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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ ΤΗI ΕΟΡΤΗI TΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

a
† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄

ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου,
Παντὶ τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι 

τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, 
Χάρις ὑμῖν καὶ Εἰρήνη ἀπὸ τοῦ ἐν Βηθλεὲμ τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα γε-
γονότα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ τὸ μέγιστο γεγονὸς ποὺ καθόρισε καὶ διαμόρφωσε 
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τὴν Ἱστορία, ἀφοῦ «εἰς κεφαλὴν γωνίας» τῆς μοναδικῆς αὐτῆς καμπῆς, ἐτέθη 
«ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθεὶς καὶ ἐν φάτνῃ ἀνακλιθεὶς» Θεός. Εἶναι τὸ γεγονὸς τὸ 
ὁποῖο προσέδωσε νόημα στὸ παρελθὸν καὶ δημιούργησε τὸ πιὸ ἐλπιδοφόρο 
μέλλον τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν αἰώνια σωτηρία του. 

Τὰ ἱερὰ κείμενα ἀλλὰ καὶ ἡ θύραθεν γραμματεία μᾶς βοηθοῦν νὰ κατανο-
ήσουμε ὅτι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι ἕνας συμβολισμός, ὅπως 
οἱ ἐνσαρκώσεις τῶν διαφόρων «θεοτήτων» τῆς μυθολογίας, ἀλλὰ μία ἱστορικὴ 
πραγματικότητα, ἡ ὄντως νέα πραγματικότητα, «τὸ μόνον καινὸν ὑπὸ τὸν ἥλι
ον» κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό. Ἔγινε σὲ συγκεκριμένη ἱστορικὴ 
στιγμή, ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος Ὀκταβιανοῦ Αὐγούστου, σ’ ἕνα συγκεκριμένο 
λαό, τὸν Ἰουδαϊκό, «ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαβίδ», καὶ σὲ συγκεκριμένο τόπο, 
στὴ Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. 

Δίκαια, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὀνομάζει τὰ Χριστούγεννα «μη
τρόπολιν πασῶν τῶν ἑορτῶν», δηλαδὴ μητέρα, πηγὴ καὶ ἀρχὴ ὅλων τῶν ἐκ-
κλησιαστικῶν ἑορτῶν. Ὅλα τὰ γεγονότα, ποὺ συνέβησαν μέσα στὴν ἱστορία 
τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπινου γένους, ἔχουν ὡς βάση καὶ θεμέλιο αὐτὸ «τὸ 
ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον καὶ παράδοξον Μυστήριον» ὅτι, δηλαδή, ὁ «Θεὸς ἐφα
νερώθη ἐν σαρκί». 

Μόνον ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς μποροῦσε νὰ γεφυρώσει τὸ χάσμα 
ποὺ δημιούργησε ἀνάμεσα στὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο ἡ πτώση καὶ ἡ παρα-
κοή. Μόνον ὁ ἴδιος ὁ Δημιουργός, «δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο» θὰ μποροῦσε νὰ 
πραγματώσει τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου. 

Πολὺ ἁπλᾶ ἀλλὰ καὶ μὲ πολὺ οὐσιαστικὰ λόγια διατυπώνει τὸ μέγα τοῦτο 
Μυστήριο ὁ Μέγας Ἀθανάσιος: «Αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιη-
θῶμεν». Ὁ Χριστὸς ἔγινε μέτοχος τῆς δικῆς μας ἀνθρώπινης φύσεως, γιὰ νὰ 
γίνουμε ἐμεῖς μέτοχοι τῆς θείας· ὁ Κύριος ἔγινε Υἱὸς ἀνθρώπου, γιὰ νὰ γίνει 
ὁ ἄνθρωπος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Τώρα ἀπομένει νὰ ἐκπληρώσουμε ἐμεῖς τὸ δικό 
μας χρέος. Μᾶς τὸ ὑποδεικνύει μὲ σαφήνεια ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: 
«Γενώμεθα ὡς Χριστός, ἐπεὶ καὶ ὁ Χριστὸς ὡς ἡμεῖς· γενώμεθα θεοὶ δι᾿ αὐτόν, 
ἐπειδὴ κἀκεῖνος δι᾿ ἡμᾶς ἄνθρωπος». Ἂς γίνουμε σὰν τὸν Χριστό, ἀφοῦ καὶ 
ὁ Χριστὸς ἔγινε σὰν καὶ μᾶς. Ἂς γίνουμε θεοὶ γιὰ χάρη Του, ἀφοῦ καὶ Κεῖνος 
ἔγινε γιὰ χάρη μας ἄνθρωπος. 

Μὲ ταπείνωση, ἀλλὰ καὶ εὐγνωμοσύνη ἐνώπιον τῆς θείας συγκατάβασης 
καὶ οἰκονομίας, ἂς λατρεύσουμε τὸν ἀρχηγὸ τῆς σωτηρίας μας. Μὲ μετάνοια, 
ἂς ἀποθέσουμε στὰ πόδια Του ἀντὶ δώρων τὶς ἁμαρτίες μας. Μὲ πίστη, ἂς τὸν 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ. κ.  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
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ἱκετεύσουμε, ὥστε τὸ φῶς τῆς λυτρωτικῆς Του ἀγάπης νὰ καταυγάζει τὶς καρ-
διές μας, γιὰ νὰ δεχθοῦμε τὰ ἐκπηγάζοντα ἀπὸ τὸ πάνσεπτο σπήλαιο δῶρα 
Του: τὴν εἰρήνη, τὴν ἀγάπη, τὴ συγχώρηση, τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν πολυπόθητη 
σωτηρία. 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

Ἐφέτος, εἶναι ἡ τεσσαρακοστὴ ἕβδομη χρονιά, ποὺ γιορτάζουμε τὰ Χρι-
στούγεννα μὲ μοιρασμένη τὴν πατρίδα μας, μὲ ξεριζωμένο τὸ ἕνα τρίτο τοῦ 
λαοῦ μας ἀπὸ τὶς πατρογονικές του ἑστίες καὶ μὲ πολλοὺς ἀδελφούς μας νὰ 
ἀναμένουν τὰ ἀγαπημένα τους πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἐξακολουθοῦν ἀκόμη νὰ 
ἀγνοοῦνται. 

Το γεγονός, ὅμως, ὅτι ὁ Χριστὸς ἦλθε στὴ γῆ γιὰ νὰ προστατεύσει τὸν 
ἀδικημένο καὶ νὰ βοηθήσει ἐκείνους ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴ δικαιοσύνη, δὲν 
μᾶς ἐπιτρέπει νὰ χάνουμε τὶς ἐλπίδες μας, ἀλλὰ ἐπιβάλλεται νὰ συνεχίζουμε 
τὸν ἀγώνα μας. Γι’ αὐτό, μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς στραμμένα πρὸς Ἐκεῖνον καὶ μὲ 
πίστη ἀκλόνητη στὴν ἀκαταμάχητη δύναμη τῶν δικαίων μας, ἂς συνεχίσουμε 
τὴν ἀγωνιστική μας πορεία. 

Ἂς μὴν ἀφήσουμε τὶς ψευδαισθήσεις νὰ χαλαρώσουν μέσα μας τὸ ἀγω-
νιστικό μας φρόνημα. Ἡ μέχρι σήμερα συμπεριφορὰ τοῦ εἰσβολέα δὲν μᾶς 
ἐπιτρέπει κανένα ἀπολύτως ἐφησυχασμό. Πρέπει νὰ παραμείνουμε ἑνωμένοι 
καὶ ἀμετακίνητοι στὴ διεκδίκηση τῶν δικαίων μας, ἄκαμπτοι καὶ ἀνυποχώ-
ρητοι στὴν ἀπαίτησή μας γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν στρατευμάτων κατοχῆς, 
τὴν ἐπιστροφὴ τῶν προσφύγων στὶς πατρογονικές τους ἑστίες, τὴ διακρίβωση 
τῶν ἀγνοουμένων μας καὶ παράλληλα ἕτοιμοι ἀμυντικά, γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο 
δυναμικῆς ἀναμέτρησης, ἀφοῦ ὅσο καὶ ἂν τὸ ἀπευχόμαστε, μιὰ τέτοια ἀνα-
μέτρηση, δὲν θὰ διστάσει νὰ μᾶς τὴν ἐπιβάλει ἡ βουλιμία καὶ τὰ ἐπεκτατικὰ 
σχέδια τοῦ εἰσβολέα. 

Μὲ πίστη ἀκράδαντη πρὸς τὸν Θεό, ποὺ ἦλθε στὴ γῆ γιὰ τὴ σωτηρία 
μας καὶ τὴν ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὲ πεποίθηση στὴν τελικὴ κα-
τίσχυση τῶν δικαίων μας, ἐκφράζουμε τὰ αἰσθήματα τῆς ἀγάπης μας, κατὰ 
τὴ μεγάλη τούτη ἑορτὴ τῆς Χριστιανοσύνης. Ἂς ἀφήσουμε τὴν ἀκτινοβολία 
τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ νὰ φωτίζει τὴ ζωή μας καὶ ἂς γίνουμε ἐμεῖς 
δοχεῖα καὶ ἀγωγοὶ ἀγάπης πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας. Ἂς μὴν ξεχνοῦμε 
ὅτι ὁ Θεὸς «ἐπτώχευσε δι’ ἡμᾶς πλούσιος ὤν, ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ 
πλουτήσωμεν» (Β' Κορ. 8, 9). Συνεπῶς, ἂς πλουτίσουμε καὶ ἐμεῖς τὶς ψυχὲς 
τῶν πονεμένων ἀδελφῶν μας μὲ τὴ χαρὰ ποὺ δίνει τὸ αἴσθημα τῆς ἀγάπης. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι TΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
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Ἔτσι θὰ μπορέσουμε νὰ προσφέρουμε τὶς ψυχές μας ὡς κατάλυμα στὸν Χριστὸ 
καὶ νὰ μετάσχουμε στὴ χαρὰ τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεώς Του. 

Τέλος, ἀπευθύνουμε χαιρετισμὸ ἀγάπης καὶ εὐλογίας πρὸς ὅλο τὸ Χριστε-
πώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἰδιαίτερα, πρὸς τοὺς πρόσφυγες, τοὺς 
ἐγκλωβισμένους καὶ πρὸς τὶς οἰκογένειες ποὺ ἀναμένουν τὰ ἀγνοούμενα παι-
διά τους. Εὐχόμαστε ἐκ βάθους ψυχῆς, ὅπως ὁ ἐνανθρωπήσας Χριστὸς στη-
ρίζει ὅλους. Ἰδιαίτερες εὐχὲς ἀπευθύνουμε καὶ πρὸς τὴν ἡγεσία τῆς πατρίδας 
μας, ὥστε νὰ χειρίζεται τὸ ἐθνικό μας θέμα μὲ πνεῦμα ὁμοψυχίας καὶ ἀγωνι-
στικότητας. 

Ἂς ἔχουμε τὰ βλέμματα τῶν ψυχῶν μας ἐστραμμένα πάντοτε πρὸς τὸν ἐν 
σπηλαίῳ γεννηθέντα καὶ ἐν φάτνῃ ἀνακλιθέντα Κύριο, καὶ ἂς τὸν παρακαλοῦ-
με μὲ θέρμη ψυχῆς γιὰ τὴ σωτηρία μας καὶ γιὰ τὴ δικαίωση τῶν ἀγώνων τοῦ 
λαοῦ μας, ὥστε σύντομα νὰ ἠχήσουν οἱ καμπάνες καὶ στοὺς σκλαβωμένους, 
σήμερα, ἱεροὺς ναούς μας. 

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, 
     Χριστούγεννα 2021. 

    Διάπυρος πρὸς Κύριον εὐχέτης



Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

a
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΧΡ.  ΓΙΑΓΚΟΥ,

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

«Ἐκ τῶν οὐρανῶν ἐδέξω τὴν Θείαν Χάριν, καὶ διὰ τῶν σῶν 
χειλέων, πάντας διδάσκεις, προσκυνεῖν ἐν Τριάδι τὸν ἕνα Θεόν, 
Ἰωάννη Χρυσόστομε, παμμακάριστε Ὅσιε, ἐπαξίως εὐφημοῦμέν 
σε· ὑπάρχεις γὰρ καθηγητής, ὡς τὰ θεῖα σαφῶν». (Κοντάκιον τοῦ 
ἱεροῦ Χρυσοστόμου).
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Με τις σκέψεις στραμμένες προς τη μεγαλύτερη πατερική φυσιογνωμία 
της Ορθοδοξίας, τον μαρτυρικό Αρχιεπίσκοπο της Κωνσταντινουπόλεως, Ιω-
άννη Χρυσόστομο, πλήθη λαού συνέρρευσαν στον νέο περίλαμπρο καθεδρι-
κό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα, για να παρακολουθήσουν τον πανηγυρικό 
Εσπερινό την Παρασκευή, και το Σάββατο, 13 Νοεμβρίου, τη Θεία Λειτουρ-
γία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Προσήλθαν με κατάνυξη ψυχής για να 
προσευχηθούν μαζί με τον Αρχιεπίσκοπό τους και τη λοιπή εκκλησιαστική  
Ιεραρχία για τα μεγάλα αιτήματα της ζωής, τη σωτηρία των ψυχών τους, την 
ελευθερία της πατρίδας μας, την ειρήνη του κόσμου  και υπέρ  «ὧν ἕκαστος 
κατὰ διάνοιαν ἔχει».

Η 13η Νοεμβρίου είναι μια ιερή και φωτεινή μέρα για τη χριστιανική μας 
πίστη, διότι η Εκκλησία μας τιμά Εκείνον ο οποίος με τον μελιστάλακτο θείο 
λόγο του αναδείχτηκε «ἡ χρυσήλατος σάλπιγξ» της αγλαόθρονης Ορθοδοξί-
ας μας και  με την αγία και μαρτυρική του ζωή, ο άξιος μιμητής του Χριστού. 
Τιμά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος, «τὴν σοφίαν ἐξ ὕψους καταμα-
θών…», μάς κληροδότησε το πιο ιερό θησαύρισμα της πίστεώς μας, τη Θεία 
Λειτουργία,  την οποία διατύπωσε με τη βαθυστόχαστη θεολογική του εμβρί-
θεια και τη μελίρρυτη εκκλησιαστική του γραφή, κατά ένα ιδανικό και μυστα-
γωγικό τρόπο, που μας ανάγει στις σφαίρες της θεότητας! 

 Τη θεσπέσια αυτή Θεία Λειτουργία, μέσω της οποίας οδηγούμαστε στο 
Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο λαός μας διαφύλαξε με ευλάβεια περισ-
σή και  τελεί, δια μέσου των αιώνων, καθ’ εκάστη Κυριακή και εορτή, με βα-
θύτατη ευσέβεια και κατάνυξη. Δι’ αυτής ανατροφοδοτείται πνευματικώς, 
δι’ αυτής ανάγεται στις  λυτρωτικές σφαίρες  του ενσαρκωτή της αγάπης, του 
Εσταυρωμένου και Αναστάντος Χριστού και δι’ αυτής γίνεται «σύσσωμος καί 
σύναιμος» με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η ιστορική αλήθεια επιμαρτυρεί ότι η 
Θεία Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου διατήρησε τον ελληνισμό 
υπό τη σκέπη της Μητέρας Εκκλησίας διαχρονικώς, και ιδιαίτερα κατά τους 
σκοτεινούς αιώνες της τουρκοκρατίας, και τον οδήγησε στις ζωογόνες πηγές 
της πίστης του, καρπός της οποίας είναι η Εθνεγερσία του 1821 και η ηδυπό-
θητη Ελευθερία του.      

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ 
 ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

Στις 4+30 ήχησαν πανηγυρικά οι καμπάνες του νέου Καθεδρικού Ναού 
του Αποστόλου Βαρνάβα. Ο γλυκύτατος ήχος τους σήμανε το προσκλητήριο  
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για τον κάθε πιστό να προσέλθει περιχαρής στον ιερό ναό και συνειρμικά να 
αναβιώσει τα μεγάλα μηνύματα της μεγίστης προσωπικότητας της Ορθοδοξίας, 
του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μέσα ο ναός έλαμπε από καθαριότητα. Οι πο- 
λυέλαιοι ήταν και αυτοί ολοφώτεινοι. Σού παρείχαν την αίσθηση ότι συμμετείχαν 
στη μεγάλη τιμητική εκδήλωση για τον άγιο που μετέφερε στην οικουμένη τα 
μεγάλα και λυτρωτικά μηνύματα της χριστιανικής μας πίστεως μας!

Του πανηγυρικού τούτου εσπερινού προέστη ο άγων τα ονομαστήριά 
του Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος ο Β΄. Ο εσπερινός ήταν βέβαια 
πολυαρχιερατικός. Έλαβαν μέρος και οι Μητροπολίτες Πάφου κ. Γεώργιος, 
ο Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, ο Τριμυθούντος κ. Βαρνάβας, ο Κορωνείας 
κ. Παντελέημων, οι Επίσκοποι Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, ο Αμαθούντος 
κ. Νικόλαος, ο Νεαπόλεως κ. Πορφύριος και ο Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. Επί-
σης, παρέστησαν  συμπροσευχόμενοι και οι Έξαρχοι των Πατριαρχείων Αλε-
ξανδρείας και Ιεροσολύμων, Επίσκοπος Νιτρίας κ. Νικόδημος και Μητροπολί-
της Βόστρων κ. Τιμόθεος αντίστοιχα. 

Την πολιτεία εκπροσώπησε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
κ. Αννίτα Δημητρίου και άλλοι επίσημοι, πολιτειακοί και στρατιωτικοί παρά-
γοντες. 
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Οι καλλίφωνοι ιεροψάλτες, αδελφοί Ανδρέας και Μάριος Κουκκίδης απέ-
δωσαν θαυμάσια και κατανυκτικά την όλη ιερή ακολουθία. Η αρτοκλασία εψά-
λη σε ήχο πλ. Α΄ αργό και το «Θεοτόκε Παρθένε» απέδωσε με την ηδύμολπη 
φωνή του ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα και Πρω-
τοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτης κ. Ιωάννης Ιωάννου. 

Η διακονία του θείου κηρύγματος ανετέθη στον θεολόγο της ιεράς Αρχι-
επισκοπής κ. Ευδόκιο Δημητρίου, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

Τόν Χρυσολόγο κήρυκα τῆς θείας βασιλείας, τήν χρυσοειδῆ σάλπιγγα  τῶν 
θείων μεγαλείων1, θελήσαμε νά τιμήσουμε σήμερα, Μακαριώτατε, Ἅγιοι Ἀρ-
χιερεῖς, φίλτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, μέ τήν παρούσα σύναξή μας. Τόν ἅγιο 
Ἰωάννη, ἐξ Ἀντιοχείας, πού ὁ Αὐτοκράτορας  Ἀρκάδιος τόν ἐκάλεσε στή βα-
σιλίδα τῶν πόλεων γιά νά ἀναλάβει τόν χηρεύσαντα Θρόνο. Ἡ δέ Χάρις τοῦ 
Θεοῦ τοῦ δώρισε τό ὕψιστο ἐκκλησιαστικό ἀξίωμα, ἐκεῖνο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως. 

Ἡ λαμπρότητα τῶν τίτλων καί οἱ κοσμικές τιμές οὐδέποτε τόν συγκίνη-
σαν· προσπάθησε νά διατηρήσει τή μοναχική βιοτή καί μέσα στά ἀρχοντικά 
μέγαρα τῶν Βυζαντινῶν τοῦ 4ου αἰ.,  διατηρώντας τίς χριστιανικές του ἀρε-
τές, τῆς ἐγκράτειας, τῆς νηστείας καί τῆς μελέτης τοῦ θείου λόγου. Ὁ ἅγιος 
Νικόδημος Ἁγιορείτης γράφει ὅτι «τόσον δέ πολλά ἐπέδωκεν ὁ ἀοίδιμος τόν 
ἑαυτόν του εἰς τήν ἄσκησιν καί ἐγκράτειαν, ὥστε ἔτρωγε μόνον τόν χυλόν 
τοῦ κριθαρίου καί πάλιν ἀπό αὐτόν δέν ἐχόρταινεν, ἀλλ’ ὀλίγον τι μετελάμ-
βανε. Καί ὕπνον δέ ὀλίγον ἐκοιμᾶτο… Τότε δὲ καὶ περισσότερον ἐσχόλαζε 
καὶ κατεγίνετο ὁ θεῖος πατὴρ εἰς τὰς ἑρμηνείας τῶν θείων Γραφῶν καὶ εἰς τὰς 
διαλέξεις καὶ διδασκαλίας, διὰ μέσου των ὁποίων πολλοὺς εἰς θεογνωσίαν καὶ 
μετάνοιαν ἔφερε»2.  

Ὁ βίος, οἱ λόγοι, τά γραπτά κείμενά του, ἡ μαρτυρική πορεία του, τό ὅλο 
ἔργο του, οἱ ἀρετές του διατρανώνουν τό μεγαλείο τοῦ ἁγίου Πατρός. Αὐτοῦ 
πού σπούδασε τήν ἑλληνική παιδεία πλησίον των  ἐξεχόντων κλασικών διδα-
σκάλων τῆς ἐποχῆς, τον Λιβάνιο καί τον Ἀνδραγάθιο. Αὐτοῦ πού κατέλαβε 
τό ἅρμα τῆς σοφίας γιά νά σπείρει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, πού καρποφορεῖ μέ-
χρι σήμερα εἰς πάσαν τήν γῆν. Αὐτοῦ πού εχειρίσθη θαυμάσια τήν ἑλληνική 
γλώσσα σάν σκαπάνη ποιμαντικῆς μέριμνας. Καί τό μέγα εὐτύχημα γιά μᾶς 

1  βλ. Στιχηρά Μικροῦ Ἑσπερινοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἦχος β΄
2 Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Συναξαριστής τῶν δώδεκα μηνῶν, τ. 2, εκδ. Ὀρθόδοξος 
Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 1981, σσ.108-111
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εἶναι ὅτι ἡ ἴδια ἡ γλώσσα, εὐγνωμόνως, τοῦ τό ἀνταπέδωσε. Δεκάδες ὕμνοι μέ 
πλῆθος χρυσοπλοκότατων χαρακτηρισμῶν: χρυσόῤῥοος, χρυσολόγος, χρυ-
σήλατος σάλπιγξ, χρυσουργός τῶν δογμάτων, χελιδών ἡ χρυσόστομος, ὁ νοῦς 
ὁ χρυσόμορφος, ῥεῖθρον χρυσοειδέστατον, ὁ χρυσουργῶν τάς καρδίας τῶν 
πιστῶν3... 

Αὐτήν τήν ἱερά μορφή τιμοῦμε σήμερα καί μεῖς, μικροί ὄντες, προσπαθοῦ-
με νά ψελλίσουμε κάτι γιά νά ἐκφράσουμε, ἔστω καί ἀνεπαρκῶς, τήν προσφο-
ρά του. 

Τό Ἀπολυτίκιον ξεχωρίζει τρεῖς ἀρετές του. Πρώτη, τό κηρυκτικό ἔργο 
του· σάν πυρσός ἐξέλαμψε ἡ χάρη τοῦ στόματός του καί φώτισε τήν Οἰκου-
μένη. Δεύτερη, ἡ ἀφιλαργυρία· ἡ δική του ὀλιγάρκεια κάλυψε τόν κόσμο μέ 
θησαυρούς. Καί τρίτη, ἡ ταπεινοφροσύνη· ἡ καλλίστη τῶν ἀρετῶν. Ἄν καί 
ἦταν Πατριάρχης στήν αὐτοκρατορική Κωνσταντινούπολη, ἔμεινε ξένος τῆς 
κοσμικότητας τοῦ ἀξιώματός του. Ὁ ἅγιος στέκεται δίπλα στό ποίμνιό του καί 
τό ὑπερασπίζεται,  συμπάσχει μέ τήν πονεμένη ψυχή τοῦ λαοῦ του.  Αὐτή ἡ 
ταπείνωση καί ἡ προσήλωσή του στή διακονία τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ καί ὁ ἔλεγχος 
τῶν ἀνακτορικῶν σκανδάλων, καί ἰδιαίτερα τῆς αὐτοκράτειρας Εὐδοξίας, ἐξώ-
θησαν τόν ἴδιο τον Αὐτοκράτορα, πού τόν κάλεσε στήν Πόλη, νά τόν ἐξορίσει. 
Τί κι’ ἄν ἡ παρωθοῦσα δύναμη εἶναι ἡ Αὐτοκράτειρα; Τήν φιλάργυρον πλάνην 
τόξευσε μέ τούς λόγους του4· οὔτε ἡ ἔχθρα τῆς παράνομης Συνόδου οὔτε τό 
μίσος τῆς ὑπερφίαλης Αὐγούστης δέν κατέσβεσαν τίς ἀρετές του5. Ἐξορίστη-
κε, ξαναεξορίστηκε∙ ἐξορίστηκε τρίς. Ἐκοιμήθη μακριά ἀπό τήν ἀρχιεπισκο-
πική ἕδρα του στίς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 407 μ.Χ., ἀνήμερα τῆς Ὑψώσεως τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ. Ὅμως, ἡ Ἐκκλησία μας, θέλοντας νά τιμᾶ ἱκανῶς τόν Ἅγιο μέ 
ἰδιαίτερη Ἀκολουθία, μετέθεσε τήν ἑορτή από τή ἡμέρα τοῦ Σταυροῦ, στίς 13 
Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους.

«Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε»6. Αὐτόν τόν λόγο τοῦ Κυρίου θέλησε 
νά τηρήσει ὁ Άγιος Χρυσόστομος τόσο μέ τήν ἀφιλαργυρία του ὅσο καί μέ 
τίς ἀρετές του. Ὁ Θεός τοῦ δώρισε τό κηρυκτικόν ὡς ἀξίωμα καί ὡς τάλαντον. 
Μέ τά λόγια καί τά κείμενά του διατύπωσε τά δόγματα τῆς πίστης μας, πα-
ρηγόρησε καί ἐνθάῤῥυνε τούς χριστιανούς, ὁδήγησε τόν κόσμο στή μετάνοια 

3 βλ. Στιχηρά Λιτῆς
4  Κάθισμα Ὄρθρου, ἦχος πλ. δ΄, «Τήν σοφίαν ἐξ ὕψους καταμαθών»
5 Κάθισμα Ὄρθρου, ἦχος πλ. α΄, «Οὔτε ἔχθρα συνόδου οὖσα παράνομος» 
6 Μτθ. 10,8
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καί στή σωτηρία. Ψάλλαμε πρό ὀλίγου: «Τὴν χρυσήλατον σάλπιγγα, τὸ θε-
όπνευστον ὄργανον, τῶν δογμάτων πέλαγος ἀνεξάντλητον, τῆς Ἐκκλησίας 
τὸ στήριγμα, τὸν νοῦν τὸν οὐράνιον, τῆς σοφίας τὸν βυθόν, τὸν κρατῆρα 
τὸν πάγχρυσον, τὸν προχέοντα ποταμοὺς διδαγμάτων μελιῤῥύτων καί ἀρ-
δεύοντα τὴν κτίσιν»7. Δωρεάν ἔλαβε, δωρεάν ἔδωκε· τή θεόσδοτη δωρεά τή 
μεταλαμπάδευσε σέ Ἀνατολή καί Δύση, τότε, νῦν καί ἀεί, εἰς σύμπασα τήν ἀν-
θρωπότητα.  Τό ἔργο πού ὁ Χριστός παρέδωσε στούς Ἀποστόλους καί ἔκτοτε 
ἀποτελεῖ τή χριστιανική μας πίστη, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τό χρύ-
σωσε, τό ἐπιμελήθηκε μέ τήν καρδία καί τήν πέννα του καί τό κληροδότησε 
ως μυστικό και ζωογόνο πνευματικό θησαυρό σέ ὅλους μας.

Ὅταν, στόν Μυστικό Δεῖπνο, ὁ θεάνθρωπος Χριστός εὐλόγησε τόν ἄρτο 
καί τόν οἶνο, πρόσφερε στούς μαθητές Του τό Τίμιον Σῶμα καί τό Ἅγιον Αἷμα 
Του λέγοντας: «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν»8. Παρεδόθη τότε τό 
Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Καί ὁρισμένοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησί-
ας ἀνέλαβαν νά ὀργανώσουν τή λατρεία, νά συγγράψουν εὐχές καί νά συν-
θέσουν τή Θεία Λειτουργία· τή Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία νά περιβάλλει τό 
βασιλικό δῶρο, σάν βασιλική πορφύρα.  Ἔτσι κι’ ὁ τιμώμενος, σήμερα, ἱερός 
Ἄνδρας, δώρισε τό δῶρον τοῦ Κυρίου του στήν ἀνθρωπότητα. Πλαισίωσε τό 
Μυστήριο μέ ὕμνους, Ἀντίφωνα, Ἱκεσίες, Ἀναγνώσματα· καί ἔδωσε τό ποίημά 
του στόν χριστιανικό κόσμο γιά νά παρηγορεῖται, νά στηρίζεται, νά ἐλπίζει, 
νά ἐλευθερώνεται. Μέσα ἀπό τή Θεία Λειτουργία διατηρήσαμε τόσους αἰῶνες 
τήν πίστη μας, τήν ταυτότητά μας, τόν ἁγνό ἑαυτό μας. Ἀκόμα καί ἄν τοῦτον 
τόν ἱερό ἑαυτό μας δύσκολα τόν ἀναγνωρίζουμε κάτω ἀπό τά ἀνθρώπινα πάθη 
μας, ἐντούτοις ἡ χριστιανική φύση μας σώζεται, διότι μᾶς χαρίστηκε κάποτε 
τό δῶρο τῆς Θείας Λειτουργίας, μέσω τῆς ὁποίας τελεῖται το Μυστήριο τῆς 
Θείας Εὐχαριστίας, τό ὁποῖον ἐπανειλημμένως μᾶς χαρίζεται, σεβαστοί μου 
Πατέρες καί Ἀδελφοί, «ἕως ὅτου ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔλθῃ»9. 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μέ βάση τά ἐνδεδειγμένα χωρία τῆς 
Καινῆς Διαθήκης τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, καί ἀκολουθῶν τήν προτροπήν τοῦ 
Κυρίου μας «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν»10, ἐπιμελήθηκε τῆς ἐκ-
φραστικῆς ἱερουργίας τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας μέ τήν ἀγάπη, 

7 Στιχηρό Μεγάλου Ἑσπερινοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἦχος δ΄
8 Λκ. 22,14-23
9 Λκ. 22,19
10 Λκ. 22,19



645

τήν ταπείνωση, τήν ὑπομονή, τήν προσευχή, τό δάκρυ, τή νηστεία του καί την 
υψηλόφρονη φρασεολογία του καί μᾶς τό παρέδωσε ὡς ἱερά παρακαταθήκη 
αἰώνων. Ἀπεδείχθη, λοιπόν, θεματοφύλακας τῆς πίστης μας καί, ὡς καλός ποι-
μένας τῆς οἰκουμένης, μερίμνησε μέ τό ἔργο του γιά  τή σωτηρία τῶν ψυχῶν 
μας. Αὐτός εἶναι ὁ κύριος λόγος πού τόν τιμοῦμε κι’ ἐμεῖς με τόσο βαθύτατο 
σεβασμό. Ἡ συγγραφή τῆς Θείας Λειτουργίας, πού, γιά 17 αἰῶνες πιά, τρέφει 
τήν Ἐκκλησία καί ἀποτελεῖ καθημερινή πύλη θεώσεως, συνιστᾶ μέγιστη εὐερ-
γεσία γιά μᾶς καί γιά ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα.

Μακαριώτατε, σήμερα ἄγετε τά ὀνομαστήριά σας, ὡς φερώνυμος τοῦ ἱε-
ροῦ Χρυσοστόμου. Εὐχόμαστε, διά πρεσβειῶν τοῦ ὁμωνύμου Ἁγίου Σας, νά 
σᾶς καθιστᾶ ὁ Θεός «σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾶ μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦν- 
τα τόν λόγον τῆς ἀληθείας»11. Στρεφόμαστε ἱκετευτικά πρός τή «χρυσόφωνη 
Σάλπιγγα», τόν ἅγιο Ἰωάννη καί διασαλπίζουμε πάλιν τό ὑμνολογικό: «Ἡμεῖς 
συναθροισθέντες ἐν τῇ μνήμῃ σου κράζομεν: “Μὴ ἀποκάμῃς δεόμενος ὑπέρ 
ἡμῶν πρὸς Κύριον τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν”»12.

Μετά το πέρας του πανηγυρικού εσπερινού, ο Μακαριώτατος, οι Συλλει- 
τουργοί του και το πλήθος του λαού μετέβησαν εν πομπή στην Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή, όπου εψάλη ο πολυχρονισμός προς τιμή του. Στη συνέχεια, ο Μακαριώ-
τατος δέχθηκε τα συγχαρητήρια  του πλήθους των πιστών. Ανάμεσα σ’ αυτούς 
που του ευχήθηκαν ήταν και εκπρόσωποι των ξένων δογμάτων στο νησί μας.

ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ  
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄

Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2021. Εκκλησιαστική και ιστορική ημέρα. Η Εκ-
κλησία μας τιμά επισήμως, κατ’ έτος, τη «χρυσήλατον σάλπιγγα» του Θείου 
Λόγου. Τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο!

 Ο νέος Καθεδρικός Ναός της Αρχιεπισκοπής «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑ-
ΒΑΣ», ο οποίος αποτελεί πια το εγκαλλώπισμα της Λευκωσίας και «τὴ σύγ-
χρονη κιβωτὸ τῶν ἀξιῶν καὶ ἰδανικῶν τῆς Ὀρθοδοξίας» είναι ολόλαμπρος 
και ολοφώτεινος. Μέσα μας τον νιώθουμε σαν μια έμψυχη καλλίμορφη οντό-
τητα, σαν «βασίλισσαν περιβεβλημένην καὶ πεποικιλμένην ἐν ἱματισμῷ 
διαχρύσῳ» (Ψαλμ.44,10), η οποία αναμένει να υποδεχθεί με ευφροσύνη και 

11 Εὐχή Θείας Λειτουργίας
12  Στιχηρό Λιτῆς, τοῦ Γεωργίου Νικομηδείας, ἦχος β΄,  «Χρυσέοις λόγοις σου ἡ Ἐκκλησία»

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
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με απέραντη ευγνωμοσύνη τον οραματιστή του εμβληματικού αυτού εκκλησι-
αστικού μνημείου,  τον πολυμερώς και πολυτρόπως μογήσαντα δια την οικο-
δομή και αποπεράτωσή του, Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο τον Β΄, 
καθώς και την πολυαρχιερατική Συνοδία του, για να τελέσουν την πρώτη πα-
νηγυρική Θεία Λειτουργία προς τιμή του διαλάμψαντος, «λόγῳ τε καὶ ἔργῳ», 
Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Ιωάννου του Χρυσοστόμου. 

Με τον εορτάζοντα Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου συλλει-
τούργησαν οι Μητροπολίτες Πάφου κ. Γεώργιος, Κιτίου κ. Νεκτάριος, Λεμε-
σού κ. Αθανάσιος, Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειος, Κορωνείας 
κ. Παντελεήμων και οι Επίσκοποι Νιτρίας κ. Νικόδημος, Έξαρχος του Πα-
τριαρχείου Αλεξανδρείας, ο Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, ο Αρσινόης κ. Πα-
γκράτιος, ο Χύτρων κ. Λεόντιος, ο Νεαπόλεως κ. Πορφύριος και ο Μεσαορίας 
κ. Γρηγόριος.

Συμπροσευχόμενος παρέστη και ο έξαρχος του Πατριαρχείου Ιεροσολύ-
μων στην Κύπρο, Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος. Επίσης, στο συλλεί-
τουργο έλαβαν μέρος οι διαμένοντες στην Ιερά Αρχιεπισκοπή άγαμοι κληρι-
κοί και οι εφημέριοι του Καθεδρικού Ναού.

Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν ο πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο 
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κ. Ιωάννης Παπαμελετίου, ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ Αντιστράτηγος Δημόκριτος 
Ζερβάκης, πολλοί εκπρόσωποι της πολιτείας, πνευματικών συλλόγων,  εκπαι-
δευτικοί, μαθητές και ικανός αριθμός πιστών.

 Τον θείο λόγο εκφώνησε ο ιδιαίτερος Γραμματέας του Μακαριωτάτου, 
Αρχιμανδρίτης κ. Τριφύλλιος Ονησιφόρου, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

 «Σύνοδος οὐρανοῦ καὶ γῆς» σήμερα, ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος! 

Καὶ πράγματι, Μακαριώτατε, ἅγιοι ἀρχιερεῖς, σεβαστοὶ πατέρες καὶ ἐν 
Χριστῷ ἀδελφοί, στὸν περίπυστο αὐτὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἱδρυτοῦ καὶ προστάτου 
τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀποστόλου Βαρνάβα, μέσα σ’ αὐτὴ τὴ «Σύνοδον ἀγγέλων, 
μαρτύρων καὶ ἀνθρώπων», χρέος ἱερὸ καὶ μεγάλο ἀνετέθη σὲ μένα, ἕνα «μει
ρακίσκον, εὐτελῆ καὶ ἀ περ ρι μέ νον» ὁ ὁποῖος «πρὸς ὕψος ἀρ χῆς ἀ νη νέ χθη το
σοῦ τον», ὅπως ψέλλισε ταπεινὰ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, στὴν πρώτη 
μετὰ τὴν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία του ὁμιλία. 

Διότι, ἂν μπορεῖ ἕνας κακογράφος νὰ ζωγραφίσει ἕναν καλλιτεχνικὸ πίνα-
κα, ἄλλο τόσο μπορεῖ καὶ ὁ χρωστήρας τῶν δικῶν μου λόγων νὰ σκιαγραφή-
σει τὴ φωτόλουστη μορφὴ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

Ἰωάννης τὸ ὄνομά του, Χρυσόστομος τὸ ἐπίθετο! Ἰωάννης, δηλαδὴ δῶρο 
Θεοῦ! Καὶ ἦταν καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι δῶρο Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος. Χρυ-
σορρόας ποταμὸς τὸ στόμα του, καὶ κάθε λόγος του ψῆγμα χρυσοῦ, κάθε κή-
ρυγμά του «ὑπὲρ χιλιάδας χρυσίου καὶ ἀργυρίου» (Ψαλμ. 118,72).

Σκέπτομαι, πῶς ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ἂν ζοῦσε σήμερα, θὰ μιλοῦσε στὸν 
εὐλογημένο λαὸ τοῦ μαρτυρικοῦ Τόπου μας, γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴ δική 
μας ἐποχή; Πῶς ἐκεῖνος θὰ ἀπευθυνόταν σ’ ἕνα λαὸ ποὺ δοκιμάζεται ἀπὸ θλί-
ψεις, ποὺ κρατεῖται μακρὰν τῶν πατρογονικῶν του ἑστιῶν, ποὺ κάνει καθημε-
ρινὰ τὸν πόνο καὶ τὰ δάκρυά του προσευχὴ στὸν τρισάγιο Θεό; Σκέπτομαι ὅτι 
ὁ θεορρήμων Χρυσόστομος θὰ συνέπασχε μὲ αὐτὸ τὸν λαὸ καὶ θὰ τοῦ μιλοῦσε 
μὲ λόγο παρηγορητικό, προσφέροντας ἀφειδώλευτα τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πίστη 
στὴ Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ!

Δὲν κατάφερα, ὅμως, νὰ βρῶ τρόπο νὰ ἐπαινέσω ἐπαξίως τὸν ἱερὸ «Χρυ-
σόστομο». Εκεῖνον, γιὰ τὸν ὁποῖο τὸ ἄγγελμα τῆς ἀδίκου ἐξορίας καὶ τοῦ θανά-
του του, ἔκανε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸν ἔζησαν καὶ τὸν ἀγάπησαν νὰ ἀναφω-
νήσουν· «συνέφερεν, ἵνα ὁ ἥλιος συσταλῇ ἢ ἵνα τὸ στόμα Ἰωάννου σιωπήσῃ».  

Θέλησα, λοιπόν, Μακαριώτατε, σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, σεβαστοὶ 

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
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ἀδελφοὶ συμπρεσβύτεροι καὶ διάκονοι, φιλάγιοι καὶ εὐσεβέστατοι χριστιανοί, 
νὰ ἁλιεύσω σκέψεις ἀπὸ τὸν ὠκεανὸ τῶν δικῶν του θεολογικῶν λόγων, γιὰ νὰ 
γνωρίσουμε, κάπως, καλύτερα τὴ μαρτυρικὴ καὶ μαχητικὴ προσωπικότητά του.

Ἡ διαχρονικότητα τῆς σκέψης του εἶναι τέτοια,  ὥστε οἱ λόγοι του, ποὺ 
γλυκύφθογγοι «καθάπερ πυρσὸς ἐξῆλθαν ἐκ τοῦ στόματός του» φωτίζοντας 
τὴν οἰκουμένη, εἶναι ἱκανοί, ἀκόμη καὶ σήμερα, δέκα καὶ ἑπτὰ αἰῶνες μετά, νὰ 
λειτουργοῦν παρηγορητικὰ στὸν μελετητή τους.

Ἡ ἀρχὴ ποὺ διακήρυττε συνεχῶς πρὸς ὅλους ἦταν: «Ἔχου τῶν πνευματικῶν, 
ὑπερόρα τῶν βιωτικῶν»13 δηλαδὴ «φρόντιζε γιὰ τὰ πνευματικὰ καὶ νὰ περιφρο
νεῖς  τὰ ὑλικά». Πίστευε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα ἰατρεῖο, στὸ ὁποῖο προσέρχο-
νται οἱ πιστοὶ γιὰ νὰ θεραπεύσουν τὴν ψυχή τους. «Ἰατρεῖόν ἐστι πνευματικὸν ἡ 
Ἐκκλησία, καὶ δεῖ τοὺς ἐνταῦθα παραγενομένους, κατάλληλα τὰ φάρμακα λαμ
βάνοντας καὶ τοῖς οἰκείοις τραύμασι ἐπιτιθέντας, οὕτως ἐπανιέναι»14. 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἦταν νηπτικὸς Πατέρας, ἐραστὴς τῆς 
προσευχῆς, γι’ αὐτό συνιστοῦσε στοὺς χριστιανούς, «εἴτε ἐσθίετε εἴτε πίνετε 
εἴτε ὁδεύετε εἴτε τι ποιεῖτε, ἀδιαλείπτως κράζετε· Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ 
Θεοῦ, ἐλέησον ἡμᾶς»15. 

Ζώντας τὴν ὀρθόδοξη ἀσκητικὴ παράδοση ἔγινε ὁ διδάσκαλος, ὁ ἁλιεύς, 
ὁ ἰατρός, ὁ κυβερνήτης, ὁ ποιμένας τῶν ψυχῶν, ἕνας ἀληθινὸς Πατέρας, τέλει-
ος καὶ οἰκτίρμων κατ’ εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου Πατέρα16.  Καὶ ὅμως τὸν πολέμη-
σαν τὰ κέντρα ἐξουσίας, ἀλλὰ τὸν ὑπεραγάπησε ὁ λαός. Τὸν συκοφάντησε καὶ 
τὸν ἀδίκησε τὸ ἐκκλησιαστικὸ κατεστημένο, ἀλλὰ τὸν ἀγκάλιασε καὶ τὸν ὁμο-
λόγησε μὲ δύναμη, ἐπιμονὴ καὶ ἀγάπη περισσὴ  ἡ ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση. 

Ὁμιλεῖ μὲ παροιμιώδη γλυκύτητα γιὰ τὸν ἀνθρώπινο πόνο, ἀλλὰ ἐλέγχει 
ἀδυσώπητα τὴ νοθεία τῆς ἀλήθειας, τὴ διαστροφὴ τοῦ κλήρου καὶ τὴν ἀπρο-
κάλυπτη ἁμαρτία. Ὁμιλεῖ σὲ γιορτές, σὲ μνῆμες ἁγίων, σὲ εὐκαιρίες ἐκτάκτων 
κοινωνικῶν γεγονότων, ἑρμηνεύει, ἀναλύει, συνθέτει, ἐνθουσιάζει, προτρέπει, 
ἐμπνέει, μυσταγωγεῖ ἀκατάπαυστα ὄχι μόνο τὸν κόσμο ποὺ ἔχει μπροστά του 
καὶ τὸν ἀκούει, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν κόσμο ποὺ στὸ μέλλον θὰ με-
λετᾶ τὰ λυτρωτικά του κείμενα.

13  Ε.Π.Ε. 11, 675.
14 Εἰς τὴν εἴσοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Ὁμιλία 1η  P.G. 53,22
15 Ἐπιστολὴ πρὸς μοναχούς.
16 Βλ. Ματθ. 5,48 καὶ Λουκ. 6,36
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Σὲ στιγμὲς ἄφατης ἀδικίας καὶ ἄδικης ἐξορίας, δοξάζει τὸν Θεὸ ὡς μεγάλο 
εὐεργέτη: «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν∙ οὐ γὰρ παύσομαι τοῦτο ἐπιλέγων ἀεὶ 
ἐπὶ πᾶσί μοι τοῖς συμβαίνουσι» (Ἐπιστολὴ ια΄ Πρὸς τὴν Διάκονον Ὀλυμπιά-
δα). Σὲ στιγμὲς θριαμβευτικῆς δικαίωσής του, δὲν ἐπαίρεται καὶ δὲν ἐπιχαίρει. 
Ἁπλώνει τὸν μανδύα του καὶ μὲ πνεῦμα συγχωρητικότητας καλύπτει τὸν πο-
λέμιό του ὕπατο Εὐτρόπιο, ὅταν ἐκεῖνος ἔχασε τὴν εὔνοια τῆς αὐτοκράτειρας 
Εὐδοξίας, καὶ κυνηγημένος από ἐξαγριωμένα πλήθη λαοῦ κατέφυγε στὸν ναὸ 
γιὰ νὰ σωθεῖ.  

Βιώνει τὴν Ἀνάσταση καὶ ἐκφράζει μὲ θεϊκὸ τρόπο τὴν οἰκουμενικὴ ἀγκα-
λιὰ τοῦ Ζῶντος Θεοῦ: «Εἴ τις εἰς μόνην ἔφθασε τὴν ἑνδεκάτην, μὴ φοβηθῇ τὴν 
βραδύτητα˙ φιλότιμος γὰρ ὢν ὁ Δεσπότης, δέχεται τὸν ἔσχατον καθάπερ καὶ 
τὸν πρῶτον»17. 

Ἡ ἀπέραντη ἀγάπη του στὸν Χριστὸ καὶ τὸν πιστὸ λαὸ δὲν μπορεῖ νὰ 
συμφιλιωθεῖ μὲ τὴν ἰδέα ὅτι ἀπὸ τὴν πασχάλια χαρὰ εἶναι δυνατὸν κάποιος νὰ 
ἐξαιρεθεῖ: «Πλούσιοι καὶ πένητες μετ’ ἀλλήλων χορεύσατε˙ ἐγκρατεῖς καὶ ῥάθυ
μοι τὴν ἡμέραν τιμήσατε... Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως»18.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀγαπήθηκε ὅσο λίγοι ἅγιοι στὴν Ἐκ-
κλησία. Δὲν εἶναι ἅγιος μόνο τῆς Ἀντιόχειας ἢ τῆς Κωνσταντινουπόλεως οὔτε 
μόνον τῆς Ἀνατολῆς ἢ τοῦ τετάρτου αἰῶνος. Εἶναι ὁ ἅγιος τῶν μοναδικῶν 
χαρισμάτων, τῆς μεγάλης δόξης, τοῦ πληρώματος τῆς Χάριτος, «τῶν μαρτύ
ρων ἐφάμιλλος, τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἰσοστάσιος, τῶν ἀποστόλων ὁμότροπος» 
(Κεκραγάριον ἑσπερινοῦ). Εἶναι ἅγιος ὅλων τῶν αἰώνων, καὶ τοῦ σήμερα καὶ 
τοῦ αὔριον.  Εἶναι ὁ ἅγιος ὁλόκληρης τῆς Ἐκκλησίας.

Λαμπρὰ καὶ εὔσημος, Μακαριώτατε πάτερ καὶ Δέσποτα, ἡ παροῦσα ἡμέρα!

 Ἑορτῶν διῳδία!

 «Ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς» (Ἐφ. 5,19), ἐν εὐφροσύνῃ 
καὶ ἀγαλλιάσει τιμᾷ καὶ γεραίρει σήμερα σύσσωμη ἡ Ἐκκλησία τὸν κλεινὸ τοῦ 
Χριστοῦ ἱεράρχη Ἰωάννη Χρυσόστομο, τὸν περικλεῆ καὶ περίδοξο. Τὸ αὐτὸ 
πράττουσι χρεωστικῶς, σήμερα, καὶ οἱ πιστοὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. 
«ᾌδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν» (Ἐφ. 5,19), τιμοῦν τὸν ποιμέ-
να καὶ διδάσκαλό τους, τὸν θεοπρόβλητο ἀρχιθύτη, τὸν ἐπαξίως φέροντα τὸ 
ἔντιμο τοῦτο ὄνομα τοῦ περιφίλητου Ἱεράρχου.

17 Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: Κατηχητικὸς Λόγος
18 Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: Κατηχητικὸς Λόγος
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Ἑορτάζει, σήμερα, ὁ πρωθιεράρχης καὶ συνεορτάζουν ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, 
διάκονοι καὶ λαϊκοί. Χαίρει ὁ πατέρας καὶ συγχαίρουν τὰ τέκνα. Εὐφραίνεται 
ὁ ποιμένας καὶ συνευφραίνεται τὸ ποίμνιο. Ὅλη ἡ Ἐκκλησία ταυτίζεται μὲ τὸν 
πρῶτο, ὁ ὁποῖος βρίσκεται «εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ». Ἅπαντες ταυτι-
ζόμαστε μὲ τὸ πρόσωπό Σας, ὡς φορέα ἑνότητος, ἀφοῦ κατὰ τὸν Θεοφόρον 
Ἰγνάτιο· «Ὅσοι Θεοῦ εἰσιν καὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὗτοι μετὰ τοῦ ἐπισκόπου εἰσίν».

Ἀκολουθώντας, λοιπόν, καὶ ἐμεῖς, τὰ κατὰ πνεῦμα τέκνα Σας, τὸ ἀποστο-
λικὸ κέλευσμα «μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν» (Ἑβρ.13,7), τὸ ὁποῖο καὶ 
ἡ καθ’ ἡμᾶς ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου παρέλαβε ἀπὸ τὰ ἐξαγιασμένα 
χείλη τοῦ θείου Παύλου καὶ διδάσκει,  μνημονεύοντες δὲ καθ’ ἑκάστην τοῦ 
τιμίου Ὀνόματός Σας, θέλουμε νὰ γνωρίζετε, Μακαριώτατε, ὅτι σὲ κάθε δοκι-
μασία ἢ θλίψη ποὺ διέρχεστε, συναλγοῦμε καὶ συμπάσχουμε μαζί Σας. 

Ἡ ἀνάλωση ὅλου τοῦ βίου Σας στὰ πολύμοχθα καὶ πολυεύθυνα καθήκο-
ντα, ἡ καθημερινὴ ἄνοδός Σας στὸ ὕψος τοῦ Γολγοθᾶ καὶ στὴν ὀδύνη τοῦ 
Σταυροῦ,  ὅπου μόνον στεναγμοὶ καὶ πόνοι καὶ δάκρυα, καὶ «τῷ  βραχεῖ Σας 
ρήματι καὶ πολλῇ συνέσει καὶ διακρίσει», σὲ καιροὺς δοκιμασίας καὶ ἀδιεξόδων, 
ἐπιμαρτυροῦν ὅτι ἡ ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἐθναρχοῦσα διακονία, ἐπαξίως ἀνετέθη 
σὲ Σᾶς καὶ ἔχει ἀκόμη ἀνάγκη τῆς ὅλης προσφορᾶς Σας. 

Παρὰ ταῦτα, Μακαριώτατε, πολλὲς φορὲς εἰσπράττετε, ὄχι τὴν ἐπιδοκιμα-
σία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σας ἔργου, ἀλλὰ πικρίες καὶ ἀπογοητεύσεις, οἱ ὁποῖες 
καθιστοῦν, τὸν Σταυρό, τὸν ὁποῖο φέρετε μὲ τόση ἐγκαρτέρηση, ὑπομονὴ καὶ 
ἐλπίδα, ἀκόμη βαρύτερο καὶ δυσβάστακτο. 

Ἐμεῖς, ὅμως, βιώνουμε τὶς εὐεργεσίες Σας, ἀπαριθμοῦμε τὰ χαρίσματα καὶ 
προσμετροῦμε τὴν ἀγάπη Σας πρὸς ἕναν ἕκαστον ἐξ ἡμῶν. Εἴμαστε, καθημερι-
νῶς, αὐτήκοοι μάρτυρες τῶν παραμυθητικῶν Σας λόγων, ποὺ ἐξέρχονται ἀπὸ 
στόμα ἑνὸς πολύπειρου Προκαθημένου, ποὺ διακρίνεται γιὰ τὴν ευθυκρισία, 
τὴν τόλμη καὶ τὴν παρρησία, καθὼς καὶ τὴν ἀληθινὴ πίστη στὸν Θεό, ἡ ὁποία 
μᾶς βοηθᾶ ὅλους νὰ ἀντλοῦμε δύναμη καὶ θάρρος. Τὸ πνευματικὸ σθένος, μὲ 
τὸ ὁποῖο ἀντιμετωπίζετε κάθε δοκιμασία, δίδει σὲ ὅλους μας μήνυμα πίστεως 
καὶ ἐλπίδας.

 Σ᾽ αὐτὲς τὶς κρίσιμες ἀπὸ κάθε ἄποψη ὧρες γιὰ τὸν λαὸ καὶ τὴν Ἐκκλη-
σία  μας,  Σᾶς ἀξιώνει ἡ ἀγαθότητα τοῦ Κυρίου,  Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε 
Νέας Ἰουστινιανῆς  καὶ πάσης Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομε, νὰ εὑρίσκεσθε σοφὸς 
καὶ δεξιὸς οἰακοστρόφος τῆς κατὰ Κύπρον Ἐκκλησίας. 
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Ὅθεν, «ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ» Σᾶς εὐχόμαστε ὁμοθυμαδὸν καὶ 
ὁλοψύχως, τὰ ἔτη Σας νὰ εἶναι τόσα, ὅσα τὰ ἀμέτρητα κύματα ποὺ ὅλα αὐτὰ 
τὰ χρόνια διασχίζετε, καὶ νὰ λαμπρύνετε συνεχῶς τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἐθνι-
κὴ παρουσία Σας στὸν θρόνο τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὡσὰν τὸν ἐαρινὸ ὁλό-
γλαυκο οὐρανὸ τῆς γενέτειρας καὶ τροφοῦ Ὑμῶν Πάφου!  

Εἴησαν τὰ ἔτη Σας πολλὰ καὶ εὐλογημένα Μακαριώτατε! Γένοιτο!

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, οι Ιεράρχες, ο κλήρος και οι πιστοί 
συνόδευσαν τον Μακαριώτατο εν πομπή στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, προπο- 
ρευομένων των Ιεροψαλτών. Εκεί εψάλη ο Πολυχρονισμός του Μακαριωτά-
του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου Β΄.

Κατόπιν, ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε θερμά τους παρισταμένους για 
την προς το πρόσωπό του αγάπη τους, και ευχήθηκε προς όλους, όπως, δια 
πρεσβειών του τιμωμένου αγίου μας, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, υγιαίνουν, 
και  όπως με τη βοήθεια του Θεού εκπληρώνουν τους ωραίους και ευγενικούς 
οικογενειακούς τους στόχους. Ευχήθηκε ακόμη, όπως όλοι μας αξιωθούμε να 
ζήσουμε  σε μια Πατρίδα ελεύθερη, στην οποία να βασιλεύει το πνεύμα της 
Δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τέλος, ο Μακαριώτατος παρέθεσε επίσημο γεύμα  προς τιμή των Μελών 
της ιεράς Συνόδου.

