπαριστᾶ καὶ τὸν περιέχει: 



394 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ

Εἰκ. 3.  Τὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας ἀπὸ τὸ δυτικὸ ὑπερῶο. Τὸ φῶς μετατρέπεται 
σὲ φωτοχυσία καὶ ὁ χῶρος ὑποχωρεῖ πρὸς τὸ ἄπειρο (φωτογραφία τοῦ συγγραφέως).
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Οὐκ ἀνθρωπίᾳ δυνάμει ἡ τέχνη, ἀλλὰ Θεοῦ ῥοπὴ τὸ ἔργον ἀποτετόρνευται. 
Ὁ νοῦς δὲ πρὸς τὸν Θεὸν ἐπαιρόμενος ἀεροβατεῖ, οὐ μακρὰν που ἡγούμενος 
Αὐτὸν εἶναι, ἀλλ’ ἐμφιλοχωρεῖν μάλιστα οἷς Αὐτὸς εἵλετο. Στὸν μετασχηματι-
σμὸ σημαντικὸ ῥόλο ἔχει τὸ φυσικὸ φῶς ποὺ εἰσέρχεται ἀπὸ τὰ παράθυρα καὶ 
τὰ ἀνοίγματα, ἀνακλᾶται στὶς ἐπιφάνειες τῆς πολύχρωμης ὀρθομαρμάρωσης, 
τῶν μαρμαροθετημάτων καὶ τῶν ψηφιδωτῶν καὶ μετατρέπεται σὲ χρωματι-
κὴ παρουσία, εἶδος φωτεινῆς ὁμίχλης καὶ σὲ φωτοχυσία αὐτοτελή: Φαίης ἄν 
οὐκ ἔξωθεν καταλάμπεσθαι ἡλίῳ τὸν χῶρον, ἀλλὰ τὴν αἴγλην ἐν αὐτῷ φύεσθαι. 
(Προκόπιος). 

Ἡ πλησιέστερη πηγὴ τῶν γεγονότων γιὰ τὴν ἀνέγερση τῆς Ἁγίας Σοφί-
ας τὸ 532-537  εἶναι ὁ ἱστορικὸς Προκόπιος, ὁ ὁποῖος δὲν ἦταν παρὼν λόγω 
ἀπουσίας ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 533-540, δίδει ὅμως περιγραφὴ τοῦ 
οἰκοδομήματος μὲ ἐγκωμιαστικὲς ἐκφράσεις. Διασώζει ἐπίσης καὶ δύο ἀνέκ-
δοτα, τὰ ὁποῖα ἀποδίδουν στὸν κτήτορα καὶ βασιλέα λύσεις σοβαρῶν τεχνι-
κῶν προβλημάτων ποὺ ἀντιμετώπισαν οἱ μηχανικοὶ κατὰ τὴν ἀνέγερση τῆς 
ἐκκλησίας, καὶ μαρτυροῦν ὅτι ὁ Ἰουστινιανὸς ἐπέβλεπε προσωπικά, ὅπως κάθε 
κτήτωρ, ἀπὸ κοντὰ τὴν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου καὶ μηδενὸς ἑτέρου συνδρομὴν 
ποιήσαντος ἢ οἰανδήποτε οἰκοδομήν. 

Τὸ πρῶτο ἀνέκδοτο ἀφηγεῖται τὴν ἀνέγερση τοῦ ἱεροῦ βήματος καὶ τὴν 
ὑποχώρηση τοῦ ξυλοτύπου ἀπὸ τὸ βάρος τῆς τοιχοποιίας πρὶν τὴν ὁλοκλήρω-
ση τῆς ἀνατολικῆς καμάρας. Πανικόβλητοι οἱ μηχανικοὶ ἔτρεξαν στὸν αὐτο-
κράτορα, ὁ ὁποῖος τοὺς ὑπέδειξε νὰ κλείσουν τὸ γρηγορότερο τὴν καμάρα 
γιὰ νὰ στηριχθῆ ἀφ’ ἑαυτοῦ της ὥστε μὲ τὴν ὅδευση τῶν ὠθήσεων στοὺς πλά-
γιους τοίχους νὰ παύσει νὰ πιέζεται ὁ ξυλότυπος καὶ νὰ ἀπειλεῖ κατάρρευση. 

Τὸ δεύτερο ἀνέκδοτο σχετίζεται μὲ τὰ μεγάλα τόξα τῆς βόρειας καὶ νό-
τιας πλευρᾶς καὶ τὰ φαινόμενα σύνθλιψης τῶν κιόνων τῶν δύο κιονοστοιχι-
ῶν. Καὶ πάλι ὁ αὐτοκράτωρ συμβούλεψε νὰ ἀφαιρεθῆ ὁ τοῖχος τῶν τυμπάνων 
ἕως κάποιο ὕψος καὶ νὰ συμπληρωθῆ ἀργότερα ἀφοῦ προηγουμένως θὰ εἶχε 
στεγνώσει ἡ τοιχοποιία τῶν δύο τόξων, ὥστε σημαντικὸ μέρος τῶν ὠθήσεων 
τῆς ἀναδόμησης νὰ μεταβιβάζονται μὲ ἀσφάλεια στοὺς πεσσοὺς καὶ ὄχι στὶς 
κιονοστοιχίες.

Ἔργο σύνθετο, μεγαλειῶδες καὶ τεράστιο σὰν τὴν Ἁγία Σοφία δὲν εἶναι 
περίεργο ποὺ προκάλεσε μὲ τὴν ἀνέγερσή του αἰσθήματα θαυμασμοῦ (Ἀγαθί-
ας, Εὐάγριος, Ρωμανὸς ὁ Μελωδός, Παῦλος Σιλεντιάριος). Θεωρήθηκε θαῦμα 
στοὺς κατοπινοὺς αἰῶνες ὅταν ὁ βυζαντινὸς μικρόκοσμος ἀντικατέστησε τὸν 
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κόσμο τῆς Ὕστερης ἀρχαιότητας. Ἔκτοτε τὰ ἐκκλησιαστικὰ κτίσματα παρέ-
μειναν ἀνθρωποκεντρικὰ στὸ μέγεθος, τὶς διαστάσεις καὶ τὶς ἀναλογίες, καὶ 
ὁ προσπορισμὸς μαρμάρινου οἰκοδομικοῦ ὑλικοῦ εἶχε περιοριστεῖ πλέον στὴν 
ἐπανάχρηση τῶν σπολίων.2 

Ἐρωτήματα ὅπως μὲ ποιὸ τρόπο, μὲ τὶ οἰκοδομικὰ ὑλικά, μὲ ποιὰ σχέδια 
καὶ ποιὰ διαχείριση κτίστηκε ἡ Ἁγία Σοφία ἀπασχολοῦσαν ὅσους ἔβλεπαν τὸ 
μεγαλοπρεπὲς κτήριο. Ἐπὶ Βασιλείου Α΄, πρὶν ἀπὸ τὸ 995,  Ἀνώνυμος συγγρα-
φέας ἐπιχείρησε μὲ τὴ «Διήγησιν περὶ τῆς οἰκοδομῆς τοῦ ναοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ 
Θεοῦ Ἐκκλησίας τῆς ἐπονομαζομένης Ἁγίας Σοφίας», νὰ δώσει ἀπαντήσεις στὶς 
ἀπορίες μὲ στοιχεῖα ποὺ συγχέουν τὸ πραγματικὸ καὶ τὸ μὴ πραγματικό, π.χ. 
οἱ ὀκτὼ κίονες ἀπὸ πορφυρίτη ἦταν προῖκα χήρας ἀπὸ τὴ Ῥώμη ἢ οἱ ἁρμοὶ τῆς 
πλινθοδομῆς τοῦ τρούλλου ἐπληρώθησαν μὲ κομματάκια ἱερῶν λειψάνων.3 
Τέτοια ἐντύπωση προκαλοῦσε ὁ προσπορισμὸς τοῦ οἰκοδομικοῦ ὑλικοῦ ποὺ 
ἐξῆψε τὴ λαϊκὴ φαντασία. Στὴ Μαρώνεια τῆς Θράκης ἄκουσα νὰ λέγουν ὅτι οἱ 
πέτρες ὅλου τοῦ κόσμου ξεκίνησαν νὰ πᾶνε στὴν Πόλη γιὰ νὰ κτιστοῦν στὴν 
Ἁγιὰ Σοφιά, ἀλλὰ σταμάτησαν στὸ πετρῶδες βουνὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου πάνω 
ἀπὸ τὴ Σύναξη, ὅπου λένε, στὰ πανάρχαια χρόνια ὁ Μάρων ἔδωσε τὸ κρασὶ 
στὸν Ὀδυσσέα. Ἡ Διήγησις λέγει ἐπίσης ὅτι γιὰ τὴ σύνθεση τοῦ σκληροῦ κο-
νιάματος ποὺ ἀπέτρεπε τὴν εἴσοδο τῆς ὑγρασίας ἀλλὰ ταυτόχρονα ἀνέπνεε, 
ἔβραζαν κριθάρι σὲ λέβητες καὶ τὸν χυλὸ ἀνακάτευαν μὲ ἀσβέστη, τριμμένο 
κεραμίδι καὶ κομμάτια ἀπὸ τὸν φλοιὸ φτελιᾶς (καραγάτσι). Ἡ Διήγησις λέγει 
πολλὰ καὶ γιὰ τὸν προσπορισμὸ κονδυλίων ἀλλὰ καὶ γιὰ θαύματα ποὺ ἐξη-
γοῦν τὰ ἀνεξήγητα. Εἶναι ἐδῶ ποὺ διασώζεται τὸ περίφημο τοῦ Ἰουστινιανοῦ: 
Ἐνίκησά σε, Σολομών (Νενίκηκά σε, Σολομών). Ἡ Διήγησις ὑπῆρξε δημοφιλὲς 
ἀνάγνωσμα, μυθιστορηματικὸ σχεδόν, μεταφράστηκε σὲ πολλὲς γλῶσσες καὶ 
ὁ Ἀνώνυμος συγγραφέας του, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθῆ ὅτι ἡ φήμη εἶναι ἀνωτέρα 
τοῦ γεγονότος, ἔχει τὴν ἱκανοποίηση ὅτι οἱ πλέον ἀπίθανες ἀπόψεις του καὶ 
πληροφορίες, π.χ. γιὰ τοῦβλα ἀπὸ τὴ Ῥόδο δώδεκα φορὲς ἐλαφρότερα ἀπὸ τὰ 
κανονικά, βρῆκαν ἀπολογητὲς αὐστηρούς, ἐμβριθεῖς καὶ σχολαστικοὺς ἐπι-
στήμονες, ὅπως τὸν Γίβωνα καὶ τὸν Bury. 

Κτήριο ποὺ καταρρέει εἴκοσι χρόνια μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσή του, ὅπως ὁ 

2 Σπόλιον (λατιν. Spolium): Ἀρχιτεκτονικὸ μέλος σὲ ἐπανάχρηση.
3 St. Efthymiadis, “ Diegeseis on Hagia Sophia from Late Antiquity to Tenth-Century Byzan-
tium”, Byzantinoslavica LXXIII/1-2 (2015), 7-22, ὅπου καὶ ἡ σχετικὴ βιβλιογραφία.
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τροῦλλος τῆς Ἁγίας Σοφίας τὸ 558, δὲν θεωρεῖται κανονικὰ ἐπιτυχία τῶν ἀρχι-
τεκτόνων μηχανικῶν καὶ τῶν κατασκευαστῶν του. Ἡ ἀπόδοση, ὡστόσο, εὐθυ-
νῶν στὴν προκειμένη περίπτωση θὰ ἦταν ἄδικη διότι δὲν γνωρίζουμε ὅλες τὶς 
παραμέτρους οὔτε στὸ στάδιο τοῦ σχεδιασμοῦ οὔτε στὴ φάση τῆς κατασκευῆς 
οὔτε κἂν τὶς συνθῆκες κατάρρευσης. Στὴν περίπτωση τῆς Ἁγίας Σοφίας γί-
νεται λόγος γιὰ μοιραῖες ἀλλαγὲς κατὰ τὴν κατασκευή, ὅπως ‘δείχνει’ ἡ μὴ 
ἀντιστοιχία κιόνων ἰσογείου καὶ ὑπερώου: στὶς πλάγιες κιονοστοιχίες τέσσε-
ρις κίονες στὸ ἰσόγειο καὶ ἕξ στὸ ὑπερῶο, στὶς ἡμικυκλικὲς ἐξέδρες δύο κίονες 
στὸ ἰσόγειο, ἕξ στὸ ὑπερῶο, κ.ἄ. Ἡ στεγνὴ αὐτὴ ἀριθμητικὴ καταμέτρηση δὲν 
μὲ βρίσκει σύμφωνο καὶ μὲ θλίβει διότι ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸ κτήριο τὴ δυνατότητα 
νὰ εἶναι κομψὸ καὶ τὸ δικαίωμα νὰ στέκεται ὄρθιο μόνο του. 

Ἂς μείνουμε ὅμως στὰ ἀναφερόμενα ὡς γεγονότα: Ἐπανειλημμένοι σει-
σμοὶ τὸ 557 προκάλεσαν ῥηγματώσεις στὸν τροῦλλο ἢ καλύτερα στὴ θολωτὴ 
στέγη τοῦ κυρίως ναοῦ. Ὅταν τὸ 558 συνεργεῖο ἐργαζόταν γιὰ τὶς ἐπιδιορθώ-
σεις - ἀναρωτιέμαι ποιὲς μπορεῖ νὰ εἶναι οἱ ἐπιδιορθώσεις ῥωγμῶν - κατέρ-
ρευσε τὸ ἀνατολικὸ τμῆμα τῆς στέγης καταστρέφοντας, λένε, τὸ Κιβώριο, τὴν 
Ἁγία Τράπεζα καὶ τὸν Ἄμβωνα. Συνεπῶς ὑποθέτει κανεὶς μὲ μεγάλη πιθανότη-
τα ὅτι κατέρρευσε ἡ ἀνατολικὴ καμάρα, τὸ ἀνατολικὸ ἡμιθόλιο καὶ ἀνατολικὸ 
τμῆμα τοῦ τρούλλου. 

Ζῶντος τοῦ Ἰουστινιανοῦ τὴν ἐπισκευὴ ἀνέλαβε ὁ Ἰσίδωρος ὁ Νεώτε-
ρος, ἀνεψιὸς τοῦ Μιλήσιου Ἰσιδώρου, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀνέγερση δεύτερου 
τρούλλου εἴκοσι πόδια ὑψηλότερου, μὲ μείωση δηλαδὴ τῶν πλαγίων ὠθήσε-
ων, ποὺ ἦσαν ἡ αἰτία ἀπόκλισης ἀπὸ τὴν κατακόρυφο τῶν κεντρικῶν πεσσῶν. 
Τὸ ἔργο τελείωσε τέσσερα χρόνια ἀργότερα, τὸ 562, καὶ φαίνεται ὅτι ἦταν 
ἐπιτυχές. Ὁ σεισμὸς τοῦ 740, ποὺ ἔριξε κάτω τὴν Ἁγία Εἰρήνη καὶ τὰ τείχη, δὲν 
εἶχε ἐπίπτωση στὴν Ἁγία Σοφία, ἡ ὁποία ἐπέζησε πολλῶν σεισμῶν τοῦ 1509, 
τοῦ 1766, τοῦ 1894. 

Εἶναι ὅμως ἔτσι ἢ νομίζουμε πὼς εἶναι ἔτσι; Ἀνάλογη ‘κατάρρευση’ καὶ 
ἐπιδιόρθωση τοῦ τρούλλου ἔχει συμβεῖ καὶ στὴ Ῥοτόντα Θεσσαλονίκης κατὰ 
τὴ διαδικασία προσθήκης τοῦ μεγάλου ἱεροῦ βήματος στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ 
τοῦ κυκλικοῦ κτηρίου καὶ ἀναγκαίας ἀφαίρεσης ὁλόκληρου τοῦ ἀνατολικοῦ 
τοίχου του. Μολονότι ἡ βιβλιογραφία ὁμιλεῖ, ὅπως καὶ γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία, 
κατηγορηματικὰ γιὰ κατάρρευση τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος τοῦ τρούλλου νε-
ώτερες παρατηρήσεις μας, ποὺ δὲν εἶναι τῆς στιγμῆς, ὑποδεικνύουν ἀντιθέτως 
ἠθελημένη καὶ σοφὴ κατεδάφιση τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος τοῦ τρούλλου τῆς 
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Ῥοτόντας γιὰ λόγους προληπτικούς, καὶ κατόπιν ἀνάκτησή του μαζὶ μὲ τὸ ἱερὸ 
βῆμα ἀπὸ μέρους τοῦ μηχανικοῦ ποὺ εἶχε ἀναλάβει τὸ ἔργο τῆς μετατροπῆς 
τῆς Ῥοτόντας ἀπὸ μαυσωλεῖο τοῦ Κωνσταντίνου σὲ χριστιανικὸ ναό. Τέτοια 
τεχνικὰ ἔργα μὲ σοβαρὴ θεολογικὴ παράμετρο μόνον σὲ σπουδαίους μηχανι-
κοὺς ἀνατίθενται, ὅπως στὸν περίφημο Καταλανὸ ἀρχιτέκτονα Antoni Gaudí 
(1852-1926) ἀνέθεσε τὸ 1901 ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῆς Μαγιόρκας τὴ μεταφορὰ 
τοῦ ἱεροῦ βήματος ἀπὸ τὸ κέντρο στὴν ἀνατολικὴ κόγχη τοῦ Γοτθικοῦ καθε-
δρικοῦ ναοῦ La Seu (13ος αἰ.) στὴν Πάλμα. Γι’ αὐτὸ καὶ στὴν περίπτωση τῆς 
Ἁγίας Σοφίας δὲν πείθομαι ὅτι δαιμόνιοι ἀρχιτέκτονες, ποὺ κατάφεραν αὐτὸ 
τὸ θαῦμα, θὰ κατασκεύαζαν 55 μέτρα πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια τῶν ἀνθρώπων 
ἕναν κίνδυνο ποὺ ἀπειλοῦσε κατάρρευση. Μήπως κάτι ἀνάλογο μὲ τὴ Ῥοτόντα 
Θεσσαλονίκης ὑποκρύπτεται καὶ στὴν Ἁγία Σοφία καὶ ἡ ἠθελημένη γιὰ λόγους 
προληπτικοὺς κατεδάφιση ἔχει μετονομασθῆ ἐπὶ τὸ δραματικότερον σὲ κα-
τάρρευση; Γεγονὸς ὡστόσο εἶναι ὅτι οὐδεὶς ὁμιλεῖ γιὰ κατάρρευση ὁλοκλήρου 
τοῦ τρούλλου τῆς Ἁγίας Σοφίας. Ἄρα τὶ εἶναι εἴκοσι πόδια ὑψηλότερον;

Ἀπὸ τὸν Ἰουστινιανὸ στοὺς Παλαιολόγους

Ἡ Ἁγία Σοφία λειτούργησε ὡς αὐτοκρατορικὴ καὶ ὡς πατριαρχικὴ ἐκκλη-
σία. Ἔδωσε στέγη στὸν Τίμιο Σταυρὸ μετὰ τὸν ἐπαναπατρισμό του ἀπὸ τὴν 
Περσία τὸ 629, καὶ διατηροῦσε πίσω ἀπὸ τὴν ΝΑ ἐξέδρα τὸ στόμιο τοῦ πηγα-
διοῦ τῆς Σαμαρείτιδος, ὅπου εἶχε καθήσει ὁ Ἰησοῦς. Ὑπῆρξε ἄσυλο γιὰ τοὺς 
κατατρεγμένους. Τὰ ἐντὸς αὐτῆς τελεσθέντα καταγράφουν αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴ 
τὴν ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Γεγονότα, θεσμοὶ καὶ παραδόσεις 
γύρω ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία εἶναι ἀφετηρία γιὰ τὴν ἐξακρίβωση λειτουργιῶν τῆς 
βυζαντινῆς πρωτεύουσας καὶ τοῦ βυζαντινοῦ κράτους. Ἀπὸ τὴν οἰκοδομικὴ 
ἱστορία τοῦ μνημείου στὰ βυζαντινὰ χρόνια, ἂς ἀναφέρουμε τὸν σεισμὸ τοῦ 
869 ἐπὶ Βασιλείου Α΄ (867-886), ὅταν ῥηγματώθηκε τὸ δυτικὸ τόξο, ὅπως καὶ 
ἀργότερα στὸν σεισμὸ τοῦ 989 καὶ ἐπισκευάστηκε ἀπὸ τὸν Ἀρμένιο ἀρχιτέ-
κτονα ποὺ ἔκτισε τὴν μητρόπολη στὸ Ἄνι τῆς Ἀρμενίας.

Τὸ 1346 μετὰ ἀπὸ συνεχόμενους σεισμοὺς (1343-1344) ἔπαθε τὸ ἀνα-
τολικὸ τμῆμα τοῦ ναοῦ: ἡ ἀνατολικὴ καμάρα καὶ τὸ ἡμιθόλιο ἐπισκευάστη-
καν σὲ ἕξ μῆνες, ἐνῶ τὸ 1/3 τοῦ τρούλλου ἔμεινε ἀνοιχτὸ γιὰ ὀκτὼ χρόνια 
(1354), πράγμα ποὺ ὁμολογῶ πὼς δὲν καταλαβαίνω. Μετὰ τὴν ἐπιδιόρθωση 
κατασκευάστηκε στὸν τροῦλλο γιγαντιαῖος Παντοκράτωρ ἐντὸς μεταλλίου 
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σὲ ψηφιδωτὸ ποὺ δὲν σώζεται, τὰ ἴχνη ὅμως διάκοσμου τῆς ἴδιας ἐποχῆς στὰ 
παράθυρα μαρτυροῦν, ἑκατὸ χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν Ἅλωση, τὸ μέγα θέμα τῆς 
ἔλλειψης ψηφίδων, τῆς μὴ παραγωγῆς των καὶ τῆς ἀφαίρεσής των ἀπὸ ἄλλα 
μνημεῖα, ὅπως ἡ καθολικὴ σχεδὸν ἀφαίρεση τῶν χρυσῶν ψηφίδων ἀπὸ τοὺς 
Ἁγίους Ἀποστόλους Θεσσαλονίκης. 

Ἡ κατάρρευση του 1346 θὰ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα καὶ πάλι τὴν καταστροφὴ 
τῆς ἐπίπλωσης, ἡ ὁποία θὰ εἶχε ἤδη γνωρίσει μαζὶ μὲ τὰ ἱερὰ λείψανα καὶ τὸν 
ἄλλο κόσμο τῆς ἐκκλησίας τὴ λεηλασία τῶν Λατίνων, οἱ ὁποῖοι ὡστόσο δὲν 
εἶχαν λόγους νὰ ἀφήσουν τὴ Μεγάλη Ἐκκλησία σὲ κατάσταση ἐγκατάλειψης. 
Ὁ περίφημος ἐξάλλου δόγης τῆς Βενετίας Enrico Dandolo, ποὺ εἶχε συλλάβει 
τὴν ἰδέα τῆς ἅλωσης τῆς Πόλης ἀπὸ τὴν Τέταρτη Σταυροφορία, ἐτάφη μεγα-
λοπρεπῶς στὴν Ἁγία Σοφία τὸ 1205, ἂν καὶ ἡ ταφόπλακα μὲ τὸ ὄνομά του στὸ 
νότιο ὑπερῶο θὰ πρέπει νὰ συμπεριληφθῆ στὶς πρωτοβουλίες τοῦ Gaspare 
Fossati στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰ. 

Ψηφιδωτὰ 

Ὅσο καὶ ἂν φαίνεται περίεργο εἰκονιστικὰ ψηφιδωτὰ χριστιανικῶν προ-
σώπων καὶ αὐτοκρατόρων ὄχι μόνον στὰ ὑπερῶα ἀλλὰ καὶ στὸν κυρίως ναὸ 
παρέμειναν ὁρατὰ καὶ μετὰ τὴν Ἅλωση τοῦ 1453 καὶ μόνον στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου 
αἰ. ἐκαλύφθηκαν μὲ κονίαμα, πλὴν τῶν γιγαντιαίων Χερουβεὶμ στὰ ἀνατολι-
κὰ λοφία ἐπειδὴ δὲν ἀπεικονίζουν ζωντανὲς ὑπάρξεις. Ἡ περίπτωση δὲν εἶναι 
μοναδική. Ὁρατὴ ἦταν στὴν Τουρκοκρατία ἡ ζώνη τῶν δεομένων ἀνδρῶν στὴ 
Ῥοτόντα καὶ οἱ Ἀπόστολοι στὸν τροῦλλο τῆς Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης μὲ 
πολλὲς ἐπιζωγραφήσεις. 

Κατόπιν ἦλθε τὸ 1847-9 ἡ ἀναστήλωση τῶν ἀδελφῶν Fossati, οἱ ὁποῖοι 
εἶχαν λάβει τὴν ἐντολὴ νὰ ἐξωραΐσουν τὸ μνημεῖο. Οἱ Fossati ἀπομάκρυναν 
κονιάματα καὶ μετ’ ἐκπλήξεως πολλῆς ἔφεραν στὸ φῶς ψηφιδωτὰ ποὺ θαυ-
μάζονται ἕως σήμερα. Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐργασιῶν ὁ Wilhelm Salzenberg 
ἔκανε σχέδια τῶν ψηφιδωτῶν (1855), ποὺ μαζὶ μὲ τὸ ἀρχεῖο τῶν Fossati καὶ τὶς 
ἐργασίες καθαρισμοῦ τοῦ Thomas Whitemore ἀπὸ τὸ 1931 σταδιακὰ ἕως τὸ 
1949, ὁ Cyril Mango συνέθεσε ὅ,τι σήμερα γνωρίζουμε γιὰ τὴν τεκμηρίωσή 
τους καὶ τὸ εἰκονογραφικό τους πρόγραμμα:

Ὁ Χριστὸς τοῦ 14ου αἰ. στὸν τροῦλλο, ἡ Παναγία μὲ τὸν Χριστὸ τοῦ 9ου αἰ. 
στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἀνατολικῆς ἁψίδας (Εἰκ. 4) καὶ δύο Ἀρχάγγελοι, τὰ 
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Εἰκ. 5. Ἡ Δέησις στὸ νότιο ὑπερῶο (φωτογραφία τοῦ συγγραφέως). Οἱ ἔμπροσθεν ἐπισκέπτες 
συγκρινόμενοι καθιστοῦν ἀντιληπτὴ τὴ μεγαλωσύνη τοῦ ἔργου.

Εἰκ. 4. Ἡ Παναγία καὶ ὁ Χριστὸς ἐντὸς ἀκτίστου φωτός (φωτογραφία τοῦ συγγραφέως).
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τεράστια Χερουβεὶμ στὰ λοφία, Προφῆτες στὰ τύμπανα τῶν τόξων τῆς βόρει-
ας καὶ νότιας πλευρᾶς, καὶ Ἄγγελοι - ἔχουν χαθῆ - καὶ Ἐπίσκοποι Κωνσταντι-
νουπόλεως, Ἀλεξάνδρειας καὶ Ἀντιοχείας. Ἡ ἀπουσία ἀπεικόνισης ἀρχιερέων 
Ῥώμης καὶ Δύσεως ἑρμηνεύθηκε ὡς τοπικὸ ἰδίωμα στὸ εἰκονογραφικὸ πρό-
γραμμα τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως. Οἱ Ἀπόστολοι, ἐὰν ὑπῆρχαν, 
εἰκονίζονταν σὲ μετάλλια στὸ ἀνατολικὸ καὶ δυτικὸ τόξο. Στὰ ὑπερῶα σκηνὲς 
ἀπὸ τὴν Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη, ποὺ δὲν σώζονται, τὰ ψηφιδωτά, ὅμως, 
στὸν νάρθηκα τῆς Μονῆς τῆς Χώρας δίνουν κάποια ἰδέα τοῦ χώρου ποὺ δη-
μιουργοῦσαν. 

Προμετωπίδα τοῦ ὅλου εἰκονογραφικοῦ προγράμματος εἶναι τὸ ψηφιδω-
τὸ στὸ τύμπανο τῆς κεντρικῆς εἰσόδου ἀπὸ τὸν ἐσωνάρθηκα στὸν κυρίως ναό, 
ὅπου εἰκονίζεται ὑποκλινόμενος αὐτοκράτωρ νὰ δέεται στὸν ἔνθρονο Χριστὸ 
μὲ τὴ μεσιτεία τῆς Παναγίας δορυφορούμενης ἀπὸ τὸν ἀρχάγγελο Μιχαήλ. 
Ὁ αὐτοκράτωρ εἶναι ὁ Λέων Στ΄ Σοφὸς (886-912) ἢ ὁ Βασίλειος Α΄ (867-886)  
ποὺ ἔκανε σημαντικὲς ἐργασίες συντήρησης στὴν Ἁγία Σοφία. 

Ὅλα τὰ εἰκονιστικὰ ψηφιδωτὰ στὴν Ἁγία Σοφία χρονολογοῦνται μετὰ 
τὴν Εἰκονομαχία, ὅταν ὁ συσχετισμὸς μεγέθους κτίσματος καὶ διαστάσεων 
ἀπεικονιζομένων μορφῶν ἔγινε διαφορετικός. Γι’ αὐτὸ στὴν Ἁγία Σοφία οἱ 
μορφές, ὅπως π.χ. ἡ ὕψους πέντε μέτρων Παναγία τῆς κόγχης τοῦ ἱεροῦ βή-
ματος φαίνεται ἀπὸ τὸ δάπεδο τοῦ ἰσογείου μικροσκοπική. Δὲν εἶναι τυχαῖο  
ποὺ ἡ σύγχρονη μὲ τὴν ἀνέγερση ψηφιδωτὴ διακόσμηση τῆς Ἁγίας Σοφίας 
εἶναι ἀνεικονική, μὲ γεωμετρικὰ ἢ ἄλλα θέματα σὲ χρυσὸ ἢ μαῦρο φόντο νὰ 
συναγωνίζονται χωρὶς ἀνθρώπινο μέτρο σύγκρισης τὴ μεγαλοσύνη τοῦ ἐσω-
τερικοῦ χώρου τῆς Ἁγίας Σοφίας. 

Στὸ ΝΑ ὑπερῶο, ὅπου λέγεται ὅτι διέμενε μονίμως ἕνας ἄγγελος, κοντὰ 
στὸ μυτατώριο ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὁ αὐτοκράτωρ παρακολουθοῦσε τὴ Θεία Λει-
τουργία, σώζονται αὐτοκρατορικὰ ψηφιδωτά: ἡ ὡραιοπαθὴς Ζωή (+1050) μὲ 
τὸν Κωνσταντῖνο Μονομάχο (1042-1055) ἑκατέρωθεν τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἰωάν-
νης Β΄ Κομνηνός (1118-1143) μὲ τὴν Παναγία καὶ τὸν Χριστό, τὴν Οὑγγαρέζα 
σύζυγό του Εἰρήνη, ποὺ ἵδρυσε τὴ Μονὴ Παντοκράτορος, καὶ τὸν νεότερο γιό 
τους Ἀλέξιο. Ὁ αὐτοκράτωρ Ἀλέξανδρος (912-913), κρυμμένος στὸ γύρισμα 
τοίχου στὸ ὑπερῶο. Τέλος ἡ περίφημη Δέησις στὰ τέλη τοῦ 13ου αἰ., ἢ στὸν 12ον 
αἰ. κατ’ ἄλλους, ποὺ δὲν γνωρίζουμε γιὰ ποιὸ λόγο ἔγινε στὸ σημεῖο αὐτὸ τοῦ 
νότιου ὑπερώου, ἀποτελεῖ ἐμβληματικὸ ψηφιδωτὸ καθὼς φωτίζεται πλαγιο-
κοπικῶς ἀπὸ μεγάλα νότια παράθυρα καὶ κοιτάζει τοὺς ἐπισκέπτες (Εἰκ. 5).
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Ὀθωμανικὴ περίοδος

Κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ Cyril Mango ἐὰν ἡ Ἁγία Σοφία βρισκόταν στὴν 
Δύση πιθανὸν θὰ εἶχε κατεδαφισθεῖ, ὅπως ὁ Ἅγιος Πέτρος στὸ Βατικανό, ποὺ 
ξανακτίστηκε σὲ ἀναγεννησιακὸ καὶ μπαρὸκ στύλ. Δὲν ἀποκλείεται. Γεγονὸς 
εἶναι ὅτι μετὰ τὴν ἅλωση τοῦ 1453 ἡ Ἁγία Σοφία διατηρήθηκε μὲ τὸ ὄνομά της 
ἀφοῦ ἀφαιρέθηκε ὁ χριστιανικὸς κόσμος καὶ προστέθηκαν μιχράμπ4, μινμπέρ5 
καὶ τέσσερις μιναρέδες. Τὸ ἴδιο μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι συνέβη καὶ σὲ ὅσες 
βυζαντινὲς ἐκκλησίες μετετράπηκαν σὲ τζαμιὰ διότι ἁπλούστατα τὸ Κοράνι 
ἀπαγορεύει τὶς ἀλλαγὲς στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ. 

Ἐνδεικτικὲς σεβασμοῦ ἦταν οἱ ἐπεμβάσεις τοῦ χαρισματικοῦ ἀρχιτέκτονα 
μηχανικοῦ Σινάν (1572-4), ὁ ὁποῖος ἔκανε ἁπλὸ καθαρισμὸ τοῦ ἐξωτερικοῦ 
περιβάλλοντος χώρου, πρόσθεσε γιὰ λόγους στατικοὺς ἀντηρίδες καὶ 
διαμόρφωσε γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους τὰ τύμπανα τοῦ βόρειου καὶ νότιου 
τοίχου μὲ μικρότερα παράθυρα. Ἄλλες ἐπεμβάσεις ἀργότερα πρόσθεσαν μὲ 
πυκνότητα κτήρια καὶ μαυσωλεῖα στὸν περιβάλλοντα χῶρο. 

Οἱ ἀδελφοὶ Gaspare καὶ Giuseppe Fossati (1847-9), ἐκλήθηκαν ἀπὸ τὸν 
σουλτάνο Ἀβδοὺλ Μετζίτ νὰ ἐξωραΐσουν τὸ κτήριο. Ἐπενέβησαν σὲ κίονες 
τῶν ἐξέδρων, ποὺ εἶχαν ἀποκλίνει ἀπὸ τὴν κατακόρυφο, ἔσφιξαν μὲ ἁλυσίδα 
τὴ βάση τοῦ τρούλλου, ἀφαίρεσαν μὲ τόλμη ἄχρηστες πλάγιες ἀντηρίδες ἀπὸ 
τὴ βόρεια καὶ νότια πλευρά, ἔβαψαν ἐξωτερικὰ τὸν ναὸ σὲ ζῶνες μιμούμενοι 
βυζαντινὴ τοιχοποιία - τὸ σημερινὸ κόκκινο εἶναι νεότερο καὶ κακὴ λύση - 
ἀσχολήθηκαν μὲ τὸν ἐξωραϊσμὸ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἀποκάλυψαν ψηφιδωτά. 
Ἦταν ἡ ἐπέμβαση ποὺ στὴν ἐποχή της γνώρισε τὴ μεγαλύτερη δημοσιότητα 
καὶ δημιούργησε μόδα, δεῖγμα τῆς ὁποίας εἶναι π.χ. ἡ βυζαντινὴ κρήνη τοῦ 
Γουλιέλμου Β΄ μὲ ψηφιδωτὸ «βυζαντινὸ» διάκοσμο (1900) στὴν πλατεία 
Σουλτάναχμετ, ἡ ἐκκλησία St Francis de Sales τοῦ Rafael Guastavino (1842-
1908) στὴ Φιλαδέλφεια τῶν ΗΠΑ ὡς καὶ ἐπιδράσεις στὴ διακόσμηση κτηρίων 
τοῦ Louis Sullivan (1856-1924) στὸ Σικάγο. 

4 Μιχράμπ: Κόγχη μὲ κατεύθυνση τὴν Κάαμπα τῆς Μέκκας, πρὸς τὴν ὁποία στρέφονται οἱ 
Μουσουλμάνοι, ὅταν προσεύχονται.
5 Μινμπέρ: Ὑπερυψωμένος ἄμβων γιὰ κηρύγματα ἠθικοῦ, θρησκευτικοῦ καὶ ἐνίοτε πολιτικοῦ 
περιεχομένου.
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Κληρονομιὰ

Ἡ βυζαντινὴ ἀρχιτεκτονικὴ δὲν μιμήθηκε τὴν Ἁγία Σοφία. Ἡ πολύτρουλλη 
Νέα Μεγάλη Ἐκκλησία τοῦ Βασιλείου Α΄, ποὺ ἐγκαινιάστηκε ἀπὸ τὸν Φώτιο 
τὴν 1η Μαΐου 880, ἀκολούθησε σὲ πολλὲς διαδικασίες τὴν Ἁγία Σοφία 
ἀναζητώντας τὴν «ὁμοιότητα», ἀπέφυγε ὅμως ἢ ἀγνόησε τὶς διαστάσεις της. Τὸ 
ὄνομα τῆς Ἁγίας Σοφίας δόθηκε σὲ καθεδρικοὺς ναοὺς (Κιέβο, Νόβγκοροντ) 
ἢ σὲ σπουδαίους βυζαντινοὺς καὶ γοτθικοὺς ναοὺς ὅταν μετατράπηκαν σὲ 
τζαμιά (Κοσμοσώτειρα Φερρῶν, Ἁγία Σοφία Λευκωσίας) ἢ καὶ σὲ τζαμιὰ 
μεγάλων πόλεων (Σέρρες). Κατὰ τὴ μουσουλμανικὴ μυθολογία ὁ τροῦλλος 
τῆς Ἁγίας Σοφίας κατέρρευσε ὅταν γεννήθηκε ὁ Προφήτης, ὁ ὁποῖος τὸν 
ἐπισκεύασε μὲ χῶμα ἀπὸ τὴν Μέκκα.

Τὴ σκυτάλη ἀνέλαβαν οἱ Ὀθωμανικοὶ ἀρχιτέκτονες. Ἤδη τὸ Φατὶχ τζαμὶ 
τῆς Ἁλώσεως ποὺ ἔκτισε ὁ Μεχμὲτ ὁ Πορθητής, εἶχε τροῦλλο διαμέτρου 26 
μέτρα, δηλαδὴ κατὰ τὶ μόνον μικρότερης τοῦ τρούλλου τῆς Ἁγίας Σοφίας, 
καὶ ἕνα ἡμιθόλιο τῆς ἴδιας διαμέτρου. Κατέρρευσε μὲ τὸν σεισμὸ τὸ 1766, ὄχι 
ὅμως ἡ κατὰ πολὺ ἀρχαιοτέρα καὶ καταπονημένη Ἁγιὰ Σοφιά. Ἀκολουθεῖ τὸ 
τζαμὶ τοῦ Βαγιαζὴτ Β΄ (1505) μὲ δύο ἡμιθόλια, τοῦ Σουλεϊμάν (1550-7) μὲ 
δύο ἡμιθόλια, ποὺ εἶναι ἔργο τῆς ὡριμότητας τοῦ Σινάν, καὶ ἄλλα τζαμιὰ ποὺ 
δείχνουν πολλά, κυρίως ὅμως ὅτι ἡ Ἁγία Σοφία ὑπῆρξε γιὰ τοὺς σουλτάνους 
καὶ τοὺς ἀρχιτέκτονες πρότυπο, τὸ ὁποῖο καὶ ἀντέγραψαν καὶ ἀνταγωνίστηκαν 
χωρὶς ὡστόσο νὰ φθάσουν τὴν ὑπέρβασή του στὴν πρόθεση, στὴ σύλληψη καὶ 
στὴν ἐκτέλεση. Ἀναρωτιέμαι λοιπόν: Μποροῦσε ὁ Σινὰν νὰ κτίσει μία Ἁγία 
Σοφία; Καὶ ἂν ναὶ γιατὶ δὲν τὴν ἔκτισε;

                                                                                      



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ:
 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1821, 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

ΚΑΙ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974
a

 
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ 

Ο μήνας Ιούλιος είναι διαποτισμένος με τραγικές ιστορικές μνήμες για 
την Κύπρο μας την πολύπαθη. Στις 9 Ιουλίου 1821 τιμούμε τη μνήμη 
των υπό των Τούρκων σφαγιασθέντων κληρικών και λαϊκών. Στις 15 

Ιουλίου 1974 θυμούμαστε, με άφατη οδύνη, το εγκληματικό πραξικόπημα και 
στις 20 Ιουλίου ο «μνησιπήμων» ιστορικός πόνος μάς ανάγει στη βάρβαρη 
τουρκική εισβολή με τις χιλιάδες των πεσόντων για την εδαφική ακεραιότητα 
της Πατρίδας μας.

MNHMH 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1821

a
 Η 9η Ιουλίου 1821 αποτελεί ένα μεγάλο ιστορικό σταθμό στην ιστορία 

της ιδιαίτερής μας πατρίδας Κύπρου. Το φιλελεύθερο πνεύμα της Εθνεγερσίας 
του 1821 συνεπήρε τις καρδιές ολόκληρου του Ελληνισμού και φυσικά και τις 
καρδιές του κυπριακού λαού. Τούτη τη φλόγα τη θεϊκή την ένιωσε ο κατα-
κτητής και ήθελε να την κατασβήσει προτού γίνει φωτιά για την πολυπόθητη 
Λευτεριά. Και γνώριζε πολύ καλά ότι σε κάθε κίνημα εθνικό τη σκυτάλη την 
κρατούσε η Μητέρα του λαού μας, η Εκκλησία. Γι’ αυτό ο Τούρκος διοικητής 
Κουτσιούκ - Μεχμέτ συλλαμβάνει τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, τους λοιπούς 
Αρχιερείς και όλους τους προύχοντες του τόπου, συνολικά 486,  και τους θα-
νατώνει προκειμένου να προλάβει οιανδήποτε εξέγερση.
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Έκτοτε η ιερή θυσία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, και των Μητροπολι-
τών Πάφου Χρυσάνθου, Κιτίου Μελετίου, Κυρηνείας Λαυρεντίου, του Ηγου-
μένου Κύκκου Ιωσήφ, του Αρχιδιακόνου Μελετίου, του Οικονόμου Δοσιθέου 
της ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού Ομόδους και  των άλλων προυχόντων της 
τλήμονος Πατρίδας μας αποτελεί για τον Ελληνισμό της Κύπρου μία φωτεινή 
ιστορική πηγή, η οποία τον εμπνέει στους δρόμους του χρέους για την πολυ-
πόθητη ελευθερία της πατρίδας μας. Γι’ αυτό και το μνημόσυνο τους τελείται 
κάθε χρόνο στον ιστορικό και περικαλλή ναό της Παναγίας της Φανερωμέ-
νης, όπου βρίσκονται τα ιερά οστά τους, με κάθε επισημότητα. 

Έτσι και φέτος, μετά τη Θεία Λειτουργία ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος τέλεσε το μνημόσυνό τους συμπαραστατούμενος 
από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο και τον ιερό Κλή-
ρο του ναού.  Την  Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο έντιμος Υπουργός Παιδείας 
κ. Πρόδρομος Προδρόμου, ο οποίος εκφώνησε και τον πρέποντα λόγο.  Στο 
μνημόσυνο παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος τής Βουλής κ. Δημήτρης Συλλού-
ρης, εκπρόσωποι των κομμάτων και της πρεσβείας της Ελλάδας, πολιτικές, 
πολιτειακές, στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές, ο πρόεδρος και μέλη του 
ΠΑΚ, συγγενείς αγνοουμένων και πλήθος κόσμου.                                                    

Ο επιμνημόσυνος λόγος του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου, έχει ως ακολούθως: 

Η ιστορία του ηρωομάρτυρος Αρχιεπισκόπου Κυπριανού συνοψίζει την 
ιστορία αυτού του τόπου και του λαού του. Άνθρωποι ευσεβείς και φιλότιμοι 
με έργα ειρηνικής δημιουργίας και με έφεση στην πρόοδο και τα γράμματα, 
που βρίσκουν απέναντί τους ξένο δυνάστη που μόνιμα θέλει να τους εξανα-
γκάζει και να τους τρομοκρατεί και ακόμα να βυθίζει και τον τόπο στο αίμα. 
Όπως τότε, στις 9 Ιουλίου 1821. Όπως και σήμερα με τη μισή πατρίδα κατεχό-
μενη, διαρκώς επισείεται, επιπλέον, απειλή και φοβέρα. 

Ελληνίδες, Έλληνες, 

Τιμούμε σήμερα, σε αυτό τον ιερό χώρο της Παναγίας Φανερωμένης, τη 
μνήμη ενός από τους μεγαλύτερους εθνικούς ήρωες και μάρτυρες της Κύπρου, 
του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Ο Κυπριανός πέραν του ότι διακρίθηκε για 
τις πνευματικές και διοικητικές ικανότητές του οδηγώντας σε σκοτεινούς και-
ρούς την Εκκλησία της Κύπρου, καταγράφεται ως ένας από τους μεγαλύτε-
ρους μάρτυρες της ελευθερίας και της πίστης αυτού του τόπου και ως μορφή 
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οικουμενικής εμβέλειας για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. 

Όταν άρχισαν ή μάλλον «ἂνταν ἀρτζιέψαν οἱ κρουφοί ἀνἐμοι τζ᾽ἐφυσοῦ-
σαν, τζ᾽ἀρκίνησεν εἰς τήν Τουρτζιάν νά κρυφοσυννεφκιάζει, τζιαί πού τές τέσ-
σερις μερκές τά νέφη ἐκουβαλοῦσαν, ὣστι νά κάμουν τον τζαιρόν ν᾽ἀρτζιέφκει 
νά στιβάζει, εἶσιεν σγιάν εἶχαν οὗλοι τους τζ᾽ἡ Τζύπρου τό κρυφόν της, μές τούς 
ἀνέμους τούς κρυφούς εἶσιεν τό μερτικόν της». 

Το μερτικό αυτό της Κύπρου στην αφύπνιση και την εξέγερση για την 
ελευθερία ήταν ο Κυπριανός ο Μαχαιριώτης και οι συνεργάτες του.  Όπως και 
όσοι άλλοι Έλληνες Κύπριοι είχαν από τότε ενταχθεί στη Φιλική Εταιρεία και 
είχαν δράσει για την απελευθέρωση. Με μεγάλη διορατικότητα το είδε ο Βα-
σίλης Μιχαηλίδης στο ποίημά του «9η Ιουλίου 1821 εν Λευκωσία (Κύπρου)»: η 
Κύπρος μέσα από την ξεχωριστή προσωπικότητα του Αρχιεπισκόπου Κυπρια-
νού, κατέθετε από τότε το μερίδιο της στην εθνική ελευθερία.  

