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

a

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, συνῆλθε σήμερα, Τετάρ-
τη, 9 Σεπτεμβρίου 2020, στὴν τρίτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, 
ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου 

καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1) Ἀσχολήθηκε μὲ θέματα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καὶ τῆς 
Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας», ἐν ὄψει τῆς ἔναρξης τῆς νέας 
σχολικῆς χρονιᾶς:
α) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τοὺς Διευθυντὲς τῶν Σχολῶν, Πρωτοπρεσβύτερο Κυ-
πριανὸ Κουντούρη καὶ Ἀρχιμανδρίτη Βενέδικτο Ἰωάννου ἀντιστοίχως, γιὰ 
διάφορα θέματα τῶν Σχολῶν τους.
β) Ἐνέκρινε τὸν κατάλογο τῶν νεοεισακτέων σπουδαστῶν τῆς Ἱερατικῆς 
Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας», γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2020-2021.

2) Ὅρισε, μὲ κλήρωση, τὰ μέλη τοῦ Πενταμελοῦς Συνοδικοῦ Δικαστηρίου γιὰ 
τὸ νέο ἔτος.

α) Μέλη: Οἱ Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου, Λεμεσοῦ, Ταμασοῦ καὶ ὁ Ἐπίσκο-
πος Ἀμαθοῦντος.

β) Ἀναπληρωτές: Οἱ Μητροπολίτες Μόρφου, Κωνσταντίας, Κύκκου, Τριμυ-
θοῦντος καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Καρπασίας.
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3) Ὅρισε ὅπως οἱ ἐκλογὲς γιὰ τὶς νέες Ἐκκλησιαστικὲς Ἐπιτροπὲς γίνουν σύμ-
φωνα με τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας, τὴν Κυριακή, 24 Ἰανουα-
ρίου 2021. Οἱ κατὰ τόπους Ἀρχιερεῖς θὰ στείλουν ἐγκυκλίους στοὺς ναοὺς 
τῆς δικαιοδοσίας τους.                        

4) Ἐξέλεξε, ὁμοφώνως, μετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ Μητροπολίτη Πάφου, ὡς Ἐπί-
σκοπο Ἀρσινόης τὸν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσορροϊατίσσης Ἀρ-
χιμανδρίτη Παγκράτιο. Τὸ μήνυμα τῆς ἐκλογῆς καὶ ἡ χειροτονία τοῦ νέου 
Ἐπισκόπου θὰ γίνουν ἀργότερα. Πρὸς τοῦτο θὰ ἐκδοθεῖ νέα ἀνακοίνωση.

5) Ἀποφάσισε ὅπως ἀποστείλει στὸν Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννη, ὁ 
ὁποῖος προεδρεύει τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, τὸ ποσὸν 
τὸ ὁποῖον ἔχει συγκεντρωθεῖ ἀπὸ τὸν σχετικὸ ἔρανο στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς 
τῆς Κύπρου, γιὰ νὰ τὸ διαθέσει πρὸς ἀνακούφιση τοῦ πληγέντος λαοῦ τοῦ 
Λιβάνου.

 
  Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

  9 Σεπτεμβρίου 2020.



ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

a
 

† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος 

Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου,
Παντὶ τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι 

τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.
Ἡ χάρις καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου ἡμῶν

Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν.

Ἡ Ἐκκλησία, σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες, εἶναι ὁ Χριστὸς παρατεινόμενος 
εἰς τοὺς αἰῶνας. Εἶναι, δηλαδή, ἡ ζωντανὴ ἐκείνη πνοή, ἡ ὁποία 
ἑρμηνεύει τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ ὀρθοτομοῦσα διακηρύσσει τὰ 

ἐπιβαλλόμενα μηνύματα στὴν ψυχοσύνθεση τοῦ ποιμνίου της, λαμβάνουσα 
ὑπεύθυνη θέση ἔναντι τῶν μεγάλων θεμάτων ποὺ ἀντιμετωπίζουμε.

Ἕνα πολὺ μεγάλο πρόβλημα ποὺ ἔντονα ταλανίζει τὴν ἀνθρωπότητα 
εἶναι αὐτὸ  τῆς οἰκολογικῆς μας καταστροφῆς. Οἱ διαστάσεις τὶς ὁποῖες ἔχει 
προσλάβει εἶναι τόσο τραγικές, ὥστε ἡ Ἐκκλησία μας καθιέρωσε τὴν 1η 
Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους, ὡς «ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», καὶ ὅρισε 
ὅπως ἑκάστη πρώτη Κυριακὴ τοῦ μηνὸς αὐτοῦ ἀναπέμπονται εὐχαριστήριες 
δοξολογίες πρὸς τὸν Δημιουργὸ τοῦ σύμπαντος κόσμου, καὶ ταυτόχρονα 
ἱκετήριες δεήσεις γιὰ τὴ σωτηρία του ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη βουλιμία καὶ 
πλεονεξία. 

Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία τὸ ἐνέταξε ἀνάμεσα στὰ κορυφαῖα προβλήματά της 
κατὰ τὴν ἐν Κολυμπάρι συνελθοῦσα Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο καὶ διακήρυξε 
μὲ μεγάλο αἴσθημα εὐθύνης: 
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«Ἡ χριστιανικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος ἀπαιτεῖ μετάνοια γιὰ τὶς 
καταχρήσεις, ἐγκράτεια καὶ ἀσκητικὸ ἦθος, ποὺ ἀποτελοῦν ἀντίδοτο στὴν 
ὑπερκατανάλωση, συγχρόνως δέ, καλλιέργεια στὸν ἄνθρωπο τῆς συνειδήσεως 
ὅτι εἶναι «οἰκονόμος», καὶ ὄχι κάτοχος τῆς δημιουργίας. Δὲν παύει νὰ τονίζει 
ὅτι καὶ οἱ μελλοντικὲς γενεὲς ἔχουν δικαίωμα πάνω στὰ φυσικὰ ἀγαθά, ποὺ 
μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Δημιουργός».

Πραγματικὰ καίριες καὶ οὐσιαστικὲς οἱ θέσεις τῆς ἐν Κολυμπάρι Ἁγίας 
καὶ Μεγάλης Συνόδου. Τὸ ὅλο θέμα «τῆς οἰκολογικῆς καταστροφῆς» τίθεται 
στὶς πιὸ ὀρθές του διαστάσεις. Τὰ πάντα ἀνήκουν στὸν Θεὸ Δημιουργό, ὁ 
ὁποῖος ἐγκατέστησε τὸ κορυφαῖο δημιούργημά του, τὸν Ἄνθρωπο στὸ μέσο 
τῆς Δημιουργίας ὡς ἄρχοντα ἀλλὰ καὶ ὡς οἰκονόμο τοῦ περιβάλλοντος. 
Συνεπῶς, ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἄρχων, ἔχει δικαίωμα γιὰ κάθε δυνατὴ ἀξιοποίηση, ἡ 
ὁποία θὰ ἀναδεικνύει τὸ περιβάλλον ὡς τὸ πεφιλημένο του βασίλειο, ἐντὸς τοῦ 
ὁποίου θὰ βιώνει τὴν εὐτυχία του. Οἱαδήποτε, ὅμως, ἐνέργειά του καταστρέφει 
τὸ περιβάλλον, ἀποστερεῖ ἀπὸ τὶς μελλοντικὲς γενεὲς τὴ δυνατότητα τῆς 
λελογισμένης ἀξιοποίησης τῶν φυσικῶν πηγῶν τοῦ πλούτου του καὶ ἀπὸ  τὴ 
δυνατότητα νὰ χαροῦν τὸ ὑπερκόσμιο φυσικό του κάλλος. Πάρα πολὺ ὀρθὰ 
ἐλέχθη ὅτι τὸ περιβάλλον δὲν ἀποτελεῖ ἰδιοκτησία μας, ἀλλὰ τὸ κληρονομήσαμε 
ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ὀφείλουμε νὰ τὸ σεβόμαστε, γιατὶ  αὐτὸ συνιστᾶ τὴν ἔκφραση 
τῆς ἀγάπης Του πρὸς ἐμᾶς καὶ ἔχουμε ἠθικὴ ὑποχρέωση νὰ τὸ παραδώσουμε 
στὶς μελλοντικὲς γενεές, γιὰ νὰ τὸ χαροῦν καὶ αὐτὲς δημιουργικά, καὶ μὲ τὸ 
ἴδιο αἴσθημα εὐθύνης νὰ τὸ παραδώσουν στὶς κατοπινὲς γενεές.  

Ἀγαπητοί μου,  

Τὰ τελευταῖα χρόνια ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τραγικὴ καταστροφὴ τοῦ Φυσικοῦ 
Περιβάλλοντος, βιώνουμε, παράλληλα, μὲ τὴν ἴδια ὀδύνη καὶ τὴν καταστροφὴ 
τῶν Πολιτιστικῶν μας Δημιουργημάτων καὶ Ἐπιτευγμάτων. Περιβάλλον 
καὶ Πολιτισμὸς εἶναι ἔννοιες καὶ ἀξίες ἀλληλέλενδετες καὶ ἀλληλοπερι- 
χωρούμενες. Ἡ μία προσδίδει ἀξία καὶ περιεχόμενο στὴν ἄλλη. Τὸ περιβάλλον 
μᾶς τὸ χάρισε ὁ Θεός, ἀλλὰ τὰ ἔργα τοῦ Πολιτισμοῦ μας τὰ δημιουργήσαμε 
ἐμεῖς μὲ τὴ σοφία, τὴ σύνεση καὶ τὴν ἀγάπη  ποὺ Ἐκεῖνος μᾶς χάρισε. 

Συνεπῶς, τὸν ἴδιο σεβασμὸ ποὺ ὀφείλουμε στὴ Δημιουργία τοῦ Θεοῦ, ποὺ 
λέγεται Περιβάλλον,  ὀφείλουμε νὰ ἀποδίδουμε καὶ στὰ διαχρονικὰ ἐκεῖνα ἔργα 
ποὺ δημιουργήσαμε, καὶ τὰ ὁποῖα ὁ παγκόσμιος ὀργανισμὸς τῆς UNESCO  
ἐνέταξε καὶ χαρακτήρισε ὡς «ΕΡΓΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗ-
ΡΟΝΟΜΙΑΣ».  
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Δυστυχῶς, μὲ ἄφατη ὀδύνη ψυχῆς, βιώσαμε πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια τὴν 
καταστροφὴ τῶν πολιτιστικῶν ἐπιτευγμάτων τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων τῆς 
ΠΑΛΜΥΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ, ἕνεκα τῆς βαρβαρότητας τοῦ πολέμου καὶ τῆς 
ἀδηφαγίας τῶν  ἰσχυρῶν δυνάμεων τῆς Γῆς.  

Ἀλλά, καὶ ὡς ἀνθρωπότητα, βιώσαμε, ἐπίσης, τὴ βαρβαρότητα τῆς 
Τουρκίας ἔναντι ἑνὸς θησαυροῦ τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, 
γιὰ τὴν ὁποία ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα, καὶ ἰδιαίτερα ὁ χριστιανικὸς 
κόσμος, νιώθουμε ἰδιαίτερη ὑπερηφάνεια. Βιώσαμε μὲ ἄφατη ὀδύνη ψυχῆς 
τὴ μετατροπὴ τῆς ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΣ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ «ἓν τῶν τελειοτάτων 
ἔργων, ἀφ’ ὅσα ἤγειρέ ποτε ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, εἰς τὴν 
λατρείαν τοῦ Θεοῦ», σὲ τζαμί.  

Οἱ πολιτισμικοὶ θησαυροί, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὴ διαχρονικὴ ἔκφραση 
τῶν ἐπιτευγμάτων τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, δὲν ἀνήκουν μονάχα στὸν λαὸ 
ποὺ τοὺς δημιούργησε, ἀλλὰ  σὲ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα. Καὶ ὁ καθένας 
μας δικαιοῦται νὰ τοὺς θεωρεῖ ἰδικούς του, νὰ τοὺς σέβεται,  νὰ τοὺς θαυμάζει 
καὶ νὰ δοξολογεῖ τὸν Θεό, ποὺ φωτίζει νὰ δημιουργοῦνται τέτοια ἐπιτεύγματα, 
ποὺ σὲ ἀνάγουν  ἀπὸ τὰ ἐπίγεια πρὸς τὶς ὑψηλότερες σφαῖρες τῆς θέωσης. Γιατί 
τότε μόνον ἡ στάση καὶ ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς Γῆς καταξιώνεται καὶ 
καρποφορεῖ, ὅταν  μὲ τὰ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἔργα τοῦ Πολιτισμοῦ του, συντελεῖ 
εἰς «τὸ εὖ ζῆν ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος».

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

Ἀναλογιζόμενοι τὶς φυσικές, τὶς πολιτισμικὲς καὶ τὶς πολεμικὲς κατα-
στροφὲς ποὺ λαμβάνουν χώρα ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, ἐμεῖς ἄς ἐργαζόμεθα καὶ ἂς 
παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ γιὰ τὴν προστασία τῶν Δημιουργημάτων Του. Ἐπὶ 
πλέον, ἂς καλλιεργοῦμε αὐτὸ τὸ πνεῦμα πρὸς τὸ ἐγγύτερο καὶ εὐρύτερο 
περιβάλλον μας καὶ ἂς προσευχόμαστε,  ὅπως ὁ Δωρεοδότης Κύριος φωτίζει 
καὶ ἐμᾶς καὶ  τοὺς ἰσχυροὺς τῆς Γῆς σὲ ἔργα ἀγαθὰ καὶ εὐάρεστα ἐνώπιόν Του.

      Μετ’  εὐχῶν ἐγκαρδίων

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, 
   1η Σεπτεμβρίου 2020.               



ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΓΑΘΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΗΣ
a

ΕΡΑΣΜΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ

 
 
 
 
 

 
 
 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΗΣ:  Σύντομη ιστορία της Μονής

Ένα χιλιόμετρο νοτιοανατολικά του χωριού Σαλαμιού βρίσκεται η ιερά 
Μονή της Παναγίας Ελεούσης, της πρόσφατα επονομαζόμενης Σαλα- 

μιώτισσας.

Ένας μικρός αλλά ωραίος ναός είναι το μόνο κτίσμα που απέμεινε από την 
παλαιά Μονή, η οποία ερημώθηκε κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρα-
τίας, αφού μετά την επανάσταση του 1821, οι τουρκικές αρχές όχι μόνο δεν 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΩΤIΣΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΓΑΘΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ
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επέτρεψαν σε νέους μοναχούς να μονάσουν, αλλά αύξησαν συγχρόνως και τη 
φορολογία όλων των Μονών,  επιβάλλοντας το λεγόμενο «χαράτσι».

Η Ιστορία της Μονής μάς είναι σχεδόν άγνωστη. Τα λίγα όμως υπάρχοντα 
στοιχεία μαρτυρούν την ύπαρξη της Μονής τουλάχιστον από τις αρχές του 
13ου αιώνα. Ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός αναφέρει ότι το 1788 το Μοναστήρι 
ανήκε διοικητικά στη Μητρόπολη Πάφου. Το 1805 καταγράφονται ως περι-
ουσιακά στοιχεία της Μονής μεταξύ άλλων και «... χωράφια καφίκια 284 και 
ελαίαι 80...». Το 1866 καταγράφτηκαν 98 στρέμματα γης και 53 ελαιόδεντρα.

Παλαιότερη αναφορά για την ύπαρξη της Μονής υπάρχει σε Οθωμανικό 
έγγραφο που φέρει την υπογραφή του Καδή Mohamud και τη σφραγίδα του 
Ναΐπη Mehmed Hussein, που διορίζει τον Παπά - Παρθένιο από το Μοναστή 
ρι της Σαλαμιούς, κατά το έτος 1656, ως κηδεμόνα και διαχειριστή της περιου-
σίας κάποιου Φιλίππου, που πέθανε, αφήνοντας μικρό ορφανό. Αναμφίβολα 
ο μικρός ναός που υπάρχει σήμερα και που είναι κτίσμα του 16ου αιώνα (πι-
θανώς το 1550 μ.Χ.) ήταν το καθολικό, ίσως όμως, και δευτερεύων ναός της 
Μονής.

Η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Σαλαμιώτισσας χρονολογείται 
από τις αρχές του 13ου αιώνα . Ο μεγάλος ξύλινος σταυρός που ανήκει στα 
ιερά κειμήλια της Μονής έχει δυσανάλογο μέγεθος για τον μικρό ναό και οι 
σκαλιστές πέτρες που ανευρέθηκαν κατά τις τελευταίες ανασκαφές, οι οποίες 
σχηματίζουν αψίδα, μας ωθούν στο να πιστεύουμε ότι, ίσως, να υπήρχε με-
γαλύτερος Ναός με πλουσιότερο διάκοσμο από τον διασωθέντα έως σήμερα.

Σε κώδικα της Μητρόπολης Πάφου αναφέρεται ότι ο τελευταίος μοναχός 
κοιμήθηκε μεταξύ των ετών 1825 και 1830. Ο μοναχός αυτός υπήρξε προη-
γουμένως έγγαμος ιερέας, ο οποίος αφιερώθηκε στη μοναχική ζωή μετά την 
κοίμηση της πρεσβυτέρας του. Ως διάκονος αφιέρωσε στη Μονή εικόνα της 
Θεομήτορος κατά το έτος 1808 (εικόνα τέμπλου). Ο ιερέας αυτός καταγόταν 
από τη Σαλαμιού και οι απόγονοί του, «η οικογένεια των παπάδων», φθάνουν 
μέχρι και των ημερών μας, με συνεχόμενη την παράδοση της ιερωσύνης.

Μετά τον θάνατο του μοναχού η παλαιά αίγλη της Μονής αρχίζει σιγά - 
σιγά να χάνεται, για να σβήσει σχεδόν οριστικά στις αρχές του 20ού αιώνα, σε 
χρόνια δύσκολα για τους κατοίκους της Σαλαμιούς, οι οποίοι για να μπορέσουν 
να τελειώσουν την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας του χωριού τους, πήραν πέ 
τρες από το ερειπωμένο Μοναστήρι. Γι' αυτό, το μόνο υπάρχον κτίσμα είναι 



514 ΕΡΑΣΜΙΑΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ο μικρός ναός, σφραγίδα της παλαιάς Μονής της Παναγίας της Ελεούσης.

Όμως, φαίνεται πως η Κυρία και Έφορος της Μονής, η Υπεραγία Θεοτό-
κος, ήθελε, έστω και μετά από 170 χρόνια, να επανοικοδομηθεί η Μονή και να 
τοποθετηθούν στο εικονοστάσι της οι περίφημες και ανεκτίμητης αξίας εικό-
νες της. Παρά τις καταστροφές από σεισμούς και τις πυρκαγιές που έτυχαν, οι 
εικόνες αυτές διαφυλάχθηκαν, ως εκ θαύματος, μέχρι σήμερα. 

Με τις ευλογίες του τότε Μητροπολίτη Πάφου και σημερινού Αρχιεπι-
σκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου του Β΄, στις 8 Σεπτεμβρίου 1996 εγκαταστάθηκε η 
πρώτη μοναχή, η αδελφή Αγάθη, σε πρόχειρα καταλύματα και μια καινούργια 
σελίδα άνοιξε στην ιστορία της Μονής, η οποία από ανδρική μετατράπηκε 
σε γυναικεία. Οι εργασίες ανοικοδόμησης άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 1999. 
Επίσημα, ο θεμέλιος λίθος κατετέθη την Τρίτη της Διακαινησίμου του 2000 
από τον τότε  Μητροπολίτη Πάφου  κ.κ Χρυσόστομο. Το 2002  τελείωσε η 
βόρεια πτέρυγα της Μονής. Στις 27 Οκτωβρίου 2002 έγιναν τα επίσημα θυρα-
νοίξια της Μονής. Η Δυτική πτέρυγα της Μονής τελείωσε τα Χριστούγεννα 
του 2016.

O Mητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος προσφωνεί την Ηγουμένη 
της ιεράς Μονής Παναγίας Σαλαμιωτίσσης Αγάθη Μοναχή. Αριστερά του είναι 

ο αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου κ. Τυχικός
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Η νέα πτέρυγα της Μονής περιλαμβάνει και παρεκκλήσιο αφιερωμένο 
στις Αγίες Αγάθη και Μαρίνα. Εν τω μεταξύ εκτός από την πρώτη μοναχή, την 
Προϊσταμένη Αγάθη, στη Μονή εγκαταβίωσαν και δύο άλλες νέες μοναχές, οι 
αδελφές Θεοφανώ και Παναρέτη.

Κειμήλια της Μονής- Πανηγύρεις της Μονής

Αναμφίβολα το μεγαλύτερο κειμήλιο της Μονής είναι η χαριτόβρυτος και 
θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Σαλαμιωτίσσης, που ανάγεται στις αρχές 
του 13ου αιώνα και είναι τύπου Κυκκώτισσας, αλλά αριστεροκρατούσα.

Εξίσου σημαντικές θεωρούνται οι εικόνες του Χριστού και του Προδρό-
μου οι οποίες χρονολογούνται στο πρώτο ήμισυ του 16ου αιώνα και αποδίδο-
νται στον μεγάλο αγιογράφο Ιωσήφ Χούρη.

Ο μεγάλος ξύλινος Σταυρός, που ανάγεται στον 16ο αιώνα, καθώς και τα 
Βημόθυρα είναι σημαντικά κειμήλια της Μονής. Εξίσου σημαντικά κειμήλια 
είναι μια δεύτερη εικόνα του Χριστού, πιθανώς έργο Τίτου του Χαρτοφύλα-
κος, μαζί με δύο μακρόστενες εικόνες της Παναγίας και του Προδρόμου σε 
στάση δεήσεως.

Στη Μονή φυλάσσεται, ως πολυτιμότερο λίθων πολυτελών, και  απότμημα  
των ιερών λειψάνων της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αγάθης καθώς και τμήμα 
των λειψάνων του Οσίου Γεωργίου του Ομολογητού, του Καρσλίδη. 

Η Μονή πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου, ότε η Εκκλησία μας γιορτάζει 
το Γενέσιο της Θεοτόκου  και την Τρίτη της Διακαινησίμου. Πανηγυρική Λει-
τουργία γίνεται και στη μνήμη της Αγίας Αγάθης, στις 5 Φεβρουαρίου, της 
Αγίας Μαρίνης, 17 Ιουλίου, της Αγίας Κωνσταντίας της εν Πάφω, στις 25 Αυ-
γούστου και του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη, στις 4 Νοεμβρίου.

Ενθρόνιση της ΑΓΑΘΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ, ως πρώτης Ηγουμένης 
της ιεράς Μονής Σαλαμιωτίσσης

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ο οποίος επιδεικνύει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Μονή, επιθυμώντας να επιβραβεύσει τους κόπους 
και τις εικοσιτετράχρονες προσπάθειες της αδελφής Αγάθης, προϊσταμένης 
της Μονής, αποφάσισε, σε συνεννόηση και με τις άλλες μοναχές- αδελφές της 
Μονής, να την εγκαθιδρύσει επίσημα Ηγουμένη της Μονής. Ως ημέρα ενθρό-
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νισης της Ηγουμένης ορίστηκε η Κυριακή 30 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια 
του εσπερινού. 

Κατά το Τυπικό της Εκκλησίας, μετά το «Νῦν ἀπολύεις…», τα Απολυτί-
κια και την Αρτοκλασία, οι δύο μοναχές Θεοφανώ και Παναρέτη προσέφεραν 
την υποψήφια στον χοροστατούντα Μητροπολίτη Πάφου, ο οποίος μετά τις 
καθιερωμένες ευχές της προσέφερε τον επιστήθιο σταυρό, την ενέδυσε με τον 
μανδύα και της παρέδωσε τη ράβδο, με τη βοήθεια της οποίας θα ποιμαίνει τη 
μικρή, τώρα, και μεγαλύτερη, αργότερα, αδελφότητα της Μονής. Ακολούθως 
ο Πανιερώτατος ενθρόνισε τη νέα Ηγουμένη και την προσφώνησε ως εξής:

«Η χάρις του εν Τριάδι προσκυνουμένου Θεού ημών και το ανεξιχνίαστο 
Αυτού  έλεος, διά των καθιερωμένων ευχών της Εκκλησίας, σε κατέστησε σή-
μερα πρώτη Ηγουμένη της σεβασμίας αυτής Μονής. Διέλαμψε, άλλοτε, και 
εδοξάσθη η Μονή αυτή ως ανδρώα και τώρα, μετά τη σίγηση χρόνων πολλών, 
αναδιοργανώνεται ως γυναικεία. Και έχεις το ιερό προνόμιο να καθίστασαι 
η πρώτη Ηγουμένη της Μονής. Αλλά, ταυτόχρονα, και τη βαριά ευθύνη του 
πώς θα τροχιοδρομηθεί η Μονή στη νέα πορεία της. 

Η παρουσία σου στον χώρο τούτο για χρόνια πολλά, ολόκληρη 24ετία, η 
εργατικότητά σου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ο τόπος «νὰ εξανθήσῃ καὶ νὰ 
ὑλοχαρήσῃ», η πείρα που απέκτησες αντιμετωπίζοντας ποικίλες δυσκολίες, η 
αγαστή συνεργασία σου με τις δύο, προς το παρόν, πολλού λόγου άξιες αδελ-
φές της Μονής, αποτελούν εγγύηση ότι προς την ορθή πορεία θα κατευθύνεις 
το πηδάλιο. Γνωρίζεις ότι ο πλους δεν είναι εύκολος. Εις την πορεία παρεμ-
βάλλονται ύφαλοι και σκόπελοι, εγείρονται κύματα πολλά, που καθιστούν 
τον πλουν επικίνδυνο. Γι’ αυτό και το έργο της Ηγουμένης καθίσταται δύσκο-
λο και η ευθύνη βαρεία.

Τις ευθύνες του ηγουμενικού αξιώματος καθιστούν δυσχερέστερες οι 
αντιθρησκευτικοί και, γενικότερα, αντιπνευματικοί καιροί στους οποίους ζού-
με. Ποικίλα ιδεολογικά ρεύματα συγκρούονται σήμερα και από τη σύγκρου-
ση προκαλείται σάλος και σύγχυση. Πλείστα όσα κηρύγματα αντιχριστιανικά 
ακούονται και δι’ αυτών καλλιεργείται ένα πνεύμα αντιεκκλησιαστικό, πλήρες 
ασεβείας. Μέσα σ’ αυτόν τον σάλο κάθε ιερός θεσμός, και ιδιαιτέρως ο μονα-
χισμός και οι ιερές μονές, καθίστανται, πολλάκις, στόχος που βάλλεται μανιω-
δώς προς κατακρήμνιση και εξαφάνιση. 

Γι’ αυτό και έχουμε επιτακτικό καθήκον οι κληρικοί, και ιδιαιτέρως, οι μο-
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ναχοί και  οι μοναχές, να μη δίδουμε αφορμές σ’ εκείνους που τις ζητούν για να 
κατηγορήσουν και να πολεμήσουν τον θεσμό και να διαφυλάξουμε τις ιερές 
μας μονές, ως προπύργια και επάλξεις και των θρησκευτικών και των εθνικών 
μας παραδόσεων. 

Η αποστολή των ιερών μονών καθ’ όλη τη μακραίωνη θρησκευτική και 
εθνική μας ζωή υπήρξε πολύτιμη. Κατά τους αιώνες της σκληρής δουλείας 
ανεδείχθησαν η σωστική κιβωτός, η οποία διεφύλαξε την ελληνική μας γλώσ-
σα και την εθνική αυτοσυνειδησία μας. Πολλές φορές συνέβαλαν και στην 
υλική επιβίωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

Ο προορισμός των ιερών Μονών, τόσο των ανδρώων όσο και των γυναι-
κείων, εξακολουθεί και σήμερα να είναι σπουδαίος και υψηλός. Θα αποτελούν 
τον ασάλευτο βράχο και τον κυματοθραύστη επί του οποίου θα θραύονται τα 
κύματα της απιστίας. Θα αποτελούν τους φύλακες των ιερών και των οσίων 
μας, τα πνευματικά γυμναστήρια των πιστών. Προορισμός τους είναι  να απο-
τελούν πνευματικές και εθνικές εστίες, που να αναρριπίζουν και να διατηρούν 
άσβεστη τη φλόγα της πίστεως και των ευγενών ιδεωδών της Ελληνοχριστια-
νικής μας παράδοσης. Οι έχοντες «ὀφθαλμοὺς τοῦ ὁρᾶν» και «ὦτα τοῦ ἀκού-
ειν» συναισθάνονται και ομολογούν την ευεργετική επίδραση που ασκεί μια 
Μονή στη γύρω της περιοχή.

Θεωρώ περιττό να σας δώσω συμβουλές και υποδείξεις για τα καθήκοντά 
σας. Έχετε αφιερωθεί στη μοναχική ζωή από την πρώιμη νεανική σας ηλικία 
κι έχετε εγκαταλείψει προς τον σκοπό αυτό σπουδές και σταδιοδρομία. Θα 
αναφέρω απλώς, για να 'ναι  υπόμνηση προς όλους μας, το τι λέει για την πε-
ρίπτωσή μας, ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, σ’ ένα λόγο του που επιγράφεται 
«Πρὸς τὸν Ποιμένα».

«Συ ο προεστώς» λέγει, «που έλαβες την εξουσία και τη φροντίδα να παι-
δεύεις και να διδάσκεις τους κάτω, παιδεύου και διδάσκου πρώτος, από τον 
άνω και ουράνιο Αρχιδιδάσκαλο, την αγγελική σοφία και γνώση, τη θεία πρά-
ξη και τελειότητα, και τότε δίδασκε και εκείνους, άφοβα και με θάρρος, όλα τα 
χρειώδη, τα ωφέλιμα στην ψυχή και οδηγούντα στη σωτηρία τους».

Και συνεχίζει: «Έχει χρέος απαραίτητο ο πνευματικός ιατρός και προε-
στώς, να αποβάλει όλα τα πάθη του και την κακουργία και τη χολή και τον 
θυμό της καρδίας του, για να μπορεί, τον καιρό που πρέπει, να θυμώνει, να 
μην έχει η καρδία του την αγριότητα που θα έχει ο λόγος του. Διότι ο λόγος 
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πρέπει να είναι αυστηρός, χωρίς να συγχύζεται ο νους και να ταράσσεται η 
καρδία του, για να φοβούνται και να διορθώνονται και να μη γίνονται χειρό-
τεροι οι υποκείμενοί του».

Κι αλλού πάλιν λέγει: «Όσο βλέπει ο προεστώς ότι τον ευλαβούνται οι 
μοναχοί και οι κοσμικοί και πιστεύουν στους λόγους του και φυλάττουν τις 
παραινέσεις του, τόσο πιο πολύ οφείλει να φυλάσσει καλύτερα και ακριβέστε-
ρα τον εαυτό του σε ό,τι λέγει και ό,τι πράττει. Γιατί οι μοναχοί και οι λαϊκοί 
τον βλέπουν ως αρχέτυπο αρετής και θεωρούν τα λόγια και τις πράξεις του 
ως θείους νόμους και αλλοίμονο, αν εκτραπεί έστω και λίγο από αυτούς ή αν 
δείξει κάποιαν αμέλεια».

Ο Μ. Βασίλειος στα Ασκητικά του τονίζει και ένα άλλο καθήκον του 
Ηγουμένου, απαραίτητο για την ομαλή συμβίωση των αδελφών στη Μονή: 
Την χωρίς διακρίσεις, εύνοια, ή μεροληψία, κοινή αντιμετώπιση όλων. Λέγει 
επί λέξει: «Οὕτω προσήκει κοινὴν καὶ ἴσην πᾶσι πρὸς ἀλλήλους τὴν ἀγάπην 
εἶναι, ὡς φυσικῶς πρὸς τὰ καθ’ ἕκαστον ἑαυτῷ μέλῃ ὁ ἄνθρωπος ἔχει» ΒΕΠΕΣ 
(Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων) τ.53 σ. 134 
στ. 22-24. «Ὡς ἂν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα» (Α΄Θεσαλ. 2,7) καὶ «ὅν τρό-
πον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς» (Ματθ.23,37), θα πρέπει η Ηγουμένη 
να περιβάλλει με στοργή και αγάπη όλες ανεξαίρετα τις αδελφές της Μονής.

Κι είναι αυτό φυσικό. Όπως δεν μπορεί μόνος ο κυβερνήτης να διασώσει 
το πλοίο, αν δεν συνεργάζονται κι αν δεν αγωνίζονται μαζί του πρόθυμα και 
πιστά οι ναύτες, έτσι κι ο Ηγούμενος ή η Ηγουμένη δεν μπορεί να σώσει τη 
Μονή ή να την οδηγήσει σε πρόοδο, αν δεν έχει τη συνεργασία και βοήθεια 
της αδελφότητος. Και πώς θα έχει τη συνεργασία και  συναντίληψή τους αυτή, 
αν δεν παρουσιάζει άψογη προς αυτούς συμπεριφορά;

Στην περίπτωση της Μονής αυτής ο Θεός ευδόκησε η μικρή, τριμελής, 
αδελφότητα να είναι άρρηκτα ενωμένη «τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης» και να 
έχουν  και οι τρεις αδελφές κοινούς πνευματικούς στόχους. Άξιες λόγου προ-
σωπικότητες και αγωνίστριες στον καλό αγώνα, οι δύο υπέταξαν τον εαυτό 
τους στην μέχρι σήμερα προϊσταμένη και από τώρα Ηγουμένη τους, αποβλέ-
ποντας μόνο στην επίτευξη του σκοπού για τον οποίο εγκατέλειψαν τον κό-
σμο και τα του κόσμου. Η αναφορά μου αυτή ας εκληφθεί αφορμή και προτρο-
πή για να εντείνουν περισσότερο τον αγώνα και την προσπάθειά τους.

Για την ομαλή λειτουργία μιας γυναικείας μονής συμβάλλει τα μέγιστα 
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και ο εφημέριός της. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω, την επίσημη αυτή στιγ-
μή, τον π. Ανδρέα Κούλουμο, ο οποίος παρά τα προβλήματα υγείας που έχει, 
ουδέποτε αρνήθηκε την τέλεση οποιασδήποτε ακολουθίας στη Μονή. Κι επί 
πλέον, κύριο χαρακτηριστικό του  ήταν και παραμένει η αφιλοχρηματία του. Ο 
Θεός και η Υπεραγία Θεοτόκος, είμαι σίγουρος, θα του αποδώσουν τον μισθό 
του. Η Ιερά Μητρόπολις Πάφου, για τις υπηρεσίες του αυτές θα του απονείμει 
το οφφίκιο του Οικονόμου, σε προσεχή, εντός συντόμου χρονικού διαστήμα-
τος, επίσκεψή μου στη Μονή. 

Ευχαριστίες οφείλω και στους πολλούς φίλους της Μονής, κληρικούς και 
λαϊκούς, τους προερχομένους τόσο από τη γύρω περιοχή όσο και από όλη την 
Κύπρο. Χωρίς τη βοήθειά τους, δεν θα μπορούσε να γίνει το πραγματικό θαύμα 
της ανασύστασης της Μονής  και της δημιουργίας όλων αυτών των κτισμάτων 
που βλέπουμε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και ο πρέπων έπαινος οφείλεται στον  
κ. Σάββα Παπαδόπουλο για τις πολλές φροντίδες και τις άοκνες προσπάθειές 
του στην ανοικοδόμηση της πρώτης πτέρυγας της Μονής. 

Απευθύνομαι και στους ολίγους, οι οποίοι, είτε λόγω οικονομικών συμφε-
ρόντων είτε λόγω ιδεολογικών πεποιθήσεων, αντετάχθησαν εξ αρχής στη λει-
τουργία της Μονής και εξακολουθούν να προβάλλουν προσκόμματα σε κάθε 
βήμα της. Θα ήθελα να τους υπενθυμίσω τα λόγια του Ιωάννου του Χρυσο-
στόμου: «Αν πολεμάς κάποιον άνθρωπον, υπάρχει πιθανότης και να νικήσεις 
και να νικηθείς. Αν πολεμάς την Εκκλησία, όμως, είναι αδύνατο να νικήσεις». 
Να τους υπενθυμίσω ακόμα και το Γραφικό: «Σκληρόν ὑμῖν τὸ πρὸς κέντρα 
λακτίζειν». Η πείρα αιώνων επιβεβαιώνει ότι «φοβερόν τὸ ἐμπεσεῖν, εἰς χεῖρας 
Θεοῦ ζῶντος». 

Τελειώνοντας, επανέρχομαι και πάλιν σ’ εσένα, αγία Ηγουμένη. Η πολυε-
τής παραμονή σου στον χώρο αυτό, μάλιστα για πάρα πολλά έτη μόνη, χωρίς 
κανέναν άλλο βοηθό, «ὡς στρουθίον μονάζον  ἐπὶ δώματος», «ὡσεὶ πελεκάνος 
ἐρημικός» και «ὡσεὶ νυκτικόραξ ἐν οἰκοπέδῳ», σε έφερε αντιμέτωπη με τα 
ποικίλα προβλήματα της Μονής και της όλης περιοχής. Θα πρέπει να γνωρί-
ζεις ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ενίοτε και θα επαυξάνονται. Είχες και θα 
έχεις δυσκολίες και εκ του μικρού αριθμού της αδελφότητος. Η αντιπνευματι-
κότητα της εποχής μας, αλλά και η μη χαλάρωση στις απαιτούμενες προϋπο-
θέσεις για την προσέλευση στον μοναχισμό, πράγμα που ορθώς γίνεται,  θα 
δυσκολεύουν την αριθμητική αύξηση της αδελφότητας. Να ξέρεις όμως, πως 
στην Εκκλησία δεν έχει σημασία η ποσότητα, αλλ’ η ποιότητα. Κι η ποιότητα 
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πολλές φορές αντιτάσσεται στον αριθμό. Πολλές φορές οι λίγοι επετέλεσαν 
πολλά· και ελάχιστοι άνθρωποι, μεταμόρφωσαν την οικουμένην, αφού «μικρὰ 
ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ».

Για προοπτικές στην Εκκλησία δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε. Οι προο-
πτικές ισχύουν συνήθως για τους εγκόσμιους θεσμούς, εκεί όπου υπάρχουν 
προγραμματισμοί βασιζόμενοι σε μαθηματικούς υπολογισμούς και στις αρχές 
της αιτιοκρατίας. Στον χώρο της Εκκλησίας οι οποιεσδήποτε προοπτικές συ-
ναρτώνται προς τον βαθμό σχέσης με τον Χριστό, με την τήρηση των εντολών 
Του, με την υποταγή στο άγιο θέλημά Του. Κι αυτοί είναι παράγοντες που δεν 
μπορούν να τεθούν υπό προγραμματισμό ή να εξαρτηθούν από οποιονδήποτε 
ντετερμινισμό. Ελπίζω όμως, ότι το παράδειγμά σας, του Θεού συνεργούντος, 
θα ελκύσει και άλλες αδελφές. Τα πράγματα θα ’ναι πιο εύκολα γι’αυτές από 
ότι ήσαν για σας. Τώρα υπάρχει έτοιμη Μονή με κελιά, χώρους υποδοχής και 
φιλοξενίας των προσκυνητών και άλλες πολλές ευκολίες.

Θα υπάρξουν όμως και δυσκολίες απ’ έξω, στη διαχείριση των πνευμα-
τικών αλλά και των οικονομικών συμφερόντων της Μονής. «Ἔσωθεν φόβοι, 
ἔξωθεν μάχαι» όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Μη φοβηθείς όμως. Ούτε 
και να δειλιάσεις. Εκείνος, ο Οποίος σε εκάλεσε σήμερα στο αξίωμα αυτό 
και σου ενεπιστεύθη τη διαχείριση της ιεράς αυτής Μονής, θα σου συμπα-
ραστέκεται, θα σε βοηθά και θα «συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις σου». 
Θα έχεις συναντιλήπτορα και την Υπεραγία Θεοτόκο, επ’ ονόματι της οποί-
ας είναι ιδρυμένη η Μονή αυτή. Θα έχεις, επίσης, τις μεσιτείες προς τον Θεό 
των αγίων την τιμήν των οποίων ανέδειξε η Μονή, όπως της αγίας Αγάθης, 
της Οσίας Μητρός ημών Κωνσταντίας της εν Πάφω, του αγίου Γεωργίου του 
Καρσλίδη, σημαντικό  απότμημα των λειψάνων του οποίου φυλάσσεται ως 
θησαυρός πολύτιμος στη Μονή, και άλλων, καθώς και τις ευχές όλων εκείνων 
των αγίων μοναχών που εμόνασαν εδώ, στις προηγούμενες εποχές, και «ταῖς 
τῶν δακρύων αὐτῶν ῥοαῖς καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς» βρήκαν χάριν κο-
ντά στον Θεό.

Είθε «ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ 
Πατρός καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» να είναι μαζί σου διά παντός, 
βοηθός στο δύσκολο έργο το οποίο ανέλαβες».

Στη συνέχεια η Ηγουμένη, Αγάθη Μοναχή εκφώνησε τον ακόλουθο εν-
θρονιστήριο λόγο: 
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« Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες· 
ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων (Ψαλ.126)».

Πανιερώτατε Μητροπολίτα και σεπτέ Ποιμενάρχα της καθ’ ημάς θεο-
σώστου Μητροπόλεως Πάφου κ.κ. Γεώργιε,  

Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Χύτρων κ.κ. Λεόντιε,
Άγιοι Πατέρες και Ηγούμενοι των  ιερών Μονών,
Πανοσιολογιώτατοι Αρχιμανδρίτες,
Σεβαστές Γερόντισσες και Ηγουμένες των Ιερών Μονών,
Σεπτόν Ιερατείον,
Έντιμη κυρία Έπαρχε και εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Αγαπημένοι εν Χριστώ αδελφοί και αγαπημένες αδελφές,
Ευλογημένοι Χριστιανοί,

Το μεγάλο αυτό θαύμα, που εδώ και 24 συναπτά έτη ο καθένας από εμάς 
βιώνει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, δια της επανοικοδομήσεως της πά-
λαι ποτέ ανδρώας Μονής και νυν γυναικείας, επιβεβαιώνει τους στίχους του  
ιερού Ψαλτηρίου. 

« Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδο- 
μοῦντες» (Ψαλμ. 126,1). Ναι,  εάν ο Κύριος ο Θεός μας δεν ήθελε να οικοδο-
μηθεί και να αναστηθεί από το μηδέν αυτό το μοναστήρι, εις μάτην θα κοπιά-
ζαμε. Και συνεχίζει η Γραφή, δια των χειλέων του Κυρίου μας: «ἐξομολογοῦμαί 
σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν 
καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις»(Ματθ. 11,25). 

Έτσι αξίωσε εμέ, το πνευματικό νήπιον και αδύνατον πλάσμα να γίνω συ-
νεργός και κτίτορας της ιεράς ταύτης Μονής, αξιώνοντας σήμερον την εμήν 
ταπεινότητα να ανεβεί στον θρόνο της πρώτης Ηγουμένης στη Γυναικεία πλέ-
ον Μονή της Παναγίας Σαλαμιωτίσσης.  Εύχεσθε όπως ο Θεός μού δώσει σύ-
νεση, αγάπη και ταπείνωση, ώστε να διαποιμάνω θεάρεστα το μικρό ποίμνιο 
που μου ενεπιστεύθη ο Κύριος μας. Γνωρίζω ότι χρέος μου δεν είναι μόνο η 
ανασύσταση και ανοικοδόμηση της Μονής αλλά και η διαμόρφωση των ψυ-
χών που θα μου εμπιστευθεί ο Πανάγαθος Θεός. Χρέος μου να διδάξω πρώτα 
δια της δικής μου βιοτής και μετά δια νουθεσίας τη μετάνοια, την υπακοή, την 
προσευχή  και τέλος την αγάπη και τον θείον έρωτα, έτσι ώστε να «μορφωθεί»  
Χριστός στις ψυχές των αδελφών.
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Σαν αυτές τις μέρες, το 1996, ο Θεός οδήγησε τα βήματά μου στον ιερό 
αυτό χώρο. Το μόνο κτίσμα ήταν το ιερό αυτό εκκλησάκι που ανάγεται στον 
16ο αιώνα, και το οποίο σε τίποτε δεν θύμιζε την παλαιά αίγλη του αρχαί-
ου Μοναστηριού. Ο ναός, σχεδόν, ερειπωμένος, στο προαύλιο χώμα, πέτρες, 
φύλλα, σκουπίδια ακόμη και διάφορα τρωκτικά. Αυτή ήταν η πρώτη εξωτερι-
κή εικόνα που αντίκρισα. Όμως, η Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και 
η Έφορος της Ιεράς αυτής Μονής, Κυρία Θεοτόκος που ήδη είχαν χαράξει τη 
νέα πορεία της Μονής, έδωσαν στην ψυχή μου μια άλλη εικόνα. Την εικόνα 
της Χάριτος, της πνευματικής ευωδίας, της αίσθησης και παρουσίας του Θεού 
και όλων των Αγίων Πατέρων που μόνασαν και έζησαν σε τούτο τον Αγιασμέ-
νο χώρο. Η Χαριτόβρυτος και κτητορική εικόνα της Παναγίας μας, που ανάγε-
ται στις αρχές του 13ου αιώνα, καθώς επίσης και όλες οι άλλες αρχαίες  εικόνες 
της Μονής σαγήνευσαν τόσο πολύ την ψυχή μου που όσα προβλήματα και 
δυσκολίες και εάν διέβλεπα να υπάρχουν για την επανοικοδόμηση αυτής της 
Μονής δεν ήσαν ικανά να εμποδίσουν την εδώ παραμονή μου. Έβλεπα το χέρι 
του Θεού να καθοδηγεί κάθε μου βήμα, κάθε μου σκέψη προς όφελος του 
Μοναστηριού.

Πολύ δύσκολα τα πρώτα χρόνια, ζυμωμένα με πολύ πόνο, κόπο και δά-
κρυα. Όμως, μέσα από τις μυλόπετρες των πειρασμών και των θλίψεων, η Χά-
ρις του Θεού δεν άφηνε την ψυχή μου να συνθλιβεί αλλά μου έδινε κουράγιο 
και δύναμη να συνεχίσω το έργο που η ίδια η Θεοτόκος μας το είχε αναλάβει.

Με  τις ευχές του Πνευματικού μας πατέρα, Πανοσιολογιωτάτου Αρχι-
μανδρίτου Αθανασίου, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Τροοδιτίσσης, συστήνε-
ται ερανική επιτροπή από ευσεβείς ανθρώπους, φίλους του Μοναστηριού που 
με ζήλο και φιλότιμο ξεκινούν να  μαζεύουν τα πρώτα χρήματα για την επα-
νοικοδόμηση της Μονής. Όμως, η Παναγία έδειξε ακόμη μια φορά ότι το έργο 
είναι δικό Της, και πρωτοστατεί στην εξεύρεση των χρημάτων. Με την περιο-
δεία της Εικόνας Της  σε διάφορες εκκλησίες σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, 
μαζεύτηκε μέσα από θαυμαστά γεγονότα ένα αξιόλογο ποσό, ώστε να κτιστεί 
η πρώτη τριώροφη πτέρυγα στη βόρεια πλευρά. Συγχρόνως, η Παναγία μας 
ανταποκρινόταν  άμεσα στις αιτήσεις και προσευχές όλων όσοι προσέφεραν 
τη μικρή ή μεγάλη εισφορά τους.  Έτσι αυτή την περίοδο τόσο η επιτροπή όσο 
και η ταπεινότητά  μου γίναμε μάρτυρες πολλών θαυμάτων που η Χάρις της 
Παναγίας μας επιτελούσε. 

Ο κόπος όλων επιβραβεύεται την 27η  Οκτωβρίου του 2002 όταν έγιναν  



523

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τα επίσημα Θυρανοίξια της Μονής από τον τότε Μητροπολίτη Πάφου κ.κ. 
Χρυσόστομο Β΄ και νυν Αρχιεπίσκοπο Κύπρου με την ευγενική παρουσία του 
Υπουργού Εσωτερικών κυρίου Ανδρέα Παναγιώτου, ως εκπροσώπου της Κυ-
πριακής Κυβέρνησης. Στην εύσημη εκείνη ημέρα έγινε και η ιστορική επάνο-
δος των αρχαίων Εικόνων.

Ένα χρόνο αργότερα, το 2003, στην πρώτη επέτειο αυτής της μεγάλης 
και ιστορικής ημέρας γίνεται ένα άλλο σημαντικό γεγονός  τόσο για μένα 
προσωπικά όσο και για την πνευματική εξέλιξη του Μοναστηριού. Μετά από 
22 χρόνια ρασοφορίας, αξιώνομαι να λάβω το Μέγα και Αγγελικό Σχήμα των 
Μοναχών, να μνηστευθώ τον Νυμφίο Χριστό, τον οποίον παιδιόθεν επόθησα 
και ελάτρευσα.

Λίγα χρόνια αργότερα ο Θεός «ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν προσευχή μου»  και 
έστειλε «ἀγγέλους»  να διακονήσουν και να γίνουν συνεργοί και συν - κτί-
τορες μαζί μου στο μεγάλο έργο που μου είχε ανατεθεί. Η είσοδος των δύο 

Η πρώτη Ηγουμένη της γυναικείας ιεράς Μονής Παναγίας της Σαλαμιωτίσσης, 
ΑΓΑΘΗ ΜΟΝΑΧΗ εκφωνεί τον ενθρονιστήριο λόγο της.

ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΓΑΘΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΗΣ
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αδελφών Θεοφανούς και Παναρέτης ήταν βάλσαμο στην ταλαιπωρημένη από 
κόπους, θλίψεις και πειρασμούς ψυχή μου. Έτσι δημιουργείται και ο πρώτος 
μοναστικός πυρήνας. «οὗ γάρ εἰσί δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα, 
ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. 18, 19-20).

 Ο κόπος, ο μόχθος και η σωματική κούραση μαζί με τα πνευματικά καθή-
κοντα ήταν η καθημερινή ενασχόλησή μας για να μπορέσουμε με τη βοήθεια 
του Θεού να τελειώσουμε και τη Δυτική πτέρυγα, η οποία συν Θεώ ολοκλη-
ρώθηκε το 2016. Έτσι έδωσε στην αδελφότητα ανακούφιση και δύναμη να συ-
νεχίσει τον πνευματικό αγώνα με προσευχή και υπακοή. Σύντομα ευελπιστού-
με ότι θα ξεκινήσει με τις αγίες ευχές σας το επόμενο στάδιο οικοδομήσεως 
που περιλαμβάνει την Πύλη και την περίφραξη της Μονής.

Όλο αυτό το έργο που σήμερα πολλοί προσκυνητές θαυμάζουν και χαίρο-
νται έγινε γιατί το θέλησε ο Κύριος και Θεός ημών Ιησούς Χριστός και η έν-
δοξος Αυτού Μητέρα, η τα δευτερεία της Αγίας Τριάδας κατέχουσα. Όμως, ας 
μου συγχωρηθεί να πω ότι έγινε και για έναν ακόμη λόγο.  Έγινε γιατί κάποιοι 
απλοί άνθρωποι και  ταπεινοί αγάπησαν το έργο αυτό, πίστεψαν σ’ αυτό το 
έργο, οραματίστηκαν αυτό το έργο. Αυτοί οι λίγοι άνθρωποι μετέδωσαν την 
αγάπη αυτή στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, στους συγγενείς και φίλους 
τους. Έτσι η αγάπη μεγάλωσε, πλήθυνε και αγκάλιασε τη Μονή μας. Η αγάπη 
αυτών των ανθρώπων μας έδωσε το κουράγιο να σταθούμε εδώ, να αγωνι-
στούμε και να αξιωθούμε να δούμε αυτό το θαύμα της επανοικοδομήσεως της 
ιεράς Αυτής Μονής.