Η Σύνταξη του περιοδικού μας συμμετέχει ασμένως και βιωματικώς στις  
πανηγυρικές αυτές εκκλησιαστικές εκδηλώσεις προς τιμή του μαρτυρικού Αρ-
χιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Προ-
καθημένου της Εκκλησίας της Κύπρου  κ.κ. Χρυσοστόμου του Β΄, και ενθέρ-
μως εύχεται προς Αυτόν, όπως κλεΐζει θρησκευτικώς και εθνικώς τον ιστορικό 
θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα, και καρποφορεί πλουσίως στους υψηλόφρο-
νες εκκλησιαστικούς Του οραματισμούς. 

Προσέτι, δεόμεθα εκ βαθέων του μισθαποδότου Κυρίου, του διαβεβαιώ-
σαντος ημάς, δια του προφητάνακτος Δαυΐδ «μακρότητα ἡμερῶν ἐμπλήσω 
αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου»19, όπως χαρίζει στον Μακαριώτατο 
Χρόνια Πολλά για το καλό της Εκκλησίας και της τλήμονος ημών Πατρίδος. 

Εἴησαν τὰ ἔτη Σας πολλὰ, πανευφρόσυνα και αγλαόκαρπα, Μακαριώτατε.

19 Ψαλμ. 90, 16
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
«ΜΙΚΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ» 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

a  
ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Με την ονοματοδοσία «ΜΙΚΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ», εγκαινιάστηκε  επισή-
μως η φοιτητική εστία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου στη Λεμεσό, 

το απόγευμα της Παρασκευής, 19ης Νοεμβρίου 2021, από τον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη και τον Μακαριώτατο Αρχιεπί-
σκοπο Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομο Β΄.

Της τελετής προηγήθηκε αγιασμός, ο οποίος τελέστηκε από τον Μακα-
ριώτατο και ακολούθησαν χαιρετισμοί εκ μέρους των φοιτητών του Τεχνο-
λογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες, ήτοι 
τη φοιτήτρια Ειρήνη Ττοφαρή, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας 
«Apollonia Student Halls LTD», η οποία διαχειρίζεται τις εστίες, κ. Ανδρέα 
Μαραγκό, από τον Πρύτανη του ΤΕ.ΠΑ.Κ. Δρα Παναγιώτη Ζαφείρη, από τον 
Δήμαρχο Λεμεσού κ. Νίκο Νικολαΐδη, και από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.

Ακολούθως, ο Μακαριώτατος, απευθυνόμενος προς τους παρευρισκο-
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μένους, εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση για την προσφορά αυτή της  
Εκκλησίας προς τους νέους μας.

 Διηγήθηκε με απλότητα και ιδιαίτερη γλαφυρότητα το ιστορικό μέχρι την 
ολοκλήρωση τού έργου, αναφερόμενος στο τηλεφώνημα που δέχθηκε από 
τον τέως Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Καδή, και το αίτημά του για ανέγερση 
εστιών, την καθοριστική συμβολή του Δημάρχου Λεμεσού, ώστε οι διαδικασί-
ες να κινηθούν άμεσα και νόμιμα, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε  
στην πορεία της ανοικοδόμησης, λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών 
μέτρων. Δοξολόγησε, επίσης, τον Θεό που τον αξίωσε να προσφέρει ακόμη 
ένα έργο στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους φτωχούς νέους. Υποσχέθηκε, τέ-
λος, ότι θα συνεχίσει μέχρι τέλους της ζωής του να υπηρετεί τον λαό μας και 
όσους έχουν ανάγκη.

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

ΕΙΝΑΙ Η  ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ "ΜΙΚΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ",  ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ. Σ' ΑΥΤΗΝ ΘΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΕΣ.

Παρόντες, στην εορταστική αυτή εκδήλωση ήταν ανάμεσα σε πολλούς 
επισήμους κι ο Υπουργός Παιδείας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, η Υφυπουρ-
γός Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Αναστασία Ανθούση, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας 
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κ. Βασίλης Δημητριάδης, ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick κ. Γιώργος Δημοσθένους, καθηγητές 
Πανεπιστημίων, βουλευτές της επαρχίας Λεμεσού και εκπρόσωποι κομμάτων.

Εκ της ιεραρχίας της Εκκλησίας Κύπρου παρέστησαν οι Μητροπολίτες 
Κιτίου κ. Νεκτάριος και Λεμεσού κ. Αθανάσιος και οι Επίσκοποι Καρπασίας 
κ. Χριστοφόρος, Αμαθούντος κ. Νικόλαος, Νεαπόλεως κ. Πορφύριος και Με-
σαορίας κ. Γρηγόριος. Παρών, επίσης, ήταν και ο παρεπιδημών στην Κύπρο 
Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων εκ της Εκκλησίας Ελλάδος.

Οι φοιτητικές εστίες, οι οποίες ανεγέρθηκαν κοντά στη περιοχή του Τσι-
ρείου, σε γη που ανήκει στην Εκκλησία και με κόστος που ξεπερνά τα 13 εκα-
τομμύρια ευρώ, αποτελούν ένα σύγχρονο οικιστικό συγκρότημα, υψηλής ποι-
ότητας και αισθητικής, που εδώ και ένα χρόνο προσφέρουν την οικονομική 
τους ανάσα σε δεκάδες οικογένειες φοιτητών, λόγω των χαμηλών τιμών των 
ενοικίων.

Η επιλογή για τους δικαιούχους γίνεται βάσει κριτηρίων με μοριοδότηση 
από το ΤΕΠΑΚ. Οι εστίες προσφέρονται προς 250 ευρώ μηνιαίως. Στο ποσό 
αυτό συμπεριλαμβάνονται, κοινόχρηστα, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και διαδί-
κτυο. Τα δωμάτια είναι ευρύχωρα, πέραν των 20 τ.μ. το καθένα, με πλήρη επί-
πλωση ατομικό χώρο υγιεινής και πλήρως εξοπλισμένη μικρή κουζίνα (ψυ-
γείο, μάτια, φούρνος). Μεταξύ αυτών υπάρχουν και δίκλινα, ενώ παράλληλα 
υπάρχουν και δωμάτια ειδικά διαμορφωμένα, ώστε να εξυπηρετούν φοιτητές 
με αναπηρίες. Στους χώρους των φοιτητικών εστιών λειτουργούν αναγνωστή-
ρια, γυμναστήριο, χώρος πλυντηρίων, υπεραγορά και καφεστιατόριο.

Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών στη Λεμεσό αποτελεί ένα από τα 
πολλά έργα προσφοράς της Εκκλησίας στους νέους ανθρώπους. Αποτελεί 
μέρος του μόνιμου οράματος τού Μακαριωτάτου για στήριξη των ευάλωτων 
ομάδων, ειδικά σε μια εποχή, που στη Λεμεσό τα ενοίκια είναι απρόσιτα για 
μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας.

Οι εργασίες ολοκλήρωσης των εστιών, αν και επηρεάστηκαν από την παν-
δημία, και την κατά καιρούς επιβολή περιοριστικών μέτρων, ολοκληρώθηκαν  
σε 11 μήνες!

Μετά το πέρας της τελετής των εγκαινίων ακολούθησε δεξίωση.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΘΕΡΜΑ 
ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ Β΄, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ:

 
Η ΜΙΚΡΗ ΑΥΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ,

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄

ΤΗ 19η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΧΡΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΕΡΕΛΠΙΔΑ ΝΕΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ 
ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΕ, ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΡΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ «ΜΙΚΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ» ΤΗΣ  Ι.Α.Κ. ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ



 ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙ ΤΗι ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗι ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ ΑΥΤΟΥ

a
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Μια εξόχως λαμπρή τελετή προς τιμή του Οικουμενικού Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαίου έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στις 23 Νο-

εμβρίου 2021, με πρωτοβουλία της Θεολογικής Σχολής επιδόθηκε προς αυτόν 
«ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ» στην παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας 
κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθη-
νών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης  
της τριακονταετούς ευκλεούς Πατριαρχίας αυτού.
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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστή-
μιου Αθηνών, στην οποία παρέστησαν, επίσης, Αρχιερείς της Εκκλησίας της 
Ελλάδος και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπουργοί, πολιτικοί, ακαδη- 
μαϊκοί, κλήρος και λαός.

Τον Παναγιώτατο  προσφώνησε ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Μελέτιος - Αθανάσιος  Δημόπουλος. Χαιρε-
τισμό απηύθυνε ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, αναπληρωτής καθηγητής κ. Χρίστος  Καραγιάννης.

Στη συνέχεια, ο καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και 
Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής κ. Εμμανουήλ Καραγεωργούδης πα-
ρουσίασε το σκεπτικό της Θεολογικής Σχολής για την έκδοση  τιμητικού τό-
μου προς τιμήν της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου 
και προέβη σε μια εκτεταμένη παρουσίαση αυτού.

 Μετά την παρουσίαση, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών επέδωσε 
τον τιμητικό τόμο και την τιμητική πλακέτα στον Πατριάρχη, εν μέσω των 
θερμών  επευφημιών των παρισταμένων.  

Ακολούθησε η ομιλία του Παναγιωτάτου με τίτλο: «ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΛΕ-
ΓΟΜΕΝΗ» η οποία έχει ως ακολούθως:

Ἐξοχωτάτη Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,
Μακαριώτατε,
Τιμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,
Ἐξοχώτατοι,
Ἐλλογιμώτατε κύριε Πρύτανι,
Ἐλλογιμώτατε κύριε Κοσμῆτορ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς,
Ἐλλογιμώτατοι Καθηγηταί,
Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι,
Ἀξιότιμοι καί ἀγαπητοί φίλοι,
Προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ, φοιτηταί καί φοιτήτριαι,

Ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει, τετιμημένοι, διά τῆς ὑμετέρας πρόφρονος πα-
ρουσίας, δοξάζοντες τόν ἀεί ἐπιδαψιλεύοντα εἰς τό ταπεινόν ἡμῶν πρόσωπον 
πλούσια τά δωρήματα Αὐτοῦ Θεόν τῶν πατέρων ἡμῶν, εὐχαριστοῦμεν μυχό-
θεν τήν γεραράν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πα-
νεπιστημίου Ἀθηνῶν διά τήν ἀφιέρωσιν τοῦ τιμητικοῦ τούτου Τόμου εἰς τήν 
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ἡμῶν Μετριότητα, ἐπί τῇ συμπληρώσει τριακονταετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς ἡμῶν 
εἰς τόν Ἀποστολικόν καί Πατριαρχικόν Οἰκουμενικόν Θρόνον τῆς Κωνστα-
ντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας, πάντας τούς συμβαλόντας διά τῆς γραφίδος των 
εἰς τήν κατάρτισίν του, τούς ἀναλαβόντας τήν ἐπιμέλειαν καί τήν ἔκδοσιν, καί 
τό Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Πρυτάνεως 
αὐτοῦ, διά τήν ὀργάνωσιν τῆς παρούσης ἐκδηλώσεως. Καί δηλοῦμεν ὅτι ἡ τιμή 
πρός ἡμᾶς διαβαίνει ἐπί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἡ ζωή τοῦ ὁποίου εἶναι 
συνδυασμός ἀμετακινήτου πιστότητος εἰς τήν Παράδοσιν τῶν Ἀποστόλων καί 
τῶν Πατέρων, μέ τήν ἀνοικτοσύνην πρός τήν ἱστορίαν καί τόν κόσμον καί τήν 
εὐαισθησίαν διά τόν ἄνθρωπον καί τάς περιπετείας τῆς ἐλευθερίας του.

Ἡ Ἐκκλησία ζῇ καί δρᾷ ἐν τῷ κόσμῳ καί ἡ ἀποστολή της εἶναι νά συμ-
βάλλῃ εἰς τήν ἐν Χριστῷ μεταμόρφωσιν αὐτοῦ. Ὀφείλομεν νά ὁμολογήσωμεν 
εὐθαρσῶς ὅτι ἡ ἀμυντική στάσις τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι εἰς τόν σύγχρονον 
πολιτισμόν, ὡς νά ἐστρέφοντο ὅλαι αἱ ἐξελίξεις τῆς ἐποχῆς μας ἐναντίον της, 
δέν ἀνταποκρίνεται εἰς τό πνεῦμα καί τάς γνησίας παραδόσεις τῆς Ὀρθοδο-
ξίας. Ἐάν κρίνωμεν τόν σύγχρονον κόσμον ἐπί τῇ βάσει ἁμαρτολογικῶν κρι-
τηρίων, λησμονοῦμεν ὅτι, καί κατά τό παρελθόν, ἡ ἀνθρωπότης δέν ἔζη εἰς 
τόν παράδεισον. Εἶναι ἄτοπον νά ταυτίζεται ὁ σύγχρονος πολιτισμός μέ τάς 
ἀρνητικότητάς του καί νά ἀγνοῆται ἡ πρόοδος καί ἡ ἀνάπτυξις τήν ὁποίαν 
οὗτος σηματοδοτεῖ. Αὐτή ἡ τοποθέτησις δυσχεραίνει τήν ζωήν τῶν ἰδίων τῶν 
πιστῶν.

Εἰς τήν συνάντησιν μέ τόν κόσμον, ἡ θεολογία εἶναι ὁ σιδηροῦς βραχίων 
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ χριστιανική μαρτυρία ἐντός ἑνός συνεχῶς ἐξελισσομένου, 
σήμερον δέ, ταχύτατα μεταβαλλομένου, κόσμου. Ὁ λόγος τῆς θεολογίας δέν 
εἶναι δυνατόν νά ἀγνοῇ τά ἀγωνιώδη ἐρωτήματα τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. 
Ἐάν ἡ θεολογία εἶναι ἑρμηνεία τοῦ Εὐαγγελίου διά κάθε ἱστορικήν ἐποχήν ἐνώ-
πιον τῶν σημείων τῶν καιρῶν, τότε εἶναι οὐσιαστικῶς διαλεγομένη θεολο-
γία. Ἡ συναφειακότης, ἡ ὁποία οὐδόλως ἀκυρώνει τήν καθολικότητα καί τόν 
διαχρονικόν χαρακτῆρα τοῦ θεολογικοῦ λόγου, καί, ὅπως ἔχει λεχθῆ, «ἀνήκει 
εἰς τό DNA τῆς θεολογίας», ὄχι μόνον δέν ἀποτελεῖ ἀπειλήν ἤ κίνδυνον δι᾿ 
αὐτήν, ἀλλά εἶναι ἡ εὐκαιρία καί ἡ δυνατότης της νά διατυπώσῃ ἐπικαίρως καί 
ἀποτελεσματικῶς τό μήνυμά της. Θεολογία ἐν διαλόγῳ μέ τήν ἱστορίαν καί 
τόν κόσμον, κατ᾿ οὐδένα τρόπον σημαίνει προσαρμογήν εἰς τό πνεῦμα τῆς 
ἐποχῆς, ἐκκοσμίκευσιν καί συσχηματισμόν μέ τόν κόσμον. Ὡς ἐσημείωσεν εὐ-
στόχως ὁ πνευματικός ἡμῶν πατήρ, μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκηδόνος 
Μελίτων, «ἡ ἀλήθεια δέν προδίδεται ὅταν ἐνσαρκοῦται εἰς κάθε ἱστορικήν 
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ἐποχήν. Προδίδεται ὅταν συντηρεῖται, ὡς εἰς μουσεῖον, ἐκ φόβου μή μολυν-
θῇ ἀπό τήν ἱστορίαν» (Χαλκηδόνια, σ. 461).

Ἡ ἐκκλησιαστική ζωή ἐκτυλίσσεται πανταχοῦ καί πάντοτε ἐντός ἑνός συ-
γκεκριμένου πολιτισμικοῦ περιβάλλοντος καί δι᾿ αὐτόν τόν λόγον ἡ θεολογία 
δέν εἶναι ποτέ ἀφῃρημένη ἤ ἀνιστορική. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει 
νά μελετᾷ, νά ἀναλύῃ καί νά ἀξιολογῇ θεολογικῶς τά ἑκάστοτε κοινωνικά καί 
πολιτισμικά δεδομένα. Τό θεολογεῖν ἐν διαλόγῳ μέ τόν κόσμον εἶναι ἀτελεύ-
τητον καθῆκον διά τήν Ἐκκλησίαν καί τό προσφορώτερον μέσον χριστιανικῆς 
μαρτυρίας. Προϋπόθεσις τοῦ εἰλικρινοῦς διαλόγου εἶναι ἡ βίωσις καί ἡ γνῶσις 
τῆς ἰδικῆς μας παραδόσεως, καί ἀποτέλεσμα ἡ γνῶσις τοῦ ἄλλου, ἀλλά καί 
ὁ ἐμπλουτισμός τῆς αὐτοσυνειδησίας μας. Ὁ διάλογος πάντοτε ἐμπνέει καί 
προωθεῖ τόν ἀλληλοσεβασμόν καί τήν ἀμοιβαίαν ἐμπιστοσύνην. Οἱ διαχρι-
στιανικοί καί οἱ διαθρησκειακοί διάλογοι, καθώς καί ἡ συνάντησις μέ τόν σύγ-
χρονον κόσμον, ἀπηλευθέρωσαν δημιουργικάς δυνάμεις ἐντός τῆς Ἐκκλησίας 
καί προέβαλον τήν ζωτικήν σημασίαν τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν διά τό παρόν 
καί τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος.

Εἶναι ἀδιανόητον νά ἀδιαφορῶμεν διά τάς διασπάσεις ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, 
νά μή προσευχώμεθα καί νά μή ἀγωνιζώμεθα διά τήν ὑπέρβασίν των. Κατά 
τόν μακαριστόν π. Γεώργιον Φλωρόφσκυ, «ἡ τραγωδία τῆς διαιρέσεως εἶ-
ναι τό μεγαλύτερο καί κρισιμώτερο πρόβλημα τῆς χριστιανικῆς ἱστορίας» 
(Θέματα Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, σ. 34). Εἰς τούς οἰκουμενικούς διαλόγους, 
βεβαίως - καί αὐτό τό γνωρίζουν καλῶς ὅσοι συμμετέσχον ἤ συμμετέχουν εἰς 
αὐτούς - ὁ θεολογικός μινιμαλισμός καί ὁ οἰκουμενιστικός οὐτοπισμός εἶναι 
κακοί σύμβουλοι. Εἰς τούς ἀρνητάς τοῦ διαχριστιανικοῦ διαλόγου λέγομεν 
ὅτι ἀπορρίπτουν ὄχι ὅ,τι ἐκτυλίσσεται εἰς τόν διάλογον, πάντοτε ἐπί τῇ βάσει 
θεολογικῶν κριτηρίων καί ἐκκλησιολογικῶν ἀρχῶν, ἀλλά τό εἴδωλον τοῦ δι-
αλόγου, ὅπως αὐτοί τό φαντάζονται, τό ὁποῖον οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μέ τήν 
πραγματικότητα. Εἰς τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν, ἀμετακίνητος ὅρος τῶν δια-
λόγων ἐθεωρήθη ἐξ ἀρχῆς, ὅτι ἡ ἀποκατάστασις τῆς ἐπιδιωκομένης ἑνότητος 
ὀφείλει νά στηρίζηται εἰς τήν πλήρη συμφωνίαν ἐν τῇ πίστει, ὡς μετ᾿ ἐμφάσε-
ως ἐπεβεβαίωσε καί ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
(Κρήτη 2016).

Ἐκκλησία καί θεολογία δέν δύνανται νά ἀγνοήσουν καί τήν σύγχρονον 
«θρησκειολογικήν πρόκλησιν», τήν λεγομένην «ἐπιστροφήν τοῦ Θεοῦ», τήν 
ἀναβίωσιν τῶν θρησκειῶν καί τοῦ πλουραλισμοῦ τῶν θρησκευτικῶν ταυτο-
τήτων. Τό γεγονός αὐτό ἐχαρακτηρίσθη ὡς μεγαλυτέρα πρόκλησις διά τόν 
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Χριστιανισμόν καί ἀπό αὐτήν τῆς ἐκκοσμικεύσεως. Θεωρεῖται βέβαιον ὅτι ἡ 
εἰρήνη τῶν θρησκειῶν ἔχει καθοριστικήν σημασίαν διά τήν εἰρήνην τῶν λαῶν 
καί τῶν πολιτισμῶν καί ὅτι ἡ ὁδός πρός αὐτήν εἶναι ὁ εἰλικρινής διαθρησκει-
ακός διάλογος. Δύο εἶναι σήμερον οἱ ἐχθροί αὐτοῦ τοῦ διαλόγου: α) ὁ φοντα-
μενταλισμός, δηλαδή ἡ ἀπολυτοποίησις τῆς ἰδικῆς μου ἀληθείας καί ἡ δαιμο-
νοποίησις τοῦ ἄλλου, καί β) ἡ ἀποδοχή τῶν πάντων καί ἡ ἄρνησις ὅτι ὑπάρχει 
«ἀλήθεια», ὁ λεγόμενος  «μεταμοντέρνος σχετικισμός καί μηδενισμός».

Διά τήν διαλεγομένην θεολογίαν, τό Πανεπιστήμιον, ὡς κατ᾿ ἐξοχήν 
φόρουμ διαλόγου καί διεπιστημονικότητος, εἶναι ἰδιαιτέρως πρόσφορος καί 
γόνιμος τόπος παρουσίας, ἀναπτύξεως καί μαρτυρίας. Εἰς τό πλαίσιον τοῦ 
Πανεπιστημίου δέν εὐδοκιμεῖ ἡ κλειστότης, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ τήν ἰδίαν τήν 
ἀποστολήν τῆς θεολογίας. Σήμερον, βεβαίως, διαδίδεται ὅτι ἡ θρησκειολο-
γία εἶναι ἡ μόνη συμβατή μέ τούς στόχους τοῦ συγχρόνου πανεπιστημίου 
ἐπιστημονική προσέγγισις τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου. Φρονοῦμεν ὅτι ἡ 
τοποθέτησις αὐτή εἶναι ἐπιστημολογικῶς ἀνερμάτιστος. Ἡ ἐκκλησιαστικότης 
τῆς θεολογίας δέν θίγει τήν ἐπιστημονικότητά της, δεδομένου ὅτι δέν ὑπάρχει 
ἀπροϋπόθετος ἐπιστήμη. Ἡ θεολογία θεματοποιεῖ τήν ἐκκλησιαστικότητά της 
ὡς προϋπόθεσιν τῆς παρουσίας της εἰς τό παλλάδιον τῶν ἐπιστημῶν, σέβε-
ται τό κυρίαρχον σήμερον παράδειγμα ἐπιστημονικότητος καί ἐκ παραλλήλου 
ἀνθίσταται κριτικῶς εἰς τό διαδεδομένον πνεῦμα τοῦ θετικισμοῦ. Καί ἡ θρη-
σκειολογία ἔχει τάς ἐπιστημολογικάς προϋποθέσεις της, εἰς τόν πυρῆνα τῶν 
ὁποίων ἀνήκει ἡ πολιτισμική θεώρησις τῆς θρησκείας, ἐνῶ ἡ ὑποστηριζομένη 
«ἀπόστασις τοῦ παρατηρητοῦ» ἀπέναντι εἰς τάς θρησκείας δέν ἀποτελεῖ ἐγγύ-
ησιν περί τῆς ὀρθῆς προσεγγίσεώς των. Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, ἡ θεολογία, ὅπως 
ἔχει προσφυῶς λεχθῆ, «δέν εἶναι ὑποχρεωμένη νά θρησκειολογίζῃ, διά νά 
ἀποδεικνύῃ τόν ἐπιστημονικόν χαρακτῆρα της».

Προφανέστατα, ἡ θεολογική ἐργασία εἶναι ἰδιαιτέρως ἀπαιτητική. Ἡ θε-
ολογία, ἡ ὁποία πάντοτε ἀναδεικνύει «τό χριστολογικόν κέντρον καί τέλος 
τῶν πραγμάτων», δέν εἶναι ἀμέτοχος πληροφόρησις περί τῶν ἀληθειῶν τῆς 
χριστιανικῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις τῆς ἀληθείας δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μίαν ἐνέρ-
γειαν τοῦ νοός, ἀλλά βιωματικήν ὑπαρξιακήν μετοχήν εἰς τό καινόν εἶναι ἐν 
τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἡ ὁποία εἶναι ὁ τρόπος τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ κόσμῳ. 
Ἡ θεολογία δέν εἶναι «θρησκειολογία τοῦ Χριστιανισμοῦ». Ἀφουγκράζεται 
τόν «λόγον τοῦ Θεοῦ», πρίν καταστῇ ἡ ἰδία «λόγος περί τοῦ Θεοῦ», ὁ ὁποῖος 
εἶναι ἐν ταὐτῷ καί «λόγος περί τοῦ ἀνθρώπου», περί τοῦ ἐπιγείου καί αἰωνίου 
προορισμοῦ του. Δέν λησμονοῦμεν ὅτι οὐδεμία ἐπίστημονική γνῶσις, οὐδεμία 
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κοινωνική κατάκτησις καί οἰκονομική πρόοδος, δύνανται νά ἀπαντήσουν εἰς 
τά ὑπαρξιακά ἐρωτήματα τοῦ ἀνθρώπου, οὔτε νά ἐξαφανίσουν τήν ἀναζήτη-
σιν τελικοῦ νοήματος ζωῆς καί τόν πόθον τῆς αἰωνιότητος εἰς αὐτόν. Στόχος 
τῆς θεολογίας ὀφείλει νά εἶναι ἡ ἀνάδειξις τῆς κεφαλαιώδους σημασίας τοῦ 
Εὐαγγελίου διά τήν ἀπάντησιν εἰς αὐτάς τάς ἀναζητήσεις τοῦ ἀνθρώπου. 

Ἡ παράδοσις τῆς Ὀρθοδοξίας διασώζει πολύτιμον ἀνθρωπολογικήν γνῶ-
σιν καί σοφίαν, καί ὑπερασπίζεται τό πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἐλευ-
θερίαν του ἐναντίον τῶν ἀντιπερσοναλιστικῶν δυνάμεων. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι ὁ χῶρος μιᾶς εὐλογημένης ἐλευθερίας, ἡ ὁποία τρέφεται καί 
ζῇ ἐκ τῆς ἀδιασπάστου ἑνότητος τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης. Ὁ Χριστός εἶ-
ναι ἐλευθερωτής, ὁ Χριστιανισμός εἶναι κίνημα ἐλευθερίας καί ἡ θεολογία 
ὑπῆρξεν ἐξ ἀρχῆς καί παραμένει κατ᾿ οὐσίαν «θεολογία τῆς ἐλευθερίας». 
Μιᾶς «κοινῆς ἐλευθερίας», ἡ ὁποία γνωρίζει ὅτι ἡ ἀληθής ὁλοκλήρωσις τῆς 
ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως δέν εὑρίσκεται εἰς τόν αὐτοεγκλεισμόν καί εἰς τήν ἐνα-
σχόλησιν μέ τόν ἑαυτόν μας, ἀλλά εἰς τήν ἔξοδον πρός τόν ἀδελφόν, τόν πλη-
σίον καί τόν μακράν, εἰς τήν ἀλληλεγγύην καί τό κοινοτικόν πνεῦμα, εἰς τό 
ἀληθεύειν ὡς «κοινωνεῖν», εἰς τό «μοίρασμα τῆς ζωῆς», ὄχι εἰς τό ἔχειν, ἀλλά 
εἰς τό εἶναι καί συνεῖναι.

Ὁ λόγος τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι πολύ ἀληθινός διά νά μείνῃ εἰς τό περι-
θώριον τῶν συγχρόνων συζητήσεων περί τῶν μεγάλων θεμάτων τῆς ἀνθρω-
πότητος. Καί οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί καλούμεθα σήμερον νά ζήσωμεν ἐντός 
ἑνός ἐκκοσμικευμένου, τεχνοκρατουμένου καί πολυπολιτισμικοῦ περιβάλλο-
ντος. Ἐάν ἀμυνώμεθα, ἐάν ἀπορρίπτωμεν τά πάντα, ἐάν εἴμεθα ἐσωστρεφεῖς, 
δῆθεν, ὡς ἤδη ἐτονίσθη, διά νά σώσωμεν τήν καθαρότητα τῆς πίστεώς μας, 
τότε δέν ἀκολουθοῦμεν τήν ἐντολήν τοῦ Χριστοῦ νά ἐξαγγέλλωμεν τό Εὐαγ-
γέλιον καί νά εἴμεθα τό ἅλας τῆς γῆς. Ἀρνούμενοι τόν σύγχρονον πολιτισμόν, 
ἐγκαταλείπομεν τόν κόσμον εἰς τήν ἀχαρίτωτον κοσμικότητά του. Ὅμως, ἡ 
θέσις τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς θεολογίας της εἶναι «στήν καρδιά τοῦ κόσμου. 

Ἐκλεκτή ὁμήγυρις, 

Ἡ ἀνθρωπότης πορεύεται πρός τό μέλλον, μέ πολλάς διακυμάνσεις καί 
περιπετείας, αἱ ὁποῖαι δέν ἐπιτρέπουν ἀσφαλεῖς προβλέψεις διά τά ἐπερχόμε-
να. Ἡμεῖς οἱ πιστοί ὅμως δέν ἔχομεν διλήμματα, διότι πιστεύομεν ὅτι τό μέλ-
λον μας θά εἶναι σωτήριον ἐν Χριστῷ. Καί ἔχομεν ἀκλόνητον τήν βεβαιότητα 
ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ θά ζῇ εἰς τούς αἰῶνας, ὡς τόπος ἁγιασμοῦ τοῦ 
ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου. Εἰς αὐτήν τήν ἐγκόσμιον πορείαν πρός τά  Ἔσχατα, 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ
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ἐν Θεῷ καί ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, μέ ἀνοικτήν τήν οὐράνιον πύλην τήν «ἀπά-
γουσαν εἰς τήν Ζωήν», ὁ ἄνθρωπος δύναται νά ἀναπτύξῃ τάς δημιουργικάς 
του δυνάμεις. Τελικῶς, δέν δυνάμεθα νά μείνωμεν «πιστοί στή γῆ», ὡς ἤθε-
λεν ὁ φιλόσοφος, μέ κλειστόν τόν οὐρανόν. Δέν εἶναι τυχαῖον, ὅτι αἱ μεγάλαι 
ἀνθρωπιστικαί κατακτήσεις φέρουν χριστιανικήν σφραγῖδα. Ἀναμφισβήτητον 
εἶναι ἐπίσης, ὅτι ἡ ἀπώθησις τοῦ «Ὑπερβατικοῦ» καί ἡ «μεταφυσική ἔνδεια» 
ἐξασθενίζουν τάς δημιουργικάς δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου καί τροφοδοτοῦν τόν 
κυνισμόν.

Εἰς τήν ἔνθεον ἀποστολήν της, ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκην θεολόγων μέ 
ὀρθόδοξον βίωμα καί ἐκκλησιαστικόν ἦθος, μέ ἀρίστην θεολογικήν κατάρ-
τισιν, εὐφυεῖς καί εὐλαβεῖς, μέ ἀνοικτούς ὁρίζοντας καί φωτεινόν πρόσωπον, 
μέ εὐαισθησίαν καί καλλιέργειαν, φιλοκαλικούς καί φιλανθρώπους, πραγμα-
τικούς δεκαθλητάς τοῦ πνεύματος. 

Ἀπευθυνόμεθα πρός ὑμᾶς, Ἐλλογιμώτατοι καθηγηταί τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ἀγαπητοί φοιτηταί καί φοιτήτριαι, καί 
σᾶς καλοῦμεν νά συμβάλλετε διά τῆς θεολογικῆς σας ἐργασίας καί μαρτυρί-
ας, ὥστε ἡ θεολογία νά διασώζῃ τήν ἐκκλησιαστικότητα καί τόν ὑπαρξιακόν 
χαρακτῆρα της, τήν ἐπιστημονικότητα, τόν διαλογικόν της προσανατολισμόν, 
τήν ἀνοικτοσύνην της καί τόν κριτικόν ρόλον της ἐκ τῶν ἔσω ὡς διάκονος καί 
«κριτικός συνομιλητής» τῆς Ἐκκλησίας, συμφώνως καί πρός τόν χαρακτῆρα 
καί τόν χαρακτηρισμόν της ὡς «κριτικῆς θεωρίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς». 
Εἰς τήν γνησίαν θεολογίαν, ἐκκλησιαστικότης, ἐπιστημονικότης καί διαλογι-
κότης ἀλληλοπεριχωροῦνται καί ἀλληλοεμπλουτίζονται. Ὅπως ἔχει γραφῆ 
προσφυῶς, «αἱ πύλαι τῆς θεολογίας ἀνοίγουν μόνον πρός τά ἔξω».

Ἁπτήν πρόκλησιν καί καθῆκον ἀποτελεῖ διά τήν θεολογίαν ἡ ἀντιμετώ-
πισις τῶν παρανοήσεων τῆς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας καί πνευματικότητος, 
εἴτε αὗται διαδίδονται ἐντέχνως ἐντός τοῦ πλαισίου τῆς Ὀρθοδοξίας εἴτε προ-
έρχονται ἔξωθεν. Εἶναι ἀξιοσημείωτον ὅτι αἱ θέσεις αἱ ὁποῖαι ἐμφανίζουν τήν 
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ὡς οὐσιαστικῶς ἀρνητικήν πρός τόν διάλογον μετά 
τοῦ λοιποῦ χριστιανικοῦ κόσμου καί ἀδιάφορον διά τήν συνάντησιν μετά τοῦ 
συγχρόνου πολιτισμοῦ καί τῶν νέων ἰδεῶν, ὡς ἐσωστρεφῆ καί ἐθνοκεντρικήν, 
ἐκφέρονται ὑπό τῶν ἐντός τῶν τειχῶν ὡς ἔπαινος καί ὡς μαρτυρία ἀκλονή-
του πιστότητος εἰς τήν παράδοσιν καί γνησίου ὀρθοδόξου φρονήματος, ἐνῷ 
ὑπό τῶν ἐκτός μέ κριτικήν διάθεσιν καί πρός στιγματισμόν τῆς, κατ᾿ αὐτούς, 
οἴκοθεν «κλειστῆς» Ὀρθοδοξίας. Τρανήν ἀπόδειξιν περί τούτων ἀποτελεῖ ὁ 
χαρακτηρισμός τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
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ὑπό τῶν φονταμενταλιστῶν ἡμετέρων ὡς «οἰκουμενιστικῆς», ἐνῷ ἔνιοι τῶν 
ἐκτός θεωροῦν ὅτι ἡ Συνοδος δέν ἐτόλμησε νά λάβῃ τάς δεούσας ἀποφάσεις 
ἐνώπιον τῶν συγχρόνων μεγάλων προκλήσεων.                          

Καίριον χρέος τῆς θεολογίας εἶναι σήμερον νά ἀντισταθῇ εἰς τήν ἔκρηξιν 
τοῦ φονταμενταλισμοῦ, ὁ ὁποῖος τροφοδοτεῖ τήν μισαλλοδοξίαν καί τήν βίαν 
«ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ» καί δίδει εὐπρόσδεκτα ἐπιχειρήματα εἰς τούς ἀρνητάς 
τοῦ Θεοῦ. Τοιουτοτρόπως, ἡ θεολογία παραμένει πιστή εἰς τήν παράδοσιν τῶν 
μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα διαλεγομέ-
νης θεολογίας καί μόνιμον πηγήν ἐμπνεύσεως. Προτρέπομεν τούς θεολόγους 
μας, ἐν ὄψει τῆς ἐπικαιρότητος τῶν ἀνθρωπολογικῶν προβλημάτων, ρίζα τῶν 
ὁποίων εἶναι αἱ πνευματικαί καί ἀξιολογικαί ἀνατροπαί τῆς ἐποχῆς μας καί 
ἡ ἁλματώδης πρόοδος τῶν ἐπιστημῶν, καί ἀποτέλεσμα μία συρρικνωτική 
θεώρησις τοῦ ἀνθρώπου, μέ ἀγνόησιν τῆς πνευματικῆς του φύσεως, νά προ-
βάλλουν τήν Πατερικήν ἀνθρωπολογίαν. «Οὐδέν ὡς ἄνθρωπος ἱερόν, ᾧ καί 
φύσεως ἐκοινώνησεν ὁ Θεός» (Ν. Καβάσιλα, Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ΣΤ’, 
PG 150, 649). Διά τοῦ τονισμοῦ τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἡ 
θεολογία συμβάλλει εἰς τόν ἀγῶνα διά τήν προάσπισιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ 
ἀνθρώπου καί εἰς τήν θεμελίωσιν ἑνός πολιτισμοῦ δικαιοσύνης καί ἀλληλεγ-
γύης, ἀλλά καί εἰς τήν ὀρθήν κατανόησιν τῆς ἐννοίας τῆς προόδου, ἡ ὁποία 
εἶναι ἀδιανόητος ἄνευ τῆς ἀναγνωρίσεως καί τοῦ ἐμπράκτου σεβασμοῦ τῆς 
ἀπολύτου ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου.

Κατακλείοντες, ἐκφράζομεν ἅπαξ ἔτι τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἡμῶν 
διά τήν τιμήν καί τήν φιλοξενίαν, εὐχόμεθα εἰς ὅλους σας ὑγείαν καί πᾶσαν 
ἄνωθεν εὐλογίαν καί ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας ὑμᾶς καί ἐπί τόν φίλτατον Ἑλ-
ληνικόν λαόν τήν ζείδωρον χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης 
καί τῆς σοφίας.

Εὐχαριστοῦμεν διά τήν προσοχήν σας! 

Αμέσως μετά, ο χορός ψαλτών «Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης», υπό 
τη χοραρχία του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. καθηγητή 
κ. Αχιλλέα Γ. Χαλδαιάκη, έψαλε τον Πολυχρονισμό του Πατριάρχη.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ



Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

a 
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Ο Πάπας Φραγκίσκος έφτασε στην Κύπρο για την επίσημη επίσκεψή του 
στις τρεις το απόγευμα της Πέμπτης,  2 Δεκεμβρίου 2021. Στο  αεροδρόμιο 
της Λάρνακας τον υποδέχτηκαν η  πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα Δημητρί-
ου, ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και άλλα μέλη του 
Υπουργικού Συμβουλίου.

 Ένα αγοράκι έδωσε στον στον Πάπα Φραγκίσκο μια ανθοδέσμη από κλω-
νάρια ελιάς, σύμβολο Ειρήνης, και ένα κοριτσάκι μια ανθοδέσμη από λευκά λου-
λούδια σε κίτρινο περιτύλιγμα, που συμβολίζουν τα χρώματα του Βατικανού.

Στο αεροδρόμιο, για την υποδοχή, μετέβησαν και 30 μικρά παιδιά προερ-
χόμενα από καθολικά σχολεία της Κύπρου, τα οποία κρατούσαν σημαίες της 
Κύπρου και του Βατικανού.
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Πρώτος σταθμός του Πάπα ήταν ο Ναός της Παναγίας των Χαρίτων. 
Συγκίνηση προκάλεσε η ομιλία της αδερφής Αντωνίας, η οποία αναφέρθηκε 
στην τουρκική εισβολή. «Μερικές από τις ηλικιωμένες μας αδελφές μάς περι-
γράφουν με μεγάλη λύπη πως έπρεπε να φύγουν το ταχύτερο δυνατό για να 
σώσουν τη ζωή τους. Νόμιζαν ότι θα έφευγαν για μια μόνο νύχτα και πως την 
επόμενη ημέρα θα επέστρεφαν. Δυστυχώς όμως αυτή η νύχτα διαρκεί εδώ και 
47 ολόκληρα χρόνια». Στην αντιφώνησή του  ο Πάπας Φραγκίσκος συνέστη-
σε υπομονή, ενότητα  και καρτερικότητα.

Στη συνέχεια ο Πάπας κατευθύνθηκε προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου 
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κύπρου κ. Αναστασιάδη.

Στην προσφώνησή του ο κ. Αναστασιάδης εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά 
για την επίσκεψη του Πάπα στην Κύπρο και αναφέρθηκε στους αγώνες που 
ο κυπριακός ελληνισμός καταβάλλει, για σαράντα επτά χρόνια, προκειμένου 
να επιτύχει μια, κατά το δυνατό, δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του κυ-
πριακού προβλήματος. Και τόνισε ότι αυτός ο σκοπός δεν επετεύχθη ακόμη, 
διότι η Τουρκία, συνεχώς, όχι μόνο προβάλλει νέες αξιώσεις αλλά προσπαθεί 
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να δημιουργήσει και νέα τετελεσμένα εις βάρος της ανεξαρτησίας της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας και του λαού μας. Εμείς είμαστε έτοιμοι – κατέληξε- να 
συνεχίσουμε ένα δημιουργικό διάλογο μέχρι να βρούμε μια ειρηνική και λει-
τουργική λύση του χρονίζοντος κυπριακού προβλήματος.

Ο Πάπας στην αντιφώνησή του εξέφρασε τη συμπάθειά του για την τρα-
γική διαίρεση της νήσου, για τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο και την ευχή 
όπως βασιλεύσουν και ενταύθα  οι αρχές της Δικαιοσύνης, της Ειρήνης και 
της Ελευθερίας, οι οποίες υπάρχουν σ’ όλα τα κράτη της Ε. Ε. Στην ομιλία του 
αναφέρθηκε εγκωμιαστικά για τον πρώτο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αρχιε-
πίσκοπο Μακάριο, την δε Κύπρο παρομοίωσε με «μαργαριτάρι».

Μετά το τέλος της κατ’ ιδίαν συνάντησης που είχε με τον Πρόεδρο, ακο-
λούθησε η ανταλλαγή δώρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δώρισε στον Πο-
ντίφικα λευκαρίτικα κεντήματα, ασημένια μερέχα και την έκδοση του ειδικού 
γραμματοσήμου, στο οποίο εμφαίνεται η επίσκεψή του στην Κύπρο. Από την 
πλευρά του, ο Ποντίφικας  προσέφερε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη ένα μεταλ-
λικό πλακίδιο σχετιζόμενο με την  ενταύθα επίσκεψή του και οκτώ εγκυκλίους. 

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 
ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ Β΄ 
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Ο πάπας Φραγκίσκος, την Παρασκευή, στις 8+30 το πρωί, της 3ης Δεκεμ-
βρίου, επισκέφτηκε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Τον πάπα Φραγκίσκο 
υποδέχθηκε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄ 
και Μέλη της Ιεράς Συνόδου.  Ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση του Αρχιεπι-
σκόπου Κύπρου με τον Πάπα,  η οποία διήρκεσε περίπου είκοσι λεπτά.

Στη συνέχεια, ο πάπας Φραγκίσκος και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου μετέβη-
σαν στον νέο Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα, ακολουθούμενοι από 
τις Συνοδίες Τους. Κατά την είσοδό τους στον ιερό ναό, η χορωδία του Κα-
θεδρικού, με επικεφαλής τον μουσικολογιώτατο πατέρα Δημήτριο, έψαλε το 
απολυτίκιο του Αποστόλου Βαρνάβα, ενώ κατά την έξοδό τους το απολυτίκιο 
του Αποστόλου Πέτρου. Ακολούθησε η τελετή της προσφώνησης του Μακα-
ριωτάτου, και της αντιφώνησης εκ μέρους του Πάπα Φραγκίσκου, καθώς και 
η ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. 

Η προσφώνηση του Μακαριωτάτου έχει ως ακολούθως:  

Αγιώτατε Πάπα της Πρεσβυτέρας Ρώμης κ. Φραγκίσκο,
Καλώς ήλθατε στην Κύπρο μας, «στὴν Νῆσο τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Μαρτύ-

ρων»!

Καλώς ήλθατε στην πρώτη εξ Εθνών Εκκλησία, που ίδρυσαν ο «Κύπριος 
τῷ γένει, Βαρνάβας, υἱὸς παρακλήσεως» (Πρ. 4,36), ο Απόστολος των Εθνών, 
Παύλος και ο συνοδός αυτών, Ευαγγελιστής Μάρκος.

Καλώς ήλθατε στα ιερά χώματα της αποστολικής μας Εκκλησίας, η οποία 
ιδρύθηκε με την παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος. Η εντολή του Αγίου Πνεύ-
ματος ήταν να απευθυνθούν και προς τα Έθνη. Έτσι, όταν οι Απόστολοι μετέ-
βησαν στην Πάφο, εκεί τους κάλεσε ο Ρωμαίος Ανθύπατος Σέργιος Παύλος, 
«ἀνήρ συνετός», κατά τον Λουκά, «ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. ιγ΄ 
7), ο οποίος «ἐπίστευσεν ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ Κυρίου».

Μέσα μας, Αγιώτατε, αισθανόμαστε μια εκκλησιαστική εγκαύχηση δια το 
γεγονός ότι οι χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης ευρίσκονται στην Κύπρο, και 
εντεύθεν εξεπήγασαν οι πνευματικές της πηγές. Γι’ αυτό και δικαίως η Κύπρος 
θεωρείται ως η «Πύλη τοῦ Χριστιανισμοῦ πρὸς τὸν κόσμο τῶν Ἐθνῶν».

Από το 45 μ.Χ. Αγιώτατε, που ήλθαν οι Απόστολοι στο νησί μας και δί-
δαξαν τον Χριστιανισμό, η Εκκλησία της Κύπρου μέχρι σήμερα, έχει μία δια-
χρονική και καρποφόρα χριστιανική πορεία. Μέσα σ΄ αυτήν τη μακροχρόνια 
διαδρομή της, γνώρισε πολλούς κατακτητές, διήλθε «διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος», 
αλλά συνεχίζει να δίδει την ορθόδοξη χριστιανική μαρτυρία της, εκπληρώ-
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νουσα τη θεήλατη αυτής αποστολή.

Για την Εκκλησία της Κύπρου ίσχυσε και ισχύει ο λόγος του Ιωάννου 
του Χρυσοστόμου: «Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιον· ἀλλ’ οὐ 
δεδοίκαμεν μὴ καταποντισθῶμεν· ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω 
ἡ θάλασσα, πέτραν διαλῦσαι οὐ δύναται· ἐγειρέσθω τὰ κύματα, τοῦ Ἰησοῦ τὸ 
πλοῖον καταποντίσαι οὐκ ἰσχύει»1.

Αλλά, δυστυχώς, από το 1974 μέχρι σήμερα, η Κύπρος μας, και η Εκκλη-
σία της, διέρχονται την πιο δύσκολη ιστορική τους καμπή.

Η Τουρκία μάς επετέθη βάρβαρα και κατέκτησε με τη δύναμη των όπλων 
το 38% του πατρίου εδάφους μας, τους δε χριστιανούς κατοίκους αυτής «λόγ-
χῃ καὶ πυρὶ πολλοὺς μὲν ἀπέκτεινεν, ἅπαντας δὲ ἐξεδίωξεν ἐκ τῶν πατρογονι-
κῶν αὐτῶν ἑστιῶν. Τὰ δὲ ἁγιαστήρια τοῦ Κυρίου μας «ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ, καὶ 
ἐβεβήλωσαν εἰς τὴν γῆν τὰ σκηνώματα τοῦ παναγίου ὀνόματός Του»2.

Έκτοτε εφαρμόζει και στην Κύπρο μας ένα σχέδιο εθνικού ξεκαθαρίσμα-
τος. Τις 200 χιλιάδες των χριστιανών κατοίκων που εξεδίωξε από τις πατρο-
γονικές τους εστίες με απίστευτη βαρβαρότητα, αντικατέστησε με υπερδιπλά-
σιους εποίκους, τους οποίους μετέφερε από τα βάθη της Ανατολίας, κατα-
στρέφουσα, έτσι, τον από τα βάθη του αιώνων διαμορφωθέντα κλασικό μας 
πολιτισμό. Τον πολιτισμό αυτόν μπροστά στον οποίο, κατά τον δεύτερο προ 
Χριστού αιώνα, οι Ρωμαίοι στάθηκαν με δέος και θαυμασμό, και όχι μόνο τον 
σεβάστηκαν αλλά και τον αφομοίωσαν και δημιούργησαν τον ελληνορωμαϊκό 
πολιτισμό, πάνω στον οποίο εδράστηκε ο μετ’ έπειτα πολιτισμός της Ευρώπης.

Επιπρόσθετα, τους ιστορικούς βυζαντινούς μας ναούς με τα διαχρονικά 
και ανεκτίμητης εκκλησιαστικής σημασίας βυζαντινά τους ψηφιδωτά, και τις 
μυσταγωγικές τους αγιογραφίες, που συνιστούν το υψηλό πολιτισμικό μας 
επίπεδο, σύλησαν οι ιερόσυλοι με απίστευτη και πρωτοφανή βαρβαρότητα. 
Και με βάση τα αποτρόπαια σχέδιά τους άλλαξαν όλα τα ιστορικά μας τοπω-
νύμια, ώστε τίποτε το ελληνικό ή χριστιανικό να μην υπάρχει. Εκεί που ανθού-
σε και καρποφορούσε πλουσίως και επί αιώνας ο ελληνικός και χριστιανικός 
μας πολιτισμός, τώρα, επί μισό σχεδόν αιώνα, τα σκεπάζει όλα το πνευματι-
κό έρεβος της Ασιατικής στέπας. Συνεπώς, όχι μόνο μιμήθηκαν την αιμοδιψή 
βαρβαρότητα του Ουννικού Αττίλα, αλλά και τον ξεπέρασαν.

1 Ἐγκώμιον εἰς τοὺς Ἁγίους Πάντας.  Ἅπαντα Ἁγίων Πατέρων 26, 714 Α
2 Π.ρ.β. Ψαλμ. 73,7
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Στον εθνικό και εκκλησιαστικό αυτό Γολγοθά, τον οποίο επί 47 χρόνια 
διερχόμαστε, Αγιώτατε, ημείς ως εκκλησιαστική ηγεσία και ο πολυβασανισμέ-
νος λαός μας, στρέφουμε τα όμματα της ψυχής μας προς τον Κύριο της Δι-
καιοσύνης, πεποιθότες ότι «ἠγάπησε δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησε ἀνομίαν»3 και 
ταπεινά ψελλίζουμε μαζί με τον ιερό ψαλμωδό: «κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀσε-
βειῶν αὐτῶν ἔξωσον αὐτούς, ὅτι παρεπίκρανάν σε, Κύριε. Καὶ εὐφρανθείησαν 
πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ σέ∙ εἰς τὸν αἰῶνα ἀγαλλιάσονται»4.

Στον ιερό και δίκαιο αυτό αγώνα μας, Αγιώτατε, τον οποίο ο πάσχων λαός 
μας διεξάγει με την καθοδήγηση της πολιτικής και εκκλησιαστικής του Ηγε-
σίας, θέλουμε να έχουμε και την ιδική Σας ενεργό συμπαράσταση. Στο παρελ-
θόν είχαμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε την ίδια παράκληση και προς τον 
Πάπα Βενέδικτο, ο οποίος, όντως, μεσολάβησε προς τη Γερμανική Κυβέρνηση 
και μπορέσαμε να φέρουμε πίσω 500 σπαράγματα του Βυζαντινού μας πολιτι-
σμού, τα οποία οι Τούρκοι αρχαιοκάπηλοι μετέφεραν στο Μόναχο. Προσβλέ-
πουμε και στη δική Σας βοήθεια, Αγιώτατε, για περιφρούρηση και σεβασμό 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και για κατίσχυση των διαχρονικών αξιών 
του χριστιανικού μας πολιτισμού, οι οποίες σήμερον καταπατούνται βάναυσα 
από την Τουρκία.

Εμείς, ως Εκκλησία Κύπρου, ακολουθούντες πιστά το πνεύμα της αγάπης 
του Ιησού Χριστού, έχουμε άριστες σχέσεις με όλες τις Εκκλησίες και επιδιώ-
κουμε τον Διάλογο με όλους. Επικροτούμε τον αρξάμενο διάλογο μεταξύ του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και προσευ-
χόμαστε για την επιτυχία του. Ο λόγος του Χριστού «καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, 
ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου 
ἀκούσουσι, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν» (Ιω.10,16) αποτελεί για μας 
τον άξονα των εκκλησιαστικών μας οραματισμών, οι οποίοι είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθούν μόνο μέσω της αγάπης και του ειλικρινούς διαλόγου.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια αρχίσαμε διάλογο, πριν από κάποια χρόνια, ακό-
μη και με τους Μουσουλμάνους της Μέσης Ανατολής. Δυστυχώς, η όξυνση 
των παθών που καλλιέργησαν ακραία στοιχεία δεν επέτρεψαν τη συνέχιση 
του διαλόγου, πλην μιας  συνάντησης που έγινε στη Συρία.

Εμείς, όμως, πιστεύουμε ακράδαντα στην ειρηνική επίλυση των διαφορών 
μας, είτε αυτές είναι εθνικές είτε είναι θρησκευτικές. Και η ορθή οδός είναι 

3 Ψαλμ. 44,8 
4 5, 11-12
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μόνο μέσω ενός πραγματικά ειλικρινούς διαλόγου.

Αγιώτατε,

Ως Προκαθήμενος της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Κύπρου, διερμηνεύ-
ουμε τη συγκίνηση και τη χαρά σύμπαντος του χριστιανικού πληρώματος της 
καθ’ ημάς Εκκλησίας, διότι έχουμε τη εν Κυρίῳ τιμή να έχουμε εν τω μέσω της 
αγάπης μας Εσάς και την τιμία Συνοδία Σας.

Επιθυμούμε, ακόμη, εγκαρδίως, να Σας απευθύνουμε εκ μέρους των Με-
λών της Ιεράς Συνόδου, του χριστεπωνύμου πληρώματος της Εκκλησίας μας 
και εμού προσωπικώς, το «ὡς εὖ παρέστητε», στη «Νῆσον τῶν Ἁγίων καὶ τῶν 
Μαρτύρων», ευχόμενοι διαπύρως την εν Κυρίω πνευματική Σας καρποφορία 
και την «πεπληρωμένην χαράν»5, που δίδει ο Κύριος «πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν 
ἐπιφάνειαν αὐτοῦ»6.

Ο Πάπας Φραγκίσκος απάντησε ως ακολούθως στην πιο πάνω προσφώ-
νηση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄.

Μακαριώτατε, αγαπητοί Επίσκοποι της Ιεράς Συνόδου,

Χαίρω που βρίσκομαι ανάμεσά σας και σας ευχαριστώ για τη θερμή σας 
υποδοχή. Σας ευχαριστώ, ιδιαιτέρως, αγαπητέ αδελφέ, για τα λόγια Σας, για 
την ανοιχτή καρδιά Σας και για τη δέσμευσή Σας να προωθηθεί ο διάλογος 
μεταξύ μας. Θα ήθελα να απευθύνω τους χαιρετισμούς μου στους ιερείς, τους 
διακόνους και όλους τους πιστούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, με 
ιδιαίτερη σκέψη προς τους μοναχούς και τις μοναχές, των οποίων η προσευχή 
εξαγνίζει και ανυψώνει την πίστη όλων.

 Για μένα αποτελεί βαθύτατη χαρά που βρίσκομαι  στην Κύπρο, διότι η 
επίσκεψη αυτή μου θυμίζει την κοινή αποστολική μας καταγωγή: ο Παύλος 
πέρασε πρώτα από την Κύπρο και μετά ήλθε στη Ρώμη. Προερχόμαστε, λοι-
πόν, από τον ίδιο αποστολικό ζήλο και μας συνδέει ο ίδιος δρόμος, εκείνος 
του Ευαγγελίου. Μου αρέσει να φαντάζομαι την εικόνα στην οποία και οι δύο 
να βρισκόμαστε στον ίδιο δρόμο, προς την αυξανόμενη αδελφοσύνη και την 
πλήρη ενότητα. Σε αυτή την προέκταση των Αγίων Τόπων, που σκορπίζουν τη 
χάρη τους στη Μεσόγειο, είναι φυσικό να ανατρέξουμε σε πολλές σελίδες της 
Αγίας Γραφής, όπου αναφέρονται διάφορες βιβλικές προσωπικότητες. Μεταξύ 

5 Ιωάν. 17, 13
6 Τιμ. Β΄ 4,8
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αυτών, θα ήθελα να αναφερθώ εκ νέου στον Απόστολο Βαρνάβα, επισημαί-
νοντας ορισμένες πτυχές που μπορούν να κατευθύνουν το προσκύνημά μας.