Η μεγάλη απόσταση από την κυρίως Eλλάδα, η εγγύτητά της Κύπρου 
προς την Tουρκία και την οθωμανική τότε Aίγυπτο, καθιστούσε αδύνατη την 
άμεση εξέγερση. Eν τούτοις η Kύπρος δεν υστέρησε. Επικράτησε μια συγκρα-
τημένη στάση, η οποία όμως δεν εμπόδισε τους Κυπρίους να συνεισφέρουν. 
H ηθική και υλική υποστήριξη του Αρχιεπισκόπου Kυπριανού και άλλων προ-
κρίτων του τόπου ενίσχυσαν από την πρώτη στιγμή την εξέγερση του Γένους. 
Είναι γνωστό ότι το 1820 ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός συνέβαλε, μέσω του 
Φιλικού ∆ημήτριου Ίπατρου, δίνοντας  οικονομική βοήθεια. Aλλά και στη δι-
άρκεια του Aγώνα κατ’ επανάληψιν πλοία του επαναστατικού στόλου επισκέ-
φθηκαν την Kύπρο και ανεφοδιάσθηκαν, παίρνοντας μαζί τους εκατοντάδες 
Κυπριόπουλα που εντάχθηκαν στις επαναστατικές δυνάμεις και πολέμησαν 
παντού στο μέτωπο της ελευθερίας. Πολλοί Κύπριοι πολέμησαν για την ελ-
ληνική ελευθερία τότε, στην Αττική, στο Μεσολόγγι και αλλού, σε όλα τα μέ-
τωπα. Έχουμε εξάλλου τη συγκινητική αναφορά στα Aπομνημονεύματα του 
Στρατηγού Mακρυγιάννη, όπως έχουμε και την κυπριακή σημαία της ελληνι-
κής ελευθερίας που φυλάγεται σε Mουσείο στην Αθήνα

Όταν στις 25 Μαρτίου 1821 ξεσηκώθηκε το Γένος, όταν οι ραγιάδες γύ-
ρεψαν να δείξουν στον κόσμον όλο πως η Pωμιοσύνη “δεν εξηλείφτη”, η Kύ-
προς ήταν ψυχικά έτοιμη να συμμετάσχει στο κάλεσμα της Φιλικής Eταιρείας. 
Έτοιμη ήταν να σηκώσει τη σημαία της εθνικής επανάστασης. Δεκάδες, ίσως 
εκατοντάδες, Kύπριοι ήταν κιόλας μυημένοι στη Φιλική Eταιρεία, με πρώτο 
τον Αρχιεπίσκοπο Kυπριανό, από τον Oκτώβριο 1818. Mέσω διαφόρων συν-
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δέσμων ο Αρχιεπίσκοπος ήταν σε διαρκή επαφή με τον Aλέξανδρο Yψηλάντη. 
Στα υπόγεια του Παγκυπρίου Γυμνασίου, υπάρχει μια σήραγγα που φαίνεται 
πως ήταν ο ειδικά διαρρυθμισμένος χώρος που φιλοξένησε τους Φιλικούς όταν 
βρίσκονταν στην Kύπρο για επαφές. Εκείνη η υπόγεια σήραγγα που ένωνε την 
τότε Eλληνική Σχολή με την παλαιά Aρχιεπισκοπή, μαρτυρά για την υπόγεια 
αύρα της Eλληνικής Eπανάστασης που έφτασε αμέσως ίσα με την Kύπρο. 

Αυτή την υπόγεια αύρα την υποψιάστηκε όμως ο Τούρκος Κυβερνήτης 
της Κύπρου Κιουτσούκ Μεχμέτ. Με το ξέσπασμα της Επανάστασης στο Mω-
ριά, στη Pούμελη και στο Aιγαίο, ο Tούρκος κυβερνήτης είχε καταλάβει πως 
ο ασίγαστος πατριωτισμός, η φιλοτιμία και  η εγκάρδια αγάπη για τη μητέ-
ρα-Eλλάδα, δεν θα αργούσαν να εκδηλωθούν και στην Kύπρο. Φοβήθηκε την 
αστέρευτη ελληνική φλέβα της Kύπρου, που την ένοιωθε να πάλλεται κάτω 
από τη φαινομενική ηρεμία και την αυτοσυγκράτηση του πληθυσμού. Έφτιαξε 
κατάλογο με 486 ονόματα ιεραρχών, προκρίτων και άλλων ηγετικών προσω-
πικοτήτων του κυπριακού Ελληνισμού και πήρε άδεια από τον Σουλτάνο για 
να τους θανατώσει. Σκοπός του να τρομοκρατήσει, να βυθίσει τον τόπο σε 
αίμα, να αφανίσει την κεφαλή της κυπριακής κοινωνίας κι έτσι ακέφαλη να 
την ξεκόψει από κάθε ιδέα λύτρωσης και λευτεριάς και να την κρατήσει έρμαιο 
των ορέξεών του. 

Aπό τις 9 μέχρι τις 14 Iουλίου του 1821 οι Tούρκοι απαγχόνισαν και απο-
κεφάλισαν 470 από τις 486   ηγετικές φυσιογνωμίες της Kύπρου. Με πρώ-
το τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό που τον απαγχόνισαν στην πλατεία Σεραΐου. 
Μαζί μαρτύρησαν και οι Μητροπολίτες Πάφου Χρύσανθος, Κιτίου Μελέτιος 
και Κυρηνείας Λαυρέντιος. Όπως και πολλοί άλλοι λαϊκοί πρόκριτοι και κλη-
ρικοί, αλλά και απλοί άνθρωποι σε όλη την Κύπρο. Μια θηριώδης δολοφονική 
επιχείρηση ξετυλίχτηκε με απερίγραπτη λύσσα και σκληρότητα. Περιγράφε-
ται με τα μελανότερα χρώματα σε αναφορές Ευρωπαίων προξένων της επο-
χής εκείνης. «Όταν το 1822 πέρασα για τελευταία φορά από τη Λάρνακα», 
έγραφε ο Σουηδός περιηγητής Γιάκοπ Mπέργκρεν, «ο ελληνικός πληθυσμός 
του νησιού είχε περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό, που πολλά μεγαλοχώρια ήταν 
εντελώς ακατοίκητα. Tα στρατεύματα των Οθωμανών δεν άφησαν ψυχή ζω-
ντανή παντού απ’ όπου πέρασαν… H Παναγία ντύθηκε παντού στα μαύρα, 
πολλά σπίτια ήταν έρημα και πιτσιλισμένα με αίμα».

Ο Αρχιεπίσκοπος Kυπριανός, με υπευθυνότητα φιλόπατρι ηγέτη και 
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πνευματικού πατέρα, προσπάθησε να κρατήσει λεπτές ισορροπίες, υπο-
στηρίζοντας από τη μια την επαναστατημένη Ελλάδα και προστατεύοντας, 
με τις ενέργειές του, τον ντόπιο πληθυσμό, από την άλλη. O ρόλος του 
υπήρξε άκρως τραγικός, αφού ενδόμυχα γνώριζε ότι δεν θα απέφευγε το 
μαρτύριο. Πιθανότατα θα μπορούσε να σώσει την ύπαρξή του, αν αποφάσιζε 
να διαφύγει. Ο Βασίλης Μιχαηλίδης παρουσιάζει με συγκλονιστική 
παραστατικότητα την αγωνιώδη προσπάθεια του Τούρκου Κκιόρογλου να 
πείσει τον Αρχιεπίσκοπο, τον οποίον εκτιμούσε, να εγκαταλείψει την Κύπρο, 
για να γλυτώσει από τον εξευτελισμό και τη σφαγή. Η απάντηση του Ιεράρχη 
ήταν κατηγορηματική: « ∆εν θέλω, Κκιόρογλου, εγιώ να φύω που την Χώραν, 
γιατί αν φύω, το κακόν εν’ να γινή περίτου. Θέλω να μείνω, Κκιόρογλου, τζι’ οι 
άλλοι να γλυτώσουν. ∆εν  φεύκω, Κκιόρογλου, γιατί, αν φύω, ο φευκός μου εν’ να 
γενή θανατικόν εις τους Ρωμιούς του τόπου. Να βάλω την συρτοθηλειάν εις τον 
λαιμόν του κόσμου; Παρά το γαίμαν τους πολλούς εν’ κάλλιον του Πισκόπου»

Ο μεγάλος ηγέτης έμεινε... Δεν διεκδίκησε κάτι που θα εδικαιολογείτο 
από την  υψηλή θέση του. Αλλά έμεινε κάτω, ανάμεσα και μαζί με το λαό του... 
Και πήρε έτσι αυτός, ο μεγάλος, το μεγαλύτερο  μερτικό του διωγμού και του 
θανατικού. H μεγάλη θυσία που βύθισε το νησί μας στον τρόμο, την ερήμωση 
και το πνευματικό σκοτάδι για αρκετά χρόνια, ενώ αφάνισε σε μεγάλο βαθμό 
και τον ιθαγενή πληθυσμό, έδωσε και την 9η Iουλίου του Bασίλη Mιχαηλίδη, 
το κορυφαίο εθνικό ποίημα της Kύπρου.

Παρ’ όλα αυτά, οι εκδηλώσεις αλυτρωτισμού δεν έλειψαν στην Κύπρο. 
Από τον Oκτώβριο του 1821 ο Kυπριανός Θησέας στράφηκε στους Yδραί-
ους πρόκριτους ζητώντας οικονομική βοήθεια για να ξεσηκωθεί η Kύπρος, να 
αποτινάξει την τουρκοκρατία και να ενωθεί με την Eλλάδα. Eνώ τον Δεκέμ-
βριο του ιδίου έτους οι ελάχιστοι πρόκριτοι, που γλύτωσαν από τη σφαγή στην 
οποία επιδόθηκαν οι Tούρκοι, εξέδωσαν στη Pώμη επαναστατική προκήρυξη 
και ξεκίνησαν διεθνή εκστρατεία για τη συλλογή χρημάτων που χρειάζονταν 
για επανάσταση στην Kύπρο. Kαι ο Xαράλαμπος Mαλής, γνωστός για το ρόλο 
του στην Eλληνική Eπανάσταση ζήτησε το 1825 από την προσωρινή ελληνική 
κυβέρνηση τη στήριξη ενός Kυπριακού Aγώνα και το 1828 ο αρχιεπίσκοπος 
Πανάρετος ζήτησε από τον Iωάννη Kαποδίστρια να διεκδικήσει την Kύπρο ως 
μέρος της Eλλάδας.

Ο Κυπριανός Μαχαιριώτης αντίκρυσε το φως της ζωής στον Στρόβολο, 
το 1756, σε πολύ δύσκολους χρόνους. Διδάσκεται τα πρώτα γράμματα στην 
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Ιερά Μονή Μαχαιρά, ως δόκιμος. Συνεχίζει τις σπουδές του στο διδακτήριο 
της Αρχιεπισκοπής, στο Ελληνομουσείο της Λευκωσίας. Το 1782-83 χειροτο-
νείται διάκονος και εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης της Μονής 
αποστέλλεται μαζί με τον θείο του, Αρχιμανδρίτη Χαράλαμπο, στη Μολδο-
βλαχία για συλλογή χρημάτων. Οι αρετές και ικανότητές του θα αναγνωρι-
στούν από τον Φαναριώτη Ηγεμόνα Μιχαήλ Σούτσο, ο οποίος τον θέτει υπό 
την προστασία του. Αφού χειροτονείται πρεσβύτερος στο Ιάσιο εφημερεύει 
στον εκεί ηγεμονικό ναό και λαμβάνει ανώτερη  μόρφωση. Η εικοσαετής σχε-
δόν παραμονή του στις παραδουνάβιες περιοχές, συμπίπτει με τη διάχυση 
των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης. Αυτές οι αποθησαυρισμένες ιδέες θα 
καθοδηγήσουν τη μετέπειτα δράση του, οδηγώντας τους ερευνητές να τον 
χαρακτηρίσουν ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Διαφω-
τισμού στον ελληνικό χώρο.

Με το πέρας της αποστολής του, επιστρέφει στην Κύπρο και χάρη στα 
ταλέντα και τα χαρίσματά του διορίζεται από τον αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, 
Οικονόμος της Αρχιεπισκοπής. Ήταν τότε που ο Κυπριανός χειρίστηκε ιδιαί-
τερα αποτελεσματικά την εξέγερση των Οθωμανών κατοίκων εναντίον του 
Αρχιεπισκόπου και των Ελλήνων της Λευκωσίας. Η συμβιβαστική παρέμβαση 
του οδήγησε στην αποτροπή βιαιοτήτων εναντίον των ορθόδοξων χριστια-
νών. Μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, το 1810, ο Κυπριανός 
ανέρχεται στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο και αγωνίζεται, πρωτίστως, για την 
εξόφληση των δυσβάστακτων χρεών που βάρυναν την Αρχιεπισκοπή. Με την 
ποιμαντική δράση του αντιμετωπίζει τις κακουχίες της καθημερινότητας που 
μαστίζουν το ποίμνιό του. Με αποφασιστική παρέμβαση, όταν χρειάστηκε, 
αντιμετώπισε τον Ιούλιο 1815 κάποια νεοφανή κινήματα και ψυχοφθόρες αι-
ρέσεις που παρουσιάστηκαν στην πόλη της Λάρνακας. Όντας φορέας προο-
δευτικών ιδεών, αναδεικνύει τη σημασία της επιστήμης και εκδίδει εγκυκλίους 
για την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός είχε συναίσθηση των ευθυνών και της θέ-
σης του ως Εθνάρχη των αλύτρωτων Κυπρίων, καθώς και της ταύτισης της 
ιστορίας της Εκκλησίας σε όλη την Τουρκοκρατία με τον αγώνα των Ελλή-
νων Κυπρίων να διατηρήσουν ό,τι πολυτιμότερο είχαν: την ορθόδοξη πίστη, 
την ελληνική γλώσσα και την εθνική συνείδησή τους. Αμετάθετος στόχος του 
ήταν η απελευθέρωση της Κύπρου. Αλλά, εκτός από πατριωτισμό, διέθετε και 
σύνεση και διορατικότητα.
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Εκτός από πρωτομάρτυρας του Ελληνισμού και της Χριστιανοσύνης, που 
τράβηξε πάνω του και πλήρωσε με τη ζωή του όλη τη μάνητα των Οθωμανών 
Τούρκων, υπήρξε ένας διορατικός ηγέτης που έδωσε αποφασιστική ώθηση 
στα ελληνικά γράμματα στην Κύπρο. Οφείλουμε να μην παραλείπουμε αυτή 
τη διάσταση της φωτεινής προσωπικότητάς του. 

Ιδρύοντας το 1812 την Ελληνική Σχολή, ενέγραφε την Κύπρο στη χορεία 
του ελληνικού διαφωτισμού ο οποίος άνθιζε ήδη στην Ευρώπη. Ουσιαστικά ο 
Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός άνοιξε το δρόμο για μια αθόρυβη αλλά τόσο ουσι-
ώδη μορφωτική επανάσταση, η οποία υπήρξε τροφός, αλλά και απαραίτητη 
προϋπόθεση για τους μετέπειτα εμπνευσμένους και τόσο λαμπρούς αγώνες 

Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ OIKONOMOY ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΣΤΟ ΟΜΟΔΟΣ
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των Ελλήνων Κυπρίων για ελευθερία. Αυτή η Ελληνική Σχολή του Κυπριανού, 
εξελίχθηκε ως Παγκύπριο Γυμνάσιο, το 1893, στο πρώτο σύγχρονο και πλήρες 
εξατάξιο σχολείο Μέσης Παιδείας στην Κύπρο. Και στην πορεία αναδείχτηκε 
ως σύμβολο των ελληνικών γραμμάτων και πραγματικό φυτώριο της λόγιας 
εθνικής συνείδησης. Αλλά ταυτόχρονα και ως πρωτοποριακό εκπαιδευτήριο, 
που για περισσότερο από δυο αιώνες καλλιέργησε την επιστημοσύνη. Γι’ αυτό 
και η τιμή που οφείλουμε στον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό είναι –αν μπορώ να το 
πω- διπλή: ως μάρτυρα του λαού και της πίστης μας, αλλά και ως εμπνευστή 
και ηγήτορα των γραμμάτων και της παιδείας. 

Δέος μάς διακατέχει σε αυτό το χώρο σήμερα, αφού γνωρίζουμε ότι από 
τις 9 Ιουλίου 1930, στο πλαίσιο των εορτασμών τότε της εκατονταετηρίδας 
της ίδρυσης του Ελληνικού Κράτους (1830-1930), τα ιερά λείψανα των Εθνο-
μαρτύρων της 9ης Ιουλίου 1821 τοποθετήθηκαν εδώ δίπλα, στο Μαυσωλείο 
που βρίσκεται στον περίβολο του Ναού. Σε αυτή τη γειτονιά της Φανερωμέ-
νης που ταυτίζεται με τους αγώνες του λαού μας για εθνική ελευθερία. Αφού 
από εδώ κοντά ξεκίνησε η λαμπρή πομπή των Οκτωβριανών, το 1931 και εδώ 
τριγύρω φλογεροί κληρικοί και άλλοι αγωνιστές δραστηριοποιήθηκαν και όρ-
κισαν πολλούς νέους στην Ε.Ο.Κ.Α. και στον αγώνα για την αποτίναξη της 
βρετανικής αποικιοκρατίας και την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 

Ο τάφος του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού δεν είναι τόπος θανάτου και 
θρήνου ή μόνο ένα μνημείο για τη θυσία. Αλλά από μέσα του αναβλύζει νη-
φαλιότητα και έμπνευση για τη γνώση και τη σύνεση, όπως και δύναμη ελευ-
θερίας. Αποφασιστικότητα για επιμονή στις αρχές και τις αξίες μας. Από το 
μνημείο αυτό του σεπτού ιεράρχη ας αντλήσει ο καθένας μας αυτογνωσία και 
διδάγματα πολύτιμα γι’ αυτούς τους και πάλιν χαλεπούς καιρούς. Αφού και 
σήμερα απειλείται διαρκώς η εθνική επιβίωσή μας, ενώ με πόνο ψυχής αντι-
κρίζουμε αυτές τις ώρες και την επιδεικτική απειλή βεβήλωσης του Ιερού της 
Αγίας Σοφίας στην Πόλη. 

Με τη μνήμη της μεγάλης θυσίας της 9ης Ιουλίου ας προχωρήσουμε με 
την ευρύτερη ενότητα και μπροστά στους ασταμάτητους πολεμικούς παιά-
νες και τις απειλές, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας από κοινωνική και πολιτική 
συσπείρωση για να στηρίξουμε τις νηφάλιες προσπάθειες της ηγεσίας μας. 
Μαζί με την Ελλάδα που υφίσταται την ίδια επιβουλή. Μας ενώνει η ιστορική 
και ηθική μας υποχρέωση, να τιμήσουμε, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην 
πράξη, τους αγώνες και τις θυσίες των ηρώων μας. Ιστορική η ευθύνη μας και 
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έναντι των επερχόμενων γενεών των Ελλήνων της Κύπρου. 

Την ψυχή του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των άλλων ηρωομαρτύρων 
αναπαύει ο Ύψιστος. Εμείς, προσευχόμαστε και ζητούμε να μας δώσει δύναμη 
για να σταθούμε όρθιοι, αγώνα που ακόμα δίνει ο λαός μας και είναι ίδιος από 
την εποχή εκείνη του Ιουλίου 1821. Και να μας αξιώσει να δικαιώσουμε και τη 
θυσία του Κυπριανού και την έμπνευση που έδωσε στον εθνικό μας ποιητή, 
ότι «η ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου».  

Αιωνία ας είναι η μνήμη του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και όλων των 
άλλων μαρτύρων της 9ης Ιουλίου 1821.

Aκολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων  στο Μαυσωλείο των 
απαγχονισθέντων κληρικών μας που βρίσκεται στον περίβολο Φανερωμένης, 
μπροστά από το ιερό. Στεφάνια κατέθεσαν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, ο Υπουργός Παιδείας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, 
εκπρόσωποι κομμάτων, συνδέσμων και οργανώσεων.  Η όλη τελετή ολοκλη-
ρώθηκε με τον Εθνικό  Ύμνο.

MNHMH 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

a
Τα γεγονότα της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 μόνο πόνο και οδύνη φέρνουν στην 

ψυχοσύνθεση του κάθε πολίτη της Κύπρου και του  κάθε Έλληνα. Το άλικο 
αίμα των παιδιών της Κύπρου κύλησε άφθονο στην πονεμένη μας Πατρίδα… 
και μάλιστα από χέρια αδελφικά. Αδυνατεί κανείς να το πιστέψει… στην Κύ-
προ την αγιοτόκο και ηρωοτόκο, όπου πριν από λίγα χρόνια, κατά την ένδοξο 
εκείνη περίοδο του εθνικοαπελευθερωτικού μας Αγώνα, οι νέοι θυσιάζονταν  
με τη γνωστή τους χριστιανική πίστη και την εθνική τους αξιοπρέπεια για το 
πολυτιμότατο αγαθό της Ελευθερίας, τώρα χυνόταν αίμα αδελφικό… η προ-
αιώνια κατάρα της Φυλής μας, η διχόνοια έκαμε και πάλι την εμφάνισή της 
κατά ένα απίστευτα εφιαλτικό τρόπο. Τα ιερά σύμβολα της Δημοκρατίας μας, 
το προεδρικό Μέγαρο και της πίστεώς μας, η Αρχιεπισκοπή έγιναν αντικεί-
μενο επιθέσεων από αδελφικά χέρια.  Ως λαός περιπέσαμε σε ύβρι και η ύβρις 
αυτή επέφερε την τίση, τη φοβερή εκείνη τίση της τουρκικής εισβολής της 
20ης Ιουλίου 1974, η οποία ακόμη μας πληγώνει κατάβαθα με τις τραγικές της 
συνέπειες. 
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Γι’ αυτό και ο λαός μας, μετανιωμένος πια,  τελεί στις Εκκλησίες μας τα 
μνημόσυνα των πεσόντων. Στη Λευκωσία, στο επίσημο Μνημόσυνο που τε-
λέστηκε στον ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης προέστη ο Αρχι-
επίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος συμπαραστατούμενος από  τον Επίσκο-
πο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο. Παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης,  ο Υπουρ-
γός Άμυνας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο 
κ. Θεοχάρης Λαλάκος,   εκπρόσωποι ή αρχηγοί  κομμάτων, της  Εθνικής Φρου-
ράς, της ΕΛΔΥΚ, της Αστυνομία και συγγενείς των πεσόντων.

Την επιμνημόσυνη ομιλία εκφώνησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Frederick, πρώην Υπουργός Παιδείας κ. Γιώργος Δημοσθένους,  η οποία έχει 
ως ακολούθως

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Μακαριότατε,
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,
Κύριοι Αρχηγοί Κομμάτων,
Εξοχότατε κύριε Πρέσβη της Ελλάδας,
Αγαπητοί συγγενείς των πεσόντων, Κυρίες και Κύριοι

Συμπληρώνονται σήμερα 46 χρόνια από την ημέρα του προδοτικού Πρα-
ξικοπήματος της Χούντας των Αθηνών και των εδώ συνεργατών της, της 
ΕΟΚΑ Β, ενάντια στον εκλεγμένο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ-
χιεπίσκοπο Μακάριο, ενάντια στη Συνταγματική τάξη, θέτοντας τη νεοσύ-
στατη Κυπριακή Δημοκρατία, τον Κυπριακό λαό και τον Ελληνισμό, γενικότε-
ρα, σε ιστορικές περιπέτειες με ολέθριες συνέπειες.

Έκαψαν, κατέστρεψαν, δολοφόνησαν, φίμωσαν, φυλάκισαν, στέρησαν αν-
θρώπινα δικαιώματα και κυνήγησαν ανελέητα απλούς ανθρώπους που είχαν 
την τόλμη, πιστοί στον όρκο τους, να υπερασπιστούν τη Δημοκρατία και την 
έννομη τάξη. Δεν δίστασαν ακόμα, με τον πλέον άνανδρο τρόπο, να εκτε-
λούν πισώπλατα όποιον δεν υπάκουε στις άνομες και προδοτικές τους εντο-
λές, αλλά και όσους υπάκουαν, να τους φανατίζουν, να τους τυφλώνουν με 
μισαλλοδοξία, να οπλίζουν τα χέρια τους και να τα στρέφουν ενάντια στα ίδια 
τους τα αδέλφια και αδίστακτα να τους στέλλουν να θυσιαστούν άδικα για τις 
άνομες και προδοτικές τους ενέργειες.
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Ένα πραξικόπημα, υπό την οποιαδήποτε μορφή του, είναι μια αποτρόπαια 
πράξη μιας χούφτας ολιγοφρενών, που ενίοτε μπορεί να φτάσει και στις πιο 
ακραίες μορφές βαρβαρότητας. 

Ειδικότερα για το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, η ιστορική 
έρευνα και οι χιλιάδες μαρτυρίες που έχουν πλέον καταγραφεί ως ιστορικά 
ντοκουμέντα αποκαλύπτουν ότι το Πραξικόπημα δεν ήταν μια αυθόρμητη 
πράξη αλλά μια πολύ καλά σχεδιασμένη ενέργεια που υλοποιήθηκε με άκρα 
μυστικότητα. Μια πράξη που υφαίνετο χρόνια και με σκοτεινούς μηχανισμούς 
στήριξης που ξεπερνούσαν τα σύνορα της Κύπρου και της Ελλάδας. Αλλά και 
μια καλοσχεδιασμένη και καλά καμουφλαρισμένη πράξη που δυστυχώς συ-
μπαρέσυρε αφελείς, ανόητους και παραπλανημένους αλλά και που επιστρά-
τευσε διάφορους αδίστακτους και συνειδητούς, κυνικούς καιροσκόπους που 
πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να βγουν κερδισμένοι από μια ανώμαλη κατά-
σταση.

Κι' ας διαφαίνονταν τα ολέθρια αποτελέσματα που θα μπορούσε να έχει 
μια τέτοια ενέργεια. Κι' ας ήταν τεράστιες οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν, 
και δημοσίως και παρασκηνιακά, να σταματήσουν αυτοί οι σχεδιασμοί. Δυ-
στυχώς, και κατά πώς λέει ο ποιητής:

Δέκα χρόνια έστελλε τις μέλισσές του ο Ονήσιλος 
να μας κεντρίσουν
να μας ξυπνήσουν 
να μας φέρουν ένα μήνυμα.
Δέκα χιλιάδες μέλισσες έστειλε ο Ονήσιλος
κι όλες ψοφήσανε απάνω στο παχύ μας δέρμα
χωρίς τίποτα να νιώσουμε.

Το Πραξικόπημα έδωσε την αφορμή στην Τουρκία, που καραδοκούσε 10 
ολόκληρα χρόνια, πέντε μέρες μετά, στις 20 Ιουλίου, να εισβάλει στην Κύπρο 
με τον πλέον ανελέητο και βάρβαρο τρόπο, κατά παράβαση κάθε έννοιας δι-
εθνούς δικαίου.

Η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο βρήκε τελείως απροετοίμαστους 
τόσο τη Χούντα των Αθηνών αλλά και τους Πραξικοπηματίες στην Κύπρο, 
παρά το γεγονός ότι από την πρώτη μέρα του πραξικοπήματος οι μυστικές υπη-
ρεσίες σε Ελλάδα και Κύπρο κατέγραφαν κινήσεις του Τουρκικού στρατού στα 
απέναντι από την Κύπρο παράλια της Τουρκίας και με σαφή την πρόθεση για 
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εισβολή. Πάρα ταύτα, η Εθνική Φρουρά παρέμενε σε πλήρη αποδιοργάνωση. 
Επίλεκτες μονάδες της Εθνικής Φρουράς με επικεφαλής χουντικούς αξιωματι-
κούς, αντί να βρίσκονται εκεί που έπρεπε, περιφέρονταν και τρομοκρατούσαν 
τον κόσμο σε χωριά και πόλεις της Κύπρου, πανηγυρίζοντας για τα κατορθώ-
ματά τους και με μοναδικό στόχο την πλήρη επικράτηση του Πραξικοπήματος, 
αφήνοντας πλήρως απροστάτευτα τα παράλια της Κερύνειας. Αποτέλεσμα, η 
απόβαση των Τουρκικών στρατευμάτων να γίνει χωρίς καμία αντίσταση. Και η 
απόβαση να μετατραπεί σε μια απλή αποβίβαση στρατευμάτων.

Εύστοχα λοιπόν δηλώνει, πικραμένος ο ποιητής:

Είναι δύσκολο να πιστέψω
πως μας τους έφερε η θάλασσα της Κερύνειας                  
Είναι δύσκολο να πιστέψω
πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερύνειας 

Κάτω υπό αυτές τις περιστάσεις, τρεις μέρες μετά την τουρκική εισβολή, 
στις 23 Ιουλίου του 1974, η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εγκάθετοί της 
ύψωσαν τα χέρια ψηλά δηλώνοντας ανίκανοι να αναλάβουν πλέον τις τύχες 
του ελληνισμού σε Ελλάδα και Κύπρο. Ως εδώ ήταν ο ρόλος τους και ήταν 
υπέρ-αρκετός για τα δεινά που προκάλεσαν.

Ωστόσο, θα πρέπει να κάνουμε μια σαφή και απαραίτητη διάκριση: Ότι 
δεν ήταν ολόκληρη η στρατιωτική ηγεσία συ-στρατευμένη με τις άνομες και 
προδοτικές ενέργειες της χούντας και των εδώ εγκαθέτων της. 

Υπήρξαν περιπτώσεις γενναίων αξιωματικών, Κυπρίων και Ελλαδιτών, 
που πρόταξαν το καθήκον απέναντι στην πατρίδα και με αυτοθυσία έπεσαν 
στο πεδίο της μάχης υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία και την ελευθερία της 
πατρίδας μας. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, σύσσωμος ο κυπριακός λαός, όλων των 
ηλικιών, και αφήνοντας κατά μέρος το Πραξικόπημα και τις αδικίες που αυτό 
συσσώρευε μέρα με την ημέρα, από την πρώτη στιγμή επιστρατεύτηκε στο 
υπέρτατο καθήκον για την υπεράσπιση της ελευθερίας της πατρίδας μας από 
τον Τούρκο εισβολέα. 

Αυτός ο υπέροχος λαός, με τα όποια τραύματα, πρόταξε το σθένος, την 
ομοψυχία, τη φιλοπατρία, το ιστορικό καθήκον υπέρ βωμών και εστιών και 
ρίχτηκε στη μάχη ενός άνισου και προδομένου αγώνα για να περισώσει ό,τι 
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μπορούσε από τη λαίλαπα του Τούρκου εισβολέα. Κι' όμως.... 

Η γη της λεμονιάς και της ελιάς
Το χρυσοπράσινο φύλλο... της Μεσογείου
Το ολάνθιστο κλωνάρι, θα μαδηθεί 
Και τ΄ άνθια του θα μαραθούν 
Από διπλούς... τριπλούς βαρβάρους…

Αποκορύφωση αυτής της τραγωδίας η δεύτερη Τουρκική εισβολή στις 
14 Αυγούστου. Χιλιάδες οι νεκροί, οι αγνοούμενοι, οι εγκλωβισμένοι και οι 
εκτοπισθέντες και η μισή μας πατρίδα υπό κατοχή.

Τιτάνια η προσπάθεια για επανασύσταση και λειτουργία του κράτους και 
της προσωρινής στέγασης και ανακούφισης των προσφύγων. Τιτάνια και η 
προσπάθεια για την προβολή του κυπριακού προβλήματος και της αναγνώ-
ρισής του ως προβλήματος εισβολής και κατοχής, επιζητώντας με κάθε τρόπο 
την υπεράσπιση του αγώνα μας από ξένες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Σύσσωμοι, λαός και πολιτική ηγεσία, θα προτάξουν την σύμπνοια, τη συ-
ναίνεση και την ομοψυχία, παρά τις ελάχιστες εξαιρέσεις αμετανόητων στοι-
χείων σε Κύπρο και Ελλάδα, ακόμα και με δολοφονικές ενέργειες.

Με την επιστροφή του Μακαρίου τον Δεκέμβριο του 1974 θα αποκαταστα-
θεί πλήρως η συνταγματική νομιμότητα. Σε μια πρωτοφανή κίνηση ενότητας 
και συναδέλφωσης και σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης και διαχείρισης των 
τραγικών αποτελεσμάτων της εισβολής και της κατοχής θα προσφέρει «κλάδο 
ελαίας», θέτοντας ταυτόχρονα τις βασικές αρχές ενός μακροχρόνιου αγώνα, ο 
οποίος συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, θεμελιωμένου σε δύο βασικούς πυλώνες.

Πρώτο, την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, με κατ' ελάχιστο την 
επανένωση της πατρίδας μας, την απελευθέρωση των κατεχόμενων περιοχών 
από τα Τουρκικά στρατεύματα, την απαλλαγή της πατρίδας μας από ξένα 
στρατεύματα και την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους 
τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Δεύτερο, την ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμό του κυπριακού κρά-
τους και της κοινωνίας και την ανόρθωση της οικονομίας και της ευημερίας 
του κυπριακού λαού.    

Αναμφίβολα, δεν έχουμε πετύχει τον πρώτο και κύριο μας στόχο, την 
απελευθέρωση της πατρίδας μας και την επίλυση του κυπριακού προβλήμα-
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τος, ένεκα βεβαίως της συνεχιζόμενης αδιαλλαξίας της Τουρκίας.

Εντούτοις, όμως, στον δεύτερο άξονα της πολιτικής μας, δηλ. της ανασυ-
γκρότησης του κράτους και της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και της 
ανάπτυξης, είχαμε διαχρονικά εξαίρετες επιδόσεις οι οποίες θωράκισαν την 
Κυπριακή Δημοκρατία  ώστε να μπορεί να εμμένει σε μια δίκαιη, βιώσιμη και 
αξιοπρεπή λύση στο Κυπριακό πρόβλημα και να αντιστρατεύεται τις συνεχείς 
επιβουλές της Τουρκίας. 

Και τούτο γινόταν κατορθωτό μόνον όταν προτάσσονταν ο ορθολογικός 
σχεδιασμός, η συναίνεση, η σύνεση, η σωφροσύνη, η ομοψυχία και η συλλο-
γική προσπάθεια. Όσο κι αν φαίνεται αυτή η στάση αυτονόητη και δεδομένη, 
όλοι γνωρίζουμε ότι στα δύσκολα χρόνια της εισβολής αλλά ακόμα και μέχρι 
και σήμερα, τίποτε δεν ήταν αυτονόητο και δεδομένο. 

Μέχρι τα μέσα τη δεκαετίας του ΄80 ανέκαμψε η οικονομία της Κύπρου, 
γεγονός που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως "οικονομικό θαύμα", εκσυγ-
χρονίστηκε η λειτουργία του κράτους και τέθηκαν νέοι άξονες στην οικο-
νομία. Με συντονισμένο σχεδιασμό και στρατηγική καταφέραμε να γίνουμε 
πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης, τέθηκαν οι βάσεις 
και ξεκίνησε η μεγαλύτερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αναλάβαμε την προε-
δρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανταποκριθήκαμε πλήρως στις υποχρεώσεις 
μας εισπράττοντας την καθολική αναγνώριση των εταίρων μας. Καταφέραμε, 
ακόμη, να ενεργοποιήσουμε το πρόγραμμα για τις έρευνες και την εκμετάλ-
λευση των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου, αναπτύσσοντας ταυτό-
χρονα διεθνείς συνεργασίες και περιφερειακές συμμαχίες με γειτονικά κράτη. 
Αντιμετωπίσαμε με σύνεση και ομοψυχία τα τεράστια προβλήματα της οικο-
νομικής κρίσης, μπαίνοντας σε τροχιά ανάπτυξης, ενώ ξεκίνησε και προχωρά 
η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Τέλος, αντιμετωπίσαμε με σύνεση και 
ομοψυχία, με πλήρη ευθυγράμμιση πολιτείας και εκκλησίας, και προπάντων 
με πλήρη αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της Κύπρου, την λαίλαπα 
της πανδημίας με τις επιπτώσεις της στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή, 
έστω και υπό περιορισμούς.  

Αναμφίβολα η Κύπρος του σήμερα δεν είναι η Κύπρος του 1974. 
Αλλά έχει δίκιο ο Σεφέρης όταν διακήρυττε ότι: 
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ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΚΟΜΗ

Κυρίες και κύριοι

Καταδικάζουμε σήμερα το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου της 
Χούντας των Αθηνών και των εδώ συνεργατών της, της ΕΟΚΑ Β’. Τιμούμε 
ταυτόχρονα τη μνήμη και τους αγώνες όσων θυσιάστηκαν προασπιζόμενοι τη 
Δημοκρατία.

Αναμφίβολα, ο αγώνας τους παραμένει ακόμα αδικαίωτος διότι έχουμε 
απέναντι μας μια Τουρκία συνεχώς αδιάλλακτη. Και ασφαλώς δεν έχουμε κα-
μία ψευδαίσθηση για το ποια είναι η Τουρκία, ειδικά σήμερα που, ανενόχλητη, 
έχει ξεφύγει από κάθε φραγμό διεθνούς δικαίου και διεθνούς έννομης τάξης. 

Σήμερα λοιπόν, μετά την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου εδώ και 46 
χρόνια, η Τουρκία ανενόχλητη εισβάλλει και καταλαμβάνει μέρος της Συρίας, 
εισβάλλει και καταλαμβάνει μέρος του Ιράκ, εισβάλλει στην Αποκλειστική Οι-
κονομική Ζώνη της Κύπρου και παρανόμως προβαίνει σε ποικίλες ενέργειες, 
παρενοχλεί σκάφη άλλων χωρών στην Μεσόγειο, παραβιάζει καθημερινά τον 
εναέριο χώρο της Ελλάδας, εμπαίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια εκατομμυρί-
ων προσφύγων και τους χρησιμοποιεί για δικές της πολιτικές σκοπιμότητες, 
χαράσσει αυθαίρετα θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη, διαμελίζοντας διαγωνίως 
τη Μεσόγειο και παραβλέποντας με τον πλέον θρασύ τρόπο ότι μεταξύ Τουρ-
κίας και Λιβύης παρεμβάλλονται η Ελλάδα και η Αίγυπτος. Καταργεί ακό-
μα κάθε γέφυρα επικοινωνίας με τον σύγχρονο κόσμο, αυτήν του σεβασμού 
προς την ιστορία και τον παγκόσμιο πολιτισμό, μετατρέποντας με τον πλέον 
αλαζονικό και προκλητικό τρόπο την Αγία Σοφία από μνημείο της Παγκόσμι-
ας Κληρονομιάς σε Μουσουλμανικό χώρο λατρείας.  Οποία θλίψη… Οποία 
ντροπή και αισχύνη…

Κυρίες και κύριοι,

Δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Συνειδητοποιούμε ποιος είναι ο αντίπαλος 
αλλά και ποια είναι η σημερινή διεθνής πραγματικότητα. Η σημερινή Τουρκία 
έχει καταστεί μεγάλη στρατιωτική και περιφερειακή δύναμη αλλά και με οικο-
νομική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς. Δεν είναι απλώς μια υπολογίσιμη 
και περιφερειακή δύναμη αλλά, δυστυχώς είναι και μια χώρα προς την οποία, 
σιωπηρά, ύπουλα και υποκριτικά, όλες οι μεγάλες δυνάμεις επιδεικνύουν μια 
ανερμήνευτη (ή, ίσως, ευερμήνευτη;) ανοχή, τουλάχιστον επί του παρόντος, 
στην πληθώρα των άνομων ενεργειών της. 
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Έχω την εντύπωση, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι πρόκειται για την πρώτη 
περίπτωση στην πρόσφατη παγκόσμια ιστορία, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, που ένα κράτος παραβιάζει ασύστολα και αυθαίρετα τη διεθνή έννομη 
τάξη, και που διεθνείς οργανισμοί αλλά και μεγάλες δυνάμεις δεν παρεμβαί-
νουν δυναμικά ώστε να αναχαιτίσουν, αν όχι να αναστρέψουν, τέτοιες ενέρ-
γειες. Κάτι που βεβαίως το έχουν πράξει σε δεκάδες άλλες περιπτώσεις άλλων 
κρατών και μάλιστα με συμπεριφορά πολύ ηπιότερη από αυτή που επιδεικνύει 
σήμερα η Τουρκία.  

Κυρίες και κύριοι

Οἱ καιροί οὐ μενετοί… Οι μυλόπετρες της διάτρητης διεθνούς έννομης 
τάξης, ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας, οι ήπιες έως και ιδιοτελείς αντιδρά-
σεις ακόμη και των εταίρων μας εγκυμονούν κινδύνους και γι’ αυτή ταύτη την 
εθνική μας επιβίωση. Είναι ακριβώς γι' αυτό τον λόγο που σήμερα όσο ποτέ 
άλλοτε επιβάλλεται ομοψυχία και συστράτευση όλων των δυνάμεών μας. 
Είναι γι’ αυτό που θα πρέπει να ξαναλειτουργήσει το «θαύμα» του Ποιητή. 
Και από αυτή τη συστράτευση δεν περισσεύει κανείς: εκκλησία, κυβέρνηση, 
πολιτικά κόμματα, πνευματικές και καλλιτεχνικές δυνάμεις, οι νέοι μας και ο 
κάθε πολίτης ξεχωριστά.

Προς αυτή την κατεύθυνση είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι σήμερα η 
Κύπρος των 8 Πανεπιστημίων, των δεκάδων ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευ-
σης και των σημαντικών ερευνητικών κέντρων, αλλά και της συσσωρευμένης 
γνώσης που απέκτησε σε πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο, μπορεί να δια-
μορφώσει πλαίσια πολιτικής και στρατηγικής απέναντι στα σύγχρονα πολι-
τικά, περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα, πολύ πιο ευέλικτα, πολύ πιο 
πλούσια και πολυεπίπεδα και με περισσότερες δυνατότητες ταχείας εξέτασης 
εναλλακτικών επιλογών. Αρκεί να συμπλεύσουν η πολιτική εμπειρία, η επι-
στημονική προσέγγιση και ανάλυση, η τεχνογνωσία και η πλήρης αξιοποίηση 
των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.

Κι' αυτό το οφείλουμε ως χρέος προς την πατρίδα μας και προς όσους με 
τη θυσία τους προασπίστηκαν τη Δημοκρατία, τη Συνταγματική τάξη και την 
ελευθερία της Κύπρου μας. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη όλων αυτών που θυσιάστηκαν για την πατρίδα 
μας.
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MNHMH 20ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

a
Ο ήχος, ο τραγικός εκείνος ήχος των σειρήνων, της 5+30 πρωινής ώρας 

ανήγαγε και πάλι τις θύμησες μας στη φρικτή εκείνη ημέρα της τουρκικής 
εισβολής της 20ης Ιουλίου 1974. Τανύπτερος η σκέψη μας αναπολεί με οδύνη 
ψυχής τις πατρογονικές μας εστίες, τα σχολεία που φοιτήσαμε, τα όνειρα που 
πλάσαμε. Μα προ παντός και κυρίως η μνήμη μας αναπολεί με ευγνωμοσύνη 
και θαυμασμό τις ηρωικές μορφές των πεσόντων ηρώων μας που πότισαν την 
κυπριακή μας γη με το άλικο αίμα τους.

Και το χρέος οδηγεί τα βήματά μας – πού αλλού -  στους ιερούς μας χώ-
ρους,  για τα χρεωστικά μνημόσυνα των πεσόντων μας αγωνιστών.  

Στις οκτώ το πρωί, στον Τύμβο Μακεδονίτισσας, τελέστηκε επιμνημό-
συνη δέηση  για την ανάπαυση των ψυχών των πεσόντων αξιωματικών και 
οπλιτών κατά την τουρκική εισβολή. Την Εκκλησία Κύπρου εκπροσώπησε ο 
Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. Εκ μέρους της   ελληνικής Κυβέρνησης 
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παρέστη και κατέθεσε στεφάνι ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος.

Στις δέκα το πρωί, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία, 
παρουσίᾳ του προεδρεύοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας   κ. Δημήτρη Συλ-
λούρη, Υπουργών, Στρατιωτικών και Πολιτικών Αρχών, προϊσταμένου του Αρ-
χιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατούμενου υπό του Επι-
σκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου εψάλη ιερά παράκληση, τελέστηκε μνημό-
συνο και αναπέμφθηκε δέηση για απελευθέρωση της Κύπρου, επιστροφή των 
προσφύγων στις πατρογονικές εστίες και ανεύρεση των  αγνοουμένων μας. 

Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο ελλόγιμος Πρύτανης τού Πανεπι-
στημίου Κύπρου καθηγητής κ. Τάσος Χριστοφίδης, ο οποίος έχει  ως ακολού-
θως:

 1974 – 2020 κι ακόμα μετράμε πότε θα επιστρέψουμε, πότε ο πόθος της 
επιστροφής θα γίνει πράξη. 46 χρόνια σε αναμονή, σε αβεβαιότητα, σε αγωνία.

46 χρόνια και σιγά – σιγά οι άνθρωποι με τις μνήμες τής υπό κατοχήν 
πατρίδας φεύγουν και μαζί τους σβήνουν οι αναμνήσεις, η αγάπη της πρώτης 
πατρίδας, η ελπίδα για επιστροφή στον τόπο που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, 
ερωτεύτηκαν και έζησαν. Αυτή, είναι η σκληρή πραγματικότητα, που αναγνω-
ρίζουμε όλοι μας και κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη για άμεση επίλυση του 
Κυπριακού. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου∙ είμαστε πια όμηροί του.

Η κατάσταση στην περιοχή μας είναι επικίνδυνη, με την Τουρκία απρο-
κάλυπτη όσο ποτέ και με επιθετικές διαθέσεις να θέλει να παγιώσει τη θέση 
της ως περιφερειακή δύναμη και κυρίαρχη χώρα στην ευρύτερη περιοχή.

Η συμβολική, αλλά γεμάτη μηνύματα – στο εσωτερικό και το εξωτερικό 
– μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, φανερώνει τις προθέσεις και την επι-
θετικότητα της τουρκικής ηγεσίας. Δυστυχώς, η διπλωματία δεν είναι όπως θα 
θέλαμε να είναι και η προσπάθεια κατάληξης σε συναίνεση στη βάση παναν-
θρώπινων αξιών, δεν φαίνεται να αποτελούν προτεραιότητα για τον Τούρκο 
ηγέτη, ο οποίος δεν σεβάστηκε ένα μνημείο, κτήμα και κληρονομιά ολόκλη-
ρης της ανθρωπότητας.

Ωστόσο, επειδή κανείς δεν μπορεί να προχωρά μόνος σε πράξεις και στρα-
τηγικές κινήσεις, πρέπει να βρούμε τις συμμαχίες και να επικοινωνήσουμε σω-
στά την ανάγκη για προστασία της Κύπρου και του πληθυσμού της. Ξέρουμε 
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πολύ καλά ότι ως μικρή χώρα δεν μπορούμε εκ των πραγμάτων να καθορίσου-
με πολιτικές, πρέπει τουλάχιστον να εδραιώσουμε εκείνες τις συνέργειες στην 
περιοχή με τους εταίρους μας, ώστε να μην βρεθούμε προ εκπλήξεων. Χρειά-
ζεται να ενεργοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Πρέπει να βρούμε 
διπλωματικούς και ευφυείς τρόπους, ώστε να είμαστε διαμορφωτές και συμ-
μέτοχοι στο μέλλον της πατρίδας μας και για αυτό χρειαζόμαστε έξυπνη, προ-
δραστική και διορατική διπλωματία. Και όταν αναφέρομαι σε διπλωματία, δεν 
μιλώ κατ΄ ανάγκην μόνο για την πολιτική διπλωματία.