Σ’ αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που μας στήριξαν ηθικά στα πρώτα 
μας βήματα, με πρωτοπόρους τους μακαριστούς πατέρες Χριστόδουλο Θεο-
φάνους και Χριστόδουλο Παπαδόπουλο οφείλουμε άπειρη ευγνωμοσύνη και 
ευχαριστίες. Ευχόμεθα σε όσους απεβίωσαν να είναι η μνήμη τους αιωνία και 
καλό παράδεισο να έχουν και σε όσους βρίσκονται στη ζωή, ο Θεός να τους 
χαρίζει την ευλογία Του.

Όμως, εξίσου, ευχαριστίες πρέπει να εκφράσουμε και στους ανθρώπους 
που μας πολέμησαν, διότι σ’ αυτή την περίπτωση από τη μια μας διαβεβαίωναν 
ότι ο δρόμος που βαδίζουμε είναι  ο στενός και τεθλιμμένος και ως γνήσια τέ-
κνα του Θεού βιώνουμε τη ρήση «εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν» ( Ἰωάν. 
15, 20) και από την άλλη άθελά τους μας υποχρέωσαν να εντείνουμε τις προ-
σευχές μας. Υποχρεώθηκε η ψυχή μου να ταπεινωθεί, να γονατίσει, να κλάψει 
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να παρακαλέσει ενώπιον του Εσταυρωμένου Νυμφίου και τέλος, να ζητήσει 
το έλεός Του. Χάριν αυτών των ανθρώπων η ψυχή μου βίωσε την κατά δωρεάν 
Χάριν του Κυρίου μας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι, είτε από το υστέρημά τους είτε από το 
περίσσευμά τους, προσέφεραν ή θα προσφέρουν οικονομική ή άλλου είδους 
βοήθεια δια την αποπεράτωση της Μονής. Ο Θεός να τους ευλογεί και να 
τους το ανταποδώσει στην Ουράνια Βασιλεία Του.

Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη οφείλω στους κατά σάρκα γονείς μου οι οποίοι 
μου προσέφεραν μαζί με το ζην την ορθόδοξη πίστη και με στήριξαν στα πρώτα 
χρόνια της εδώ παραμονής μου. Αυτή τη στιγμή θα χαίρονται από τους ουρα-
νούς. Αιωνία τους η μνήμη. Ο Θεός ας αναπαύσει τις χριστιανικές τους ψυχές.

Ευχαριστώ  θερμά τη Γερόντισσά μου Χριστοφόρα Μοναχή, η οποία μου 
μεταλαμπάδευσε τον Ορθόδοξο Μοναχισμό με την αυστηρή, αλλά ορθή 
πνευματική της καθοδήγηση και  με εισήγαγε εις το καταπέτασμα της Μονα-
χικής ζωής, εξασφαλίζοντας στην ψυχή μου τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία 
με στήριξαν στη μετέπειτα Μοναχική μου πορεία.

Θερμές ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη εκφράζω και στον μακαριστό Γέρο-
ντά μου Εφραίμ Αριζονίτη, ο οποίος ως ο πρώτος πνευματικός μου Πατέρας 
στη μοναχική μου πολιτεία, στερέωσε την ψυχή μου με τα πνευματικά εντρυ-
φήματα του Θείου Λόγου. Οι ευχές του θα είναι για μας η «περικεφαλαία του 
Σωτηρίου» κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.

Ευχαριστώ, ιδιαιτέρως, και τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Γέροντα 
Φίλιππο Αβρααμίδη, κτίτορα της ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Χρυσο-
κάστρου, καθώς επίσης και την Ηγουμένη της ιδίας Μονής Λυδία Μοναχή που 
με στήριξαν και ανέλαβαν την Μοναχική μου κουρά. Από την ίδια αδελφότη-
τα ευχαριστώ πολύ την αδελφή Μακρίνα, η οποία παιδιόθεν ήταν για μένα 
φίλη, αδελφή αλλά και συνοδοιπόρος στον πνευματικό μου αγώνα.

Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες εκφράζουμε στον Πνευματικό 
μας πατέρα Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο, Ηγούμενο της Ιεράς 
Μονής Τροοδιτίσσης, ο οποίος κρατά στους ώμους του το βάρος των πολλών 
αμαρτιών μας και μας βοηθά στην πνευματική άνοδο και ένωσή μας με τον 
Θεάνθρωπο Ιησού μας.

Ευχαριστώ τους Ιερείς της ιεράς Μητροπόλεως Πάφου που στηρίζουν 

ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΓΑΘΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΗΣ
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τη Μονή μας είτε με τις Θείες Λειτουργίες που επιτελούν στη Μονή  είτε με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον εφημέριο της Μονής 
μας πατέρα Ανδρέα Κούλουμο, ο οποίος για πολλά συναπτά έτη εξυπηρετεί τη 
Μονή παντοιοτρόπως, ιδιαίτερα με την τέλεση των ιερών Ακολουθιών.

Ευχαριστούμε τους ιεροψάλτες που μας εύφραναν με την ψαλτική τους 
τέχνη ανεβάζοντάς μας πνευματικά και όσους κοπίασαν σωματικά ή συνεισέ-
φεραν οικονομικά δια την τελετή αυτή.

Ευχαριστούμε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κιτίου κ. Νεκτάριο για την 
ιδιαίτερη αγάπη και το ενδιαφέρον που επιδεικνύει για τη Μονή μας, και τώρα 
ως Μητροπολίτης Κιτίου αλλά και στο παρελθόν ως  Χωρεπίσκοπος Αρσινόης.

Τέλος,  ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και εκ βάθους καρδίας εσάς Πανιερώτα-
τε, τον Μητροπολίτη μας και σεπτό Ποιμενάρχη και Πνευματικό μας Πατέρα 
που με πατρική αγάπη περιβάλλετε τη Μονή μας. Σκύβετε ταπεινά και ακούτε 
κάθε πόνο, πρόβλημα ή  κάθε ανησυχία μας. Μας στηρίζετε, μάς βοηθάτε άμε-
σα σε κάθε εμπόδιο το οποίο αντιμετωπίζει η Μονή, μας συμβουλεύετε και μας 
πονάτε. Γι’ αυτό και εσείς εύλογα παίρνετε το δικό σας μερίδιο ως κτίτορας της 
ιεράς ταύτης Μονής. Είμαστε πεπεισμένες ότι θα συνεχίσετε να είστε πάντα 
δίπλα μας. Εξαιτούμεθα τις Αρχιερατικές σας ευχές για την πνευματική άνοδο 
της αδελφότητος, καθώς και δια την ιδική μου πορεία και ευθύνη, να ανταπο-
κριθώ στα καθήκοντα της Ηγουμένης με σύνεση, ταπείνωση και υπακοή στο 
θέλημα του Θεού.

Εύχεσθε όπως, εν ημέρα κρίσεως, να μην κατακριθούμε σαν τις μωρές 
παρθένες αλλά έχοντας στα αγγεία των ψυχών μας το άνωθεν έλεος, δηλαδή 
την Χάριν Του Παναγίου Πνεύματος να εισέλθουμε στον θείο Νυμφώνα Του, 
και να απολαύσουμε τον μυστικό γάμο με τον Νυμφίο Χριστό. Αμήν   Γένοιτο».

Ακολούθως εψάλη ο πολυχρονισμός της Ηγουμένης και έγινε απόλυση. 
Στο τέλος, εν πομπή, μετέβησαν όλοι, λαός, κλήρος και επίσημοι στο Συνοδι-
κό, όπου η Ηγουμένη εδέχθη τα συγχαρητήρια για την ενθρόνισή της.

Στην τελετή παρέστησαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεό-
ντιος, οι Ηγούμενοι Χρυσορρογιατίσσης κ. Παγκράτιος, Τιμίου Προδρόμου 
Μέσα Ποταμού κ. Παΐσιος, Συμβούλου Χριστού κ. Νείλος, Αρχαγγέλου Μι-
χαήλ Μοναγρίου κ. Γεννάδιος, οι Ηγουμένες Τρικουκκιωτίσσης Χριστονύμ-
φη, Αγίου Ηρακλειδίου Προδρόμη, Σφαλαγγιωτίσσης Ευγενική, Αγίου Μηνά 
Μαγδαληνή, Αμασγούς Επιφανία, Παντανάσσης Κοτσιάτη Επιφανία καθώς 
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και αντιπροσωπίες από τις άλλες Μονές της Κύπρου ανδρώες και γυναικείες.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης η Έπαρχος Πάφου, κυρία Μαίρη Λά-
μπρου, βουλευτές Πάφου, Εκπρόσωποι της Αστυνομίας και της Εθνικής 
Φρουράς, άλλοι επίσημοι και πλήθος κόσμου.

Παρά το πλήθος των πιστών εφαρμόστηκαν όλα τα μέτρα για προστασία 
από την πανδημία του κορωνοϊού.  Μετά τον χαιρετισμό παρετέθη δεξίωση 
στους ανοικτούς χώρους της ιεράς Μονής.  

* * *
Η Σύνταξη του περιοδικού μας εύχεται ολοψύχως 

στην Οσιωτάτη Ηγουμένη της ιεράς Μονής 
Παναγίας Σαλαμιωτίσσης ΑΓΑΘΗ ΜΟΝΑΧΗ, 

και στις μοναχές  Θεοφανώ και Παναρέτη, 
όπως καρποφορούν πλουσίως στη μοναχική τους ζωή 

και αναδείξουν την ιερά Μονή τους 
ένα αγλαόκαρπο μοναστικό καθίδρυμα.

ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΓΑΘΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΗΣ



ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ

ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

a
ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, στὴν τακτικὴ 
συνεδρία της, ποὺ ἔγινε στὶς 9 Σεπτεμβρίου 2020, ψήφισε ὁμόφωνα 
ὡς Ἐπίσκοπο Ἀρσινόης τὸν ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωρ-

γίου προταθέντα Ἡγούμενο Χρυσορροϊατίσσης κ. Παγκράτιο. 

Ἡ τελετὴ τοῦ Μηνύματος, γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου Ἐπισκόπου, ἔγινε στὸν 
Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρα-
σκευῆς, 23 Ὀκτωβρίου, ἡ δὲ χειροτονία του τελέστηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Χρυ-
σορροϊατίσσης, τὸ Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου 2020. 

 Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄ προσφώ-
νησε τὸν νέο  Ἐπίσκοπο  Ἀρσινόης κ. Παγκράτιο ὡς ἀκολούθως: 

«Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας Σου, Ἅγιε Ἁγίων; Τίς διηγήσεται τὰ θαυμάσιά 
Σου, Βασιλεῦ τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριε τῶν κυριευόντων; Τῶν οὐρανίων καὶ 
τῶν ἐπιγείων ὁ κραταιὸς Ἐξουσιαστὴς καὶ τῆς Ἐκκλησίας ὁ ὑπέρκαλλος Νυμφί-
ος!  Πηγὴ ἐλέους, τῶν καρδιῶν ἀλάθητε, κριτά δικαιότατε».

Εἴη εὐλογημένον καὶ ὑπερύμνητον τὸ ὄνομά Σου, Κύριε∙ καὶ ἰδού Θεοφιλέ-
στατε ἅγιε Ἀρσινόης, ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου  Πνεύματος διὰ τῆς ὁμοφώνου γνώ-
μης και ψήφοις θεηλάτοις τῆς ἁγίας καὶ ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου Σέ ἀνέδειξεν εἰς 
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τὸν ὕπατον τῆς ἱερωσύνης βαθμόν. Καὶ ἐγένετο οὕτως, οὐχὶ πρὸς ἱκανοποίησιν 
ἀνθρωπίνης ματαιοδοξίας, ἀλλ’ εἰς ἐπίρρωσιν τοῦ προφητικοῦ λόγου, «ἐπὶ τίνα 
ἐπιβλέψω, ἀλλ᾿ ἢ ἐπὶ τὸν ταπεινὸν καὶ ἡσύχιον καὶ τρέμοντα τοὺς λόγους μου;». 
Τοιγαροῦν, δικαίως, ἀναπέμπομεν αἴνους καὶ δοξολογίας πρὸς τὸν Κύριον, τὸν 
καταξιώσαντά σε τῆς μεγάλης ταύτης δωρεᾶς, καθ’ ὅτι «οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει 
τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ».

Χαίρει καὶ ἀγάλλεται ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Χρυσορροϊατίσσης διὰ τὴν 
ἱστορικὴν ταύτην τιμήν, τὴν ὁποίαν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα προ-
σφέρει εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς. Ἀγάλλεται καὶ χαίρει σήμερον 
καὶ ἡ Ἐπισκοπὴ Ἀρσινόης. Μαζί της καὶ ἡ Μητροπολιτικὴ περιφέρεια Πάφου, 
καθὼς καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἅπαντα, καθ’ ὅτι ἐν τῷ προσώπῳ 
σου ἡ Ἐπισκοπὴ Ἀρσινόης εὗρε τὸν καλὸν Ποιμένα, τὸν δεξιὸν οἰακοστρόφον 
καὶ τὸν ἄξιον συνεχιστὴν τοῦ ἔργου τῶν  Ἁγίων  Ἀρίστωνος  καὶ Ἀρκαδίου!

Ὑπεράγαν τιμητικὸν τὸ ἔργον ποὺ ἀναλαβάνεις ἀπὸ σήμερον, ἐν Κυρίῳ πε-
φιλημένε ἀδελφέ, ἀρχιερατικῆς τιμῆς ἀξιωθείς!  Ὅθεν, ὡς λύχνος ἐπὶ τὴν λυ-
χνίαν τεθείς, καλεῖσαι ὅπως, κατὰ τοὺς θεοπνεύστους λόγους τῆς Γραφῆς, «τὸ 
ἀπολωλὸς ἐκζητήσεις καὶ τὸ πλανώμενον ἐπιστρέψεις καὶ τὸ συντετριμμένον 
καταδήσεις καὶ τὸ ἐκλεῖπον ἐνισχύσεις καὶ τὸ ἰσχυρὸν φυλάξεις καὶ βοσκήσεις 
αὐτὰ μετὰ κρίματος». Καὶ πέραν τοῦ χρέους τούτου ἔχε ἀκόμη ὑπ’ ὄψιν σου τοὺς 
λόγους τοῦ Κυρίου μας ὅτι «ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ 
τῶν προβάτων», καθὼς καὶ τὰς παραινέσεις τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύ-
λου: «Τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ…, ἐν πίστει 
ἐν ἁγνείᾳ», ἔχων πάντοτε ὑψηλὴν τὴν συνείδησιν ὅτι  τὸ Ἐπισκοπικὸν ἀξίωμα 
εἶναι «αἰδέσιμόν τε καὶ φοβερὸν  καὶ αὐταῖς ταῖς ἐπουρανίαις δυνάμεσιν».

  Ἅγιε Ἀδελφέ,

Ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἐξεδηλώθη παιδιό-
θεν καὶ ἐνισχύθηκε διὰ τῆς πίστεώς σου πρὸς τὸν Σταυρωθέντα καὶ Ἀναστάντα 
Κύριον, ὡδήγησεν τὰ βήματά σου, κατ’ ἀρχάς, εἰς τὴν σπουδὴν τῆς μαθηματι-
κῆς ἐπιστήμης, ἐν συνεχείᾳ δέ, ἀκολουθῶν τὰς μυστικὰς ἐπιταγὰς τῆς καρδίας 
σου,  εἰς τὸ χῶρον τῆς ἀσκήσεως τῆς τροφοῦ  Μονῆς,  τῆς Παναγίας τῆς Τροοδι-
τίσσης. Ἐκεῖθεν ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐπιβλέψασα ἐπὶ τὸ πρᾷον καὶ 
ἡσύχιον καὶ ταπεινὸν τοῦ χαρακτῆρος σου καὶ τὸ κατηρτισμένον τῆς μοναχικῆς 
σου ἰδιότητος, τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργί-
ου, μετεφύτευσέ σε εἰς τὴν ἱστορικὴν  ἱερὰν Μονὴν Παναγίας τῆς Χρυσορροϊα-
τίσσης καὶ  σὲ κατέστησε Ἡγούμενον αὐτῆς καὶ Προεστῶτα.   
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Μὲ τὰς περικοσμούσας τὴν ἀσκητικήν σου μορφὴν ἀρετὰς τῆς πίστεως καὶ 
τῆς ἀγάπης, ὅπλισε τὸν ἑαυτόν σου μὲ τὸν πυρφόρον ζῆλον τῆς ὑψηλῆς ἱεραπο-
στολῆς σου καὶ κατὰ τὸ παράγγελμα τοῦ Θείου Παύλου «κήρυξον τὸν λόγον, 
ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον ἐν πάσῃ μακρο-
θυμίᾳ καὶ διδαχῇ…νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ».

Ὁ Ἐπίσκοπος, ἅγιε  Ἀδελφέ, ὁμοιάζει πρὸς πόλιν ἐπάνω ὄρους κειμένην καὶ 
ὁρᾷ τοὺς πάντας ἀλλὰ καὶ ὁρᾶται ὑπὸ πάντων. Τὸ περίοπτον τῆς θέσεως ἀπαιτεῖ 
ἀπὸ τὸν κατέχοντα ταύτην βίον ἀνεπίληπτον, κεκοσμημένον ἀπὸ μίαν εὔοσμον 
ἀνθοδέσμην ἀρετῶν, προσφέρων πλουσιοπαρόχως εἰς πάντας τοὺς καρποὺς τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος.  Τὸ πρώτιστον τὸ ὁποῖον ὀφείλει νὰ πράττῃ εἶναι νὰ προσέχῃ 
τὸν ἑαυτόν του. Πρέπει ν’ ἀγωνίζεται μὲ ὅλας τὰς δυνάμεις αὐτοῦ, ἵνα καθίστα-
ται Φῶς διὰ νὰ φωτίζῃ. Νὰ ἐπέχῃ θέσιν ὁδοδείκτου, ἵνα καθοδηγῇ. Νὰ λειτουργῇ 
ἀενάως εἰς τόπον καὶ τύπον Χριστοῦ, διδάσκων, ἐμπνέων, μεριμνῶν καὶ καθοδη-
γῶν τὸ ποίμνιό Του εἰς νομὰς σωτηρίους. Ἔχε πάντοτε κατὰ νοῦν τοὺς προτρε-
πτικοὺς λόγους τοῦ οὐρανοβάμονος Παύλου «Πρόσεχε οὖν ἑαυτῷ καὶ παντὶ τῷ 
ποιμνίῳ, ἐν ᾧ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετό σε ἐπίσκοπον, ποιμαίνειν τὴν Ἐκκλησίαν 
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἥν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος».

Τύπος καὶ ὑπογραμμὸς ὀφείλεις νὰ γίνῃς, Θεοφιλέστατε, καὶ φῶς εἰς τὰς 
καρδίας τοῦ λαχόντος σοι Ποιμνίου, καὶ ἰδιαιτέρως τῆς νεολαίας μας, ἡ ὁποία  
εἶναι ἡ χρυσῆ  ἐλπὶς τοῦ μέλλοντος τῆς μικρῆς καὶ τεμαχισμένης ἡμῶν Πατρίδος.

Αὐτὴ ἡ νεολαία πρέπει νὰ ἐμψυχωθῇ καὶ νὰ κρατηθῇ ἑνωμένη μὲ τὰς ζωο-
γόνους ρίζας τῆς Φυλῆς μας ποὺ εἶναι ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ὁ Ἑλληνισμός! Μό-
νον ἔτσι θὰ ἐπιβιώσωμεν μέσα εἰς τὴν λαίλαπα τῶν συγχρόνων ἰδεολογικῶν 
ρευμάτων καὶ εἰς τὰς πιέσεις τῶν ὀρδῶν τοῦ Ἀττίλα, τῆς ἐπίβουλης καὶ  ἐπεκτα-
τικῆς Τουρκίας.

Νὰ ἐγκύπτῃς πρέπει μὲ ἀγάπην περισσὴν καὶ μὲ ἔνθεον ζῆλον εἰς τὰ προβλή-
ματα τῆς νεολαίας μας, ἡ ὁποία λόγῳ τῆς φύσης της χρειάζεται καθοδήγησιν, 
στήριξιν καὶ καλλιέργειαν ὑψηλῶν ὁραματισμῶν καὶ χριστιανικῶν ἰδανικῶν.

Μόνον ἔτσι θὰ ἐπιβιώσωμεν ὡς Κυπριακὸς  Ἑλληνισμὸς μὲ τὴν χριστιανικὴ 
καὶ ἑλληνική μας ἰδιότητα εἰς τὴν Γῆν ταύτην τῶν Πατέρων καὶ τῶν προγόνων 
μας καὶ θὰ συνεχίσωμεν τὴν ἱστορικὴν ἡμῶν πορείαν καὶ ἀποστολήν.

Διὸ «ἔντεινον καὶ κατευοδοῦ καὶ ἐπὶ ἔτη πλεῖστα ἀρχιεράτευε».

Καὶ νῦν χεῖρας ἱκέτιδας ὑψοῦμεν ὑπέρ Σοῦ πρὸς τὸν αἰώνιον Ἐπίσκοπον τῆς 
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στρατευομένης Ἐκκλησίας Του καὶ δεόμεθα καὶ παρακαλοῦμεν, ἵνα σὲ στηρίζῃ 
τῷ κραταιῷ Αὐτοῦ βραχίονι καὶ εὐλογῇ τὰ θεοφιλῆ Σου ἔργα.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς 
καὶ ἡ Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετὰ σοῦ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς 
σου. Ἀμήν. 

«ΙΔΟΥ ΓΕΓΟΝΕΝ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

«ΑΞΙΟΣ»!
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«ΕΘΗΚΑΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΝ
ΕΚ ΛΙΘΩΝ ΤΙΜΙΩΝ…».

Βαθύτατα συγκεκινημένος ὁ νέος Ἐπίσκοπος κ. Παγκράτιος ἀπάντησε ὡς 
ἀκολούθως:

Δόξαν ἀναπέμπω πρὸς τὸν Ἀρχιποίμενα Χριστόν, διὰ τὴν συγκατάβασιν, 
τὴν ἀγαθότητα καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεός Του. «Ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι καὶ τὸν νοῦν 
καταπλήττομαι» ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσιν περὶ ἐμὲ τὸν ἐλάχιστον ἐν ταῖς ἡμέραις 
ταύταις,  καί ἰδίως, σήμερον, ἐπὶ τῇ χειροτονίᾳ μου εἰς Ἐπίσκοπον τῆς ἁγιω-
τάτης καὶ ἱστορικῆς ἐπισκοπῆς Ἀρσινόης, τὴν ὁποίαν ἐδόξασαν μεγάλα ἀνα-
στήματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἀείμνηστοι προκάτοχοί μου, ζῶσαι εἰκόνες 
τοῦ Κυρίου.
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«Δοξάζω τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ τὴν δύναμιν καὶ Πνεύματος Ἁγίου ὑμνῶ 
τὴν ἐξουσίαν, ἀδιαίρετον, ἄκτιστον θεότητα, Τριάδα ὁμοούσιον, τὴν βασιλεύ-
ουσαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος».

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρωθιεράρχα τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας 
       κ.κ. Χρυσόστομε,

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Πάφου κ. Γεωργιε,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,  
Ἅγιοι Καθηγούμενοι καὶ Καθηγούμενες,
Τίμιοι τῆς Ἐκκλησίας Πρεσβύτεροι καὶ Διάκονοι,
Ὁσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Μοναχές,
Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ, 
Κυρία  Ἔπαρχε,
Κύριοι Δήμαρχοι καὶ  Φορεῖς τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως,
Κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν Πολιτικῶν καὶ Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν,
Εὐλογημένε καὶ περιούσιε τοῦ Κυρίου λαέ,

Μεγάλη ἀξία προσδίδεται σήμερα, μὲ τὸ λαμπρὸ αὐτὸ συλλείτουργο, στὴν 
ἱστορικὴ αὐτὴ Μονή. Ἡ Μητέρα μας Χρυσορροϊάτισσα, εἰσακούουσα εἰς τὰς 
θερμὰς προσευχὰς τῶν χιλιάδων προσκυνητῶν της διὰ τὸ μέλλον τοῦ ὀχυροῦ 
τούτου τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ ὁδηγεῖ, μὲ θαυμαστὸν τρόπον, εἰς ἀναβάθμισιν, 
μὲ προαγωγὴν εἰς Ἐπίσκοπον τοῦ Ἡγουμένου της,  ὥστε δυναμικώτερα καὶ 
ἀποδοτικώτερα ἡ Μονὴ να ἀνταποκριθεῖ εἰς τὴν πνευματικήν, κοινωνικὴν καὶ 
ἐθνικὴν της ἀποστολήν. Ἀναδεικνύεται ἡ Μονή, μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, κέντρο 
τῆς ὅλης Ἐπισκοπῆς Ἀρσινόης.

Μετὰ τὴν ἄκρως τιμητικὴν ἐκλογὴν τῆς ἀναξιότητός μου ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ 
σώματος τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, δέχθηκα σήμερα 
τὴν γλωσσοπυρσόμορφον Χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος καὶ ἀνῆλθα εἰς τὸν 
ὕψιστον τῆς Ἱερωσύνης βαθμόν, τοῦ Ἐπισκόπου. 

Μὰ τὸ ὕψος τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος δυσθεώρητο, ὑπερμεγέθης ὁ 
σταυρὸς, καὶ τὸ βάρος τῶν εὐθυνῶν μέγα. Εἶναι ἐπακόλουθο, λοιπόν, νὰ λυγί-
ζουν τὰ γόνατα, νὰ συγκλονίζεται ὁ ἔσω μου ἄνθρωπος καὶ ποικίλα ἐρωτήμα-
τα να ἀναδύονται τόσο πρὸς τὸ λογικό, ὅσο, κυρίως, πρὸς τὴ συνείδησή μου. 
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Ποῖο ἔργο μοῦ ἀναθέτει ὁ Θεῖος Δομήτορας; Μὰ φυσικὰ ἐκεῖνο τοῦ Ἐπι-
σκόπου τῆς Ἐκκλησίας Του. Ὅμως, τὶ σημαίνει Ἐπίσκοπος;  

Εἰς τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ παράδοση ὁ Θεάνθρωπος Χριστὸς 
εἶναι ἡ πηγή, τὸ κέντρο καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς Ἱερωσύνης καὶ τῆς Ἱεραρχί-
ας τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἐπίσκοπος κατὰ τὴ θεολογία τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας 
Πατέρων καὶ μάλιστα τοῦ  ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, εἶναι τύπος τοῦ Σω-
τῆρος Χριστοῦ. Ὡραιότατα παρατηρεῖ: «ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι θύρα τοῦ Πατρός, 
δι’ ἧς  εἰσέρχονται Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ οἱ Προφῆται καὶ οἱ Ἀπό-
στολοι καὶ ἡ Ἐκκλησία. Πάντα ταῦτα εἰς ἑνότητα τοῦ Θεοῦ». Τὸ ὅτι ὁ Ἐπίσκο-
πος εἶναι «θύρα τοῦ Πατρός», δηλώνει τὴ μοναδικότητα τοῦ λειτουργήματος 
τοῦ Ἐπισκόπου, ὡς τύπου Σωτῆρος Χριστοῦ, ὡς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καί, 
κατὰ συνέπεια, ὡς  ὁρατῆς κεφαλῆς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Κάθε Ἱεράρχης ἵσταται «εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ» κι ἔχει χρέος να 
ἀναλώσει ὅλες του τὶς δυνάμεις εἰς τὸ ἁγιαστικόν, ποιμαντικὸν καὶ ἀπολυ-
τρωτικὸν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας, ὑπὲρ εἰρήνης καὶ καταστάσεως, πνευματικῆς 
προόδου καὶ σωτηρίας τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ∙ «τοῦτο γάρ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν».

Γνωρίζω ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ἡ εἰκὼν τῆς θεότητος, νοῦς Χριστοῦ, φῶς 
καὶ φωτισμός, ὁδηγὸς καὶ διδάσκαλος.

«Φόβῳ μεγάλῳ συνέχομαι», Μακαριώτατε, ἅγιοι Ἀδελφοί, ἀναλογιζόμε-
νος τὸ πνευματικὸν βάρος καὶ τὴν ἠθικὴν εὐθύνην τῆς ὑψηλῆς ἐπισκοπικῆς 
μου διακονίας, ἡ ὁποία εἶναι μόχθος καὶ ὄχι ἄνεσις, φροντίδα καὶ ὄχι ἀπό-
λαυσις, λειτούργημα ὑπεύθυνον καὶ ὄχι ἐξουσία ἀνεξέλεγκτη. Τὸ ἐπισκοπικὸν 
ἀξίωμα «ἔργον ἐστί, οὐκ ἄνεσις, φροντὶς οὐ τρυφή, λειτουργία ὑπεύθυνος, 
οὐκ ἀρχὴ ἀνεξέταστος, πατρικὴ κηδεμονία, οὐ τυραννικὴ αὐτονομία» κατὰ 
τὸν ἅγιον Ἰσίδωρον τὸν Πηλουσιώτην.

 Ὁ ἅγιος Νεόφυτος ὁ ἔγκλειστος μᾶς παρουσιάζει ὡς παράδειγμα πραγ-
ματικοῦ ἐπισκόπου τὸν ἅγιον Ἀρκάδιον, ἐπίσκοπον Ἀρσινόης. Σὲ ἐγκώμιό του 
πρὸς αὐτὸν ἀναφέρει:  «Ἀρκάδιος ἦν ἐπὶ τοῦ θρόνου ὡς φῶς, ὡς ἄρτος, ὡς 
ὕδωρ, ὡς ἅλας, ὡς οἰκοδόμος, ὡς τέκτων, ὡς γεωργός, ὡς θεριστής, ὡς ποιμὴν 
καὶ ὡς Χριστοῦ στρατιώτης καθοπλισμένος τὴν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνευματος».

Δέος καὶ φόβος συνέχουν τὴν ψυχή μου, ἀναμετρώντας τὸ ὕψος τῆς νέας 
διακονίας καὶ τὴν ἀνεπάρκεια τῶν πνευματικῶν μου δυνάμεων. Ὅμως, δὲν ξε-
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χνῶ τὴν προειδοποίηση τοῦ Κυρίου ὅτι «ὁ θεὶς τὴν χεῖρα ἐπ’ ἄροτρον καὶ στρέ-
φων εἰς τὰ ὀπίσω, οὐκ εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ». Κι ἂν στὸν 
δρόμο μου βρεθοῦν πολλαπλᾶ προβλήματα, στὰ ὦτά μου θὰ ήχεῖ ἡ φωνὴ τοῦ 
Κυρίου «μὴ ταρασσέσθω σου ἡ καρδία, μηδὲ δειλιάτω». Μὲ τὴ Χάριν τοῦ Πα-
ναγίου Πνεύματος, τὴν  «τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσαν καὶ τὰ ἐλλείποντα, πανσό-
φως καὶ ἀκαταλήπτως, ἀναπληροῦσαν», ἀναλαμβάνω τὰ ἡνία τῆς Ἐπισκοπῆς 
Ἀρσινόης, χωρὶς να ἀναγγείλω προγραμματικὲς δηλώσεις καὶ ἐντυπωσιακὲς 
ὑποσχέσεις, διότι πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι ὁ πιστὸς ἐργάτης τῆς Ἐκκλησίας, 
πάνω ἀπὸ τὶς ἁγνὲς διαθέσεις, τὴν ἀγαθήν του προαίρεσιν, τὰ καλά του σχέδια 
καὶ τοὺς ὁραματισμούς του, πρέπει νὰ προτάσσει πάντοτε τὸν λόγον «ἐὰν ὁ 
Κύριος θελήσῃ», ἀφοῦ κατὰ τὸν θεῖον Παῦλον: «οὐ τοῦ θέλοντος, οὐδὲ τοῦ 
τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ ἐλεοῦντος Θεοῦ».

 Πρόθεσίς μου εἶναι νὰ ἀκολουθήσω τὸ αἰώνιον πρόγραμμα τῆς Ἐκκλησί-
ας, τὸ ὁποῖον παρέλαβε κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Ὁ καλὸς ποιμένας 
ἀκολουθεῖ τὸ πρόγραμμα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας, ὀρθοτομώντας τὸν λόγον 
τῆς ἀληθείας, ὅπως τὸν παρέλαβε, τὸν διαφύλαξε, τὸν διετύπωσε, τὸν ἑρμή-
νευσε καὶ τὸν βιώνει ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ὀρθόδοξη τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησία, τηροῦσα, συγχρόνως, καὶ τὰς ἱερὰς Παραδόσεις καὶ τὰ 
ἐκκλησιαστικὰ Θέσμια.

Ὑπακούοντας εἰς τὴν βουλὴν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ εἰς τὴν ἐπιταγὴν 
τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἀρχίζω τοὺς ποιμαντικούς μου βηματισμοὺς, ὄχι μὲ 
τὴν πεποίθησιν ἰδιαιτέρων προσωπικῶν ἱκανοτήτων, κατὰ κόσμον προσόντων 
ἢ ἐξιδιασμένης ἐμπειρίας εἰς τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα, ἀλλὰ μὲ τὴ βεβαι-
ότητα τῆς παρουσίας καὶ ἐνεργείας τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος, τὸ ὁποῖον 
«ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας»,  «λαλοῦν, ἐνεργοῦν, διαιροῦν 
τὰ χαρίσματα». Ἐρείδομαι ἐπί τῆς ράβδου καὶ τῆς  βακτηρίας τοῦ Πρώτου καὶ 
Μεγάλου Ἀρχιερέως καὶ Ἀρχιποίμενος Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴν συνεί-
δησιν τοῦ Ἐπισκόπου καὶ Ποιμένος, ἔχων μεγάλην εὐθύνην ἔναντι τοῦ Θεοῦ, 
τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ χριστεπωνύμου λαοῦ. Θὰ ἐργασθῶ κατὰ 
τὸ Εὐαγγέλιον, ἐπιθυμώντας να ἐπιτελέσω τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ 
νὰ ἀποκαλύψω εἰς τὸν λαόν Του, τὸ σωτήριον ἔργον τῆς Θείας Οἰκονομίας 
Του, τὸ ὁποῖον ἐπετέλεσε ἡ ἀπέραντος ἀγάπη Του διὰ κάθε ἄνθρωπον καὶ διὰ 
τὸν σύμπαντα κόσμον.

Ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ καὶ ἐντολοδόχος τῆς Ἁγίας 
μας Ἐκκλησίας ποθῶ να ἀνηφορίσω τὸν σταυροαναστάσιμο δρόμο, φέροντας 
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τὸν σταυρὸ τοῦ ἐπισκοπικοῦ χρέους, ὁ ὁποῖος διὰ τοῦ Γολγοθᾶ, ὁδηγεῖ εἰς τὴν 
Ἀνάστασιν. Νὰ συνεχίσω τοὺς ἀγῶνές μου μὲ θερμότερο ζῆλο, μὲ κύριο καὶ ἀπο-
κλειστικὸ στόχο τὴ διακονία καὶ τὸν ἁγιασμὸ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προ-
αγωγὴ τοῦ ἁγιαστικοῦ, ποιμαντικοῦ καὶ διδακτικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἐπιθυμία μου εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τῶν Παύλειων ῥημάτων «χαίρειν μετὰ χαι-
ρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων» καί «τίς ἀσθενεῖ καὶ οὐκ ἀσθενῶ; Τίς 
σκανδαλίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;» (Β΄Κορ. 11,29).

Γνωρίζοντας ὅτι ὁ ἀληθινὸς μοναχὸς βιώνει τὴν ἄσκησιν, τὴν ὑπακοήν, 
τὴν ἀκτημοσύνην, τὴν προσευχὴν καὶ ἔχοντας τὴν πεποίθησιν ὅτι ὁ μοναχι-
σμὸς εἶναι ἡ ἀκτινοβολία τῆς πνευματικότητος τῆς Ὀρθοδοξίας, τὰ δὲ Μονα-
στήρια μας εἶναι οἱ ἀληθινοὶ προμαχῶνες καὶ οἱ ἀλύγιστοι κυματοθραῦστες 
τῆς πίστεως, θὰ παραμείνω ἐνταῦθα διακονῶν τὴν ἁγιασμένη  αὐτὴν Μονὴ 
καὶ  παράλληλα «εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Ἰησοῦ Χριστοῦ…, ἱερουργοῦντα 
τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἵνα γένηται ἡ ἐμὴ προσφορὰ εὐπρόσδεκτος, ἡγια-
σμένη ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ» (Ρωμ. 15,16).

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ κ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ
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Ἀναπολῶ τὸ παρελθὸν καὶ βλέπω τὸ ἄπειρον θεῖον ἔλεος, τὴν ἀγαθότητα 
καὶ τὴν πάνσοφο Βουλὴ τοῦ Θεοῦ νὰ καθοδηγοῦν τὸ πλοῖο τῆς ζωῆς μου. 
Μικρὸς πίστευα στὸν Θεὸ, ἀλλὰ ἡ σχέση μου μὲ Αὐτὸν ἦταν τυπική. Ἡ ἀγά-
πη, ὅμως, τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας μας, μὲ ὁδήγησαν στὸ μυστήριο τῆς 
ἐξομολόγησης στα 23 μου χρόνια. Στα 29 μου χρόνια ἀσπάσθηκα τὸν μονα-
χισμὸν καὶ ἐγκαταβίωσα εἰς τὴν  ἱερὰν Μονὴν Παναγίας Τροοδιτίσσης, ὅπου 
ἐμαθήτευσα εἰς τὴν πνευματικὴν ζωήν. Στὸν ἕκτο μῆνα τῆς μαθητείας μου χει-
ροτονοῦμαι Διάκονος, καὶ μετὰ παρέλευσιν τριῶν μηνῶν προάγομαι εἰς τὸν 
δεύτερο βαθμὸ τῆς Ἱερωσύνης. Καὶ τὶς δύο αὐτὲς χειροτονίες, Μακαριώτατε, 
τὶς τελέσατε ἐσεῖς, ὡς Μητροπολίτης Πάφου. Μέσα μου εἶχα τὴν πεποίθηση 
ὅτι θὰ παρέμενα για πάντα εἰς τὴν Μονὴν τῆς μετανοίας μου.

 Ἔρχεται, ὅμως, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2019 ἡ παραίτησις, γιὰ λόγους ὑγείας, 
τοῦ τότε Ἡγουμένου τῆς ἱστορικῆς Μονῆς Παναγίας Χρυσορροϊατίσσης, μα-
καριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Διονυσίου Παπαχριστοφόρου, καὶ κατόπιν προτά-
σεως τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, ἐνθρονίζομαι ὑπ’ 
αὐτοῦ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, στὶς 26 Μαΐου 2019. 

Τὸ ἑπόμενον ἔτος, στις 9 Σεπτεμβρίου, κατόπιν, καὶ πάλιν, δικῆς Σας εἰ-
σηγήσεως, Πανιερώτατε Ἅγιε Πάφου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου ἐξέλεξε, παμψηφεὶ, τὴν ἐλαχιστότητά μου Ἐπίσκοπον Ἀρσινόης. Πληρο-
φοροῦμαι, τηλεφωνικῶς, τὴν ἐκλογήν μου καὶ κρύος ἱδρώτας μὲ περιλούζει. 
Σκέφτομαι, ὅμως, ὅτι ἡ μεγάλη Βουλὴ καὶ ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν εὐμενῆ 
ψῆφο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μὲ καλεῖ νὰ συνεχίσω τὴν διαποίμανσιν τῆς μικρῆς 
μοναχικῆς ἀδελφότητος τῆς Μονῆς, τῶν εὐσεβῶν προσκυνητῶν καὶ τοῦ λαοῦ 
μας,  καὶ ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Ἐπισκόπου. Ἀναλογίζομαι τὸ ὕψος τῆς νέας διακο-
νίας καὶ τὴ δική μου ἀσθένεια.  Ὅμως, γνωρίζω πὼς ἡ βούληση τῆς Ἐκκλησίας 
συνιστᾷ «φωνὴν Θεοῦ», γι’αὐτό, καίτοι «ἄνθρωπος ἀσθένειαν περικείμενος» 
καὶ «ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης», ἀποδέχομαι τὴ Θεία Βουλή, ἐλπίζοντας εἰς 
τὴ βοήθεια καὶ ἐνίσχυσιν τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύ-
ματος.

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομε. 

Θερμοτατα Σᾶς εὐχαριστῶ καὶ Σᾶς εὐγνωμονῶ διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπη καὶ 
συμπάθειά Σας πρὸς τὸ πρόσωπό μου. Ἐξαιτοῦμαι τὰς θεοπειθεῖς εὐχάς  Σας, 
ὥστε ὁ σταυρός ποὺ ἐτέθη ἐπὶ τῶν ὤμων μου να εἶναι, κατὰ τὸ δυνατόν, ἐλα-
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φρύς. Δεήθητε δὲ, ὅπως ἡ διακονία μου εἶναι καρποφόρος καὶ εὐλογημένη 
παρὰ Κυρίου.

Ἀπὸ τὰ μύχια βάθη τῆς ψυχῆς μου εὐχαριστῶ καὶ Ἐσᾶς, Πανιερώτατε Μη-
τροπολῖτα Πάφου κ. Γεώργιε γιὰ τὴν πολλὴ εὔνοια καὶ ἀγάπη Σας πρὸς ἐμέ, 
τὴν συμπαράστασή Σας καὶ ἐμπιστοσύνη ποὺ μοῦ ἐδείξατε κατὰ τὴ σύντομη 
διάρκεια τῆς ἡγουμενίας μου καί, τέλος, γιὰ τὴ μεγάλη εὐεργεσία Σας νὰ προ-
τείνετε τὴν ἐλαχιστότητά μου, γιὰ τὴν πλήρωση τοῦ θρόνου τῆς Ἀρσινόης. 
Γνωρίζετε πολὺ καλά, Πανιερώτατε, ὅτι οὐδόλως εἶχα σκεφθεῖ νὰ ἀναλάβω 
ἕνα τέτοιο ὑψηλὸ ἐκκλησιαστικὸ ὑπούργημα, καθότι δὲν διαθέτω τὰ ἀπαραί-
τητα, κατὰ κόσμον, θεολογικὰ καὶ ἄλλα προσόντα, ἀλλὰ καὶ διότι ἀκόμη δεν 
εἶχα συνέλθει ἀπὸ τὴν πρόσφατη ἀναρρησή μου εἰς τὸν Ἡγουμενικὸν θρόνον 
αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Τοὺς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς ποὺ μὲ τίμησαν μὲ τὴν ἱερὴ ψῆφό τους, 
καὶ σήμερα λαμπρύνουν τὴ συνάξη αὐτὴ μὲ τὴν παρουσία τους, θερμῶς τοὺς 
εὐχαριστῶ καὶ τοὺς παρακαλῶ νὰ μὴν λησμονοῦν νὰ δέονται ὑπὲρ ἐμοῦ.

 Πρὸς τὸν σεβαστὸ καὶ πολιὸ Γέροντά μου Ἀθανάσιο, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Παναγίας Τροοδιτίσσης, ἰδιαιτέρως, ἐκφράζω τὴ βαθύτατη εὐγνωμο-
σύνη μου γιὰ τὰ ὅσα  θεάρεστα καὶ πολύτιμα μοῦ προσέφερε μέχρι σήμερα εἰς 
τὴν ζωήν μου. Θὰ ἐνθυμοῦμαι πάντοτε μὲ υἱικὸν σεβασμὸν καὶ ἀφοσίωσιν ὅσα 
ἔπραξε δι’ ἐμὲ καὶ δὲν θὰ παύσω δεόμενος ὑπὲρ τῆς πολυτίμου ὑγείας του καὶ 
τῆς ἀκμαιότητος τῶν σωματικῶν καὶ πνευματικῶν του δυνάμεων.

Στις μοναστικὲς Ἀδελφότητες ἀπευθύνω πατρικὸ καὶ ἐγκάρδιο χαιρετι-
σμὸ καὶ εὐλογία. Αὐτὲς ἀποτελοῦν τοὺς πνεύμονες τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς 
Ἐκκλησίας μας, τὴ σπονδυλικὴ στήλη τῆς κατὰ Χριστὸν εὐσεβείας, τὴν ἀνό-
θευτον ἔκφρασιν τοῦ Ὀρθοδόξου βιώματος καὶ τῆς κατὰ Χριστὸν ἀσκήσεως 
καὶ τελειώσεως. Ἡ ἰσάγγελος πολιτεία συνιστᾶ τύπον καὶ ὑπογραμμὸν τῆς 
κατὰ Χριστὸν ζωῆς, κλίσιν για χριστομίμητον πολιτείαν καὶ κλῆσιν  γιὰ ἁγια-
σμὸν καὶ σωτηρίαν.

Μὲ συγκίνησιν ἐνθυμοῦμαι τὸν μακαριστό μου πατέρα καὶ πιστεύω ὅτι 
ἡ ψυχὴ του ἀγάλλεται βλέποντας τὸ παιδὶ του ἐνδεδυμένο μὲ τὴν χάριν τῆς 
Ἀρχιερωσύνης. Ἂς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία. Εὐχαριστῶ τὴν πολυσέβαστή μου  
μητέρα καὶ τὰ ἀδέλφια μου διὰ τὴν ἁγνὴ ἀγάπη τους, καθὼς καὶ διὰ τὰ ὅσα 
ἔχουν  προσφέρει σὲ μένα καὶ τοὺς εὔχομαι κάθε εὐλογία καὶ εὐτυχία κατὰ 
Χριστόν.
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Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ἀπευθύνω πρὸς τοὺς εὐγενεῖς καὶ φιλοχρίστους 
ἄρχοντες για τὴν  ἐδῶ τιμητικὴ δι’ ἐμὲ παρουσία τους. Τοὺς διαβεβαιώνω ὅτι 
πρόθεσίς μου εἶναι ἡ συνεχὴς καὶ ἐπωφελὴς συνεργασία μου μαζὶ τους.

Ὅσους ἐργάστηκαν καὶ κοπίασαν διὰ τὴν εὐπρέπειαν καὶ τάξιν τῆς σημε-
ρινῆς συνάξεως ἐξόχως τοὺς εὐχαριστῶ.

Ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ὑπάρξεώς μου εὐγνωμονῶ, εὐχαριστῶ καὶ τιμῶ, διὰ τὴ 
συμμετοχὴ τους εἰς τὴ  σημερινὴ χαρὰ  καὶ ἀγαλλίαση, τοὺς εὐλαβέστατους 
κληρικοὺς καὶ θεοφιλεῖς πιστούς. Ἡ εὐγενικὴ παρουσία τους μὲ τιμᾶ καὶ ἡ 
συμπροσευχὴ τους μὲ ἐνισχύει εἰς τὸ πολυυπεύθυνο  ἐπισκοπικό μου  ἔργο.

Τέλος, ὑψώνω πρὸς τὸν Θεὸν χεῖρας ἱκέτιδας καὶ δέομαι καὶ παρακαλῶ: 

«Αγνή, Παρθένε Δέσποινα, Χρυσορροϊάτισσα Παναγία, Ἅγιοι Ἀρίστων, 
Νίκων, Ἀρκάδιε καὶ Προέχιε, Ἐπίσκοποι Ἀρσινόης, καὶ πάντες Ἅγιοι, πρεσβεύ-
ετε πρὸς τὸν πανοικτίρμονα Θεόν, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν παράσχῃ ταῖς ψυ-
χαῖς ἡμῶν», Ἀμήν.

Ὁ Θεοφιλέστατος, στὸ τέλος, διένειμε στοὺς πιστοὺς τὸ ἀντίδωρο καὶ 
ἐδέχθη τὶς εὐχές τους στὸ Συνοδικὸ τῆς Μονῆς. Στοὺς χώρους τῆς Μονῆς πα-
ρετέθησαν μικρὰ ἐδέσματα διὰ τὸ ἐκκλησίασμα. Ὁ Θεοφιλέστατος, περὶ τὴν 
μεσημβρίαν, παρέθεσε γεῦμα πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστο-
μο,  πρὸς τοὺς ἁγίους Συνοδικοὺς καὶ τοὺς ἐπισήμους.

Ἡ ὅλη τελετὴ μεταδιδόταν καὶ τηλεοπτικῶς. Οἱ πιστοὶ παρακολούθησαν 
τὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὴ Χειροτονία ἀπὸ τὴν αὐλὴ καὶ τοὺς ἐξῶστες τῆς Μο-
νῆς διὰ μέσου  γιγαντοοθόνης, λόγῳ  τῆς ἐπιδημίας τοῦ Covid-19. 

*  *  * 

Ἡ Σύνταξις τοῦ περιοδικοῦ μας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» συγχαίρει 
θερμῶς τὸν νέο Ἐπίσκοπο Ἀρσινόης κ. Παγκράτιο καὶ, διαπύρως, τοῦ εὔχεται, 
ὅπως ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τὸν φωτίζῃ ἀενάως εἰς τὸ ὑψηλόν ἐπισκοπικόν Του 
Λειτούργημα καὶ τὸν ἀξιώνῃ εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν.   
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κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β´
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ,

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019/2020
a

Με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση και πνευματική ευφροσύνη χαιρετίζουμε 
απόψε τη δεύτερη κατά σειρά Τελετή Αποφοίτησης της Θεολογικής 
Σχολής της Αγιωτάτης Αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου, της 

αφιερωμένης «τῇ πανσωστικῇ Ἁγίᾳ Τριάδι».

Δόξαν και αίνον αναπέμπομεν προς τον μόνον αληθινόν Θεόν, ο οποίος 
«περισκέπει καὶ διατηρεῖ» το πνευματικό τούτο Ίδρυμα από κάθε προσβολή 
και πειρασμό. Για την ιερή αυτή προσπάθεια της ίδρυσης και λειτουργίας της 
Θεολογικής Σχολής, μπορούμε να εκφράσουμε τις ευγνώμονες ευχαριστίες 
μας προς τον Κύριο λέγοντας το ψαλμικό, «διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ 
ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν» (Ψαλμ. 65,12). Ξεπεράστηκαν 
οι εντός και εκτός της Εκκλησίας ύφαλοι και σκόπελοι, χάρη και στην 
επιμονή και τις προσπάθειες του Διευθυντή της Σχολής Αιδεσιμολογιωτάτου 
Πρωτοπρεσβυτέρου Κυπριανού Κουντούρη.

Για την προετοιμασία λειτουργίας της Σχολής και για τα όσα ακολούθησαν, 
απαιτήθηκε χρόνος και κόπος πολύς. Ωστόσο, έξι έτη μετά τρυγούμε για 
δεύτερη φορά τους γλυκείς καρπούς της γνώσης και των λοιπών επιτευγμάτων 
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της Σχολής. Με χαρά προσφέρουμε στην Εκκλησία μας και στην κοινωνία τη 
δεύτερη σειρά αποφοίτων της, με την πίστη ότι θα υπηρετήσουν τον Χριστό 
και το Ευαγγέλιο του για τη χριστιανική καλλιέργεια και τη σωτηρία του λαού 
μας.