 «Ἰωσῆς δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ἀπὸ τῶν ἀποστόλων» (Πράξ. 4,36): 
οι Πράξεις των Αποστόλων τον παρουσιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Τον γνω-
ρίζουμε και τον τιμούμε με το όνομα που του έδωσαν οι μαθητές του Χριστού, 
ένα όνομα που εκφράζει πλήρως την ιεραποστολή του. Το όνομα Βαρνάβας ση-
μαίνει και «υἱὸς παρηγορίας» και «υἱὸς παρακλήσεως». Αρμόζει στο πρόσωπό 
του να συνδυάζονται και τα δύο χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τη 
διακήρυξη του Ευαγγελίου. Κάθε αληθινή παρηγοριά, πράγματι, δεν παραμέ-
νει καθαρά ιδιωτική υπόθεση, αλλά γίνεται προτροπή, κινώντας την ελευθερία 
προς το καλό. Ταυτόχρονα, κάθε προτροπή πίστεως βασίζεται πάντα στην πα-
ρηγορητική παρουσία του Θεού και συνοδεύεται από αδελφική αγάπη.

 Ο Βαρνάβας, ως «υἱὸς παρηγορίας», μας προτρέπει, ως αδέρφια, να ανα-
λάβουμε την ίδια αποστολή: να φέρουμε το Ευαγγέλιο σε κάθε άνθρωπο. Μας 
υπενθυμίζει ότι το χαρμόσυνο μήνυμα δεν θεμελιώνεται πάνω σε γενικές προ-
τροπές ή πάνω  στην επανάληψη εντολών και κανόνων που πρέπει να τηρού-
νται, όπως γίνεται συχνά. Το κήρυγμά μας πρέπει να ακολουθεί τον δρόμο 
της προσωπικής συναντήσεως, να ακούει τις ερωτήσεις των ανθρώπων και να 
ενδιαφέρεται για τις υπαρξιακές τους ανάγκες. Το να είμαστε «υἱοὶ παρηγο-
ρίας» σημαίνει ότι θα έπρεπε να ακούμε τους πάντες, πριν πούμε οτιδήποτε, 
να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να αμφισβητείται από άλλους ανθρώπους, να 
ανακαλύπτουμε  τον άλλον, να μοιραζόμαστε αυτό που είμαστε. Το Ευαγγέ-
λιο, πράγματι, κοινοποιείται μέσω της κοινωνίας. Αυτό επιθυμούμε να ζήσου-
με ως Καθολικοί τα επόμενα χρόνια, ανακαλύπτοντας ξανά το συνοδικό στοι-
χείο, που αποτελεί δομικό μέρος της Εκκλησίας. Και κάνοντας αυτό, νιώθουμε 
την ανάγκη να πορευτούμε  πιο κοντά μαζί Σας, αγαπητοί αδελφοί, οι οποίοι, 
χάρη στη συνοδική εμπειρία σας, μπορείτε πραγματικά να μας βοηθήσετε. Σας 
ευχαριστώ για την αδελφική σας συνεργασία, η οποία φαίνεται και από την 
ενεργό συμμετοχή σας στη Διεθνή Μικτή Επιτροπή Θεολογικού Διαλόγου με-
ταξύ της Καθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Ελπίζω, εκ βάθους καρδίας, να αυξηθούν οι ευκαιρίες για συνάντηση με-
ταξύ μας. Ελπίζω στη βελτίωση της αλληλογνωσίας μας, της κατάρριψης πολ-
λών προκαταλήψεων και, εύχομαι ν’ ακούσουμε, με πραότητα, την εμπειρία 
πίστεως των Εκκλησιών μας. Θα είναι μια τονωτική προτροπή να κάνουμε το 
καλύτερο και, αναμφισβήτητα, θα φέρει πνευματική παρηγοριά και στους δυο 
μας. Ο Απόστολος Παύλος, από τον οποίο καταγόμαστε, μιλάει συχνά για πα-
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ρηγοριά, και καλό είναι να φανταστούμε ότι ο Βαρνάβας, «ὁ υἱὸς τῆς παρηγο-
ριᾶς», ενέπνευσε μερικά από τα λόγια του, όπως εκείνα με τα οποία, στην αρχή 
της Β΄ επιστολής προς τους Κορινθίους, συνιστά να παρηγορούμε ο ένας τον 
άλλον με την ίδια παρηγοριά, με την οποία έχουμε παρηγορηθεί από τον Θεό 
(Β΄ Κορ. 1,3-5). Με αυτή την έννοια, αγαπητοί αδελφοί, θέλω να σας βεβαιώ-
σω για τις προσευχές μου,  για την εγγύτητά μου, καθώς και της Καθολικής Εκ-
κλησίας προς εσάς, τόσο στα πιο οδυνηρά προβλήματα που σας στενοχωρούν 
όσο και στις πιο όμορφες και τολμηρές ελπίδες που σας εμψυχώνουν. Οι λύπες 
και οι χαρές σας μας ανήκουν∙ νιώθουμε ότι είναι και δικές μας! Και αισθανό-
μαστε, επίσης, βαθιά ότι έχουμε ανάγκη και από τις προσευχές σας.

Συνεχίζοντας – το δεύτερο σημείο – ο Απόστολος Βαρνάβας παρουσιάζε-
ται από τις Πράξεις των Αποστόλων ως «Λευίτης, Κύπριος τῷ γένει» (Πράξ. 
4,36). Το κείμενο δεν προσθέτει άλλες λεπτομέρειες, ούτε για την εμφάνισή του 
ούτε για το πρόσωπό του, αλλά αμέσως μετά αναφέρεται στον Βαρνάβα χάρη 
στο εξής εμβληματικό του έργο: «ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ, πωλήσας ἤνεγκεν 
τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκε παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων» (Πράξ. 4, 37). Η θαυ-
μάσια αυτή χειρονομία υποδηλώνει ότι για να ανανεωθούμε στην κοινωνία και 
την ιεραποστολή χρειαζόμαστε κι εμείς το θάρρος να απογυμνώσουμε τους 
εαυτούς μας απ’ ό,τι είναι επίγειο, όσο πολύτιμο κι αν είναι, προκειμένου να 
καλλιεργήσουμε την πληρότητα της ενότητας. Δεν αναφέρομαι  σε ό,τι είναι 
ιερό και μας βοηθά να συναντήσουμε τον Κύριο, αλλά στον κίνδυνο να παρα-
μείνουμε απόλυτοι από κάποια έθιμα και συνήθειες, που δεν είναι απαραίτητα 
για να ζήσουμε στην πίστη. Ας μην αφήσουμε τους εαυτούς μας να  υποδου-
λωθούν από τον φόβο. Ας ανοίξουμε τον νου μας και ας έχουμε το θάρρος 
να κάνουμε τολμηρές χειρονομίες. Ας μη δίνουμε χώρο στην «ασυμβίβαστη 
διαφορά» που δεν αντικατοπτρίζεται στο Ευαγγέλιο! Ας μην επιτρέπουμε στις 
παραδόσεις, στον πληθυντικό και με «π» πεζό γράμμα, να υπερισχύουν ένα-
ντι της Παραδόσεως, στον ενικό και με κεφαλαίο «Π». Η αληθινή Παράδοση 
μάς προτρέπει να μιμηθούμε τον Βαρνάβα, να αφήσουμε πίσω μας οτιδήποτε, 
ακόμη και καλό, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πληρότητα της κοινωνίας, 
την πρωτοκαθεδρία της αγάπης και την αναγκαιότητα της ενότητας.

 Βάζοντας στα πόδια των Αποστόλων όλα όσα είχε ο Βαρνάβας μπήκε 
στις καρδιές τους. Κι εμείς καλούμαστε από τον Κύριο να ξαναβρούμε τον 
εαυτό μας, ως μέρος του ίδιου Σώματος, ακόμη και να υποκλιθούμε μέχρι τα 
πόδια των αδελφών μας. Πράγματι, όσον αφορά τις σχέσεις μας, η ιστορία 
έχει ανοίξει μεγάλα ρήγματα μεταξύ μας, αλλά το Άγιο Πνεύμα θέλει να πλη-
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σιάσουμε πιο κοντά με ταπείνωση και σεβασμό. Μας καλεί να μην εμμένουμε 
στις διαιρέσεις του παρελθόντος, αλλά να καλλιεργήσουμε μαζί, υπομονετικά, 
επιμελώς και συγκεκριμένα, το χωράφι της Βασιλείας. Γιατί, εάν αφήσουμε 
κατά μέρος τις αφηρημένες θεωρίες και συνεργαστούμε ο ένας δίπλα στον 
άλλο, για παράδειγμα στα έργα αγάπης, την εκπαίδευση και την προαγωγή 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, θα ξαναβρούμε τους άλλους ως αδέλφια και η 
κοινωνία θα ωριμάσει από μόνη της, προς τη δόξα του Θεού. Ο καθένας μας 
θα διατηρήσει τους δικούς του τρόπους και το δικό του χαρακτηριστικό ύφος, 
αλλά σιγά σιγά το κοινό μας έργο θα αυξήσει την αρμονία και θα αποφέρει 
καρπούς. Όπως αυτά τα εδάφη της Μεσογείου έχουν ενισχυθεί από το ευλαβι-
κό και υπομονετικό έργο του ανθρώπου, έτσι, με τη βοήθεια του Θεού και την 
ταπεινή επιμονή, ας καλλιεργήσουμε την αποστολική μας κοινωνία!

   Ένας καλός καρπός, για παράδειγμα, είναι αυτός που συμβαίνει εδώ στην 
Κύπρο στην εκκλησία της «Παναγίας της Χρυσής Πόλης». Ο ναός που είναι 
αφιερωμένος στην Παναγία της Χρυσοπολίτισσας στην Πάφο είναι πλέον 
τόπος λατρείας διαφόρων χριστιανικών δογμάτων, αγαπητός στον πληθυσμό 
και συχνά επιλεγμένος για τον εορτασμό των γάμων. Είναι λοιπόν σημάδι κοι-
νωνίας πίστεως και ζωής υπό  το βλέμμα της Θεοτόκου, η οποία συγκεντρώ-
νει τα παιδιά της. Στον χώρο αυτό βρίσκεται επίσης η στήλη όπου, σύμφωνα 
με την παράδοση, ο Απόστολος Παύλος υπέστη τριάντα εννέα μαστιγώματα 
λόγω τη διακήρυξη της πίστεως μας στην Πάφο. Η ιεραποστολή, όπως και η 
κοινωνία, περνά πάντα από θυσίες και δοκιμασίες.

  Είναι ακριβώς μια δοκιμασία – αυτή είναι η τρίτη πτυχή που αντλώ από 
τη μορφή του  Αποστόλου Βαρνάβα – που σημάδεψε τη ζωή του και τις απαρ-
χές της διάδοσης του Ευαγγελίου σε αυτούς τους τόπους. Κατά την επίσκεψή 
του στην Κύπρο με τον Παύλο και τον Μάρκο, βρήκε τον Βαριησοῦ, «μάγον 
ψευδοπροφήτην» (Πράξ. 13,6), ο οποίος τους εναντιώθηκε μοχθηρά, «ζητῶν 
διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως», από τους ευθείς δρόμους του 
Κυρίου (Πράξ. 13, 8-10). Ακόμα και σήμερα, υπάρχουν πολλά ψέματα και απά-
τες που βρίσκουμε  στο παρελθόν  μας, που εμποδίζουν την πορεία μας. Αιώνες 
διχασμού και απόστασης μας έκαναν να αφομοιώσουμε, έστω και άθελά μας, 
πολλές εχθρικές προκαταλήψεις ενάντια στις άλλες Εκκλησίες. Πρόκειται για 
προκαταλήψεις που συχνά βασίζονται σε μην ρεαλιστικές και παραμορφωμέ-
νες πληροφορίες, που διαδίδονται από μια επιθετική και πολεμική βιβλιογρα-
φία. Αλλά, όλα αυτά διαστρεβλώνουν τον δρόμο του Θεού, που αγωνίζεται να 
φθάσει προς τη συμφωνία και την ενότητα. 
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Αγαπητοί αδελφοί, η αγιοσύνη του μακαριστού Βαρνάβα είναι επίσης 
εύγλωττη και για μας! Πόσες φορές, κατά τη διάρκεια της ιστορίας, εμείς οι 
Χριστιανοί έχουμε εμπλακεί στο να πολεμάμε ο ένας τον άλλον, αντί να δεχό-
μαστε με πραότητα την οδό του Θεού, που τείνει να θεραπεύει τις διαιρέσεις 
μέσω της αγάπης! Πόσες φορές έχουμε ενισχύσει και διαδώσει προκαταλή-
ψεις για τους άλλους, αντί να εκπληρώσουμε την προτροπή που επανέλαβε 
ο Κύριος ειδικά στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο όπου ο ευαγγελιστής, ο οποίος 
βρισκόταν με τον Βαρνάβα στο νησί αυτό έλεγε: ο μεγάλος ας γίνει μικρός και 
ο πρώτος ας γίνει δούλος των άλλων (βλ. Μκ 9,35 και 10, 43-44).

Ας ζητήσουμε από τον Κύριο σοφία και θάρρος για να ακολουθήσουμε 
τας οδούς Του και όχι τας δικάς μας. Ας το ζητήσουμε δια μέσου των Αγίων. 
Ο Λεόντιος Μαχαιράς, χρονικογράφος του 15ου αιώνα, αποκάλεσε την Κύπρο 
«ἱερὰν νῆσον», λόγω του αριθμού των μαρτύρων και των αγίων που γνώρισε 
αυτή η νήσος στο πέρασμα των αιώνων. Εκτός από τους πιο γνωστούς και 
σεβαστούς, όπως ο Βαρνάβας, ο Παύλος και ο Μάρκος, είναι ο Επιφάνιος, η 
Βαρβάρα, ο Σπυρίδων και πολλοί άλλοι: αμέτρητα πλήθη αγίων που, ενωμέ-
νοι στη Μία Ουράνια Εκκλησία, μας προτρέπουν να πλεύσουμε μαζί προς το 
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λιμάνι που όλοι λαχταρούμε. Από ψηλά μας καλούν να κάνουμε την Κύπρο, 
που είναι ήδη μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, μια γέφυρα μεταξύ 
Ουρανού και Γης. Ας γίνει προς δόξα της Υπεραγίας Τριάδος για το δικό μας 
καλό και όλων των ανθρώπων.

Στο τέλος έγινε ανταλλαγή δώρων. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου προσέφερε 
στον πάπα μία αγιογραφημένη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτρι-
ας. Ο Πάπας αντιδώρισε στον Μακαριώτατο μία ομοίωση κώδικα, ο οποίος 
εκδόθηκε με την ευκαιρία της 2000ής επετείου από τη γέννηση τού Αποστό-
λου Παύλου και αποτελείται από 424 φύλλα, διακοσμημένα με μικρογραφίες 
και επίτιτλα. Περιέχει διακοσμήσεις φύλλων από διάφορες βιβλικές σκηνές. 
Το  εμπρόσθιο και οπίσθιο φύλλο έχουν διακοσμηθεί με περγαμηνή και 8 σκη-
νές σε μέταλλο, εμπνευσμένες από τις βυζαντινές θύρες της βασιλικής του 
Αποστόλου Παύλου εκτός των τειχών (extra muros). Περιέχει τις Πράξεις των 
Αποστόλων και τις Κανονικές Επιστολές του Αποστόλου Παύλου, καθώς και 
απόκρυφες διηγήσεις περί Παύλου.

Ακολούθως, στις 10 η ώρα τέλεσε Θεία Λειτουργία στο στάδιο ΓΣΠ, στη 
Λευκωσία, στην παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας και πλήθους κό-
σμου, μετά την οποία εκφώνησε και λόγο με επίκεντρο τις έννοιες της αγάπης, 
της αδελφοσύνης της αξίας του ανθρώπινου προσώπου  και  του χρέους μας 
να αναζητούμε συνεχώς την πηγή του Φωτός, που είναι ο Χριστός. Ο Πάπας 
εξέφρασε τη χαρά του γιατί βλέπει εν Χριστώ αδελφούς και αδελφές, συγκε-
ντρωμένους να ζουν με χαρά τις  λυτρωτικές διακηρύξεις του Ευαγγελίου και 
τους προέτρεψε λέγοντας: «Σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε αυτόν τον δρόμο. 
Όπως οι δύο τυφλοί του Ευαγγελίου, ας ανανεώσουμε τη συνάντηση με τον 
Ιησού και ας βγούμε από τον εαυτό μας χωρίς φόβο, ώστε να δώσουμε μαρτυ-
ρία σε όσους συναντάμε! Ας βγούμε για να προσφέρουμε το φως που λάβαμε, 
ας βγούμε για να φωτίσουμε τη νύχτα που συχνά μας περιβάλλει! Έχουμε ανά-
γκη από φωτισμένους χριστιανούς αλλά, πάνω απ’ όλα, από φωτεινούς χρι-
στιανούς που να αγγίξουν με τρυφερότητα την τύφλωση των αδελφών. Έχου-
με ανάγκη από χριστιανούς που, με πράξεις αγάπης και λόγια παρηγοριάς, να 
ανάβουν τα φώτα της ελπίδας στο σκοτάδι…». Και συνέχισε: Ας ανανεώσουμε 
την εμπιστοσύνη μας σ’ Αυτόν! Ας του πούμε: Κύριε Ιησού Χριστέ, πιστεύουμε 
ότι το φως Σου είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε σκοτάδι μας. Πιστεύουμε 
ότι μπορείς να μας γιατρέψεις και να ανανεώσεις την κοινότητά μας. Είμαστε 
πεπεισμένοι ότι μπορείς να πολλαπλασιάσεις τη χαρά μας. Και με όλη την Εκ-
κλησία σε επικαλούμαστε: Έλα Κύριε Ιησού Χριστέ, Σε αναμένουμε!».  
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Το μεσημέρι της Παρασκευής ο Πάπας συναντήθηκε με την διευθύντρια 
των  Κεντρικών Φυλακών κ. Άννα Αριστοτέλους. Μετά τη συνάντησή της με 
τον Πάπα,  η Διευθύντρια  εξέφρασε τις  θερμές της ευχαριστίες για την από-
φασή του να μεταφέρει 10 παράνομους κρατούμενους στο Βατικανό.

Στις τέσσερεις το απόγευμα ο Πάπας Φραγκίσκος  προσευχήθηκε στην 
Καθολική Εκκλησία του Τίμιου Σταυρού, που βρίσκεται παρά την Πύλη Πάφου. 
Πριν  από την προσευχή ο Πάπας μιλώντας στους πιστούς, που ήταν εντός του 
Ναού, τους εξέφρασε τα αισθήματα της αγάπης του και της αλληλεγγύης του 
για τα βάσανα που υποφέρουν και για την αγωνία τους να δημιουργήσουν 
ένα καλύτερο μέλλον, ως ισότιμοι πολίτες σε μια νέα και ευημερούσα πατρίδα. 
Αφού αναφέρθηκε στις πολλαπλές δυσκολίες που έχει η Κύπρος να δεχτεί 
άλλους μετανάστες, κατέληξε με τις εξής ευχές:

 Είθε αυτό το νησί,  που είναι σημαδεμένο από μια οδυνηρή διαίρεση, να γίνει, 
με τη χάρη του Θεού, ένα εργαστήριο αδελφοσύνης. Αυτό  θα  επιτευχθεί υπό 
δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η πραγματική αναγνώριση της αξιοπρέπειας 
του κάθε ανθρώπου. Αυτό είναι το ηθικό θεμέλιο, ένα οικουμενικό θεμέλιο 
που βρίσκεται επίσης στην καρδιά της χριστιανικής κοινωνικής διδασκαλίας. 
Η δεύτερη, όμως, αποτελείται από το ανοιχτό πνεύμα του ανθρώπου προς τον 
Θεό με εμπιστοσύνη, που είναι ο Πατέρας όλων, και αυτή είναι το «προζύμι» 
που καλούμαστε να προσκομίσουμε ως πιστοί.  Υπό  αυτές τις συνθήκες είναι 
δυνατό το όνειρο να μετατραπεί σε καθημερινή οδοιπορία, με σαφή βήματα που 
μετατρέπουν την σύγκρουση σε κοινωνία, το μίσος σε αγάπη. Μια μακρόθυμη 
πορεία που, μέρα με τη μέρα, μας οδηγεί στη γη που ο Θεός έχει ετοιμάσει για 
μας, τη γη όπου, εάν ρωτήσει κανείς: «Ποιος είσαι;», να μπορείς ελεύθερα να 
απαντάς, «Είμαι ο αδελφός σου».

Το Σάββατο το πρωί, ο Πάπας Φραγκίσκος, ευχαριστημένος για την  έν-
θερμη αδελφική φιλοξενία και με την ψυχή γεμάτη συγκινητικά βιώματα, ανα-
χώρησε από την Κύπρο με προορισμό την Ελλάδα. Ενώ βρισκόταν σε πτήση 
έστειλε προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη 
και τον λαό της Κύπρου το πιο κάτω ευχαριστήριο και ευχετήριο μήνυμα:

 «Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μου στην Κύπρο, ανανεώνω τη βαθιά μου 
ευγνωμοσύνη προς εσάς Εξοχότατε και προς τον λαό της Κύπρου, για τη θερμή 
σας υποδοχή και φιλοξενία. Με τις διαβεβαιώσεις μου για τις προσευχές μου για 
ειρήνη και ευημερία του έθνους, επικαλούμαι τις ευλογίες Του Παντοδύναμου 
Θεού για όλους εσάς». 
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Η επίσημη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Κύπρο πέρασε στην 
ιστορία ως ένα σημαντικό πολιτικό και εκκλησιαστικό γεγονός, το οποίο άφη-
σε στις ψυχές μας τα θεηγόρα μήνυμα της αγάπης, της δικαιοσύνης, του σεβα-
σμού του ανθρώπινου προσώπου και της ενότητας, όπως την διατύπωσε και ο 
Κύριός μας στη συγκινητικότατη αρχιερατική του προσευχή:  

«…Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ 
τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, ἵνα πάντες ἓν ὦσι, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν 
σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 
καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς 
ἕν ἐσμεν. ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ ἵνα 
γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγά-
πησας. (Ιωάν. 17, 20- 23).

Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ, 
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ»

a  

Ἑλληνίδες, Ἕλληνες,

Συμπληρώνονται φέτος διακόσια χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ ἔπους τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Ἑορτάζει φέτος τό Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων 
καί πανηγυρίζει τά διακόσια χρόνια ἀπό τήν εὐλογημένη ἐκείνη ἡμέρα, πού ἡ 
ἑλληνική λεβεντιά ἀνασήκωσε τή ρομφαία τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἐλευθερί-
ας καί μέ μιά ρωμαλέα προσπάθεια, ὕστερα ἀπό τέσσερεις αἰῶνες τυραννικῆς 
δουλείας, ὕψωσε τό Γένος τῶν Ἑλλήνων στήν κορυφή τῆς ἱστορίας. Μαζί μέ 
τούς ὅπου γῆς Ἕλληνες συνεορτάζει καί ὁ κυπριακός Ἑλληνισμός, πού ἀποτε-
λεῖ ἀναπόσπαστο τμῆμα, ἔπαλξη καί προέκταση τοῦ ἐθνικοῦ συνόλου.

Γι’ αὐτό καί ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου, μέ τίς εὐλογίες τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησί-
ας τῆς Κύπρου, συμμεριζόμενη στήν ἔκφραση τῆς πανελλήνιας χαρᾶς καί ἐθνι-
κῆς ὑπερηφάνειας, γιά τή διακοσιοστή ἐπέτειο τῆς μοναδικῆς καί ἀνυπέρβλη-
της ἐκείνης ἐποποιίας τοῦ Εἰκοσιένα, διοργανώνει ἀπόψε, ἐδῶ στήν Αἴθουσα 
Τελετῶν τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος «Ἀρχάγγελος» καί σέ συνεργασία μέ τόν 
μουσικοσυνθέτη Λάρκο Λάρκου καί τή συμμετοχή πλειάδας μουσικῶν, ἠθο-
ποιῶν καί ὀργανοπαικτῶν, τή μουσικοθεατρική παράσταση, «1821 ἐν Κύπρῳ! 
Τό τραοῦδιν τοῦ Τζυπριανοῦ» τζαί «Ἡ κιουλσαπά», μέ τά ἐμβληματικά ποιήμα-
τα τοῦ Βασίλη Μιχαηλίδη «Ἡ 9η Ἰουλίου τοῦ 1821 ἐν Λευκωσίᾳ (Κύπρου)» καί 
«Ἡ Χιώτισσα ἐν Λεμεσῷ κατά τό 1821», μελοποιημένα καί δραματοποιημένα, 
ὡς μουσικοθεατρικά δρώμενα, ἀπό τόν κ. Λάρκο Λάρκου.
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ».

Ἐκ προοιμίου ἀπονέμουμε τά εὔσημα σ’ ὅλους τούς συντελεστές τῆς ἀπο-
ψινῆς μουσικοθεατρικῆς πανδαισίας καί ἐπιδαψιλεύουμε σέ ὅλους τίς ἀρχιε-
ρατικές μας εὐλογίες.

Μετά τήν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς 29ης Μαΐου 1453 καί τήν πτώση τῆς Βασι-
λεύουσας, ὁ κόσμος ὅλος εἶχε πιστέψει πώς ἐξαφανίστηκε γιά πάντα τό Ἔθνος 
τῶν Ἑλλήνων. Τετρακόσια χρόνια δουλείας, στερήσεων, ἀπογνώσεων, διωγ-
μῶν καί τυραννίας, ἦταν ἀρκετά γιά νά σημάνουν τό τέρμα κάθε ἐθνικῆς ζωῆς.

Ἡ Ἑλλάδα, κατά τό 1821, ἦταν ἐξαφανισμένη ἀπό τόν Χάρτη. Σημειώνετο, 
ἁπλῶς, σάν μιά μικρή ἐπαρχία τῆς ἀπέραντης Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. 
Ἡ Ἑλλάδα ἐλογίζετο ὡς νεκρή, ἐνταφιασμένη γιά 400 ὁλόκληρα χρόνια μέσα 
στό μνῆμα.

Εἶναι χαρακτηριστικό τό ἐπεισόδιο, πού ἔγινε μεταξύ τοῦ μισέλληνα Αὐ-
στριακοῦ Καγκελλάριου Μέτερνιχ καί τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια, ὑπουργοῦ 
τότε Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας, κατά τή συνεδρία τοῦ περιβόητου ἐκείνου Συ-
νεδρίου τοῦ 1814, πού συνῆλθε γιά τόν διακανονισμό τῶν Εὐρωπαϊκῶν προ-
βλημάτων στή Βιέννη. Μέσα στή γενική ἐχθρότητα τῶν μεγάλων δυνάμεων, 
ἐμποτισμένων ἀπό τό πνεῦμα καί τίς ἀρχές τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας, ὁ Καποδί-
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στριας, μέ τό χάρισμα τοῦ λόγου, πού τόν διέκρινε, τόλμησε νά ὑπενθυμίσει 
τά δίκαια τῶν Ἑλλήνων. Ὅταν, ὅμως, ἔθεσε τό ἑλληνικό ζήτημα, ἀγενῶς καί 
μέ αὐθάδεια, τόν διέκοψε ἀπότομα ὁ Μέτερνιχ, λέγοντας τά ἑξῆς ἀηδιαστικά: 
«Δέν ὑπάρχουν, κύριε, Ἕλληνες. Ὑπάρχουν χριστιανοί ὑπήκοοι τῆς Αὐτοῦ Με-
γαλειότητος τοῦ Σουλτάνου!».

Τό, ὅτι ὅμως, ἡ Ἑλλάδα ἐλογίζετο ὡς νεκρή δέν τό ἔλεγαν μόνο οἱ ἐχθροί 
της, ἀλλά καί οἱ φίλοι της. Ἀκόμα καί ὁ μέγας φιλέλληνας ποιητής Λόρδος Βύ-
ρων, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἐπισκεφθεῖ τήν Ἑλλάδα πρίν τήν Ἐπανάσταση, στό ποίημά 
του «Γκιαούρης» (1813), ἔλεγε τά ἑξῆς: «Τοιοῦτον κάλλος, τοσαύτην γλυκύτη-
τα ἀποκαλύπτει ὑμῖν τό ἐπί νεκροῦ ριπτόμενον πρῶτον καί τελευταῖον βλέμ-
μα». Θέαμα νεκροῦ παρουσίαζε ἡ Ἑλλάδα στά μάτια τοῦ Λόρδου Βύρωνα, ὁ 
ὁποῖος, ἀπογοητευμένος καί βαθύτατα θλιμμένος δέν πίστευε στήν ἀνάσταση 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Ἀλλά τό θαῦμα ἔγινε. Ἡ αὐγή ἦλθε.

Ἡ φωνή τῆς ἐλευθερίας ἀκούστηκε. Ἀκούστηκε ἀπό τή Μονή τῆς Ἁγί-
ας Λαύρας. Ἀνήμερα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τοῦ κοσμοϊστορικοῦ 
αὐτοῦ γεγονότος, κατά τό ὁποῖον ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ εὐαγγελίζεται τή 
σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου καί τή Λύτρωση τοῦ ἀνθρωπίνου Γένους ἀπό τά 
δεσμά τῆς ἁμαρτίας, ὁ Ἐπίσκοπος Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός εὐαγγελίζεται 
ἀπό τήν Ἁγία Λαύρα τήν Ἀνάσταση τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων καί ἡ φωνή του, 
ὡς ἀστραπή Ἀγγέλου ἐξ οὐρανοῦ, ἠλεκτρίζει τό Ἔθνος ὅλο καί διασείει τά θε-
μέλια τῆς Ὀθωμανικῆς τυραννίας.

Τό σάλπισμα αὐτό τῆς ἐλευθερίας βρῆκε τούς Ἕλληνες συσπειρωμένους 
γιά τήν ἀνατίναξη τοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ. Ἑνώθησαν προύχοντες καί κα-
πεταναῖοι, ἐξέχουσες προσωπικότητες τῆς διασπορᾶς καί ἱερωμένοι, μέ τήν 
ἀπόφαση νά ἀποκτήσει τό Ἔθνος «τήν πολιτικήν αὐτοῦ ὕπαρξιν καί ἀνεξαρ-
τησίαν», ὅπως τονιζόταν στή Διακήρυξη τῆς Πρώτης Ἐθνικῆς Συνέλευσης τῆς 
Ἐπιδαύρου, τόν Ἰανουάριο τοῦ 1822.

Ἔχοντες οἱ  Ἕλληνες ὑπέρ τους:

α) τήν παραχώρηση πολλῶν οἰκονομικῶν καί πολιτισμικῶν καί θρησκευ-
τικῶν δικαιωμάτων πρός τούς ὑπόδουλους χριστιανούς, μέ βάση τή Συνθήκη 
τοῦ Κιουτσιούκ Καϊναρτζῆ, πού ὑποχρεώθηκε νά ὑπογράψει ἡ ὑψηλή Πύλη, 
μετά τή λήξη τοῦ Ρωσοτουρκικοῦ πολέμου τό 1774,

β) τή διάδοση τῶν φιλελευθέρων ἰδεῶν τοῦ πνευματικοῦ κινήματος τοῦ 
Διαφωτισμοῦ,
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γ) τήν πνευματική καί οἰκονομική ἀνάδειξη μιᾶς ἑλληνικῆς διασπορᾶς 
στίς μεγάλες πόλεις τῆς δυτικῆς Εὐρώπης καί τῆς Ρωσικῆς Αὐτοκρατορίας, και

δ) τήν ἄρτια ὀργανωτική προετοιμασία ἀπό τή Φιλική Ἑταιρεία, πού ἱδρύ-
θηκε τό 1814 στήν Ὀδησσό τῆς Ρωσίας ἀπό τούς τρεῖς Ἕλληνες ἐμπόρους 
Σκουφᾶ, Τσακάλωφ καί Ξάνθο, καί ἡ ὁποία συνέτεινε, μεταξύ πολλῶν ἄλλων, 
καί στή μεταστροφή τοῦ ἐχθρικοῦ κλίματος στήν Εὐρώπη, λόγω τῆς Ἱερᾶς 
Συμμαχίας τοῦ μισέλληνα Καγκελάριου τῆς Αὐστρίας Μέτερνιχ, καί στήν ἀνά-
πτυξη ἑνός ἰσχυροῦ φιλελληνικοῦ ρεύματος στή Γηραιά Ἤπειρο. Ὅλα αὐτά 
διαμόρφωσαν καταστάσεις εὐνοϊκές γιά τούς Ἕλληνες, πού ὁδήγησαν στό ξέ-
σπασμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.

Σύσσωμο τό ὑπόδουλο Γένος, πειθαρχώντας στίς προγονικές ἐπιταγές 
ἀπέρριψε κάθε μέτρημα τῆς λογικῆς καί σήκωσε περήφανα τό κεφάλι, ζητώ-
ντας μέ δύναμη καί λεβεντιά τή θεόσδοτη ἐλευθερία του. Ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα, 
ἀπό τή Μακεδονία μέχρι τήν Κρήτη καί ἀπό τό Σούλι μέχρι τή Χίο, ξεσηκώνε-
ται, παίρνει στό χέρι τό καριοφίλι καί μέ τό σύνθημα «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος» 
ρίχνεται στόν ἀγῶνα πρός ἀποτίναξη τοῦ ζυγοῦ τῆς δουλείας, πρός ἀνάκτηση 
τῆς ἐλευθερίας καί πρός ἀναστήλωση τῆς ἐθνικῆς του ἀξιοπρέπειας.

Οἱ ὑπόδουλοι ραγιάδες ἄκουσαν τή μελωδία τῶν προγόνων τους καί 
πίστεψαν στίς δικές τους δυνατότητες˙ καί στίς ἀετοφωλιές τῶν ἑλληνικῶν 
βουνῶν γίνονται ἀετοί τῆς δόξας καί ποτίζουν μέ τό ζεστό, σάν λάβα αἷμα 
τους, τήν ἑλληνική δάφνη. Κάθε βουνό καί ρεματιά εἶναι καί ἕνα λιμέρι.

Ἡ Τριπολιτσά, τό Βαλτέτσι, ἡ Ἀλαμάνα, τά Δερβενάκια, τό Μεσολόγγι γί-
νονται τύμβοι ἀθανασίας, φέροντας στή μνήμη μας παλαιές δόξες Μαραθωνο-
μάχων καί Σαλαμινομάχων.  Ὕστερα ἀπό 400 χρόνια σκλαβιᾶς καί φυλακῆς κάτω 
ἀπό τόν βαρύ ζυγό τῶν Τούρκων, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Λεωνίδα καί τοῦ Θεμιστοκλῆ, 
τοῦ Μιλτιάδη καί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τοῦ Βασίλειου Βουλγαροκτόνου 
καί τοῦ Ἡρακλείου δέν ἦταν δυνατό νά μείνουν γιά πάντα ὑπόδουλοι.

Ἡ Ἐκκλησία, κατά τή μεγάλη νύκτα τοῦ  Ἔθνους, μέσα στό Κρυφό Σχολειό 
ζωντάνευε στή μνήμη τοῦ ραγιᾶ τήν ἔνδοξη ἱστορία τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας καί 
τοῦ Βυζαντίου. Σέ καμιά στιγμή, κατά τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας, δέν 
ἔπαψαν οἱ  Ἕλληνες νά πιστεύουν, ὅτι ἦσαν συνεχιστές τῆς Βυζαντινῆς Αὐτο-
κρατορίας καί τοῦ κλέους τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας. Ὁ  Ἕλληνας ραγιάς διατήρησε 
τήν ἱστορική του συνείδηση, γι’ αὐτό καί φούντωνε μέσα του ὁ πόθος τῆς 
ἐλευθερίας.

ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
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Ἀνυπολόγιστες εἶναι πράγματι οἱ ὑπηρεσίες, τίς ὁποῖες πρόσφερε ἡ Ὀρ-
θόδοξη Ἐκκλησία στό Ἑλληνικό Ἔθνος, κατά τούς μακρούς αἰῶνες τῆς τουρ-
κοκρατίας. Ἡ παιδεία, ἡ κοινωνική πρόνοια, ἡ διαφύλαξη τῶν πνευματικῶν 
θησαυρῶν τῆς κλασικῆς ἀρχαιότητας, καί ἡ καλλιέργεια τοῦ ἡρωϊκοῦ φρονή-
ματος ἦταν οἱ κυριότεροι τομεῖς δράσεώς της.

Ἀλλά καί ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία χαιρέτησε μέ ἐνθουσιασμό καί συναίσθη-
ση εὐθύνης τήν προετοιμασία, τήν ἔναρξη καί τό τέλος τῆς Ἐπαναστάσεως. 
Χιλιάδες ἱερεῖς καί μοναχοί, ἑκατοντάδες Ἐπίσκοποι, καί ὀκτώ Οἰκουμενικοί 
Πατριάρχες, ἐβασανίστηκαν, ἐσφάγησαν, ἀπαγχονίστηκαν, κάηκαν ζωντανοί 
ἤ σάπισαν μέ τίς βαριές ἁλυσίδες στά σκοτεινά μπουντρούμια τῶν φυλακῶν.

Γενικά, ἡ Ἐκκλησία στάθηκε πλάι στό Ἔθνος ἄγρυπνη, μαχητική, ἀταλά-
ντευτη, πρόθυμη σέ πλούσιες προσφορές.

Γράφει ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής Δημήτριος Μπαλᾶνος: «Ἡ Ἐκκλησία οὐ 
μόνον κατά τούς χρόνους τῆς δουλείας προσέφερεν ἀνεκτιμήτους ὑπηρεσί-
ας εἰς τό ὑπέρ ἀπελευθερώσεως ἀγωνιζόμενον ἔθνος, ἀλλά καθ’ ὅλην τή δι-
άρκειαν τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἐπρωτοστάτησε πρός ἀπόσεισιν τοῦ 
τυραννικοῦ ζυγοῦ, συμβάλλουσα δι’ ὅλων της τῶν δυνάμεων εἰς ἐπιτυχίαν 
τῶν ἱερῶν προσπαθειῶν τοῦ Γένους».

Ἀλλά καί ὁ διαπρεπέστατος διδάσκαλος τοῦ Γένους, Ἀδαμάντιος Κοραῆς, 
ἔγραφεν, ὅτι «εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ὡς κοινήν μητέρα, εἶναι τό Γένος προσκολ-
λημένον». Ὁ ἱστορικός, ἐπίσης, Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος δέχεται, 
ὅτι: «Τό Ἑλληνικόν Ἔθνος μέ τήν βοήθειαν τῆς Ἐκκλησίας, οὐ μόνον πρωτα-
γωνίστησεν ἐν μέσῳ αἰώνων, ἀλλά καί ἀνεκαινίσθη ἐν τοῖς νεωτέροις χρό-
νοις». Τέλος, ὁ ἱστορικός Παῦλος Καρολίδης σημειώνει: «Τό ἐνεργώτατον 
μέρος εἰς τόν ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας τοῦ Γένους ἀγῶνα ἔλαβεν ἡ Ἐκκλησία».

Μ’ ἕνα λόγο, - κατά τήν ὡραιότατη ἔκφραση τοῦ Μητροπολίτη Χίου Δι-
ονυσίου-, «Ἡ Ἐκκλησία, κατά τή διάρκεια τῶν τετρακοσίων χρόνων τῆς 
σκλαβιᾶς, ἔκαμε τήν πίστη πατρίδα καί τήν πατρίδα πίστη καί ὁ ἀγώνας 
της ἔγινε ˝ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος˝». Μέ τήν Ἐκκλησία προμαχοῦσα, τό 
Ἑλληνικό Ἔθνος ἔθραυσε τελικά τίς ἁλυσίδες του καί ἡ ἀπελευθέρωση τῆς 
Πατρίδας ἀπό τόν μακραίωνα ζυγό φρικτῆς δουλείας ἐπιτεύχθηκε. Ἡ νίκη τῶν 
μεγάλων δυνάμεων στή Ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου τό 1827 σηματοδότησε τήν 
ἀναγνώριση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ὡς κυρίαρχου καί ἀνεξάρτητου.

Ἕνα Κράτος, πού ἐξακολουθεῖ, παρά τούς ἀδελφοκτόνους διχασμούς καί 
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τά ὀλέθρια λάθη μας, νά ὑπάρχει μέχρι σήμερα, ὡς συντεταγμένη πολιτεία, 
καί μέ τή γαλανόλευκη σημαία νά κυματίζει ὑπερήφανα πάνω στόν Βράχο τῆς 
Ἀκροπόλεως.

Στό κίνημα, λοιπόν, τοῦ μοντέρνου ἀθεϊσμοῦ τῆς ἐποχῆς μας, τό ὁποῖον 
διαστρέφει τά γεγονότα καί ἐπιχειρεῖ νά σβήσει τόν ἱστορικό ρόλο τῆς Ἐκκλη-
σίας καί νά ἀμφισβητήσει τήν Ἑλληνορθόδοξη ταυτότητα τοῦ λαοῦ μας, ἐμεῖς 
ἀντιτάσσουμε τήν ἀδιαμφισβήτητη ἀλήθεια, πώς, ἄν δέν ὑπῆρχε ἡ Ἐκκλησία, 
σήμερα δέν θά ἤμασταν, οὔτε Ἐλεύθεροι οὔτε Ἕλληνες οὔτε Χριστιανοί.

Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Κύπρου σέ ἐκδήλωση τῆς ἀκατάλυτης ἐθνικῆς συνεί-
δησης ταυτότητας καί ἀλληλεγγύης, θεώρησε ὡς ὕψιστο ἐθνικό χρέος νά συ-
μπαραταχθεῖ ἐνεργά στόν ἀγώνα τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας.

Ἤδη καί πρίν τήν ἔναρξη τοῦ ἀγώνα, κατά τό στάδιο τῆς προετοιμασίας 
τοῦ ὑπόδουλου Ἑλληνισμοῦ πρός ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ, δέν ἄφησε 
ἀσυγκίνητη τήν Κύπρο. Ὁ ἴδιος ὁ Ἐθνάρχης τῶν Κυπρίων, Ἀρχιεπίσκοπος Κυ-
πριανός, οἱ τρεῖς Μητροπολίτες, Πάφου Χρύσανθος, Κιτίου Μελέτιος καί Κυ-
ρηνείας Λαυρέντιος, καί ἄλλοι ἐπιφανεῖς κληρικοί καί προύχοντες τῆς Νήσου, 
μυήθηκαν στή Φιλική Ἑταιρεία.

Λόγῳ, ὅμως, τῆς γειτνίασης τῆς Κύπρου μέ τή Μικρά Ἀσία, τή Συρία, 
τήν Παλαιστίνη καί τήν Αἴγυπτο, ὅπου ὑπῆρχαν συμπαγεῖς μουσουλμανικοί 
πληθυσμοί καί μεγάλοι ἀριθμοί τουρκικῶν στρατευμάτων, μέ ἄμεση τήν ἐδῶ 
μεταφορά τους καί εὔκολη τήν αἱματηρή καταστολή κάθε ἀπόπειρας ἐξεγέρ-
σεως, συμφωνήθηκε μέ τούς ἐπιτελεῖς τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας ἡ συμμετοχή τῆς 
Κύπρου νά περιορισθεῖ σέ μεγάλη οἰκονομική βοήθεια.

Ἔτσι, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1820, ὁ ἀρχηγός τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας Ἀλέξαν-
δρος Ὑψηλάντης στέλλει στόν Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανό τό συνθηματικό μήνυ-
μα, ὅτι: «Ἡ ἔναρξις τοῦ Σχολείου τῆς Πελοποννήσου ἐγγίζει», διαβιβάζοντας 
τήν παράκληση, ὅπως ὁ κύπριος Προκαθήμενος «ἐμβάσῃ ὅσον τῆς Μακαρι-
ότητός του τάς συνεισφοράς ὅσον καί τῶν λοιπῶν αὐτοῦ ὁμογενῶν, εἴτε χρη-
ματικάς εἴτε εἶναι ζωοτροφίας πρός τόν ἐν παλαιᾷ Πάτρᾳ τῆς Πελοποννήσου 
κύριον Ἰωάννην Παπαδιαμαντόπουλον».

Μπορεῖ, βέβαια, ἡ Κύπρος νά μήν εἶχε καθολική συμμετοχή στήν Ἑλληνι-
κή Ἐπανάσταση, λόγῳ τῆς μεγάλης ἀποστάσεως ἀπό τήν κυρίως Ἑλλάδα, ἡ 
ἀγάπη, ὅμως, καί ἡ συνείδηση τοῦ ἀδελφικοῦ χρέους ἐκμηδένισε τίς ἀποστά-
σεις καί ἑκατοντάδες κύπριοι προσέτρεξαν στή σκλαβωμένη Πατρίδα, γιά νά 
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προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους, δίνοντας καί τή ζωή τους ἀκόμα.

Ὡς φυσική ἐκδήλωση ὑψίστου ἐθνικοῦ χρέους καί ὡς ἐνστικτώδης ἐκ-
δήλωση ἐθνικῆς συνειδήσεως καί προαιώνιων ἀκατάλυτων δεσμῶν αἵματος, 
ἑκατοντάδες κύπριοι προσέτρεξαν στά πεδία τῶν μαχῶν, ὅπου πολέμησαν, δι-
ακρίθηκαν καί ἀπέσπασαν ἄριστα σχόλια ἀπό τούς ἡγέτες τῆς Ἐπαναστάσεως, 
ὅπως τούς π.χ. Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Νικηταρά, 
Καραϊσκάκη, Μακρυγιάννη, Κανάρη καί ἄλλους. Ἀναφορές γιά συμμετοχή 
καί δράση κυπρίων σέ πολεμικές ἐπιχειρήσεις ὑπάρχουν καί στά Ἀπομνημο-
νεύματα ὁπλαρχηγῶν τοῦ ἀγώνα. Ἡ Κύπρος, λοιπόν, δέν περιορίστηκε μόνο 
στήν ὑλική ἐνίσχυση τοῦ ἀγώνα, ἀλλά καί στήν ἔμπρακτη, ἐν ὅπλοις, συμπα-
ράσταση, μέ τή συμμετοχή ἑκατοντάδων κυπρίων ἀγωνιστῶν στήν ἐποποιία 
ἐκείνη τοῦ Εἰκοσιένα.

Ἀδιάψευστος μάρτυρας, γιά τή μαζική συμμετοχή Kυπρίων στήν Ἑλληνι-
κή Ἐπανάσταση, εἶναι καί σημαία, πού χρησιμοποιήθηκε, πιθανῶς, ἀπό λόχο 
Kυπρίων ἐθελοντῶν, πού πολέμησαν τότε στόν μητροπολιτικό χῶρο καί ἡ 
ὁποία σήμερα φυλάσσεται στό Ἐθνικό καί Ἱστορικό Μουσεῖο τῶν Ἀθηνῶν. Ἡ 
σημαία αὐτή εἶναι λευκοῦ χρώματος μέ γαλάζιο σταυρό στό μέσο καί μέ τήν 
ἀνορθόγραφη ἐπιγραφή στήν πάνω ἀριστερή γωνία: «ΣΗΜΕΑ ΕΛΛΗΝΗ-
ΚΙ, ΠΑΤΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ». Ἀντίγραφα τῆς σημαίας αὐτῆς κυματίζουν σήμερα 
στούς ἱστούς τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Νήσου μας.

Τό γεγονός, ὅμως, τῆς ἀποστολῆς ἀπό τήν Κύπρο στήν ἐπαναστατημένη 
Ἑλλάδα ἐφοδίων καί χρημάτων, ὅπως προνοοῦσε ἡ ἐθνική συνεννόηση μετα-
ξύ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ καί ἀξιωματούχων τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, δέν 
διέφυγε τῆς προσοχῆς τῶν τούρκων κατακτητῶν˙ μέ ἀφορμή δέ καί κάποιων 
ἐπαναστατικῶν φυλλαδίων, πού ἔφερε καί διένειμε στή Λάρνακα ὁ μυημένος 
στή Φιλική Ἑταιρεία, ἀνεψιότεκνος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, Ἀρχιμαν-
δρίτης Θεοφύλακτος Θησέας, ὁ τοῦρκος διοικητής τῆς Κύπρου, ὁ αἱμοδιψής 
Κιουτσιούκ Μεχμέτ ὑπέβαλε στήν Ὑψηλή Πύλη κατάλογο μέ μεγάλο ἀριθμό 
προκρίτων τῆς Νήσου, τούς ὁποίους ζητοῦσε νά ἐκτελέσει, γιά νά προλάβει, 
ὅπως ἰσχυρίζετο, τυχόν ἐπαναστατική ἐνέργεια.

Ἐκεῖνο, λοιπόν, τό ἐπαναστατικό ξεσήκωμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀκριβά ἔμελ-
λε νά τό πληρώσει καί ἡ Κύπρος. Ἡ ἐκδίκηση τῶν τούρκων στή Νῆσο μας 
ὑπῆρξε βίαιη καί τά φρικτά γεγονότα τῶν ἡμερῶν ἐκείνων σημάδεψαν ἀνεξί-
τηλα τήν κυπριακή ἱστορία.

Κατά τόν ἐθνικό μας ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη:
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«Ἀντάν ἀρτζιέψαν οἱ κρυφοί ἀνέμοι τζι ἐφυσοῦσαν 
τζι ἀρκίνησεν εἰς τήν Τουρτζιάν νά κρυφοσυνεφκιάζη 

τζιαί πού τές τέσσερεις μερκές τά νέφη ἐκουβαλοῦσαν, 
ὥστι νά κάμουν τόν τζιαιρόν ν’ ἀρτζιεύκη νά στοιβάζη, 

εἶσιεν σγιάν εἶχαν οὗλοι τους τζι ἡ Τζιύπρου τό κρυφόν της 
μέσ’ στούς ἀνέμους τούς κρυφούς εἶσιεν τό μερτικόν της. 

Τζι ἀντάν ἐφάνην ἡ στραπή εἰς τοῦ Μοριᾶ τά μέρη 
τζι ἐξάπλωσεν τζι ἀκούστηκεν παντοῦ ἡ πουμπουρκά της, 

τζι οὗλλα ξηλαμπρατζιήσασιν τζιαί θάλασσα τζιαί ξέρη 
εἶσιεν σγιάν εἶχαν οὗλοι τους τζι ἡ Τζιύπρου τά κακά της».

Ὁ βδελυρός τῆς Κύπρου διοικητής, Κιουτσιούκ Μεχμέτ, μέ τή συγκατάθε-
ση τοῦ Σουλτάνου, ὀργανώνει τήν ἐξόντωση μεγάλου ἀριθμοῦ προκρίτων τῆς 
Νήσου, κληρικῶν καί λαϊκῶν.

Τήν 9η Ἰουλίου 1821, στήν Πλατεία Σεραγίου στή Λευκωσία, ἀπαγχονί-
ζεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ἐνῶ οἱ Μητροπολίτες Πάφου Χρύσανθος, 
Κιτίου Μελέτιος καί ὁ Κυρηνείας Λαυρέντιος, μαζί μέ τούς Ἡγουμένους τῶν 
Μονῶν ἀποκεφαλίζονται, καί στή συνέχεια ἀκολουθεῖ ἄγρια σφαγή 486 
προκρίτων τῆς Νήσου, κληρικῶν καί λαϊκῶν, μέ τήν ταυτόχρονη δήμευση 
τῶν περιουσιῶν τους. Μετά τά τραγικά αὐτά γεγονότα τῆς 9ης Ἰουλίου, χιλιά-
δες Ἕλληνες τῆς Κύπρου ἀναγκάστηκαν νά μεταναστεύσουν καί ὁ πληθυσμός 
μειώθηκε τρομακτικά στά χρόνια πού ἀκολούθησαν.

Στό ποίημά του «Ἡ 9η Ἰουλίου τοῦ 1821», πού ἔχει περάσει στό συλλο-
γικό ὑποσυνείδητο τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου, ὁ ἐθνικός μας ποιητής Βα-
σίλης Μιχαηλίδης ἔχει ἀπαθανατίσει τήν τουρκική θηριωδία καί ἰδιαίτερα τή 
γενναία στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, ὁ ὁποῖος ἀρνήθηκε νά σπεύσει 
νά κρυφθεῖ ἤ νά ἀξιοποιήσει τίς δυνατότητες, πού τοῦ προσφέρθηκαν, γιά νά 
ἐγκαταλείψει τή Λευκωσία καί νά σωθεῖ. Ἀντίθετα, στίς καλοπροαίρετες προ-
τροπές ἑνός καλοβυζασμένου τούρκου προύχοντα, τοῦ Κκιόρογλου, νά τόν 
βοηθήσει νά φύγει, γιά νά σωθεῖ, ὁ Κυπριανός ἀπαντᾶ μέ λόγια, πού συγκλο-
νίζουν:

«Δέν θέλω, Κκιόρογλου, ἐγιώ νά φύω πού τήν Χώραν, 
γιατί ἄν φύω, τό κακόν ἐν’ νά γινῆ περίτου. 

Θέλω νά μείνω, Κκιόρογλου, τζι ἄς πα’ νά μέ σκοτώσουν, 
ἄς μέ σκοτώσουσιν ἐμέν τζι οἱ ἄλλοι νά γλυτώσουν. 

Δέν φεύκω, Κκιόρογλου, γιατί, ἄν φύω, ὁ φευκός μου 
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ἐν’ νά γενῆ θανατικόν εἰς τούς Ρωμιούς τοῦ τόπου. 
Νά βάλω τήν συρτοθηλειάν εἰς τόν λαιμόν τοῦ κόσμου; 

Παρά τό γαῖμαν τούς πολλούς ἐν’ κάλλιον τοῦ ’πισκόπου».

Ἡ ἀπάντηση αὐτή ἀποτυπώνει τήν αὐτοθυσία καί τόν ἡρωισμό τοῦ Κυ-
πριανοῦ σ’ ὅλο τους τό μεγαλεῖο. Εἶναι μιά ἀπάντηση, πού μαρτυρεῖ τή συνει-
δητή ἀπόφαση ἑνός ἐκκλησιαστικοῦ ἡγέτη νά προσφέρει τόν ἑαυτό του θυσία 
στόν βωμό τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδας.

Μία ἀπάντηση, πού μαρτυρεῖ βαθιά συναίσθηση εὐθύνης ἀπέναντι στό 
ποίμνιό του. Ἀλλά καί κατά, τή διάρκεια τῆς σύλληψης καί ἀνάκρισής του, ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός, μετά ἀπό ἔντονη συζήτηση, πού ἔχει μέ τόν Κιου-
τσιούκ Μεχμέτ, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖ τόν Κυπριανό καί τούς ἄλλους ἐκκλησι-
αστικούς Ἡγέτες γιά προσπάθεια ὑποκίνησης ἐπαναστάσεως στήν Κύπρο καί 
δηλώνει ἀνερυθρίαστα τήν πρόθεσή του νά ἐξαφανίσει τούς ρωμιούς ὄχι μόνο 
ἀπό τή Νῆσο, ἀλλά καί ἀπό τόν κόσμο ὅλο, ὁ ὑπερήφανος Ἐθνάρχης τῶν Κυ-
πρίων ἀπαντᾶ μέ τά παρακάτω λόγια, πού εἶναι χαραγμένα στήν καρδιά καί 
στή συνείδηση ὄχι μόνο τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου, ἀλλά καί ὁλοκλήρου τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Γένους:

«Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν φυλή συνότζιαιρη τοῦ κόσμου, 
κανένας δέν εὑρέθηκεν γιά νά τήν ι -ξηλείψη, 

κανένας, γιατί σιέπει την πού τα ’ψη ὁ Θεός μου. 
Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν νά χαθῆ, ὄντας ὁ κόσμος λείψει! 