Αγαπητοί συμπολίτες,

Οι εξελίξεις δεν αφορούν μόνο το παιχνίδι της διπλωματίας και της ισχύ-
ος, αλλά επηρεάζουν ανθρώπινες ζωές. Πρέπει ως χώρα να ξέρουμε πολύ καλά, 
ότι το διακύβευμα είναι η ίδια η επιβίωσή μας. Αυτά λέγονται όχι για να προ-
καλέσουν φόβο, αλλά διότι χρειαζόμαστε σήμερα όσο ποτέ ρεαλισμό, σωστή 
ανάγνωση και ερμηνεία των δεδομένων και ετοιμότητα για να πετύχουμε τη 
λύση το συντομότερο. Μόνο η λύση θα μας προφυλάξει από τους κινδύνους 
που παραμονεύουν. Μόνο η λύση θα αφαιρέσει από την Τουρκία τα προσχή-
ματα για τη συμπεριφορά της. Η επιδίωξη και η επίτευξη λύσης δεν σημαίνει 
βεβαίως ότι δίνουμε συγχωροχάρτι στον εισβολέα, ούτε και είναι παράδοση 
άνευ όρων. Ούτε βεβαίως σημαίνει ότι δεχόμαστε οτιδήποτε μας προταθεί. Τα 
πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Η λύση απαιτεί πάνω από όλα αλλαγή 
της στάσης της Τουρκίας. Αλλά είναι ένα αποτέλεσμα στο οποίο χρειάζεται να 
φτάσουμε για να μπορούμε να ατενίζουμε με αίσθημα ασφάλειας το μέλλον.

Η διαπραγμάτευση για μία σωστή λύση πιστεύω είναι η επιδίωξη όλων 
μας. Όμως χρειάζεται να πείσουμε ότι θέλουμε λύση, και όσο και αν ακούγε-
ται παράξενο, αυτό είναι πιο σημαντικό τώρα που η Τουρκία συμπεριφέρεται 
όπως συμπεριφέρεται, χρειάζεται να πείσουμε ότι έχουμε την τόλμη να γυρί-
σουμε σελίδα στην ιστορία μας γιατί νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους αυτής 
της χώρας.

Νῆσός τίς ἐστι… υπάρχει ένα νησί, μία ιστορία αιώνων, μία ψυχή που 
ζητά δικαίωση, λύση, ειρήνη και ελευθερία εδώ και πολύ καιρό. Ελπίδα μου 
είναι η δική μας γενιά, η γενιά που έπαιξε τον ρόλο της στις μέχρι τώρα απο-
τυχημένες προσπάθειες, να δώσει τουλάχιστον την οριστική λύση, τη λύση 
ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας. Τη λύση που θα μας απαλλάξει από την 
κατοχή. Τη λύση – εγγύηση για το μέλλον. Το χρωστάμε στα παιδιά μας, το 
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οφείλουμε στους γονείς μας, το αποζητά η ιστορία μας.

Όμως καμιά λύση δεν θα διαρκέσει, αν οι πολίτες δεν θα είναι κατάλληλα 
προετοιμασμένοι και αν δεν θέλουν να την κάνουν να δουλέψει. Και εδώ είναι 
που η εκπαίδευση πρέπει να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο. Μια εκπαίδευση 
που αποσκοπεί σε μια παιδεία που καλλιεργεί τις αξίες της ελευθερίας και της 
δημοκρατίας, της ανεκτικότητας στη διαφορετικότητα, της προαγωγής της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης.

Μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα επιδίωξή μας δεν θα πρέπει να 
είναι μόνο να προσφέρουμε γνώσεις στους μαθητές, αλλά να ενισχύσουμε τις 
κριτικές τους δεξιότητες, να τους προβληματίσουμε για αξίες όπως η ελευ-
θερία και ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη, η ειρήνη και η συνεργασία, η 
προάσπιση του δικαίου.

Όλα αυτά είναι απαραίτητα χαρίσματα και χαρακτηριστικά για τη γενιά 
που θα κληθεί να συνεργαστεί με τους συμπολίτες και συνανθρώπους της από 
όλες τις κοινότητες, για την προκοπή της πατρίδας μας.

Αν κάτι μας διδάσκει ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε – η Εκκλησία – εί-
ναι ότι το ισχυρότερο όπλο για την επιβίωση και ανάπτυξη της ανθρωπότητας 
είναι η αγάπη και ο σεβασμός στον συνάνθρωπο. Τα διδάγματα της ιστορίας, 
τα μηνύματα της αγάπης και την ανάγκη για συμφιλίωση, όλα αυτά πρέπει να 
τα μεταφέρουμε πειστικά στις νέες και νέους μας, αλλά και σε όλες τις ηλικια-
κές ομάδες, για να γυρίσουμε στην επόμενη σελίδα του μέλλοντος της χώρας 
μας. Γιατί δεν αρκεί να φτάσουμε σε λύση. Χρειάζεται και να την κάνουμε να 
διαρκέσει.

Αγαπητοί συμπολίτες,

Η συλλογική μνήμη και ο αναστοχασμός είναι αυτά που κρατούν τον 
πολίτη σε εγρήγορση. Οι επέτειοι και η θύμησή τους άλλωστε δεν γίνονται 
μόνο για να αναπολούμε στη μνήμη μας το παρελθόν. Γίνονται για να στοχα-
ζόμαστε κριτικά για τη δική μας πορεία, τα χρόνια που ακολούθησαν, και να 
σκεφτόμαστε προδραστικά για το μέλλον.

Ως Κύπριοι είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να διεκδικήσουμε με επιμονή την 
επανένωση της πατρίδας μας, την απαλλαγή της από την κατοχή, ώστε να 
μπορέσουμε να αναπνεύσουμε ελεύθερα σε μια Κύπρο χωρίς διαχωριστικές 
γραμμές, σε μια ευρωπαϊκή χώρα που αντιλαμβάνεται τις γεωπολιτικές προ-
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κλήσεις και επιλέγει να προτάσσει την ειρήνη και το διάλογο για να προστα-
τεύσει τα συμφέροντά της και να διαδραματίσει ρόλο ουσιαστικό σ΄ αυτό 
το κομβικό γεωγραφικό σημείο. Ως Κύπριοι, ως Ευρωπαίοι, ως πολίτες του 
κόσμου, καλούμαστε σήμερα να φωνάξουμε και να αγωνιστούμε με εργαλεία 
και όπλα μας την αλήθεια, τη δημοκρατία, την επιστήμη, την παιδεία και τον 
πολιτισμό.

Ως ενεργοί, ως ανήσυχοι, σκεπτόμενοι πολίτες καλούμαστε ακόμα να 
απαιτήσουμε έναν κόσμο που σέβεται το περιβάλλον και τη φύση, που βρίσκει 
τρόπους να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα προβλήματα που επηρεάζουν 
το παρόν και θα καθορίσουν το μέλλον των παιδιών μας.

Πρέπει σήμερα να ζητήσουμε τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών 
που έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο, να ζητήσουμε από τις κυβερ-
νήσεις να σκέφτονται με ορίζοντα μακρόπνοο, να σχεδιάζουν με όρους του 
μέλλοντος και όχι του παρόντος.

Άλλωστε, η πανδημία της νόσου COVID-19 φανέρωσε ότι η κοινωνία 
μας πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει τις κρίσεις που υπάρ-
χουν ή που αιφνίδια θα ξεπροβάλλουν. Απέδειξε επίσης ότι πλέον καμία πρό-
κληση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με εσωστρέφεια και ότι οι χώρες συν-
δέονται και επικοινωνούν, ότι ο κόσμος μας είναι ένας και όλοι μαζί πρέπει 
να τον προφυλάξουμε. Είμαστε πιο ισχυροί ενωμένοι, μπορούμε όλοι μαζί να 
κτίσουμε ένα βέβαιο, ασφαλές μέλλον για τον κόσμο.

Μπορεί σήμερα, το 2020, κάποια πράγματα να φαντάζουν αυτονόητα, 
όμως δεν είναι: Πρόσβαση στην παιδεία για όλους, σύγχρονη παιδεία, δικαιο-
σύνη, διαφάνεια, ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής και θρησκεί-
ας, ισότητα, σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτικότητα και τα 
προσωπικά δεδομένα, καθαρό περιβάλλον, αποτελεσματικό σύστημα υγείας, 
αποτελεσματικό σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.

Σήμερα με τη γεωπολιτική και την ενέργεια να παίζουν ρόλο κλειδί στη 
διαμόρφωση του γεωγραφικού χάρτη, με ένα περίεργο κλίμα να πλανάται 
στην ατμόσφαιρα, ο πολίτης καλείται να είναι ο πρωταγωνιστής, ο προασπι-
στής της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της αλήθειας.

Κι αυτό που πραγματικά με συγκινεί σήμερα είναι που βλέπω νέους αν-
θρώπους να είναι οι μπροστάρηδες σ΄ αυτή την προσπάθεια, σε αυτή τη δια-
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μαρτυρία με επίδραση. Νέοι, όπως και αυτοί που έδωσαν τη ζωή τους το 1974 
για να προασπίσουν τη δημοκρατία και την πατρίδα.

Νέοι, έφηβοι, κινητοποιούν χιλιάδες ανά το παγκόσμιο να αντιδράσουν 
για την περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται, για να φωνάξουν για 
κοινωνικές αδικίες και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υψώ-
νουν τη φωνή τους και ο λόγος τους μπορεί να μετουσιωθεί σε πράξεις, για 
να μπορούν στο τέλος της μέρας να αναπνεύσουν αέρα ελευθερίας. Νέες και 
νέοι πρωτοπορούν σε προσπάθειες αφύπνισης για ζητήματα που ταλανίζουν 
τον κόσμο και την κοινωνία στην οποία ζουν. Το διακύβευμα είναι η ποιότητα 
ζωής τους, το αύριο, το μέλλον το δικό τους και των επόμενων γενιών. Ο φό-
βος τους, η έγνοια τους για το μέλλον που κινδυνεύει τους ωθεί να φωνάξουν 
για θέματα, για τα οποία εμείς ως μεγαλύτεροι θα έπρεπε να αγωνιούμε και 
να δουλεύουμε. Η δράση τους έναντι στη δική μας αδράνεια, στην αδυναμία 
μας να αντιδράσουμε με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα, είναι οι 
μέλισσες που πρέπει να μας κεντρίσουν να ξυπνήσουμε.

Κυρίες και κύριοι,

Θυμόμαστε και τιμούμε σήμερα τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή 
τους για να υπερασπιστούν την πατρίδα, τις οικογένειές τους, οι πιο πολλοί 
από αυτούς ήταν αφανείς ήρωες. Ποιοι είναι οι ήρωες, οι ηρωίδες σήμερα; 
Ποια τα παραδείγματα που μας εμπνέουν; Είναι οι γιατροί, το νοσηλευτικό 
και παραϊατρικό προσωπικό που πρωτοστάτησαν στην επιτυχή διαχείριση της 
πανδημίας. Είναι το προσωπικό που διασφάλισε την υγιεινή και την καθαριό-
τητα στους κοινόχρηστους χώρους μέσα στην κρίση.

Είναι όλοι αυτοί που ενώ εμείς περιοριστήκαμε σπίτι μας, στην ασφάλειά 
μας, αυτοί εργάζονταν καθημερινά για να επηρεαστεί όσο το δυνατόν λιγότε-
ρο η κανονικότητά μας, για να είμαστε εμείς άνετοι, υγιείς και ασφαλείς. Γιατί 
ήρωες, σε τελική ανάλυση, είναι όσοι σε δύσκολους καιρούς, επιλέγουν να 
δώσουν φως με το παράδειγμά τους, τον τρόπο ζωής και τις επιλογές τους. Κι 
αν οι όροι σήμερα έχουν αλλάξει, πράξεις τολμηρές μπορούμε να δούμε πολ-
λές στην καθημερινότητά μας. Είδαμε πολλές σ΄ αυτήν την πανδημία, που μας 
εμπνέουν, μας δίνουν δύναμη και μας θυμίζουν το μεγαλείο της ανθρώπινης 
φύσης.

Τέτοια παραδείγματα τόλμης μπορεί να είναι απλά, καθημερινά, αλλά 
ουσιαστικά. Τα συναντάς σε αυτούς που αντιπαλεύονται την αδιαφάνεια, την 
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κακοδιαχείριση, την αδικία, βροντοφωνάζοντας την αλήθεια με προσωπικό 
κόστος. Τα βλέπεις ακόμα σε αυτούς που αφιερώνονται πλήρως σε ένα σκοπό 
που θα ωφελήσει το συνάνθρωπό τους, έστω και αν αυτή η πλήρης αφοσίωση 
αποβαίνει εις βάρος των ιδίων και των οικογενειών τους. Σε όλους όσοι υπε-
ρασπίζονται μέχρι τέλους το δικαίωμα του άλλου να έχει διαφορετική άποψη.

Πολλοί θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου, πολλοί έφυγαν με 
ανεκπλήρωτη επιθυμία να επιστρέψουν πίσω στην αγαπημένη τους γη. Αυ-
τούς θυμόμαστε σήμερα, και για αυτούς πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζό-
μαστε. Χρέος μας, έναντι όλων αυτών, είναι να παραδώσουμε στα παιδιά μας 
μία Κύπρο ενωμένη, μία Κύπρο χωρίς τον κίνδυνο επανάληψης της τραγωδίας 
του 1974. Μία Κύπρο όπου όλες οι κοινότητες ζουν μαζί σε συνθήκες ασφά-
λειας και ειρήνης σε ένα νησί χωρίς τείχη και διαχωριστικές γραμμές. Αν απο-
τύχουμε σε αυτό το στόχο, τότε η θυσία όλων όσων αγωνίστηκαν, όλων όσων 
αντιστάθηκαν, θα αποδειχθεί μάταιη.

Για να βγούμε από το σημερινό αδιέξοδο, χρειάζεται νηφάλια αντιμετώπι-
ση, ορθολογιστική προσέγγιση, μακροχρόνιος σχεδιασμός. Χρειάζεται ορθή 
αντίληψη των δεδομένων, επίγνωση των αδυναμιών και των δυνατοτήτων 
μας. Χρειάζεται να γίνουν τολμηρά βήματα. Χρειάζεται να  σχεδιάσουμε και 
να δουλέψουμε για το μέλλον της χώρας μας έχοντας ως γνώμονα την ευ-
ημερία των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Χρειάζεται αυτός ο 
τόπος και οι πολίτες του, να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους 
αναλογιζόμενοι το παρελθόν, αλλά κυρίως την ελπίδα και το όραμά τους για 
το μέλλον. Πρέπει να αποφασίσουμε πού θέλουμε να πάμε, ποιοι θέλουμε να 
είμαστε και πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας.

Κυρίες και κύριοι,

Πολλοί χάθηκαν στο νησί μας υπερασπιζόμενοι την ελευθερία του.  Ανά-
μεσά τους και οι άνθρωποι, κυρίως νέοι, που πολέμησαν και αντιστάθηκαν 
το 1974. Αυτοί τους οποίους θυμόμαστε σήμερα. Και μπορεί τότε οι όροι δι-
εκδίκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να απαιτούσαν την αντίσταση με 
όπλα και την αυτοθυσία των Κυπρίων, σήμερα όμως τα μέσα και τα εργαλεία 
διαφέρουν, μπορούν, ωστόσο, να αποδειχθούν ότι είναι περισσότερο αποτε-
λεσματικά. Με όπλο τη δύναμη της γνώσης,  καλούμαστε σήμερα ως πολίτες 
να διεκδικήσουμε έναν κόσμο περισσότερο ανθρώπινο, περισσότερο δίκαιο, 
περισσότερο ελεύθερο.



427ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

Αν κάτι μας επιβάλλει η θυσία όλων αυτών που χάθηκαν είναι να αγα-
πάμε πραγματικά αυτό τον τόπο και να το δείχνουμε καθημερινά με τις πρά-
ξεις μας. Και πρέπει να πούμε ότι πραγματικός πατριώτης δεν είναι αυτός που 
απλά τυλίγεται μια σημαία, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, αλλά αυτός που με το 
λόγο του και τις πράξεις του είναι ωφέλιμος για την πατρίδα.

Και είναι πολλά αυτά που πρέπει και μπορούν να γίνουν. Αλλά χρειάζεται 
από όλους μας περισσότερη αποφασιστικότητα, περισσότερος ορθολογισμός, 
πιο δυνατή φωνή και περισσότερες πράξεις για να τα πετύχουμε.

Αγαπητές συμπολίτισσες και συμπολίτες,

Η ηρωοποίηση δεν ήταν αυτοσκοπός για αυτούς που χάθηκαν και θυσι-
άστηκαν. Είμαι βέβαιος ότι δεν θυσιάστηκαν απλά για να γίνουν ήρωες. Θυ-
σιάστηκαν γιατί τη δεδομένη στιγμή πίστευαν ότι η θυσία τους ήταν ωφέλιμη 
για την πατρίδα. Θα τιμήσουμε όλους όσοι χάθηκαν, αν ως άνθρωποι τους 
μιμηθούμε, με όρους όμως της σημερινής εποχής, αν διαθέσουμε τον εαυτό 
μας για το κοινό καλό, για την πατρίδα μας.

Αν γίνουμε περισσότερο πρόθυμοι να δούμε με ανοικτό μυαλό τον κόσμο 
γύρω μας, αν απαλλαγούμε από ιδεοληψίες του παρελθόντος που μας εγκλω-
βίζουν και μας κρατούν στάσιμους, αν είμαστε περισσότερο διεκδικητικοί σε 
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιοσύνης και ελευθερίας, αν γίνουμε με 
τις πράξεις μας ενεργοί πολίτες και ωφέλιμοι για την πατρίδα, τότε η ζωή όλων 
όσοι έφυγαν πριν να ζήσουν τη δικαίωση της επιστροφής θα έχει νόημα, όχι 
μόνο για το σήμερα αλλά και για το μέλλον.

Αγαπητοί συμπολίτες, μακάρι το περιπετειώδες 2020, να μας οδηγήσει σε 
ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα μας. Αυτό δεν εξαρτάται αποκλειστικά 
από εμάς, αλλά ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε από τη δική μας μεριά, ας το επι-
χειρήσουμε. Ας καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ας υπερβάλουμε εαυτούς για 
τη χώρα μας και τους ανθρώπους της.

Σας ευχαριστώ.

 

Η Σύνταξη του περιοδικού μας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ενώνει τις 
προσευχές της με την Εκκλησία μας και με τον πολύπαθο  ελληνισμό της Κύ-
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πρου μας για την πολυπόθητη ελευθερία των κατεχομένων εδαφών μας, για 
την ανεύρεση των αγνοουμένων μας και  για ένα ευτυχέστερο μέλλον του 
λαού μας. Γέγραπται γάρ «Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι» ( Μάρκ.  θ΄ 23).

ΘΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗ ΓΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΕΝΝΗΣΕ
ΜΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΗΚΑΝ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ  ’ΡΘΟΥΝΕ
ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΣΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ.

                                ΝIΚΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

ΤΟ ΗΔΥΠΟΘΗΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΜΑΣ, 
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΩΝ ΠΟΘΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ



Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

a  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ κ. ΗΣΑΪΑ

Ούλες Τζυράες τες λαλούν τζι ούλες τζυράες είναι

Μα σαν του Τζύκκου την Τζυράν άλλην καμμιάν δεν έσιει

Πρώτα δκιαβαίννει η χάρη της τζιαι ταπισόν ιβρέσιει

Άμαν θελήσει η Δέσποινα να βκει που το θρονίν της

Οι αρχαγγέλοι παίρνουν την εις τον Μονογενήν της…1

        

Η Ιερά Μονή Κύκκου είναι ξακουστή για τη θαυματουργή εικόνα της 
Θεοτόκου, η οποία, κατά την παράδοση, είναι έργο του Αποστόλου 
Λουκά, γεγονός που της προσδίδει  ιδιαίτερη αξία. Μεταφέρθηκε 

στην Κύπρο, τέλη του 11ου αιώνα από την Κωνσταντινούπολη, όπου φυλασσό-
ταν  στο αυτοκρατορικό παλάτι επί  Αλεξίου Α’ Κομνηνού (1081-1118), ταυτί-
στηκε με την ψυχοσύνθεση του κυπριακού ελληνισμού και συνδέεται έκτοτε 
με πλήθος εκκλησιαστικών και λαογραφικών παραδόσεων.2 

1 Δημοτικό τραγούδι, που αποδίδει η γνωστή τραγουδίστρια Κυριακού Πελαγία. 
2 Στην παράδοση για την ίδρυση της Μονής Κύκκου, καθώς και σε άλλα στοιχεία για τη Μονή 
Κύκκου, αναφέρονται τα πιο κάτω βιβλία: Ν. Κυριαζή, Ιστορία της Ιεράς Μονής Κύκκου, Λάρ-
νακα 1949/ Φ. Ζαννέτου, Ιστορία της Νήσου Κύπρου, Τόμος Α΄, Λάρνακα 1949 σσ. 553-558/ 
 Ν. Κληρίδη, Μοναστήρια στην Κύπρο, Θρύλοι και παραδόσεις, Λευκωσία 1952σσ. 39-52/  
Κυπριανού Αρχιμανδρίτη, Ιστορία χρονολογική της Νήσου Κύπρου... Ενετίησιν 1788, Φωτο-
τυπική ανατύπωση, Λευκωσία 1971 σσ. 355-395/ Α. Στυλιανού, «Αι περιηγήσεις του Ρώσσου 
Μοναχού Βασίλειου Μπάρσκυ εν Κύπρω, Κ.Σ. Τόμος ΚΑ΄ Λευκωσία 1957 σσ. 31-34, 62-71, 77
,78,91,104,105,109,116,119,127,130.
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H παράδοση για την ίδρυση της Μονής έχει ως εξής: Μια μέρα ο άρχο-
ντας Μανουήλ Βουτομίτης βγήκε να κυνηγήσει στο δάσος του Κύκκου. Εκεί 
συνάντησε τον μοναχό Ησαΐα και του ζήτησε πληροφορίες για το άτομό του. 
Ο μοναχός, όμως, θέλησε γρήγορα να αποσυρθεί στην ησυχία του και γι’ αυτό 
ο Βουτομίτης θύμωσε και τον κακοποίησε. Όταν γύρισε πίσω στο σπίτι του, 
προσεβλήθη από φοβερή ασθένεια. Τότε ο Βουτομίτης θυμήθηκε το αμάρτη-
μά του και μετανόησε. Παρακαλούσε τον Θεό να τον συγχωρέσει και να τον 
γιατρέψει, για να επανορθώσει το αδίκημά του. Γι’ αυτό ο Θεός τον άκουσε 
και τον έκαμε καλά.  Μετά πήγε ο ίδιος στον μοναχό Ησαΐα και του ζήτησε 
συγγνώμη. Τον ρώτησε, ακόμα, τι δώρο ήθελε   να του κάμει και ο Ησαΐας 
απάντησε: «την εικόνα της Παναγίας που έχει ο αυτοκράτορας στο παλάτι 
του».3 Ο Βουτομίτης προσπάθησε να τον πείσει πως αυτό ήταν αδύνατο, αλλά 
ο Ησαΐας επέμενε. Τότε ο Βουτομίτης  του είπε πως  θα έκανε μια τέτοια προ-
σπάθεια, αν πήγαινε και ο ίδιος μαζί του.

Ο Ησαΐας αποδέχτηκε την εισήγηση και το ταξίδι έγινε αλλά το πρόβλη-
μα ήταν ο τρόπος με τον οποίο έπρεπε να υποβληθεί η παράκληση αυτή προς 
τον Αυτοκράτορα. Αλλά η απάντηση ήλθε από τον ουρανό. Ο Βουτομίτης 
πληροφορήθηκε πως η κόρη του αυτοκράτορα αρρώστησε με την ίδια ασθέ-
νεια που είχε αρρωστήσει και ο ίδιος στην Κύπρο.  Ο βασιλιάς κάλεσε πολλούς 
γιατρούς, όμως η κόρη του δεν θεραπεύθηκε. Ο Βουτομίτης θεώρησε το γεγο-

Αθ. Παπαγεωργίου, Σύντομος Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, Λευκωσία 1962,  σσ. 31-73/ 
Μ.Κ.Ε. λήμμα Κύκκος, Τόμος 7, σσ. 350-361/ Αθ. Ταρσούλη, Κύπρος  Τόμ. Α΄, Αθήναι 1955 σσ. 
37-375 και Τομ. Β΄ σσ. 231-518/ Α. Παυλίδη, ιστορία της Νήσου Κύπρου Τομ. 2ος  σσ. 312-316, 
Εκδόσεις Φιλόκυπρος/   A. Jakovlevic, Η προσωπογραφία της Ιεράς Μονής Κύκκου από τα 
πρώτα χρόνια της ιδρύσεώς της, Επετηρίδα Κ.Μ.Ι.Μ.Κ. (1990), Τόμος 1, σσ. 105-130,  καθώς 
και τα αγγλικά βιβλία Hill George, A History of Cyprus, Volume 1, Cambridge university 
Press 11940 pp.   302,324/ Dionysios Kykkotis, the Holy Royal Monastery of Kykko, founded 
with a cross, Cyprus 1969/ R. Gunnis, Historic Cyprus, Nicosia 1936 ss 302-306/ J. Hackett, A 
History of the orthodox Church of Cyprus, Methuen and Co., London 1901 ss    108-137 (Η 
βιβλιογραφία βρίσκεται στην ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία Α. Ταπάκη, «Η Ιερά Βασιλική 
και Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου και η παιδεία της Κύπρου 1995»). 
3 Σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα ήταν έργο του Αποστόλου και ευαγγελιστή Λουκά.  
Η Παναγία έχει τον Μονογενή στα δεξιά,  και επιγράφεται Ελεούσα, ή διότι μας ελεεί ή διότι 
γέννησε και φέρει στις αγκάλες της Αυτόν, ο οποίος μας ελέησε. Η ίδια εικόνα αργότερα 
ονομάστηκε Ελεούσα του Κύκκου. Βλ. Εφραίμ Αθηναίου, «Διήγηση για την ίδρυση της Ιεράς 
Μονής Κύκκου και την ιστορία της θαυματουργής εικόνας της Θεοτόκου». Επιμέλεια έκδοσης 
Α. Jakovlevic και Ν. Χριστοδούλου,  Έκδοση Κ.Μ.Ι.Μ.Κ.,  Λευκωσία 1996 σσ. 60-61.  
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νός ως ευκαιρία. Έτσι, πήγε στον βασιλέα, που ήταν ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός 
και του είπε τη δική του ιστορία.4 Είπε ακόμα, πως αν δεχόταν ο αυτοκράτορας 
να στείλει στην Κύπρο την εικόνα της Παναγίας, που είχε στο παλάτι του, τότε 
ήταν σίγουρος πως η κόρη του θα θεραπευόταν. Ο βασιλιάς έδωσε την υπό-
σχεσή του και η κόρη του έγινε καλά.  Δεν ήθελε όμως να αποχωριστεί την ει-
κόνα της Παναγίας, που, σύμφωνα με την παράδοση, ζωγράφισε ο Απόστολος 
και ευαγγελιστής Λουκάς. Στο τέλος, επειδή αρρώστησε και ο ίδιος, πείστηκε 
ότι έπρεπε να κάνει την παραχώρηση αυτή. Όταν θεραπεύτηκε, έστειλε την 
εικόνα στην Κύπρο μαζί με χρήματα για την ανέγερση μοναστηριού προς τιμή 
της Θεοτόκου.5  

Σύμφωνα με την παράδοση, κατά την έλευση της Ελεούσας του Κύκκου 
στην Κύπρο,  και καθ’ όλη την πορεία της από τη θάλασσα προς το όρος του 
Κύκκου, πολλά θαυμαστά γεγονότα παρατηρήθηκαν. Τα πεύκα της Τηλλυριάς 
έσκυψαν   να προσκυνήσουν τη Βασίλισσα των πάντων και πολυάριθμα κογ-
χύλια  με θαυμαστό τρόπο βγήκαν έξω από τη θάλασσα και ακολούθησαν την 
πορεία της βασίλισσας Παναγίας μας.6

Η εικόνα είναι καλυμμένη µε σκέπη, πάνω στην οποία είναι κεντημένη  
παράσταση και παραμένει αθέατη, ακολουθώντας την ιερή συνήθεια που είχε 
καθιερωθεί για τις ιστορικές και θαυματουργές εικόνες της αυτοκρατορίας. Ο 
Εφραίμ ο Αθηναίος αναφέρεται πρώτος στην κάλυψη της Παναγίας με ειδική 
σκέπη:

 «Καὶ μέχρι τοῦ νῦν δὲ καὶ πάλιν ἐστὶ μετὰ μανδύου, διὰ τὸ ἅγιον πρόσω-
πον τῆς Θεομήτορος, καὶ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, τοῦτο γὰρ ἀφεθῇ ἀκόσμητον, 
κεκελυμμένον ὅμως ἐστὶ καὶ οὐδεὶς τολμᾷ ἀνακαλύψαι τοῦτο, ὡς παιδευθέντων, 

4 Ό.π.π. Σελ. 64.
5 Βλ. Εφραίμ του Αθηναίου, Περιγραφή της Σεβασμίας και Βασιλικής Μονής του Κύκκου, 
ήτοι διήγησις περί της εν Κύπρω αποκομίσεως της θαυματουργού αγίας Εικόνος της Υπερα-
γίας Θεοτόκου της λεγομένης Κυκκωτίσσης... Ενετίησι 1751, παρά Αντωνίω τω Βόρτολι, Con 
Lιzenza de Superiori  βλ. Και νεότερη έκδοση από τον A. Jakovlevic “Διήγηση για την ίδρυση 
της Ιεράς μονής Κύκκου και την ιστορία της θαυματουργής εικόνας της  Θεοτόκου,  Λευκωσία, 
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου  1996. 
6 Πολλά δημοτικά τραγούδια αναφέρονται σε αυτά τα θαυμάσια γεγονότα. Βλ. Αθηνάς Ταρ-
σούλη,  Κύπρος Τ. Β΄ Αθήναι 1963 σ. 308, 318, 321, 325-328 και Μ. Χριστοδούλου Κυπριακά 
δημώδη άσματα, Λευκωσία 1987, σσ 112-115 και Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, Δημώδη Κυ-
πριακά Άσματα Λευκωσία 1975,  σσ.  16-22.
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διὰ τὴν τόλμην, πολλῶν…».7 Ο Εφραίμ δικαιολογεί την κάλυψη αυτή αναφέ-
ροντας ότι στο Παλάτι ήταν ακάλυπτη, αλλά όταν μετεφέρθη στην Κύπρο, 
στο βασιλικό πλοίο και στον υπόλοιπο δρόμο καλύφθηκε για ασφάλεια και 
από τότε έμεινε καλυμμένη σε ένδειξη τιμής. Ο αοίδιμος Ηγούμενος Κύκκου 
Χρυσόστομος αναφέρει ότι αυτό γίνεται «εἴτε διότι οὕτως ἠθέλησεν ὁ αὐτο-
κράτωρ Ἀλέξιος εἴτε διὰ να ἐμπνέει περισσότερον σεβασμὸν εἰς τοὺς προσκυ-
νοῦντας Αὐτήν».   

ΧΑΙΡΕ ΚΛΙΜΑΞ ΕΠΟΥΡΑΝΙΕ ΔΙ'  ΗΣ ΚΑΤΕΒΗ Ο ΘΕΟΣ, 
ΧΑΙΡΕ ΓΕΦΥΡΑ Η ΜΕΤΑΓΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΕΚ ΓΗΣ ΠΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΝ

7 Εφραίμ του Αθηναίου, ό.π.π. σ. 42.
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Στην κάλυψη της αγίας εικόνας αναφέρεται και ο Αρχιεπίσκοπος Ιορδά-
νου Τιμόθεος8 αποδίδοντας αυτή την κάλυψη στο μεγάλο σεβασμό προς τη 
Θεοτόκο. Ο Ν. Κυριαζής αναφέρει μια πληροφορία του ηγουμένου Γρηγορίου 
(1576-1600)  ότι το 1576 «ἐπετελέσθη τὸ ἀξιοσημείωτον ἱστορικὸν γεγονὸς τῆς 
καλύψεως τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου, ἡ εἰκὼν τῆς ὁποίας ἐν Κ/πόλει οὖσα ἦτο 
ἀκάλυπτος, ὅπως καὶ μετὰ ταῦτα ἐν Κύπρῳ, μέχρι τοῦ 1576, ὅτε καὶ ἐκαλύφθη... 
Ὅταν ἀλλάσσωσι τοῦτο (τὸ κάλυμμα) οἱ μοναχοὶ ἵστανται ὄπισθεν τῆς εἰκόνος, 
ἐργαζόμενοι μετὰ φόβου καὶ τρόμου, ὡς καὶ σήμερον…».9  

Η Θεοτόκος, η Ελεούσα του Κύκκου αντιπροσωπεύει ιδιαίτερο εικονο-
γραφικό τύπο, γνωστό ως «Παναγία η Κυκκώτισσα», που έχει την προέλευσή 
του την Κωνσταντινούπολη. Στον τύπο αυτό η Παναγία εικονίζεται να έχει 
στη δεξιά της αγκάλη τον Χριστό και να γέρνει το κεφάλι της στοργικά προς 
Αυτόν. Με το δεξί της χέρι κρατά το αντίστοιχο του Υιού της και έχει το αρι-
στερό της κάτω από τα γυμνά του πόδια. Ο Χριστός κρατά στο δεξί Του χέρι 
κλειστό ή ενεπίγραφο ειλητάριο µε την επιγραφή:

«ΠΝΕΥΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠ' ΕΜΕ, ΟΥ (οὗ) ΕΙΝΕΚΕΝ ΕΧΡΙΣΕ ΜΕ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΑΣΘΑΙ  ΠΤΩΧΟΙΣ ΑΠΕΣΤΑΛΚΕ ΜΕ»,

ενώ το αριστερό Του χέρι περνά κάτω από το κεντητό πέπλο της Θεοτόκου, 
ακουμπώντας την στον ώμο. Παρόμοιες εικόνες στον τύπο της Κυκκώτισσας 
βρίσκονται και σε άλλα σημεία της Κύπρου, αλλά και σε άλλες περιοχές εκτός 
Κύπρου.10

Η παλαιότερη γνωστή εικόνα, που αγιογραφήθηκε κατά το πρότυπο της 
Κυκκώτισσας, είναι αυτή του Σινά (πρώτο µισό 12ου αι.). Από δε τις υπόλοι-
πες του ίδιου εικονογραφικού τύπου, που έχουν πανορθόδοξη φήµη, αναφέρε-
ται η  θαυματουργός εικόνα «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» του Πρωτάτου στο Άγιο Όρος 
(δεύτερο μισό 14ου αι.). Παρόμοιες εικόνες υπάρχουν στη  Θεσσαλονίκη, στη 
Ρωσία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Παλαιστίνη, τη Συρία, την 
Αιθιοπία κλπ. 

8 Τιμοθέου Πυθαγόρου Θεμελή, Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου, «Αἱ ἐπωνυμίαι τῆς Παναγίας ἐν 
Κύπρῳ»,  Ιεροσόλυμα 1926, Σελ. 23.
9  Ν. Κυριαζή, Ιστορία της Ιεράς Μονής Κύκκου, Λάρνακα 1949 Ν. Κυριαζή, Ιστορία της Ιε-
ράς Μονής Κύκκου, Λάρνακα 1949.
10 Κωστή Κοκκινόφτα,  «Η εφέστιος εικόνα της Μονής Κύκκου» ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, Τόμος 10ος, ΑΘΗΝΑ 20013.
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H Αγία Εικόνα απέκτησε ευρεία φήµη και σεβασµό µεταξύ του 16ου και 
19ου αιώνα, οπότε πολλές εικόνες στο νησί και στο εξωτερικό ζωγραφίστη-
καν κατά τον αγιογραφικό της τύπο και µε σχετική επιγραφή, δηλωτική της 
άµεσης σύνδεσής τους µε τη Μονή Κύκκου. Tέτοιες εικόνες εντοπίζονται σε 
πολλούς ναούς της Κύπρου (16ος, 17ος, 18ος  και 19ος αιώνας). 

Την Παναγία Κυκκώτισσα οι Κύπριοι επικαλούνταν πάντα στις δυσκο-
λίες τους και  καταφεύγουν στη χάρη Της  περιμένοντας το έλεός της και την 
ευλογία της.  Παράλληλα οι διηγήσεις για τις θεραπευτικές της ιδιότητες σε 
κάθε «αἰτοῦντα ἐν μετανοίᾳ», αποτελούσαν μια από τις πιο σημαντικές παι-
δαγωγικές μεθόδους για τη διάπλαση χαρακτήρων και τη διαμόρφωση συνει-
δήσεων. Έτσι καλλιεργείτο η παρουσία του Θεού και των Αγίων στη ζωή των 
ανθρώπων και η άρρηκτη προσήλωση στη χριστιανική διδασκαλία. Ακόμη 
αποτρεπόταν με τον τρόπο αυτό η βαθμιαία εξασθένηση της θρησκευτικής συ-
νείδησης, ειδικά κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, και αντιμετωπιζόταν ο 
κίνδυνος του εξισλαμισμού, που ελλόχευε και απειλούσε το υπόδουλο Γένος.  
Αλλά και στα νεότερα χρόνια, οι διηγήσεις για τα θαύματα της Παναγίας προ-
καλούσαν την ίδια συγκίνηση στον λαό, με αποτέλεσμα ειδικοί στιχουργοί να 
τις εκδώσουν σε φυλλάδες, που γίνονταν ανάρπαστες. 

Αρκετά δηµοτικά τραγούδια, πού γράφτηκαν κατά την περίοδο των 
σκληρών χρόνων της Τουρκοκρατίας (1571-1878), έχουν επίκεντρό τους την 
Παναγία του Kύκκου.  Έτσι, η λαϊκή μούσα υπογράμμισε τη σύνδεση των πι-
στών με τη  θαυµατουργό εικόνα και τη συχνή παρουσία Tης σε πολλές από 
τις πτυχές της λαϊκής ζωής, όπως τον γάμο.  

Ειδικά, όμως, τις αναφορές στην Παναγία του Κύκκου και εκκλήσεις  για 
την παροχή της βοήθειάς Της συναντούμε  σε περιπτώσεις κινδύνων και δο-
κιμασιών. Έτσι στο  άσμα των πνιγέντων προσκυνητών, ο λαϊκός στιχουργός  
παρουσιάζει τους ταξιδιώτες να επικαλούνται την «ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ»  
µέ τούς ακόλουθους στίχους: 

«Kυρά µου του Κύκκου και  νά γλυτώσωµεν
καί να  ’λθωμεν στη χάρη Σου να προσκυνήσωμεν».11

Η φήμη της Αγίας Eικόνας ήταν ευρύτατα διαδεδομένη ανάµεσα στους 

11 Θεοδώρου Παπαδοπούλου, «Το άσμα των πνιγέντων προσκυνητών», Κυπριακαί Σπουδαί  37 
(1973) 116. Βλ. και  Κωστή Κοκκινόφτα, Η εφέστιος  εικόνα της Μονής Κύκκου, όπ.π.π.
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κατοίκους της  Kύπρου, από τις περιόδους της  Φραγκοκρατίας (1191-1489) 
και  της Ενετοκρατίας (1489-1571), γεγονός που συνέτεινε, ώστε το μοναστή-
ρι να αποκτήσει παγκύπρια αίγλη. Οι πολλές ιστορίες που αφηγείτο ο λαός 
για την έλευση της Παναγίας  στην Κύπρο και οι αναφορές στα θαυμαστά 
γεγονότα που επεφύλαξε η φύση  κατά την υποδοχή της, αποτελούσαν αξιό-
λογο παιδαγωγικό έργο και με αυτές καλλιεργούνταν οι νέοι και οι νέες της 
Κύπρου. Τα σκυμμένα πεύκα της Τηλλυρίας, που γονάτισαν για να περάσει 
και από τότε παρέµειναν στη θέση αυτή, µαζί µε τα πολυάριθμα κογχύλια, 
που µε θαυμαστό τρόπο βγήκαν από τη  θάλασσα και την  συνόδευσαν στο 
μοναστήρι και έκτοτε εξακολουθούν να είναι διασκορπισμένα στις   δασώδεις 
περιοχές της Πάφου, αποτελούν μέχρι σήμερα μοναδικούς μάρτυρες των σχε-
τικών παραδόσεων.  

Επίσης τα πολλά αφιερώματα των Ελλήνων της Kύπρου προς την Πανα-
γία την Kυκκώτισσα  αποτελούν το πιο πειστικό τεκμήριο για τον βαθύτατο 
σεβασμό που τρέφει ο λαός μας προς το σεπτό πρόσωπό Της. Το κάθε ένα από 
αυτά εξιστορεί και μια θαυμαστή επέµβασή Tης, για τη σωτηρία από κάποιο 
κίνδυνο, τη θεραπεία από σωµατική ή ψυχική ασθένεια. 

Σχετικές επιγραφές υπάρχουν σε διάφορα αφιερώματα, ενώ αρκετές άλ-
λες είχε δημοσιεύσει ο λόγιος Εφραίμ ο Αθηναίος στο  βιβλίο του για την ιστο-
ρία της Mονής, που εξέδωσε στη  Bενετία, τό 1751.12 Η ευρεία διάδοσή τους 
είχε ως αποτέλεσµα την κατακόρυφη αύξηση της φήμης της  Mονής ανάμεσα 
στους κατοίκους, γεγονός που συνέτεινε, ώστε να αναδειχθεί ως το δημοφι-
λέστερο προσκύνηµα του  τόπου.13

Την ημέρα που πανηγύριζε η Μονή στις  8 Σεπτεμβρίου,  χιλιάδες πιστοί 
επισκέπτονταν το Μοναστήρι, ταπεινοί προσκυνητές στη Xάρη της Θεοτό-
κου, παρά το κοπιαστικό και πολυήμερο δροµολόγιο, εξαιτίας της µορφολο-
γίας του εδάφους, που είχαν να διανύσουν. Οι λόγοι  αυτοί συνέτειναν στην 
ενίσχυση της  πίστης του λαού και στη στερέωση της πεποίθησής του ότι η 
Ορθόδοξη διδασκαλία αποτελεί την αλήθεια και το θεμέλιο για την επίγεια 
του πορεία. Ειδικά, κατά τις περιόδους της Λατινοκρατίας (1191-1571) καί 

12 Εφραίμ του Αθηναίου, ό.π.π.. 
13 Ανδρέα Τηλλυρίδη,  «H Παναγία στην Aίγυπτο», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής 
Kύκκου 1(1990)155.)
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της Τουρκοκρατίας (1571-1878), οπότε η θρησκευτική ταυτότητα των υπο-
δούλων ταυτιζόταν µε την εθνική τους υπόσταση, τα µμοναστηριακά κέντρα 
διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για τη συνέχιση της ιστορικής  
πορείας του Ελληνισμού  στην Κύπρο. Σε αυτά διαφυλάχθηκαν οι θαυματουρ-
γές εικόνες του λαού, προς τις οποίες κατέφευγε συνεχώς και ζητούσε τη µε-
σιτεία τους για την επίλυση των προβληµάτων του. Xιλιάδες πιστοί προσέτρε-
χαν στα μεγάλα μοναστήρια της εποχής, για να ζητήσουν από τη Θεοτόκο να 
μεσιτεύσει, ώστε να σωθεί  ο τόπος από ένα θανατικό, µία επιδημία ή κάποια 
άλλη θεομηνία.

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

Ειδικά, όµως, η Παναγία του Kύκκου συνδέθηκε µε την ανοµβρία, η πα-
ρατεταμένη διάρκεια της οποίας απειλούσε µε αφανισµό τους κατοίκους της 
γεωργοκτηνοτροφικής Kύπρου των παλαιοτέρων χρόνων.  Από σχετικά έγ-
γραφα που φυλάσσονται στο αρχείο της Μονής και από ενθυμήσεις σε βιβλία 
ναών διαφόρων χωριών και από άλλες πηγές, πληροφορούμαστε για τη µε-
γάλη πίστη του λαού στη δύναµη της Αγίας Eικόνας να ανοίγει τούς κρου-
νούς του ουρανού  και να  τερματίζει τό µαρτύριό του.14 Ακόμη, αρκετοί ξένοι 
περιηγητές, που επισκέφθηκαν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας την Kύ-
προ, αφού αναφέρονται στο έθιµο της λιτάνευσής Tης - τόσο στην τοποθεσία 
«Θρονί της Παναγίας», κοντά στο μοναστήρι, όσο και στα χωριά, κατά την 
οποία αναπέμπονταν δεήσεις για βροχή, δίνουν πολλά στοιχεία για τις σχετι-
κές εκδηλώσεις της αγάπης του λαού προς Aυτήν.  Η βροχοποιός δύναµη της 
θαυματουργού εικόνας, που ζωγράφισε ο Απόστολος Λουκάς, ήταν ευρύτατα 
γνωστή ανάµεσα στον λαό, από την περίοδο της Λατινοκρατίας.

