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

a
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα 
Δευτέρα, 06 Ἰουνίου 2022, στὴν δεύτερη τοῦ ἔτους τακτικὴ 

συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1) Ἐξέτασε τοὺς οἰκονομικοὺς λογαριασμοὺς τῶν Θρόνων καὶ 
τῶν Σταυροπηγιακῶν Μονῶν, καθὼς καὶ τοῦ ΚΕΤ, γιὰ τὸ ἔτος 2021 
καὶ τοὺς προϋπολογισμοὺς γιὰ τὸ ἔτος 2022.  

2) Καθόρισε τὴν Παρασκευὴν 10ην Ἰουνίου 2022, ὡς τὴν ἡμέρα 
κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ τελεσθεῖ Συνοδικὸν Συλλείτουργο γιὰ τὴν ἑορτὴ 
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ γενναιομάρτυρος Βαρνάβα, ἱδρυτοῦ καὶ 
προστάτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, λόγῳ τοῦ ἀμε-
ταθέτου τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ψυχοσαββάτου, ποὺ συμπτίπτει φέτος 
μὲ τὴν 11ην Ἰουνίου. Τὸ Συλλείτουργο θὰ τελεστεῖ στὸν Καθεδρικὸν 
Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα προϊσταμένου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχι-
επισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου. Τὴν Α.Θ.Π. τὸν Παναγιώτα-
τον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον θὰ ἐκπροσωπήσει 
ὁ Μητροπολίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γέρων Δέρκων κ. Ἀπό-
στολος. 

Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία Κύπρου θὰ ἐκπροσωπηθεῖ στοὺς ἑορτα-
σμοὺς τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου, καθ' ἥν ἄγει τὰ ὀνομα-



ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ252

στήρια ἡ Α.Θ.Π. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ῥώ-
μης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὑπὸ τοῦ Μη-
τροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου

3) Ὅρισε τὶς ἡμερομηνίες τέλεσης τῶν καθιερωμένων Μνημοσύ-
νων ὡς ἑξῆς: 

α) Τὴν 10η Ἰουλίου 2022, γιὰ τὸν ἐθνομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο 
Κύπρου Κυπριανὸ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ σφαγιασθέντας καὶ γιὰ τοὺς 
πεσόντας κατὰ τὸ προδοτικὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974.

γ) Τὴν 17η Ἰουλίου 2022 γιὰ τοὺς πεσόντας κατὰ τὴ βάρβαρη 
τουρκικὴ εἰσβολή, καὶ

δ) Τὴν 31η Ἰουλίου 2022 γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Ἐθνάρχη Μα-
κάριο. Τοῦ Μνημοσύνου θὰ προστοῦν οἱ οἰκεῖοι Μητροπολίτες στὶς 
ἐπαρχίες τους, τοῦ δὲ Μνημοσύνου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου θὰ προ-
στεῖ ὁ Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
06 Ἰουνίου 2022.



«ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΞΙΑ ΤΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΟΥΜΕ 
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ, 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ 
ΑΓΑΠΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΠΕΜΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΟΥΜΕ, ΕΥΘΑΡΣΩΣ, ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΔΙΑΤΥΠΩΣΑΝ ΟΙ 

ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΜΕΣΩ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ».

Απόσπασμα από την αντιφώνηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου  
Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου προς τον εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρ-
χου ιερώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Δέρκων κ. Απόστολο.



ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ  

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΟΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 
ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

a  
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΥ,

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022, τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο 
προϊσταμένου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσο-

στόμου, στον πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα. Η Εκκλη-
σία μας τιμά, κανονικά, την εορτή του Ιδρυτού και Προστάτου της Αγιωτάτης 
Εκκλησίας της Κύπρου στις 11 Ιουνίου. Αλλά, «διὰ τὸ εἶναι ἀμετάθετον τὴν 
ἀκολουθίαν τοῦ Ψυχοσαββάτου», η θρονική εορτή, με απόφαση της ιεράς 
Συνόδου, τελέστηκε την προτεραία.

Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν με τον Μακαριώτατο, 
ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων, κ. Απόστολος, οι Πανιερώτατοι Μητροπο-
λίτες Πάφου κ. Γεώργιος, Κιτίου κ. Νεκτάριος, Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, και 
οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Νιτρίας κ. Νικόδημος, Αμαθούντος κ. Νικόλαος, 
Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, Χύτρων κ. Λεόντιος και Νεαπόλεως κ. Πορφύριος.

Τον  πρέποντα λόγο για τη σεπτή  και μεγάλη προσωπικότητα του ιδρυτού 
και προστάτου της αγιωτάτης μας Εκκλησίας, Αποστόλου Βαρνάβα, ανέπτυξε 
ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ειπών τα ακόλουθα: 

Ανάμεικτα τα αισθήματά μας, κατά την εύσημη για την Εκκλησία μας αυτή 
μέρα στον νεόδμητο και περικαλλή αυτόν ναό, που η αγάπη του Μακα-

ριωτάτου ανήγειρε προς τιμή του Ιδρυτού και Προστάτου της Εκκλησίας μας.  
Η καρδιά μας θέλει να σκιρτήσει από αγαλλίαση στη μνήμη του «ἐν Χριστῷ
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΦΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΕΠΟΝΤΑ ΛΟΓΟ
ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ, 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΗΣ

Ἰησοῦ, διὰ τοῦ Εὐαγγελίου, ἡμᾶς γεννήσαντος». Επιθυμεί να επισκοπήσει 
μέσα στους αιώνες, που πέρασαν, την καρποφορία του αμπελώνος του Κυρίου 
τον οποίον ο κλεινός Βαρνάβας μετά του Παύλου εφύτευσαν. Να δοξάσει τον 
Θεό γιατί την πίστη που παρέλαβε από τους αποστόλους, την διεφύλαξε ανό-
θευτη και αλώβητη για δυο χιλιάδες χρόνια. Ζητεί να «πετάσῃ τὰς ὄψεις ὁμοῦ 
καὶ τὰς αἰσθήσεις, ἐπὶ τοὺς οὐρανούς». Να συναντήσει πνεύματα και ψυχάς 
δικαίων, οι οποίοι «ταῖς τῶν δακρύων αὐτῶν ῥοαῖς καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγ-
μοῖς» καλλιέργησαν πνευματικά τη γη της πατρίδας μας. Να διαλεχθεί με τον 
Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Επιφάνιο, τον Άγιο Νεόφυτο, και να συνευφρανθεί 
μαζί τους. Θέλει ελεύθερα να πορευθεί στη Σαλαμίνα, να κυκλώσει τον τάφον 
εκείνον που ’γινε για μας «τάφος ζωαρχίας» και για την Εκκλησία μας αιτία 
«βασιλείων δωρεῶν καὶ αὐτεξουσίων γνωρισμάτων».

Προσγειώνεται, όμως, από τη θλιβερή πραγματικότητα. Τον τάφον εκεί-
νον «κυκλοῦσι κύνες πολλοί». Στην αγαλλίασή μας αντιπαραβάλλονται οι οι-
μωγές από την κατεχόμενη γη μας, ο θρήνος των προγόνων μας, η αγωνία για 
το μέλλον.
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Παρά τη συναισθηματική φόρτιση όλων, αισθάνομαι Μακαριώτατε, Σεβα-
σμιώτατε Άγιε Δέρκων, Άγιοι αδελφοί και λαέ του Θεού περιούσιε, επιτακτική 
την ανάγκη να προσπαθήσω να αρθρώσω κατάλληλο για την περίσταση λόγο. 
Και αντί άλλου κηρύγματος θα επιχειρήσω μιαν κατάδυση στις χριστιανικές 
μας απαρχές γύρω από το πρόσωπο του Αποστόλου Βαρνάβα που τιμούμε 
σήμερα.

Η Κύπρος ανέδειξε κατά καιρούς πολλές σπουδαίες προσωπικότητες. Τον 
Ευαγόρα, τον Ονήσιλο, τον Ζήνωνα τον Κιτιέα, τον Άγιο Σπυρίδωνα, πρό-
σφατα τον Εθνάρχη Μακάριο κι άλλους πολλούς. Ο Απόστολος Βαρνάβας, 
όμως, διαφέρει απ’ όλους αυτούς. Και θα διαφέρει και θα υπερέχει από όλους 
όσους θα γεννηθούν και θα δράσουν στον τόπο μας και μελλοντικά, για τρεις 
κυρίως λόγους:

Πρώτα για τις πολλές του αρετές. Τα πολλά σε αριθμό και μοναδικά σε ποι-
ότητα προσόντα και προτερήματά του. «Ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης πνεύματος 
ἁγίου καὶ πίστεως» ανεδείχθη «τῶν ἑβδομήκοντα πρῶτος» καὶ «τῶν δώδεκα 
ἰσοστάσιος».  Η σοβαρότητά του και η ευρεία μόρφωση που απέκτησε κοντά 
στον περίφημο Γαμαλιήλ, τον ανέδειξαν πολύ ενωρίς σε ηγετική φυσιογνωμία 
ανάμεσα στους αποστόλους. Την πολυσχιδή δράση του στην Αντιόχεια και τα 
Ιεροσόλυμα την παρακολουθήσαμε από τις Πράξεις των Αποστόλων, όπως 
μας την εξιστόρησαν τα αποστολικά αναγνώσματα των τελευταίων Κυριακών. 
Αυτόν στέλλουν οι Απόστολοι ως αντιπρόσωπό τους, όταν πληροφορήθηκαν 
ότι «ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι εἰσελθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν πρὸς 
τοὺς ἑλληνιστὰς εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον Ἰησοῦν». Κι η ηγετική του θέση 
στην πρώτη Εκκλησία συνέτεινε  στην αποδοχή του Παύλου από τους άλλους 
αποστόλους. 

Πέρα από τη σοβαρότητα, διέθετε και ευρύτητα πνεύματος, ο Βαρνάβας. 
Απόδειξη η στάση του στην Αποστολική Σύνοδο, όπου αντετάχθη σθεναρά 
στην επιβολή στους εξ εθνών Χριστιανούς της τήρησης του Μωσαϊκού Νό-
μου. «Ἀντὶ γνόφου καὶ νεφέλης, τὴν γλωσσοπυρσόμορφον τοῦ Πνεύματος 
χάριν δεξάμενος»,  κατά την υμνολογία μας, κατενόησε την παγκοσμιότητα 
τής «ἐν Χριστῷ»  σωτηρίας και αντελήφθη ότι η Χάρις του Σταυρού δεν είχε 
ανάγκη των τύπων και των σκιών του Νόμου.

Ταπεινός το φρόνημα, είχε συναίσθηση των ορίων του· μπορούσε να αξι-
ολογήσει τις  δυνατότητές του. Παρόλο ότι αυτός εισήγαγε τον Παύλο στη 
χορεία των αποστόλων, παρόλο που αυτός ηγήθηκε της πρώτης περιοδείας, 
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δεν διστάζει να προβάλει τον Παύλο και να υποχωρήσει μπροστά στην ηγετι-
κή φυσιογνωμία του. Δεν θεωρεί τον εαυτό του θιγμένο, αλλά αντίθετα νιώθει 
ικανοποιημένος, ξέροντας ότι ο σκοπός του Ευαγγελίου θα προωθείτο καλύ-
τερα με τον Παύλο.

Κοσμημένος με τις αρετές της ελεημοσύνης και της αγάπης προς τον πλη-
σίον, εφάρμοσε, πρώτος αυτός, την κοινοκτημοσύνη στον Χριστιανισμό. Ήταν 
ο πρώτος,  όπως μας πληροφορούν οι Πράξεις των Αποστόλων, που έχοντας 
ένα κτήμα, το πώλησε και διέθεσε τα χρήματα για την όλη τη χριστιανική 
αδελφότητα. Η όλη φιλεύσπλαχνη στάση του, οδήγησε στην αντικατάσταση 
του ονόματός του Ιωσής με την προσωνυμία Βαρνάβας, που σημαίνει υιός 
παρακλήσεως, υιός της ευσπλαχνίας και του ελέους.

Και για ένα δεύτερο λόγο αποδεικνύεται μοναδική προσωπικότητα για 
την Κύπρο ο Απόστολος Βαρνάβας. Για την ώρα της εμφάνισής του στο προ-
σκήνιο της Ιστορίας τη συμβολή του στη μεταστροφή των Κυπρίων στον 
Χριστιανισμό. Παρουσιάστηκε την ώρα που η Κύπρος θα ’πρεπε να τοποθε-
τηθεί θετικά ή αρνητικά απέναντι στην κλήση του Ευαγγελίου. Κι ήταν μεγά-
λη η συμβολή του στην επιλογή του Χριστιανισμού εκ μέρους των προγόνων 
μας και στην εγκατάλειψη της ειδωλολατρίας, όσο ελκυστικές κι αν ήταν οι 
τελετές κι οι παραδόσεις της. Το έργο του πήρε διαστάσεις που ξεπέρασαν τα 
όρια της πατρίδας μας.

Η νέα θρησκεία έγινε η πραγματική σχεδία του βίου μας, που διεφύλα-
ξε και διέσωσε τόσο εμάς τους ιδίους όσο και τη γλώσσα και τη Γραμματεία 
μας. Η σημασία εκείνης της επίσκεψης, δεν ήταν καθοριστική μόνο για τους 
Έλληνες της Κύπρου. Ήταν και παραμένει μεγάλη για όλη την Εκκλησία, για 
ολόκληρο τον κόσμο.

Με την επίσκεψη στην Κύπρο επισημοποιήθηκε το άνοιγμα της Εκκλησίας 
προς τα έθνη. Μέχρι τότε η Εκκλησία δεν είχε ακόμα διαφοροποιηθεί πλήρως 
από τη Συναγωγή. Η επίσκεψη και το κήρυγμά τους εδώ, σηματοδοτούν την 
έξοδο του Χριστιανισμού από την Παλαιστίνη και συμβάλλουν αποφασιστικά 
στην ανέλιξη του σχεδίου της Θείας οικονομίας, ως πορείας ζωής για όλη την 
ανθρωπότητα, από τα Ιεροσόλυμα «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς».  Είναι η αρχή για 
την πρόσληψη στο σώμα της Εκκλησίας και των εθνικών. 

Μα κι ένας τρίτος λόγος καθιστά τον Βαρνάβα προσωπικότητα ανεπανά-
ληπτη για την Κύπρο. Το κήρυγμά του, η όλη δράση του εδώ, και ο μαρτυρι-
κός του θάνατος κατέστησαν την Εκκλησία μας Αποστολική και συνετέλε-
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σαν, ώστε αυτή να αναγνωρισθεί πολύ ενωρίς, ως Αυτοκέφαλος. Κι αργότε-
ρα η εύρεση του λειψάνου του κι η μεταφορά του στην Κωνσταντινούπολη 
έγινε αιτία να δοθούν στον Προκαθήμενό μας αυτοκρατορικά προνόμια, 
μοναδικά σ’ όλο τον Χριστιανισμό.

Το αυτοκέφαλο είναι προνόμιο «τιμαλφὲς καὶ περισπούδαστον», που 
δίνει σ’ εμάς όλους, τους Ορθόδοξους κατοίκους της Κύπρου, τη μεγαλύτε-
ρη τιμή που μπορεί να υπάρξει. Το ότι η Εκκλησία μας είναι αυτοκέφαλη δεν 
σημαίνει απλώς ότι διοικεί τα του οίκου της, και επιλύει τα προβλήματά της 
χωρίς αναφορά σε άλλην Εκκλησία. Αυτό δεν θα ’ταν και τόσο σπουδαίο. 
Η σημασία του Αυτοκεφάλου έγκειται στο ότι η Εκκλησία της Κύπρου ετέ-
θη στο πλευρό μεγάλων αποστολικών Εκκλησιών, όπως της Ρώμης, που ήταν 
τότε Ορθόδοξη, της Κωνσταντινουπόλεως, της Αλεξανδρείας, της Αντιοχείας 
και των Ιεροσολύμων, ως αδελφή τους, ισότιμη και ισόψηφη. Κι ακόμα επι-
φορτίστηκε με την ίδια, όπως κι εκείνες, μέγιστη και τιμητικότατη ευθύνη να 
διαφυλάττει σώα και ανόθευτη την εξ αποκαλύψεως δοθείσα και δι’ αποφάσε-
ων θεοπνεύστων πατέρων κατοχυρωθείσαν αλήθεια.

Μεγάλη, όντως, η τιμή, της οποίας η Εκκλησία μας εφάνη ανά τους αι-
ώνες αξία. Το μαρτυρούν οι αιώνες που πέρασαν. Το κηρύσσουν οι υπέρ της 
Ορθοδοξίας και της Χριστιανικής πίστεως πολλοί και σκληροί αγώνες της. 
Το διαλαλεί η αγιότητα του βίου που επέδειξε, τα πλήθη των αγίων που ανέ-
δειξε και που προσέδωσαν στην Κύπρο την προσωνυμία «ΑΓΙΑ ΝΗΣΟΣ».

Το διαλαλούν οι εκατόμβες των θυμάτων της, το εκχυθέν αίμα, το μαρ-
τύριο των προκαθημένων της: Από τον λιθοβολισμό του Βαρνάβα μέχρι τον 
απαγχονισμό του Κυπριανού και την εξορία του Μακαρίου. Το διαλαλούν 
όλες οι εκφάνσεις του θρησκευτικού και εκκλησιαστικού μας βίου. Η Εκκλη-
σία της Κύπρου ταυτίστηκε με το ποίμνιό της. Πορεύτηκε μαζί του σε εξορίες. 
Το στήριξε σε καιρούς δύσκολους. Διεφύλαξε την εθνική του συνείδηση σε 
εγρήγορση, ηγήθηκε του υπέρ ελευθερίας αγώνα του.

Οι διαπιστώσεις μας για την πορεία της Εκκλησίας μας στους είκοσι αι-
ώνες που πέρασαν, μιαν πορεία αγώνων και θυσιών, χωρίς όμως εκπτώσεις 
στην πίστη, είναι φυσικό να μας δημιουργούν ικανοποίηση, να μας γεμίζουν 
με περηφάνια. Τονίζουν όμως ταυτόχρονα το χρέος και την ευθύνη μας. Η Σα-
λαμίνα, ο χώρος της αποβίβασης του Βαρνάβα και του Παύλου στην Κύπρο, 
είναι σήμερα απροσπέλαστη σ’ όσους, διατηρώντας την εθνική αξιοπρέπεια, 
δεν θέλουν να κλίνουν γόνυ στην κατοχή. Ο τάφος του Αποστόλου Βαρνά-
βα βεβηλώνεται από τους Αγαρηνούς.  Σ’ ένα σημαντικό μέρος της πατρίδας 
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μας οι ύμνοι προς τον αληθινό Θεό, εδώ και 48 χρόνια κατέπαυσαν. Ναοί και 
μοναστήρια μας καταστρέφονται σε μιαν προσπάθεια εξάλειψης του Χριστια-
νικού και Ελληνικού μας παρελθόντος. Και το χειρότερο· οι σταδιακές υποχω-
ρήσεις της πλευράς μας, σε μιαν προσπάθεια επίλυσης του προβλήματός μας, 
άμβλυναν, σε πολλούς από μας, το εθνικό αισθητήριο. Η καθημερινή βίωση 
της κατοχής οδήγησε πολλούς στον ραγιαδισμό. Η όρασή τους αμβλύνθηκε. 
Η συνείδησή τους, ενώ στην αρχή διαμαρτυρόταν για πολλά πράγματα, σιγά 
– σιγά σίγησε επικίνδυνα, η αμυντική θωράκιση εγκαταλείφθηκε. Ίσως, δεν 
συνειδητοποιούμε πια τον θανάσιμο κίνδυνο που διατρέχουμε. 

Η Κύπρος έζησε τους περισσότερους αιώνες της ιστορίας της κάτω από 
ξένη κυριαρχία. Πρώτη φορά, όμως, βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιο ανελέητο 
εθνικό ξεκαθάρισμα και τέτοιο βάρβαρο εποικισμό, αντίθετο με κάθε έννοια 
δικαίου, που διενεργεί σήμερα η Τουρκία.

Ο αγώνας μας προδιαγράφηκε από την αρχή δύσκολος και μακροχρόνι-
ος. Και θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να μην κουραστούμε και να μην 
αποκάμουμε. Για να μη γινόμαστε, έστω και άθελά μας, όργανα στα χέρια του  
τούρκου επιδρομέα.

Οι συνεχείς υποχωρήσεις, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, δεν εξευμε-
νίζουν τον κατακτητή. Ούτε και τον οδηγούν σε συμβιβασμό. Όσο ο αδύνα-
τος υποχωρεί, τόσο ο δυνατός, που δεν διέπεται από ηθικές αρχές και για τον 
οποίο νόμος είναι μόνο η δύναμή του, προβάλλει νέες αξιώσεις. Το έχουμε ήδη 
διαπιστώσει. Κάθε υποχώρησή μας μετακινεί απλώς το σημείο εκκίνησης νέων 
πιέσεων προς την πλευρά μας. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εδράσουμε τον 
αγώνα μας αμετακίνητα σε αδιαμφισβήτητες θέσεις αρχών, που είναι σήμερα 
παγκοσμίως αποδεκτές, για να ’ναι η κατοχική δύναμη αναπολόγητη απένα-
ντι στους τρίτους. Αν χωρίς παλινδρομήσεις και αμφιταλαντεύσεις εμμείνουμε 
ανυποχώρητα στην αξίωσή μας για εφαρμογή των αρχών του Διεθνούς Δι-
καίου και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου για τον λαό μας, θα πετύχουμε στους 
στόχους μας. Δεν μπορούν οι άλλοι λαοί να αρνηθούν για μας εκείνα που 
επιδιώκουν για τον εαυτό τους. Όταν εμείς νοθεύουμε τον αγώνα μας με απα-
ράδεκτους συμβιβασμούς, θα έλθουν οι άλλοι να επιμείνουν για μας;  

Καιρός λοιπόν να ανανήψουμε. Ανασκοπώντας τους είκοσι αιώνες του 
Χριστιανικού μας βίου και τους τριάντα πέντε τόσους της Ελληνικής παρουσί-
ας μας στη γη τούτη των πατέρων μας, θα πρέπει να οπλιζόμαστε με θάρρος και 
υπομονή. Έχουμε την πεποίθηση ότι ο Θεός, με τις πρεσβείες των Αποστόλων 
μας, του Βαρνάβα και του Παύλου, θα ευλογήσει τις προσπάθειές μας. Φτάνει 
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κι εμείς να πιστεύουμε στον Θεό της Δικαιοσύνης, να μη λιποψυχήσουμε, όσο 
μακρύς κι όσο δύσκολος κι αν είναι ο δρόμος μας. Μια πρόσκαιρη αποτυχία ή 
δυσκολία, δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει. Έτσι γράφεται η Ιστορία μας. Όχι 
μόνον με τρόπαια και θριάμβους αλλά και με θυσίες. Κι αν σεμνυνόμαστε για 
τα τρόπαια του Μαραθώνα και της Σαλαμίνας, είμαστε εξ ίσου περήφανοι και 
για τη θυσία των τριακοσίων του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες και για τη θυσία 
Αυξεντίου στον  Μαχαιρά. Υπάρχουν πτώσεις που αξίζουν όσο και η Ανάστα-
ση. Γιατί εμπνέουν νέους αγώνες και οδηγούν σε μεγαλύτερες νίκες.

Δεν μπορέσαμε, Άγιε ένδοξε Απόστολε Βαρνάβα, ούτε και φέτος να ’ρθου-
με στο μοναστήρι Σου και να τελέσουμε εκεί τη Συνοδική μας Λειτουργία. 
Υποσχόμαστε, όμως, να μην υποστείλουμε τη σημαία του ωραίου αγώνα. Κι 
είμαστε σίγουροι πως σύντομα θα έρθουμε εκεί, όχι με αλλοιωμένες τις όψεις, 
με κυρτωμένα από την ντροπή τα σώματα, αλλά ελεύθεροι και περήφανοι. Για 
να δώσουμε τη μαρτυρία, αλλά και την υπόσχεσή μας πως η Εκκλησία, που 
φύτευσες με το κήρυγμα και πότισες με το αίμα σου, θα εξακολουθήσει να πο-
ρεύεται στον δρόμο που της χάραξες, μέχρι τη συντέλεια των αιώνων.

Προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού 
Πατριάρχη Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος ανέγνωσε το ευχετή-
ριο Γράμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου για τη Θρονική 
Εορτή τής καθ’ ημάς Εκκλησίας, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΜΙΧΑΛΗ  ΣΠΥΡΟΥ
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Απαντώντας στην ως άνω συγκινητική προσφώνηση ο Μακαριώτατος ευ-
χαρίστησε θερμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη δια την πολλή του αγάπη προς 
το πρόσωπό Του και ιδιαίτερα προς την Εκκλησία της Κύπρου, και διαβεβαίω-
σε τον Μητροπολίτη Γέροντα Δέρκων κ. Απόστολο, ότι οι σχέσεις της Εκκλη-
σίας της Κύπρου προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι σχέσεις θυγατρός 
προς τη Μητέρα Εκκλησία και ότι εμείς τρέφουμε απεριόριστο σεβασμό προς 

ΜΙΧΑΛΗ  ΣΠΥΡΟΥ
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τη σεπτή προσωπικότητα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.   

Επίσης, ανταποκρινόμενος προς το πνεύμα της προσφωνήσεως του Οι-
κουμενικού, ο Μακαριώτατος υπογράμμισε χαρακτηριστικά: 

Εάν θέλουμε να κρατήσουμε την Ορθοδοξία μας ψηλά και αντάξια της απο-
στολής της, πρέπει να αποβάλουμε το πνεύμα της εσωστρέφειας και να 

αναπτύξουμε μεταξύ μας τον Διάλογο, όλες οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, με 
πνεύμα αγάπης, προκειμένου να εκπέμψουμε και να διατυπώσουμε ευθαρσώς, 
το γνήσιο πνεύμα του Χριστιανισμού, όπως το διατύπωσαν οι Θεοφόροι Πα-
τέρες της Εκκλησίας μας, μέσω των Οικουμενικών Συνόδων.

Το 2025 συμπληρώνονται 1700 χρόνια από την Α΄ Οικουμενική Σύνο-
δο, η οποία αποτέλεσε και την κρηπίδα της Ορθοδοξίας μας.  Έχω κατά νουν 
να διαβιβάσω προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, μέσω εκπροσώπων μου τις  
απόψεις μου,  για να αναπτύξουμε τον διάλογο με όλες τις Εκκλησίες, ώστε να 
εξέλθουμε οριστικά από το πνεύμα της εσωστρέφειας και να διαλαλήσουμε τα 
σωτήρια και λυτρωτικά μηνύματα της Χριστιανικής μας πίστεως προς όλο τον 
κόσμο, γιατί όλοι είναι παιδιά του Θεού και όλοι πρέπει να σωθούμε.

Βέβαια, θέλω να τονίσω εμφατικά ότι τίποτε δεν θα πράξω χωρίς την 
έγκριση και την ευλογία του Παναγιωτάτου προς το πρόσωπο του οποίου τρέ-
φω πάντοτε βαθύτατο σεβασμό και απέραντη εκτίμηση δια τις ύψιστες υπηρε-
σίες Του που προσφέρει προς τη Μητέρα Εκκλησία.

Απευθυνόμενος και προς το ποίμνιό του ο Μακαριώτατος, με την ευκαι- 
ρία της θρονικής εορτής του Αποστόλου Βαρνάβα, ευχήθηκε «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛ- 
ΛΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ», και κάλεσε τους πι-
στούς να παραμείνουν προσηλωμένοι προς τη Μητέρα Εκκλησία, η οποία 
πάντοτε περιβάλλει τα τέκνα της με την εν Κυρίω αγάπη και μεριμνά για τη 
σωτηρία των ψυχών τους. 
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ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ

a  

1. ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΝΑΡΕΤΟΙ

«Θέλεις νά γίνεις ἐνάρετος; Κάνε μόνο τήν ἀρχή. Ἀλήθεια, πές μου, στήν 
περίπτωση ὅλων τῶν τεχνῶν, ὅταν θέλουμε ν’ ἀσχοληθοῦμε μ’ αὐτές, ἀρκού-
μαστε μόνο στή θέληση, ἤ καί ἐπιδιδόμαστε μέ δραστηριότητα στά ἔργα; ... 
δέν ἀρκεῖ μόνο τό νά θέλης, ἀλλά πρέπει νά προστεθῆ καί τό ἔργο, ἐνῶ ἐδῶ 
θέλοντας ν’ ἀνεβῆς στόν οὐρανόν, λές «θέλω», μόνο; Πῶς τότε, λέγει, ἔλεγες, 
ὅτι ἀρκεῖ τό νά θέλη κανείς; Ἡ θέλησις πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό τά ἔργα, 
πρέπει καί νά ἐπιχειρῆται τό πρᾶγμα, πρέπει καί νά κοπιάση κανείς. Ἔχουμε 
βέβαια συνεργό καί συμβοηθό τόν Θεό, μόνο νά τό ἐπιχειρήσουμε, μόνο νά 
καταπιαστοῦμε μ’ αὐτό τό ἔργο, μόνο νά ἐνδιαφερθοῦμε, μόνο νά τό βάλουμε 
στό μυαλό μας, καί ὅλα τά ἄλλα ἀκολουθοῦν. Ἐάν ὅμως βρισκόμαστε συνεχώς 
σε αδράνεια καί περιμένουμε νά μποῦμε στόν οὐρανό, τότε θά μπορέσουμε νά 
κατακτήσουμε τήν κληρονομία τῶν οὐρανῶν;».

2. ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΛΕΗΜΟΝΕΣ

«Παρ’ ὅλο πού ἡ παρθενία, ἡ νηστεία καί τό νά κοιμᾶται κανείς στό χῶμα 
ἔχουν πιό δύσκολο κόπο ἀπό τήν ἐλεημοσύνη, ὅμως τίποτε δέν εἶναι τόσο 
δυνατό στό νά σβήνει τή φωτιά τῶν ἁμαρτημάτων, ὅσο αὐτή. Αὐτή εἶναι ἀνώ-
τερη ἀπ’ ὅλα, στήνει τούς ἐραστές της κοντά στόν ἴδιο τό βασιλιᾶ. Καί πολύ 
σωστά. Γιατί ἡ παρθενία, ἡ νηστεία καί τό νά κοιμᾶται κανείς στό χῶμα στα-
ματάει μόνο γύρω ἀπ’ αὐτόν πού τήν ἀσκεῖ καί δέν σώνει κανέναν ἄλλο, ἡ 
ἐλεημοσύνη ὅμως ἁπλώνεται σέ ὅλους καί ἀγκαλιάζει τά μέλη τοῦ Χριστοῦ. 
Ἄλλωστε τά κατορθώματα ἐκεῖνα πού ἁπλώνονται σέ πολλούς εἶναι πολύ 
μεγαλύτερα ἀπ’ αὐτά πού σταματοῦν γύρω ἀπό ἕναν.

Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ μητέρα τῆς ἀγάπης, τῆς ἀγάπης πού χαρακτηρίζει 
τό χριστιανισμό, πού εἶναι μεγαλύτερη ἀπ’ ὅλα τά θαύματα, μέ τά ὁποῖα φαί-

o
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νονται οἱ μαθηταί τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή εἶναι φάρμακο γιά τά δικά μας ἁμαρ-
τήματα, σαπούνι γιά τήν ἀκαθαρσία τῆς ψυχῆς μας, σκάλα στηριγμένη στόν 
οὐρανό, αὐτή συνδέει τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Θέλετε νά μάθετε πόσο μεγάλο 
ἀγαθό εἶναι αὐτή; Στήν ἐποχή τῶν ἀποστόλων ὅλοι πουλοῦσαν τά ὑπάρχοντά 
τους καί ἔφερναν σ’ αὐτούς τά χρήματα, τά ὁποῖα καί μοιράζονταν... «Ὅλοι 
εἶχαν μιά καρδιά καί μιά ψυχή» καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἦταν ἐπάνω σέ ὅλους 
αὐτούς καί ζοῦσαν μέ πολύ ὄφελος».

«Γιατί βέβαια αὐτό κυρίως σημαίνει νά περιφρονεῖς τά χρήματα, αὐτό ση-
μαίνει νά θρέψεις ἀληθινά τό Χριστό, ὅταν δέν τό κάνεις αὐτό μέ ἀλαζονεία καί 
ἐγωϊσμό, ὅταν δίνεις σάν νά εὐεργετεῖς τόν ἑαυτό σου περισσότερο παρά ἐκεῖ-
νον πού τά παίρνει. Γιατί ἄν θεωρεῖς ὅτι δίνεις μᾶλλον παρά παίρνεις, μή δίνεις.

Γι’ αὐτό θαυμάζουμε καί τόν Ἀβραάμ, ὄχι μόνον γιατί θυσίασε μοσχάρι 
οὔτε γιατί ζύμωσε ἀλεύρι, ἀλλά γιατί μέ πολλή εὐχαρίστηση καί ταπεινοφρο-
σύνη ὑποδεχόταν τούς ξένους, τρέχοντας κοντά του, ἐξυπηρετώντας τους, 
ἀποκαλώντας τους κυρίους, νομίζοντας πώς βρῆκε θησαυρό ἀπείρων ἀγαθῶν, 
ἄν κάποτε ἔβλεπε νά πλησιάζει ξένος. Ἔτσι λοιπόν γίνεται διπλή ἡ ἐλεημοσύ-
νη, ὅταν καί δίνουμε καί δίνοντας τά προσφέρουμε μέ προθυμία. Γιατί λέγει 
«Ἱλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός». Γιατί καί ἄν ἀκόμη ἄπειρα τάλαντα προ-
σφέρεις μέ ἀλαζονεία καί ἐγωισμό καί ματαιοδοξία, ἔχασες τά πάντα, ὅπως 
ἀκριβῶς ἐκεῖνος ὁ Φαρισαῖος πού πρόσφερε τό ἕνα δέκατο ἀπό τά ὑπάρχοντά 
του, ἐπειδή ὑπερηφανευόταν καί φούσκωνε ἀπό ὑπερηφάνεια γι’ αὐτό, ἀφοῦ 
τά ἔχασε ὅλα, ἔτσι κατέβηκε ἀπό τό ναό».

3. ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ

«Καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις 
ἡμῶν». Τρία ἀγαθά διακηρύττει μέ τά λόγια αὐτά. Τούς ἄριστους στήν ἀρετή 
τούς διδάσκει μετριοφροσύνη καί τούς συμβουλεύει νά μήν ὑπερηφανεύονται 
γιά τά κατορθώματά τους ἀλλά νά φοβοῦνται καί νά τρέμουν καί νά μνημο-
νεύουν τά προηγούμενα ἁμαρτήματά τους, ὅπως ὁ θεσπέσιος Παῦλος, λέγο-
ντας ὕστερα ἀπό τά ἄπειρα κατορθώματά του «ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦρθε στόν 
κόσμο γιά νά σώσει τούς ἁμαρτωλούς καί πρῶτος ἀνάμεσά τους εἶμαι ἐγώ» 
(Α΄ Τιμ. α΄ 15). Τούς ἄριστους λοιπόν στήν ἀρετή τούς ἀσφάλισε μέ τήν τα-
πεινοφροσύνη, λέγοντας τά λόγια αὐτά. Ἐκείνους ὅμως πού ἔσφαλαν ὕστερα 
ἀπό τή χάρη τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος δέν τούς ἀφήνει νά ἀπελπίζονται γιά τή 
σωτηρία τους, ἀλλά τούς διδάσκει νά ζητοῦν ἀπό τό γιατρό τῶν ψυχῶν τά 
φάρμακα τῆς συγχώρησης. Μαζί ὅμως μ’ αὐτά ὁ λόγος προϋποθέτει καί διδα-
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σκαλία φιλανθρωπίας. Γιατί μᾶς θέλει νά εἴμαστε ἥμεροι στούς ἐνόχους, ἀμνη-
σίκακοι σ’ αὐτούς πού σφάλουν σέ μᾶς καί μέ τή συγγνώμη μας σ’ αὐτούς νά 
χαρίζουμε στόν ἑαυτό μας συγγνώμη, καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι πρῶτα νά προσφέρουμε 
τά μέτρα τῆς φιλανθρωπίας. Γιατί τόσο ζητοῦμε νά λάβουμε, ὅσο παρέχουμε 
στούς συνανθρώπους μας καί ἀξιώνουμε νά ἐπιτύχουμε τόση συγγνώμη, ὅση 
χαρίζουμε στούς ὀφειλέτες μας».

«Ἐσύ ὅμως ἐνῶ στέκεσαι καί μεριμνᾶς γιά τά ἁμαρτήματά σου, δέ φρίττεις 
πού θυμᾶσαι τά ξένα; Καί πῶς παρακαλεῖς τόν Θεό; Γιατί αὐτά πού ζητᾶς ἀπό 
τόν Θεό ἐναντίον ἐκείνου, μέ αὐτά ἑτοιμάζεις γιά σένα φοβερότερα, μή ἀφή-
νοντας τόν Θεό νά συγχωρήσει τά δικά σου ἁμαρτήματα. Πῶς λοιπόν, λέγει, 
ἐάν θέλεις νά γίνω αὐστηρός ἐξεταστής τῶν πλημμελημάτων πού ἔγιναν σέ 
βάρος σου, ζητᾶς νά συγχωρήσω αὐτά πού ἔκαμες ἐσύ σέ μένα; Ἄς μάθουμε 
κάποτε νά εἴμαστε Χριστιανοί. Ἄν δέ γνωρίζουμε νά προσευχόμαστε, πράγμα 
πού εἶναι εὔκολο καί πολύ ἁπλό, τί θά γνωρίσουμε ἀπό τά ἄλλα; Ἄς μάθουμε 
νά προσευχόμαστε ὡς Χριστιανοί. Ἐκεῖνες οἱ προσευχές εἶναι τῶν εἰδωλολα-
τρῶν, ἐκεῖνες οἱ δεήσεις εἶναι τῶν Ἰουδαίων, ἐνῶ τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ἀντίθε-
τες μέ αὐτές. Ζητοῦμε ἄφεση καί ἀμνηστία τῶν σφαλμάτων πού ἔγιναν σέ μᾶς. 
«Ὅταν μᾶς βρίζουν, εὐλογοῦμε, ὅταν μᾶς καταδιώκουν, δείχνουμε ἀνοχή, ὅταν 
μᾶς βλασφημοῦν, παρακαλοῦμε». Ἄκου τόν Στέφανο πού λέγει «Κύριε, μή λο-
γαριάσεις σέ αὐτούς αὐτό τό ἁμάρτημα». Ὄχι μόνο δέν καταριόταν, ἀλλά καί 
προσευχόταν γιά αὐτούς, ἐνῶ ἐσύ ὄχι μόνο δέν προσευχήθηκες ὑπέρ αὐτῶν, 
ἀλλά καί τούς καταράστηκες. Ὅσο θαυμάσιος λοιπόν ἦταν ἐκεῖνος, τόσο πιό 
κακός εἶσαι ἐσύ... Θέλεις νά πλήξεις τόν ἐχθρό σου; Προσευχήσου γιά αὐτόν, 
ὄχι ὅμως μέ τέτοια διάθεση, ὄχι σάν νά πλήττεις, αὐτό βέβαια γίνεται, ἐσύ 
ὅμως μήν τό κάνεις μέ αὐτό τό σκοπό. Ἄν καί βέβαια ἐκεῖνος ὁ μακάριος ὅλα 
τά πάθαινε ἄδικα, κι ὅμως προσευχόταν γι’ αὐτούς, ἐνῶ ἐμεῖς πολλά καί δίκαια 
τά παθαίνουμε ἀπό τούς ἐχθρούς. Ἄν λοιπόν αὐτός πού ἔπαθε ἄδικα δέν τόλ-
μησε νά μήν προσευχηθεῖ ὑπέρ αὐτῶν, ἐμεῖς πού πάσχουμε δίκαια, κι ὄχι μόνο 
δέν προσευχόμαστε, ἀλλά καί καταριόμαστε, ποιάς τιμωρίας δέν εἴμαστε ἄξι-
οι; Νομίζεις, βέβαια, ὅτι δίνεις σέ ἐκεῖνον τό χτύπημα, ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι 
τραβᾶς τό ξίφος ἐναντίον σου, μή ἀφήνοντας τό δικαστή νά γίνει πρᾶος γιά 
τά ἁμαρτήματά σου μέ τά ὁποῖα τόν ἐξοργίζεις μέ τήν προσευχή σου ἐναντίον 
τῶν ἄλλων. Γιατί λέγει «μέ ὅποιο μέτρο μετρᾶτε, μέ τό ἴδιο θά μετρηθεῖτε καί 
σεῖς, καί μέ ὅποιο κριτήριο κρίνετε, θά κριθῆτε». Ἄς γίνουμε λοιπόν συγχωρη-
τικοί, γιά νά ἔχουμε τέτοιον καί τον Θεό».

«Αὐτός πού εὐλογεῖ τόν ἐχθρό, εὐλογεῖ τόν ἑαυτό του, καί αὐτός πού κα-
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ταριέται, καταριέται τόν ἑαυτό του, καί αὐτός πού προσεύχεται γιά τόν ἐχθρό, 
προσεύχεται γιά τόν ἑαυτό του».

4. ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ

«Γιατί δέν ὑπάρχει τίποτε, πραγματικά τίποτε, πού νά μπορεῖ νά μᾶς 
συγκρατεῖ καί νά μᾶς διαφυλάσσει τόσο, ὅσο ἡ ταπεινοφροσύνη καί τό νά 
εἴμαστε μετριόφρονες καί συνεσταλμένοι καί νά μή σχηματίζουμε ποτέ καμ-
μιά μεγάλη ἰδέα γιά τόν ἑαυτό μας. Αὐτό τό πρᾶγμα γνωρίζοντας καλά καί ὁ 
Χριστός καί ἀρχίζοντας τήν πνευματική ἐκείνη διδασκαλία, ἄρχισε πρῶτα τήν 
παραίνεση ἀπό τήν ταπεινοφροσύνη, καί ὅταν ἄνοιξε τό στόμα του, αὐτόν τόν 
νόμο παρουσίασε πρῶτα, λέγοντας αὐτό: «μακάριοι οἱ φτωχοί τῷ πνεύματι» 
(Ματθ. ε΄ 3).

Ὅπως λοιπόν ὅταν πρόκειται κάποιος νά χτίσει ἕνα μεγάλο καί ἐπιβλητικό 
σπίτι, βάζει καί ἀνάλογο θεμέλιο, ὥστε νά μπορέσει νά βαστάξει τό προστι-
θέμενο ἀργότερα βάρος, ἔτσι ἀκριβῶς καί ὁ Χριστός, σηκώνοντας στίς ψυχές 
τους τή μεγάλη ἐκείνη οἰκοδομή τῆς πίστης, βάζει πρῶτα, σάν κάποιο θεμέλιο 
καί ἀρχή σταθερή καί βάση μόνιμη καί ἀκίνητη, τήν παραίνεση τῆς ταπεινο-
φροσύνης, ἐπειδή γνώριζε πώς ὅταν αὐτή ριζώσει στίς ψυχές τῶν ἀκροατῶν, 
ὅλα τά ἄλλα μέρη τῆς ἀρετῆς μποροῦν νά χτίζονται μέ ἀσφάλεια. Ὅπως λοι-
πόν ὅταν αὐτή ἀπουσιάζει καί ἄν ἀκόμη κατορθώσει κάποιος ὅλη τήν ὑπόλοι-
πη ἀρετή, κοπίασε ἄσκοπα καί μάταια καί ἄχρηστα, σάν ἐκεῖνον πού ἔχτισε τό 
σπίτι του ἐπάνω στή ἄμμο, ὁ ὁποῖος βέβαια ὑπέμεινε τόν κόπο, ἀλλά δέ χάρηκε 
τό κέρδος, γιατί δέν ἔβαλε σταθερό θεμέλιο, ἔτσι καί αὐτός πού χωρίς ταπει-
νοφροσύνη ἐπιδιώκει ὁποιοδήποτε ἀγαθό, τά ἔχασε καί τά κατέστρεψε ὅλα.

Καί λέγοντας ταπεινοφροσύνη δέν ἐννοῶ τήν ταπεινοφροσύνη πού βρί-
σκεται στά λόγια, οὔτε ἐκείνη πού βρίσκεται πάνω στή γλώσσα, ἀλλά τήν τα-
πεινοφροσύνη πού βρίσκεται μέσα στό νοῦ, πού προέρχεται ἀπό τήν ψυχή, 
πού βρίσκεται μέσα στή συνείδηση, πού μόνο ὁ Θεός μπορεῖ νά τή βλέπει. 
Φθάνει αὐτή ἡ ἀρετή, καί ὅταν παρουσιάζεται μόνη της πολλές φορές, νά 
ἐξιλεώσει τόν Θεό. Καί αὐτό τό φανέρωσε ὁ τελώνης. Γιατί αὐτόν παρ’ ὅλο 
πού δέν εἶχε κανένα ἀγαθό καί δέν μποροῦσε νά παρουσιασθεῖ ἀπό τά κα-
τορθώματά του, λέγοντας μόνο «ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλό», κατέβηκε ἀπό 
τό ναό δικαιωμένος, παρά ὁ φαρισαῖος, μολονότι βέβαια τά λόγια ἐκεῖνα δέν 
ἦταν ἀπόδειξη ταπεινοφροσύνης ἀλλά μόνο εὐγνωμοσύνης. Γιατί ταπεινο-
φροσύνη εἶναι ὅταν κάποιος, ἄν καί ἀναγνωρίζει στόν ἑαυτό του μεγάλη ἀξία, 
δέ φαντάζεται γιά τόν ἑαυτό του τίποτε μεγάλο, ἐνῶ εὐγνωμοσύνη εἶναι ὅταν 
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κάποιος, ἐνῶ εἶναι ἁμαρτωλός, τό ὁμολογεῖ αὐτό. Ἄν ὅμως ἐκεῖνος πού δέν 
ἀναγνώριζε στόν ἑαυτό του κανένα ἀγαθό ἀπέσπασε τόση εὔνοια ἀπό τόν 
Θεό ἐπειδή ὁμολόγησε αὐτό ἀκριβῶς πού ἦταν, πόση παρρησία θ’ ἀπολαύ-
σουν αὐτοί πού μποροῦν νά ποῦν τά πολλά τους κατορθώματα ἀλλά ὅλα τά 
ξεχνοῦν καί συγκαταλέγουν τόν ἑαυτό τους ἀνάμεσα στούς τελευταίους; Ἔτσι 
ἀκριβῶς ἔκαμε καί ὁ Παῦλος. Γιατί, ἄν καί ἦταν πρῶτος ἀπ’ ὅλους τούς δικαί-
ους, ἔλεγε ὅτι αὐτός ἦταν πρῶτος ἀπό τούς ἁμαρτωλούς (Α΄ Τιμ. α΄ 15) καί ὄχι 
μόνο τό ἔλεγε ἀλλά τό εἶχε πιστέψει. Ἐπειδή ἀπό τό δάσκαλό του διδάχθηκε 
πώς ὅταν τά κάνουμε ὅλα, πρέπει νά ὀνομάζουμε τούς ἑαυτούς μας ἄχρηστους 
δούλους (Λουκ. ιζ΄ 10).

... Γιατί ἄν συμπεριφερόμαστε ἔστι, μᾶς ἀρκεῖ αὐτό γιά προσφορά καί θυ-
σία, ὅπως καί ὁ Δαυΐδ ἔλεγε «θυσία τῷ θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδί-
αν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ θεός οὐκ ἐξουδενώσει». Δέν εἶπε 
ἁπλῶς ταπεινωμένη, ἀλλά καί συντριμμένη, γιατί τό συντριμμένο εἶναι καί 
θρυμματισμένο, οὔτε βέβαια, ἄν θέλει, μπορεῖ νά ὑπερηφανευθεῖ. Ἔτσι καί 
ἐμεῖς ἄς μή ταπεινώνουμε μόνο τήν ψυχή μας, ἀλλά καί ἄς τή συντρίψουμε 
καί ἄς τή θρυμματίσουμε καί συντρίβεται ὅταν θυμᾶται συνέχεια τά δικά της 
ἁμαρτήματα. Ἄν τήν ταπεινώσουμε ἔτσι, δέν θά μπορέσει, ἔστω καί νά τό θέλει 
νά ὑπερηφανευθεῖ, γιατί ἡ συνείδηση σάν κάποιο χαλινάρι τή σταματάει ὅταν 
σηκώνεται καί τή συγκρατεῖ καί τήν πείθει νά εἶναι μετρημένη σέ ὅλα.

Ἔτσι θά μπορέσουμε νά βροῦμε καί χάρη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. «ὅσῳ γάρ 
μέγας εἶ», λέγει ἡ Γραφή, «τοσούτῳ ταπείνου σεαυτόν, καί ἐναντίον Κυρίου 
εὑρήσεις χάριν» (Σοφ. Σειρ. 3, 18). Ἐκεῖνος ὅμως πού βρῆκε χάρη ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ, δέ θά αἰσθανθεῖ καμμιά δυσκολία, ἀλλά καί ἐδῶ θά μπορέσει μέ τή χάρη 
τοῦ Θεοῦ νά ξεπεράσει εὔκολα ὅλα ἐκεῖνα τά δεινά καί νά ξεφύγει τίς τιμωρίες 
πού ὑπάρχουν στή ζωή γιά τούς ἁμαρτωλούς, γιατί ἡ χάρη πηγαίνει παντοῦ 
πρίν ἀπ’ αὐτόν καί τοῦ ἐξευμενίζει τά πάντα».

«Ὅλοι, ὅμως, ἄς ταπεινώσουμε τίς ψυχές μας μέ τήν ἐλεημοσύνη, μέ τό νά 
συγχωροῦμε τίς ἁμαρτίες τῶν συνανθρώπων μας, μέ τό νά μή μνησικακοῦμε 
καί μέ τό νά μήν ἐκδικούμαστε. Ἄν ἐνθυμούμαστε συνέχεια τά σφάλματά μας, 
δέ θά μπορέσει κανένα ἀπό τά ἔξω πράγματα νά μᾶς ὁδηγήσει σέ ἀλαζονεία, 
οὔτε τά πλούτη, οὔτε ἡ δύναμη, οὔτε ἡ ἐξουσία, οὔτε ἡ τιμή, ἀλλά, καί ἄν ἀκό-
μη καθίσουμε στό βασιλικό ὄχημα, θά στενάξουμε πικρά. Γιατί καί ὁ μακάριος 
Δαβίδ ἦταν βασιλιάς καί ἔλεγε «θά λούζω με δάκρυα κάθε νύχτα τό κρεββάτι 
μου», καί δέ ζημιώθηκε καθόλου ἀπό τή βασιλική πορφύρα καί τό στέμμα καί 
δέν ἀλαζονεύθηκε, καί ἐπειδή εἶχε συντετριμμένη τήν καρδιά του θρηνοῦσε».
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«Τί λοιπόν εἶναι τά ἀνθρώπινα πράγματα; Στάχτη καί σκόνη, καί σάν 
χνούδι μπροστά στόν ἄνεμο, καπνός καί σκιά, φύλλο περιφερόμενο ἐδῶ καί 
ἐκεῖ καί ἄνθος, ὄνειρο καί μῦθος καί παραμύθι, ἄνεμος καί ἀέρας ἁπλῶς σιγα-
νός πού φεύγει καί χάνεται, φτερό πού δέ στέκεται, φύσημα ἀέρα πού τρέχει 
καί ὁτιδήποτε ἄλλο ὑπάρχει πιό μηδαμινό ἀπό αὐτά».

«Καί ἄν ἀκόμη ἀνεβοῦμε στήν ἴδια κορυφή τῆς ἀρετῆς, ἄς θεωροῦμε τούς 
ἑαυτούς μας τελευταίους ἀπ’ ὅλους, ἀφοῦ μάθαμε ὅτι καί ἀπό τούς ἴδιους τούς 
οὐρανούς ἡ ἀλαζονεία μπορεῖ νά καταρρίψει ἐκεῖνον πού δέν προσέχει, καί 
ὅτι ἀπό τήν ἴδια τήν ἄβυσσο τῶν ἁμαρτημάτων ἡ ταπεινοφροσύνη μπορεῖ νά 
ἀνεβάσει ὑψηλά ἐκεῖνον πού ξέρει νά συμπεριφέρεται μέ μετριοφροσύνη. Για-
τί αὐτή ἔστησε τόν τελώνη μπροστά ἀπό τό φαρισαῖο, ἐνῶ ἐκείνη, δηλαδή ἡ 
ἀλαζονεία καί ἡ ὑπερηφάνεια, νίκησε καί ἀσώματη δύναμη, τό διάβολο, ἐνῶ ἡ 
ταπεινοφροσύνη καί ἡ ἐπίγνωση τῶν ἁμαρτημάτων του εἰσήγαγε τόν ληστή 
στόν παράδεισο πρίν ἀπό τούς ἀποστόλους. Ἄν ὅμως αὐτοί πού ὁμολογοῦν 
τά δικά τους ἁμαρτήματα χαρίζουν στόν ἑαυτό τους τόση μεγάλη παρρησία, 
ἐκεῖνοι πού ἀναγνωρίζουν στόν ἑαυτό τους πολλά ἀγαθά καί ταπεινώνουν τήν 
ψυχή τους, πόσα στεφάνια δέ θά ἐπιτύχουν; Γιατί ὅταν ἡ ἁμαρτία εἶναι ἑνω-
μένη μέ τήν ταπεινοφροσύνη, τρέχει μέ τόση εὐκολία, ὥστε νά ξεπερνάει καί 
νά προλαβαίνει τή δικαιοσύνη πού συνυπάρχει μέ τήν ἀλαζονεία. Ἄν λοιπόν 
τή συνδέσεις μέ τή δικαιοσύνη ποῦ δέ θά φθάσει; Πόσους οὐρανούς δέ θά 
περάσει; Ὁπωσδήποτε θά σταθεῖ κοντά στό θρόνο τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσα στούς 
ἀγγέλους μέ πολλή παρρησία. Ἄν πάλι ἡ ἀλαζονεία πού συνδέθηκε μέ τή δι-
καιοσύνη μπόρεσε μέ τήν ὑπερβολή καί τή βαρύτητα τῆς δικῆς της κακίας νά 
ταπεινώσει τήν παρρησία ἐκείνης, ἄν εἶναι ἑνωμένη μέ τήν ἁμαρτία, σέ πόση 
γέεννα δέ θά μπορέσει νά γκρεμίσει αὐτόν πού τήν ἔχει;

Αὐτά τά λέγω ὄχι γιά νά ἀδιαφοροῦμε γιά τή δικαιοσύνη, ἀλλά γιά νά 
ἀποφύγουμε τήν ἀλαζονεία, ὄχι γιά νά ἁμαρτάνουμε, ἀλλά γιά νά εἴμαστε 
μετριόφρονες. Γιατί ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι θεμέλιο τῆς δικῆς μας ἀρετῆς. 
Καί ἄν ἀκόμη οἰκοδομήσεις ἐπάνω ἄπειρα, εἴτε ἐλεημοσύνη εἴτε προσευχές 
εἴτε νηστεία εἴτε κάθε ἀρετή, ἄν δέν τεθεῖ αὐτή πρῶτα, ὅλα θά οἰκοδομηθοῦν 
ἄσκοπα καί μάταια, καί θά πέσουν εὔκολα κάτω, ὅπως ἡ οἰκοδομή ἐκείνη πού 
κτίσθηκε πάνω στήν άμμο. Γιατί δέν ὑπάρχει τίποτε πού νά μπορεῖ νά σταθεῖ 
χωρίς αὐτήν. Ἀλλά, εἴτε τή σωφροσύνη πεῖς εἴτε τήν παρθενία εἴτε τήν περι-
φρόνηση τῶν χρημάτων εἴτε ὁτιδήποτε ἄλλο, ὅλα εἶναι ἀκάθαρτα καί μολυ-
σμένα καί βδελυρά ὅταν ἀπουσιάζει ἡ ταπεινοφροσύνη. Παντοῦ λοιπόν ἄς 
τήν ἔχουμε μαζί μας, στά λόγια, στίς πράξεις, στίς σκέψεις, καί μαζί της ἄς τά 
κτίζουμε αὐτά».
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«Εἶσαι ταπεινός καί μάλιστα ταπεινότερος ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους; 
Νά μήν ὑπερηφανεύεσαι γι’ αὐτό οὔτε νά κατηγορεῖς τούς ἄλλους, γιά νά μή 
χάσεις τό καύχημά σου. Γι’ αὐτό δείχνεις ταπεινοφροσύνη, γιά νά ἀπαλλαγεῖς 
ἀπό τήν ἀλαζονεία. Ἄν λοιπόν μ’ αὐτήν πέσεις σέ ἀλαζονεία, καλύτερα νά μή 
δείχνεις ταπεινοφροσύνη, γιατί ἄκου τόν Παῦλο πού λέγει «μέσω τοῦ καλοῦ 
μέ ὁδηγεῖ στό θάνατο, γιά νά γίνει ἡ ἁμαρτία ὑπερβολικά ἁμαρτωλή χρησιμο-
ποιώντας τήν ἐντολή». Ὅταν σοῦ ἔρθει ἡ σκέψη νά θαυμάσεις τόν ἑαυτό σου 
γιά τήν ταπεινοφροσύνη σου, σκέψου τόν Κύριό σου ποῦ κατέβηκε, καί δέ θά 
θαυμάσεις πιά τόν ἑαυτό σου οὔτε θά τόν ἐπαινέσεις, ἀλλά καί θά τό περιγελά-
σεις, γιατί δέν ἔκανε τίποτε. Ὁπωσδήποτε νά θεωρεῖς τόν ἑαυτό σου ὀφειλέτη. 
Ὅ,τι καί ἄν κάνεις, θυμήσου ἐκείνη τή παραβολή «ποιός ἀπό σᾶς», λέγει, «πού 
ἔχει ἕνα δοῦλο, θά τοῦ πεῖ, ὅταν ἐπιστρέψει στό σπίτι, «κάθισε να φᾶς»; Δέ θά 
τοῦ πεῖ αὐτό, σᾶς λέγω, ἀλλά «σήκω καί ὑπηρέτησέ με».

5. ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

«Γιατί τίποτε δέν ὑπάρχει πιό κόσμιο ἀπό τήν καλή συμπεριφορά, τίποτε 
πιό εὐχάριστο καί πιό γλυκό ἀπό τήν καλωσύνη, τήν πραότητα καί τήν ὑπα-
κοή. Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος εἶναι ὠφέλιμος. Καί αὐτοί πού εἶναι τέτοιοι οὔτε 
τή δουλεία ντρέπονται, οὔτε τόν φτωχό ἀποφεύγουν, οὔτε τόν ἄρρωστο καί 
στενοχωρημένο, γιατί ὅλα τά ἐξουσιάζει ἡ ἀρετή καί ὅλα τά νικάει... Αὐτά 
λοιπόν ἄς ἀσκοῦμε καί οἱ δοῦλοι καί οἱ ἐλεύθεροι, καί οἱ γυναῖκες καί οἱ ἄν-
δρες. Ἔτσι θά γίνουμε ἀγαπητοί καί στούς ἀνθρώπους καί στόν Θεό, καί στούς 
ἀνθρώπους ὄχι μόνο στούς καλούς ἀλλά καί στούς κακούς, καί πρό πάντων 
σ’ ἀυτούς, γιατί αὐτοί τιμοῦν καί σέβονται πιό πολύ. Γιατί ὅπως οἱ ἀρχόμενοι 
τρέμουν τούς ἐπιεικεῖς, ἔτσι καί τούς ἐναρέτους οἱ ἀκόλαστοι, γιατί γνωρίζουν 
τί ἔχουν χάσει».

«Σέ κακολόγησε κάποιος; Ἐσύ ἀγάπησέ τον. Καί πῶς εἶναι δυνατον; Εἶ-
ναι δυνατό, καί πάρα πολύ δυνατό, ἐάν θέλεις. Ἐάν τόν ἀγαπήσεις ὅταν λέγει 
καλά λόγια γιά σένα, δέν ὑπάρχει πιά χάρη σέ σένα, γιατί αὐτό τό ἔκαμες ὄχι 
γιά τόν Κύριο, ἀλλά γιά τήν καλή σου φήμη. Σέ ἔβλαψε κάποιος; Εὐεργέτησέ 
τον, ἄν ὠφελήσεις κάποιον πού σέ ὠφέλησε, δέν ἔχεις κάμει τίποτε σπουδαῖο. 
Ἀδικήθηκες καί ζημιώθηκες σέ πολύ μεγάλο βαθμό, φρόντισε τά ἀντίθετα νά 
ἀνταποδώσεις. Ναί, σᾶς παρακαλῶ, ἔτσι νά διευθετοῦμε τά ὅσα ἔχουν σχέση 
μέ μᾶς. Ἄς παύσουμε νά ἀδικοῦμε καί νά μισοῦμε τούς ἐχθρούς. Αὐτός προτρέ-
πει νά ἀγαποῦμε τούς ἔχθρούς, ἐμεῖς ὅμως καταδιώκουμε καί αὐτόν πού τούς 
ἀγαπάει. Μή γένοιτο, λέγει. Τά λόγια αὐτά ὅλοι τά λέμε, μέ τά ἔργα ὅμως δέν 
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τό κάμνουμε ὅλοι. Τόσος εἶναι ὁ σκοτισμός τῆς ἁμαρτίας, ὥστε μ’ αὐτά πού 
δέν μποροῦμε νά ὑποφέρουμε μέ λόγια, αὐτά τά ὑποφέρουμε στήν πράξη».

«Τήν εὐγένεια συνήθως δέν τήν κάνει ἡ λάμψη τοῦ πλούτου οὔτε ἡ ἀφθο-
νία τῶν χρημάτων, ἀλλά ἡ εὐγένεια τῶν τρόπων, ἐνῶ ἀντίθετα ἐκεῖνοι πού 
στεροῦνται αὐτήν καί ὑπερηφανεύονται ἀπό τή δόξα τῶν γονέων τους, στο-
λίζονται μόνο μέ τό ἁπλό ὄνομα τῆς εὐγένειας καί ὄχι μέ τήν οὐσία τοῦ πράγ-
ματος, ἤ καλύτερα τό ἴδιο αὐτό τό ὄνομα ἀποκαλύπτεται πολλές φορές χωρίς 
σημασία, ἄν κανείς ἀνατρέξει στούς παλαιότερους προγόνους αὐτῶν τῶν εὐ-
γενῶν... Ὁ Παῦλος ζητοῦσε τήν εὐγένεια τῆς ψυχῆς καί δίδασκε τούς ἄλλους 
αὐτήν νά θαυμάζουν. Δέν εἶναι λοιπόν μικρό αὐτό πού τώρα κερδίζουμε ἀπό 
δῶ, δηλαδή τό νά μήν ντρεπόμαστε γιά κανένα ἀπό τούς ἀσήμαντους, τό νά 
ἐπιζητοῦμε τήν ἀρετή τῆς ψυχῆς, τό νά θεωροῦμε περιττά καί ἀνώφελα ὅλα τά 
πράγματα πού μᾶς περιβάλλουν».

«Νά εἶσαι φίλος μέ ὅλους, νά εἶσαι ἐπιεικής, νά ἀγαπιέσαι ἀπό ὅλους, νά 
μή φιλονικεῖς μέ κανένα ἄδικα καί μάταια, τίμα τόν πατέρα σου, τίμα τή μητέ-
ρα σου, ἀπολάμβανε ἀγαθή φήμη, γίνε ὄχι ἄνθρωπος, ἀλλά ἄγγελος, μή πεῖς 
τίποτε τό ἀδιάντροπο, τίποτε τό ψεύτικο, ἀλλά οὔτε καί νά τό σκεφθεῖς, βοήθα 
ἐκείνους πού ἔχουν ἀνάγκη, νά μήν ἔχεις ἁρπαγμένα πράγματα, νά μήν εἶσαι 
ὑβριστής, οὔτε θρασύς καί κανένας δέν ἀκούει... Μέχρι πότε θά σπρώχνουμε 
τούς ἑαυτούς μας στούς γκρεμούς; Μέχρι πότε θά βαδίζουμε στά ἀγκάθια; 
Μέχρι πότε θά πληγώνουμε τούς ἑαυτούς μας μέ καρφιά καί θά ὁμολογοῦμε 
καί χάρη;

Ἄς ἀφυπνισθοῦμε κάποτε, ἄς μετατρέψουμε τούς ἑαυτούς μας, ἄς τούς 
συγκροτήσουμε, ἄς ἀγαπήσουμε τόν Θεό ὅπως πρέπει, γιά νά ἀξιωθοῦμε τά 
ἀγαθά πού ὑποσχέθηκε σέ ἐκείνους πού τόν ἀγαποῦν, μέ τή χάρη καί φιλαν-
θρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ».

«Οἰκοδομεῖτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον» (Α΄ Θεσ. ε΄ 11). Οὔτε βεβαίως θέλει ὁ 
Θεός νά βοηθεῖ ὁ χριστιανός μόνον τόν ἑαυτό του, ἀλλά νά οἰκοδομεῖ καί 
ἄλλους ὄχι μόνο μέ τή διδασκαλία, ἀλλά καί μέ τή συμπεριφορά του, διότι 
τίποτε δέν φέρει τόσον πρός τό δρόμο τῆς ἀληθείας, ὅσον ἡ συνέπεια τῆς συ-
μπεριφορᾶς, οὔτε βεβαίως προσέχουν τόσον εἰς τά λόγια μας, ὅσον εἰς τά ἔργα 
μας... Καί ὁ Χριστός ἐμακάρισε αὐτούς λέγων «εἶναι μακάριος ἐκεῖνος πού θά 
ἐκτελέσει τάς ἐντολάς καί θά διδάξει» (Ματθ. ε΄ 19). Πρόσεξε ότι πρῶτα ἔθε-
σε τήν πράξιν και μετά τήν διδασκαλίαν. Διότι ὅταν προηγεῖται ἡ πρᾶξις, καί 
ἄν ἀκόμη δέν ἀκολουθεῖ ἡ διδασκαλία, εἶναι ἀρκετόν νά διδάξουν τά ἔργα 
λαμπρότερα ἀπό τή φωνήν ἐκείνους πού μᾶς παρακολουθοῦν. Αὐτό λοιπόν 
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ἄς ἐπιζητοῦμεν, παντοῦ νά διδάσκωμεν πρῶτα μέ τά ἔργα μας καί ὕστερα μέ 
τά λόγια, διά νά μήν ἀκούσωμεν καί ἡμεῖς ἀπό τόν Παῦλον, «Σύ πού διδάσκεις 
ἄλλον, τόν ἑαυτό σου δέν διδάσκεις;» (Ρωμ. β΄ 21). Καί ὅταν θέλωμεν νά συμ-
βουλεύσωμεν κάποιον, διά νά ἐπιτύχει κάτι ἀναγκαῖον, προηγουμένως ἄς προ-
σπαθοῦμεν νά ἐπιτύχωμεν ἡμεῖς αὐτό, ὥστε νά διδάσκωμεν μέ μεγαλυτέραν 
παρρησίαν καί κάθε μας μέριμνα ἄς ἀποβλέπει εἰς τή σωτηρίαν τῆς ψυχῆς καί 
ἀφοῦ ἠμπορέσωμεν νά χαλιναγωγήσωμεν τάς σαρκικάς ὁρμάς, νά ἐπιδείξω-
μεν τήν ἀληθινή νηστεία, ἐννοῶ βεβαίως τήν ἀποχή ἀπό τά κακά, διότι αὐτό 
εἶναι νηστεία. Διότι καί ἡ ἀποχή ἀπό τά φαγητά διά τοῦτο ἔχει ὁρισθεῖ, διά νά 
χαλιναγωγήσει τή δύναμη τῆς σάρκας καί νά καταστήσει εὐπειθῆ τόν ἵππον 
τῶν ἐπιθυμιῶν μας. Ἐκεῖνος πού νηστεύει πρέπει περισσότερο ἀπό ὅλους νά 
χαλιναγωγεῖ τόν θυμόν, νά διδάσκει τήν ἐπιείκειαν καί τήν πραότητα, νά ἔχει 
συντετριμμένη τήν καρδίαν, νά ἀπομακρύνει τάς σκέψεις τῶν νοητῶν ἐπιθυ-
μιῶν, ἔχων ὑπ’ ὄψιν του τόν ἄγρυπνον ἐκεῖνον ὀφθαλμόν καί τό ἀδέκαστον 
δικαστήριον, πρέπει νά γίνεται ἀνώτερος ἀπό τά χρήματα, νά ἐπιδεικνύει μέ 
μεγάλη γενναιοδωρία τήν ἐλεημοσύνη καί νά ἐκδιώκει ἀπό τήν ψυχή του κάθε 
κακία πρός τόν πλησίον».

6. ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΗ ΑΛΗΘΙΝΗ

«Καί ὅπως τό πλοῖο πού κλυδωνίζεται ἀπό τό φύσημα τῶν ἀνέμων καί 
καταποντίζεται ἀπό τά ἀγριεμένα κύματα ἡ ἄγκυρα πού ρίχνεται τό κρα-
τάει ἀπό παντοῦ καί τό σταθεροποιεῖ στή μέση τοῦ πελάγους, ἔτσι ἀκρι-
βῶς καί τόν δικό μας νοῦ, ὅταν τόν κλυδωνίζουν οἱ λογισμοί πού ἐπιτίθε-
νται ἀπ’ ἔξω, ἔρχεται ἡ πίστη καί μέ μεγαλύτερη ἀσφάλεια ἀπό τήν ἄγκυρα 
τόν σώζει ἀπό τό ναυάγιο καί σάν σέ γαλήνιο λιμάνι ὁδηγεῖ τό σκάφος, μέ 
τή βεβαιότητα πού παρέχει στή συνείδηση. Καί αὐτό πάλι φανερώνοντας ὁ 
Παῦλος ἔλεγε: «μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστε-
ως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον 
ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνι-
ζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας, ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν 
ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης,  ἀληθεύοντες 
δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, ὁ Χριστός» 
 (Ἐφ. 4, 13-15).  

Βλέπεις τό κατόρθωμα τῆς πίστης, πού σάν κάποια ἄγκυρα ἀσφαλής ἔτσι 
διώχνει τήν τρικυμία, πράγμα πού ὁ ἴδιος πάλι λέγει γράφοντας στούς Ἑβραί-
ους καί λέγοντας αὐτά ἀκριβῶς γιά τήν πίστη «αὐτή τήν ἔχουμε σάν ἄγκυρα 
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ἀσφαλή καί σταθερή καί μᾶς ὁδηγεῖ στά ἐνδότερα τοῦ καταπετάσματος»... 
Γιατί ὅπως τό καταπέτασμα χώριζε τά ἅγια τῶν ἁγίων ἀπό τήν ἔξω σκηνή, ἔτσι 
ἀκριβῶς καί ὁ οὐρανός, σάν καταπέτασμα παρεμβαλλόμενος ἀνάμεσα στήν 
κτίση, χωρίζει τά ἅγια τῶν ἁγίων ἀπό τήν ἔξω σκηνή, δηλαδή ἀπό τόν ὁρατό 
κόσμο, δηλαδή τά οὐράνια καί τά πάνω ἀπ’ αὐτά, ὅπου εἰσῆλθε γιά χάρη μας 
πρίν ἀπό μᾶς ὁ Χριστός.

Αὐτό πού λέγει σημαίνει τό ἑξῆς:  ὑψώνει τήν ψυχή μας ἡ πίστη, μήν ἀφή-
νοντας σέ κανένα ἀπό τά παρόντα δεινά νά τή ρίξει κάτω καί ἀνακουφίζοντας 
τούς πόνους μέ τήν ἐλπίδα τῶν μελλοντικῶν ἀγαθῶν. Γιατί ἐκεῖνος πού ἀπο-
βλέπει πρός τά μελλοντικά, πού περιμένει τήν ἐλπίδα ἀπό τούς οὐρανούς καί 
κατευθύνει ἐκεῖ τά μάτια τοῦ νοῦ του, οὔτε αἰσθάνεται τόν πόνο τῶν δεινῶν 
τῆς παρούσης ζωῆς, ὅπως ἀκριβῶς καί ὁ Παῦλος δέν αἰσθανόταν καί δίδασκε 
τήν αἰτίαν τῆς φιλοσοφίας αὐτῆς λέγοντας «γιατί ἡ προσωρινή ἐλαφριά θλίψη 
προετοιμάζει γιά μᾶς ὑπερβολικά μεγάλο πλοῦτο αἰώνιας δόξης». Πῶς καί μέ 
ποιό τρόπο; « Ἐπειδή» μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς «δέν προσέχουμε αὐτά πού φαίνο-
νται ἀλλά ἐκεῖνα πού δέ φαίνονται». Γιατί, ὅπως τά μάτια τοῦ σώματος δέ βλέ-
πουν τίποτε πνευματικό, ἔτσι τά μάτια τῆς πίστης δέ βλέπουν τίποτε τό ὑλικό.

Γιατί ἡ λέξη πίστη ἔχει διπλῆ σημασία. Πίστη δηλαδή λέγεται καί ἐκείνη 
σύμφωνα μέ τήν ὁποία οἱ ἀπόστολοι ἔκαναν τότε τά θαύματα, γιά τήν ὁποία ὁ 
Χριστός ἔλεγε «ἄν ἔχετε πίστη ἔστω καί σάν κόκκο συναπίου, θά πεῖτε σ’ αὐτό 
τό βουνό, πήγαινε ἀπό ἐδῶ ἐκεῖ, καί θά μεταβεῖ» ... Λέγεται λοιπόν πίστη ἐκεί-
νη πού κάνει τά σημεῖα καί τά θαύματα, πίστη ὅμως λέγεται καί ἐκείνη πού μᾶς 
προετοιμάζει στό νά γνωρίσουμε τόν Θεό, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ καθένας 
μας εἶναι πιστός, ὅπως ὅταν λέγει γράφοντας στούς Ρωμαίους «εὐχαριστῶ τῷ 
θεῷ μου διά Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ καταγγέλλε-
ται». Καί στούς Θεσσαλονικεῖς πάλι γράφει «ἀφ’ ἡμῶν ἐξήχηται (διαδόθηκε) 
ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ, ἀλλά καί ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ, καί ἐν 
παντί τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρός τόν θεόν ἐξελήλυθε (ἔγινε γνωστή)».

Ποιά πίστη ὑπαινίσσεται ἐδῶ; Εἶναι ὁλοφάνερο πώς ὑπαινίσσεται τήν πί-
στη τῆς γνώσης. Καί τό φανερώνουν αὐτό τά ἑπόμενα. «πιστεύουμε», λέγει, 
«γι’ αὐτό καί κυρύσσουμε». Τί πιστεύουμε; «Ὅτι ἐκεῖνος πού ἀνέστησε τόν 
Ἰησοῦ θά ἀναστήσει καί ἐμᾶς μέ τή δύναμή του». Ἀλλά γιατί τήν ὀνομάζει 
πνεῦμα πίστης καί τήν κατατάσσει στήν τάξη τῶν χαρισμάτων; Γιατί, ἄν ἡ πί-
στη εἶναι χάρισμα καί κατόρθωμα τῆς δωρεᾶς τοῦ Πνεύματος μόνο καί ὄχι 
δικό μας, οὔτε οἱ ἄπιστοι θά τιμωρηθοῦν οὔτε οἱ πιστοί θά ἐπαινεθοῦν.
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Ἄν λοιπόν καί ἡ πίστη εἶναι τέτοιο πρᾶγμα καί ἐμεῖς δέν προσφέραμε τί-
ποτε ἀλλά τά πάντα ἀνήκουν στή χάρη τοῦ Πνεύματος καί αὐτή τήν ἔσπειρε 
μέσα στίς ψυχές μας καί δέ θά λάβουμε κανένα μισθό γι’ αὐτά, πῶς λοιπόν 
ἔλεγε, «ὅποιος πιστεύει μέ τήν καρδιά του ὁδηγεῖται στή δικαίωση, καί ὅποιος 
ὁμολογεῖ μέ τό στόμα ὁδηγεῖται στή σωτηρία»; Γιατί ἡ πίστη εἶναι κατόρθωμα 
καί τῆς ἀρετῆς τοῦ πιστοῦ. Πῶς ὅμως ἀλλοῦ ὑπαινίσσεται πάλι τό ἴδιο λέγο-
ντας «ὅποιος ὅμως δέν ἔχει ἔργα ἀλλά πιστεύει στόν Θεό πού σώζει τόν ἀσε-
βῆ, λογαριάζεται ἡ πίστη του γιά δικαίωση», ἄν τά πάντα ἀνήκουν στή χάρη 
τοῦ Πνεύματος; Καί πῶς ἀκόμη τόν πατριάρχη Ἀβραάμ τόν στόλισε γι’ αὐτή 
μέ ἄπειρα ἐγκωμιαστικά στεφάνια, γιατί παραβλέποντας ὅλα τά παρόντα πί-
στεψε, παρ’ ὅλο πού δέν εἶχε λόγο νά ἐλπίζει;

Γιά ποιό λόγο τήν ὀνομάζει πνεῦμα πίστης; Γιατί θέλει νά δείξει ὅτι ἐξαρ-
τᾶται ἀπό μᾶς τό νά πιστέψουμε στήν ἀρχή καί τό νά ὑπακούσουμε ὅταν κλη-
θοῦμε, καί ὅτι μετά τή θεμελίωση τῆς πίστης χρειαζόμαστε τή βοήθεια τοῦ 
Πνεύματος, ὥστε νά μένει αὐτή διαρκῶς σταθερή καί ἀμετάβλητη. Γιατί οὔτε 
ὁ Θεός οὔτε ἡ χάρη τοῦ Πνεύματος ἔρχεται πρίν ἀπό τή δική μας προαίρεση, 
ἀλλά προσκαλεῖ καί περιμένει, ὥστε ἀπό μόνοι μας καί μέ τή θέλησή μας νά 
προσέλθουμε· ἔπειτα, ὅταν προσέλθουμε, τότε μᾶς παρέχει ὅλη τή δική του 
συμμαχία. Ἐπειδή λοιπόν καί ὁ διάβολος μετά τήν προσέλευσή μας στήν πίστη 
ἐμφανίζεται ἀμέσως θέλοντας νά ξεριζώσει τήν καλή αὐτή ρίζα και ἐπειγόμε-
νος νά σπείρει τά ζιζάνια καί νά καταστρέψει τά γνήσια καί καθαρά σπέρματα, 
τότε χρειαζόμαστε τή βοήθεια τοῦ Πνεύματος, γιά νά προστατεύει ἀπό πα-
ντοῦ τό νέο φυτό τῆς πίστης μέ κάθε μέριμνα καί φροντίδα σάν ἕνας φιλό-
πονος γεωργός ἐγκατεστημένος στήν ψυχή μας. Γι’ αὐτό γράφοντας στούς 
Θεσσαλονικεῖς ἔλεγε «μή σβήνετε τό Πνεῦμα», δηλώνοντας πώς ὅταν ἔρθει ἡ 
χάρη τοῦ Πνεύματος, θά εἴμαστε ἀκαταμάχητοι πιά γιά τόν κακό δαίμονα καί 
ὅλες του τίς πονηρίες. Γιατί ἄν «κανείς δέν μπορεῖ νά πεῖ ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ 
Κύριος παρά μόνο μέ τή βοήθεια τοῦ Πνεύματος», πολύ περισσότερο δέ θά 
μπορέσει νά κρατήσει τήν πίστη του σταθερή καί ἀκλόνητη παρά μόνο μέ τή 
βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Πῶς ὅμως θά μπορέσουμε νά ἀποσπάσουμε τή βοήθεια τοῦ Πνεύματος 
καί νά τό πείσουμε νά μείνει κοντά μας; Μέ ἔργα ἀγαθά καί ἄριστο τρόπο 
ζωῆς. Γιατί, ὅπως τό φῶς τοῦ λυχναριοῦ διατηρεῖται μέ λάδι καί ὅταν ξοδευθεῖ 
αὐτό σβήνει καί τό φῶς μαζί του καί τελειώνει, ἔτσι ἀκριβῶς καί ἡ χάρη τοῦ 
Πνεύματος, ὅταν ἔχουμε νά παρουσιάσουμε ἔργα ἀγαθά καί ἡ ψυχή μας εἶναι 
γεμάτη ἀπό πολλή ἐλεημοσύνη, μένει ἡ φλόγα σάν νά διατηρεῖται ἀπό λάδι, 
ὅταν ὅμως αὐτή δέν ὑπάρχει, φεύγει καί ἀναχωρεῖ, πρᾶγμα πού ἔγινε καί στίς 
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πέντες παρθένες... Γιατί τό παράπτωμά τους προῆλθε μόνο ἀπό ἀδιαφορία... 
Εἶναι καλό πρᾶγμα ἡ παρθενία καί ὑπερφυσικό τό κατόρθωμα. Ἀλλά τό καλό 
καί μεγάλο καί ὑπερφυσικό αὐτό πρᾶγμα, ἄν δέν εἶναι ἑνωμένο μέ τή φιλαν-
θρωπία, δέν θά μπορέσει νά φθάσει οὔτε στά πρόθυρα τοῦ νυμφώνα».

7. ΝΑ ΜΗ ΜΝΗΣΙΚΑΚΕΙΤΕ

« Ἄς μή δεχόμαστε ποτέ νά μνησικακοῦμε σ’ ἐκείνους πού μᾶς λύπησαν ἤ 
κάπως διαφορετικά μᾶς ἀδίκησαν, οὔτε νά συμπεριφερόμαστε ἐχθρικά πρός 
αὐτούς, ἀλλά κατανοώντας πόσης εὐεργεσίας πρόξενο γίνεται αὐτό ἐκ μέρους 
τοῦ Κυρίου καί πρίν ἀπ’ ὅλα ὅτι ἡ συμφιλίωση πρός αὐτούς πού μᾶς λύπησαν 
γίνεται ἐξαγορά τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν, ἄς σπεύδουμε καί ἄς βιαζόμαστε νά 
τό ἐφαρμόζουμε, καί σκεπτόμενοι τό κέρδος ἀπ’ αὐτό, ἄς ἐπιδείξουμε πρός 
αὐτούς πού μᾶς ἀδίκησαν τόση μεγάλη φροντίδα, σάν πρός ἀληθινούς εὐερ-
γέτες. Γιατί, ἄν εἴμαστε νηφάλιοι, δέ θά μπορέσουν νά μᾶς ὠφελήσουν τόσο 
πολύ ἐκεῖνοι πού μᾶς φέρονται εὐγενικά καί προσπαθοῦν μέ κάθε τρόπο νά 
δείχνουν τή φροντίδα τους γιά μᾶς, ὅσο ἡ φροντίδα γι’ αὐτούς μᾶς καθιστᾶ 
ἄξιους τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί ἐλαφρύνει συγχρόνως καί τό φορτίο τῶν 
ἁμαρτημάτων μας.

Σκέψου λοιπόν, σέ παρακαλῶ, ἀγαπητέ, πόσο εἶναι τό μέγεθος τῆς ἀρετῆς 
αὐτῆς ἀπό τά βραβεῖα πού ὑποσχέθηκε ὁ Θεός τῶν ὅλων σ’ ἐκείνους πού τήν 
κατορθώνουν. Γιατί, ἀφοῦ εἶπε «ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς σας, εὐλογεῖτε ἐκεί-
νους πού σᾶς καταδιώκουν, προσεύχεστε γιά ἐκείνους πού σᾶς κακομεταχει-
ρίζονται» (Ματθ. ε΄ 44), ἐπειδή ἦταν μεγάλες αὐτές οἱ ἐντολές καί ἔφταναν 
καί στήν πιό ὑψηλή ἀκόμη κορυφή, λέγει «γιά νά γίνετε ὅμοιοι μέ τόν οὐράνιο 
Πατέρα σας, πού ἀνατέλλει τόν ἥλιο του σέ κακούς καί ἀγαθούς καί βρέχει σέ 
δικαίους καί ἀδίκους» (Ματθ. ε΄ 45).

« Ἄν ὁ καθένας μας ἔχει ἐχθρική διάθεση πρός κάποιον, ὅσο ἀκόμη εἶναι 
καιρός νά φροντίσει πάρα πολύ νά τόν συμφιλιώσει μαζί του. Καί ἄς μή μοῦ πεῖ 
κανείς «τόν παρακάλεσα μία καί δύο φορές καί δέν δέχθηκε». Ἄν μέ εἰλικρι-
νή διάθεση τό κάμνουμε αὐτό, ἄς μή σταματήσουμε, μέχρι πού μέ τή μεγάλη 
μας ἐπιμονή τόν νικήσουμε καί τόν συμφιλιώσουμε μέ τόν ἑαυτό μας. Μήπως 
χαρίζουμε σ’ ἐκεῖνον τίποτε; Ἡ εὐεργεσία μεταβαίνει σ’ ἐμᾶς, ἀποσποῦμε τήν 
εὔνοια τοῦ Θεοῦ καί πολλή παρρησία πρός τόν Κύριον λαμβάνουμε ἀπ’ αὐτό».

8. ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΝΙΚΑΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

«Ἀρχή τῆς ἁμαρτίας εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ πρώτη προσβολή καί παρακί-
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νηση πρός τό κακό, καί ὁπωσδήποτε εἶναι ἡ ρίζα καί τό ὑπόβαθρο τοῦ κακοῦ. 
Γιατί ἡ ἀρχή δηλώνει ἤ τήν πρώτη κίνηση πρός τό κακό ἤ τή σύσταση. Ὅπως θά 
μποροῦσε νά πεῖ κανείς, ἀρχή τῆς σωφροσύνης εἶναι ἡ ἀποχή ἀπό ἄτοπη θέα, 
δηλαδή ἡ πρώτη ὁρμή. Ἄν ὅμως ποῦμε ὅτι ἀρχή τῆς σωφροσύνης εἶναι ἡ νη-
στεία, δηλαδή τό θεμέλιο καί ἡ συγκρότηση, ἔτσι καί ἡ ἀρχή τῆς ἁμαρτίας εἶναι 
ἡ ἀλαζονεία, γιατί ἀπό αὐτήν ἀρχίζει κάθε ἁμαρτία κι ἀπ’ αὐτήν συγκροτεῖται.

Τό ὅτι, λοιπόν, ὅσες καλές πράξεις κι ἄν κάνουμε, δέν τίς ἀφήνει ἡ κακία 
νά παραμείνουν καί νά μή διασαλευθοῦν, γίνεται φανερό ἀπό τό ἐξῆς· πρόσεχε 
πόσες καλές πράξεις ἔκαμε ὁ Φαρισαῖος, ἀλλά τίποτε δέν τόν ὠφέλησε, γιατί 
δέν ἔκοψε τή ρίζα τῆς ἀλαζονείας κι αὐτή κατέστρεψε τά πάντα. Ἀπό τήν ἀλα-
ζονεία γεννιέται ἡ ὑπεροψία τῶν φτωχῶν, ἡ ἐπιθυμία γιά τά χρήματα, ἡ ἀγάπη 
γιά ἐξουσία, ὁ πόθος γιά δόξα. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕτοιμος νά 
ἀποκρούσει κάθε ἐνόχληση. Γιατί ὁ ἀλαζόνας δέν ἀνέχεται νά τόν προσβάλ-
λουν οὔτε οἱ ἰσχυρότεροι οὔτε οἱ ἀσθενέστεροι. Κι αὐτός πού δέν ἀνέχεται νά 
τόν προσβάλλουν οὔτε τά δεινοπαθήματα ἀνέχεται. Πρόσεξε πῶς ἀρχή τῆς 
ἁμαρτίας εἶναι ἡ ἀλαζονεία. Πῶς ἀρχή τῆς ὑπερηφάνειας εἶναι τό νά μή γνωρί-
ζεις τόν Κύριο; Καί πολύ σωστά, γιατί αὐτός πού γνωρίζει τόν Θεό, ἔτσι ὅπως 
πρέπει νά τόν γνωρίζει αὐτός πού γνωρίζει ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔφθασε σέ τέ-
τοιο σημεῖο ταπεινοφροσύνης, δέν ὑπερηφανεύεται. Αὐτός πού δέν γνωρίζει 
αὐτά, ὑπερηφανεύεται. Καί ἡ ὑπερηφάνεια σέ ὁδηγεῖ στήν ἀλαζονεία.

Πές μου ὅλοι αὐτοί πού πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία ἀπό ποῦ ἰσχυρίζονται 
ὅτι γνωρίζουν τόν Θεό; Ὄχι ἀπό ἀλαζονεία; Νά σέ ποιό γκρεμό τούς ἔσπρωξε 
τό ὅτι δέν γνωρίζουν τόν Κύριο. Ἄν λοιπόν ὁ Κύριος ἀγαπᾶ τό συντετριμμέ-
νο πνεῦμα, ἀντίθετα ἐναντιώνεται στούς ὑπερηφάνους καί δίνει χάρη στούς 
ταπεινούς. Κανένα κακό λοιπόν δέν εἶναι ἴσο μέ τήν ὑπερηφάνεια. Κάμνει τόν 
ἄνθρωπο δαίμονα, ἀλαζόνα, βλάσφημο, ἐπίορκο, καί νά ἐπιθυμεῖ φόνους καί 
θανάτους. Ὁ ὑπερήφανος πάντοτε ζεῖ μέ λύπες, πάντοτε ἀγανακτεῖ, πάντο-
τε ἀδημονεῖ. Δέν ὑπάρχει τίποτε πού νά μπορέσει νά ἱκανοποιήσει τό πάθος 
του. Κι ἄν ἀκόμα ἔβλεπε τόν βασιλιά νά σκύβει καί νά τόν προσκυνᾶ, δέν θά 
χόρταινε, ἀλλά περισσότερο θά ἄναβε. Ὅπως οἱ φιλάργυροι, ἔτσι κι οἱ ἀλα-
ζόνες ὅση τιμή κι ἄν ἀπολαύσουν ἐπιθυμοῦν ἀκόμη περισσότερη. Μεγαλώνει 
σέ αὐτούς τό πάθος (πραγματικά εἶναι πάθος), καί τό πάθος δέ γνωρίζει ὅρια, 
ἀλλά τότε μόνο σταματᾶ, ὅταν σκοτώσει αὐτόν πού τό ἔχει. Δέ βλέπεις τούς 
μεθυσμένους πού πάντα διψοῦν γιά ποτό; Γιατί εἶναι πάθος. Δέν εἶναι φυσι-
κή ἐπιθυμία, ἀλλά μιά ἀρρώστια διεστραμμένη. Δέ βλέπεις ἐκείνους πού τούς 
ὀνομάζουν «βουλιμιῶντες», γιατί πάντα πεινοῦν; Εἶναι πάθος, ὅπως λένε οἱ 
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γιατροί, γιατί ξέφυγε ἀπό τά φυσικά ὅρια. Ἔτσι κι οἱ πολυπράγμονες καί πε-
ρίεργοι, ὅσα κι ἄν πληροφορηθοῦν δέν σταματοῦν, γιατί εἶναι πάθος καί ὅρια 
δέν ἔχει.

...Πῶς εἶναι δυνατόν νά σβήσουν τήν ἀλαζονεία; Ἄν γνωρίσεις τόν Θεό. 
Γιατί, ἄν τό πάθος ἐμφανίζεται ἐξ αἰτίας τῆς ἄγνοιας πού ἔχουμε γιά τόν Θεό, 
ἄν γνωρίσουμε αὐτόν, κάθε ἀλαζονεία ἀπομακρύνεται. Σκέψου καλά τή γέ-
εννα, σκέψου τούς πολύ καλύτερους ἀπό σένα, σκέψου πόσα ὀφείλεις στόν 
Θεό νά πληρώσεις. Ἄν αὐτά τά καταλάβεις, γρήγορα ταπείνωσες τό φρόνημα, 
γρήγορα τό ἔκαμψες. Ἀλλά δέν μπορεῖς νά τά κάμεις αὐτά; Εἶσαι πιό ἀδύνα-
μος; Σκέψου τόν παρόντα βίο, τήν ἴδια τήν ἀνθρώπινη φύση, πώς ὁ ἄνθρωπος 
δέν εἶναι τίποτα. Ὅταν δεῖς κάποιον νά μεταφέρεται νεκρός στήν ἀγορά καί 
νά ἀκολουθοῦν παιδιά ὀρφανά, χήρα γυναίκα νά ὀδύρεται, τούς φίλους κατα-
λυπημένους, σκέψου τή μηδαμινότητα τῶν παρόντων πραγμάτων καί ὅτι δέν 
διαφέρουν σέ τίποτε ἀπό τή σκιά καί τά ὄνειρα.

... Ἀναλογίσου τή φύση μας, ἀπό ποῦ πλάσθηκε καί ποῦ τελειώνει. Σκέψου 
ὅταν κοιμᾶσαι τί ἀξία ἔχεις, δέν μπορεῖ καί τό μικρό θηρίο νά σέ σκοτώσει; 
Πολλούς συχνά κι ἕνα μικρό ζωΰφιο πού ἔπεσε ἀπό τό ταβάνι τούς ἔβγαλε τό 
μάτι ἤ ἔγινε αἰτία κάποιου ἄλλου κινδύνου. Τί δηλαδή; Δέν εἶσαι ἀπό ὅλα τά 
θηρία ὁ πιό ἀδύναμος; Ἀλλά τί λές; Ὅτι ὑπερέχεις ὡς πρός τό λογικό; Μά νά, 
δέν ἔχεις λογικό, γι’ αὐτό ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι ἀπόδειξη τοῦ παραλογισμοῦ 
σου. Γιατί πές μου, γιά ποιό πρᾶγμα καμαρώνεις; Γιά τή σωματική σου εὐεξία; 
Ἀλλά ἡ νίκη ἀνήκει στά ἄλογα ζῶα. Αὐτό τό ἔχουν καί οἱ ληστές καί οἱ φο-
νιάδες καί οἱ τυμβωρύχοι. Μήπως γιά σύνεση; Ἀλλά δέν εἶναι γνώρισμα τῆς 
σύνεσης ἡ μεγαλοφρόνηση. Μέ αὐτό λοιπόν πρῶτα στερεῖς τόν ἑαυτό σου 
ἀπό τό νά γίνεις συνετός.

Ἄς καταστείλουμε τά φρονήματά μας, ἄς γίνουμε μετριόφρονες, ταπεινοί 
καί ἐπιεικεῖς. Γιατί αὐτούς πρό πάντων τούς μακάρισε ὁ Χριστός, λέγοντας 
«μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» 
(Ματθ. 5,3). Καί πάλι φώναζε λέγοντας «ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ 
μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυ-
σιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν» (Ματθ.11,29). Γι’ αὐτό ἔπλυνε τά πόδια τῶν μαθητῶν, 
δίδοντας σέ μᾶς παράδειγμα ταπεινοφροσύνης.

Γιατί τέτοια εἶναι ἡ φύση τῆς ὑπερηφάνειας, σπάει τό δεσμό τῆς ἀγάπης, 
ἀποκόπτει τόν πλησίον καί κάνει τόν ὑπερήφανο νά ζεῖ ἀπομονωμένος. Καί 
ὅπως ἕνας τοῖχος, ὅταν φουσκώσει γκρεμίζει τήν οἰκοδομή, ἔτσι ἀκριβῶς καί 
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ἡ ψυχή ὅταν φουσκώσει ἀπό ὑπερηφάνεια δέν ἀνέχεται τή συναναστροφή μέ 
ἄλλον, πρᾶγμα πού ἔπαθε καί ἡ Κόρινθος τότε. Καί μεταξύ τους συγκρούστη-
καν καί κομμάτιασαν τήν Ἐκκλησία καί ὅρισαν στόν ἑαυτό τους πάρα πολλούς 
ἄλλους δασκάλους καί ἀφοῦ χωρίσθηκαν σέ φατρίες καί ὁμάδες κατέστρεψαν 
τό κύρος τῆς Ἐκκλησίας. (Α΄ Κορ. α΄ 10-13). Γιατί τό κύρος τῆς Ἐκκλησίας τό 
διατηροῦν οἱ πιστοί ὅταν εἶναι ἑνωμένοι μεταξύ τους σάν ἕνα σῶμα.

9. ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΥΝΑΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

« Ἄς μήν ἀνησυχοῦμε λοιπόν, ἄς μήν ἀδημονοῦμε ὅταν μᾶς ἔρχονται πει-
ρασμοί. Γιατί, ἄν ὁ χρυσοχόος γνωρίζει πόσο χρόνο πρέπει ν’ ἀφήσει τό χρυ-
σάφι στό καμίνι καί πότε νά τό βγάλει καί δέν τό ἀφήνει νά μένει στή φωτιά 
μέχρι νά καταστραφεῖ καί νά κατακαεῖ, πολύ περισσότερο τό ξέρει αὐτό ὁ Θεός 
καί, ὅταν δεῖ ὅτι γίναμε πιό καθαροί, μᾶς ἐλευθερώνει ἀπό τούς πειρασμούς, 
ὥστε νά μήν ἀνατραποῦμε καί πέσουμε ἀπό τό πλῆθος τῶν κακῶν. Ἄς μή δυ-
σανασχετοῦμε λοιπόν, ἄς μή γινόμαστε μικρόψυχοι ὅταν μᾶς ἔρθει κάτι ἀπό τά 
ἀπροσδόκητα, ἀλλά ἄς ἀφήνουμε αὐτόν πού τά ξέρει καλά αὐτά νά δοκιμάζει 
στή φωτιά τήν ψυχή μας, ὅσο καιρό θέλει. Γιατί τό κάνει αὐτό γιά τό συμφέρον 
καί τό κέρδος ἐκείνων πού δοκιμάζονται.

Γι’ αὐτό καί κάποιος σοφός συμβουλεύει λέγοντας «παιδί μου, ἄν ἔρχεσαι 
νά ὑπηρετήσεις τόν Θεό, ἑτοίμασε τήν ψυχή σου γιά πειρασμό, κάνε δίκαιη 
τήν καρδιά σου, δεῖξε ὑπομονή καί μήν ὑποχωρήσεις σέ περίοδο δυσκολιῶν» 
(Σοφ. Σειρ. β΄ 1-2). Ἄφησε σ’ αὐτόν, λέγει τά πάντα, γιατί γνωρίζει καλά πότε 
πρέπει νά μᾶς βγάλει ἀπό τό καμίνι τῶν συμφορῶν. Πρέπει λοιπόν σέ ὅλες τίς 
περιπτώσεις νά τά ἀφήνουμε σ’ αὐτόν καί πάντοτε νά τόν εὐχαριστοῦμε καί 
ὅλα νά τά ὑποφέρουμε μέ εὐγνωμοσύνη, εἴτε μᾶς εὐεργετεῖ εἴτε μᾶς τιμωρεῖ, 
ἐπειδή καί αὐτό εἶναι ἕνα εἶδος εὐεργεσίας. Γι’ αὐτό καί ὁ γιατρός ὄχι μόνο 
ὅταν λούζει καί δίνει τροφή καί βγάζει τόν ἄρρωστο στούς κήπους, ἀλλά καί 
ὅταν τόν καυτηριάζει καί τόν χειρουργεῖ, εἶναι τό ἴδιο γιατρός. Καί ὁ πατέρας 
ἐπίσης, ὄχι μόνο ὅταν φροντίζει τόν υἱόν του, ἀλλά καί ὅταν τόν χτυπάει, τό 
ἴδιο εἶναι πατέρας, καί μάλιστα ὄχι λιγότερο ἀπ’ ὅ,τι εἶναι ὅταν τόν ἐπαινεῖ.

Γνωρίζοντας, λοιπόν, ὅτι ὁ Θεός εἶναι περισσότερο φιλόστοργος ἀπ’ 
ὅλους τούς γιατρούς, μήν ἐξετάζεις μέ περιέργεια, οὔτε νά ζητᾶς ἀπ’ αὐτόν 
λόγο γιά θεραπεία, ἀλλ’ εἴτε θέλει νά μᾶς ἀνακουφίσει εἴτε νά μᾶς τιμωρήσει, 
ἄς τοῦ παραδίδουμε τόν ἑαυτό μας τό ἴδιο καί στά δύο. Γιατί καί μέ τά δύο 
μᾶς ἐπαναφέρει στήν ὑγεία καί στό νά γίνουμε δικοί του, καί γνωρίζει αὐτά 
πού ὁ καθένας μας ἔχει ἀνάγκη καί τί συμφέρει στόν καθένα καί πῶς καί μέ 



279ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ

ποιό τρόπο πρέπει νά σωθοῦμε, καί μᾶς ὁδηγεῖ σ’ αὐτόν τον δρόμο. Ἄς ἀκο-
λουθοῦμε λοιπόν ἐκεῖνο πού αὐτός προστάζει καί ἄς μήν ἐξετάζουμε τίποτε 
μέ λεπτομέρεια, εἴτε μᾶς προστάζει νά βαδίζουμε σέ ἄνετο καί εὔκολο δρόμο 
εἴτε σέ δύσκολο καί σκληρό, ὅπως ἀκριβῶς λοιπόν ἔκαμε καί στόν παράλυτο 
αὐτόν. Ἕνα λοιπόν εἶδος εὐεργεσίας ἦταν αὐτό, τό ὅτι καθαρίζει δηλαδή τήν 
ψυχή του τόσο πολύ καιρό, ἀφοῦ τήν παρέδωσε σάν σέ κάποιο χωνευτήρι στή 
φωτιά τῶν πειρασμῶν. Καί δεύτερο εἶδος, ὄχι μικρότερο ἀπό τό πρῶτο, τό ὅτι 
εἶναι παρών σ’ αὐτούς τούς πειρασμούς, παρέχοντάς του πολλή παρηγοριά. 
Αὐτός ἦταν πού τόν στήριζε καί τόν συγκρατοῦσε καί τόν βοηθοῦσε καί δέν 
τόν ἄφηνε νά πέσει».

«Γι’ αὐτό καί ὁ Παῦλος λέγει «πιστὸς δὲ ὁ Θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρα-
σθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ 
δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν» (Α΄ Κορ. ι΄ 13). Ὄχι μόνο, λέγει, δέν ἀφήνει νά 
ἔρθει ἐπάνω μας δοκιμασία ἀνώτερη ἀπό τίς δυνάμεις μας, ἀλλά καί σ’ αὐτή 
τή σύμφωνη μέ τίς δυνάμεις μας δοκιμασία εἶναι παρών, ὑποστηρίζοντας καί 
ἐνισχύοντάς μας, ὅταν πρῶτα ἐμεῖς προσφέρουμε τά δικά μας, δηλαδή προ-
θυμία, ἐλπίδα σ’ αὐτόν, εὐχαριστία, καρτερία, ὑπομονή. Γιατί ὄχι μόνο στούς 
κινδύνους πού εἶναι ἀνώτεροι ἀπό τίς δυνάμεις μας, ἀλλά καί σ’ αὐτούς πού 
εἶναι σύμφωνοι μέ τίς δυνάμεις μας χρειαζόμαστε τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἄν 
θέλουμε νά σταθοῦμε γενναῖα. Ἀλλοῦ πάλι λέγει «ὅπως συμμετέχουμε μέ τό 
παραπάνω στά παθήματα τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι καί ἡ ἐνίσχυση τοῦ Χριστοῦ γίνε-
ται σέ μᾶς μέ τό παραπάνω γιά νά μποροῦμε καί μεῖς μέ τόν ἴδιο τρόπο, πού 
μᾶς ἐνισχύει ὁ Θεός, νά ἐνθαρρύνουμε ὅσους περνοῦν κάθε εἶδος θλίψης» (Β΄ 
Κορ. α΄ 5. 4). Ὥστε, ἐκεῖνος πού τόν ἐνίσχυσε καί αὐτόν εἶναι ὁ ἴδιος πού ἐπέ-
τρεψε τόν πειρασμό νά ἔρθει ἐναντίον του».

10. ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ

« Ὁ δάσκαλος ὅμως δέ διδάσκει μόνο μέ λόγια, ἀλλά καί μέ ἔργα, γιατί 
αὐτή εἶναι ἡ ἄριστη διδασκαλία τοῦ δασκάλου. Γιατί καί ὁ κυβερνήτης, ὅταν 
βάζει δίπλα του τόν μαθητή, τοῦ δείχνει βέβαια πώς νά κρατάει τό τιμόνι, 
ἀλλά προσθέτει καί λόγια στήν πράξη, καί δέ λέγει μόνο οὔτε ἐργάζεται μόνο. 
Τό ἴδιο καί ὁ οἰκοδόμος, ἀφοῦ τοποθετήσει δίπλα του ἐκεῖνον πού θέλει νά 
μάθει πῶς χτίζεται ὁ τοῖχος, τοῦ δείχνει βέβαια μέ τήν πράξη, τοῦ δείχνει ὅμως 
καί μέ λόγια. Τό ἴδιο κάνει καί ὁ ὑφαντής καί κεντητής καί χρυσοχόος καί χαλ-
κουργός, καί κάθε τέχνη ἔχει τό δάσκαλό της καί μέ λόγια καί μέ ἔργα. Ἐπειδή 
λοιπόν καί ὁ Χριστός ἦρθε νά μᾶς διδάξει κάθε ἀρετή, γι’ αὐτό καί λέγει νά 
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κάνουμε καί τά κάμνει ὁ ἴδιος. Γιατί λέγει «ὅποιος ἔκαμε καί δίδαξε, αὐτός θά 
ὀνομασθεῖ μεγάλος στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. ε΄ 19).

Πρόσεχε ὅμως, πρόσταξε νά εἴμαστε ταπεινόφρονες καί πρᾶοι καί τά δί-
δαξε αὐτά μέ τά λόγια. Βλέπε πῶς τά διδάσκει αὐτά καί μέ τίς πράξεις. Γιατί λέ-
γοντας, «μακάριοι εἶναι οἱ ταπεινόφρονες, μακάριοι οἱ πράοι» (Ματθ. ε΄ 3-5), 
δείχνει πῶς πρέπει νά κατορθώνουμε αὐτά. Πῶς λοιπόν δίδαξε; Πῆρε μιά ποδιά 
(λέντιο) καί ζώσθηκε μ’ αὐτή, καί ἔπλυνε τά πόδια τῶν μαθητῶν του (Ἰωάν. ιγ΄ 
4-5). Τί εἶναι ἴσο μέ τήν ταπεινοφροσύνη αὐτή; Γιατί δέν τή διδάσκει πιά μόνο 
μέ τά λόγια, ἀλλά καί μέ τά ἔργα. Ἐπίσης τήν πραότητα καί τήν ἀνεξικακία τά 
διδάσκει μέ τά ἔργα. Πῶς; Δέχθηκε ράπισμα ἀπό τό δοῦλο τοῦ ἀρχιερέα καί 
λέγει «ἄν εἶπα κάτι κακό, πές ποιό ἦταν αὐτό, ἄν ὅμως μίλησα συνετά, γιατί μέ 
δέρνεις;» (Ἰωάν. ιη΄ 23). Πρόσταξε νά προσευχόμαστε γιά τούς ἐχθρούς μας. 
Καί αὐτό πάλι τό διδάσκει μέ τά ἔργα, γιατί ὅταν ἀνέβηκε πάνω στό σταυρό 
λέγει «πατέρα, συγχώρησέ τους, γιατί δέν ξέρουν τί κάνουν» (Λουκ. κγ΄ 34). 
Ὅπως λοιπόν ἔδωσε ἐντολή νά προσευχόμαστε, ἔτσι καί ὁ ἴδιος προσεύχεται, 
γιά νά διδάξει ἐσένα νά προσεύχεσαι, γιατί καί ὁ ἴδιος δέν παύει νά συγχωρεῖ.

 Κατά τόν ἴδιο τρόπο τούς ἐδίδαξε πάλι καί νά προσεύχονται... Ἀλλ’ ὄχι 
μόνο νά προσεύχονται, ἀλλά ἔπρεπε νά μάθουν καί πῶς πρέπει νά προσεύχο-
νται. Γι’ αὐτό λοιπόν τούς παρέδωσε καί προσευχή πού ἔχει ὡς ἑξῆς· «πάτερ 
ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς...» (Ματθ. στ΄ 9-13).

Ἐπειδή, λοιπόν, διέταξε νά προσεύχονται «μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρα-
σμόν», αὐτό ἀκριβῶς τό ἴδιο τούς διδάσκει μέ τήν πράξη, λέγοντας «πάτερ 
μου, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς 
ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾿ ὡς σύ» (Ματθ. 26,39), διδάσκοντας ὅλους τούς πιστούς νά 
μήν ὁρμοῦν στούς κινδύνους, οὔτε νά χάνουν τό θάρρος τους, ἀλλά νά τούς 
ὑπομένουν ὅταν ἐπέρχονται καί νά δείχνουν κάθε ἀνδρεία, ὅμως νά μήν τρέ-
χουν ἀπό πρίν, οὔτε νά ὁρμοῦν πρῶτοι στά δεινά. Γιατί; Γιά νά τούς διδάξει τήν 
ταπεινοφροσύνη καί νά τούς ἀπαλλάξει ἀπό τίς κατηγορίες τῆς ματαιοδοξίας. 
Γι’ αὐτό ἀκριβῶς καί ἐδῶ ὅταν ἔλεγε αὐτά «ἀπομακρύνθηκε», λέγει, «καί προ-
σευχήθηκε» καί ὕστερα ἀπό τήν προσευχή λέγει στούς μαθητές τά ἐξῆς: «δέν 
μπορέσατε οὔτε μία ὥρα νά μείνετε ξάγρυπνοι μαζί μου; Μένετε ξάγρυπνοι καί 
προσεύχεστε, γιά νά μήν πέσετε σέ πειρασμό» (Ματθ. κστ΄ 40, 41). Βλέπεις 
ὅτι δέν προσεύχεται μόνο ἀλλά καί συμβουλεύει; «Τό πνεῦμα εἶναι πρόθυμο», 
λέγει, «ἀλλά ἡ σάρκα ἀδύναμη». Καί αὐτό τό ἔλεγε γιά νά διώξει τήν ὑπερη-
φάνεια ἀπό τήν ψυχή τους, νά τούς ἀπαλλάξει ἀπό τήν ἀλαζονεία, νά τούς 
κάνει προσεκτικούς, καί νά τούς καταστήσει μετριόφρονες».



 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»
1-4 MAΪΟΥ 2022

a

Με αισθήματα πολλής χαράς χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών του 
έκτου Διεθνούς Συνεδρίου Κυπριακής Αγιολογίας με θέμα:

«Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»

Θερμά συγχαίρω τον αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, Πανιερώτατο Μητρο-
πολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειο για τις άοκνες προσπάθειες 
και την επιμέλεια που κατέβαλε για τη διοργάνωση του παρόντος Συνεδρίου, 
καθώς επίσης τα μέλη της Επιστημονικής - Οργανωτικής Επιτροπής και όλους 
τους εκλεκτούς συνεργάτες του.

Επιθυμώ, επίσης, να συγχαρώ όλους τους καθηγητές και ερευνητές, που 
έχουν ενδιατρίψει γύρω από το σημαντικό αυτό θέμα και θα μας παρουσιά-
σουν τον καρπό των επιστημονικών τους μελετών στο  παρόν Συνέδριο.  Είμαι 
ευτυχής που καλωσορίζω στην Κύπρο μεγάλο αριθμό καθηγητών και ερευνη-
τών από Πανεπιστήμια και ονομαστά ερευνητικά κέντρα. 

Αιώνες πριν από τη Σταύρωση του Κυρίου, και προτού βιώσουμε τη χαρά 
και την ελπίδα του ζωοποιού ξύλου, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πολλές 
προτυπώσεις και προεικονίσεις του Σταυρού. Το «ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τοῦ 
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Παραδείσου» αποτελεί προτύπωση του Σταυροῦ, ο  οποίος μας απελευθερώ-
νει από τη δουλεία της αμαρτίας και μας χαρίζει την αιώνια ζωή. Τα ξύλα, τα 
οποία ο Ισαάκ μετέφερε στους ώμους του, που θα άναβε ο Αβραάμ για να 
θυσιάσει το πολυφίλητο παιδί του, αποτελούν προτύπωση του Σταυρού, τον 
οποίο έφερε επί του ώμου του ο Θεάνθρωπος, αιώνες πολλούς μετά. Το ξύλο 
που ο Μωυσής, έβαλε, με εντολή του Θεού, στα πικρά νερά στην έρημο του 
Μερρά, τα οποία μετεβλήθηκαν σε  γλυκά και πόσιμα,  συμβολίζει  το ξύλο του 
Σταυρού που έχει τη δύναμη να μεταβάλλει τις πικρίες της αμαρτωλής ζωής 
στη γλυκύτητα της εν Χριστώ καινής ζωής. 

Κατά την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας, η διαμορφωθείσα συνείδηση του κό-
σμου της αμαρτίας, θεωρούσε τον σταυρό ως έννοια ταυτισμένη με την ατιμία, 
το έγκλημα και τη μωρία. Συνεπώς, δεν ήταν εύκολο να συνειδητοποιήσει την 
κοσμογονική αυτή αλλαγή, που έφερε η θυσία του σταυρωθέντος Κυρίου μας. 
Δεν θα  μπορούσαν ποτέ να σκεφτούν ότι το σύμβολο της ατίμωσης και τοῦ θα-
νάτου, είναι το ουσιώδες σύμβολο της ελπίδας και της σωτηρίας του ανθρώπου.