Σφάξε μας οὕλους τζι ἄς γενεῖ τό γαῖμαν μας αὐλάτζιν, 
κάμε τόν κόσμον ματζιελλειόν τζιαί τούς Ρωμιούς τραούλλια, 

ἀμμά ’ξέρε πώς ὕλαντρον ὄντας κοπεῖ καβάτζιν 
τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια παραπούλια. 

Τό ’νίν ἀντάν νά τρώ’ τήν γῆν, τρώει τήν γῆν θαρκέται, 
μά πάντα τζιεῖνον τρώεται τζιαί τζιεῖνον καταλυέται».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός μέ τά ἀθάνατα αὐτά λόγια, γίνεται ὁ ἐκφρα-
στής τῆς μαχητικῆς καί ἀδούλωτης συνείδησης ὁλοκλήρου τοῦ ὑπόδουλου 
Ἑλληνισμοῦ.

Ὅπως λέχθηκε, καί πολύ σωστά, ἡ θυσία τῆς 9ης Ἰουλίου 1821 εἶναι ἀπό-
δειξη τῆς κυπριακῆς συμμετοχῆς στήν πανελλήνια ἐξέγερση, ἀλλά καί ὡς νο-
μοτελειακῆς ἀνάγκης γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἐλευθερίας.

Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖα, πού ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδας, Ἰω-
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άννης Καποδίστριας, τόνιζε τό 1827 σέ ἐκπρόσωπο τοῦ ἀγγλικοῦ ὑπουργεί-
ου Ἐξωτερικῶν, ὅτι τά ὅρια τοῦ ὑπό ἵδρυση Ἑλληνικοῦ Κράτους καθορίζονται 
«ὑπό τοῦ αἵματος τοῦ ἐκχυθέντος εἰς τά σφαγεῖα τῶν Κυδωνιῶν, τῆς Κύ-
πρου, τῆς Χίου, τῆς Κρήτης, τῶν Ψαρῶν καί τοῦ Μεσολογγίου». Ἀλλά καί 
τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1828, σέ Ὑπόμνημά του στούς πρεσβευτές τῶν Μεγάλων 
Δυνάμεων, πού συνεδρίαζαν στόν Πόρο, πρόσθετε, πώς «ἡ ἱστορία καί τά ἀρ-
χαιολογικά μνημεῖα μαρτυροῦν, ὅτι ἡ Ρόδος, ἡ Κύπρος καί τόσαι ἄλλαι ἀκόμη 
(νῆσοι) εἶναι τῆς Ἑλλάδος διαμελίσματα».

Ἡ θυσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ καί τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν, 
ὅπως καί τῶν ἄλλων ἀξιωματούχων κληρικῶν καί προκρίτων τῆς Κύπρου, 
ἔχει τεράστια σημασία, γιατί μποροῦσαν, ἄν ἤθελαν νά σώσουν τή ζωή τους, 
ἀσπαζόμενοι τό Ἰσλάμ, ὅπως ἔπραξαν, δυστυχῶς, 36 ἀπό τούς συλληφθέντες, 
οἱ ὁποῖοι, γιά νά σώσουν τή ζωή τους ἐξωμότησαν, ἀρνήθηκαν δηλαδή τή χρι-
στιανική πίστη καί ἀσπάστηκαν τό Ἰσλάμ. Ἄν, ὅμως, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπρια-
νός ἔπραττε τό ἴδιο μέ τούς 36 ἐξωμότες καί ἀσπαζόταν τό Ἰσλάμ, γιά νά σώσει 
τή ζωή του, τότε εἶναι βέβαιο, ὅτι τό ἴδιο θά ἔπραττε καί ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ 
χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Νήσου. Εἶναι χαρακτηριστικό τό τραγικό παρά-
δειγμα τῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς τοῦ Ὄφ στόν Πόντο, οἱ ὁποῖοι τόν 16ο 
αἰῶνα ἐξισλαμίσθησαν μαζικά, ἀκολουθώντας τόν Ἐπίσκοπό τους Ἀλέξανδρο, 
ὁ ὁποῖος εἶχε ἀσπασθεῖ τό Ἰσλάμ.

Ἡ θυσία τοῦ Κυπριανοῦ, καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων τῆς 9ης Ἰουλίου 
1821, ὑψώθηκε ὡς ἀνάχωμα ἐνάντια στόν ἐξισλαμισμό. Μέ τήν ὁμολογία τῆς 
χριστιανικῆς τους πίστης καί τόν θάνατό τους ἀνέκοψαν τό κῦμα τοῦ ἐξισλα-
μισμοῦ, πού εἶχε πάρει τή μορφή χιονοστιβάδος, κατά τήν ἐποχή ἐκείνη. Εἶναι 
βέβαιον ὅτι τό μαρτύριο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ ἦταν τό ἀποτέλεσμα 
τῆς ἄρνησής του νά ἐξομώσει, κατά τίς μαρτυρίες μάλιστα δύο ξένων περιηγη-
τῶν, πού ἐπισκέφθηκαν τήν Κύπρο τήν ἐποχή ἐκείνη καί εἶχαν, σέ διαφορετικές 
ἐπισκέψεις, συναντήσει τόν ἴδιο τόν Κυπριανό λίγο πρίν ἀπό τό μαρτύριό του. 
Ὁ ἕνας εἶναι ὁ Joseph Wolf, Γερμανοεβραῖος προτεστάντης ἱεραπόστολος, καί 
ὁ ἄλλος εἶναι ὁ John Carne, Ἄγγλος περιηγητής.

Εὔχομαι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, μιμούμενη τό παράδειγμα 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἀπό αἰῶνος προχώρησε στήν ἁγιοκατά-
ταξη τοῦ ἱερομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Έ , νά μελετήσει, ἐπί τέλους, 
σοβαρά καί τό θέμα τῆς ἁγιοκατάταξης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ καί 
τῶν συμμαρτυρησάντων μέ αὐτόν κληρικῶν καί λαϊκῶν.
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Ἑλληνίδες, Ἕλληνες,

Τίς μεγάλες στιγμές τῆς ἱστορίας τους οἱ λαοί τίς ὑψώνουν σέ σύμβολα. 
Δέν τίς περιβάλλουν, ὅμως, μόνο μέ τήν ἁλουργίδα τοῦ συμβόλου, ἀλλά καί τίς 
ὁπλίζουν μέ τόν ἀσίγαστο δυναμισμό κάποιων διδαγμάτων διαχρονικῶν. Καί τό 
πρῶτο δίδαγμα τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821 καί τῆς μαρτυρικῆς θυσίας τῆς 9ης 
Ἰουλίου τοῦ ἰδίου ἔτους, εἶναι τό δίδαγμα τῆς ἑνότητας καί τῆς ὁμοψυχίας. Τήν 
ὥρα, πού κινδυνεύει τό Ἔθνος, καμιά ἀπό τίς ἰδεολογικές, πολιτικές, κοινωνι-
κές καί προσωπικές διαφορές δέν πρέπει νά ἀντιπαρατίθεται στήν ἀνάγκη νά 
διατηρηθεῖ ἡ ἑνότητα καί ἡ ὁμοψυχία. Ὅσες φορές τό Ἔθνος δέν ὑποτάχθηκε 
σ’ αὐτό τόν κανόνα, βαρύτατο πλήρωσε τό τίμημα. Ἐμεῖς ἐδῶ στήν Κύπρο τό 
γνωρίζουμε πολύ καλά αὐτό, γιατί μέ τίς δικές μας καταστροφικές διχόνοιες καί 
τίς ἄφρονες ἐνέργειες τῆς ἀθηναϊκῆς Χούντας, ἀνοίξαμε τό 1974 τίς κερκόπορ-
τες γιά τούς βαρβάρους καί χύμηξαν σάν λύκοι καί μᾶς ρήμαξαν. Βεβήλωσαν τά 
ἱερά καί τά ὅσιά μας. Ποτίστηκε ἡ γῆ μας μέ αἷμα ἑλληνικό καί μαυροφόρεσε ἡ 
Νῆσος τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα καί γέμισε ἀπό σταυρούς καί πόνο πολύ.

Ἀλλά μήπως καί ὁ μεγαλειώδης ἐκεῖνος ἀγώνας τοῦ Εἰκοσιένα δέν κινδύ-
νευσε νά καταποντιστεῖ καί ἡ Ἑλλάδα νά πέσει στήν ἄβυσσο τοῦ ἐξαφανισμοῦ, 
ἐξαιτίας τῆς διχόνοιας καί τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ μεταξύ τῶν ἡγετῶν τοῦ 
ἀγώνα; Ἡ Ἐπανάσταση βρισκόταν ἤδη στόν τέταρτο χρόνο της καί τά σύννε-
φα τοῦ ἐμφυλίου πολέμου μεταξύ τῶν ἀγωνιστῶν εἶχαν σκεπάσει τόν ἀπελευ-
θερωμένο οὐρανό τῆς Ἑλλάδας.

Ἡ πολιτική κρίση εἶχε ὀξυνθεῖ τόσο πολύ, πού πῆρε τή μορφή τῆς ἔνοπλης 
ἀναμέτρησης. Ἐνῶ οἱ ἡγέτες της ἀλληλοσκοτώνονταν, ὁ Ἰμπραήμ εἰσέβαλλε 
μέ τά αἰγυπτιακά στρατεύματά του στήν Πελοπόννησο, καί ὁ τουρκικός στρα-
τός κατέστρεφε τήν Κάσο καί τά Ψαρά. Εἶναι αὐτοί οἱ ἐμφύλιοι σπαραγμοί, 
πού ἀργότερα ὁδήγησαν στή δολοφονία τοῦ μεγαλύτερου  Ἕλληνα πολιτικοῦ, 
τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια, μιά ἐπαίσχυντη πράξη, πού ἐξώθησε ἕναν ἀπό τούς 
ἐπιφανέστερους καί θερμότερους φιλέλληνες, τόν παγκοσμίου ἀναστήματος 
Γερμανό ποιητή, δραματουργό καί φυσιοδίφη, Γιόχαν Γκαῖτε, νά δηλώσει συ-
ντετριμμένος: «Ἀπό σήμερα παύω νά εἶμαι φιλέλληνας».

Σήμερα, δυστυχῶς, ὁ Πανελλήνιος ἑορτασμός γιά τή διακοσιοστή Ἐπέτειο 
τῆς Ἐποποιίας τοῦ 1821, ἐπισκιάζεται ἀπό τό συνεχιζόμενο κυπριακό δράμα, 
πού παίζεται σ’ ἕνα ἀμετάβλητο, μέχρι τώρα, 47χρονο σκηνικό ἀδιαλλαξίας 
καί κυνισμοῦ, μέ μιά Τουρκία ἄπληστη, ὑπερφίαλη καί ἀδιάλλακτη, ἡ ὁποία 
ὄχι μόνο νά μή συμβάλλει σέ μιά δίκαιη λύση τοῦ κυπριακοῦ προβλήματος, 
ἀλλά ἀναιδῶς νά ἀπαιτεῖ τή διχοτόμηση τῆς Κύπρου καί τή δημιουργία δύο 
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κρατῶν, κατά παράβαση τῶν ψηφισμάτων τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ 
Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. Ἡ Τουρκία, διά τοῦ 
στόματος ὑπερφίαλου δικτάτορα, ὡς ἀλέκτορος ἀνερχομένου ἐπί δώματος, 
ἀπευθύνει τελεσίγραφα καί ἀπειλεῖ Ἑλλάδα καί Κύπρο, πώς, σέ περίπτωση μή 
συμμορφώσεώς μας πρός τίς θελήσεις της, θά θραύσει διά τῆς βίας τήν ἀντί-
σταση τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἡ γεωπολιτική θέση Ἑλλάδας καί Κύπρου, ἡ νέα τάξη πραγμάτων, ἡ σημε-
ρινή διεθνής συγκυρία μέ τίς ἀσύμμετρες ἐξωτερικές ἀπειλές, πού δεχόμαστε 
καθημερινά, λόγῳ τοῦ ὀξύτατου μεταναστευτικοῦ προβλήματος, σέ συνδυασμό 
μέ τή δραματική μείωση τῶν γεννήσεων καί ἐδῶ καί στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί τήν 
ἐπεκτατική πολιτική καί τήν ἄφρονα γεωπολιτική, πού ἐφαρμόζει ἡ Τουρκία, 
καθιστοῦν ἐθνική ἐπιταγή τήν ὁμόνοια, τή συναντίληψη καί τή συστράτευση, 
ὅλων τῶν ὅπου γῆς Συνελλήνων καί ὅλων τῶν δυνάμεων τοῦ  Ἔθνους, οἰκο-
νομικῶν, πολιτικῶν καί πνευματικῶν, μέ στόχο τήν ἐνίσχυση τοῦ  Ἔθνους μας 
στούς καίριους τομεῖς τῆς παιδείας, τῆς ἄμυνας καί τῆς οἰκονομίας. Στό θέμα 
τῆς ἄμυνας ἐφάνη ἐσχάτως ἀκτίς φωτός νά διασχίζει τά πυκνά νέφη τῆς ἀπαισι-
οδοξίας, μέ τήν πρόσφατη Γαλλο-Ελληνική ἀμυντική συμφωνια καί τήν ἀγορά 
ἀπό τήν Ἑλλάδα τῶν τριῶν σύγχρονων φρεγατῶν, πού, σέ συνδυασμό μέ τήν 
ἤδη παραγγελθεῖσα ἀγορά τῶν 24 πολεμικῶν ἀεροσκαφῶν Ραφάλ «Rafale», τό 
ὑπέρ τῆς Τουρκίας στρατιωτικό ἀνισοζύγιο τείνει νά ἐξισορροπηθεῖ.

Ἀλλά τό  Ἔπος τοῦ ’21 καί τό μαρτύριο τῆς 9ης Ἰουλίου μᾶς διδάσκουν καί 
μᾶς προβάλλουν τό παράδειγμα τοῦ ἡρωισμοῦ καί τῆς αὐτοθυσίας. Οἱ ἥρω-
ες τοῦ Εἰκοσιένα καί οἱ μάρτυρες τῆς 9ης Ἰουλίου δίδαξαν μέ τό παράδειγμά 
τους, ὅτι ἡ πατρίδα καί ἡ ἐλευθερία κεῖνται πέραν τοῦ θανάτου καί ἡ θυσία γιά 
τήν προάσπιση τῶν ἀξιῶν αὐτῶν δέν εἶναι θάνατος, εἶναι ὑπέρβαση τῆς ζωῆς, 
εἶναι ἀθανασία.

Σήμερα, σέ μέρες δύσκολες γιά τήν ἐθνική μας πορεία, νά ξανασκύψουμε 
πρέπει μέσα στά φῶτα τῆς ἱστορίας μας καί νά σφυρηλατήσουμε τό πνεῦμα 
τῆς ἀντιστάσεως καί τῆς καρτερίας, γιά ἀγώνα ἀνυποχώρητο, γιά μία λύση στό 
ἐθνικό μας θέμα ἔντιμη, δίκαιη, λειτουργική καί βιώσιμη, πού θά ἐξασφαλίζει 
τήν ἀνεξαρτησία, τήν κυριαρχία καί τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα μιᾶς ἀποστρα-
τικοποιημένης Ὁμοσπονδιακῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Μιᾶς λύσης, πού θά 
ἐγγυᾶται τήν ἐπιστροφή τῶν προσφύγων στίς πατρογονικές τους ἑστίες καί 
θά κατοχυρώνει τά θεμελιώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τίς βασικές ἀτομι-
κές ἐλευθερίες γιά ὅλους τούς νόμιμους κατοίκους αὐτοῦ τοῦ τόπου, Ἑλληνο-
κύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Ἀρμένιους καί Λατίνους.
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Τό ξέρω! Σαρανταεπτά χρόνια, μετά τήν τουρκική κακουργία τοῦ 1974, 
ἴσως νά ἀκούονται οὐτοπικά αὐτά πού ζητῶ, ἀλλά ἐδῶ θά ἤθελα νά ἐπικαλεσθῶ 
μιά ρήση ἑνός μεγάλου συγγραφέα, δραματουργοῦ, ποιητῆ καί σκηνοθέτη τοῦ 
20οῦ αἰῶνα, τοῦ Μπέρτολτ Μπρέχτ, ὁ ὁποῖος εἶχε πεῖ τά ἑξῆς σοφά: «Ἄν ἀγωνι-
στοῦμε, μπορεῖ καί νά χάσουμε. Ἄν δέν ἀγωνιστοῦμε, εἴμαστε ἤδη χαμένοι!».

Τό τρίτο καί πολύ καίριο δίδαγμα εἶναι τό δίδαγμα τῶν ἑλληνικῶν παρα-
δόσεων. Οἱ ἥρωες τοῦ 1821 καί οἱ μάρτυρες τῆς 9ης Ἰουλίου ἀγωνίσθηκαν καί 
θυσιάστηκαν ἤ μαρτύρησαν, ὄχι μόνο γιά τήν ἐλευθερία τους, ἀλλά καί γιά τήν 
ἱστορία τους, τή θρησκεία τους, τίς παραδόσεις τους καί τόν πολιτισμό τους.

Σήμερα, πού ἡ ἐμπορική καί τεχνολογική παγκοσμιοποίηση, μαζί μέ τήν 
ἐνσωμάτωσή μας στήν Εὐρωπαϊκή  Ἕνωση τῶν 400 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, 
δημιουργοῦν κινδύνους πολιτιστικῆς ἀφομοίωσης καί ἀλλοτρίωσης τῆς ἐθνι-
κῆς μας ταυτότητας καί κινδύνους ἀπώλειας τῆς ἐθνικῆς μας αὐτοσυνειδη-
σίας, τῆς ἱστορικῆς μας μνήμης, τῆς γλώσσας μας, τῆς θρησκείας μας, τῶν 
παραδόσεών μας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας, εἶναι ἐπεῖγον νά κρατήσουμε μέσα 
μας ζωντανό καί ζωοποιό τό παρελθόν μας, τήν ἱστορική μας μνήμη, τήν 
ἑλληνορθόδοξη πίστη μας, τή γλώσσα μας καί τίς παραδόσεις μας.

Δυστυχῶς, ὅμως, στίς μέρες μας τό ἔλλειμα ἑλληνοχριστιανικῆς ἀνθρωπι-
στικῆς παιδείας ὁδήγησε σέ ἕνα ἐπίπεδο ἠθικῆς παρακμῆς, μέ ὅσα ἀπίστευτα 
καί θλιβερά βιώνουμε σήμερα, ὅπως τήν ἐγκληματική κακοποίηση τῆς γλώσ-
σας μας, τή διαστρέβλωση τῆς ἱστορίας μας καί τίς ἀνίερες ἐπιθέσεις ἐναντίον 
τῆς ἑλληνορθοδόξου χριστιανικῆς θρησκείας μας. Σήμερα, ἀπό πολλούς ἡ ὀρ-
θόδοξη πίστη θεωρεῖται ἀποβλητέα ποσότητα καί χαρακτηρίζεται σάν ὑπόθε-
ση τοῦ παρελθόντος καί παρηγοριά τῶν γερόντων.

Σήμερα, τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σιγά-σιγά ἐξοβελίζεται ἀπό τά 
σχολεῖα, ἡ κοινή προσευχή τῆς Δευτέρας καί ὁ παραδοσιακός κοινός ἐκκλη-
σιασμός τῶν μαθητῶν σιωπηρά καταργήθηκαν καί οἱ λειτουργοί τοῦ Ὑψίστου 
περιφρονοῦνται καί χλευάζονται. Ἄς συμβούλευε ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
τούς νέους σέ λόγο, πού ἐκφώνησε στίς 7 Ὀκτωβρίου 1838 στήν Πνύκα, λέ-
γοντας τά ἑξῆς σοφά: «Πρέπει νά φυλάξετε τήν πίστιν σας καί νά τήν στε-
ρεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τά ἅρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί 
ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος. Ὅλα τά ἔθνη τοῦ κόσμου ἔχουν καί φυλάττουν μιά 
θρησκεία». Ποῖος, ὅμως, ἀκούει σήμερα, μέσα σ’ αὐτή τήν ἠθική ἐξαχρείωση 
τῶν καιρῶν μας, αὐτόν τόν ἥρωα τῶν ἡρώων τοῦ ’21, ἀρχιστράτηγο Κολοκο-
τρώνη; Δυστυχῶς, ἡ ἀπάντηση εἶναι πολύ λυπηρή.
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Ἀλλά καί ὁ ἐξοστρακισμός τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, πού μᾶς συ-
νέδεε μέ τίς γλωσσικές μας ρίζες καί ἄλλες διαστάσεις τοῦ πολιτισμοῦ μας, 
ἀπέβη ὀλέθριος, πλήττοντας καίρια ὄχι μόνο τήν ἀρχαία ἑλληνική, ἀλλά καί 
τήν ἑλληνοχριστιανική παιδεία. Κατάπτυστοι τῆς ἱστορίας ἔχουν ἀπομείνει οἱ 
ἐμπνευστές τῆς μεταρρύθμισης τοῦ 1976 ἐπί ὑπουργίας Ράλλη, γιά τή σαρωτι-
κή ἐξαφάνιση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἀπό τά σχολεῖα.

Σήμερα, ἐδῶ στήν Κύπρο ὑπάρχει μία προσπάθεια, τῶν λεγομένων «Νεο-
κυπρίων», ἀποχρωματισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί παιδείας καί νόθευσης 
τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος τῶν Ἑλληνοκυπρίων, μέ τήν παραχάραξη τῆς ἱστο-
ρικῆς ἀλήθειας μέ διάφορους τρόπους, ὥστε νά μήν καλλιεργεῖται στό ἑξῆς 
ἡ ἑλληνική ἐθνική συνείδηση καί ἡ χριστιανική πίστη στούς μαθητές, ἀλλά ἡ 
συνείδηση, ὅτι, ὡς Κύπριοι, ἀνήκουμε στό δικό μας Ἔθνος-Κράτος, τήν Κύ-
προ. Ἐπιδιώκουν, δηλαδή, τόν σταδιακό ἀφελληνισμό τῆς Κύπρου.

Μπροστά σ’ αὐτό τό ἀνοσιούργημα, πού ἐπιχειρεῖται, ὀφείλουμε νά προ-
βάλουμε ὅλοι ἀντίσταση μέ προεξάρχουσα τήν Ἐκκλησία. Ὁ ἀγώνας γιά τή 
συντήρηση τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας εἶναι ἐξ ἴσου ἱερός μέ τόν ἀγώνα γιά 
τήν προάσπιση καί τήν ἀπελευθέρωση τῶν τουρκοπατημένων ἐδαφῶν μας.

Σᾶς καλῶ, λοιπόν, ὅλους νά συμπαραταχθεῖτε στόν ἀγώνα γιά μιά παι-
δεία, πού, ὡς βασικό στόχο, θά ἔχει τήν καλλιέργεια τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς 
συνείδησης καί τῆς χριστιανικῆς πίστης. Στήν ἁρμονική σύζευξη τῆς χριστια-
νικῆς πίστης καί τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος πρέπει νά ξαναοικοδομήσουμε τήν 
παιδεία μας, γιατί αὐτή ἡ σύζευξη ἔδωσε τή δύναμη νά ἐπιζήσουμε καί ὡς φυλή 
καί ὡς θρησκεία μέσα στούς αἰῶνες.

Ἡ Κύπρος, στήν τρισχιλιετῆ ἱστορία της, πολλούς ἀφέντες ἄλλαξε, δέν ἄλλα-
ξε ὅμως καρδιά. Ἡ καρδιά της κτυποῦσε, κτυπᾶ καί θά κτυπᾶ πάντοτε ἑλληνικά.

Μπορεῖ γιά αἰῶνες τοῦτα τά χώματα τῆς Κύπρου, τά ἱερά, νά τά διαφέ-
ντευε ἡ σκλαβιά, μά ἑλληνικός καί ἀδούλωτος μέσα της ἔμεινε καί ὁ σπόρος 
καί ὁ λόγος καί ἡ λαλιά της.

Κλείνω τήν ὁμιλία μου μέ τούς ἀθάνατους στίχους τοῦ μεγάλου μας ποι-
ητῆ, Κωστῆ Παλαμᾶ, πού συγκεφαλαιώνουν μέσα τους τό μεγαλεῖο τοῦ Εἰκο-
σιένα καί τόν φρονηματισμό τῶν ἐπερχόμενων γενεῶν:

«Αὐτό τόν λόγο θά σᾶς πῶ, 
δέν ἔχω ἄλλο κανένα: 

μεθύστε μέ τ’ ἀθάνατο κρασί 
τοῦ Εἰκοσιένα».

ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821



ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ1

a  
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

«Καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν 
Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν»2.

Δεῦτε ἅπαντες φιλέορτοι! Οἱ ἐν πίστει καὶ πόθῳ προστρέχοντες «εὐφη-
μήσωμεν τὸν Ἱεράρχην τὸν κλεινὸν καὶ πολυθαύμαστον, ὅτι ποιμενάρχης» τοῦ 
κλεινοῦ ἄστεως «κατέστη. Καὶ ὡς ἔχει τὸ προβάδισμα τῆς πίστεως, οὕτως ἔλα-

1 Την παρούσα ομιλία εκφώνησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος κατά 
τη συμμετοχή του σε Συλλείτουργο την Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2021, στον Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλείας. Κατά την ημέρα αυτή, η Ιερά Μητρόπολις Ηλείας 
εορτάζει την επέτειο των 40 ετών από την εις Επίσκοπον χειροτονία του Ποιμενάρχου αυτής 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλείας κ. Γερμανού (Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Αρεοπα-
γίτου, Αθήνα, 3.10.1981). Επίσης, την ίδια ημέρα, οι δικαστικοί και οι δικηγόροι της Ηλείας 
εορτάζουν τον προστάτη Άγιό τους. Του Συλλείτουργου προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Ηλείας κ. Γερμανός και συμμετέσχαν επίσης οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Ευκαρπίας 
κ. Ιερόθεος και Ωλένης κ. Αθανάσιος.
2 Β΄ Κορ. 4, 13-14.
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βε καὶ πρῶτος τὸ μαρτύριον. Διὸ κράζομεν· Χαῖρε μάρτυς πρωτόαθλε»3.

Σήμερα Κυριακή, η Εκκλησία μας, μέσα στον αναστάσιμο χαρακτήρα της 
ημέρας, μας κάλεσε εν συνάξει να εορτάσουμε και τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου 
Επισκόπου Αθηνών του Αρεοπαγίτου. «Τὰ γὰρ πάντα δι’ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεο-
νάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ»4.

Στην Εκκλησία ζούμε εμπειρικά αυτό το θαύμα της αποκάλυψης εν χρόνω 
του Θεανθρώπου, ταυτόχρονα βιώνουμε την εξαγορά μας εκ της κατάρας του 
νόμου, αφού έφθασε μέχρι τον οικειοθελή σταυρό και θάνατο, για να διασώ-
σει την αποτυπωμένη στον άνθρωπο εικόνα Του. «Ὁ Ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, 
Κύριε δόξα σοι»5.

Μέσα στον λειτουργικό χρόνο, η Εκκλησία μας διδάσκει, εμπειρικά,  πόσο 
ο Θεός σταθερά και αμετακίνητα αγαπά τον άνθρωπο, «ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ 
τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ 
ζωὴν αἰώνιον»6. «Καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας 
τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν»7.

Ο Απόστολος Παύλος, με ρεαλισμό, ένεκα της ανθρώπινης ελλειμματικό-
τητας, και παραινετικά, μας προτρέπει σήμερα στην αποφυγή της τυπολατρί-
ας και της απρέπειας της καυχήσεως από την τήρηση των τύπων, με έκδηλο 
κίνδυνο την απώλεια της ουσίας των πραγμάτων.

«Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβο-
λὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν»8.

Διαχρονικά, ο άνθρωπος συγκλονίζεται, ένεκα της ελλειμματικότητας και 
του ευμετάβλητου της φύσεώς του, καθώς και των πραγμάτων του κόσμου 
τούτου: ασθένειες, πανδημίες, πόλεμοι ορατοί και αόρατοι. Έτσι, εξηγείται 
οντολογικά η πίστη και η προσήλωση του ανθρώπου της υπομονής και της τα-
πείνωσης στην πηγή της δυνάμεως και της χάρης Του, καθώς και της ειρήνης 
και όλων των αγαθών, των οποίων πηγή είναι ο εν Τριάδι Θεός. Επισημαίνει 

3 Κοντάκιον. ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ. Ποίημα 
Αποστόλου Βαλληνδρά. Βλέπε: http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/agiologion/agios_iero 
martys_dionysios_areopagiths.htm
4 Β΄ Κορ. 4, 15.
5 Αναστάσιμο απολυτίκιο. Ήχος πλάγ. Β΄.
6 Ιωάν. 3, 16.
7 Β΄ Κορ. 4, 13-14.
8  Β΄ Κορ. 4, 7.
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ο Απόστολος Παύλος τις δοκιμασίες και απαντά πού οφείλεται η υπερνίκηση 
των αναρίθμητων εμποδίων και κινδύνων που συναντούμε στο έργο μας. Δι-
ότι όντως εμείς οι Απόστολοι παντού και πάντοτε θλιβόμεθα, χωρίς όμως να 
φθάνομε εις αδιέξοδο και καταθλιπτική στενοχωρία. Περιπίπτομε εις απορία 
και αμηχανία, χωρίς ποτέ να αποθαρρυνόμεθα και να μην ευρίσκομε λύση και 
απάντηση εις τις απορίες μας. Διωκόμεθα από απίστους και ψευδαδέλφους, 
αλλά δεν εγκαταλειπόμεθα από τον Θεό.

Αυτό είναι το μυστικό στην καρδία και τον νου του Ιερομάρτυρα Αγίου 
Διονυσίου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη των Αθηνών και έζησε τον 1ο 
αιώνα μ.Χ. Τον διέκρινε η βαθιά φιλοσοφική κατάρτιση και οι πνευματικές 
αναζητήσεις. Ήταν μέλος της Βουλής του Αρείου Πάγου9. 

Το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου άγγιξε την πεπαιδευμένη και ευαί-
σθητη ψυχή του Διονύσιου και τότε προετοιμάστηκε, βαπτίσθηκε και κατόπιν 
χειροτονήθηκε επίσκοπος Αθηνών. Είχε πάντα επίγνωση ότι «ἡ ὑπερβολὴ τῆς 
δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν»10.

Διακρίθηκε για τη βαθιά του πνευματική καλλιέργεια και τον ενάρετο βίο, 
αξιοποιώντας όλη τη θύραθεν γνώση και δικαστική εμπειρία που απέκτησε. 
Επιβραβεύθηκε από τον Θεό για τη χριστιανική του δράση με το χάρισμα να 
επιτελεί θαύματα εν Αγίω Πνεύματι.

Υπάρχουν κείμενα στην Εκκλησιαστική Γραμματεία, που αποδίδονται 
στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη ή το περιβάλλον του, τα λεγόμενα Αρε-
οπαγιτικά κείμενα11.

9 Να σημειωθεί ότι ο Άρειος Πάγος ήταν το πρώτο γνωστό δικαστήριο για σοβαρά εγκλήματα, 
όπως φόνου εκ προμελέτης (φόνου εκ προνοίας), πυρπολήσεις κ.ά., που ιδρύθηκε στην Αθήνα, 
σύμφωνα με την παράδοση, τον 13ο/12ο αιώνα π.Χ., κατά τους χρόνους της βασιλείας του Δη-
μοφώντα, υιού του Θησέα. Είχε έδρα τον βραχώδη λόφο του θεού Άρεως, που βρίσκεται βορει-
οδυτικά του ιερού βράχου της Ακροπόλεως. Σύμφωνα με τη μυθολογία, πάνω στο λόφο αυτό, 
έγινε η πρώτη "φονική δίκη", κατά την οποία οι θεοί του Ολύμπου δίκασαν τον Άρη. Το ανώ-
τατο αυτό δικαστήριο της αρχαιότητας συγκροτείτο από ισόβια μέλη, τους Αρεοπαγίτες· για 
μεγάλο χρονικό διάστημα είχε πολλές εξουσίες και ονομαζόταν «η εξ Αρείου Πάγου Βουλή».
Τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους το κύρος του Αρείου Πάγου παρέμεινε σημαντικό. Στον 
βραχώδη λόφο του Άρεως, ο Απόστολος Παύλος κήρυξε προς τους Αρεοπαγίτες και άλλους 
τη διδασκαλία του Χριστού, με τον περίφημο λόγο του "περί αγνώστου Θεού". Και από αυ-
τούς πρώτοι επίστευσαν, ακούγοντας τον λόγο του Απ. Παύλου, ο Διονύσιος και ο Ιερόθεος, 
που ακολούθως έγιναν Επίσκοποι των Αθηνών. 
10 Β΄ Κορ. 4, 7.
11 Με τα κείμενα αυτά ασχολείται ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και ο Άγιος Συμεών ο 
Νέος Θεολόγος. Αυτά τα κείμενα γνωρίζει επίσης ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, καθώς και 
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Ο Ιερομάρτυρας Διονύσιος κοιμήθηκε μαρτυρικά, αφήνοντας σπουδαία 
παρακαταθήκη στους επιγόνους του. Είναι ο προστάτης Άγιος των δικαστι-
κών και των δικηγόρων. Δικαίως, συνάγονται οι πιστοί σήμερα, και μάλιστα 
οι συμπολίτες μας που έχουν ως αποστολή δια της σπουδής της νομικής επι-
στήμης, καθώς και της ανθρώπινης επίγνωσης της ανάγκης απόδοσης δικαι-
οσύνης, ώστε να διατηρείται εύρυθμα και αρμονικά η ζωή της κοινωνίας των 
πολιτών. Ομολογούν πίστη στον εν Τριάδι Θεό και απονέμουν το ανθρωπίνως 
δίκαιο, αξιοποιώντας τα δεδομένα, με σεβασμό στο θεραπευτή της Τριάδος, 
τον Αρεοπαγίτη μαθητή του Αποστόλου των εθνών, και επικαλούμενοι τις 
πρεσβείες του. Ο Παύλος κατά τη δεύτερη περιοδεία του διήλθε τη Μακεδο-
νία, έφθασε στην Αθήνα και κατόπιν στην Κόρινθο. Παντού κήρυσσε, βάπτιζε 
και χειροτονούσε Επισκόπους και Πρεσβυτέρους12. 

Δίκαια ο υμνογράφος αναφέρει στο Συναξάρι του Ιερομάρτυρα Αρεοπαγίτη:

«Χαῖρε, ὁ γνοὺς τὸν Θεὸν διὰ Παύλου,
Χαῖρε, ὁ δοὺς εἰς αὐτὸν τὰ πάντα.
Χαῖρε, ὅτι Ἄρειον Πάγον κατέλιπες,
Χαῖρε, ὅτι ἅγιον Βῆμα κατέλαβες»13.
Ενώπιον των σοφών των Αθηνών14 ακούγεται το κήρυγμα του Απ. Παύ-

ευρύτερα οι νηπτικοί Πατέρες, οι οποίοι και τα αναλύουν ερμηνευτικά. Είναι δε πολύ χαρα-
κτηριστικό ότι ο διάλογος μεταξύ του Βαρλαάμ και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στην 
πραγματικότητα είναι διάλογος ερμηνείας των έργων του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. 
Εκεί διαφαίνεται η διαφορετική προσέγγιση και ερμηνεία των κειμένων. Ο Βαρλαάμ, ο οποίος 
ήταν μέτοχος της σχολαστικής θεολογίας, τα ερμηνεύει κατά τρόπο μυστικιστικό, ''αγνωστι-
κιστικό'', και διαφορετικά τα ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μέσα από την εμπειρία 
της Θεολογίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
12 Αυτό έπραξε ενωρίτερα, και κατά την πρώτη Περιοδεία το 45 μ.Χ. στην πατρίδα μου Κύπρο. 
Η παρουσία των Αποστόλων Βαρνάβα, Παύλου και του νεαρού Ιωάννη, του μετέπειτα Ευαγ-
γελιστή Μάρκου, στην Κύπρο, από τα ανατολικά παράλια της Σαλαμίνας μέχρι τα δυτικά πα-
ράλια της Πάφου, καθιέρωσαν την Αποστολική και Παλαίφατη Εκκλησία της Κύπρου, αφού 
οι Απόστολοι προχώρησαν στη χειροτονία Επισκόπων και Πρεσβυτέρων. Το κήρυγμα και το 
βάπτισμα στην Κύπρο προηγήθηκε της περιοδείας των Αποστόλων από χριστιανούς που κα-
τέφυγαν σ’ αυτή μετά το Μαρτύριο του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Έτσι, η Κύπρος από νήσος 
της Αφροδίτης αναδείχθηκε σε νήσο των Αγίων και των Μαρτύρων της Πίστεως. 
13 Οἶκος. ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ. Ποίημα Αποστό-
λου Βαλληνδρά. Βλέπε: http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/agiologion/agios_ieromartys_ 
dionysios_areopagiths.htm
14 «Τινὲς δὲ τῶν Ἐπικουρείων καὶ τῶν Στοϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ, καί τινες ἔλε-
γον· τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν; οἱ δέ· ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι· 
ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο αὐτοῖς» (Πράξ. 17, 18)
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λου, οι οποίοι δεν αντέχουν την αναφορά στην εκ νεκρών ανάσταση15. Εντού-
τοις, υπήρξαν και άνθρωποι καταξιωμένοι με ανεπτυγμένες τις πνευματικές 
τους κεραίες. Μεταξύ αυτών των λίγων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην 
«ἀγαθὴν μερίδα»16 και έλαβαν το νέο σωτήριο μήνυμα, ήταν και ο Διονύσιος.  

Ιδού το νέο ρηξικέλευθο μήνυμα του Ναζωραίου. Ιδού η διάκριση μεταξύ 
των μαθητών του Χριστού και των αναβλητικών που δεν αναλαμβάνουν εν-
συνείδητα τις ευθύνες τους.

«Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς 
ὁμοίως»17.

«Εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρ-
τωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι»18.

«Ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ 
γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι»19.

Ο Διονύσιος αντελήφθη εν Αγίω Πνεύματι ότι το αποστολικό κήρυγμα 
στον Άρειο Πάγο δεν ήταν έργο ανθρώπων, δεν ήταν εγκεφαλική, ανθρώπινη 
επινόηση ή απλά περιστασιακή ικανοποίηση της ανάγκης του ανθρώπου να 
στοχάζεται περί του πέραν του πεπερασμένου. Αυτό που βίωσε ο Άγιος Διο-
νύσιος ήταν η θεογνωσία, ήταν αποκεκαλυμμένη η Αλήθεια, ο Υιός και Λόγος 
του Θεού. Εδώ είναι η σωτηρία του ανθρώπου ως εικόνας του Θεού. Ο Θεός 
δεν είναι χειροποίητος στα μέτρα του ανθρώπου, είναι ο Ών. Είναι ο αυθύπαρ-
κτος, χωρίς αρχή και τέλος. Εκ του μηδενός δημιούργησε τον κόσμο με κορω-
νίδα τον άνθρωπο ως «μεθόριο»20 της πνευματικής και υλικής κτίσης. Με νουν 

15 «Ἐπιλαβόμενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ἄρειον Πάγον ἤγαγον λέγοντες· δυνάμεθα γνῶναι τίς ἡ 
καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή;» (Πράξ. 17, 19).
16 Λουκ. 10, 42.
17 Λουκ. 6, 31.
18 Λουκ. 6, 32.
19 Λουκ. 6, 33.
20  Ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται ως μεθόριος, γιατί δημιουργήθηκε από τον Θεό στην κατά-
σταση μεταξύ του υλικού κόσμου και της νοεράς φύσεως των αγγέλων, κατ’ εικόνα Θεού, με 
δυνατότητα κίνησής του προς ομοίωσή του με το Θεό, αλλά και κίνησής του προς απομά-
κρυνση από Αυτόν. Στον άνθρωπο, ως εικόνα του Θεού, δόθηκε η ελευθερία δράσης και η 
κυριαρχία του στη φύση. Γρηγορίου Νύσσης, Πρὸς Ἱέριον, Περὶ τῶν πρὸ ὥρας ἀναρπαζομένων 
νηπίων: McDonough, J. (1987): S. J. Gregorii Nysseni, Contra Fatum (Greg. N. op. W. Jaeger), 
vol. III, II, Leiden: E. J. Brill, σ. 77-86· (PG 46, 172-181). – Παπαδοπούλου, Γ. Στ. (1990): 
Πατρολογία Β’, Αθήνα, σ. 604-605. Πρβλ. Αλεξόπουλου, Α. Θ. (2008): «Τὸ εἶναι» κατὰ τὴ Δι-
δασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης (Διερεύνυση τῆς ὀντολογίας τοῦ καππαδόκη Πατέρα 
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και διάκριση, καθώς και με πίστη και ταπείνωση, άφησε τον Θεό να ενεργοποι-
ήσει όλα εκείνα με τα οποία Εκείνος, ως Δημιουργός του σύμπαντος, προίκισε 
τον άνθρωπο. Το έργο του Θεού Δημιουργού επιβεβαιώνει από το βήμα του 
Αρείου Πάγου ο Παύλος: «ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων 
κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς»21. Τότε, ο Διονύσιος δέχθηκε και ομο-
λόγησε πίστη στον Ναζωραίο και κατ΄ επέκταση βίωσε τη νέα δημιουργία και 
έγινε «ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις»22. Αυτήν ζούμε κι εμείς, ενωμένοι με την Αγία 
Ορθόδοξη Εκκλησία. Ζούμε τη χαρμολύπη στον καθημερινό μας βίο. Λύπη για 
τα λάθη και τις αναβολές. Χαρά για το ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κό-
σμο, ώστε έστειλε τον Υιό του το μονογενή, για να σωθεί ο κόσμος δι’ Αυτού. 

«Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί»23.

«Καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον 
Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν»24.

Ζούμε το μαρτύριο της συνειδήσεως, εφόσον θέλουμε να είμαστε οικτίρ-
μονες, αληθινοί άνθρωποι και αλληλέγγυοι.

Σήμερα, ανάμεσά μας, είναι τα στελέχη του Δικαστικού Σώματος και των 
Δικηγόρων της πατρίδας μας, οι οποίοι επιθυμούν με πίστη και πόθο να τι-
μούν τον Άγιο Διονύσιο ως συμπαραστάτη και συνοδοιπόρο τους στην αντι-
μετώπιση των κάθε λογής υφάλων του καθημερινού πελάγους της ζωής στο 
έργο της αντιμετώπισης εύκολων ή πολύπλοκων θεμάτων και υποθέσεων.

Τους ευχόμαστε να έχουν υγεία και αντοχές στην επιτέλεση του καθήκοντός 
τους για το καλό του ανθρώπου και του συνόλου της κοινωνίας των πολιτών. 

Αγαθή συγκυρία σήμερα, 40ή επέτειος από την εκλογή και χειροτονία του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλείας κ. Γερμανού, του Πατέρα και Ποιμε-
νάρχου του λαού της Ηλείας, αλλά και πατέρα ανθρώπων που φιλοξενήθηκαν 
κάτω από την ευσπλαχνική του φροντίδα, είτε ως μαθητές είτε ως σπουδαστές 
και επιστήμονες, όπως ο ομιλών.

μὲ συγκριτικὲς ἀναφορὲς στὴ νεοπλατωνικὴ σκέψη τοῦ 3ου αἰώνα καὶ τὰ ἀρεοπαγιτικὰ ἔργα), 
(Διδακτορικὴ Διατριβή), Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Γρηγόρη. - Γρηγορίου Νύσσης. Πνεύμα και Λόγος 
(1997): Εποπτεία-Εισαγωγή-Επιλογή Στυλιανός Γ. Παπαδόπουλος, Αθήνα: Εκδόσεις Τέρτι-
ος. - Meredith, A. (1989): “The Concept of Mind in Gregory of Nyssa and the Neoplatonists”, 
Studia Patristica 22 (ed. Elizabeth A.), Livingstone-Leuven: Peeters Press.
21 Πράξ. 17, 26.
22 Β΄ Κορ. 5, 17.
23 Λουκ. 6, 36.
24 Β΄ Κορ. 4, 13-14.
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Ευχαριστώ τον Θεό, που μέσα στην πρόνοιά Του, με αξίωσε να γνωρί-
σω προσωπικά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανό από το 
1985-86, τότε πρωτοετής φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχε προηγη-
θεί ο αδελφός μου, Πέτρος Χατζηουρανίου, ο οποίος το 1974, ήταν ένα από 
τις εκατοντάδες Κυπριόπουλα δημοτικού σχολείου που φιλοξενήθηκαν εδώ 
στην Ηλεία και συγκεκριμένα στη Γαστούνη, με πρωτοβουλία του μακαριστού 
Μητροπολίτου Ηλείας κυρού Αθανασίου και του τότε Πρωτοσυγκέλλου, νυν 
Σεβασμιωτάτου Αγίου Ηλείας.

Ποιος άνθρωπος, εμφορούμενος από πνεύμα ταπείνωσης και υπακοής, δεν 
ευεργετήθηκε από την αγάπη, την ευθύτητα, την καθάρια σκέψη και τον κα-
θαρό Ορθόδοξο λόγο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλείας κ. Γερμανού;

Σεβασμιώτατε, υιικώς σας ευχαριστούμε για όλη την πατρική σας αγάπη. 
Δοξολογούμε τον εν Τριάδι Θεώ, με τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου, του 
Αγίου Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, του τιμώμενου σήμερα Αγίου Ιερομάρ-
τυρος Διονυσίου και πάντων των εν Κύπρω διαλαμψάντων Αγίων μας, που κατά 
τη σημερινή Κυριακή τελούμε την ιερά σύναξή τους, να έχετε κατ΄ άμφω υγεία, 
για να διακονείτε τον λαό του Θεού με όλη τη δύναμη της ψυχής σας. Ταυτό-
χρονα να παρηγορείτε, να στηρίζετε και να ευλογείτε όλους μας επί πολλά έτη.

Σεβασμιώτατε άγιε Ηλείας, ευρίσκομαι εδώ φιλοξενούμενός σας, ιδιαί-
τερα την πανίερη αυτή ώρα μαζί σας κύκλω του ιερού Θυσιαστηρίου, με τις 
ευλογίες του Μακαριωτάτου Προκαθημένου της Παλαιφάτου Αποστολικής 
Εκκλησίας της Κύπρου, των Αποστόλων Βαρνάβα, Παύλου και Μάρκου του 
Ευαγγελιστού.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος συγχαίρει 
και προσεύχεται μαζί μας, όπως ο Μέγας Αρχιερέας Χριστός σας χαρίζει υγεία 
και δύναμη στη διαποίμανση του λαού της Ηλείας. Άλλωστε γνωρίζετε την 
αγάπη και την εκτίμηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου στο πρό-
σωπό σας και μέσα από τη διαπροσωπική σας επικοινωνία, όλα αυτά τα έτη 
της πολύκαρπης ποιμαντορίας σας.

Εύχεστε, να έχουμε όλοι την ευχή σας, Σεβασμιώτατε!



ΟΙ ΚΑΙΝΟΔΙΑΘΗΚΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ:

Ο ΣΤΑΥΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΟΣ
ΤΡΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

a  
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ, 

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

ΜΕΡΟΣ B΄

Δ) Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ  ΣΤΟ ΘΑΥΜΑ
ΤΗΣ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΚΙΣΧΙΛΙΩΝ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ

ΤΟ ΠΑΙΔΑΡΙΟΝ ΜΕ ΤΑ ΕΥΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΑΓΑΘΑ ( ἸΩ. 6,1-15).

Στὸ σημεῖο τῆς διατροφῆς τῶν πεντακισχιλίων ἔχουμε πάλι πολὺ ἀξιό-
λογη καὶ οὐσιαστικὴ  παρέμβαση τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, κατὰ τὴν ἐκδοχὴ 
μάλιστα τοῦ εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη, γιατὶ οἱ Συνοπτικοί1 παρασιωποῦν τὴν πα-
ρέμβαση. Κατὰ τὸν Ἰωάννη2, λοιπόν, παραμονὲς τοῦ Πασχα τῶν Ἰουδαίων ὁ 
Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθητές του, μετὰ τὸν ἐκτενῆ λόγο του ὡς κριτοῦ τοῦ κόσμου3, 
ἔφυγαν γιὰ τὴ ἄλλη ὄχθη τῆς Τιβεριάδας καὶ  ἀνῆλθαν στὸ ὄρος. Ἐν τῷ μετα-
ξὺ ὄχλος πολὺς ἔφτασε κοντά τους. Ὁ Ἰησοῦς βλέποντας τὸν λαὸ ρωτάει τὸν 
Φίλιππο: ἀπὸ ποῦ μποροῦμε νὰ ἀγοράσουμε ψωμιὰ γιὰ νὰ φᾶνε ὅλοι αὐτοὶ 
οἱ ἄνθρωποι; Ἡ ἐρώτηση ἦταν ἕνα πείραγμα στὸν Φίλιππο, γιατὶ ὁ Χριστός, 
κατὰ τὸν εὐαγγελιστή, ἤξερε τὶ ἐπρόκειτο νὰ κάνει. Ὁ Φίλιππος τοῦ ἀπαντάει: 
ἀκόμα καὶ διακόσια δηνάρια νὰ δώσουμε γιὰ ψωμιὰ δὲν τοὺς φτάνουν, ὥστε 
νὰ πάρει ὁ καθένας ἀπὸ λίγο. Τότε παρεμβαίνει στὸ διάλογο ὁ Ἀνδρέας, ποὺ 
ἦταν ἀδελφὸς τοῦ Σίμωνα Πέτρου, καὶ κατὰ τὴ συνήθειά του, ὑποδεικνύει ἕνα 

1 Μκ. 6,32-44. Μθ 14, 13-21.Λκ 9,10-17.
2  Ἰω. 6, 1-15.
3 Ἰω. 5, 1-47.
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«παιδάριον», ποὺ εἶχε «πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια» καὶ συμπλη-
ρώνει μὲ ἀπορία: «ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους;»4. Στὴ συνέχεια, ἀφοῦ 
οἱ μαθητές, κατὰ ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ, ἐφρόντισαν νὰ καθίσουν στὸ χορτάρι 
ὅλοι οἱ παρόντες, οἱ ὁποῖοι ἦσαν «ὡς πεντακισχίλιοι», ὁ Χριστός «ἔλαβεν…
τοὺς ἄρτους»… καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν [τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ]5 τοῖς 
ἀνακειμένοις· ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον». Καὶ χόρτασαν ὅλοι καὶ 
μάζεψαν καὶ δώδεκα κοφίνια περίσσευμα.

  Τὸ θαῦμα ἦταν σπουδαῖο γιὰ τὴν πρώτη ἐκκλησία, γι΄αὐτὸ τὸ διέσωσαν 
καὶ οἱ τέσσερις εὐαγγελιστές. Ὑπάρχουν ὅμως μικροδιαφορές μεταξύ τους.  
Δὲν  ἀναφερόμαστε σ’ αὐτές, παρὰ μόνο σὲ μία: Στὴν παρέμβαση τοῦ Ἀνδρέα, 
τὴν ὁποία βρίσκουμε πολὺ ἐνδιαφέρουσα καὶ ἡ ὁποία, νομίζουμε, συντονίζεται 
μὲ τοὺς σκοποὺς τοῦ ἄρθρου μας.

 Ὁ Ἀνδρέας, λοιπόν, παρεμβαίνει στὸν διάλογο Χριστοῦ καὶ Φιλίππου καὶ 
οὐσιαστικὰ αὐτὸς γνωρίζει «τὸ παιδάριον» στὸν Χριστὸ καὶ αὐτὸς ὑποδεικνύει 
τὰ ἀγαθά, ποὺ στὴ συνέχεια θὰ εὐλογηθοῦν. Μὴ ξεχνᾶμε τὰ ἀγαθὰ ποὺ εὐλο-
γήθηκαν εἶναι αὐτὰ ποὺ εἶχε τὸ «παιδάριον» καὶ ποὺ ὑπέδειξε ὁ Ἀνδρέας. Καὶ 
τὸ πιὸ καταπληκτικὸ εἶναι ὅτι ἡ ἱστορικὴ - παρέμβαση τοῦ Ἀποστόλου Ἀν-
δρέα καὶ τὸ θαῦμα γενικότερα τῆς διατροφής τῶν πεντακισχιλίων ἔχει τὸν 
προπομπό του στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Συγκεκριμένα, τὸ θαῦμα τῆς διατροφῆς 
τῶν πεντακισχιλίων συνάπτεται ἐκπληκτικὰ μὲ τὸ γεγονὸς ποὺ ἀφηγεῖται ἡ 
Παλαιὰ  Διαθήκη στὸ Δ΄ Βασιλειῶν (4,41-43), μὲ τὸν Ἐλισαιὲ καὶ τὸ «παιδά
ριον» Γιεζὶ. Ἐκεῖ διαβάζουμε συγκεκριμένα, ὅτι ὁ προφήτης Ἐλισαιὲ δίνει ἐντο-
λὴ στό «παιδάριον» Γιεζὶ, νὰ μοιράσει σὲ ἑκατὸ ἄνδρες εἴκοσι κρίθινα ψωμιὰ 
καὶ νωπὰ ἀστάχια σίτου γιὰ νὰ χορτάσουν ἑκατὸ ἄνθρωποι. Τὸ «παιδάριον» 
ἐκφράζει ἀρχικὰ τὴν ἀπορία του, ὅπως ἐν προκειμένῳ ὁ Ἀνδρέας, γιατὶ σαφῶς 
δὲν ἔφτανε ἡ παραπάνω ποσότητα γιὰ τὸ πλῆθος. Ὁ Ἐλισαιέ ὅμως ἐπανάλαβε 
τὴν ἐντολή. Τὸ «παιδάριον» ὑπήκουσε. Καὶ πράγματι χόρτασε τὸ πλῆθος καὶ 
περίσσευσαν κιὁλας κατὰ τὸ «ῥῆμα Κυρίου».

Αὐτὴ ἡ ὁμοιότητα τῶν δύο θαυμάτων εἶναι καταπληκτική. Μπορεῖ νὰ πεῖ 
κάποιος ὅτι εἶναι ἐπίτηδες σχηματισμὸς τοῦ εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη γιὰ νὰ συν-
δεθοῦν προτυπωτικὰ τὰ δύο γεγονότα. Μπορεῖ ὅμως νὰ πρόκειται, τὸ καὶ πι-
θανότερο, γιὰ πιὸ ὁλοκληρωμένη διήγηση τοῦ σημείου, ποὺ γίνεται ἀπὸ τὸν 
σφαιρικότερο καὶ ἱστορικότερο Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος συμπληρώνει τοὺς Συνοπτι-

4   Ἰω. 6, 8-9.
5  Οἱ λέξεις ποὺ ἐδῶ περιέχονται σὲ ἀγκύλες διασώζονται στὸ κριτικὸ κείμενο.
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κούς. Πάντως, ὅ,τι καὶ νὰ συμβαίνει, ὁ Ἀνδρέας μὲ τὴν παρέμβασή του ἐδῶ ἔμ-
μεσα «οἰκονομεῖ», «προσκομίζει», προετοιμάζει  τὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα στὰ χέρια 
τοῦ Ἰησοῦ εὐλογοῦνται καὶ πληθαίνουν καὶ γίνονται τροφὴ τοῦ κόσμου. 

Ὁ Ἀνδρέας, συνεπῶς, βαθαίνει στὸ θαῦμα τὴ Μεσσιανικὴ καὶ εὐχαριστια-
κὴ του κατανόηση6. Αὐτό θὰ πεῖ ὅτι ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας βρίσκεται ἐναρμο-
νισμένος μὲ τὴ θυσιαστικὴ πλευρά τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴν παρούσα περίπτωση. 