Mία από τις πρώτες μαρτυρίες που σώζονται για το θέµα αυτό είναι σε 
έγγραφο των αρχών της δεκαετίας του 1550, όπου το μοναστήρι του Kύκκου 
αποκαλείται «AΓΙΑ MΑΡΙΑ ΤΗΣ BΡΟΧΗΣ».15     

14 Κωστή Κοκκινόφτα, «Η περιφορά της Αγίας εικόνας στην Κύπρο», Λευκωσία 1997,  Έκδοση 
Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου. 
15 «Εὑρίσκομεν  εἰς τὴν Κύπρον, βασίλειον τῶν ἐκλαμπροτάτων σινοριών σας, μεταξύ τῶν 
ἄλλων μοναστηρίων ποὺ ὑπάρχουν καὶ ἕνα τὸ ὁποῖον ὀνομάζεται  μοναστήριον τῆς Ἁγίας 
Μαρίας τῆς Βροχῆς, ποὺ ὀνομάζεται Κύκκος».  Βλ. Ζιλ Γκριβώ,  «Η Ιερά Μονή Κύκκου και 
τα εισοδήματά της στα 1553», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 1 (1990 σ. 
65). Επίσης βλ. Κωστῆ Κοκκινόφτα, «Η περιφορά της Αγίας Εικόνας στην Κύπρο». Λευκωσία 
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Η πρώτη μαρτυρία που έχουμε για τη λιτάνευση της Παναγίας του Κύκ-
κου κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας προέρχεται από Οθωμανικό έγγρα-
φο, που φυλάσσεται στο αρχείο της Μονής και χρονολογείται στα τέλη του 
16ου αιώνα.  Με αυτό, ο τότε αναπληρωτής διοικητής της Κύπρου, ο οποίος το 
υπογράφει, διατάζει τους διάφορους αξιωματούχους του νησιού να μην παρε-
μποδίζουν τη μεταφορά της Αγίας Εικόνας στα χωριά, αφού παρόμοιες λιτα-
νείες σε καιρούς ξηρασίας γίνονταν και προηγουμένως.16   

Εκτός από αυτό το έγγραφο στο αρχείο της Μονής Κύκκου σώζονται 
και άλλα οθωμανικά έγγραφα, που σχετίζονται με την περιφορά της εικόνας. 
Αφορούν διαταγές προς τους τοπικούς αξιωματούχους, για να μην παρεμπο-
δίζουν τους μοναχούς να λιτανεύουν την Εικόνα. Μερικές φορές οι Κυκκώ-
τες μοναχοί κατέφευγαν μέχρι και την Πύλη, για να εξασφαλίσουν τη σχετική 
άδεια.17  

Επίσης, σε διάφορα χωριά της Κύπρου, υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες 
για την περιφορά της εικόνας της Κυκκώτισσας. Υπάρχουν, λοιπόν, μαρτυρίες 
γραμμένες πάνω σε πόρτες ναών, όπως ήταν το έθιμο τότε, ή σε εξώφυλλα 
εκκλησιαστικών βιβλίων. Αυτό γινόταν σε περιόδους ανομβρίας, επιδημιών  ή 
άλλων κακών όπως π.χ. καταστροφή από ακρίδες. Τέτοιες περιφορές έγιναν 
στα χωριά Λακατάμεια, Κοιλάνι, Ζώδεια, Μόρφου, Λύση,  και σε πολλά χωριά 
της Αμμοχώστου.18  

H πεποίθηση του λαού για τη  βροχοποιό δύναµη της Παναγίας του Kύκ-
κου προβλημάτισε τους αλλόθρησκους κατακτητές, που ουσιαστικά πίστεψαν 
και αυτοί στις θαυµατουργικές ιδιότητές Tης. Mερικές φορές, μάλιστα, σε πε-
ριπτώσεις ξηρασίας και επικείµενης ολοκληρωτικής καταστροφής της γεωρ-
γικής παραγωγής απευθύνθηκαν επιτακτικά στους µοναχούς, χωρίς κανένα 
σεβασµό έναντι των ιερών και των οσίων της Oρθόδοξης πίστης, ζητώντας µε 
απειλές και φοβέρες να «µεριµνήσουν», ώστε να πέσουν βροχές και να τερμα-
τισθεί η ανοµβρία.19 

1997, έκδοση Κ.Μ.Ι.Μ.Κ., βλ. και Αικατερίνης Αριστείδου, Ανέκδοτα έγγραφα της κυπριακής 
ιστορίας από το αρχείο της Βενετίας τ.  Α΄, Λευκωσία 1990, σ. 68, 277-278.
16  Βλ. Ιωάννη Θεοχαρίδη, Οθωμανικά Έγγραφα, 1572 – 1839, τ. Δ΄, Λευκωσία 1993, σ. 2093. 
17  Κωστή Κοκκινόφτα, ό.π.π. σελ. 6 -7. 
18 Ό.π. π. σελ 7  κ.ε.  
19 Bλ. Eφραίμ Aθηναίου, ό.π.π. σελ 56.
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Ο Εφραίμ αναφέρει και μια άλλη περίπτωση κατά την οποία η Αγία Εικόνα  
έσωσε με θαυμαστό τρόπο το μοναστήρι του Kύκκου και τους μοναχούς του. 
Συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 1747 ο διοικητής Aμπού Mπεκήρ διέταξε τον 
αγριότερο από τους υπηρέτες του να μεταβεί στα βουνά του Τροόδους και να 
λεηλατήσει τη Mονή Kύκκου. O τότε αρχιεπίσκοπος Φιλόθεος (1734 - 1759), ο 
οποίος πληροφορήθηκε τις προθέσεις των κατακτητών, ειδοποίησε τόν Εφραίμ, 
τον Οικονόμο του Kύκκου, που  διέμενε στο μετόχιο του Αγίου Προκοπίου.  Ο  
τελευταίος έστειλε αμέσως απεσταλμένο του στη Mονή και προέτρεψε τους 
μοναχούς να προστατεύσουν την αγία εικόνα, καθώς και τα υπόλοιπα πολύτι-
μα κειμήλια.  Τελέσθηκε τότε λιτανεία και η Αγία Εικόνα μεταφέρθηκε σε πα-
ρακείμενο σπήλαιο,   πού ήταν αδύνατο να ανακαλυφθεί.  Σε λίγη ώρα ξέσπασε 
κατά θαυμαστό τρόπο ραγδαία βροχή, που έπεφτε ακατάπαυστα για τρεις  συ-
νεχείς μέρες, με αποτέλεσμα να ομολογήσουν, ακόμη και αυτοί οι άκαμπτοι και 
σκληροί αλλόθρησκοι, τις θαυματουργές ιδιότητες της  Εικόνας.20

 Έτσι, οι Κυκκώτες μοναχοί σε μια μεγάλη χαλκογραφία, που τύπωσαν 
το 1788 στη Bενετία, περιέλαβαν, ανάµεσα στις 14 παραστάσεις που απεικο-
νίζουν διάφορες σκηνές από την ιστορία της Mονής,  και µία που αναφέρεται 
στο πιο πάνω γεγονός. 

ΑΛΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 21

1. Ο δρόμος για τη Μονή Κύκκου, τον περασμένο αιώνα, ήταν ένα μονοπά-
τι πολύ ανώμαλο. Εάν, όμως, τύχαινε να πέσει κάποιος στους γκρεμούς  
σωζόταν, όπως συνέβη κάποτε σε ένα νήπιο, το οποίο γκρεμίστηκε και  
διαφυλάχθηκε με θαυμαστό τρόπο.22 

2. Κάποιος Χρύσανθος ιερομόναχος, πρωτοψάλτης, έπεσε από μεγάλο ύψος 
σε μια χαράδρα και επικαλέσθηκε το όνομα τής Κυκκώτισσας και σώθηκε 
με θαυματουργικό τρόπο. 

3. Ένας ναυαγός κινδύνευε να πνιγεί, αλλά σώθηκε μόλις επικαλέστηκε τη 
βοήθεια της Παναγίας του Κύκκου. Μετά ήλθε στη Μονή Κύκκου και 

20  Ό.π.π. σελ. 56-57.
21 Τα θαύματα αυτά περιέχονται στο βιβλίο  του Ανδρέα Γιακόβλεβιτς, που έχει τίτλο: «ΤΑ 
ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ» το οποίο εξέδωσε το Κέντρο 
Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου   ( Κ.Μ.Ι.Μ.Κ.), Λευκωσία 2010.
22 Ό. π. π.  σελ. 7. 
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μόνασε με το όνομα Γρηγόριος.23

4. Ο μοναχός Ιάκωβος, που βασανιζόταν από κακό δαιμόνιο, πήγε  στη χάρη 
της να προσκυνήσει. Όταν έφτασε εκεί, το δαιμόνιο τον εμπόδιζε να μπει 
μέσα στην Εκκλησία για τρεις μέρες. Στο τέλος, κατάφερε σέρνοντας το 
σώμα του να μπει μέσα και όταν έφτασε μπροστά από την εικόνα της 
Παναγίας, το δαιμόνιο τον έριξε κάτω και τον τάραξε με μεγάλη δύναμη, 
ώστε να σπαρταρά για πολλή ώρα. Στο τέλος τον άφησε για πάντα και 
απελευθερώθηκε από το δαιμόνιο.24

5.  Ένα τελευταίο θαύμα της Παναγίας αναφέρεται στο έτος  1997. Την 1η 
Φεβρουαρίου, ένας μοναχός διάβαζε την παράκληση στην εικόνα της 
Παραμυθίας, που είναι τοποθετημένη στην αριστερή πλευρά του Εικονο-
στασίου. Κάποια στιγμή, η Εκκλησία γέμισε με μια ευωδία που προερχό-
ταν από την εικόνα. Παράλληλα,  άρχισαν να ρέουν δάκρυα από τα μάτια 
της Παναγίας και από το δεξί μάτι του μικρού Χριστού που είχε στην 
αγκαλιά της. Το γεγονός έγινε αμέσως γνωστό με αποτέλεσμα να πα-
ρατηρείται κοσμοσυρροή. Ο πιστός λαός έτρεχε να προσκυνήσει και να 
προσευχηθεί στην Παναγία. Στο μοναστήρι μετέβη και ο Αρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος ο Α΄, ο οποίος, στην παρουσία χιλιάδων πιστών, τέλεσε Λι-
τανεία  προς την Παναγία για να λυτρώσει την Κύπρο μας από τα δεσμά 
του Αττίλα και να φωτίζει τον λαό μας στον άγιο δρόμο της χριστιανικής 
του πίστεως.25     

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ «ΣΚΛΑΒΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

 Ένα γεγονός που δείχνει τη μεγάλη αγάπη και τον σεβασμό των Κυπρίων 
στην Παναγία του Κύκκου είναι και ο μεγάλος αριθμός προσκυνητών που συ-
νέρρεε στη Μονή Κύκκου για να προσκυνήσει τη θαυματουργική εικόνα Της.  
Πριν να εφευρεθεί το αυτοκίνητο, ένα τέτοιο ταξίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. 
Επί Τουρκοκρατίας αναφέρεται ότι επισκέπτονταν τη Μονή τέσσερις περίπου 
χιλιάδες άτομα ετησίως.26 Αργότερα στα τέλη 19ου αιώνος και αρχές του 20ου 

23 Ό. π .π.  σελ  7.
24 Ό.π.π. σελ 12.
25 Ό.π.π. σελ 21-22.
26 Ιωάννη Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839 τ. Β΄ Λευκωσία 1994 σ. 677. Παρόμοιες 
αναφορές για αθρόα προσέλευση πιστών στην πανήγυρη της Μονής γίνονται επίσης, από τον 
Τζοβάννι Μαρίτι το 1760 και  τον Αρχιμανδρίτη Κυπριανό, Ιστορία Χρονολογική της Νήσου 
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αιώνα, ο αριθμός αυξάνεται στις δεκατρείς και πλέον χιλιάδες τον χρόνο. 

Μεγάλο σεβασμό οι πιστοί έδειχναν προς το αγίασμα της Παναγίας. Στα 
περικείμενα δέντρα κρέμαζαν διάφορα αφιερώματα και μαντήλια, για να αφή-
σουν την ασθένεια εκεί, όπως πίστευαν. 

Άλλοι πάλι, αφιέρωναν τα παιδιά τους στη Θεοτόκο για να απαλλαγούν 
από μια ασθένεια. Έφερναν το παιδί στο ναό και το «σκλάβωναν», δηλαδή 
έβαζαν στον λαιμό του ένα αργυρό ή χάλκινο κρίκο, το «κουλλούρι», όπως 
λεγόταν, και αφιέρωναν το παιδί να δουλέψει εκεί για κάποιο χρονικό διά-
στημα, ή και για όλη του τη ζωή, ως υπηρέτης ή μοναχός στη Μονή. Το παιδί 
εργαζόταν για ορισμένο χρονικό διάστημα στη Μονή, ή προσέφερε κάποιο 
ανάθημα, όπως χρήματα, ζώο ή κτήμα, είτε ένα μαγειρικό σκεύος, «το οποίο 
να δουλεύει στη θέση του σκλάβου». Όταν περνούσε το ορισμένο χρονικό 
διάστημα γινόταν το ξεσκλάβωμα και το παιδί έβγαζε το «κουλλούρι» από το 
λαιμό του.

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ, 
Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ  

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.

Κύπρου, Ενετία 1788  σελ. 356-357, ( βλ. και Α. Παυλίδη, Η Κύπρος ανά τους αιώνες, τ. Β΄ 
σελ. 873).



ΚYΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟY:
ΔΟΓΜΑΤΙΚH ΣΥΝΕIΔΗΣΙΣ 

ΚΑI EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚOΝ HΘΟΣ 1

a  
EΠΙΣΚOΠΟΥ ΛHΔΡΑΣ κ. EΠΙΦΑΝIΟΥ,

HΓΟΥΜEΝΟΥ ΤHΣ IΕΡAΣ ΜΟΝHΣ ΜΑΧΑΙΡA

Μακαριώτατε ἀρχιεπίσκοπε,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς,
Εὐσεβέστατον ἱερατεῖον,
Ἐλλόγιμοι κύριοι καθηγητές,
Εὐλαβέστατε λαὲ τοῦ Κυρίου.

Κατ᾽ ἀρχὰς θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω ἐκ βάθους καρδίας τόσον ἐσᾶς, Μα-
καριώτατε μετὰ τῆς περὶ Ὑμᾶς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλη-

σίας ἐν Ἑλλάδι, ὅσον καὶ τὴν διοργανωτικὴν ἐπιτροπή, γιὰ τὴν πρόσκληση καὶ 
τὴν τιμὴ νὰ συμμετάσχω στὸ ἐν λόγῳ συνέδριον. 

Τὸ θέμα τὸ ὁποῖο θὰ διαπραγματευτεῖ ἡ ταπεινότητά μου σὲ αὐτό, ἀφορᾶ 
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό, καὶ ἐπιδιώκει νὰ ἀνιχνεύσει μέσα ἀπὸ 
τὶς ἀρχειακὲς πρωτογενεῖς πηγὲς τὴν δογματικὴ συνείδηση καὶ τὸ συνεπακό-
λουθο ἐκκλησιαστικό του ἦθος, στὸ κορυφαῖο γεγονὸς τῆς ἐπιγείου ζωῆς του.

Ἐν πρώτοις, ὀφείλουμε νὰ ἐξηγήσουμε τοὺς δύο ὅρους, δογματικὴ συνεί-
δηση καὶ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος, ποὺ θὰ ἐξιχνιάσουμε στὸν βίο καὶ στοὺς λόγους 
τοῦ Κυπριανοῦ.

1 EΚΦΩΝHΘΗΚΕ ΣΤO Η´ ΔΙΕΘΝEΣ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚO ΣΥΝEΔΡΙΟ ΤHΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,  ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΩΣ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. ΟΜΟΨΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΙΧΟΝΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»
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Ὁ πρῶτος ὅρος, ἡ δογματικὴ συνείδηση, ὑπάρχει σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως 
τοὺς ἀνθρώπους. Ἀντικατοπτρίζει τὸ ἐσωτερικόν τους «πιστεύω» καὶ ἀποτελεῖ 
τὴν ἀπόλυτην ἐκείνη ἐσωτερικὴν θέση ποὺ παγιώνεται μέσα στὴν καρδίαν τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ ἐκφράζεται ὡς ἡ ἄποψή του. Αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὴν γνώση 
ποὺ τοῦ ἔχει δοθεῖ μέσῳ τῆς παιδείας, εἴτε αὐτὴ ἡ παιδεία εἶναι ἡ ἐκκλησια-
στική, εἴτε εἶναι ἡ θύραθεν, εἴτε εἶναι ἡ παιδεία Κυρίου μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπειρία 
τῆς ζωῆς. Προϊούσης τῆς ἡλικίας καὶ τῆς ἐπακολουθούσης ὡρίμασης, ἡ γνώση 
αὐτὴ ἀποκρυσταλλώνεται καὶ σχηματοποιεῖται στὸ βάθος τοῦ ἔσω ἀνθρώπου, 
ἀπαρτίζουσα τὸ «πιστεύω» του. Ἡ τελικὴ ἀποδοχὴ αὐτῆς τῆς γνώσης καὶ ἡ 
ἐγκατάστασή της μέσα στὴν καρδίαν, ἐφαρμόζει στάσιν ζωῆς. Αὐτὴ ἡ ἐφαρμο-
γὴ τῆς στάσης ζωῆς ἐκφαίνει στὸν ἔξω κόσμο τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐκκλησιαστικό 
του ἦθος.

Τὰ δύο μεγέθη, δογματικὴ συνείδηση καὶ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος, εἶναι ἀλ-
ληλένδετα καὶ ἀλληλοεπηρεαζόμενα.

Τὴν δική του δογματικὴ συνείδηση, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς καταθέ-
τει στὴν ἱδρυτικὴ πράξη τῆς Ἑλληνικῆς Σχολῆς Λευκωσίας, διατρανώνοντας: 
«Θνῆσκε ὑπὲρ πίστεως καὶ μάχου ὑπὲρ πατρίδος». Καὶ ἐπεξηγῶντας τὸν κο-
λοφῶνα τῆς διακήρυξης, ἐπισημαίνει: «Τόσοι καὶ τόσοι μάρτυρες τῆς Ἐκκλη-
σίας, διατί ἔχυσαν τὸ αἷμά τους ὑπὲρ πίστεως, καὶ ὑπὸ Θεοῦ ἐστεφανώθησαν, 
καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀκαταπαύστως τοὺς δοξολογεῖ; Ὑπὲρ πατρίδος πάλιν καὶ ὑπὲρ 
πατρίων ἐθῶν, ποῖοι καὶ ποῖοι δὲν ἐπολέμησαν; Οἱ πολυθρύλητοι ἐκεῖνοι μακ-
καβαῖοι ἐπὶ Ἀντιόχου τοῦ ἕλληνος, διὰ νὰ μὴ παραδώσωσι τὰ πάτριά τους ἔθη 
καὶ νὰ μιαροφαγήσωσιν, ὡς ἀπηγορευμένον ἐν τῷ νόμῳ, ἔγιναν πυρίκαυστοι 
ἐπ’ ἀνθράκων πυρός, ὀπτηθέντες ἐν τηγάνοις καὶ λέβησιν. Οἱ ἑβραῖοι, διὰ νὰ 
περάσωσι τὴν ἔρημον καὶ νὰ καταντήσωσιν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ὁποῦ 
τοῖς ὑπεσχέθη ὁ Θεός, ἐκράτησαν τόσους καὶ τόσους πολέμους μετὰ τῶν ἀλλο-
φύλων. Οἱ ἕλληνες μετὰ τῶν τρωαδιτῶν, οἱ πελοποννήσιοι μετὰ τῶν ἀθηναίων. 
Καὶ τί λέγω τοὺς ἐξωτερικούς; Οἱ θεῖοι πατέρες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας 
μας, πόσους καὶ πόσους ἀγῶνας ἐδοκίμασαν ὑπὲρ πίστεως, διὰ νὰ ἐκριζώσωσι 
μέσα ἀπὸ τὸν καθαρὸν σῖτον τῆς Ὀρθοδοξίας τῶν αἱρέσεων τὰ ζιζάνια; Ἀφίνω νὰ 
τὰ διηγοῦμαι ἓν πρὸς ἕν, μὲ τὸ νὰ διαβάζετε τὰς ἱστορίας, καὶ ἡ ἑκατοντάπτερος 
φήμη πανταχοῦ περιεχομένη, εἰς πάντων τὰ ὦτα ἐμβομβοῦσα διατρανοῖ. Ἀλλὰ 
διὰ τοῦτο, καὶ ὑπὸ Θεοῦ ἐστεφανώθησαν, καὶ μέχρι τῆς σήμερον παρὰ πάντων 
ὑμνοῦνται, καὶ εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα».

Κατ᾽ ἀρχάς, ἀναφέρουμε ὅτι «ἡ πίστη θεωρεῖται ἡ βάση τῆς πνευματικῆς 
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ζωῆς. Χωρὶς τὴν πίστη δὲν μπορεῖ κανένας ἄνθρωπος νὰ προχωρήσει στὴν πνευ-
ματικὴ ζωή. Γιὰ να προχωρήσει κανεὶς καὶ νὰ ἀγωνισθεῖ πρέπει νὰ πιστέψει, ἀλ-
λιῶς δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ἀγωνιστεῖ καὶ νὰ κάνει ὁτιδήποτε γιὰ νὰ προχωρήσει 
στὴν πνευματικὴ ἐν Χριστῷ ζωή».

«Ἡ ἀρχικὴ πίστη γεννιέται, ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, μὲ τὴν ἀκοὴ 
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ· ῾῾λόγου᾽᾽ ποὺ  ἀπαντᾶ στὶς βαθύτερες ἀναζητήσεις τοῦ 
πνεύματός μας. Ἀκολουθῶντας τὴν πίστη αὐτή, ἀγωνιζόμαστε μὲ τὴ μετάνοια 
νὰ καθαριστοῦμε ἀπὸ τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη, πράγμα γιὰ τὸ ὁποῖο μᾶς παρέχεται 
ἄφθονα ἡ χάρη. Ἂν ὅμως καὶ στὰ βαριὰ παθήματα δὲν χάσουμε τὴν ἐμπιστοσύ-
νη καὶ τὴν ἀγάπη μας πρὸς τὸν Θεό, τότε αὐτὴ (ἡ ἀγάπη) μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ 
Θείου Πνεύματος μπορεῖ νὰ γίνει ῾῾κραταιὰ᾽᾽ ὅπως ὁ θάνατος. Ἡ πίστη αὐτὴ 
εἶναι ἀληθινὰ τέλεια. Ὅποιος τὴν βρεῖ, ἐγγράφεται στὸ ῾῾βιβλίο τῆς ζωῆς᾽᾽ 
(Ἀποκ. 17,8)».

Αὐτὴ τὴν πίστη ἀνιχνεύουμε στὰ κείμενα τοῦ Κυπριανοῦ, τὰ ὁποῖα ἀπηύ-
θυνε πρὸς τὸ ποίμνιό του ὡς παιδαγωγός του εἰς Χριστόν. Βλέπουμε λοιπὸν 
τὴν ἀρχική του πίστη καταγεγραμμένη στὴν ἐγκύκλιό του «κατὰ Φαρμασώ-
νων», στὴν φράση «παρὰ Πατρός, Υἱοῦ, καὶ ἁγίου Πνεύματος τῆς μόνης ἀσυγ-
χύτου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος, τοῦ ἑνὸς τῇ φύσει Θεοῦ». Ἀκολούθως, ἡ ἑπόμε-
νη πνευματικὴ ἀνάβαση στὴν κλίμακα τῆς πίστεως εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν 
Θεό. Στὴν ἐγκύκλιό του πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς Λεύκας σημειώνει: «Ὁ δὲ 
φιλάνθρωπος Θεός, παραβλέψας τὰ ἁμαρτήματα ἡμῶν, εἴθε νὰ παρέξῃ μίαν 
εἰρηνικὴν εὐκατάστασιν, καὶ εὐλογίαν εἰς τὰ ἐργόχειρα ὑμῶν, καὶ γεννήματα, 
κατὰ τὴν ἔφεσιν καὶ εὐχὴν τῆς καρδίας ἡμῶν ὁποῦ νυχθημερῶς ἀναπέμπομεν». 
Τούτην τὴν εὐχὴν τῆς καρδίας του καταθέτει ἐγγράφως σὲ κατάλογο χρεῶν 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς: «γένοιτο δὲ ἡμῖν ἵλεως Κύριος ὁ Θεὸς ὑπὲρ τούτων 
(τῶν τοπικῶν χρεῶν) καὶ τοῖς πτωχοῖς κατοίκοις»· «μάρτυς Θεός», «ἡμεῖς δὲ 
προστησάμενοι τὴν θείαν βοήθειαν».

Τρίτη βαθμίδα στὴν κλίμακα τῆς πίστεως εἶναι ἐκείνη ποὺ ὁδηγεῖ στὴν 
ἐλπίδα, κατὰ τὸ παύλειο λόγιο «ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμά-
των ἔλεγχος οὐ βλεπομένων». Καταχωρίζεται καὶ αὐτὴ ἡ βαθμίδα στὰ κείμενα 
τοῦ Κυπριανοῦ: «ἀφιερώνοντες ὅλας τὰς ἐλπίδας σας εἰς τὸν ἅγιον Θεόν, καὶ 
ἡ αὐτοῦ ἄπειρος ἀγαθότης δύναται νὰ ἀπαλλάξῃ ἡμᾶς πάντων τῶν δεινῶν». 
Ὅθεν, «χρεωστοῦμεν νὰ προστρέξωμεν εἰς τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ ἁγίου Θεοῦ 
μετὰ συντετριμμένης καρδίας καὶ μετανοίας, διὰ νὰ παραβλέψῃ τὰς ἁμαρτίας 
μας, καὶ νὰ ἀφιερώσωμεν τὰς ἐλπίδας μας εἰς τὸ ἀνεξιχνίαστον πέλαγος τῆς 
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εὐσπλαγχνίας του, καὶ ἡ πάνσοφος αὐτοῦ παντοδυναμία θέλει οἰκονομήσει τὰ 
συμφέροντά μας».

Καὶ ἀφοῦ τοὺς στερεώνει στὴν ἐλπίδα, τοὺς ἀναβιβάζει στὴν τελευταία 
βαθμίδα, ποὺ εἶναι ἡ «πίστις δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμένη». Τοὺς παροτρύνει λοι-
πόν, στὴν ἐγκύκλιό του τὴν προτρεπτικὴ διὰ παράδοσιν τῶν ὅπλων: «Ὅθεν 
τέκνα περιπόθητα αὐτὸν τὸν λαμπρὸν χαρακτῆρα, αὐτὸ τὸ λελαμπρυσμένον 
πρόσωπον, νὰ πασχίσωμεν εἰς αὐτοὺς τοὺς καιρούς, διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Ἰησοῦ 
μας Χριστοῦ, νὰ φυλάξωμεν καθαρὸν καὶ ἀμόλυντον». Ὅλα τὰ τῆς καθημερινῆς 
ζωῆς ἐντάσσονται στὴν πνευματικὴ σφαίρα καὶ προοδοποιοῦν τὴν ἄνοδο τῆς 
ἀρετῆς.

Θέλοντας νὰ ἐπιδείξει τὴν ἐν Χριστῷ τελείωση, πατρικῶς προτρέπει καὶ 
ἀρχιερατικῶς προσκαλεῖ, καταγράφοντας στὴν ἐγκύκλιο πρὸς τοὺς κατοίκους 
τοῦ κατηλλικίου Κυθρέας: «Νὰ ἀποῤῥίψωμεν κάθε πάθος καὶ ψυχρότητα, ὁποῦ 
ἔχομεν εἰς τοὺς ἀδελφούς μας καὶ νὰ ἐγκολπωθῶμεν τὴν ἀπάθειαν καὶ γνησίαν 
ἀγάπην, τὴν πρὸς ἀλλήλους, καθὼς διδάσκει ὁ εἰρηνάρχης Θεός μας εἰς ὅλον 
του τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ἀρετή, ὁποῦ ζητεῖται ἀπὸ τὸ 
γλυκύτατόν του στόμα τοῦ Ἰησοῦ μας, καὶ ὁποῦ δύναται νὰ ἐξιλεώσῃ τὸν ἅγι-
ον Θεὸν καὶ νὰ καλύψῃ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν μας». Εἶναι πολυσήμαντα τὰ 
ἀνωτέρω, καθότι δι᾽ αὐτῶν ἐπιδιώκει νὰ ἐκριζώσει καὶ τὸ παραμικρὸ ζιζάνιο 
μίσους καὶ ἔχθρας, διχόνοιας καὶ πάθους. Μὲ κόπο καὶ ἐπιμέλεια ἐργάζεται τὴν 
σπορὰ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στὸ ποίμνιό του, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀδελφοσύνη, 
τὴν ὁμοψυχία καὶ τὴν εἰρήνη, μιμούμενος τὸν Δεσπότη Χριστὸ στὸ σωτηριο-
λογικό του ἔργο. Αὐτὴ ἡ γνήσια ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι τὸ τέλος τοῦ στόχου τῆς 
ἀρετῆς, ἔχει ὡς βάση της τὴν πίστη.

Αὐτὴ ἡ πίστη, κατὰ τὸν ἅγιον Νεκτάριον Πενταπόλεως, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ 
τὰ βασικὰ προσόντα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ποιμένος. Σημειώνει στὴν Ποιμαντι-
κή του ἐν σχήματι διαλόγου ἐρωταποκρίσεων: «Πότε ὁ πνευματικὸς ποιμένας 
δείχνει ὅτι ἔχει σταθερὴ καὶ δυνατὴ πίστη; Ὅταν εἶναι ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὸν 
ἑαυτό του γιὰ τὸ ποίμνιό του, ὅταν βαδίζει πάνω στὰ ἴχνη τοῦ Σωτήρα καὶ τῶν 
Ἀποστόλων Του, ὅταν ἔχει ἀπεριόριστη πεποίθηση στὴν θεία προστασία, ὅταν 
ἔχει σταθερὴ καὶ βέβαιη τὴν ἐλπίδα πρὸς τὸν Σωτήρα Χριστό, ὅταν πράττει τὰ 
πάντα, προκειμένου νὰ εὐαρεστήσει τὸν Θεό».

Αὐτὴ τὴν πίστη εἶχε καὶ ὁ Κυπριανός. Δὲν ἦταν ἀνακόλουθος τοῖς λόγοις 
του, ἀλλ᾽ ἐπακόλουθος. Τὸ μαρτυρεῖ ὁ John Carne. Αὐτός, ἄγγλος τῇ ὑπηκο-
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ότητι, περιηγητής, ἐπισκέφθηκε τὴν Κύπρο κατὰ τὸ ἔτος 1821, καὶ συνανα-
στράφηκε μὲ τὸν Κυπριανὸ ἐκ τοῦ σύνεγγυς. Καταθέτει λοιπὸν στὰ ἀπομνη-
μονεύματά του τὰ πιὸ κάτω ἀξιοσημείωτα: «Συχνὰ δάκρυζε, ἐνῶ μᾶς μιλοῦσε 
γιὰ τὶς σφαγὲς τῶν συμπατριωτῶν του. Τὸν ἐρωτήσαμε γιατί ἐν μέσῳ τέτοιων 
κινδύνων δὲν προτιμοῦσε τὴν δική του ἀσφάλεια ἀναχωρῶντας ἀπὸ τὸ νησί. 
Μᾶς ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ ἔμενε νὰ ὑποστηρίζει τὸν λαό του κατὰ τὴν δύναμή του 
μέχρι τέλους καὶ θὰ θυσιαζόταν γι’ αὐτούς».

Τὸ πιὸ πάνω ἐπισφραγίζεται ἀπὸ τὴν μαρτυρία τοῦ Joseph Wolf, ἑβραιο-
γερμανοῦ περιηγητοῦ, πρώην παπικοῦ καὶ μετέπειτα προτεστάντη, ὁ ὁποῖος 
διασώζει τὶς μαρτυρίες αὐτοπτῶν κατὰ τὶς τραγικὲς μέν, συνάμα δὲ μεγαλειώ-
δεις τελευταῖες στιγμὲς τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ Κυπριανοῦ. Γράφει λοιπόν: «Εἶ-
πον ὡσαύτως εἰς αὐτὸν ὅτι θὰ ἐχαρίζετο ἡ ζωὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου, ἐὰν οὗτος 
ἠσπάζετο τὸν μωαμεθανισμόν. Ἀλλ’ ὁ ἀρχιεπίσκοπος δεικνύων τὴν λευκὴν 
αὐτοῦ γενειάδα εἶπεν: “ Ὑπηρέτησα τὸν Ὕψιστον ὡς ἐπίσκοπος τοῦ ποιμνίου 
τούτου ἐπὶ 50 ἔτη, ὤφειλον ἆρά γε νὰ φανῶ ἀγνώμων καὶ νὰ ἀρνηθῶ τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ;”. Ἔπειτα ἔκαμε τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ καὶ ἀνεφώνησε: “Τέκνα, ἔδωκα 
ὑμῖν παράδειγμα”. Καὶ ἐξακολουθῶν νὰ κάμνῃ τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ ἐσυνέ-
χισεν: “Κύριε ἐλέησον, Χριστὲ ἐλέησον”, μέχρι τῆς στιγμῆς, καθ’ ἣν ἀπεκεφαλί-
σθη».

Ἔτσι καὶ ὁ Κυπριανός, ἔχοντας στὴν καρδία του τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ 
καὶ ἐπιθυμῶντας, συνάμα ἐπιδιώκοντας νὰ ἐξομοιωθεῖ μαζί Του ἔχοντας Αὐτὸν 
ὡς πρότυπο, ἐπακολουθεῖ τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ ὡς καλὸς ποιμένας, καὶ ἐκπλη-
ρώνει στὸν ἑαυτό του τὸ κυριακὸν λόγιον: «ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων».

Ἐκ τῶν προαναφερθέντων καταδεικνύεται ὅτι τὸ μαρτύριό του, πρωτί-
στως καὶ κυρίως, ἦταν ὑπὲρ πίστεως, τὸ δὲ ὑπὲρ πατρίδος εἶναι πρέπον νὰ ἑρ-
μηνευθεῖ ὡς ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου. Ὡς ἐκ τούτου, ἐξάγεται ἀβίαστα τὸ συμπέρα-
σμα ὅτι εἶναι ἱερομάρτυς. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῆς ἱστορίας καὶ ὡς ἐν παρενθέσει, 
νὰ ἀναφέρουμε ὅτι τὸ ἐπίθετο ἐθνομάρτυς προέκυψε ἐκ τῆς ἐμπλοκῆς καὶ τῆς 
προβολῆς τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυπριανοῦ στὴν ἐπιθυμία καὶ τὴν προσπάθεια τῶν 
ἀγώνων τῶν κυπρίων γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Κύπρου πρῶτα ἀπὸ τὸν ὀθω-
μανικὸ ζυγὸ καὶ ἔπειτα τὸν ἀγγλικό, μὲ στόχο τὴν ἕνωσή της μὲ τὴν Ἑλλάδα.

Συμπερασματικὰ καὶ ἐν κατακλείδι, ὁ Κυπριανός, διὰ τῆς πίστεως εἰργά-
σατο δικαιοσύνην τὴν προερχομένην ἐκ τῆς ὑπακοῆς, ἀρχῆς γενομένης ἐν τῇ 
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Μονῇ Μαχαιρᾶ· ἡ ὑπακοὴ τὸν παιδαγώγησε στὸ μαρτύριο τῆς συνειδήσεως 
καὶ τὸν προετοίμασε γιὰ τὸ μαρτύριο τοῦ αἵματος. Διὰ πίστεως ἔφραξε στό-
ματα τῶν μὴ κατὰ Θεὸν φρονούντων. Διὰ πίστεως ἐνεδυναμώθη ἐν τῇ ἀσθενῇ 
αὐτοῦ θέσει καὶ ὕψωσε στεντόρειαν τὴν φωνήν του κατὰ τοῦ τυράννου καὶ 
τῆς ἀδικίας. Διὰ πίστεως ἐγενήθη ἰσχυρὸς πρὸ τῆς ἀγχόνης καὶ τοῦ ξίφους. 
Διὰ πίστεως ἔσβεσε τὸ ἀλλόφυλον μένος καὶ τὴν βαρβαρικὴν αἱμοδιψίαν, πε-
ριορίζων διὰ τοῦ αἵματός του καὶ τῶν σὺν αὐτῷ τὴν ἐπέκτασιν τῆς θηριώδους 
μανίας. Διὰ πίστεως ἐπέτυχεν ἐπαγγελιῶν, τοῦ ἀμαραντίνου τῆς δόξης στεφά-
νου, τὸν ὁποῖον ἡ λαϊκὴ μοῦσα ἐξαγγέλλει: «ἐπήασιν σὰν μάρτυρες, μιὰν ὥραν 
ἐννὰ λάμψουν» καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ὑμνῳδία ᾄδει: «Ὁ τὰ σκῆπτρα τῆς ἱεραρ-
χίας τῆς Κύπρου, ἐν χερσὶ διακατέχων, Κυπριανὸς ὁ παμμακάριστος, ὡς εὐῶδες 
θυμίαμα τῷ Θεῷ προσφέρεται, καὶ τὸν δι’ ἀγχόνης μαρτυρικὸν θάνατον δέχεται. 
Καὶ νῦν τῆς οὐρανίου ζωῆς μέτοχος γενόμενος, ἐκτενῶς ἱκετεύει σωθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν». Ἀμήν.
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Ἡ παιδεία εἶναι ὁ βασικὸς στόχος κάθε ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος. 
Μοιάζει μὲ οἰκοδόμημα ποὺ στηρίζεται σὲ δύο πυλῶνες: στὸν ἕνα 
ποὺ συμβολίζει τὴ μετάδοση ἑνὸς συνόλου γνωστικῶν στοιχείων 

ἀπαραίτητων γιὰ τὴν παραγωγικὴ ζωὴ καὶ στὸν ἄλλο ποὺ εἶναι ἡ μετάδοση 
τῶν ἀξιῶν ἐκείνων ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἐσωτερικὴ πνευματικὴ καλλιέργεια, στὴ 
μόρφωση τοῦ ἀνθρώπου. Γιὰ νὰ ἔχει εὐστάθεια τὸ οἰκοδόμημα, οἱ δύο πυ-
λῶνες πρέπει νὰ εἶναι ἀπόλυτα ἰσοδύναμοι. Διαφορετικά, τὸ οἰκοδόμημα δὲν 
στέκεται, ἡ παιδεία καταρρέει. Αὐτὸ τὸ πολύτιμο ἀγαθὸ ὁ Μένανδρος τὸ πα-
ρομοιάζει μὲ λιμάνι, καταφύγιο γιὰ ὅλους τους θνητοὺς («λιμὴν πέφυκε πᾶσι 
παιδεία βροτοῖς») καὶ τὸ θεωρεῖ ἀναφαίρετο πνευματικὸ κεφάλαιο γιὰ τὸν ἄν-
θρωπο («ἀναφαίρετο κτῆμ' ἐστὶ παιδεία βροτοῖς»).  

Ἡ ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία, τὸ ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο γιὰ τὴ μετάδοση τῆς 
παιδείας, ἐξελίσσεται μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἀνταποκρινόμενη σὲ ποικίλες 
οἰκονομικές, κοινωνικὲς καὶ τεχνολογικὲς μεταβολές. Ἡ ἐξελικτικὴ αὐτὴ πο-
ρεία σημαδεύεται ἀπὸ ἀλλαγές, ὅταν οἱ περιστάσεις τὸ ἀπαιτοῦν. Τὸ ἂν οἱ ἀλ-
λαγὲς αὐτὲς χαρακτηρισθοῦν ὡς μεταρρυθμίσεις – ἐντὸς ἢ ἐκτὸς εἰσαγωγικῶν 
– ἐξαρτᾶται ἀναμφίβολα ἀπὸ τὸ εὖρος καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητά τους. Μὲ 
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βάση τὴν ὑπόθεση αὐτή, καὶ ἀνατρέχοντας στὴν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἐκπαι-
δευτικοῦ συστήματος, λίγες ἀπὸ τὶς ἀποκαλούμενες ἕως τώρα «ἐκπαιδευτικὲς 
μεταρρυθμίσεις» στὴ χώρα μας δικαιολογοῦν τὴ χρήση αὐτοῦ του ὅρου.      

Γιὰ ἱστορικοὺς λόγους ἀναφέρω ὁρισμένους σταθμοὺς στὸ ἑλληνικὸ 
ἐκπαιδευτικὸ σύστημα ποὺ ἔχω ὁ ἴδιος βιώσει. Ξεκινώντας ἀπὸ τὴν περίοδο 
1964-65 (Κυβέρνηση Ἑνώσεως Κέντρου, Ὑπουργία Γ. Παπανδρέου), προχω-
ροῦμε στὸ 1976 (Κυβέρνηση Ν. Δημοκρατίας, Ὑπουργία Γ. Ράλλη), ἀκολουθεῖ 
ἡ περίοδος 1982-84 (Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Ὑπουργία Α. Κακλαμάνη), 1990-93 
(Κυβέρνηση Ν. Δημοκρατίας, Ὑπουργία Γ. Σουφλιά), 1997-2000 (Κυβέρνηση 
ΠΑΣΟΚ, Ὑπουργία Γ. Ἀρσένη), 2004-7 (Κυβέρνηση Ν. Δημοκρατίας, Ὑπουρ-
γία Μ. Γιαννάκου). 

Ἤδη βρισκόμαστε σὲ ἕνα κρίσιμο σταυροδρόμι, ὅπου οἱ διεθνεῖς συγκυ-
ρίες προσβλέπουν στὴν παιδεία ὡς βασικὸ μοχλὸ ἀνάπτυξης τῶν σύγχρονων 
καὶ μελλοντικῶν κοινωνιῶν.  Ἔτσι, οἱ μεταρρυθμίσεις στὰ ἐκπαιδευτικὰ συ- 
στήματα ἔχουν σήμερα καταστεῖ θέμα ἄμεσης προτεραιότητας σὲ πολλὲς 
χῶρες τοῦ κόσμου. Σὲ αὐτὸ ἔχει συμβάλει καὶ ἡ διαπίστωση τῆς χαμηλῆς 
ἀποτελεσματικότητας τῶν συστημάτων σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ 
διεθνοῦς προγράμματος ποὺ φέρει τὰ ἀρχικὰ PISA (Project of International 
Student Assessment) καὶ διεξάγεται μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ Ο.Ο.Σ.Α. Στὸ πρό-
γραμμα αὐτὸ ἐρευνῶνται οἱ βασικὲς δεξιότητες τῶν μαθητῶν στὴ χρήση τῆς 
γλώσσας, στὰ μαθηματικά, στὶς φυσικὲς καὶ στὶς περιβαλλοντικὲς ἐπιστῆμες. 
Τὰ δεδομένα γιὰ τὴ χώρα μας ἀπὸ τὸ 2000 ἕως τὸ 2006 κάθε ἄλλο παρὰ ἱκα-
νοποιητικὰ μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν, ἀφοῦ ἡ Ἑλλάδα κατατάσσεται περίπου 
στὴν 24η θέση μεταξὺ τῶν 27 χωρῶν τοῦ Ο.Ο.Σ.Α. Σὲ ὅσους λοιπόν, δικαιο-
λογημένα, ἀναρωτῶνται ποῦ ὁδήγησαν ὅλες οἱ ἀπανωτὲς «μεταρρυθμίσεις» 
ποὺ προανέφερα, τὰ ἀποτελέσματα αὐτὰ δίνουν, δυστυχῶς, ἐλάχιστα ἄκρως 
ἀπογοητευτικὴ ἀπάντηση. 

Εἶναι ἑπομένως ἀνάγκη νὰ προβληματισθοῦμε. Νὰ ἀναρωτηθοῦμε μὲ 
σοβαρότητα, χωρὶς ἰδεοληψίες, σκοπιμότητες καὶ προκαταλήψεις τί δὲν πῆγε 
καλά. Νὰ ἐντοπίσουμε ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ ἀδύνατα σημεῖα τοῦ συστήματος, 
καὶ στὴ συνέχεια νὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ τὰ ἐξαλείψουμε ἢ τουλάχιστον νὰ τὰ 
ἐξουδετερώσουμε. Γιὰ νὰ ἔχει καλύτερο μέλλον αὐτὸς ὁ τόπος. 

Δὲν εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολο νὰ γίνουν διαπιστώσεις γιὰ τὶς ἀδυναμίες 
τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας συστήματος, κρίνοντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος. Τὰ τε-
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λευταία χρόνια παρατηρεῖται μία συνεχὴς συρρίκνωση τοῦ γνωστικοῦ ὑπο-
βάθρου τοῦ μέσου ὅρου τῶν μαθητῶν. Ἡ ὑποβάθμιση αὐτὴ εἶναι μεγαλύτερη 
στὴ χρήση τῆς γλώσσας, χωρὶς νὰ εἶναι μικρὴ καὶ στὰ γνωστικὰ ἀντικείμενα 
τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν. Ἐπιπλέον, διαπιστώνεται  μία σαφὴς ἀδυναμία στὴν 
κριτικὴ προσέγγιση καὶ ἐπίλυση σχετικὰ ἁπλῶν προβλημάτων τῆς καθημε-
ρινότητας. Καὶ τοῦτο, παρὰ τὴ σαφὴ διόγκωση τῆς διδακτέας ὕλης καὶ τὴν 
προσθήκη νέων μαθημάτων στὸ ἀναλυτικὸ καὶ στὸ ὡρολόγιο πρόγραμμα. Τὰ 
ἀδύνατα σημεῖα τοῦ ὅλου συστήματος πρέπει νὰ ἐντοπισθοῦν στὴ δομὴ τοῦ 
προγράμματος, στὸ περιεχόμενο τῶν μαθημάτων, στὸν τρόπο καὶ στὰ μέσα δι-
δασκαλίας, στὴν ποιότητα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ καὶ στὶς ὑποδομὲς 
τῶν σχολικῶν μονάδων.  

Ἡ δομὴ τοῦ προγράμματος
Μία ἁπλὴ ματιὰ στὰ ὡρολόγια προγράμματα δείχνει ὅτι ἐπικρατεῖ κυριο-

λεκτικὰ τὸ ἀδιαχώρητο καὶ τὰ κενὰ εἶναι οὐσιαστικὰ ἀνύπαρκτα, μὲ ἐξαίρεση 
τὶς πρῶτες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ. Ἐν τούτοις, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι πενιχρὸ καὶ 
οἱ γονεῖς ἀναγκάζονται εἴτε νὰ στηρίζουν οἱ ἴδιοι (ὅσοι μποροῦν) τὰ παιδιά 
τους στὴ μελέτη ἢ νὰ καταφεύγουν σὲ ἰδιαίτερα μαθήματα ἤδη ἀπὸ τὸ Δημοτι-
κό. Εἶναι πλέον σαφὲς ὅτι τὸ ὑφιστάμενο ὡράριο διδασκαλίας εἶναι ἀνεπαρκές. 
Ὁ θεσμὸς τοῦ ὁλοήμερου σχολείου πρέπει νὰ γενικευθεῖ καὶ νὰ ἐνσωματωθεῖ 
λειτουργικὰ στὸ πρόγραμμα τῆς Πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης. Σὲ ὅλες σχεδὸν 
τὶς χῶρες τὸ σχολικὸ ὡράριο δὲν τελειώνει νωρίτερα ἀπὸ τὶς 4 μ.μ. Ἡ ἐπέ-
κταση αὐτὴ τοῦ ὡραρίου δίνει τὴ δυνατότητα παραγωγικῆς ἀξιοποίησης τῶν 
γνώσεων ποὺ μεταδόθηκαν κατὰ τὴν παράδοση μὲ συστηματικὴ μελέτη καὶ 
ὁμαδικὲς ἐργασίες. Παράλληλες καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, ἀθλητικές, περι-
βαλλοντικὲς κ.α. δραστηριότητες θὰ μποροῦν νὰ ἐμπλουτίσουν τὸ ἡμερήσιο 
πρόγραμμα, νὰ διευρύνουν τὰ ἐνδιαφέροντα τῶν μαθητῶν καὶ νὰ κάνουν πιὸ 
ἑλκυστικὸ τὸ σχολικὸ περιβάλλον. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καὶ ὁ φόρτος μελέτης 
τοῦ μαθητῆ μετὰ τὸ σχολεῖο θὰ ἐκμηδενισθεῖ καὶ ἡ οἰκονομικὴ αἱμορραγία 
τῶν γονέων στὶς ἐξωσχολικὲς δραστηριότητες θὰ μειωθεῖ σημαντικά.          