Γι’αυτό και ο θείος Παύλος διακηρύττει με τη γνωστή του παρρησία: 
« Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ 
σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι» (Α΄ Κορ. 1 18). Η εν λόγω φράση είχε 
ως αποδέκτες τόσο τους Ιουδαίους όσο τους Εθνικούς - Ειδωλολάτρες. Γιατί, 
όμως είναι σκάνδαλο για τους Ιουδαίους και μωρία για τους Εθνικούς;  Επειδή, 
οι μεν Ιουδαίοι περίμεναν κοσμικό άρχοντα και Βασιλέα αήττητο, με κυριαρχία 
επί της γης. Οι δε Εθνικοί δεν μπορούσαν να αποδεχτούν ένα Θεό, που αφή-
νεται στους σταυρωτές για να θυσιαστεί επί του Σταυρού για τους ανθρώπους.

Στην προς Γαλάτας επιστολή του απόστολος Παύλος, ο οποίος έχει ως 
κέντρο της θεολογίας του τον Σταυρό, επανέρχεται για να διακηρύξει με τη 
δέουσα εσωτερική εγκαύχηση «ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ 
σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται 
κἀγὼ τῷ κόσμῳ» (Γαλ. 6, 14). Και ο ιερός υμνωδός άδει εναρμόνια: «Ὁ Σταυ-
ρός σου Κύριε, ζωὴ καὶ ἀνάστασις ὑπάρχει τῷ λαῷ σου, καὶ ἐπ' αὐτῷ πεποι-
θότες, σὲ τὸν Ἀναστάντα, Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν, ἐλέησον ἡμᾶς».

Και συμπληρώνει ευστοχότατα ο ιερός Χρυσόστομος: «Ὁ Σταυρός  εἶναι 
ἑορτή καί πανήγυρις πνευματική. Γιατί προηγουμένως ὁ σταυρός ἦτο ἡ λέξις ἡ 
ὁποία σήμαινε καταδίκη, τώρα ὅμως ἔγινεν ἀντικείμενο τιμῆς».  

Η Εκκλησία μας, δια μέσου των αιώνων, διακηρύττει ότι ο Σταυρός είναι το 
ιερότερο σύμβολο πάνω στο οποίο εκφράστηκε η ουράνια αγάπη του Χριστού 
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για το απολωλός πρόβατο. Ακριβώς, γι’ αυτό τον λόγο αρχίζει και τελειώνει 
κάθε ακολουθία και κάθε χριστιανική συγκέντρωση με το σημείο του Σταυρού, 
το οποίο συγκεφαλαιώνει όλες τις βασικές αλήθειες της πίστεώς μας. Την Τρια-
δικότητα του Θεού, τις δύο Φύσεις του Χριστού, και την Κάθοδο του δευτέρου 
Προσώπου της Αγίας Τριάδος στην ιερή μήτρα της Παναγίας μας. 

Ο κυπριακός λαός, ο οποίος είχε το ιερό προνόμιο να ασπαστεί από τους 
πρώτους λαούς του κόσμου τα θεηγόρα μηνύματα του Χριστιανισμού δια του 
στόματος των Αποστόλων Βαρνάβα, Παύλου και Μάρκου, βίωσε σε όλη του 
την ένταση και τα μηνύματα της οδύνης αλλά και της ελπίδας και της πίστης 
που απορρέουν από τον Σταυρό του Κυρίου μας. Αιώνες σκλαβιάς κάτω από 
την τυραννία πολλών κατακτητών ανέβαινε την πορεία του Γολγοθά, αίρων 
επί των ώμων του τον Σταυρό του μαρτυρίου του. Αλλά το σκότος εκείνο της 
δουλείας εφώτιζε μέσα του η προσδοκία και η βαθύτατη πίστη της Αναστάσε-
ως. Γι’αυτό και παρέμεινε  βαθύτατα προσκεκολλημένος στις χριστιανικές του 
ρίζες και πηγές από τις οποίες εξακολουθεί  να πίνει το «καινό πόμα  ἐκ τοῦ 
κενοῦ τάφου τῆς ζωῆς» μέσω του οποίου ζωογονείται προσμένοντας και την 
εθνική του ανάσταση. 

Η νήσος των αγίων και των μαρτύρων είναι σήμερον κατάσπαρτη από 
ναούς που είναι αφιερωμένοι στον Τίμιο Σταυρό. Στη σκέψη μας, βέβαια, πρω-
ταρχική θέση έχουν τρεις  εφετοί και λαμπροί ιεροί χώροι για τους οποίους 
ως Ελληνισμός αισθανόμαστε εσωτερική εγκαύχηση. Πρόκειται για το ιερό 
Μοναστήρι του Σταυροβουνίου,  για τον βυζαντινό ναό του Τιμίου Σταυρού 
του Αγιασμάτι, δίπλα στο χωριό Πλατανιστάσα, και για την Ιερά Μονή Τι-
μίου Σταυρού Ομόδους.

Με  την αναστάσιμη διακήρυξη «ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν 
ὅλω τῷ κόσμῳ», κηρύσσω την έναρξη του παρόντος Αγιολογικού Συνεδρίου 
και εύχομαι από κέντρου καρδίας η πεπληρωμένη αυτή χαρά να πλημμυρίζει 
πάντοτε τις ψυχές όλων μας. 

     Μετ’ ευχών εγκαρδίων

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
         1 Μαΐου  2022.



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΣΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 1η ΜΑΪΟΥ 2022

a 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟY κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ἕνας ἀκόμα πολύτιμος λίθος τῆς Κυπριακῆς Ἁγιολογίας προστίθεται μὲ 
τὸ παρὸν ἕκτο Ἁγιολογικὸ Συνέδριο, ἐξιδιασμένα ἀφιερωμένο στὴν τιμὴ 

τοῦ τιμίου Σταυροῦ στὴν Κύπρο. Δὲν ἔχουμε διαπιστώσει τὴν ὀργάνωση ἄλ-
λου συνεδρίου διεθνῶς μὲ θέμα τὸν τίμιο Σταυρό. Βεβαίως ἡ μελέτη παρό-
μοιου θέματος δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ ὁριοθετηθεῖ μόνο στὴν Κύπρο, δεδομένου 
ὅτι αὐτὸ τοῦτο τὸ θέμα μᾶς ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα νὰ ἐξετάσουμε πολλὲς ὄψεις 
περὶ τοῦ  Σταυροῦ ποὺ ἐξέρχονται τῶν ὁρίων τῆς Κύπρου, καὶ θὰ ἀποτελοῦσε 
ἱστορικὸ καὶ ἐρευνητικὸ κενὸ ἡ μὴ συμπερίληψή τους στὶς ἀνακοινώσεις τοῦ 
προγράμματος τῶν ἡμερῶν ποὺ ἀκολουθοῦν. Ἄλλωστε, ἡ Κύπρος περιλαμ-
βάνεται μεταξὺ τῶν πολύτιμων καὶ σημαντικῶν παραδόσεων ἀναφερομένων 
στὸν Σταυρὸ καὶ συνδεδεμένων ἄρρηκτα μὲ ἄλλες περιοχὲς, ὅπου ἀναπτύχθη-
κε ἡ τιμὴ τοῦ τιμίου Ξύλου. Ἡ περιεκτικότητα τῆς θεματολογίας, παρὰ τὸν 
περιορισμό της, εἶναι ἀρκετὰ ἐνδεικτικὴ τῶν πραγμάτων καὶ τῶν δυσκολιῶν 
ποὺ ἀντιμετωπίσθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ ἄλλα μὲν θέματα νὰ 
τὰ ἐντάξει στὸ πρόγραμμα, ἄλλα δὲ νὰ τὰ ἀποκλείσει γιὰ νὰ χωρέσουν στὰ 
πλαίσια τοῦ προβλεπόμενου χρόνου.

Τὸ Συνέδριο αὐτὸ καθίσταται ἐπετειακὸ καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀφιερώνεται στὰ δε-
καπέντε χρόνια ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Μητροπόλεώς μας, δεδομένου ὅτι τὰ 
ἐπιστημονικὰ Συνέδρια ἄρχισαν ἀμέσως μὲ τὴν ἵδρυση καὶ προσωρινὴ ἐγκατά-



285ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

σταση τῆς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου στὸ Παραλίμνι. Γιὰ 
τὸν ἴδιο λόγο τίθεται καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁποῖος ἀνέλαβε τὴν ἱστορικὴ πρωτοβουλία τῆς ἀποκα-
ταστάσεως τῆς κανονικῆς δομῆς τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, μετὰ ἀπὸ τὴ μα-
κραίωνη διασάλευσή της κατὰ τὴν περίοδο τῆς Φραγκοκρατίας στὴν Κύπρο. 
Ἐξ ἄλλου, στὶς 12 Μαΐου, ὅπως ἀναφέραμε καὶ χθὲς στὴν βιβλιοπαρουσία-
ση, θὰ τιμήσουμε τὸν προστάτη μας ἅγιο Ἐπιφάνιο καὶ οἱ ὅλες ἐκδηλώσεις 
ἔχουν ὡς ἐπίκεντρο τὸ γεγονὸς αὐτό. Εὐχαριστοῦμε τὸν Μητροπολίτη Κύκκου 
κ. Νικηφόρο, ὁ ὁποῖος εὐαρεστήθηκε καὶ μᾶς παρεχώρησε τὴν τιμία κάρα τοῦ 
ἁγίου πρὸς προσκύνηση καὶ ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν.

Ὀφειλόμενες εὐχαριστίες πρὸς τὰ μέλη τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ 
τὸν καθορισμὸ τῶν θεμάτων: τὸν κ. Κώστα Κωνσταντινίδη, Ὁμότιμο Καθη-
γητὴ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καὶ συγγραφέα 
πολλῶν ἐπιστημονικῶν ἔργων, τὸν κ. Θεόδωρο Γιάγκου, Καθηγητὴ Κανονι-
κοῦ Δικαίου στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, Ἀντιπρόεδρο τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν 
Θεσσαλονίκης, συγγραφέα ἀξιόλογων ἐπιστημονικῶν ἔργων, τὸν κ. Συμεὼν 
Πασχαλίδη, Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντὴ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Με-
λετῶν Θεσσαλονίκης, συγγραφέα πολλῶν Ἁγιολογικῶν ἔργων, τὴν κα Brigitta 
Schrade, Καθηγήτρια Ἱστορίας τῆς Τέχνης στὸ Frei Universität Βερολίνου καὶ 
ὑπεύθυνη τοῦ Προγράμματος ἔρευνας καὶ ἀποκατάστασης τῆς Μεσαιωνικῆς 
Μονῆς Ἁγίας Νάπας. Ἐπίσης, ἐπὶ σειρὰ πολλῶν ἐτῶν εἶχε καὶ συνεχίζει νὰ ἔχει 
τὴν εὐθύνη προγραμμάτων ἔρευνας καὶ ἀποκατάστασης ἔργων Χριστιανικῆς 
Τέχνης στὴ Γεωργία, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς πανεπιστημιακῆς 
της δραστηριότητας, ἐπίσης συγγραφέως ἔργων ἐπιστημονικῆς ἔρευνας,  τὸν 
κ. Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη, Ὁμότιμο Διευθυντὴ Ἐρευνῶν, τμήματος Βυζαντινῶν 
Ἐρευνῶν, Ἰνστιτοῦτο Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν 
Ἑλλάδος, διακεκριμένο ἐπίσης ἐρευνητὴ καὶ συγγραφέα, τὸν Διδάκτορα Θε-
ολογίας, Ἐπιθεωρητὴ Μέσης Ἐκπαίδευσης στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ συ-
νεργάτη τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Γεώργιο Κάκκουρα, μὲ ἐπιστημονικὴ ἐξει-
δίκευση στὴν Κυπριακὴ Ἁγιολογία μὲ δημοσιεύσεις στὸν τομέα ἐξειδίκευσής 
του, τὴν Δρα Χριστίνα Κάκκουρα, Βυζαντινολόγο, Ἐκτελεστικὴ Διευθύντρια 
τῆς Πολιτιστικῆς Ἀκαδημίας «Ἅγιος Ἐπιφάνιος», καθηγήτρια στὴν Ἱερατικὴ 
Σχολὴ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, μὲ πολλὲς δημοσιεύσεις στὴν εἰδικότητά της, 
τὸν πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χριστόδουλο Χριστοδούλου, Γραμματέα τῆς 
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Ἐπιτροπῆς, ὑποψήφιο Διδάκτορα Δογματικῆς Θεολογίας, συνεργάτη τῆς Μη-
τροπόλεως μας στὸ τμῆμα Πνευματικῆς Διακονίας.

Πλεῖστοι ἐκ τῶν καθηγητῶν καὶ καθηγητριῶν, τόσο τῶν μελῶν τῆς Ἐπι-
στημονικῆς Ἐπιτροπῆς ὅσο καὶ ἐκ τῶν εἰσηγητῶν - εἰσηγητριῶν, ἦσαν παρό-
ντες ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἐγχειρήματος αὐτοῦ, τοῦ ὁποίου, μὲ τὴν πρόοδο τοῦ 
χρόνου, ἀποδεικνύεται ἡ σημαντικότητα.

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ὀφείλουμε πρὸς ὅλους τοὺς Εἰσηγητὲς - Εἰσηγήτρι-
ες, τοῦ παρόντος Συνεδρίου τὸ σύνολο τῶν ὁποίων ἀνέρχεται στοὺς τριάντα 
καὶ ποὺ μὲ ἐνθουσιασμὸ δέχθηκαν νὰ ἀναλάβουν ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ προταθέ-
ντα θέματα ποὺ ἐμπίπτουν στὴν εἰδικότητά τους. Σᾶς καλωσορίζουμε ἐγκαρ-
δίως καὶ εὐχόμαστε εὐχάριστη καὶ παραγωγικὴ διαμονή. 

Ἡ Ἐκκλησία, τόσο μέσα ἀπὸ τὰ Βιβλικὰ κείμενα ἤ καὶ κείμενα Πατέρων 
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴ θεολογία τους περὶ τοῦ Σταυροῦ, ὅσο καὶ μὲ τὴν προ-
οδευτικὴ αὔξηση τῆς τιμῆς τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου, κατέστησε τὸν Σταυρὸ 
τὸ κέντρο τῆς ζωῆς της κατὰ ποικίλους τρόπους. Ὁ Σταυρὸς εἶναι τὸ νέο 
δένδρο τῆς ζωῆς, τὸ ὁποῖο προσφέρει τὴ σωτηρία στὸν ἐκπεσόντα ἄνθρωπο. 

Πέριξ τῶν ἑορτῶν τοῦ Σταυροῦ, ποὺ ἄς σημειωθεῖ, π. χ. ἐντὸς τῆς θεματι-
κῆς τῶν τιμωμένων ἑβδομαδιαίως προσώπων καὶ γεγονότων στὴν Ὀκτώηχο, 
ἡ Τετάρτη καὶ ἡ Παρασκευὴ περιέχουν σταυρώσιμα τροπάρια, ἀναπτύχθηκε 
ἡ θεολογία καὶ πολλὲς παραδόσεις σὲ πολλὲς περιοχὲς τοῦ κόσμου, ποὺ θὰ 
παρακολουθήσουμε μὲ ἐνδιαφέρον τὴν ἀνάδειξή τους ἀπὸ τοὺς ἔγκριτους εἰ-
σηγητές. Ὁ ἀπ. Παῦλος συνοψίζει τὴν περὶ τοῦ Σταυροῦ θεολογία, λέγοντας: 
«Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ 
σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι», γιατὶ ὁ ἑλληνικὸς - εἰδωλολατρικὸς  
κόσμος ἀναζητοῦσε ἀντὶ τοῦ ἀτιμωτικοῦ σταυροῦ τὴ σοφία ὁ δὲ Ἰουδαϊσμὸς 
τὸ σημεῖον, δηλαδὴ τὸ θαύμα, «ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμέ-
νον, ᾿Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλον, ῞Ελλησι δὲ μωρίαν, αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, 
᾿Ιουδαίοις τε καὶ ῞Ελλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν· ὅτι τὸ 
μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ Θεοῦ 
ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί (Α΄ Κορ. 1:18-25).

Ὁ ἀπ. Παῦλος ἦταν ἄριστος γνώστης τῶν θρησκευτικῶν καὶ κοινωνικῶν 
ρευμάτων τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας καὶ τῆς σύνθεσης τῶν θρησκευτικῶν 
στοιχείων τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καὶ τῶν διαφόρων συγκριτιστικῶν 
γνωστικῶν μυστικιστικῶν ὁμάδων, οἱ ὁποῖες σχοινοβατοῦσαν μεταξὺ φιλοσο-
φίας καὶ μαγείας. Ἡ ἀνωτέρω διαπίστωση τοῦ ἀπ. Παύλου περὶ τοῦ Σταυροῦ 
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φαίνεται νὰ καθίσταται πραγματικότητα. Ἔτσι, στὴ διάρκεια τῆς ἱστορίας ἐμ-
φανίσθηκαν διάφορες αἱρέσεις ποὺ ἀπέρριπταν τὸν Σταυρὸ ὡς ὄργανο σωτη-
ρίας, ἤ ὁδηγοῦνταν στὸν δοκητισμό. 

Ἀντίθετα, στὴν Καινὴ διαθήκη τονίζεται ὅτι ὁ θάνατος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
στο Σταυρό ἀποτελοῦσε πράξη ἐξιλέωσης ἀπὸ μέρους τοῦ Θεοῦ ἀποτελεσμα-
τικὴ μιὰ γιὰ πάντα, γεγονὸς ποὺ καθιστᾶ περιττὴ κάθε ἄλλη ἐξιλεωτικὴ θυ-
σία. Σύμφωνα μὲ τὸν ἀπ. Παῦλο, «ὁ Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων 
ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν, καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν 
τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς. τὸν γὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν 
ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ» (Β΄ Κορ. 5: 19 καὶ 21). 
Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία γιὰ τὴν κεντρικὴ θέση τῆς θεολογίας ἐξιλέωσης στὴν 
ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης τοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸ Σταυρό. 

Τέλος, παράλληλα πρὸς τὶς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου λειτουργεῖ καὶ Ἔκθε-
ση μὲ τίτλο «Σταυρικὴ Πορεία», ὅπως καὶ κατάλογος ἐκθεμάτων στὴν Ἑλλη-
νικὴ καὶ στὴν Ἀγγλική. Τόσο τὴν ἐπιλογὴ τῶν ἐκθεμάτων καὶ τὴν  Ἔκθεση ὅσο 
καὶ τὸν κατάλογο ἔχει ἐπιμεληθεῖ ἡ Δρ. Χριστίνα Κάκκουρα μὲ τὴ στήριξη τοῦ 
προσωπικοῦ τῆς Μητροπόλεως. Εὐχαριστοῦμε τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις, τὶς Μο-
νὲς καὶ Ἐνορίες γιὰ τὴν παραχώρηση πολύτιμων ἐκθεμάτων. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ 
ποὺ προέρχονται ἀπὸ Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως μας ἐκτίθενται καὶ δημοσι-
εύονται γιὰ πρώτη φορά. Ἡ Ἔκθεση ἀποτελεῖ συνδυασμὸ ἀντικειμένων καὶ 
ἐποπτικοῦ ὑλικοῦ. Εὐχαριστώ την κα Κάκκουρα καὶ όλους τοὺς συντελεστές.



ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ  

ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2020-21 ΚΑΙ 2020-221*

a

Η Τελετή Αποφοίτησης της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου για το 
Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της πραγματο-

ποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022,  κατά την οποία απονεμήθηκαν 
συνολικά 20 Προπτυχιακοί και 8 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι σε φοιτήτριες και φοι-
τητές της Σχολής. Η φετινή τελετή αποφοίτησης ήταν ξεχωριστή και γιορ-
τάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα για δύο κυρίως λόγους. Αφενός ήταν δι-
πλή, καθώς λόγω των περιοριστικών μέτρων που βρίσκονταν μέχρι πρόσφατα 
σε ισχύ, η περσινή τελετή αποφοίτησης, η οποία είχε οριστεί αρχικά για τις 7 
Οκτωβρίου 2021 έπρεπε εξ ανάγκης να αναβληθεί. Αφετέρου, η Θ.Σ.Ε.Κ. απέ-
νειμε για πρώτη φορά φέτος μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών για το Αξιολο-

* Ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙ-
ΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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γημένο και Πιστοποιημένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμογές 
Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα», το οποίο προσφέρθηκε για 
πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Την Τελετή Αποφοίτησης τίμησαν με την παρουσία τους πέραν των 220 
προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων αρχιερείς, αξιωματούχοι της Πολιτείας, 
συνεργάτες και φίλοι της Σχολής, συγγενείς των αποφοίτων και άλλοι φοιτη-
τές της Θ.Σ.Ε.Κ. Η τελετή άνοιξε με την είσοδο, εν πομπή, των αποφοίτων και 
του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής. Στη συνέχεια, μέλη του Βυζαντινού 
Χορού της Θ.Σ.Ε.Κ., υπό τη διεύθυνση του Χοράρχη Δημήτρη Ιεροδιακόνου, 
έψαλαν το Στιχηρό Ιδιόμελο του Εσπερινού της Πεντηκοστής «Πάντα χορη-
γεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον…» και τα Απολυτίκια της Πεντηκοστής και του Απο-
στόλου Βαρνάβα. 

Ακολούθησε ομιλία από τον Διευθυντή της Θ.Σ.Ε.Κ., Πρωτοπρεσβύτε-
ρο Δρα Κυπριανό Κουντούρη, ο οποίος έκανε έναν ευσύνοπτο απολογισμό 
του πολυσχιδούς έργου και των επιτευγμάτων της Σχολής, με ιδιαίτερη μνεία 
στη δωρεά της προσωπικής βιβλιοθήκης του αείμνηστου Θεοδώρου Παπαδο-
πούλλου στη Σχολή. Μεταξύ άλλων, ο Διευθυντής υπογράμμισε, επίσης, την 
κοινωνική διάσταση των δράσεων και εκδηλώσεών της Θ.Σ.Ε.Κ., τα Ερευνη-
τικά Έργα τα οποία η Σχολή συντονίζει ή συμμετέχει ως εταίρος, όπως και τις 
πρωτότυπες διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του Μ.Π.Σ., πολλές εκ των 
οποίων είτε έγιναν αποδεκτές και θα παρουσιαστούν σε επιστημονικά συνέ-
δρια είτε θα δημοσιευτούν σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Απευθυνόμε-
νος στους 28 αποφοίτους ο Διευθυντής της Θ.Σ.Ε.Κ. υπογράμμισε τον ουσια-
στικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στο πλαίσιο της αποστολής της 
Εκκλησίας και τους προέτρεψε να διατηρήσουν άρρηκτους τους δεσμούς τους 
με τη μητέρα τροφό Σχολή τους.

Η κύρια ομιλία της τελετής έγινε από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυ-
σόστομο Β´, ιδρυτή και Πρόεδρο του Συμβουλίου της Θ.Σ.Ε.Κ., η οποία έχει 
ως ακολούθως:

Άγιοι Αδελφοί,
Αξιότιμα Μέλη της Εφορίας,
άγιε Διευθυντά, Ελλόγιμοι κύριοι Καθηγητές,      
Αγαπητοί μας ιεροσπουδαστές, Ευγενείς προσκεκλημένοι,

Ευχαριστίες και δοξολογίες αναπέμπουμε προς τον Πανάγαθο Κύριο, 
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γιατί ένα ακόμη έτος καρποφόρου λειτουργίας προσετέθη στη Θεολογική 
Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου.

Χρόνο με τον χρόνο, η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας Κύπρου, αναδει-
κνύεται στη συνείδηση όλων, ως μία εκκλησιαστική κυψέλη για τους σπουδα-
στές μας, και μια πνευματική τροφός για τον λαό μας. Οι φοιτητές της διδά-
σκονται, με βάση ένα καλά μελετημένο και οργανωμένο πρόγραμμα, τα «ιερά 
γράμματα της Εκκλησίας μας», και αποφοιτώντες της Σχολής αναδεικνύο-
νται σημαιοφόροι των ιδεωδών της Πίστεως και της Πατρίδος μας.

Ως εκ τούτου, εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας προς τον Διευθυντή πρωτο-
πρεσβύτερο Κυπριανό Κουντούρη και το διδακτικό προσωπικό της Σχολής, για 
το επιτελούμενο θεοφιλές έργο τους. Την ευαρέσκειά μας εκφράζουμε και προς 
του ιεροσπουδαστές μας, οι οποίοι, μη παρασυρόμενοι από τα υλιστικά ρεύμα-
τα του κόσμου και του αιώνος τούτου, ακολουθούν με ζήλο την εκκλησιαστική 
ζωή, οραματιζόμενοι ένα πιο συνειδητό εκκλησιαστικό μέλλον για τον λαό μας.

Βασικός στόχος της Σχολής μας είναι η επιστημονική-  θεολογική κατάρτιση 
των σπουδαστών μας και μέσω αυτής, η καλλιέργεια εκκλησιαστικής συνειδή-
σεως. Η καλλιέργεια αυτή επιτυγχάνεται μέσω της συστηματικής μελέτης των 
ιερών κειμένων,   των ιερών ακολουθιών και ιδιαιτέρως, της συμμετοχής τους 
στα ιερά μας μυστήρια. Ταυτόχρονα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής  
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«Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα», στοχεύει να 
συνδέσει πρακτικά τη Θεολογική επιστήμη με την κοινωνία και της ανάγκες της.

Σήμερα, ως Εκκλησία Κύπρου μπορούμε να νιώθουμε την ηθική ικανοποί-
ηση ότι μέσω της Θεολογικής  Σχολής, προσφέρουμε προς τους ιεροσπουδα-
στές μας τις δυνατότητες εκείνες, που θα τους βοηθήσουν ώστε να αποκτή-
σουν όλα όσα χρειάζονται, προκειμένου να αναδειχθούν άξιοι της αποστολής 
τους για τη χριστιανική διαποίμανση του λαού μας.  

Θα θέλαμε να αναφέρουμε προς την αγάπη σας ότι, αφ’ ότου η Θεία του 
Κυρίου Πρόνοια μας ανέθεσε το πηδάλιο της κατά Κύπρον Εκκλησίας, συνε-
χής και έντονη είναι η μέριμνά μας για την πνευματική και εθνική καλλιέργεια 
του λαού μας. Και αυτό τον στόχο τον επιδιώκουμε ως Εκκλησία, μέσω και της 
Θεολογικής μας Σχολής.

Αγαπητοί μας απόφοιτοι,

Συγχαίρουμε και ευλογούμε την ολοκλήρωση των σπουδών σας. Η Θε-
ολογική Σχολή, στην οποία είχετε την ευτυχία να φοιτήσετε επί τετραετία, 
σάς εξέθρεψε με την ουσία των ιερών γραμμάτων και της κατά Χριστόν βιο-
τής. Σάς δίδαξε «πῶς δεῖ ἐν οἴκω Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστίν ἐκκλησία 
Θεοῦ ζῶντος» (Α΄ Τιμ. 3,15). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει διαρκώς να ευρίσκε-
σθε σε μία πνευματική εγρήγορση, χάριν της Εκκλησίας και του Ποιμνίου σας, 
για να  καρποφορείτε πλουσίως στον αμπελώνα του Κυρίου.

Η κοινωνία μας, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχει ανάγκη εμπνευ-
σμένων πνευματικών καθοδηγητών. Αν εσείς προσφέρετε στον λαό μας με αγά-
πη τις χριστιανικές αλήθειες, να είστε βέβαιοι ότι θα τις δεχθεί ασμένως. Και 
μάλιστα θα σας εκφράζει ποικιλότροπα την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του.  

Η Εκκλησία, αγαπητοί μου, σας εμπιστεύεται ποίμνιο λογικό και σας εγκα-
θιστά εν τω μέσω αυτών ως ποιμένας πνευματικούς! Αυτό είναι πολύ μεγάλη 
τιμή, η οποία όμως συνεπάγεται και πολύ μεγάλες ευθύνες. Γι’ αυτό πρέπει 
να δώσετε όλον τον καλόν εαυτόν σας, ώστε να αναδειχθείτε άξιοι αυτής της 
τιμής και να οδηγήσετε το ποίμνιό σας «εἰς νομὰς σωτηρίους».

Σήμερα, ο κόσμος της αμαρτίας όχι μόνο μεγεθύνεται σκανδαλωδώς, αλλά 
και επαίρεται και κομπάζει. Όμως σεις μη πτοείσθε και μη δειλιάτε. Περιβλη-
θείτε ως θώρακα την Πίστη και τη Χάριν τού Παναγίου Πνεύματος και να είστε 
βέβαιοι ότι και θα νικήσετε και θα εκπληρώσετε την ιερή Σας αποστολή. Με 
τα εφόδια που αποκτήσατε στη Θεολογική Σχολή, πρέπει να ανταποκριθείτε 
στη σωτηριολογική σας αποστολή και να αναδειχθείτε «τύπος τῶν πιστῶν ἐν 
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λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν ἁγνείᾳ» (Α΄ Τιμ. 4, 12).