Ε)  ΟΙ  ΠΡΟΚΡΙΤΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΕΡΩΤΟΥΝ 
ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ. 
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

(ΜΚ. 13,3-4 ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ).

Στὸν Μκ. 13, 3-4 καὶ στὰ παράλληλά του στοὺς Συνοπτικοὺς ἔχουμε πάλι 
τὴν παρέμβαση – ἐπερώτηση τοῦ Ἀνδρέα πρὸς τὸν Χριστό μαζὶ μὲ τοὺς προ-
κρίτους. Στὰ χωρία αὐτὰ σημειώνεται συγκεκριμένα τὸ ἑξῆς: «Καὶ καθημένου 
αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ἐπηρώτα αὐτόν κατ’ ἰδίαν 
Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας· εἰπὲν ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται καὶ 
τὶ τὸ σημεῖον, ὅταν μέλλῃ πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι;». Στὰ δυὸ αὐτὰ χωρία 
ὁ πρῶτος, κατὰ τὴ Συνοπτικὴ παράδοση, ὅμιλος τῶν μαθητῶν, ἐπερωτᾶ τὸν 
Κύριο πάνω στὰ φοβερὰ γιὰ τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸν Ναό της λόγια του ποὺ  
μόλις προηγήθηκαν.

Πάνω στὰ προηγούμενα νὰ κάνουμε ἀρχικὰ τὶς ἑξῆς δύο πρῶτες παρατη-
ρήσεις :

Κάνει ἐντύπωση ὅτι οἱ τρεῖς, πλὴν τοῦ Ἀνδρέου, ἀποτελοῦν τὸν στενότε-
ρο, ὅπως λέμε, κύκλο τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ. Ὡς γνωστὸ αὐτοὺς ὁ Χρι-
στὸς ἔπαιρνε μαζί του στὶς πιὸ κρίσιμες στιγμές7. Σ’ αὐτοὺς μετέχει τώρα καὶ 

6  Ἡ εὐχαριστιακὴ κατανόηση τοῦ θαύματος τονίζεται ἀπὸ ὅλους τοὺς ὑπομνηματιστές. Βλ. 
λ.χ. Ἰ. Καραβιδόπουλος, Τὸ κατὰ Μάρκον Εὐαγγέλιο, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 219-225 καὶ τὴν 
εἰδικὴ μελέτη τοῦ ἰδίου «Ἀπαρχαὶ Ἐκκλησιολογίας εἰς τὸ κατὰ Μάρκον Εὐαγγέλιον» ΕΕΘΣΘ 
17 (1972), 81 ἑξ. Ἡ ὁρολογία, ἡ εὐλογία, ἡ εὐχαριστία,, ὁ σημαντικὸς ρόλος τῶν μαθητῶν στὸ 
μοίρασμα τῶν ἄρτων, τὸ ὅλο κλίμα θυμίζουν τὸν Μυστικὸ δεῖπνο καὶ τὴ Θεία Εὐχαριστία. 
Ἰδιαίτερα στὸν Ἰωάννη εἶναι τὸ θαῦμα ποὺ προηγεῖται, ἂν θέλετε, δίνει ἀφορμὴ νὰ ἀκολουθήσει 
ὁ μεγάλος λόγος τοῦ Χριστοῦ, στὸν ὁποῖο προβάλλεται ὡς ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, ὡς τὸ οὺράνιο 
μάννα, ἡ μένουσα τροφὴ τοῦ κόσμου. 
7 Τοὺς προκρίτους μαθητὲς παίρνει μαζὶ του ὁ Χριστὸς στὶς πιὸ κρίσιμες στιγμὲς: Μεταμόρφωση. 
ἀνάσταση τῆς Κόρης τοῦ Ἰαείρου, Γεθσημανή. 
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ὁ Ἀνδρέας. Καὶ μάλιστα στὴν ἀπαρίθμηση τῶν ἐρωτώντων μαθητῶν τηρεῖται 
καὶ ἡ ἴδια σειρὰ ποὺ τηρεῖται στὸν συνολικὸ κατάλογο κλήσης τῶν μαθητῶν. 
Καὶ τὸ δεύτερο ποὺ κάνει ἐντύπωση εἶναι τὸ ὅτι ὁ Μάρκος, τὸν ὁποῖο ἀκο-
λουθεῖ καὶ ὁ Ματθαῖος, χρησιμοποιεῖ τὴ λέξη «κατ’ ἰδίαν», ἄρα ρώτησαν τὸν 
Χριστὸ ἐμπιστευτικά. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὑπῆρχε μεταξύ Χριστοῦ καὶ τῶν τεσ-
σάρων μαθητῶν κάποια ἰδιαίτερη οἰκειότητα. 

Πιὸ πέρα ἀπὸ τὶς προηγούμενες παρατηρήσεις, στὸ κλίμα τοῦ παρόντος 
ἄρθρου, σημειώνουμε τὰ παρακάτω:

 «Ἐπερωτῶσι» οἱ τέσσερεις μαθητὲς, ὅπως θὰ γράψει ὁ Ζιγαβηνός, «γλιχό
μενοι μαθεῖν οὐ τοσοῦτον περὶ τοῦ ἀφανισμοῦ τοῦ ναοῦ, ὅσον περὶ τοῦ καιροῦ 
τῆς δευτέρας παρουσίας αὐτοῦ. Διὸ καὶ κατ’ ἰδίαν προσῆλθον, ἵνα μὴ τοῦτο τοῖς 
Ἰουδαίοις ἔκπυστον γένηται»8. Οἱ τέσσερεις μαθητὲς νοιάζονται καλύτερα γιὰ 
βαθύτερη γνώση τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀφοροῦν στὰ ἔσχατα. Θὰ λέγα-
με ὅτι ἐπιθυμοῦν μιὰ βαθύτερη κατανόηση τοῦ προσώπου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ 
Μεσσία Χριστοῦ. Καὶ σ’ αὐτοὺς ἀνήκει καὶ ὁ Ἀνδρέας. Καὶ ἐν τέλει οἱ ἐν λόγῳ 
μαθητὲς γίνονται γενικότερα οἱ ἀποδέκτες τῆς ἐσχατολογικῆς ἀποκάλυψης 
τοῦ Ἰησοῦ στὸ 13ο  κεφάλαιον. Ἔτσι, ὁ Ἀνδρέας δὲν εἶναι μόνο ὁ πρῶτος, κατὰ 
τὴν Ἰωάννεια παράδοση, ποὺ  κλήθηκε, ὑπὸ τὴν ἐπενέργεια τοῦ ὅρου «ἀμνὸς 
τοῦ Θεοῦ» Ἀπόστολος, ἀλλὰ καὶ μέλος τοῦ ὁμίλου τῶν μαθητῶν ποὺ ὁ Χρι-
στὸς ἐξαιρετικὰ ἐμπιστεύεται τὰ σχετικῶς ἄμεσα ἐσόμενα καὶ τὰ ἔσχατα: τὸν 
Σταυρὸ τὸν δικό του καὶ τῶν δικῶν του. 

Κάπως ἀναλυτικότερα: Στοὺς στ. 5-37, ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ ἐρώτημα τῶν 
τεσσάρων μαθητῶν, ὁ Χριστὸς συνάπτει σὲ μιὰ ἀδιάλυτη ἑνότητα τὴν ἐπικεί-
μενη καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ τὸ τέλος τοῦ κόσμου. Αὐτὸ ποὺ ἐνδι-
αφέρει τοὺς στόχους τοῦ παρόντος ἄρθρου εἶναι νὰ ἐξάρει τὸ γεγονὸς τῶν 
θλίψεων καὶ τῶν δοκιμασιῶν, τὸ γεγονὸς δηλαδὴ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου 
καὶ κυρίως  τῶν μαθητῶν, γιὰ τὸ ὁποῖο μιλοῦν ἰδιαζόντως οἱ στίχοι 9-10. Στὰ 
λεγόμενα, συνεπῶς, τοῦ Χριστοῦ θὰ λέγαμε συμβαίνει μιὰ κύρια  μετατόπιση: 
Ὁ Χριστὸς μιλάει γιὰ τὸν σταυρὸ τὸν δικό του ἀλλὰ κυρίως καὶ γιὰ τὶς θλί-
ψεις τῶν μαθητῶν.  Ἔτσι ἐνῶ ἡ ἑνότητα παρέχει μὲν «ἀξιόλογα δεδομένα μιᾶς 
Χριστολογίας τοῦ πάθους»9, ὁμιλεῖ  ταυτόχρονα γιὰ συσταύρωση καὶ θλίψεις 

8 Ζιγαβηνός,  κατὰ τὸ ὑπόμνημα Π. Τρεμπέλα, ,Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, 
Ἀθῆναι 1951, σ. 436.  
9 Δημητρίου Τρακατέλλη, Ἐπισκόπου Βρεσθένης (πρώην Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς),  Ἐξουσία 
καὶ Πάθος, Ἀθήνα 1983, σ.196-199.
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καὶ ὀνείδη τῶν μαθητῶν. Ὄχι μόνο ὁ διδάσκαλος ἀλλὰ καὶ οἱ μαθητές. Ἀπὸ 
τὴ  Χριστολογία τοῦ πάθους περνοῦμε λοιπὸν στὴν Ἐκκλησιολογία τοῦ πά-
θους.

Μὲ τὴν ἐπερώτηση, λοιπόν, τῶν προκρίτων, στοὺς ὁποίους συμμετεῖχε καὶ 
ὁ Ἀνδρέας, ὁ Χριστὸς βρῆκε ἀφορμὴ, μαζὶ μὲ τὸ ἐπεικείμενο πάθος του, νὰ 
μιλήσει καὶ γιὰ τὶς θλίψεις τῶν μαθητῶν του. Πάλι ὁ  τροπισμὸς τοῦ Ἀνδρέα 
εἶναι σταυρικός. 

ΣΤ)  Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ
ΣΥΝΑΝΥΨΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ( ΙΩ. 12, 20-26).

Στὸ κατὰ Ἰωάννη 12, 20-26, ἀνάμεσα στὰ τελευταῖα γεγονότα τῆς δημόσι-
ας δράσης τοῦ Ἰησοῦ, παραμονὲς τοῦ Πάσχα, παρατίθεται ἕνα περιστατικὸ ἰδι-
αίτερα χαρακτηριστικό. Ἔχει νὰ κάνει μὲ  Ἕλληνες προσκυνητές, προερχόμε-
νους προφανῶς ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Αἰγαίου ἢ τῆς Μ. Ἀσίας, ποὺ ἦλθαν στὰ 
Ἱεροσόλυμα γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴ γιορτὴ τοῦ Πάσχα. Ἦταν προφανῶς 
προσήλυτοι, ἢ φοβούμενοι τὸν Θεό, Ἰουδαῖοι δηλαδὴ στὸ θρήσκευμα, ποὺ δὲν 
μποροῦσαν νὰ γιορτάσουν ἀπευθείας, ἀλλὰ μποροῦσαν, ὡστόσο, νὰ φέρουν 
τὴ θυσία τους. Αὐτοί, συνηθισμένοι νὰ ἀκολουθοῦν ἐθιμοτυπικὰ πρωτόκολ-
λα, δηλαδὴ διαμεσολαβήσεις καὶ διατυπώσεις, ζητοῦν ἀπὸ τὸν Φίλιππο - Ἀπό-
στολο μὲ ἑλληνικὸ ὄνομα - νὰ μεσολαβήσει προκειμένου νὰ δοῦν τὸν Ἰησοῦ.

Ὁ Φίλιππος, γνωρίζοντας ἴσως πὼς ὁ Ἀνδρέας - ἄλλος Ἀπόστολος μὲ ἑλ-
ληνικὸ ὄνομα - ἔχει περισσότερη οἰκειότητα σὲ τέτοια πράγματα μὲ τὸν Χρι-
στό, καταφεύγει σ’ αὐτὸν καὶ οἱ δυὸ μαζί,  Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος, μιλᾶνε γιὰ 
τὴν παρουσία τῶν Ἑλλήνων στὸν Χριστό· τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσω-
ποῦν τὰ ἔθνη, ἀκριβῶς τὴν ὥρα ποὺ οἱ Ἰουδαῖοι ἀποφασίζουν τελεσίδικα νὰ 
τὸν θανατώσουν.

Ἡ Καινὴ Διαθήκη δὲν γράφει, ἐὰν κάτι εἶπαν ἰδιαίτερο ἢ τὶ εἶπαν γενικὰ 
στὸν Χριστό οἱ  Ἕλληνες, ἀλλὰ ἀπευθείας διασώζει τὴν ἀπάντησή του. Οἱ  Ἕλ-
ληνες χάνονται ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ τοῦ Ἰωάννη. Ἡ ἀπάντηση αὐτή, ἡ ὁποία προ-
κλήθηκε ἀπὸ τὴν παρέμβαση τῶν δύο Ἀποστόλων, εἶναι αὐτὴ ποὺ μᾶς ἐνδια-
φέρει: «… ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου  ( Ἰωαν. 12,23).
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 Ἡ ἀπάντηση αὐτή, βαρύνουσα καὶ κορυφαία, ἐξηγεῖ τὴν σώζουσα σημα-
σία τοῦ θανάτου του. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ χωρία  Ἰω. 2,4, Ἰω. 7,30 καὶ  Ἰω. 8,20, 
ὅπου γίνεται λόγος γιὰ τὸ γεγονός ὅτι ἀκόμη δὲν ἦλθε ἡ ὥρα τῆς Σταύρω-
σης τοῦ Χριστοῦ, στὴν παρούσα περίπτωση τονίζεται ἐμφατικὰ ὅτι ἡ ὥρα τοῦ 
δοξασμοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου «ἐλήλυθεν», ἔχει ἔλθει πιά. Μὲ δοξασμὸ 
κατονομάζει ὁ Ἰωάννης τὴν ἐξύψωση στὴ θεία περιοχή, μιὰ πράξη τοῦ Θεοῦ, 
ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται στὸ Σταυρὸ καὶ στὴν Ἀνάσταση. Καὶ τὸ σπουδαι-
ότερο: ἡ πράξη αὐτὴ δοξάζει τὴν ἀνθρώπινη φύση γενικά. «Ὁ Χριστὸς μὲ 
τὴν ἀγάπη του στὸν Σταυρὸ καὶ τὴν αὐτοθυσία ἀνύψωσε τὸ ἀνθρώπινο γένος 
μέχρι τὸν ἴδιο τὸν θρόνο τῆς θεότητος»10. 

Καὶ ὁ Χριστός, στὴ στιγμὴ τοῦ ἀποφασιστικοῦ ἀνοίγματος πρὸς τὰ ἔθνη, 
συνεχίζει:  «... ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν 
γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.  ὁ 
φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ 
κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.  ἐὰν ἐμοὶ διακονῇ τις, ἐμοὶ ἀκο-
λουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· καὶ ἐάν τις ἐμοὶ 
διακονῇ, τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ» ( Ἰωάν. 12, 24-26).

Στὴν ὡς ἄνω ἀπάντηση, μιὰ ἀπὸ τὶς πολλὲς παρόμοιες τοῦ Χριστοῦ στὸν 
Ἰωάννη, ἐπίκεντρο βρίσκεται ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ θάνατός του. Μὲ 
τὴν εἰκόνα-παραβολὴ τοῦ σπόρου τοῦ σίτου ὁ Ἰωάννης φωτίζει τὸ παράδοξο 
τῆς σχέσης θανάτου καὶ δόξας τοῦ Χριστοῦ καὶ πιστοῦ ἀνθρώπου. Πρέπει νὰ 
χαθεῖ πρῶτα ἡ παρούσα μορφὴ ὕπαρξης, ὥστε νὰ βλαστήσει ἡ ὑπάρχουσα καὶ 
ἀναμένουσα στὸν πυρήνα δύναμη γιὰ νέα ζωή. Τὰ λόγια αὐτὰ εἶναι λόγια τοῦ 
Χριστοῦ, ποὺ εἰπώθηκαν λίγο μετὰ τὴν τελικὴ ἀπόφαση τῶν Φαρισαίων γιὰ τὴ 
θανάτωση τοῦ Ἰησοῦ. 

Μὲ ἄλλα λόγια, στὰ παραπάνω παραβολικὰ λόγια, στὰ ὁποῖα φανερώ-
νεται ἡ ἀνάγκη τοῦ Σταυροῦ11, ὁ Χριστὸς μιλάει γιὰ τὸν Σταυρό του ποὺ θὰ 
φέρει δόξα στὸν ἴδιο καὶ στὸν Πατέρα Του! Ἡ ἀπάντηση αὐτὴ κατ’επέκταση 
ἀφορᾶ στὸ γεγονός, ποὺ διαιωνίζει τὴν παρουσία τοῦ σταυρωμένου καὶ ἀνα-
στημένου Χριστοῦ μέσα στὴν ἱστορία: τὴ Θεία Εὐχαριστία.

10 Gerasimos Papadopoylos, Bishof of Abudos, The Gospel of st. John, Brookline.Massahusetts 
2010  σ. 196
11 Ἡ ἀνάγκη τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, πέραν τῶν ἱστορικῶν συγκυριῶν,  ὑπογραμμίζεται σὲ 
ὅλο τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννη. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ περίπωση τοῦ διαλόγου, γιὰ νὰ ἀρκε-
στοῦμε μόνο σ’ αὐτήν, Χριστοῦ καὶ Νικοδήμου. Βλ  Ἰω. 3, 14 «καὶ  καθώς Μωυσῆς ὕψωσεν τὸν 
ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι  δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου».
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Ἔτσι, λοιπόν, παρακολουθήσαμε, μὲ ἄκρα συντομία, μιὰ ἀκόμη ἀναφορὰ 
τοῦ Ἰησοῦ στὸν Σταυρό του. Ἀναφορὰ ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ τὴ σύσταση τοῦ 
Πρωτοκλήτου Ἀνδρέα, κυρίως αὐτοῦ καὶ τοῦ Φιλίππου στον Ἰησοῦ. Εἶναι δυ-
νατὸ νὰ δεχθοῦμε ὅτι ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ποὺ διασώζει στὸ εὐαγγέλιό 
του τὸ περιστατικὸ πολλὰ χρόνια μετὰ τὸ ἱστορικὸ συμβάν, δὲν μιλάει μόνο 
γιὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ εὐαγγελίου στὰ ἔθνη ἀλλὰ καὶ ἐμπλέκει συνειδητὰ τὸν 
Ἀνδρέα μὲ τὸ Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, τὸν Σταυρό ποὺ καὶ τὸν ἴδιο ἐδόξασε12. 

   

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  

Ἡ Καινὴ Διαθήκη παρουσιάζει, ὅπως προσπαθήσαμε νὰ δείξουμε μὲ τὶς 
προηγούμενες σύντομες σκέψεις μας, τὸν θυσιαστικὸ – σταυρικὸ  τροπισμὸ 
τοῦ Πρωτοκλήτου, κατὰ τὸ ἐπίσημο διάστημα τῆς τριετοῦς ἀκολουθίας τοῦ 
Κυρίου ἐπὶ τῆς γῆς. Μὲ τὶς παρεμβάσεις του στὸν Κύριο, ἄλλοτε ἄμεσα καὶ 
ἄλλοτε ἔμμεσα, ὁ Ἀνδρέας ἔδειξε πὼς, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς γνωριμίας 
μαζὶ του, συνέλαβε τὸν προδιαγεγραμμένο ἀπὸ τὸν Πατέρα σταυρικὸ καὶ θυ-
σιαστικὸ δρόμο του.  Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ παρεμβάσεις του αὐτὲς συντελούσαν, ὥστε 
ὁ Χριστὸς νὰ μιλήσει μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο γιὰ τὸν Σταυρό του καὶ τὴ 
Θυσία του.

Βεβαίως, καὶ ὁ Σταυρὸς καὶ ἡ Θυσία ἦταν ἡ συνειδητὴ ἐπιλογὴ τοῦ ἴδιου 
τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα. Τὸν Σταυρὸ καὶ τὴ Θυσία, κατὰ τὴν παράδοση,  ἀκο-
λούθησε σ’ ὁλόκληρη τὴ ζωή του καὶ μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ τὴ Θυσία ἐλάμπρυνε 
τὸ τέλος τῆς ζωῆς του. 

Αὐτὸν τὸν Σταυρό ὑποδεικνύει ἐσαεὶ καὶ σὲ μᾶς, προκειμένου νὰ πραγμα-
τοποιηθεῖ καὶ ἡ ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου: «ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ, τιμήσει αὐτὸν ὁ 
πατήρ» ( Ἰω. 12, 26).

12 Γιὰ τὴ σύνδεση τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα μὲ τὸν Σταυρό του μαρτυρίου του ἀρκούμαστε νὰ 
παραπέμψουμε στὴ λαμπρὴ μελέτη τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πατρῶν Νικοδήμου, βλ. 
Νικοδήμου Βαλλινδρᾶ, Μητροπολίτου Πατρῶν, Ὁ Σταυρὸς τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Ἀποστόλου 
Ἀνδρέου, Ἀνάτυπον ἀπὸ τὴ «Θεολογία», Ἀθῆναι 1989. 
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Ο ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΗΜΟΝΩΝ
a 
ΠΡΩΤ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ

Ἡ «Ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία» τοῦ Κυρίου μας περιλαμβάνεται στὰ κεφάλαια 
5-7 τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Τὸ πρῶτο της μέρος ἀποτελοῦν 

οἱ «Μακαρισμοί», οἱ ὁποῖοι ὀνομάστηκαν ἔτσι ἀπὸ τὴ λέξη «μακάριοι», μὲ 
τὴν ὁποία ἀρχίζουν ὅλοι οἱ στίχοι τοῦ μέρους αὐτοῦ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τελευταῖο. 
Ὁ πέμπτος Μακαρισμὸς εἶναι ὁ Μακαρισμὸς τῶν ἐλεημόνων.  «Μακάριοι οἱ 
ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» (Ματθ. ε΄5, 7). Μακάριοι εἶναι ὅσοι ἐλε-
οῦν, γιατὶ αὐτοὶ θὰ ἐλεηθοῦν ἀπὸ τὸν Θεό. Μακάριοι εἶναι ὅσοι δείχνουν ἔλεος 
στοὺς ἄλλους, γιατὶ σ᾿ αὐτοὺς θὰ δείξει τὸ ἔλεός Του ὁ Θεός. 

Ἀκούοντας τὸν Μακαρισμὸ αὐτό, τὸ μυαλό μας πηγαίνει ἀμέσως στὴν 
ἔννοια τῆς ἐλεημοσύνης. Καὶ ὅταν μιλοῦμε γιὰ ἐλεημοσύνη, συνήθως κατα-
νοοῦμε τὴν προσφορὰ βοηθείας, καὶ μάλιστα κυρίως ὑλικῆς, στοὺς ἄλλους. 
Χωρὶς ἀμφιβολία, ἡ προσφορὰ βοηθείας στοὺς ἄλλους περιέχεται μέσα στὴν 
ἔννοια τοῦ ἐλέους, στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται ὁ πέμπτος Μακαρισμός. Ἡ ἔννοια 
τοῦ ἐλέους, ὅμως, εἶναι ἀσφαλῶς πολὺ εὑρύτερη. Ἐλεήμων δὲν εἶναι μόνο ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ κάνει ἐλεημοσύνη μὲ τὴ συνηθισμένη ἔννοια τῆς λέξης αὐτῆς, 
δὲν εἶναι μόνο ὁ ἄνθρωπος ποὺ προσφέρει ὁποιαδήποτε βοήθεια στοὺς ἄλ-
λους. Ποιός εἶναι ἄραγε ὁ ἐλεήμων ἄνθρωπος;

Κατ᾿ ἀρχάς, πρέπει νὰ ὑπενθυμίσουμε, ὅτι κατ’ ἐξοχὴν ἐλεήμων εἶναι ὁ 
ἴδιος ὁ Θεός. Στὴν Ἁγία Γραφὴ συναντοῦμε πολλὰ ἐπίθετα, μὲ τὰ ὁποῖα ἐκ-
φράζονται οἱ ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ, μὲ τὰ ὁποῖα δηλώνεται ὁ τρόπος ἐνεργείας 
Του στὸν κόσμο. Μεταξὺ αὐτῶν, συναντᾶται μὲ ἰδιαίτερη συχνότητα τὸ ἐπίθε-
το ἐλεήμων. Λέμε π.χ. στὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας: «ὅτι ἐλεήμων καὶ φι-
λάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις»· διότι εἶσαι Θεὸς ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος. Στὸ 
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ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀναφέρονται πολὺ συχνὰ οἱ Ψαλμοὶ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. 
Ὁ Κύριος χαρακτηρίζεται σ᾿ αὐτοὺς «οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων, μακρόθυμος καὶ 
πολυέλεος» (ρβ΄ 8 καὶ ρμε΄ 8), εἶναι Αὐτὸς ποὺ «ποιεῖ ἐλεημοσύνας» (ρβ΄ 6), 
Αὐτὸς δηλαδὴ ποὺ κάνει ἔργα ἐλέους. Τὸ ἔλεός Του μένει «εἰς τὸν αἰῶνα» 
(51,10) καὶ (102,17), δὲν ἔχει δηλαδὴ ὅρια στὸν χρόνο, καὶ εἶναι τόσο ἀπρο-
σμέτρητο, ὅσο ἀπροσμέτρητο εἶναι καὶ «τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς» 
(ρβ΄ 11), ἡ ἀπόσταση δηλαδὴ ἀνάμεσα στὸν οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ. 

Ὁλόκληρος ὁ πνευματικός μας ἀγώνας ἀποσκοπεῖ στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, 
γι᾿ αὐτὸ καὶ οἱ προσευχές μας ἐπικεντρώνονται στὴν ἐκζήτηση τοῦ θείου ἐλέ-
ους. Στὶς διάφορες Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπαναλαμβάνουμε συνε-
χῶς, χωρὶς νὰ κουραζόμαστε, τὸ «Κύριε, ἐλέησον», ἐνῶ ὁ κάθε πιστὸς προ-
σπαθεῖ νὰ γεμίσει τὸν χρόνο τῆς ζωῆς του μὲ τὴν Εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ, μὲ τὴ φράση 
δηλαδὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ 
ἐπίκληση τοῦ ἁγίου ὀνόματος τοῦ Κυρίου καὶ ἐκζήτηση τοῦ θείου ἐλέους Του. 
Ὁ Ψαλμωδὸς μάλιστα σὲ μιὰ θαυμάσια εἰκόνα παρουσιάζει τὸ ἔλεος τοῦ Κυ-
ρίου νὰ μᾶς καταδιώκει συνεχῶς. «Τὸ ἔλεός σου καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέ-
ρας τῆς ζωῆς μου» (κβ΄ 6)· τὸ ἔλεός Σου, δηλαδή, θὰ μὲ ἀκολουθεῖ καὶ θὰ μὲ 
καταδιώκει ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς ζωῆς μου. Εἶναι ὡς ἐὰν νὰ φεύγει ὁ ἄνθρωπος 
μακρυὰ ἀπὸ τὸν Θεό, ὁ Θεός, ὅμως, τὸν καταδιώκει μὲ τὸ ἔλεός Του, μὲ τὴν 
ἀγάπη Του, μὲ τὴ χάρη Του. Ἀκόμη κι ἂν ἐμεῖς δὲν νοιαζόμαστε γιὰ τὴ σωτηρία 
μας, ἡ χάρις τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, ὅμως, ἐπιμένει νὰ ἐπιζητεῖ τὴ σωτηρίας μας 
μὲ κάθε τρόπο. 

Ἀφοῦ, λοιπόν, ὁ κατ᾿ ἐξοχὴν ἐλεήμων εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, εἶναι αὐτονό-
ητο ὅτι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἐλεήμων, μιμεῖται τὸν Θεό, ἀποκτᾶ ἕνα ἀπὸ 
τὰ ἰδιώματα τοῦ Θεοῦ, γίνεται αὐτὸ ποὺ εἶναι ὁ Θεὸς καὶ ἀξιώνεται τοιουτο-
τρόπως τῆς θείας μακαριότητος. Τί εἶναι ὅμως τὸ ἔλεος καὶ πῶς γίνεται κανεὶς 
ἐλεήμων;  Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης, προσπαθώντας νὰ ὁρίσει τὴν ἔννοια τοῦ 
ἐλέους, λέγει ὅτι εἶναι «ἑκούσιος λύπη ἐπ’ ἀλλοτρίοις κακοῖς συνισταμένη»1· 
εἶναι δηλαδὴ ἡ θεληματικὴ λύπη ποὺ γεννᾶται μέσα μας γιὰ τὶς δοκιμασίες 
τῶν ἄλλων. Στὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχουν πολλὲς ἀνισότητες καὶ πολλὲς 
δυσκολίες. Ὅπως, λοιπόν, ὁ Πανάγαθος Τριαδικὸς Θεός, θλιβόμενος γιὰ τὸ 
κατάντημα τῶν ἀνθρώπων καὶ γιὰ τὴν ἀθλιότητα τοῦ βίου τους, ἐκδηλώνει 
πρὸς αὐτοὺς τὸ ἔλεος καὶ τὴν ἀγάπη του μὲ κάθε τρόπο, ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρω-
πος, βλέποντας τὶς δοκιμασίες καὶ τὶς δυσκολίες στὴν ζωὴ τῶν συνανθρώπων 

1 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ, Εἰς τοὺς Μακαρισμούς, Λόγος Έ , ΕΠΕ 8,210.
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του, πρέπει νὰ θλίβεται καὶ νὰ προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο νὰ τοὺς προσφέρει 
ἀγάπη καὶ ἀνακούφιση. Γι᾿ αὐτό, λέγει στὴ συνέχεια ὁ Ἱερὸς Πατήρ, ὅτι «ἔλε-
ός ἐστιν ἐπὶ τῶν δυσφορούντων ἐπί τισιν ἀνιαροῖς ἀγαπητικὴ συνδιάθεσις»2· 
ἔλεος εἶναι ἡ ἀπὸ ἀγάπη συμπάθεια σὲ ὅσους ὑποφέρουν λόγῳ δυσαρέστων 
καταστάσεων στὴν ζωή τους. Τὸ ἔλεος εἶναι ἐπίτασις τῆς ἀγάπης. Κι ἀφοῦ ἡ 
ἀγάπη εἶναι «τὸ κράτιστον», εἶναι ἡ κορωνίδα τῶν ἀρετῶν, αὐτὸ σημαίνει ὅτι 
ὁ ἐλεήμων ἄνθρωπος εἶναι ὁ ἐφαπτόμενος «τοῦ ἀκροτάτου κατὰ τὴν ἀρετήν», 
εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀγγίζει τὸ ἀνώτατο ἐπίπεδο τῆς ἀρετῆς3.

Τὴν ἔννοια τοῦ ἐλέους καὶ τῆς ἐλεήμονος καρδίας ἐκφράζει μὲ τὸν καλύ-
τερο τρόπο ὁ Ἅγ. Ἰσαὰκ ὁ Σύρος στοὺς Ἀσκητικούς του Λόγους. Ἀναφέρει συ-
γκεκριμένα στὸν 81ο Λόγο του τὰ ἑξῆς: «Ἠρωτήθη πάλιν ... Καὶ τί ἐστι καρδία 
ἐλεήμων; καὶ εἶπε· καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώ-
πων, καὶ τῶν ὀρνέων, καὶ τῶν ζώων, καὶ τῶν δαιμόνων, καὶ ὑπὲρ παντὸς κτί-
σματος»4. Στὸ ἐρώτημα τί εἶναι ἡ ἐλεήμων καρδία, ἀπαντᾶ ὁ Ἅγ. Ἰσαάκ: Εἶναι ἡ 
καύση τῆς καρδιᾶς γιὰ ὁλόκληρη τὴν κτίση, δηλαδὴ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ 
γιὰ τὰ πουλιὰ καὶ γιὰ τὰ ζῶα καὶ γιὰ τοὺς δαίμονες καὶ γιὰ κάθε κτίσμα. Ὁ ἐλε-
ήμων ἄνθρωπος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τοῦ ὁποίου ἡ καρδιὰ καίγεται ἀπὸ ἀγάπη 
ὄχι μόνο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴ δημιουργία, ἀκόμη 
καὶ γι᾿ αὐτοὺς τοὺς δαίμονες, ποὺ ἔργο τους εἶναι νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὴν κα-
ταστροφή. Τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ὁποίου ἡ καρδιὰ καίγεται ἀπὸ ἀγάπη, τρέχουν 
τὰ μάτια του δάκρυα, ὅταν φέρνει στὸ μυαλό του τὸ ἀντικείμενο τῆς ἀγά-
πης του, ποὺ εἶναι ὁλόκληρη ἡ δημιουργία. Ἀπὸ τὴν πολλὴ συμπάθεια καὶ τὴν 
πολλὴ ἐλεημοσύνη σμικρύνεται ἡ καρδιά του καὶ δὲν μπορεῖ οὔτε νὰ ὑποφέρει 
οὔτε νὰ ἀκούσει οὔτε νὰ δεῖ ὁτιδήποτε λυπηρὸ γιὰ ὁποιοδήποτε δημιούργη-
μα. Αὐτὸν μάλιστα τὸν πόνο ποὺ νοιώθει στὴν καρδιά του τὸν μεταποιεῖ σὲ 
προσευχὴ μετὰ δακρύων γιὰ ὅλη τὴν κτίση. Προσεύχεται, ὁ Θεὸς νὰ ἐλεήσει 
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, φίλους καὶ ἐχθρούς, προσεύχεται νὰ ἐλεήσει ἀκόμη 
καὶ τὸν ἀρχέκακο διάβολο, προσεύχεται γιὰ τὰ ἄλογα ζῶα, ἀκόμη καὶ γι᾿ αὐτὰ 
τὰ ἑρπετά. Ὅπως ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δὲν ἔχει ὅρια, εἶναι ἄνευ ὅρων, ἔτσι καὶ ἡ 
ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ καταστεῖ μίμηση τῆς ἀγάπης τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ 

2 Αὐτόθι.
3 «Ἀλλὰ μὴν πάντων ὡμολόγηται τῶν κατὰ τὸν βίον τοῦτον ἐπιτηδευομένων ἡ ἀγάπη τὸ κρά-
τιστον εἶναι. Ἐπίτασις δὲ ἀγάπης ὁ ἔλεος. Κυρίως ἄρα μακαριστὸς ὁ ἐν τοιαύτῃ διαθέσει τὴν 
ψυχὴν ἔχων, ὡς τοῦ ἀκροτάτου κατὰ τὴν ἀρετὴν ἐφαπτόμενος» ( Ἔνθ’ ἀνωτ., Λόγος Έ , ΕΠΕ 
8,212.)
4 ΙΣΑΑΚ ΕΠΙΣΚ. ΝΙΝΕΥΙ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ, Τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικά, Θεσσαλονίκη: Βασ. Ρηγό-
πουλος 1977 (ἀνατύπ. τῆς ἐκδ. τῆς Λειψίας), σ. 306.
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πρέπει νὰ εἶναι ἀγάπη ἄνευ ὅρων καὶ ὁρίων. 

Ἐλεήμων, λοιπόν, εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ μιμεῖται τὸν ἐλεήμονα Θεό, εἶναι 
ὁ ἄνθρωπος τοῦ ὁποίου ἡ καρδιὰ καίγεται ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τοὺς ἄλλους, ἀπὸ 
ἀγάπη γιὰ ὁλόκληρη τὴ δημιουργία. Μιὰ ἔκφραση τοῦ ἐλεήμονος ἀνθρώπου 
εἶναι καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ὡς προσφορὰ ἀγάπης καὶ βοηθείας πρὸς τοὺς ἄλλους. 
Ἡ ἐλεημοσύνη θεωρεῖται μιὰ ἀπὸ τὶς θεμελιώδεις ἀρετὲς ποὺ πρέπει ὁ ἄνθρω-
πος νὰ καλλιεργεῖ, γι᾿ αὐτὸ καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαιτέρως δὲ ὁ 
Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀφιέρωσαν σ᾿ αὐτὴν πολλὲς σελίδες τῶν ἔργων 
τους καὶ ἔπλεξαν μὲ θαυμάσιους λόγους τὸ ἐγκώμιό της. Ἐλεημοσύνη, βεβαί-
ως, δὲν εἶναι μόνο ἡ προσφορὰ ὑλικῆς βοηθείας πρὸς τοὺς πάσχοντες συναν-
θρώπους μας, ὅπως συνήθως τὴν κατανοοῦν οἱ περισσότεροι· «ποικίλος γὰρ ὁ 
τῆς ἐλεημοσύνης τρόπος, καὶ πλατεῖα αὕτη ἡ ἐντολή»5· διότι ὑπάρχουν πολλοὶ 
τρόποι ἄσκησης τῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἔχει εὑρεῖα ἐφαρμογὴ αὐτὴ ἡ ἐντολή. 

Ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης μας πρὸς τοὺς συνανθρώπους 
μας μὲ κάθε τρόπο, ἔστω κι ἂν δὲν ἔχουμε τίποτε ὑλικὸ νὰ τοὺς προσφέρουμε. 
Γιατὶ ἡ ἀξία τῆς ἐλεημοσύνης δὲν κρίνεται ἀπὸ τὸ ποσὸ τῶν χρημάτων, ποὺ 
δίνουμε σὲ κάποιον, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν προαίρεσή μας. «Ὁ γὰρ θελήσας τὸ ἀγαθὸν 
μόνον, κωλυθεὶς δὲ πρὸς τὸ καλόν, τῷ μὴ δύνασθαι, κατ᾿ οὐδὲν ἐλαττοῦται τῇ 
τῆς ψυχῆς διαθέσει, τοῦ διὰ τῶν ἔργων τὴν γνώμην δείξαντος»6. Ἐκεῖνος ποὺ 
θέλησε μόνο τὸ καλό, ἀλλὰ δὲν μπόρεσε νὰ τὸ κάμει ἀπὸ ἀδυναμία, δὲν ὑστε-
ρεῖ καθόλου ὡς πρὸς τὴ διάθεση τῆς ψυχῆς, ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ ἔδειξε ἔμπρακτα 
τὴ διάθεσή του. Ἐὰν ἡ ἀξία τῆς ἐλεημοσύνης κρινόταν μόνο ἀπὸ τὸ ποσὸ τῶν 
χρημάτων, ποὺ μποροῦμε νὰ διαθέσουμε γιὰ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, τότε θὰ 
ἦταν κατορθωτὴ μόνο σ᾿ ἐκείνους ποὺ ἔχουν χρήματα πολλὰ καὶ περιουσία 
μεγάλη. Ὅμως, ὁ Κύριος δὲν ἐπαίνεσε ἐκείνους ποὺ ἔριχναν πολλὰ χρήματα 
στὸ θησαυροφυλάκιο τοῦ Ναοῦ, ἀλλὰ ἐπαίνεσε τὴ φτωχὴ χήρα ποὺ ἔριξε μόνο 
δύο λεπτά, γιατὶ ἔριξε ἀπὸ τὸ ὑστέρημά της, ἐνῶ ὅλοι οἱ ἄλλοι ἔριχναν ἀπὸ τὸ 
περίσσευμά τους (Λουκ. κα΄ 1-4). 

Ὅταν κανεὶς κινεῖται ἀπὸ ἀγάπη καὶ ἀγαθὴ προαίρεση, τότε, ἔστω κι ἕνα 
κομμάτι ψωμὶ νὰ δώσει στὸν πεινασμένο ἢ ἕνα ποτήρι νερὸ στὸν διψασμένο, 
γιατὶ δὲν ἔχει τίποτε περισσότερο νὰ προσφέρει, γιὰ τὸν Θεὸ εἶναι μεγάλη ἡ 
προσφορά του. Ἀκόμη κι ἂν δὲν ἔχει νὰ προσφέρει οὔτε ἕνα κομμάτι ψωμὶ 

5 ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ὑπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον Ματθαῖον τὸν Εὐαγγελιστην, Ὁμιλία ΙΈ  4, 
ΕΠΕ 9,478.
6 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ,  Ἔνθ’ ἀνωτ., Λόγος Έ , ΕΠΕ 8,212.   

«ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΛΕΗΜΟΝΕΣ, ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΛΕΗΘΗΣΟΝΤΑΙ» 
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οὔτε ἕνα ποτήρι νερό, θὰ μετρήσει ὡς ἐλεημοσύνη ὁ ἀναστεναγμός του γιὰ 
τὸν πόνο τοῦ συνανθρώπου του, τὰ δάκρυα ἀγάπης γιὰ τὸν ἄλλο, τὰ παρηγο-
ρητικά του λόγια πρὸς τὸν πάσχοντα συνάνθρωπό του, ἡ σωστὴ πνευματική 
του συμβουλὴ πρὸς ὅποιον τὴ χρειάζεται. Πολὺ περισσότερο θὰ μετρήσει ὡς 
ἐλεημοσύνη ἡ θερμὴ προσευχή του γιὰ ὅποιον τὴν ἔχει ἀνάγκη7. Ἐπειδὴ ἀκρι-
βῶς ἡ ἐλεημοσύνη κρίνεται ἀπὸ τὴν προαίρεση, ἀπὸ τὴ διάθεση μὲ τὴν ὁποία 
τὴν ἐξασκεῖ κανείς, γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἔχει μεγαλύτερη ἀξία νὰ προσφέρει 
κανεὶς λίγα μὲ ἀγάπη καὶ πόνο καὶ ταπείνωση, παρὰ νὰ προσφέρει πολλὰ μὲ 
ἐγωϊσμὸ καὶ ματαιοδοξία πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις. Στὴ δεύτερη αὐτὴ 
περίπτωση εἶναι ὡς ἐὰν νὰ ναυαγεῖ κανεὶς εὑρισκόμενος μέσα στὸ λιμάνι8.

«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται». Μακάριοι εἶναι ὅσοι 
ἐλεοῦν, γιατὶ αὐτοὶ θὰ ἐλεηθοῦν ἀπὸ τὸν Θεό. Σὲ ὅλους τοὺς Μακαρισμοὺς ὁ 
Κύριος μακαρίζει τοὺς ἀνθρώπους ποὺ κατόρθωσαν στὴν ζωή τους νὰ ἀπο-
κτήσουν κάποιες θεμελιώδεις ἀρετὲς καὶ ὁρίζει τὴν ἀνταμοιβή τους γι᾿ αὐτὲς 
τὶς ἀρετές. Ἔτσι καὶ στὸν πέμπτο Μακαρισμό, ἀφοῦ μακαρίζει τοὺς ἐλεήμονες, 
ὁρίζει ὡς ἀμοιβή τους τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἀναφέραμε πιὸ πάνω, ὅτι ὁλόκλη-
ρός μας ὁ πνευματικὸς ἀγώνας ἀποσκοπεῖ στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γι᾿ αὐτὸ καὶ 
οἱ προσευχές μας ἐπικεντρώνονται στὴν ἐκζήτηση τοῦ θείου ἐλέους. Ἑπομέ-
νως, ἡ καύση τῆς καρδιᾶς μας ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους καὶ γιὰ 
ὁλόκληρη τὴ δημιουργία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης ὡς ἔμπρακτη 
ἔκφραση αὐτῆς τῆς ἀγάπης, μᾶς εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖα, γιατὶ ἀποτελοῦν 
προϋπόθεση γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄπειρο καὶ μᾶς 
καταδιώκει καθημερινά, κατὰ τὸν Ψαλμωδό, γιὰ νὰ μᾶς σώσει. Ὁ Θεὸς θέλει 
«πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. β’ 
4). Δὲν ἐλεεῖ, ὅμως, καὶ δὲν σώζει κανέναν διὰ τῆς βίας, γιατὶ σέβεται τὴν 
ἐλευθερία μας. Ἡ ἐλευθερία τῆς βουλήσεώς μας εἶναι ἀκριβῶς ἡ εἰδοποιὸς δι-
αφορά μας ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη ἄλογη δημιουργία, εἶναι ἡ ἰδιότητα ἐκείνη ποὺ 
μᾶς καθιστᾶ ἀνθρώπους κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ. Προϋπόθεση, ὡς ἐκ τούτου, γιὰ 
τὸ θεῖο ἔλεος καὶ γιὰ τὴ σωτηρία μας ἀποτελεῖ ἡ δική μας θέληση, ἡ δική μας 
προαίρεση, ἡ δική μας διάθεση. Γιὰ νὰ ἐλεήσει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο, πρέπει ὁ 

7 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ μαθητῆ ὁσίου Βασιλείου, Τὰ μετὰ τὸ θάνατο, Ἀπόδοση στὴ δημοτική: 
π. Μάρκος Ἁγιορείτης, Ἐκδόσεις «Αἰγαῖο», σ. 167
8 ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,  Ἔνθ’ ἀνωτ., Ὁμιλία ΙΈ  9, ΕΠΕ 9,506: «Ἀλλ’ ἔστιν ὅτε καὶ πένητας 
ἐλεεῖς. Οἶδα κἀγώ· ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ πολλὴ πάλιν ἡ λύμη. Ἢ γὰρ μετὰ τύφου, ἢ μετὰ κενοδοξίας 
τοῦτο ποιεῖς, ἵνα μηδὲ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς κερδάνῃς· οὗ τί γέντοιτ’ ἂν ἀθλιώτερον, ὅταν καὶ ἐν τῷ 
λιμένι ναυαγῇς;»
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ἄνθρωπος νὰ εἶναι ἐλεήμων, νὰ ἐλεεῖ τοὺς ἄλλους. «Ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄν-
θρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει· ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρ-
κὸς θερίσει φθοράν, ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει 
ζωὴν αἰώνιον» (Γαλ. στ΄ 7-8). Ὅ,τι σπέρνει ὁ ἄνθρωπος, αὐτὸ θὰ θερίσει. Γιατὶ 
ὅποιος σπέρνει στὸν ἀγρὸ τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπιθυμιῶν του θὰ θερίσει ὡς καρπὸ 
τὴν καταστροφή, ἐνῶ ὅποιος σπέρνει στὸν ἀγρὸ τοῦ Πνεύματος θὰ θερίσει ὡς 
καρπὸ τὴν αἰώνια ζωή.

Γιατί δὲν ἐλέησε, ἄραγε, ὁ Κύριος τὸν πλούσιο, μπροστὰ στὴν πόρτα τοῦ 
ὁποίου ἐταλαιπωρεῖτο γιὰ πολὺ καιρὸ ὁ φτωχὸς Λάζαρος; Μήπως θὰ ἦταν 
ἀπώλεια μιὰ σταγόνα ἐλέους ἀπὸ τὴν ἀνεξάντλητη πηγὴ τοῦ Παραδείσου; 
Ὄχι, βεβαίως9. Ὁ Κύριος δὲν ἐλέησε τὸν πλούσιο, γιατὶ ὁ πλούσιος δὲν ἐλέησε 
ποτὲ στὴν παροῦσα ζωὴ τὸν φτωχὸ Λάζαρο. Ὁ φτωχὸς Λάζαρος, εὑρισκόμενος 
μπροστὰ στὴν πόρτα τῆς πολυτελοῦς οἰκίας του, ἀποτελοῦσε γιὰ τὸν πλού-
σιο μιὰ συνεχὴ ὑπενθύμιση γιὰ τὴν ἀνάγκαιότητα τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐλέους. 
Ὁ πλούσιος, ὅμως, ἀγνόησε ἐπιδεικτικὰ αὐτὴ τὴν ὑπενθύμιση. Γι᾿ αὐτὸ θέρισε 
στὴν ἄλλη ζωὴ ὅ,τι ἔσπειρε σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωή. «Ὅτι ἡ τῆς ἐλεημοσύνης στα-
γὼν ἀμίκτως ἔχει πρὸς τὴν ἀπήνειαν»10· γιατὶ ἡ σταγόνα τῆς ἐλεημοσύνης δὲν 
ἀνακατεύεται μὲ τὴ σκληρότητα. 

Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὴ ἡ εἰκόνα τῆς τελικῆς κρίσεως, ὅπως μᾶς τὴν 
περιγράφει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος στὸ 25ο κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου του. 
Ὅταν ὁ Κύριος θὰ καθίσει «ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ», στὸ μεγαλόπρεπο θρόνο 
του, τότε θὰ μαζευτοῦν ἐνώπιόν Του ὅλα τὰ ἔθνη, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, καὶ θὰ 
τοὺς ξεχωρίσει σὲ δύο κατηγορίες, ὅπως ὁ βοσκὸς ξεχωρίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ 
τὰ ἐρίφια, ἀπὸ τὰ κατσίκια δηλαδή. Καὶ τὸ κριτήριο βάσει τοῦ ὁποίου θὰ τοὺς 
ξεχωρίσει, θὰ εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἔμπρακτη ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐλέους 
τους πρὸς τὸν συνάνθρωπο, ποὺ θὰ θεωρηθεῖ ὡς ἔμπρακτη ἐκδήλωση ἀγάπης 
πρὸς τὸν ἴδιο τὸν Κύριο, ἀφοῦ στὸ πρόσωπο κάθε συνανθρώπου μας εἶναι 
ὡς ἐὰν νὰ συναντοῦμε καὶ νὰ συναναστρεφόμαστε καθημερινὰ τὸν ἴδιο τὸν 
Κύριο. Αὐτὴ δὲ ἡ ἔμπρακτη ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐλέους τους πρὸς 
τὸν συνάνθρωπο δὲν σημαίνει κατ᾿ ἀνάγκην προσφορὰ μικρῶν ἢ μεγάλων 
χρηματικῶν ποσῶν, ἀλλὰ ἕνα πιάτο φαγητὸ στοὺς πεινασμένους, ἕνα ποτήρι 
νερὸ στοὺς διψασμένους, λίγα ροῦχα στοὺς γυμνούς, φιλοξενία στοὺς ξένους, 
μιὰ ἐπίσκεψη ἀγάπης στοὺς ἀρρώστους καὶ στοὺς φυλακισμένους. 

9 «...οὐχ ὅτι ζημίαν ἔφερε μία ῥανὶς εἰς τὴν μεγάλην τοῦ παραδείσου πηγὴν» (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΝΥΣΣΗΣ,  Ἔνθ’ ἀνωτ., Λόγος Έ , ΕΠΕ 8,218). 
10 Αὐτόθι.

«ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΛΕΗΜΟΝΕΣ, ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΛΕΗΘΗΣΟΝΤΑΙ» 
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Ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν περικοπὴ τῆς τελικῆς κρίσεως φανερώνεται καὶ τὸ μέ-
γεθος τῆς ἀμοιβῆς τῶν ἐλεούντων. Γιατὶ ὄχι μόνο θὰ ἐλεηθοῦν ἀπὸ τὸν Κύριο 
καὶ θὰ κληρονομήσουν τὴν αἰώνια Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἀλλὰ θὰ ἀναγνω-
ρισθοῦν τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης τους ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ὁποίους εὐεργέτησαν 
σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωή. Ποιός ἄλλος μακαρισμὸς χρειάζεται γιὰ τὸν ἐλεήμονα, ἐρω-
τᾶ ὁ Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης11, ἀπὸ τοὺς μακαρισμοὺς ποὺ θ᾿ ἀκούσει ἀπὸ τὰ 
χείλη ὅσων εὐεργέτησε καὶ μάλιστα ἐνώπιον τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ, ἐνώπιον 
τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον ὅλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ θὰ εἶναι συγκε-
ντρωμένοι μπροστὰ στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ; Ὅταν ὁ Κύριος θὰ λέει στοὺς δι-
καίους «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων», 
ἐφ’ ὅσον εὐεργετήσατε ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἐλάχιστους ἀδελφούς Μου, θὰ 
δείχνει τρόπον τινὰ τοὺς εὐεργετηθέντες ποὺ θὰ εἶναι παρόντες, καὶ οἱ ὁποῖοι 
θὰ ἐκφράζουν τὴν εὐγνωμοσύνη τους γιὰ κάθε εὐεργεσία ποὺ δέχθηκαν πρὸς 
ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τοὺς εὐεργέτησαν.  Ὅποιος ἐλέησε σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωή, θὰ 
ἐλεηθεῖ καὶ σ᾿ αὐτήν, κυρίως, ὅμως, στὴν ἄλλη ζωή· ὅποιος, ἀντιθέτως, ἀπέφυ-
γε τὸ ἔλεος, θὰ τὸν ἀποφύγει τὸ ἔλεος. «Ἔφυγες τὸν ἔλεον, φεύξεταί σε ὁ ἔλε-
ος· ἐβδελύξω τὸν πτωχόν, βδελύξεταί σε ὁ διὰ σὲ πτωχεύσας»12. Ἀποστράφη-
κες, δηλαδή, τὸν πτωχό, θὰ σὲ ἀποστραφεῖ  Ἐκεῖνος, ποὺ ἐπτώχευσε γιὰ σένα.

11 Ἔνθ’ ἀνωτ., Λόγος Έ , ΕΠΕ 8,224: «Ἄρά τινος ἄλλου μακαρισμοῦ προσδεηθήσεται ὁ ἐν 
τοσούτῳ θεάτρῳ ἐπὶ τοῖς ἀρίστοις ἀνακηρυττόμενος;»  
12  Ἔνθ’ ἀνωτ., Λόγος Έ , ΕΠΕ 8,226.
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OΜΟΤ. ΚΑΘΗΓΗΤH ΒΥΖΑΝΤΙΝHΣ ΚΑI ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝHΣ
AΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑI ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Τρεῖς ἀκριβῶς μῆνες μετὰ τὸν μαρτυρικὸ ἀπαγχονισμὸ καὶ τὴ σκύλευση 
τοῦ σκηνώματος τοῦ ἱερομάρτυρος Γρηγορίου Ε´, Πατριάρχου Κωνστα-

ντινουπόλεως (Πάσχα, Κυριακὴ 10 Ἀπριλίου 1821), θὰ τραβήξει τὸν ἴδιο μαρ-
τυρικὸ δρόμο στὰ ἑξήντα πέντε του χρόνια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυ-
πριανός (9 Ἰουλίου 1821) μαζὶ μὲ τοὺς ὑπόλοιπους τρεῖς Μητροπολίτες τοῦ 
νησιοῦ καὶ πλῆθος προκρίτων – μιὰ ἑκατόμβη ἀπὸ τὶς πολυπληθέστερες καὶ 
φρικωδέστερες στὸν τουρκοκρατούμενο Ἑλληνισμό. 

Ἂν ὁ Σολωμὸς ἀναγνωρίστηκε ὡς ὁ ἐθνικὸς ποιητὴς τῆς Ἑλλάδας ἤδη μὲ 
τὸν Ὕμνο στὴν Ἐλευθερία (1823), ἡ 9η Ἰουλίου θὰ ἀναδείξει τὸν δικό της ἐθνικὸ 
ποιητὴ, τὸν Βασίλη Μιχαηλίδη, μὲ τὸ ὁμώνυμο ἔπος του τυπωμένο 90 χρόνια 
μετὰ τὰ γεγονότα, ἐπὶ Ἀγγλοκρατίας!

Δὲν σταματάει ἐδῶ ὁ παραλληλισμὸς Ἀρχιεπισκόπου καὶ Πατριάρχου· ξέ-
ρουμε πώς προτάθηκε στὸν Ἀρχιεπίσκοπο εἴτε νὰ ἐξομώσει εἴτε νὰ φυγαδευτεῖ 
ἀπὸ τὰ ξένα προξενεῖα γιὰ νὰ γλιτώσει τὸ βέβαιο μαρτύριο – κι᾽ ἐκεῖνος ἀρνή-
θηκε νὰ ἐγκαταλείψει τὸ ποίμνιό του, ἀκριβῶς ὅπως ρητὰ μαρτυρεῖται καὶ γιὰ 
τὸν Γρηγόριο Ε´ ἡ ἀπόρριψη τῆς ἰδέας τῆς φυγῆς ἀπὸ τὸν δεκαοκτώ αἰώνων 
θρόνο του στὴ Νέα Ρώμη!