Ἰδιαίτερη προσοχὴ πρέπει νὰ δοθεῖ στὰ ἀναλυτικὰ προγράμματα. Ἐὰν με-
λετήσει κανεὶς τὰ ἀναλυτικὰ προγράμματα, ἀλλὰ καὶ τὰ ὀγκώδη διδακτικὰ 
βιβλία ποὺ κυκλοφοροῦν, θὰ διαπιστώσει ἀβίαστα ὅτι οἱ μαθητὲς τόσο στὴν 
πρωτοβάθμια ὅσο καὶ στὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση βομβαρδίζονται μὲ μία 
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πλημμυρίδα πληροφοριῶν. Εἶναι γεγονὸς ὅτι νέες γνώσεις σωρεύονται μὲ συ-
νεχῶς αὐξανόμενους ρυθμούς, ἰδιαίτερα στὶς θετικὲς ἐπιστῆμες, πολλὲς ἀπὸ 
τὶς ὁποῖες προστίθενται ἀβασάνιστα στὴ διδακτέα ὕλη, χωρὶς νὰ ἀνταποκρί-
νονται στὶς γνωστικὲς ἱκανότητες καὶ στὴ δυνατότητα τῶν μαθητῶν νὰ ἀφο-
μοιώσουν τὶς παρεχόμενες γνώσεις. Χρειάζεται, ἑπομένως, ἕνας πολὺ προσε-
κτικὸς προσδιορισμὸς τῶν μαθησιακῶν στόχων κάθε βαθμίδας ἐκπαίδευσης. 
Μὲ ἄλλα λόγια, ποιὸ πρέπει νὰ εἶναι τὸ γνωστικὸ ὑπόβαθρο τοῦ μέσου μαθη-
τῆ, ὄχι μόνο μετὰ τὴν  ὁλοκλήρωση μίας βαθμίδας ἐκπαίδευσης, ἀλλὰ καὶ μετὰ 
τὴν ὁλοκλήρωση κάθε τάξης. Ξεκινώντας ἀπὸ αὐτὴ τὴν προσέγγιση μπορεῖ νὰ 
διαμορφωθεῖ ρεαλιστικὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ κάθε γνωστικοῦ ἀντικειμένου, 
μὲ ἀφαίρεση, κυρίως στὶς θετικὲς ἐπιστῆμες, ὅσων στοιχείων δὲν κρίνονται 
ἀπαραίτητα. Εἶναι ὅμως σφάλμα νὰ προαναγγέλλεται μείωση τῆς ὕλης σὲ ὁρι-
σμένες ἑνότητες μαθημάτων, καὶ μάλιστα μὲ συγκεκριμένα ποσοστά, χωρὶς νὰ 
ἔχει προηγηθεῖ ἡ συστηματικὴ μελέτη ποὺ προανέφερα.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ ἤθελα νὰ σταθῶ σὲ μία προοδευτικὰ ἐντεινόμενη, 
τὰ τελευταία χρόνια, ἀνισομέρεια τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας συστήματος ὑπὲρ 
τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν καὶ εἰς βάρος τῶν καθαρὰ ἀνθρωπιστικῶν γνωστι-
κῶν ἀντικειμένων (ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ γραμματεία,  ἱστορία, πολιτισμός). 
Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι περισσότερο ἀπὸ ἐμφανὲς στὶς νεότερες γενιές. Ἡ κα-
τάργηση τῆς διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν στὸ Γυμνάσιο καθὼς καὶ 
τῆς ὅλης ὑποβάθμισης τῆς γλωσσικῆς παιδείας καὶ τῶν μαθημάτων τῆς ἱστο-
ρίας ἐπέφεραν ἀδυναμία ἐπικοινωνίας στὸν γραπτὸ καὶ στὸν προφορικὸ λόγο, 
γλωσσικὴ ἔνδεια, ἐκφραστικὸ μαρασμό, ἀσάφεια στὴ διατύπωση,  ἐλλείψεις 
στοιχειωδῶν γνώσεων ἱστορίας, πλήρη ἀπομόνωση ἀπὸ τὴν πνευματική μας 
παράδοση. Τὸ 2006 κατεβλήθη προσπάθεια νὰ ἀντιμετωπισθεῖ τὸ πρόβλημα 
μὲ ἐνίσχυση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας ἀπὸ 
τὸ πρωτότυπο στὸ Γυμνάσιο καὶ στὸ Λύκειο. Εἶναι καιρὸς νὰ ἀντιμετωπίσουμε 
τὴ θλιβερὴ αὐτὴ πραγματικότητα τῆς συνεχοῦς συρρίκνωσης τοῦ μορφωτι-
κοῦ ἐπιπέδου της νεολαίας μας, χωρὶς ἰδεοληψίες καὶ προκαταλήψεις. Ἡ προ-
σπάθεια ἀναβάθμισης τῆς ἀνθρωπιστικῆς παιδείας πρέπει νὰ συνεχισθεῖ. Στὴν 
ἐξαγγελθεῖσα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀναθεώρηση τῶν ἀναλυτικῶν προ-
γραμμάτων πρέπει νὰ δοθεῖ ἰδιαίτερη βαρύτητα στὴν ὀρθή, κειμενοκεντρική, 
διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὴ διαχρονική της πορεία, τῆς λογοτε-
χνίας καὶ τῆς ἱστορίας, τῶν κύριων δηλαδὴ συνιστωσῶν τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτι-
σμοῦ. Εἶναι τουλάχιστο τραγικὸ ὅλες σχεδὸν οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες νὰ ἔχουν 
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κλασικὰ Λύκεια καὶ ἡ Ἑλλάδα, ἡ κοιτίδα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, νὰ τὰ 
ἔχει ἀναιτιολόγητα καταργήσει ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Ἡ ἄμεση ἐπαναφορὰ τοῦ 
θεσμοῦ ἀποτελεῖ ἐθνικὴ ἐπιταγή. 

Ὁ τρόπος καὶ τὰ μέσα διδασκαλίας
Ἡ ἴδια ἡ ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία ἔχει ὑποστεῖ ἐδῶ καὶ χρόνια ὀξύτατη 

κριτική. Ἔχει κατηγορηθεῖ ὅτι εὐνοεῖ τὴ στείρα ἀπομνημόνευση, ἀπονευρώνει 
τοὺς μαθητὲς ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξη κριτικῆς σκέψης καὶ τοὺς ἀφαιρεῖ τὴ δυνατό-
τητα προσέγγισης καὶ ἐπίλυσης προβλημάτων. Ἤδη τὸ 1911 ὁ Δημ. Σαράτσης, 
ἱδρυτὴς τοῦ Ἀνωτέρου Παρθεναγωγείου Βόλου, ποὺ ἀπετέλεσε τὸ προπύρ-
γιο τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης, ἔγραφε ὅτι οἱ μαθητὲς 
πρέπει νὰ αὐτενεργοῦν καὶ νὰ παύσουν νὰ εἶναι «χαλκὸς ἠχῶν καὶ κύμβαλα 
ἀλαλάζοντα». Ἕνας ὁλόκληρος αἰώνας πέρασε καὶ τὸ σχολεῖο ἐξακολουθεῖ νὰ 
λειτουργεῖ ὡς σύστημα παροχῆς πληροφοριῶν πρὸς τοὺς μαθητές, χωρὶς νὰ 
τοὺς καθοδηγεῖ καὶ νὰ τοὺς ἐκπαιδεύει στὴν κριτικὴ  προσέγγιση τῶν προβλη-
μάτων. Καὶ τοῦτο, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι σήμερα ὑπάρχουν σωρευμένη σχετι-
κὴ διεθνὴς ἐμπειρία καὶ μέσα ποὺ δὲν ὑπῆρχαν παλαιότερα (σχολικὲς βιβλιο-
θῆκες, ἐργαστήρια, ἐποπτικὰ μέσα, νέες τεχνολογίες). Καὶ ἂν πρὶν ἀπὸ μερικὲς 
δεκαετίες ὁ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἀνὰ τμῆμα ἦταν ἀπαγορευτικὸς 
γιὰ ἀλλαγὴ τοῦ συστήματος διδασκαλίας, σήμερα εἶναι, ἴσως, ὁ χαμηλότερος 
στὴν Εὐρώπη (τὸ 2006 μειώθηκε καὶ ἔφθασε κατ’ ἀνώτατο ὅριο τοὺς 25 μα-
θητὲς στὴν πρωτοβάθμια καὶ τοὺς 30 στὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση). Αὐτὸ 
ποὺ χρειάζεται δὲν εἶναι ἀόριστα εὐχολόγια, ἀλλὰ ἐκπεφρασμένη βούληση 
ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία συνοδευόμενη ἀπὸ συγκεκριμένο σχέδιο ἐφαρμογῆς. 
Κεντρικὸ ρόλο στὴν προσπάθεια αὐτὴ πρέπει νὰ ἔχουν τὰ ἑλληνικὰ Πανεπι-
στήμια, τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο καὶ πεπειραμένοι ἐκπαιδευτικοὶ ὅλων τῶν 
εἰδικοτήτων. Ἡ συστράτευση ὅλων τῶν ἱκανῶν εἶναι τὸ κλειδὶ τῆς ἐπιτυχίας.

Παρὰ τὴν ταχεία ἀνάπτυξη τῶν νέων τεχνολογιῶν, τὸ σχολικὸ βιβλίο 
ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ τὸ βασικὸ βοήθημα τοῦ μαθητῆ καὶ τὸ ἐργαλεῖο 
γιὰ τὸν δάσκαλο. Ἀπὸ τὸ σχολικὸ ἔτος 2006-2007 κυκλοφόρησαν γιὰ πρώτη 
φορὰ 146 νέα σχολικὰ βιβλία γιὰ τὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Γυμνάσιο, ἡ συγγραφὴ 
τῶν ὁποίων εἶχε ὁλοκληρωθεῖ πρὶν ἀπὸ τὸ 2004. Ὁρισμένα ἀπὸ αὐτὰ δέχθηκαν 
ἔντονη κριτικὴ γιὰ τὴν ἐπιστημονική τους ἐπάρκεια, τὶς ἰδεολογικές τους προ-
καταλήψεις καὶ τὴν παιδαγωγική τους μέθοδο. Πιστεύω ὅτι οἱ ὅποιες ἀδυναμί-
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ες διαπιστώθηκαν ἔχουν τὶς ρίζες τους στὸν τρόπο ἐπιλογῆς τῶν συγγραφέων, 
στὴν ἐλλιπῆ ἐπίβλεψη καὶ στὸν ἀτελῆ ἔλεγχο τῶν ἐπιτροπῶν κρίσης. Σὲ πολ-
λὲς περιπτώσεις οἱ συγγραφεῖς προέρχονταν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴν ἀνώτατη 
ἐκπαίδευση, χωρὶς τὴν ἀπαραίτητη συμμετοχὴ ἔμπειρων ἐκπαιδευτικῶν ἀπὸ 
τὶς ἄλλες βαθμίδες ἐκπαίδευσης. Ἡ συγγραφὴ τῶν σχολικῶν βιβλίων εἶναι μία 
πολὺ σοβαρὴ ὑπόθεση γιὰ νὰ παραδίδεται σὲ χέρια ἄπειρων περὶ τὰ παιδα-
γωγικὰ ἢ σὲ κύκλους φίλων καὶ «ἡμετέρων». Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ὑπενθυμίσω 
τὰ σχολικὰ βιβλία τοῦ παρελθόντος ποὺ ἔφεραν τὴ σφραγίδα κολοσσῶν τῆς 
ἐκπαίδευσης καὶ τῆς λογοτεχνίας. Ἀναφέρω, ἐνδεικτικά, τὰ ὀνόματα τοῦ Ζ. 
Παπαντωνίου, τοῦ Π. Νιρβάνα, τοῦ Μ. Τριανταφυλλίδη, τοῦ Γρήγ. Ξενοπου-
λου, τοῦ Γ. Μέγα, τοῦ Κ. Ρωμαίου, τοῦ Β. Ἰωαννίδη, τοῦ Π. Τόγκα, τοῦ Α. 
Μάζη κ.α.  Ἡ ἡγεσία τοῦ ὙπΕΠΘ εἶχε ἀνακοινώσει τὸ 2006, μὲ τὴν ἔκδοση τῶν 
βιβλίων, ὅτι αὐτὰ ἐπρόκειτο νὰ ἀξιολογηθοῦν ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότη-
τα μέσω συγκεκριμένων ἐρωτηματολογίων. Ἀτυχῶς, μετὰ τὴν ἀλλαγὴ ἡγεσίας 
τοῦ 2007, τὸ θέμα ἀπὸ ὅσο γνωρίζω, δὲν προχώρησε, παρὰ τὴν κομβική του 
σημασία στὴν ἀποδοτικότητα τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας.             

Οἱ νέες τεχνολογίες ἀποτελοῦν ἀναμφισβήτητα ἕνα πολύτιμο ἐργαλεῖο, 
τὸ ὁποῖο συμβάλλει στὴν ἀποτελεσματικὴ μετάδοση γνώσεων καὶ στὴν ἑλ-
κυστικότητα τῆς διδασκαλίας. Μέχρι τὸ 2009 ὅλες οἱ σχολικὲς μονάδες τῆς 
δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης εἶχαν ἕνα ἐργαστήριο Πληροφορικῆς ἐξοπλι-
σμένο μὲ 12 τουλάχιστον Η/Ὑ τὸ καθένα. Τὸ ἴδιο συνέβαινε καὶ στὸ 60% τῶν 
σχολικῶν μονάδων πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης. Προσθέτω ὅτι τὸ 2009 δια-
νεμήθηκαν μὲ κουπόνια 80.000-100.000 φορητοὶ Η/Ὑ σὲ μαθητὲς Γυμνασίων 
καὶ Λυκείων ὅλης της χώρας. Ὅλοι σχεδὸν οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ἔχουν δυνατότητα 
πρόσβασης στὸ Πανελλήνιο Σχολικὸ Δίκτυο καὶ λογαριασμοὺς ἠλεκτρονικοῦ 
ταχυδρομείου, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 2007 δόθηκε δυνατότητα ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρο-
μείου σὲ μαθητές, ὑπὸ συγκεκριμένες προϋποθέσεις καὶ αὐστηρὴ παρακο-
λούθηση. Ἀποκτήθηκαν καὶ ἀναπτύχθηκαν περισσότερα ἀπὸ 60 ἐκπαιδευτι-
κὰ λογισμικὰ γιὰ τὴν Α- καὶ τὴ Β-βάθμια ἐκπαίδευση καὶ 75 λογισμικὰ γιὰ 
τὴν ὑποστήριξη μαθητῶν μὲ ἀναπηρία. Εἶναι, κατὰ συνέπεια, προφανὲς ὅτι 
ὑποδομὲς ἤδη ὑπάρχουν καὶ ὀφείλω νὰ τονίσω ὅτι ὁποιαδήποτε καινοτομία 
ποὺ ἐξαγγέλλεται δὲν δημιουργεῖται ἐκ τοῦ μηδενός, ἀλλὰ ἐπάνω σὲ αὐτὲς τὶς 
ὑποδομὲς θὰ κτισθεῖ. Τὸ ζητούμενο ὅμως εἶναι ἡ ἀξιοποίηση τῶν ὑποδομῶν 
αὐτῶν ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα, λόγω της μὴ ἐξοικείωσης πολλῶν ἐκ-
παιδευτικῶν μὲ τὴ χρήση τους. Τὸ πρόβλημα τοῦ ψηφιακοῦ ἀναλφαβητισμοῦ 
τῆς πλειοψηφίας τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀντιμετωπίσθηκε μὲ εἰδικὰ ἐπιμορφωτι-
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κὰ προγράμματα, μὲ τὰ ὁποῖα ἐπιμορφώθηκαν περίπου 130.000 ἐκπαιδευτικοὶ 
στὶς βασικὲς δεξιότητες χειρισμοῦ Η/Υ. Αὐτὴ ὅμως ἡ βασικὴ ἐπιμόρφωση δὲν 
εἶναι ἀρκετὴ γιὰ νὰ τοὺς δώσει τὴν εὐχέρεια εὐρείας χρήσης τῶν νέων τεχνο-
λογιῶν στὴ διδακτική. Θὰ ἤθελα ἐπίσης νὰ τονίσω ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ μεγιστο-
ποίηση τῆς σημασίας τῶν νέων τεχνολογιῶν στὴν ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία, 
ποὺ τὸν τελευταῖο καιρὸ ἐπιχειρεῖται, ἀγγίζει τὰ ὅρια τοῦ μύθου. Ἀγνοεῖται τὸ 
γεγονὸς ὅτι ἀπὸ ἔρευνες ποὺ ἔχουν γίνει σὲ ἄλλες χῶρες (Βρετανία, Γερμανία) 
ἔχει προκύψει ὅτι ἡ διδασκαλία ἀποκλειστικὰ μέσω φορητοῦ Η/Ὑ δὲν ἔχει δεί-
ξει διαφορὲς στὸ μαθησιακὸ ἀποτέλεσμα ὅλων σχεδὸν τῶν γνωστικῶν ἀντι-
κειμένων ποὺ διδάχθηκαν, σὲ ὁρισμένες μάλιστα περιπτώσεις τὸ ἀποτέλεσμα 
αὐτὸ ἦταν ἀρνητικὸ συγκριτικὰ μὲ τὶς παραδοσιακὲς μεθόδους διδασκαλίας. 
Θὰ συνιστοῦσα λοιπὸν σὲ ὅλους τους φανατικοὺς θιασῶτες τῶν νέων τεχνο-
λογιῶν, πολιτικοὺς καὶ μή, νὰ εἶναι περισσότερο συγκρατημένοι καὶ νὰ συνει-
δητοποιήσουν ὅτι οἱ νέες τεχνολογίες δὲν εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλὰ ἐργαλεῖο 
στὴ μαθησιακὴ διαδικασία.

Τὸ ἐκπαιδευτικὸ προσωπικὸ
Τὸ ἐκπαιδευτικὸ προσωπικὸ ἀποτελεῖ τὴν καρδιὰ τῆς σχολικῆς μονάδας 

καὶ τὴ δικλίδα ἐπιτυχίας τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας. Στοιχεῖα ποὺ καθορί-
ζουν τὴν ποιότητα τῶν ἐκπαιδευτικῶν εἶναι ὁ τρόπος ἐπιλογῆς, ἡ ἐπιμόρφωση 
καὶ ἡ ἀξιολόγησή τους. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ ἐπιλογὴ μέσω τοῦ διαγωνισμοῦ 
τοῦ ΑΣΕΠ ἐνέχει τὸ στοιχεῖο τῆς ἀξιοκρατίας καὶ εἶναι ἐνθαρρυντικὸ τὸ γεγο-
νὸς ὅτι δίνεται ἰδιαίτερη ἔμφαση σὲ αὐτὸ τὸ κριτήριο ἀπὸ τὴ νέα ἡγεσία τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας. Εἶναι ὅμως ἐξίσου σημαντικὸ νὰ μὴν ἀδικηθοῦν ὅσοι μὴ 
μόνιμοι ἐκπαιδευτικοὶ  ὑπηρέτησαν εὐδοκίμως τὴ δημόσια ἐκπαίδευση μέχρι 
τώρα. Ἐν τούτοις, τὸ λειτούργημα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἐπιβάλλει, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴ διαπίστωση τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπάρκειας μέσω τοῦ διαγωνισμοῦ, καὶ τὴν 
ἀξιολόγηση τῶν προσωπικῶν δυνατοτήτων τῶν ὑποψηφίων. Ὑπολογίζεται ὅτι 
ἕνα ποσοστὸ περίπου 10% τῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ διορίζονται δὲν μποροῦν 
νὰ λειτουργήσουν μέσα στὴν τάξη γιὰ διάφορους σοβαροὺς  (ψυχολογικοὺς 
ἢ ἄλλους) λόγους, γεγονὸς ποὺ μειώνει ἀντίστοιχα τὸ «μάχιμο» ἐκπαιδευτικὸ 
δυναμικό. 

Ἡ ἐπιμόρφωση συνδέεται ἄρρηκτα μὲ τὸ ποιοτικὸ ἐπίπεδο τῶν ἐκπαι-
δευτικῶν. Ἀναμφισβήτητα ἔχουν γίνει σημαντικὰ βήματα σὲ συγκεκριμένους 
τομεῖς: εἰσαγωγικὴ ἐπιμόρφωση γιὰ τοὺς νεοδιοριζόμενους, ἐπιμόρφωση σὲ 
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βασικὲς δεξιότητες ΤΠΕ, στὴ χρήση ἐκπαιδευτικοῦ λογισμικοῦ, στὴ διδακτική 
της Πληροφορικῆς, στὴ διαχείριση προβλημάτων σχολικῆς τάξης, στὴν περι-
βαλλοντικὴ ἐκπαίδευση, κ.τ.λ. Ἐξακολουθεῖ ὅμως νὰ ἀποτελεῖ ζητούμενο ἡ 
περιοδική, συστηματική, ἐπιμόρφωση ὅλων τῶν κλάδων τῶν ἐκπαιδευτικῶν, 
ὄχι ἀποκλειστικὰ σὲ θέματα διδακτικῆς, ὅπως ἀκούγεται τελευταία, ἀλλὰ καὶ 
εἰδικῆς ἐπιστημονικῆς κατάρτισης. Εἶναι προφανὲς ὅτι γιὰ νὰ ἔχει ἀξία ἡ ἐπι-
μόρφωση πρέπει νὰ συνοδεύεται ἀπαραιτήτως ἀπὸ πιστοποίηση. Ἀποφασι-
στικῆς σημασίας ἐργαλεῖο θὰ ἀποτελέσει, κατὰ τὴν ἄποψή μου, ἡ ἐπανίδρυ-
ση τοῦ Διδασκαλείου Μέσης Ἐκπαίδευσης, τὸ ὁποῖο τόσα πολλὰ εἶχε προ-
σφέρει παλαιότερα στὴν οὐσιαστικὴ ἐπιμόρφωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν της 
Β-βάθμιας ἐκπαίδευσης ὑπὸ τὴν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση τοῦ Κ. Γεωρ-
γούλη. Δυστυχῶς, ἀψυχολόγητα καταργήθηκε καὶ αὐτό, ὅπως καὶ τὰ κλασικὰ 
Λύκεια. Σημαντικὸ ρόλο στὴν ἐπιμόρφωση μποροῦν ἀναμφίβολα νὰ ἔχουν τὰ 
ἑλληνικὰ πανεπιστήμια ὀργανώνοντας προγράμματα ἐπιμόρφωσης ἢ φιλοξε-
νώντας Διδασκαλεῖα, κατὰ τὸ πρότυπο τῶν Διδασκαλείων τῆς  Πρωτοβάθμι-
ας ἐκπαίδευσης ποὺ φιλοξενοῦνται σὲ Παιδαγωγικὰ Τμήματα.

Πολλὲς ἀπὸ τὶς διαπιστωμένες ἀδυναμίες τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας συστή-
ματος ὀφείλονται στὴν ἔλλειψη κινήτρων καὶ στὴν ἰσοπέδωση ὅλων τῶν ἐκ-
παιδευτικῶν. Εἶναι παρήγορο τὸ γεγονὸς ὅτι συνεχῶς πληθαίνουν οἱ φωνὲς 
τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἐκείνων ποὺ ἀπαιτοῦν νὰ ἀξιολογεῖται ἡ ἐργασία τους, 
ὥστε νὰ ἀναδεικνύεται καὶ τὸ λειτούργημα ποὺ ἐπιτελοῦν. Πιστεύω ὅτι ὁ και-
ρὸς ὡρίμασε γιὰ νὰ θεσμοθετηθεῖ, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸ 1982 (ὅταν κα-
ταργήθηκε ὁ θεσμὸς τῶν Γενικῶν Ἐπιθεωρητῶν), ἕνα σύστημα οὐσιαστικῆς 
ἀξιολόγησης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου στὴν Α’- καὶ Β’ – βάθμια ἐκπαίδευση. 
Θεωρῶ ὅτι ἡ ἀξιολόγηση σὲ ἐπίπεδο σχολικῆς μονάδας ποὺ ἔχει ἐξαγγελθεῖ 
κινεῖται πρὸς τὴν ὀρθὴ κατεύθυνση. Μὲ αὐτὴ τὴ φιλοσοφία, οἱ ἐκπαιδευτικοί, 
μαζὶ μὲ ὅλους τους ἄλλους συντελεστὲς τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας (κτηρι-
ακὲς ὑποδομές, ἐξοπλισμός, ἐκπαιδευτικὸ ὑλικό, μαθητικὴ μέριμνα, διοίκηση) 
πρέπει νὰ ἀξιολογοῦνται περιοδικά. Γιὰ νὰ ἐπιτύχει ὅμως ἡ ἀξιολόγηση πρέπει 
νὰ εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπὸ λαϊκισμοὺς καὶ ἡμίμετρα. Ἡ αὐτοαξιολόγηση ποὺ 
ἔχει ἐξαγγελθεῖ εἶναι προφανὲς ὅτι δὲν ἀρκεῖ, ἀφοῦ δὲν διασφαλίζει τὴν ἀντι-
κειμενικότητα τῆς κρίσης. Αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ τὴν ἐξωτερικὴ 
ἀξιολόγηση ἀπὸ μία ἀνεξάρτητη ἀρχή, ἀνάλογη μὲ ἐκείνη ποὺ θεσμοθετήθηκε 
γιὰ τὴν ἀνώτατη ἐκπαίδευση. 
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Ὑποδομὲς
Ἂν καὶ ὑπάρχει συνεχὴς βελτίωση, τὸ πρόβλημα τῆς σχολικῆς στέγης εἶναι 

διαχρονικὸ καὶ ὀφείλεται στὶς συνεχεῖς δημογραφικὲς μεταβολὲς στὶς διάφο-
ρες περιοχὲς τῆς χώρας. Ἔτσι, ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει μικρὸ ποσοστὸ διπλο-
βάρδιας, κυρίως στὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα τῆς Θεσσαλονίκης, τῆς Ἀθήνας, 
τῆς Πάτρας, καὶ τοῦ Ἡρακλείου. Εἶναι ὅμως σημαντικὸ ἡ τεράστια αὐτὴ ἐπέν-
δυση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους νὰ μὴν ἀπαξιώνεται ἀπὸ ἐλλιπῆ συντήρηση καὶ 
βανδαλισμούς. Οἱ ΟΤΑ ὀφείλουν νὰ ἀποδίδουν ἄμεσα καὶ στὸ ἀκέραιο στὶς 
Σχολικὲς Ἐπιτροπὲς τὶς εἰδικὲς ἐπιχορηγήσεις γιὰ τὴ συντήρηση τῶν κτηρίων. 
Ὁ ρόλος τῶν Συλλόγων Γονέων εἶναι κομβικὸς γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ συ-
ντήρηση τῶν ὑποδομῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ διασφάλιση τῆς ἀπαιτούμενης διαφάνει-
ας καὶ ἀποτελεσματικότητας στὴ διαχείριση τῶν διατιθέμενων πόρων. Θεωρῶ 
ὅτι τὸ σχολικὸ κτήριο δὲν πρέπει νὰ λειτουργεῖ μόνο ὡς χῶρος μετάδοσης 
γνώσης, ἀλλὰ νὰ ἀναδειχθεῖ καὶ ὡς ἑστία πολιτισμοῦ τῶν τοπικῶν κοινω-
νιῶν λειτουργώντας ὡς ὑπόδειγμα ἀειφορικὴς διαχείρισης. Εἶναι ἑπομένως 
σημαντικὸς ὁ ρόλος τῶν γονέων καὶ τῶν ἐκπαιδευτικῶν νὰ διαμορφώσουν 
στοὺς μαθητὲς τὸ αἴσθημα σεβασμοῦ, εὐθύνης καὶ κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς 
πρὸς τὸ σχολικό τους περιβάλλον καὶ νὰ τοὺς καταστήσουν συμμέτοχους σὲ 
κάθε προσπάθεια προστασίας καὶ ἀναβάθμισης τοῦ σχολείου τους. 

Ἡ πρόσβαση στὴν ἀνώτατη ἐκπαίδευση
Ἡ εἰσαγωγὴ σὲ ἕνα ΑΕΙ ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ τὸν βασικὸ στόχο τῆς 

συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν ἀλλὰ καὶ τῶν οἰκογενειῶν 
τους. Ὑπολογίζεται ὅτι περίπου τὸ 58% τῶν νέων ἡλικίας 18-21 ἐτῶν ὁδεύ-
ουν πρὸς τὴν Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση στὴ χώρα μας, ἐνῶ στὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς 
χῶρες  δὲν ξεπερνᾶ τὸ 40%. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ ἔχει βασικὰ κοινωνικὲς ρίζες, 
ἀφοῦ, ἕνα πτυχίο ΑΕΙ ἀκόμη καὶ σήμερα ἐξακολουθεῖ νὰ θεωρεῖται στὴ χώρα 
μας διαβατήριο γιὰ κοινωνικὴ καὶ ἐπαγγελματικὴ καταξίωση, παρὰ τὸ γεγο-
νὸς ὅτι στὶς περισσότερες περιπτώσεις δὲν διασφαλίζει τὴν ἐπαγγελματικὴ 
ἀποκατάσταση. Ἡ βελτίωση τῆς ἐπαγγελματικῆς ἐκπαίδευσης μὲ τὴν ἵδρυση 
τῶν Ἐπαγγελματικῶν Λυκείων (ΕΠΑΛ), ποὺ θεσμοθετήθηκαν τὸ 2005 μπορεῖ 
νὰ ἀποτελέσει ἀξιόπιστη ἐναλλακτικὴ πρόταση γιὰ τοὺς νέους ἔναντι τῶν πα-
νεπιστημίων καὶ τῶν ΤΕΙ.

Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἐμμονὴ γιὰ ἀνώτατη ἐκπαίδευση ἔχει ὁδηγήσει τὴ 
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Β-βάθμια ἐκπαίδευση, καὶ κυρίως τὸ Λύκειο, σὲ μαθησιακὴ διαδικασία δεύ-
τερης προτεραιότητας, ἀφοῦ ἡ κύρια προσπάθεια τῶν μαθητῶν ἑστιάζεται 
πρὸς τὰ ἐξειδικευμένα θέματα ποὺ διδάσκονται στὰ φροντιστήρια. Τὸ ἀποτέ-
λεσμα εἶναι μία ἀκρωτηριασμένη ἐκπαίδευση μὲ ἐλάχιστο μορφωτικὸ βάθος, 
ἡ ὁποία σύντομα ἀπαξιώνεται, ἀφοῦ οἱ ἐπιφανειακὲς γνώσεις δὲν παραμένουν 
γιὰ πολὺ ὡς μαθησιακὴ παρακαταθήκη. Τὸ ἰσχῦον ἀπὸ τὸ 2000 σύστημα πρό-
σβασης στὰ ΑΕΙ ἔχει συμβάλει ἀποφασιστικὰ στὴν ὑποβάθμιση τοῦ γνωστι-
κοῦ ὑποβάθρου τῶν ὑποψηφίων. Καὶ τοῦτο διότι οἱ ὑποψήφιοι ἐξετάζονται σὲ 
ἕνα τμῆμα μόνο τῆς διδακτέας ὕλης τῆς Γ’ τάξης τοῦ Λυκείου, πρὸς τὸ ὁποῖο 
μοιραία ἑστιάζουν τὴν προσοχή τους. Ἡ μέχρι ὑπερβολῆς προσκόλληση στὴν 
ἐξεταστέα ὕλη περιορίζει τὴν κριτικὴ σκέψη, εὐνοεῖ τὴν ἀποστήθιση καὶ συ-
μπιέζει ἀσφυκτικά τους γνωστικοὺς ὁρίζοντες τῶν ὑποψηφίων στὰ στενὰ ὅρια 
τῆς ὕλης τῆς Γ’ Λυκείου. 

Εἶναι, πιστεύω, καιρὸς νὰ ἀντιμετωπισθεῖ τὸ σημαντικὸ αὐτὸ πρόβλημα 
μὲ ἀναθεώρηση τοῦ συστήματος πρόσβασης, τὸ ὁποῖο, γιὰ τὴν ἐξασφάλιση 
τοῦ ἀδιάβλητου, πρέπει νὰ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐλέγχεται κεντρικὰ ἀπὸ τὸ Ὑπουρ-
γεῖο Παιδείας. Ἡ συμβολὴ τῶν ἴδιων τῶν ΑΕΙ ὀφείλει νὰ εἶναι ἀποφασιστικὴ 
στὸν καθορισμὸ τοῦ γνωστικοῦ ὑποβάθρου τῶν ὑποψηφίων φοιτητῶν τους 
ἀπὸ πλευρᾶς γενικῶν καὶ ἐξειδικευμένω, γνώσεων. Πυρήνας τῆς ἀλλαγῆς πρέ-
πει νὰ εἶναι ἡ ἀπεξάρτηση ἀπὸ τὶς ἐξετάσεις ἀποφοίτησης καὶ ἡ διεύρυνση τῆς 
ἐξεταστέας ὕλης. Γιὰ παράδειγμα, εἶναι ἀδιανόητο ὑποψήφιος νὰ ἐξετάζεται 
σὲ λίγα κεφάλαια τῆς νεώτερης ἱστορίας, τὰ ὁποία ταλαιπωρεῖται νὰ ἀποστη-
θίσει, καὶ νὰ ἀγνοεῖ βασικὰ ἱστορικὰ γεγονότα ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἕως σήμε-
ρα. Τὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ αὐτὴ θὰ εἶναι σημαντικά: κριτικὴ προσέγγιση 
καὶ περιορισμὸς τῆς ἀποστήθισης καὶ διεύρυνση τῶν γνωστικῶν ὁριζόντων 
τῶν ὑποψηφίων. Παράλληλα, ἕνας ἀριθμὸς ἐξεταζομένων μαθημάτων θὰ εἶ-
ναι «γενικῆς παιδείας» γιὰ διαπίστωση τῶν γενικῶν γνωστικῶν ἐφοδίων τῶν 
ὑποψηφίων. Γιὰ τὴν ἀποφυγὴ οἰκονομικῆς αἱμορραγίας τῆς ἑλληνικῆς οἰκο-
γένειας, τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν προετοιμασία καὶ τὴν ἐξάσκηση τῶν ὑποψηφίων 
πρέπει νὰ τὴν ἀναλάβει τὸ ἴδιο τὸ σχολεῖο μὲ βελτίωση καὶ ἀναβάθμιση τοῦ 
θεσμοῦ τῆς Πρόσθετης Διδακτικῆς Στήριξης, μετὰ τὴν παρέλευση τοῦ κανο-
νικοῦ ὡραρίου. Παράλληλες βελτιωτικὲς παρεμβάσεις γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ στὴν 
ἀνώτατη ἐκπαίδευση θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι ἡ πλήρης πρόσβαση τῶν ὑποψη-
φίων στὰ γραπτά τους μέσω διαδικτύου καὶ ἡ δημιουργία ὁμάδας πιστοποιη-
μένων βαθμολογητῶν.     
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Ἡ ἀνώτατη ἐκπαίδευση
Ἄφησα τελευταία τὴν ἀνώτατη ἐκπαίδευση, γύρω ἀπὸ τὴν ὁποία ἐπεν-

δύονται πολλὲς ἐλπίδες γιὰ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη. Πέρα ἀπὸ τοὺς παραδο-
σιακούς της ρόλους στὴν παροχὴ γνώσεων, μέσω τῆς ἐκπαίδευσης καὶ στὴν 
παραγωγὴ νέας γνώσης μέσω τῆς ἔρευνας, τὰ ΑΕΙ ἐπωμίζονται σήμερα καὶ 
ἄλλους σημαντικοὺς ρόλους, ὅπως: τὴ διάχυση καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῆς πα-
ραγόμενης γνώσης μέσω καινοτομιῶν, τὴ συμμετοχὴ σὲ ἀναπτυξιακὲς δρα-
στηριότητες, τὴ συνεργασία μὲ τὴν κοινωνία, τὴν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν, 
παράλληλα πρὸς τὸ κράτος καὶ τὶς τοπικὲς κοινωνίες. Γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν 
σὲ αὐτὲς τὶς αὐξημένες προσδοκίες, τὰ σημερινὰ ΑΕΙ πρέπει νὰ ἔχουν εὐελι-
ξία στὴ διοίκηση καὶ στὴ διαχείριση τῶν πόρων τους, δυνατότητα ἐπίτευξης 
συνεργασιῶν, νὰ διακρίνονται ἀπὸ ἀριστεῖα, νὰ λειτουργοῦν μὲ διαφάνεια, νὰ 
λογοδοτοῦν στὸ κοινωνικὸ σύνολο καὶ νὰ πείθουν γιὰ τὴν ἀξία τους μέσω 
διαδικασιῶν ἀξιολόγησης. 

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔγιναν σημαντικὰ θεσμικὰ βήματα τὰ τελευταῖα 
χρόνια γιὰ τὴ θεραπεία διαχρονικῶν ἀγκυλώσεων (ὅπως ἡ θεσμοθέτηση τῆς 
ἀξιολόγησης, ἡ ἐνίσχυση τῆς αὐτοδιοίκησης, ἡ ὑποχρέωση γιὰ διαφάνεια καὶ 
κοινωνικὴ λογοδοσία, ἡ βελτίωση τῆς λειτουργικότητας, ἡ ἀνάπτυξη 4ετούς 
σχεδίου ἀνάπτυξης, ἡ προσπάθεια κατάργησης πελατειακῶν σχέσεων, κ.α.) 
προβλήματα ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν. Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ 4ετοῦς προγραμ-
ματισμοῦ ἔχει παραπεμφθεῖ στὶς καλένδες, ἡ διοίκηση παραλύει ὅποτε τὸ 
ἀποφασίσουν ὀλιγάριθμες μειοψηφίες, ἡ κατάχρηση τοῦ ἀσύλου συνεχίζεται 
λόγω ἀνοχῆς τῶν πανεπιστημιακῶν ὀργάνων καὶ τῆς Πολιτείας, πελατεια-
κὲς σχέσεις, εὐνοιοκρατία καὶ διαπλοκὴ ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν, ἀρκετὰ 
μέλη ΔΕΠ ἑτεροαπασχολοῦνται καὶ παραμελοῦν τὰ καθήκοντά τους, γιὰ νὰ 
ἀπαριθμήσω μόνον μερικά. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἔρευνα, αὐτὴ βασίζεται στὸν 
πατριωτισμὸ ἀφοσιωμένων καὶ εὐσυνείδητων στελεχῶν ποὺ καταφέρνουν μὲ 
μύριες δυσκολίες νὰ ἀποσποῦν ἀνταγωνιστικὰ προγράμματα, κυρίως ἀπὸ τὸ 
ἐξωτερικό, ἀφοῦ ἡ ἐθνικὴ ἔρευνα βρίσκεται σὲ ἐμβρυακὸ ἐπίπεδο χωρὶς ὁρατὰ 
σημάδια ἀνάκαμψης. Εἶναι παρήγορο ὅτι, παρόλες αὐτὲς τὶς ἀδυναμίες, ὑπάρ-
χουν στὰ ἑλληνικὰ ΑΕΙ ἀρκετὲς νησίδες ἀριστείας - στὴν ἐκπαίδευση, στὴν 
ἔρευνα καὶ στὴν παροχὴ ὑπηρεσιῶν πρὸς τὴν κοινωνία – γεγονὸς ποὺ δείχνει 
ὅτι ὑπάρχει ἐλπίδα ἀνάκαμψης. Πιστεύω ὅτι τὸ ὑφιστάμενο θεσμικὸ πλαίσιο 
παρέχει ἀρκετὲς δυνατότητες βελτίωσης. Στὶς ἡγεσίες καὶ στὰ στελέχη τῶν 
ΑΕΙ ἐναπόκειται κυρίως νὰ ἀξιοποιήσουν ὅλες τὶς παρεχόμενες εὐκαιρίες, νὰ 
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ἀναδιατάξουν καὶ νὰ ἀπελευθερώσουν ὅλες τὶς θετικές τους δυνάμεις ἐγκα-
ταλείποντας τὶς παρωχημένες νοοτροπίες καὶ νὰ κερδίσουν τὸ στοίχημα τῆς 
ποιότητας καὶ τῆς ἀνάπτυξης. 

Ἐπίλογος
Περατώνω τοὺς προβληματισμοὺς μου παραθέτοντας ὁρισμένες σκέψεις, 

ποὺ διατυπώθηκαν πρὶν ἀπὸ 60 περίπου χρόνια ἀπὸ μία μεγάλη μορφὴ τῆς ἑλ-
ληνικῆς ἐκπαίδευσης, τὸν Ἀλέξανδρο Δελμοῦζο, ἀλλὰ δυστυχῶς παραμένουν 
πάντα ἐπίκαιρες: «Ὅταν οἱ ἀλλαγὲς σὲ ἐκπαιδευτικὰ συστήματα διαδέχωνται 
ἡ μία τὴν ἄλλη ἀνάλογα μὲ τὸ πολιτικὸ κόμμα ποὺ ἔρχεται στὴν ἀρχή, ἢ καὶ 
ἀκόμα χειρότερα ἀνάλογα μὲ τὶς προσωπικὲς ἀντιλήψεις καὶ φιλοδοξίες τῶν 
προσώπων ποὺ τυχαίνει κάθε φορὰ νὰ ἀναλάβουν τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, 
δὲν μπορεῖ νὰ σταθῆ ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ μὲ συνέπεια καὶ συνέχεια. Χωρὶς 
αὐτὴ ὅμως εἶναι ἀδύνατο νὰ προκόψη τὸ μορφωτικὸ ἔργο, ἔργο κατ’ ἐξοχὴν 
πνευματικό. Ἀνάγκη λοιπὸν νὰ ἐξασφαλιστῆ κοινὴ ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ τῶν 
σοβαρώτερων πολιτικῶν κομμάτων. Κι αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει, γιατί ὑπάρχουν 
βασικὰ ἐκπαιδευτικὰ αἰτήματα ποὺ στέκουν ἀπάνω ἀπὸ τὶς κομματικὲς καὶ 
ἰδεολογικὲς ἀντιπαραθέσεις, αἰτήματα γενικὰ ἀνθρώπινα καὶ ἐθνικά».  

Ἀφοῦ ἡ παιδεία πρέπει νὰ εἶναι κτῆμα ὅλων πρέπει νὰ εἶναι καὶ ὑπόθεση 
ὅλων. Ἡ ὁποιαδήποτε ἀλλαγὴ πρέπει νὰ εἶναι προϊὸν συναίνεσης καὶ ἀνοικτοῦ, 
ἀπροσχημάτιστου διαλόγου. Πολιτεία, ἐκπαιδευτικὸς κόσμος, σύλλογοι γονέ-
ων, κοινωνικοὶ φορεῖς σὲ ἀγαστὴ συνεργασία, χωρὶς ἰδεοληψίες καὶ προκατα-
λήψεις, πέραν στενῶν κομματικῶν καὶ συντεχνιακῶν ἐπιδιώξεων, ὀφείλουμε 
νὰ μεριμνήσουμε γιὰ καλύτερη ἐκπαίδευση καὶ παιδεία, γιὰ τὴν ἀναβάθμιση 
τοῦ γνωστικοῦ ἐπιπέδου τῶν νέων μας καὶ γιὰ τὴν ὁλόπλευρη καλλιέργεια 
τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

Ὁ ἀγώνας εἶναι κοινὸς γιὰ τὴ σταθερὴ ἐνίσχυση τοῦ ὕψιστου ὑπαρξιακοῦ 
μας ἀγαθοῦ, μιᾶς παιδείας ποὺ νὰ ἑδράζεται στὴν πολιτισμική μας κληρονομιὰ 
καὶ νὰ ἀνταποκρίνεται στὶς προκλήσεις τῶν καιρῶν.    

   



«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ,
Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΕΒΡΟΝΤΗΣΕ, 
ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΙ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ» 
                             (Ψαλμ. 28, 3).

 

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
a

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΕΑ,
ΦΥΣΙΚΟΥ, ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΑΘΗΝΩΝ 

Ὁ ὑδάτινος πλανήτης
Ἡ διαστημική ἀποστολή Ἀπόλλων 8, 21-27 Δεκεμβρίου τοῦ 1968, ἦταν ἡ 

πρώτη ἐπανδρωμένη πτήση γύρω ἀπό τή Σελήνη, μέ κύριο σκοπό τή μελέτη 
τῆς ἐπιφάνειας τῆς Σελήνης.

Στίς 24 Δεκεμβρίου τό διαστημόπλοιο εἶχε ὁλοκληρώσει τρεῖς περιστρο-
φές, καί ξεκινοῦσε τήν τέταρτη, ὅταν οἱ ἀστροναῦτες βρέθηκαν μπροστὰ 
σ᾽ ἕνα ἐκπληκτικό θέαμα! Στόν ὁρίζοντα τῆς Σελήνης ἀνερχόταν μία πανέ-
μορφη γαλάζο - ἄσπρη σφαῖρα.
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Ἦταν μία ἀνατολή τοῦ πανέμορφου πλανήτη μας στό φεγγάρι!

Οἱ ἀστροναῦτες «ξέχασαν» μεμιᾶς τόν σκοπὸ τῆς ἀποστολῆς τους καί 
γύρισαν τίς κάμερες πρός τή γῆ. Πρώτη φορά ὁ ἄνθρωπος ἔβλεπε τήν κατοι-
κία του ἀπό τόσο μακριά. Ἀλήθεια, πόση διαφορὰ ἀπ' τή γκρίζα ἀφιλόξενη 
ἐπιφάνεια τῆς Σελήνης!

Ἦταν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων καί ἀργότερα οἱ ἀστροναῦτες, σέ 
μία ἱστορική ἐκπομπή πού μεταδόθηκε σέ ὅλο τόν κόσμο, ἀπήγγειλαν συγκι-
νημένοι τούς πρώτους στίχους τῆς Γενέσεως: «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπά-
νω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος...» ( Γεν. α΄ 1-2).

Ὁ πλανήτης μας· ὁ ὑδάτινος πλανήτης! 

Τό 70% τῆς ἐπιφάνειας τῆς γῆς εἶναι ὑδάτινο, ἀλλά καί τό σῶμά μας ἀπο-
τελεῖται κατά 70-90% ἀπό νερό. Ἕνα τεράστιο πλῆθος ὀργανισμῶν ζεῖ μέσα 
στό νερὸ κι' ἐμεῖς σέ ὑδάτινο περιβάλλον ἀναπτυχθήκαμε. 

Τί εἶναι τό νερό;
«Κανεὶς στήν πραγματικότητα δέν μπορεῖ νά 'πεῖ τί εἶναι τό νερό. Παρ' 

ὅλο ὅτι αὐτό μᾶς ὑποτιμᾶ ὡς ἐπιστήμονες, θά πρέπει νά ὁμολογήσουμε, πώς τό 
ὑλικό, τό ὁποῖο καλύπτει τά δύο τρίτα τοῦ πλανήτη, παραμένει ἕνα μυστήριο. 
Ὅσο πιό πολύ τό μελετοῦμε, τόσα περισσότερα προβλήματα συσσωρεύονται...».1

Ὑπάρχει τόση συσσωρευμένη σοφία στό θαυμαστό αὐτό δημιούργημα, 
πού καί μόνο ἡ μελέτη του ἀπό ὅλη τήν ἀπέραντη δημιουργία θά ἀρκοῦσε νά 
μᾶς κάνει νά ταπεινωνόμαστε καί νά θεωροῦμε τά δικά μας κατασκευάσματα 
μηδαμινά.

Τό νερό εἶναι συνδεδεμένο μέ τή ζωὴ καὶ ἡ οὐσία πού στηρίζει τή ζωή 
εἶναι προικισμένη μέ ἐξαιρετικὲς ἰδιότητες.

Μετροῦν πενήντα ἢ καί περισσότερες ἰδιαιτερότητες τοῦ νεροῦ, «φυσικές 
ἀνωμαλίες» ὅπως λέγονται, χωρίς τίς ὁποῖες, ἡ ζωή μας θά ἦταν πολύ δια-
φορετική ἢ μᾶλλον δέν θά ... ἦταν!  Ἀνάμεσά τους ἡ πολύ ψηλή θερμοκρα-
σία στήν ὁποία λειώνει ὁ πάγος (0 οC), κατά 100 βαθμοὺς ψηλότερη ἀπ' ὅτι 

1 “Water — an enduring mystery”.  Philip Ball, Nature (452, 291-292, 2008).



461Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ἀναμένεται, σέ σύγκριση μέ παρεμφερεῖς οὐσίες (ὑδρίδια, μεθάνιο, ἀμμωνία, 
ὑδροφθόριο κλπ.) καί τό σημεῖο βρασμοῦ τοῦ νεροῦ (100 οC), κατά 150 βαθ-
μοὺς ψηλότερο ἀπό ὅτι ἀναμένεται σέ σύγκριση μέ παρεμφερεῖς οὐσίες. Ἔτσι 
τό νερό εἶναι ἡ μόνη οὐσία ἡ ὁποία ἐμφανίζεται καί στίς τρεῖς καταστάσεις, 
στερεά (πάγος), ὑγρή (νερό), καί ἀέρια (ἀτμός) στίς θερμοκρασίες τῆς γῆς 
καὶ αὐτό φυσικά ἔχει τεράστια σημασία.