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία το πρώτο έτος φοίτησης στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα με κατεύθυνση στις «Εφαρμογές Ψυχολογίας και 
Συμβουλευτικής στην Κοινότητα», το οποίο στοχεύει να συνδέσει πρακτικά 
τη Θεολογική επιστήμη με την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Προσπαθήσαμε εξαρχής και συνεχίζουμε την προσπάθεια για διατήρηση 
και βελτίωση αυτού του ωραίου και λειτουργικού κτηριακού συγκροτήματος, 
το οποίο κουβαλάει την ιστορία και την παράδοση της εποχής του, και ταυτό-
χρονα, μαζί με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά και εποπτικά μέσα, κατέστη ένας 
απαράμιλλος ακαδημαϊκός χώρος, μια πνευματική κυψέλη, που προσφέρει 
στους Καθηγητές και Φοιτητές, όλα εκείνα τα μέσα, ώστε με προσοχή και πόθο 
να συμμετέχουν στο πνευματικό συμπόσιο της διδασκαλίας και της άντλησης 
τής γνώσης, αντίστοιχα.

Το νέο ακαδημαϊκό έτος θα είναι έτος κάλυψης των ελλείψεων που έχουμε 
διαπιστώσει. Ήδη προαναγγείλαμε τη δημιουργία Βιβλιοθήκης και αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων, έργα τα οποία, λόγω της πανδημίας που ενέσκηψε, δεν 
άρχισαν ακόμα. Με τη βοήθεια του Θεού, σύντομα θα πραγματοποιηθούν 
και αυτά. Επιπλέον, θα ενισχύσουμε την άξια ομάδα του Ακαδημαϊκού μας 
προσωπικού και με άλλους αξιόλογους μόνιμους Καθηγητές.  

Αγαπητοί μας απόφοιτοι,

Απευθυνόμαστε τώρα σε Σας, για να Σας συγχαρούμε για την αποφοίτηση 
και τη λήψη του Πτυχίου σας, ταυτόχρονα δε, για να σας επαινέσουμε για την 
επιμέλεια που δείξατε για τις σπουδές σας, αυτά τα τέσσερα χρόνια. Εφεξής, 
έχετε το ηθικό χρέος να μνημονεύετε τους Καθηγητές σας, οι οποίοι επί 
τετραετίαν όλην «οὐκ ἐπαύσαντο νουθετοῦντες ἕνα ἕκαστον ἐξ ὑμῶν» (πρβλ. 
Πράξ. 20,31) για την πνευματική σας καλλιέργεια και τη γνωσιολογική σας 
πρόοδο. Την ίδια ευγνωμοσύνη οφείλετε να εκφράζετε και προς τους οικείους 
σας, και προς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα σας με κάθε τρόπο.

Τέλος, επιβάλλεται να συνειδητοποιήσετε πως δεν αρκεί μόνο η ακα-
δημαϊκή γνώση της θεολογικής επιστήμης, αλλά όλες αυτές τις γνώσεις που 
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έχετε αποκτήσει, πρέπει να τις καλλιεργήσετε μέσα σας, ώστε να σας οδηγούν 
στην επίγνωση του θείου θελήματος, στον πρακτικό χριστιανικό βίο και στη 
μετά του Θεού κοινωνία. Ο εκκλησιαστικός συγγραφέας Ευάγριος, τονίζει 
πως «εἰ θεολόγος εἶ προσεύξῃ ἀληθῶς. Καὶ εἰ ἀληθῶς προσεύχῃ, θεολόγος εἶ» 
(PG 79, 1180B).

Πέραν τούτου, ως θεολόγοι πλέον θα πρέπει να μην ξεχνάτε το καθήκον 
της διδασκαλίας των αληθειών του Ευαγγελίου. Είναι φοβερός αλλά και ελπι-
δοφόρος ο λόγος του Κυρίου: «ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων 
τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 5,19). 

Θα ήταν παράλειψή μου, αν περαίνοντας τον λόγο μας, δεν ευχαριστού-
σαμε τα Μέλη του Συμβουλίου της Σχολής μας και ιδιαίτερα τους Πανιε-
ρωτάτους Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου και Κωνσταντίας-Αμμοχώστου, 
καθώς επίσης και το Ακαδημαϊκό και λοιπό προσωπικό για τους μόχθους, 
στους οποίους καθημερινά υποβάλλονται για το καλό της Θεολογικής Σχολής 
και την προκοπή των φοιτητών της.

Κλείνοντας ευχαριστούμε όλους εσάς, που με την παρουσία σας τιμάτε 
την αποψινή αποφοίτηση και ευχόμαστε, όπως ο Θεός τους μεν αποφοίτους 
φωτίζει και οδηγεί εις παν έργον αγαθόν και ευάρεστον ενώπιόν Του, εσάς δε 
όλους ευλογεί στη ζωή και στα έργα σας.

                                                Μετ’ ευχών

                                             †Ο Κύπρου Χρυσόστομος

 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,

        25 Σεπτεμβρίου 2020



ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

«Η ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ»

a
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ

Μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 
22 Οκτωβρίου 2020, η τελετή των εγκαινίων του νέου εκπαιδευτηρί-

ου - νηπιαγωγείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου στον Στρόβολο από τον 
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο.



545ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  «Η ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ»

Στην τελετή των εγκαινίων του νέου αυτού εκπαιδευτηρίου, που φέρει 
το όνομα του παραπλήσιου Ιερού Ναού «Η ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ», παρέστη-
σαν ο Έντιμος Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας  
κ. Πρόδρομος Προδρόμου, ο δήμαρχος Στροβόλου κ. Ανδρέας Παπαχαραλά-
μπους, η αρχιτέκτονας του όλου έργου κ. Καρίν Γεωργιάδου, οι εργολάβοι, 
συνεργάτες και δωρητές, ο συντονιστής των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Αρχι-
επισκοπής Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας  κ. Χριστοφόρος, κληρικοί 
και λαός της περιοχής.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τελέστηκε η ακολουθία του Αγιασμού από 
τον Μακαριώτατο και στη συνέχεια σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν η 
Διευθύντρια του Σχολείου κ. Παρασκευή Παπαχαραλάμπους, ο Έντιμος 
Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος 
Προδρόμου, καθώς και ο Μακαριώτατος ο οποίος  ευχαρίστησε όλους όσοι 
κοπίασαν για την αποπεράτωση του έργου, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από 
πολλές προσπάθειες και κόπους.

Μετά το πέρας των ομιλιών, έγιναν τα εγκαίνια του εκπαιδευτηρίου.  
Οι παρόντες είχαν την ευκαιρία να δουν  τους άρτι εγκαινιασθέντες χώρους. 
Τέλος, ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού της 
του Θεού Σοφίας.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Μακαριωτάτου: 

Με ξεχωριστή χαρά και συγκίνηση, τελούμε απόψε τα εγκαίνια του Νηπι-
αγωγείου και Παιδοκομικού σταθμού «Η ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ». Το νηπιαγω-
γείο αυτό, μετά απ’ εκείνα της Παλλουριώτισσας και του Αγίου Ελευθερίου, 
είναι το τρίτο κατά σειρά Εκπαιδευτήριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

Όπως έχουμε αναφέρει και παλαιότερα, ξεκινήσαμε αυτή την προσπά-
θεια δημιουργίας Εκπαιδευτηρίων της Εκκλησίας, αρχίζοντας από τα Νηπια-
γωγεία, με κεντρικό στόχο μας την εκπαίδευση, καθοδήγηση και πνευματικό 
καταρτισμό των παιδιών.  Θέλουμε και επιδιώκουμε, όπως τα παιδιά μας ανα-
πτύξουν προσωπικότητες ελεύθερες, δυνατές, αισιόδοξες, καλλιεργημένες με 
πίστη στον Θεό και αγάπη στην Πατρίδα. 

Η Εκπαίδευση προσφέρεται βάσει των αναλυτικών προγραμμάτων του 
Υπουργείου Παιδείας της Πατρίδας μας, εμπλουτισμένων με σύγχρονα εκ-
παιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα, που υλοποιούνται με τη διδακτική  



546 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
υποστήριξη έμπειρου, καταρτισμένου, διαρκώς επιμορφούμενου και υπεύθυ-
να επιλεγμένου προσωπικού.

Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι ουδέποτε σκεφθήκαμε ότι τα Εκπαιδευ-
τήρια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής θα λειτουργούν ανταγωνιστικά σε σχέση με τα 
δημόσια ή τα άλλα ιδιωτικά σχολεία. Ως Εκκλησία, θέλουμε, μέσα από τα δι-
αμορφωμένα αναλυτικά προγράμματα, να δώσουμε έμφαση στην ηθικοπνευ-
ματική καλλιέργεια, επειδή τα σχολεία μας, θα έχουν ως στέρεα βάση τους την 
ευαγγελική, πατερική και μυστηριακή εμπειρία της Εκκλησίας μας.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η προσχολική εκπαίδευση είναι εξίσου σημα-
ντική με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θέτει τις βάσεις 
όχι μόνο ως προς τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και ως προς τη διαμόρφωση 
της προσωπικότητας του παιδιού, την ομαλή κοινωνικοποίηση και την από-
κτηση δεξιοτήτων, που θα τα ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή τους. 

Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι μια κοινωνία αν θέλει να κάνει σωστές 
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επενδύσεις και με σίγουρη επιτυχία, τότε θα πρέπει να επενδύσει σε αυτήν την 
παιδική ηλικία μαθαίνοντας και καλλιεργώντας στα παιδιά τον σωστό τρόπο 
της Πίστεως και της ζωής, του τίμιου αγώνα για κάθε τι το αγαθό, καθώς και 
την Ορθόδοξη Παράδοση, τις αξίες και τα ιδανικά του Γένους μας.

Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με το γεγονός ότι τα παιδιά μας σή-
μερα, δέχονται ανηλεείς επιθέσεις και αρνητικές επιρροές από το διαδίκτυο, 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους τηλεοπτικούς δέκτες. Η λύση δεν θα 
βρεθεί στην απομόνωση των παιδιών μας, κλείνοντάς τα σε φυσικές ή νοητές 
φυλακές, αλλά παρέχοντάς τους όλα εκείνα τα αναγκαία εφόδια, που θα τα 
κάνουν δυνατά, ώστε εξοπλισμένα με τις αρετές της εν Χριστώ πνευματικής 
ελευθερίας, της κριτικής ικανότητας και της πνευματικής διακρίσεως, να μπο-
ρούν να επιλέξουν μεταξύ του δρόμου της αρετής και της κακίας, μεταξύ της 
οδού της σωτηρίας και της απώλειας. Σε κάθε παρόμοια ευκαιρία, θέλουμε να 
υπενθυμίζουμε αυτό που με πολλή σοφία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
τονίζει: «ἄν εἰς ἁπαλήν ἔτι οὖσαν ψυχήν ἐντυπωθῇ τά καλά διδάγματα, οὐδείς 
αὐτά ἐξελεῖν δυνήσεται» (ΕΠΕ, 30, 640).    

Απευθυνόμενοι και προς τους Εκπαιδευτικούς μας και το λοιπό προσω-
πικό, μαζί με την ευαρέσκειά μας για την προσφορά τους, υπενθυμίζουμε σε 
αυτούς και τις προσδοκίες τόσο των γονέων, όσο και τις δικές μας. 

Αναμένουμε πως όλοι σας  θα προσφέρετε στα παιδιά τον καλύτερο εαυ-
τό σας· όχι μόνο την ακαδημαϊκή σας κατάρτιση, αλλά και το περίσσευμα της 
αγαπώσης καρδίας σας. Τα παιδιά βλέπουν τον δάσκαλό τους ως το πρότυπό 
τους. Και πάλι, ιερός Χρυσόστομος απευθυνόμενος στους διδασκάλους λέγει: 
«Τὸ πρότυπο τοῦ βίου νὰ εἶσαι σύ· νὰ προβάλλεις σὰν εἰκόνα, σὰν ζωντανός 
νόμος, σὰν κανόνας καὶ ὁρόσημο ὑποδειγματικῆς ζωῆς» (ΕΠΕ 23, 330).

Τελειώνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, όλους όσοι εργα-
σθήκατε άοκνα για την έγκαιρη ολοκλήρωση αυτού του ωραίου και σύγχρο-
νου κτηρίου. 

Συγκεκριμένα, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και τα συγ-
χαρητήριά μου στην αρχιτέκτονα του όλου οικοδομήματος κυρία Κάριν Γεωρ-
γιάδου, τους εργολάβους Ανδρέα Σεργίδη και Ανδρέα Γεωργίου, καθώς και σε 
όλη την ομάδα των μελετητών που συνεργάστηκαν για την ολοκλήρωση του 
έργου, σε συνεργασία με τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής κ. Στέλιο Γεωργίου. Θα ήταν παράλειψή μου να μην ευχαρι-
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στήσω και τις δύο συντονίστριες των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής κυρίες Κατερίνα Κωνσταντινίδου και Ευδοκία Παναγή, καθώς και τον 
Θεοφιλέστατο εν Χριστώ αδελφό, Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο, υπό 
την καθοδήγηση του οποίου συντονίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Εκπαι-
δευτηρίων. 

Τέλος, ευχαριστίες απευθύνω και προς τους ιερείς και την Εκκλησιαστική 
Επιτροπή των ναών Παναγίας Χρυσελεούσης και της του Θεού Σοφίας, τους 
συνεργάτες μας  της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, και κυρίως, τους αγαπητούς μας 
γονείς, οι οποίοι εμπιστεύεσθε στην Εκκλησία την διαπαιδαγώγηση των παι-
διών σας.  

Ευχόμαστε σε όλους εκ βάθους καρδίας, την ευλογία του Κυρίου μας για 
κάθε καλό στη ζωή σας.  



ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ: 
800 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ» 

a
ΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΧΑΤΖΗΑΥΞΕΝΤΗ, 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Με αφορμή τα 800 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Νεοφύτου του 
Εγκλείστου οργανώθηκε από την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή 

Μονή Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου και τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας 
Κύπρου τριήμερο επιστημονικό συνέδριο στο Ξενοδοχείο Saint George στην 
Πάφο από τις 16 μέχρι 18 Οκτωβρίου 2020, το οποίο αποτελείτο από τέσσε-
ρεις συνεδριάσεις μεστές λόγου και γόνιμου διαλόγου. Σ’ αυτές προσεγγίστη-
κε το έργο και η μορφή του Αγίου με πολύπλευρο τρόπο, τόσο θεολογικά και 
ιστορικά όσο φιλοσοφικά και φιλολογικά. Ακόμη μελετήθηκε η αγιογράφηση 
της Εγκλείστρας του Αγίου και κώδικες που είτε ανήκαν στη βιβλιοθήκη του 
Αγίου είτε αναφέρονταν στη Μονή και τη μορφή του. 

Συγκεκριμένα το συνέδριο άρχισε με εκκλησιαστικούς ύμνους από τον 
Βυζαντινό Χορό του Ιδρύματος Αγίας Αικατερίνης Τάλας υπό τη διεύθυνση 
του χοράρχη Χρίστου Καράλη. Καλωσόρισμα απηύθυνε ο Επίσκοπος Χύτρων 
κ. Λεόντιος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεοφύτου. Τον χαιρετι-
σμό του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β΄ ανέγνωσε ο Μητροπολί-
της Πάφου κ. Γεώργιος, ο οποίος έχει ως ακολούθως: 

Με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζουμε την  έναρξη των εργασιών του Συνε-
δρίου που συνδιοργανώνουν η Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου 
Νεοφύτου του Εγκλείστου και η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας μας, με θέμα:
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 «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ:
ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ».

Στη μακρά ιστορική της διαδρομή, η Μονή του Αγίου Νεοφύτου άφησε 
βαθιά τυπωμένη τη σφραγίδα της στον πνευματικό χάρτη της νήσου μας, συ-
νεχίζοντας την πνευματική παράδοση του ιδρυτού και προστάτου της, του 
Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νεοφύτου του Εγκλείστου. Έχοντας επί-
γνωση της βαριάς αυτής κληρονομιάς που κουβαλούμε στους ώμους μας, δεν 
μπορούμε παρά να μοιραστούμε μαζί με όλους σας τη μεγάλη συγκίνηση που 
μας διακατέχει για το γεγονός ότι κατά την ιστορική τούτη επέτειο των οκτα-
κοσίων ετών από την κοίμηση του Αγίου μας, ευρίσκεται στο θρόνο του Απο-
στόλου Βαρνάβα, χάρη εις το έλεος του Θεού ένας Εγκλειστριώτης, ο οποίος 
συνεχίζει με εκκλησιαστική και μοναστική επίγνωση την αποστολή που Εκεί-
νος εχάραξε, και αγωνίζεται να τιμήσει επάξια τον μεγάλο αυτόν Πατέρα και 
Διδάσκαλο της Εκκλησίας μας.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε και σε ένα ιστορικό γεγονός 
σχετικά με τη  Μονή της μετανοίας μας.  Το έτος 1631 ο ηγούμενος Λεόντιος 
Α΄, με τη συμβολή και την ένθερμη υποστήριξη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
Χριστοδούλου, εξασφάλισε προς όφελος της Μονής Σιγίλλιον από τον Πα-
τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλο τον Λούκαρι και την περί αυτόν Ιερά 
Σύνοδο. Το εν λόγω Πατριαρχικό Σιγίλλιο, επιβεβαίωνε  την προηγούμενη  
απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου του 1611, η οποία, και με 
τη σύμφωνη γνώμη και του επισκόπου Πάφου Λεοντίου, αναγνώριζε τη Μονή 
της Αγίας Εγκλείστρας, ως ανεξάρτητη.

 Η Πατριαρχική Σύνοδος εξέδωσε το Σιγίλλιο καθιστώντας τη Μονή 
Σταυροπηγιακή και επαναφέροντάς την από τον ιδιόρρυθμο στον κοινοβια-
κό τρόπο ζωής. Ένα άλλο στοιχείο του Σιγιλλίου - άγνωστο στους πολλούς 
- είναι ότι πέραν των πιο πάνω, παραχωρείται στον καθηγούμενο Λεόντιο 
το προνόμιο της πρωτοκαθεδρίας έναντι των άλλων Ηγουμένων της νήσου, 
και επιπλέον, το δικαίωμα να ελέγχει όσα συμβαίνουν στα άλλα μοναστήρια. 
Αυτό βέβαια το προνόμιο, ουδέποτε  το άσκησε οιοσδήποτε Ηγούμενος της 
Μονής μας.  Επιτρέψετέ μου να ερμηνεύσω αυτή τη στάση όχι ως αδυναμία 
των Ηγουμένων της Μονής εξαιτίας ιστορικών και άλλων συγκυριών, αλλά 
ως οφειλόμενη κυρίως στο πνεύμα της αγάπης και του σεβασμού προς τα 
πρόσωπα των Ηγουμένων των αδελφών Μονών της Κύπρου και, ιδιαίτερα 
στο πνεύμα του Αγίου Νεοφύτου, το οποίο προκρίνει την ταπείνωση έναντι 
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της εγωιστικής τάσης, τη μοναστική άσκηση έναντι της τρυφής, την αφάνεια 
έναντι της προβολής.

Θα θέλαμε με χαρά να Σας αναφέρουμε ότι κατά την ιστορική πορεία της 
Μονής δοκιμάσαμε και δοκιμάζουμε πνευματικές ανατάσεις και συγκινήσεις 
από επιτεύγματα των Αδελφών μας. Αλλά δεν διστάζουμε να πούμε ότι δοκι-
μάσαμε και θλίψεις από πτώσεις Μοναχών. Ωστόσο, ο Κύριος «ἐλεήμων καὶ 
οἰκτίρμων ἐστί, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς κακίαις» ( 
Ἰωήλ.2,13),  επιδεικνύει σε όλους στο έλεός του. Διότι αυτό είναι το θείο θέλη-
μά Του, να επαναφέρει τον πεπτωκότα άνθρωπο στο «καθ’ ομοίωσιν».  

Με αυτό το πνεύμα χαιρετίζουμε σήμερα την έναρξη των εργασιών του 
Συνεδρίου. Συγχαίρουμε  τους διοργανωτές αυτού, ήτοι τον Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Χύτρων κ. Λεόντιο και τους Αδελφούς αυτού, τον Διευθυντή της 
Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου πρωτοπρεσβύτερο Κυπριανό Κου-
ντούρη μαζί με τους συνεργάτες του και τέλος όλους τους διακεκριμένους 
εισηγητές, που διανθίζουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις όλων μας, δια μέσου 
των επιστημονικών τους εισηγήσεων, τις οποίες θα έχουμε τη χαρά να ακού-
σουμε και να μελετήσουμε.                                                                                                                   

                                                          Μετ’ ευχών εγκαρδίων                                                          

                                              + Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 

     16 Οκτωβρίου 2020.

Στην πρώτη συνεδρία ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. 
Βασίλειος στην ανακοίνωσή του «Tὰ πρότερα τῆς περὶ Ἁγίας Τριάδος δι-
δασκαλίας τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου» ανέπτυξε διάφορα χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα της διδασκαλίας του Αγίου σχετικά με την Αγία Τριάδα και ποικίλα 
σχήματα που αυτός χρησιμοποίησε για την κατανόηση θεολογικών εννοιών. 
Συγκεκριμένα ανέλυσε τη χρήση της αριθμολογίας, με την οποία ο Άγιος 
συνέδεε θέματα αδιάφορα μεταξύ τους, όπως οι 10 εντολές του Χριστού, τα 
τάγματα των Αγγέλων, η σύγκριση των 6 ημερών της Δημιουργίας με το επί-
γειο έργο του Χριστού, καθώς επίσης και με τις μέρες της Μεγάλης Εβδομά-
δος. Ακόμη αναπτύχθηκε έντονα το παράδειγμα της τριδενδρίας, δηλαδή της 
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σύνθεσης του Σταυρού του Κυρίου «ἐκ τοῦ τριῶν δέντρων σχηματισθέντος 
δέντρου», που αποτελεί προτύπωση και προαγγελία της αποκάλυψης του Τρι-
αδικού Θεού, ενώ αναφέρθηκαν και οι παραδόσεις που γνώριζε και από τις 
οποίες επηρεάστηκε ο Άγιος Νεόφυτος, όπως ο Γρηγέντιος και το απόκρυφο 
Ευαγγέλιο του Νικοδήμου.

Εκτός από τη σύνθεση των 3 ξύλων ως προεικόνιση της Αγίας Τριάδος 
αναφέρθηκε το ομοούσιον της Αγίας Τριάδος, η Αγίας Τριάς ως μονάδα, η δι-
άκριση των υποστάσεών της, η συνέργεια των τριών προσώπων αυτής, καθώς 
επίσης και η ισοτιμία αυτών, αφού δεν τίθεται θέμα υποταγής. Τέλος αναφέρ-
θηκε η αποστολή των 3 προσώπων στον κόσμο για τον αγιασμό του πιστού: Ο 
Πατέρας αποστέλει, ο Υιός αποστέλλεται και αντιστέλλεται το Άγιο Πνεύμα 
που προσφέρει τη Θέωση.

Στη συνέχεια ο ομότιμος καθηγητής κ. Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης, αφού 
ανέλυσε σημαντικά βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Νεοφύτου επικεντρώθηκε 
στο έντονο πνευματικό - συγγραφικό του έργο, το οποίο ανέλυσε εκτενώς, 
τονίζοντας πως η γραμματολογική του παραγωγή ως αυτοδίδακτου και πολυ-
γραφότατου ήταν μέγα επίτευγμα για την εποχή του και ένα μοναδικό μνημείο 
της Κυπριακής Γραμματείας.

Την πρόσληψη του Αγίου και του έργου του στην ποίηση του Έλληνα 
πολιτικού και συγγραφέα Γιώργου Σεφέρη ανέλυσε στην επόμενη ανακοίνω-
ση ο καθηγητής Σταύρος Φωτίου. Στην αρχή αναφέρθηκε πως προορισμός 
του Αγίου ήταν η εν Χριστώ αγιότητα και πως η θεογνωσία και αυτογνωσία 
ήταν τα γνωρίσματα του βίου του Αγίου. Ο Άγιος Νεόφυτος θεωρούσε πως 
η ιστορία κινείται μεταξύ παθολογίας και πολιτισμού. Έτσι για την κατάστα-
ση των πραγμάτων που ταλάνιζαν το νησί πίστευε πως δεν έφταιγαν μόνο οι 
ξένοι, αλλά και οι ντόπιοι, αφού καθένας έβλεπε το συμφέρον του χωρίς να 
σκέφτεται τον Θεό. Για την επίλυση των πολιτικών προβλημάτων της εποχής 
όφειλαν οι Κύπριοι να αλλάξουν τρόπο ζωής και σκέψης και τους καλούσε να 
μείνουν πιστοί στην παράδοση και την πίστη τους. Καθόλη τη μακρά διάρκεια 
του βίου του ο Άγιος έμεινε η φωνή του λαού του. Ανήγαγε έργα πολιτισμού 
εντός μιας διαβρωμένης κοινωνίας με μόνο ιδεώδες τη συνάθληση εις την 
τελειότητα και τη σωτηρία. 

Ο Γιώργος Σεφέρης που ενδιαφερόταν για τα δεινά της Κύπρου, επισκέ-
φθηκε τον Νοέμβριο του 1953 την Εγκλείστρα του Αγίου, όπως αναφέρεται 
στο ημερολόγιό του. Ως ποιητής αισθανόταν χρέος να αναδείξει τον αγώνα 
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των Κυπρίων κατά των Άγγλων. Στο ποίημά του «Περί των της Κύπρου σκαι-
ών» ο Άγιος μεταφέρθηκε στο 1953, καθώς ο λόγος του Αγίου ήταν διαχρονι-
κός, θέλοντας να μεταφέρει το μήνυμα της αντίστασης σε οποιαδήποτε πνευ-
ματική υπονόμευση, αφού κανένας αγώνας δε δικαιώνεται, αν η ταυτότητα 
του ανθρώπου χαθεί. Έτσι ο Σεφέρης προβάλλει μια υπαρξιακή θεώρηση της 
ζωής, όπως και ο Άγιος Νεόφυτος, και αντιλαμβάνεται το κυπριακό ζήτημα ως 
ζήτημα πνευματικό.

Στη δεύτερη συνεδρία ο Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος Ιωάννου ανέπτυξε 
στην ανακοίνωσή του το μοναχικό ιδεώδες του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλεί-
στου, την αγάπη του για τον Ησυχασμό και την εγκλειστική ζωή και ανέλυσε 
ποια γεγονότα της ζωής του Αγίου τον οδήγησαν στην απόφασή του να ασκη-
τεύσει στην Εγκλείστρα του. Η εικονογραφική απεικόνιση της Εγκλείστρας 
του Αγίου κατεδείκνυε αυτό το μοναχικό ιδεώδες του Νεόφυτου, αφού στην 
Εγκλείστρα απεικονίζονταν ασκητικές μορφές, ακριβώς για να τους βλέπουν 
οι μοναχοί και να κινούνται προς μίμησή τους. Έτσι ο Άγιος Νεόφυτος κατά-
φερε να συνδυάσει τον Ησυχασμό με τον κοινοβιακό μοναχισμό, οικοδομώ-
ντας το ησυχαστήριο «Nέα Σιών», ενώ εξακολουθούσε να είναι Ηγούμενος 
στην Αδελφότητα. 

Συνεχίζοντας τη θεολογική προσέγγιση στο έργο του Αγίου Νεοφύτου ο 
Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Εγκλειστριώτης ανέλυσε την ενδιαφέρουσα θεωρία 
κλιμάκωσης της δέσμευσης στον Άγιο Νεόφυτο, εξηγώντας πως ο ψυχικός 
μηχανισμός παγίδευσης ορίζεται από τον συνδυασμό δύο παραγόντων που 
αποτελούν και την αφετηρία για τα πάθη, δηλαδή την ελευθερία της βούλη-
σης και την περιέργεια. Γι’ αυτό δόθηκε ως παράδειγμα και αναλύθηκε λεπτο-
μερώς ο διάλογος της Εύας και του όφεως στον κήπο του Παραδείσου. Στη 
συνέχεια αναφέρθηκε πως στη σύγχρονη επιστήμη της κοινωνιοψυχολογίας 
ένας παρόμοιος μηχανισμός παγίδευσης εντοπίζεται όταν συντρέχουν δύο 
παράγοντες: το αίσθημα της ελευθερίας σε συνδυασμό με τις διαπροσωπικές 
σχέσεις. Ο μηχανισμός ονομάζεται “κλιμάκωση της δέσμευσης”, και αφορά 
την τάση εκείνη που εκδηλώνουν οι άνθρωποι να γαντζώνονται σε μια αρχική 
τους απόφαση, ακόμα και εάν τα γεγονότα στη συνέχεια την αμφισβητούν. 

Στην επόμενη ανακοίνωση ο Aρχιμανδρίτης Γεώργιος Χριστοδούλου πα-
ρουσίασε το έντονο συγγραφικό έργο του αγίου, του οποίου η συγκρότη-
ση βιβλιοθήκης τον καθιστά ένα μοναδικό παράδειγμα που απαντούμε στον 
βυζαντινό μοναχισμό. Η συλλογή των χειρογράφων της βιβλιοθήκης της 
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Εγκλείστρας προερχόταν από ποικίλα και κορυφαία βυζαντινά εργαστήρια. Ο 
ομιλητής ανέφερε σε ποιες βιβλιοθήκες βρίσκονται σήμερα πολλά από αυτά 
τα χειρόγραφα, ενώ παρουσίασε διάφορα ενδιαφέροντα παραδείγματα χειρο-
γράφων με τη γραφή και τις σημειώσεις του Αγίου. 

Στην τελευταία ομιλία της πρώτης μέρας του Συνεδρίου ο καθηγητής κ. 
Ιωάννης Μπέκος προσέγγισε με φιλοσοφικό τρόπο την έννοια της εντολής 
στον Άγιο Νεόφυτο, ο οποίος ήθελε να αφυπνίσει τους χριστιανούς με τις 
εντολές. Ασχολήθηκε με την ερμηνεία των εντολών του Χριστού και ανέδειξε 
ταυτόχρονα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έννοιας της εντολής σύμφωνα με 
τη Βιβλική και Πατερική παράδοση της Εκκλησίας. Ο ομιλητής ανέλυσε πως η 
τήρηση της εντολής αποσκοπεί στην ειρήνευση των σχέσεων των ανθρώπων, 
υπηρετεί το κήρυγμα της αλήθειας του Θεού και διακρίνει τρόπους και πρά-
ξεις ως προς την αγαθότητά τους. 

Κατά τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου η τρίτη συνεδρία άρχισε με ομιλί-
ες σχετικά με την αγιογράφηση της Εγκλείστρας του αγίου, την αρχιτεκτονι-
κή και της ζωγραφικής του καθολικού της μονής. Συγκεκριμένα στην πρώτη 
ομιλία ο κ. Γεώργιος Πέτρου παρουσίασε το εικονογραφικό πρόγραμμα της 
Εγκλείστρας, διαμορφωμένο από τον ίδιο τον Άγιο, δίνοντας μέσα από την 
ενδιαφέρουσα παρουσίασή του τις διαδοχικές φάσεις, τις τεχνοτροπίες και τα 
διαφορετικά στρώματα αγιογράφησης που υλοποιήθηκαν, όσο ήταν εν ζωή ο 
Άγιος αλλά και μετά την κοίμησή του. Ο ομιλητής επιχείρησε να συσχετίσει 
την αγιογράφηση της Εγκλείστρας τόσο με τα διασωθέντα έργα του Αγίου, 
όσο και με την έντονη διασύνδεσή του με τα πανάγια προσκυνήματα στα Ιε-
ροσόλυμα. 

Ο κ. Ανδρέας Φούλιας ανέλυσε στην επόμενη ομιλία την αρχιτεκτονική 
και ζωγραφική του καθολικού της Μονής, το οποίο χρονολογείται τον 16ο αι-
ώνα και είναι μνημείο φραγκοβυζαντινού ρυθμού της Κύπρου. Ανέφερε επίσης 
ότι το πλησιέστερο τυπολογικά κτίσμα, δίδυμο με αυτό του Αγίου Νεοφύτου, 
είναι το καθολικό της Μονής του Αγίου Μάμαντος στη Μόρφου. Αντίθετα 
με τον ναό στη Μόρφου, που είναι κτισμένος πάνω στα ερείπια 3 προηγού-
μενων αρχιτεκτονικών φάσεων, το καθολικό του Αγίου Νεοφύτου είναι κτι-
σμένο εξ αρχής. Η αρχιτεκτονική του ναού του καθολικού περιγράφηκε στην 
ανακοίνωση αναλυτικά, ενώ παρουσιάστηκαν επίσης τοιχογραφίες του ναού, 
οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της μεταβυζαντινής ζωγραφικής παράδο-
σης και οι διάφορες επιρροές που αυτές δέχθηκαν. Επίσης έγινε λόγος για τις 
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ιταλοβυζαντινής τεχνοτροπίας εικόνες των επιστυλίων που ιστορήθηκαν το 
1544 από τον Ιωσήφ Χούρη. 

Στην επόμενη συνεδρία ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης ανέλυσε 
αρχικά τα γεγονότα που επηρέασαν, καθόρισαν και διαμόρφωσαν λειτουρ-
γικά την προσωπικότητα του Αγίου Νεοφύτου. Στη συνέχεια παρουσιάστη-
κε το λειτουργικό έργο του αγίου μέσα από τη λειτουργική ανάγνωση της 
Εγκλείστρας, των λόγων και συγγραμμάτων του Αγίου, το λειτουργικό και 
κτητορικό τυπικό της Μονής του, καθώς επίσης τις ευχές, τους ύμνους και τις 
τυπικές διατάξεις που συνέγραψε ο ίδιος ο Άγιος.

Στην επόμενη ομιλία ο κ. Χρυσοβαλάντης Κυριάκου παρουσίασε την 
ιστορική σημασία του έργου του Αγίου Νεοφύτου ως πηγή για την Φραγκο-
κρατία, τις εξελίξεις στο νησί και τις αντιδράσεις των Ορθόδοξων κατοίκων 
του νησιού απέναντι στο φραγκικό καθεστώς, σε μια περίοδο που ο Άγιος 
αποτέλεσε ενσάρκωση τόσο της vox Dei όσο και της vox populi. Ο Άγιος εξέ-
φρασε τις ανάγκες του λαού του και συνέβαλε ενεργά στη διαμόρφωση των 
ιστορικών εξελίξεων. Στην ομιλία αναλύθηκε η λέξη ‘σκαιοί’ στο κείμενο «Περὶ 
τῶν τῆς χώρας Κύπρου σκαιῶν», καθώς έγινε αναφορά στην αδικία που υπο-
κρύπτεται στη λέξη αυτή. Ο Άγιος περιέγραψε τα δεινά του νησιού επί Ισάα-
κιου Κομνηνού και Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου και εξέφρασε τον θρήνο και 
τη διαμαρτυρία του τασσόμενος στο πλευρό των αδικημένων.

Μια ακόμη ιστορική προσέγγιση στη Μονή του Αγίου Νεοφύτου κατά τα 
χρόνια της λατινοκρατίας προσέφερε η Νάσα Παταπίου που παρουσίασε, πώς 
η μονή ενισχύθηκε από δύο Φράγκους βασιλείς του οίκου των Λουζινια-
νών, γιατί έγινε η ενίσχυση και τι ακριβώς αυτή περιλάμβανε. Επισημάνθη-
κε επίσης ότι από χειρόγραφα του Λεονάρντο Ντονά διασώθηκαν σημαντικές 
βιογραφικές πληροφορίες για τον ζωγράφο Ιωσήφ Χούρρη, έργα του οποίου 
σώζονται στο καθολικό της Μονής του Αγίου Νεοφύτου. Στη συνέχεια πα-
ρουσιάστηκαν στοιχεία από επιστολή του Δημήτρη Λάσκαρη σχετικά με την 
προσπάθεια του Ηγουμένου της Μονής το 1537 και του Ηγουμένου Λεόντι-
ου του Αγίου Νικολάου του Ακρωτηρίου να αποσχιστούν από την Εκκλησία 
της Κύπρου και να χειροτονηθούν από τον Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ ή τον 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας. Αναφέρθηκε επίσης σε ένα άγνωστο Ηγούμενο της 
Μονής κατά την Ενετοκρατία καθώς επίσης και στη σύνδεση του χωριού Τάλα 
με τη Μονή, τους φεουδάρχες του και μια εξέγερση των παροίκων του, επιση-
μαίνοντας τον Λοΐζο Φλάτρο που κληρονόμησε το χωριό.
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Η επόμενη ομιλία μετατοπίστηκε χρονολογικά στα χρόνια της Τουρκο-
κρατίας, αφού ο κ. Κωστής Κοκκινόφτας παρουσίασε ιστορικές πληροφορίες 
σχετικά με τη Μονή του Αγίου Νεοφύτου κατά την Τουρκοκρατία και τις 
δυσκολίες και τα προβλήματα που την απείλησαν με ερήμωση. Έγινε εκτε-
νής αναφορά στην παραχώρηση Σταυροπηγίου στη Μονή το 1611, από τον 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χριστόδουλο, που την κατέστησε ανεξάρτητη από τον 
τοπικό Επίσκοπο, και στην επικύρωσή του, είκοσι χρόνια αργότερα, με την έκ-
δοση πατριαρχικού σιγιλλίου, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Άγιο Κύριλλο 
τον Λούκαρη. Παρουσιάστηκαν επίσης αναφερθέντα σιγίλλια και έγινε λόγος 
για την εύρεση του ιερού λειψάνου του Αγίου Νεοφύτου το 1750 και τη μαρ-
τυρική εκτέλεση του Ηγουμένου της, Ιωακείμ Μελισσοβούκα. 

Οι συνεδριάσεις έκλεισαν με την ανακοίνωση του πρωτοπρεσβύτερου Κυ-
πριανού Κουντούρη που παρουσίασε τον κτηματικό κώδικα της Μονής του 
Αγίου Νεοφύτου ΙΜΑΝ 023, στον οποίο παραδίδονται σημαντικές πληρο-
φορίες για τις οικονομικές δραστηριότητες της Μονής από το 1746 μέχρι το 
1934. Στον κώδικα καταχωρίζονται κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
της Μονής, αγορές της μονής σε κτηματική περιουσία, εκκλησιαστικά σκεύη 
ή εργαλεία για την γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα της μονής, πληρο-
φορίες για χειρόγραφα, πωλήσεις, ομολογίες και σημειώσεις με ιδιαίτερο ιστο-
ρικό ενδιαφέρον. 

Συνοψίζοντας έγινε αντιληπτό μέσα από τις ανακοινώσεις του Συνεδρί-
ου και την όλη παραγωγική συζήτηση πως το έργο του Αγίου Νεοφύτου έχει 
μελετηθεί αρκετά μέχρι σήμερα, όμως η έρευνα μπορεί ακόμη να καταπιαστεί 
ακόμη περισσότερο με αυτό, αφού πολλά έργα του χρήζουν εκτενέστερης με-
λέτης και προσοχής, κάτι που υποδηλώνει για ακόμη μια φορά τη σημασία και 
μοναδικότητα του πολυγραφότατου αυτού Αγίου.

Μετά τη λήξη των συνεδριάσεων του Σαββάτου ακολούθησε ο πανηγυρι-
κός Εσπερινός μπροστά από την Ιερά Εγκλείστρα του Αγίου Νεοφύτου, ενώ 
την Κυριακή η συνάθροιση για αυτόν τον ευλογημένο σκοπό ολοκληρώθηκε 
με αρχιερατικό συλλείτουργο στο καθολικό της Μονής του Αγίου Νεοφύτου 
και με τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Μουσείου της Μονής.



ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ Ή ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ;
a

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ κ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανὸς στὶς μέρες μας χαρακτηρίζεται 
ὡς ἐθνομάρτυρας. Καὶ λέγω στὶς μέρες μας, διότι ἀνατρέχοντας τὸ 
ἐπίσημο περιοδικὸ τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας «Ἀπόστολος Βαρνάβας», 

ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς πρωτοεκδόσεώς του μέχρι καὶ σήμερα, καὶ παρατηρώντας 
τὶς ἐπετειακὲς ὁμιλίες στὸ μνημόσυνο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, διαπι-
στώνουμε ὅτι στὴν ἀρχὴ χαρακτηριζόταν ὡς ἱερομάρτυρας ἢ ὡς μάρτυρας 

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. 
Πίνακας Γ. Μαυρογένη (Συλλογὴ Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου), 
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τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος, καὶ, προϊόντος τοῦ χρόνου, ἀρχίζει νὰ ἀπο-
καλεῖται ἐθνομάρτυρας1.

Ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ Κυπριανοῦ ὡς «μάρτυρος τῆς πίστεως καὶ τῆς 
πατρίδος» ἦταν φυσικὸ ἐπακόλουθο, λαμβανομένου ὑπόψιν τοῦ γεγονότος 
ὅτι οἱ ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων καὶ μάλιστα ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἔγιναν γιὰ 
τὴν Πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία. Σὲ  ’μᾶς τοὺς  Ἕλλη- 
νες, πίστις καὶ πατρὶς συνυπάρχουν καὶ συμπορεύονται μέσα στὸ διάβα τῶν 
αἰώνων. Βέβαια, ἀκόμη περισσότερο,  γιὰ τὸν Κυπριανὸ εἶναι ἐπάξιος ὁ ἀνωτέ-
ρω χαρακτηρισμός, καθότι ὁ ἴδιος, στὴν Ἱδρυτικὴ Πράξη τοῦ Παγκυπρίου Γυ-
μνασίου, ἀναφέρει τὸ ρητὸ «θνῆσκε ὑπὲρ πίστεως καὶ μάχου ὑπὲρ πατρίδος», 
τὸ ὁποῖο ἔκανε πράξη στὴ ζωή του καὶ στὸν θάνατό του.

Τὸ γεγονὸς ὅτι κατέληξε νὰ χαρακτηρίζεται ὡς ἐθνομάρτυρας, ἔστω καὶ 
ἐὰν αὐτὸ παρατηρεῖται τὶς τελευταῖες δεκαετίες, δὲν εἶναι τυχαῖο∙ μάλιστα 
ἀνάγει τὴν προέλευσή του ἀπὸ πολὺ παλαιά, ἤδη ἀπὸ τὸ 1821. Φυσικά, καὶ 
αὐτὸ θὰ τὸ τεκμηριώσουμε κατωτέρω, δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν ἀλήθεια τῆς 
πραγματικότητας. Καθότι «ἐθνομάρτυρας» μὲ τὴν αὐστηρὴ ἔννοια τοῦ ὅρου, 
δηλοποιεῖ τὸν μάρτυρα τοῦ ἔθνους, τὸν μάρτυρα τῆς πατρίδος, τὸν ἥρωα ποὺ 
ἔπεσε μαχόμενος στὸ πεδίο τῆς μάχης, τὸν ἄνδρα ἐκεῖνον ποὺ πῆρε τὰ ὅπλα 
καὶ ἀντιπαρατασσόμενος στὸν ἐχθρό, ἡρωικὰ μαχόμενος θανατώθηκε. Τέτοια 
παραδείγματα εἶναι, ἐκτός των ἄλλων καὶ γιὰ κληρικοὺς ὁμιλοῦντες, ὁ Παπα-
φλέσας, ὁ Ἀθανάσιος Διάκος κ.ἄ.

Εἶναι σημαντικὸ νὰ λάβουμε ὑπόψιν τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ ᾽μᾶς τοὺς Ἕλ-
ληνες ἡ διαχωριστικὴ γραμμὴ μεταξὺ πίστεως καὶ πατρίδος εἶναι πολὺ λε-
πτή, ἀφοῦ καὶ οἱ δύο ὅροι συνυπάρχουν καὶ συμπορεύονται ἀπὸ τὸν πρῶτον 
αἰῶνα μετὰ Χριστὸν καὶ ἐντεῦθεν. Παρὰ ταῦτα, ὅμως, διακρίνονται, ἐξετα-
ζομένων τῶν λεπτομερειῶν τῆς φύσεως τοῦ μαρτυρίου. Διότι τὸ ὑπὲρ πίστε-
ως μαρτύριο προϋποθέτει ὁμολογία πίστεως. Νεομάρτυρας ἢ Ἱερομάρτυρας 

1 Ἡ πρώτη φορὰ κατὰ τὴν ὁποίαν χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος «ἐθνομάρτυρας» εἶναι τὸ 1900, 
ἑβδομήντα ἐννέα ὁλόκληρα ἔτη μετὰ τὸν μαρτυρικό του θάνατο. Μέχρι καὶ τὴν δεκαετία τοῦ 
1930 χρησιμοποιεῖται περιστασιακὰ κάποιες φορές, ταυτοχρόνως μὲ τὸν ὅρο «ἱερομάρτυρας» 
ὁ ὁποῖος δεσπόζει στὴν πλειοψηφία τῶν ἀναφορῶν, καὶ ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1930 καὶ 
ἑξῆς, παραδόξως ἐξαφανίζεται ἀπὸ τὴν βιβλιογραφία ἡ λέξη «ἱερομάρτυρας», καὶ χρησιμοποιεῖται 
κατὰ κόρον ἡ «ἐθνομάρτυρας». Βλ. Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ, Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός,  
ὁ Μάρτυρας τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος, Ἀρχεῖον Κειμένων, Κύπρος 2009, σσ. 67-110 
(Μαρτυρίες ἁγιότητος).
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ἀναδεικνύεται ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐξεταζόμενος μαρτυρεῖ Ἰησοῦν 
Χριστόν, καὶ γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ τὸν θανατώνουν.

Στὴν περίοδο ποὺ ἐξετάζουμε, δηλ. τὴν Τουρκοκρατία, ἐπειδὴ ὁ ἀντίπα-
λος εἶναι οἱ Τοῦρκοι, ὄντες μουσουλμάνοι στὸ θρήσκευμα, καὶ ἐμεῖς ὀρθόδο-
ξοι χριστιανοὶ  Ἕλληνες, Ρωμηοί, μᾶς ἐπιβουλεύονταν καὶ ἐπεδίωκαν εὐκαίρως 
ἀκαίρως νὰ μᾶς θανατώσουν «παντὶ τρόπῳ», μὲ φθηνὲς δικαιολογίες, ἐπο-
φθαλμιώντας τὰ πλούτη μας ἢ φθονώντας τὴν ἐξουσία ποὺ εἴχαμε, ἢ κινούμε-
νοι ἀπὸ αἰσθήματα κατωτερότητας. Μὴ ἀνεχόμενοι τὸν πλοῦτο τῆς θείας δόξας 
ποὺ ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ἐνεδύθημεν διὰ τοῦ Βαπτίσματος καὶ τῆς Θείας 
Μεταλήψεως τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μᾶς κατεδίωκαν, κατὰ κύριον λόγον συκοφαντώντας μας. 
 Γι’ αὐτοὺς ἀκριβῶς τοὺς λόγους καὶ ἐπειδὴ εἴμαστε Ρωμηοί, ἐπειδὴ εἴμαστε 
ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ Ἕλληνες, ἐπειδὴ τὰ δύο μαζὶ ζυμωμένα ὑπάρχουν 
ἀδιάσπαστα καὶ καταδεικνύονται στὴν τελειότατή τους μορφὴ μέσα ἀπὸ τὸν 
ὅρο Ρωμηός, καὶ κατ’ ἐπέκταση Ρωμηοσύνη, γι’ αὐτὸ καὶ σὲ ̓ μᾶς ἡ διαχωριστι-
κὴ γραμμὴ τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος εἶναι πολὺ λεπτή, χωρὶς νὰ σημαίνει 
ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ διακριθεῖ.

Προσπαθώντας νὰ διακρίνουμε αὐτὴ τὴν λεπτὴ γραμμὴ στὴν περίπτωση 
τοῦ Κυπριανοῦ, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ διεξέλθουμε τὰ γεγονότα τοῦ δικοῦ του 
μαρτυρίου. Τὸ μαρτύριο εἶναι μία ἐξέταση, καὶ μέχρι νὰ φθάσει ὁ ἄνθρωπος 
ἐκεῖ, ἐργάζεται καὶ προετοιμάζεται, ὡριμάζει καὶ προοδεύει, διδάσκεται καὶ 
μαθαίνει, «μέχρις ὅτου καταντήσει εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ 
πληρώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ»2. Τὸ μαρτύριο εἶναι ποὺ ἐξετάζει καὶ ἀξιολογεῖ 
τὸ μέτρον τοῦ πληρώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὸ μαρτύριο εἶναι τὸ ἀπόσταγμα 
καὶ τὸ καταστάλαγμα μιᾶς ζωῆς. Τὸ μαρτύριο εἶναι ἡ κορύφωση τῆς ἔνδειξης 
ἀγάπης τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεόν.

Τὰ περὶ τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ περιγρά-
φονται ἀπὸ κάποιους περιηγητές, ἀπὸ διαφόρους ἱστορικοὺς τῆς ἐποχῆς ἐκεί-
νης, μέσα ἀπὸ εἰδησεογραφικὰ νέα ἐφημερίδων ποὺ κυκλοφοροῦσαν τότε, 
ἀπὸ ἀναφορὲς ἐπιστολῶν πολὺ κοντὰ χρονικά, ἢ καὶ λίγο μακρυὰ ἀπὸ τὰ τρα-
γικὰ γεγονότα, σὲ χρονικὰ σημειώματα, στὸ πρακτικὸ τῆς διαδοχῆς τοῦ ἀρχι-
επισκόπου, σὲ ἀναφορὲς τοῦ Γάλλου προξένου πρὸς τὸ ἐν Κωνσταντινουπόλει 
γαλλικὸ προξενεῖο, σὲ ποιητικὰ καὶ θεατρικὰ ἔργα ἐμπνευσμένα ἀπὸ ἀφηγή-

2 Ἐφ. δ´ 13.
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σεις ἀνθρώπων ποὺ ἔζησαν τὰ γεγονότα, καὶ ἀλλοῦ3.

Ἐξ ὅλου αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ, ἡ πιὸ σπουδαία ἀναφορά, στὴν ὁποίαν δίνο-
νται λεπτομέρειες τοῦ μαρτυρίου του, εἶναι αὐτὴ τοῦ περιηγητῆ Josef Wolf. 
Αὐτός, Ἑβραιογερμανός, πρώην παπικὸς καὶ μετέπειτα προτεστάντης, βρισκό-
ταν κατ’ ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες στὴν Κύπρο καὶ παρευρέθηκε στὸ γεγονὸς τῆς 9ης 
Ἰουλίου 1821. Γράφει στὶς περιηγητικές του ἀναμνήσεις4:

«Οὕτω, ὁ Γουὼλφ ἔσπευσεν εἰς Λευκωσίαν, ἀλλ’ ὅτε ἀφίκετο ἐκεῖ, ὁ ἀρχιε-
πίσκοπος Κύριλλος5 καὶ 127 χριστιανοὶ εἶχον ἤδη θανατωθῆ.

Ὁ Γουὼλφ ἤκουσε παρὰ τῶν ἑλλήνων καὶ εὐρωπαίων κατοίκων τὰς περὶ 
τῆς σφαγῆς ταύτης λεπτομερείας.