Σκοπός μου δὲν εἶναι, βέβαια, νὰ ἐπιδοθῶ σὲ πλουτάρχειο Βίον Παράλλη
λον τῶν δύο ἐπιφανῶν ἱερομαρτύρων τοῦ Γένους μας, ἀλλὰ νὰ σᾶς εἰσαγάγω 
πολὺ συνοπτικὰ στὸ στιβαρὸ τρίτομο ἔργο, ποὺ μόλις τυπώθηκε δαπάναις τοῦ 
Ἱδρύματος «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΤΩΡΙΔΗΣ», τὸν ὁποῖον συγχαίρομεν καὶ ἐπαι-
νοῦμεν, καὶ κόποις πολλοῖς τῶν πατέρων τῆς περιπύστου Μονῆς τῆς Ὑπερα-
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γίας Θεοτόκου τοῦ Μαχαιρᾶ. Αὐτὴν ἐκόσμησε ὡς μοναχός της ὁ Κυπριανός, 
ἐκείνη δὲ δὲν λησμονεῖ τὸ χρέος της ἀπέναντί του, χαρίζοντάς μας κατὰ τακτὰ 
διαστήματα ἔργα ποὺ περιστρέφονται γύρω ἀπὸ τὸν μαρτυρικὸ τρόφιμό της.

Στὰ ἐν πολλοῖς γνωστὰ γεγονότα τοῦ 1821 ἐν Κύπρῳ, ἡ ἔρευνα μὲ τὴ σκα-
πάνη της προσθέτει συνεχῶς ἄγνωστα στοιχεῖα, καὶ ἡ πρώτη γνώση δύνα-
ται νὰ ἐμπλουτισθεῖ ἢ καὶ νὰ διαφοροποιηθεῖ ἀναλόγως, ὁδηγώντας μας σὲ 
νέα, ἀναθεωρημένα συμπεράσματα. Ὡς ἐκ τούτου, ἐπάναγκες εἶναι ἡ βιβλι-
ογραφικὴ ἐνημέρωσή μας νὰ φθάνει μέχρι τὸ σήμερα. Αὐτὴ τὴν προσπάθεια 
ἐπιδιώκει καὶ τὸ παρὸν τρίτομο ἔργο, τὸ ὁποῖο καταθέτει δαψιλῆ, σημαντικὴ 
βιβλιογραφία, παλαιὰ καὶ πρόσφατη, πρωτογενῶν καὶ δευτερογενῶν πηγῶν, ἡ 
ὁποία ἄρχεται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν γεγονότων καὶ φθάνει μέχρι σήμερα. Τοῦτο 
τὸ γεγονὸς μᾶς δίνει τὴν δυνατότητα νὰ εἴμαστε, κατὰ τὸ ἀνθρώπινο δυνατόν, 
πιὸ ὀρθοὶ καὶ πιὸ ἀκριβεῖς στὶς ἀντιλήψεις, στὶς ἐκτιμήσεις καὶ στὰ συμπερά-
σματά μας.

Τὸ ἄρτι τυπωθὲν ἀπὸ τὸ φιλόκαλο τυπογραφεῖο Ἀρβανιτίδης Γραφικὲς 
Τέχνες - Ἐκτυπώσεις στὴν Ἀθήνα τρίτομο πόνημα, μὲ 1560 συνολικὰ σελίδες, 
θὰ εἶναι, πιστεύω, τριπλὰ χρήσιμο: πρῶτον, διότι θὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς στα-
θερὴ κρηπίδα γιὰ κάθε μελλοντικὴ συναφῆ ἔρευνα, δεύτερον, θὰ ἀναδειχθεῖ 
εὔκαιρη κλεῖδα πρὸς καταρτισμὸ ὁποιασδήποτε μελέτης περὶ τῶν ἀνθρώπων 
ποὺ σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὸ 1821 καὶ τῶν γεγονότων ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν 
Τουρκοκρατία ἐν Κύπρῳ, καὶ τρίτον, ἐπειδὴ συγκροτεῖ μία ἑνιαία ἑνότητα, θὰ 
ἀποτελέσει τὴν ἑδραία βάση γιὰ τὴν ἐπίσημη ἔνταξη στὸ Ἁγιολόγιο τῆς κατὰ 
Κύπρον Ἐκκλησίας τοῦ ἐν τῇ πράξει ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ καὶ τῶν σὺν 
αὐτῷ μαρτυρησάντων.

Τὸ ὅλο ὀγκῶδες ἔργο δομεῖται σὲ τρία μέρη/τόμους:

1. Στὸν πρῶτο κατὰ σειρὰ τόμο μὲ τίτλο «1821 ΕΝ ΚΥΠΡΩι», καταχωρίζο-
νται ἀναλυτικοὶ κατάλογοι ὀνομάτων ὅσων μπορέσαμε νὰ ἐντοπίσουμε, τῶν 
μαρτυρικῶς θυσιασθέντων καὶ καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο παθόντων, 140 τὸν 
ἀριθμὸ ἀπὸ 250 περίπου ποὺ οἱ ἱστορικὲς ἀναφορὲς καταθέτουν· τῶν ὁμο-
λογητῶν ποὺ ἀριθμοῦνται στοὺς πέντε καὶ οἱ ὁποῖοι δὲν ὑπέκυψαν στὶς ἐφή-
μερες προκλήσεις ἢ στὶς ἀπειλητικὲς τιμωρίες, πλὴν ὅμως δὲν θανατώθηκαν· 
ὅσων ἦταν προγεγραμμένοι καὶ διέφυγαν τὴ σφαγή, 130 τὸν ἀριθμό· ἀκόμη 
ὀνομαστικὸ κατάλογο τῶν ὑποκυψάντων σὲ ἰσλαμοποίηση στὴν Κύπρο κατὰ 
τὴν περίοδο μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, τὸν ἀριθμὸ 22 ἀπὸ  
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40 περίπου ποὺ οἱ ἱστορικὲς πηγὲς ἀναφέρουν, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 9 ἀπέθαναν 
μουσουλμάνοι, ἐνῶ οἱ ἄλλοι 13 ἐπανεντάχθηκαν στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησί-
ας ἐν καιρῷ τῷ δέοντι. Ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἀπαρτίζουν ὑλικὸ μέγα καὶ πλούσιο, 
ἀφοῦ παρακολουθεῖ καὶ τοὺς κατιόντας ὅλων αὐτῶν τῶν ἡρώων μὲ γενεαλο-
γικοὺς καταλόγους καὶ σημειώσεις ποὺ εἴτε ἀποκαθιστοῦν τὴν ἱστορικὴ ἀλή-
θεια εἴτε διασαφηνίζουν ἀπορίες καὶ ἐρωτηματικά.

Τὸ ἔργο ὁλοκληρώνεται μὲ κατάλογο Κυπρίων ἀγωνιστῶν ποὺ ἔλαβαν 
μέρος σὲ πολλὲς μάχες, στὸ πλευρὸ σπουδαίων ὁπλαρχηγῶν τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπανάστασης, μέχρι καὶ τὴν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους. Κάποιοι ἄφησαν 
τὴν τελευταία τους πνοὴ στὸ πεδίο τῆς μάχης, ἄλλοι ἐγκαταστάθηκαν προ-
σωρινὰ στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπαναπατρίστηκαν στὴν Κύπρο ἐν καιρῷ τῷ δέοντι, 
ἕτεροι καὶ ἐτελεύτησαν ἐκεῖ.

 Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ὀνομαστικοὶ κατάλογοι ὑποστηρίζονται ἀπὸ πλούσια βι-
βλιογραφία. Μὲ ἄλλα λόγια, μία πλούσια καταγραφὴ Ἑλληνοκυπρίων καὶ 
Ἑλλαδιτῶν κατὰ τὸν 19ο καὶ 20ὸ αἰώνα, ὅπου εἶμαι βέβαιος ὅτι πολλοὶ θὰ 
ἀνακαλύψετε, χάρις καί στὰ ἀναλυτικὰ εὑρετήρια, ἀπώτερους προγόνους σας! 
Φυσικά, προσωπογραφικὸ τόλμημα τέτοιου εὔρους καὶ δεδομένων τῶν δυ-
σμενῶν συνθηκῶν (πανδημία), εἶναι μὲν ἀνοιχτὸ σὲ συμπληρώσεις, διορθώ-
σεις ἢ διασαφήσεις, ἀλλὰ δὲν παύει νὰ συνιστᾶ ἔργο ἐθνικῆς πνοῆς.
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2. Ὁ δεύτερος τόμος, μὲ τίτλο «ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩι», μπορεῖ νὰ 
ἀναγνωσθεῖ αὐτοτελῶς καὶ δίνει τὴ δυνατότητα τῆς ὑλοποίησης ἑνὸς παλαι-
οῦ ὀνείρου ὅλων τῶν Κυπρολόγων: νὰ γραφεῖ ἐπιτέλους μία Ἱστορία τῆς ἐν 
Κύπρῳ Τουρκοκρατίας – συγχωρῆστε με ποὺ προτιμῶ τὸν παλαιότερο καὶ 
δοκιμότερο ὅρο ἀντὶ τῆς Ὀθωμανοκρατίας!– τῶν 300 χρόνων ἀπὸ ἑλληνικὴ 
σκοπιά, ὄχι ἀπὸ τουρκική, ἀγγλοσαξωνικὴ ἢ ἄλλη, δῆθεν «ἀντικειμενική», 
σὰν τοῦ περιβόητου Hill, ποὺ ἐξακολουθοῦν ἐν Κύπρῳ νὰ θύουν ἐν ὀνόμα-
τί του! Εὐτυχῶς πρόλαβε καὶ τὸ ἔκανε πρὸ δέκα ἀκριβῶς ἐτῶν ὁ ἀείμνηστος 
πρύτανης τῶν Κυπρίων ἱστορικῶν Θεόδωρος Παπαδόπουλλος (δυστυχῶς, 
ἐλλείψει χρόνου, παρελείφθη τὸ πεδίο τῆς τέχνης). Ὅμως, τὰ κρατικά μας 
πανεπιστήμια κωφεύουν προκλητικὰ γιὰ ἀντίστοιχη θέση καθηγητοῦ στὶς 
ἁρμόδιες Σχολές, ἀφήνοντας νὰ μάθουμε τὴ δική μας ἱστορία χάρις στὴ 
…«φιλοπατρία» ξένων, Τουρκοκυπρίων ἢ Νεοκυπρίων στὸ ὁμιχλῶδες Τμῆμα 
Τουρκικῶν (καὶ πιὸ πρόσφατα καὶ Μεσανατολικῶν) Σπουδῶν τοῦ πρώτου 
κρατικοῦ μας πανεπιστημίου! Σχόλιο οὐδὲν γιὰ ὅσους ἀκόμη πονοῦν γιὰ τὸ 
μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου… Μέσα ἀπ᾽ αὐτὸν τὸν τόμο, ὁ ἀκαδημαϊκὸς καὶ ὄχι 
μόνο, ἔχει στὰ χέρια του ἕνα ἰσχυρὸ ἐργαλεῖο, μία «κλεῖδα», ὅπου τοῦ πα-
ρέχει τὶς βιβλιογραφικὲς ἀναφορὲς μέχρι σήμερα στὰ διάφορα κομβικὰ ση-
μεῖα, νὰ ἀποκτήσει καθαρὴ εἰκόνα, ὅσο εἶναι δυνατόν, τῶν γεγονότων, καὶ 
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ἀπὸ πρωτογενεῖς πηγές, νὰ κτίσει τὴν ἱστορία τῆς Κύπρου ἐπὶ Τουρκοκρατί-
ας ἀκριβέστερα. Εὐελπιστῶ λοιπὸν νὰ ἀκολουθήσει ἡ συγγραφὴ τῆς ἱστορίας 
τῆς ἐν Κύπρῳ Τουρκοκρατίας στὸ πνεῦμα τοῦ Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, 
μακριὰ ἀπὸ «μοντερνιστικές», δῆθεν προσεγγιστικὲς ματιές! Ἄλλωστε, ἡ πα-
ρουσία καὶ ἡ συνδρομὴ στὸ ὅλο ἔργο τοῦ φιλτάτου συναδέλφου, Καθηγητῆ 
τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Πέτρου Παπαπολυβίου, ὡς ἐπίσης καὶ τοῦ 
ἔγκριτου, φίλου ἐρευνητῆ Κωστῆ Κοκκινόφτα, εἶναι ἀπαράγραπτη ἐγγύηση! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

3. Ἀλλά, ἐπιτέλους, ποιὸς ἦταν αὐτὸς ὁ πολὺς Κυπριανός, ποὺ ὅλο τὸ κυπρι-
ακὸ ποίμνιο ζητεῖ ἐπίμονα ἐπὶ διακόσια χρόνια τὴν ἁγιοκατάταξή του καὶ δὲν 
τὴν ἀξιώνεται; Τὴν ὁλοκληρωμένη ἀπάντηση θὰ τὴ βρεῖτε στὸν τρίτο τόμο μὲ 
τίτλο «ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ - Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ», ἀφιερωμένον 
στὴν προσωπικότητά του καὶ στὸ πολυσχιδὲς ἔργο του. Μία ἀνθολόγηση ἀπὸ 
ἐμπνευσμένες ἐργασίες ποὺ κατὰ καιροὺς ἐκφωνήθηκαν σὲ συνέδρια ἢ γρά-
φηκαν εὐκαιριακά, διερευνᾶ ἐξονυχιστικὰ κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς του, δίνει ἀπα-
ντήσεις σὲ ὑποβολιμαῖα ἢ πραγματικὰ ἐρωτήματα, ἀποκαθιστᾶ τὴν εἰκόνα του 
ὡς ἑνὸς ἀκέραιου Ποιμενάρχη, φωτισμένου καθοδηγητῆ στὴν κατὰ Χριστὸν 
βιοτὴ ἀλλὰ καὶ στὴν ἀμφιλαφῆ ἑλληνικὴ παιδεία. Τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, 
ἕνας Κύπριος πατρο-Κοσμᾶς καὶ συνάμα ἄξιος συνεχιστὴς τοῦ ἐθνικοῦ ἱστο-
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ρικοῦ τῆς Κύπρου, τοῦ συγχρόνου του Ἀρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ τῆς περιώ-
νυμης Ἱστορίας χρονολογικῆς τῆς νήσου Κύπρου (Βενετία 1788). Ἦταν μιὰ ἡγε-
τικὴ φυσιογνωμία, ποὺ γνωρίζοντας τὴν ὑψηλὴ νοημοσύνη τοῦ ποιμνίου του, 
δὲν διστάζει νὰ τοῦ μιλᾶ μὲ συμβολικὸ τρόπο γιὰ τὰ βάσανα τοῦ Γένους, τὸν 
βάρβαρο τύραννο, νὰ τὸ εμψυχώνει μὲ ἀπελευθερωτικά, θρησκευτικο-ἐθνικὰ 
ὁράματα. Τὸ ἤξερε πώς ἀναπόφευκτα θὰ τὸν ἄλεθαν τὰ σαγόνια τοῦ θηρίου, 
ἀλλὰ δὲν δείλιασε μπροστὰ στὸ Χρέος ἀπέναντι στὴν  Πίστη του καὶ τὴν Πα-
τρίδα του! Ἡ πλούσια βιβλιογραφία ποὺ κατακλείει τὸν τόμο καὶ τὰ εὑρετήρια 
συγκροτοῦν μία ἐπιβλητικὴ συμβολὴ γιὰ τὴν κυπριακὴ Ἱστορία, τὸν κυπριακὸ 
Διαφωτισμὸ ἀλλὰ καὶ τὴν Κυπριακὴ Ἐκκλησία σὲ ἐποχὴ δεινῆς δοκιμασίας.

 Αὐτὰ τὰ λίγα καί, φοβᾶμαι, ἀνεπαρκῆ, εἶχα νὰ πῶ στὴν ἀγάπη σας, σὲ 
ὅσους συγκεντρωθήκαμε νὰ τιμήσουμε τὴ μνήμη ἑνὸς ἱερομάρτυρα, ποὺ ἡ 
πατρίδα του ἔχει ἀργήσει ὑπερβολικά, ἐπιτρέψατέ μου, νὰ τὸν κατατάξει με-
ταξὺ τῶν μαρτύρων τοῦ ὀρθοδόξου ἑορτολογίου! Τὴν ἴδια ἡμέρα ποὺ ἡ Ἑλλα-
δικὴ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ Ἀθηναίου νεαροῦ κηπουροῦ νεομάρτυρος 
Μιχαὴλ Πακνανᾶ, ἀποκεφαλισθέντος στοὺς στύλλους τοῦ Ὀλυμπίου Διός 
(1771), καὶ ποὺ προσφάτως ἁγιοκατάταξε τὸν ἐπίσης Κύπριο τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου Μητροπολίτη Νικομηδείας Ἀθανάσιο Καρύδη, εἶναι πράγ-
ματι ἀπορίας ἄξιο, διατὶ ἡ Κυπριακὴ Ἐκκλησία ἀγνοεῖ ἐπισήμως τὸν μαρτυ-
ρικότερο Ἀρχιποιμένα της κατὰ τὸν φρικώδη, τριακοσιάχρονο ζυγό της ὑπὸ 
τὸν ἄπιστο τύραννό της! Καὶ θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργο, στιβαρὰ κείμενα ἀπὸ τὴν 
ἀνθολόγηση τοῦ Γ´ τόμου νὰ εἰσήγοντο στὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια Δημοτικῆς 
καὶ Μέσης Ἐκαιδεύσεως γιὰ φρονηματισμὸ στὶς κρίσιμες ὧρες τοῦ Γένους τῶν 
Ἑλλήνων, πού φέτος τιμᾶμε τὴν ἔνδοξη Ἐπανάστασή του καὶ τὴν ἀπελευθέ-
ρωσή μας ἀπὸ τὸν ζυγὸ τῆς ἐπαχθοῦς δουλείας τετρακοσίων χρόνων! Ἐὰν ἡ 
Ἐκκλησία δὲν πράξει τὸ χρέος της ἀπέναντι τοῦ ἱερομάρτυρα Κυπριανοῦ φέ-
τος, τουλάχιστον ἂς τὸ πράξει τοῦ χρόνου, καθὼς ἀκολούθησε τὰ βήματά του, 
ἑκατὸ χρόνια ἀργότερα (1922) ὁ ἐπίσης κεκηρυγμένος ἱερομάρτυρας, Μητρο-
πολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος!

Εὐχαριστῶ θερμὰ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Λήδρας καὶ Καθηγούμενο 
τῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ κ.κ. Ἐπιφάνιο, γιὰ τὴν ἀγάπη του 
καὶ τὴν τιμὴ νὰ μοῦ ἀναθέσει ἕνα ἔργο πέρα ἀπὸ τὴ στενὴ ἐπαγγελματική μου 
ἐνασχόληση.

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ 
καὶ πάντων τῶν σὺν αὐτῷ θυσιασθέντων! 



Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

a  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ,

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΣ

Το 1896 ο Άγιος Νεκτάριος συνέγραψε μία τεκμηριωμένη και συγκινητική 
μελέτη με τίτλο: 

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ». 

Ο Άγιος είχε γενικότερα ενδιαφερθεί για τον πολιτιστικό ρόλο του Ελλη-
νισμού και για την συμβολή του Ελληνικού Έθνους στην Παγκόσμια Ιστορία. 
Ο Άγιος Νεκτάριος, του οποίου τιμούμε τα 100 χρόνια από την κοίμησή του, 
αποδεικνύει αυτό που βλέπουμε και στα έργα των Πατέρων της Εκκλησίας. 
Ότι, δηλαδή, μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση, η Οικουμενικότητα και ο πα-
τριωτισμός συνυπάρχουν. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι όντως Οικουμενικός, διότι 
τιμάται και αναγνωρίζεται από όλους τους Ορθοδόξους λαούς της Οικουμέ-
νης, αλλά είναι και πατριώτης. Μελέτησε και ανέδειξε την πολιτιστική κληρο-
νομιά των Ελλήνων, Αρχαίων και Βυζαντινών, και ενδιαφέρθηκε για το μέλλον 
και την πορεία του Ελληνικού Έθνους.

Από το κείμενο του 1896 παραθέτω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα:

«...Ἡ φιλοσοφία εἶναι ἀληθῶς ἀναφαίρετον κτῆμα τοῦ Ἕλληνος· διαδιδο
μένη ἀνὰ τὰ ἔθνη προσηλυτίζει αὐτὰ καὶ καθιστᾷ αὐτὰ ἑλληνικά, οὐδέποτε δὲ 
παύεται οὖσα Ἑλληνική· οἱ ὁπαδοὶ αὐτῆς, οἱ ὁμιληταὶ αὐτῆς ἀποβάλλοντες τὸ 
ξένον καὶ βάρβαρον περιβάλλονται τὸ ἑλληνικὸν καὶ τὴν εὐγένειαν· ἡ Ἑλληνικὴ 
φιλοσοφία προώρισται, ἵνα καταστήσῃ τοὺς πάντας Ἕλληνας· ἐγεννήθη ὑπὲρ 
τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ συνεταυτίσθη μετ᾿ αὐτοῦ, ὅπως ἐργασθῆ πρὸς σωτηρίαν 
τῆς ἀνθρωπότητος. Ἕλλην καὶ φιλοσοφία εἰσὶ δύο τινὰ ἀναπόσπαστα· μαρτυ
ρεῖ δὲ καὶ ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος λέγων: Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν. 
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Ὁ Ἕλλην ἀληθῶς ἐγεννήθη, ἵνα φιλοσοφῇ· διότι ἐγεννήθη διδάσκαλος τῆς ἀν
θρωπότητος. Ἀλλ᾿ ἐὰν ἡ φιλοσοφία ἐγένετο παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν, ἕπεται ὅτι 
ὁ Ἕλλην πλασθεὶς φιλόσοφος ἐπλάσθη χριστιανός, ἐπλάσθη, ἵνα γνωρίσῃ τὴν 
ἀλήθειαν καὶ διαδῷ αὐτὴν τοῖς ἔθνεσιν.

Ναὶ ὁ Ἕλλην ἐγεννήθη κατὰ θείαν πρόνοιαν διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότη
τος· τοῦτο τὸ ἔργον ἐκληρώθη αὐτῷ· αὕτη ἦν ἡ ἀποστολὴ αὐτοῦ· αὕτη ἡ κλῆσις 
αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσιν· μαρτύριον ἡ ἐθνικὴ αὐτοῦ ἱστορία· μαρτύριον ἡ φιλοσο
φία αὐτοῦ· μαρτύριον ἡ κλίσις αὐτοῦ· μαρτύριον αἱ εὐγενεῖς αὐτοῦ διαθέσεις· 
μαρτύριον ἡ παγκόσμιος ἱστορία· μαρτύριον ἡ μακροβιότης αὐτοῦ, ἐξ ἧς δυνά
μεθα ἀδιστάκτως νὰ συμπεράνωμεν καὶ τὴν αἰωνιότητα αὐτοῦ, διὰ τὸ αἰώνιον 
ἔργον τοῦ Χριστιανισμοῦ μεθ᾿ οὗ συνεδέθη ὁ Ἑλληνισμός· διότι ἐνῷ ὅλα τὰ ἔθνη 
τὰ ἐμφανισθέντα ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς ἦλθον καὶ παρῆλθον, μόνον τὸ 
Ἑλληνικὸν ἔμεινε ὡς πρόσωπον δρῶν ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς καθ᾿ ὅλους 
τοὺς αἰῶνας· καὶ τοῦτο, διότι ἡ ἀνθρωπότης δεῖται αἰωνίων διδασκάλων· μαρ
τύριον τέλος ἡ ἐκλογὴ αὐτοῦ μεταξὺ τῶν ἐθνῶν ὑπὸ τῆς θείας Προνοίας, ὅπως 
ἐμπιστευθῇ αὐτῷ, τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην τὴν ἁγίαν πίστιν, τὴν θρησκείαν 
τῆς ἀποκαλύψεως καὶ τὸ θεῖον ἔργον τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς, τὸ αἰώνιον ἔργον 
τῆς σωτηρίας διὰ τῆς διαπλάσεως ἁπάσης της ἀνθρωπότητος κατὰ τὰς ἀρχὰς 
τῆς ἀποκαλυφθείσης θρησκείας. Τὸ ἔργον τοῦτο ἀληθῶς ἀνετέθη τῇ Ἑλληνι
κῇ φυλῇ· τοῦτο μαρτυρεῖται ὑπὸ τῆς ἱστορίας· ἓν μόνον βλέμμα ῥιπτόμενον εἰς 
τὴν ἱστορίαν τοῦ χριστιανισμοῦ ἐπαρκεῖ, ὅπως πιστώσῃ τὴν ἀλήθειαν ταύτην. 
Ἐν τῇ ἱστορίᾳ τοῦ χριστιανισμοῦ ἀπὸ τῆς πρώτης σελίδος αὐτῆς ἀναφαίνεται ἡ 
τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἐν τῷ χριστιανισμῷ δρᾶσις, καὶ ἡ κλῆσις αὐτῆς, ἵνα ἀνα
λάβῃ τὸ μέγα της ἀποστολῆς τοῦ χριστιανισμοῦ ἔργον. Οἱ θεῖοι τοῦ Σωτῆρος 
λόγοι «νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου», ὅτε ἀνηγγέλθη αὐτῷ, ὅτι Ἕλληνες 
ἤθελον ἰδεῖν αὐτόν, ἐνεῖχον βαθεῖαν ἔννοιαν· ἡ ῥῆσις ἦν προφητεία, πρόῤῥησις 
τῶν μελλόντων· οἱ ἐκεῖ ἐμφανισθέντες Ἕλληνες ἦσαν οἱ ἀντιπρόσωποι ὅλου τοῦ 
Ἑλληνικοῦ ἔθνους· ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτῶν διεῖδεν ὁ θεάνθρωπος Ἰησοῦς τὸ ἔθνος 
ἐκεῖνο, εἰς ὃ ἔμελλε νὰ παραδώσῃ τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην, ἵνα διαφυλαχθῇ τῇ 
ἀνθρωπότητι. Ἐν τῇ ἐπιζητήσει αὐτῶν διέγνω τὴν προθυμίαν τῆς ἀποδοχῆς τῆς 
ἑαυτοῦ διδασκαλίας, διεῖδε τὴν ἑαυτοῦ δόξαν, τὴν ἐκ τῆς πίστεως τῶν ἐθνῶν, 
καὶ ἀνεγνώρισε τὸ ἔθνος, ὅπερ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον προώριστο ἀπὸ κατα
βολῆς κόσμου».

Η Ελληνική Φιλοσοφία γεννήθηκε χάριν του Χριστιανισμού και ταυτίσθηκε  
μ’ αυτόν για να εργασθεί για τη σωτηρία της Ανθρωότητος. Αυτό πρεσβεύει ο 
Άγιος και συνεχίζει: Έλληνες και Φιλοσοφία είναι έννοιες αξεχώριστες. Διότι 
ο Έλληνας είναι πραγαματικά γεννημένος για να φιλοσοφεί, επειδή είναι γεν-



721Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

νημένος για να διδάσκει την Ανθρωπότητα.

Οι λόγοι αυτοί του θαυματουργού και σοφού Επισκόπου Πενταπόλε-
ως δεν γράφονται για να μεταδώσουν καύχηση και έπαρση στους Έλληνες, 
αλλά για να υποδείξουν τη διακονία και την υπηρεσία που έχει να προσφέρει 
ο Ελληνισμός. Η Ελληνική Παιδεία, αρχαία, βυζαντινή και νεώτερη, αποτελεί 
ασφαλή οδηγό για να να μην χάσει ο άνθρωπος τον προσανατολισμό του στον 
Θεό, στον συνάνθρωπο, στο καθήκον. Η αποστολή του Ελληνισμού κατά τον 
Άγιο Νεκτάριο είναι μία συνεχής μαρτυρία χριστιανικής πίστεως. Και ως 
Χριστιανοί οφείλουμε οι Έλληνες να είμαστε ταπεινοί, μετριόφρονες και να 
μεταδίδουμε σε όλον τον κόσμο τα οικουμενικά μηνύματα της Αρχαίας Φιλο-
σοφίας και τα πανανθρώπινα διδάγματα του Χριστιανισμού.

Ως προς τη αξία των αρχαίων ελληνικών κειμένων ο Άγιος συμφωνεί, όπως 
είναι αναμενόμενο, με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος στον Επιτά-
φιο προς τον Μέγα Βασίλειο δηλώνει: «Οὔκουν ἀτιμαστέον τὴν παίδευσιν, 
(εννοεί την ελληνική) ὅτι τοῦτο δοκεῖ τισίν» δηλαδή δεν πρέπει να καταδι-
κάσουμε τα αρχαία ελληνικά κείμενα, απλώς και μόνον επειδή κάποιοι φανα-
τικοί Χριστιανοί ήσαν τότε απορριπτικοί. Παρομοίως, και ο Μέγας Βασίλειος 
επαινεί την αξία της κλασσικής παιδείας, αρκεί να έχουμε σωστό κριτήριο και 
να αποφεύγουμε τις δοξασίες περί των δώδεκα Θεών και άλλα παρόμοια. Στο 
περίφημο κείμενό του «Πρὸς τοὺς νέους ὅπως ἄν ἐξ Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο 
λόγων» ο Επίσκοπος Καισαρείας δίνει συμβουλές στους Χριστιανούς νέους 
πώς να μελετούν τα κείμενα των αρχαίων: Επιλεκτικά και αποφεύγοντας τα 
«αγκάθια». 

Για την αποστολή διακονίας και μαρτυρίας του Ελληνικού Έθνους παρό-
μοιες απόψεις με τον Άγιο Νεκτάριο έχει εκφράσει και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιο-
ρείτης: «Τέτοια κληρονομιά που μας έχει αφήσει ο Χριστός δεν έχουμε δικαίωμα 
να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Θα δώσουμε λόγο στον Θεό. Εμείς, το μι
κρό αυτό έθνος, πιστέψαμε στον Μεσσία, μας δόθηκε η ευλογία να διαφωτίσου
με όλον τον κόσμο. Η Παλαιά Διαθήκη μεταφράσθηκε στην ελληνική γλώσσα 
εκατό χρόνια πριν από την έλευση του Χριστού» (Με πόνο και αγάπη για τον 
σύγχρονο άνθρωπο, Τόμος Α΄). 

Η Ελληνική Φιλοσοφία οδηγούσε (ἐποδηγέτει) το Ελληνικό Έθνος προς 
τον Χριστιανισμό, διαπιστώνει στη συνέχεια του κειμένου του ο Άγιος Νε-
κτάριος. Το μήνυμά του είναι επίκαιρο και διαχρονικό. Στα σχολεία μας είναι 
ωφέλιμο να διδάσκουμε τα κείμενα των Αρχαίων Ελλήνων, αλλά και την Ορ-
θόδοξη Πίστη, το Ευαγγέλιο, τους Πατέρες. Σε μία εποχή υλιστική και τεχνο-



722 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ: Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

κρατούμενη δεν πρέπει να υποβαθμισθεί η Ανθρωπιστική Παιδεία. Τώρα που 
γιορτάζουμε την επέτειο  των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, ας 
δώσουμε στα παιδιά μας την ελληνορθόδοξη παιδεία, η οποία  κράτησε όρθιο 
το Έθνος υπό τον ζυγό της δουλείας. Ας τους μιλήσουμε για Χριστό και Ελ-
λάδα, όπως έκανε ως  διδάσκαλος και ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος γεννήθηκε 
στη Σηλυβρία της Ανατολικής Θράκης.

Αγαπούσε αγνά την ελληνική πατρίδα ο Άγιος Νεκτάριος. Το διατυπώνει 
ευστόχως ο π. Ανανίας Κουστένης στον πρόλογο που έγραψε για το επιτραπέ-
ζιο Ημερολόγιο του 2020 της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το αφιερωμένο 
στον Άγιο Νεκτάριο. Γράφει σχετικά: 

«Μεγάλος πατριώτης ο άγιος Νεκτάριος....Και γράφει και επαναλαμβά-
νει ακριβώς στα συγγράματά του εκείνο που λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Ότι ο 
επίσκοπος, μεταξύ των άλλων, είναι και της πατρίδος προστάτης. Πατρίδος 
Προστάτης! Ποιος κράτησε την Ορθοδοξία; Ποιος κράτησε τον Ελληνισμό, 
την Ελληνορθοδοξία, αιώνες τώρα; Οι Επίσκοποι. Και οι Πρεσβύτεροι και οι 
Διάκονοι και οι Καλόγεροι και οι πιστοί Έλληνες Ορθόδοξοι».

Ας παρακαλούμε συνεχώς τον Άγιο Νεκτάριο να μεσιτεύει υπέρ της ειρή-
νης του σύμπαντος κόσμου και υπέρ της ελληνορθόδοξης πατρίδας μας!



Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
a  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ, 
ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ὁ κόσμος τῶν παιδιῶν στὰ διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη κινεῖται μέσα 
στὴν παραδοσιακή, θρησκεύουσα κοινωνία τῆς ἐποχῆς του, ἰδίως στὸ νησί του, 
ἀλλὰ καὶ στὸ ἀθηναϊκὸ ἄστυ.  Οἱ Σκιαθίτες εἶναι κόσμος ἁπλός, καλοκάγαθος, 
φιλακόλουθος, ἐνθουσιώδης πανηγυριστὴς κατὰ τὶς θρησκευτικὲς γιορτές, οἱ 
ὁποῖες εἶναι σχεδὸν οἱ μόνες ποὺ τοῦ προσφέρουν ἀναψυχὴ ἀπὸ τὶς δύσκολες 
συνθῆκες τῆς ζωῆς του.  Τὰ παιδιά, στὸ πλαίσιο τῆς οἰκογένειας, μετέχουν 
στὶς θρησκευτικὲς ἀκολουθίες εἴτε στὴν πολίχνη τοῦ νησιοῦ εἴτε στὰ χωριὰ καὶ 
στὰ ξωκκλήσια, ἀλλὰ καὶ στοὺς ναοὺς τῆς πρωτεύουσας.  Ζοῦν μὲ κατάνυξη 
καὶ ἀγαλλίαση τὶς θρησκευτικὲς γιορτές, ἰδίως τὶς μεγάλες, τῶν Χριστουγέν-
νων, τῆς Πρωτοχρονιᾶς, τῶν Φώτων, τοῦ Πάσχα, τοῦ Δεκαπενταύγουστου, 
τὸν Ἐπιτάφιο, τὶς λιτανεῖες, τὶς ψαλμωδίες, κρατοῦν τὰ ἑξαπτέρυγα, χτυποῦν 
μὲ ἐνθουσιασμὸ τὶς καμπάνες, συνοδεύουν τοὺς μεγάλους στὶς παννυχίδες, 
ἀποκτοῦν ἔντονα θρησκευτικὰ βιώματα, τὰ ὁποῖα, σὺν τῷ χρόνῳ, βαθαίνουν 
μέσα τους τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα.

Ὁ ἴδιος ὁ Παπαδιαμάντης, ὡς τέκνο ἱερέα, ζεῖ ἀπὸ πιὸ κοντὰ καὶ συχνότε-
ρα τὸ θρησκευτικὸ κλίμα τῶν χρόνων του, τὸ ἀπολαμβάνει καὶ δὲν παραλείπει 
καμμιὰ εὐκαιρία, ἀργότερα, στὸ ἔργο του, νὰ παρουσιάζει θρησκευτικὲς σκη-
νές, στὶς ὁποῖες μέτοχος ὑπῆρξε ὁ ἴδιος καὶ οἱ συνομήλικοί του.  Πολλὰ ἀπὸ τὰ 
στοιχεῖα τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς τῶν παιδιῶν εἶναι στενὰ συνδεδεμένα καὶ μὲ 
ἄλλες πλευρὲς τῆς ζωῆς τους.  Ὁ συγγραφέας, ὥριμος πιά, μέσα στὸ περιβάλ-
λον τῆς Ἀθήνας, θυμᾶται καὶ καταγράφει, μὲ γλυκασμόν, τὶς ἀναμνήσεις του:
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Ὅταν ἤμεθα παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ σχολείου, ἐτρέχαμεν ὅλοι εἰς τοὺς ἀγροὺς 
ἀπὸ τὴν ἑσπέραν τῆς Μεγάλης Τετάρτης, διὰ νὰ δρέψωμεν ἄνθη, κατακόκκινες 
παπαροῦνες, ὀλίγα ἴα καὶ κρίνους καὶ τὰ πρῶτα μπουμπούκια τῶν ρόδων τοῦ 
Ἀπριλίου. Κατεσκευάζαμεν καλάμινον Σταυρὸν καὶ λίαν πρωῒ τῆς Μεγάλης Πέ
μπτης ἐγυρίζαμεν εἰς τὰ σπίτια κι ἐτραγωδούσαμεν τὸ ἆσμα τῆς Σταυρώσεως... 
Ὅταν ἀνέτελλεν ἡ Μεγάλη Παρασκευή, κορίτσια, γυναῖκες, παιδιά, μὲ κοφίνια 
καὶ φορτώματα ἀνθέων ἔτρεχαν εἰς τὸν ναὸν διὰ νὰ στολίσουν τὸν Ἐπιτάφι
ον... Τέλος μεγάλη κλαγγὴ κωδώνων μᾶς ἐξύπνα τὴν μίαν μετὰ τὰ μεσάνυκτα.  
Ὅλοι εἰς τὴν εκκλησίαν.  Περὶ ὥραν τετάρτην ἐγίνετο ἡ ἔξοδος· τὸ λαμπρὸν ὀρ
θογώνιον κουβούκλιον, σελαγίζον ἀπὸ σειρὰν λαμπάδων, πάμφωτον... Ὁ λαὸς 
ἠκολούθει λαμπαδοφορῶν.  Ἦτο μακρόθεν ἔκλαμπρον θέαμα...  (“Ἀπὸ τὰ νη-
σιωτικὰ ἔθιμα”, 1897).

Κατὰ τὸν Παπαδιαμάντη, στὸ ἴδιο ὡς ἄνω κείμενό του, τὸ Πάσχα προ-
σέφερε στὰ παιδιὰ τὴν εὐφροσύνην καὶ ἀπόλαυσιν, τὴν ἄρρητον χαράν.   Στὴν 
“Παιδικὴ Πασχαλιά” ἡ εἰκόνα τῆς εὐφροσύνης αὐτῆς τῶν παιδιῶν:  Μετὰ τὰ 
μεσάνυκτα, ἀφοῦ ἔγινεν ἡ Ἀνάστασις, τὰ παιδία ἤρχισαν νὰ καίουν μετὰ κρότου 
σπίρτα καὶ μικρὰ πυροκρόταλα ἔξω εἰς τὸν πρόναον καί τινες παῖδες δεκαετεῖς 
ἐπυροβόλουν μὲ μικρὰ πιστόλια, ἄλλοι ἔρριπτον ἐντὸς τοῦ ναοῦ ἐπὶ τῶν πλα
κῶν τοῦ ἐδάφους τὰ βαρέα καρφία μὲ τὰ καψύλια... Εἶτα τὰ μικρὰ παιδία καί 
τινες παιδίσκαι τετραετεῖς ἐτάχθησαν ἀνὰ τὸν χορόν, περὶ τὰ δύο ἀναλόγια, καὶ 
παρὰ τὸ εἰκονοστάσιον, καὶ ἤρχισαν νὰ παίζωσι καὶ νὰ τσουγκρίζωσι τὰ αὐγά 
των.  Καὶ ἓν παιδίον ἑξαετές, πονηρότερον τῶν ἄλλων, εἶχε πλαστὸν αὐγόν εἰς 
τὸν κόλπον του, πορώδη λίθον στρογγυλευμένον, κοκκινοβαφῆ, καὶ δι᾿ αὐτοῦ 
ἔσπαζε τ᾿ αὐγὰ ὅλων τῶν παιδιῶν καὶ τὰ ἔπαιρνε κατὰ τὴν συμφωνίαν καὶ τὰ 
ἔτρωγε.  (“Παιδικὴ Πασχαλιά”).

Ἀναφερόμενος ἰδιαιτέρως στὴ βυζαντινὴ μουσική,  τῆς  ὁποίας ὁ ἴδιος 
ἦταν καλὸς κάτοχος, καὶ γιὰ πολλὰ χρόνια ψάλτης, τονίζει τὴν ἐπίδρασή της 
στὴν παιδικὴ ψυχή.  Τὴν ἐπίδραση αὐτὴ τὴν ἀποδίδει καὶ στὴν ποιητικὴ καὶ 
στὴ μουσικὴ ἀξία τῶν τροπαρίων, περισσότερο ὅμως στὸν θεόπνευστο χαρα-
κτήρα τους:  Τότε ἡ μικρὰ παιδίσκη (ἦτο ὡς ἐννέα ἐτῶν) μ᾿ ἐχαιρέτησε καὶ μοῦ 
λέγει·     Ἐσύ, μπάρμπ’Ἀλέξανδρε, ψέλνεις τὰ τραγούδια τοῦ Θεοῦ.  Τραγού
δια τοῦ Θεοῦ!  Ἔκτοτε ἡ μικρὰ μὲ ἤκουε νὰ ψάλλω συνεχῶς εἰς τὸν πενιχρὸν 
νυκτερινὸν ναΐσκον, ὅπου ἐσύχναζε τακτικὰ μὲ τὴν μητέρα της.  Ἡ μικρὰ κόρη 
ᾐσθάνετο τὰ τροπάρια καὶ τὰ ἐπόθει καὶ τὰ ἐχαρακτήριζε μὲ ἀγγελικὸν αἴσθημα 
ὡς “τραγούδια τοῦ Θεοῦ”.  Ὁταν ἀργότερα ἡ μικρὴ ἀρρώστησε καὶ τὴν ἐπι-
σκέφθηκε ὁ συγγραφέας,  Ἀ! μπάρμπ᾿Ἀλέξανδρε, ἐψέλλισεν ἀσθενῶς.  Πότε 
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θὰ μοῦ πῇς πάλι τὰ θεῖα τραγούδια;  (“Τραγούδια τοῦ Θεοῦ”).

Στὸ ἴδιο διήγημα, ὅταν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἀναστάσιμου γεύματος, στὸ 
σπίτι τοῦ φίλου του Νικόλα τοῦ Μπούκη, ὁ Παπαδιαμάντης ἄρχισε νὰ ψάλ-
λει “Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα”, ἡ μικρὰ 
Τοτώ (τριάντα μηνῶν περίπου), βλέπουσα ἀτενῶς πρός με, ἀφῆκεν ἀκράτητον 
ἐπιφώνημα χαρᾶς κι ἔλαμψε τὸ προσωπάκι της, τὰ ματάκια της, τὸ στόμα της, 
τὰ μάγουλά της, ὅλα ἐμόρφασαν κι ἐμειδίασαν ἄρρητον μειδίαμα ἀγαλλιάσεως.  
Τὸ πρᾶγμα μοῦ ἐπροξένησεν αἴσθησιν.  Φαίνεται τῷ ὄντι, ὅτι ἔχουν ἄφατον ἄρω
μα καὶ κάλλος, μαρτυρούμενον “ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων”, αὐτὰ 
τὰ ἐμπνευσμένα ἄσματα τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας.

Καὶ σὲ ἄλλα πολλὰ σημεῖα τοῦ ἔργου του ὁ συγγραφέας περιγράφει σκη-
νὲς τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς τῶν παιδιῶν, ὅπως ἐκείνη στὸ πανηγύρι τοῦ Προ-
δρόμου, 29 Αὐγούστου, ὅπου:  Ἤμην δεκαετὲς παιδίον... Εἴχομεν ἐκκινήσει τὰ 
χαράγματα ἀπὸ τὸ χωρίον μας, ἀπέχον τριῶν ὡρῶν δρόμον πρὸς μεσημβρίαν. 
Ἐγὼ ἤμην καβάλα ἐπὶ τῆς φορβάδος. ( “Τὰ δαιμόνια στὸ ρέμα”).  Ἤ, τὴ νύ-
χτα τῶν Χριστουγέννων:  Ἐσηκώθη, ἐνδύθη κι ἐστολίσθη, κι ἐφόρεσε τὴν μα
κρὰν μεταξωτὴν μανδήλαν της· ἐσήκωσε τὸν μικρὸν ἐγγονόν της, τὸν ἔνιψε, τὸν 
ἐστόλισε, ἄναψε τὸ φαναράκι της κι ἐξῆλθε, συνοδευομένη ἀπὸ τὸν ἐγγονόν της.  
Ἐνῶ σὲ ἄλλα σημεῖα, ὅπως στὸ διήγημα “Στὴν Ἁγί᾿ Ἀναστασά", παιδιὰ κατα-
φεύγουν, μὲ μυστικισμό, στὴ βοήθεια τῶν ἁγίων.



ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, 
 Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
a  

ΔΡΟΣ ΜΑΡΙΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ

Μεγάλο πνευματικό ανάστημα με ακτινοβόλο παρουσία στον χώρο της 
παιδείας της πατρίδας μας, ιδιαιτέρως της εκκλησιαστικής, υπήρξε ο 

Άγιος Νεκτάριος,  ο επίσκοπος Πενταπόλεως Λιβύης.

 Γεννήθηκε στη Σηλυβρία της Ανατολικής Θράκης την 1η Οκτωβρίου 
1846, και κοιμήθηκε σ’ ένα δωμάτιο του Αρεταίειου Νοσοκομείου, στις 8 Νο-
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εμβρίου του 1920, αφού νοσηλεύθηκε ως άπορος ασθενής.

 Ξεκίνησε τη ζωή του εργαζόμενος σκληρά στην Κωνσταντινούπολη, ενώ 
παράλληλα παρακολουθούσε τα μαθήματά του στο σχολείο, το οποίο τελεί-
ωσε με διάκριση. Σε ηλικία 20 χρονών αναλαμβάνει παιδονόμος στο σχολείο 
του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου. Δύο χρόνια αργότερα διορίζεται ως δι-
δάσκαλος στο Λιθί της Χίου. Στόχος του η διαμόρφωση νέων με χριστιανικά 
ιδανικά και ελληνοπρεπές φρόνημα, ώστε να αναδειχθούν ενάρετοι και χρή-
σιμοι πολίτες.1  

Το 1877 ο Νεκτάριος, με παρότρυνση του ευεργέτη του Ιωάννη Χωρέμη, 
μετέβη στην Αθήνα  προκειμένου να συνεχίσει τις γυμνασιακές του σπουδές. 
Μετά την ολοκλήρωσή τους στη Βαρβάκειο, εστάλη στην Αλεξάνδρεια για να 
υπηρετήσει στο εκεί Πατριαρχείο.

 Ο Πατριάρχης Σωφρόνιος εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητα του 
Νεκταρίου και τον έστειλε ξανά στην Αθήνα, για να φοιτήσει στη Θεολογική 
Σχολή Αθηνών. Ο Νεκτάριος διακρίθηκε τόσο στις επιδόσεις του στην ιερά 
Επιστήμη όσο και, ιδιαιτέρως, στο ήθος του.

  Στον προκηρυχθέντα Παπαδάκειο διαγωνισμό πρώτευσε με αποτέλεσμα 
να κερδίσει  την υποτροφία. Όταν περάτωσε τις σπουδές του το έτος 1885 
επέστρεψε και  πάλι στην Αλεξάνδρεια, για να συνεχίσει τη χρεωστική του 
διακονία.

Με την επιστροφή του χειροτονείται   ιερέας   και πέντε μήνες αργότερα 
αναλαμβάνει τη Γραμματεία του Πατριαρχείου. Μετά από δύο μήνες προήχθη 
σε  ιεροκήρυκα, λαμβάνοντας και θέση πατριαρχικού επιτρόπου στο  Κάιρο. 
Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ο Νεκτάριος ανήλθε στην ιεραρχία του Πα-
τριαρχείου και υπηρέτησε με αφοσίωση την Εκκλησία, πλησίον του Πατριάρ-
χη Σωφρονίου, ο οποίος στις 15 Ιανουαρίου του 1889  τον ανακήρυξε σε Eπί-
σκοπο Πενταπόλεως Λιβύης, μετά την κοίμηση του επισκόπου της περιοχής 
Νείλου.  

Η ραγδαία ανέλιξη του Νεκταρίου προκάλεσε τη ζηλοφθονία των υπολοί-
πων επισκόπων. Ο Σωφρόνιος πλησίαζε τα 90 χρόνια ζωής και είχαν ξεκινήσει 
οι διαδικασίες διαδοχής του. Ο λαός, που αγάπησε πολύ τον Νεκτάριο, επιθυ-
μούσε την άνοδο του στον πατριαρχικό θρόνο. Οι αντίπαλοί του αποφάσισαν 

1 Βλ. http/lyk-aigin.att.sch.gr./AEGINA/st nektarios, htm.
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να τον παραμερίσουν, κατηγορώντας τον ψευδώς  για διάφορα θέματα. 

Ο Σωφρόνιος, δυστυχώς, πείσθηκε στις συκοφαντίες – προφανώς, λόγω 
της πολύ προχωρημένης του ηλικίας - και διέταξε την άμεση παύση της ιερατι-
κής ιδιότητας του Νεκταρίου, ενέργεια η οποία, σύμφωνα με το εκκλησιαστι-
κό δίκαιο και ιδιαίτερα την εκκλησιαστική ηθική, ήταν ανεπίτρεπτη. Κανονικά, 
ο Νεκτάριος έπρεπε να παρουσιαστεί ενώπιον Συνόδου και να εκδικασθεί για 
τις εις βάρος του συκοφαντίες. Και το χειρότερο οι συκοφάντες του φρόντι-
σαν να σπιλώσουν το όνομά του και στην Αθήνα και να του κόψουν τον μισθό 
του με αποτέλεσμα ο Νεκτάριος να περιπέσει σε πλήρη ένδεια, αφού πια δεν 
μπορούσε να εργασθεί πουθενά. Ίσχυσε το της Γραφής «ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ 
ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα» (Ἰακώβ. 3,16).

 Με πόνο και οδύνη ψυχής επέστρεψε στην Αθήνα, όπου νοικίασε  ένα 
μικρό δωμάτιο στα περίχωρα των Αθηνών. Ο μήνας παρήλθε και ο Νεκτάριος  
όχι μόνο δεν είχε να πληρώσει το ενοίκιο αλλά  δυσκολευόταν ακόμη και να 
τραφεί. Προσπάθησε, μέσω του  Αρχιεπισκόπου Γερμανού,  να βρει μια θέση 
ιεροκήρυκα. Αυτός, παρά τη συμπάθεια που έτρεφε προς το πρόσωπό του, 
δεν μπόρεσε να τον βοηθήσει, λόγω αντιδράσεων της Συνόδου. Μετά, κατέ-
φυγε στον υπουργό Παιδείας και Εκκλησιαστικών, ο οποίος  του διεμήνυσε 
ότι λόγω του νόμου αδυνατούσε να τον βοηθήσει, διότι ο Νεκτάριος δεν είχε 
ελληνική υπηκοότητα.

«Ὁ Ἅγιός μας πέρασε τὸν Γολγοθᾶ του μὲ ὑπομονή, ἀνεξικακία, ἀγάπη, 
προσευχή, ἐγκαρτέρηση καὶ μὲ θυσίες. Ἀφήνοντας τὸν ἑαυτό του στὴν ἀγά-
πη τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας. Ἡ Παναγία μᾶς ὁδηγεῖ  - ἔγραφε - πρὸς 
τὸν  Χριστό, μᾶς προσφέρει τὸν Χριστό, ὅπως ὁ ἱερέας μὲ τὸ Ἅγιο Ποτήριο 
ποὺ κρατᾶ στὰ χέρια του, ὁμοιάζει μὲ τὴν Παναγία ποὺ κρατᾶ στὴν ἀγκαλιά 
της τὸν Χριστὸ καὶ μᾶς τὸν μεταδίδει. Ὅμοια καὶ ὁ Ἅγιός μας μᾶς προσφέρει 
τὴν Παναγία, μᾶς ὁδηγεῖ στὸ πρόσωπό Της, γίνεται ὁ ἴδιος ὁδοδείκτης καὶ 
ἀσφαλὴς ὁδηγὸς γιὰ νὰ πλησιάσουμε τὰ κράσπεδα τοῦ θρόνου Της».2

Τελικά, η Παναγία ήλθε αρωγός στη δοκιμασία του Αγίου μας! Με τη βοή-
θεια ενός μέλους της κυβερνήσεως, ονόματι Μελά, που είχε γνωρίσει τον αδα-
μάντινο χαρακτήρα του στην Αλεξάνδρεια, διορίστηκε ιεροκήρυκας στη Χαλ-
κίδα. Αλλά η ζωή του αγίου Νεκταρίου ήταν πολύ δύσκολη, γιατί – δυστυχώς- 

2 Γεωργίου Μπήτρου, Ἡ Παναγία στὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ἄρθρο στὸ 
περιοδικὸ  «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» σ.28
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τον συνόδευαν οι επάρατες συκοφαντίες. Ο ίδιος, βέβαια, τις αντιπαρερχόταν 
με  χριστιανική υπομονή και πίστη στον Θεό. Κατά τον Απόστολο Παύλο δι-
ήλθε και αυτός τη ζωή του «ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν 
στενοχωρίαις,  ἐν πληγαῖς… διὰ ἀτιμίας, διὰ  δυσφημίας» (Β΄ Κορ. 6, 4-8).

Αλλά, «ὁ ἐτάζων καρδίας καὶ νεφρούς» Κύριος δικαίωσε πλήρως τον  άγιο 
Νεκτάριο. Για τον αδίκως συκοφαντηθέντα ίσχυσε αυτό που διακήρυξε η σο-
φία του Σολομώντος αιώνες προηγουμένως: «καὶ ὀλίγα παιδευθέντες μεγά-
λα εὐεργετηθήσονται, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους 
ἑαυτοῦ· ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα 
θυσίας προσεδέξατο αὐτούς. (Σοφ. Σολομ. 3, 5-6).

  Από τις έρευνες που έγιναν κατέρρευσαν όλες οι εις βάρος του συκοφα-
ντίες, έλαμψε η αλήθεια και φάνηκε η εντιμότητα  και αγιότητα της ζωής και 
της δράσης του  Αγίου Νεκταρίου. Αυτό συνετέλεσε, ώστε ο λαός  όχι μόνο να 
αλλάξει διάθεση έναντί του αλλά και να τον αγαπήσει πάρα πολύ. Ο ίδιος δε, 
με ανανεωμένες πια τις πνευματικές και χριστιανικές του δυνάμεις, συνέχισε 
το χριστιανικό και ποιμαντικό του έργο με περισσότερο ζήλο, αισιοδοξία και 
πίστη. Και η πνευματική του καρποφορία ήταν όντως  αξιολογότατη και πολύ 
ζηλευτή.

Το 1892 διορίστηκε ιεροκήρυκας στον νομό  Λακωνίας και το 1893  Φθιω-
τοβοιωτίας. Φύση φιλοπονότατη ο Νεκτάριος πραγματοποιούσε διαρκώς πε-
ριοδείες σε χωριά και πόλεις κηρύττοντας  και καλλιεργώντας Χριστό στις 
ψυχές του ποιμνίου του.  

Την άνοιξη του 1894 εκλεκτοί φίλοι και εκτιμητές του χριστιανικού του 
έργου πέτυχαν να τον διορίσουν Διευθυντή της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής 
Σχολής. Ο  Άγιος Νεκτάριος επιδόθηκε με ένθεο ζήλο στο νέο αμπελώνα του 
Κυρίου, οργάνωσε τη Σχολή με τρόπο υποδειγματικό, σύμφωνα με τους εκ-
κλησιαστικούς του οραματισμούς και την ανέδειξε  πρότυπο εκκλησιαστικής 
Σχολής.  