Ἔπειτα εἶναι οἱ ἐντυπωσιακές θερμικὲς ἰδιότητες τοῦ νεροῦ: Γιά τήν ἐξά-
τμιση μικρῆς ποσότητας νεροῦ καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα θερμότητας. 
Ἔτσι τό καλοκαίρι μέ τήν ἐξάτμιση τοῦ ἱδρώτα χάνουμε μέν λίγο νερό ἀλλά 
ἀποβάλλουμε μεγάλα ποσά θερμότητας. Συγχρόνως τό νερό ἔχει μεγάλη θερ-
μοχωρητικότητα, δηλαδή ἀποθηκεύει τεράστια ποσά θερμότητας χωρίς νά 
αὐξάνεται σημαντικά ἡ θερμοκρασία του, γι' αὐτό διαδραματίζει καθοριστικό 
ρόλο στό θερμορυθμιστικό σύστημα τοῦ ὀργανισμοῦ μας, ἀλλά καί στήν ἐξι-
σορρόπηση τοῦ κλίματος τῆς γῆς.

Τὸ νερό ἔχει τή μεγαλύτερη πυκνότητα στούς 4 οC καὶ ὄχι στό μηδέν. Μέ 
τόν ἐρχομό τοῦ χειμώνα, μόλις ἡ θερμοκρασία κατέβη στούς 4 οC, τό φρέ-
σκο, πλούσιο σέ ὀξυγόνο, ἐπιφανειακό νερό καταβυθίζεται ἀνανεώνοντας τό 
νερό τοῦ πυθμένα τῶν λιμνῶν. Ἔχουμε ἔτσι ἐποχιακή, ανάδευση τῶν λιμνῶν.2  
Ἡ πλέον ὅμως ἐντυπωσιακή συνέπεια τῆς ἰδιότητας αὐτῆς εἷναι ὅτι ὁ πάγος 
σάν πιό ἀραιός ἐπιπλέει. Μόνο τό νερό ἔχει τήν περίεργη αὐτή ἰδιότητα. Ἄν ὁ 
πάγος βυθιζόταν ὁ πυθμένας τῶν θαλασσῶν, τῶν λιμνῶν καί τῶν μεγάλων πο-
ταμῶν θά μάζευε σιγά σιγά πάγο, ὁ ὁποῖος θὰ κατέστρεφε ὅλη τήν ὑδρόβια ζωή.

Λόγῳ τοῦ ἠλεκτρικοῦ τους φορτίου («ἠλεκτρικά δίπολα») τά μόρια τοῦ 
νεροῦ εἰσχωροῦν ἀνάμεσα σέ ἄτομα ἄλλων μορίων διαλύοντας μικρές τοὐλά-
χιστον ποσότητες ὅλων σχεδὸν τῶν οὐσιῶν. Τό νερό εἶναι παγκόσμιος δια-
λύτης καί μεταφέρει θρεπτικὰ συστατικὰ σέ ὅλους τούς ζῶντες ὀργανισμούς 
ἀκόμη καί σ' αὐτοὺς πού εἶναι ἀκίνητοι, βρισκόμενο σὲ διαρκή κίνηση. Στό 
σῶμά μας κυκλοφορεῖ μὲ τή βοήθεια τῆς καρδιᾶς, ἡ ὁποία λειτουργεῖ σάν 
ἀντλία. Ἀνεβαίνει ὅμως καί στίς κορυφές τῶν πιό ψηλῶν δένδρων (μερικὰ ἀπό 
αὐτά ξεπερνοῦν τά 100 μέτρα) χωρίς ἀντλία!

Καί ὁ ἥλιος, στόν ἐντυπωσιακό ὑδρολογικό κύκλο, ἀνεβάζει τό νερὸ 

2 Ἡ ἀνάδευση τῶν θαλασσῶν γίνεται μέ διαφορετικούς μηχανισμούς· ἕνας πολύ σημαντικός 
μηχανισμός εἶναι ἡ ἐξάτμιση τοῦ ἐπιφανειακοῦ νεροῦ, πού ὁδηγεῖ σέ αὔξηση τῆς ἐπιφανειακῆς 
ἁλατότητας, ἄρα καί τῆς πυκνότητας καί  σέ καταβύθιση τῶν ἐπιφανειακῶν στρωμάτων.
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στόν οὐρανό ἀπαλλαγμένο ἀπό ὅλες τίς οὐσίες πού συγκέντρωσε στή μακριά 
διαδρομή του· καί ἡ βαρύτητα θά τό συγκρατήσει λίγο πιό πάνω ἀπ' τά ψηλά 
βουνά,  ὥστε μέ τή βροχή, πού παρ' ὅλο  πέφτει ἀπό χιλιάδες μέτρα ὕψος, δέν 
καταστρέφει, νά ποτίζεται ὅλη ἡ γῆ. Καί τό χιόνι κατάλευκο καὶ ἀθόρυβο, συ-
γκρατεῖ τό νερό στίς κορυφές τῶν βουνῶν μέχρι νά ἔλθει ἡ ἄνοιξη, ὁπότε σιγά 
σιγά λειώνει γιά νά ποτίσει τά κατώτερα μέρη. Τί πάνσοφη ὀργάνωση!

Δέν ὑπάρχει σχεδόν βιολογική λειτουργία στήν ὁποία νά μήν συμμετέχει 
τό νερό. Ἀπό τό νερό παράγεται τό ὀξυγόνο μέ τή Φωτοσύνθεση καί τό νερό 
μεταφέρει τούς φορεῖς τοῦ ὀξυγόνου στόν ὀργανισμό μας. Τό νερό δίνει στά 
φυλλώματα τῶν δέντρων τό ὡραῖο σχῆμα τους, τό νερό δίνει τό τρισδιάστατο 
λειτουργικὸ σχῆμα στίς πρωτεΐνες. Tό νερό περιβάλλει τή ζωὴ καὶ περιβάλλε-
ται ἀπό τή ζωή.

Στήν πραγματικότητα ἡ ζωή ξεπήδησε μέσα ἀπό τό νερό, ὅπως περιγρά-
φει τό βιβλίο τῆς Γενέσεως καὶ ὅπως δέχεται σήμερα ἡ ἐπιστήμη. «Καί εἶπεν ὁ 
Θεός· ἐξαγαγέτω τά ὕδατα ἑρπετά ψυχῶν ζωσῶν καί πετεινά πετόμενα ἐπί τῆς 
γῆς κατά τό στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ.» (Γεν. Α' 20). Καί τό πρῶτο πρᾶγμα πού 
προσπαθοῦν νά ἀνιχνεύσουν οἱ ἐπιστήμονες, πού ἀναζητοῦν ζωή σέ ἄλλους 
πλανῆτες, εἶναι τό νερό.

Καί ὅλα αὐτά συνδυασμένα μέ ἀσύγκριτη ὀμορφιά. Μία ὀμορφιά ἡ ὁποία 
μαρτυρεῖ τό κάλλος τοῦ Δημιουργοῦ, τήν τελειότητά Του, τή σοφία Του, τήν 
ἀγαθότητά Του. Στό νερό καθρεφτίζεται τό κάλλος τῆς δημιουργίας.3

   «…πηγή ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον» ( Ἰω. Δ΄13-14). 

Κατά τή μεγάλη ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἀκοῦμε ἀπό τό στόμα τοῦ Κυρίου: 
«ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθώς εἶπεν ἡ γρα-
φή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος» (Ἰω. Ζ’ 37-38)· καί 
στόν θαυμάσιο διάλογο παρά τό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ λέει ὁ Κύριος στή Σαμαρείτι-
δα, «... πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν· ὃς δ' ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδα-
τος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ, 
γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον» ( Ἰω. Δ΄ 13-14). 

Τό νερό, τό θαυμάσιο αὐτό συστατικό τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, πού 

3  Ἐκτενέστερη ἀνάπτυξη των θαυμαστῶν ἰδιοτήτων τοῦ νεροῦ ὑπάρχει σέ βιντεοσκοπημένη 
ὁμιλία μέ τίτλο: «Παρά τάς διεξόδους τῶν ὑδάτων: Η εκπληκτική ουσία που ονομάζεται νερό» 
στόν διαδικτυακό τόπο https://www.youtube.com/watch?v=-RReWA_2A3Q.
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διαχέεται εὐεργετικά σέ ὅλη τή κτίση, διαποτίζει καί τήν ἐκκλησιαστική ζωή 
μέσα ἀπό συμβολισμούς, θαυμαστά γεγονότα, προτυπώσεις καί κατά τό μυ-
στήριο τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, τό συστατικό ἀπό τό ὁποῖο ξεπήδησε ἡ πρώτη 
ζωή, γίνεται «λουτρὸ παλιγγενεσίας», «ἀνακαινισμὸς πνεύματος», «υἱοθε-
σίας χάρισμα».4

Τό νερό ἀλλάζει καταστάσεις ἀλλά δέν χάνεται. Ἡ ἴδια ποσότητα νεροῦ 
πού ὑπῆρχε στή γῆ μας ἀπ' τήν ἀρχή συνεχίζει νά ὑπάρχει καί σήμερα. Ὁ Κύ-
ριος μέ τή βάπτισή Του στόν Ἰορδάνη ἁγίασε σύμπασα «τήν τῶν ὑδάτων φύ-
σιν»· καί οἱ σταγόνες ἀπό τόν ἱδρώτα Του καί τό Πανάγιο αἷμα καί νερό πού 
κύλησαν ἀπ' τή πανάχραντη πλευρά Του, κατά τή Σταύρωση, ἔπεσαν στή γῆ 
καί μετά ἡ βροχή τίς παρέσυρε στά ποτάμια καί στίς θάλασσες καί ἁγιάστηκαν 
τά νερά. Καί τά νερά ἔγιναν σύννεφα καί βροχή καί ἁγιάστηκε ὁ οὐρανός, τά 
βουνά, ἡ βλάστηση, τά ζῶα κι᾽ ἐμεῖς.

Καί κατά τόν ἁγιασμό τῶν ὑδάτων ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ ὁποία 

4 Ἀπό τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος.
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κατά τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας «ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος» (Γεν. 2) καί 
«συνέθαλπε καὶ ἐζωογόνει τὴν τῶν ὑδάτων φύσιν»,5 «ἐπιφοιτᾶ» καί πάλι στό 
νερό· καί ἐμπλουτίζει αὐτό τό θαυμαστό συστατικό μέ ἔκτακτα χαρίσματα, 
μετατρέποντας το σέ «πηγή ἀφθαρσίας, ... λυτήριον ἁμαρτημάτων, ἀλεξιτήριον 
νοσημάτων, δαίμοσιν ὀλέθριον, ... ἀγγελικῆς ἰσχύος πεπληρωμένον»6, ἁγιάζο-
ντας ὅλη τή κτίση.  

Καί γράφει ὁ π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν «Ἀκόμη μιά φορά ἕνα ξεκίνημα. Ἀκό-
μη μιά φορά ἡ ἀνθρωπότητα στέκεται μπροστά στό μυστήριο τῆς ὕπαρξης. Γιά 
ἄλλη μιά φορά βιώνουμε τόν κόσμο χαρμόσυνα. καί βλέπουμε τήν ὀμορφιά καί 
τήν ἁρμονία του ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ. Γιά ἄλλη μιά φορά εὐχαριστοῦμε... οἱ πάντες 
μποροῦν νά καθαριστοῦν, νά ἐξαγνιστοῦν, νά ἀνανεωθοῦν, νά ἀναγεννηθοῦν, ... 
ἔχουμε πάντα τή δυνατότητα εἰσόδου σ' ἕνα ἐξαγνιστικό ρεῦμα ζωηφόρου ὕδα-
τος, ἐπειδή ἡ δίψα τῆς ἀνθρωπότητας γιά τόν οὐρανό, τό καλό, τήν τελειότητα 
καί τήν ὀμορφιά δέν ἔχει πεθάνει, οὔτε μπορεῖ ποτέ νά πεθάνει...».7  

5 Μ. Βασιλείου,  Ὁμιλία Β΄ εἰς τὴν  Ἑξαήμερον, PG 29, 44B.
6 Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, στήν ἀκολουθία τοῦ μεγάλου Ἁγιασμοῦ.
7 π. Αλέξανδρος  Σμέμαν,  Ἑορτολόγιο - ἐτήσιος ἐκκλησιαστικός κύκλος, σ. 75-78, ἐκδ. Ἀκρίτας.
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ΤΟΝ ΑΘΩΝΙΤΗ
«Ὁ καρπός τοῦ πνεύματος…»

a
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ

Μιά μεγάλη μορφή προβάλλει σήμερα1 ἐνώπιόν μας ἡ ἁγία μας Ἐκ-
κλησία, τόν ὅσιο πατέρα Ἀθανάσιο τόν Ἀθωνίτη, ὁ ὁποῖος πρίν 
ἀπό χίλια καί πλέον χρόνια ἔκτισε τό πρῶτο καί μεγαλύτερο Μο-

ναστήρι τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τήν Ἱερά Μονή τῆς Μεγίστης Λαύρας.

Τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, πού διαβάζεται πρός τιμήν τοῦ ἁγίου, εἶναι 
παρμένο ἀπό τήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί ταιριά-
ζει ἀπόλυτα μέ τή ζωή τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Πατρός, πού ἐπί χίλια τόσα χρόνια 
φωτίζει μέ τό παράδειγμά του καί εὐεργετεῖ μέ τά ἀναρίθμητα θαύματά του 
τό Ἅγιον Ὄρος καί ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία. Ἄς δοῦμε λοιπόν τό περιεχόμενο 
τοῦ ἀποστολικοῦ μας ἀναγνώσματος σέ ἀναφορά μέ τή ζωή τοῦ ἁγίου καί τίς 
πνευματικές του προε κτάσεις στή δική μας ζωή.

Α. Πνευματική καρποφορία

Τό πρῶτο πράγμα, γιά τό ὁποῖο κάνει λόγο τό ἀνάγνωσμά μας, εἶναι ἡ 
πνευματι κή καρποφορία. Ἐφ᾽ ὅσον οἱ πιστοί δεχόμαστε στήν πνευματική 

1 ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΣΤΙΣ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
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μας ζωή τή στοργική φροντίδα τοῦ Παναγίου Πνεύματος εἶναι φυσικό ἀλλά 
καί ἀναμενόμενο νά παρουσιάσουμε ἀνάλογους καρ πούς. Ἐννέα τέτοιους 
καρπούς ἀναφέρει ὁ Ἀπό στο λος. Γράφει: «ὁ καρπός τοῦ Πνεύματός ἐστιν 
ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, 
ἐγκράτεια» (Γαλ. Ε΄ 22-23). Ὁ καρπός τόν ὁποῖο παράγει τό Ἅγιο Πνεῦμα μέσα 
στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού μένουν πιστοί στόν Θεόν καί ἀγωνίζονται τόν 
καλόν ἀγώνα εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ ἀνοχή καί ἡ πλατειά καρδιά 
στίς ἀδικίες πού μᾶς κάμνουν οἱ ἄλλοι, ἡ καλωσύνη, ἡ ἀγαθή διάθεση, ἡ ἀξιο-
πιστία, ἡ πραό τητα καί ἡ γλυκύτητα στούς τρόπους καί ἡ ἐγ κράτεια. Ὑπέροχο 
σύνολο καί σύνθεση ἱερή. Πο λύ σωστά λοιπόν τό Πανάγιο Πνεῦμα χαρα κτη-
ρί στηκε ἀπό τούς ἱερούς ὑμνογράφους ὡς «ὁ θη σαυρός τῶν ἀγαθῶν».

Ἐκεῖνο πού μᾶς κάμνει ἐντύπωση εἶναι πώς ἐνῶ ὁ ἅγιος Ἀπόστολος, ὅπως 
εἴδαμε, ἀναφέρει ὄχι μία ἤ δύο ἀλλά ἐννέα ἀρετές δέν χρησιμποιεῖ πληθυντι-
κό ἀριθμό. Δέν λέγει «οἱ καρποί», ὅπως ἐπιβάλλει ἡ κοινή λογική, ἀλλά τί 
λέει; «Ὁ καρπός τοῦ Πνεύματος». Κάνει λάθος ὁ Ἀπόστολος; Ἀσφαλῶς καί 
δέν κάνει λάθος. Μέ τό νά χρησιμο ποιήσει ἑνικό ἀριθμό μᾶς ὑπογραμμίζει ὅτι 
οἱ ἀρετές στή ζωή τῶν πιστῶν ἀποτελοῦν ἁρμονικό καί ἑνιαῖο σύνολο καί ἄν 
λείψει ἔστω καί μία ἀπό αὐτές, ὁ καρπός δέν εἶναι τέλειος καί ὥριμος, ἀλλά 
εἶναι ἄγουρος, ἀτελής καί κατά συνέπεια ἀνωφε λής.

Τήν ἁρμονία ὅλων αὐτῶν τῶν ἀρετῶν τήν βλέπουμε τέλεια στήν ἀγγελι-
κή ζωή τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος ἀξιώθηκε ὄχι μόνο νά κτίσει, μέ τή βο-
ήθεια τοῦ αὐτοκράτορα Νικηφόρου Φω κᾶ, τό γιγαντιαῖο Μοναστήρι τῆς Με-
γίστης Λαύ ρας, ἀλλά καί νά γίνει ὁ θεμελιωτής τοῦ κοινο βιακοῦ ἁγιορείτικου  
μοναχισμοῦ, ἀληθινός πατρι άρχης τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Ἡ ἐκθαμβωτική 
ἁγιότητά του μάζεψε σάν μέλισσες κοντά του πλήθη μοναχῶν, πού θέλησαν 
νά γευθοῦν τούς γλυκεῖς καρπούς τῆς πνευματικότητάς του. Καί τούς ἀπή-
λαυσαν πραγματικά, ἀφοῦ ὁ ὅσιος Πατήρ συνιστοῦσε ἕνα πλούσιο πνευμα-
τικό περιβόλι, τό ὁποῖο ἀπό τότε μέχρι σήμερα τροφοδοτεῖ ἀκατά παυστα καί 
γλυκαίνει μέ τή ζωή καί τή διδασκαλία του μυριάδες ψυχές μέσα καί ἔξω ἀπό 
τό Ἅγιο Ὄρος.
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Β.  Ἡ  ἀναγκαία προϋπόθεση

Εἶναι ὄντως ἀξιοζήλευτος ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος. Κάθε πιστός θά ἤθελε νά 
εἶναι κατάφορτος, ὅπως καί ἐκεῖνος ἀπό τίς ἅγιες ἀρετές, πού εἶναι καρπός τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος. Ποιός ἀπό μᾶς δέν θά ἤθελε νά διαθέτει πίστη ἀκράδαντη 
στήν Πρόνοια καί τήν Παντοδυναμία καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὥστε μέ αὐτή 
τή λυδία λίθο στό χέρι νά ἀντιμετωπίζει τίς δυσκολίες καί νά ὑπερβαίνει τά 
ἀδιέξοδα τῆς ζωῆς; Ποιός δέν θέλει νά βασιλεύει στήν ψυχή καί στήν οἰκο-
γένειά του ἡ χαρά καί  ἡ εἰρήνη; Ποιός δέν λαχταρᾶ νά κυριαρχεῖ στόν ἐαυτό 
του, νά συγ κρατεῖ τά νεῦρα του καί μέ ἠρεμία καί πραότητα καί ἐσωτερική 
γαλήνη νά ἀντιμετωπίζει τίς ἀντιξο ότητες στή συνεργασία, τίς ἀσυνενοησίες 
μέ τούς γύρω του, τίς ἐπαναστατικές συμπεριφορές τῶν παιδιῶν του, ὥστε τό 
σπίτι του νά εἶναι ὄχι ἀρρένα συγκρούσεων καί αναμετρήσεων ἐγωϊσμῶν καί 
πείσματος ἀλλὰ «κατ’ οἶκον Ἐκκλησία»; 

Ὅλοι ἀσφαλῶς θά θέλαμε νά στο λίζουν τή ψυχή μας οἱ εὐλογημένες 
αὐτές ἀρετές,  πού εἶναι ὁ καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

Ὅμως, ἄν μελετήσουμε τή ζωή τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου, θά δοῦμε πώς δέν 
ἔφθασε σ᾽αὐτό τό σημεῖο χωρίς κόπο, ἀπό τή μιά στιγμή στήν ἄλλη. Ἡ ζωή 
του ὁλόκληρη - ἰδίως στόν πρῶτο καιρό τῆς ἄσκησής του - ἦταν μιά καθημε-
ρινή ἐφαρμογή τῆς προτροπῆς τήν ὁποία ἀπευθύνει σέ ὅλους τούς πιστούς 
ὁ ἅγιος Ἀπόστολος. Λέγει λοιπόν στή συνέχεια τοῦ ἀναγνώσματος ὁ θεῖος 
Παῦλος ὅτι  «οἱ τοῦ Χριστοῦ τήν σάρκα ἐσταύ ρω σαν  σύν τοῖς παθήμασι καί 
ταῖς ἐπιθυμίαις». Αὐτό σημαίνει πώς ὅσοι ἀνήκουν πραγματικά στόν Χριστό, 
ἔχουν νεκρώσει τόν παλαιό  ἄνθρωπο, τόν σαρκικό ἑαυτό τους μέ τά πάθη καί 
τίς ἐπιθυμίες του.

Αὐτό πού ὑποδεικνύει ὁ θεῖος Ἀπόστολος καί τό ὁποῖο ἐφήρμοσε μέ 
ἀκρίβεια στόν ἑαυτό του ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ἀγωνιζόμενος μέρα καί νύχτα νά 
ξεριζώσει κάθε τι τό ἀμαρτωλό ἀπό τήν καρδιά του, δέν ἀφορᾶ μόνο τούς μο-
ναχούς, καί ἑπομένως αὐτό τό ἴδιο ὀφείλουμε νά κάνουμε καί ἐμεῖς. Νά σταυ-
ρώσουμε δηλαδή τόν σαρκικό ἑαυτό μας. Τί σημαίνει ὅμως νά σταυρώσουμε 
τόν σαρκικό ἑαυτό μας;  Ἀσφαλῶς καί δέν σημαίνει νά σταυρώσουμε πάνω 
σ᾽ ἕνα ξύλο τό σῶμα μας. Σημαίνει νά σταυρώσουμε τόν ἑαυτό μας ὡς πρός τήν 
ἁμαρτία, νά παύσουμε νά ἁμαρτάνουμε. Ὅπως ἀκριβῶς ἕνας σταυρωμένος, 
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δηλαδή ἕνας νεκρός ἄνθρωπος, δέν μπορεῖ νά ἁμαρτήσει, ἔτσι νά γίνουμε καί 
ἐμεῖς. Στάσου πάνω ἀπό τό φέρετρο ἑνός νεκροῦ ἤ πήγαινε στό κοιμητήριο καί 
στάσου πάνω ἀπό τόν τάφο του καί ἄρχισε νά τόν βρίζεις, νά τόν κακολογεῖς, 
νά τόν ἐπαινεῖς, νά τόν κολακεύεις, νά λές ὅ,τι θέλεις, ἀντιδρᾶ, θυμώνει;  Ἕνας 
νεκρός  διαπράττει πράξεις ἀνήθικες πού μολύνουν τήν ὕπαρξή του; Κλέβει ὁ 
νεκρός; Ὑπερηφανεύεται;  Ἀσφαλῶς καί δέν κάνει τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά. Αὐτό 
τό ἴδιο ὀφείλει νά κάνει καί ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς. Να νεκρώσουμε τά πάθη μας 
καί να  μήν ἁμαρτάνουμε.   Θέλουμε γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ νά σταυρωθοῦμε 
ὡς πρός τήν ἁμαρτία; Ἀν ναί, ἄς το πράξουμε με τη χάρη τοῦ Θεοῦ.  Ἄς εἴμαστε 
βέβαιοι ὅτι  ἡ ἐνέργειά μας αὐτή εἶναι μεγαλειώδης. Εἶναι εὐλογη μένη. Χάρι 
σ᾽αὐτή τή νέκρωση τό ἔδαφος τῆς ψυχῆς μας εἶναι ἕτοιμο νά καλλιερ γηθεῖ καί 
νά ἀποδώσει τόν καρπό τῶν ἀρετῶν, γιά τόν ὁποῖο κάναμε λόγο στό πρῶτο 
μέρος τῆς ὁμι λίας μας.

Γ. «Ἐν πνεύματι πραότητος» (Γαλ. 6,1)

Πρός τό τέλος τοῦ ἀναγνώσματος ὁ ἅγιος Ἀπόστολος μᾶς προτρέπει νά 
μήν εἴμαστε μαται όδοξοι ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, προκαλώντας ὁ ἕνας τόν ἄλλο 
σέ φιλονικίες καί φθονώντας ὁ ἕνας τόν ἄλλο. Διότι ὅλα αὐτά εἶναι καταστά-
σεις ξένες πρός τίς ἐμπνεύσεις τοῦς Ἁγίου Πνεύματος καί δέν πρέ πει νά βρί-
σκουν τόπο στίς ψυχές μας. Καί καταλήγει λέγοντας ὅτι, ἄν συμβεῖ κάποιος νά 
δια πράξει ἀπό ἀδυναμία κάποιο ἁμάρτημα, ἐσεῖς, λέγει, πού εἴσαστε δυνατοί 
πνευματικῶς, κοιτάξετε νά τόν βοηθήσετε. Προσέξετε ὅμως νά τό κάμνετε 
αὐτό «ἐν πνεύματι πραότητος», μέ τρόπο πράο, γλυκύ, ἤρεμο χωρίς νά θυ-
μώσετε, χωρίς νά ἐκ νευρισθεῖτε, χωρίς νά θιγεῖτε. Διότι μπορεῖ νά συμβεῖ καί 
τοῦτο: Ἄν δέν προσέξεις ἐσύ πού πᾶς νά διορθώσεις τόν ἄλλο, μήπως ἀντί νά 
διορθώ σεις ἐκεῖνον, ἁμαρτήσεις ἐσύ ὁ ἴδιος. «Σκοπῶν σεαυτόν, γράφει, μή καί 
σύ πειρασθῇς».

Πιό πρακτικά καί συγκεκριμένα: πρόσεξε πατέρα μήπως θέλοντας νά 
ὑποδείξεις ἕνα λάθος στό παιδί σου, θυμώσεις ἤ ἐκνευρισθεῖς, ὁπότε ἀντί γιά 
καλό κάνεις κακό. Πρόσεξε καί σύ μητέρα, μήπως καί σύ κάνεις τό ἴδιο λάθος, 
διότι ὅπως σημειώνει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «τό καλόν οὐ καλόν, 
ἐάν μή καλῶς γένηται». Τό καλό δέν εἶναι καλό, ἄν δέν γίνει μέ καλό τρόπο. 
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Μή ξεχνᾶμε δέ καί τόν λόγο τοῦ ἄλλου θεοφόρου πατρός «ἀφόρητόν {ἐστιν} 
ἔλεγχος δίχα ἐπαίνου», εἶναι ἀβάσταχτος ὁ ἔλεγχος ἄν δέν συνοδεύεται ἀπό 
κάποιο καλό λόγο. Θέλεις νά ὑποδείξεις κάτι στό παιδί σου, στόν ὑπάλληλό 
σου, στόν μαθητή σου, μή γίνεσαι ἐπιθετικός καί ἀπότομος. Βρές κάποιο καλό 
στοιχεῖο τοῦ χαρακτήρα του, ἐπαίνεσε το καί μετά ὑπόδειξε του τό λάθος του 
ἤ καί ἔλεγξε τον ἀκόμη γι᾽αὐτό. «Ἀνάπαυσον εἶτα νουθέτησον». Ἀνάπαυσε τό 
λογισμό τοῦ παιδιοῦ σου κι ἔπειτα ὑπόδειξέ του αὐτό πού ἔχεις νά τοῦ ὑπο-
δείξεις. Μή τό στήνεις στή γωνία, ὅπως λέμε, καί ἀρχίζεις νά τό βομβαρδίζεις 
ἀσταμάτητα, διότι ἔτσι τό παιχνίδι τό χάνεις καί ἀντί καλοῦ γίνεται κακό στή 
ψυχή τοῦ παιδιοῦ, τοῦ μαθητῆ, τοῦ ὑπαλλήλου, τοῦ συνερ γάτη. 

*****

Ἄς προσέξουμε λοιπόν ὅλοι μας ἀγαπητοί μου. Διότι ὅλοι ὑστεροῦμε στό 
σημεῖο αὐτό. Ἰσχυρός δέν εἶναι ἐκεῖνος πού βάζει τίς φωνές καί φέρεται μέ 
τρόπο βάναυσο, ὅποιος θίγει μέ λόγια σκληρά καί πικρά. Ἀλλά ἐκεῖνος πού 
ἐφαρμόζει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μέ ὑπομονή, μέ πίστη  καί ἀγάπη.   Ὁ νόμος 
τῆς ἀγάπης εἶναι νόμος βασιλικός καί θεϊκός, νόμος τοῦ πράου καί ταπεινοῦ 
τῇ καρδίᾳ Κυρίου Ἰησοῦ, τόν ὁποῖο πρέπει νά ἐκπληρώνουμε ὅλοι μας μέ εἰλι-
κρίνεια καί ἐπιμέλεια.
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ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

a
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΣ

211 χρόνια συμπληρώνονονται ἐφέτος άπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ 
Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Γεννήθηκε τό 1749 στή Νάξο (τό κοσμικό 
ὄνομά του ἦταν Νικόλαος Καλλιβρούτσης) καί ἐκοιμήθη στίς 14 Ἰουλίου 1809 
στό κελλί τῶν Σκουρταίων κοντά στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Σπούδασε 
στήν περίφημη Εὐαγγελική Σχολή τῆς Σμύρνης καί ἔμαθε ἄριστα ὅλες τίς 
μορφές τῆς Ἑλληνικής γλώσσας, ὅπως ἐπίσης τή Θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, τίς Φυσικές Ἐπιστῆμες, τά Λατινικά καί τά Γαλλικά. Εἶχε θαυμαστή 
μνήμη καί σέ πολλά συγγράμματά του, ὅπως τό Συμβουλευτικόν Ἐγχειρίδιον, 
παραθέτει φράσεις ἀπό Ἀρχαίους συγγραφεῖς καί ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, χωρίς νά 
χρησιμοποιεῖ βοηθήματα ἀλλά ἀξιοποιώντας τή μνήμη του. Θεωρεῖται ἐκ τῶν 
κορυφαίων ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων τῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας. 
Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 14 Ἰουλίου.

Πέραν τῶν πολλῶν πνευματικῶν καί ψυχωφελῶν συγγραμμάτων του ὁ 
Ἅγιος Νικόδημος προσέφερε σημαντική ὑπηρεσία στήν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ καί στή διαφύλαξη τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος καί αὐτογνωσίας. Μία 
πτυχή τῆς ἐθνικῆς προσφορᾶς του εἶναι καί ἡ χρήση ὅλων τῶν μορφῶν τῆς 
διαχρονικῆς γλώσσας μας. Ὁ Ἅγιος ἔγραφε καί τά Ἑλληνικά τοῦ Ὁμήρου καί 
τά Ἑλληνικά τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τή δημώδη τῆς ἐποχῆς 
του. Ἀπέδειξε μέ τήν εὐρυμάθειά  του ὅτι ὁ Ἑλληνισμός συνεχίζει τήν ἀδιάκοπη 
πορεία του μέσα στούς αἰῶνες μέ κύρια ἀπόδειξη τήν ἑνιαία Ἑλληνική 
γλῶσσα. Ἡ Ἑλληνική εἶναι ἡ ἴδια γλῶσσα ἐπί αἰῶνες. Ἀλλάζει ἡ γραμματική, 
ἀλλάζουν κάποιες καταλήξεις, ἀλλά οἱ περισσότερες λέξεις καί οἱ ρίζες τῶν 
λέξεων παραμένουν ἴδιες. Ὁ Ἅγιος ἀποτελεῖ χαρακτηριστικό παράδειγμα τοῦ 
γεγονότος ὅτι ἡ καλή γνώση τῆς Ἀρχαίας καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑλληνικῆς 
βοηθεῖ στήν ὀρθή χρήση καί τῆς καθομιλουμένης. 
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Ὁ Νάξιος λόγιος καί μοναχός ἀπέδωσε στό Ὁμηρικό Ἡρωικό  Ἑξάμετρο 
τήν εὐαγγελική περικοπή πού ἀναγιγνώσκεται στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης, 
τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα. Χρησιμοποίησε δηλαδή κατά τρόπο ἐντυπωσιακό 
τόν γλωσσικό τύπο τῶν Ὁμηρικῶν ἐπῶν γιά νά μεταγλωττίσει τήν περικοπή. 
Διερωτῶμαι εἰλικρινῶς: Πῶς κατόρθωναν τά φτωχά Ἑλληνόπουλα ἐπί 
Τουρκοκρατίας, μέ ἕνα τριμμένο ράσο καί ἕνα κερί γιά νά φωτίζονται, χωρίς 
ἀνέσεις καί Ἠλεκτρονικούς Ὑπολογιστές, καί μάθαιναν ἄριστα ὅλες τίς 
γλωσσικές μορφές τῆς ἑλληνικῆς ἀπό τόν Ὅμηρο μέχρι τήν ἐποχή τους, ἐνῶ 
σήμερα πτυχιοῦχοι Πανεπιστημίου δυσκολεύονται νά βάλουν μία δασεῖα ἤ 
μία περισπωμένη;

Τά συγγράμματα τοῦ Ἁγίου εἶχαν Πανελλήνια διάδοση καί ἀπήχηση. Ἡ 
ἐμμονή στήν  Ὀρθοδοξία βοηθοῦσε τόν Χριστιανό νά μήν χάσει τή μοναδική ὁδό 
γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του, ἀλλά ἐπιπροσθέτως βοηθοῦσε τόν Ἑλληνισμό 
νά μήν χάνει τά παιδιά του. Ἐπί Τουρκοκρατίας, ὅποιος χανόταν γιά τήν 
Ὀρθοδοξία χανόταν καί γιά τόν Ἑλληνισμό. Ὅποιος ἐξισλαμιζόταν, εἴτε βιαίως 
εἴτε ἑκουσίως ἔλεγαν ὅτι «τούρκεψε». Ἔχασε, δηλαδή, καί τή θρησκευτική καί 
τήν ἐθνική του ταυτότητα. Οἱ ἐξισλαμισμένοι μετετρέποντο σέ φανατικούς 
γενιτσάρους καί ἀρνητές τῶν πατρώων παραδόσεων καί ἐχρησιμοποιοῦντο ὡς 
οἱ σκληρότεροι διῶκτες τῶν Ὀρθοδόξων. Πολλά δεινά ὑπέστη τό Γένος μας 
ἀπό τό μένος τῶν νεοφωτίστων πού ἐξισλαμίζοντο καί ἤθελαν νά ἀποδείξουν 
τήν ἀφοσίωσή τους στή  νέα θρησκεία καί στήν  Ὀθωμανική ἐξουσία. 

Tό ἔργο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, ὅπως καί τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, τοῦ Ἁγίου 
Μακαρίου Κορίνθου καί ἄλλων κληρικῶν τοῦ 18ου αἰῶνος, ἀφ’ ἑνός μέν 
βοήθησε τήν Ἐκκλησία νά μήν ἀπολέσει καί ἄλλα παιδιά της, ἀφ΄ ἑτέρου δέ 
βοήθησε τόν ὑπόδουλο  Ἑλληνισμό νά περιορίσει τίς ἐθνικές ἀπώλειες, νά μήν 
βλέπει τά παιδιά του νά ἐξισλαμίζονται.

Ἡ κορυφαία ἐθνική προσφορά τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου πιστεύω ὅτι εἶναι 
ἡ συγγραφή τοῦ Νέου Μαρτυρολογίου. Πρόκειται γιά ἕνα βιβλίο, τό ὁποῖο 
περιλαμβάνει τό συναξάρι (βίο και μαρτύριο) 87 ἀγωνιστικῶν μορφῶν 
πού προτίμησαν νά θυσιασθοῦν παρά νά ἀλλαξοπιστήσουν. Αὐτοί εἶναι οἱ 
Νεομάρτυρες, οἱ πρῶτοι ἀντιστασιακοί τῆς δουλείας. Παράλληλα μέ τό 
Κρυφό Σχολειό καί τούς κλεφταρματολούς, οἱ ταπεινοί αὐτοί ἀγωνιστές 
τῆς Πίστεως καί τοῦ Γένους, μέ τήν προσευχή τους καί τήν Ὁμολογία τους 
-«εἶμαι Χριστιανός, δέν τουρκεύω»-ἄνοιξαν τόν δρόμο γιά τή λευτεριά, 
στερέωσαν τήν ἑλληνορθόδοξη συνείδηση, ἔδωσαν μαρτυρία Χριστοῦ καί 
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Ἑλλάδος, τόνωσαν τό φρόνημα τῶν ἀδελφῶν τους, μείωσαν καί περιόρισαν 
τούς ἐξισλαμισμούς. Μέ τό βιβλίο του αὐτό, τό ὁποῖο φέρει ἡμερομηνία 1794, 
τυπωμένο στή στήν Βενετία τό 1799, ὁ Ἅγιος Νικόδημος τολμᾶ, κάτω ἀπό τή 
μύτη τοῦ κατακτητῆ, νά δώσει μήνυμα ἀντιστάσεως, νά καλλιεργήσει ἐλπίδα 
Ἀναστάσεως ψυχικῆς καί ἐθνικῆς, νά προτείνει καί σέ ἄλλους νά μιμηθοῦν τούς 
Νεομάρτυρες. Στό προοίμιό του γράφει τά ἑξῆς λόγια πού θά μποροῦσαν νά τοῦ 
στοιχίσουν βάσανα καί φυλακίσεις, δεδομένου ὅτι τό σύγγραμμα διαδόθηκε 
καί δια-βάσθηκε εὐρέως στόν χῶρο τοῦ τουρκοκρατουμένου Ἑλληνισμοῦ: 
«Κατ’ ἀλήθειαν τοῦτο εἶναι θαῦμα παρόμοιον ὡσάν νά βλέπῃ τινάς (=κάποιος) 
μέσα εἰς τήν καρδίαν τοῦ χειμῶνος ἐαρινά ἄνθη καί τριαντάφυλλα..... Ἐν τῷ 
καιρῷ τῆς αἰχμαλωσίας νά βλέπῃ ἐλευθερίαν»!

Ὁ πλήρης τίτλος τοῦ ἔργου εἶναι: «Νέον Μαρτυρολόγιον, ἤτοι Μαρτύρια 
τῶν νεοφανῶν μαρτύρων τῶν μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
κατά διαφόρους καιρούς καί τόπους μαρτυρησάντων. Συνταχθέντα ἐκ 
διαφόρων συγγραφέων καί μετ᾽ ἐπιμελείας ὅτι πλείστως διορθωθέντα, ἐν οἷς 
καί ἱκαναί ἀκολουθίαι προσετέθησαν». Ἀπό τόν τίτλο διαπιστώνουμε τρία 
στοιχεῖα: Πρῶτον, ὅτι ὁ Ἅγιος Νικόδημος δίνει γιά πρώτη φοράν τόν ὁρισμό 
τοῦ ὅρου «Νεομάρτυρες», λέγοντας ὅτι πρόκειται γιά μάρτυρες τῆς Πίστεως 
πού θανατώθηκαν μετά τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1453, 
ὑπονοώντας ὅτι οἱ δικαστές καί οἱ δήμιοι ἦσαν Ὀθωμανοί Τοῦρκοι. Δεύτερον, 
ὅτι πῆρε κάποιους βίους Νεομαρτύρων καί ἀπό παλαιότερα Μαρτυρολόγια 
(π.χ. τοῦ Ἰωνᾶ τοῦ Καυσοκαλυβίτου). Πάντως προσέθεσε πολλές δικές του 
συγγραφές, μέ χαρακτηριστικό παράδειγμα τόν Βίο καί τό Μαρτύριο τοῦ 
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (+1779). Τρίτον, ὅτι στό τέλος προσθέτει  ὁρισμένες 
Ἀκολουθίες, τίς ὁποῖες συνέταξε ὁ ἴδιος. Πρόκειται γιά τήν Ἀκολουθία τοῦ 
Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου τοῦ ἐν Μυτιλήνῃ ἀθλήσαντος καί γιά 
τήν Ἀκολουθία ὅλων τῶν Νεομαρτύρων. Στήν Ἀκολουθία αὐτή ὁ Ἅγιος τολμᾶ 
καί προσθέτει τήν εὐχή νά ἐκδιώξει ὁ Θεός τούς ἀλλοθρήσκους κατακτητές 
ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη!

Ὁ γνήσιος καί μαχητικός πατριωτισμός τοῦ Ναξίου μοναχοῦ καί  συγγραφέως 
ἐκφράσθηκε μέ τρόπο Ὀρθόδοξο Χριστιανικό καί πνευματικό,  σαφέστατο καί 
λίαν ὠφέλιμο γιά τό Γένος. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἀγωνίσθηκε γιά νά 
διαφυλάξει τήν Πίστη, τή γλώσσα καί τήν ἐλπίδα γιά ἀπελευθέρωση.

Ἐκζητοῦμε τή μεσιτεία Του πρός Κύριον τόν Θεόν γιά τή σωτηρία τῆς 
ψυχῆς μας καί γιά τή διατήρηση τῆς ἐθνικῆς  μας ἐλευθερίας καί ἰδιοπροσωπίας. 



Ο ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
(Οἱ ἰαμβικοὶ τρίμετροι στίχοι)

Στὰ Συναξάρια τῶν Κυπρίων ἢ τῶν ἐν Κύπρῳ 
διαλαμψάντων Ἁγίων

( Ὅπως ἀπόκεινται στὰ Κύπρια Μηναῖα)
a  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ
ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1.  ΤΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ

Τὰ Μηναῖα εἶναι ἐκκλησιαστικὰ λειτουργικὰ βιβλία, τὰ ὁποῖα περιέχουν 
τὶς ἀκολουθίες (Ἑσπερινό, Ὄρθρο καὶ Θεία Λειτουργία) τῶν ἁγίων ποὺ τιμᾶ 
κάθε μέρα ἡ Ἐκκλησία. Στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου ἀνήκουν καὶ τὰ Συναξά-
ρια. Τὰ Συναξάρια (ἡ λέξη προέρχεται ἀπὸ τὸν ὅρο σύναξις = συγκέντρωση 
τῶν πιστῶν σὲ χώρους λατρείας πρὸς τιμὴν κάποιου ἁγίου ἢ κάποιου ἐκκλη- 
σιαστικοῦ γεγονότος) εἶναι διηγήσεις, σύντομες ἢ ἐκτενεῖς, σχετικὲς πρὸς 
τοὺς βίους ἢ τὰ θαύματα τῶν τιμωμένων ἁγίων. Οἱ συγγραφεῖς τους ὀνομά-
ζονται Συναξαριστές. Τὰ Συναξάρια διαβάζονταν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀκο-
λουθίας κάθε ἁγίου, γιὰ νὰ πληροφοροῦνται οἱ πιστοὶ ὅσα ἦταν γνωστὰ γιὰ 
τὸν τιμώμενο ἅγιο, νὰ προβάλλονται οἱ ἅγιοι ὡς ὑποδείγματα καὶ νὰ στηρί-
ζεται ἡ πίστη τους.

Τὸ Συναξάριον διάβαζε ὁ Ψάλτης ἢ ὁ Ἀναγνώστης, μετὰ τὴν ἕκτη ᾨδὴ 
τοῦ Κανόνος. Ὁ  Κανὼν εἶναι τὸ δεύτερο μεγάλο ἐκκλησιαστικὸ ποιητικὸ 
εἶδος, τὸ ὁποῖο ἐξετόπισε τὸ παλαιότερο, τὸν Ὕμνο, ἀπὸ τὶς ἀκολουθίες τῆς 
Ἐκκλησίας. Ὁ μόνος σήμερα ψαλλόμενος Ὕμνος εἶναι ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, ὁ 
ὁποῖος ὅμως παρουσιάζει παρεκκλίσεις ἀπὸ τὴν τυπικὴ μορφὴ τοῦ Ὕμνου.  
Πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Συναξαρίου διαβάζονταν τὸ Προοίμιον τοῦ ὕμνου 
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(ἢ Κοντάκιον) καὶ ὁ πρῶτος Οἶκος τοῦ ἐκπεσόντος  Ὕμνου. Σὲ περίπτωση 
μὴ προϋπάρχοντος Ὕμνου, οἱ ὑμνογράφοι συνέθεταν ἕνα Προοίμιον καὶ ἕνα 
πρῶτον Οἶκον. Μεταξὺ τοῦ πρώτου Οἴκου τοῦ Ὕμνου καὶ τοῦ Συναξαρίου 
παρεμβάλλονται δυὸ ἢ περισσότεροι τρίμετροι ἰαμβικοὶ στίχοι καὶ κάποτε καὶ 
ἕνας δακτυλικὸς ἑξάμετρος στίχος.

Ἀπὸ τὰ τρία στοιχεῖα: τὸ κατάλοιπον τοῦ ὕμνου, τοὺς ἰαμβικοὺς καὶ ἑξά- 
μετρους στίχους καὶ τὸ Συναξάριον, οἱ σημερινοὶ Ψάλτες ἢ Ἀναγνῶστες δια- 
βάζουν μόνο τὰ στοιχεῖα τοῦ Ὕμνου, σπανίως τοὺς στίχους καὶ ποτὲ τὸ 
Συναξάριον.  Ἡ ἀνάγνωση τῶν στίχων ἀμελεῖται εἴτε γιατὶ οἱ ἀναγινώσκοντες 
δὲν κατανοοῦν τὸ διατυπωμένο σὲ ἀρχαιοπρεπῆ συνήθως λόγο περιεχόμενό 
τους εἴτε γιατὶ θεωροῦν ὅτι οὔτε τὸ ἐκκλησίασμα θὰ κατανοήσει τοὺ στίχους 
καὶ ἔτσι κρίνουν τὴν ἀνάγνωσή τους περιττή. 