Περαίνοντες  τον λόγο, θέλω να σας εκφράσω και την αγωνία μου για τη 
χειμαζόμενη Πατρίδα μας.  Ως κυπριακός Ελληνισμός διερχόμαστε την πιο 
δύσκολη καμπή της ιστορίας μας. Ο Τούρκος κατακτητής, όσο ο χρόνος πα-
ρέρχεται, άλλο τόσο συμπεριφέρεται με αλαζονεία έναντι των απαράγραπτων 
δικαίων του λαού μας, άλλο τόσο η οφρύς αυτού επαίρεται, και «ὡς λέων ὠρυ-
όμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ» (Α΄ Πέτρ. ε΄ 8).

Δυστυχώς, η πρόσφατη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δημιούργησε 
και δια την Τουρκία ένα άλλοθι. Μάλιστα, κομπάζουσα, παρουσιάζεται στο 
διεθνές προσκήνιο και ως ειρηνευτική δύναμις. Αυτή που για σαράντα οκτώ 
χρόνια καταπατά κάθε έννοια δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο 
στην Κύπρο, αλλά και σε άλλες γειτονικές της χώρες.

Στο μέσο αυτών των τραγικών γεγονότων αναλαμβάνετε, αγαπητοί μου, 
οι μεν λαϊκοί τα πνευματικά, οι δε κληρικοί τα ποιμαντικά σας καθήκοντα. 
Αλλά μη πτοείσθε. Στη μακραίωνα ιστορική μας πορεία περάσαμε από πολύ 
χειρότερες συνθήκες και όμως, η Χάρις και η αγάπη τού Θεού διεφύλαξε τον 
Ελληνισμό στη γη των πατέρων και των προγόνων του. 

Η μητέρα Εκκλησία υπήρξε πάντοτε πρωτοστάτης στους ιερούς αυτούς 
αγώνες. Τον ίδιο ρόλο έχετε να διαδραματίσετε και σεις σήμερον. Αναδειχθείτε 
εμπνευστές και καθοδηγητές για τη σωτηρία της Πατρίδας μας, της «νήσου 
τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Μαρτύρων». Και ο Θεός της Δικαιοσύνης θα ευλογήσει 
τους αγώνες μας, θα φανεί ίλεως προς τον λαό μας, θα συντμήσει  τον χρόνο 
της δοκιμασίας μας και θα λάμψει το Φως της Δικαιοσύνης και της Ελευθερίας 
στο δύσμοιρο νησί μας.

Με αυτές τις προσδοκίες και αυτούς τους οραματισμούς, επιδαψιλεύουμε 
προς όλους σας τις ευχές της Εκκλησίας μας και ευχόμαστε από κέντρου καρ-
δίας, με τη βοήθεια τού Παναγάθου Θεού, να αναδειχθείτε άξιοι «ἐργάται τοῦ 
ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου».

Kατά τη διάρκεια της τελετής χαιρετισμούς απηύθυναν ο κ. Ανδρέας Πα-
πούλας (ΠΛΕ) εκ μέρους του Έντιμου Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου, και οι πρωτεύσαντες απόφοι-
τοι των Π.Σ. (Διάκ. Χριστοφής Σαμαράς – Π.Π.Σ. 2021, Μάριος Ασσιώτης & 
Γεώργιος Μυλωνάς – Π.Π.Σ. 2022, Λουίζα Μιχαήλ – Μ.Π.Σ. 2022).

Ο Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νε-
ολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου έχει ως εξής:  
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Με χαρά και ιδιαίτερη τιμή παρευρίσκομαι σήμερα στην τελετή αποφοίτη-
σης, για τα ακαδημαϊκά έτη 2020/21 και 2021/22,  της Θεολογικής Σχολής της 
Εκκλησίας της Κύπρου. Η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή, τόσο για τη Σχολή 
και για τους αποφοίτους της όσο και για την Εκκλησία και για την ευρύτερη 
κοινωνία της Κύπρου, αφού από σήμερα εμπλουτίζεται το ανθρώπινο δυνα-
μικό της χώρας μας με νέους, καταρτισμένους και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών Θεολογίας της Θεολογικής 
Σχολής και του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμογές Ψυχολογίας και 
Συμβουλευτικής στην Κοινότητα» είναι από σήμερα έτοιμοι να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου και στην Παιδεία 
του τόπου μας.

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου καθιερώθηκε στον χώρο της Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου μας, παρά τα επτά μόνο χρόνια λειτουρ-
γίας της, ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες και στις επιδιώξεις της πολιτείας 
και της Εκκλησίας.  Κατάφερε να καταστεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με υψηλές 
προδιαγραφές, που προσφέρει ξεχωριστά προγράμματα σπουδών και προσελ-
κύει το ενδιαφέρον φοιτητών και ακαδημαϊκών τόσο από την Κύπρο όσο και 
από το εξωτερικό.  Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Θεολογίας» και το 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευ-
τικής στην Κοινότητα» είναι προγράμματα που αξιολογήθηκαν και πιστοποι-
ήθηκαν από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ με πολύ θετικά σχόλια και ψηλές βαθμολογίες. 
Τυγχάνουν πλήρους αναγνώρισης από την Πολιτεία και τους αρμόδιους φο-
ρείς. Ήδη, απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών Θεολογίας έχουν ενταχθεί 
στους Πίνακες Διοριστέων και Διορισίμων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπη-
ρεσίας. Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου είναι ένας δυναμικός οργανι-
σμός με συνεχή διάδραση με την τοπική κοινωνία, αφουγκράζεται τις ανάγκες 
της και συμβάλλει, μέσα από τις δράσεις που αναλαμβάνει, στην ανάπτυξη 
της. Είναι ένα ίδρυμα που εμπνέει σεβασμό για το ήθος και την προσφορά του.

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, στα πλαί-
σια των αρμοδιοτήτων του, επιθεωρεί τακτικά και παρακολουθεί την πορεία 
ανάπτυξης της Θεολογικής Σχολής,  από την ίδρυσή της το 2015. Διαπιστώ-
νεται, λοιπόν,  με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας 
Κύπρου υπηρετεί με ιδιαίτερη συνέπεια τους στόχους του στρατηγικού σχεδι-
ασμού της Κυπριακής πολιτείας για την καθιέρωση της Κύπρου ως περιφερει-
ακού και διεθνούς κέντρου ανώτερης εκπαίδευσης και έρευνας.  Από το δεύ-
τερο κιόλας χρόνο λειτουργίας της, η Σχολή  προσέλκυσε διεθνείς φοιτητές, 
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σε ποσοστό 20%, ενώ οι συνεργασίες της με Πανεπιστήμια του εξωτερικού 
αυξάνονται και οι ερευνητικές προτάσεις της Σχολής αγκαλιάζουν ένα διευρυ-
μένο δίκτυο διεθνών συνεργατών.

Η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι σήμερα απλά ένα 
σύνθημα αλλά μια πολιτική που παίρνει σάρκα και οστά. Η πανεπιστημιακή 
ανάπτυξη της Κύπρου αποτελεί για την κυβέρνηση αναπόσπαστο μέρος της 
πολιτικής της, με στόχο την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη 
του τόπου μας. Η αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης, τροφοδοτεί τις πα-
ραγωγικές δυνάμεις με προσοντούχο ανθρώπινο δυναμικό και περιορίζει τις 
διαρροές αξιόλογων Κυπρίων επιστημόνων προς το εξωτερικό. Ταυτόχρονα, 
η πανεπιστημιακή ανάπτυξη προσελκύει ευρωπαϊκές και άλλες χρηματοδοτή-
σεις για σκοπούς έρευνας και καινοτομίας, ενισχύει το πολιτιστικό υπόβαθρο 
του λαού μας και καθιστά την Κύπρο ενεργό μέλος και ισάξιο εταίρο στο ευ-
ρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Αγαπητοί απόφοιτοι,

Με τη αποψινή τελετή ολοκληρώνεται με επιτυχία ο κύκλος των σπουδών 
σας. Ως απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου είστε πλέον οι 
καλύτεροι πρεσβευτές της Σχολής σας και το γεγονός αυτό σάς προσδίδει κύ-
ρος αλλά και αυξημένες ευθύνες. Η μελλοντική επαγγελματική και προσωπική 
σας επιτυχία αλλά και η συμβολή σας στη διαμόρφωση μιας καλύτερης κοινω-
νίας, απαιτεί, πέραν των γνώσεων που έχετε αποκτήσει, σκληρή προσπάθεια, 
εργατικότητα, αξιοποίηση των εμπειριών, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων 
σας, συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων σας, κατάρτιση σε καινούργιους τομείς 
και προπαντός ήθος. Με τη μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα που έχει ο κάθε 
ένας από εσάς, την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση, την υπευθυνότητα 
και την ευσυνειδησία, θα καταφέρετε να επιτύχετε τους στόχους σας. Οι γο-
νείς και οι καθηγητές σας, που απόψε σας παρακολουθούν με πολλή περηφά-
νια, σας στήριξαν και σας καθοδήγησαν, ώστε να μπορείτε πλέον να χαράξετε 
τη δική σας πορεία, διεκδικώντας τα όνειρά σας.

Σας εύχομαι από καρδιάς να αξιοποιείτε και να απολαμβάνετε τον πολύτι-
μο χρόνο της ζωής δημιουργικά με υγεία, χαρές και πολλές επιτυχίες.

Μακαριώτατε,

Εκφράζω τις προσωπικές μου ευχαριστίες και εκτίμηση   για τον ευγενή 
και ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει διαχρονικά η Εκκλησία της Κύπρου 
και εσείς προσωπικά στην Κυπριακή Εκπαίδευση. Ως ο ιδρυτής της Θεολογι-
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κής Σχολής θα πρέπει σήμερα να νιώθετε ιδιαίτερη καταξίωση. Η Σχολή αυτή 
αποτελεί ένα κόσμημα στο σώμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου.

Με την ευκαιρία αυτή συγχαίρω θερμά το διοικητικό και ακαδημαϊκό 
προσωπικό της Θεολογικής Σχολής για το επιστημονικό και πνευματικό τους 
έργο. Η Σχολή σας μπορεί να υπερηφανεύεται,  ότι πέτυχε αρκετούς από τους 
στόχους που έθεσε από την ίδρυσή της και ότι κατάφερε να καταξιωθεί στη 
συνείδηση της κοινωνίας, αλλά και της επιστημονικής κοινότητας.

Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή πρόοδο, τόσο στους αποφοίτους όσο και 
στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου.

Στο πλαίσιο της τελετής έγινε απονομή Βραβείων Ακαδημαϊκής Αριστείας 
καθώς και Ειδικών Βραβείων, συνολικού ύψους 13250 ευρώ, που αθλοθετή-
θηκαν είτε από εξωτερικούς φορείς (ΚΕΟ, «Ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου στο 
Παραλιακό Μέτωπο Πάφου», «Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ηρωομάρτυρα Σάββα 
Χατζηπαντελή και Ανδρούλλας Χατζηπαντελή»), είτε από τη Θ.Σ.Ε.Κ. (Βρα-
βείο Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄, Ιφιγενείας και Χαραλάμπου Μαραθεύ-
του, Νίκου Παλλαρή, Χριστοδούλου Παπαδοπούλου, Ρολάνδας και Θεοδώ-
ρου Παπαδοπούλλου, Ιερών Ναών Παναγίας Φανερωμένης, Χρυσελεούσης 
Στροβόλου, Παλλουριωτίσσης και Τράχωνα).

Για τρίτη συνεχή χρονιά φέτος το Κουαρτέτο Εγχόρδων Concordia, με 
τους Κωνσταντίνο Δεμιρτζόγλου και Βίκη Χατζηανδρέου στο βιολί, τον Νι-
κόλα Ευθυμίου στη βιόλα και τον Δώρο Ζήσιμο στο τσέλο, προσέδωσε μια 
ιδιαίτερη νότα στην όλη εκδήλωση, εκτελώντας τόσο τα μουσικά κομμάτια 
από τον Handel και τον Vivaldi που συνόδευσαν τις πομπές των φοιτητών και 
των καθηγητών όσο και τέσσερα κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια: «Ψιντρή 
βασιλιτζιά μου», «Το γιασεμίν» «Αχερόμπασμαν», «Αίγια Κότσιηνη», κατά τη 
διάρκεια της τελετής. 

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή των πτυχίων από τον Μακαριώ-
τατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ ΣΤΑ ΚΗ΄ «ΠΑΥΛΕΙΑ» 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

a

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Βεροίας κ. Παντελεήμον, 
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, εν Κυρίω Αδελφοί μου, 

Με αισθήματα εν Χριστώ φιλαδέλφου αγάπης και τιμής συμμετέχουμε 
περιχαρείς στα ΚΗ΄ «ΠΑΥΛΕΙΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας, που έχει ως γενικό Θέμα:

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ».

Από τη Νήσο των Αγίων και των Μαρτύρων, από τη Νήσο των υπό του 
αγίου Πνεύματος «ἐκπεφθέντων» σε αυτήν, Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου 
(Πράξ. 13,4), μεταφέρουμε τους ένθερμους χαιρετισμούς της αδελφής Εκ-
κλησίας της Κύπρου και εκφράζουμε τις διάπυρες ευχές μας για κάθε επιτυχία, 
στο τόσο επίκαιρο αυτό εκκλησιαστικό Συνέδριο.

Μελετώντας τα μεγαλεία του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε με 
θαυμασμό: «καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν» 
(Γεν. 1, 31). Σήμερα, όμως, ζούμε σ’ ένα κόσμο, ο οποίος πάρα πολύ απέχει από 
την ετυμολογική του σημασία, και από του να είναι «τὰ πάντα καλὰ λίαν». 

Αντίθετα, ως κύρια χαρακτηριστικά του έχει τους πολέμους, την προσφυ-
γοποίηση εκατομμυρίων αδελφών μας, την καταστροφή του φυσικού περι-
βάλλοντος, τους λοιμούς, και τους λιμούς εκατομμυρίων συνανθρώπων μας 
και χιλιάδες άλλες συνεπακόλουθες κρίσεις. 
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Κρίσεις θεσμών, κρίσεις αξιών, κρίσεις οικογενειών, εξάπλωση των ναρκω-
τικών, διαφθορά στις κρατικές υπηρεσίες, αγωνίες για την επαπειλούμενη 
χρήση των πυρηνικών όπλων∙ και έτι χείρον, θεσμοθέτηση και νομιμοποίηση 
από τα επίσημα νομοθετικά Σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά φευ και 
από την πατρίδα μας, πράξεων οι οποίες αντιστρατεύονται τους έμφυτους 
ηθικούς νόμους της ζωής, και απάδουν τελείως προς την αξιοπρέπεια του 
ανθρώπου και τις εντολές του Θεού, όπως μας τις μετέφερε η αγάπη Του, μέσω 
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του Αποστόλου Παύλου.

Παρά ταύτα, θαρσείτε, Αδελφοί μου. Στο μέσο αυτού του κόσμου των 
πολέμων και των τραγικών κρίσεων ίσταται, ως φάρος τηλαυγής και ελπι-
δοφόρος, η του Χριστού Νύμφη, η Εκκλησία, η οποία ως τιθηνούσα Μητέρα, 
συνεχίζει δια μέσου των αιώνων το λυτρωτικό έργο του Ιδρυτού Της, περι-
σκέπουσα με τη δέουσα στοργή τα τέκνα της και φροντίζουσα για την εν 
Κυρίω αγωγή τους, για τη σωτηρία των ψυχών τους, καθώς και για τα άλλα 
πολλαπλά προβλήματα κρίσεων, που αντιμετωπίζει το χριστεπώνυμο πλήρωμά 
της στην καθημερινή του ζωή.   

Ειδικότερα, ως προς το θέμα της διαχείρισης κρίσεων, η Εκκλησία έμπρα-
κτα και διαχρονικά είναι παρούσα από τα πρώτα βήματά της μέχρι σήμερα, 
εφαρμόζουσα την επαναστατική προτροπή του Αποστόλου των Εθνών: «οὐκ 
ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ 
θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. 3,28). Το αποδεικνύει 
η Αγία μας Εκκλησία ως Σώμα Χριστού καθημερινά, με τον τρόπο που ο Από- 
στολος Παύλος εισήγαγε ένα νέο ήθος, το ήθος της έμπρακτης αλληλεγγύης, 
της ενεργούς συμμετοχής των χριστιανών στα κοινωνικά προβλήματα και τις 
ανάγκες των ανθρώπων, με την εφαρμογή της λογίας (Πράξ. 11, 27-30 και Α΄ 
Κορ. 16, 1).

Η αποστολή της Εκκλησίας μας ήταν πάντα πολυδιάστατη και είχε πάντοτε 
να ανταγωνιστεί «πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου∙ ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη 
πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς 
κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς 
πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις (Ἐφ. 6, 11 -12).

Όλες αυτές οι «μεθοδεῖες τοῦ διαβόλου», συνιστούν αυτό που το πα-
ρόν εκκλησιαστικό Συνέδριο, της Iεράς Μητροπόλεως Βεροίας, ονομάζει 
«διαχείριση κρίσεων», είτε αυτές είναι πολιτικές είτε οικονομικές είτε πο-
λεμικές είτε κοινωνικές είτε είναι ηθικές. Και ως Εκκλησία, καλούμαστε 
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να τις διαχειριστούμε. Και, ασφαλώς, τον δρόμο προς το καθήκον μας τον 
γνωρίζουμε άριστα. Και το αποδείξαμε έμπρακτα κατά την περίοδο της 
μεγάλης οικονομικής κρίσης που ξέσπασε στον Ελληνισμό. Τόσο η Ελλαδική 
Εκκλησία όσο και η Εκκλησία της Κύπρου στάθηκαν με στοργή δίπλα σε κάθε 
πονεμένο συνάνθρωπό μας με την καθιέρωση των συσσιτίων και με πολλαπλά 
άλλα προγράμματα δράσεων έμπρακτης αγάπης.

 Ακολουθήσαμε πιστά τον δρόμο που μας υπέδειξε ο «ἐν φυλακαῖς καὶ 
ἁλύσεσι δέσμιος τοῦ Χριστοῦ»,  ο θείος Παύλος: «…διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν 
πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ 
ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι.  στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν 
ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑποδησάμενοι 
τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης»  ( Ἐφ.13-15). 

       Μετ’ αδελφικών ασπασμών 



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΤΟΥ ΒΑΣΟΥ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ

Λευκωσία 13.5.2022

a  

Νιώθω πραγματική δυσκολία, εκπροσωπώντας τον Μακαριώτατο Αρχιε-
πίσκοπο Κύπρου, να πω έστω και λίγα λόγια για τον Βάσο Λυσσαρίδη, 

μπροστά σε τόσους πολιτικούς, σε φίλους και συνεργάτες του. Φοβούμαι να 
μην τον μειώσω στα μάτια σας, έστω και άθελά μου. Η πολυχρόνια και πολυ-
διάστατη δράση του δημιούργησε ένα ισχυρό πεδίο βαρύτητας που περιορίζει 
και τις κινήσεις και τον λόγο μας. 

«Δρομεύς ὠκύπους», κατά την εκκλησιαστική μας γλώσσα, μάλλον «ὑπό-
πτερος», επεδίωκε συνεχώς νέες αναβάσεις. Το «μέτριο» δεν ήταν στα μέτρα  
και στις προδιαγραφές του. Τυχεροί οι λαοί, που στην ιστορική τους πορεία 
έχουν πρότυπα αγωνιστικότητας, για να τους δείχνουν τον δρόμο, όπως υπήρ-
ξε και ο γιατρός,  Βάσος Λυσσαρίδης.

Προνομιούχοι όσοι συνεργάστηκαν, κατά καιρούς, μαζί του, ακόμη κι όσοι 
διαφώνησαν ή αντιπαρατάχθηκαν μαζί του, γιατί διαπίστωσαν το ήθος και την 
ακεραιότητά του. Ευτυχείς και όσοι ζήσαμε στην εποχή του, με σύντροφο τη 
βαριά σκιά του, την έντονη και πληθωρική παρουσία του.

Η Κύπρος, εξαιτίας της μορφολογίας της και της γεωπολιτικής θέσης της, 
όφειλε πάντοτε, ιδιαίτερα, όμως, στις ταραγμένες εποχές που ακολούθησαν την 
Ανεξαρτησία, να έχει μιαν αυξημένη και διαρκή εθνική επαγρύπνηση. Και είναι 
παρήγορο το γεγονός ότι βρέθηκαν, έστω και λίγοι άνθρωποι, που νιώθοντας 
αυτό το βαρύ χρέος, ενίσχυσαν τον Εθνάρχη Μακάριο σ’ όλες τις προσπάθειες 
του για σωτηρία του τόπου. Πρώτος ανάμεσα σ’ αυτούς, ο Λυσσαρίδης.
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Υπήρξε μια πολυδιάστατη προσωπικότητα με υψηλό φρόνημα και ευρύ-
τατους ορίζοντες. Γι’αυτό και δεν  στάθηκε αδιάφορος για τους αγώνες των 
άλλων λαών για ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα. Κινήθηκε έντονα για 
τη Νότια Αφρική, στην εποχή της πολιτικής του φυλετικού διαχωρισμού, για 
την Παλαιστίνη, στο Αφροασιατικό κίνημα. Δεν παρασύρθηκε ποτέ από τους 
ανέμους, έστω κι αν έπνεαν με  σφοδρότητα από πολλές κατευθύνσεις. Έμεινε 
στις επάλξεις των καιρών, βάρδος, τραγουδιστής και σιδερόφρακτος πολεμι-
στής, από τους πιο μεγαλόψυχους, που δεν δούλωσε πουθενά το πνεύμα του. 
Δεν έγινε ποτέ κανενός συμφέροντος υπήκοος ή υπηρέτης.

Παρόλο που συνένωνε στο πρόσωπό του γοητευτικά ιατρική επιστήμη 
και ποίηση, ζωγραφική και εθνικές ευαισθησίες, θα μπορούσε να πει κανείς 
γι’αυτόν το του Δημοσθένους: «Τῇ πατρίδι ἐγεννήθημεν πρῶτον». Για την 
πατρίδα γεννηθήκαμε κυρίως. Όλα τα άλλα για τον Γιατρό είχαν δευτερεύου-
σα σημασία. 

Κινητήρια δύναμη, πίσω από την αγωνιστικότητά του, ήταν  η πεποίθη-
ση ότι οι δούλοι λαοί δεν ελευθερώνονται με τις ικεσίες και τις παρακλήσεις, 
ούτε με τις εκκλήσεις προς τα αισθήματα των τυράννων. Η απάντηση των 
τελευταίων είναι η περιφρόνηση προς τους ικετεύοντας ευτελείς δούλους, η 
αποθράσυνσή τους. Κατάλαβε από πολύ νωρίς, και δεν είχε καμιά αμφιβολία, 
ότι οι ισχυροί, οι Μεγάλες Δυνάμεις, συνάγουν συμπεράσματα για την πολι-
τική τους, όχι με κριτήριο την ετοιμότητα υποκλίσεων και τα πλατιά χαμόγε-
λα, αλλά με κριτήριο την ικανότητα και την αποφασιστικότητα των λαών να 
υπερασπιστούν τα εθνικά τους συμφέροντα. Γι’αυτό και φώναζε για  κάστρα 
και αντίσταση, επέμενε για συντονισμό των δυνάμεων και για εμπλεκόμενα 
συμφέροντα. 

Ο θαυμασμός μας για το πρόσωπο του αποψινού μεγάλου απόντος αυξή-
θηκε υπέρμετρα στις δύσκολες μέρες της μεγάλης προδοσίας που ακολούθη-
σαν το αντεθνικό πραξικόπημα. Ποιος, φίλος ή και εχθρός, δεν θα υποκλινό-
ταν μπροστά του, στα όσα είπε και στο πώς συμπεριφέρθηκε, στη δραματική 
εκείνη σύσκεψη της 15ης Αυγούστου 1974; Και ποιος δεν θαύμασε το θάρρος 
και την ευψυχία του, αμέσως μετά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του, στις 
30 του ίδιου του μηνός, όταν ο φανατισμός πέρασε από τις πέννες στα όπλα 
και από το μελάνι στο αίμα;

Ως Εκκλησία εκτιμούμε ιδιαίτερα τις πολλές υπηρεσίες που προσέφερε ο 
Βάσος Λυσσαρίδης στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ιδιαίτερα γιατί πρωτοστά-
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τησε στην επάνοδο του στην Κύπρο, μετά το επάρατο πραξικόπημα. Ιδιαίτε-
ρα, όμως, μνημονεύουμε μιαν άλλη προσφορά του, ίσως ανεπαίσθητη στους 
πολλούς: Η περίοδος μετά την πτώση της επταετούς δικτατορίας υπήρξε με-
ταβατική για τον εθνικό μας αυτοπροσδιορισμό. Ο ριζοσπαστικός άνεμος, 
που άρχισε εκείνη την περίοδο να πνέει στην Ελλάδα, με άμεσο αντίκτυπο 
και στην Κύπρο, ταύτισε τον πατριωτισμό με την ιδεολογία της δικτατορίας. 
Πολλοί συνέδεσαν τον πατριωτισμό με αντιδραστικές και αντιδημοκρατικές 
αντιλήψεις. Έτσι η φιλοπατρία έπαυσε να είναι αυτονόητη και δεδομένη. Κι ο 
πολίτης μπορούσε να δει τον εαυτό του έξω από την πατρίδα. Ο Λυσσαρίδης, 
παρόλη την αντιχουντική δράση του, διέκρινε τον κίνδυνο, όχι βέβαια για τον 
εαυτό του, αλλά  για τον απλό λαό. Ο ίδιος και το κόμμα του και η Ιδεολογία 
του έκαμαν την σαφή διάκριση, που άλλοι, τότε, απέτυχαν να κάμουν. Για τον 
Λυσσαρίδη και για όλους εμάς, η Ελλάδα ήταν και είναι Ιδέα· βρισκόταν στο 
αίμα μας, στη ζωή μας, στα γονίδιά μας. Δεν ταυτιζόταν με άτομα ή πράξεις, 
χούντες ή προδοσίες.

Τιμώντας σήμερα τον αείμνηστο Βάσο Λυσσαρίδη, ένα χρόνο μετά την 
αναχώρησή του από τα εγκόσμια, αναλογιζόμαστε την κληρονομιά που μας 
άφησε. Όσο κι αν νιώθουμε φτωχοί να διαχειριστούμε τη βαρύτιμη κληρονο-
μιά του, ας θυμούμαστε, τουλάχιστον, τα λόγια του:

ΑΝ ΛΕΙΨΕΙ Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΑΧΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ;
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a  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Νιώθω βαθιά τη συγκίνηση να με κατακλύζει, ερχόμενον από την Κύπρο, 
το άλλο Ελληνικό μέρος, στο οποίο πάτησε βαριά το πόδι της η Ιστο-

ρία, να μιλήσω για τον Πόντο, μπροστά σ’ εσάς, τους απογόνους εκείνων των 
οποίων τα οστά λιπαίνουν την αγαπημένη πατρική γη.

Στον Πόντο η Ιστορία διέτρεξε όλη τη μουσική της κλίμακα, των περιπε-
τειών και των θριάμβων. Εκεί ο Ιάσονας με τους Αργοναύτες του, ο Ξενοφών 
με τους μυρίους του, ο Διογένης με τη στωϊκή φιλοσοφία του, ο Πέτρος και ο 
Ανδρέας οι κλεινοί απόστολοι, ο Μ. Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, 
με τις δογματικές θέσεις τους, οι Κομνηνοί και τόσοι άλλοι διαλαλούν τον 
πέραν των τριών χιλιάδων χρόνων ελληνικό χαρακτήρα της περιοχής και τη 
δισχιλιόχρονη χριστιανική πορεία της. Μα κι οι δηώσεις, οι διωγμοί, οι εξισλα-
μισμοί, οι φόνοι, οι κατατρεγμοί και ο εκτοπισμός, περιγράφουν τα δεινά της, 
χαρακτηριστικό και του έθνους και της θρησκείας μας.

Έτος μνήμης και τιμής, φέτος, προς τις τρεις χιλιετίες του Ποντιακού πο-
λιτισμού, με αφορμή και τη θλιβερή επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής. 
Τόσο αρχαία ήταν η παρουσία μας εκεί. Μα και έτος απότισης φόρου τιμής 
σ’ όσους, με τον ιδρώτα αλλά και το αίμα τους, πότισαν τα ιερά εκείνα χώματα και  
σ’ όσους, με την ψυχή στο στόμα, μεταλαμπάδευσαν εκείνο τον πολιτισμό στη 
Δυτικά του Αιγαίου Ελλάδα.