3 Βλ. στὸ Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ, Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ὁ Μάρτυρας τῆς Πίστεως 
καὶ τῆς Πατρίδος, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σσ. 309-398. 426-431. 449-471. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «Ἡ μορφὴ καὶ ἡ θυσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ στὴν ποίηση τῆς 
Κύπρου», στὸ Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ, Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ὁ Μάρτυρας τῆς 
Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος, Ἐπιστημονικὸς Τόμος, Λευκωσία – Κύπρος 2012, σσ. 691-704. 
Ἡ ἑκατόμβη τῆς 9ης Ἰουλίου. Ἱστοριογραφικὴ - ποιητικὴ - ἐκκλησιαστικὴ τεκμηρίωσις, ἐπιμ. 
Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, Κυπριολογικὴ Βιβλιοθήκη 20, Λευκωσία 2013, σσ. 287. 297. 307.
4 Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ, Μελέται, Διαλέξεις, Λόγοι, Ἄρθρα, τ. Α΄, Μέρος Α΄, Λευκωσία 1972, σ. 322. Ὁ 
συγγραφέας λαμβάνει τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ἀγγλικὸ πρωτότυπο Travels and Adventures of the rev. 
Joseph Wolf, London 1861, σ. 172. Βλ. ἐπίσης Κ. Σπυριδακι, «Ὁ περιηγητὴς αἰδ. Ἰωσὴφ Γουὼλφ 
καὶ ἡ Κύπρος», Κυπριακαὶ Σπουδαί, ΚΖ΄ (1963) 11-22. Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ, Ἀρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Κυπριανός, ὁ Μάρτυρας τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σσ. 316-7.
5 Ὁ Joseph Wolf, συνοδὸς τοῦ John Carne, ὑπῆρξε ἰουδαῖος ἐκ γενετῆς, γεννηθεὶς στὴν 
Γερμανία, ἀργότερα δὲ ἔγινε χριστιανός, κατὰ πρῶτον μὲν ρωμαιοκαθολικὸς καὶ μετέπειτα 
προτεστάντης. Ἔτσι, ἡ περιγραφὴ τῶν γεγονότων ἐκ μέρους του ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σημασία. 
Ἐκτελώντας περιηγήσεις στὴν Μέση Ἀνατολή, βρέθηκε καὶ στὴν Κύπρο κατὰ τοὺς χρόνους 
τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως. Ἡ μόνη ἀδυναμία τοῦ ἐν λόγῳ κειμένου, ὅπως σημειώνει καὶ ὁ 
Σπυριδάκις (Μελέται, Διαλέξεις, ὅ.π., σσ. 318-319), εἶναι ἡ ἀνακρίβεια ὡς πρὸς τὰ ὀνόματα 
(Κύριλλος ἀντὶ Κυπριανὸς) καὶ τοὺς ἀριθμοὺς (50 ἔτη ἀρχιερατείας ἀντὶ 11). Τὸ ἴδιο ἐξάλλου 
συμβαίνει καὶ μὲ ἄλλα κείμενα ξένων περιηγητῶν ἢ ἀνταποκριτῶν, ὅπως τὸ ἄρθρο ἰταλικῆς 
ἐφημερίδας, ποὺ μιλᾶ γιὰ ἀρχιεπίσκοπο τῆς Λάρνακας (βλ. Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, 
ὁ Μάρτυρας τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σ. 326), ἡ διήγηση τοῦ 
γάλλου ἱστορικοῦ Pouqueville, στὴν ὁποία ἀναφέρει γιὰ ἀπαγχονισμὸ πέντε ἐπισκόπων γύρω 
στὶς 15 Ὀκτωβρίου (αὐτόθι, σ. 375), καθὼς καὶ αὐτὴ τοῦ σουηδοῦ Jakob B. Berggren, ὁ ὁποῖος 
μιλᾶ γιὰ ἐκτέλεση δεκατριῶν ἐπισκόπων καὶ ἀνωτέρων κληρικῶν στὴν Λάρνακα (αὐτόθι, σ. 
381). Ἡ σημασία τῆς διήγησης τοῦ Wolf ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι ἡ μοναδικὴ γραπτὴ 
μαρτυρία, ἡ ὁποία ἀναφέρει ὅτι ἔγινε πρόταση στὸν Κυπριανὸ νὰ ἀλλάξει τὴν πίστη του καὶ 
νὰ σωθεῖ, ἀρνήθηκε ὅμως καὶ προτίμησε νὰ θυσιάσει τὴν ζωή του παραμένοντας χριστιανός.
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Εἶπον, ὡσαύτως, εἰς αὐτὸν ὅτι θὰ ἐχαρίζετο ἡ ζωὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου, ἐὰν 
οὗτος ἠσπάζετο τὸν μωαμεθανισμόν. Ἀλλ’ ὁ ἀρχιεπίσκοπος δεικνύων τὴν λευ-
κὴν 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 ἐσυνέχισεν: 
“Κύριε ἐλέησον, Χριστὲ ἐλέησον”, μέχρι τῆς στιγμῆς, καθ’ ἣν ἀπεκεφαλίσθη.

Ὁ Γουὼλφ διὰ τῆς ἐνθέρμου αὐτοῦ μεσολαβήσεως διέσωσεν ἓξ ἐκ τῶν χρι-
στιανῶν, ὧν δύο ἔσωσαν τὴν ἀθλίαν αὐτῶν ὕπαρξιν ἀσπασθέντες τὸν μωαμε-
θανισμόν. Ὁ Γουὼλφ ἔλαβεν ὑπὸ τὴν προστασίαν αὐτοῦ ἀρκετὰ τέκνα προὐχό-
ντων, οἵτινες ἀπώλεσαν τὴν ζωὴν αὐτῶν».

Μία πρώτη ἀνάγνωση καταδεικνύει τὴν ὁμολογία τῆς πίστεως. Λαμβα-
νομένου ὑπόψιν καὶ τοῦ γεγονότος ποὺ μαρτυρεῖται ἀπὸ τοὺς ἱστορικοὺς τῆς 
ἐποχῆς ἀλλὰ καὶ μέσα ἀπὸ ἐπιστολές, ὅτι 36 ἄτομα τὸν ἀριθμὸν ἀλλαξοπίστη-
σαν, μάλιστα ἐπώνυμοι, ὡς καὶ πλεῖστες ὅσες ἄλλες φορὲς κατὰ τὴν περίοδον 
τῆς Τουρκοκρατίας συνέβηκε, ἡ ὁμολογία πίστεως ποὺ προηγεῖτο τοῦ μαρ-
τυρίου ἦταν δηλωτική, συνάμα δὲ ἐνδεικτικὴ τῆς ἁγιότητος τοῦ μάρτυρος. 
Ἐπιβεβαίωση τῆς ἁγιότητος αὐτῆς καταχωρίζεται τόσο ἀπὸ τὴν λαϊκὴ μοῦσα 
ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὑμνογραφία.

Στὴν πρώτη περίπτωση, ὁ λαϊκὸς ποιητάρης στιχουργεῖ:

«Ἦταν καιρὸς καταδρομῆς καὶ τοῦ Κιουτσοὺκ Μεχμέτη,
καὶ πῶς τὸ ἐνθυμήθηκα ποὺ ἐνενήντα ἔτη! ...
... Μόνον ὁ γιὸς τοῦ Κιόρογλου ἦταν γιὰ νὰ μαλλώσει,
τὸν ἅγιον Κυπριανὸν γιὰ νὰ τὸν ι-γλυτώσει...
... Ὁ ἅγιος Κυπριανὸς βλέπει τοὺς δεσποτάδες,
γονατισμένους στὴν γραμμὴν μὲ δίχα κεφαλάδες.
Ἤρταμεν στὸν Κυπριανὸν ν᾽ ἀφήσουμεν τὰ ἄλλα,
ἐπάνω στὴν συκαμινιὰν ἐστῆσαν τὴν κρεμμάλλαν.
Ἐσταύρωσέν την τρεῖς φορές, μάλιστα εὐλόγησέν την,
εἰς τὸν λαιμὸν ὁ ἴδιος ἔπιασεν κι ἔβαλέν την.
Τὰ ὅσα τοῦ ἐκάμασιν, τοῦτον ἐν παραπάνω,
τρία ἡμερονύκτια ἐκρέμμετουν τζειπάνω.
Ἐν τοὺς τοὺς ἐδιούσασιν νὰ πᾶσιν νὰ τοὺς θάψουν,

ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ Ή ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ;
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ἐσχεδιάζαν τὴν δουλειάν, ἦταν γιὰ νὰ τοὺς κάψουν!
Κανεὶς νὰ μὴν ἔρτει κοντά, μὲ συγγενεῖς νὰ κλάψουν,
ἐπήασιν σὰν μάρτυρες, μιὰν ὥραν ἐννὰ λάμψουν»6.

Καὶ συμπληρώνεται ὁ λόγος τοῦ προηγουμένου λαϊκοῦ ποιητοῦ μὲ τὶς 
στιχουργίες τοῦ Χαραλάμπους Παπαδοπούλλου, πατρὸς τοῦ ἐγκρίτου ἱστορι-
κοῦ, ἐρευνητοῦ καὶ συγγραφέως Θεοδώρου Παπαδοπούλλου:

«... Εὐθὺς εἰς μέλος ἄφραστον ἐψάλη ὕμνος νέος
καὶ τοὐρανοῦ ἀντήχησαν τὰ ὕψη τἀχανῆ:
- "Κυπριανοῦ αἰώνιον καὶ ἄυλον τὸ κλέος!
Ἔχει ἰσάγγελος αὐτὸς φωνὴν θεοπειθῆ...

ὡς ἄγγελος ἂς ψάλλῃ".
Ἄπλετον φῶς ἐξήστραψαν τῶν οὐρανῶν οἱ θόλοι
καὶ γίνεται φωτόλουστος ὁ μάρτυς τοῦ Χριστοῦ.
Κ᾽ εὐθύς, εὐθὺς οἱ ἄγγελοι καταβιβάζουν ὅλοι
τὸν στέφανον τὸν ἄστρινον ᾽στὴν κεφαλὴν αὐτοῦ,

μεγάλου οἱ μεγάλοι»7.

Στὴν δεύτερη περίπτωση, ἐκ τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἀναδεικνύ-
εται ἕνας νέος μελουργός, συνθέτοντας ἀσματικὴ ἀκολουθία8.

Πέραν τῆς κατ’ ἐπανάληψιν καταθέσεως τοῦ αἰτήματος ἁγιοκατάταξης 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ (τὰ σχετικὰ κείμενα καταχωρίζονται 
στὸν χρονολογικὸ πίνακα τῆς ὑστεροφημίας τοῦ ἀνδρός9), ἡ ἀναφορὰ αὐτοῦ 
ὡς «ἱερομάρτυρος» ἀπαντᾶται ἤδη ἀπ’ αὐτὸ τὸ ἔτος τοῦ μαρτυρίου του. Στὴ 
«χάρτα» τῶν Κυπρίων ποὺ ἐξεδόθη στὶς 6 Δεκεμβρίου 1821 - καὶ δὲν εἶναι 

6 ΧΡ. ΤΖΙΑΠΟΥΡΑ, Ὁ ἀποκεφαλισμὸς τῶν δεσποτάδων, τύποις Ἐλευθερίας, Λευκωσία 1911· Τοῦ 
αὐτοῦ, Ἅπαντα, ἔκδ. ΚΕΕ XXXVI, ἐπιμέλεια Κωνσταντῖνος Γιαγκουλλῆς, Λευκωσία 2001, σσ. 
244-245· Κ. ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ, «Ἐπιστροφὴ στὸν ποιητάρη Χριστόδουλο Τζιαπούρα», Λαογραφικὴ 
Κύπρος, τεῦχ. 32 [1974] 88-94· Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ, Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ὁ 
Μάρτυρας τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σ. 76.
7 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΥ, Μαρτύρων στεφάνωμα - Ποίημα εἰς τοὺς ἐθνομάρτυρας, 
ἀνατύπωσις ἐκ τῆς «Πατρίδος» τῆς 23ης Μαρτίου 1922, Λευκωσίᾳ 1922, σ. 8. Ἡ ἑκατόμβη τῆς 
9ης Ἰουλίου. ὅ.π., σ. 287.
8 ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων μαρτύρων τοῦ 1821, τύποις Χειμωνίδη, 
Λάρνακα 1936. Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ, Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ὁ Μάρτυρας τῆς 
Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σσ. 449-471.
9 Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ, Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ὁ Μάρτυρας τῆς Πίστεως καὶ τῆς 
Πατρίδος, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σσ. 67-110 (Μαρτυρίες ἁγιότητος).
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μία ἀλλὰ ὑπάρχουν μέχρι στιγμῆς τουλάχιστον δύο -, δύο ἐκ τῶν ὑπογραφό-
ντων, ὁ ἕνας στὴ μία καὶ ὁ ἄλλος στὴν ἄλλη, οἱ ἀρχιμανδρῖτες Ἰωαννίκιος καὶ 
Θεοφύλακτος Θησέας, στὴν ὑπογραφή τους, ἀναφέρουν τὸν Κυπριανὸν μὲ 
τὸν χαρακτηρισμὸ «ἱερομάρτυρας»10. 

Γιὰ νὰ ἐμβαθύνουμε καὶ νὰ ἐντοπίσουμε αὐτὸ τὸν χαρακτηρισμὸ στὸν 
Κυπριανό, κατ᾽ ἀρχὰς νὰ ἀναφέρουμε ὅτι «ἡ πίστη θεωρεῖται ἡ βάση τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς. Χωρὶς τὴν πίστη δὲν μπορεῖ κανένας ἄνθρωπος νὰ προχω-
ρήσει στὴν πνευματικὴ ζωή. Γιὰ να προχωρήσει κανεὶς καὶ νὰ ἀγωνισθεῖ πρέπει 
νὰ πιστέψει, ἀλλιῶς δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ἀγωνιστεῖ καὶ νὰ κάνει ὁτιδήποτε γιὰ 
νὰ προχωρήσει στὴν πνευματικὴ ἐν Χριστῷ ζωή»11.

«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. Ἀκολουθώντας τὴν πίστη αὐτή, ἀγωνιζόμαστε μὲ τὴ μετάνοια 
νὰ καθαριστοῦμε ἀπὸ τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη, πράγμα γιὰ τὸ ὁποῖο μᾶς παρέχε-
ται ἄφθονα ἡ χάρη. Ἡ ἐμπειρία αὐτὴ στερεώνει τὴν πίστη μας, ἀλλὰ σχεδὸν 
ποτὲ δὲν εἶναι τέλεια, καὶ μποροῦμε νὰ ὑποστοῦμε ἀμφιταλαντεύσεις ποὺ μᾶς 
παραλύουν κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς ἀκηδίας καὶ τῆς ἐξασθενήσεως. Νά, ὁ Πέτρος 
ταλαντεύτηκε ἀκόμη καὶ μετὰ τὴ Θαβώρια ἀποκάλυψη. Ἂν ὅμως καὶ στὰ βαριὰ 
παθήματα δὲν χάσουμε τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὴν ἀγάπη μας πρὸς τὸν Θεό, τότε 
αὐτὴ (ἡ ἀγάπη) μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Θείου Πνεύματος μπορεῖ νὰ γίνει “κρα-
ταιὰ” ὅπως ὁ θάνατος. Ἡ πίστη αὐτὴ εἶναι ἀληθινὰ τέλεια. Ὅποιος τὴν βρεῖ, 
ἐγγράφεται στὸ “βιβλίο τῆς ζωῆς” (Ἀποκ. 17,8)»12.

Αὐτὴ τὴν πίστη εὔκολα διαπιστώνουμε στὰ κείμενα τοῦ Κυπριανοῦ, τὰ 
ὁποῖα ἀπηύθυνε πρὸς τὸ ποίμνιό του, ὡς παιδαγωγός του εἰς Χριστόν. Βλέ-
πουμε λοιπὸν τὴν ἀρχική του πίστη καταγεγραμμένη στὴν ἐγκύκλιό του «κατὰ 
Φαρμασώνων», στὴ φράση «παρὰ Πατρός, Υἱοῦ, καὶ ἁγίου Πνεύματος τῆς μό-
νης ἀσυγχύτου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος, τοῦ ἑνὸς τῇ φύσει Θεοῦ»13. 

Ἀκολούθως, ἡ ἑπόμενη πνευματικὴ ἀνάβαση στὴν κλίμακα τῆς πίστεως 

10  Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ, Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ὁ Μάρτυρας τῆς Πίστεως καὶ τῆς 
Πατρίδος, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σσ. 67, 377 καὶ 378 (σημ. 2).
11 ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, «Ἡ σημασία τῆς πίστεως στὴν 
πνευματικὴ ζωή», Παράκληση, τεῦχ. 101, Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2019, σ. 3.
12 ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ (ΣΑΧΑΡΩΦ), Τὸ μυστήριο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Τ. 
Προδρόμου, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 2010, σ. 118.
13 Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σ. 231, 186, 216.
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εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. Γράφει σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Πιεράκην 
Δημητρίου Κορέλλαν: «Χρειάζεται ὑπομονή, ἕως ὅτου ὁ ἅγιος Θεὸς παραβλέψῃ 
τὰς ἁμαρτίας μας καὶ χαρίσῃ μίαν κοινὴν εἰρήνην καὶ εὐρυθμίαν τῶν πραγμάτων 
ἅμα καὶ εὐτυχίαν»14, στὴν δὲ 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»15. 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»16. Ἀλλὰ 
καὶ ἀλλαχοῦ ἐπισημειώνει, πρὸς πίστωσιν τῆς ἀληθείας τῶν προθέσεών του: 
«Παρακαλοῦμεν τὸν ἅγιον Θεὸν νὰ ἐλεήσῃ ὑμᾶς καὶ νὰ δώσῃ εὐλογίαν εἰς τοὺς 
κόπους σας καὶ εὐτυχίαν εἰς τοὺς καρποὺς καὶ γεννήματά σας πρὸς παρηγορίαν 
σας»17· «μάρτυς Θεός»18, «ἡμεῖς δὲ προστησάμενοι τὴν θείαν βοήθειαν»19.

Τρίτη βαθμίδα στὴν κλίμακα τῆς πίστεως εἶναι ἐκείνη ποὺ ὁδηγεῖ στὴν 
ἐλπίδα, κατὰ τὸ παύλειο λόγιο «ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγ-
μάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων»20. Καταχωρίζεται καὶ αὐτὴ ἡ βαθμίδα στὰ κεί-
μενα τοῦ Κυπριανοῦ: «Ἐκ τούτων λοιπὸν ἔχομεν χρηστὰς ἐλπίδας ὅτι θείῳ ἐλέ-
ει θέλομεν περάσει μὲ τὴν ἐνδοξότητά του πολλὰ καλά, οὐ μόνον ἡμεῖς, ἀλλὰ 
καὶ ὅλοι οἱ ῥαγιάδες, καὶ εἴθε νὰ μὴν ἀποτύχωμεν τὰς ἐλπίδας μας»21, καθότι, 
«ἀφιερώνοντες ὅλας τὰς ἐλπίδας σας εἰς τὸν ἅγιον Θεόν, καὶ ἡ αὐτοῦ ἄπειρος 
ἀγαθότης δύναται νὰ ἀπαλλάξῃ ἡμᾶς πάντων τῶν δεινῶν»22, καὶ συνεχίζει νὰ 
τοὺς ἐνθαρρύνει πατρικῶς γράφοντας: «ἔχετε ἐλπίδας εἰς τὸ ἔλεος τοῦ ἁγίου 
Θεοῦ, ὅτι δὲν εἶναι κανένας κίνδυνος ἡ ὑποταγὴ καὶ πίστις τῶν πιστῶν ῥαγιά-
δων, ὁποῦ ἕως τώρα ἐφυλάχθη· εἶναι ἐγνωσμένη καὶ εἰς τὸ ἴδιον κράτος του»23. 

14 Αὐτόθι, σ. 177.
15 Αὐτόθι, σ. 194.
16 Αὐτόθι, σ. 227.
17 Αὐτόθι, σ. 257.
18 Αὐτόθι. 
19 Αὐτόθι, σ. 291.
20  Ἑβρ. ια´ 1.
21 «Ἐγκύκλιος Κυπριανοῦ πρὸς ἱερεῖς καὶ λοιποὺς χριστιανοὺς κατιλλικίου Χρυσοχοῦς», 
Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σσ. 256.
22 «Ἐγκύκλιος Κυπριανοῦ πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς Λευκωσίας προτρεπτικὴ διὰ παράδοσιν 
τῶν ὅπλων», Αὐτόθι, σ. 304.
23 Αὐτόθι, σ. 306.
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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 
εὐσπλαγχνίας του, καὶ ἡ πάνσοφος αὐτοῦ παντοδυναμία θέλει οἰκονομήσει τὰ 
συμφέροντά μας»24.

Καὶ ἀφοῦ τοὺς στερεώνει στὴν ἐλπίδα, τοὺς ἀναβιβάζει στὴν τελευταία 
βαθμίδα, ποὺ εἶναι ἡ «πίστις δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμένη»25. Τοὺς παροτρύνει 
λοιπόν, 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»26. Ὅλα τὰ τῆς καθημερι-
νῆς ζωῆς ἐντάσσονται στὴν πνευματικὴ σφαίρα καὶ προοδοποιοῦν τὴν ἄνοδο 
τῆς ἀρετῆς. Τὴν ἐπιθυμία τῆς τελειότητας τῆς ἀρετῆς τοῦ ποιμνίου του τὴν 
εἶχε ἤδη ἐγχαράξει πρὸ χρόνων, μέσα στὴν ἱδρυτικὴ πράξη τῆς Ἑλληνικῆς Σχο-
λῆς Λευκωσίας, γράφοντας: «νὰ γίνωνται ἄνδρες θεοσεβεῖς, φρόνιμοι, πολι-
τικοί, χρηστοήθεις, δίκαιοι, φιλοπάτριδες, φιλέμποροι, ὁποῦ νὰ ἠμποροῦσι νὰ 
προσπορίζωνται τὰ συστατικὰ τῆς ζωῆς αὐτῶν μὲ τρόπους δικαιοσύνης, καὶ ὄχι 
νὰ περιφέρωνται τῇδε κἀκεῖσαι την άλλως, ἐν ἀπορίᾳ καὶ ἀμηχανίᾳ τὸ πλεῖστον 
διάγοντες»27.

Θέλοντας νὰ ἐπιδείξει τὴν ἐν Χριστῷ τελείωση, πατρικῶς προτρέπει καὶ 
ἀρχιερατικῶς προσκαλεῖ, λαμβάνοντας ἀφορμὴν ἐκ τῶν ἐπισυμβαινόντων, 
καὶ καταγράφει στὸ κύκνειο ᾆσμά του, 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 ἅγιον 
Θεὸν καὶ νὰ καλύψῃ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν μας»28. 

Εἶναι πολυσήμαντα τὰ ἀνωτέρω, καθότι δι᾽ αὐτῶν ἐπιδιώκει νὰ ἐκριζώσει 
καὶ τὸ παραμικρὸ ζιζάνιο μίσους καὶ ἔχθρας, διχόνοιας καὶ πάθους. Μὲ κόπο 

24 Αὐτόθι, σ. 305.
25 Γαλ. ε´ 6.
26 Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σ. 303-304.
27 Αὐτόθι, σ. 183.
28 Αὐτόθι, σσ. 305-306.

ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ Ή ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ;



566 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ κ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

καὶ ἐπιμέλεια ἐργάζεται τὴ σπορὰ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στὸ ποίμνιό του, τὴν 
ἀγάπη καὶ τὴν ἀδελφοσύνη, τὴν ὁμοψυχία καὶ τὴν εἰρήνη, μιμούμενος τὸν Δε-
σπότη Χριστὸ στὸ σωτηριολογικό 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 ἐπιμένει μὲ 
ψυχικὴ γαλήνη τὶς θλίψεις, ὅταν πράττει τὰ πάντα, προκειμένου νὰ εὐαρεστήσει 
τὸν Θεό, ὅταν ὑπομένει μὲ χαρὰ τὴν περίοδο τῶν δοκιμασιῶν εὐχαριστώντας 
τὸν Θεὸ γι᾽ αὐτές, ὅταν ἀντιμετωπίζει μὲ θάρρος ὅλες τὶς ἁπανταχοῦ ἐπιθέσεις 
καὶ ὅταν πιστεύει δίχως δισταγμὸ ὅπως καὶ ὁ Παῦλος: “ὅτι εἶναι δυνατὸς καὶ 
ἱκανὸς νὰ φυλάξει ἕως τὴ μεγάλη ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας τὸ θησαυρὸ 
τοῦ ἀποστολικοῦ ἔργου τὸν ὁποῖο ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς τοῦ εἶχε ἐμπιστευθεῖ” (Β´ 
Τιμ. α´ 12)»29. 

Συνοπτικὰ νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ὁ ἠγαπημένος μαθητὴς Ἰωάννης διακελεύ-
ει: «αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν»30. Ὁ Κυπριανός, 
διὰ τῆς πίστεως εἰργάσατο δικαιοσύνην τὴν προερχομένην ἐκ τῆς ὑπακοῆς, 
ἀρχῆς γενομένης ἐν τῇ Μονῇ Μαχαιρᾶ· ἡ ὑπακοὴ τὸν παιδαγώγησε στὸ μαρ-
τύριο τῆς συνειδήσεως καὶ τὸν προετοίμασε γιὰ τὸ μαρτύριο τοῦ αἵματος. Διὰ 
πίστεως ἐγκατέλειψε οἰκείους καὶ πατρίδα ἀναχωρῶντας ὥς ποτε ὁ Ἀβραὰμ 
στὸν τόπο ποὺ θὰ τοῦ ὑπεδείκνυε ὁ Θεός. Διὰ πίστεως ἐπέτυχε τὸ ἔργον. Διὰ 
πίστεως ἀνεδείχθη ὁ φύλακας ἄγγελος τῆς Κύπρου. Διὰ πίστεως ἐπορεύθη 
ἐν μέσῳ δυσχειμέρων καιρῶν. Διὰ πίστεως συνῆψε δάνεια πρὸς ἀνακούφιση 
τοῦ χειμαζομένου ποιμνίου του, καὶ πρὸς βελτίωσιν πληθωρικὴν πάσης τοῦ 
ποιμνίου του ψυχικῆς, πνευματικῆς, ὑλικῆς ἀνάγκης. Διὰ πίστεως ἐφαρμόζει 
πρωτοποριακῷ τῷ τρόπῳ ἰατρικὰ καὶ γεωργικὰ ἐγχειρήματα. Διὰ πίστεως, 
συκοφαντίας ἔφυγεν ἀλλοφύλων· ἔνευσεν γὰρ ὁ Θεὸς εἰς τὴν καρδίαν τῶν 
κυπρίων τὸν φόβον ὡς ἀγάπην διὰ τὸν ποιμενάρχην, καὶ διὰ μεσολαβητικῆς 

29 Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σπουδάζοντας μὲ ἕναν Ἅγιο - Σημειώσεις γιὰ μιὰ Ὀρθόδοξη 
Ποιμαντική, ἐκδ. Ἄθως, Ἀθήνα 2018, σσ. 158-159 καὶ τὰ ἑπόμενα, ἕως καὶ τὴν σ. 162.
30 Α´ Ἰω. ε´ 4.
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ἐγγυήσεως τὸν ἔσωσαν. Διὰ πίστεως κατίσχυσε σουλτάνου· ἐνέπεισε γὰρ τὸν 
τελευταῖον ὁ Θεὸς διὰ τὸν ἐκλεκτόν του ὅτι αὐτὸς καὶ οἱ κύπριοι, τὸ ποίμνιό 
του, διαχρονικῶς ἦσαν εὐπειθεῖς καὶ εἰρηνικοί31. Διὰ πίστεως ἔφραξε στόματα 
τῶν μὴ κατὰ Θεὸν φρονούντων32. Διὰ πίστεως ἐνεδυναμώθη ἐν τῇ ἀσθενῇ 
αὐτοῦ θέσει καὶ ὕψωσε στεντόρειαν τὴν φωνήν του κατὰ τοῦ τυράννου33 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»34 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»35.

Αὐτὴ εἶναι ἡ πίστη τοῦ Κυπριανοῦ. Δὲν ἦταν ἀνακόλουθος τοῖς λόγοις 
του, ἀλλ᾽ ἐπακόλουθος. Τὸ μαρτυρεῖ ὁ John Carne. Αὐτός, ἄγγλος τῇ ὑπη-
κοότητι, περιηγητής, ἐπισκέφθηκε τὴν Κύπρο κατὰ τὸ ἔτος 1821, κατ᾽ ἐκείνη 
τὴν περίοδο μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καὶ πρὸ τοῦ μαρ-
τυρίου τοῦ Κυπριανοῦ, καὶ συναναστράφηκε μὲ τὸν Κυπριανὸ ἐκ τοῦ σύνεγ-

31 Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σσ. 319. 363.
32 Ἐν πρώτοις μὲ τὴν ἐγκύκλιό του κατὰ τῶν φαρμασώνων (στὸ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Κυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σσ. 228-232· βλ. ἐπίσης ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ 
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ, «Περὶ τῆς ἐγκυκλίου τοῦ Κυπριανοῦ κατὰ τῶν 
Φαρμασώνων», στὸ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ὁ μάρτυρας τῆς Πίστεως καὶ τῆς 
Πατρίδος, Ἐπιστημονικὸς Τόμος, ἔκδ. ἱερᾶς μονῆς Μαχαιρᾶ, Λευκωσία 2012, σσ. 535-560), 
καὶ ἀργότερα, ἀποστομώνοντας ἕναν καλοπροαίρετο τοῦρκο, τὸν Κιόρογλου ὁ ὁποῖος, λίγο 
πρὶν τὴν σύλληψή του, τὸν προέτρεπε πρὸς φυγήν, ἀπὸ ἐνδιαφέρον μὲν πρὸς τὸν Κυπριανό, 
σκεφτόμενος ὅμως ἀνθρωπίνως καὶ ἀποτρέποντας τὴν θυσία του, ὅπως παλαιότερα εἶχε κάνει 
ὁ ἀπόστολος Πέτρος (Ματθ. ιστ´ 23). Βλ. ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ, Ἡ 9η Ἰουλίου τοῦ 1821 ἐν 
Λευκωσίᾳ (Κύπρου), ἔκδ. Ἑλληνικοῦ Πνευματικοῦ Ὁμίλου Κύπρου, Λευκωσία 1982, σσ. 33-35.
33 Δηλ. τοῦ Κιουτσοὺκ Μεχμέτ, κυβερνήτη τῆς Κύπρου, ὅταν ἐκεῖνος μὲ δόλο ὁδήγησε στὴν 
σφαγὴ πλῆθος ἐξεχουσῶν προσωπικοτήτων ἐκ τῶν ἑλλήνων τῆς Κύπρου· βλ. Ἀρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Κυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σσ. 314. 364-365.
34 Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σ. 431.
35 «Ἀκολουθία τῶν ἁγίων μαρτύρων τοῦ 1821», Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, Ἀρχεῖον 
Κειμένων, ὅ.π., σ. 451.
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γυς. Καταθέτει λοιπὸν στὰ ἀπομνημονεύματά 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 ἀσφά-
λεια ἀναχωρώντας ἀπὸ τὸ νησί. Μᾶς ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ ἔμενε νὰ ὑποστηρίζει 
τὸν λαό του κατὰ τὴν δύναμή του μέχρι τέλους καὶ θὰ θυσιαζόταν γι’ αὐτούς»36.

Ἀλλὰ καὶ ἄλλος αὐτόπτης μάρτυρας, κύπριος τῷ γένει, ποὺ κατάφερε νὰ 
διαφύγει στὸ ἐξωτερικό, καταθέτει τὴν μαρτυρία του περὶ τοῦ Κυπριανοῦ καὶ 
συμμαρτυρεῖ μὲ τὸν Carne γράφοντας, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὰ κάτωθι: «Ὁ σε-
βάσμιος αὐτὸς ἄνθρωπος, πλήρης θάρρους ἐναντίον τῆς τυραννίας, ἀπηύθυνε 
πρὸς τὸν ἄπιστο κυβερνήτη αὐτὰ τὰ λόγια: “Γιὰ ποιό ἔγκλημα μπορεῖς νὰ κα-
τηγορήσεις τὰ ἀτυχῆ αὐτὰ θύματά σου, τῶν ὁποίων τὸ αἷμα θέλεις νὰ χύσεις; 
Ἔχεις ἀπομυζήσει ἀπ᾿ αὐτοὺς ἀναρίθμητες θυσίες. Ἐὰν μετὰ ποὺ μᾶς ἔχεις κατα-
ντήσει στὴν ἐσχάτη ἔνδεια, ἐὰν μετὰ ποὺ μὲ ἀνάγκασες νὰ συνεισφέρω σὲ ὅλες 
τὶς ἀνάγκες τῆς κυβερνήσεως, μὲ βαρεῖς φόρους πάνω στὰ φτωχά μου τέκνα, 
ἐὰν μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ἡ ὀργή σου παραμείνει ἀνικανοποίητη, τότε, ἂς πέσει ἡ 
ἐκδίκησή σου μόνο πάνω στὸ κεφάλι μου καὶ χάρισε τὸ αἷμα τῶν ἀθώων αὐτῶν 
ἀνθρώπων. Μὴν ξεχνᾶς”, συνέχισε, “ὅτι ὑπάρχει Θεός, ποὺ βλέπει τὶς πράξεις 
τῶν ἀνθρώπων καὶ δικάζει δίκαια”»37.

Συνεπικουρεῖ μὲ τὰ ἀνωτέρω καὶ Ματθαῖος μοναχὸς Βατοπαιδινός, ὁ 
ὁποῖος ἕνα χρόνο πρὸ τοῦ μαρτυρίου τοῦ Κυπριανοῦ ἐπισκέφθηκε τὴν Κύπρο, 
καὶ τὸν ἔζησε ἀπὸ κοντά. Στιχουργώντας ἕνα ποίημα προσευχητικὸ πρὸς τὸν 
Ἄνακτα τῶν ἀνάκτων, τὸν Κύριον τῆς δόξης Ἰησοῦν Χριστόν, γράφει μεταξὺ 
ἄλλων: «αὐτὸς δὲ μόνον πάσχει, διὰ τὴν ποίμνην ταύτην μὲ ἂχ παντοτεινόν· 
πῶς νὰ τὴν διασώσῃ, καὶ νὰ τὴν ἐλυτρώσῃ, ἐκ πάντων τῶν δεινῶν»38. 

Αὐτὸς ἦταν ὁ κύριος λόγος τῆς κληρικολαϊκῆς σύναξης γιὰ τὴν ἐκλογή 
του καὶ τὴν ἀνάρρησή του στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο39. 

Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανὸς, ὡς πρότυπο ἱεράρχου μὲ ἐκκλη-
σιαστικὴ καὶ αὐτοθυσιαστικὴ συνείδηση, «ἠρνήσατο ἀσπάσασθαι τὸν Μου-
σουλμανισμόν, μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρό-
σκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν» ( Ἑβρ. ια΄ 24-27), μιμούμενος τὸν μέγα 

36 Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σ. 311.
37 Αὐτόθι, σσ. 364-365.
38 Αὐτόθι, σ. 286.
39 Αὐτόθι, σσ. 157. 159. 164-165. 173.



569

Μωυσῆ. Ἐπέλεξε, ὡς καλὸς ποιμὴν, να παραμείνει στὸ μέσον τοῦ λαοῦ του,  
προτιμώντας τὸν ὀνειδισμὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν κρεμάλα ἀπὸ τὸν Τοῦρκο 
παρὰ τὴ ζωή του ἤ ὁποιαδήποτε πρόσκαιρη δόξα. Πρέπει νὰ λάβουμε ὑπόψιν 
μας ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ σωθεῖ κανεὶς δίχως θλίψεις, κατὰ τὸ γεροντικὸν 
λόγιον: «ἔπαρον τὰς θλίψεις καὶ οὐδεὶς ὁ σωζόμενος»40. Ὅταν ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ ἀγγίξει τὴν καρδιά, τότε ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς μακαριότητος διψᾶ 
νὰ πάσχει γιὰ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τὸν πλησίον, ὅπως κι Ἐκεῖνος ἔπαθε γιὰ μᾶς. 
Ἡ ἀγάπη Του γιὰ μᾶς Τὸν ὁδήγησε στὸν Σταυρό41. Καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Κυπριανοῦ 
πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὸ ἐμπεπιστευμένο σ᾽ αὐτὸν ποίμνιο, τὸν ὁδήγησε στὸ 
μαρτύριο. Τὸ πιὸ πάνω ἐπισφραγίζεται ἀπὸ τὴν κατάθεση τοῦ Joseph Wolf, 
ὁ ὁποῖος διασώζει τὶς μαρτυρίες αὐτοπτῶν, κατὰ τὶς τραγικὲς μέν, συνάμα δὲ 
μεγαλειώδεις τελευταῖες στιγμὲς τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ Κυπριανοῦ42.

Εἶναι σημαντικὸ νὰ ἐμβαθύνουμε στὰ νοήματα τῶν γραφομένων, ἀνι-
χνεύοντας μεταξύ των γραμμῶν ὅλα ὅσα εἶδε μὲν ὁ περιηγητής, δὲν μπόρεσε 
ὅμως λόγω τοῦ βάθους νὰ ἁλιεύσει. Καὶ κατὰ πρῶτον, τὴν συνήθη τακτική 
των Τούρκων νὰ προτρέπουν τοὺς ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς νὰ γίνουν Μου-
σουλμάνοι, γιὰ νὰ γλυτώσουν τὴν ζωή τους. Σ’ αὐτὴν τὴν πρόσκλησιν καὶ 
σ’ αὐτὸ τὸ δίλημμα, ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυπριανοῦ, ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ, τοὺς 
κατέπληξε, ὄχι μόνο τοὺς Τούρκους ἀποστομώνοντάς τους καὶ ντροπιάζο-
ντάς τους, ἀλλὰ καὶ τοὺς Ἕλληνες, τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς, δίνοντάς 
τους θάρρος καὶ διέξοδο στὸ φαινομενικὸ ἀδιέξοδο, καὶ προβάλλοντας τὸν 
ἑαυτὸν του, ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησιν. Κατέπληξε καὶ τοὺς Εὐρωπαίους μὲ 
τὸ ρωμαίικό του ἦθος, μὲ τὸν ἡρωισμό του καὶ τὴν ἀρχοντική του λεβεντιά. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ὅλοι μαζὶ καὶ καθένας ξεχωριστά, διαλαλοῦσαν καὶ διακήρυτταν 
τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὸ ἡρωικό του μαρτύριο. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ 
γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, ἔμαθε ὁ Wolf τὰ τελευταῖα λόγια τοῦ Κυπριανοῦ.

Στὸ πιὸ πάνω ἀπόσπασμα43 βλέπουμε τὶς δύο ἀγάπες. Τὴν ἀγάπη πρὸς 
τὸν Θεὸ κατατεθειμένη μέσα ἀπὸ τὰ λόγια του: «Ὑπηρέτησα τὸν Ὕψιστον ὡς 

40 Φιλοκαλία τῶν νηπτικῶν καὶ ἀσκητικῶν, 1 - Ἀποφθέγματα Γερόντων, πατερικαὶ ἐκδόσεις 
«Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», Θεσσαλονίκη 1978, σ. 44, ἀββᾶ Ἀντωνίου ἀπόφθ. 5.
41 Βλ. ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ (ΣΑΧΑΡΩΦ), Ἀγώνας Θεογνωσίας, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Τ. Προδρόμου, 
Ἔσσεξ Ἀγγλίας 2004, σ. 56.
42 Τὶς θέσεις τοῦ Joseph Wolf παραθέσαμε ἐκτενῶς στὸ α΄ μέρος τοῦ παρόντος δοκιμίου. 
43 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ Κ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑ, «Κύπρου 
Κυπριανοῦ: Δογματικὴ συνείδησις καὶ ἐκκλησιαστικὸν ἦθος», Ἀπόστολος Βαρνάβας, περίοδος 
τετάρτη, Ἰούλιος-Αὔγουστος 2020, σ. 445.
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ἐπίσκοπος τοῦ ποιμνίου τούτου ἐπὶ 50 ἔτη, ὤφειλον ἆρά γε νὰ φανῶ ἀγνώμων 
καὶ νὰ ἀρνηθῶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ;» καὶ τὶς πράξεις του «ἔκαμε τὸ σημεῖον τοῦ 
σταυροῦ... Καὶ ἐξακολουθῶν νὰ κάμνῃ τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ ἐσυνέχισεν: “Κύ-
ριε ἐλέησον, Χριστὲ ἐλέησον”»· τὴν δὲ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, μέσῳ τῶν τε-
λευταίων παρακαταθηκῶν του πρὸς αὐτούς: «Τέκνα, ἔδωκα ὑμῖν παράδειγμα». 

Στὴν ἀναφορὰ τοῦ Κυπριανοῦ περὶ τῶν 50 χρόνων ὑπηρεσίας στὸν Ὕψι-
στο δὲν πρέπει νὰ ἐντοπίσουμε λάθος οὔτε νὰ καταγράψουμε τὸ λάθος στὸν 
περιηγητή. Ἐὰν ὁ Κυπριανὸς μαρτύρησε στὴν ἡλικία τῶν 65 ἐτῶν, ἀφοῦ γεν-
νήθηκε τὸ 1756 καὶ μαρτύρησε τὸ 1821, τότε ἀφαιρώντας τὰ 50 ἐκ τῶν 65 
καταλήγουμε στὴν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν. Αὐτὴ ἦταν ἡ ἡλικία ποὺ τελείωσε τὶς 
μαθησιακές του σπουδὲς στὸ Ἑλληνομουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ 
ἐπέστρεψε στὴ Μονὴ τῆς μετανοίας του, τῆς Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ. Προ-
φανῶς κατ’ αὐτὴν τὴν ἡλικία ρασοφόρεσε καὶ συγκαταλέχθηκε στὸν χορὸ τῶν 
μοναχῶν.

Ἐὰν μέσα σ’ αὐτὸ τὸ πνεῦμα καὶ μέσα ἀπ’ αὐτὸ τὸ πρίσμα δοῦμε τὰ 50 
χρόνια ὑπηρεσίας στὸν Ὕψιστο, τότε αὐτὴ ἡ ἀναφορὰ νοηματοδοτεῖται καὶ 
ὑποστασιάζεται ὡς διακονία, προσφορὰ καὶ ἀφιέρωση στὸν Θεό. Ὁ Θεὸς ὀνο-
μαζόμενος Ὕψιστος, θεωροῦμε ὅτι ὑποδηλοῖ τοὺς βαθύτερους πόθους τοῦ 
Κυπριανοῦ γιὰ τὴν ὕψιστη τελειότητα τῆς θείας Ἀγάπης ποὺ ποθεῖ νὰ κατα-
κτήσει, ἔργο ποὺ γιὰ μίαν πεντηκονταετία στοχεύει, ἐπιμελεῖται καὶ ἐπιδιώκει. 
Γιὰ μίαν πεντηκονταετία ἀνεβαίνει σταθερά, ἕνα - ἕνα, τὰ σκαλοπάτια τῆς 
κλίμακας τῶν ἀρετῶν, ἔχοντας ὡς μοναδικό του στόχο τὸν Θεό, τὴν ἐνοίκισιν 
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στὴν καρδίαν του, στὸν νοῦν του καὶ σ’ ὅλον του 
τὸ εἶναι, μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου. Τώρα μάλιστα στὴν 
κρίσιμη στιγμή, γιὰ τὴν ὁποίαν προετοιμαζόταν χρόνια, ἤθελε νὰ ἀριστεύσει. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπάντησε εὐθαρσῶς ὁμολογώντας τὴν ἀγάπη του στὸν Θεό. Αὐτή 
του ἡ ὁμολογία ἦταν τὸ ἀπόσταγμα καὶ τὸ καταστάλαγμα μιᾶς ζωῆς, μιᾶς ζωῆς 
ρωμαίικης, ὀρθόδοξης καὶ ἑλληνικῆς, ἑδραζομένης ἐπὶ τῶν ἀξιῶν τῆς πίστεως 
πρὸς τον Θεὸν καὶ τῆς αὐτοθυσιαστικῆς ἀγάπης πρὸς τὴν Πατρίδα. 

Ἔτσι καὶ ὁ Κυπριανός, ἔχοντας στὴν καρδία του τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ44 
καὶ ἐπιθυμώντας νὰ ἐξομοιωθεῖ μαζί Του, ἔχοντας Αὐτὸν ὡς πρότυπο, ἐπα-
κολουθεῖ τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ ὡς καλὸς ποιμένας, καὶ ἐφαρμόζει στὸν ἑαυτό 
του τὸ κυριακὸν λόγιον: «ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ 

44 ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ (ΣΑΧΑΡΩΦ), Ἀγώνας Θεογνωσίας, ὅ.π., σ. 310.
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τῶν προβάτων»45. Εἶναι ἀξιοθαύμαστος ὁ βαθμὸς τῆς ἐξομοιώσεως, ἀφοῦ καὶ 
σὲ λεπτομέρειες ἀκόμη μιμεῖται τὸν Θεάνθρωπο. Ὅταν οἱ Φαρισαῖοι, νύκτα, 
πῆγαν στὴ Γεθσημανῆ γιὰ νὰ Τὸν συλλάβουν, τοὺς εἶπε: «εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ 
εἰμι. εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν· ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν, 
ὅτι οὓς δέδωκάς μοι, οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα»46. Τὸ δ᾽ αὐτό, ἐν ἄλλαις 
λέξεσιν, εἶπε καὶ ὁ Κυπριανός: «Ἐὰν μετὰ ποὺ μᾶς ἔχεις καταντήσει στὴν ἐσχά-
τη ἔνδεια, ἐὰν μετὰ ποὺ μὲ ἀνάγκασες νὰ συνεισφέρω σὲ ὅλες τὶς ἀνάγκες τῆς 
κυβερνήσεως, μὲ βαρεῖς φόρους πάνω στὰ φτωχά μου τέκνα, ἐὰν μετὰ ἀπὸ ὅλα 
αὐτὰ ἡ ὀργή σου παραμείνει ἀνικανοποίητη, τότε, ἂς πέσει ἡ ἐκδίκησή σου μόνο 
πάνω στὸ κεφάλι μου καὶ χάρισε τὸ αἷμα τῶν ἀθώων αὐτῶν ἀνθρώπων»47. Αὐτό, 
ἐπισφραγίζεται καὶ μὲ τὴν μαρτυρία τοῦ John Carne: «Ὁ Κυπριανός, σ’ αὐτὴ τὴ 
δοκιμασία ἀντέδρασε μὲ θάρρος καὶ ἀξιοπρέπεια. Ζήτησε ἀπὸ τὸν κυβερνήτη νὰ 
τοῦ ἀπαντήσει σὲ τί ἔφταιξαν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀθῶοι ἄνθρωποι, ποὺ νὰ δικαιολογεῖ 
αὐτὴ τὴ σφαγή. Παρ’ ὅλες τὶς ὕβρεις καὶ λοιδωρίες, ποὺ εἶχαν ὑποστεῖ τελευ-
ταῖα, ἐν τούτοις ἦσαν ἐντελῶς ἀνεύθυνοι, καὶ ἐὰν ζητοῦσε ἡ ἀπανθρωπιὰ τοῦ 
κυβερνήτη μόνο αἷμα, ἂς τὸν ἀρκοῦσε μόνο τὸ δικό του»48. 

Ἀλλὰ στὴν περίπτωση τοῦ Κυπριανοῦ δὲν ἦταν ἀρκετὴ μόνον ἡ ὁμολο-
γία. Αὐτὸς δὲν ἦταν ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος ποὺ τὸ μόνο ποὺ εἶχε νὰ κάνει 
ἦταν νὰ δεῖ τὸ δικό του θέμα. Ἦταν καὶ Ἀρχιερέας τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου καὶ 
μάλιστα Προκαθήμενος. Τὸ αἴσθημα τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης τὸν διακατεῖχε. 
Τί θὰ γίνει τὸ ποίμνιο, εἰδικὰ ὅταν θὰ ἁρπάσουν τὸν Ποιμένα; Μήπως ὁ λό-
γος τοῦ Κυρίου «πατάξω τὸν Ποιμένα καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα»49 
μέλλει νὰ ἐπαληθευθεῖ; Φωτισμένος ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ προνοώντας γιὰ τὸ ποί-
μνιό του ἔδωσε προτρεπτικὴ νουθεσία σ’αὐτὸ λέγοντας: «Τέκνα, ἔδωκα ὑμῖν 
παράδειγμα». Ἀφοῦ παρέδωσε τὸ μάθημα ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησιν, προέ-
τρεψε στὴν ἐφαρμογὴ τῆς μίμησης. Ἀκόμη καὶ αὐτὸς ὁ τρόπος τοῦ μαρτυρίου 
του εἶναι θαυμάσιος. Βάζοντας συνεχῶς τὸν σταυρό του καὶ ἐπικαλούμενος 
τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, ἐκζητώντας τὸ πλούσιο αὐτοῦ ἔλεος, 
μαρτύρησε. Διασφάλισε στὸν ἑαυτό του τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ὁμολογία 
πίστεως καὶ διασφάλισε τὸ ποίμνιό του στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν παρακο-

45  Ἰω. ια´ 11.
46  Ἰω. ιη´ 8-9.
47 Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σσ. 364-365.
48 Αὐτόθι, σ. 314.
49 Ματθ. κστ´ 31. Μάρκ. ιδ´ 27.
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λούθηση τῶν πατρικῶν του νουθεσιῶν, καὶ διασφάλισε στὴν Ρωμηοσύνην τὴν 
παρακαταθήκη τοῦ ρωμαίικου ἤθους του μὲ τὸ μαρτύριό του.

Ἐκ τῶν προαναφερθέντων καταδεικνύεται ὅτι τὸ μαρτύριό του, πρωτί-
στως καὶ κυρίως, ἦταν ὑπὲρ πίστεως, τὸ δὲ ὑπὲρ πατρίδος εἶναι πρέπον νὰ 
ἑρμηνευθεῖ ὡς ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου. Ὡς ἐκ τούτου, ἐξάγεται ἀβίαστα τὸ συ-
μπέρασμα ὅτι εἶναι ἱερομάρτυς. Μάλιστα, μία ἐκ τῶν ἀναφορῶν τὸν ἀποκα-
λεῖ «μεγαλομάρτυρα». Ἀλλὰ καὶ ἡ συνείδησις τοῦ λαοῦ διαχρονικά, τὸ αὐτὸ 
καταμαρτυρεῖ, ὅπως κατωτέρω θὰ καταθέσωμεν. 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 ἐπιθυ-
μία καὶ τὴν προσπάθεια τῶν ἀγώνων τῶν Κυπρίων γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς 
Κύπρου πρῶτα ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγὸ καὶ ἔπειτα τὸν ἀγγλικό, μὲ στόχο τὴν 
ἕνωσή της μὲ τὴν Ἑλλάδα.

Τὸ πῶς, προϊόντος τοῦ χρόνου, κατέληξε νὰ φέρεται ὡς «ἐθνομάρτυρας», 
εἶναι σημαντικὸ νὰ τὸ ἐξετάσουμε καὶ νὰ τὸ διακριβώσουμε, καὶ ὅπως ἀναφέρ-
θηκε στὴν ἀρχή, οἱ ρίζες τοῦ θέματος αὐτοῦ ἀνιχνεύονται ἀπὸ τὸ 1821.