Παρὰ ταῦτα οἱ ἰαμβικοὶ καὶ ἑξάμετροι στίχοι ποὺ συνοδεύουν τὰ Συνα-
ξάρια ἀποτελοῦν ποιητικὴ συμπύκνωση τοῦ περιεχομένου τους καὶ εἶναι ὡς 
ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὑψηλῆς ποιητικῆς ἀξίας. Καὶ ἀναλόγως τοῦ περιεχομένου 
τοῦ Συναξαρίου εἶναι καὶ αὐτοὶ εἴτε ἀφηγηματικοὶ εἴτε ἐγκωμιαστικοὶ εἴτε 
διατύπωση στοχασμοῦ τοῦ συνθέτη τους μπροστὰ στὸ περιεχόμενο τοῦ 
Συναξαρίου. Δείγματα ἀπὸ τὶς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης  Ἑβδομάδος:

Γυνὴ βαλοῦσα σώματι Χριστοῦ μύρον,    
Τὴν Νικοδήμου προὔλαβε σμυρναλόην.    
 (Ὄρθρος Μεγάλης Τετάρτης)

Κεκλεισμένας ἤνοιξε τῆς Ἐδὲμ πύλας,    
Βαλὼν ὁ λῃστὴς κλεῖδα τὸ μνήσθητί μου.    
 (Ὄρθρος Μεγάλης Παρασκευῆς)

Μάτην φυλάττεις τὸν τάφον, κουστωδία,    
Οὐ γὰρ καθέξει τύμβος αὐτοζωΐαν.     
 (Ὄρθρος Μεγάλου Σαββάτου)

2. ΤΟ ΙΑΜΒΙΚΟΝ ΤΡΙΜΕΤΡΟΝ   Ἤ ΙΑΜΒΕΙΟΝ

Ἡ σύνταξη τοῦ λόγου, μὲ τρόπο ποὺ ὁλόκληρος ἔχει ρυθμό, ὀνομάζεται 
μέτρον καὶ ὁ λόγος ποὺ εἶναι συγκροτημένος μὲ μέτρον λέγεται ποίημα, 
δηλαδὴ δημιούργημα, ἔργο τέχνης, Τὰ μέτρα στὸν ποιητικὸ λόγο ἄρχισαν νὰ 
τὰ μελετοῦν οἱ ἀρχαῖοι  Ἕλληνες ἤδη ἀπὸ τὸν ἕβδομο αἰώνα π.Χ.  
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Σὲ κάθε ρυθμικὴ σύνθεση ἡ σειρὰ τῶν χρόνων ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν 
χωρίζεται σὲ πόδες. Ὁ κάθε ποὺς ἀποτελεῖται ἀπὸ δυὸ μέρη: ἐκεῖνο ποὺ τονί-
ζεται ἰσχυρότερα καὶ λέγεται θέσις καὶ ἐκεῖνο ποὺ τονίζεται ἀσθενέστερα 
καὶ λέγεται ἄρσις - ὅπως στὸν φυσικὸ βηματισμὸ τοῦ ἀνθρώπου. Θέσις στὴν 
ἀρχαιότητα ἦταν ἡ μακρὰ συλλαβὴ ἢ μιὰ ἀπὸ τὶς μακρὲς συλλαβὲς ἑνὸς ποδὸς 
καὶ ἄρσις ἡ βραχεία ἢ οἱ βραχεῖες συλλαβές του.

Στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ποίηση δημιουργήθηκαν πολλὰ εἴδη ποδῶν, περὶ 
τὰ σαράντα, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸν δισύλλαβο πυρρίχιον, μὲ δυὸ βραχεῖες συλ-
λαβές (‿ ‿) καὶ φθάνοντας στὸν πεντασύλλαβο μολοσσοσπόνδειον, μὲ πέντε 
μακρὲς συλλαβές (_ _ _ _ _).  Ἀπὸ τὸ πλῆθος αὐτὸ τῶν ποδῶν οἱ συνηθέστεροι 
ἦταν ὁ δάκτυλος (_ ‿ ‿, μιὰ μακρὰ καὶ δυὸ βραχεῖες συλλαβές), ὁ ἀνάπαιστος 
(‿ ‿ _, δυὸ βραχεῖες καὶ μιὰ μακρὰ συλλαβή), ὁ τροχαῖος ( _ ‿, μιὰ μακρὰ καὶ 
μιὰ βραχεία συλλαβή), ὁ ἴαμβος (‿ _, μιὰ βραχεία καὶ μιὰ μακρὰ συλλαβὴ) καὶ 
ὁ σπονδεῖος (_ _, δυὸ μακρὲς συλλαβές).  Ἀπὸ τὰ πέντε αὐτὰ εἴδη τὰ τέσσερα 
πρῶτα ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν καὶ στὴ νεοελληνικὴ ποίηση, μὲ βάση 
ὅμως ὄχι τὴν προσωδιακὴ ἀνάγνωση (μακρὲς καὶ βραχεῖες συλλαβές), ἀλλὰ 
τὴν τονική (τονιζόμενες καὶ ἄτονες συλλαβές).

Τὸ ἰαμβικὸν τρίμετρον ἢ ἰαμβεῖον χρησιμοποιήθηκε ἤδη ἀπὸ τοὺς παλαιό- 
τερους ποιητές: Ἀρχίλοχο, Σιμωνίδη Ἀμοργῖνο, Σόλωνα, Ξενοφάνη, Ἱππώ-
νακτα, ἐν ἐκτάσει δὲ ἀπὸ τοὺς τραγικοὺς ποιητές (στὰ διαλογικὰ μέρη τῶν 
τραγωδιῶν), ἀργότερα σὲ ἐπιγράμματα τῶν ρωμαϊκῶν χρόνων καὶ στὸ Βυ-
ζάντιο σὲ ἐπικὰ διδακτικὰ ποιήματα καὶ στὰ ἐκκλησιαστικὰ κείμενα. Τὸ 
ἰαμβικὸν τρίμετρον, μολονότι ὑστερεῖ τοῦ δακτυλικοῦ ἑξαμέτρου στὴ σο-
βαρότητα καὶ στὴ μεγαλοπρέπεια, προτιμήθηκε ἀπὸ τοὺς τραγικοὺς ποιη- 
τές, ἐπειδὴ εἶναι δραστικότερο, δυναμικότερο καὶ ὡς ἐκ τούτου καταλληλό-
τερο γιὰ τὶς τραγικὲς συγκρούσεις καὶ τὴ διατύπωση σπουδαίων σκέψεων.

Τὸ ἰαμβικὸν τρίμετρον εἶναι στὴν πραγματικότητα ἑξάμετρον, ἀπο-
τελεῖται δηλαδὴ ἀπὸ ἕξι ἰάμβους (‿ _), ἐκφέρεται ὅμως κατὰ διποδίες 
- ζευγάρια ποδῶν - ἀποτελεῖται ἑπομένως ἀπὸ τρεῖς διποδίες, γι᾿ αὐτὸ καὶ 
ὀνομάζεται τρίμετρον :  ‿ _ ‿ _ ⁄ ‿ _ ‿ _ ⁄ ‿ _ ‿ _ καὶ ἔχει συνήθως δώδεκα 
συλλαβές.  Μερικὲς φορὲς ἡ μακρὰ συλλαβὴ κάποιου ποδὸς ἀναλύεται σὲ δυὸ 
βραχεῖες καὶ ἔτσι ὁ ἀριθμὸς τῶν συλλαβῶν τοῦ στίχου εἶναι μεγαλύτερος τῶν 
δώδεκα. Αὐτὸ ὅμως δὲν συμβαίνει στοὺς ἰαμβικοὺς στίχους τῶν Συναξαρίων, 
ποὺ οἱ συλλαβὲς εἶναι πάντα δώδεκα, λόγῳ τῆς τονικῆς ἀπαγγελίας τους.
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Ὅπως καὶ στοὺς ἀρχαίους ἰαμβικοὺς τρίμετρους στίχους οἱ τομὲς (πενθη-
μιμερὴς ἢ ἑφθημιμερής) τηροῦνται μὲ αὐστηρότητα, ὅπως στοὺς στίχους ἀπὸ 
τὸν Κανόνα τῶν Χριστουγέννων:

Ἔσωσε λαὸν ⁄ θαυματουργῶν δεσπότης, 
ὑγρὸν θαλάσσης κῦμα ⁄ χερσώσας πάλαι. 
Ἑκὼν δὲ τεχθεὶς ⁄ ἐκ κόρης τρίβον βατὴν    
πόλου τίθησιν ἡμῖν ⁄ ὅν κατ᾿ οὐσίαν    
ἶσόν τε Πατρὶ ⁄ καὶ βροτοῖς δοξάζομεν.

Οἱ συγγραφεῖς τῶν ἰαμβικῶν τρίμετρων στίχων στὰ βυζαντινὰ ἐκ-
κλησιαστικὰ βιβλία εἶναι ἄλλοτε οἱ συνθέτες τῶν ἀκολουθιῶν καὶ ἄλλοτε 
ἄλλα πρόσωπα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα οἱ ὑμνογράφοι παραλάμβαναν τοὺς στίχους καὶ 
τοὺς ἐνσωμάτωναν στὴν ἀκολουθία.

3.  ΤΑ ΚΥΠΡΙΑ ΜΗΝΑΙΑ

Στὰ Μηναῖα, ὅπως περιγράφηκαν στὴν ἀρχή, περιλαμβάνονται οἱ ἀκο- 
λουθίες τῶν ἁγίων, οἱ ὁποῖοι εἶναι καθιερωμένοι σὲ ὅλο τὸν χῶρο τῆς Ὀρθο- 
δοξίας. Οἱ ἀκολουθίες αὐτὲς συντέθηκαν κατὰ καιροὺς ἀπὸ πολλοὺς ὑμνο-
γράφους, μὲ ποιητικὲς ἱκανότητες ἄλλοτε χαμηλὲς καὶ ἄλλοτε ὑψηλότερες.

Ὑπάρχουν ὅμως σὲ κάθε περιοχὴ τοῦ Ὀρθόδοξου κόσμου καὶ οἱ τοπικοὶ 
ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄγνωστοι στὸ σύνολο τῆς Ὀρθοδοξίας ἢ δὲν τιμῶνται 
παντοῦ σὲ συγκεκριμένες ἡμερομηνίες μὲ ἰδιαίτερες ἀκολουθίες. Οἱ ἅγιοι 
αὐτοὶ τιμῶνται σὲ περιορισμένο γεωγραφικὸ χῶρο ὡς τοπικοὶ ἅγιοι. Οἱ 
ἀκολουθίες τους, συντεθεῖσες κατὰ καιρούς, σὲ ἀπροσδιόριστο συχνὰ χρόνο, 
βρίσκονταν σὲ διάφορους ναούς, ὑπὸ χειρόγραφη, δακτυλόγραφη ἢ ἔντυπη 
μορφή, μὲ τὴ φροντίδα ἱερέων, λογίων ἢ ἄλλων εὐσεβῶν πιστῶν.

Στὴν Κύπρο, τὴν ἁγίαν νῆσον, στὴν ὁποία ἀναδείχθηκαν, ἀπὸ τὰ πρῶ- 
τα χρόνια τοῦ Χριστιανισμοῦ, πλεῖστοι ἅγιοι, συντέθηκαν γιὰ τοὺς περισσό- 
τερους ἀπ᾿ αὐτούς, ὡς τοπικοὺς ἁγίους, σχετικὲς ἀκολουθίες. Τὶς ἀκολου-
θίες αὐτὲς ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου συγκέντρωσε προσφάτως στὰ 
τιτλοφορηθέντα Κύπρια Μηναῖα, στὰ ὁποῖα περιέλαβε καὶ ἀκολουθίες γιὰ 
ἁγίους, γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν προϋπῆρχαν ἀκολουθίες, ἀναθέτοντας τὴ 
σύνθεσή τους σὲ σύγχρονους συγγραφεῖς ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Ἡ  ὅλη προ-
σπάθεια γιὰ τὴ συγκρότηση καὶ ἔκδοση τῶν Κυπρίων Μηναίων ἄρχισε τὸ ἔτος 
1994 καὶ ὁλοκληρώθηκε τὸ 2010.
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Τὰ Κύπρια Μηναῖα ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἕνδεκα τόμους: Σεπτέμβριος 
(1994), Ὀκτώβριος (1995), Νοέμβριος (1996), Δεκέμβριος (1997), Ἰανουάριος 
- Φεβρουάριος (1998), Μάρτιος - Ἀπρίλιος (1999), Μάϊος (2000), Ἰούνιος 
(2002), Ἰούλιος (2005), Αὔγουστος (2008), Ἐπίμετρον (2010), τόμος 
συμπληρωματικός, στὸν ὁποῖο περιλήφθηκαν ὅσες ἀκολουθίες παραλείφθη-
καν στοὺς προηγουμενους τόμους.

Στὴν ἀρχὴ τοῦ πρώτου τόμου σημειώνεται ὅτι ἡ ἔκδοση τῶν Κυπρί-
ων Μηναίων πραγματοποιήθηκε σπουδῇ καὶ προνοίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Α΄, 
ἐπιμελείᾳ δὲ τοῦ θεολόγου κ. Θεοχάρους Σχίζα, διορθώσεσι τοῦ φιλολόγου 
κ. Ἀνδρέου Π. Βαρνάβα καὶ δαπάναις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου.  Κατὰ 
τὴ διαδρομὴ τῆς ἔκδοσης συνέβαλαν καὶ οἱ ἀκόλουθοι: Θεολόγος δρ. Γεώργιος 
Κ. Χριστοδούλου (διερεύνηση καὶ ἀποκατάσταση τῶν χειρόγραφων καὶ 
ἔντυπων πηγῶν τῶν ἀκολουθιῶν), θεολόγος δρ. Παρασκευὰς Σ. Ἀγάθωνος 
(δομὴ ἀκολουθιῶν καὶ τυπικὲς διατάξεις), θεολόγος Ἰωάννης Τανής (βοηθὸς 
τοῦ ἐπιμελητῆ), Παρασκευὰς Κυριάκου (μουσικὴ ἐπμέλεια) καὶ φιλόλογοι 
Βαρνάβας Λοϊζίδης καὶ Γεώργιος Χατζηκωστῆς (διορθώσεις). Οἱ δυὸ τελευ-
ταῖοι τόμοι (Αὔγουστος καὶ Ἐπίμετρον) ἐκδόθηκαν σπουδῇ καὶ προνοίᾳ τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυ-
σοστόμου Β΄.

Στὸν Πρόλογο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄ στὸ Μηναῖον Σε-
πτεμβρίου, μὲ ἡμερομηνία 17 Ἰανουαρίου 1994, σημειώνεται ὅτι: Πολλοὶ τῶν 
Κυπρίων Ἁγίων ἔχουν ἀναγνωρισθῆ καὶ τιμῶνται πανορθοδόξως, ὡς ὁ Ἀπό-
στολος Βαρνάβας, ὁ Ἅγιος Επιφάνιος, ὁ Ἅγιος Σπυρίδων καὶ ἄλλοι. Πολλοὶ 
ἄλλοι εἶναι γνωστοὶ καὶ τιμῶνται μόνον ἐν Κύπρῳ, ὡς ὁ Ἅγιος Νεόφυτος, ὁ Ἅγιος 
Ἐπίκτητος, ὁ Ἅγιος Θύρσος, ὁ Ἅγιος Κενδέας, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Λαμπαδιστὴς 
καὶ ἄλλοι.

Ἐπειδὴ διὰ τοὺς μὴ τιμωμένους πανορθοδόξως τοπικοὺς Ἁγίους δὲν ὑπάρ-
χουν Ἀκολουθίαι εἰς τὰ ἐν χρήσει Μηναῖα..., ἔχουν συντεθῆ κατὰ καιροὺς καὶ 
συμπληρωθῆ Ἀκολουθίαι, αἵτινες χρησιμοποιοῦνται καὶ σήμερον ἀκόμη κατὰ 
τὴν μνήμην τῶν Ἁγίων αὐτῶν εἰδικῶς εἰς τὰς ἱερὰς μονὰς καὶ τοὺς ἱεροὺς ναούς, 
ὅπου τιμῶνται καὶ ἑορτάζονται οἱ Ἅγιοι. Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον αἱ Ἀκολουθίαι 
αὗται δὲν εἶναι πρωτότυποι. Ἔχουν συνήθως ὡς πρότυπα περιεχομένας εἰς τὰ 
Μηναῖα Ἀκολουθίας, τὰς ὁποίας προσαρμόζουν ἀναλόγως.

Στὴ συνέχεια τοῦ Προλόγου ἀναφέρεται ὅτι γιὰ τὴ διάσωση τῶν Ἀκο-
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λουθιῶν αὐτῶν καὶ χάριν τῆς Ἱστορίας, κρίθηκε ὠφέλιμο ναὶ ἀναγκαῖον νὰ 
συλλεγοῦν καὶ νὰ ἐκδοθοῦν οἱ ὑπάρχουσες σὲ φυλλάδες εἴτε τυπωμένες εἴτε 
χειρόγραφες Ἀκολουθίες.

Στὸ Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα τοῦ ἐπιμελητῆ τῆς ἔκδοσης θεολόγου Θε-
οχάρη Σχίζα ἀναφέρεται ὅτι στὶς περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες δὲν διασώθηκε 
Ἀκολουθία γιὰ κάποιον Κύπριον Ἅγιο, συντέθηκαν ἀκολουθίες ἀπὸ νεώτερους 
ὑμνογράφους.

Τὰ Κύπρια Μηναῖα ἐκδόθηκαν στὸ τυπογραφεῖο Μέλισσα, στὴν Ἀσπρο-
βάλτα Μακεδονίας.

4. Ο ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ  
    Ἢ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΠΡῼ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Στὰ ἐν λόγῳ Κύπρια Μηναῖα περιλαμβάνονται 150 ἀκολουθίες πρὸς τι- 
μὴν 202 ἁγίων.  Ἐξ αὐτῶν 95 ἀκολουθίες ἀναφέρονται σὲ 124 Κυπρίους ἢ 
ἐν Κύπρῳ διαλάμψαντες ἁγίους ἢ σὲ ἁγίους τῶν ὁποίων τὰ ἱερὰ λείψανα 
βρίσκονται στὴν Κύπρο, ἐνῶ 55 ἀκολουθίες ἀναφέρονται σὲ ἁγίους, οἱ ὁποῖοι 
τιμῶνται πανορθοδόξως.  Ἡ παρούσα ἐργασία ἔχει ὡς ἀντικείμενο τὶς ὡς ἄνω 
95 ἀκολουθίες. Στὰ Συναξάριά τους παρατίθενται 127 ζεύγη ἰαμβικῶν τρίμε-
τρων στίχων - σύνολο 254 στίχοι - καὶ 60 δακτυλικοὶ ἑξάμετροι στίχοι.  Ὑπάρ-
χουν ἀκόμη 53 ζεύγη ἰαμβικῶν τρίμετρων στίχων, οἱ ὁποῖοι εἶναι τοποθετημέ-
νοι στὸ τέλος τῶν ἀκολουθιῶν, τυπωμένοι μὲ μικρὰ στοιχεῖα.  

Στοὺς τελευταίους αὐτοὺς στίχους, συντεθειμένους ἀπὸ ὑμνογράφους 
τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀναφορὰ στοὺς τιμώμενους ἁγίους, 
περιέχεται καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἑκάστοτε ὑμνογράφου καὶ ἐνίοτε τὸ ὄνομα τοῦ 
ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος ἀνέθεσε στὸν ὑμνογράφο τὴ σύνθεση τῆς συγκεκριμένης 
ἀκολουθίας ἢ τὴν ἐνέκρινε νὰ περιληφθεῖ στὰ Κύπρια Μηναῖα.

Ἡ ποιητικὴ τέχνη τῶν συντακτῶν τῶν ἰαμβικῶν καὶ δακτυλικῶν στίχων 
ἔχει ἐγκατασπείρει σ᾿αὐτοὺς πλῆθος σχημάτων λόγου καὶ ἄλλων καλολογικῶν 
στοιχείων, τὰ ὁποῖα τοὺς προσδίδουν εὐλυγισία, ὑποβλητικότητα, παραστα- 
τικότητα, εἰκόνες ποιητικοῦ κάλλους, ἀποδεικνύοντας ἐξαιρετικὴ εὑρημα-
τικότητα. Παραδείγματα:
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Παρηχήσεις: 

Θεῷ προσηνέχθησαν ὡς ὀσμὴ μύρου,    
Θῦμα τέλειον Θεῷ θῦται θυσία.

Ἄριστος ἐδείχθης ἀριστεύς, Ἀρίστων,    
Ἀρσινόης ἐπόπτα, κατὰ δαιμόνων.

Ὁμόηχα -  ὁμοιοτέλευτα: 

Δι᾿ ἀρετῆς, ἐγκρατείας καὶ καμάτων,    
Τὴν Πάφον πᾶσαν ἔπλησας τῶν θαυμάτων.

Ἔστηκε Τριφύλλιος ἡλίου πέλας,     
Ὁρῶν τὸ τριπρόσωπον Ὑψίστου σέλας.

Τὸν θεῖον μόσχον Θεράπων ἀρχιθύτης θύων,   
Ξίφει δι᾿ αὐτὸν θύεται, οἷά περ μόσχος.

Ἀντιθέσεις:

Τὸν Αὐξίβιον οὐ παρόψεται λόγος,    
Φανέντα ληξίβιον ἐξ ἐναντίου.

Ἐν δάκρυσι πρὶν καὶ πόνοις σπείρας κάτω,   
Ἱλαρίων, θέριζε νῦν χαίρων ἄνω.

Ἰωάννης πένησι δοὺς καὶ σκορπίσας,    
Ὤ, ποῖα Χριστῷ νῦν παρεστὼς λαμβάνει!

Ἀσκήσεως φάει Φωτεινὴ ἀόκνῳ,     
Σκοτεινῷ ἐν ἄντρῳ ἐφώτισας Κύπρον.

Λέξεις μὲ ἐτυμολογικὴ συγγένεια:

Τὸν Αὐξέντιον ἐπαίνοις τοῖς μεγίστοις    
Ἐπαινῶ αὐξήσαντα τάλαντον θεῖον.

Δῶρον Θεός σε, καὶ πολύ τε καὶ νέον,    
Δέδωκεν ἡμῖν, Πολύδωρε, τρισμάκαρ.

Θείαν κτησάμενος Ἐπίκτητος χάριν,    
Πιστοὺς πρὸς οὐράνιον προτρέπει κτῆσιν.
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Εὐφημούμενος ὑπ᾿ Ἀγγέλων εἰσῆλθεν    
Εὐφημιανὸς εἰς δόμους θείας δόξης.

Συνετῶς, Συνέσιε, βεβιωμένος,     
Σοφῶς ἐμφαίνεις τῶν ἀρετῶν πλοῦτον.

Ὀσφὺν νοητὴν ἀρεταῖς ἐζωσμένος,    
Εὔζωνος, Θεόδωρε, πρὸς πόλον τρέχεις. 

Εἰκόνες ποιητικῆς ἔντασης ἢ κάλλους:

Περιηυγασμένος, Φώτιε, ἀΰλῳ      
Φωτί, ἀπῆλθες πρὸς Χριστὸν φῶς τοῦ κόσμου. 

Ἀνώγεων ἔστρωσας τὴν σὴν καρδίαν    
Θεῷ μολοῦντι εὐτρεπῶς αὐλισθῆναι. 

Κόνων, Ἀκάμαντος ἀνίκμου ἱδρώτων    
Ροαῖς ἐπίανας ἀσκήσεως γαῖαν.                     
       (ἄνικμος = στεγνός, ἐπίανας = κατέστησες εὔφορη)

Κινοῦσί σου, Νεόφυτε, πιστοὶ τὴν κόνιν,   
Δηλοῦντες ὡς ζῇς ἐξαμείβων τόπους.    
       (ἐξαμείβω = ἀλλάσσω)

Σπένδεις Θεῷ, Θεράπον, τῷ πόθῳ    
Θερμοὺς σταλαγμοὺς αἱμάτων ἐξ αὐχένος.

Στοὺς δακτυλικοὺς ἑξάμετρους στίχους ποὺ συνοδεύουν τοὺς ἰαμβικοὺς 
τρίμετρους δὲν θὰ γίνει περαιτέρω σχολιασμός, ἀφοῦ αὐτοὶ εἶναι πρὸ πάντων 
πληροφοριακοί, περιέχοντας τὸ ὄνομα τοῦ τιμώμενου ἁγίου καὶ τὴν ἡμερο-
μηνία τοῦ ὁσιακοῦ ἢ μαρτυρικοῦ θανάτου του ἢ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων 
του. Δείγματα:

Εἵλετο πότμος Ἡρακλείδην ἑβδομάτῃ δεκάτῃ.

Ἕκτῃ Κενδέας γῆν πολυβότειραν γηθόσυνος λίπε.

Ἔκθανεν Ἰωνᾶς Ὀκτωβρίου δέκα πρὸς μίαν.

Ὁσίως βιώσας θάνε Θεράπων τριακοστῇ.
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Εἰκάδι τετάρτῃ Φίλων σοφὸς βίον ἔλιπε τόνδε.
Δεκάτῃ τετάρτῃ ὀστέα Γεωργίου κόμισαν.
Ὄλβιον ἐν Κύπρῳ Φιλίπποιο σῶμα κομίσθη.

5. ΟΙ ΙΑΜΒΙΚΟΙ ΤΡΙΜΕΤΡΟΙ ΣΤΙΧΟΙ1

(2 Σεπτεμβρίου - Ἁγίου Μάμαντος, μάρτυρος, 275 μ.Χ. Ἐτελειώθη μὲ τρίαινα. Τὰ 
λείψανά του ἔφθασαν στὴν Κύπρο ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία μὲ τρόπο ὑπερφυσικό).

Ἀκμαῖος ὢν Τριάδος ἐς πίστιν Μάμας, 
Ἀκμαῖς τριαίνης καρτερεῖ τετρωμένος.

(3 Σεπτεμβρίου -  Ἁγίου Πολυδώρου, νεομάρτυρος.  Ἐκ Λευκωσίας, ἐμαρτύρησε 
στὴν  Ἔφεσο τὸ 1794).

Δῶρον Θεός σε, καὶ πολύ τε καὶ νέον,    
Δέδωκεν ἡμῖν, Πολύδωρε, τρισμάκαρ.

(7 Σεπτεμβρίου - Ἁγίου Σώζοντος, μάρτυρος.  Νεαρὸς ποιμὴν στὰ πέριξ τῆς Ἁγίας 
Μονῆς, Πάφου, ἐμαρτύρησε διὰ πυρὸς μὲ μιὰ ὁμάδα παιδιῶν, σὲ κάποια ἀραβικὴ ἐπι-
δρομή).

Βόσκων τοὺς ἄρνας ἐν Ἀσπρογιᾷ, Σῷζον, 
Ἔσωσας πίστιν ἀθλήσει σου τιμίᾳ.

Σὺν ἀνωνύμοις Παιδομάρτυσι, Σῷζον,    
Ἀράβων ᾔσχυνας ὀφρὺν σῇ ἐνστάσει.

(10 Σεπτεμβρίου - Ἁγίου Ἡσαΐου, ὁσίου καὶ θεοφόρου, κτίτορος τῆς Μονῆς Πα-
ναγίας τοῦ Κύκκου, ἐπὶ Ἀλεξίου Α΄ Κομνηνοῦ, ΙΑ΄ αἰ.).

Κύκκου Σεμνείου, Ἡσαΐα, δομῆτορ,    
Ἐν δόμοις ἄνω, σὺν τῇ Πανάγνῳ, χαίρεις. 

(17 Σεπτεμβρίου - Ἁγίων Ἡρακλειδίου καὶ Μύρωνος, ἱερομαρτύρων, ἐπισκόπων  
Ταμασοῦ,  Α΄ αἰ.). 

Πυρᾷ τεθέντες Ἡρακλείδης καὶ Μύρων    
Ἄμφω θυσία τῇ πυράγρα τοῦ Λόγου.  

1 Μὲ μαῦρα στοιχεῖα ἐπισημαίνονται τὰ σχήματα λόγου καὶ ἄλλα καλολογικὰ στοιχεῖα.
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Θεῷ προσηνέχθησαν ὡς ὀσμὴ μύρου,    
Θῦμα τέλειον Θεῷ, θῦται θυσία.

(17 Σεπτεμβρίου - Ἁγίου Αὐξιβίου, ἐπισκόπου Σόλων).

Τὸν Αὐξίβιον οὐ παρόψεται λόγος,    
Φανέντα ληξίβιον ἐξ ἐναντίου.

(17 Σεπτεμβρίου - Ἁγίου Ἀναστασίου, ὁσίου καὶ θεοφόρου, ἐκ τῶν 300 Ἀλαμάνων, 
μονάσαντος ἐν Περιστερωνοπηγῇ, ἐπὶ Ἀλεξίου Α΄ καὶ Ἰωάννου Β΄ Κομνηνῶν, ΙΒ΄ αἰ.).

Ἀναστάσιος Χριστὸν ἐν γῇ δοξάσας,    
Πρὸς αὐτὸν ἐλθών, ἀντεδοξάσθη πλέον.

(28 Σεπτεμβρίου - Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, ἀνακομιδὴ λειψάνων, 1750).

Κινοῦσί σου, Νεόφυτε, πιστοὶ τὴν κόνιν,    
Δηλοῦντες ὡς ζῇς ἐξαμείβων καὶ τόπους.   
 (ἐξαμείβω = ἀλλάσσω)

(28 Σεπτεμβρίου - Ἁγίων Αὐξεντίου, ὁσίου καὶ θεοφόρου, καὶ Χαρίτωνος, ὁσίου 
καὶ ὁμολογητοῦ. Ἐκ τῶν 300 Ἀλαμάνων.  Γιὰ τὸν ἅγιο Χαρίτωνα δὲν ὑπάρχει Συ-
ναξάριον καὶ στίχοι).

Τὸν Αὐξέντιον ἐπαίνοις τοῖς μεγίστοις    
Ἐπαινῶ, αὐξήσαντα τάλαντον θεῖον.

(1 Ὀκτωβρίου - Πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ διαλαμψάντων Ἁγίων).

Ἡ Κύπρος ἑόρταζε εὐφραινομένη,    
Ἐν σοὶ γὰρ ἔλαμψεν πληθὺς ἁγίων.

(4 Ὀκτωβρίου - Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Ταμασέως, Α΄ αἰ.).

Ὀσφὺν νοητὴν ἀρεταῖς ἐζωσμένος,    
Εὔζωνος, Θεόδωρε, πρὸς πόλον τρέχεις.    
 (πόλος = ὁ οὐρανός)

(4 Ὀκτωβρίου - Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ, ὁσίου καὶ θεοφόρου).

Ὁ Ἰωάννης ἀρετῶν πλείσταις χρόαις,    
Ἐν οὐρανοῖς ἔλαμψεν ὡς ἶρις νέα.     
 (χρόα = χρῶμα, ἶρις = τὸ οὐράνιον τόξον)
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(5 Ὀκτωβρίου - Ἁγίου Ἑρμογένους, ἱερομάρτυρος·  ἡ θήκη μὲ τὰ λείψανά του, κύματι 
φερομένη, ἔφθασε στὴν Κύπρο - Κούριον).

Δοὺς Ἑρμογένης χοῦν  χοῒ θνητῶν νόμῳ,    
Θεὸς Θεῷ πρόσεισι, τῷ φύσει θέσει.

(6 Ὀκτωβρίου - Ἁγίου Κενδέου, ὁσίου καὶ θεοφόρου, ἐκ τῶν 300 Ἀλαμάνων, σκη-
νώσαντος ἐν τῇ περιοίκῳ Πάφου).

Γῆν τὴν πάτριον Κενδέας καταλείψας,     
Πατρίδα οὐράνιον εὗρεν ἀξίως.

(11 Ὀκτωβρίου - Ἁγίου Ἰωνᾶ, ὁσίου, ἐκ τῶν 300 Ἀλαμάνων, σκηνώσαντος στὸ χωριὸ 
Πέργαμος).

Εἰ καὶ μετέστης, Ἰωνᾶ, πρὸς τὸν πόλον,    
Ἔβης, θαυμάσιε, ἐς βιοτὴν ἀγήρω. 

(12 Ὀκτωβρίου - Ἁγίου Ἐπικτήτου, ὁσίου καὶ θεοφόρου, ἐκ τῶν 300 Ἀλαμάνων).

Θείαν κτησάμενος Ἐπίκτητος χάριν,    
Πιστοὺς πρὸς οὐράνιον προτρέπει κτῆσιν. 

(12 Ὀκτωβρίου - Ἁγίου Θεοσεβίου, τοῦ Ἀρσινοΐτου, ὁσίου, ἐκ Μελάνδρας Πάφου).

Σέβας ὑπάρχεις ὁσίων Ἀρσινόης,     
Θεοσέβιε, σὺν θείᾳ σου συμβίᾳ.

(14 Ὀκτωβρίου - Ἁγίου Θεράποντος, ἱερομάρτυρος, ἐκ τῶν 300 Ἀλαμάνων).

Σπένδεις Θεῷ, Θεράπον, θερμῷ τῷ πόθῳ,   
Θερμοὺς σταλαγμοὺς αἱμάτων ἐξ αὐχένος.

(17 Ὀκτωβρίου - Ἁγίου καὶ δικαίου Λαζάρου·  μετακομιδὴ λειψάνων ἀπὸ τὴν Κύπρο 
στὴν Κωνσταντινούπολη, ἐντολῇ Λέοντος Στ΄ τοῦ Σοφοῦ, 890 μ.Χ.).

Αἴρουσα Χριστοῦ τῷ φίλῳ Πόλις πύλας,   
Λάζαρε δεῦρο, χριστομιμήτως λέγει.

Κρύπτουσα νεκρὸν Λάζαρον Ρώμη νέα,    
Ἄλλη παρ᾿ ἡμῖν δείκνυται Βηθανία.
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(19 Ὀκτωβρίου - Ἁγίου Μνάσωνος, ἐπισκόπου Ταμασοῦ, Α΄ αἰ.).

Εἴσελθε, κέρδος ἐκ ταλάντων προσφέρων,   
Εἰς τὴν χαράν, Μνάσων, τοῦ σοῦ Κυρίου.

(21 Ὀκτωβρίου - Ἁγίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος, ὁσίων καὶ θεοφόρων, ἐπὶ Θεο-
δοσίου τοῦ Μικροῦ, Ε΄ αἰ.·  οἱ σοροί τους ἔφθασαν θαυμαστῶς στὴ βόρεια ἀκτὴ τῆς 
Κύπρου).

Κόσμον φυγόντες Βαρνάβας τ᾿ Ἱλαρίων,    
Ἀσκήσει γεγόνασιν Ἐδὲμ πολῖται.

(21 Ὀκτωβρίου - Ἁγίου Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου, ὁσίου καὶ θεοφόρου, ἐκ Παλαι-
στίνης, ἀσκήσαντος ἐν σπηλαίῳ ἐν τῇ περιοικίδι Πάφου).

Ἐν δάκρυσι πρὶν καὶ πόνοις σπείρας κάτω,   
Ἱλαρίων, θέριζε νῦν χαίρων ἄνω.

Περιοικίδος καὶ Ἐπισκοπῆς Πάφου,    
Χαῖρε οἰκῆτορ, θαυμαστὲ  Ἱλαρίων.

(22 Ὀκτωβρίου - Ἁγίου Εὐλαλίου, ἐπισκόπου Λαμπούσης).

Ψήφῳ Θεοῦ πρὸς θεῖον ἤρθης χῶρον,    
Ὦ Εὐλάλιε, ἐκλιπὼν τήνδε τὴν χθόνα.

(28 Ὀκτωβρίου - Ἁγίου Διομήδους, ὁσίου καὶ θεοφόρου, ἐκ Λευκωσίας, ἀδελφοῦ 
ἁγίου Τριφυλλίου καὶ μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, Δ΄ αἰ.).

Οὐκ εἶχεν, οἶμαι, σάρκα Διομήδης, ὅλως,   
Κἂν εἶχε, πήξας, οὐκ ἐᾷ βρῶσιν τάφῳ.

(30 Ὀκτωβρίου - Ἁγίου Θεράποντος, ὁσίου καὶ θεοφόρου, τοῦ ἐν Λυθροδόντᾳ).

Τῆς γῆς πατήσας τὰς τρυφὰς ὁ Θεράπων,   
Κατατρυφᾷ νῦν οὐρανοῦ τῶν χαρίτων.

(6 Νοεμβρίου - Ἁγίου Δημητριανοῦ, ἐπισκόπου Κυθρέας, ἐπὶ βασιλείας Θεοφίλου, 
Θ΄αἰ.).

Οὐ βουλόμενος χωρισθῆναι προβάτων,    
Δημητριανέ, ἧκες εἰς Βαβυλῶνα.
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(12 Νοεμβρίου - Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, ἐπὶ 
βασιλείας Ἡρακλείου, Ζ΄ αἰ.).

Ἰωάννης πένησι δοὺς καὶ σκορπίσας,    
Ὢ ποῖα Χριστῷ νῦν παρεστὼς λαμβάνει!

(14 Νοεμβρίου - Φιλίππου Ἀποστόλου, οὗτινος τὸ λείψανον καὶ ἡ κάρα εἰς τὸ χω-
ρίον Ἄρσος).

Τὴν πανσέβαστον σὴν κάραν ἔχει Κύπρος,   
Φίλιππε, θεῖον θησαύρισμα, Παμμάκαρ.

(14 Νοεμβρίου - Ἁγίου Εὐφημιανοῦ, ὁσίου καὶ θεοφόρου, ἐκ τῶν 300 Ἀλαμάνων, 
ἀσκήσαντος ἐν σπηλαίῳ ἐν τοῖς περιχώροις Λύσης καὶ Τρούλλων).

Εὐφημούμενος ὑπ᾿ ἀγγέλων εἰσῆλθεν    
Εὐφημιανὸς εἰς δόμους θείας δόξης.

(17 Νοεμβρίου - Ἁγίου Γενναδίου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, κοιμηθέ-
ντος ἐν Κύπρῳ, Ε΄ αἰ.).

Ὁ Γεννάδιος εὗρε τὴν Ἐδὲμ στέφος,    
Φανεὶς νοητὴν πρὸς παλαίστραν γεννάδας.   
 (γεννάδας = εὐγενὴς στὴν ψυχὴ ἢ στὴν καταγωγή)

(20 Νοεμβρίου - Ἁγίου Σῳζομένου, ὁσίου καὶ θεοφόρου, ἐκ τῶν 300 Ἀλαμάνων, 
ἀσκήσαντος στὴν Καρπασία).

Σῷζον, σῷσόν με ἐκ τῶν τοῦ βίου σκανδάλων,   
Ἵνα σῳζόμενος ὑμνῶ σε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

(22 Νοεμβρίου, Ἁγίου Σῳζομένου, ὁσίου καὶ θεοφόρου, ἐκ τῶν 300 Ἀλαμάνων, 
ἀσκήσαντος εἰς πρόσοψιν ὑψηλοῦ καὶ ἀποκρήμνου βράχου παρὰ τὸ χωρίον Ποταμία 
της Λευκωσίας).

Πολλὰς ἀμοιβάς, Σωζόμενε τρισμάκαρ,    
Βίου μεταστάς, ὡς βιοὺς εὖ, προσδόκα.

(29 Νοεμβρίου - Ἁγίου Φιλουμένου, νέου ἱερομάρτυρος παρὰ τὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακὼβ 
ἀθλήσαντος, ἐν ἔτει 1979, ἐξ Ὀρούντας Κύπρου).

Φιλούμενος ἄρτι στυγνῶς ἀπεκτάνθη,    
Ὡς Θεὸν φιλῶν παρ᾿ Ἰακώβου τὸ Φρέαρ.



486 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ

(2 Δεκεμβρίου - Ἁγίου Ἀββακούμ, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐκ τῶν 300 Ἀλαμάνων, ἀσκή-
σαντος εἰς τὰ πέριξ τῆς Σολέας).

Θεῖος Ἀββακοὺμ Χριστὸν ἐν γῇ δοξάσας,   
Πρὸς αὐτὸν ἐλθών, ἀντεδοξάσθη πλέον.

(8 Δεκεμβρίου - Ἁγίου Τυχικοῦ, Ἀποστόλου).

Μὴ τὸν τυχόντα Τυχικὸν τοῦτον νόει,    
Οὖτος γὰρ εἷς πέφυκε τῶν Ἀποστόλων.

(8 Δεκεμβρίου -  Σωφρονίου, ἀρχιεπισκόπου Κύπρου).

Πᾶν Σωφρόνιος σαρκικὸν σβέσας πάθος,   
Καὶ σαρκὸς αὐτῆς ἐξαπέπτη πηλίνης.

(11 Δεκεμβρίου - Ἁγίων Νόμωνος καὶ Βηχιανοῦ, ὁσίων καὶ θεοφόρων).

Ὀσφὺν νοητὴν ἀρετῶν ἐζωσμένοι,    
Νόμων καὶ Βηχιανὸς σπεύδουσι πρὸς πόλον.

(12 Δεκεμβρίου - Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος).

Ὁ θαυματουργὸς, κἂν τέθνηκε, Σπυρίδων,    
Τοῦ θαυματουργεῖν οὐκ ἔληξεν εἰσέτι.

(13 Δεκεμβρίου - Ἁγίων Νεοφύτου, Ἰγνατίου, Προκοπίου καὶ Νείλου, ὁσίων καὶ 
θεοφόρων, ἱδρυτῶν τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ).

Δέχου υἱκὰ ψελλίσματα πρεπόντως    
Μονῆς Μαχαιρᾶ ἡ τετράριθμος βάσις.    
 (ψελλίσματα = ἀνεπαρκεῖς ἔπαινοι)

(8 Ἰανουαρίου - Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, ὁσίου καὶ θεοφόρου, ἐκ Λευκάρων, 
μονάσαντος ἐν Παλαιστίνῃ).

Σὺν δάκρυσι σπείραντι τῷ Γεωργίῳ,    
Καιρὸς θερίζειν ἐστὶ σὺν εὐθυμίᾳ.

(24 Ἰανουαρίου - Ἁγίων Φίλωνος καὶ Θεοπρόβου, ἐπισκόπων Καρπασίου).

Φῦλον βροτῶν προσῆξε τῷ Χριστῷ Φίλων,   
Ἅτε πρὸς αὐτοῦ προσλαβὼν θείαν χάριν.   
 (φῦλον = γένος)
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Προβὰς ἀρετῶν Θεόπροβος εἰς ὕψος,    
Θεῷ παρέστη ληψόμενος τὰ γέρα.    
 (γέρα = βραβεῖα, ἔπαθλα)

(24  Ἰανουαρίου - Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου θανάτου ἀπαλλαγῆς ἐκ λίθου  ἐν 
τῷ κρημνῷ τῆς Ἐγκλείστρας, 1199 μ.Χ.).

ᾬετο ἐχθρὸς βαλεῖν  καιρίως λίθῳ,     
Χριστὸς δὲ ζωῆς ἡ πέτρα σῴζει, Πάτερ.

(27 Ἰανουαρίου - Ἁγίου Δημητριανοῦ, ἐπισκόπου Ταμασοῦ, Δ΄αἰ.).

Τῷ κυματώδει μικρὸν ἐμπρέψας βίῳ,    
Λύῃ, Δημητριανέ, οἷα κούφη πομφόλυξ.    
 (ἐμπρέψας = διαπρέψας, διακριθείς)

(8 Φεβρουαρίου - Ἁγίου Μακαρίου, ἐπισκόπου Πάφου)

Πάφου πρόεδρος ἔνδον ἐκρύβη τάφου,    
Καὶ τἆλλα Μακάριος, οὐ κλῆσιν μόνον.    
 (κλῆσις = ὄνομα)

(17 Φεβρουαρίου - Ἁγίου Αὐξιβίου, ἐπισκόπου Σόλων, ἐκ Ρώμης, χειροτονηθέντος 
ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου Μάρκου, Α΄ αἰ.)

Τὸν Αὐξίβιον οὐ παρόψεται λόγος,    
Φανέντα ληξίβιον ἐξ ἐναντίου.

(22 Φεβρουαρίου - Ἁγίου Ἀρίστωνος, ἐπισκόπου Ἀρσινόης, θεοφιλῶς βιώσαντος, οὗ 
ὁ ναὸς πηγὴ ἰαμάτων).

Ἄριστος ἐδείχθης ἀριστεύς, Ἀρίστων,    
Ἀρσινόης ἐπόπτα, κατὰ δαιμόνων.

(25 Φεβρουαρίου - Ἁγίου Μαρκέλλου, ὁσιομάρτυρος, ἐπισκόπου Αἰπείας τῆς Κύ-
πρου, ξίφει τελειωθέντος).

Σπένδεις Θεῷ, Μάρκελλε, θερμῷ τῷ πόθῳ,   
Θερμοὺς σταλαγμοὺς αἱμάτων ἐξ αὐχένος.

(1 Μαρτίου - Ἁγίου Συνεσίου, ὁσίου καὶ θεοφόρου, ἐν Λύσῃ, ἐκ τῶν 300 Ἀλαμάνων).

Συνέσεως πύργος ἀκλινὴς ἐν Λύσῃ,    
Συνέσιε, ὤφθης, ἀσκητῶν φαιδρότης.
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(2 Μαρτίου - Ἁγίου Θεοδότου, ἱερομάρτυρος, ἐπισκόπου Κυρηνείας, Δ΄ αἰ.).

Ἄθλου πέπλησαι, Θεόδοτε, στιγμάτων,    
Εἰ καὶ μετ᾿ εἰρήνης σε Χριστὸς λαμβάνει.

(5 Μαρτίου - Ἁγίου Κόνωνος, ὁσίου, τοῦ ἐν Ἀκάμαντι ἀσκήσαντος, οὗ ἡ σεβασμία 
κεφαλὴ ἐν τῷ ὁμωνύμῳ ναῷ τῆς Κισσόνεργας Πάφου).

Κόνων, Ἀκάμαντος ἀνίκμου, ἱδρώτων    
Ῥοαῖς, ἐπίανας ἀσκήσεως γαῖαν.          
 (ἄνικμος = στεγνός, ξηρός, πιαίνω = καθιστῶ εὔφορη)

(7 Μαρτίου - Ἁγίων Ἀρκαδίου, ὁσίου, Νέστορος, ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, καὶ Εὐβού- 
λου καὶ Ἰουλιανοῦ, μαρτύρων, ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου, Δ΄ αἰ.).

Ὀσφὺν νοητὴν ἀρεταῖς ἐζωσμένος,    
Εὔζωνος, Ἀρκάδιε, πρὸς πόλον τρέχεις.

Νέστωρ ποιμὴν Τριμυθοῦντος στερρὸς μάλα,   
Ἐν τῇ καλῇ σκιρτᾷ νῦν τῆς Ἐδὲμ πόλει.

Δεῦρο ξίφει θάνωμεν, Εὐβούλῳ λέγει,     
Ἰουλιανός, εἰσφέρων εὐβουλίαν.

Νέστορ, Ἰουλιανὲ καὶ Ἀρκάδιε,     
Σὺν Εὐβούλῳ Τριμυθοῦντος φρουροί ἐστε.

(15 Μαρτίου - Ἁγίου Ἀριστοβούλου, Ἀποστόλου, ἀδελφοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα· ὑπὸ Παύλου χειροτονηθεὶς ἐπίσκοπος, εἰς τὴν τῶν Βρεττανῶν νῆσον ἀπῆλθε, Α΄ 
αἰ.).

Ἕπου, Ἀριστόβουλε, Παύλῳ ἐνθάδε,    
Ὡς ἂν στρατεύσῃς ἅμα Παύλῳ ἐν πόλῳ.

Βουλῇ τῇ θείᾳ, Ἀριστόβουλε μάκαρ,    
Σαφῶς ἐκλάμπεις ὡς μαθητὴς Κυρίου.

(6 Ἀπριλίου - Ἁγίου Μιχαήλ, νεομάρτυρος, ἐκ Κύπρου· ὁμολογήσας πίστιν εἰς Χριστόν, 
ἐθανατώθη μαρτυρίῳ, στὴ Μάκρη τοῦ Ἕβρου καὶ ἐτάφη στὴ Σαμοθράκη).

Τμηθεὶς εἰς λεπτά, Μιχαήλ, τὸ σὸν σῶμα,   
Ἡρμόσθης Χριστῷ ἐν σκηναῖς οὐρανίαις.



489Ο ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΠΡΩι ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

(12 Ἀπριλίου - Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, κοίμησις, 1219 μ.Χ.).