Ειδικότερα, η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στις 350 και πλέον χιλιάδες 
Έλληνες του Πόντου, οι οποίοι με τον αγώνα και τη θυσία τους εφώτισαν, με 
μιαν τελευταία ιδιαίτερη λάμψη, το φοβερό έρεβος της πολυαίωνης δουλείας.

*ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΣΤΙΣ 19 ΜΑΪΟΥ 2022
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Είναι λίγες οι φορές που η Ιστορία συμπεριφέρθηκε τόσο βάναυσα, όσο 
στους κατοίκους του Πόντου. Στους κατοίκους των προαιώνιων αυτών ελλη-
νικών περιοχών που, μετά από πορεία τριών χιλιάδων χρόνων στην ελληνική 
Ιστορία, έμελλαν, μέσα σε λίγα χρόνια, να οδηγηθούν σε μιαν οδυνηρή «ΕΞΟ-
ΔΟ» από τη γη των προγόνων τους. Μιαν έξοδο που οδήγησε στην τουρκο-
ποίηση τόσων δυναμικών κοινωνιών, που είχαν διατηρηθεί στη συντριπτική 
πλειοψηφία τους χριστιανικές και ελληνικές στη διάρκεια των πέντε αιώνων 
οθωμανικής κυριαρχίας.

Έστω, όμως, κι αν η παλίρροια της Ιστορίας σάρωσε τους Έλληνες από τον 
Πόντο, έχουν μείνει πίσω τα χνάρια μας και τα σημάδια μας. Βαθιά και ανεξί-
τηλα, χρυσά αλλά και αιματοπότιστα. Τίποτα και κανένας δεν μπορεί  να τα 
εξαλείψει, γιατί η Ιστορία του κόσμου εκείνου έχει καταγραφεί.

Όταν άλλοι λαοί, οι οποίοι σήμερα ρυθμίζουν τις τύχες του κόσμου, δεν 
αποτελούσαν καν κοινωνίες ανθρώπων, όταν οι ίδιοι οι Τούρκοι ζούσαν ως 
πρωτόγονοι στις στέπες της Μογγολίας, στον Πόντο ανθούσε ένας υπέροχος 
Ελληνικός πολιτισμός. Κι όταν εμφανίστηκε στο προσκήνιο της Ιστορίας ο 
χριστιανισμός, η γη του Πόντου έγινε αποστολοβάδιστη.

Η Παναγία του Σουμελά τι διακηρύσσει; Ο Άγιος Γεώργιος Περιστερεώ-
τας, ο άγιος Ιωάννης Βαζελώνος, η Παναγία Γουμερά, η Αγία Σοφία Τραπεζού-
ντας, τι άλλο, παρά το χριστιανικό παρελθόν της περιοχής εξαγγέλλουν; Ο Δι-
ογένης ο κυνικός, το άγαλμα του οποίου ορθώνεται στη Σινώπη, χωρίς βέβαια 
μνεία της Ελληνικής καταγωγής του, τα αρχαία τείχη, τι άλλο υπενθυμίζουν 
παρά «πόλεις ελληνίδας» όπως αναφέρει ο Ξενοφών στην «Ανάβασή» του;

Επώδυνη η αναφορά μας σε τόπους βασανισμένους αλλά και πολυαγα-
πημένους. Έχουν εν τούτοις, τη σημασία τους και οι επέτειοι επώδυνων γεγο-
νότων και ιδιαίτερα της Ποντιακής Γενοκτονίας. Πέραν της υπενθύμισης των 
ιστορικών γεγονότων, των δεινών και των οδυνών, των ταγμάτων εργασίας, 
των εμπρησμών, των εκτοπισμών και των απαγχονισμών, - και η ιστορική μνή-
μη έχει πολύ μεγάλη σημασία για την επιβίωση του έθνους, - αλλά και πέραν 
της απόδοσης τιμής σ’ όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν, εκφράζουν τη 
βούληση να μην επαναληφθεί η συμφορά. Να αντλήσουμε τα διδάγματα που 
πρέπει, για όσα συνέβησαν εκείνη την κρίσιμη περίοδο και για όσα προηγήθη-
καν, για να προγραμματίζουμε σωστό το μέλλον.

Ίσως οι νύξεις στις ψυχές σας να μην έχουν κλείσει ακόμα, ίσως και να μην 
κλείσουν ποτέ, καθώς οι διηγήσεις για τα χωριά και τις πόλεις που εγκατέλει-
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ψαν οι πατέρες σας, οι αναφορές στις στιγμές ανείπωτης ευτυχίας και ευημερί-
ας να επιστρέφουν πάλιν και πολλάκις, σταλάζοντας πάνω σας την πίκρα για 
το άδικο του πράγματος και τη νοσταλγία. Ένας αιώνας σιωπής· ένας αιώνας 
πόνου· ένας αιώνας μακριά, μα κι ένας αιώνας πεθυμιά.

Οφείλουμε, γι’ αυτό, να επιστρέφουμε στο παρελθόν, μνημονεύοντας το 
στο παρόν, ιδίως σε καιρούς κρίσης ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης και λη-
σμονιάς, για να μπορούμε να συνεχίσουμε στο μέλλον που περιμένει ως αδέ-
καστος κριτής. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη στην Ιστορία. Είμαστε 
υποχρεωμένοι να σκεφτόμαστε όχι με μέτρο τους αιώνες, τα εκατόν χρόνια, 
αλλά τις χιλιετίες.

Εξάλλου, έχει διαχρονική ισχύ η ρήση ότι όσο μακρύτερα στο παρελθόν 
κοιτάζει κανείς, τόσο μακρύτερα και στο μέλλον μπορεί να δει.

Συναισθάνομαι ότι δυο παράγοντες μας δυσκολεύουν, ιδιαίτερα φέτος, 
στην ορθή προσέγγιση της σημερινής επετείου. Πρώτα ο συναισθηματικός, 
που μας προσγειώνει από την ηρωική έξαρση που ζήσαμε πέρσι, γιορτάζο-
ντας τα 200 χρόνια από την εθνεγερσία του 1821, στην καταστροφή του 1922, 
αναφερόμενοι μάλιστα στον ίδιο ιστορικό εχθρό της σύγχρονης Ελλάδας. Κι 
είναι πάντοτε πιο εύκολο να μιλάς και να αναλύεις μιαν επιτυχία, και ιδιαίτερα 
οδυνηρό να αντλείς διδάγματα από μιαν καταστροφή που δεν έχει, μάλιστα, 
δυνατότητα μεταβολής αφού υπογράψαμε και αποδεχτήκαμε τα τετελεσμένα. 
Είναι, ύστερα, και η τάση πολλών, η οποία δεν μπορώ να πω ότι δεν επηρεάζει 
και εμένα, να κρίνουν το χθες με την ασφάλεια που παρέχει το σήμερα. Πώς 
θα  μπορούσε να αξιολογήσει κανείς ορθά, αποφάσεις που λαμβάνονταν και 
πράξεις που γίνονταν σ’ ένα περιβάλλον του οποίου η εξέλιξη και η διαχείριση 
ήταν άγνωστη και απρόβλεπτη;

Έχοντας συνταχθεί με την πολιτική της εθνικής αμνησικακίας, λόγω αδή-
ριτης ανάγκης, χωρίς όμως και να ανέχομαι την ιστορική αμνησία, θα προσπα-
θήσω να ανταποκριθώ αντικειμενικά, στις απαιτήσεις της αποψινής βραδιάς.

Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα στο θέμα. Έχω, όμως, πολ-
λές εμπειρίες από τη συναναστροφή μου, για 26 τώρα χρόνια, με τις χιλιά-
δες των Ποντίων που ζουν στην Πάφο. Παρακολουθώ για χρόνια τις εθνικές 
ευαισθησίες τους, την ιστορική μνήμη τους, την καλλιέργεια των εθίμων και 
της γλώσσας τους. Τελούμε κάθε χρόνο, την πιο κοντινή προς τη σημερινή 
επέτειο Κυριακή, το μνημόσυνο όσων πολέμησαν και έπεσαν «ὑπέρ πίστεως 
καὶ πατρίδος», όσων άνανδρα δολοφονήθησαν από τους Τούρκους και όσων 
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πέθαναν εκεί από τις κακουχίες, την πείνα, τη δίψα, το κρύο. Οργανώνουμε 
κάθε χρόνο διαγωνισμούς μεταξύ των μαθητών, και διοργανώνουμε, επίσης, 
επιστημονικά συνέδρια για το θέμα αυτό.

Πέραν αυτών, όμως, κάθε Έλληνας που εγκύπτει στην Ιστορία μας νιώθει 
την ιδιαιτερότητα εκείνου του λαού, και δεν μπορεί να λησμονήσει εκείνον 
τον ανεπανάληπτο εθνικό χώρο.

Η γη του Πόντου υπήρξε ο κατ’ εξοχήν χώρος των μαρτυρίων αλλά και 
των ηρωισμών του γένους μας. Στον ακραίο εκείνο γεωγραφικό χώρο, ο υπό-
δουλος Ελληνισμός αγωνίστηκε για ελευθερία μόνο με τις δικές του ηθικές και 
υλικές δυνάμεις. Το ελεύθερο Ελληνικό κράτος κράτησε αποστάσεις ασφαλεί-
ας, απ’ όσα φρικτά και κατ’ εξακολούθηση, για χρόνια πολλά, γίνονταν εκεί. 
Κώφευσε στις πολλές και αγωνιώδεις εκκλήσεις για στήριξη και ουσιαστική 
συμπαράσταση.

Όταν, κατά το απαισίας μνήμης καλοκαίρι του 1974, η Τουρκία εισέβαλ-
λε στην Κύπρο, βίαζε, σκότωνε, κατακτούσε, προσέβαλλε την ελληνική αξιο-
πρέπειά μας, ακούσαμε από ελληνικά χείλη, πρωθυπουργικά, ότι «ἡ Κύπρος 
κεῖται μακράν».  Κι ας είχε προηγηθεί ο Κίμων, από τον 5ο αιώνα π.Χ, με τρι-
ήρεις ελευθερώνοντας την από τους Πέρσες. Αν η Κύπρος βρισκόταν μακριά, 
θα ’ταν πιο κοντά ο Πόντος;

Παρόλο ότι οι διωγμοί και τα μαρτύρια του Ποντιακού Ελληνισμού ξεκί-
νησαν από πολύ πιο νωρίς και εντάθηκαν από το 1914, με την έναρξη του Α΄ 
Παγκοσμίου πολέμου, εν τούτοις, συμβατικά, το 1919 θεωρείται ως το έτος 
που συντελέστηκε η γενοκτονία και η 19η Μαΐου, η ημέρα που ο Μουσταφά 
Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και έθεσε σε εφαρμογή 
το σχέδιο της ολοκληρωτικής εξόντωσης του Ελληνισμού της περιοχής, ως 
η επέτειος ημέρα αυτής.

Η λέξη γενοκτονία σημαίνει την ολοκληρωτική εξόντωση μιας φυλετικής 
ομάδας, όχι γι’αυτά που διέπραξε, αλλά γι’αυτό που είναι. Η γενοκτονία απο-
τελεί το βαρύτερο έγκλημα, για το οποίο, μάλιστα, δεν υπάρχει παραγραφή.

Η 19η Μαΐου κηρύχθηκε, ομόφωνα, το 1994, από το Ελληνικό Κοινοβού-
λιο ως

«ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ».

Το ίδιο έπραξε προηγουμένως και το Κυπριακό Κοινοβούλιο καθώς και 
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πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Όμως, παρά τη σημασία της πράξης αυτής, 
η ημέρα παραμένει, ουσιαστικά, μια ξεχασμένη επέτειος και κατ’ επέκταση το 
ιστορικό γεγονός  της γενοκτονίας παραμένει στο περιθώριο της νεοελληνι-
κής ιστοριογραφίας.

Γιατί, όμως, υποβαθμίστηκε η γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού 
μέσα στη συλλογική μνήμη του Νεοελληνισμού; Πιστεύω πως αυτό έχει να 
κάνει με τη λανθασμένη προσέγγιση των γεγονότων στην Ελλάδα, και τον 
ελληνικό, γενικά, κόσμο, με βάση την ανταλλαγή των πληθυσμών. Αυτή, η πο-
λιτικού τύπου ερμηνεία, σχετικοποίησε το έγκλημα. Επέβαλε, έτσι, για δεκαε-
τίες πολλές, τη λήθη μέσα από μια λογική εξισορρόπησης: Ανταλλαγή τουρκι-
κών πληθυσμών (ή έστω μουσουλμανικών) της Ελλάδας με τους ελληνικούς 
της Μ. Ασίας.

Μα έτσι παρασιωπάται η αλήθεια ότι όταν υπεγράφη η Συνθήκη της Λω-
ζάνης, το 1923, για την ανταλλαγή των πληθυσμών, ουδείς Πόντιος  ευρισκό-
ταν στον Πόντο. Είχαν, ήδη, όλοι εκτοπιστεί, είχαν εξολοθρευθεί. Όσοι δεν εί-
χαν φύγει στην Ελλάδα ή στον Καύκασο, βρίσκονταν εκτοπισμένοι στα βάθη 
της Μ. Ασίας, αποδεκατιζόμενοι από τον τύφο και άλλες ασθένειες.

Πώς, όμως, ο βαθύρριζος ποντιακός Ελληνισμός οδηγήθηκε στο τραγικό 
αυτό τέλος; Ποια τα αίτια της μεγάλης τραγωδίας;

Για δυο χιλιετίες, μέχρι τον 11ο μ.Χ. αιώνα, τα πάντα απέπνεαν Ελλάδα 
στην Ελληνική εκείνη γη. Όχι χωρίς περιπέτειες και χωρίς δηώσεις, καταστά-
σεις σύμφυτες με τον Ελληνισμό, χαρακτηριστικές όλων των Ελληνικών πε-
ριοχών. 

Το 1071, όμως, όπως είναι γνωστό, με τη μάχη στο Μαντζικέρτ οι Τούρκοι 
νικούν τον αυτοκράτορα Ρωμανό Δ΄ Διογένη και καταλαμβάνουν την Τραπε-
ζούντα και την επαρχία Χαλδίας. Ο Θεόδωρος Γαβράς, δούκας της Χαλδίας 
στη συνέχεια, ελευθερώνει την Τραπεζούντα και κυβερνά ως ανεξάρτητος, 
από το Βυζάντιο, άρχοντας. Το 1098 ο Θεόδωρος απάγεται στο Ερζερούμ και 
μαρτυρεί υπέρ του Χριστιανισμού.

Το 1204, με την πτώση της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Φράγκων, 
οι αδελφοί Αλέξιος και Δαβίδ Κομνηνοί ιδρύουν την Αυτοκρατορία της Τρα-
πεζούντας ως ελεύθερο κράτος. Η Αυτοκρατορία αυτή το 1461, οκτώ δηλ. 
χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, πέφτει στα χέρια των Τούρ-
κων. Από τότε αρχίζει η μαρτυρική πορεία του Ποντιακού Ελληνισμού.
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Τα σύμβολα της Αυτοκρατορίας τα κράτησε τότε η Εκκλησία και τα δι-
ατήρησε σ’ όλους τους μαύρους αιώνες της σκλαβιάς. Μέσα σ’ αυτούς τους 
φοβερούς αιώνες, αυτή στάθηκε το πνευματικό και εθνικό κέντρο των Πο-
ντίων. Εναντίον των κληρικών, μητροπολιτών, ηγουμένων, ιερέων, μοναχών, 
ξεσπούσε κάθε φορά η μανία των κατακτητών. Το ράσο έγινε πολλές φορές 
και εθνική σημαία αλλά και σκέπαστρο και καταφυγή των υποδούλων.

Τα περίφημα μοναστήρια της περιοχής έγιναν, συχνά, με τα συσσίτιά 
τους, και κέντρα υλικής επιβίωσης του λαού. Και δεν ήταν επουσιώδες αυτό σ’ 
εκείνες τις δύσκολες εποχές. Μα και στους ναούς μας, που είχαν γίνει, με την 
αρπαγή, μουσουλμανικά τεμένη, ο κατατρεγμένος λαός θεωρούσε ότι απλώς 
κοιμούνταν πρόσκαιρα οι φωνές που κυμάτισαν κάποτε, σε μια θάλασσα χρό-
νια. Κι ανέμεναν να έλθει η ώρα της λύτρωσης.

Η Εκκλησία, λόγω και της γλώσσας που χρησιμοποιούσε, υπήρξε ο κύρι-
ος φορέας διατήρησης της εθνικής ταυτότητας και του ελληνικού πολιτισμού 
στην περιοχή. Με τον όρο γλώσσα δεν εννοούμε μόνο τη λατρευτική γλώσσα 
των ιερών ακολουθιών, αλλά και όλα τα χειρόγραφα και έντυπα βιβλία και την 
εκπαίδευση η οποία ουσιαστικά ήταν αρμοδιότητα της Εκκλησίας.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει για την Παιδεία στον Πόντο, που για τους 
Ποντίους ήταν όρος εθνικής ύπαρξης. Τα πολλά εκπαιδευτήρια, με κυριότερο 
το φροντιστήριο της Τραπεζούντας, δίνουν το μέτρο και την ποιότητα της 
Εκπαίδευσής τους.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Ποντιακό Ελληνισμό, αλλά και όλους 
τους χριστιανούς της Μικράς Ασίας, σήμανε με την άνοδο των Νεοτούρκων 
στην εξουσία. Γρήγορα φάνηκε πως σκοπός των Νεοτούρκων ήταν η μετατρο-
πή της πολυεθνικής οθωμανικής αυτοκρατορίας σε εθνικό τουρκικό κράτος, 
με την εξόντωση ή τον εκτουρκισμό όλων των άλλων λαών. Η υλοποίηση του 
στόχου αυτού έγινε με διάφορους τρόπους.

Εκτός από τα πολιτικά - εθνικιστικά αυτά αίτια, υπήρχαν και τα οικονομι-
κά συμφέροντα. Μεγάλο μέρος του εμπορίου και της βιομηχανίας είχε συγκε-
ντρωθεί στα χέρια των Ελλήνων, γεγονός που εμπόδιζε τη Γερμανία να διεισ-
δύσει οικονομικά στην απέραντη υπανάπτυκτη οθωμανική αυτοκρατορία. Ως 
εκ τούτου οι Γερμανοί στρατιωτικοί υπέδειξαν, κατά τον Α΄ παγκόσμιο πόλε-
μο, τον εκτοπισμό των Ελλήνων, με σκοπό τη φυσική τους εξόντωση. Γερμα-
νοί αξιωματικοί εκπονούσαν και εφάρμοζαν σχέδια εξόντωσης των χριστια-
νών. Το Ναζιστικό κόμμα του Χίτλερ, μάλιστα, θεωρούσε τις μεθοδεύσεις του 
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Τουρκικού κράτους ως πρότυπο έμπνευσης, επαινώντας το για την πολιτική 
«σκούπας» που επέδειξε. Η πλειοψηφία των συγγραφέων του Γ΄ Ράιχ τόνιζαν 
ότι η εκκαθάριση των Ελλήνων και των Αρμενίων ήταν προϋπόθεση για την 
επιτυχία της Τουρκίας.

Το ρεύμα των καιρών ήταν ξεκάθαρο ότι οδηγούσε σ’ έναν άγριο εθνικι-
σμό, που δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να ανακόψει. Οι Έλληνες του Πόντου 
το αντελήφθησαν έγκαιρα. Κι ήσαν έτοιμοι να αγωνιστούν και για την τιμή 
και για τα εδάφη τους. Είχαν, μάλιστα, μέχρι τότε αποδείξει πολλές φορές τον 
ηρωισμό τους. Δεν αρκούσε, όμως, δυστυχώς, στις νέες συνθήκες ο ηρωισμός 
τους. Χρειάζονταν τη συμπαράσταση τόσο του ελεύθερου ελληνικού κράτους 
όσο και των συμμάχων με τους οποίους ο Ελληνισμός αγωνίστηκε για την 
ελευθερία των λαών.

Μα γρήγορα αντελήφθησαν ότι στην πολιτική τα συμφέροντα υπερτε-
ρούν και των ηθικών αξιών και των υποχρεώσεων. Τα ιδανικά των συμμάχων 
είχαν το μαύρο χρώμα του πετρελαίου και των δρόμων του εμπορίου, που 
πολύ απείχαν από το φωτεινό χρώμα της ελευθερίας. Κι αυτά τα συμφέροντα 
είχαν στομώσει τις μπούκες των κανονιών των πανίσχυρων συμμάχων. Συνει-
δητοποίησαν τότε, οι Πόντιοι, πως ένα έθνος στους αγώνες για την επιβίωσή 
του δεν πρέπει να επαφίεται σε ελπίδες για ξένη βοήθεια. Πάντοτε ο ξένος 
βοηθά πρώτιστα τον εαυτό του και σε οποιαδήποτε στιγμή, αν το συμφέρον 
του κλίνει αλλού, δεν θα διστάσει να αποσυρθεί.

Μα ούτε και από το εθνικό κέντρο βρήκαν ουσιαστική βοήθεια. Έχοντας 
ήδη ανοικτά πολλά μέτωπα, η εθνική κυβέρνηση πέραν από σπασμωδικές κι-
νήσεις δεν υπερασπίστηκε τα εθνικά αισθήματα των Ποντίων. Τίποτα, όμως, 
καμιά απογοήτευση δεν μπόρεσε να αλλοιώσει ή να μειώσει κατ’ ελάχιστο την 
εθνική φλόγα, την ελληνικότητά τους, που φύλαγαν μέσα τους οι Πόντιοι και  
που την έφεραν εκ γενετής. Κι αυτό γιατί η Ελληνικότητα δεν προερχόταν 
από μιαν εγκεφαλική τελετουργία πολιτικών υπολογισμών ή γεωστρατηγικών 
συμφερόντων. Ήταν η ζωή τους, το αίμα τους, το γονίδιό τους.

Ο ποντιακός ελληνισμός εξακολούθησε σ’όλους τους αιώνες της δουλείας 
να έχει την ίδια εθνική συνειδησιακή υπόσταση.  Παντοτινή και ακοίμητη στα 
στήθη του, συντηρούσε τη φλόγα για την Ελλάδα. Δεν μπορούσαν οι Πόντιοι  
να αρνηθούν τον εαυτό τους. Ήξεραν ότι ήσαν λίγοι και μόνοι, αλλά έμειναν 
και αγωνίστηκαν και έγιναν ιστορικά μέγιστοι, μπροστά στους οποίους υπο-
κλινόμαστε σήμερα.
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Στο τέλος του 1914, οι Τούρκοι θέτοντας σε εφαρμογή τα σχέδιά τους, 
κήρυξαν γενική επιστράτευση όλων των εθνοτήτων της οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας. Τους Έλληνες τους κατέτασσαν στα «τάγματα εργασίας» όπου οι συν-
θήκες ήταν εξοντωτικές με απώτερο στόχο τον αργό θάνατό τους.

Με πρόσχημα τη λιποταξία των Ποντίων από τα τάγματα εργασίας, οι 
Τούρκοι άρχισαν συστηματικά την εξόντωση όλων των Ελλήνων του Πόντου, 
λεηλατώντας και πυρπολώντας ολόκληρα χωριά.

Κορύφωση των τουρκικών μεθοδεύσεων υπήρξε η σχετική διαταγή των 
Εμβέρ Πασά και Ταλαάτ Μπέη, της 28ης Δεκεμβρίου 1916, που έλεγε ξεκάθα-
ρα: «Άμεση εξόντωση των ανδρών των πόλεων από 16-60 ετών. Γενική εξο-
ρία ανδρών και γυναικοπαίδων των χωριών στα ενδότερα της Ανατολίας, με 
πρόγραμμα σφαγής και θανάτου».

Τα όσα ακολούθησαν δεν τα χωρεί ο νους του ανθρώπου. Μπροστά τους 
ωχριά κάθε είδος βαρβαρότητας. Σφαγές, λεηλασίες, αρπαγές, βιασμοί, πυρ-
πολήσεις, εξορίες. Νιώθω πως προκαλώ τα αισθήματά σας, υπενθυμίζοντάς 
σας τις ατέλειωτες σειρές των προγόνων σας, που βάδιζαν τον ατέλειωτο δρό-
μο προς την ενδοχώρα με μόνο προορισμό τον θάνατο, με τις ορδές των Τσε-
τών - ληστοσυμμοριτών να επιδεικνύουν συνεχώς τα πρωτόγονα βάρβαρα έν-
στικτά τους. Γεγονότα ανατριχιαστικά, αριθμοί θυμάτων τεράστιοι, τρόποι θα-
νάτωσης απίστευτοι. Είναι να διερωτάται κανείς πώς μπορεί να βρεθεί τέτοια 
απανθρωπία, πώς μπορεί να δικαιολογηθεί τέτοια συμπεριφορά ανθρώπων, αν 
μπορούν τέτοια όντα να ονομαστούν άνθρωποι, προς συνανθρώπους τους.

Στο ευρύ Ελληνικό κοινό παραμένει άγνωστη η συστηματικά επεξεργα-
σμένη και προμελετημένη πολιτική που άρχισε να εφαρμόζεται με την εξαφά-
νιση των ανδρών στα εργατικά τάγματα και συνεχίστηκε με τις μαζικές εκτο-
πίσεις και με τις σφαγές και τους απαγχονισμούς στην Αμάσεια, της πολιτικής 
και πνευματικής ηγεσίας των Ποντίων. Πέραν των 350 χιλιάδων Ελλήνων του 
Πόντου, σε ένα σύνολο 750.000 εξολοθρεύτηκαν με τη μέθοδο των εκτοπίσε-
ων και των σφαγών στο χρονικό διάστημα 1916-1923.

Οι μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμών, σε μια συγκαλυμμένη μορφή εξόντω-
σης δεν νομιμοποιούνται ούτε και με το Δίκαιο του πολέμου. Ελληνικός στρα-
τός δεν υπήρχε στον Πόντο και οι περιοχές από τις οποίες εκτοπίστηκαν ομα-
δικά τόσοι άνθρωποι, δεν είχαν στρατιωτική σπουδαιότητα.

Σήμερα το επίσημο τουρκικό κράτος υποστηρίζει ότι οι σφαγές κατά των 
Ποντίων (δεν αποδέχεται ασφαλώς τον όρο γενοκτονία και αναφέρεται σε 



310 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

περιορισμένης κλίμακας γεγονότα) δεν ήταν μια εσκεμμένη πολιτική της κυ-
βέρνησης, αλλά μια σειρά από μεμονωμένα περιστατικά που σημειώθηκαν, 
χωρίς πρόθεση, και στο πλαίσιο των δυσχερών πολεμικών συνθηκών κατά τη 
διάρκεια «κανονικών» εκτοπίσεων. Παραμένει, ωστόσο, τρομερά δύσκολο να 
εξηγηθεί πώς 350 και πλέον χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν μέσα σε έξι χρόνια, 
λόγω εκτοπίσεων, χωρίς να τεθούν σε συναγερμό οι κρατικές αρχές για να 
τους προστατεύσουν.

Εξάλλου, η προσπάθεια της Τουρκίας να υποβάλει ότι ο τουρκικός εθνι-
κισμός εκδηλώθηκε με επιθετικό τρόπο μετά τους βαλκανικούς πολέμους το 
1912, αντιδρώντας στην απώλεια εδαφών, θέλει να αγνοεί τη θέση των Νεο-
τούρκων, που διακηρύχθηκε ξεκάθαρα από το 1908, για εξόντωση όλων των 
χριστιανικών λαών από τα εδάφη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αφού τε-
λείωσαν με τους Αρμενίους συνέχισαν με τους Ποντίους και όλο τον υπόλοιπο 
Μικρασιατικό Ελληνισμό.

100 συν 3 χρόνια από τη συμβατική χρονιά της γενοκτονίας του Ποντι-
ακού Ελληνισμού και 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, τι μπο-
ρούν να σημαίνουν οι επετειακές μας εκδηλώσεις και οι αναφορές μας στην 
πολυφίλητη Ποντιακή γη; Τι απομένει από τα μείζονος σπουδαιότητος ιστορι-
κά αυτά κεφάλαια; Αναμφίβολα οι εικόνες, τα βιώματα, οι αγώνες, οι θυσίες, 
άρα η ιστορική εθνική συλλογική μνήμη. Η ιστορική εθνική συλλογική αυτή 
μνήμη με άξονα αναφοράς έναν τρισχιλιετή πολιτισμό που αναπτύχθηκε στα 
εδάφη του Πόντου, συγκροτεί για μας όλους, και ιδιαίτερα για σας, τους απο-
γόνους  εκείνων, ζωντανή παρακαταθήκη πολιτισμού, παράδοσης και ιστορι-
κής ταυτότητας. Και προσκαλεί για νέες κατακτήσεις, για ελπιδοφόρα οράμα-
τα νέων εθνικών στόχων, στις νέες προκλήσεις των καιρών.