Μετὰ τὴν καταδρομὴ τοῦ Κουτσιοὺκ Μεμχὲτ τῆς 9ης Ἰουλίου 1821 καὶ 
τῶν ἐπακολουθησάντων φρικωδεστάτων ἐγκληματικῶν πράξεων τοὺς ἑπόμε-
νους μῆνες, ἀρκετοὶ Κύπριοι διαφυγόντες στὴν ἀλλοδαπὴν διεσπάρησαν στὰ 
εὐρωπαϊκὰ ἔθνη. Περὶ τὸν μῆνα Δεκέμβριον, σημαίνοντα πρόσωπα ἐξ αὐτῶν 
κατάφεραν νὰ συναντηθοῦν καὶ ἐκ συμφώνου ἐκπόνησαν μίαν «χάρταν». Τὸ 
περιεχόμενον αὐτῆς τῆς «χάρτας» κατατίθεται ἀμέσως κατωτέρω:

«Ἐπειδὴ ἡ τυραννικὴ διοίκησις τῶν Τούρκων μετεβλήθη ὁλοτελῶς εἰς λῃ-
στείαν, καὶ οὔτε ὁ εἰρηνικὸς ἡμῶν βίος καὶ πρὸς τοὺς σκληροὺς αὐτῶν νόμους 
εὐπείθεια, οὔτε πολιτικὴ φρόνησις, οὔτε ἀθωότης, οὔτε ταπείνωσις, οὔτε τὰ 
ὑπὲρ τὴν ἡμετέραν δύναμιν ἔξοδα, οὔτε πᾶν ἄλλο εἶδος θυσίας, ὅπερ διὰ τῶν 
προὐχόντων ἡμῶν ἐπροσφέραμεν ἴσχυσαν νὰ ἐμποδίσουν τὰς ἄχρι θανάτου κα-
ταδρομὰς ἡμῶν τῶν ἐν Κύπρῳ Χριστιανῶν, ἀλλὰ χωρίς τινος ἠθικῆς, ἢ λόγου 
προφάσεως κατέσφαξαν, ὅσους ἐξ ἡμῶν ἔβαλον εἰς τὸ χέρι Χριστιανούς, μηδὲν 
εὐλαβούμενοι οὐδὲ τῶν αἰδεσίμων ἱερέων, οὐδὲ τῶν σεβασμίων ἀρχιερέων, οὐδ’ 
αὐτοῦ τοῦ μακαριωτάτου ἡμῶν πατρὸς καὶ δεσπότου, ἀλλ’ αὐτοὺς μὲν κατέ-
σφαξαν, τοὺς δὲ ἱεροὺς ἡμῶν ναοὺς καὶ οἴκους, ἄλλους μὲν ἐρήμωσαν, ἄλλους 
δὲ κατέκαυσαν, δίδοντας εἰς ἁρπαγὴν τὰ τέκνα ἡμῶν καὶ γυναῖκας, βιάζοντας 
αὐτὰ νὰ ἐναγκαλισθῶσι τὴν ἀνόσιον αὐτῶν θρησκείαν, καὶ ἄλλα ὅσα τραγικὰ 
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καὶ ἀποτρόπαια βαρβαρικὴ δύναμις καταχρᾶται, ὅπου δὲν εὑρίσκει ἀνθίστασιν 
διὰ τὰς φρικτὰς αὐτὰς ἀδικίας, καὶ δι’ ὅσας ἄλλας πρὸ αὐτῶν εἰ καὶ μετριωτέ-
ρας, ἀλλὰ συνεχεῖς ὑπὸ τῶν τυράννων αὐτῶν ὑποφέραμεν.

Νομίζομεν ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ὅτι ἔχομεν κάθε δίκαιον νὰ μὴ γνω-
ρίζωμεν πλέον διὰ διοίκησιν τοὺς αἱμοβόρους τούτους λῃστάς, ἀλλὰ συμφώνως 
μὲ τοὺς λοιποὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν Ἕλληνας θέλομεν προσπαθήσει τὴν ἐλευθερίαν 
τῆς εἰρηνικῆς ἡμῶν, πάλαι μὲν μακαρίας, ἤδη δὲ τρισαλθίας νήσου Κύπρου.

Ἕνεκα τούτου συμψηφίζομεν ἐπίτροπον τῆς νήσου μας ἅπαξ τὸν εὐγενῆ 
κύριον Νικόλαον Θησέα, υἱὸν τοῦ ἀοιδίμου μεγάλου οἰκονόμου τοῦ μακαριω-
τάτου, ὅπως συνεργήσῃ καὶ ἐνεργήσῃ πληρεξουσίως πάντα ὅσα κρίνῃ συμφέ-
ροντα, ἀπέλθῃ αὐτός, ἢ πέμψῃ πρεσβείαν πρὸς τοὺς χριστιανοὺς μονάρχας, ἢ 
εἰς ὅντινα τούτων κρίνει συμφερώτερον, ἔλθῃ εἰς συνθήκας περὶ τῆς νήσου καὶ 
ὑπογράψῃ ὡς ἀπὸ μέρους τοῦ κοινοῦ, ἑτοιμάσῃ δύναμιν στρατιωτικὴν καὶ κινη-
θῇ κατὰ τῶν ἐχθρῶν, δανεισθῇ ἐπάνω εἰς τὰ κοινὰ εἰσοδήματα, ἢ κτήματα τοῦ 
κοινοῦ τῆς πατρίδος, ἢ τῶν μοναστηρίων, τῶν ἐκκλησιῶν, τζαμιῶν, ἢ καὶ τῶν 
ὅσα ἡ πλεονεξία τῶν Τούρκων ἐσφετέρισε, ἢ ὅσας γαίας ἢ ἄλλα κτήματα ἐν τῇ 
πατρίδι δὲν ἔχουν νόμιμον δεσπότην, ἢ ἐπάνω εἰς τὸ δέκατον κοινῶς ὅλων τῶν 
ἐν Κύπρῳ κτημάτων ἡμῶν, ἑνὶ δὲ λόγῳ δίδοται τῷ ἐπιτρόπῳ ἀπολύτως πᾶσα 
ἐξουσία, ἵνα πράξῃ ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας, νομίμου διοικήσεως καὶ εὐταξίας τῆς 
Κύπρου ὅσα κατὰ τὰς περιστάσεις κρίνῃ ἀναγκαῖα καὶ ὠφέλιμα κατὰ τὰς ὑπο-
σχέσεις καὶ ὅρκους, οὓς ἐλάβαμεν παρ’ αὐτοῦ. Ὁ δὲ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης εὐλο-
γήσει τοὺς σκοποὺς ἡμῶν καὶ δώσει ἡμῖν τὴν θείαν χάριν αὐτοῦ, ὅπως λάβωσιν 
αἴσιον τέλος»50 (ἀκολουθοῦν ὑπογραφές).

Μέσα ἀπὸ τὶς ἀναφορές, «συμφώνως μὲ τοὺς λοιποὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν 
Ἕλληνας θέλομεν προσπαθήσει τὴν ἐλευθερίαν τῆς εἰρηνικῆς ἡμῶν, πάλαι μὲν 
μακαρίας, ἤδη δὲ τρισαλθίας νήσου Κύπρου» καὶ «ἑτοιμάσῃ δύναμιν στρατι-
ωτικὴν καὶ κινηθῇ κατὰ τῶν ἐχθρῶν... ἑνὶ δὲ λόγῳ δίδοται τῷ ἐπιτρόπῳ ἀπο-
λύτως πᾶσα ἐξουσία, ἵνα πράξῃ ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας, νομίμου διοικήσεως καὶ 

50 ΙΕΡ. ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ, Γενικὴ ἱστορία τῆς νήσου Κύπρου, Λευκωσία 1911 (φωτοτ. ἀνατ., ἐκδ. 
Ἐπιφανίου, Λευκωσία 1995), σσ. 779-781. Ὁ Περιστιάνης λαμβάνει τὸ κείμενο ἐκ τοῦ ὑπ᾽ ἀρ. 
71 (161) τῆς 2/15 Ἰανουαρίου φύλλου τῆς ἐν Λάρνακι ἐκδιδομένης «Ἐφημερίδος τοῦ λαοῦ». 
ΙΩ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ - Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ, «Δημογραφικὰ στοιχεῖα Γερολάκκου (1825)», Ἐπετηρίδα 
Κέντρου Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 3, Λευκωσία 1996, σσ. 258-260. Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ, 
Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ὁ Μάρτυρας τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος, Ἀρχεῖον 
Κειμένων, ὅ.π., σσ. 376-378.
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εὐταξίας τῆς Κύπρου ὅσα κατὰ τὰς περιστάσεις κρίνῃ ἀναγκαῖα καὶ ὠφέλιμα», 
φαίνεται ξεκάθαρα ἡ ἐπιθυμία τῶν Κυπρίων γιὰ ἐλευθερία ἐκδιώκοντας τὸν 
ὀθωμανικὸ ζυγὸ στρατιωτικά. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ πραγματώνεται τὸ ἔτος 
1833 μὲ τὴν στάση τοῦ Νικολάου Θησέως.

Ἡ πρώτη αὐτὴ ἀναφορὰ τῆς χάρτας «συμφώνως μὲ τοὺς λοιποὺς ἀδελ-
φοὺς ἡμῶν Ἕλληνας θέλομεν προσπαθήσει τὴν ἐλευθερίαν τῆς εἰρηνικῆς ἡμῶν, 
πάλαι μὲν μακαρίας, ἤδη δὲ τρισαλθίας νήσου Κύπρου», συγκεκριμενοποιεῖ τὸν 
στόχο της λίγα χρόνια ἀργότερα, γύρω στὰ 1824-25, σ’ ἕνα ἄλλο ἔγγραφο, 
ὅπου σημειώνονται μεταξὺ πολλῶν ἄλλων τὰ ἑξῆς σπουδαῖα καὶ ἀξιοσημεί-
ωτα, τὰ ὁποῖα ἀπὸ μόνα τους ἐπικυρώνουν τὴν ἀνωτέρω θέση μας: «Τοσούτῳ 
μᾶλλον, ὅτι καὶ τὰ δικαιώματα τῆς μετὰ τῶν λοιπῶν Ἑλλήνων ἑνώσεώς μας ἀνε-
καινίσθησαν καὶ ἐπικυρώθησαν ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ ἀγῶνι, μὲ τὸ ἄχραντον αἷμα 
τοσούτων ἱερῶν νέων μαρτύρων Κυπρίων καὶ διὰ τὸ ὁποῖον τὸ γένος ὡρκίσθη 
καὶ ἐλπίζει νὰ λάβῃ ἐκδίκησιν»51.

Βλέπουμε τώρα ὅτι τὸ σύνθημα «Ἕνωσις μὲ τὴν Ἑλλάδα» κατατέθηκε, 
ἡ δὲ βαρυσήμαντη δήλωση τοῦ πρώτου κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου 
Καποδίστρια πρὸς τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν της Μεγάλης 
Βρετανίας Willmont-Horton, ἀπαντώντας σὲ ἐρώτηση τοῦ τελευταίου τὸ 
1827 γιὰ τὸν καθορισμὸ τῆς ἐδαφικῆς ἔκτασης τῆς Ἑλλάδας. «τὰ ὅρια ταῦτα 
ἀπὸ τοῦ 1821 καθορίζονται ὑπὸ τοῦ αἵματος τοῦ ἐκχυθέντος εἰς τὰ σφαγεῖα τῶν 
Κυδωνίων, τῆς Κύπρου, τῆς Χίου, τῆς Κρήτης, τῶν Ψαρῶν καὶ τοῦ Μεσολογγίου 
καὶ εἰς τοὺς πολλοὺς κατὰ γῆν καὶ θάλασσαν ἀγῶνας, διὰ τῶν ὁποίων ἐδοξάσθη 
τὸ ἀνδρεῖον τοῦτο ἔθνος»52, ἐπικροτεῖ, συνάμα δὲ ἐπιβεβαιώνει καὶ ἐκ τῆς ἑλ-

51 Ἀπόσπασμα ἀπὸ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἐν Εὐρώπῃ διασωθέντας Κυπρίους, κατὰ πᾶσαν 
πιθανότητα τοῦ Νικολάου Θησέως, ἡ ὁποία χρονολογεῖται γύρω στὸ 1824-25. Βλ. 
Κατάλογον τῆς 22ας Μαρτίου 2017 τοῦ Οἴκου Δημοπρασιῶν Βέργος, σσ. 33-34. ΠΕΤΡΟΥ 
ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ, «Περὶ τῆς μετὰ τῶν λοιπῶν Ἑλλήνων ἑνώσεώς μας», ἐφημ. Φιλελεύθερος, 
24 Μαρτίου 2017.
52 ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ, «Ὄψεις τῆς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου (1821-1833)», 
Ἐπετηρίδα Κέντρου Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν ΧΧΙΧ, Λευκωσία 2003, σ. 172. Ἀναδημοσίευση 
τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου βλ. στὸ ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ, Τιμὴ στὸν Ἰωάννη Καποδίστρια, σειρὰ 
Ἑλληνομνήμων 14, Ἀκτὴ Λευκωσία 2008, σ. 90. ΚΩΣΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ, «Ἡ συμβολὴ 
τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου στοὺς ἐθνικοαπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες τοῦ 1821 καὶ τοῦ 1955», 
Ἐκκλησιαστικὸς Κήρυκας, τόμ. κα´, Λάρνακα 2015, σ. 69. Ὁ Ἰωάννης Θεοχαρίδης ἀναφέρει 
ἄλλες τρεῖς περιπτώσεις ποὺ δείχνουν ὅτι οἱ Ἕλληνες τῆς κυρίως Ἑλλάδος ὑπολόγιζαν καὶ 
τὴν Κύπρο στὰ σχέδιά τους γιὰ τὴν ἀναβίωση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Στὴν πρώτη, ἡ Κύπρος 
περιλαμβανόταν στὰ ἑλληνικὰ νησιὰ ποὺ συζητοῦνταν τὸ 1823 γιὰ νὰ παραχωρηθοῦν 
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λαδικῆς πλευρᾶς τὴν ἔγκριση καὶ συμφωνία τῶν προθέσεων. Λόγῳ τοῦ πρόω-
ρου θανάτου τοῦ Καποδίστρια καὶ τοῦ ἀσφυκτικὰ βαριοῦ ζυγοῦ τῆς τουρκικῆς 
τυραννίας, ὁ πόθος παρέμενε κρυμμένος βαθιὰ στὰ στήθη τῶν Κυπρίων, καὶ 
μὲ τὴν ἐμφάνιση τῶν πολιτισμένων Ἄγγλων, ὡς νέων διοικητῶν τοῦ νησιοῦ, ἡ 
ἐθναρχοῦσα Ἐκκλησία δὲν παρέλειψε, ἀπ’ αὐτὴ τὴν πρώτη εὐκαιρία, νὰ κατα-
θέσει τὸν ἀρχαῖο πόθο της γιὰ ἕνωση μὲ τὴν Ἑλλάδα53.

Οἱ ἐπακολουθήσαντες ἑλληνοτουρκικοὶ καὶ βαλκανικοὶ πόλεμοι ἔδω-
σαν τὴν εὐκαιρία σὲ διαφόρους θιασῶτες νὰ παρακινήσουν τοὺς Κυπρίους νὰ 
συνδράμουν ἐθελοντικὰ σ’ αὐτούς, προβάλλοντας τὸ μαρτύριο τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Κυπριανοῦ ὡς φωτεινὸ παράδειγμα πατριωτισμοῦ πρὸς ἔμπνευσιν54. 

στὸ Τάγμα τῶν Ἰωαννιτῶν μὲ ἀντάλλαγμα τὴν παροχὴ στρατιωτικῆς βοήθειας πρὸς τὴν 
ἐπανάσταση. Στὴν δεύτερη, πάλι ὁ Καποδίστριας, τὸ 1828 δήλωσε στοὺς πρέσβεις τῶν 
τριῶν προστάτιδων χωρῶν: «Περὶ δὲ τῶν νήσων, ἔκ τε τῆς ἱστορίας καὶ ἐκ τῶν μνημείων καὶ 
ἐκ τῶν λοιπῶν πάντων μαρτυρεῖται ὅτι καὶ ἡ Κύπρος καὶ ἡ Ρόδος καὶ πολλαὶ ἄλλαι νῆσοι, 
ἀποσπάσματα εἰσὶ τῆς Ἑλλάδος». Στὴν τρίτη, ὁμογενεῖς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, σὲ ὑπόμνημά 
τους τὸ 1824 πρὸς τὴν Γερουσία καὶ τὴν Βουλὴ τῶν ΗΠΑ, ἀνέφεραν σχετικὰ μὲ τὸ ἐνδεχόμενο 
δημιουργίας ἐλευθέρου ἑλληνικοῦ κράτους: «Εἶναι τελείως προφανὲς ὅτι ἡ δημιουργία ἑνὸς 
νέου ἐλευθέρου Κράτους ἐν τῇ Μεσογείῳ, ἀποτελουμένου ὄχι μόνον ἀπὸ τὰς ἀκτὰς τῆς νοτίου 
Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰς νήσους, ἰδιαιτέρως δὲ τὴν Κρήτην καὶ τὴν Κύπρον, θὰ ἀπετέλει μίαν 
ἰσχυρὰν ἀναχαίτισιν ἐναντίον τῶν ὑπὸ τῆς Πύλης βαρβαρικῶς ἐξηρτημένων χωρῶν εἰς ἐκείνας 
τὰς θαλάσσας καὶ θὰ διηυκόλυνε καὶ αὐτὴν τὴν ἐμπορικὴν ἐπιχειρηματικότητα...». 
53  «Ὅταν στὶς 10/22 Ἰουλίου 1878 ἔφθασε στὴ Λάρνακα ὁ πρῶτος ἁρμοστὴς Sir Garnet Wolse-
ley, ὁ Κιτίου Κυπριανὸς καλωσορίζοντάς τον, ὡς πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπείας τῶν πόλεων Σκά-
λας-Λάρνακος, ἐξέφρασε τοὺς πόθους καὶ τὶς προσδοκίες τοῦ ἑλληνικοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, λέ-
γοντας: ῾Ἁποδεχόμεθα τὴν ἀλλαγὴν τῆς κυβερνήσεως καθ᾽ ὅσον πιστεύομεν ὅτι ἡ Βρετανία 
θὰ βοηθήσει τὴν Κύπρον, ὅπως ἔπραξε καὶ μὲ τὰς νήσους τοῦ Ἰονίου πελάγους, ἵνα ἑνωθῇ μετὰ 
τῆς μητρὸς Ἑλλάδος μετὰ τῆς ὁποίας φυσικῶς συνδέται᾽» (Π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ, «Ὁ 
Μητροπολίτης Κιτίου Κυπριανὸς Οἰκονομίδης», στὸ Μητροπολίτης Κιτίου Κυπριανὸς Οἰκονο-
μίδης – Πρακτικὰ Συνεδρίου, ἔκδ. Δήμου Λευκονοίκου 2019, σ. 56). Ὁ π. Σωφρόνιος σὲ σημεί-
ωσή του, ἐπισημαίνει ὅτι κάποιοι μεταγενέστεροι συγγραφεῖς ἀποδίδουν τὰ λόγια αὐτὰ στὸν 
ἀρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο. Ὁ δὲ Χρυσοβαλάντης Κυριάκου, σὲ εἰσήγησή του στὸ ἴδιο συνέδριο, 
ἐντοπίζει τὸ ἐνδεχόμενο τὸ ἀνωτέρω αἴτημα νὰ μὴν παρουσιάστηκε στοὺς Βρετανοὺς ἀπ᾽ 
εὐθείας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κυπριανό, ἀλλὰ μέσῳ τοῦ Ἀριστοτέλη Παλαιολόγου, προέδρου τῆς 
λέσχης «Ἰσότης». Ὡστόσο, ὅπως ὁ ἴδιος σχολιάζει, αὐτὸ ὄχι μόνο δὲν ἀναιρεῖ, ἀλλὰ ἀντιθέτως 
τονίζει τὸν ἐθνικὸ προσανατολισμὸ τοῦ μητροπολίτη Κιτίου, ἀφοῦ ἡ «Ἰσότης» εἶχε ἱδρυθεῖ ἀπὸ 
τὸν ἴδιο στὰ 1872 ἢ 1873 (ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, «Ὁ ἐθναρχικὸς ρόλος τῶν ἐπισκόπων 
Κιτίου ἐπὶ Τουρκοκρατίας: ὁ Κυπριανὸς Οἰκονομίδης καὶ οἱ προκάτοχοί του», στὸ Μητροπο-
λίτης Κιτίου Κυπριανὸς Οἰκονομίδης..., ὅ.π., σ. 68).
54 Χαρακτηριστικὰ ἀπαντᾶται τὸ φαινόμενο αὐτὸ στὴν ποίηση τῆς ἐποχῆς, μὲ τὰ ποιήματα 
τῶν δύο μεγάλων κυπρίων ποιητῶν Βασίλη Μιχαηλίδη («Ἡ 9η Ἰουλίου ἐν Λευκωσίᾳ [Κύπρου] 
ἢ «Τὸ Τραοῦδιν τοῦ Κυπριανοῦ») καὶ Δημήτρη Λιπέρτη («Στοὺς Τζιυπριῶτες Μάρτυρες τῆς 

ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ Ή ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ;



576 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ κ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

Αὐτὴ ἡ σύζευξη τῶν δύο, δηλαδὴ τῆς μαρτυρικῆς θυσίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Κυπριανοῦ καὶ τοῦ πόθου τῆς ἕνωσης μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἦταν ἡ καταληκτήριος 
πράξη, ὥστε νὰ χαρακτηρισθεῖ ὁ Κυπριανὸς «ἐθνομάρτυρας». Οἱ ἐθνικοὶ στό-
χοι, ὑπερκαλύπτοντας τὴν πνευματικὴ ὑπόσταση τοῦ μαρτυρίου, μετατόπισαν 
τὴν τιμὴν καὶ τὴν ἀξίαν τοῦ μαρτυρίου στὰ στεγανὰ πλαίσια ἑνὸς ἐνδοκοσμι-
κοῦ τοπικοῦ ἡρωισμοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὸ μειώσουν, μειώνοντας παράλλη-
λα καὶ τὴ δόξα ποὺ ἀπορρέει ἐξ αὐτοῦ στὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἂς σημειώσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἤδη περιέ-
βαλε μὲ τὸ φωτοστέφανο τοῦ ἱερομάρτυρος τοὺς λοιποὺς ἱεράρχες πού, ὅπως 
ὁ Κυπριανὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, ἔχυσαν τὸ αἷμά τους ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου τους 
κατὰ τὸ 1821, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἤτοι 
τὸν Γρηγόριον Ε´ Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως καὶ τοὺς ἁγίους ἱερο-
μάρτυρας τοὺς ἐν Κρήτῃ μαρτυρήσαντας. Κάτι ἀντίστοιχο συνέβη καὶ μὲ τοὺς 
ἱεράρχες οἱ ὁποῖοι θανατώθηκαν κατὰ τὴν μικρασιατικὴ καταστροφή55.

Ἡ ἐπιθυμία τῶν Κυπρίων γιὰ τὴν ἐπίσημη ἁγιοκατάταξη τῆς ἑκατόμ-
βης τῶν Κυπρίων ἁγίων μαρτύρων, ἡ ὁποία ἀντικατοπτρίζει τὴν ἀναγνώριση 
τῆς ἁγιότητος τῶν μαρτύρων στὴ συνείδηση τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, ἀρχίζει νὰ 
κατατίθεται ἀμέσως μετὰ καὶ μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπισημοποίηση τῆς ἁγιοκατατά-
ξεως τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε´, καὶ συνεχίζεται μέχρι τὶς ἡμέρες μας.

Ἄξιον μνείας κείμενον εἶναι καὶ ἡ «Ἀκολουθία τῶν Μαρτύρων τῆς 9ης 
Ἰουλίου 1821», γραφεῖσα τὸ 1936. Εἶναι ἡ πρώτη προσπάθεια τιμῆς τῶν ἐν 

9ης Ἰουλίου 1821»), κυρίως ὅμως τοῦ κατ᾽ ἐξοχὴν «πατριωτικοῦ ποιητῆ» Ἰωάννου Περδίου, 
μὲ τὰ ποιήματά του «Τὰ κόκκαλα τῶν Ἐθνομαρτύρων μας», «Εἰς τὸν Κυπριανόν», «Στὸν 
Ἐθνομάρτυρα Κυπριανόν», «Τὸ κενοτάφιον τοῦ Κυπριανοῦ» κ.ἄ. Ἐκτενέστερη ἀνάλυση τῆς 
ἐπίδρασης τῆς θυσίας τοῦ Κυπριανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ στὰ ἐθνικὰ θέματα τῆς Κύπρου, βλ. 
Πετρου Παπαπολυβιου, «Ἡ 9η Ἰουλίου 1821 καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς - Ἐπετειακὴ 
καθιέρωση καὶ συμβολισμοὶ (1830-1931)», στὸ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός - 
Ἐπιστημονικὸς Τόμος, ὅ.π., σσ. 269-302 καὶ εἰδικὰ στὶς σελίδες 295-298. Βλ. ἐπίσης: Τοῦ αὐτοῦ, 
«Ἡ Κύπρος καὶ οἱ βαλκανικοὶ πόλεμοι - συμβολὴ στὴν ἱστορία τοῦ κυπριακοῦ ἐθελοντισμοῦ», 
Κέντρον Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν, Πηγὲς καὶ Μελέτες τῆς Κυπριακῆς Ἱστορίας XXVI, 
Λευκωσία 1997, σσ. 60. 99. 213. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «Ἡ μορφὴ καὶ ἡ θυσία τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ στὴν ποίηση τῆς Κύπρου», στὸ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός 
- Ἐπιστημονικὸς Τόμος, ὅ.π., σσ. 691-704. Βλ. καὶ στὸ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός - 
Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σσ. 79-80, σημ. 1.
55 Τὶς τρεῖς Συνοδικὲς πράξεις ἁγιοκατατάξεώς τους βλ. στὸ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός 
- Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σσ. 472-483.
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λόγῳ μαρτύρων ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἡ ὁποία καταδεικνύει καὶ ἐπισφραγίζει τὴν 
εὐλάβεια, ποὺ τρέφει ὁ λαὸς μας πρὸς αὐτούς, καὶ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἁγιό-
τητάς τους ἐκ μέρους του.

Προβάλλεται λοιπὸν ἀρίδηλη ἡ ἀνάγκη ἀποκατάστασης τῆς θυσίας καὶ 
τῆς προσωπικότητος τοῦ ἀνδρός. Ἡ πράξη τῆς ἁγιοκατάταξης τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ, τοῦ μακαρίου καὶ ἀοιδίμου ἱερομάρτυρος καὶ με-
γαλομάρτυρος τῆς νήσου τῶν Ἁγίων, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων, θὰ 
ἀποκαθιστοῦσε τελεία τὴν τιμήν, τὴν δόξαν καὶ τὴν ἀξίαν μὲ τὴν ὁποίαν τοὺς 
περιβάλλει ἡ Θεία Χάρις.

ΤΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ 1821 ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

Ω ΘΥΤΕΣ, 'ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΜΙΑ ΕΝΔΟΞΗ  ΘΥΣΙΑ, 
ΚΑΙ 'ΣΕΙΣ ΑΛΛΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΙΕΡΟΙ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ 

ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ

ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ Ή ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ;



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ 
κ.  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ 

ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ  
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ

ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ, 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

a

Τελούμε τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου-επιτύμβιας στήλης των Πε-
σόντων της Κοινότητας Τραχωνίου Κυθρέας, και η σκέψη μας πάει πο-
νεμένα πίσω, εκείνο το θλιβερό, καυτό και ατελείωτο καλοκαίρι της 

εθνικής μας μοναξιάς και πύρινης συμφοράς, το οποίο όχι μόνο για τους πρό-
σφυγες και τα θύματα της τουρκικής εισβολής, αλλά και για ολόκληρο τον 
Κυπριακό λαό, διαρκεί 46 έτη.

Σεμνό Μνημείο-επιτύμβια στήλη:
Σύμβολο ευγνωμοσύνης και σεβασμού.

Σημείο και τόπος αναφοράς για τους επιγόνους.

Τόπος προσευχής για την ανάπαυση των ψυχών των ηρωικώς αγωνισα-
μένων και πεσόντων και των υπό των Τούρκων εν ψυχρώ εκτελεσθέντων.

Εδώ αναδεικνύεται, σημειολογικά, το αγκάλιασμα και η ποθητή συμφιλί-
ωση νεκρών και επιζώντων. Το απόγειο της ενότητάς μας εφαρμόζεται, ρεαλι-
στικά, με τον πλέον έμπρακτο, αρμονικό τρόπο στη συμμετοχή όλων, ζώντων 
και νεκρών, στη Θεία Λειτουργία, στην κλάση του Άρτου, δηλ. στη συμμετοχή 
μας στη μετάληψη των Αχράντων Μυστηρίων.
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Αγκάλιασμα και συμφιλίωση, απόρροια της αρετής της αγάπης. Η αγάπη 
είναι η πρώτη, η καινούργια εντολή του Ναζωραίου Διδασκάλου μας, του Υιού 
της Παναγίας Θεοτόκου μας, της Μητέρας του Φωτός.

Αυτό το Μνημείο ορθώθηκε ενώπιόν μας, για να παραμένει τεκμήριο και 
διαρκές παράδειγμα για τους επιγόνους, άλλοτε για έργα αποφυγής των κα-
κοτοπιών, που αποπροσανατολίζουν, και άλλοτε για έργα και θυσίες αγαθής 
μίμησης, εάν οι καταστάσεις το απαιτήσουν χάριν της προσωπικής, και εν γέ-
νει της χριστιανικής και εθνικής μας αξιοπρέπειας.

Συλλογιέμαι μια λιτή αναφορά στη μητέρα ενός εκάστου, του οποίου σε 
αυτό το λευκό ελληνικό μάρμαρο χαράκτηκε αυλακωτά το όνομά του. Είναι 
μια αναφορά μνήμης στη μητέρα που τους έφερε στον κόσμο τούτο. Είδαν 
το φως του κόσμου τούτου, έκαναν όνειρα μέχρι εκείνη την αιφνίδια ώρα και 
αναπάντεχη ημέρα του ολέθρου και της καταστροφής. 

Μια σκέψη που τελικά αναφέρεται στη Μητέρα του κόσμου, τη Μητέρα 
του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, που πολλά υπέφερε γι’ αυτόν για τη σωτηρία 
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του κόσμου. Γι’ αυτό και η αγάπη των προγόνων σας αφιέρωσε σ’ αυτή ναό στο 
Τραχώνι Κυθρέας, και η ευλάβειά σας την έβαλε στο λάβαρο του χωριού σας.

Κοιτάζοντας αυτές τις δύο στήλες των ονομάτων ανατρέχει η δική μας 
μνήμη, παιδιά τότε, το καλοκαίρι του 1974, στα παραδείσια περβόλια, στις κα-
ταπράσινες πλαγιές της νερομάνας Κυθρέας και των αρχαίων Χύτρων, στην 
καρδιά τους το Τραχώνι στον κάμπο της Μεσαορίας. Ή στον τόπο που μας γέν-
νησε, το Λάρνακα με τα νερά από την πέτρα του δυτικού Πενταδακτύλου που 
αναβλύζει γάργαρο ύδωρ μέχρι σήμερα. Νοερά ανεβαίνουμε στις κορυφές του 
Κόρνου και του Κυπαρισσόβουνου, στα 1024 μέτρα, στην κορυφή του Πεντα-
δακτύλου. Τότε, παιδιά του νηπιαγωγείου ή της πρώτης τάξης του Δημοτικού.

Όλα όσα ζήσαμε,
όλα όσα αγαπήσαμε,
όλα όσα είπαμε δικά μας,
θα επαναλαμβάνουνται στην απουσία μας
μ’ άλλους να τα ζουν,
άλλους να τ’ αγαπούν,
άλλους να τα λεν δικά τους1.
Να νοσταλγείς τον τόπο σου ζώντας στον τόπο σου, 
τίποτα δεν είναι πιο πικρό2.

Άλλοι, τότε, στην πρώτη γραμμή, με την αγωνία στην ψυχή για τα επερ-
χόμενα δεινά. Άλλοι πληγωμένοι από τα φίλια βόλια και άλλοι από την αιμο-
βόρο μανία του Αττίλα. Άλλοι πληγωμένοι από την προδοσία και την ατέρμο-
νη προσμονή οδηγιών για προάσπιση της πατρώας γης χωρίς σήμα ανταπό-
κρισης. Κι άλλοι μέσα στο ίδιο το σπίτι και την αυλή των παιδικών ονείρων ... 
Όλοι τους άφησαν την τελευταία τους πνοή στα ιερά χώματα της αγιασμένης 
νήσου μας της τουρκοκουρσεμένης. 

Αλήθεια! Δηλώνουμε κι εμείς μαζί με τον Κύπριο ποιητή Κώστα Μόντη:

 

1 Κώστας Μόντης, «Στιγμές». Ανδρέας Χριστοφίδης, Κυπριακή ανθολογία, Alvin Redman 
Hellas 1965, σ. 290.
2 Γιώργος Σεφέρης, «Μέρες Γ’», Αίγινα Αύγουστος 1936 (Ίκαρος, Αθήνα 1984, σ. 33).
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        Πότε σας υποσχέθηκα,
πού σας ήξερα πριν;
Εδώ πέρα γνωριστήκαμε3. 

Εδώ πέρα γνωριστήκαμε. Εδώ, κοιτάζοντάς σας στα μαύρα αυλάκια του 
ονόματός σας, δίνουμε την υπόσχεση διατήρησης της μνήμης και της νοσταλ-
γίας.

Μνήμης και προσευχής για εσάς τους πεσόντες. Μνήμη και προσευχή 
για τους επιζώντες, για να μη λησμονούμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό αι-
ώνων, που μας κράτησε, για να μην ξεστρατίσουμε από τις αξίες και τις αρε-
τές της ταυτότητας του Ρωμιού, Ορθόδοξου Χριστιανού. Παράλληλα, όλοι να 
συμβάλουμε στη διατήρηση της πυξίδας για επιστροφή και απελευθέρωση σε 
συνθήκες ελευθερίας, δημοκρατίας και διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων. Με επίγνωση ότι εκεί που ολοκληρώνονται τα όρια των δικαιωμάτων 
και ελευθεριών μας, ξεκινούν του συνανθρώπου. Αυτό για να γίνει πράξη χρει-
άζεται αγώνας, για να παραμένει ισοστάσια και εύρυθμη η ισορροπία. Διαφο-
ρετικά είναι ουτοπία και συνθήματα προς χορτασμό ανέρειστων λόγων.

Το σπουδαίο δεν είναι ν’ αλλάξουμε τη ζωή μας, 
ονειροπολώντας μιαν «άλλη», 
αλλά να κάνουμε να λαλήσει τούτη η ζωή, 
όπως μας δόθηκε, την καθημερινή, την ταπεινή, την ανθρώπινη, 

όπου το καθετί που μπορούσε να γυρέψουμε πρέπει να υπάρχει4.

Για εμάς, κέντρο αναφοράς η πίστη μας στον Παντοκράτορα Τριαδικό 
Θεό.

Κύριε, βόηθα να θυμόμαστε
πώς έγινε τούτο το φονικό·
την αρπαγή, το δόλο, την ιδιοτέλεια,
το στέγνωμα της αγάπης·
Κύριε, βόηθα να τα ξεριζώσουμε…5.

3 Κώστας Μόντης, Ζωή προς Ανθρώπους, ΙΙ. Από τη συλλογή «Κύπρια Ειδώλια» (1980).
4 Γιώργος Σεφέρης, «Μέρες Α΄», εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1975.
5 Γιώργος Σεφέρης, Σαλαμίνα, Kύπρoς, Νοέμβρης 1953.
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Τελούμε τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων 
του Τραχωνίου και η σκέψη μας πάει πίσω σ’ εκείνο το θλιβερό, καυτό και ατε-
λείωτο καλοκαίρι της εθνικής μας μοναξιάς και συμφοράς, το οποίο διαρκεί 46 
έτη και παρατείνεται, ζούμε, πεθαίνουμε κι εκείνο ακόμη διαρκεί.

Κι αυτή η σελήνη η ματωμένη και μισή 
που μας την κουβαλήσατε! 
Αλήθεια πέστε μου, μετρήσατε 
πόσοι άλλοι πέρασαν απ΄ το νησί 
πριν από εσάς πανίσχυροι κ’ επιφανείς 
κι ούτε για δείγμα καν δεν έμεινε κανείς;6.

Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς τους παρόντες, καθώς 
και τους απανταχού εκτοπισμένους της κοινότητας Τραχωνίου Κυθρέας.

Ευχαριστώ και συγχαίρω τους εμπνευστές και συνδημιουργούς αυτού 
του ιερού Μνημείου ευγνωμοσύνης.

Εξαιρετικές ευχαριστίες στα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Πανα-
γίας Τραχωνίου Κυθρέας. Στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στην πινακίδα 
θα γνωρίσετε πτυχές του αθόρυβου έργου τους για τη διατήρηση της Εκκλη-
σίας του Τραχωνίου κάτω από τις γνωστές συνθήκες σε όλους μας.

Τους μαστόρους και τους συνεργάτες τους που αφιέρωσαν εργατοώρες 
εθελοντικά, και έφτιαξαν με αγάπη, αυτό το όμορφο κόσμημα με την επιτύμ-
βια στήλη, που σε λίγο θα αποκαλυφθεί. Κι αυτό θα το επιβεβαιώσετε μέσα 
από τα αναρτημένα φωτογραφικά στιγμιότυπα από το αρχείο μας.

Τον αρχιτέκτονα του έργου κ. Ανδρέα Μαϊμάρη. Τον ευχαριστούμε για το 
σχεδιασμό κι αυτή την αγκαλιά που μας χάρισε. Κυριολεκτικά ενώνει γη και 
ουρανό. Η ενότητα, τόσο πολύ απαραίτητη αυτές τις ημέρες της περιπλάνη-
σης και του εκτοπισμού μας.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τραχωνίου Κυθρέας και πρωτίστως τον ακούρα-
στο και πάντα χαμογελαστό, τον απλό και αποτελεσματικό Πρόεδρο αυτού, 
κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, τη σύζυγό του κ. Νίτσα και τα παιδιά τους Αγγέλα 
και Ανδρέα.

6 Κώστας Μόντης, Προς Τούρκους εισβολείς, 1974. 
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Την Ιερά Αρχιεπισκοπή για την ποικιλότροπη συμπαράσταση, η οποία 
αντανακλάται από το πρόσωπο του Πρωθιεράρχη μας, του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, του οποίου όλοι έχουμε τις πατρικές 
ευχές και την αγάπη στη ζωή και τα έργα μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω προς εσάς κύριε Υπουργέ και τους συνερ-
γάτες σας, τόσο ως Δήμαρχος Αγλαντζιάς και νυν ως Υπουργός Άμυνας, για 
το ενδιαφέρον σας το οποίο παραμένει ζωηρό για την κοινότητά μας. Έμπρα-
κτη έκφραση αυτού του ενδιαφέροντος σας είναι και η σημερινή σας παρουσία 
και ομιλία και τέλεση των αποκαλυπτηρίων. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και 
το διάδοχό σας Δήμαρχο κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου, τέκνο της Αγγαστίνας, ο 
οποίος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του είναι κοντά μας. 
Φίλτατέ μου Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο και 
όλους τους συνδημότες της Αγλαντζιάς.

 Αυτή τη στιγμή τιμούμε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για την ελευ-
θερία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της νήσου μας. Καλούμα-
στε, μέσα από το έργα, τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις μας, την ιδιοπροσωπεία 
μας, να δώσουμε την υπόσχεση μαζί με τον ποιητή:

Θα σταθούμε στη γη που μας γέννησε,
με τη μνήμην εκείνων που διάβηκαν,
την αγάπη για κείνους που θα ’ρθούνε
και τη θεία γαλήνη στα σπλάχνα μας7.

«Ἐὰν ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν, οὐδεὶς καθ’ ἡμῶν»8.

7 Νίκος Κρανιδιώτης, «Σπουδές», 1951.
8 Ὁ Κυβερνήτης της Ελλάδος Ἰ. Α. Καποδίστριας, Διάγγελμα πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν λαόν». Ἐν 
Αἰγίνῃ τῇ 20ῇ Ἰανουαρίου 1828.
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Λιτές αλλά ουσιαστικές ήταν οι τελετές του κυπριακού ελληνισμού για να 
τιμήσουν την ένδοξη επέτειο του ΟΧΙ λόγω της πανδημίας του κορωνο-

ϊού.

Στη Λευκωσία η πανηγυρική δοξολογία τελέστηκε στον καθεδρικό ναό του 
αγίου Ιωάννου, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ. Χρυσοστόμου. Παρόντες ήταν και οι βοηθοί του, Επίσκοποι Νεαπόλεως  
κ. Πορφύριος και Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, ο εκπρόσωπος του Πατριαρχεί-
ου Αλεξανδρείας στην Κύπρο, Επίσκοπος Νιτρίας κ. Νικόδημος και ο εκπρό-
σωπος τού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Κύπρο, Μητροπολίτης Βόστρων 
κ. Τιμόθεος.

Στη δοξολογία παρέστησαν, επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νί-
κος Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Αδάμος Αδάμου, ο Υπουργός 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, 
Πρόεδροι ή εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, οι Αρχηγοί των 
Σωμάτων Ασφαλείας, Εκπρόσωποι διαφόρων Συλλόγων, Εκπρόσωποι της 
Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, Διευθυντές ή εκπρόσωποι 
Σχολείων  και μαθητικά Συμβούλια με τα λάβαρα των σχολείων τους.

Τιμητικό απόσπασμα της Εθνικής Φρουράς και η φιλαρμονική της Δύνα-
μης απέδωσαν τιμές στο χώρο μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό.
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Τον πανηγυρικό της ημέρας εξεφώνησε ο πρέσβυς της Ελλάδος κ. Θεο-
χάρης Λαλάκος, ο οποίος έχει ως ακολούθως: 

Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Μακαριώτατε,
Εντιμότατε Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,
Αγαπητοί Έλληνες και Ελληνίδες της Κύπρου και της Ελλάδας,

Πριν από 80 χρόνια, το 1940, στην Ελλάδα δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, 
ούτε ίντερνετ βεβαίως, ούτε smart phones ή Tablets. Υπήρχε όμως το ραδιό-
φωνο – λίγοι σταθμοί, κρατικοί. Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940, αν άνοιγε 
κάποιος το ραδιόφωνό του θα άκουγε πατριωτικά τραγούδια, εμβατήρια και 
το εξής πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν:

«Αἱ Ἰταλικαὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις προσβάλλουν ἀπὸ τῆς 5:30 πρωινῆς 
τῆς σήμερον τὰ ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς ἑλληνοαλβανικῆς μεθο-
ρίου. Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ πατρίου ἐδάφους».

Θαυμάζει κανείς τη δωρική λιτότητα αυτού του πρώτου ανακοινωθέντος. 
Με κείμενο ούτε δύο γραμμών περιγράφει τη δραματική εξέλιξη – απρόκλητη 
επίθεση, πόλεμος. Και στη συνέχεια, με επτά μόνο λέξεις, η ουσία:

«Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ πατρίου ἐδάφους.  
Ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης».

Χωρίς πολλά λόγια. Χωρίς αναλύσεις και επικοινωνιακά τρυκ. Χωρίς καν 
μια προσπάθεια μετάδοσης αισιοδοξίας ή αναπτέρωσης του φρονήματος. Για-
τί δεν υπήρχε ανάγκη για κάτι τέτοιο.

Αν δει κανείς σύντομα κινηματογραφικά στιγμιότυπα από τα επίκαιρα 
της εποχής, αυτό που εντυπωσιάζει είναι ο ενθουσιασμός του κόσμου που 
βγαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Πανηγύρι. Απορεί κανείς, αν είχαν υπόψιν 
τους τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, ιδίως σε βαρέα 
όπλα, αεροσκάφη και επιμελητεία. Από πού άραγε ξεπηδούσε αυτή η έξαρση;

Η απάντηση είναι η ίδια που πρέπει να δοθεί και σε άλλα, χρονικά μετα-
γενέστερα, ερωτήματα. Τι ήταν αυτό που οδήγησε στη νίκη, παρά τις ελλεί-
ψεις, τα κρυοπαγήματα και την αριθμητική υπεροχή των αντιπάλων; Τι ήταν 
αυτό που έκανε τους Έλληνες να συνεχίσουν να μάχονται ακόμη και όταν ο 
Χίτλερ προσέτρεξε να συνδράμει τον Μουσολίνι, ανοίγοντας δεύτερο μέτωπο 
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στα βόρεια σύνορά μας; Πώς εξηγείται ότι η Ελλάδα, σε σύγκριση με όλες τις 
χώρες της Ευρώπης, είχε το μεγαλύτερο αναλογικά κίνημα αντίστασης στη 
ναζιστική και φασιστική κατοχή;

Η απάντηση θα μπορούσε να δοθεί με πολλά ή λίγα λόγια. Δόθηκε όμως 
και μονολεκτικά, στο πνεύμα, ίσως, αυτής της δωρικής λιτότητας που χαρα-
κτήρισε εκείνη την εποχή: ΟΧΙ.

Φυσιολογικά, η λέξη ΟΧΙ είναι συνυφασμένη με άρνηση. Κοφτή, απότο-
μη, απόλυτη άρνηση. Όμως, στην περίπτωση της εποποιίας του Σαράντα, το 
ΟΧΙ απέκτησε ένα περιεχόμενο απολύτως θετικό. Ένα περιεχόμενο ενωτικό, 
υπερήφανο και δημιουργικό. Από μονολεκτική άρνηση και απόρριψη, έγι-
νε ένας οδηγός πίστης και ελπίδας. Και καταξίωσε το έθνος μας στα μάτια 
συμμάχων και εχθρών, όπως αναγκάστηκαν να παραδεχθούν ο Τσώρτσιλ, ο 
Ντε Γκωλ, αλλά και ό ίδιος ο Χίτλερ.

Και βέβαια, αυτή η εθνική ανάταση που εκφράστηκε με μόνο μια λέξη 
– ΟΧΙ – δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Ήταν η συνέχεια μιας μακράς πο-
ρείας του Έθνους, με οδηγό τις έννοιες του χρέους και της αξιοπρέπειας. Του 
χρέους προς την πατρίδα, προς τους προγόνους, αλλά και προς τις επόμενες 
γενιές. Της έμφυτης ανάγκης των προγόνων μας να ζήσουν με αξιοπρέπεια. 
Τονίζεται το «με αξιοπρέπεια και όχι «με ελευθερία», γιατί ελεύθεροι δεν ήσαν 
πάντα στο πέρασμα των αιώνων. Υπήρξαν και περίοδοι σκλαβιάς. Η αξιοπρέ-
πειά τους, όμως, ήταν αδιάλειπτη και κρατούσε συνεχώς άσβεστη τη φλόγα 
της παλιγγενεσίας. 

Αν πάμε 2500 χρόνια πίσω, θα δούμε 300 Λακεδαιμόνιους να κρατάνε 
Θερμοπύλες. Δεν παρέμειναν εκεί επειδή πίστευαν ότι θα νικήσουν τα ατε-
λείωτα στίφη των Περσών. Κράτησαν το πόστο τους, γιατί έτσι είχαν χρέος 
προς την πατρίδα, προς τις μανάδες τους, προς τα παιδιά τους. Και έπεσαν 
μέχρις ενός, σε μια υπέρτατη έκφανση ανθρώπινης αξιοπρέπειας, «τοῖς κείνων 
ῥήμασι πειθόμενοι».

Αυτό το φρόνημα, χρέους και αξιοπρέπειας, έκανε τον Παλαιολόγο και 
τους λιγοστούς στρατιώτες του να μην εγκαταλείψουν τους προμαχώνες της 
Βασιλεύουσας. Τα ίδια αυτά ιδανικά έκαναν σύμβολα ελευθερίας και ψυχικού 
σθένους τους υπερασπιστές πίστεως και πατρίδος στο Μεσολόγγι, το Ζάλογ-
γο, την Αραπίτσα, το Αρκάδι. Αυτά τα ιδανικά, που τα ενστερνιστήκαμε χάρις 
στους γονείς μας και τους δασκάλους μας, μας κάνουν να βουρκώνουμε κάθε 
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φορά που έχουμε προσκλητήριο νεκρών στη Μακεδονίτισσα ή στην ΕΛΔΥΚ. 
Μας κάνουν να δακρύζουμε στα μνήματα των παλληκαριών που απαγχονί-
στηκαν, αρνούμενα να ζητήσουν χάρη από τους αποικιοκράτες.

Τιμούμε αυτούς που πολέμησαν, που έχυσαν το αίμα τους και έδωσαν τη 
ζωή τους, γνωρίζοντας ότι ο αγώνας που έδιναν δεν είχε εξασφαλισμένη τη 
νίκη. Κάθε άλλο, μάλιστα. Ήξεραν ότι τα προγνωστικά ήταν εναντίον τους, 
αλλά δεν είδαν την αποστολή τους ως παίγνιο, αλλά ως υποχρέωση.

Γυρνώντας στις μέρες του Σαράντα, μας έρχεται στο νου και η συγκινητι-
κή ανταπόκριση του Κυπριακού Ελληνισμού στο κάλεσμα της πατρίδας. Δεν 
ήταν κάτι που εξέπληξε, καθώς το Έθνος είναι ένα και οι Έλληνες της Κύπρου 
είχαν δείξει άπειρες φορές πριν το 1940 πώς έβλεπαν τους εαυτούς τους: ως 
αναπόσπαστο κομμάτι του έθνους αυτού. Είναι όμως ξεχωριστή η ανταπόκρι-
ση αυτή, γιατί εκδηλώθηκε κάτω από συνθήκες αγγλοκρατίας και σε μεγάλη 
απόσταση από τα βουνά της Αλβανίας.

Πάνω από 20.000 εθελοντές κατετάγησαν στις συμμαχικές δυνάμεις. Πε-
ρίπου 4.000 Κύπριοι πολέμησαν στο ελληνικό μέτωπο, ενώ άλλοι 1.400 κατε-
τάγησαν στον Ελληνικό Στρατό.

Πάμπολλες Ελληνίδες της Κύπρου συνεισέφεραν τις χρυσές βέρες τους 
στον πολεμικό έρανο. Σε αντάλλαγμα τους έδιναν μια βέρα από τσίγκο, με 
χαραγμένη την ένδειξη «ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». Καμμιά από αυτές 
τις γυναίκες δεν έβγαλε, ούτε άλλαξε αυτή τη βέρα. Όλες τους ζήτησαν να 
ταφούν με αυτή.