Ἔχει σε τύμβος, ἀλλὰ μέχρι σαρκίου,    
Καύχημα πέλεις Ἐγκλείστρᾳ σῇ φοιτῶσι.

Ἔγκλειστος αἰθέριος ἤδη τυγχάνει,    
Ἐκ γῆς φυτευθεὶς Νεόφυτος εἰς πόλον.

(13 Ἀπριλίου - Ἁγίου Γεωργίου, νεομάρτυρος, τοῦ ἐν Πτολεμαΐδι, 1752 μ.Χ., Κυπρίου, 
οὗ τὰ ὀστᾶ μετεκομίσθησαν εἰς Κύπρον στὶς 13 Ἀπριλίου 1967).

Γεώργιος νῦν τῷ Γεωργίῳ ἅμα,     
Νέος παλαιῷ συνετάχθη ἐνθάδε.

(21 Ἀπριλίου - Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου, ὁσίου καὶ θεοφόρου, τοῦ ἐξ Ἀμα-
θοῦντος).

Ἀναστάσιος ἐν Σινᾷ Μωσῆς νέος,    
Καὶ πρὶν τελευτῆς τὸν Θεὸν βλέπειν ἔχει.

(26 Ἀπριλίου - Ἁγίου Καλανδίωνος, ἱεράρχου, ἀσκήσαντος ἐν Ἀρόδαις Πάφου).

Σορῷ καλυφθεὶς θαυματουργὸς Καλανδίων,   
Οὐ συγκαλύπτει τὴν χάριν τοῦ θαύματος.   
  (σορός = νεκροθήκη, σαρκοφάγος)

(26 Ἀπριλίου - Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χρυσοστομίτου, ὁσίου καὶ θεοφόρου, κτίτορος 
τῆς ἁγίας Μονῆς Χρυσοστόμου τοῦ Κουτσοβέντη).

Χρυσοστόμου μάνδρας, Γεώργιε, κτίτωρ,   
Θειότατος ὤφθης καὶ κάρας ἀζύγων.

Τῆς Κυπρίων καύχημα τῶν ἀζυγίων,    
Τὸν ἐνδοθυρίζοντα μονῆς Κουτσούνβε.            
 (ἄζυγος, ἀζύγιος = ἄγαμος, ἐνδοθυρίζων = ἔνοικος)

(28 Ἀπριλίου - Ἁγίου Αὐξιβίου, ὁσίου καὶ θεοφόρου, ἐπισκόπου Σόλων).

Ὄντως χορῷ δίδωσι τῶν σεσωσμένων,    
Αὔξησιν Αὐξίβιος, ἐκστὰς τοῦ βίου.
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(1 Μαΐου - Ἁγίου Παναρέτου, ἐπισκόπου Πάφου, ἐκ Περιστερωνοπηγῆς Ἀμμοχώ-
στου, ἀσκήσει τελειωθέντος, 1790 μ.Χ.).

Πᾶσαν ἀρετὴν πρὸς ἑαυτὸν ἑλκύσας,    
Πράξει τὴν κλῆσιν Πανάρετος καλύπτει.

(12 Μαΐου - Ἁγίου Ἐπιφανίου, ἐπισκόπου Κωνσταντίας).

Φανεὶς Ἐπιφάνιος ἐν Κύπρῳ μέγας,    
Κλέος παρ᾿ αὐτῇ καὶ θανὼν ἔχει μέγα.

(14 Μαΐου - Ἁγίου Θεράποντος, ἱερομάρτυρος, θαυματουργοῦ, ἐπισκόπου Κύπρου).

Ὤφθης, Θεράπον, οἷα θύτης τοῦ Λόγου,  
Ὤφθης, Θεράπον, καὶ δι᾿ αἵματος, πάτερ.

(15 Μαΐου - Ἁγίου Πανηγυρίου, ὁσίου καὶ θαυματουργοῦ, τοῦ ἐν Μαλούντῃ ἱερέως 
καὶ ἀσκητοῦ, βιώσαντος εἰς ἄγνωστον χρόνον).

Ἐν δάκρυσι πρὶν καὶ πόνοις σπείρας κάτω,   
Πανηγύριε, θέριζε νῦν χαίρων ἄνω.

(17 Μαΐου - Ἁγίου Θεοφάνους, ὁσίου καὶ θεοφόρου, ἐπισκόπου Σολίας, ἐπὶ Ἑνε-
τοκρατίας·  ἐκοιμήθη τὸ ἔτος 1550 ἐν τῇ Μονῇ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Μέσα 
Ποταμοῦ).

Ἐκφαίνεις πᾶσι τοῦ Φωτοδότου χάριν,    
Φωστὴρ Σολίας, Θεόφανες παμμάκαρ.

(19 Μαΐου - τῶν Ἁγίων Δεκατριῶν Ὁμολογητῶν καὶ Μαρτύρων τῆς ἱερᾶς Μονῆς 
Παναγίας τῆς Καντάρας, πυρὶ τελειωθέντων τὸ 1231 μ.Χ.).

Τρισκαίδεκα Πατέρες μονῆς Καντάρας,    
πυρὶ ἐνεβλήθητε δι᾿ ὀρθὴν πίστιν.

(24 Μαΐου - Ἁγίου Κυριακοῦ, ὁσίου καὶ θεοφόρου, τοῦ ἐν Εὐρύχου ἀσκήσαντος).

Κυρίου θεράπον, Κυριακὲ θεῖε,     
Φωτὸς νῦν θεάμων τοῦ ἀδύτου πέλεις.

(26 Μαΐου  - Ἁγίου Συνεσίου, ἐπισκόπου Καρπασίου καὶ μονάσαντος).

Συνετῶς, Συνέσιε, βεβιωμένος,     
Σοφῶς ἐκφαίνεις τῶν ἀρετῶν τὸν πλοῦτον.
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(27 Μαΐου - Μετακομιδὴ τῶν λειψάνων Ἁγίου Θεράποντος, ἱερομάρτυρος, μυρο-
βλήτου καὶ θαυματουργοῦ, ἐκ Κύπρου εἰς Κωνσταντινούπολιν, γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ 
τὶς ἐπιδρομὲς τῶν Ἀγαρηνῶν).

Θεράπων ὤφθης θεραπευτὴς νοσούντων,   
Θεραπεύων τοὺς προστρέχοντάς σοι πίστει.

(3 Ἰουνίου - Ἁγίου Πάππου, ὁμολογητοῦ, ἐπισκόπου Χύτρων ἐπὶ 58 ἔτη).

Τέθνηκε Πάππος, οὐχὶ πάππος ἐγγόνων,   
Πατὴρ δὲ μᾶλλον ἀρετῶν θυγατέρων.

(11 Ἰουνίου - Βαρνάβα τοῦ Ἀποστόλου καὶ γενναιομάρτυρος).  

Νάρδον εὐῶδες ἐκπιεσθὲν τοῦ κύπρου,    
Tὸν Βαρνάβαν ἔσχηκε, φησὶν ἡ Κύπρος.   
 (νάρδον = εὐῶδες ἔλαιον, κύπρος = εἶδος φυτοῦ)

(11 Ἰουνίου - Ἁγίου Βαρνάβα, ὁσίου, τοῦ ἐν Βάσῃ τῆς Λεμεσοῦ).

Μέγας μὲν Ἀντώνιος, ἀρχὴ πατέρων,    
Θεῖος Βαρνάβας δ᾿ ἔνθεον τέλος εἶλε.

Κἂν ἦν Βαρνάβας ὕστατος ἐν τοῖς χρόνοις,   
Ἀλλ᾿ ὑπερέσχε καὶ παλαιοὺς τοῖς πόνοις. 

(12 Ἰουνίου - Ἁγίου Ζήνωνος, ἐπισκόπου Κουρίου, ἐξ Ἀμαθοῦντος, μετασχόντος τῆς 
ἐν Ἐφέσῳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 431 μ.Χ.). 

Θεῷ σύνεστιν, ὥσπερ ἤλπιζε Ζήνων,    
Τὸ τῆς Γραφῆς γὰρ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει. 

Κουρίου ἀρχιθύτης καὶ ταχὺς ρύστης    
Ἐκ νόσων ὤφθης, Ζήνων, δογμάτων στήλη.

(13 Ἰουνίου - Ἁγίου Τριφυλλίου, ἐπισκόπου Λήδρας, ἐκ Κωνσταντινουπόλεως, μαθη-
τεύσαντος παρὰ τῷ Ἁγίῳ Σπυρίδωνι, Δ΄ αἰ.).

Ἔστηκε Τριφύλλιος ἡλίου πέλας,     
Ὁρῶν τὸ τρισυπόστατον Ὑψίστου σέλας.
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(16 Ἰουνίου Ἁγίου Τύχωνος, ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος καὶ θαυματουργοῦ).

Βλάβην ὀλοθρεύοντος ἐκφυγὼν Τύχων,   
Ζωῆς τυχὼν γέγηθε τῆς ἀνωλέθρου.

(17 Ἰουνίου - Ἁγίου Φιλωνίδου, ἐπισκόπου Κουρίου, ἱερομάρτυρος ἐπὶ Διοκλητι-
ανοῦ·  ἔρριψεν ἑαυτὸν ἀπὸ ὕψους, ἵνα μὴ μιανθῇ ὑπὸ ἀσώτων ἀνδρῶν).

Ρίπτεις σεαυτὸν ὑψόθεν, Φιλωνίδη,    
Φιλαγνείας ἐκριφῆναι μὴ θέλων. 

Ὁ Φιλωνίδης θυσίαν τὸ πρὶν φέρων,    
Φέρει ἑαυτὸν σωφροσύνης θυσίαν.  

(18 Ἰουνίου - Ἁγίου Λεοντίου, ἐπισκόπου Νεαπόλεως).

Κοσμήσας Κύπρον λόγοις σοῖς, Λεόντιε,    
Ὑμνεῖς νῦν Θεὸν σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις.

Ἁγίων συγγράψας, Λεόντιε, βίους,    
Αὐτῶν ἰσότιμος καὶ σύναυλος πέλεις.

(18 Ἰουνίου - Ἀνωνύμων δύο Κυπρίων μαρτύρων· τοὺς πόδας καυθέντες, τελει-
οῦνται).

Καῦσιν ποδῶν στέρξαντες εἰς ὥραν μίαν,   
Αἰωνίως χαίρουσι μάρτυρες δύω.

(23 Ἰουνίου - Ἁγίων Ἀριστοκλέους, Δημητριανοῦ καὶ Ἀθανασίου, ἱερομαρτύρων, 
μαρτυρησάντων ἐν Σαλαμῖνι τῆς Κύπρου ἐπὶ Διοκλητιανοῦ, Δ΄ αἰ.).

Ἀριστοκλῆς ἄριστος ὄντως ὁπλίτης,    
Πάντως γὰρ ἠρίστευσε τμηθεὶς τὴν κάραν.

Ἀθανάσιος εὗρεν ἀθανασίαν,     
Δημητριανῷ συνθανὼν ἀπὸ ξίφους.

(30 Ἰουνίου - Ἁγίας Μαρίας, ἰσαποστόλου, μητρὸς τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.  Εἰς 
τὴν ἐν Ἱερουσαλὴμ οἰκίαν της ἐτελέσθη ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος, ἡ Ψηλάφησις τοῦ 
Θωμᾶ καὶ ἡ Ἐπιφοίτησις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος).

Ἀνώγεων ἔστρωσας τὴν σὴν καρδίαν,    
Θεῷ μολοῦντι εὐτρεπῶς αὐλισθῆναι.
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(1 Ἰουλίου - Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Νέου, μάρτυρος, τοῦ ἐν Ὁρμιδείᾳ, καὶ τῶν 
τριῶν σὺν αὐτῷ ἀποτμηθέντων τὴν κεφαλήν, κατὰ τοὺς χρόνους τῶν ἀραβικῶν 
ἐπιδρομῶν).

Κωνσταντῖνος ὁρμητίας στρατιώτης,    
Λαμπρῶν μαρτύρων τάγματι συγχορεύει.

Εὐθὺ πλοεῖν ὥρμησας ὑπὲρ Κυπρίων,    
Βάπτισμα λαβὼν καὶ ποτήριον πάθους.

(5 Ἰουλίου - Ἁγίου Ἀθανασίου, ὁσίου καὶ θεοφόρου, τοῦ ἐν Ἄθῳ, ἐκ Τραπεζοῦντος, 
πρότερον ἐν τῇ κατὰ Κύπρον Μονῇ τῶν Ἱερέων ἀσκήσαντος, ἐπὶ αὐτοκράτορος Νικη-
φόρου Φωκᾶ, Ι΄ αἰ.).

Μέγας μὲν Ἀντώνιος ἀρχὴ πατέρων,    
Θεῖος δ᾿ Ἀθανάσιος ἔνθεον τέλος.

Ἀθανασίῳ καὶ μαθητῶν ἑξάδι,     
Ναοὶ λύονται σωμάτων ναοῦ λύσει.

Κἂν ἦν Ἀθανάσιος ὕστερος χρόνοις,    
Ἀλλ᾿ ὑπερέσχε καὶ παλαιοὺς τοῖς πόνοις.

(10 Ἰουλίου - Ἁγίου Ἀθανασίου, ὁσίου, τοῦ ἐν Πεντασχοίνῳ, μετὰ θάνατον θαυ-
ματουργοῦ).

Ὁ πτωχοὺς ξενίσας, πλουσίως ἐξενίσθη,   
Ἀθανάσιος θεῖος, ἐν πόλῳ δόξης.

(13 Ἰουλίου - Ἁγίων Ἡλιοφώτου, Αὐξουθενίου, Ἐπαφροδίτου καὶ Εὐσθενίου, ὁσίων 
καὶ θεοφόρων, ἐκ Παλαιστίνης, μονασάντων ἐν Κύπρῳ κατὰ τὴν Ταμασέων περιοχήν).

Ἡλιοφώτου συνοδία ὁσίων,     
Ὡς φωτὸς κοινωνὸς ἀδύτου τιμάσθω.

(18 Ἰουλίου - Ἁγίου Ὀνησιφόρου, ὁσίου, τοῦ ἐν Ἀναρήτιδι, ἐκ Κωνσταντινουπόλεως·  
ἤσκησεν ἐν σπηλαίῳ τοῦ χωρίου Ἀναρίτα, θαυματουργὸς καὶ ζῶν καὶ κοιμηθείς).

Πατρίδα ἔσχες τὴν Κωνσταντίνου πόλιν,   
Πρὸς νῆσον Κύπρον ἔδρας Ὀνησίφορε.

Δι᾿ ἀρετῆς, ἐγκρατείας καὶ καμάτων,    
Τὴν Πάφον πᾶσαν ἔπλησας θαυμάτων.
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Ὀνῆσαι ἐπέτυχες ζωὴν ἀγήρω,     
Δι᾿ ἀσκήσεως θείας Ὀνησίφορε.

(18 Ἰουλίου - Ἁγίου Φωτίου, ὁσίου καὶ θαυματουργοῦ, ἐκ τῶν 300 Ἀλαμάνων, ἐν 
Ἀθηαίνου ἀσκήσαντος).

Περιηυγασμένος, Φώτιε, ἀΰλῳ      
Φωτί, ἀπῆλθες πρὸς Χριστόν, φῶς τοῦ κόσμου.

(23 Ἰουλίου - Ἁγίου Θύρσου, ἐπισκόπου Καρπασίου, τοῦ ἀναχωρητοῦ, μονάσαντος 
ἐν σπηλαίῳ, θεραπευτοῦ).

Τῶν σῶν ἀγώνων τὰ ἔπαθλα, παμμάκαρ,   
Ἰσάγγελόν τε ἐπολιτεύσω βίον.
Καρπασέων γέρας, ἀκλινεῖ ἀσκήσει,    
Προσήγγισας Κτίστῃ, πανόσιε Θύρσε.

(31 Ἰουλίου - Ἁγίου Φιλίππου, Ἀποστόλου, μετακομιδὴ  λειψάνων εἰς Κύπρον, εἰς τὸ 
χωρίον Ἄρσος).

Εἰ νεκρὸν Ἀπόστολον ἡ Κύπρος δέχῃ,    
Ἀλλ᾿ ὥσπερ ἐκ ζῶντός τε εἴληφας χάριν.
Σὺν κάρᾳ ὀστᾶ Φιλίππου ἔχει Κύπρος,    
Σφραγῖσιν ἀνάκτων τε κεκυρωμένα.
Καύχημα μέγιστον πέλοντα Κύπρου    
Καὶ ἰατρεῖον παντοίων νοσημάτων.
Τὴν πανσέβαστον σὴν κάραν ἔχει Κύπρος,   
Φίλιππε, θεῖον θησαύρισμα, παμμάκαρ.

(2 Αὐγούστου - Ἁγίας Φωτεινῆς, ὁσίας, τῆς Καρπασίτιδος, τῆς ὁποίας τὸ ἁγίασμα 
θεραπεύει τὶς ἀσθένειες τῶν ὀφθαλμῶν).

Η Φωτεινὴ φαίνουσα ἐν γῇ αὐγάζει,    
Οὐρανοῖς ἐκδημοῦσα καθισταμένη.
Ἐκφωτίζουσα τοὺς πίστει προσελθόντας,   
Θυμὸν ἀποπνέει Φωτεινὴ δευτέρῃ ἠοῖ.
Ἀσκήσεως φάει, Φωτεινή, ἀόκνῳ,    
Σκοτεινῷ ἐν ἄντρῳ ἐφώτισας Κύπρον.
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(7 Αὐγούστου - Ἁγίου Μικάλλου, ὁσίου, τοῦ ἐξ Ἀκανθοῦ).

Ἀγωγῆς ἀρίστης ἡδὺ ὤφθης ἄνθος,    
Μυρίζον, Μίκαλλε, ψυχὰς φιλοσίων.

(8 Αὐγούστου - Ἁγίου Εὐτυχίου, ὁσίου καὶ θεοφόρου, κτίτορος τῆς Μονῆς Ἱερέων, 
ἐπὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου, Δ΄ αἰ.).

Ηὐτύχησας Μονῆς Ἱερέων Πάφου    
Κτίτωρ, Εὐτύχιε, θεαυγὴς γενέσθαι.

(11 Αὐγούστου - Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, ἀνάμνησις θαυμά-
των).

Ὁ θαυματουργός, κἂν τέθνηκε, Σπυρίδων,   
Τοῦ θαυματουργεῖν οὐκ ἔληξεν εἰσέτι.

(20 Αὐγούστου - Ἁγίων Ρηγίνου καὶ Ὀρέστου, μαρτυρησάντων ἐν Φασούλλᾳ Λε-
μεσοῦ, τὴν κεφαλὴν τμηθέντες).

Ῥηγῖνος καὶ Ὀρέστης, δυὰς μαρτύρων,    
Κύπρον ἡγίασαν ὀχετοῖς αἱμάτων.
Ξίφει δυὰς τμηθεῖσα τριστάτας πλάνης,    
Βυθῷ καλύπτει τῶν ἑαυτῆς αἱμάτων.    
 (τριστάτα = ἡγεμονική)

(20 Αὐγούστου - Ἁγίου Λουκίου, βουλευτοῦ, μάρτυρος, ἐκ Κυρήνης τῆς Λιβύης, ἐν 
Κύπρῳ ἀθλήσαντος).

Βουλὰς ὅλας παρῆλθε τὰς Ἀχιτόφελ,    
Βουλῇ μιᾷ Λεύκιος ἀθλήσας ξίφει.
Βουλὰς ἀπίστων παρελθὼν τὰς ἐν Κύπρῳ,   
Λούκιος ὁ βουλευτὴς προσῆλθε ξίφει.

(25 Αὐγούστου - Ἁγίας Κωνσταντίας, ὁσίας, τῆς ἐν Πάφῳ, διακονησάσης ἐν Πάφῳ 
Ἱλαρίωνα τὸν Μέγαν).

Ἱλαρίωνος διακόνισσα, δόξης     
Αὐτοῦ ἰσότιμος ὤφθης, Κωνσταντία.
Πρὸς οἶκον ἤρθη Ἱλαρίων τὸν ἄνω,    
Καὶ μὴν σὺν αὐτῷ Κωνσταντία ἀπῆλθε.
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(28 Αὐγούστου - Ἁγίου Ἀρκαδίου, ἐπισκόπου Ἀρσινόης, θαυματουργοῦ, ἐκ Με-
λάνδρας τῆς Πάφου,).

Ἀρκάδιε, ἄνθος ἀρετῆς, ὀδμαῖς σου,    
Ἀρσινόην ηὔφρανας ποιμαντικαῖς σου.

6. ΙΑΜΒΙΚΟΙ ΤΡΙΜΕΤΡΟΙ ΣΤΙΧΟΙ, 
    ΦΕΡΟΝΤΕΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΥΜΝΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Ὅπως σημειώθηκε προηγουμένως, σύγχρονοι ὑμνογράφοι συνέθεσαν 
ἀκολουθίες, ἔπειτα ἀπὸ ἀνάθεση ἐκ μέρους κυπρίων ἱεραρχῶν, γιὰ κυπρίους 
ἁγίους τῆς περιφέρειάς τους, κυρίως γιὰ τοὺς σκοποὺς τῶν Κυπρίων Μη-
ναίων. Στὸ τέλος πολλῶν ἀπὸ τὶς ἀκολουθίες αὐτὲς παρατίθενται, μὲ μικρὰ 
τυπογραφικὰ στοιχεῖα, ἰαμβικοὶ τρίμετροι στίχοι, οἱ ὁποῖοι ἀποκαλύπτουν 
ἢ ὑπονοοῦν τὸν ἀναθέσαντα ἱεράρχην καὶ τὸν συντάξαντα τὴν ἀκολουθία 
ὑμνογράφο.  

Ἀπὸ τὰ 53 ζεύγη τέτοιων στίχων στὰ Κύπρια Μηναῖα παρατίθενται, στὴ 
συνέχεια, κατ᾿ ἐπιλογήν, δώδεκα. Ἐν συγκρίσει πρὸς τοὺς συνοδεύοντες 
τὰ Συναξάρια στίχους, οἱ ἐν λόγῳ στίχοι δὲν ὑστεροῦν οὔτε μετρικῶς οὔτε 
καλολογικῶς.

α.  Δήλωση τοῦ ὑμνογράφου

Αὐξίβιε, αὔξησιν θείαν μοι δίδου,     
Γερασίμῳ μέλψαντι τὰς ἀρετάς σου.
Γεράσιμος ὕφανε τούς δε τοὺς ὕμνους,    
Τοῖς ἐν Κύπρῳ λάμψασι φίλοις Κυρίου.
Εὔφημον ὕμνον, ὅν σοι ἔπλεξε δέχου,    
Εὐφημιανέ, ὁ τλήμων Χαραλάμπης.
Φιλούμενον ἔστεψεν ᾄσμασιν ρόδοις,    
Σιὼν ἱερομάρτυρα, Χαραλάμπης.
Χαρᾶς οὐρανῶν, ἧς ἀπολαύεις, Κόνων,    
Κἀμὲ ἀξίωσον, βοᾷ Χαραλάμπης.
Δέξαι, Ἀριστόβουλε, μύστα Κυρίου,    
Ὅν σοι Γεράσιμος ἐξύφανεν ὕμνον.
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β. Δήλωση τοῦ ὑμνογράφου καὶ τοῦ ἀναθέσαντος ἱεράρχου   

Σῴζοντος ᾔνεσε πόνους Χαραλάμπης,    
Γεωργίου σεμνοῦ ἐπισκόπου χάριν.

Ἡσαΐαν ᾖσεν Νικηφόρου χάριν,     
Προΐστορος Μάνδρας Κύκκου, Χαραλάμπης.

Ἱεράρχου χάριν Νεοφύτου ᾖσεν     
Ὕμνοις Θεοφάνη φαιδροῖς, Χαραλάμπης.

Ἀθανάσιον ἱεράρχην εὐλόγει,     
Φιλωνίδη, πόθῳ Χαραλάμπης κράζει.

Ἁγίων Τριμυθοῦντος τετράδα ᾖσε    
Προέδρου Βαρνάβα χάριν, Χαραλάμπης.

Εὐχῇ Χρυσοστόμου ἀρχιεπισκόπου,    
Λούκιον ὕμνησε Χαραλάμπης χαίρων.

  



Η ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ ΩΣ ΑΞΙΑ 
ΚΑΙ ΩΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
a  

ΔΡΟΣ ΕΛΕΟΝΩΡΑΣ ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ – ΛΟΥΚΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Έχει γραφεί χαρακτηριστικά: «Το να αγαπάς είναι φυσικό, το να συγχω-
ρείς, όμως, είναι θεανθρώπινο». Τι εννοούμε, όμως, λέγοντας “συγχώ-
ρηση”; Η λέξη συγχώρηση προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα 

‘συγχωρώ’ που σημαίνει χωράω μαζί με άλλον στον ίδιο χώρο.  Έπειτα, η λέξη 
συγγνώμη προέρχεται από το ρήμα «συγγιγνώσκω», δηλαδή έχω την ίδια 
γνώμη, κατανοώ, συγχωρώ, μετανιώνω, συμφωνώ και συμπονώ.  

Πιο συγκεκριμένα, η συγχώρηση, σύμφωνα με τον Κακαβούλη Αλέξαν-
δρο, είναι η συνειδητή στάση και απόφαση να αφήσουμε κάποιον να «χωρέσει 
στην καρδιά μας».  Όταν αρνούμαστε να συγχωρήσουμε τον διπλανό μας θω-
ρακίζουμε την ψυχή μας με τρόπο τέτοιο που ο άλλος δεν βρίσκει χώρο μέσα 
μας.  Αντίθετα, όταν συγχωρούμε χαριζόμαστε γενναιόδωρα στον άλλο και το 
περιβάλλουμε με αμνησικακία.  Από τη στιγμή που συγχωρώ, ο άλλος γίνεται 
ένα δεύτερο μου εγώ και παύει να συγκροτεί αφηρημένη ετερότητα.

Από την άλλη μεριά θα πρέπει να διευκρινισθεί τι δεν είναι συγχώρηση.  
Η συγχώρηση δεν είναι η απώθηση ή η λήθη με την πάροδο του χρόνου.  Φυ-
σικά, δεν είναι ένα είδος άρνησης που μπορεί να προστατεύσει το άτομο από 
τον πόνο. Με το να συγχωρέσει ένα άτομο αυτό δεν σημαίνει πως επικροτεί, 
δικαιολογεί, μειώνει, αγνοεί ή αρνείται να αναγνωρίσει την άδικη πράξη ή την 
ευθύνη του θύτη.  Μάλιστα, η πράξη της συγχώρησης δεν αντιμάχεται το αί-
σθημα της δικαιοσύνης. Η συμφιλίωση δεν είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση, 
ούτε το να επανέλθει το άτομο σε μια ψυχοφθόρα σχέση. Τέλος, οδηγεί στο να 
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μην υπάρχουν όρια, την ανοχή ή την παραίτηση και το βασικότερο, δεν σημαί-
νει την αποφυγή της προσευχής.  

Με άλλα λόγια η συγχώρηση είναι ένας δύσκολος αγώνας, μια νίκη κατά 
του “εγώ” που αντιμετωπίζει την αφόρητη πικρία και τη βαθιά πληγή που 
προκαλεί η αδικία, η αχαριστία, η επίθεση και μεταβάλλει την οργή και την 
εκδικητική διάθεση σε αγάπη και χωρίς όρους αποδοχή του “φταίχτη” ως  αν-
θρώπινης ύπαρξης. Δεν αποτελεί μια ηττοπαθή προτροπή, αλλά μέσο προσω-
πικής ανάπτυξης και είναι μια απαιτητική διαδικασία για την οποία απαιτείται 
υπέρβαση του εαυτού. Πρόκειται για μια σεμνή και αφανή πράξη, που όμως, 
την περικλείει σιγουριά, αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση και απαιτείται πληρότη-
τα, ευθύνη και δύναμη.  

Ο Mahatma Gandhi είχε υποστηρίξει το εξής «Οι μικρόψυχοι άνθρωποι 
ποτέ δεν συγχωρούν. Η συγχώρηση είναι χαρακτηριστικό της μεγαλοψυχίας». 
Για τον Anthony Bloom Μητρ. Σουρόζ, συγχωρώ σημαίνει βλέπω τον άλλο 
όπως είναι, με την αμαρτία του και την ανυπόφορη πλευρά του, με όλα τα 
βαρίδια του και τα ελαττώματά του, και λέω: «Θα σε κουβαλήσω, όπως ένα 
σταυρό, θα σε κουβαλήσω μέχρι τη Βασιλεία Του Θεού, είτε το θέλεις, είτε όχι.  
Και είτε είσαι καλός είτε είσαι κακός, θα σε κουβαλήσω στους ώμους μου, θα 
σε φέρω μπροστά στον Κύριο και θα πω: Κύριε, όλη μου τη ζωή κουβάλησα 
αυτόν τον άνθρωπο, γιατί φοβόμουνα μήπως χαθεί. Τώρα είναι δικό Σου θέμα 
να τον συγχωρέσεις, στο όνομα της δικής μου συγχώρησης, με το άπειρο Έλε-
ός Σου, και να τον δεχθείς στην αγκαλιά της Αγάπης Σου!»

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάκριση ανάμεσα στην αληθινή και την ψεύτικη 
έκφραση συγγνώμης. Η αληθινή, γνήσια και ενεργητική συγγνώμη γίνεται 
αληθινά και αγαπητικά. Προϋποθέτει ταπείνωση, αγάπη και το να τα βρει κα-
νείς με τα βαθύτερα αισθήματά του. Στον αντίποδα, η ψευδοσυγχώρηση αλλά 
και η τυπική και υποκριτική συγγνώμη γίνεται επιφανειακά ή φαρισαϊκά. Πολ-
λές φορές ο φταίχτης συχνά ζητά συγγνώμη με πρόθεση  να επιδιώξει περαι-
τέρω χρησιμοποίηση του θύματος για προσωπικούς σκοπούς. Η λέξη “συγ-
γνώμη” δεν είναι απλά εκφορά ήχων, δηλώνει συναίσθηση του λάθους και 
βαθιά επίγνωση και αποτελεί εσωτερική, κοπιαστική διαδικασία που πονάει 
και, βέβαια, είναι έμπρακτη. Για τον λόγο αυτό και η λέξη συγγνώμη έχει χαρα-
κτηριστεί ως η δυσκολότερη λέξη. Η συγχώρηση είναι  μια υπέρβαση εαυτού 
που συντελείται μέσα στο βίωμα της αγάπης προς κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, 
ακόμα και στον εχθρό όπως συμβαίνει συνήθως με αργό ρυθμό κι αποτελεί 
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μια μακρά και κοπιώδη επεξεργασία κατανόησης, που για να πραγματοποιηθεί 
απαιτεί τη μετατόπιση στη θέση του άλλου και κατανόηση των δεδομένων 
του. Τα άλλα άτομα αξίζουν τη συγχώρησή μας, επειδή κι εμείς είμαστε το 
ίδιο. Από αυτή τη διαπίστωση ξεκινά η συγχώρηση. Όταν προηγηθεί η δική 
μας αυτοσυνειδησία, τότε αρχίζουμε να κοιτάμε την καρδιά του άλλου και όχι 
τη συμπεριφορά του. Επιδιώκουμε να μπούμε στην θέση του άλλου και να τον 
κατανοήσουμε.  Έτσι μόνον μπορούμε να αγαπήσουμε  και να ενωθούμε.

Η αγάπη και η συγχώρηση είναι αλληλένδετες έννοιες. Για την ακρίβεια 
η συγχώρηση είναι η τελική μορφή της αγάπης. Σύμφωνα με την ασκητική 
και μυστική διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας, ο πλησίον είναι η προ-
ϋπόθεση της σωτηρίας. Τα πάθη συνήθως είναι φιλεπίστροφα και όσο υπάρ-
χουν λογισμοί έπαρσης τόσο δυσκολεύεται η συγχωρητική διαδικασία (άγιος 
Γρηγόριος ο Παλαμάς). Ο άνθρωπος, καθώς ταπεινώνεται στον πλησίον του, 
αίρει την εχθρότητα και το θυμό και κάνει καλύτερη τη συμβίωση με τους 
άλλους.  Μόνο η μετάνοια που έχει ταπείνωση και επώδυνη παραίτηση από 
το εγώ έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει (Βαμβουνάκη, 2008). Ως αποτέλε-
σμα, η πραγματική συγγνώμη κι η αληθινή μετάνοια δεν μπορεί να συνυπάρ-
ξει με δικαιολογίες, διότι η πραγματική συγγνώμη πηγάζει από την ταπείνωση 
και την αγάπη.

Το πιο σπουδαίο, ίσως, είναι και το αίσθημα που βιώνει αυτός που συγ-
χωρεί. Η ψυχή ειρηνεύει και η χαρά αντικαθιστά την αγωνία, το άγχος, την 
ψυχική ασθένεια και την ασχήμια. Η συγχώρηση προσφέρει ακόμα απελευθέ-
ρωση από τα δυσάρεστα και τοξικά συναισθήματα, γεγονός που οδηγεί στην 
ψυχική ηρεμία, αλλά και ηθική ικανοποίηση που το άτομο κατάφερε αυτό που 
θεωρούσε ακατόρθωτο, κάνοντας την υπέρβαση του εγώ του.  

Το αποκορύφωμα, βέβαια, της αγάπης αυτής είναι το να αγαπήσει κά-
ποιος τον εχθρό του κι όχι απλώς να τον συγχωρήσει.  Την στιγμή που οι 
δυτικοί φιλόσοφοι και ψυχολόγοι βλέπουν τη δικαιοσύνη Αριστοτελικά, η 
χριστιανική Θεολογία, την κατανοεί οντολογικά (δηλ. ολιστικά).  Κατά την 
Ορθόδοξη διδασκαλία, η απροϋπόθετη και ειλικρινής αγάπη, ακόμα και προς 
τους εχθρούς μας θα πρέπει να λειτουργεί τόσο μέσα μας, εσωτερικά,  όσο 
και προς τα έξω, έμπρακτα.  Επίσης, να είναι  προσωπική, όχι αφηρημένη και 
απρόσωπη αποδοχή και καταλλαγή με τον αδικήσαντα  ή αδικημένο συνάν-
θρωπό μας.
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Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είπε πως «Ὅταν ἰδεῖς τόν ἐχθρό σου 
καί σοῦ ἔρθουν στό νοῦ ὅσα δυσάρεστα ἄκουσες ἤ ἔπαθες ἀπό αὐτόν, κάνε 
μιά προσπάθεια νά τά ξεχάσεις ὅλα αὐτά καί νά συγκεντρώσεις τήν προσοχή 
σου στό ἄν κάτι καλό καί ὠφέλιμο σοῦ εἶπε ἤ σοῦ ἔκανε κατά τό παρελθόν. Ἄν 
τά καλά αὐτά φέρνεις συχνά στό νοῦ σου, θά κατορθώσεις νά ἀποβάλεις τό 
πάθος τῆς ἔχθρας». Όταν μισούμε τους άλλους τιμωρούμε τους εαυτούς μας, 
ενώ όταν αγαπούμε τους συνανθρώπους μας ευεργετούμε τους εαυτούς μας 
(Ιω. Χρυσοστόμου, Ομιλία 61, ΕΠΕ τομ. 11Α, σελ. 169-171. Ο άγιος Μάξιμος ὁ 
Ομολογητής φτάνει στο σημείο να ισχυρίζεται ότι, όταν το πρόσωπο πού αδι-
κεί, ο θύτης, δεν εκδηλώσει διάθεση μεταμέλειας, ακόμη και τότε το πρόσω-
πο πού αδικήθηκε, το θύμα, πρέπει να δείξει διάθεση συμφιλίωσης, ζητώντας 
ὁ ίδιος συγγνώμη, θεωρώντας τον εαυτό του, έως ένα βαθμό, υπεύθυνο για 
την όλη κατάσταση και το κακό που υπέστη.  Κι ο μοναχός  Αγάπιος Λάνδος 
(στο “Ἁμαρτωλῶν Σωτηρία”) γράφει: «Ο Θεός μᾶς στέλνει κάποιες δοκιμα-
σίες μέσῳ ἀνθρώπων πού μᾶς ἀδικοῦν, μᾶς συκοφαντοῦν, μᾶς προσβάλλουν. 
Τί πρέπει  νά κάνουμε τότε; Να συγχωροῦμε τούς ἀνθρώπους αὐτούς καί αν 
ἔχουμε τήν ψυχική εὐαισθησία καί δύναμη – ἐδῶ βέβαια φτάνουμε τά ὅρια τῆς 
ἁγιότητας – τούς εὐχαριστοῦμε κιόλας, διότι γίνονται τά ὄργανα, μέσῳ τῶν 
ὁποίων εἶναι δυνατόν νά ὁδηγηθοῦμε … στήν ἁγιότητα, στήν τελείωση καί 
στή σωτηρία».

Τελικά, η συγχώρηση μπορεί να είναι  η επιβεβαίωση της προσωπικής 
ελευθερίας. Όχι μόνο ως απαλλαγή από τα πάθη μας, αλλά και ως εκούσια 
παραίτηση από το πλήθος των ατομικών μας δικαιωμάτων.  Στην πραγματι-
κότητα, η συγχώρηση ελευθερώνει εμάς τους ίδιους από την «απαίτηση» που 
έχουμε να αλλάξει ο άλλος.  Το «σε συγχωρώ» σημαίνει σε αφήνω να χωρέσεις, 
να υπάρξεις, να ζήσεις κοντά μου. Δεν σε διώχνω, δεν σε σκοτώνω μέσα μου! 
Αυτή η καρδιακή στάση είναι όμοια με τη συμπεριφορά του Θεού απέναντί 
μας, που, ενώ αμαρτάνουμε και ασωτεύει η ύπαρξή μας «εἰς χώραν μακράν», 
Εκείνος απλώνει την απεραντοσύνη της αγάπης Του και μας συν-χωρεί, μας 
προσλαμβάνει και δέχεται να ζούμε μαζί Του. Αυτή η εμπειρία δεν σ’ αφήνει να 
μένεις σκληρός και να μη συγχωρείς το συνάνθρωπό σου που ’ναι, όπως εσύ, 
ασθενής και αδύνατος.

Είναι γεγονός πως η ικανότητα του ανθρώπου να συγχωρεί επηρεάζεται 
από πολυάριθμους παράγοντες.  Για την ακρίβεια, επηρεάζεται από τη συγκε-
κριμένη συγκυρία, τον θύτη, τον βαθμό στον οποίο υποφέρει το θύμα, τον 
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χρόνο μετά την αδικία, το γνωστικό επίπεδο ανάπτυξης (π.χ. το πώς αντιλαμ-
βάνεται το άτομο την δικαιοσύνη), το επίπεδο θρησκευτικότητας και πνευμα-
τικότητας, τον ψυχισμό του (π.χ. την αυτοεκτίμηση του), την προσωπικότη-
τα του, την ψυχολογία του, αν υπάρχει ειλικρινής μεταμέλεια, η αγωγή και η 
κουλτούρα του ατόμου.  Παρόλα αυτά η συγχώρηση δεν είναι μια ιδιότητα που 
μπορεί να έχει ή να μην έχει κάποιος.  Αντιθέτως, είναι μια ικανότητα που την 
αποκτάει κανείς σε στάδια κι επίπεδα.  

Προκειμένου, βέβαια, να προσπαθήσει και να αποκτήσει κανείς τη συγ-
χώρηση είναι σημαντικό να γνωρίζει ποια είναι τα διάφορα κίνητρά του. Αρ-
χικό κίνητρο είναι ο ρεαλισμός, ώστε να μην γίνει η κοινωνία μια ζούγκλα. 
Έπειτα, η συγχώρηση είναι αποτέλεσμα αυτογνωσίας, αφού όλοι κάνουν λάθη 
(αμοιβαιότητα). Με την συγχώρηση το άτομο βρίσκει γαλήνη, διαφορετικά 
κάνει κακό και στον ίδιο του τον εαυτό. Φυσικά, οφείλουμε να συγχωρούμε 
από υπακοή και σεβασμό προς τον Χριστό, αλλά πολύ περισσότερο έχουμε 
χρέος να το κάνουμε ως ένδειξη αγάπης και εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του 
Χριστού.  Τέλος, από αγάπη κι ενδιαφέρον για τον θύτη που αποτελεί μέλος 
του ίδιου σώματος.  

Τα επίπεδα της συγχώρησης είναι κατά βάση τέσσερα. Αρχικά, δεν χρειά-
ζεται να απαντήσει το άτομο σε αυτόν που τον έβλαψε και να δει το περιστα-
τικό εκδικητικά. Αντιθέτως, πρέπει να προσεύχεται για αυτόν που τον έβλαψε.  
Στο τρίτο στάδιο, το άτομο που υπήρξε θύμα ρίχνει την ευθύνη του λάθους 
πάνω του, ενώ τέλος, είναι αναγκαίο να δοξάζει τον Θεό, για την αδικία που 
του συνέβη. Η συγχώρηση είναι ο μόνος τρόπος να επουλώσουμε τις πληγές 
μας και να λυτρωθούμε από το παρελθόν. Η συγχώρηση, όπως και το τραύμα, 
δεν είναι νοητική υπόθεση, είναι υπόθεση και του σώματος. Είναι υπόθεση του 
όλου ανθρώπου. Έχεις συγχωρέσει κάποιον, μόνον όταν συναντήσεις το τραύ-
μα και το έχεις επαναδιαπραγματευτείς εκεί που φωλιάζει, στις κυτταρικές σου 
μνήμες. Το κεφάλι, το μυαλό, το νοητικό, δεν είναι ικανά από μόνα τους να  
μας οδηγήσουν στην πολυπόθητη συγχώρηση.  

 Σημαντική μνεία αξίζει να γίνει στον τρόπο με τον οποίο η συγχώρηση 
βοηθάει στη σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου. Ερευνητικά δεδομένα 
για την επίδραση της συγχωρητικότητας στις διαπροσωπικές σχέσεις ξεκίνη-
σαν πριν 25 περίπου χρόνια σε Ευρώπη κι Αμερική με ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα. Από έρευνες συνάφειας συμπεραίνεται πως υπάρχει στενή σχέση 
ανάμεσα στην συγχωρητικότητα και την ψυχική υγεία, την αυτοεκτίμηση, την 
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ελπίδα, την θλίψη, την κατάθλιψη, το άγχος και την οργή. Οι πειραματικές με-
λέτες που στηρίζονται στη σχέση αιτίας και αποτελέσματος ανάμεσα στη συγ-
χωρητικότητα και την συμπεριφορά διαπιστώνουν πως προγράμματα «Αγω-
γής της συγγνώμης» (δες Πέλη Γαλίτη) έχουν ως αποτέλεσμα να ωριμάζουν 
τα παιδιά, ούτως ώστε να επιλέγουν τη συγχώρηση, ως τρόπο αντιμετώπισης 
της αδικίας, αλλά και βελτίωση της ψυχικής τους υγείας.  

Έρευνες έχουν δείξει, επίσης, ότι η συγχωρητικότητα παρουσιάζει τα εξής 
πλεονεκτήματα: Ισχυροποιεί τις ενδοοικογενειακές σχέσεις, έχει θετική επί-
δραση στην αποκατάσταση και διατήρηση καλών διαπροσωπικών σχέσεων, 
εξασφαλίζει μεγαλύτερη συναισθηματική ευεξία, μειώνει τον κίνδυνο καρδιο-
πάθειας, συμβάλει στη μείωση των ενοχών, του άγχους και της κατάθλιψης και 
στηρίζει ψυχικά αυτούς που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις και κακοποίη-
ση. Πολύ περισσότερο, όταν συγχωρούμε, η ψυχική και σωματική μας υγεία 
δυναμώνει. Πολλές είναι, πράγματι, οι επιστημονικές έρευνες που εστιάζουν 
στο καλό που κάνει η συγχώρηση τόσο στην ψυχή μας όσο και  στη  συνολι-
κή μας υγεία. Σε άρθρο του «Psychological Science» επισημαίνεται ότι πολλοί 
άνθρωποι αδυνατούν να συγχωρήσουν εκείνους που τους πλήγωσαν, χωρίς 
να αντιλαμβάνονται ότι ο θυμός τους ξεσπά τελικά στο ίδιο το σώμα τους. 
Ορισμένες έρευνες έχουν  καταδείξει ότι τα άτομα που θυμώνουν εύκολα ή 
είναι εχθρικά και αγχώδη διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν 
καρδιαγγειακά προβλήματα.  

Τέλος, σύμφωνα με τον Δημήτρη Καραγιάννη «Ο πόνος στη ζωή μας είναι 
αναπόφευκτος. Αδικούμε, όμως,  τον εαυτό μας, όταν κολλάμε στο γεγονός 
που μας πλήγωσε. Η επεξεργασμένη εμπειρία του πόνου μας εμπλουτίζει με 
αντισώματα για την υπόλοιπη ζωής μας». Όσο διατηρούμε τα αρνητικά συναι-
σθήματα, στερούμε από τον εαυτό μας τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την ενέρ-
γειά του με πιο εποικοδομητικό τρόπο για εμάς και τη σχέση μας αυτή.  Μέ-
νουμε κολλημένοι στο παρελθόν, δεν εξελισσόμαστε και τελικά φθειρόμαστε. 

Συμπερασματικά, καταλήγουμε στο ότι η αμετανοησία είναι τελείως 
ασυμβίβαστη με το πνεύμα της συγγνώμης, που πηγάζει  από τον Σταυρό και 
την Ανάσταση. Η συγχώρηση είναι κάτι παραπάνω από αξία ή ανάγκη: Είναι 
η αναγνώριση της έμφυτης αξίας που ο κάθε άνθρωπος έχει, όχι γι’ αυτό που 
είναι, αλλά γι’ αυτό που είναι πλασμένος  και δυνητικά μπορεί να γίνει. Το να 
συγχωρώ σημαίνει προχωρώ. Η συγχώρηση, εξάλλου, δεν είναι απλά μια ηθική 
πράξη αλλά μια δημιουργική οντολογική κίνηση της ψυχής η οποία τελικά ανά-
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γεται σ’ ένα ψυχολογικό μεγαλείο χαράς, γαλήνης  και τιμής.  Μας εξισώνει με 
τον ελάχιστο αδελφό μας, τον οποίο φέρνουμε στο χώρο της καρδιάς μας, για 
να ενωθούμε μαζί του. Το ευχαριστιακό βίωμα στη ζωή δεν αφήνει χώρο για 
θλιβερές αναμοχλεύσεις του παρελθόντος, αφού προσβλέπει σε νέες εμπειρί-
ες, συναισθήματα και ανώτερα δημιουργικά βιώματα. 

Κι όπως χαρακτηριστικά λέει ένα απόφθεγμα:

«Δεν θα μπορέσεις ν’ ανοιχτείς σε νέες θάλασσες,
αν δεν αφήσεις απ’ τα μάτια σου το λιμάνι»

Μετά από όλες αυτές τις σκέψεις, νομίζω ότι και καταλαβαίνουμε και βι-
ώνουμε πολύ καλύτερα την περίφημη εκείνη φράση που  ο ίδιος ο Κύριός μας 
μάς δίδαξε στην περίφημη Κυριακή Προσευχή:

«Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, 
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν»

Για να ολοκληρώσει με την ουράνια εκείνη υπόσχεση:

« Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν,
 ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος» (Ματθ. 6,14), 

Μια υπόσχεση που φέρνει την εσωτερική γαλήνη, την αληθινή χαρά και 
την ευδαιμονία στον κάθε άνθρωπο. 