 Εκεί όπου ο Νεκτάριος διακρίθηκε ιδιαίτερα ήταν ο διοικητικός και ο παι-
δαγωγικός τρόπος διοίκησης της Σχολής, καρπός των οποίων ήταν η αναβάθ-
μιση της Σχολής και η ανάδειξή της σε περιώνυμο εκκλησιαστικό και εκπαι-
δευτικό ίδρυμα. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κάποια μέρα, μερικοί μαθητές της Ριζαρείου 
φιλονίκησαν μεταξύ τους. Ο ίδιος αντί να τους τιμωρήσει, τιμώρησε τον εαυ-
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τό του με ασιτία τριών ημερών. Και όταν ρωτήθηκε γιατί; Απάντησε ότι εγώ 
φταίω, διότι ως Διευθυντής δεν μπόρεσα να σας εμπνεύσω τη χριστιανική 
αγάπη μεταξύ σας και ερίζετε. Το εκπληκτικό του παράδειγμα ήταν επόμε-
νο να συγκλονίσει τους ιεροσπουδαστές του και να γίνει τρόπος ζωής στους 
τροφίμους της Σχολής. Δια τούτο επί των ημερών του η Ριζάρειος απέκτησε 
μεγάλη αίγλη. 

Το 1908, αφού συμπληρώθηκαν 14 συναπτά έτη γόνιμης και καρποφό-
ρας υπηρεσίας στην εκκλησιαστική αυτή πνευματική πηγή, τη Ριζάρειο Σχολή, 
υπέβαλε, για λόγους υγείας, την παραίτησή του από τη Σχολή και αποσύρθηκε 
στην Αίγινα, όπου ήδη λειτουργούσε από το 1904 ένα  γυναικείο μοναστήρι 
υπό την πνευματική του εποπτεία. 

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

  Το έργο του στην Αίγινα ήταν πολυδιάστατο. Είχε προσλάβει χαρακτήρα 
λειτουργικό, λατρευτικό, ποιμαντικό, εξομολογητικό και παρηγορητικό. Ανα-
δείκτηκε και στους ανθρώπους του νησιού πνευματικός πατέρας, αδελφός, 
εμπνευστής και συνοδοιπόρος της ζωής τους.

  Η  αγάπη του κόσμου στο σεπτό πρόσωπό του διαρκώς μεγάλωνε, με 
αποτέλεσμα  σε 4 χρόνια  το μοναστήρι να μεγαλώσει τόσο, ώστε να έχει 15 
μοναχές.

Η ποιμαντική αγωγή των μοναχών και του ποιμνίου του ήταν συνεχώς το 
θεοφιλές μέλημά του. Δια τον λόγο αυτό συνέχισε, παράλληλα, και το συγ-
γραφικό του έργο, το οποίο αναγνωριζόταν από όλους δια την εκκλησιαστική 
του θεοσέβεια, εμβρίθεια και εγκυρότητα.

Εκείνο που ιδιαίτερα ευχαριστούσε τον Άγιο Νεκτάριο και τον ανέβαζε 
στα κράσπεδα της θεότητας ήταν οι ένθερμες προσευχές προς την Παναγία 
η οποία γι’ αυτόν ήταν Μητέρα του, όπως έλεγε. Γράφει σχετικά ο κ. Γεώργιος 
Μπήτρος:  «Ὁ Ἅγιός μας ἀπὸ τὴ μικρὴ Σηλυβρία ἕως τὴν ἁγιοβάδιστη Αἴγινα 
οἰκοδομεῖ μία σχέση ζωῆς μὲ τὴν Παναγία. Μία σχέση ποὺ ὅσο ὁ μικρὸς Ἀνα-
στάσιος μεγαλώνει, ἐνηλικιώνεται, ὡριμάζει πνευματικά, ἀνδρώνεται ἐκκλη-
σιαστικά, αὐτὴ ἡ σχέση μὲ τὴν «ΚΥΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ» αὐξάνει, βαθαίνει, 
πλατειάζει, κυριεύει τὸν νοῦν, τὴν καρδιά, τὴν ψυχή, ὅλο τὸ εἶναι τοῦ Ἁγίου 
ἀνδρός… Ἡ Παναγία εἶναι γι’ αὐτὸν πηγὴ ἔμπνευσης καὶ ἔκφρασης:  «ἐποίησα 
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ᾠδὰς τινὰς καὶ ὕμνους πρὸς αἴνεσιν καὶ ἀνύμνησιν τῆς Παναγίας Μητρὸς τοῦ 
Κυρίου, τῆς Γοργοεπηκόου καὶ ταχείας εἰς ἀντίληψιν, βοήθειαν καὶ προστασίαν 
τῶν ἐπικαλουμένων αὐτὴν, καὶ πρὸς ἔκφρασιν τῆς Ἀπείρου πρὸς Αὐτὴν εὐγνω-
μοσύνης μου διὰ τὰς πολλὰς πρὸς ἐμὲ Αὐτῆς εὐεργεσίας, ἅς παραπέλαυσα».3

Παραθέτουμε τρεις μόνο στροφές της γλαφυρής ποιητικής του γραφίδας 
του για να βιώσουμε το κάλλος των συναισθημάτων του και της βαθύτατης 
ευγνωμοσύνης του προς την Παναγία Μητέρα μας.

Αἶνόν Σοι ἀναμέλπω χαριστήριον,
ὑπὲρ πασῶν τῶν πρὸς ἐμὲ χαρίτων Σου, 
Σὺ γὰρ μοι ὤφθης σκέπη καὶ βοήθεια,
ἐξαίρουσά με πειρασμῶν καὶ θλίψεων.

……………………….
Ξένα Σοι ἐτελέσθη καὶ παράδοξα,

ὁ γὰρ τῶν ὅλων Βασιλεύς, Θεόνυμφε, 
ἐξ οὐρανοῦ ὡς ὑετὸς ἐπέσταξεν, 

καὶ ἐν γαστρί Σου ὡς βροτὸς ἐσκήνωσεν.
……………………………..

Πηγήν Σε ἀναβλύζουσαν τῶν ἀγαθῶν, 
πλήμμυρά τε ἰάσεων ἀνέδειξεν,

εὐεργεσίας δ’ ἀφειδῶς προχέουσαν,
τοῖς δεομένοις Δέσποινα, Σῶν δωρεῶν.

                                  (Θεοτοκάριον, σελ. 91-92).4

«Ὡς ἄριστος γνώστης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ δεινὸς τεχνίτης τοῦ λό-
γου, μᾶς χάρισε ὡς αἰώνια κληρονομιὰ αὐτὰ τὰ λογοτεχνικὰ ἀριστουργήματα 
συνδυάζοντας ποικίλα ἐκφραστικὰ μέτρα, γιὰ νὰ ἐπαινέσει μὲ χίλιους τρό-
πους τὴ «Δέσποινα τοῦ κόσμου». Μέ λογοπαίγνια, ἀντιθέσεις, μὲ κοσμητικὰ 
ἐπίθετα, μὲ ἀλλεπάλληλα «ΧΑΙΡΕ», μὲ ἀκροστοιχίδες καὶ ὁμοιοκατάληκτους 
στίχους σκιαγραφεῖ τὸ πορτρέτο τῆς «Ἀνύμφευτης Νύμφης».

Ἄλλοτε πάλι γράφει μὲ ἀλφαβητικὴ σειρὰ τὰ χαρίσματα τῆς Παναγίας, ἡ 
ὁποία ὡς «ἔμψυχος βίβλος» εἶναι το Α καὶ τὸ Ω τῆς ζωῆς μας, τὸ «Ἄνθος τὸ 
ἀμάραντο τῆς ἀφθαρσίας» ἀλλὰ καὶ «Ὡραία παστὰς τοῦ Θεοῦ ζῶντος Λό-

3 Γεωργίου Μπήτρου, Ἡ Παναγία στὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ἄρθρο στὸ 
περιοδικὸ  «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» σσ.24-28
4 Ιδὲ περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ» Τεύχος 2247, 15 Ιουλίου 2021.
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γου». Ὁ ποιητικός του λόγος γίνεται λυρικὸς ποταμὸς γεμάτος ἀπὸ περίτεχνες 
φράσεις καὶ προσωνύμια τῆς Θεοτόκου, ποὺ δηλώνουν ὄχι μόνο τὸ «Ἀειπάρ-
θενον τῆς Θεοτόκου», ἀλλά καὶ τὴν υἱικὴ σχέση τοῦ Ἁγίου μὲ τὴ Μητέρα τοῦ 
Θεοῦ».5

Ο περίφημος και μελίρρυτος ύμνος «ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ», 
τον οποίο πολλάκις ακούμε κατά την ώρα του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ», ο οποίος 
τόσο πολύ μας συγκινεί και ο οποίος τόσο πολύ μας ανεβάζει πνευματικά είναι 
καρπός της γλαφυρής και θεοσεβούς ψυχοσύνθεσης του Αγίου Νεκταρίου.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Νεκτάριος τα πέρασε δύσκολα  μεν, 
αλλά οσιακά, προσευχόμενος συνεχώς προς τη Μητέρα του, την Παναγία. 
Η χρόνια ασθένεια του προστάτη τον ταλαιπωρούσε πολύ έντονα. Αλλά, 
ακόμα και τότε διαπνεόταν από πνευματικούς οραματισμούς για την Εκκλη-
σία και το ποίμνιό της.   Το 1920 εισήχθη στο  Αρεταίειο νοσοκομείο  Αθηνών, 
όπου εκεί οι ιατροί διέγνωσαν ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη. Στις 9 
Νοεμβρίου του ιδίου έτους ο Άγιος Νεκτάριος κοιμήθηκε σε ηλικία 74 ετών, με 
τη συνείδηση ήσυχη ότι έπραξε στο ακέραιο το καθήκον του έναντι του Κυρί-
ου, ως πιστός διάκονος του εκκλησιαστικού του λειτουργήματος.

Η ευσέβεια και ο σεβασμός των νοσοκομειακών παραγόντων του Αρεταί-
ειου προς το σεπτό πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου μετέτρεψαν το δωμάτιο  
στο οποίο έτυχε ιατρικής περίθαλψης σε μικρό ναό. Σήμερα, κοσμείται από 
εικόνες του Αγίου και τάματα πιστών για ανάρρωση των συγγενών τους που 
νοσηλεύονται στην κλινική. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του υπήρξαν η βαθύτατη 
χριστιανική και θύραθεν παιδεία του, η ακαταπόνητη δια βίου μελέτη, η έφε-
ση προς τον Μοναχισμό και την άσκηση, η ένθερμη αγάπη του προς τον Θεό 
και τον άνθρωπο, η ιδιαίτερη ευλάβειά του προς το πρόσωπον της Υπεραγίας 
Θεοτόκου, η υπομονή στις θλίψεις, η εγκαρτέρηση στις ταλαιπωρίες, η παρα-
δειγματική του ταπείνωση, η απλότητα και η συγχωρητικότητά του.

Το 1960 ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων Α΄ με μια εμπερι-
στατωμένη εισήγηση στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος υποστή-
ριξε την αγιότητα του Νεκταρίου Κεφαλά.

 Η επίσημη αγιοκατάταξη έγινε με την υπ’ αριθμ. 260 Πράξη του Οικουμε-

5 Γεωργίου Μπήτρου, Ἡ Παναγία στὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ἄρθρο στὸ 
περιοδικὸ  «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» σ. 28
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νικού Πατριαρχείου στις 20 Απριλίου 1961, με την οποία καθορίστηκε ο εορ-
τασμός της μνήμης του στις 9 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία κοιμήθηκε ο 
Άγιος Νεκτάριος.

Ακολούθως, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας με την υπ’ αριθμ. 
1161 Εγκύκλιο της, η οποία εξεδόθη στις 30 Ιουνίου 1961, προτρέπει τον ορ-
θόδοξο λαό  μας να εορτάζει την επέτειο της μνήμης του αγίου Νεκταρίου στις 
9 Νοεμβρίου.

Η τελετή της ανακηρύξεως σε Άγιο έγινε στην Αίγινα στις 5 Νοεμβρίου 
1961 με μεγάλη λαμπρότητα και συρροή  πλήθους κόσμου από διάφορες περι-
οχές της Ελλάδας, οι οποίοι με συγκινητικές εκδηλώσεις εξέφρασαν την τιμή 
και τον σεβασμό τους προς τον Άγιο Νεκτάριο.

Η επίσημη Πολιτεία τίμησε, επίσης τη ιερή μνήμη του Αγίου Νεκταρίου.  
Με Προεδρικό Διάταγμα, υπ’ αριθμ. 312, που εξεδόθη στις 29η Οκτωβρίου 
1997, ορίσθηκε ο Άγιος  Νεκτάριος ως Προστάτης όλων των εκκλησιαστι-
κών σχολείων και σχολών της χώρας.

ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  
 ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Το συγγραφικό έργο του Αγίου Νεκταρίου είναι ανυπολόγιστης αξίας. 
Οι θεολογικές του μελέτες  επικεντρώνονται σε έργα δογματικά, ηθικά, κα-
τηχητικά, διδακτικά και ποιητικά. Αναφερόμαστε ιδιαίτερα στο «ΘΕΟΤΟΚΑ-
ΡΙΟΝ», το οποίο είναι αφιερωμένο στην Παναγία και αποτελείται  από 5.000 
στίχους.

Ο Άγιος εκδίδει μελέτες, όπως: «ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΥΣ ΜΟΡ-
ΦΩΣΕΩΣ», «ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ», «Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ», κ.α.

Πολλά από τα έργα του τα διέθετε στον λαό και στους θεολόγους δωρε-
άν, επειδή αδυνατούσαν να τα αγοράσουν, λόγω της φτώχειας.  Με  γνώμονα 
μόνο την ψυχική ωφέλεια των πιστών ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για την αυτο-
προβολή ή το κέρδος.

 Εκφράζουμε την ιδιαίτερη χαρά μας διότι ετοιμάζεται και η έκδοση των 
«ΑΠΑΝΤΩΝ» του Αγίου.  Είναι δε άξιον επαίνου το γεγονός ότι έχει εισαχθεί 
και διδάσκεται στα ελληνικά Πανεπιστήμια και ειδικά στο Τμήμα Ποιμαντι-
κής και Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το θέμα: 
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«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΣ», με συγκι-
νητική ανταπόκριση των φοιτητών.6 

Οι  πενήντα  περίπου τίτλοι μελετών του Αγίου, μαρτυρούν ότι ευρισκό-
μαστε ενώπιον μιας πολυμερεστάτης διανοίας, προ ενός «ἀξιομιμήτου συνεχι-
στοῦ τῆς πατερικῆς ἡμῶν παραδόσεως».7 

Η διδακτική του διακονία διήρκεσε 41 ολόκληρα χρόνια. Ο θεόσοφος ιε-
ράρχης, έχοντας ως πρότυπο τον Χριστό, χαράσσει στις ψυχές των πιστών 
τον αληθινό προσανατολισμό του ανθρώπου,  προβάλλοντας συνεχώς το θείο 
θέλημα. «Τὸ ἀγαθὸν ἐμελέτησα καθ’ ὅλην μου τὴν ζωὴν καὶ αὐτοῦ ἐραστὴς 
καὶ ἐργάτης ἐγενόμην».8 Ως υποστηρικτής της γνήσιας ορθοδόξου ελληνικής 
παιδείας τονίζει στους συγχρόνους του: «Θρησκεία χωρὶς παιδεία ὁδηγεῖ στὴ 
δεισιδαιμονία, ἐνῶ παιδεία χωρὶς θρησκεία ὁδηγεῖ στὴν ασέβεια καὶ στὴν 
ἀθεΐα».9

Επιθυμούσε να ιδρύσει «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΝ ΗΘΙΚΟ-
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ, «ἐν ᾗ τὰ κοράσια τὰ φοιτῶντα ἐν αὐτῇ  νὰ μορ-
φώνονται ἠθικῶς καὶ θρησκευτικῶς, καὶ νὰ ἐκδιδάσκωνται διάφορα βιοπορι-
στικὰ χειροτεχνήματα καὶ τὴν οἰκιακὴν οἰκονομίαν. Ἐὰν ὁ Θεὸς εὐλογήσει τὸ 
ἔργον ἡμῶν, προτιθέμεθα αὕτη ἡ προκαταρκτικὴ Σχολή, ν’ ἀποβῇ Σχολὴ καὶ 
ἀνωτέρας διδασκαλίας πρὸς μόρφωσιν Ἑλληνίδων μητέρων μετὰ ἐθνικοῦ καὶ 
θρησκευτικοῦ ζήλου, ἵνα τὸν ἑαυτὸν ἐθνικὸν καὶ θρησκευτικὸν ζῆλον μεταδί-
δωσιν εἰς τὰ ἑαυτῶν τέκνα».10   

Στους μαθητές της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, ως Σχολάρχης   επί 
δεκατέσσερα χρόνια, από το 1894 μέχρι το 1908, και στους ιερείς, ως διαλε-
κτικός διδάσκαλος σε εκκλησιαστικές συνάξεις, προσέφερε με θέρμη ψυχής 
όλες του τις εκκλησιαστικές του εμπειρίες και όλη του την πνευματικότητα. 
Οι θερμοί χριστιανικοί του λόγοι καλλιέργησαν ψυχές και προσέφεραν  την 
ελπίδα και την πίστη στις δύσκολες εκείνες εποχές της τραγικής ήττας μας 
κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και των Μακεδονικών αγώνων.11

6 Θεόδωρος Ζήσης, Ο Άγιος Νεκτάριος ως διδάσκαλος, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 7.
7 ό.π. σ. 61.
8 Βλ. Άγιος Νεκτάριος ως δείκτης αληθούς προσανατολισμού του ανθρώπου, Ιερά Μονή 
Ταξιαρχών Πηλίου, σ. 1.
9 ό.π. 
10 ό.π. σ. 60.
11  ό.π. σ. 88.
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Ο Άγιος Νεκτάριος υπήρξε υποδειγματικός διδάσκαλος και παιδαγω-
γός με ευρύτητα αντιλήψεων. Ίσως, δεν είναι γνωστό ότι το 2008, με πρό-
ταση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ανακηρύχθηκε ο Άγιος, ως Προστάτης 
των Γυμναστών. Οι θέσεις του, «ΠΕΡΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ», σε ομιλία του που 
εκφωνήθηκε στις 21.8.1893 στα εγκαίνια του νεοσύστατου τότε Γυμναστικού 
Συλλόγου Κύμης, όπου διετέλεσε ιεροκήρυκας, είναι  πολύ αξιοπρόσεκτες.12

Ο Άγιος Νεκτάριος δέχεται τη «σύμμετρον σωματικὴν γυμνασίαν, ὡς ἀνα-
γκαίαν ἄσκησιν». Ο σκοπός της γυμναστικής για τον Άγιο  είναι «ἡ ἐνίσχυσις 
τῶν σωματικῶν δυνάμεων πρὸς πρόθυμον ἱκανοποίησιν τῶν ἀπαιτήσεων τοῦ 
πνεύματος».13

Ως Διευθυντής της Ριζαρείου Σχολής φρόντισε ιδιαιτέρως για τη βελτί-
ωση της διατροφής και την άθληση των ιεροσπουδαστών. Λέγεται μάλιστα 
ότι καθιέρωσε το ποδόσφαιρο, ύστερα από παράκληση των σπουδαστών.14 Εν 
όψει των Ολυμπιακών Αγώνων που αναβίωσαν στην Ελλάδα το 1896, ο Άγι-
ος αναγνώριζε την αναγκαιότητα της σωματικής αθλήσεως, αρκεί να γίνεται 
σύμμετρα και παράλληλα με την άσκηση της ψυχής.15 Οι πρωτοποριακές θέ-
σεις του Αγίου στον τομέα αυτό μπορούν να απαντήσουν σε πολλά επίκαιρα 
ζητήματα και βιοηθικά διλήμματα. 

Η πολυκύμαντη ζωή του με τις απίστευτες σε βάρος του συκοφαντίες, οι 
διώξεις, οι στερήσεις και οι θλίψεις που δοκίμασε δεν μείωσαν την αποδοτικό-
τητά του και το μεγαλείο του ως υποδειγματικού Διδασκάλου. 

Ακράδαντα πιστεύουμε ότι είναι ευχής έργο όλοι οι εκπαιδευτικοί  να μι-
μηθούν τον ένθεο διδακτικό ζήλο του Αγίου Νεκταρίου και μέσω αυτού να 
ανάγονται προς τον ανυπέρβλητο Διδάσκαλο των αιωνίων αληθειών της 
ζωής, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Διαπύρως ευχόμαστε να προστρέχουν 
πάντοτε με σεβασμό και πνεύμα μαθητείας στον μοναδικό Διδάσκαλο, που 
αποτελεί την αστείρευτη πηγή του φωτός, της σοφίας και της αληθείας  για 
όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο.16

Με πρότυπο τον Αιώνιον Διδάσκαλον, τον Ιησούν, με φωτισμένη ζωή και 

12 Βλ. Σουλτάνα Γ. Λουκά, Περιοδικόν «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΟΓΟΣ»,  Σάββατο 29 Αυγούστου 
2009, σ. 1,  υποσημείωση 1 και 2, σ. 5.
13 Βλ. Θεόδωρος Ζήσης, ό.π., σ. 143.
14 Βλ. Σουλτάνα Γ. Λουκά, ό.π., σελ. 2.
15 ό.π. 
16 Μαρία – Ελευθερία  Γιατράκου, Ο διδάσκων και η διδασκαλία, ό.π., σ. 23.
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πολιτεία, με θέση στην πρώτη γραμμή ευθύνης, ας σταθούν όλοι οι διδάσκα-
λοι, ώστε να εμπνεύσουν στην ψυχοσύνθεση των μαθητών τους τις διαιώνιες 
χριστιανικές αρετές, όπως έπραξε και ο Άγιος Νεκτάριος.  Και όταν οι ψυχές 
των μαθητών διαμορφωθούν χριστιανικά, τότε με αίσθημα εσωτερικού σεβα-
σμού  και εγκαύχησης θα μπορούν να επαναλαμβάνουν με ευγνωμοσύνη τη 
σοφή ρήση του Μακρυγιάννη: «Τέτοιοι δάσκαλοι, τέτοια αρετή έχουν, τέ-
τοια φώτα μας δίνουν».17

Ολοκληρώνουμε τη χρεωστική μας αυτή μελέτη για τον Άγιο του Αιώνα 
μας, τον Άγιο Νεκτάριο με μια αποτίμηση της προσωπικότητάς του και του 
έργου του, όπως την έγραψε ο μεγαλύτερος Έλληνας εκκλησιαστικός συγγρα-
φέας και ιστορικός, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος 
και δημοσιεύτηκε στο εκκλησιαστικό περιοδικό του Πατριαρχείου Αλεξαν-
δρείας «ΠΑΝΤΑΙΝΟΣ».

«Ἐξέλιπε τὸν βίον ὁ Μητροπολίτης Νεκτάριος, Ἱεράρχης Σεβασμιώτατος, 
περικοσμούμενος μὲν ὑπὸ μεγάλων ἀρετῶν, σπουδαίαν δὲ ἀναπτύξας κατὰ 
τὸν βίον αὐτοῦ δρᾶσιν… Ὁ βίος αὐτοῦ ὑπῆρξε ἀσκητικώτατος, εἰς μέγα βαθ-
μὸν ἀναπτύξας τὰς χριστιανικὰς αὐτοῦ ἀρετάς […].

Γλυκύτατος στοὺς τρόπους καὶ ὠφελιμώτατος ὁ καλοκάγαθος Ἱεράρχης, 
καθίστατο λίαν ἀγαπητὸς καὶ σεβαστὸς εἰς τοὺς γνωρίζοντας αὐτόν, λίαν 
δὲ ἐτιμᾶτο […] διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ, τὴν παιδείαν καὶ τὸν ἀσκητικὸν βίον. 
Ὑπῆρξεν ἀληθῶς δ’ ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Πενταπόλεως Νεκτάριος τύπος 
ἀρχαίου ἀσκητοῦ καὶ ζηλωτοῦ διδασκάλου, ἐξόχως συμπαθὴς φυσιογνωμία 
Ὀρθοδόξου Ἱεράρχου»18.

17 Μαρία – Ελευθερία  Γιατράκου, Ο διδάσκων και η διδασκαλία, ό.π., σ. 24.
18  Ἰδὲ περιοδικό «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» Άρθρο του κ. Σοφοκλῆ Γ. Δημητρακοπούλου με 
θέμα: «Ἡ τελευτὴ τοῦ θαυματοβρύτου Ἁγίου Νεκταρίου, 8 Νοεμβρίου 1920». Σελ.51.
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a  
ΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Στην έρευνά μου για τον Νικηφόρο Βρεττάκο είχα την ευλογία να μου δω-
ρίσουν δύο ολιγοσέλιδα έντυπά του, μεγάλης αξίας. Κυκλοφορήθηκαν 

από τον ευπατρίδη εκδότη Στρατή Φιλιππότη. Το ένα είναι ο λόγος του στην 
Ακαδημία Αθηνών, κατά την επίσημη υποδοχή του ως μέλους της, στις 9 Φε-
βρουαρίου 1988 και το άλλο ο λόγος, που εκφώνησε στις γιορτές της Εξόδου 
του Μεσολογγίου, στις 17 Απριλίου 1989. 

Στην παρθενική του ομιλία στην Ακαδημία Αθηνών διερωτήθηκε για την 
κατάσταση του σύγχρονου Έλληνα: «Να ειπώ ότι η ηθική μας αντίσταση έχει 
καταθέσει τα όπλα και ότι κινδυνεύουμε να καταποντιστούμε μέσα στην ευ-
ρωπαϊκή χοάνη, που αύριο θα αρχίσει να επεκτείνεται και προς τα εδώ; Να 
ειπώ ότι αρχίσαμε να κατεδαφίζουμε τη γλώσσα μας και ότι αυτό ισοδυναμεί 
με κατεδάφιση του ίδιου του έθνους μας;...».

Και απαντά στο ρητορικό ερώτημά του με μία διαπίστωση: «Παρά την 
καταβολή μεγάλου τιμήματος, σε διαδοχικούς απελευθερωτικούς αγώνες, κα-
τορθώσαμε να κερδίσουμε το ελάχιστο και να χάσουμε το μέγιστο. Να γίνου-
με δηλαδή ένα κρατίδιο και να χάσουμε τον ψυχισμό μας, που αποτελούσε την 
προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός πραγματικού έθνους. Περνάμε κρίσιμες 
ώρες κι αυτό το κρατίδιο χρειάζεται τώρα μια καινούρια απελευθέρωση....Κι 
αυτός είναι λόγος περισσότερος, που επιβάλλει να συνέλθουμε εμείς, ως φυ-
σικοί κληρονόμοι που είμαστε και να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Πώς θα ανα-
συνθέσουμε τη φθαρμένη ελληνική μας ταυτότητα. Όλοι το γνωρίζουμε πως 
δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μιαν ανανεωμένη εθνική παρουσία, έχοντας 
πάψει να λειτουργούμε πάνω στις ρίζες μας.  Το να γεννηθεί κανείς σ’ αυτή 
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τη ζωή, είναι ευλογία. Το να γεννηθεί σ’ αυτόν τον τόπο είναι διπλή ευλογία. 
Αλλά διπλό και το χρέος... Εθνικοί λόγοι, ανθρώπινοι λόγοι, θείοι λόγοι, επι-
βάλλουν να μην επιτρέψουμε να διαγραφεί από την διαρκώς συρρικνούμενη 
γλώσσα μας η λέξη ΧΡΕΟΣ, με την ηθική έννοια του όρου, που την εγγραφή 
της επιχειρώ απόψε εις θέα της Πολιτείας και της Εκκλησίας...». 

Στον ίδιο λόγο του ο Νικηφόρος Βρεττάκος τονίζει:

«Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο λαός μας κάτω από τον βυζαντινό σχο-
λαστικό λογιοτατισμό διαμόρφωσε τη ζωντανή μας γλώσσα και σε μια κορυ-
φαία του έξαρση με μέσο τον εντεταλμένο του ελληνικού πνεύματος Διγενή, 
αρνήθηκε το δικαίωμα του χάρου πάνω στην ελληνική λεβεντιά. Και δεν είναι 
τυχαία η έκρηξη του 1821 που εκσφενδόνισε στο ίδιο παράλληλο ύψος από τη 
μια τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη κι από την άλλη τον Σολωμό και 
τον Κάλβο. Ούτε το ότι αγράμματοι άνθρωποι συντάξανε, σε ύφος κλασικό 
στην ιδιομορφία του, τις εθνικές τους διαθήκες, όπως ο Μακρυγιάννης. Και 
νομίζω πως δεν θα ήταν υπερβολή, αν έλεγα  πως ο λόγος του Κολοκοτρώνη 
στην Πνύκα, έχει το ήθος, τη λιτότητα και την περιεκτικότητα που βρίσκουμε 
στον Επιτάφιο του Περικλή». 

Στην ομιλία του στο Μεσολόγγι ο Βρεττάκος περιγράφει την άρνηση των 
κραταιών της Ευρώπης στο Συνέδριο, που θα γινόταν στη Βερόνα το 1822, να 
βοηθήσουν τους επαναστατημένους Έλληνες, σημειώνοντας τη γνωστή φρά-
ση του Ανδρέα Μεταξά: «Οἱ ἡγεμόνες μᾶς ἐγκαταλείπουσι καὶ εἰς ἡμᾶς μό-
νον ἔχομεν νὰ ἐλπίζομεν». Και σχολιάζει ο Βρεττάκος: «Ο εχθρός λοιπόν δεν 
ήταν μόνον αυτός που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες μαχόμενοι από το ένα βουνό 
στο άλλο. Ήταν και ο επιλήσμων κόσμος της Ευρώπης, που είχε διαγράψει από 
το λεξιλόγιό του τη λέξη Δικαιοσύνη και τη λέξη Αρετή...Ο Χριστιανισμός 
των Ηγεμόνων της Ευρώπης  ήταν απλώς μια μάσκα. Ένας τούρκικος φερε-
τζές... Είναι ενδεικτικό πως όταν έπεσε το Μεσολόγγι ο πρόξενος της Αγγλίας 
στην Πάτρα Φίλιππος Γκριν έτρεξε να δώσει τα συγχαρητήριά του στον Κιου-
ταχή και στον Ιμπραήμ». 

Ο Βρεττάκος αφού περιγράφει τον ηρωισμό των Ελλήνων του Μεσολογ-
γίου τονίζει: «Καλό θα ήταν λοιπόν σήμερα αντί να γυρίζουμε σε όλη την Ελ-
λάδα και να σκυλεύουμε τους νεκρούς για πολιτικούς λόγους, οι πολιτικοί μας 
αρχηγοί σε κάθε επέτειο του Μεσολογγίου να έρχονται εδώ... Να απλώνουν 
το χέρι τους και να ορκίζονται πάνω απ’ αυτό το χώμα, ενθυμούμενοι τους 
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πολιορκημένους, που νεκροί σχεδόν από την πείνα, βάδιζαν προς την Έξοδο, 
ως να είχαν αγγελοποιηθεί και να μην πατούσαν στο χώμα». Ο Βρεττάκος κα-
ταλήγει την ομιλία του σημειώνοντας: «Πρέπει να παραδεχτούμε πως οι ηθι-
κές μας αντιστάσεις μειώνονται μέρα με τη μέρα και ζούμε κρίσιμους καιρούς. 
Και όταν ένα Έθνος πεθαίνει μέσα στις ψυχές των πολιτών του, ο θάνατός του 
δεν είναι έπειτα παρά θέμα τυπικής διαδικασίας. Και ας μην ξεχνάμε το του 
Ανδρέα Μεταξά: «Εἰς ἡμᾶς μόνον ἔχομεν νὰ ἐλπίζομεν».

Ένα από τα συμπτώματα της εθνοκτόνου νόσου από την οποία πάσχουν 
οι Έλληνες εθνομηδενιστές είναι ότι μετατρέπουν τους μύθους σε εικονικές 
πραγματικότητες και τα αληθή γεγονότα σε μύθους. Μια τέτοια πραγματι-
κότητα είναι του κρυφού σχολειού. Γράφει ο Βρεττάκος: «Ήταν τα “Κρυφά 
Σχολειά” όπου μέσα τους, “χιονισμένο, βρεγμένο” συνάζονταν όλο το Έθνος. 
Και το κιτρινισμένο ράσο του παπά, το υφασμένο πριν από την Άλωση, μύ-
ριζε σμύρνα από κείνη που οι μάγοι οδοιπορούντες επήγαν και φιλέψανε τον 
Ιησού.... Μια σταγόνα ηλίου καθισμένη απάνω σ’ ένα κερί εθαμπόφεγγε γύρω 
του, πότε τα μάτια, πότε το μέτωπο, πότε τα μάγουλα των παιδιών, που κάθο-
νταν στο μισοσκόταδο. Κι όπως πάντοτε, όλοι τους, ήταν, πάλι, παρόντες: ο 
Σοφοκλής, ο Αχιλλέας, ο Οδυσσέας και ο Κυναίγειρος. Ανασκούμπωνε ο Πλά-
των το ράσο και τους έδειχνε με το δάχτυλο τη φωνή τους στο συναξάριο. Κι 
εκείνα την άκουγαν, καθώς μουρμούριζαν όλα μαζί την πανάρχαιη Αλφαβήτα, 
που η αδρή της συρμή ήταν το μακρύτερο ζων ύδωρ του κόσμου».  

Στις 20 Ιουλίου του 1991, του Προφήτη Ηλία, στο καταφύγιο τού Ταϋγέ-
του ο Νικ. Βρεττάκος διάβασε ο ίδιος τον Επίλογο αυτού του συγκλονιστικού 
ποιήματός του και μετά από λίγες ημέρες άφησε την τελευταία του πνοή στην 
αγαπημένη του Πλούμιτσα.   



ΜΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΙΛΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 

«ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ» ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

a  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΕΑ,

 ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

«ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ». Πρόκειται για ένα νέο κλάδο 
της Επιστήμης που ἐκφράζει τή σύγχρονη τάση ἀνάπτυξης μηχανημάτων, τά 
ὁποία ἀλληλεπιδροῦν μαζί μας ὄχι μόνο μέσω τῆς λογικῆς, ἀλλά καί μέσω 
τῶν συναισθημάτων. Εἰσήχθη μέ τήν ἀρχική Ἀγγλική ὀνομασία «Affective 
computing», ἀπό τήν ROSALIND PICARD, στό κλασσικό ὁμότιτλο βιβλίο 
της,1 ποὺ ἀπετέλεσε τό ὁρόσημο ἔναρξης τοῦ ἐξαιρετικά σημαντικοῦ αὐτοῦ 
κλάδου τῆς πληροφορικῆς.

Ἡ πολυβραβευμένη PICARD, καθηγήτρια στό κορυφαῖο τεχνολογικό 
ἵδρυμα στόν κόσμο, MIT, (Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης), καί συνι-
δρύτρια δύο ἑταιρειῶν “Affectiva” and “Empatica”, ἔχει μιά ἐνδιαφέρουσα προ-
σωπική ἱστορία, ὅπως τήν ἀπεκάλυψε ἡ ἴδια τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2019 σέ ἄρθρο 
της.2 Μεταφέρουμε μεταφρασμένα τά κύρια τμήματα τοῦ ἄρθρου της.

«Ἀπό τό δημοτικό σχολεῖο, καθώς ἤμουν ἀριστοῦχος μαθήτρια συνειδητο
ποίησα ὅτι εἶμαι εὐφυής. Πίστεψα ὅτι οἱ εὐφυεῖς ἄνθρωποι δέν χρειάζονται θρη
σκεία. Κήρυξα λοιπόν τόν ἑαυτό μου ἄθεο καί ἀπέρριψα ὅσους πίστευαν στόν 
Θεό σάν ἀμόρφωτους.

Στό Λύκειο, κάποια ἐποχή, φρόντιζα μωρά γιά νά κερδίζω χρήματα. Μία 
ἀπό τίς ἀγαπημένες μου οἰκογένειες ἦταν ἕνα νεαρό ζευγάρι. Τόσο ὁ σύζυγος 
(γιατρός) ὅσο καί ἡ σύζυγος ἦταν ἰδιαίτερα εὐφυεῖς. Ἕνα βράδυ, ἀφοῦ μέ πλή
ρωσαν, μέ προσκάλεσαν στήν ἐκκλησία. Αἰσθάνθηκα ἔκπληξη· ἄνθρωποι τόσο 
ἔξυπνοι πήγαιναν στήν ἐκκλησία; 

Τό πρωί τῆς Κυριακῆς, τούς εἶπα ὅτι ἔχω πόνο στό στομάχι. Μέ προσκάλε
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σαν ξανά τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα, ἀλλά πάλι προφασίστηκα ἕναν φανταστικό 
στομαχόπονο. Ὅσο ἐπέμεναν, τόσο ἀγωνιζόμουν νά ἐφεύρω δικαιολογίες. 

Τελικά, τό ζευγάρι δοκίμασε διαφορετική τακτική: ἔχεις διαβάσει τή Βίβλο, 
μέ ρώτησαν. Κατάλαβα ὅτι ἄν ἤθελα νά λέγομαι μορφωμένη, θά ἔπρεπε νά δια
βάσω τό Βιβλίο μέ τίς μεγαλύτερες πωλήσεις ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ὁ γιατρός μοῦ 
πρότεινε νά ξεκινήσω μέ τίς Παροιμίες.

Ὅταν ἄνοιξα τό βιβλίο περίμενα νά βρῶ μυθοπλασίες καί ἀσυναρτησίες. 
Πρός ἔκπληξή μου οἱ Παροιμίες ἦταν γεμάτες σοφία. Ἔπρεπε κάθε τόσο νά στα
ματῶ καί νά σκέφτομαι.

Διάβασα τελικά ὁλόκληρη τή Βίβλο. Ἐνῶ δέν ἄκουσα ποτέ πραγματικές 
φωνές, εἶχα τήν περίεργη αἴσθηση ὅτι κάποιος μοῦ μιλοῦσε. Ἄρχισα νά ἀναρω
τιέμαι, ἄν ὑπάρχει πραγματικά Θεός.

Ἀποφάσισα νά διαβάσω πάλι τήν Ἁγία Γραφή, πιστεύοντας ὅτι ἡ ἐμπειρία 
μου ἦταν φυσιολογική γιά ἀρχάριους ἀναγνῶστες. Αὐτή τή φορά θά τή διάβαζα 
προσεκτικά, ὥστε νά τήν ἀπομυθοποιήσω. Ἀποφάσισα ἐπίσης νά μελετήσω καί 
ἄλλες θρησκεῖες. Ἴσως ἡ κουλτούρα μου  στήν ὁποία οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι 
ἦταν Χριστιανοί ἤ Ἑβραῖοι  μέ ἔκανε νά βρίσκω ἑλκυστικό τόν Χριστιανισμό.

Μελέτησα βουδισμό, ἰνδουισμό καί πολλές ἄλλες θρησκεῖες. Ἐπισκέφτηκα 
ναούς, συναγωγές, τζαμιά καί ἄλλα ἱερά μέρη. Πάνω ἀπό ὁτιδήποτε ἄλλο, ἤθε
λα νά ξεπεράσω αὐτή τή φάση τῆς «θρησκοληψίας». Ὡστόσο, μία ἐσωτερική 
μάχη ξέσπασε. Μέρος τοῦ ἑαυτοῦ μου ἤθελε νά περνάω ὅλο καί περισσότερο 
χρόνο μέ τόν Θεό τῆς Βίβλου, ἐνῶ μία ἐριστική φωνή μέσα μου ἐπέμενε ὅτι θά 
ἤμουν ξανά εὐτυχισμένη, μόλις τά ξεπερνοῦσα ὅλα αὐτά.

Ὑπῆρχαν δύο ἀποσπάσματα πού μέ ἀνησυχοῦσαν ἰδιαίτερα: «ἐκεῖνος πού θά 
μέ ἀρνηθεῖ μπροστά στούς ἀνθρώπους αὐτόν θά τόν ἀρνηθῶ κι’ ἐγώ μπροστά 
στόν Πατέρα μου πού εἶναι στούς οὐρανούς» (Ματθ. 10, 33), καί «ἐκεῖνος πού 
δέν εἶναι μαζί μου εἶναι ἐναντίον μου...» (Ματθ. 12, 30). Τά ἔνιωθα βαριά, σάν 
ἀνεπιθύμητο τελεσίγραφο. 

Κατά τή διάρκεια τῆς πρώτης μου χρονιᾶς στό κολλέγιο, ἕνας ἀριστοῦχος 
καί ταλαντοῦχος συμφοιτητής μέ κάλεσε στήν ἐκκλησία του. Αὐτή τή φορά πῆγα 
καί ἔνιωσα καλά, ἄν καί τό κήρυγμά μοῦ προκάλεσε πολλές ἐρωτήσεις. Ἄρχισα 
νά παρακολουθῶ καί τό κατηχητικό, ὅπου μποροῦσα νά κάνω ἐρωτήσεις. 

Μία Κυριακή, ὁ κατηχητής μίλησε γιά τή διαφορά ἀνάμεσα στό νά πιστεύ
εις ὅτι ὑπάρχει Θεός καί στό νά ἀκολουθεῖς τόν Θεό. Ἤξερα ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶχε 
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πεῖ ὅτι Αὐτός εἶναι «ἡ ὁδός» πρός τόν Θεό, ἀλλά προσπαθοῦσα νά ἀποφύγω 
ὁτιδήποτε σχετίζεται μέ τόν Ἰησοῦ. Ὅμως ὁ κατηχητής μέ προβλημάτισε ὅταν 
ρώτησε: «Ποιός εἶναι ὁ κύριος της ζωῆς σας;» καί ἀνέλυσε τό τί συμβαίνει ὅταν 
«ἐσύ, ἕνας ἄνθρωπος, βάζεις τόν ἑαυτό σου σέ αὐτό τόν θρόνο».

Αὐτό μου κίνησε τό ἐνδιαφέρον: Ἤμουν ὁ καπετάνιος τοῦ πλοίου μου, ἀλλά 
ἦταν ἄραγε πρόθυμος ὁ Θεός νά μέ ὁδηγήσει; Μοῦ φαινόταν ὅμως ἀνόητο νά 
προσευχηθῶ γι’ αὐτό, καθώς εἶχα ἀκόμα ἀμφιβολίες γιά τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. 
Ἀλλά στό πνεῦμα τοῦ «στοιχήματος τοῦ Πασκάλ»3, ἀποφάσισα νά πραγματο
ποιήσω ἕνα πείραμα· ἤ θά κέρδιζα πολλά ἤ θά ἔχανα πολύ λίγα.

Ἀφοῦ προσευχήθηκα μέ τά λόγια, «Ἰησοῦ Χριστέ σοῦ ζητῶ νά εἶσαι ὁ Κύρι-
ος τῆς ζωῆς μου», ὁ κόσμος μου ξαφνικά ἄλλαξε, σάν μία ἐπίπεδη, ἀσπρόμαυρη 
ὕπαρξη νά ἔγινε τρισδιάστατη καί πολύχρωμη. Αἰσθάνθηκα χαρά καί ἐλευθερία 
ἀλλά καί αὐξημένη αἴσθηση εὐθύνης. Σέ ὅλα τά πράγματα, καλά καί κακά, θά 
μποροῦσα ἀπό δῶ καί πέρα νά βασίζομαι στήν καθοδήγηση καί στήν ἄνεση πού 
δίνει ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ.

Σήμερα, εἶμαι καθηγήτρια στό κορυφαῖο πανεπιστήμιο M.Ι.Τ. Ἔχω ἐξαι
ρετικούς συναδέλφους πού βοήθησαν στή μετατροπή τῆς ἐργαστηριακῆς μας 
ἔρευνας σέ προϊόντα πού κάνουν τή διαφορά, ὅπως ἕνα ἔξυπνο ρολοϊ πού βο
ηθᾶ τούς νοσηλευτές νά σώζουν τίς ζωές ἀτόμων μέ ἐπιληψία. Συνεργάζομαι 
στενά μέ ἀνθρώπους, τῶν ὁποίων τά παιδιά ἔχουν σοβαρά προβλήματα ὑγείας 
(π.χ. αὐτισμό). Δέν ἔχω ἐπαρκεῖς ἀπαντήσεις γιά νά ἐξηγήσω ὅλα τά δεινά τους. 
Ἀλλά ξέρω ὅτι ὑπάρχει ἕνας Θεός ἀσύλληπτου μεγαλείου καί ἀγάπης, ὁ ὁποῖος 
συνδέεται ἐλεύθερα μέ ὅλους ὅσοι ὁμολογοῦν τίς ἁμαρτίες τους καί ἐπικαλοῦ
νται τό ὄνομά του.

Κάποτε νόμιζα ὅτι ἤμουν πολύ ἔξυπνη γιά νά πιστέψω στόν Θεό. Τώρα 
ξέρω ὅτι ἤμουν μία ἀλαζονική ἀνόητη πού ἀπέρριπτε τό μεγαλύτερο μυαλό  
τόν ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ὅλων τῶν ἐπιστημῶν, τῶν μαθηματικῶν, τῆς τέχνης καί 
ὁποιασδήποτε ἄλλης γνώσης. Σήμερα πορεύομαι ταπεινά, ἔχοντας λάβει τήν 
πιό ἀπροσδόκητη χάρη, γεμάτη μέ τήν ἐπιθυμία νά συνεχίσω νά μαθαίνω καί 
νά ἐξερευνῶ».

Η ROSALIND PICARD, γεννημένη τό 1962, ὅταν ρωτήθηκε γιά τήν τόλ-
μη τῆς ὁμολογίας της, τή στιγμή πού συνάδελφοί της κρύβουν τό θρησκευ-
τικό πιστεύω τους, γιά νά μή θεωρηθοῦν ὀπισθοδρομικοί ἤ προκατειλημένοι 
στήν ἔρευνά τους, ἀπάντησε: «τό χειρότερο πού θά μποροῦσε νά μοῦ συμβεῖ 
εἶναι νά χάσω τή θέση μου καί νά μέ περιγελοῦσαν οἱ συνάδελφοί μου, τό ὁποῖο 
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δέν εἶναι τίποτα μπροστά σ’ αὐτά πού ὑποφέρουν ἄνθρωποι σέ ἄλλα μέρη τοῦ 
κόσμου, ὅταν ὁμολογοῦν τήν πίστη τους».

Σέ ἄλλη πάλι συνέντευξή  της,4 σχολίασε ὡς ἑξῆς τόν ἰσχυρισμό κάποιων, 
ὅτι ἡ ἐπιστήμη εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τήν πίστη: «Καί στήν ἐπιστήμη ἡ πίστη 
μᾶς ὁδηγεῖ· ἡ πίστη ὅτι ὑπάρχει ἀλήθεια, ὅτι ὑπάρχει κάτι πού ἀξίζει νά δουλέ
ψουμε σκληρά γιά νά τό γνωρίσουμε, ὅτι ὑπάρχει νόημα στή Δημιουργία. Ναί, 
ὑπάρχει νόημα καί σκοπός καί ἐλπίδα καί χαρά καί ἀγάπη καί όλα αυτά τά 
θαυμάσια πράγματα πού κάνουν τή ζωή πολύτιμη ... 

Στήν Ἁγία Γραφή, βρίσκεις πράγματα πού δέν μποροῦν νά ἀποδειχθοῦν μέ 
τήν ἐπιστήμη, ἀλλά ὅταν τά μελετᾶς κάτι μέσα σου δονεῖται, καί ζωντανεύει, 
καί τραγουδάει, καί ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι ὑπάρχει κάτι περισσότερο ἀπ’ αὐτό πού 
μποροῦμε νά ἀποδείξουμε μέ τά μαθηματικά ἤ νά προγραμματίσουμε ἕναν ὑπο
λογιστή νά κάνει».

 
1. Rosalind Picard, “Affective computing” (Cambridge, MA: MIT press 1997)

2. «An MIT Professor Meets the Author of All Knowledge»: https://www.christianitytoday.
com/ct/2019/april/rosalind-picard-mit-professor-meets-author-knowledge.html

3. Περισσότερα γιά τό «στοίχημα τοῦ Πασκάλ» βλ. σ. 154-157 στό  βιβλίο: «Σκέψεις ἑνός πι
στοῦ σοφοῦ», μετάφραση καί ἐπιμέλεια: Φάνη Παπαδημητράκη, ἐκδ. «Τῆνος» 2015.

4. “Rosalind Picard: Affective Computing, Emotion, Privacy, and Health, L. Fridman Podcast 
#24” https://www.youtube.com/watch?v=kq0VO1FqE6I
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ*

a
ΑΝΔΡΕΑ Χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Ἡ κατάκτηση τῆς Κύπρου ἀπὸ τοὺς Τούρκους ( Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατο-
ρία) τὸ 1570-1571 κατέλυσε τὴν ἑνετικὴ κυριαρχία στὸ νησί, ἀλλὰ ἔφερε 

σ’ αὐτὸ τὴν πολὺ χειρότερη τουρκικὴ τυραννία, ἡ ὁποία διάρκεσε σχεδὸν τρεῖς 
αἰῶνες (1570-1878).

Στὸ κλίμα τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης, ποὺ προκαλοῦσαν ἡ ληστρι-
κὴ ἐκμετάλλευση τοῦ νησιοῦ ἀπὸ τοὺς Τούρκους, οἱ ἀνομβρίες, οἱ ἐπιδρο-
μὲς ἀκρίδων, οἱ ἐπιδημίες, ἡ ὑποβάθμιση τῆς παιδείας τοῦ τόπου καὶ τῶν 
ποικίλων καταπιέσεων, οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦσαν πολλοὺς Κυπρίους νὰ μετανα-
στεύουν στὸ ἐξωτερικό, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀνέλαβε πρωτοβουλία γιὰ τὴ 
διατήρηση τῆς πίστης τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ καὶ τῆς ἐθνικῆς τους ταυτότη-
τας, τὴ συγκράτηση τοῦ πληθυσμοῦ στὸ νησὶ καὶ τὴ βελτίωση τῶν συνθηκῶν 
τῆς ζωῆς του. 

Οἱ Τοῦρκοι ἔδωσαν στὴν Ἐκκλησία κάποιες διευκολύνσεις (χειρισμὸς θε-
μάτων ποὺ σχετίζονται μὲ γάμους καὶ κληρονομίες, ἐξαγορὰ Μονῶν ἀλλὰ 
ὄχι κτίσιμο ναῶν), γιατὶ ἀνησυχοῦσαν μήπως προσεταιριστεῖ τοὺς Κυπρίους 
κάποιο δυτικὸ χριστιανικὸ κράτος καὶ στραφοῦν ἐναντίον τους. Ἔτσι, ἡ Ἐκ-
κλησία, ἀξιοποιώντας τὶς διευκολύνσεις αὐτές, ἄρχισε τὴν προσπάθεια ἀνασυ-
γκρότησης. Χειροτονήθηκαν νέοι ἱεράρχες καὶ ἄρχισε ἡ ἐξαγορὰ τῶν Μονῶν 
ποὺ εἶχαν ἁρπάξει οἱ Τοῦρκοι. Ὅμως, τὸ 1585 οἱ Τοῦρκοι λεηλάτησαν πάλι τὶς 
Μονὲς καὶ τὶς κατέσχαν, πράγμα ποὺ ὑποχρέωσε χριστιανοὺς νὰ καταβάλουν 

* Τὸ παρὸν κείμενο δημοσιεύθηκε στὸ Ἑορτολόγιον 2021, ποὺ ἐξέδωσαν οἱ Ἐκκλησιαστικὲς 
Ἐπιτροπὲς Διαμερίσματος Μεσαορίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 
Δισεκατονταετηρίδας τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας 1821-2021.
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μεγάλα ποσὰ στοὺς κατακτητὲς καὶ ἔτσι κατάφεραν νὰ ἐξαγοράσουν τὶς πε-
ρισσότερες ἀπὸ αὐτὲς τὰ ἑπόμενα εἴκοσι χρόνια.  

Ὁ ἀγώνας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἦταν πολύπλευρος, γιατὶ τὰ προ-
βλήματα ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἦταν πολλὰ καὶ ἰδιαίτερα σὲ κάποιες 
περιόδους παρουσίαζαν μεγάλη ὀξύτητα:

α. Ἰδιαίτερα τὰ πρῶτα 100 χρόνια μετὰ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση, ἡ Ἐκ-
κλησία ἀπευθύνθηκε σὲ κάποια χριστιανικὰ κράτη τῆς Εὐρώπης νά μᾶς βοη-
θήσουν γιὰ ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ. Τὰ ἀποτελέσματα ἦταν ἀπογοη-
τευτικά.

β. Σ’ ὅλες τὶς περιοχὲς ποὺ κατέκτησαν οἱ Τοῦρκοι προκλήθηκε πνευμα-
τικὴ παρακμή. Ὅμως, ἤδη ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς δεκαετίας τοῦ 1570, λει-
τουργεῖ στὸ νάρθηκα ναοῦ στὴ Λευκωσία σχολή, ἡ ὁποία μεταφέρθηκε στὴ 
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Πίπη (παλαιὰ Ἀρχιεπισκοπή). Σταδιακὰ σὲ κά-
ποιες Μονές, ἀρχίζουν νὰ λειτουργοῦν σχολὲς γιὰ τοὺς δοκίμους τους, ἀλλὰ 
καὶ γιὰ κατοίκους γειτονικῶν χωριῶν. Οἱ δάσκαλοι στὶς σχολὲς αὐτὲς ἦταν 
συνήθως μοναχοί.

Φωτισμένοι ἱεράρχες ὑποστηρίζουν στὸ μέτρο τῶν οἰκονομικῶν δυνατο-
τήτων τῆς Ἐκκλησίας τὴ λειτουργία σχολῶν. Ἰδιαίτερα δραστηριοποιήθηκαν 
οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Χριστόδουλος (ποὺ ἔστελλε γιὰ ἀνώτερες σπουδὲς στὸ ἐξω-
τερικὸ ἀποφοίτους τῆς σχολῆς Λευκωσίας), Φιλόθεος, Χρύσανθος, Κυπρια-
νός (ὁ ὁποῖος ἵδρυσε τὸ 1812 στὴ Λευκωσία τὴν Ἑλληνικὴ Σχολή, ἡ ὁποία 
τὸ 1893 ἐξελίχθηκε στὸ σημερινὸ Παγκύπριο Γυμνάσιο ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου 
Σωφρονίου Γ΄), Πανάρετος, Μακάριος Α΄ καὶ Σωφρόνιος Γ΄. Στὴ Λάρνακα 
ἱδρύεται Ἑλληνικὴ Σχολὴ τὸ 1733 ἀπὸ τὸ Μητροπολίτη Κιτίου Ἰωακεὶμ Γ΄. 
Ἡ λειτουργία τῶν σχολῶν αὐτῶν διακοπτόταν συχνὰ ἀπὸ τοὺς κατατρεγμοὺς 
τῶν Κυπρίων ἱεραρχῶν ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Γενναῖες εἰσφορὲς τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς, τῶν Μητροπόλεων καὶ Μονῶν, καὶ δωρεὲς κληρικῶν κυρίως καὶ λαϊ-
κῶν, καθὼς καὶ ἡ συνδρομὴ τῶν γονιῶν τῶν μαθητῶν ἐπέτρεπε τὴ λειτουργία 
σχολῶν στὶς πόλεις καὶ σὲ ἀρκετὰ χωριά.

γ. Ἡ Ἐκκλησία προχώρησε στὴν ἔκδοση ἀρκετῶν βιβλίων καὶ φρόντιζε νὰ 
ἐξασφαλίζει μὲ ἀγορὰ ἢ δωρεὰ βιβλία γιὰ τὶς σχολές.