Κύριε Πρόεδρε,
Μακαριώτατε,

Φέτος η πανδημία δεν μας επέτρεψε να καμαρώσουμε τη νέα γενιά του 
Κυπριακού Ελληνισμού στη μαθητική παρέλαση που κάθε χρόνο γίνεται μπρο-
στά από την Πρεσβεία μας, μπροστά από την ελληνική σημαία. Ας ελπίσουμε 
ότι, με τη βοήθεια του Θεού, οι συνθήκες θα μας επιτρέψουν να εορτάσουμε 
με τον πιο πανηγυρικό τρόπο – και εδώ, στην Κύπρο – τη διακοσιοστή επέτειο 
από την έναρξη της μνημειώδους Επανάστασης του 1821. Άλλης μιας κορυ-
φαίας στιγμής της ιστορίας μας, όπου και πάλι η Εκκλησία και ο Ελληνισμός 
της Κύπρου κατέθεσαν την ψυχή και το αίμα τους για την πατρίδα, το Έθνος 
και την αξιοπρέπειά μας.
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Σε μια περίοδο όπου ο ελλαδικός και ο κυπριακός Ελληνισμός αντιμετω-
πίζουν, ενωμένοι, για μια ακόμη φορά την προσβολή της κυριαρχίας και της 
αξιοπρέπειάς μας από την Τουρκία, ο φάρος του ΟΧΙ μας δείχνει τον δρόμο: 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου!

Ζήτω το Έθνος!

Μετά το πέρας τής δοξολογίας, τελέστηκε στον περίβολο τού Καθε-
δρικού Ναού, μικρή εορταστική εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς,   τους 
οποίους απέδωσε η χορευτική ομάδα του Πολιτιστικού Εργαστηρίου Αγίων 
Ομολογητών. Η εκδήλωση ήταν μία πρωτοβουλία της Θεολογικής Σχολής της 
Εκκλησίας Κύπρου και τελούσε υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου. 

"ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ" 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ



Η ΚΛΗΣΗ 
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
a

ΠΑΤΡΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ

Στὸ ἔνατο κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου του, ἀφοῦ ἀναφέρεται κατὰ πρῶτον 
στὴ θεραπεία τοῦ παραλύτου στὴν Καπερναοὺμ (θ’ 1-8), ὁ Ἀπόστολος 
καὶ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος περιγράφει μὲ πολὺ λιτὸ τρόπο τὴν κλή-

ση του ἀπὸ τὸν Κύριο στὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα (θ’ 9-13). Πρόκειται γιὰ μιὰ 
αὐτοβιογραφικὴ περικοπή, στὴν ὁποία ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος καταγράφει 
τὸ σημαντικότερο καὶ συγκλονιστικότερο γεγονὸς τῆς ζωῆς του· τὸ γεγονὸς 
ἐκεῖνο ποὺ τὸν ἄλλαξε ριζικά, μεταβάλλοντάς τον ἀπὸ τελώνη σὲ Ἀπόστολο 
καὶ Εὐαγγελιστὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ ὑπηρέτη τοῦ κέρδους καὶ τοῦ πολι-
τικοῦ κατεστημένου σὲ ὑπηρέτη τοῦ Εὐαγγελίου καὶ διαπρύσιο κήρυκα τῆς 
Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.  

Τὴν κλήση τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου περιγράφουν 
καὶ οἱ ἄλλοι δύο Συνοπτικοὶ Εὐαγγελιστές, οἱ Εὐαγγελιστὲς Μᾶρκος (β’ 13-
17) καὶ Λουκᾶς (ε’ 27-32), στὰ δικά τους Εὐαγγέλια. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Μᾶρ-
κος μάλιστα μᾶς προσθέτει καὶ μιὰ ἐπιπλέον πληροφορία. Τὸ «τελώνιον» 
τοῦ Ματθαίου ἦταν «παρὰ τὴν θάλασσαν» (Μάρκ. β’ 13), κοντὰ στὶς ὄχθες 
τῆς λίμνης τῆς Γαλιλαίας δηλαδή. Ἀπὸ τὸ βόρειο ἄκρο τῆς λίμνης τῆς Γα-
λιλαίας περνοῦσε ἡ μεγάλη ὁδός, ποὺ ὁδηγοῦσε ἀπὸ τὴ Δαμασκὸ στὴ Με-
σόγειο. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ περιοχὴ τῆς Καπερναοὺμ ἀποτελοῦσε σταθμὸ γιὰ 
τὴν εἴσπραξη τῶν φόρων. Ὑπάρχει, ἐπίσης, μιὰ σημαντικὴ διαφορὰ ἀνάμεσα 
στὴ διήγηση τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ματθαίου καὶ στὶς διηγήσεις τῶν δύο ἄλλων 
Συνοπτικῶν Εὐαγγελιστῶν. Οἱ Εὐαγγελιστὲς Μᾶρκος καὶ Λουκᾶς χρησιμο-
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ποιοῦν τὸ ὄνομα Λευίς, ἐνῶ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος χρησιμοποιεῖ τὸ ὄνο-
μα Ματθαῖος. Λευὶς καὶ Ματθαῖος εἶναι τὸ ἴδιο πρόσωπο· εἶναι ὁ υἱὸς τοῦ 
Ἀλφαίου, ὅπως ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος, ποὺ ἔγινε Ἀπόστολος 
καὶ Εὐαγγελιστὴς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λευὶς ἦταν τὸ ὄνομά του πρὶν τὸν κα-
λέσει ὁ Κύριος νὰ Τὸν ἀκολουθήσει καὶ Ματθαῖος τὸ ὄνομα ποὺ ἔλαβε ἀπὸ 
τὸν Κύριο μετὰ τὴν κλήση του στὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα. Κάτι ἀνάλογο συ-
νέβηκε καὶ μὲ τὸν Ἀπόστολο Πέτρο, ποὺ πρὶν τὴν κλήση του ἀπὸ τὸν Κύ-
ριο ὀνομαζόταν Σίμων, καθὼς καὶ μὲ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ποὺ πρὶν τὴν 
κλήση του ἀπὸ τὸν Κύριο ὀνομαζόταν Σαῦλος. Οἱ Εὐαγγελιστὲς Μᾶρκος 
καὶ Λουκᾶς χρησιμοποιοῦν στὴν προκειμένη περίπτωση τὸ ὄνομα Λευίς, γιὰ  
ν᾿ ἀποκρύψουν ἀπὸ σεβασμὸ πρὸς τὸν Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ Ματθαῖο 
τὸ γεγονὸς ὅτι πρὶν ἀπὸ τὴν κλήση του ἦταν τελώνης, κάτι πού, ὅπως θὰ δοῦ-
με στὴ συνέχεια, ἐθεωρεῖτο ἰδιαίτερα ὑποτιμητικό.  Ὁ ἴδιος ὁ Εὐαγγελιστὴς 
Ματθαῖος, ὅμως, δὲν ἔχει κανένα ἐνδοιασμὸ νὰ χρησιμοποιήσει τὸ χριστιανι-
κό του ὄνομα, γιατί, ὅπως ὁ Κύριος δὲν ντράπηκε νὰ τὸν καλέσει κοντά Του, 
ἐνῶ ἦταν τελώνης, ἔτσι κι αὐτὸς δὲν ντρέπεται νὰ δηλώσει τὸ ἐπάγγελμά του 
προτοῦ κληθεῖ ν’ ἀκολουθήσει τὸν Κύριο. 

Οἱ Εὐαγγελιστὲς δὲν μᾶς περιγράφουν τὴν κλήση καὶ τῶν δώδεκα Μα-
θητῶν τοῦ Κυρίου στὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα. Μᾶς περιγράφουν τὴν κλήση τῶν 
τεσσάρων πρώτων Μαθητῶν, τῶν ἀδελφῶν Ἀνδρέα καὶ Πέτρου καὶ τῶν ἀδελ-
φῶν Ἰακώβου καὶ Ἰωάννη, ποὺ ἦταν ψαράδες, ἀσχολοῦντο, δηλαδή, μὲ ἕνα ἰδι-
αίτερα ταπεινὸ ἐπάγγελμα, τὴν κλήση τοῦ Ματθαίου, ποὺ ἦταν τελώνης, καὶ 
τὴν κλήση τοῦ Φιλίππου καὶ τοῦ Ναθαναήλ, ποὺ εἶχαν ταπεινὴ καταγωγή. Ἡ 
ἐπιλογὴ αὐτὴ δὲν εἶναι καθόλου τυχαία. Ἔγινε γιὰ νὰ μᾶς ἀποκαλύψει μιὰ ση-
μαντικὴ ἀλήθεια. Τὴν ἀλήθεια ὅτι ὁ Κύριος δὲν ἀνεζήτησε μαθητὲς ἀνάμεσα 
στοὺς Γραμματεῖς καὶ τοὺς Φαρισαίους, ἀνάμεσα δηλαδὴ στοὺς ἐκπροσώπους 
τοῦ θρησκευτικοῦ κατεστημένου τῆς ἐποχῆς Του, ποὺ αὐτοδιαφημίζονταν ὡς 
ἐνάρετοι καὶ δίκαιοι, ἀλλὰ ἀνάμεσα στοὺς ἁπλοὺς καὶ ἀσήμους ἀνθρώπους, 
ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους τοῦ καθημερινοῦ μόχθου καὶ ἀνάμεσα στοὺς ἀν-
θρώπους, ποὺ οἱ εὐσεβεῖς Ἰουδαῖοι ἀπεστρέφοντο καὶ περιφρονοῦσαν. Τοῦτο 
τὸ τελευταῖο ἰσχύει ἐπακριβῶς στὴν περίπτωση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, 
ὁ ὁποῖος προτοῦ ἀκολουθήσει τὸν Κύριο, ἦταν ἕνας τελώνης· εἰσέπραττε, δη-
λαδή, τοὺς φόρους χάριν τῶν κατακτητῶν Ρωμαίων.

 Οἱ τελῶνες κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κυρίου ἐθεωροῦντο ἀπὸ τοὺς Γραμμα-
τεῖς καὶ τοὺς Φαρισαίους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν ἁπλὸ λαό, ὡς οἱ πλέον ἁμαρτωλοὶ 
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Ἰουδαῖοι. Συναναστρέφονταν συνεχῶς, λόγῳ τοῦ ἐπαγγέλματός τους, μὲ τοὺς 
ἐθνικοὺς - εἰδωλολάτρες, κάτι ποὺ ἐθεωρεῖτο ἐντελῶς ἀπαράδεκτο γιὰ τοὺς 
Ἰουδαίους, ἀδυνατοῦσαν νὰ τηρήσουν τὴν ἀργία τοῦ Σαββάτου, ἀφοῦ κατὰ 
τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου ἔμποροι διέσχιζαν τὰ σύνορα καὶ αὐτοὶ ὄφειλαν νὰ 
ἐργάζονται, ἐνῶ ἐπιπλέον ἦσαν ἄπληστοι καὶ ἄδικοι, σὲ βαθμὸ ποὺ τοὺς κα-
θιστοῦσε ἀσυμπαθεῖς καὶ μισητοὺς στὸν ἁπλὸ λαό. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ 
γεγονός, ὅτι ἡ λέξη «τελῶναι» συνοδεύεται συνήθως στὰ Εὐαγγέλια ἀπὸ τὴ 
λέξη «ἁμαρτωλοί»1. Οἱ δύο λέξεις ἦσαν σχεδὸν συνώνυμες. Κι ὅμως ὁ Κύριος 
ἀπηύθυνε τὴν πρόσκλησή του σ᾿ ἕναν τελώνη, σ᾿ ἕναν ἄνθρωπο στιγματισμέ-
νο ὡς μεγάλο ἁμαρτωλό. Θέλησε ἕνας ἁμαρτωλὸς τελώνης νὰ γίνει Μαθητὴς 
καὶ Ἀπόστολός Του.

«Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τε-
λώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. Καὶ ἀναστὰς 
ἠκολούθησεν αὐτῷ» (Ματθ. θ’ 9). Τόσο ἁπλὰ καὶ λιτὰ περιγράφει τὸ συγκλο-
νιστικὸ γεγονὸς τῆς κλήσεώς του ἀπὸ τὸν Κύριο ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος, 
σὲ σημεῖο ποὺ διερωτᾶται κανεὶς πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ συνέβησαν ἔτσι τὰ 
πράγματα. 

Ἡ ἁπλὴ καὶ λιτὴ περιγραφὴ τῆς κλήσεως τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου 
μᾶς μεταφέρει σὲ μιὰ ἄλλη διάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Μᾶς μεταφέρει στὸ βά-
θος τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, πέρα ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια καὶ τοὺς ἐξωτερικοὺς 
τύπους· ἐκεῖ ὅπου τὰ συντελούμενα τὰ γνωρίζει μόνο ὁ Θεός. Ἂν δὲν προ-
στρέξουμε σ᾿ αὐτὸ τὸ βάθος τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, δὲν μποροῦμε νὰ 
ἐξηγήσουμε ἀλλιώτικα τὴν ἄμεση ἀνταπόκριση τοῦ Ματθαίου στὸ κάλεσμα 
τοῦ Κυρίου. Ἡ πρόσκληση τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν τέως τελώνη εἶναι ἁπλὴ καὶ 
λακωνική: «Ἀκολούθει μοι». Καὶ ἡ ἀνταπόκριση τοῦ τέως τελώνη ἄμεση κι 
ἀποφασιστική: «Ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ». 

Ἡ ξαφνικὴ αὐτὴ μεταστροφὴ μᾶς γεννᾶ ἕνα μεγάλο ἐρώτημα: Πῶς εἶ-
ναι δυνατὸν ἕνας τελώνης, ἕνας ἄνθρωπος τακτοποιημένος μὲ τὸν καλύτε-
ρο τρόπο ἐπαγγελματικὰ καὶ οἰκονομικά, νὰ ἐγκαταλείπει σὲ μιὰ στιγμὴ τὰ 
πάντα καὶ ν᾿ ἀκολουθεῖ τὸν Κύριο, γιατὶ τὸν κάλεσε κοντά Του; Ἡ ἀπάντη-
ση στὸ ἐρώτημα αὐτὸ βρίσκεται ἀκριβῶς στὸ βάθος τῆς προσωπικότητος 
τοῦ Ματθαίου. Ὁ τέως τελώνης σίγουρα εἶχε ἀκούσει προηγουμένως γιὰ τὸν 
Ἰησοῦ Χριστό. Κι ἔστω κι ἂν ἦταν τελώνης καὶ ἁμαρτωλός, ἦταν, ὅμως, τὴν 

1 Ματθ. θ’ 10, θ’ 11, ια’ 19, Μαρ. β’ 15, β’ 16, Λουκ. ε’ 30, ζ’ 34 καὶ ιε’ 1.
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ἴδια στιγμὴ καὶ ἀναζητητὴς τῆς ἀληθείας, ἀναζητητὴς τῆς προσωπικῆς του 
σωτηρίας. Δὲν ξέρουμε τί εἶχε μέσα του συντελεστεῖ μέχρι ἐκείνη τὴ στιγμή. 
Γιὰ ἕνα πράγμα εἴμαστε βέβαιοι. Ἡ μεταστροφή του δὲν εἶναι τόσο ξαφνικὴ 
ὅσο φαίνεται. Ἦταν ἕτοιμος ἀπὸ καιρὸ γιὰ τὴ μεγάλη αὐτὴ ὥρα. Ἡ συνάντη-
ση μὲ τὸν Σωτήρα Χριστὸ ἦταν ἡ στιγμὴ ποὺ μὲ ἀγωνία ἀνέμενε γιὰ χρόνια, 
ἴσως. Καὶ ὁ καρδιογνώστης Κύριος τοῦ ἀπηύθυνε τὴν πρόσκληση στὴν πλέον 
κατάλληλη στιγμή, τὴ στιγμὴ ποὺ ἦταν ἕτοιμος νὰ πεῖ τὸ μεγάλο ναί. Νὰ τ᾿ 
ἀφήσει ὅλα καὶ ν᾿ ἀκολουθήσει τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, γινόμενος πα-
ράδειγμα τελείας ὑπακοῆς, ὅπως προηγουμένως καὶ οἱ τέσσερεις πρῶτοι Ἀπό-
στολοι, οἱ τέως ψαράδες ποὺ ἔγιναν τελικὰ ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Ὁ ἱερὸς Χρυ-
σόστομος εἶναι σαφέστατος περὶ τούτου. Ὅπως ὁ Κύριος κάλεσε τὸν Πέτρο 
καὶ τὸν Ἰωάννη, ὅταν διεπίστωσε ὅτι θὰ δεχθοῦν τὴν πρόσκλησή Του, «οὕτω 
καὶ τὸν Ματθαῖον τότε ἐκάλεσεν ὅτε ἠπίστατο εἴξοντα»2, (ὅτι θὰ ὑπακούσει),  
ἔτσι καὶ τὸν Ματθαῖο τότε τὸν ἐκάλεσε, ὅταν ἦταν ἀπολύτως βέβαιος ὅτι θὰ 
τὸν ἀκολουθήσει. 

Μέχρι τὴν ὥρα τῆς κλήσεως ἀπὸ τὸν Κύριο ὁ Ματθαῖος ἦταν ὁ τελώνης 
κι ὁ ἁμαρτωλός. Ὁ ἴδιος δὲν εἶχε κανένα ἐνδοιασμό, νὰ τονίσει τὸ στοιχεῖο 
αὐτό, ἀφοῦ  ὁ Κύριος δὲν ντράπηκε νὰ τὸν καλέσει. Καὶ γιατὶ νὰ ντραπεῖ ὁ 
Κύριος, ὅταν δὲν ντράπηκε νὰ δεχθεῖ κοντά Του μιὰ πόρνη γυναίκα καὶ νὰ τῆς 
ἐπιτρέψει νὰ Τοῦ φιλήσει τὰ πόδια καὶ νὰ τὰ βρέξει μὲ τὰ δάκρυά της; Γιατὶ νὰ 
ντραπεῖ, ὅταν ἡ πραγματικὴ θέληση καὶ ἐπιθυμία Του εἶναι νὰ σωθοῦν ὅλοι οἱ 
ἄνθρωποι, ὅσο ἁμαρτωλοὶ κι ἂν εἶναι; Ἀποκαλύπτει, λοιπόν, ὁ Εὐαγγελιστὴς 
Ματθαῖος μὲ κάθε φυσικότητα καὶ κάθε ἁπλότητα τὴν ἰδιότητά του, γιὰ νὰ 
μᾶς θυμίσει τὴ μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι «τὸ Πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ» ( Ἰω. γ’ 8)· 
μιὰ ἀλήθεια ποὺ μικρόψυχοι ἐμεῖς, πολλὲς φορὲς, ζητοῦμε ν᾿ ἀρνηθοῦμε. Ἡ 
Χάρις τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ ἐκεῖ, ὅπου ἐμεῖς δὲν τὸ φανταζόμαστε. Ἐνεργεῖ στοὺς 
ἀνθρώπους ἐκείνους, ποὺ ἐμεῖς θέλουμε ν᾿ ἀπορρίπτουμε ἐν ὀνόματι τῆς ἠθι-
κῆς μας ἢ καὶ πολλὲς φορὲς ἐν ὀνόματι τῆς χριστιανικῆς μας πίστης. Ἀλήθεια, 
πόσες φορὲς διερωτηθήκαμε τί ἐννοεῖ ὁ Κύριος, ὅταν λέει: «οἱ τελῶναι καὶ αἱ 
πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. κα’ 31)· οἱ τελῶ-
νες καὶ οἱ πόρνες θὰ μποῦν πρὶν ἀπὸ σᾶς στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ;

Προτοῦ ἀναφερθοῦμε στὰ ὅσα ἀκολουθοῦν μετὰ τὴν κλήση τοῦ Εὐαγ-
γελιστοῦ Ματθαίου καὶ κυρίως τὴ νέα σύγκρουση τοῦ Κυρίου μὲ τοὺς Φαρι-

2  ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς τὸ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον Λ’ 1, ΕΠΕ 10,298.
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σαίους, ἐξ ἀφορμῆς τῆς μεταστροφῆς τοῦ τέως τελώνη, θὰ σταθοῦμε σὲ ἄλλα 
δύο ἀκόμη σημεῖα, ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴ μεταστροφὴ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ 
Ματθαίου.

 Τὸ πρῶτο σημεῖο ἀφορᾶ στὴν κλήση του ἐν ὥρᾳ ἐργασίας, καὶ τὸ δεύ-
τερο στὴ «μεγάλη θυσία», στὴν ὁποία ὑπεβλήθη, γιὰ ν᾿ ἀκολουθήσει τὸν 
Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Κύριος 
δὲν τὸν καλεῖ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσή του ἀπὸ τὴν ἁμαρτωλὴ ἐργασία του, 
ἀλλὰ τὸν καλεῖ «καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον», τὴν ὥρα δηλαδὴ ποὺ ἐργαζόταν. 
Ὅπως λέγει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, «οὐ λήξαντα, οὐδὲ ἀποστάντα τῆς πονηρᾶς 
ταύτης καπηλείας, ἀλλ᾿ ἐκ μέσων αὐτὸν ἀνέσπασε τῶν κακῶν»3. Τὸν ἀπέσπα-
σε μέσα ἀπὸ αὐτὰ τὰ κακὰ ὄχι ὅταν εἶχε τελειώσει οὔτε ὅταν εἶχε ἀπομακρυν-
θεῖ ἀπὸ αὐτὴν τὴν πονηρὴ ἐκμετάλλευση. Κατὰ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο κά-
λεσε καὶ τὸν διώκτη τῶν Χριστιανῶν Σαῦλο νὰ γίνει Ἀπόστολός Του, καθ᾿ ὃν 
χρόνον ἐκεῖνος δίωκε τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ὄχι ὅταν κατάλαβε τὸ λάθος του 
καὶ μετά. Ἦταν μάλιστα σὲ ἐντεταλμένη ἀποστολὴ ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, 
ὅταν ὁ Κύριος ἀπευθύνθηκε σ᾿ αὐτὸν καθ᾿ ὁδὸν πρὸς τὴ Δαμασκό. 

Ὅσον ἀφορᾶ τώρα στὸ δεύτερο σημεῖο: Ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι ἀνταποκρί-
θηκαν ἀμέσως στὴν πρόσκληση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἀνταποκρίθηκε καὶ 
ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος. Ἡ περίπτωση τοῦ Ματθαίου, ὅμως, εἶναι ὅλως ἰδι-
αίτερη καὶ μᾶς φανερώνει τὸ μέγεθος τῆς ἐσωτερικῆς πίστης καὶ ἀποφασι-
στικότητας ποὺ τὸν χαρακτήριζε. Οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι μποροῦσαν, ἂν τυχὸν 
ἀπογοητεύονταν ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, νὰ Τὸν ἐγκαταλείψουν καὶ νὰ ἐπι-
στρέψουν ξανὰ στὸ ἐπάγγελμα τοῦ ψαρᾶ. Τὰ πλοῖα τους ἦταν ἐκεῖ καὶ τοὺς πε-
ρίμεναν. Δὲν τὰ εἶχαν πουλήσει. Αὐτὴ τὴ δυνατότητα δὲν τὴν εἶχε ὁ Ματθαῖος. 
Ἡ παραίτησή του ἀπὸ τὴ θέση του σήμαινε καὶ ἀποκλεισμὸ τῆς ἐπανόδου του. 
Πέραν τούτου, δύσκολα ἕνας τέως τελώνης θά μποροῦσε νὰ βρεῖ νέο ἐπάγ-
γελμα. Ἐξάλλου, ὁ Ματθαῖος δὲν ἦταν συνηθισμένος στὴ σκληρὴ δουλειὰ καὶ 
στὶς παράτολμες ἀποφάσεις. Ἦταν, θὰ λέγαμε, ἕνας «βολεμένος» δημόσιος 
ὑπάλληλος μὲ ἔντονη τὴν αἰσθηση τῆς σιγουριᾶς καὶ τῆς ἀσφάλειας καὶ μὲ 
πρώτιστο ἐνδιαφέρον τὸν εὔκολο πλουτισμό. Ἡ «θυσία», λοιπόν, στὴν ὁποία 
ὑποβάλλεται χάριν τῆς νέας του ζωῆς, τῆς ζωῆς κοντὰ στὸν Ἰησοῦ Χριστό, εἶ-
ναι πολὺ μεγαλύτερη ἀπὸ τὴ θυσία τῶν ἄλλων μαθητῶν. Κατάφερε νὰ νικήσει 
τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του, ν᾿ ἀπαρνηθεῖ ὅλη του τὴν προηγούμενη ζωὴ καὶ νὰ 

3   Ἔνθ’ ἀνωτ., Λ’ 1, ΕΠΕ 10,300.
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καταστεῖ ὁ νέος ἀσκός, στὸν ὁποῖο τοποθετήθηκε ὁ νέος οἶνος, ἡ διδασκαλία, 
δηλαδή τοῦ Κυρίου.

Ἀμέσως μετὰ τὴν κλήση του στὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα καὶ τὴν ἄμεση ἀντα-
πόκρισή του σ’ αὐτὴν, ὁ τέως τελώνης κάλεσε τὸν Κύριο στὸ σπίτι του, γιὰ νὰ 
Τοῦ κάνει τὸ τραπέζι. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς  μᾶς ἀναφέρει, ὅτι «ἐποίησε 
δοχὴν μεγάλην» (Λουκ. ε’ 29), ἔκανε δηλαδὴ πλούσιο τραπέζι. Ὅπως ἦταν φυ-
σικό, στὸ σπίτι τοῦ τέως τελώνη συγκεντρώθηκαν πολλοὶ τελῶνες καὶ ἁμαρ-
τωλοί, ἄνθρωποι, δηλαδή, ποὺ στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης 
καὶ ἰδιαίτερα τῶν εὐσεβιστῶν Γραμματέων καὶ Φαρισαίων ἐθεωροῦντο ἁμαρ-
τωλοί, καὶ κάθησαν μαζὶ μὲ τὸν Κύριο καὶ τοὺς μαθητές Του στὸ ἴδιο τραπέζι. 
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐθεωρεῖτο ἐντελῶς ἀπαράδεκτο γιὰ τὶς «θρησκευτικὲς εὐαι-
σθησίες» τῶν ὑποκριτῶν Γραμματέων καὶ Φαρισαίων, κάτι ποὺ δὲν ἄφησαν νὰ 
περάσει ἀπαρατήρητο. 

Μόλις οἱ Φαρισαῖοι διαπίστωσαν τὸ συγκεκριμένο γεγονός, πλησίασαν 
τοὺς μαθητὲς τοῦ Κυρίου καὶ τοὺς ρώτησαν:  «διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ 
ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;» (Ματθ. θ’ 11). Ἀπὸ τὴν ἐρώτηση αὐτὴ 
γίνεται φανερὸ ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἔχουν παντελὴ ἄγνοια γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ 
Θεανθρώπου. Εἶναι πάμπολλες οἱ περιπτώσεις, στὶς ὁποῖες ὁ Κύριος συνανα-
στρέφεται μὲ ἀνθρώπους ποὺ ἐθεωροῦντο μεγάλοι ἁμαρτωλοί. Ὁ Θεάνθρω-
πος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἰατρός τόσο τῶν σωμάτων ὅσο καὶ τῶν ψυχῶν, καὶ 
ἕνας ἰατρὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἀποστρέφεται τὴν ἀσθένεια, γιατὶ τότε δὲν μπορεῖ 
νὰ βοηθήσει τὸν ἀσθενή. Ὅπως πλησιάζει τοὺς ἀσθενεῖς στὸ σῶμα, γιὰ νὰ 
τοὺς χαρίσει τὴ σωματική τους ὑγεία, ἔτσι πλησιάζει καὶ τοὺς ἀσθενεῖς στὴν 
ψυχή, τοὺς πνευματικὰ ἀσθενεῖς, τοὺς ἁμαρτωλούς, γιὰ νὰ τοὺς χαρίσει τὴν 
πνευματική τους ὑγεία. Καταδέχεται νὰ συμφάγει μὲ τοὺς τελῶνες καὶ τοὺς 
ἁμαρτωλούς, γιὰ νὰ τοὺς ὠφελήσει μὲ τὴν παρουσία Του καὶ τὴν ἀγάπη Του 
καὶ νὰ τοὺς δείξει τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας. Ὅπως χαρακτηριστικὰ λέγει ὁ  
ἱερὸς Χρυσόστομος: «Καὶ γὰρ πᾶν εἶδος θεραπείας ὁ Χριστὸς ἐκίνει, καὶ οὐχὶ 
διαλεγόμενος μόνον, οὐδὲ θεραπεύων, οὐδὲ ἐλέγχων τοὺς ἐχθρούς, ἀλλὰ καὶ 
ἀριστῶν διώρθου πολλοὺς τῶν κακῶς διακειμένων· διὰ τούτων διδάσκων 
ἡμᾶς ὅτι πᾶς καιρὸς καὶ πᾶν ἔργον δύναται παρέχειν ἡμῖν τὴν ὠφέλειαν»4.  
Μὲ ὅλα αὐτὰ μᾶς διδάσκει, ὅτι κάθε στιγμὴ καὶ κάθε ἐνέργειά μας μπορεῖ νὰ 
εἶναι ὠφέλιμη. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὁ ἅγιος ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρωπος τῆς 

4  Ἔνθ’ ἀνωτ., Λ’ 2, ΕΠΕ 10,306.
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ἀγάπης μπορεῖ νὰ ὠφελήσει τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ὁποιαδήποτε στιγμὴ καὶ 
μὲ ὁποιαδήποτε ἐνέργειά του. 

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ γεύματος αὐτοῦ στὸ σπίτι τοῦ Ματθαίου σημει-
ώνεται ἡ δεύτερη σύγκρουση τοῦ Κυρίου μὲ τοὺς Γραμματεῖς καὶ τοὺς Φα-
ρισαίους, μὲ τὴν ἰουδαϊκὴ θρησκευτικὴ ἱεραρχία δηλαδή. Προηγήθηκε στὴν 
ἀρχὴ τοῦ ἐνάτου κεφαλαίου, ὅταν ὁ Κύριος θεράπευσε τὸν παράλυτο στὴν 
Καπερναούμ, ἡ σύγκρουση σχετικὰ μὲ τὸ ἂν μπορεῖ νὰ συγχωρεῖ ἁμαρτίες 
ἢ ὄχι. Τώρα ὁ Κύριος γίνεται πιὸ σαφής. Ὅταν οἱ εὐσεβιστὲς Φαρισαῖοι πλη-
ροφοροῦνται τὸ γεγονὸς καὶ ἐρωτοῦν ὑποκριτικὰ τοὺς μαθητές Του: «Διατί 
μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ἡμῶν», ὁ Κύριος ἀπα-
ντᾶ: «οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες» (Ματθ. 
θ’ 12). Στὸν γιατρὸ πηγαίνει ὅποιος αἰσθάνεται ὅτι εἶναι ἄρρωστος καὶ ὄχι 
ὅποιος αἰσθάνεται ὅτι εἶναι ὑγιής. Κατ᾿ ἀνάλογο τρόπο καὶ στὸν Θεάνθρωπο 
Ἰησοῦ Χριστό, τὸν ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, πηγαίνει ὅποιος αἰ-
σθάνεται ὅτι εἶναι πνευματικὰ ἀσθενὴς καὶ ὄχι ὅποιος νομίζει ὅτι εἶναι πνευ-
ματικὰ ὑγιής. Καὶ παραπέμποντάς τους στὴ Γραφή, τῆς ὁποίας ὑποτίθεται ὅτι 
ἦσαν γνῶστες καὶ ἑρμηνευτές, ἀλλὰ τελικὰ ἀγνοοῦσαν τὸ βαθύτερο νόημά 
της, τονίζει: «πορευθέντες μάθετε τί ἐστιν ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν· οὐ γὰρ 
ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν» (Ματθ. θ’ 13)·   
Μ᾿ αὐτὰ τὰ λόγια ἀνατρέπει κυριολεκτικὰ τὴν εὐσεβιστικὴ ἠθική τους καὶ 
τοὺς ὑπενθυμίζει ὅτι πλήρωμα τοῦ νόμου εἶναι ἡ ἀγάπη, ἀφοῦ ὁ ἔλεος ἢ τὸ 
ἔλεος εἶναι ἡ ἀγάπη. Καὶ ἡ ἀγάπη βρίσκεται χωρὶς ἀμφιβολία πάνω ἀπὸ τοὺς 
ὅποιους τύπους καὶ τὶς ὅποιες διατάξεις.

 Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη περιεῖχε ἕνα σωρὸ διατάξεις σχετικὲς μὲ προσφορὲς 
καὶ θυσίες, τὶς ὁποῖες ὄφειλαν νὰ τηροῦν οἱ Ἰουδαῖοι. Ὅμως, ἐκεῖνο ποὺ ὁ 
Θεὸς ζητοῦσε πρῶτα καὶ πάνω ἀπ᾿ ὅλα ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους ἦταν ἡ ἀγάπη. 
Τὴν ἀγάπη ζητᾶ πρῶτα καὶ πάνω ἀπ᾿ ὅλα καὶ ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς, 
ἀφοῦ ὅλες οἱ ἐντολές, κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, τὸ μὴ μοιχεύσεις, μὴ φονεύ-
σεις, μὴν κλέψεις, μὴν ἐπιθυμήσεις «καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ 
ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὸν» (Ρωμ. ιγ’ 
9).  Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ πλήρωμα τοῦ νόμου (Ρωμ. ιγ᾿ 10), εἶναι δηλαδὴ ἡ τελεία 
ἐκπλήρωση ὅλων τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ γεγονός, ὅτι οἱ Φαρισαῖοι δὲν τολμοῦν νὰ ρω-
τήσουν ἀπευθείας τὸν Κύριο γιατὶ συντρώγει μὲ τοὺς τελῶνες καὶ τοὺς ἁμαρ-
τωλούς, ἀλλὰ ρωτοῦν τοὺς Μαθητές Του. Προτιμοῦν νὰ ρίξουν τὸ δηλητήριό 
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τους μὲ πλάγιο τρόπο, φανερώνοντας τὴν πανουργία τους, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔλ-
λειψη θάρρους ποὺ τοὺς χαρακτηρίζει. Κατ᾿ ἀνάλογο τρόπο, ὅταν ἀπευθύνο-
νται στὸν Κύριο, Τὸν ἐρωτοῦν ὄχι γιὰ δικές Του πράξεις, ἀλλὰ γιὰ πράξεις τῶν 
Μαθητῶν Του. Ἄλλοτε Τὸν ἐρωτοῦν γιατί οἱ Μαθητές Του τρίβουν τὰ στάχυα 
καὶ τρῶνε τοὺς σπόρους (Ματθ. ιβ’ 2), ἄλλοτε γιατί δὲν πλένουν τὰ χέρια τους 
πρὶν φᾶνε (Ματθ. ιε’ 2) καὶ ἄλλοτε γιατί δὲν νηστεύουν, ὅπως νηστεύουν οἱ 
μαθητὲς τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (Ματθ. θ’ 14).  

Ὅσον ἀφορᾶ στὸ θέμα τῆς ἀποφυγῆς συναναστροφῆς μὲ ἀσεβεῖς καὶ 
ἁμαρτωλούς, ὄντως στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὑπάρχουν σχετικὲς ἀναφορές. 
Ἀνάλογες ἀναφορὲς βρίσκουμε καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ στὰ ἔργα τῶν Πα-
τέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Γράφει  ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρὸς τοὺς Κορινθίους 
στὴν Α’ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή του:  «μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς 
ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοι-
ούτῳ μηδὲ συνεσθίειν» (Α’ Κορ. ε’ 11). Νὰ μὴ συναναστρέφεστε κάποιον πού, 
ἐνῶ ὀνομάζεται Χριστιανός, εἶναι ἀνήθικος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ 
ὑβριστὴς ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαγας. Μὲ τέτοιου εἴδους ἄνθρωπο πρέπει νὰ ἀπο-
φεύγετε ἀκόμα καὶ τὸ κοινὸ φαγητό. Ὡστόσο, ἡ ἀποφυγὴ αὐτὴ ἀφορᾶ στοὺς 
ἀνθρώπους ποὺ εἶναι ἀδύνατοι στὴν πίστη καὶ ἐπιρρεπεῖς πρὸς τὴν ἁμαρτία. 
Ὄχι σ᾿ ἐκείνους ποὺ πλησιάζουν τοὺς ἀσεβεῖς καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς μὲ σκοπὸ 
νὰ τοὺς βοηθήσουν. 

Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τοὺς ἀνθρώπους ν᾿ ἀποφεύγουν μὲ κάθε τρόπο τὴν 
ἁμαρτία, ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἀνοίγει διάπλατα τὶς πύλες τῆς ἀγάπης της καὶ 
κάνει  τὰ πάντα γιὰ νὰ ἐπιτύχει τὴ σωτηρία τους. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς συμβου-
λεύει νὰ μισοῦμε τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ ν’ ἀγαποῦμε τὸν ἁμαρτωλό.

Εἶναι πολλὲς οἱ περιπτώσεις ἁγίων Πατέρων, πού,  ἐνεργώντας μὲ ἔνθερ-
μη ἀγαπητικὴ διάθεση, πέτυχαν νὰ βοηθήσουν ἁμαρτωλούς συνανθρώπους  
τους νὰ ἐξέλθουν ἀπὸ τὸν βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ σωθοῦν. Οἱ Ἅγιοι ποὺ 
ἀπετόλμησαν  τέτοιες πράξεις, ἀπέδειξαν τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης τους πρὸς 
τὸν ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο καὶ τὸν βαθμὸ τῆς φιλάνθρωπης ἀγωνίας τους γιὰ τὴ 
σωτηρία  τῆς κάθε ψυχῆς.  Καὶ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τοὺς βοήθησε ἀποτελεσμα-
τικά. Ἄλλωστε αὐτὴ ἦταν καὶ ἡ παρωθούσα  δύναμη.  Γιατὶ αὐτὸ ἦταν καὶ εἶναι 
καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  Ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς λέγει σαφῶς: «ὅς (ὁ Θεὸς) πάντας 
ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. β 4).
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ / 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο άγιος Γεώργιος ο μεγαλομάρτυς και τροπαιοφόρος αποτελεί χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αγίου, ο οποίος πέρα από την ιστορική του 
υπόσταση, την αγιολογική του ταυτότητα και την πνευματική και 

εκκλησιαστική του σημασία και τιμή, είναι ταυτοχρόνως και αντικείμενο λα-
τρευτικής τιμής τόσο από τον ελληνικό λαό, όσο και από τους υπολοίπους 
ορθοδόξους λαούς ανά τον κόσμο.  

Η μελέτη της αγιολατρίας, μας δείχνει ότι ο λαϊκός άνθρωπος έχει δομή-
σει ένα υπερφυσικό δίκτυο προστασίας για την καθημερινή του ζωή, το οποίο 
επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου του χρόνου. Οι εορτές των αγίων, 
με την ετήσια περιοδικότητά τους, ορίζουν τον εορταστικό και τον καθημερι-
νό χρόνο της παραδοσιακής κοινότητας και αποτελούν ορόσημα για την πα-
ραδοσιακή καθημερινότητα των κατοίκων1. Αποτελούν δε και έναν σημαντικό 
ενοποιητικό παράγοντα της κοινωνικής ζωής, καθώς λειτουργούν με τρόπο 
που δομεί και ανα-δομεί κοινωνικές σχέσεις και διαμορφώνει συμπεριφορές οι 
οποίες συνέχουν κάθε αγροτοκτηνοτροφική κοινωνία2. 

1 Μ. Γ. Βαρβούνης, «Κοινά στοιχεία στον παραδοσιακό πολιτισμό των βαλκανικών λαών», 
Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 24 (2003), σ. 241-256.
2 Μ. Γ. Βαρβούνης, «Αγροτικά έθιμα λαϊκής λατρείας στον παραδοσιακό πολιτισμό της Καρ-
πάθου», στο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ.), Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής 
Λαογραφίας «Κάρπαθος και Λαογραφία». Αθήνα 2003, σ. 87-97. J. Goody, «Against ‘ritual’: 
loosely structured thoughts on a loosely defined topic», στον τόμο S. F. Moore – B. G. Myer-
hoff (έκδ.), Secular ritual, Assen-Amsterdam 1977, σ. 24-25. R. A. Rappaport, «The obvious 
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Με βάση, λοιπόν, τα γενικά και θεωρητικά στοιχεία που παραπάνω ανα-
φέραμε, ας δούμε τώρα τα βασικά έθιμα και τις κύριες λαϊκές θρησκευτικές τε-
λετουργίες που σχετίζονται με τον άγιό μας, σε πανελλήνιο επίπεδο. Και τούτο 
επειδή η εξέτασή μας εδώ λόγω χρόνου, αφενός μεν αναγκαστικά περιορίζεται 
σε ελληνικά λαϊκά έθιμα που σχετίζονται με τον άγιο Γεώργιο, αφετέρου δε η 
εξέταση είναι δειγματοληπτική, καθώς δεν μπορεί να γίνει εξαντλητική και 
απολύτως λεπτομερής.

Ο άγιος Γεώργιος είναι ιδιαιτέρως αγαπητός όχι μόνο στους Έλληνες, 
αλλά και στους υπόλοιπους ορθόδοξους χριστιανικούς λαούς της χερσονήσου 
του Αίμου. Προστάτης των ποιμένων και των κτηνοτρόφων, αλλά και άγιος 
στρατιωτικός, προστάτης του στρατού ξηράς, τροπαιοφόρος και υπέρμαχος 
του Γένους3, εορτάζεται από τον ελληνικό λαό με πλήθος εθίμων, τα οποία 
εξακτινώνονται σε όλες σχεδόν τις ελληνικές περιοχές και εκδηλώνονται με 
βάση τα πανηγύρια των πανταχού παρόντων ναών του.

Η μνήμη του εορτάζεται στις 23 Απριλίου, και αν η ημερομηνία αυτή 
συμπέσει με το διάστημα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ή της Μεγάλης 
Εβδομάδας μετατίθεται για τη Δευτέρα της Διακαινησίμου. Όπως επισημαίνει ο 
Δημήτριος Σ. Λουκάτος «Το όνομα «Γεώργιος», ελληνικότατο, είναι πνευματική 
μεταφορά από την αγροτική μας ζωή, και βγαίνει από το ουσιαστικό «γεώργιον», 
που σημαίνει κτήμα ή χωράφι καλλιεργούμενο (ή καλλιεργήσιμο). Γίνεται όμως 
και επίθετο: «γεώργιος», για τον άνθρωπο που επιδέχεται την πνευματική 
καλλιέργεια, ή που τον επέλεξε γι' αυτό η Μοίρα ή ο Θεός. («Χριστού γεώργιον» 
ονομάζεται στην Υμνογραφία του, ο άγιος Γεώργιος)»4. 

Πρόκειται για ιδιαιτέρως δημοφιλή άγιο στη λαϊκή λατρεία όχι μόνο 
των Ελλήνων, αλλά των Ορθοδόξων γενικότερα. Συνδέεται από το λαό 
με τη γνωστή διήγηση της δρακοντοκτονίας, που έχει σχηματοποιηθεί σε 
παραδόσεις αλλά και σε ένα σχετικό δημοτικό τραγούδι, κατά την οποία ο 
άγιος σκότωσε τον δράκοντα που είχε καταλάβει την πηγή ύδρευσης μιας 
πόλης και απελευθέρωσε την βασιλοπούλα  που του είχε προσφερθεί εν είδει 
ανθρωποθυσίας.  

aspects of ritual», στον τόμο Ecology, Meaning, and Religion, Berkeley 1979, σ. 45.
3 K. Krumbacher, Der heilige Georg in der griechischen Überlieferung, München 1911. Γ. Α. Μέ-
γας, Ελληνικαί εορταί και έθιμα λαϊκής λατρείας, Αθήνα 1957, σ. 179-184. Μ. Γ. Βαρβούνης, 
Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Σάμου, Αθήνα 1992.
4 Δ. Σ. Λουκάτος, Πασχαλινά και της άνοιξης, Αθήνα 1980, σ. 134-138.
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Θεατρική αναπαράσταση του μύθου αυτού γίνεται στην Αράχωβα, κατά 
το «πανηγυράκι» του αγίου, όπου τραγουδούν το άσμα της δρακοντοκτονίας 
χορεύοντας και έχοντας κόψει το νερό, το οποίο και αφήνουν ελεύθερο στο 
σημείο που ο άγιος αναφέρεται ότι το απελευθέρωσε5. 

Σε όλους τους, ανά την Ελλάδα, εορτάζοντες ναούς του αγίου τελούνται 
πανηγυρικές Θείες Λειτουργίες και κατόπιν περιφέρεται η εικόνα του, στο 
πλαίσιο των πασχαλινών εθιμικών λιτανειών της Διακαινησίμου, συνήθως 
σε όλη την έκταση του ζωτικού οικονομικού χώρου κάθε οικισμού. Πολλά 
από τα κατά τόπους έθιμα που σχετίζονται με τον άγιο έχουν τον χαρακτήρα 
διαβατήριων τελετουργιών από την άνοιξη προς το καλοκαίρι: οι θρακιώτικοι 
πράσινοι - φυτικοί στολισμοί των σπιτιών και η προσοχή στα ζώα στη Μακεδονία 
και στη Θράκη, για παράδειγμα, εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία6. 

Γράφει σχετικά ο Γεώργιος Α. Μέγας: «Η γιορτή του αγίου Γεωργίου, 
καθώς συμπίπτει με την εποχή που η φύση στην Ελλάδα λουλουδίζει, θεωρείται 
και αρχή καλοκαιριού. Παρουσιάζει λοιπόν πολλές ομοιότητες με τις άλλες 
ανοιξιάτικες γιορτές και κυρίως με τη γιορτή της Πρωτομαγιάς, την κατεξοχήν 
λαϊκή γιορτή της άνοιξης. Γι' αυτό και πολλά έθιμα της ημέρας αυτής είναι από 
τα έθιμα που τελούνται από το πέρασμα μιας εποχής του έτους σε άλλη. Π.χ. στο 
Ναίμονα (Αίμο) της Θράκης, «τ' Αϊ-Γιωργιού (και την Πρωτομαγιά) παγαίναν' 
νε τα κορίτσια νυχτίτσα στο νερό, κόβ' νε πρασινάδα και βαν'νε στα μπακίρια 
και στις πόρτες του σπιτιού' καν' νε και σταυρό' πέ το πρασινάδ' την όξω πόρτα 
(πρασινίζ' νε την πόρτα). Στ' αχίρ', γελάδια, βόδια άμα νέχ' κανείς, παίρν' πε το 
δάχλο κοπριγιά και καν' σταυρό στ' χιριού την πόρτα κείν' τη μέρα.». 

Και συνεχίζει ο καθηγητής Γεώργιος Μέγας, ο συστηματικότερος μελετη-
τής της ελληνικής λαϊκής λατρείας7, στις παλαιότερες παραδοσιακές εκδοχές 

5 J. B. Aufhauser, Das Drachewunder des heiligen Georg in der griechischen und lateinischen 
Überlieferung, Leipzig 1911. Ν. Γ. Πολίτης, «Άγιος Γεώργιος», Λαογραφικά Σύμμεικτα 1, Αθή-
ναι 1920, σ. 80-85.
6 Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες στην Ανατολική και τη Βόρεια Θράκη, 
Αθήνα 2010, σ. 223-227. Γ. Ν. Αικατερινίδης, Νεοελληνικές αιματηρές θυσίες. Λειτουργία – 
μορφολογία - τυπολογία, Αθήνα 1979. Ευφρ. Καρποδίνη-Δημητριάδη, Η θρησκευτική συμπε-
ριφορά των κατοίκων της Κέας. Συμβολή στη μελέτη του κυκλαδικού χώρου, Αθήνα 1988.
7 Μ. Γ. Βαρβούνης, Ο Γεώργιος Α. Μέγας (1893-1976) και η επιστημονική οργάνωση των ελλη-
νικών λαογραφικών σπουδών, Θεσσαλονίκη 2016. Ο ίδιος, «Georgios A. Megas (1893 – 1976) 
and his contribution to the academic organization and development of Greek Folklore: a re-
view of evaluations of his work», Neograeca Bohemica 15 (2015), σ. 92-103.
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και φανερώσεις της: «Ζητούν δηλαδή να προφυλάξουν το σπίτι και τα ζώα τους 
από το κακό, από τα μάγια και τη βασκανία, την οποία στην αρχή κάθε χρονικής 
περιόδου προσπαθούν με διάφορα αντιμαγικά μέσα ν' αποτρέψουν. Σε μερικούς 
τόπους, όπως στο Κωσταράζι της Καστοριάς, γυναίκες και κορίτσια αφού 
πάρουν νερό απ’ τη βρύση πάνε στα χωράφια και τυλίγονται στις πρασινάδες 
και βάζουν για καλό στις πόρτες, στα παράθυρα, όπως την Πρωτομαγιά»8. 

Στη Μεσημβρία της Θράκης οι γυναίκες έτρωγαν κόκκινα πασχαλινά 
αβγά ευχόμενοι για την «καλοχρονιά» και χόρευαν ειδικούς τελετουργικούς 
χορούς, που επισήμαιναν αυτόν τον διαβατήριο χαρακτήρα. Τον άγιο Γεώργιο 
τιμούν ιδιαιτέρως οι βοσκοί, που θυσιάζουν ζώα τους στην εορτή του και τα 
προσφέρουν για να μαγειρευτούν και να αποτελέσουν το κοινό γεύμα των 
πανηγυριζόντων, ή για να πωληθούν από το ναό, με στόχο την ενίσχυση του 
ταμείου του. Στην ιδιαίτερη αυτή «ποιμενική λατρεία», η οποία κορυφώνεται 
στους Σαρακατσάνους, μάλλον συντέλεσε η σύμπτωση της γιορτής του με την 
εποχή, κατά την οποία οι βοσκοί αφήνουν τα χειμαδιά και ανεβαίνουν στα 
βουνά, για να βοσκήσουν τα κοπάδια τους και να τυροκομήσουν9. 

Στο ίδιο πλαίσιο οι βοσκοί καλούν φίλους και συγγενείς στις στάνες τους, 
όπου παραθέτουν εορταστικό γεύμα, γάλα, τυρί και γιαούρτι, με την πίστη 
ότι έτσι ο άγιος θα προφυλάξει τα ζώα και τον βοσκό από πιθανές μαγικές 
επιβουλές και επιδράσεις του επερχόμενου μαγικού και επίβουλου, κατά 
τη λαϊκή αντίληψη, Μαΐου. Όπως επισημαίνει ο Βασ. Λαμνάτος, «για τους 
τσοπάνηδες, η γιορτή τ' Αη Γιώργη, του καλοσυνάτου αγίου, είναι μια δεύτερη 
Λαμπρή. Πανηγυρίζει όλο το βλάχικο απ' άκρη σ' άκρη. Σείεται όλος ο τόπος. 
Θα σφάξουν δε, και στη γιορτή του μεγαλομάρτυρα αρνιά σαν το Πάσχα, που 
τα λένε ‘αηγιωργίτσηδε’». Θα φάνε, θα πιουν, θα χορέψουν και θα γλεντήσουν 
και με το παραπάνω. Αυτή τη μέρα του αγίου που διαφεντεύει με τη δύναμή 
του κοπάδια και τσελιγκάτα, θα κανονίσουν κι όλες τις προθεσμίες και τις 
τσοπανοδουλειές τους, γιατί απ' αη-Γιωργιού σ' αη-Γιωργιού είναι χρόνος για 
τους τσελιγκάδες. Γι' αυτό, από μερικούς και γνωστικούς τσοπάνηδες θ' ακούσεις 
να λένε τη δεύτερη μέρα της Λαμπρής που γιορτάζεται τις πιότερες φορές ο αη-
Γιώργης, ‘αρχίμερα της βλαχουριάς’ ή ‘πρωτοχρονιά της βλαχουριάς’. Τέτοιες 
χρονιάρες μέρες οι γεροτσελιγκάδες κοιτάζουν και τις πλάτες απ'τα αρνιά που 

8 Γ. Α. Μέγας, Ελληνικαί εορταί και έθιμα λαϊκής λατρείας, Αθήνα 1957, σ. 180-181.
9 Λεόντ. Χατζηκώστας, «Άη Γιώργης ο δημοφιλής μεγαλομάρτυρας», Πρακτικά Α΄ Συμποσίου 
Κυπριακής Λαογραφίας, Λευκωσία 1985, σ. 207-212.
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σφάζουν. Έχουν, βλέπεις, και την ‘πλατομαντεία’ τους. Και για αυτούς τους 
τσομπάνηδες η πλάτη λέει πολλά. Μαντεύουν τι θα γεννήσει η συγκόρμισσα, 
δηλαδή η γυναίκα του τσοπάνη, μαντεύουν αν θα πουλήσουν πρόβατα, κι 
ακόμα, αν θα ψοφήσουν πράματα απ' ανέχεια ή ανάγκη»10. 

Με τη λαϊκή λατρεία του αγίου συνδέονται και κατά τόπους παραδοσιακά 
αθλητικά αγωνίσματα, κυρίως αγώνες δρόμου, ιπποδρομιών και πάλης, που 
τελούνται σε διάφορους ελληνικούς τόπους, όπως στην Αράχωβα, στην 
Αρκαδία, στη Μεσσηνία και στη Λήμνο. Είναι χαρακτηριστικές οι σχετικές 
διαπιστώσεις του Γεωργίου Α. Μέγα, σύμφωνα με τον οποίο «η εποχή και 
πιθανώς οι άθλοι που αποδίδονται στον άγιο Γεώργιο παρακινούν αυτούς που 
γιορτάζουν τη μνήμη του να κάνουν και αγώνες δρόμου, ιπποδρομιών, πάλης, 
κλπ. Είναι χαρακτηριστικά για το παραδοσιακό φίλαθλο πνεύμα των Ελλήνων 
όσα τελούνται στην Αράχωβα της Παρνασσίδας. Εκεί, το πανηγύρι κρατάει 
τρεις μέρες11. 

Μετά τη λειτουργία γίνεται το τρέξιμο των γερόντων. Οι γέροντες πάνε στο 
στάδιο και παραβγαίνουν κι όποιος πάει πρώτος παίρνει ένα αρνί. Το στάδιο 
είναι απότομος κοίλος κατήφορος, γεμάτος κροκάλες. Τρέχουν από κάτω προς 
επάνω ξυπόλυτοι' επάνω είναι το αρνί ή το κριάρι, βραβείο του νικητή, που 
δίνεται από τους κτηνοτρόφους για το καλό των κοπαδιών. Τη δεύτερη μέρα 
γίνεται το πήδημα και την τρίτη μέρα η πάλη και η σφαιροβολία' σηκώνουν και 
βάρος τότε. Μετά τους αγώνες γίνεται χορός και κατόπιν βγάζουν την εικόνα, 
αφού πέσει το κανόνι. Έρχονται ένα γύρω στο χωριό κι έπειτα μπαίνουν πάλι 
μέσα, αφού πέσει πάλι το κανόνι. Στην Αρκαδία, Μεσσηνία, Λήμνο, «παραπιλάν 
τ' άλογα». Μετά τη λειτουργία βάνουν σ' ένα μακρινό μέρος μια κουλούρα και 
παρατρέχουν με τ' άλογα οι νέοι, ποιος θα την πρωτοπάρει. Αυτός θα την κόψει 
κομμάτια και θα δώσει σε όλους, όσοι παρατρέξανε μαζί του. 

Στο Μπάστα Μεσσηνίας γίνεται τ' Αϊ-Γιωργιού μεγάλο πανηγύρι και 
παρατρέχουνε τ' άλογα. Οι επίτροποι της εκκλησίας ορίζουν βραβεία: σέλες, 
χάμουρα, ντουφέκια. Στο Αίνο ο νικητής «διευθύνεται εις την εκκλησίαν και 
ασπάζεται την εικόνα του αγ. Γεωργίου, εξερχόμενος δε αίρει επ' ώμου εν 
αρνίον». Στα ελληνικά χωριά της Μεσημβρίας νικητής στην πάλη ήταν αυτός 

10 Β. Λαμνάτος, Οι μήνες στην αγροτική και ποιμενική ζωή του λαού μας, Αθήνα 1975, σ. 23-24.
11 Μ. Γ. Βαρβούνης, Νεοελληνικοί εθιμικοί εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί, Θεσσαλονίκη 2002, 
σ. 267-268.
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που θα νικούσε στη σειρά τρεις αντιπάλους, καθώς η τέλεση αγώνων δρόμου, 
πάλης ή ιπποδρομιών, στις γιορτές και τα πανηγύρια είναι παλιά ελληνική 
παράδοση. Επίσης κατά την εορτή του αγίου Γεωργίου υπήρχε η παράδοση της 
κατασκευής και χρήσης παραδοσιακής «κούνιας», αλλά και του τελετουργικού 
«ζυγίσματος» των συμμετεχόντων, με την πίστη ότι έτσι εξασφάλιζαν καλή 
υγεία και «καλοχρονιά».

Στη Μεσημβρία της Θράκης, για παράδειγμα, «τ' αϊ Γιωργιού ζυγιάζονται, 
καν' νε και κούνιες στα δέντρα και κουνιούνται' το' χνε σε καλό», ενώ στη 
Ζαγορά συνηθίζουν όλοι να κουνιούνται, τουλάχιστον τρεις φορές ο καθένας, 
λέγοντας ταυτόχρονα: ‘Εγώ στο χωριό και τα φίδια στο βουνό’». Πρόκειται 
για μια τελετουργία γνωστή από την αρχαιότητα και διαδομένη τόσο και σε 
άλλους βαλκανικούς λαούς, όσο και σε λαούς άλλων περιοχών του κόσμου, 
που έχει πάντοτε διαβατήριο και γονιμικό χαρακτήρα12. 

Τέλος, η ανοιξιάτικη εορτή του αγίου Γεωργίου αποτελούσε όριο για τη 
σύναψη διαφόρων συμβάσεων αγροτικού και κτηνοτροφικού χαρακτήρα, με 
βάση τις οποίες οργάνωναν οι άνθρωποι την κοινωνική και επαγγελματική 
ζωή τους. Αυτή η χρήση της εορτής δηλώνει και τον οριακό και διαβατήριο 
χαρακτήρα, ασφαλώς συνυφασμένο με την εποχή του χρόνου στην οποία 
τοποθετείται, που ο λαός μας της αποδίδει, στα ποικίλα έθιμα της λαϊκής 
λατρείας και τελετουργικής εθιμοταξίας του13.

Υπάρχει όμως και δεύτερη, φθινοπωρινή εορτή του αγίου μας, η οποία και 
πάλι αποτελεί ορόσημο παραγωγικών δραστηριοτήτων για το λαό μας: στις 3 
Νοεμβρίου, οπότε η Εκκλησία εορτάζει τα εγκαίνια του ναού του αγίου Γε-
ωργίου του τροποφαιοφόρου στη Λύδδη της Παλαιστίνης και τη μετάθεση 
του λειψάνου του σε αυτόν, οι παραδοσιακοί αγρότες συνήθιζαν να ανοίγουν 
τα βαρέλια με τα καινούργια κρασιά, και να δοκιμάζουν από αυτά, κάποτε 
μεθώντας14. Γι’ αυτό άλλωστε και τη φθινοπωρινή αυτή γιορτή την έλεγαν 
«του άι Γιώργη του μεθυστή» ή «του άι Γιώρεγη του μπεκρή», μεταθέτοντας 
στον άγιο τις δικές τους συνήθειες και αδυναμίες, και χαρακτηρίζοντάς τον, 

12 Καλλ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Λαογραφικά Θράκης 1, Αθήνα 1979, σ. 75-76. Ελπ. 
Σταμούλη-Σαράντη, Από την Ανατολική Θράκη 1. Η Σηλύβρια με τα γύρω της χωριά, Αθήναι 
1956, σ. 190-192.
13 G. Spyridakis, «Saint Georges dans la vie populaire», L’ Hellenisme Contempοrain 6 (1952), 
σ. 126-145.
14 Δ. Σ. Λουκάτος, Τα φθινοπωρινά, Αθήνα 1982, σ. 155-157.
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από τον λαϊκό χαρακτήρα που οι ίδιοι συνήθιζαν να δίνουν στη γιορτή του, 
σύμφωνα με ένα σχήμα γνωστό στην ελληνική παραδοσιακή θρησκευτική συ-
μπεριφορά15.

Επίσης, η εορτή αποτελεί ορόσημο για την όψιμη σπορά του Νοεμβρί-
ου η οποία ολοκληρώνεται η κρίσιμη αγροτική εργασία της σποράς. Γι’ αυτό 
και η εορτή τιμάται με πανηγύρια και διασκεδάσεις σχεδόν σε ολόκληρο τον 
ελληνικό χώρο16. Ιδιαιτέρως πρέπει να μνημονευθεί το πανηγύρι του αγίου 
στα Σπώα της Καρπάθου, με την ιδιαίτερη καρπαθιακή εθιμοταξία του, με το 
οποίο έχει ασχοληθεί λεπτομερώς ο π. Κωνσταντίνος Χαλκιάς17. Στην πανήγυ-
ρη αυτή συνηθιζόταν η τέλεση εκκλησιαστικών πλειστηριασμών, ενός εθίμου 
που είναι γνωστό στην Κάρπαθο, αλλά και σε πολλές άλλες ελληνικές περιο-
χές, και του οποίου τη μελέτη εγκαινίασε ο Καρπάθιος Καθηγητής Λαογραφί-
ας Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, με ένα παράδειγμα από τις Μενετές, που αφορά την 
εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου18, για να τη συνεχίσει ο γράφων, σε ειδική 
για το θέμα μονογραφία του19.

Πρέπει επίσης εδώ να αναφερθεί και η χρήση της φθινοπωρινής εορτής 
του αγίου Γεωργίου ως οροσήμου της σποράς, ιδιαίτερα μάλιστα στα Δωδε-
κάνησα και στην Κύπρο. Στην Κύπρο μάλιστα οργάνωναν και ζωοπανήγυρη 
κοντά στη Λάρνακα. Παραλλήλως, θα πρέπει να τονιστεί η διαφαινόμενη οι-
κειότητα της απόδοσης ανθρώπινων χαρακτηριστικών και αντιδράσεων, όπως 
η κατανάλωση κρασιού, σε αγίους, στα πλαίσια της οικειότητας που χαρακτη-
ρίζει τις σχέσεις ανθρώπων και αγίων στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό.

15 Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Σάμου, 
Αθήνα 1992, σ. 194.
16 Α. Χατζηγάκης, Εκκλησιές της Κρήτης, Ρέθυμνο 1954, σ. 9. Α. Κριάρης, Πλήρης συλλογή 
κρητικών δημωδών ασμάτων, Αθήναι 1920 (β΄ έκδ.), σ. 373.
17 π. Κ. Ι. Χαλκιάς, «Το έθιμον των εκκλησιαστικών πλειστηριασμών εις το χωρίον Σπώα Καρ-
πάθου», Καρπαθιακαί Μελέται 2 (1981), σ. 225-235. Ο ίδιος, «Η εθιμοταξία της πανηγύρεως 
του αγίου Γεωργίου του μεγαλομάρτυρος και τροπαιοφόρου του ‘μεθυστή’ (3η Νοεμβρίου) 
εν τω χωρίω Σπόων Καρπάθου του νομού Δωδεκανήσων», Νισυριακά 5 (1976), σ. 308-318. 
Ο ίδιος, «Η πανήγυρις του αγίου Γεωργίου», Πανηγυρικόν Αναμνηστικόν Λεύκωμα (Union 
Spoiton Karpathou of America), New Jersey 1975, σ. 52-60.
18 Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Καρπαθιακή Λαογραφία: όψεις του λαϊκού πολιτισμού, Αθήνα 2001, 
σ. 45 κ.εξ. Ο ίδιος, «Εθιμικοί εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί», στον τόμο Στρ. Φιλιππότης 
(επιμ.), Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους 3, Αθήνα 2001, σ. 253-267. 
19 Μ. Γ. Βαρβούνης, Νεοελληνικοί εθιμικοί εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί, Θεσσαλονίκη 2002



604 Μ.  Γ.  ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ:  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Από όσα παραπάνω αναφέρθηκαν, γίνεται νομίζω σαφές ότι ο άγιος Γεώρ-
γιος κατέχει εξέχουσα θέση στον ελληνικό εθιμικό ετήσιο εορτολογικό κύκλο. 
Αλλά και ως προστάτης του στρατού ξηράς τιμάται στα πλαίσια σχετικών 
επίσημων εορτασμών, που επίσης έχουν απήχηση στο λαό μας. Και είναι αυτή 
η μακραίωνη και ισχυρή λατρευτική παράδοση που συντελεί ώστε ναοί, μονές, 
ξωκλήσια και παρεκκλήσια του να υπάρχουν σε όλους τους ελληνικούς τόπους. 
Σε περιοχές μάλιστα που συνυπήρξαν ή συνεχίζουν να συνυπάρχουν και να 
συμβιώνουν ορθόδοξοι και μουσουλμάνοι, όπως για παράδειγμα στην Θράκη 
ή στη νήσο Πρίγκηπο των Πριγκηποννήσων, στο μοναστήρι του αγίου Γεωρ-
γίου του «κουδουνά», τον άγιο τιμούν και οι μουσουλμάνοι, κάνοντας τάματα 
και παρακολουθώντας τις λατρευτικές πράξεις των κατ’ έτος πανηγύρεών του.

Πρόκειται λοιπόν για ένα λαοφιλή και λαοπρόβλητο άγιο, που θυμίζει 
πάντα στον λαό την αλκή και τη ρώμη της ετοιμοπόλεμης νιότης, και που 
συγκινεί με την αυθόρμητη προσφορά της ζωής του για την πίστη του στον 
Χριστό. 

Γι’ αυτό και οι γιορτές και τα πανηγύρια του αποτελούν πάντα για τον λαό 
μας αφορμής πνευματικής ανάτασης, κοινωνικής ανασύνδεσης και ψυχαγωγι-
κής ανάπαυλας από την, ενίοτε, σκληρή και επίμοχθη καθημερινότητα.

Ο Άγιος Γεώργιος
ο Περβολιάτης,
16ος αι. Εκκλησία
Αγίου Κενδέα, Πάφος.
Τώρα εκτίθεται στο
Βυζαντινό Μουσείο
της Ιεράς Μητροπό-
λεως Πάφου.



«ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ» 1955: 
Η ΕΚΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 
ΚΑΙ Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

a  
ΘΕΟΦΑΝΗ  ΜΑΛΚΙΔΗ,

ΔΡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Το μακροχρόνιο σχέδιο εξαφάνισης του Ελληνισμού

H ενέργεια εκδίωξης των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης το Σεπτέμ-
βριο του 1955 αποτελεί μία μελανή ιστορία στην ανθρωπότητα.1  

Της δίωξης των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης το 1955 είχαν προη-
γηθεί και άλλες διώξεις: αυθαίρετες απελάσεις, απαγόρευση εξάσκησης επαγ-
γελμάτων, κατασχέσεις περιουσιών, επεμβάσεις στις εκλογές των ομογενει-
ακών ιδρυμάτων, παρεμβολή εμποδίων στη λειτουργία των εκπαιδευτηρίων, 
στρατολόγηση Ελλήνων, ηλικίας 25 – 45 ετών, και η αποστολή τους σε «τάγ-
ματα εργασίας»,  «φορολογία περιουσίας», με την οποία η Τουρκία όρισε φόρο 
που έφθανε να είναι διπλάσιος ή και τριπλάσιος της συνολικής αξίας της περι-
ουσίας, ενώ στην περίπτωση που οι Έλληνες δεν κατέβαλλαν τον φόρο εντός 
15 ημερών, οι αρχές είχαν δικαίωμα να κατάσχουν την περιουσία του. 2

1 Σύλλογος Ιμβρίων – Κωνσταντινουπολιτών – Τενεδίων και Ανατολικοθρακών Θράκης, Οι 
παραβιάσεις της Συνθήκης της Λωζάνης (β΄ έκδοση), Κομοτηνή 1993.
2 Οκτέ Φ. Varlik Vergisi. Ο ληστρικός νόμος του φόρου περιουσίας των Ελλήνων της 



606 ΘΕΟΦΑΝΗ  ΜΑΛΚΙΔΗ

Τη νύχτα της  5ης προς 6η Σεπτεμβρίου 1955, θα εκραγεί εκρηκτικός μη-
χανισμός  μέσα στον κήπο του τουρκικού προξενείου Θεσσαλονίκης και έξω 
από το φερόμενο ως σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ. Παρά την προπαγάνδα, ότι 
ο Κεμάλ γεννήθηκε το 1881 στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζουμε ότι ο ισχυρι-
σμός της γέννησής του είναι ένας μύθος. Ο Κεμάλ γεννήθηκε στη Χρυσαυγή 
(Σαρίγκερ) Λαγκαδά, και μάλιστα το 1981, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη 
γέννηση τού Κεμάλ, ο Τούρκος πρόξενος Θεσσαλονίκης μαζί με τον γραμμα-
τέα του, επισκέφθηκε τη Χρυσαυγή, συνοδευόμενοι και από Τουρκικό τηλεο-
πτικό συνεργείο.3 

Το  ζήτημα της καταγωγής του Κεμάλ αντέκρουσε  αργότερα  και ο Αλί 
Ριζά Νουρ,  αντιπρόσωπος της Τουρκίας στη Λωζάννη στο έργο τoυ «Η ζωή 
και η ανάμνησή μου»   όπου μιλάει για  την πραγματική του καταγωγή του Κε-
μάλ, έργο που κατασχέθηκε… Το 1934 η Ελληνική κυβέρνηση ανάρτησε έξω 
από το σπίτι, μία πινακίδα όπου αναφερόταν ότι «εδώ γεννήθηκε ο Μουσταφά 
Κεμάλ», και ο Μεταξάς το 1937 έδωσε εντολή στο δήμο Θεσσαλονίκης,  να 
αγοράσει το σπίτι από την οικογένεια Σεραφειμίδου. Όταν η οικογένεια αρ-
νήθηκε να το πουλήσει, τότε το κράτος προχώρησε στην απαλλοτρίωσή του.  
Μετά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κ. Μερκουρίου, ενημέρωσε την κυβέρνηση 
του Ινονού, ότι χαρίζει το σπίτι στο Τουρκικό κράτος. Η Τουρκία μετέφερε 
έπιπλα σ’ αυτό από τα ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ και Τοπ Καπί της Κωνστα-
ντινούπολης, ακόμα και ρούχα του Κεμάλ. 

Ανακρινόμενος ο κλητήρας, ευθύς μετά την έκρηξη στο προξενείο, έπεσε 
σε αντιφάσεις, σχετικά με τα αίτια της έκρηξης, και τελικώς ομολόγησε ότι 
αυτός έβαλε τη βόμβα, προσθέτοντας ότι του την έδωσε  ένας μουσουλμάνος 
εκ Θράκης, ο Οκτάυ Εγκίν, ο οποίος και ομολόγησε την πράξη του. Ο Εγκίν 
αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και ο τούρκος πρόξενος της Κομοτηνής  Αχ-
μέτ Ομάρ τον φυγάδευσε στην Τουρκία.4 

2. «Η νύχτα των κρυστάλλων» στην Κωνσταντινούπολη 

Μετά το συμβάν στη Θεσσαλονίκη, η εφημερίδα «Ιnstabul Ekspress» πα- 

Κωνσταντινούπολης. Αθήνα: εκδ. Ηρόδοτος, Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών 1998.  
3 Ελληνικός Βορράς, 10 Μαΐου 1981.
4 Εφημερίδα Ελευθερία 25/9/1956. 
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ραποίησε τα γεγονότα προέτρεψε σε επεισόδια εναντίον των Ελλήνων. Πρω- 
ταγωνιστικό ρόλο θα κρατήσουν οι εθνικιστικές οργανώσεις και σωμα-
τεία όπως «Η Κύπρος είναι Τουρκική», που είχε πρόεδρο τον Χικμέτ Μπιλ, 
ο οποίος δήλωσε αργότερα ότι το απόγευμα της 6/9/1955 συναντήθηκε με 
τον πρόεδρο Τζελάλ Μπαγιάρ και τον Πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, «δια 
την κατάστρωσιν του σχετικού σχεδίου ενεργείας βάσει του οποίου επραγματο-
ποιήθησαν οι ανθελληνικές ταραχές».5 Όπως προκύπτει από το τηλεγράφημα 
(83/28-2/1956) που απηύθυνε ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών6 διαφαίνεται 
ότι οι ταραχές είχαν προκληθεί για να προωθήσουν τις τουρκικές απόψεις στο 
Κυπριακό, ενώ ο  βρετανός πρωθυπουργός Α. Εden δήλωνε ότι «η ισχύς του 
τουρκικού αισθήματος άρχισε να διαδηλώνεται».7 Το σχέδιο είχε οργανωθεί 
πολύ καλά…8

3. Οι αριθμοί της καταστροφής

Με την εφαρμογή του σχεδίου διώξεων του Ελληνισμού τουλάχιστον 
τριάντα Έλληνες σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι κακοποιήθηκαν. Ο Επί-
σκοπος Παμφίλου Γεράσιμος και ο μοναχός Χρύσανθος Μαντάς ξυλοκοπήθη-
καν μέχρι θανάτου, ο Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Γεννάδιος παραφρόνησε 
από τους ξυλοδαρμούς και ύστερα από λίγο χρόνο πέθανε, ενώ διάκονος υπέ-
στη περιτομή.

Επίσης βιάσθηκαν πάνω από 2000 Ελληνίδες και μέσα σε εννέα ώρες 
καταστράφηκαν 1004 σπίτια, 4348 καταστήματα, 27 φαρμακεία, 26 σχολεία, 
5 σύλλογοι, οι εγκαταστάσεις 3 εφημερίδων, 12 ξενοδοχεία, 11 κλινικές, 21 
εργοστάσια, 110 ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια, 73 εκκλησίες, ενώ συλή-
θηκαν πάρα πολλοί τάφοι καθώς και οι τάφοι των πατριαρχών στην Μονή 

5 Εφημερίδα  Hurriyet 7/9/1980.
6 Στο τηλεγράφημα αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης  από το στρατιωτικό καθεστώς του 
1960, των Menderes -Zorlu, ο τότε ανώτατος υπάλληλος μέλος της τουρκικής αντιπροσωπείας 
στο ΝΑΤΟ Cοskum Kirca. 
7 Weiker W, The Turkish Revolution 1960-1961 Aspects of Military in Politics,  Washington 
1963 p . 34-35. 
8 Για την ευθύνη του τουρκικού κράτους βλ. Γκιουβέν Ν. Εθνικισμός, κοινωνικές μεταβολές 
και μειονότητες: τα επεισόδια εναντίον των μη μουσουλμάνων της Τουρκίας, 6/7 Σεπτεμβρίου 
1955.  Αθήνα: Εστία 2007.
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Βαλουκλή9. Τις καταστροφές απεικόνισε με κίνδυνο της ζωής του ο Κωνστα-
ντινουπολίτης Δ. Καλούμενος, ο οποίος διοχέτευσε το σχετικό υλικό εκτός 
Τουρκίας.10

Ο συγγραφέας Ασίζ Νεσίν (Αsiz Nesin)  έγραψε ότι «η νύχτα έμοιαζε με 
τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, η νύχτα της 6/7 Σεπτεμβρίου 1955 είχε αρ-
χίσει με το πρόσταγμα του Δημοκρατικού κόμματος, στόχος της λεηλασίας της 
νύχτας ήταν οι Ρωμιοί της Πόλεως».11  

Επίθεση δέχθηκε και το ελληνικό προξενείο στη Σμύρνη, το ελληνικό 
περίπτερο στην έκθεση της πόλης, όπου σχίσθηκε  η ελληνική σημαία, ενώ  
οι Έλληνες αξιωματικοί που υπηρετούσαν στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ σώθη-
καν την τελευταία στιγμή. Στις 8 Σεπτεμβρίου 1955 η ελληνοτουρκική  κρίση 
συζητήθηκε από τους μόνιμους αντιπροσώπους του ΝΑΤΟ, όπου ο λόρδος 
Ismay χαρακτήρισε τα γεγονότα «ως το μεγαλύτερο πλήγμα που είχαν μέχρι 
τότε δεχτεί,  το γόητρο και τα ιδεώδη του ΝΑΤΟ».12 

Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούσαν για ζημιές της τάξης του ενός ή 
δύο δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών, τον Φεβρουάριο του 1956 η τουρκική 
κυβέρνηση μείωσε κατά πολύ το ποσό, υπολογίζοντας τις ζημιές σε 69.578.744 
λίρες Τουρκίας, δηλ. περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών υπολόγισε ότι μόνο οι ζημιές που 
υπέστησαν οι εκκλησίες ξεπερνούσαν τα 150 εκατομμύρια δολάρια της επο-
χής. Βρετανοί διπλωμάτες υπολόγισαν τις ζημιές σε περίπου 200 εκατομμύ-
ρια δολάρια, ενώ σύμφωνα με εκτίμηση της ελληνικής κυβερνήσεως οι ζημιές 
ανήρχοντο σε 500 εκατομμύρια δολάρια.13 

9 Βλ. σχετικά Σεπτεμβριανά 1955 Η «νύχτα των κρυστάλλων» του Ελληνισμού της Πόλης. 
Αθήνα: Τσουκάτου 1999. Χρηστίδης Χ. Τα Σεπτεμβριανά. Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών 2000. 
10 Ο Δ. Καλούμενος  τιμήθηκε το 1979 από την Ακαδημία Αθηνών για τις φωτογραφίες των 
Σεπτεμβριανών. Βλ. Σεπτεμβριανά. Ο διωγμός των Ελλήνων της Πόλης. Αθήνα: Καθημερινή 
2010, σ. 21. 
11 Εφημερίδα  Sabah 5 /10/1986 . Επίσης Ντεμίρ Χ. Ακάρ. Ρ. Οι τελευταίοι εξόριστοι της Κων-
σταντινούπολης. Αθήνα: Τσουκάτου 2004. 
12 Μαλκίδης Θ. «Ελλαδοτουρκικές σχέσεις, ΝΑΤΟ και Θράκη». Επιθεώρηση Πολιτικού 
Διαλόγου και Κριτικής Τετράδια (1998), τεύχος   σελ.  51-61.
13 Σαρίογλου Ε. «Ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης από την επανάσταση των  Νεότουρ-
κων έως το 1955». Στο Πόλη 1955. Η τελευταία άλωση 1955, Ιστορικά,  Αθήνα 2010, σ. 9-28. 
Επίσης βλ. Σαρίογλου  Ε- Σαρίογλου Κ. (επιμ) Πενήντα χρόνια από τα Σεπτεμβριανά. Αθήνα: 
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Ο Francois Crouzet υπολογίζει τις ζημιές σε 300 εκατομμύρια δολάρια 
της εποχής, δηλαδή πολύ περισσότερα του ενός δισεκατομμυρίου σημερινών 
δολαρίων (τιμές 2020).14 Από το ποσό που υπολόγισε και ενέκρινε η τουρκική 
κυβέρνηση κατέβαλε τελικώς ποσό μικρότερο των 10 εκατομμυρίων τουρκι-
κών λιρών. Πάρα πολλοί δικαιούχοι δεν εισέπραξαν καμία απολύτως αποζημί-
ωση, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις επιχειρηματιών που, ενώ έχασαν τα πάντα 
– και άρα εκείνη τη χρονιά εκείνη υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή –  
υποχρεώθηκαν να πληρώσουν  φόρο κερδών! 15

Μετά τις δολοφονίες των Ελλήνων και τις καταστροφές των ελληνικών 
περιουσιών, η κυβέρνηση Μεντερές κήρυξε τον στρατιωτικό νόμο στην Άγκυ-
ρα, Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη, συνέλαβε πάνω από 2000 άτομα και προ-
έβαλε ως υπεύθυνους των ταραχών τους κομμουνιστές. Σύμφωνα με δημο-
σίευμα του 2008, τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στις 6-7 Σεπτεμβρίου 
1995 εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης είχαν οργανωθεί από 
το Γραφείο Ειδικού Πολέμου.16 Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο 
ΝΑΤΟ Γ. Εξηντάρης μιλώντας για τα γεγονότα, προχώρησε τη σκέψη του  και 
καυτηριάζοντας την τουρκική εκδοχή  είπε  πως: «αν πράγματι υπάρχουν εις 
τη Τουρκίαν κομμουνισταί εις τοιαύτην κλίμακα, τότε πρέπει να εξετασθεί σο-
βαρώς το ζήτημα τούτο από το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ, διότι κινδυνεύει η Δυτική 
άμυνα εις το σημείο αυτό».17

Δέκα ημέρες, αργότερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ντάλλες 
αναλάμβανε πρωτοβουλία τονίζοντας ότι «παρηκολούθησα μετ’ανησυχίας την 
επικίνδυνον επιδείνωσιν των ελληνοτουρκικών σχέσεων εξ’ αιτίας του ζητήμα-
τος της Κύπρου. Ανεξαρτήτως των αιτίων αυτής της διαφωνίας, τα οποία είναι 
περίπλοκα και πολλά, πιστεύω ότι η ενότης της Βορειοανατολικής Κοινότητας 
ήτις αποτελεί την βάσιν της κοινής ημών ασφαλείας, δέον όπως αποκαταστα-
θή άνευ χρονοτριβής. Από της εποχής, προ 10 περίπου ετών, κατά την οποί-
αν ο κομμουνιστικός επεκτατισμός ηπείλησε δια πρώτην φοράν σοβαρώς τον 

ΕΛΙΑ 2005. Ακόμη βλ. Την έκθεση Β. Γενικού Προξενείου Κωνσταντινουπόλεως επί των αν-
θελληνικών γεγονότων της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, στο  Σαρίογλου Ε- Σαρίογλου Κ. (επιμ) 
Πενήντα χρόνια από τα Σεπτεμβριανά. Αθήνα: ΕΛΙΑ 2005. 
14 Francois Crouzet Le Conflit de Chypre. Paris 2008. 
15 Βρυώνης Σ. Ο μηχανισμός της καταστροφής, Αθήνα: Εστία  2007
16 Εφημερίδα Radical 12/8/ 2008. 
17 Εφημερίδα Έθνος 9/9/1955.
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ελεύθερον κόσμον, η στενή και φιλική συνεργασία της Ελλάδος και της Τουρ-
κίας απεδείχθη ισχυρόν εμπόδιον εις τας φιλοδοξίας του κομμουνισμού εις την 
Ανατολικήν Μεσόγειον. Δεν δύναμαι να πιστεύσω ότι ενώπιον τόσων κοινών 
επιτεύξεων οιονδήποτε πρόβλημα θα διαταράξη επί μακρόν την πορείαν της Ελ-
ληνοτουρκικής φιλίας. Ουδέ δύναμαι να πιστεύσω ότι τα ατυχή γεγονότα των 
δύο τελευταίων εβδομάδων θα ανατρέψουν την τακτικήν μιας συνεργασίας… 
Ως εκ τούτου παροτρύνω Υμάς όπως καταβάλητε πάσαν προσπάθειαν προς τον 
σκοπόν, όπως η αποτελεσματικότης της συνεργασίας σας μη κλονισθή εξ αιτίας 
των διαφωνιών της παρούσης στιγμής. Έχων την πεποίθησιν ότι το πνεύμα της 
στενής συνεργασίας, το οποίον τόσο συχνά επέδειξαν εις το παρελθόν η Ελλάς 
και η Τουρκία ως μέλη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, του Βορειοατλα-
ντικού Συμφώνου και της Βαλκανικής Συμμαχίας, θα καταστήση Υμάς ικανούς 
όπως αρθήτε υπεράνω των αμέσων διαφωνιών προς το συμφέρον της ενότητας 
του ελευθέρου κόσμου».18

Στο μήνυμα Dulles, ο Τούρκος πρωθυπουργός Menderes τόνισε στην 
απάντησή του τη «βαθείαν ικανοποίησίν του» και  εξέφρασε τας «θερμάς ευχα-
ριστίας» και διαβεβαίωνε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών  ότι, «τα τελευ-
ταία γεγονότα δεν θα διαρρήξουν την ελληνοτουρκικήν φιλίαν και συμμαχίαν… 
κατά το τελευταίον έτος λόγω του ζητήματος της  Κύπρου και είχε φθάσει εις το 
ανώτατον σημείον εξάψεως, πράγματος του οποίου επωφελήθησαν τα απαίσια 
κομμουνιστικά στοιχεία, δημιουργήσαντα τα γεγονότα της 6ης Σεπτεμβρίου τα 
οποία ενθυμούμεθα πάντοτε μετά μεγάλης λύπης και συγκινήσεως».19

Από την άλλη πλευρά  η Ελληνική κυβέρνηση συμφωνούσε  ότι «θα έπρε-
πε να αποκατασταθή η ενότητα της Βορειοατλαντικής Κοινότητας… δεν πρέπει 
να παραγνωρισθή η ηθική και το δίκαιον  και ως εκ  τούτου έχω την υποχρέωσιν 
να παρατηρήσω ότι το σύνολον του μηνύματός σας δεν ανταποκρίνεται εις το 
γεγονός ότι η Ελλάς υπήρξεν η προκληθείσα και η αδικηθείσα  εις την υπό κρί-

18 Anti Greek Riots in Turkey –Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Αρχείο Α.Α Πάλλη /Φάκελος ΣΤ’, 
έγγ.253. Coufoudakis Van, «United States Foreign Policy and the Cyprous Qouestion: A case 
study in Cold War Diplomacy», in  Couloumbis, T.-Hicks, S. (ed), U.S Foreign Policy Toward 
Greece and Cyprous -The Clash of Principle and Pragmatism. Washington D.C 1975  p.106-110.
19 Anti Greek Riots in Turkey –Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Αρχείο Α.Α Πάλλη /Φάκελος ΣΤ’, 
έγγ.253. Coufoudakis Van, «United States Foreign Policy and the Cyprous Qouestion: A case 
study in Cold War Diplomacy», in  Couloumbis, T.-Hicks, S. (ed), U.S Foreign Policy Toward 
Greece and Cyprous -The Clash of Principle and Pragmatism. Washington D.C 1975  p.106-110.
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σιν περίπτωσιν».20 

Είναι  όμως χαρακτηριστικό ότι από ελληνικής πλευράς το ενδιαφέρον 
που επιδείχθηκε ήταν οι βανδαλισμοί στο ελληνικό προξενείο της Σμύρνης 
και όχι στην ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης21. Η χλιαρή αντί-
δραση της ελληνικής κυβέρνησης και η τάση της να υποβαθμίσει το ζήτη-
μα,  φάνηκε και από  τη στάση του Υπουργού Εξωτερικών Σ. Στεφανόπουλου 
που δήλωσε ότι «τα επεισόδια στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, ενα-
ντίον της Ελληνικής μειονότητας, είναι λυπηρά. Η νηφαλιότητα με την οποία 
αντέδρασε η Ελληνική κοινή γνώμη στις ταραχές αυτές αποδεικνύει πόσο βα-
θειά ριζωμένη είναι η ελληνοτουρκική φιλία στην Ελληνική ψυχή»22. Τελικώς,  
η Τουρκία υποχρεώθηκε, σε ειδική τελετή στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, μέσω του 
Υπουργού Εξωτερικών, να υψώσει την 24η Οκτωβρίου, την Ελληνική σημαία.

4. Ο απολογισμός, η υποχρέωση του θύτη και το καθήκον 
του θύματος

Τα «Σεπτεμβριανά», η εκδίωξη των Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη 
και η απόπειρα εξαφάνισης της Ορθοδοξίας συνιστούν ένα έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας, και ως τέτοιο πρέπει να αναλυθεί. Έτσι, σήμερα, κάθε  έρευνα 
για την καταστροφή αυτή, κάθε τεκμηριωμένη μαρτυρία βάζει και αυτή μία 
ψηφίδα για να επανασυνδεθεί το μεγάλο ψηφιδωτό της Κωνσταντινούπολης, 
που καταστράφηκε το 1955 και συνεχίζει να καταστρέφεται μέχρι σήμερα.

Η  μελέτη των «Σεπτεμβριανών», πέρα από συναισθηματισμούς και  σκο-
πιμότητες του σήμερα, αφού τα γεγονότα δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση,  
γεννά στο θύμα την ηθική υποχρέωση να προβάλλει συνεχώς τα γεγονότα 
και να απαιτεί την αποκατάσταση της ιστορικής αληθείας, εις δε τον θύτη την 
επιτακτική υποχρέωση να αποκαταστήσει την αδικία που έγινε σε βάρος του 
Ελληνισμού της Κωνσταντινουπόλεως.

20 Εφημερίδα Έθνος 9/9/1955. Eφημερίδα Καθημερινή 22/9/1955. Eφημερίδα Καθημερινή 
25/9/1955.
21 Μιχαλόπουλος Δ.  Ελλάδα και Τουρκία 1950-59 .H χαμένη προσέγγιση, Αθήνα 1989, σελ.85.
22 Ιωαννίδης Χ.  Νεο-Οθωμανικός Ιμπεριαλισμός 1955-1995,  Αθήνα 1996 , σ .98.
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Η επιφανέστερη «λαοπαιδευτική και νεοπατερική μορφή» της νεοελλη-
νικής εθνότητας, ο επιβλητικότερος λαϊκός αναγεννητής των τελευ-
ταίων χρόνων της τουρκικής σκλαβιάς υπήρξε ο Κοσμάς ο Αιτωλός.

Ως εκ τούτου, η ιστορική μας μνήμη ανακαλεί τη σημαντική αυτή ιστορική 
μορφή, που με τη ζωή και το έργο της ανέβασε ψηλά το Γένος μας, φρόντισε 
για τον φωτισμό του και καλλιεργώντας την παιδεία έδρασε με τη λαμπρή 
πνευματική διαδρομή του στον προεπαναστατικό χώρο και ετοίμασε το έδα-
φος για τη λευτεριά του. 

Διδάχος και φωτιστής του Γένους ο Πατροκοσμάς άναψε φωτεινούς φά-
ρους παιδείας με την ίδρυση σχολείων καλλιέργησε τη γλώσσα μας και προε-
τοίμασε την ώρα της λευτεριάς. Στήριξε την ορθόδοξη πίστη του υπόδουλου 
Ελληνισμού κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και συνέβαλε στην καταπο-
λέμηση της αμάθειας και της δουλείας. 

 Γεννήθηκε στο Αποκούρο του Μεγάλου Δένδρου Αιτωλίας. Γιος πτωχού 
υφαντή, ο Κωνσταντίνος η Κώνστας, όπως τον ονόμαζαν πριν γίνει μοναχός, 
βρέθηκε σπουδαστής στην «Αθωνιάδα Ακαδημία» σε ηλικία 35 ετών.   
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Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έμεινε στο Άγιον Όρος περίπου δεκαεπτά χρό-
νια (1750-1760). Επανήρχετο αργότερα, διακόπτοντας τις περιοδείες του για 
να ανανεώνεται και να ενισχύεται πνευματικά. Στο διάστημα αυτής της δεκα-
ετίας που παρέμεινε στο Άγιον Όρος μελετούσε, προσηύχετο και ησκείτο, και 
μία σκέψη τον βασάνιζε, όπως αργότερα αποκάλυψε ο ίδιος: «Πόθεν επαρα-
κινήθηκα αδελφοί μου, θέλω σας φανερώσω την αιτία. Αναχωρώντας από την 
πατρίδα μου – είναι σαράντα - έως πενήντα χρόνους – επεριπάτησα τόπους 
πολλούς, κάστρη, χώρες και χωριά και μάλιστα εις την Κωνσταντινούπολιν, 
μα περισσότερον εκάθισα εις το Άγιον Όρος δεκαεπτά χρόνους και έκλαια δια 
τας αμαρτίας μου. 

Σιμά εις τα άπειρα χαρίσματα όπου μου εχάρισεν ο Κύριός μου με αξίωσε 
και εμένα τον αμαρτωλόν και έμαθα πεντέξι γράμματα ελληνικά, έγινα και 
καλόγερος. Διαβάζοντας το άγιον και ιερόν Ευαγγέλιον ηύρηκα μέσα πολλά, 
και διάφορα νοήματα, τα οποία είναι όλα μαργαριτάρια, διαμάντια, θησαυρός, 
πλούτος, χαρά, ευφροσύνη, ζωή αιώνιος. 

Σιμά εις τα άλλα εκήρυξα και τούτον τον λόγον, όπου λέγει ο Χριστός 
μας πως δεν πρέπει κανένας Χριστιανός άνδρας η γυναίκα, να φροντίζει δια 
του λόγου του μόνον πώς να σωθή, αλλά να φροντίζει και δια τους αδελ-
φούς του. Και όποιος φροντίζει μόνον δια λόγου του και δεν φροντίζει και 
δια τους αδελφούς του, εκείνος θα κολασθεί. Με έτρωγεν εκείνος ο λόγος 
μέσα εις την καρδίαν μου τόσους χρόνους, ωσάν το σκουλήκι όπου τρώγει 
το ξύλον. Τι να κάμω και εγώ; Στοχαζόμενος και την αμάθειάν μου εσυμβου-
λεύθηκα τους πνευματικούς μου πατέρας, αρχιερείς, πατριάρχας, ανίσως και 
είναι θεάρεστον τέτοιον έργον να μεταχειρισθώ, και όλοι με παρακίνησαν να 
το κάμω και με είπαν πως τέτοιον έργον καλόν και άγιον είναι. Μάλιστα πα-
ρακινούμενος περισσότερον από τον Παναγιώτατον κυρ Σωφρόνιον Πατρι-
άρχην και λαμβάνοντας τας αγίας του ευχάς άφησα την εδικήν μου προκοπήν,  
το εδικόν μου συμφέρον και εβγήκα να περιπατώ από τόπον εις τόπον και 
διδάσκω τους αδελφούς μου». 

 Ιερομόναχος ο Άγιος Κοσμάς και οιστρηλατημένος από ένθεο ζήλο και 
πονώντας βαθιά για τη δουλεία του Γένους, ανέλαβε δράση με διπλό σκοπό. 
Ν’ αποσοβήσει τον επαπειλούμενο εξισλαμισμό της Ελλάδος και να ιδρύσει 
παντού εστίες φωτισμού για τα παιδιά των ραγιάδων και να διατηρήσει άσβη-
στο το φως της πνευματικής παραδόσεως του έθνους. 

Ξεκίνησε από την Ανατολική Θράκη. Διέτρεξε τη Μακεδονία, τη Θεσσα-
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λία, τη Στερεά, μετέβη για λίγο και στην Πελοπόννησο, ταξίδεψε και στα νη-
σιά του Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Ιονίου. 

 Η Ήπειρος ήταν ο τόπος τον οποίο επισκέφτηκε επανειλημμένα. Διότι 
έβλεπε ότι εκεί αλλαξοπιστούσαν τότε πολλοί, ακόμη και παπάδες! Οι περιο-
δείες του αναχαίτισαν τις αλλαξοπιστίες και το κύμα του εξισλαμισμού. Στα-
μάτησαν ακόμη και τις ληστείες, που ήταν συνηθισμένο φαινόμενο. Μερικοί 
μάλιστα ληστές, μετανιωμένοι, κάθονταν φρόνιμα στα πόδια του ακούγοντας 
τις διδαχές του. Τα όπλα του στην πρώτη του εξόρμηση ήταν ένας μεγάλος 
ξύλινος σταυρός που έμενε καρφωμένος κάθε φορά στο σημείο που στηνόταν 
για να θυμίζει τη διέλευσή του κι ένα θρονί που ανέβαινε για να ομιλήσει και 
προπάντων η φλογερή και χειμαρρώδης ευγλωττία του, που ηλέκτριζε, ενθου-
σίαζε, ανύψωνε και ενέπνεε, τα ακροατήριά του. Κι όχι μόνο οι Έλληνες αλλά 
και Τούρκοι, τον άκουαν μ’ ευλάβεια και κατάνυξη. Κι είχε  πασάδες που τον 
προστάτευαν, ένας μάλιστα απ’ αυτούς του χάρισε και πολυτελέστατο θρονί 
για το κήρυγμά του, ο δε φοβερός Αλή Πασάς των Ιωαννίνων – του οποίου ο 
Κοσμάς είχε προφητεύσει την καταπληκτική άνοδο – διέταξε να κατασκευά-
σουν αργυρούν ομοίωμα της κεφαλής του. Και όταν του το παρουσίασαν, το 
«έψαυσεν» τρεις φορές με τη γενειάδα του, δείγμα βαθύτατου σεβασμού. Κι 
επειδή δεν άρεσε καθόλου στους Μουσουλμάνους η εκδήλωση αυτή, στράφη-
κε και τους είπε: «Φέρτε μου ένα Μουσουλμάνο σαν αυτόν τον Χριστιανό και 
θα του φιλήσω και τα πόδια».    

Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με αφήγηση του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 
προς τον μαθητή του Νίκωνα ο Άγιος συναντήθηκε συμπτωματικά με τον Αλή 
Πασά, όταν ο τελευταίος ήταν ακόμη πολύ νέος. 

Καταδιωγμένος ο Άγιος από τους Εβραίους, που τον μισούσαν επειδή πέ-
τυχε να μεταφερθεί το εμπόριο από την Κυριακή στο Σάββατο, ημέρα ιερή γι’ 
αυτούς, είδε μία πόρτα ανοιχτή στο Τεπελένι και μπήκε μέσα. Μπαίνοντας 
βρήκε μία γυναίκα να τον κοιτά παραξενεμένη. Η γυναίκα με αυστηρό τρόπο 
τον ρώτησε τι ζητά κι εκείνος της αποκρίθηκε ότι ζητά προστασία και στέγη 
για ένα βράδυ. Τον ρώτησε στη συνέχεια ποιός είναι και όταν έμαθε ότι ήταν 
ο καλόγερος Κοσμάς, η φωνή της ημέρεψε. Όταν πληροφορήθηκε τους λό-
γους που κατέληξε στο σπίτι της, του πρότεινε να τον φιλοξενήσει όσες μέρες 
θα ήθελε και πρόσθεσε ότι κυνηγούν και το γιο της επειδή είναι  δυνατός. 
Η γυναίκα ήταν η Χάμκω η μητέρα του Αλή Πασά. Μπήκε κι ο Αλή Πασάς, 
ο οποίος ζήτησε κι έμαθε τους λόγους που κατέφυγε στο σπίτι του ο Άγιος. 
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Ο Αλή Πασάς εγκωμίασε τον Άγιο Κοσμά για τα μεγάλα του επιτεύγματα και 
παρακάλεσε τη μητέρα του να περιποιηθεί τον Άγιο και να του κάνουν τρα-
πέζι. Μάνα και γιος υπέβαλαν ερωτήσεις στον Άγιο που είχαν σχέση με την 
εξέλιξη και ανάδειξη του Αλή Πασά. Σ’ όλες τις ερωτήσεις απάντησε ο Άγιος 
Κοσμάς, προφητικά και στην τελευταία ερώτηση του Αλή Πασά, αν θα πάει 
στην Πόλη, ο Άγιος του αποκρίθηκε: «Θα πας και στην Πόλη, αλλά με κόκκινα 
γένεια». Εννοούσε ότι θα μεταφερθεί στην Πόλη δολοφονημένος.  

Ο Κοσμάς ο Αιτωλός υπογράμμιζε με ασυνήθιστη έμφαση την ανάγκη 
της μόρφωση: «Δασκάλους, μαθητές, φυλλάδες θέλω. Τηράτε πως κατάντησε, 
πως αγρίεψε το Γένος μας στην αμάθεια και ασπάζεται Τούρκων την πίστη και 
αφανιέται!  Άδελφοί,  Σχολειά να φτιάξετε. Αυτού να λειτουργάνε τον Θεό, 
σαν κρένω! Στα φώτη, όχι στα σκότη». 

Πλήθος ιερέων και μοναχών παρακολουθούσαν επίσης τον Κοσμά στα 
φλογερά του κηρύγματα που στη συνέχεια διασκορπίζονταν στις περιοχές 
τους κήρυσσαν κατά το πνεύμα του, κι καλούσαν τους προεστούς, τους δη-
μογέροντες και τους κατοίκους να βοηθήσουν στην ίδρυση σχολείων. Κι έτσι 
εξηγείται το αληθινό θαύμα, ότι στις τριάντα επαρχίες που κήρυξε, κατόρθωσε 
να ιδρύσει διακόσια δημοτικά σχολεία και τριάντα ανώτερα τα οποία ονομάζει 
«Ελληνικά». 

Τότε εισήχθη και οργανώθηκε κοινοβιακά, το οικόσιτον σύστημα. Σ’ αυτά 
τα Σχολεία χορηγούσαν δωρεάν διδασκαλία και τροφή στους μαθητές. Οι 
πλούσιοι όριζαν κληροδοτήματα, για τη συντήρηση των διδασκάλων και των 
μαθητών και για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών. 

Τα λόγια του Πατροκοσμά μεγάλωσαν τα ελληνόπουλα, με την ιδέα της 
ελευθερίας, του «ποθούμενου», όπως έλεγε συνθηματικά. Φρόντισε να μορ-
φωθούν τα ελληνόπουλα, να μάθουν γράμματα, να μελετούν το ιερό Ευαγγέ-
λιο, και την Ιστορία τους, να μείνουν Έλληνες, να μην τουρκέψουν και χαθεί 
το Γένος.

Λέγεται ότι εκτός των προαναφερθέντων Σχολείων φρόντισε να λει- 
τουργήσουν άλλα 1.100 κατώτερα. Φρόντισε με χορηγία των πλουσίων να 
κατασκευασθούν 4.000 κολυμβήθρες για να βαπτίζονται τα ελληνόπουλα της 
σκλαβωμένης πατρίδος. Κατόρθωσε να ελευθερώσει 1.500 χριστιανές παρα-
μάνες από τα παλάτια των πασάδων και των μπέηδων. 

Ιδιαιτέρως, φρόντισε για τη γεωργία. Με προτροπές του, μπολιάστηκαν 
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χιλιάδες άγρια δένδρα και μετατράπηκαν σε καρποφόρα. Δόθηκαν πάνω από 
500.000 κομβοσχοίνια και σταυρουδάκια στους Χριστιανούς για την εδραίω-
ση και πνευματική τους ενίσχυση. Εξομολογήθηκαν και επανήλθαν στον χρι-
στιανισμό χιλιάδες άνθρωποι. 

 Με τα φλογερά του κηρύγματα τονώθηκε έντονα η πίστη στο Χριστό και 
η ελπίδα για την ελευθερία του Γένους. Σταμάτησαν τα εβραϊκά παζάρια της 
Κυριακής, μεταφέρθηκαν το Σάββατο και μπορούσαν οι Χριστιανοί να παρα-
κολουθούν τον ευλογημένο εκκλησιασμό. 