δ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀντιδροῦσε στὶς αὐθαιρεσίες τῶν Τούρκων, 
εἴτε αὐτοὶ ἦταν ὑπάλληλοι τῆς τουρκικῆς διοίκησης εἴτε ἰδιῶτες. Οἱ αὐθαιρεσί-
ες τους συχνὰ δὲν εἶχαν ὅριο. Ἔτσι, σύντομα οἱ φόροι στὴν Κύπρο οὐσιαστικὰ 
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τριπλασιάστηκαν. Ἡ δυνατότητα παρέμβασης τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας αὐ-
ξήθηκε ἔπειτα ἀπὸ κάποιες παραχωρήσεις τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι τὸ 1660 (ἐπὶ 
Ἀρχιεπισκόπου Νικηφόρου, περίοδο ενετοτουρκικού πολέμου στὴν Κρήτη), 
ἀναγνώρισαν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου ὡς ἀντιπρόσωπο τῶν ὀρθοδόξων 
χριστιανῶν καὶ ἀνέθεσαν σ’ αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους ἱεράρχες τὴν εἴσπραξη τῶν 
φόρων τοῦ νησιοῦ, προνόμιο ποὺ διατηρήθηκε μέχρι τὸ 1841. Ἡ παραχώρηση 
αὐτὴ ἐνίσχυσε τὴ θέση τους ἀπέναντι στὶς αὐθαιρεσίες τοῦ Τούρκου διοικητῆ 
καὶ τῶν ἄλλων Τούρκων τοῦ νησιοῦ. Ἔτσι, γιὰ ἀντιμετώπιση τῶν αὐθαιρεσιῶν 
τῶν Τούρκων ἀλλὰ καὶ τῶν συνεπειῶν τῶν ἀνομβριῶν, τῶν ἐπιδρομῶν ἀκρί-
δων καὶ τῶν ἐπιδημιῶν, ὀργανώθηκαν ἐπισκέψεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
καὶ ἱεραρχῶν στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἦταν ἡ ἕδρα τοῦ Σουλτάνου, ἢ 
στάληκαν ἀντιπροσωπεῖες ἢ ὑπομνήματα. Κάποιες ἀπὸ τὶς προσπάθειες αὐτὲς 
ἦταν ἐπιτυχεῖς. Μεταξὺ τῶν ἐπιτυχιῶν αὐτῶν ἦταν ἡ ἀπομάκρυνση αὐθαίρε-
των διοικητῶν, ἡ μείωση τῆς φορολογίας, ὁ καθορισμὸς τοῦ ἐτήσιου μισθοῦ 
τοῦ διοικητῆ τῆς Κύπρου καὶ ἄλλων ἀξιωματούχων κ.ἄ. Σὲ μιὰ τέτοια ἐπίσκε-
ψη τῶν τεσσάρων ἱεραρχῶν τοῦ νησιοῦ στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1774 (ἐπὶ 
Ἀρχιεπισκόπου Φιλοθέου), ἀναγνωρίσθηκαν, μὲ βεζυρικὸ φιρμάνι, οἱ ἱεράρχες 
τῆς Κύπρου ὡς «κοτζαμπάσηδες» (= ἐπίτροποι ἐπιστάτες) τῶν Ἑλλήνων τῆς 
Κύπρου, πράγμα ποὺ τοὺς ἔδινε κάποια πολιτικὴ ἐξουσία. Μὲ τὶς διευθετή-
σεις αὐτές, ἔγινε πιὸ εὔκολη καὶ ἡ ἐπιδιόρθωση ναῶν καὶ ἡ ἀνέγερση νέων. 
Οἱ μεταρρυθμίσεις ποὺ ἔγιναν στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία τὸ 19ο αἰώνα 
(Διάταγμα Hatt-i Sherif τοῦ Gül-Hané τὸ 1839 καὶ Hatt-i Hümayun τὸ 1856) 
ἔφεραν κάποια βελτίωση τῆς θέσης τῶν Ἑλλήνων στὴν Κύπρο.

ε. Ἡ Ἐκκλησία ἔδρασε καὶ στὸν ἀγώνα ἐναντίον τῶν ἐπιδρομῶν τῶν ἀκρί-
δων. Ἔτσι, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς τὸ 1820 ἔστειλε ἐγκύκλιο σ’ ὅλες τὶς 
πόλεις καὶ τὰ χωριὰ γιὰ καταπολέμηση τῶν ἀκρίδων, ποὺ κατέστρεφαν τὴ γε-
ωργικὴ παραγωγή, τονίζοντας ὅτι εἶναι γελοία ἡ πρόληψη ὅτι οἱ ἀκρίδες δὲν 
μποροῦν νὰ ἀντιμετωπισθοῦν. Ἐπίσης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς ἑτοίμα-
σε εἰκόνες τοῦ Ἁγίου Τρύφωνα, μὲ εἰδικὴ εὐχὴ γραμμένη σ’ αὐτὲς κατὰ τῶν 
ἐχθρῶν καὶ ἀσθενειῶν τῶν φυτῶν, τὶς ὁποῖες ἔστειλε στὶς κυρίως ακριδόπλη-
κτες περιοχὲς τοῦ νησιοῦ. Εἰκόνες τοῦ Ἁγίου Τρύφωνα ἑτοίμασαν ἀργότερα 
καὶ ἄλλοι Ἀρχιεπίσκοποι.

στ. Ἡ Ἐκκλησία, μὲ περιοδεῖες τῶν ἱεραρχῶν της, ἐγκυκλίους, ἐκπαίδευ-
ση, κηρύγματα καὶ οἰκονομικὴ ὑποστήριξη, προσπάθησε νὰ περιορίσει τὸ 
κύμα τοῦ ἐξισλαμισμοῦ στὴν Κύπρο. Ἤδη ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς τουρκικῆς 
κατάκτησης, κάποιοι ἀπὸ τοὺς εὐγενεῖς καὶ τοὺς ἀξιωματούχους τῆς ἑνετι-
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κῆς διοίκησης τῆς Κύπρου, γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὰ προνόμια καὶ τὶς περιουσίες 
τους, ἐξισλαμίστηκαν, παρασύροντας σταδιακὰ καὶ μέρος τοῦ πληθυσμοῦ, τὸ 
ὁποῖο εἴτε συνειδητὰ εἴτε ὄχι προσχωροῦσε στὸν ἰσλαμισμὸ λόγω τῆς βαριᾶς 
φορολογίας καὶ τῶν ἄλλων καταπιέσεων τῶν Τούρκων. Κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς 
στὰ κρυφὰ παρέμειναν ὀρθόδοξοι χριστιανοί (Λινοβάμβακοι). Μετὰ τὸ 1856, 
κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ἄρχισαν νὰ ἐπιστρέφουν στὴν ὀρθοδοξία. Ἡ τάση ἐπι-
στροφῆς αὐξήθηκε ἀπὸ τὸ 1878 μὲ τὴ βρετανικὴ κυριαρχία στὴν Κύπρο, ἀλλὰ 
οἱ δυσκολίες ποὺ παρενέβαλλε ἡ βρετανικὴ διοίκηση, ἡ φήμη γιὰ ἐπιστροφὴ 
τῆς Κύπρου στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, ἡ δεινὴ οἰκονομικὴ θέση ποὺ 
βρέθηκε ἡ Ἐκκλησία λόγω τῶν μέτρων τῶν Βρετανῶν ἐναντίον της, ἀλλὰ καὶ 
τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ὑπῆρξε ὁ ἀπαραίτητος ζῆλος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐκκλησια-
στικοὺς ἀξιωματούχους, δὲν ἐπέτρεψαν τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ὀρθοδοξία τῶν 
περισσότερων Λινοβάμβακων.

Κατὰ τὴν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας, κάποιοι Κύπριοι μαρτύρησαν γιὰ 
τὴν πίστη τους (νεομάρτυρες). Εἶναι γνωστοὶ Κύπριοι Ἅγιοι ποὺ μαρτύρησαν 
στὸ ἐξωτερικό: ὁ Ἰωὰννης (ἢ Γεώργιος) στὴν Πτολεμαΐδα (Άκκρα), ὁ Πολύδω-
ρος στὴ Νέα Ἔφεσο καὶ ὁ Μιχαὴλ στὴ Νέα Μάκρη τῆς Θράκης.

ζ. Ἡ Ἐκκλησία προσπαθοῦσε νὰ βελτιώνει τὶς συνθῆκες ζωῆς τῶν χρι-
στιανῶν μὲ τὴν ἵδρυση λεπροκομείου καὶ ὀρφανοτροφείου καὶ βοήθεια στοὺς 
πτωχότερους πιστούς. Κατέβαλλε συστηματικὴ προσπάθεια νὰ ἐξαγοράζει 
χριστιανοὺς ποὺ θὰ πωλοῦνταν ὡς δοῦλοι καθὼς καὶ ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἄλ-
λες περιουσίες ποὺ εἶχαν ἁρπάξει οἱ Τοῦρκοι.

Ἰδιαίτερα σημαντικὸς ἦταν ὁ ρόλος καὶ τῶν ἱερέων τῶν ἐνοριῶν καὶ τῶν 
κοινοτήτων. Ἔπρεπε νὰ δροῦν πολὺ προσεκτικά, γιὰ νὰ ἀποτρέπουν τοὺς ἐξι-
σλαμισμούς, νὰ παρέχουν οἰκονομικὴ καὶ ἠθικὴ ὑποστήριξη στὰ δυσπραγοῦ-
ντα μέλη τοῦ ποιμνίου, νὰ φροντίζουν γιὰ τὴ φυγάδευση κυνηγημένων ἀπὸ 
τοὺς Τούρκους, γιὰ τὴν προστασία τῆς περιουσίας τοῦ ποιμνίου, ὅπως ὁ οἰκο-
νόμος Παπαζαχαρίας Ἰωάννου ἀπὸ τὴν Κυθρέα, ὁ ὁποῖος ἀπέτρεψε τὴν ἁρπα-
γὴ μέρους τοῦ νεροῦ τοῦ Κεφαλόβρυσου ἀπὸ τοὺς Τούρκους, κ.ἄ.

Τὴν πρώτη περίοδο τῆς τουρκοκρατίας, οἱ Τοῦρκοι δὲν ἐπέδειξαν ἰδιαίτε-
ρο ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς ἱεράρχες τῆς Κύπρου. Ὅμως, ἡ ἐντατικοποίηση τῶν 
προσπαθειῶν τῆς Ἐκκλησίας γιὰ προστασία τοῦ ποιμνίου της ἀπὸ τὶς τουρ-
κικὲς αὐθαιρεσίες καὶ ἄλλες δυσμενεῖς καταστάσεις προκάλεσε αὔξηση τῶν 
ἀντιδράσεων τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι δημιούργησαν ἀρκετὰ προβλήματα 
τόσο σὲ ἱεράρχες ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλους κληρικοὺς καὶ μοναχοὺς στὴν Κύπρο 



748

 Ἦταν ἰδιαίτερα εὔκολο νὰ συκοφαντηθεῖ ἕνας κληρικὸς ἢ λαϊκός, νὰ ἐκτε-
λεσθεῖ ἢ νὰ ταλαιπωρηθεῖ, νὰ δημευθεῖ ἡ περιουσία του καὶ νὰ πωληθοῦν 
ὡς δοῦλοι τὰ μέλη τῆς οικογένειάς του. Ἔτσι, κατάφερναν οἱ Τοῦρκοι νὰ ἀπο-
σποῦν μεγάλα χρηματικὰ ποσὰ ἀπὸ τοὺς  Ἕλληνες γιὰ τὴν «προστασία» ποὺ 
τοὺς πρόσφεραν. Συγκεκριμένα, ἀπὸ τοὺς 26 Ἀρχιεπισκόπους τῆς Κύπρου τὴν 
περίοδο τῆς τουρκοκρατίας, οἱ ὀκτὼ δοκιμάσθηκαν ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν αὐθαι-
ρεσία τῶν Τούρκων: ἕνας ἀπαγχονίσθηκε (1821), ἕνας ταλαιπωρήθηκε μέχρι 
θανάτου, ἐναντίον ἑνὸς ἔγινε ἀπόπειρα φόνου, τέσσερις ἐξορίστηκαν, δύο 
παύθηκαν καὶ ἕνας συνελήφθη στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ στάληκε στὴν 
Κύπρο σιδηροδέσμιος, γιὰ νὰ δικαστεῖ. Τρεῖς Μητροπολίτες ἀποκεφαλίστη-
καν τὸ 1821, τοὐλάχιστον ἑπτὰ ἐξορίστηκαν καὶ ἐναντίον τριῶν ἔγινε ἀπόπει-
ρα φόνου. Ἀκόμη, δύο Μητροπολίτες σκοτώθηκαν κατὰ τὴν κατάληψη τῆς 
Λευκωσίας ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1570. Ἐπίσης, ἀναφέρονται φόνοι, κακοποι-
ήσεις καὶ ἁρπαγὲς περιουσιῶν ἄλλων κληρικῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν.

Ἰδιαίτερα ἐκδηλώθηκε ἡ τουρκικὴ αὐθαιρεσία καὶ θηριωδία τὸ 1821, ὅταν 
διοικητὴς τῆς Κύπρου ἦταν ὁ Κιουτσοὺκ Μεχμέτ. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπρια-
νός (1810-1821) εἶχε μυηθεῖ στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία τὸ 1818 καὶ εἶχε ὑποσχεθεῖ 
οἰκονομικὴ ὑποστήριξη γιὰ τὴν ἐπικείμενη Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. Ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος ἔκρινε ὅτι στὴν Κύπρο, χωρὶς ἀρκετὰ ὅπλα, λαὸ χωρὶς πεῖρα πολέμου 
καὶ ναυτικό, καὶ πολὺ κοντὰ σὲ περιοχὲς τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἡ 
ἐπανάσταση θὰ καταπνιγόταν εὔκολα. Ἔτσι, ὁ Ἀλέξανδρος Υψηλάντης, γε-
νικὸς ἔφορος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1820 ἐνημέρωσε τὸν 
Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανό, γιὰ ἀποστολὴ τῆς εἰσφορᾶς τῆς Κύπρου. Στὴ Φιλικὴ 
Ἑταιρεία μυήθηκαν καὶ ἄλλοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ στὴν Κύπρο.

Μὲ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τὸ 1821 καὶ τὶς πρῶτες ἐπι-
τυχίες της, ἀνησύχησαν οἱ Τοῦρκοι στὴν Κύπρο, ἰδίως μετὰ τὴν κυκλοφορία 
ἐπαναστατικῶν προκηρύξεων ποὺ διένειμε ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεόφιλος Θη-
σεύς, ἀνεψιὸς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, ποὺ ἦρθε στὴ Λάρνακα ἀπὸ τὸ 
ἐξωτερικό. Ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τῆς Κύπρου ἀφαιρέθηκαν τὰ λίγα ὅπλα ποὺ εἶ-
χαν (μέτρο ποὺ ἐφαρμόστηκε σ’ ὅλη τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία). Ἐπίσης, 
ὁ Κιουτσούκ Μεχμέτ ζήτησε ἀπὸ τὸν Σουλτάνο νὰ ἀποστείλει τουρκικὰ 
στρατεύματα στὴν Κύπρο, πρᾶγμα ποὺ ἔγινε, καὶ νὰ ἐγκρίνει τὴ σφαγὴ τῆς 
θρησκευτικῆς, πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἡγεσίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου. 
Παρὰ τὴν ἀρχικὴ ἄρνησή του νὰ ἐγκρίνει τὶς σφαγὲς στὴν Κύπρο, τελικὰ ὁ 
Σουλτάνος ἔδωσε τὴν ἔγκρισή του.

Μὲ πρόσχημα ὅτι πρέπει νὰ σταλεῖ εὐχαριστήρια ἐπιστολὴ στὸν Σουλ-
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τάνο γιὰ τὴν εὐαρέσκειά του στοὺς χριστιανοὺς τοῦ νησιοῦ γιὰ τὴν παρά-
δοση τῶν ὅπλων τους, προσπάθησε νὰ συγκεντρώσει ὅλους ὅσοι ἦταν στὸν 
κατάλογο τῶν προγραφῶν στὴ Λευκωσία. Κάποιοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ποὺ 
ἀντιλήφθηκαν τὶς προθέσεις του Κιουτσοὺκ Μεχμὲτ δὲν πῆγαν στὴ Λευκωσία 
καὶ κατάφεραν νὰ διαφύγουν στὸ ἐξωτερικό. Τὸ Σάββατο, 9 Ἰουλίου 1821, ὁ 
Κιουτσοὺκ Μεχμὲτ διέταξε νὰ κλείσουν τὶς τρεῖς πύλες τῆς Λευκωσίας καὶ ἄρ-
χισαν οἱ ἐκτελέσεις. Στὴν πλατεία Σεραγιοῦ οἱ Τοῦρκοι ἀπαγχόνισαν τὸν Ἀρ-
χιεπίσκοπο Κυπριανό, κρεμάζοντάς τον σὲ συκαμινιά, καὶ ἀποκεφάλισαν τοὺς 
Μητροπολίτες Πάφου Χρύσανθο, Κιτίου Μελέτιο καὶ Κυρηνείας Λαυρέντιο. 
Στὴ συνέχεια καὶ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες, ἐκτέλεσαν καὶ ἄλλους κληρικοὺς καὶ 
λαϊκούς, ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους δὲν ἦταν στὸν κατάλογο τῶν προγραφῶν, 
ἀλλὰ εἶχαν κάποιο πλοῦτο, ποὺ ἅρπαξαν οἱ Τοῦρκοι.

Τὰ λείψανα ἀρκετῶν ἐκτελεσθέντων λαϊκῶν στὴ Λευκωσία πετάχθηκαν 
ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη καὶ τάφηκαν στὰ κοιμητήρια Παλλουριώτισσας καὶ Ἁγίων 
Ὁμολογητῶν, ἐνῶ τὰ λείψανα τῶν ἱεραρχῶν, τοῦ ἡγουμένου Κύκκου καὶ τοῦ 
ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τάφηκαν σὲ τάφο στὸν περίβολο τοῦ ναοῦ 
Παναγίας Φανερωμένης στὴ Λευκωσία, ἐνῶ σὲ γειτονικὸ τάφο τὰ λείψανα 
δέκα λαϊκῶν προκρίτων. Στὸν περίβολο τοῦ ναοῦ στήθηκε τὸ 1930, μνημεῖο 
τῶν ἐκτελεσθέντων, καὶ ὁ Βασίλης Μιχαηλίδης ἔγραψε γι’ αὐτοὺς τὸ ποίημα 
«Ἡ 9η Ἰουλίου 1821 ἐν Λευκωσίᾳ Κύπρου».

Οἱ σφαγὲς στὴ Λευκωσία ἔδωσαν τὸ σύνθημα γιὰ συστηματικὴ λεηλασία 
Μονῶν καὶ ναῶν, βασανιστήρια, καταπίεση, οἰκονομικὴ ἀπομύζηση, δήμευση 
περιουσιῶν τῶν ἐκτελεσθέντων καὶ τῶν διαφυγόντων τὴ σφαγὴ καὶ φυλάκιση 
τῶν οἰκογενειῶν τους, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ὁποίων οἱ χριστιανοὶ τῆς 
Κύπρου πλήρωσαν περισσότερα ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο γρόσια. Ἡ ἔντονη οἰκο-
νομικὴ ἀπομύζηση τῶν Μονῶν συνεχίστηκε γιὰ χρόνια. Πολλοὶ μοναχοὶ ὑπο-
χρεώθηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς Μονές τους. Ναοὶ μετατράπηκαν σὲ τζαμιὰ 
ἢ ἀχυρῶνες ἢ καταστράφηκαν καὶ ἐντάθηκαν οἱ ἐξισλαμισμοί. Οἱ περιουσίες 
ποὺ δημεύτηκαν δημοπρατήθηκαν καὶ κατέληξαν κυρίως σὲ Τούρκους τῆς Κύ-
πρου καὶ στὸ διερμηνέα τοῦ Γαλλικοῦ Προξενείου τῆς Λάρνακας.

Ἰδιαίτερα βαρὺ τίμημα πλήρωσε ἡ περιοχὴ τῆς Κυθρέας τὴν περίοδο αὐτή. 
Οἱ Τοῦρκοι ἀποκεφάλισαν τὸν οἰκονόμο τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας Χαρδακιώ-
τισσας Κυθρέας Παπαχριστόδουλο Χατζηαττάλα, τὸν πρωτόπαπα Χριστό-
δουλο ἀπὸ τὸ Ἔξω Μετόχι, τὸν Παπάγιαννη μὲ τὸ δωδεκάχρονο ὄμορφο γιὸ 
τοῦ Γωίλη ἀπὸ τὴ Βώνη, καὶ τὸ Χατζηιωνά ἀπὸ τὴν Κυθρέα. Ἰσχυρὴ τοπικὴ 
παράδοση ἀναφέρει ἐκτέλεση ἄλλων δεκαεπτὰ κατοίκων Κυθρέας, ἐνῶ τουρ-

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
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κικὴ πηγὴ ἀναφέρει ἐκτέλεση τοὐλάχιστον ἀκόμη ἑνὸς ἱερέα στὴν περιοχὴ. 
Λίγο ἀργότερα οἱ Τοῦρκοι ἐκτέλεσαν μὲ ἀνασκολοπισμὸ (παλούκωμα) τὸν 
ἱερέα Παπαγεώργιο Καλυβακιώτη, ἐφημέριο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου 
στὸν βοσκότοπο τῶν Καλυβακιών. Ἰδιαίτερα συγκινητικὴ εἶναι ἡ ἱστορία μὲ 
τὴν ἐκτέλεση τοῦ ἱερέα Παπαγιάννη καὶ τοῦ γιοῦ του Γωίλη. Ὁ τραγικὸς ἱερέ-
ας ζήτησε νὰ ἀποκεφαλιστεῖ πρῶτα ὁ Γωίλης, γιατὶ ὑπῆρχε κίνδυνος αὐτὸς νὰ 
φοβηθεῖ, ὅταν ἔβλεπε τὸν ἀποκεφαλισμὸ τοῦ πατέρα του καὶ νὰ ἀρνηθεῖ τὴν 
πίστη του, γιὰ νὰ σωθεῖ. Ὁ ἐγγονὸς τοῦ Παπαχριστόδουλου Χατζηαττάλα Πα-
πάγιαννης Χατζηαττάλας βασανίστηκε ἄγρια ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ πέθανε 
νέος.  

Κάποιοι ἀπὸ τοὺς διαφυγόντες κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ποὺ διέφυγαν στὴν 
Εὐρώπη ἑτοίμασαν προκήρυξη καταδίκης τῶν τουρκικῶν βαρβαροτήτων στὴν 
Κύπρο καὶ διακήρυξής τους νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδας 
τους. Ἐπίσης, κάποιοι ἀπ’ αὐτοὺς ἔλαβαν μέρος σὲ μάχες στὴν Ἑλλάδα, ὅπως 
καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι Κύπριοι, τόσο ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ ζοῦσαν σὲ χῶρες τοῦ ἐξω-
τερικοῦ ὅσο καὶ στὴν Κύπρο, οἱ ὁποῖοι ἔφευγαν γιὰ τὴν Ἑλλάδα κυρίως μὲ 
ἑλληνικὰ πολεμικὰ πλοῖα ποὺ ἀνεφοδιάζονταν στὴν Κύπρο.

Θύματα τῆς τουρκικῆς θηριωδίας τὸ 1821 ἦταν καὶ οἱ Κύπριοι Μητροπο-
λίτες Νικομηδείας Ἀθανάσιος Καρύδης στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ Δημη-
τσάνης Φιλόθεος Χατζῆς στὴν Τρίπολη.

Μελετώντας τὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κατὰ τὴν τουρκοκρα-
τία, μποροῦμε νὰ ποῦμε ἀνενδοιάστως ὅτι αὐτὴ στάθηκε τροφὸς καὶ  «στορ-
γικὴ μητέρα» τοῦ κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν τραγικὴ ἐκείνη περίοδο. Ἀρκεῖ  
μόνο νὰ ἀναφέρουμε τὸ σοφὸ συμπέρασμα τοῦ Άγγλου ἱστορικοῦ Ἰωάννη 
Χάκκετ «Ἡ Ἐκκλησία συνετήρησεν τὴν λυχνίαν τῆς Πατρίδος καὶ τῆς Ὀρθο-
δοξίας σταθερῶς ἀκοίμητον, ἐν χρόνοις καθ’ οὓς ἄνευ αὐτῆς, ἡ λυχνία αὕτη θὰ 
εἶχε σβεσθῇ πρό πολλῶν αἰώνων»1.

1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΚΚΕΤ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΤΑ ΜΕΤΑ-
ΦΡΑΣΙΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΝ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΥΠΟΙΣ Π. Δ. ΣΑ-
ΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, 1923.  Α΄ ΤΟΜΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ, ΣΕΛ. ΙΒ.



ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ  
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821* 

a  
ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΓΙΑΓΚΟΥ,

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

Η 25η Μαρτίου 1821 αναδείχτηκε στην ιστορική μας συνείδηση το κεκρυμ- 
μένο δυναμικό ελληνικό μυστήριο, η απαρχή της ολοφώτεινης Ελευθε-

ρίας μας.

Έκτοτε, το «ΧΑΙΡΕ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ» του αρχαγγέλου που 
ευαγγελίζεται τη λύτρωση του ανθρωπίνου Γένους από τα δεσμά της αμαρτί-

* ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ, ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», ΕΠΙ ΤΗι ΔΙΑΚΟΣΙΕΤΗΡΙΔΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ.

«Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ» ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ, 1822
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ας,  άδεται εναρμόνια με το  «ΧΑΙΡΕ Ω ΧΑΙΡΕ ΛΕΥΤΕΡΙΑ»  του εθνικού μας 
Ποιητή, που προφέρεται από τα χείλη των μέχρι χθες σκλαβωμένων Ελλήνων. 
Και τα δύο μαζί καταυγάζουν με το μεγαλείο τους τούς ελληνικούς ουρανούς 
της πολύπαθης πατρίδας μας. Και έγιναν αμφότερα:

«ΦΩΣ ΠΟΥ ΠΑΤΕΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΤΟΝ  ΑΔΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΟ»1.

Καθώς, ως Ελληνισμός γιορτάζουμε περιχαρείς τα διακόσια χρόνια της 
εθνικής μας Παλιγγενεσίας, βιώνουμε με θαυμασμό το κάλλος των θυσιών, 
των ηρωισμών και των αρετών των Αγωνιστών του 1821∙ και κλίνομε ευλα-
βικά «τοὺς νοητοὺς ὀφθαμοὺς τῶν καρδιῶν ἡμῶν», για να καταθέσουμε τους 
στεφάνους της ευγνωμοσύνης μας για όσους αγωνίστηκαν ηρωικά και θυσιά-
στηκαν για τη χιλιάκριβη ελευθερία μας.

Η ιστορική αυτή ευδαιμονία και η εθνική μας εγκαύχηση επιρρώνυται από 
το γεγονός ότι το πολύπαθο Γένος μας, μετά την τραγωδία του 1453, περιήλθε 
σε μια παναθλιότητα «ἥν ἑρμηνεῦσαι γλῶσσα οὐ δύναται». Αναφέρω μόνο δύο 
χαρακτηριστικά γεγονότα. 

Ο εμβριθής εκκλησιαστικός ερευνητής, αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσό-
στομος Παπαδόπουλος μάς αναφέρει: «Διά τόν κατακτητήν ὁ Χριστιανός ἦτο 
ἄπιστος κύων (γκιαούρ), ὂν ταπεινόν, κατώτερον τοῦ ἀνθρώπου μουσουλμά-
νου, ἀνεκτόν γινόμενον ἐν τῷ τουρκικῷ Κράτει μόνον ὡς ὑπόφορον (ραγιᾶ), 
δοῦλος, ὀφείλων νά ἐργάζηται πρός διατροφήν τοῦ κυρίου του. Πρός ἐξαγοράν 
τῆς ζωῆς του ὑπεχρεοῦτο, πρό παντός, νά πληρώνῃ κεφαλικόν φόρον καί νά 
φέρῃ διαρκῶς μεθ' ἑαυτοῦ τεμάχιον χάρτου, διαφόρου κατ' ἔτος χρώματος, ὡς 
ἀπόδειξιν τῆς πληρωμῆς, ἐν ᾧ ἀνεγράφετο, ὅτι ὁ ἔχων αὐτό ἐδικαιοῦτο νά φέρῃ 
τήν κεφαλήν ἐπί τῶν ὤμων του ἐπί ἓν ἔτος»2.

Και ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειος στο δο- 
κίμιό του «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟ 1821» γράφει:

«Μία ἀπὸ  τὶς πλέον ἀπεχθεῖς συστηματικὲς δραστηριότητες τῶν φανατι-
κῶν ἰσλαμικῶν ἀρχῶν ἦταν ἡ σταδιακὴ ἀφομοίωση τῶν χριστιανικῶν πληθυ-
σμῶν  μὲ τὸν ἐξισλαμισμό. Τὰ πλέον ἐπώδυνα μέτρα ἦταν τὸ γνωστὸ  «παιδο-
μάζωμα»,  μὲ τὸ ὁποῖο στελέχωναν  τὸ τάγμα τῶν Γενιτσάρων, ἡ διὰ τῆς ἀπει-
λῆς καὶ τῆς βίας μεταστροφὴ ὁλόκληρων χωριῶν ἢ ἀκόμη καὶ ἡ συστηματικὴ 

1 Διονυσίου Σολωμού, Στίχος από το Β΄ Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων.
2 «Η θέσις τῆς ᾿Εκκλησίας ἐν τῷ τουρκικῷ Κράτει». Θεολογία ΙΒ (1934), 107 - 108).
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γενοκτονία»3.

Μπροστά σε τέτοιες φρικτές καταστάσεις, οι επαναστάσεις των Ελλήνων 
για την Ελευθερίας τους ήταν πολλές. Αλλά, η μια αποτυχία διαδεχόταν την 
άλλη.  Ο πόθος, όμως, για το ύψιστο αυτό αγαθό ήταν βαθύτατα ριζωμένος, 
 γι’ αυτό και ουδέποτε μαράνθηκε. Οι Τούρκοι πίστεψαν ότι μετά την τραγική 
αποτυχία των  «Ορλωφικών» και τις άγριες σφαγές του ελληνικού πληθυσμού 
που ακολούθησαν, τα πάντα έσβησαν για τους «γκιαούρηδες». 

Όμως, η 25η Μαρτίου του 1821 διέψευσε και αυτούς και τον μεγάλο φίλο 
τους, τον Μέττερνιχ που διακήρυττε: «Fuerant Graeci, non sunt», που σημαί-
νει υπήρχαν Έλληνες, δεν  υπάρχουν πια. 

Η προκήρυξη της Συνελεύσεως  της Καλαμάτας του Μαρτίου 1821  μας 
δίδει την υπερήφανη ελληνική απάντηση: {Αποφασίσαμε} «… μὲ μίαν γνώ-
μην ὁμοφώνως… νὰ λάβωμεν τὰ ἅρματα καὶ νὰ ὁρμήσωμεν κατὰ τῶν τυ-
ράννων… ἅπαντες πνέομεν πνοὴν ἐλευθερίας… ἡ κεφαλή μας… ἄλλο δὲ 
φρονεῖ εἰμὴ τὴν ἐλευθερίαν… Ἐν ἑνὶ λόγῳ ὅλοι ἀπεφασίσαμεν ἢ να ἐλευθε-
ρωθῶμεν ἢ να ἀποθάνωμεν…».

Ο Ελευθερωτής των «Ραγιάδων», όπως τον ονόμασε η Ιστορία μας, ο Θε-
όδωρος Κολοκοτρώνης, μάς  επιβεβαιώνει την προκήρυξη της Καλαμάτας, 
λέγοντας:

«Ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ κάμωμε τὴν Ἐπανάσταση, δὲν ἐσυλλογισθήκαμε 
οὔτε πόσοι εἴμεθα, οὔτε πὼς δὲν ἔχομε ἅρματα, οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν 
τὰ κάστρα καὶ τὰς πόλεις, οὔτε κανένας φρόνιμος μᾶς εἶπε «ποῦ πᾶτε ἐδῶ νὰ 
πολεμήσετε μὲ σιταροκάραβα βατσέλα», ἀλλὰ ὡς μία βροχὴ ἔπεσε εἰς ὅλους 
μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας, καὶ ὅλοι, καὶ ὁ κλῆρος μας καὶ οἱ προεστοὶ 
καὶ οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ πεπαιδευμένοι καὶ οἱ ἔμποροι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὅλοι 
ἐσυμφωνήσαμε εἰς αὐτὸ τὸν σκοπὸ καὶ ἐκάμαμε τὴν Ἐπανάσταση…»4. 

Και η επαναστατημένη Ελλάδα στο περίφημο κείμενο της Α΄ Εθνικής 
Συνελεύσεως της Επιδαύρου διατυπώνει με τρόπο σαφή και παραστατικό τη 
φύση της Εθνεγερσίας και εκθέτει τους στόχους της Επαναστάσεως του 1821.  

«Ὁ κατὰ τῶν Τούρκων πόλεμος ἡμῶν, μακρὰν τοῦ νὰ στηρίζηται εἰς ἀρχάς 

3 Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, Βασιλείου «Η ΣΥΜΒΟΛΗ  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟ 1821»
4 Απόσπασμα από την ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς τους νέους της Ελλάδος, 
στην Πνύκα στις  8 Οκτωβρίου 1838.
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τινας δημαγωγικὰς καὶ στασιώδεις ἢ ἰδιωφελεῖς μέρους τινὸς τοῦ σύμπαντος 
ἑλληνικοῦ ἔθνους σκοπούς, εἶναι πόλεμος ἐθνικός, πόλεμος ἱερός, πόλεμος, 
τοῦ ὁποίου ἡ μόνη αἰτία εἶναι ἡ ἀνάκτησις τῶν δικαίων τῆς προσωπικῆς ἡμῶν 
ἐλευθερίας, τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τῆς τιμῆς, τὰ ὁποία, ἐνῶ τὴν σήμερον ὅλοι οἱ 
εὐνομούμενοι καὶ γειτονικοὶ λαοὶ τῆς Εὐρώπης τὰ χαίρουσιν, ἀπὸ ἡμᾶς μόνον 
ἡ σκληρὰ καὶ ἀπαραδειγμάτιστος τῶν ὀθωμανῶν τυραννία ἐπροσπάθησε μὲ 
βίαν ν’ ἀφαιρέσῃ καὶ ἐντὸς τοῦ στήθους ἡμῶν νὰ τὰ πνίξῃ…  

Ἀπὸ τοιαύτας ἀρχὰς τῶν φυσικῶν δικαίων ὁρμώμενοι καὶ θέλοντες νὰ 
ἐξομοιωθῶμεν μὲ τοὺς λοιποὺς συναδέλφους μας Εὐρωπαίους χριστιανούς, 
ἐκινήσαμεν τὸν πόλεμον κατὰ τῶν Τούρκων…».   

 Η Υψηλή Πύλη αντέδρασε και πάλι με τους γνωστούς βδελυκτούς τρό-
πους της. Οι σφαγές και τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Τούρκοι ήταν ανελέ-
ητα. Παραθέτω ένα  μικρό απόσπασμα από την «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
ΠΡΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΔΑΣ» στο οποίο εμφαίνεται  η οδύνη και η τραγική κα-
τάσταση του λαού της επαναστατημένης Ελλάδας.

«Φίλαι τῆς Ἑλλάδος!

Ἡ ἀπάνθρωπος καὶ ὠμοτάτη τῶν Χίων σφαγὴ… αἱ πυρπολήσεις καὶ οἱ 
ἀνδραποδισμοὶ διαφόρων τῆς Ἑλλάδος χωρίων καὶ πόλεων, καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν 
ἐλεεινὰ θύματα εἶναι ἀκόμη ζωηρὰ εἰς τὴν φαντασία μας. Εἴδομεν ὅλαι σχε-
δὸν ἡμεῖς μητέρας ἀποθνῃσκούσας εἰς τὰς ἀγκάλας τῶν θυγατέρων των, θυ-
γατέρας παραδιδούσας τὰς ψυχὰς των πλησίον εἰς τοὺς θνῄσκοντας γονεῖς 
των, νήπια θηλάζοντα ἀκόμη τὰς νεκρὰς μητέρας των... Δὲν ὑπῆρξε δυστυ-
χία εἰς τὸν κόσμον, τὴν ὁποίαν να μὴν ὑπεφέραμεν ἢ ἡμεῖς ἢ ἄλλαι ὁμογενεῖς 
μας…»5.

 Και ενώ οι θυσίες των Ελλήνων για τη απόκτηση του θείου τούτου αγα-
θού της Ελευθερίας ήταν όντως αξιοθαύμαστες, το μεγαλείο του 21 κινδύνευ-
σε πάρα πολύ να καταποντιστεί από τον αδελφοκτόνο διχασμό. Δύο εμφύλι-
οι πόλεμοι παρ’ ολίγον να εκμηδενίσουν τις θυσίες και τους ηρωισμούς των 
αγνών αγωνιστών μας.  

Γι’ αυτό και η συνελθούσα στις 16 Απριλίου 1826 Γ΄ Εθνική Συνέλευση  
της Τροιζήνος, εξέβαλε κραυγή αγωνίας για το μέλλον του Ελληνισμού. Επι-
καλέστηκε δε τις ψυχοτρόφες ρίζες του ελληνικού και του χριστιανικού πνεύ-

5 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ, ΠΕΖΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ  ’21, ΛΑΡΝΑΚΑ 1971, ΣΕΛ.115
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ματος, προκειμένου να συνετίσει τους φορείς του διχαστικού πνεύματος. 

« Ἕλληνες!  Ὅταν ἐμβήκαμεν εἰς τὸ μέγα τοῦτο στάδιον, ἐκηρύξαμεν 
ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων τὴν σταθερὰν ἀπόφασίν μας γιὰ τὴν Ἐλευθε-
ρία… Ἂς δείξωμεν καὶ πάλιν ὅτι εἴμεθα Χριστιανοί, ὅτι εἴμεθα Ἕλληνες πι-
στοί… καὶ ὅτι μὲ τὸν Σταυρὸν ἐμπρὸς προτιμῶμεν νὰ καταβῶμεν εἰς τοὺς 
τάφους Χριστιανοὶ κι ἐλεύθεροι, παρὰ νὰ ζήσωμεν χωρὶς θρησκείαν, χωρὶς 
πατρίδα, χωρὶς τιμήν…».

Η ιστορική και εξόχως διδακτική αυτή διακήρυξη ας αποτελέσει και για 
μας σήμερα πηγή φρονηματισμού και εμπνεύσεως προς τις διαχρονικές αξίες 
της ζωής, για τις οποίες οι πρόγονοί μας έγραψαν τις πιο χρυσές σελίδες  στο 
αγωνιστικό ιστορικό τους γίγνεσθαι.

Έκτοτε παρήλθαν διακόσια χρόνια, αλλά οι δάφνες δεν μαράνθηκαν. 
Αντίθετα το 21 γέννησε τη «ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ». Και η μικρή ελεύθερη Ελλάδα 
συνέχισε τους Αγώνες της και πέτυχε, κυρίως με τους Βαλκανικούς πολέμους, 
να διπλασιαστεί εδαφικώς και να αναδειχθεί «σεβαστὴ εἰς τοὺς φίλους της καὶ 
τρομερὰ εἰς τοὺς ἐχθρούς της».

Σήμερα, καθώς αναπολούμε  το ηρωικό μας 1821, αισθανόμαστε να μας γε-
μίζει με εθνική υπερηφάνεια και  να μας εμπνέει με την ευωδία των αρετών των 
Αγωνιστών της Ελευθερίας, διότι καταυγάζεται από το ανυπέρβλητο φως της 
Αθανασίας Του!  Γι’ αυτό και το 21 πλημμυρίζει τις ψυχές μας με τον μυρίπνοο 
παλμό της αγωνιστικότητάς του για την ερατεινή ελευθερία της πολυφίλητης 
Πατρίδας μας, και της αγιότητάς του για την αγλαόκαρπη Ορθοδοξία μας, που 
συντήρησε τον Ελληνισμό και τον ενέπνευσε στον επικό εκείνο Αγώνα! 

Συνεπώς, αυτήν την ηδυπόθητη Πατρίδα, που τώρα είναι ελεύθερη από 
οιονδήποτε ξένο ζυγό, έχουμε ιερότατο χρέος να την διαφυλάξουμε εσαεί ελεύ-
θερη. Όχι μόνο από ξένη σκλαβιά αλλά και, κυρίως, από οιανδήποτε ευδαιμονι-
στική ή αθεϊστική ιδεολογία, η οποία είναι ξένη προς τις διαχρονικές αξίες του 
κλασικού και του χριστιανικού μας πολιτισμού. Η πνευματική αυτή ελευθερία 
και η προσήλωσή μας προς τις υπερούσιες αξίες του πολιτισμού μας αποτελεί 
την πρώτη και απαραίτητη προϋπόθεση και  για την πολιτική μας ελευθερία. 

Και πάλιν ο ελευθερωτής των «ραγιάδων» μας προτρέπει εμφατικά: «Πρέ-
πει νὰ φυλάξετε τὴν πίστη σας καὶ νὰ τὴν στερεώσετε, διότι ὅταν πιάσαμε τὰ 
ἅρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ μετὰ ὑπὲρ πατρίδος… Πρέπει νὰ ἔχετε 
ὡς θεμέλια τῆς πολιτείας τὴν ὁμόνοια, τὴ θρησκεία καὶ τὴ φρόνιμη ἐλευθερία». 
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Και ο άγιος της πολιτικής ο μέγας οικοδόμος της νεότερης Ελλάδος, 
ο Ιωάννης Καποδίστριας μας συμβουλεύει παράλληλα:

«Κατεβαίνω πολεμιστὴς εἰς τὸ στάδιον, θὰ πολεμήσω ὡς Κυβέρνησις... 
Ἡ νίκη θὰ εἶναι δική μας ἂν βασιλεύη εἰς τὴν καρδίαν μας, Θεὸς ζηλότυπος, 
μόνον τὸ αἴσθημα τὸ Ἑλληνικό...  δὲν ἀπελπίζομαι· προτιμῶ αὐτὸ τὸ σκῆπτρο 
τοῦ πόνου καὶ τῶν δακρύων παρὰ ἄλλο· ὁ θεὸς μοῦ τὸ ’δωσε, τὸ παίρνω, θέλει 
νὰ μὲ δοκιμάση...  Ἄς ὑψώσωμεν τὸ μεγαλεῖον της, ὥστε, ὃποιος θελήσει, 
δυσκόλως νὰ τὸ ταπεινώση∙ στερεωμένο εἰς ρίζας ἀρετῆς εἶναι ἀκαταμάχη-
τον».   

Οι ψυχοτρόφες αυτές παρακαταθήκες των Αγωνιστών μας ας αποτελούν 
για μας το διαχρονικό μας Χρέος και ας  βιώνουμε στο διηνεκές το κάλλος 
της Αθανασίας του 21 και όλων των υπερούσιων αξιών που μας κληροδότησε! 
Μόνο έτσι ο Ελληνισμός θα περιφρουρήσει, θα καλλιεργήσει  και θα αναπτύ-
ξει την πολυτίμητη Ελευθερία του!  

 Στον ένδοξο αυτό απελευθερωτικό Αγώνα του 21, η προσφορά της 
ηρωοτόκου και αγιοτόκου Κύπρου υπήρξε τα μάλιστα σημαντική.

Ο κυπριακός Ελληνισμός, δια μέσου των αιώνων, στάθηκε πάντοτε συ-
νοδοιπόρος  και αλληλέγγυος σ’ όλους τους Αγώνες του μητροπολιτικού Ελ-
ληνισμού. Από τον καιρό του Ομήρου μέχρι σήμερα. Το φιλελεύθερο πνεύμα 
της Εθνεγερσίας του 1821, που συνεπήρε τις καρδιές  των Ελλήνων συγκίνησε 
βαθύτατα και τις καρδιές του κυπριακού Ελληνισμού.  

Τον Ιούνιο του 1821 ο θρυλικός πυρπολητής Κωνσταντίνος Κανάρης έφθα- 
σε στη Λάπηθο της Κερύνειας. Ο Ηγούμενος και οι μοναχοί της ιεράς Μο-
νής Αχειροποιήτου, καθώς και φιλοπάτριδες Λαπηθιώτες και οι κάτοικοι των 
πλησίον περιοχών, τον συνέδραμαν γενναιόδωρα με χρήματα, εφόδια, κυρίως 
λαπηθιώτικα μαχαίρια, και τρόφιμα. Ακόμη, πολλά παλληκάρια της Λαπήθου 
τον ακολούθησαν στο καράβι του και πήγαν στην Ελλάδα και πολέμησαν 
ηρωικά, δίπλα στα παλληκάρια της Ελλάδας για την πολυπόθητη Ελευθερία.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ο απαγχονισθείς υπό των Τούρκων, 
«ηὐλόγησε τὸ ἐγκυμονούμενον ἐγχείρημα καὶ ἐνίσχυσεν αὐτὸ χρηματικῶς 
κατὰ τὸ δυνατόν».

 Η εγγύτητα όμως της Κύπρου προς την Τουρκία και το απειροπόλεμο του 
λαού μας δεν επέτρεπαν στρατιωτική εξέγερση. Γι’ αυτό και ο λαός μας συνει-
σέφερε παντοιοτρόπως για την επιτυχία της. Δεκάδες- εκατοντάδες Κύπριοι 
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μετέβησαν στην επαναστατημένη Ελλάδα και έλαβαν μέρος σ’ αυτήν, πολέμη-
σαν γενναίως και πάρα πολλοί έπεσαν στα πεδία των μαχών. 

 Ο Τούρκος κατακτητής προσπάθησε με απίστευτη λύσσα να κατασβήσει 
τη φλόγα της Λευτεριάς, που άναψε και στις ψυχές του κυπριακού ελληνισμού 
ἡ Εθνεγερσία του 21. Και γνώριζε πολύ καλά ότι, σε κάθε κίνημα εθνικό, τη 
σκυτάλη την κρατούσε η Μητέρα του λαού μας, η Εκκλησία. Γι’ αυτό ο Τούρ-
κος διοικητής Κουτσιούκ - Μεχμέτ συλλαμβάνει με δόλο τον Αρχιεπίσκοπο 
Κυπριανό, τους λοιπούς Αρχιερείς και όλους τους προύχοντες του τόπου, συ-
νολικά 486,  τους οποίους και θανατώνει. Όλοι τους προσέφεραν τη ζωή τους 
ως «ἁγνὰ καὶ ἄμωμα ἱερεῖα»  στον βωμό της πίστεως και πατρίδος.

Σύμφωνα με τον ιστοριοδίφη Κωστή Κοκκινόφτα «… στην ετήσια έκδοση 
ιστορίας και πολιτικής επικαιρότητας του 1822, που τυπώθηκε στο Λονδίνο, 
γίνεται αναφορά στα όσα διαδραματίστηκαν τότε στο νησί και περιγράφεται 
η απόγνωση του χριστιανικού πληθυσμού, αφού αρχικά 25,000 σφαγιάστηκαν 
και ακολούθως 74 χωριά με 18,000 κατοίκους καταστράφηκαν και πολλοί άν-
δρες και γυναίκες εκτελέστηκαν ή πωλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Aνα-
τολής. Ο δε Γάλλος ιστορικός Φρανσουά Πουκεβίλ  στο βιβλίο του για την 
αναγέννηση της Ελλάδας, πού εξέδωσε το 1824, αντλώντας από προξενικές 
εκθέσεις και άλλες πηγές, αναφέρεται σε πλήρη καταστροφή 62 χωριών και 
κωμοπόλεων»6.

Έκτοτε, η 9η Ιουλίου 1821 αποτελεί ένα μεγάλο ιστορικό σταθμό στην 
ιστορία της ιδιαίτερής μας πατρίδας Κύπρου. Η ιερή θυσία του Αρχιεπισκό-
που Κυπριανού, και των Μητροπολιτών Πάφου Χρυσάνθου, Κιτίου Μελετί-
ου, Κυρηνείας Λαυρεντίου, του Ηγουμένου Κύκκου Ιωσήφ, του Αρχιδιακόνου 
Μελετίου, του Οικονόμου Δοσιθέου της ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού Ομό-
δους και των άλλων προυχόντων της τλήμονος Πατρίδας μας αποτελεί για 
τον Ελληνισμό της Κύπρου μία φωτεινή ιστορική πηγή, η οποία επιβάλλεται 
να μας εμπνέει στους δρόμους του χρέους για την πολυπόθητη ελευθερία της 
πατρίδας μας.

Η πατρίδα ευγνωμονούσα ανήγειρε στον περίβολο του ιερού ναού της 
Φανερωμένης περικαλλές Μαυσωλείο προς τιμή των υπό των Τούρκων απαγ-
χονισθέντων ιεραρχών μας.

Στην ανατολική αψίδα υπάρχει επιγραφή 

6 ΚΩΣΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ, ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ 9ης IΟΥΛΙΟΥ 1821. 
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"+ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ"
 και τα διαχρονικά σύμβολα του Ελληνισμού, δηλαδή

παρουσιάζει σε ανάγλυφη μορφή τον Παρθενώνα, 
 τον Δικέφαλο Αετό και την Αγία Σοφία. 

 Στη βάση της αψίδας υπάρχει μικρή χάλκινη πλάκα με δάφνινο στεφάνι και 
κάτωθι αυτής  χαράκτηκε το περίφημο επίγραμμα του σοφού κύπριου καθη-

γητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Σίμου 
Μενάρδου, το οποίο λέγει χαρακτηριστικά:

Ω ΘΥΤΑΙ ΑΙΝΑ ΤΥΘΕΝΤΕΣ ΙΔ' ΑΛΛΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΙΡΟΙ 
         ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΠΑΤΡΗι  ΝΥΝ ΔΟΤ' ΕΛΕΥΘΕΡΙΗΝ.

Αυτό αποδίδεται στα νεοελληνικά ως εξής:

Ω ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ 'ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΜΙΑ ΕΝΔΟΞΗ ΘΥΣΙΑ, 
ΚΑΙ 'ΣΕΙΣ ΑΛΛΟΙ ΙΕΡΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ.

Αλήθεια, πόσο δικαιώνεται εδώ ο γνωστότατος και εμβριθέστατος ιστο-
ρικός Ιωάννης Χάκκετ, ο οποίος επιγραμματικά έγραψε: «...Ἡ  Κυπριακὴ Ἐκ-
κλησία διετήρησε τὴν λυχνίαν τῆς Πατρίδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας σταθερὰ 
ἄσβηστη καὶ εἰς χρόνους κατὰ τοὺς ὁποίους χωρὶς τὴν Ἐκκλησίαν ἡ λυχνία 
αὕτη θὰ εἶχε πρὸ πολλῶν αἰώνων σβηστεί...»7.

Σήμερα,  την ώρα αυτή που μιλούμε για τα μεγαλεία της ένδοξης Φυλής 
μας, η Κύπρος μας, ακόμη δεν γνώρισε την ευτυχία της ηδυπόθητης ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑΣ. Αντίθετα, κατέχεται κατά  38% από το βάρβαρο πόδι του νεότερου 
Αττίλα της Ιστορίας, και στους χώρους όπου επί χιλιετίες έλαμπε το φως του 
κλασσικού και χριστιανικού μας πολιτισμού, σήμερα επικάθεται το έρεβος της 
ασιατικής στέπας… και καθημερινά απειλείται με ολοκληρωτική κατάληψη 
από την ίδια «ἐπηρμένην ὀφρῦν» του Τούρκου κατακτητή. 

Χρέος μας ιερό και ιστορικό είναι να αρθούμε στο ύψος των ιστορικών 
μας παραδόσεων, να αναβιώσουμε ενθέρμως το φιλόπατρι θυσιαστικό πνεύμα 
του 21, και να προασπίσουμε τα ιερά και τα όσιά μας. 

7 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΚΚΕΤ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΤΑ ΜΕΤΑ-
ΦΡΑΣΙΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΝ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΥΠΟΙΣ Π. Δ. ΣΑ-
ΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, 1923. Α΄ ΤΟΜΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ, ΣΕΛ. ΙΒ. 
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Ως Ελληνισμός, ως Έθνος, δίδουμε σήμερα, τις πιο δύσκολες εξετάσεις 
μας∙ μέσω αυτών ελέγχεται ο δυναμισμός μας στα εθνικά μας θέματα. Η Τουρ-
κία δοκιμάζει στην Κύπρο την εθνική μας βούληση και αξιολογεί τις εθνικές 
μας αντιστάσεις. Και βαθμολογεί την αποφασιστικότητά μας στα εθνικά μας 
θέματα. Αν το Κυπριακό ζήτημα, από διεθνούς απόψεως, αποτελεί μια δοκιμα-
σία των Διεθνών Αρχών τού Δικαίου και της Ηθικής, από ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟ-
ΨΕΩΣ, αποτελεί τη λυδία λίθο, πάνω στην οποία κρίνεται η βούληση τού Ελ-
ληνισμού να περιφρουρήσει τα εθνικά του Δίκαια, την εθνική του Τιμή και την 
εθνική του Αξιοπρέπεια!  

Αν ο Ελληνισμός στην κρίσιμη αυτή περίοδο του ιστορικού του γίγνεσθαι 
ορρωδήσει και επιτρέψει, καθ’ οιονδήποτε απατηλό τρόπο, να παραδοθεί το 
κατεχόμενο μέρος της Κύπρου στις ορδές της ασιατικής στέπας, ή να χρισθεί 
η Τουρκία ως εγγυήτρια Δύναμη, αυτό θα αποτελέσει την απαρχή της κατάλη-
ψης  ολόκληρης της Κύπρου. Επί πλέον, σε μεταγενέστερο στάδιο, θα ακολου-
θήσουν και για τον υπόλοιπο μητροπολιτικό χώρο, διαδοχικά, εθνικά δεινά.  
Η Κύπρος μας υπήρξε, προαιωνίως, λίκνο τού ελληνικού μας πολιτισμού και 
έχουμε ύψιστη ιστορική υποχρέωση τέτοια να την παραδώσουμε στις επιγι-
γνόμενες γενεές!

Συνεπώς, ας συνειδητοποιήσουμε ότι η Πατρίδα μας και η Ελευθερία της 
είναι ό,τι πολυτιμότερο και ιερότερο έχουμε. Δια τούτο, επιβάλλεται να συνε-
χίσουμε να πιστεύουμε και να αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωσή της από 
τη δυσώδη ασιατική στέπα του Αττίλα. Επιβάλλεται να μαχόμαστε μέχρις 
ότου ροδίσει στον ορίζοντα η χρυσόπτερος ίρις που θα αναγγείλει το Φως  
«τζείνης της ημέρας, πων να φέρει στον καθένα τζιαι χαράν τζιαι ποσπασιάν».

Γι’ αυτό και έχουμε ιστορικό χρέος

Να σταθούμε στη γη που μας γέννησε
σαν τα δέντρα που τα  μάχεται ο άνεμος
που τα δέρνουν οι μπόρες, μα ασάλευτα

τον καρπό ετοιμάζουν στα κλώνια
Να σταθούμε στη γη που μας γέννησε

με τη μνήμη εκείνων που διάβηκαν
την αγάπη για κείνους που θα ’θουνε

και τη θεία γαλήνη στα σπλάχνα μας.8

8  ΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ, «ΘΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗ ΓΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΕΝΝΗΣΕ» 
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Και πιστεύομε ότι κάποια μέρα θα ροδίσει το φέγγος της ποθεινής Ημέρας!  
ΚΑΙ ΤΟΤΕ, Ω ΤΟΤΕ 

Θα κτυπήσει πιο γρήγορα τ’ όνειρο μες στο αίμα!
Tου κόσμου η πιο σωστή στιγμή θα σημάνει:

  Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!9

Και τότε, «ΘΑ ΔΑΚΡΥΣΕΙ ΑΠΟ ΧΑΡΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ».

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
στον προμαχώνα Ποντοκατάρο των ενετικών τειχών στην Λευκωσία. Ανεγέρθηκε 
το 1973 για να τιμήσει τους μαχητές της ΕΟΚΑ στον Απελευθερωτικό αγώνα της 

Κύπρου το 1955-1959.

9 ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ, «ΑΣΜΑ ΗΡΩΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΜΕΝΟ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟ 
ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ». 