Βεβαίως, η προσπάθεια του Αγίου είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί τόσο 
μεγάλη οικονομική ζημιά στο εβραϊκό εμπόριο της περιοχής των Ιωαννίνων,  
ώστε οι Εβραίοι έδωσαν πολλά πουγκιά στον Κουρτ Πασά, για να σκοτώσει 
τον μέγα και άγιο διδάσκαλο του Γένους μας. 

Είναι συγκλονιστική η στιχομυθία των Εβραίων με τον Κουρτ Πασά, προ-
κειμένου να διαπραγματευθούν τη θανάτωση του Αγίου Κοσμά, εξαγοράζο-
ντας τη συνείδησή του αντί εικοσιπέντε χιλιάδων γροσίων. Παρά την αντίθε-
τη γνώμη του Κουρτ Πασά, ο οποίος βλέποντας το δίκαιο του Αγίου, επέπληξε 
τους Εβραίους κατηγορηματικά, λέγοντάς τους: «Όσο ζει ο Κουρτ Πασάς, ο 
καλόγερος δεν θα πεθάνει. Και οι τρεις μαζί δεν αξίζετε ούτε μία τρίχα από τα 
γένια του.  Ενώ εσείς τον πολεμάτε, αυτός είπε, τον άκουσα με τα ίδιά μου τα 
αυτιά, και μου τα είπαν κι άλλες φορές άνθρωποί μου που τον παρακολουθού-
σαν: «Όθεν αδελφοί μου, όσοι αδικήσατε Χριστιανούς η Εβραίους, τι ελπίζε-
τε;» φώναξε ο Κουρτ Πασάς στους επισκέπτες του, για να συνειδητοποιήσουν 
την εντιμότητα και δικαιοσύνη του Αγίου Κοσμά, και συνέχισε: «Όσοι αδική-
σατε Εβραίους η Τούρκους, να δώσετε το άδικον οπίσω». 

Δυστυχώς, παρά τα ισχυρά επιχειρήματά του για υπεράσπιση του Αγίου, 
ο Κουρτ Πασάς ενέδωσε στον πειρασμό της φιλοχρηματίας και πρόδωσε 
τον Άγιο για είκοσι πέντε χιλιάδες γρόσια, μονολογώντας: «Μου φάγα- 
τε έναν άγιο για εικοσιπέντε χιλιάδες γρόσια». 

Η επίγεια ζωή του Αγίου πλησίαζε στο τέλος της. Είχε εναποθέσει ολόκλη-
ρη την ύπαρξή του στο Θεό. Τον Μάρτιο του 1779 σε επιστολή του προς τον 
αδελφό του Χρύσανθο είχε περιγράψει με συντομία τη ζωή και το έργο του, με 
απλότητα, πίστη, και ταπεινότητα. «Πανοσιώτατε αγαπητέ μου αδελφέ, κυρ 
Χρύσανθε, ασπαζόμενος προσκυνώ σε και παρακαλώ τον Άγιον Θεόν δια την 
ψυχικήν  και σωματικήν σου υγείαν. Χάριτι θεία, αδελφέ υγιαίνω οπωσούν, ψυ-
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χικά δε Κύριος οίδε. Τα κατ’ εμέ και περί εμέ φαίνονται πολλά και απίστευτα 
εις τους πολλούς και μήτε εγώ δύναμαι να τα καταλάβω. Τόσον δε μόνον λέγω 
σοι δια να δοξάσης τον Κύριον και να χαρής, ότι γίνεται αρκετή μετάνοια, εις 
τους αδελφούς. Έως τριάκοντα επαρχίας περιήλθον, δέκα σχολεία ελληνικά 
εποίησα, διακόσια δια κοινά γράμματα, του Κυρίου συνεργούντος και του λό-
γου μου βεβαιούντος δια τινων παρακολουθησάντων σημείων. Πλην δόξα τω 
λέγοντι, «ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται». Περιέρχομαι δε κατά 
το παρόν την Παραμυθίαν και Μαργαρίτην, ελπίζω δε εις ολίγον καιρόν να 
σας απολαύσω, αν ο Θεός θέλει. Περιήλθον δε και την πατρίδα και πάντες οι 
συγγενείς σε προσκυνούσι και οι φίλοι. Ασπάζομαι σέ και τον Πανιερώτατον 
Δεσπότην και εύχομαι εις πάντας τους εν Χριστώ αδελφούς. Υγίαινε ψυχικά 
και σωματικά.  

Δέκα χιλιάδες Χριστιανοί με αγαπώσι και ένας με μισεί. Χίλιοι Τούρκοι 
με αγαπώσι και ένας όχι τόσον. Χιλιάδες Εβραίοι θέλουν τον θάνατόν μου και 
ένας όχι. 

αψοθ (1779) Μαρτίου β´ Ο σὸς  ἀδελφός, Κοσμάς  Ιερομόναχος» 

Από την κατακλείδα της επιστολής του προκύπτει ότι γνώριζε καλά τους 
εχθρούς, που επιβουλεύονταν τη ζωή του. Αλλά ο Άγιός μας δεν πτοείται. 
Προχωρεί προς τον θάνατο δοξολογικά, ειρηνικά, γενναία. Οι Τούρκοι τον 
συνέλαβαν στο Βεράτι, και με το πρόσχημα ότι θα τον οδηγήσουν στον Κουρτ 
Πασά, πλάι στην όχθη ενός ποταμού, κοντά στο Καλικόντασι, του φανέρωσαν 
ότι είχαν διαταγή να τον σκοτώσουν. Ο Άγιος δέχθηκε την απόφαση με γεν-
ναιότητα, γονάτισε και προσευχήθηκε στον Θεό, ευχαριστώντας τον που θα 
αξιωνόταν να θυσιάσει τη ζωή του για Εκείνον, παρά τις προσπάθειες των Χρι-
στιανών να τον γλυτώσουν. Πρόλαβε και έδωσε τις τελευταίες οδηγίες στον 
μαθητή του Νίκωνα, ο οποίος θα συνέχιζε το έργο του.

 Επισημαίνουμε κάποιες από τις οδηγίες του Αγίου σ’ αυτόν πριν από το 
μαρτύριό του. «…Βλέπω πως θα βαδίσεις στ’ αχνάρια μου. Τι λέω; Στου Χρι-
στού τ’ αχνάρια. Ένα να ξέρεις: αν θες να σιγουρευτείς στον δρόμο σου πρέπει 
να ξεχάσεις τον εαυτό σου. Πεινώ, διψώ, κουράζομαι, δεν υπάρχει για σένα. Να 
ξεχάσεις τον εαυτό σου. Να θυμάσαι τον Χριστό μας. Γι’ αυτό να λες αδιάκοπα: 
Τι θέλει ο Χριστός τώρα; Τι θα έκανε ο Χριστός τώρα; Και να μη πιστεύεις πως 
κάνεις το τέλειο. Μόνο ο Θεός είναι τέλειος, να το ξέρεις. Και τώρα να σου 
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δώσω την ευχή μου. Έσκυψε ο Νίκωνας να του φιλήσει το χέρι κλαίγοντας. 

- Παιδί μου, του ’πε ο  Άγιος δακρυσμένος, «καλή σπορά. Κι ο Θεός ας 
στείλει τη βροχή να φυτρώσει και μεγαλώσει ο σπόρος σου. Εσύ σπέρνε. Με 
λόγο, με έργο, με παράδειγμα. Αμήν».   

Βρισκόμαστε στην τελευταία πράξη του δράματος. Οι Τούρκοι κρέμασαν 
σ’ ένα δένδρο τον ιερομάρτυρα και ισαπόστολο, Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, στις 
24 Αυγούστου 1779, στα εξήντα του χρόνια. Στη συνέχεια έδεσαν στο τίμιο 
λείψανό του μία βαριά πέτρα και το έριξαν στο ποτάμι για να μην βρεθεί ποτέ. 
Όμως οι Χριστιανοί μόλις πληροφορήθηκαν το μαρτύριό του έσπευσαν να 
βρουν το σεπτό σκήνωμά του. Μετά από προσπάθεια τριών ημερών βρέθηκε 
θαυματουργικώς το άγιο λείψανο, από τον πάπα-Μάρκο, εφημέριο της εκκλη-
σίας της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Κολικόντασι. Ο σεβάσμιος ιερεύς ξεκίνησε  
με πίστη κάνοντας το σταυρό του, μπήκε με βαρκάκι στον ποταμό, κι αντίκρι-
σε το άγιο λείψανο του Πατροκοσμά να πλέει επάνω στο νερό του ποταμού. 
Έσπευσε, αγκάλιασε το τίμιο και μαρτυρικό σώμα με την πεποίθηση ότι είναι 
το σώμα του Αγίου, το έβαλε στη βάρκα και καθώς το σήκωσε έρρευσε πολύ 
αίμα από το ευλογημένο στόμα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, που τόσες 
ψυχές στήριξε, ανακούφισε, οδήγησε στη μετάνοια και στον δρόμο του Θεού.  

Ο παπά Μάρκος τύλιξε με το ράσο του το  εξαγιασμένο σώμα και κρατώ-
ντας το αγκαλιαστά το μετέφερε στον ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, στο 
Κολικόντασι. Με την παρουσία του Δεσπότη, του πάπα-Μάρκου και πλήθους 
κόσμου που έκλαιγε αδιάκοπα, τον ενταφίασαν στο νάρθηκα της εκκλησίας 
αυτής, στο Κολικόντασι. 

Πολλές από τις προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού εκπληρώθη-
καν, άλλες αναμένονται να εκπληρωθούν. Ενδεικτικώς αναφέρουμε μερικές: 
1) Θα δείτε στον κάμπο αμάξι χωρίς άλογα να τρέχει γρηγορότερα από τον 
λαγό. 2) Θα ΄ρθει καιρός που οι άνθρωποι θα ομιλούν από ένα μακρινό μέρος 
σε άλλο, σαν να είναι σε πλαγινά δωμάτια π.χ. από την Πόλη στη Ρωσία. 3) 
Θα δείτε να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν 
φωτιά στον κόσμο. Οι προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού είναι περισ-
σότερες από 122.

Ο Κοσμάς ο Αιτωλός πολέμησε τα κατεστημένα της υλικής δύναμης, χω-
ρίς χρήμα, χωρὶς στρατό, χωρὶς ξένες προστάτιδες δυνάμεις. Τα κατανίκησε 
όλα, με το σταυρό, ένα ράσο, ένα σκαμνί κι ένα ραβδί. Ίδρυσε σχολεία, μόρφω-
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σε δασκάλους και μαθητές με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ξανάδωσε 
ελπίδα στον Έλληνα σκλάβο, σταμάτησε το ρεύμα της αλλαγής της πίστεώς 
μας με τον Μουσουλμανισμό. Έδωσε την αξία που έπρεπε στον ιδρώτα και 
στα προϊόντα του πολύμοχθου Έλληνα, σταμάτησε την εκμετάλλευσή του, 
μετέθεσε το εμπόριο της Κυριακής στο Σάββατο, παρότρυνε τους Έλληνες 
να μιλούν την ελληνική γλώσσα, ένωσε τους Έλληνες συμβουλεύοντάς τους 
να αλληλοσυγχωρούνται δημόσια, και να αγαπούν ο ένας τον άλλο, δίδαξε 
πρακτικά τη θρησκευτική συμπεριφορά και δίδαξε με θέρμη ψυχής τα ιερά 
Μυστήρια.  

Ιδιαιτέρως, φρόντισε πολλά μέρη της Ηπείρου, με κέντρο τη Ζίτσα, καλλι-
έργησε την αγάπη των Ελλήνων προς τη γεωργία, τα δένδρα, τη δενδροκομία 
και τη δενδροκαλλιέργεια. Είχε στο ζωνάρι του, δίπλα στο κομποσχοίνι του, 
μαχαιρίδιο και κλαδευτήρι και μετά το κήρυγμα έπαιρνε τους χωρικούς και 
τους έδειχνε να «μπολιάζουν», να φυτεύουν και να περιποιούνται τα δένδρα. 
Ο Άγιος Κοσμάς πρόσφερε πάρα πολλά στους γεωργούς και στη γεωργία. 
Πόνεσε κι αγάπησε τον αγρότη και την αγροτική ζωή. Συχνά έλεγε: «όσοι δεν 
αγαπούν τα δένδρα και τα φυτά θα ζήσουν φτωχικά». Ο Κοσμάς ο Αιτωλός 
υπήρξε υπερασπιστής των πτωχών, των καταπιεσμένων, της γυναίκας, που 
εθεωρείτο τότε κατώτερο ον και σκλάβα. Αγωνίσθηκε για την πραγματική της 
εξύψωση.

Σήμερα, ίσως, δεν θα υπήρχε Βόρειος Ήπειρος, με βαθιά ριζωμένο το 
ελληνικό και χριστιανικό πνεύμα, αν δεν καλλιεργούσε αυτό το πνεύμα ο Κο-
σμάς ο Αιτωλός. Κι η Αθήνα δεν θα κοσμείτο με τα λαμπρά κτήρια των βορει-
οηπειρωτών ευεργετών, του Σίνα, του Τοσίτσα, του Αβέρωφ, του Ζάππα, του 
Αρσάκη και άλλων, αν δεν υπήρχαν οι εθνικοί Ευεργέτες που εμβολιάστηκαν 
με το πνεύμα  της προσφοράς του Κοσμά του Αιτωλού.  

Η ανιδανική εποχή μας έχει ανάγκη από πνευματικά αναστήματα όπως  
τον Εθναπόστολο, Διδάχο και Φωτιστή του Γένους, Κοσμά τον Αιτωλό,  που 
άνοιξε τον δρόμο στους Έλληνες για την πνευματική καλλιέργεια, την παιδεία 
και την Ελευθερία.

Τὸ έργο του είναι και παραμένει επίκαιρο και διαχρονικό. Ας  αφουγκρα-
σθούμε τα αγιοπνευματικά και εθναποστολικά του μηνύματα. Μας χρειάζο-
νται, σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, διότι αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση 
για την επιβίωση μας, τη χριστιανική μας καλλιέργεια και την πρόοδό μας.  



 ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Η επικοινωνία αποτελεί ένα από τους πιο ουσιαστικούς παράγοντες 
που επηρεάζουν τη ψυχική υγεία του ατόμου. Κι όταν λέμε ‘ψυχική 
υγεία’ με απλά λόγια, εννοούμε το να έχεις καλή σχέση με τον εαυτό 

σου, καλή σχέση με τους γύρω σου και να είσαι δημιουργικός. Ακόμα, ψυχική 
υγεία είναι η ικανότητα να αγαπάς, να αγαπιέσαι και να νιώθεις πως αξίζεις, 
δηλ. πως μπορείς κι εσύ να συνεισφέρεις – ο καθένας με τον δικό του τρόπο - 
στο κοινωνικό σύνολο και για το κοινό καλό.

Πώς, όμως, επικοινωνούμε συνήθως; Η επικοινωνία μπορεί να είναι είτε 
λεκτική δηλαδή ομιλία με τη χρήση λέξεων, φράσεων και προτάσεων είτε 
μη λεκτική επικοινωνία. Η μη λεκτική διακρίνεται σε παραγλωσσική, που 
υπάρχει στην ένταση της φωνής, στην ταχύτητα, στην ομιλία, στις παύσεις, 
τον ρυθμό, στην ποιότητα και σε μη γλωσσική που εκφράζεται μέσω του προ- 
σώπου,του βλέμματος, των χειρονομιών, των κινήσεων και των στάσεών μας, 
όπως είναι οι κινήσεις του κεφαλιού, των χεριών αλλά και των ματιών. 

Για να έχουμε όμορφες σχέσεις με τους συνανθρώπους μας πρέπει να μά- 
θουμε να επικοινωνούμε, κι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επικοινω-
νήσουμε είναι η αγάπη. Δεν είναι, ίσως, υπερβολή αυτό που έχει λεχθεί πως η 
αγάπη είναι το καλύτερο ψυχοφάρμακο. Όλοι σήμερα μιλάμε για αγάπη. Τι 
είναι όμως η αγάπη; Υπάρχει κάποιος ορισμός; Αγάπη, σύμφωνα μ’ ένα ορισμό, 
σημαίνει να επιτρέπω στον άλλο να λειτουργεί στο δικό του χώρο, με το δικό 
του τρόπο και να χαίρομαι για αυτό. Όλοι θέλουμε να μας αγαπάνε διότι έτσι 
νιώθουμε ότι αξίζουμε, σεβόμαστε, εκτιμούμε και αγαπάμε τον εαυτό μας. Όταν 
εμείς οι ίδιοι αγαπάμε, νιώθουμε γεμάτοι από ενέργεια και μας βγαίνει μια πολύ 
δυνατή διάθεση για προσφορά, για δόσιμο, για αγκάλιασμα όλου του κόσμου. 
Αληθινή αγάπη είναι να θέλεις να προσφέρεις στον άλλο χωρίς να ζητάς αντάλ-
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λαγμα. Κάνεις την προσφορά σου και νιώθεις πραγματικά γεμάτος χαρά, χωρίς 
να περιμένεις από τον άλλο να σου ξεπληρώσει την προσφορά σου. Σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να πάψουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας.  Δεν είναι καθό-
λου εγωιστικό.  Η εντολή του Ιησού είναι σαφής: «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου 
ὡς σεαυτόν»  (Ματθ. ΚΒ':39).  Αν δεν αγαπήσουμε τον εαυτό μας δημιουργού-
με μέσα μας ένα κενό και  είναι αδύνατο να αγαπήσουμε και τους άλλους.

Αναμφίβολα τον καλύτερο ορισμό της ΑΓΑΠΗΣ τον βρίσκουμε στους 13 
στίχους του 13ου κεφαλαίου της προς Κορινθίους επιστολής του Παύλου, ο 
οποίος πολύ επιτυχημένα ονομάστηκε και "ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ".  Αρχίζει 
με τη φράση “ Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, 
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον”. Και τελειώ-
νει με την υπέροχη, επίσης, φράση “νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ 
τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη”.

Οτιδήποτε άλλο γράψουμε κινούμαστε μέσα στα πλαίσια της παύλειας 
και θείας αυτής σοφίας, η οποία καλύπτει τα πάντα. Ως εκ τούτου ζωή χωρίς 
σωστή επικοινωνία, σημαίνει ζωή χωρίς την υψηλή έννοια της αγάπης, όπως 
τη διατυπώνει ο Απ. Παύλος, σημαίνει ζωή χωρίς νόημα. 

Μια τέτοια ζωή μπορεί εύκολα να καταλήξει στα ναρκωτικά ή σε παράνο-
μες / δυσλειτουργικές σχέσεις και σε κάθε είδους εξαρτήσεις για να καλύψει  
το κενό. Αγαπώ άνευ όρων σημαίνει αγαπώ χωρίς προϋποθέσεις και προαπαι-
τούμενα, σημαίνει αποδέχομαι ανεπιφύλακτα οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι εγκρίνω και αποδέχομαι τη συμπεριφορά του. Κρίνω την 
πράξη και όχι το άτομο, χρησιμοποιώ ρήματα και όχι επίθετα (π.χ. «αυτό που 
έκανες είναι ανευθυνότητα», όχι «είσαι ανεύθυνος»). 

Η αγάπη πρέπει να εκφράζεται διότι αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά.  
Να μάθουμε να εκφράζουμε την αγάπη μας, όχι απλώς με το να λέμε στον 
άλλο συνεχώς «σε αγαπώ» αλλά και με το να του το δείχνουμε έμπρακτα. 
Μια   αληθινή ιστορία αναφέρει: Κάποιου ανθρώπου πέθανε η γυναίκα. Της 
γυναίκας αυτής της άρεσαν τα τριαντάφυλλα. Καθημερινά πήγαινε και στόλιζε 
τον τάφο της με πάρα πολλά τριαντάφυλλα, ενώ όταν ζούσε δεν της χάριζε 
ούτε ένα!  (Λέο Μπουσκάλια).

Οι άνδρες και οι γυναίκες βιώνουν διαφορετικά την αγάπη. Η αγάπη για 
τους άνδρες σημαίνει έργα. Ένας άνδρας συνήθως λέει «αν δε σε αγαπούσα δε 
θα το έκανα τούτο κι εκείνο». Μετρούν τα έργα, παρά τα λόγια. Από την άλλη, 
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για τις γυναίκες η αγάπη είναι το παν. Η θυμοσοφία του λαού μας λέγει: «ένα  
“Σε αγαπώ” ανασταίνει και νεκρούς». Οι άνδρες λένε «μα είναι ανάγκη να της 
το πω; αφού το ξέρει».  Και όμως. Η γυναίκα χρειάζεται και να το ακούει. Έτσι 
επιβεβαιώνεται η  αγάπη. 

Οι άνδρες θέλουν την αγάπη με τρόπο που να εκφράζεται στο πρόσωπό 
τους σεβασμός, εκτίμηση, θαυμασμός, εμπιστοσύνη. Η γυναίκα επιθυμεί την 
αγάπη ως έκφραση τρυφερότητας, σεβασμού, προστασίας, φροντίδας και 
κατανόησης  στο πρόσωπό της. Μια γυναίκα νιώθει πολύ ωραία όταν λαμβάνει 
αυτή την αγάπη και με φράσεις. 

Σε στιγμές έντασης και άγχους οι άνδρες θέλουν να μείνουν μόνοι τους, 
να απομονωθούν για λίγο και να κλειστούν στο καβούκι τους (να πάνε 
ποδόσφαιρο, να ασχοληθούν με τον Η.Υ., να δούνε TV, να πάνε κυνήγι κτλ.) 
και γενικά να ασχοληθούν με δραστηριότητες στις οποίες δεν χρειάζονται να 
επικοινωνούν. Η γυναίκα δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να εισχωρήσει στο 
‘καβούκι’ του άνδρα  στην περίοδο αυτή. Να σεβαστεί την ανάγκη του να 
μείνει μόνος του. 

Οι γυναίκες από την άλλη σε στιγμές έντασης και άγχους συμπεριφέρονται 
εντελώς αντίθετα από τους άντρες. Δε θέλουν να μένουν μόνες, θέλουν να 
μιλάνε, να πούνε το πρόβλημα που τις απασχολεί, να επικοινωνήσουνε με 
άλλους. Εκείνη την ώρα που  η γυναίκα  έχει το πρόβλημα, δε θα πρέπει ο 
άνδρας να τρέξει να βρει τη λύση. Αυτό είναι λάθος.  Πρέπει να την ακούσει 
και να της πει «σε καταλαβαίνω… θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω όσο μπορώ… 
ή θα αγωνιστούμε μαζί να επιλύσουμε το πρόβλημα και θα επιτύχουμε».  

Τα παιδιά, αλλά κι εμείς οι μεγαλύτεροι, για να επικοινωνούμε σωστά θα 
πρέπει να μάθουμε να διαπραγματευόμαστε τα θέλω μας  μέσα στο κοινωνικό  
περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τα δικά μας ‘θέλω’ και ‘ανάγκες’ αλλά και τα 
‘θέλω’ και τις ‘ανάγκες’ των άλλων. Να υπάρχει, δηλ. ισορροπία μεταξύ του 
‘εγώ’ και του ‘εσύ’ / ‘εμείς’. Η θυσία και η υπέρβαση του εγώ, βέβαια, μπορεί 
να γίνεται συνειδητά, αλλά και με διάκριση, ώστε να ΜΗΝ ονομάζουμε θυσία 
την  υπέρβαση του «εγώ» μας, προκειμένου να κάνουμε μια «θυσία» για να 
επιτύχουμε σ’ ένα παιδαγωγικό μας στόχο. 

Υπάρχουν, επίσης, κάποιες τεχνικές που είναι καλό να χρησιμοποιούνται 
για σωστή επικοινωνία όπως  θετικά μηνύματα, συμφωνία λεκτικής και μη 
λεκτικής  επικοινωνίας
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Μηνύματα του ‘Εγώ’, ενεργητική και αντανακλαστική Ακρόαση (νοήμα-
τος και συναισθημάτων), καθρέφτισμα, ανοιχτές ερωτήσεις και απαντήσεις. 

Το ‘εγώ μήνυμα’ είναι μια τεχνική που βοηθά να εξηγήσω στον άλλο πώς 
εγώ νιώθω.  Ένα λάθος που κάνουμε είναι να λέμε: «Λουκά, με πληγώνεις, 
με συγχύζεις, με θυμώνεις»: αυτό είναι ένα ‘εσύ μήνυμα’. Σε ένα εγώ μήνυμα, 
εκείνο που κάνουμε είναι να εκφράζουμε τα δικά μας συναισθήματα. Λέμε τι 
νιώθουμε, γιατί το νιώθουμε, π.χ. «Νιώθω πιεσμένος, αγχωμένος». Βάζουμε 
τον άλλο στη δική μας θέση.

Για να πετύχουμε ενεργητική ακρόαση, είναι ιδιαίτερα  σημαντικό να βά-
ζουμε τον εαυτό μας στη θέση του άλλου, να προσπαθούμε να δούμε τον κό-
σμο μέσα από τα δικά του μάτια, να τον ακούμε με απόλυτη προσοχή χωρίς να 
τον διακόπτουμε. Να κάνουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις «αν έχω καταλάβει 
καλά, εκείνο που θέλεις  να μου πεις  είναι τούτο;». Να είμαστε συγκεντρωμέ-
νοι, να κοιτάζουμε τον άλλο στα μάτια και να ενδιαφερόμαστε για ό,τι μας λέει. 

Η χρήση ανοιχτών ερωτήσεων βοηθούν στο να ανοίγουν μια συζήτηση:  
(Τι σου συμβαίνει; Πώς τα πας;), βοηθούν στη διευκρίνιση και ανάπτυξη 
(Τι εννοείς όταν λες…; Γιατί είναι πρόβλημα αυτό για σένα; Τι σ’ ενοχλεί σ’ 
αυτήν την κατάσταση;) ενθαρρύνουν την έκφραση συναισθημάτων (Πώς 
αισθάνεσαι γι’ αυτό; Πώς νιώθεις γι’ αυτό τώρα;), βοηθούν στην επίλυση 
προβλημάτων. (Τι επιλογές έχεις; Τι νομίζεις μπορεί να είναι καλύτερο;). 

Υπάρχουν ουσιαστικά, πέντε επίπεδα ακρόασης: 1) ακούω χωρίς να 
ακούω, 2) προσποιούμαι ότι ακούω, 3) ακούω επιλεκτικά (αυτά που μου συμ-
φέρουν ή με κολακεύουν), 4) ακούω προσεχτικά (συγκεντρώνοντας το μυαλό 
μου) και  5) ακούω συμμετοχικά (με το μυαλό, αλλά και με την καρδιά).

Επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι ο εναγκαλισμός των παιδιών με αγά-
πη  μειώνει το άγχος, τους παλμούς της καρδιάς και την υψηλή πίεση, απο-
μακρύνει την κατάθλιψη, επιτρέπει  στο ανοσοποιητικό σύστημα του ορ-
γανισμού να ενεργοποιηθεί και γεμίζει το συναισθηματικό μας δοχείο. Στο 
Ιατρικό κέντρο UCLA  (Los Angeles) ο ψυχίατρος Dr. Bressler γράφει αντί για 
συνταγές ψυχοφαρμάκων, «4 αγκαλιές την ημέρα».

Για την ύπαρξη καλύτερης σχέσης θα πρέπει να βρούμε λίγο χρόνο κάθε 
μέρα, για να διαλεγόμαστε με τον/την σύζυγό μας, γιατί κάθε όμορφη σχέση 
δεν έρχεται τυχαία αλλά δημιουργείται με καλή επικοινωνία. Καλό θα είναι 
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να γράψουμε όλους του λόγους που μας κάνουν να αγαπάμε το πρόσωπο που 
είναι μαζί μας και σε περίπτωση που στη σχέση μας παρουσιαστεί πρόβλημα, 
να βγάλουμε τον κατάλογο και να τον διαβάσουμε. Αυτό βοηθά αφάνταστα. 
Επίσης, να μη νιώθουμε σαν να είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε κάθε 
ελεύθερη στιγμή μας με εκείνους που αγαπάμε. Ας κάνουμε στην άκρη από 
καιρό εις καιρό και ας αφήσουμε και σε αυτούς ένα δικό τους χώρο /χρόνο. 
Ποτέ δεν υποχρεώνουμε κανένα να κάνει οτιδήποτε για μας στο όνομα της 
αγάπης, γιατί η αγάπη δεν επιβάλλεται ποτέ.

Καλό είναι, επίσης, να γνωρίζουμε τι μπορεί να καταστρέψει την επικοι-
νωνία. Μερικά από αυτά τα εμπόδια είναι οι απειλές, η εκλογίκευση, η ειρω-
νεία, η αγνόηση, η αυτοβιογραφία, η κριτική, η ανάκριση και η τελειοποίηση. 
Οι ταμπέλες είναι αυτές που καθορίζουν τη συμπεριφορά μας. Συμπεριφερό-
μαστε με βάση το τι γράφει η ταμπέλα μας. Ταμπέλες βάζουμε είτε εμείς οι ίδιοι 
στον εαυτό μας είτε μας βάζουν οι άλλοι. Δυστυχώς, αυτές οι αρνητικές τα-
μπέλες λειτουργούν ως «αυτοεκπληρούμενη προφητεία», αφού συχνά το υπο-
συνείδητό μας πιστεύει σ’ αυτό που λέει η ταμπέλα μας, το πιστεύει και τελικά 
το υιοθετεί.  Το βασικότερο, όμως, εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία 
αποτελεί η διαφορετική αντίληψη. Όλοι βλέπουμε την ίδια πραγματικότητα, 
ο καθένας μας, όμως, την αντιλαμβάνεται διαφορετικά κι αυτό εξαρτάται στο 
ποιες ιδιότητες της πραγματικότητας επιλέγει να εστιάσει κάθε φορά (π.χ. αν 
θα εστιαστούμε στα θετικά ή στα αρνητικά του/της συντρόφου μας).

 «Επικοινωνία είναι αυτό που μένει, όταν αφαιρέσουμε τις συμβουλές, τις 
εντολές, τις απαγορεύσεις και την αποδοκιμασία» διατείνεται ο παιδοψυχία-
τρος  π. Βασίλειος Θερμός. Για μια καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά πρέπει 
εμείς να  είμαστε θετικό πρότυπο, να διδάσκουμε  με το παράδειγμά μας, να 
δημιουργούμε ευχάριστο κλίμα στο σπίτι, να ελέγχουμε τον τόνο της φωνής 
μας, να γνωρίζουμε το κάθε παιδί μας καλύτερα, να κατανέμουμε δίκαια το 
χρόνο σε κάθε μας παιδί και να αυξάνουμε το χρόνο επικοινωνίας με την οι-
κογένειά μας. Ακόμη, χρειάζεται  να μπαίνουμε ο ένας στη θέση του άλλου, 
δυο φορές ν’ ακούμε  και μια να μιλούμε, να έχουμε ξεκάθαρες προσδοκίες, να 
συναποφασίζουμε τα όρια, να  κρίνουμε τις πράξεις, όχι τα πρόσωπα, να κα-
ταμερίζουμε ρόλους και ευθύνες στο σπίτι, να χτίζουμε πάνω στα θετικά του 
καθενός, να συγκρίνουμε κάθε παιδί μόνο με τον εαυτό του και με κανέναν 
άλλο. Ακόμα, η δημιουργία  προϋποθέσεων για την επιτυχία τους, η σωστή 
διαχείριση του χρόνου, η συνέπεια και η σταθερότητα, καθώς και η αγνή αγά-
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πη προς τα παιδιά μας αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να οικοδο-
μήσουμε άριστα πλαίσια συνεργασίας και στενών σχέσεων μαζί τους, λέγει ο 
ψυχολόγος  Νεόφυτος Χαραλάμπους.  

Κλείνουμε το άρθρο αυτό με δυο-τρεις όμορφες φράσεις που μπορούν να 
βοηθήσουν στη βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια: 

«Τα παιδιά κλείνουν τα αυτιά τους στη συμβουλή κι ανοίγουν τα μά-
τια τους στο παράδειγμα…». Κι όπως, λέει ένα παιδί στους γονείς του 
μεγαλώνοντας: «Μπορεί να μη θυμάμαι τι μου είπες ή τι έκανες, θυμάμαι, 
όμως, πώς με έκανες να νιώθω πάντα ωραία και αισιόδοξα».

Χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει ένα παιδί στο γονιό του: «Αυτά που 
κάνεις, φωνάζουν τόσο δυνατά μέσα μου, που δεν χρειάζεται να ακούω αυτά 
που λες». Το παράδειγμα, δηλαδή, είναι η πεμπτουσία της αγωγής μας! 

Τέλος, θα ήθελα να διατυπώσω και την πίστη μου σε μια διαχρονική αλή-
θεια. Πέρα από οποιεσδήποτε  παιδαγωγικές σκέψεις ή συμβουλές είναι και η 
Χάρις του Θεού την οποία επιβάλλεται να εκζητούμε για μας και για τα παιδιά 
μας, μέσω της θερμής προσευχής. Ας πιστεύσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής 
μας ότι τα παιδιά μας πρώτα είναι παιδιά του Θεού και μετά δικά μας.



ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΤΟΥ ΗΡΩΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΓΙΑΓΚΟΥ
a

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 
 
 
 
 

 
 
 

Την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020, ευθύς μετά τη Θεία Λειτουργία, 
τελέστηκε το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του ήρωα του απελευθε- 
ρωτικού μας Αγώνα 1955-59 Νικολάου Π. Γιάγκου στον ιερό ναό Πα-

ναγίας Ευαγγελιστρίας στα Πολεμίδια, προϊσταμένου του Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου. Παρέστησαν ο Βουλευτήςτου Δημο- 
κρατικού Συναγερμού κ. Μιχάλης Σοφοκλέους, ο Δήμαρχος  Κάτω Πολεμι- 
διών κ. Νίκος Αναστασίου, ο Δήμαρχος της κατεχόμενης Μόρφου κ. Βίκτωρ 
Χατζηαβραάμ, Εκπρόσωποι Κομμάτων, Οργανώσεων και Σωματείων, ο εκπρό- 
σωπος της Αστυνομίας, ο αδελφός του ήρωα κ. Χαρίτων Γιάγκου, οι επι- 
ζώντες συναγωνιστές του ήρωα και πλήθος πιστών. 
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Ευθύς μετά το μνημόσυνο τον λόγο έλαβε ο συναγωνιστής του Νικολάου 
Π. Γιάγκου κ. Ανδρέας Αγγελίδης, ο οποίος, αφού προσφώνησε τους επισή-
μους είπε: 

Η μνήμη όλων μας σήμερα στρέφεται στον ήρωα της Ε.Ο.Κ.Α. Νικόλαο 
Πέτρου Γιάγκου, το άξιο παλληκάρι της Ζώδειας μας καθώς και της ευρύτερης 
περιοχής του διαμερίσματος Μόρφου. 

Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο πρώην Διευθυντής Σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης και Αντεπιστέλλον Μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡ-
ΝΑΣΣΟΣ»  κ. Ιωάννης Χρίστου Γιάγκου. 

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Ιωάννης Χρ. Γιάγκου, ο οποίος εκφώνη-
σε τον κάτωθι πρέποντα λόγο: 

ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΕ, 
ΤΙΜΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΓΙΑΓΚΟΥ, 
ΕΥΣΕΒΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑ, 

 Ο μεγάλος ιστορικός της  αρχαιότητας, Θουκυδίδης, μας κληροδότησε 
μια ιερή παρακαταθήκη: «Ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων ἔργῳ καὶ δη-
λοῦσθαι τὰς τιμάς»1, που σημαίνει ότι έχουμε ηθική υποχρέωση να τιμούμε 
έμπρακτα εκείνους τους άνδρες, οι  οποίοι με τα έργα τους αναδείχτηκαν στη 
συνείδησή μας αγαθοί δηλαδή ενάρετοι.   

Συνεπώς, καθηκόντως και χρεωστικώς ευρισκόμεθα όλοι εμείς σήμερα 
στον ιερό τούτο ναό της Παναγίας της Ευαγγελίστριας, με επικεφαλής τον 
Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κύριο Νεόφυτο, για να συμπροσευχηθούμε 
για την ανάπαυση της ψυχής του ήρωα τού απελευθερωτικού μας Αγώνα, Νι-
κολάου Πέτρου Γιάγκου, να του εκφράσουμε τα μυρίπνοα άνθη της ευγνωμο-
σύνης μας για τα όσα προσέφερε και έπαθε  υπέρ της φιλτάτης μας πατρίδας 
και να τον τιμήσουμε καθηκόντως για τη θυσιαστική πορεία της ζωής του.

Γόνος πολυμελούς γεωργικής και φιλοπάτριδος οικογένειας ο μικρός Νι-
κόλαος έτυχε επιμελημένης αγωγής από τους μακαριστούς ευσεβείς Γονείς του, 
τον Πέτρο και τη Χατζημαρία, μέσα στους κόλπους της οικογένειας και της 
Εκκλησίας, στην ευλογημένη εκείνη περίοδο που η αγωγή ήταν βιωματική.

1 Θουκυδίδου Ιστορίαι, 2,35,1
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Τότε, που η  έννοια του Πατέρα ήταν ταυτισμένη με  την εσωτερική αρχο-
ντιά, την τιμιότητα, την εργατικότητα και τη δημιουργικότητα. Ήταν ταυτι-
σμένη με το αγωνιστικό πνεύμα για τις υπερούσιες αξίες της ζωής, την πρώτη 
θέση των οποίων κατείχε η οικογένεια, η  ορθόδοξη πίστη μας και η ελευθερία 
της Πατρίδας μας. Αυτή η υψηλή ιδεολογία φαίνεται ολοκάθαρα στην απά-
ντηση του αείμνηστου πατέρα του ήρωά μας, όταν ρωτήθηκε πώς νιώθει για 
τη θυσία του παιδιού του: «H πολλή μου ευχαρίστηση που έχω, είναι που 
ο γυιος μου δεν πρόδωσε. Eπήεν η ψυχή του ευχαριστημένη. Έχει πιο καλό 
πράγμα από του να πάει η ψυχή ευχαριστημένη;».  

Είναι μια απάντηση στην οποία εκφράζεται το ηρωικό  φρόνημα της αγνής 
και φιλοπάτριδος κυπριακής ψυχής και το πνεύμα της αγωγής που οι Γονείς  
εμφυσούσαν στα παιδιά τους. Γιατί παρόμοιες, ηρωικές απαντήσεις είχαμε και 
από άλλους γονείς ηρώων του απελευθερωτικού μας Αγώνα.

 Με συγκίνηση αναφερόμαστε στην περίοδο εκείνη που η έννοια της Μά-
νας ήταν ταυτισμένη με τη θεία συλλειτουργία της μητρότητας, και της ανα-
τροφής των τέκνων της «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου», της αυτοθυσια-
στικής αγάπης και της αρετής σ’ όλες τις πτυχές της. Τότε που η έννοια της 
Εκκλησίας, πνευματικής και κτηριακής, αποτελούσε το κέντρο της ζωής τής 
κάθε οικογένειας και την πηγή της ευτυχίας της.

 Τότε που η έννοια της Μάνας ήταν ταυτισμένη με την έννοια της Μά-
νας Ελλάδας και όλων των πολιτιστικών αξιών, τις οποίες  δημιούργησε, την 
πρώτη θέση των οποίων κατείχε η ηθική αξιοπρέπεια του ανθρώπου, απότοκο 
της οποίας ήταν η έννοια της ελευθερίας, πνευματικής και πολιτικής. Εντεύ-
θεν, εξεπορεύθη και η λαϊκή, μα και τόσο σοφή ρήση «εἶναι  ’ποὺ καλὸ γάλα 
βυζασμένος». 

Μάλιστα, «ἦταν ’ποὺ καλὸ γάλα βυζασμένος» ο Νικόλαος. Γι’ αυτό μό- 
λις τελείωσε το Δημοτικό ρίχτηκε στη βιοπάλη, δίπλα στον πατέρα του, εργα-
ζόμενος νυχθημερόν στον πολύκαρπο κάμπο της Ζώδειας μας. Κι όσο καλλι-
εργούσε τη γόνιμη γη μας, άλλο τόσο καλλιεργούσε στην εύπλαστη και ευαί-
σθητη ψυχή του τα μεγάλα ιδανικά της φυλής μας.

Γι’ αυτό, και όταν σήμανε η πολυπόθητη ώρα του μεγάλου ξεσηκωμού για 
το ουράνιο δώρο της Ελευθερίας, η άλκιμη ψυχή του νεαρού Νικολάου, που 
ήταν ήδη ώριμη, ταυτίστηκε με τον διαχρονικό εθνικό μας πόθο. Μέσα του 
βίωνε εκείνο που τόσο παραστατικά, σ’ ένα και μόνο στίχο διατύπωσε ο μεγα-
λοφωνότατος Λευκαδίτης ψάλτης των ιδανικών της φυλής μας, Αριστοτέλης 
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Βαλαωρίτης: 

«Νιώθω για σε Πατρίδα μου στα σπλάχνα χαλασμό».

 Γι’ αυτό και ο ομαδάρχης της Κάτω Ζώδειας, ο μακαριστός Ιωακείμ Ξυδάς  
του αναθέτει την πολύ υπεύθυνη θέση του ομαδάρχη, την οποία πολυτρόπως 
τίμησε αξιοποιώντας την στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Με αυταπάρνηση και 
πλήρη επίγνωση των κινδύνων για τη ζωή του, κατασκευάζει στο σπίτι του κρη-
σφύγετο, στο οποίο φιλοξενούσε αντάρτες, αναλαμβάνοντας την τροφοδοσία 
τους, τη διακίνησή τους και λαμβάνοντας μέρος σε στρατιωτικές ενέργειες. 

Ο ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΙΑΓΚΟΥ

ΞΕΨΥΧΗΣΕ ΒΑΣΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ. 

 ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΟΤΙ ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ.

Στο πρόσωπό του βρήκε την πλήρη εφαρμογή της η σοφή ρήση του Θου-
κυδίδη, «κράτιστοι δ᾽ ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν οἱ τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα 
σαφέστατα γιγνώσκοντες καὶ διὰ ταῦτα μὴ ἀποτρεπόμενοι ἐκ τῶν κινδύ-
νων»2. Γενναιότατοι, κατά το φρόνημα, πρέπει να θεωρούνται, εκείνοι οι οποί-

2 Θουκυδίδου Ιστορίαι, 2,40,4
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οι γνωρίζουν και τα δυσάρεστα και τα ευχάριστα, και όμως δεν προσπαθούν 
να αποφύγουν τους κινδύνους.

∆υο µέρες µετά την ενέδρα, που έγινε στην Κάτω Ζώδεια, στις 5 Οκτω-
βρίου 1958, με επικεφαλής τον Τομεάρχη, συλλαμβάνεται και βασανίζεται µέ-
χρι θανάτου, για να αποκαλύψει πού βρισκόταν ο Κασίνης µε την οµάδα του. 
Γνώριζε ότι αυτή κατέφυγε στο Νικητάρι, µετά την ενέδρα. Παρέμεινε όμως 
πιστός στον όρκο του. Τα φρικτά βασανιστήρια, στα οποία τον υπέβαλαν ένας 
Άγγλος αξιωματικός μαζί με ένα Τούρκο, δεν μπόρεσαν να κάμψουν το αγωνι-
στικό του φρόνημα και να λυγίσει.  Πέθανε τιμημένα, μαρτυρικά και ηρωικά, 
μπροστά  στα µάτια του δεκαπεντάχρονου τότε µαθητή Αντώνη Παπαευριπί-
δη, ο οποίος είχε επίσης συλληφθεί και βασανιστεί µαζί του.

Από την ημέρα εκείνη το νεαρό αγροτόπαιδο της Ζώδειας, ο αγωνιστής 
της ΕΟΚΑ, ο Νικόλαος, ο γυιος του Πέτρου και της Χατζημαρίας πέρασε στην  
αθανασία… στο πάνθεο των ηρώων. Το γενναίο του φρόνημα, το  φιλόπατρι 
ήθος του, η αγωνιστικότητά του, η γενναιοψυχία του μπροστά στον θάνατο, 
όλες αυτές οι αξίες συνυφάνθηκαν σε μια μυρίπνοη ανθοδέσμη αρετών, τις 
οποίες κατέλιπε στον ελληνισμό της μεγαλονήσου ως ιερό χρέος προς μίμηση 
και εκπλήρωση. Και συνίσταται το χρέος τούτο σε μια αυτοθυσιαστική  εθνική 
πορεία χάριν των υψηλών ιδανικών τής φυλής μας, για τη σωτηρία της τλήμο-
νος Πατρίδας μας.

Ευσεβές εκκλησίασμα,

Οι υψηλοί οραματισμοί για τους οποίους ο Νικόλαος Γιάγκου προσέφερε 
τη ζωή του για μια Πατρίδα ελεύθερη, σήμερα, κείνται χαμαί, άθλια ερείπια… 
και αυτά αιματοβαμμένα… και τουρκοπατημένα. 

Σήμερα, η μικρή μας Πατρίδα διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο στη μα-
κραίωνη ιστορική της διαδρομή. Ο Τούρκος κατακτητής για 46 ολόκληρα 
χρόνια κατέχει ένα μεγάλο μέρος τού νησιού μας και προσπαθεί παντοιοτρό-
πως να αλλοιώσει την ιστορική και εθνολογική του υπόσταση. Τους ναούς 
μας τους μετέτρεψε σε τζαμιά, σε μάντρες προβάτων, και τα ιστορικά μας το-
πωνύμια τα αλλοίωσε κατά τρόπο εγκληματικό. Δεν εννοεί να σεβαστεί τί-
ποτα. Έχει επιβάλει ένα εθνικό ξεκαθάρισμα με στόχο την τουρκοποίηση τής 
ελληνικότατης και χριστιανικότατης Κύπρου μας. 

Όμως, όταν ο Ελληνισμός βρεθεί σε τέτοιους τραγικούς κινδύνους, τότε 
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με την εσωτερική δυναμικότητα που διαθέτει, ανιστά, μέσα από τα σπλάχνα 
του, όλες εκείνες τις ηρωικές μορφές που έπεσαν ή θυσιάστηκαν για την Ελευ-
θερία του, όπως κάνουμε σήμερα με την ηρωική μορφή τού Νικολάου Π. Γιά-
γκου, και τις μετουσιώνει σε σύμβολα μίμησης, χρέους, ελπίδας, και ακατα-
μάχητου αγώνα για την Ελευθερία Του. 

Γι’ αυτό, όλοι εμείς που τιμούμε τη μνήμη των ηρώων μας,  ας αντλήσουμε 
από τις ζείδωρες και εύχυμες ιστορικές μας πηγές το αγωνιστικό και θυσι-
αστικό πνεύμα που απαιτεί η Ελευθερία και ας  συνεχίσουμε τον δρόμο τού 
καθήκοντος και της τιμής «κρούοντες τη λύρα της Αρετής», μέχρις  ότου 
στους γλαυκούς ουρανούς τής  ηρωοτόκου και αγιοτόκου μεγαλονήσου μας 
ροδίσουν οι πολυπόθητες έννοιες της Δικαιοσύνης και της Ελευθερίας.

Πανιερότατε, 

Στο ιερό βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, υπάρχει μια εντολή του 
Θεού προς τον Επίσκοπο της Σμύρνης, η οποία συνάδει απόλυτα με το πνεύμα 
της θυσίας του ήρωά μας Νικολάου Π. Γιάγκου. «…γίνου πιστὸς ἄχρι θανά-
του, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς»3.  

Πιστεύω ότι η προτροπή αυτή, σήμερα, απευθύνεται, όλως ιδιαιτέρως, και 
σε όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας μας και σ’ ολόκληρο τον 
Ελληνισμό. Εφαρμόζοντας τη θεία αυτή εντολή τιμούμε και τον ήρωά μας, 
τιμούμε και τη χριστιανική μας πίστη, η οποία δια μέσου των αιώνων αναδεί-
χτηκε «ἡ κιβωτός της σωτηρίας» της Φυλής μας, και θέτουμε τις ελπιδοφόρες 
βάσεις για τη σωτηρία της Πατρίδας μας.

Κι αν η αιμορροούσα πληγή της φαίνεται αθεράπευτη στους ηττοπαθείς, 
εμείς διακηρύσσουμε ότι η μυστική και ουράνια φωνή της ιστορίας μας και οι θυ-
σίες των ηρώων μας σαλπίζουν, ένα άλλο, δυναμικό και  ελπιδοφόρο μήνυμα:   

       Κι’ αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο 
και σε γκρεμό κατρακυλήσαμε,
που πιο βαθύ φυλή καμιά δεν είδε ως τώρα,
είναι γιατί με των καιρών το πλήρωμα
όμοια υψηλό έν’ ανέβασμα μάς μέλλεται
π ρ ο ς  ύ ψ η   ο υ ρ α ν ο φ ό ρ α !

3 Ἰωάννου, Ἀποκάλυψις, 2,10



632 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ:  ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΓΙΑΓΚΟΥ

Η αγάπη προς τη Ζώδεια μας και προς όλη την κατεχόμενη Κύπρο, μέσα 
μας γίνεται ολοένα ζείδωρη πνοή τιμής και εθνικού χρέους!  Οι χιλιάδες πε-
σόντες ήρωές μας ας αποτελούν για μας φωτεινές λαμπάδες που θα καθοδη-
γούν τις σκέψεις μας και τις πράξεις μας προς τη ζωηφόρο και  υψηλόφρονα 
έννοια της Ελευθερίας!  

 Έχουμε χρέος ιστορικό να αγωνιστούμε για τη σωτηρία της Πατρίδας 
μας με απόλυτη πίστη στα απαράγραπτα δίκαιά μας! Θέλουμε και επιβάλλεται 
να ζήσουμε στην κατεχόμενη Γης μας, που είναι θαμμένοι οι γονείς μας και οι 
πρόγονοί μας! Η επιστροφή μας αποτελεί εθνικό χρέος προς τα παιδιά μας, 
προς τους πεσόντες ήρωές μας και προς την Ιστορία μας! 

Ναι, εκεί θέλουμε να ζήσουμε, για να συνεχίσουμε τον  λαμπρό διαχρονι-
κό μας Πολιτισμό, «κρούοντες τη λύρα της Αρετής».

  Γι’ αυτό, τιμώντας τη μνήμη του ήρωα Νικολάου Π. Γιάγκου, και με επί-
γνωση των ιστορικών μας υποχρεώσεων, οφείλουμε να αγωνιζόμαστε ώστε, 

«Να σταθούμε στη γη που μας γέννησε
σαν τα δέντρα που {τα} μάχεται ο άνεμος

που τα δέρνουν οι μπόρες
μα {εκείνα}  ασάλευτα τον καρπό ετοιμάζουν στα κλώνια.

 
Ναι,  οι μνήμες των Ηρώων μας επιτάσσουν

Να σταθούμε στη γη που μας γέννησε
με τη μνήμη εκείνων που διάβηκαν

την αγάπη για κείνους που θα ’ρθουνε
και τη θεία γαλήνη στα σπλάχνα».

Εύχεσθε  Πανιερώτατε…

Μετά την ομιλία ο κ. Αγγελίδης κάλεσε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη 
Μόρφου κ. Νεόφυτο και όλους τους  επισήμους, οι οποίοι κατέθεσαν στέφανο 
τιμής και σεβασμού στη μνήμη του υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένου 
και θανόντος ήρωα Νικολάου Π. Γιάγκου.