Όλα τα εφιαλτικά «γιατί», οι πληγές οι χαίνουσες και αιμάσσουσες, πρέπει 
να μεταλλαχθούν, και έχουν ήδη μεταλλαχθεί, σε όραμα, σε στάση ζωής, σε 
δημιουργία . Οι ρίζες μας  είναι βαθιές και δεδομένες. Πάνω σ’αυτές τις ρίζες 
μπορούμε και πρέπει να στηρίζουμε την προοπτική του μέλλοντος του Γένους 
μας, τη συνέχεια της πορείας μας και της επιβίωσής μας μέσα σε περιβάλλον 
αντιξοοτήτων και δυσχερειών. Και να μη ξεχνούμε ότι η Ελληνική ιδέα είναι 
πλατύτερη της ελληνικής γης· υπερβαίνει τα καθαρώς εθνικά όρια του Ελλη-
νισμού. Αν εδαφικά, ο ξεριζωμός από τον Πόντο και τη Μικρασία μας συρρί-
κνωσε, ως Ιδέα ελληνική καλύπτουμε όλο το σύμπαν.

Η σημερινή θλιβερή επέτειος επιτάσσει να τιμάται η μνήμη όσων έχασαν 
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τη ζωή τους στη γη του Πόντου, είτε υπερασπιζόμενοι τα εδάφη τους είτε πλη-
ρώνοντας το τίμημα για την ελληνική καταγωγή τους, και να τιμάται επίσης 
και η αξιοπρέπεια όσων επέζησαν. Ταυτόχρονα μας καλεί να παραδειγματι-
στούμε από τα λάθη μας και τη συμπεριφορά των ξένων για να αποφύγουμε 
νέες εθνικές τραγωδίες.

Τελειώνω με μιαν αναφορά και στη δική μου, ιδιαίτερη πατρίδα την Κύπρο. 
Κύπρος και Πόντος έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά: Πανάρχαιη Ελληνική 
κοιτίδα ο Πόντος, το ίδιο και η Κύπρος, σε εξίσου νευραλγικές γεωγραφικές 
θέσεις. Επήλυδες οι Τούρκοι και στις δύο περιοχές, πεισματικά αρνούμενοι τον 
οποιονδήποτε εκπολιτισμό, πλήττοντας διά του αριθμού και όχι διά της ποιό-
τητάς τους. Αναλλοίωτα τα συμφέροντα των ξένων καθώς και η επιτηδειότη-
τα των Τούρκων να τα εκμεταλλεύονται. Χωρίς προσχήματα, ή οποιαδήποτε 
συγκάλυψη, οι στόχοι της Τουρκίας και τότε και σήμερα. Επιδιώκουν σήμερα, 
μεθοδικά, τουρκοποίηση της Κύπρου, όπως το επεδίωξαν και το πέτυχαν, πριν 
εκατό χρόνια, στον Πόντο.

Και το χειρότερο: ο Ελληνισμός υπνώττει και σήμερα, χωρίς να μελετά στα 
σοβαρά τις μεθοδεύσεις της Τουρκίας, να παίρνει μαθήματα από το παρελθόν. 
Εξαντλείται σε προτάσεις καλής θέλησης, σαγηνεύεται από τις ψευδαισθήσεις 
καλής γειτονίας. Στρουθοκαμηλίζει μπροστά στον ξεκάθαρο προγραμματισμό 
των Τούρκων. Οφείλουμε να ανανήψουμε, να προγραμματιστούμε για να ανα-
κόψουμε τις τουρκικές μεθοδεύσεις.

Αυτό το νόημα δίνουμε στις σημερινές εκδηλώσεις. Να διδαχθούμε από 
την Ιστορία.

Ευχόμαστε, όπως ο Θεός φωτίσει όλους μας, λαό και Ηγεσία, να συναγά-
γουμε τα σωστά συμπεράσματα από τη βάρβαρη γενοκτονία που διέπραξαν 
οι Τούρκοι σε βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού και να αποφύγουμε όσα προ-
γραμματίζουν για την Κύπρο, και άλλες ελληνικές περιοχές που δεν απέχουν, 
ποσώς, από εκείνη.
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Εἰσαγωγικά

Αὐτό τό μισητό θέμα, πού ὀνομάζομε «πόλεμο» καί πού ἀπειλεῖ γενικά 
τήν ἀνθρωπότητα, δέν εἶναι κάτι καινούργιο. Ὁλόκληρη ἡ τραγική ἱστορία τοῦ 
κόσμου σημαδεύεται ἀδιάκοπα ἀπό πολέμους διαφόρων μορφῶν. Πολέμους 
ἀνάμεσα σέ οἰκογένειες, σέ φυλές, ἀστικοθρησκευτικούς ἤ καί διεθνεῖς 
πολέμους. Ἀλλά στήν ἐποχή μας τό μέγεθος τοῦ κινδύνου σέ κάθε μεγαλύτερη 
σύγκρουση ἔχει αὐξηθεῖ τόσο, ὥστε νά βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά ἐντελῶς 
νέα πραγματικότητα.

Ὅταν ὁ Χριστός μᾶς ἔλεγε: «πάντες οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ 
ἀποθανοῦνται» (Ματθ. κστ΄, 52) μᾶς ἔδειχνε, μέ μιά ἀναπόφευκτη λογική 
συνέπεια, τό ἀδιέξοδο στό ὁποῖο ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο ἡ βία. Κάθε αὔξηση 
τῶν δυνάμεων τῆς βίας, προκαλεῖ μιά ὅλο καί πιό δαιμονική ἐφευρετικότητα, 
ὥστε ἡ μία καταστροφική δύναμη νά θέλει νά συναγωνισθεῖ τήν ἄλλη. 
Ὁ συναγωνισμός στά ὅπλα ὁδηγεῖ σ’ ἕνα ἀδιάκοπο ἀγώνα καί ἀπειλεῖται ἡ ἴδια 
ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Τά ὅπλα, πού ἔχουν ἐφεύρει οἱ ἄνθρωποι ὁδηγοῦν τήν 
ἀνθρωπότητα σέ μιά ἀναπόφευκτη κοινότητα κινδύνου καί ἀγωνίας. Ἡ μόνη 
πραγματική διέξοδος ἀπ’ αὐτή τήν δυστυχία εἶναι ἡ ἀπόρριψη τοῦ πολέμου.

Σοβαροί χριστιανοί κάθε ὁμολογίας βλέπουν τόν πόλεμο σάν ἕνα κατα-
φάνερο ξεσκέπασμα τῆς ἁμαρτωλότητας καί τῆς ἀπώλειας τοῦ ἀνθρώπου. 
Ὁ πόλεμος καταστρέφει ὅ,τι ὁ Θεός δημιουργεῖ. Καί ἀκόμα κατά μιά τραγική 

*Ἡ ὁμιλία αὐτή ἔγινε στίς 23 Ἰουνίου 1985, ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος, στήν Αἴθου-
σα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἱ. Μονῆς Πεντέλης, κατά τίς ἐκδηλώσεις γιά τό 
ἔτος τῆς εἰρήνης, πού ὀργάνωσε ἡ Ἱ. Μονή.
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εἰρωνεία, ὅσα ὁ ἄνθρωπος δημιουργεῖ, τά καταστρέφει ὁ ἴδιος μέ τόν πολέμο. 
Ὁ πόλεμος βλάπτει ἐκείνους πού γιά τήν σωτηρία τους ἦλθε ὁ Χριστός. 
Διακωμωδεῖ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης, πού ἀπευθύνει ὁ 
Χριστός. Εἶναι τό ἀκριβῶς ἀντίθετο τοῦ δρόμου τῆς καταλλαγῆς. Γεννᾶ μίσος, 
ἀπάτη καί ἀγριότητα.

Βέβαια, κάποτε καί χριστιανοί – σέ ἄλλους κυρίως γεωγραφικούς χώρους 
– νόμισαν πώς μέ τήν βία καί τό ξίφος θά ἀποκαταστήσουν τήν τάξη καί τήν 
δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά τέτοιες ἀπόψεις εἶναι ἄσχετες μέ τό Εὐαγγέλιο, 
πού εἶναι μήνυμα ἀγάπης καί ἐλευθερίας.

Ἄλλοτε ὅμως οἱ χριστιανοί εἶναι ἐκεῖνοι, πού καταδίκασαν τήν βαρβαρότητα 
καί τόν γυμνό σαδισμό κατά τούς πολέμους. Καταδίκασαν τά βασανιστήρια 
καί τήν ἐκτέλεση τῶν αἰχμαλώτων καί ἀκόμα τίς αἱματοχυσίες τῶν ἀμάχων 
καί μάλιστα τῶν γυναικοπαίδων καθώς καί τόν βομβαρδισμό ἀνοχυρώτων 
πόλεων. Καί τό χριστιανικό αἰσθητήριο εἶναι ἐκεῖνο, πού προσπάθησε νά 
ὑποτάξει σέ κάποιο δίκαιο καί κάποιους νόμους τήν ριζική ἀδικία τοῦ πολέμου. 
Ἔτσι ὥστε μέ μιά ἠθική ἀντίσταση προσπάθησαν νά συγκρατήσουν, κατά τό 
δυνατόν, σέ κάποια ὅρια τόν πόλεμο.

1. Ἁγία Γραφή καί πόλεμος

Στήν προβληματική τοῦ πολέμου καί τῆς εἰρήνης σήμερα οἱ χριστιανοί 
θέλουν νά τονίσουν τίς θέσεις τους. Τήν κατευθυντήρια γραμμή γι’ αὐτές τήν 
δίνει ἡ Ἁγ. Γραφή. Πρέπει, βέβαια, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Κ. Διαθήκη μόνη 
δέν προσφέρει οὔτε μιά παραδοχή ἤ δικαίωση, οὔτε μιά καταδίκη τοῦ πολέμου, 
ὡς μέσου τῆς πολιτικῆς. Ὁ Ἰησοῦς βλέπει τήν ἐξουσία καί τόν πόλεμο σάν 
πραγματικότητες αὐτοῦ τοῦ κόσμου. «Τίς Βασιλεύς, πορευόμενος συμβαλεῖν 
ἑτέρῳ Βασιλεῖ εἰς πόλεμον, οὐχί πρῶτον καθίσας βουλεύεται, εἰ δυνατός ἐστιν 
ἐν δέκᾳ χιλιάσιν ἀπαντῆσαι τῷ μετά εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ’ αὐτόν;» 
(Λουκ. ιδ΄, 31). «Ἡ βασιλεία ἡ ἐμή οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ 
κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἄν οἱ ἐμοί ἠγωνίζοντο, ἵνα μή 
παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις» (Ἰωάν. ιη΄, 36). Καί στά δύο αὐτά χωρία ὁ Ἰησοῦς 
ἀναφέρει τήν ἐξουσία καί τόν πόλεμο, ὡς δύο πραγματικότητες χωρίς νά 
τίς χαρακτηρίζει. Ἀλλοῦ ὅμως χαρακτηρίζει τόν πόλεμο ὡς θεία δίκη. Στόν 
μαθητή του, πού θαυμάζει τά λαμπρά κτίρια ἀπαντᾶ: «Βλέπεις ταύτας τάς 
μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μή ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπί λίθον, ὅς οὐ μή καταλυθῇ» 
(Μάρκ. ιγ΄, 2). Καί ἀλλοῦ προλέγοντας τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ ἀπό 
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ἐχθρούς, τονίζει καί τήν αἰτία: «ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔγνως τόν καιρόν τῆς ἐπισκοπῆς 
σου» (Λουκ. ιθ΄, 44). (Γιατί δέν ἔνοιωσες τόν καιρό, πού ὁ Θεός σέ ἐπισκέφθηκε 
γιά νά σέ σώσει).

Κυρίως, οἱ λεγόμενες «ἐσχατολογικές ὁμιλίες» τοῦ Ἰησοῦ χαρακτηρίζουν 
τόν πόλεμο, ὡς μία βάσανο τῶν ἐσχάτων καιρῶν: «οὐαί δε ταῖς ἐν γαστρί 
ἐχούσαις καί ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις· ἔσται γάρ τότε ἀνάγκη 
μεγάλη ἐπί τῆς γῆς» (Λουκ. κα΄, 23) καί «συνοχή λαῶν ἐν ἀπορίᾳ» (Λουκ. κα΄, 
25).

Πρέπει νά ἔχουμε ὑπ’ ὄψει μας γενικά, ὅτι ὁ Χριστός δέν ἀνήγγειλε κοινω-
νικές ἀλλαγές καί μεταρρυθμίσεις γιά τίς ὁποῖες ἡ κοινωνία τῆς ἐποχῆς του 
οὔτε ἠθικά οὔτε πνευματικά οὔτε ὀργανωτικά ἦταν ὥριμη. Ἔδωσε ὅμως ἕνα 
νέο πνεῦμα ἀπό τό ὁποῖο θά μποροῦσαν νά ἐπωασθοῦν καί ἀναπτυχθοῦν 
τέτοιες ἀλλαγές. Γι’ αὐτό καί ἀπό τήν Καινή Διαθήκη δέν μποροῦμε νά ἔχουμε 
καμμιά ἄμεση πληροφορία οὔτε σχετικά μέ τά ἐρωτήματα τοῦ πολέμου στό 
παρελθόν ἤ στό παρόν. Μποροῦμε ὅμως ν’ ἀντλήσουμε ἐπιχειρήματα κατά τοῦ 
πολέμου, ὅταν στηριχθοῦμε ἀκριβῶς στό πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, στό μήνυμα 
δηλ. τοῦ Εὐαγγελίου στό σύνολό του.

Αὐτό τό μήνυμα ὁμιλεῖ γιά ἀγάπη, δικαιοσύνη, καταλλαγή, συμφιλίωση, 
συγγνώμη. Ἤδη ἡ Π. Διαθήκη ὀνομάζει τόν Θεό, Θεό τῆς εἰρήνης. Αὐτή ἡ 
εἰρήνη εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ καί συγχρόνως ζήτημα καί ἔργο τοῦ ἀνθρώπου. 
Καί πάντα τονίζεται ὅτι ἡ εἰρήνη συνδυάζεται μέ τήν ἀπόδοση δικαιοσύνης 
στούς φτωχούς καί καταπιεσμένους. Ἡ ἴδια λέξη «shalom» σημαίνει εἰρήνη καί 
σωτηρία συγχρόνως. Ὁ ἐρχόμενος Μεσσίας ὀνομάζεται «ἄρχων εἰρήνης». Καί 
ἡ εἰρήνη θά εἶναι τό ἔργο Του. Σάν ἀπόηχος αὐτῶν τῶν τόνων τῆς Π. Διαθήκη 
ἔρχονται οἱ λόγοι τοῦ Ἰησοῦ γιά τήν εἰρήνη: «Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τήν 
ἐμήν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθώς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγώ δίδωμι ὑμῖν» ( Ἰωάν. ιδ΄, 27). 
Ἀκόμη μακαρίζει τούς «εἰρηνοποιούς» (Ματθ. ε΄, 9). Ἀκόμη καί στούς ἐχθρούς 
του πρέπει ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ νά ἐπεκτείνει τήν ἀγάπη του. (Ματθ. ε΄, 
44 - Λουκ. στ΄, 27). Οἱ χριστιανοί εἶναι «κεκλημένοι» γιά τήν εἰρήνη (Κολ. γ΄, 
15). Ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ «ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν» πρέπει νά κατοικεῖ 
στίς καρδιές τους (Φιλιπ. δ΄, 7). Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός εἶναι προσωποποίηση τῆς 
εἰρήνης καί τῆς συμφιλιώσεως, «Αὐτός γάρ (ὁ Χριστός) ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν» 
(Ἐφεσ. β΄, 14-17).

Αὐτοί οἱ λόγοι δέν λένε, βέβαια, τίποτα ἀπ’ εὐθείας στό σημερινό μας 
ἠθικό ἐρώτημα γιά τόν πόλεμο καί τήν εἰρήνη καί μάλιστα σέ ἀντιπαράθεση 
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μ’ ἐκείνους τούς ἄλλους λόγους, πού φαίνονται νά δέχονται τόν πόλεμο, 
ὡς ἕνα ἀναπόφευκτο κακό. Ἐν τούτοις ἔχουν μιά «πολιτική» σημασία. Γιατί 
εἶναι ἐκτός πάσης συζητήσεως, ὅτι ἕνα τέτοιο μήνυμα ἀποκλείει ριζικά κάθε 
ἐπιθετικό πόλεμο, πού γίνεται γιά τήν αὔξηση τῆς δυνάμεως ἤ τῆς ἐπιρροῆς 
ἑνός λαοῦ ἤ μιᾶς κυβερνήσεως.

2. Ἡ δυνατότητα τοῦ δίκαιου πολέμου

Τί συμβαίνει ὅμως μέ τόν λεγόμενο «δίκαιο πόλεμο»; Βέβαια μέ τήν 
σημερινή ἐξέλιξη τῆς πολεμικῆς τεχνικῆς εἶναι ἐρωτητέο κατά πόσο μπορεῖ νά 
ὑπάρξει «δίκαιος πόλεμος». Παρά ταῦτα μᾶς φαίνεται αὐτονόητος ὁ «δίκαιος 
πόλεμος» γιά τήν ἄμυνα ἤ τήν ἀντιμετώπιση καί τήν ἀποφυγή μιᾶς ἀδικίας, 
μιᾶς ἄδικης ἐπιθέσεως.

Θά μπορούσαμε νά ποῦμε πώς ἕνας πόλεμος γιά νά χαρακτηρισθεῖ «δί-
καιος» θά πρέπει νά πληροῖ τούς ἑπόμενους ὅρους: 

1. Πρέπει νά γίνεται ἀποκλειστικά ἀπό τήν νόμιμη κυβέρνηση ἑνός λαοῦ. 
2. Πρέπει νά εἶναι ἡ τελευταία δυνατότητα, γιά νά προφυλάξει τό λαό ἤ 
τήν πολιτεία ἀπό βαρειές καί ἄδικες βλάβες καί προϋποτίθεται ὅτι θά ἔχουν 
ἐξαντληθεῖ ὅλες οἱ ἄλλες δυνατότητες τακτοποιήσεως τῶν διαφορῶν καί 
ἀποφυγῆς τῆς συγκρούσεως. 3. Τά κακά καί οἱ ζημιές ἀπό τόν πόλεμο πρέπει 
νά εἶναι μικρότερα ἀπό ἐκεῖνα, τά ὁποῖα προσπαθοῦμε μέ τόν πόλεμο νά 
ἀποτρέψουμε. 4. Οἱ πολεμικές ἐπιχειρήσεις πρέπει νά περιορίζονται στά πεδία 
τῶν μαχῶν. Γυναικόπαιδα, ἡλικιωμένοι καί ἀκόμα τραυματίες καί αἰχμάλωτοι 
πρέπει νά μένουν σῶοι ἀπό τίς πολεμικές ἐπιθέσεις. 5. Ὁ πόλεμος πρέπει νά 
προβλέπεται ὅτι θά τελειώσει μέ μιά νίκη σέ προκαθορισμένο περίπου χρόνο, 
ἀλλοιῶς ἰσχύει ὁ νόμος ὅτι ἡ ἀδικία, πού ὑφίσταται ἕνας λαός εἶναι τό «μή 
χεῖρον κακόν».

Ἀπό ὅλους αὐτούς τούς ὅρους τοῦ δίκαιου πολέμου μπορεῖ σήμερα νά 
ὑπάρξει τό πολύ ὁ πρῶτος. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ναυαγοῦν, γιατί δέν εἶναι δυνατόν νά 
ὑπάρξουν οἱ ἀναγκαῖοι περιορισμοί. Τό ζύγισμα καί ἡ ἐκτίμηση τῶν κακῶν, πού 
θά προέλθουν ἀπό τόν πόλεμο, εἶναι ἀδύνατον, γιατί οἱ ἄμεσες καί ἔμμεσες 
ἐπενέργειες τῶν μοντέρνων ὁπλικῶν συστημάτων - ὄχι μόνο τῶν πυρηνικῶν 
– δέν μποροῦν νά ἐλεγχθοῦν ἀπ’ αὐτούς, πού κάνουν τόν πόλεμο, οὔτε μπορεῖ 
νά προφυλαχθεῖ ὁ ἄμαχος πληθυσμός ἀπό τίς συνέπειες τῆς χρήσεως τῶν 
ὅπλων αὐτῶν. Καί ἡ πρόβλεψη τῆς νίκης εἶναι σχεδόν ἀδύνατη. Πολύ συχνά 
πόλεμος σημαίνει καταστροφή καί ἐκμηδένιση αὐτοῦ γιά τήν ὑπεράσπιση τοῦ 
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ὁποίου γίνεται ὁ πόλεμος.

Ὑπό τοιαύτας συνθήκας ὁ πόλεμος ἔχει πάψει νά εἶναι ἕνα ἠθικῶς ἐπιτρεπτό 
μέσο γιά τήν ὑποστήριξη δικαίων αἰτημάτων στίς διεθνεῖς σχέσεις. Βέβαια, θά 
μποροῦσε κανείς θεωρητικά νά κάνει μιά διευκρίνιση: ὁ πόλεμος δέν εἶναι ἠθικά 
ἐπιτρεπτό μέσο τῆς πολιτικῆς, ὅταν γίνεται μέ τά σύγχρονα ὅπλα. Θά ἦταν 
ὅμως ἐπιτρεπτός, ἄν περιοριζόταν στά ὅπλα ἐκεῖνα, μέ τά ὁποῖα θά μποροῦσαν 
νά τηρηθοῦν οἱ ὅροι τοῦ δίκαιου πολέμου. Ἀλλά μιά σκέψη εἶναι οὐσιαστική. 
Μέ τήν σημερινή πολιτική καί οἰκονομική ἐπικοινωνία καί ἀλληλοεξάρτηση 
τῶν λαῶν, ἀκόμη καί κάθε τοπική σύγκρουση ἐνέχει τόν κίνδυνο τοῦ 
ὁλοκληρωτικοῦ πολέμου καί γι’ αὐτό δέν μπορεῖ νά δικαιωθεῖ καμμιά θεωρία 
περί «δικαίου πολέμου». Ἄν εἶναι ἀλήθεια – καί εἶναι - ὅτι ἡ δικαιοσύνη καί 
ἡ εἰρήνη εἶναι οἱ κοινωνικές καί πολιτικές διαστάσεις τῆς ἀγάπης, τότε ἡ 
χριστιανική πίστη δέν μπορεῖ νά ἐνδιαφέρεται ἁπλῶς γιά τήν διευκρίνιση τῶν 
ὅρων τοῦ δικαίου πολέμου, ἀλλά μπορεῖ καί πρέπει νά ἐνδιαφέρεται καί νά 
ἀγωνίζεται μόνο γιά τό πῶς θά ἀποκλεισθεῖ ἐντελῶς ὁ πόλεμος. Ἄλλωστε 
ἀκριβῶς, ὅσο περισσότερο οἱ χριστιανοί πιέζουν γι’ αὐτόν τόν ἀποκλεισμό 
τοῦ πολέμου καί γιά τήν ἀνάπτυξη νέων μορφῶν καί τρόπων ἀντιμετωπίσεως 
διεθνῶν συγκρούσεων, τόσο καθαρότερη γίνεται ἡ χριστιανική προσφορά 
στήν ἐπίλυση τῶν συγχρόνων προβλημάτων τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς. Γιατί 
ἕνα βλέμμα στήν παροῦσα διεθνῆ πολιτική κατάσταση δείχνει, ὅτι λαοί μή 
χριστιανικοί ἤ λαοί πού δέν ἐμπνέονται ἀποφασιστικά στήν ἱστορία τους ἀπό 
τήν χριστιανική πίστη, εἶναι ἀκόμα πολύ μακριά ἀπό τοῦ νά θεωροῦν τόν 
πόλεμο ὡς ἠθικά ἀνεπίτρεπτο, ἀντίθετα τόν θεωροῦν κάποτε καί «ἱερό».

3. Ἡ ἐπιδίωξη τῆς εἰρήνης σήμερα

Ἡ ἀνεπιφύλακτη ἐπιθυμία τῆς εἰρήνης καί ἀπόλυτη προγραφή τοῦ πολέμου 
ἀπό τούς χριστιανούς δέν ταυτίζεται, βέβαια, μέ μιά οὐτοπική εἰρηνοφιλία. 
Ὁ χριστιανός δέν εἶναι τόσο ἀφελής, γιά νά πιστεύει ὅτι οἱ πόλεμοι στό μέλλον 
εἶναι δυνατόν νά ἀποκλεισθοῦν μέ μόνη τήν δική του θέληση γιά εἰρήνη. 
Πρέπει νά λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν πάντοτε ἡ δυνατότης ἀδίκων ἐπιθέσεων π.χ. 
ἀπό ἐπιδιώξεις ἐπεκτατικές ἤ σωβινιστικές ἑνός λαοῦ. Γι’ αὐτό καθένας, πού 
ἔχει τήν εὐθύνη τῆς διακυβερνήσεως ἑνός λαοῦ, ἔστω καί χριστιανός, ὀφείλει 
νά ἀπομακρύνει μέ κάθε θεμιτό μέσο ἀπό τόν λαό του κάθε ἐπαπειλούμενη 
ἀδικία. Βέβαια, ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ μιά οὐτοπική εἰρηνοφιλία, πού εἶναι 
πρόθυμη νά ἀποδεχθεῖ κάθε ἀδικία καί σ’ ἕνα σύγχρονο ἀμυντικό πόλεμο 
(μέ σύγχρονα ὅπλα) ἕνα εὐρύ πεδίο γιά τό τί μπορεῖ νά θεωρηθεῖ, ὡς πιό 
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ἀποτελεσματικό μέσο ἀμύνης. Ἐπειδή σ’ αὐτό τό πεδίο ἕνα μέσο ἀμύνης 
εἶναι ἠθικά τόσο καλλίτερο, ὅσο ἀποτελεσματικώτερα προστατεύει πολιτικά, 
ὑπάρχει ἐδῶ ἕνας εὐρύς χῶρος πολιτικῆς καί ἠθικῆς ἀξιολογήσεως. Γι’ αὐτό καί 
ἀνάμεσα σέ χριστιανούς μπορεῖ νά ὑπάρχουν πολύ διαφορετικές πεποιθήσεις.

Μπορεῖ οἱ χριστιανοί νά ἔχουν διαφορετικές ἀπόψεις γιά τό πῶς θά 
μποροῦσε νά ἀποθαρρυνθεῖ ἕνας πιθανός ἐπιτιθέμενος ἐχθρός. Δηλ. ἡ 
χριστιανική διδασκαλία καί ἡ ἐπιθυμία τῆς εἰρήνης, πού πηγάζει ἀπ’ αὐτήν δέν 
προκαθορίζουν καμμιά ἀπόφαση, γιά τό ἄν ἐπί παραδείγματι μιά συγκεκριμένη 
χώρα θά ἦταν καλλίτερο νά οὐδετεροποιηθεῖ ἤ νά ἀνήκει σέ κάποιον ἀμυντικό 
συνασπισμό. Γιά τό ἄν δέν πρέπει νά διατηρεῖ ἤ νά διατηρεῖ μόνο συμβολικές 
στρατιωτικές δυνάμεις, ἤ νά ἔχει μιά ἐπαρκῆ ἀμυντική δύναμη. Τίθεται ὅμως 
τό κρίσιμο στίς ἡμέρες μας ἐρώτημα: Μπορεῖ μιά χώρα νά ἔχει πυρηνικό 
ἐξοπλισμό, γιά νά ἀποθαρρύνει ἕναν πιθανό ἐχθρό, ἔστω καί ἄν δέν σκέπτεται 
νά χρησιμοποιήσει αὐτά τά ὅπλα; Μ’ αὐτό τό ἐρώτημα φθάνομε στό ἔσχατο 
ὅριο καί στό κρίσιμο σημεῖο, γιά τό τί ἔχει ὁ χριστιανός νά πεῖ στό θέμα 
πόλεμος.

Νομίζω, ὅτι ὅσο οὐτοπική εἶναι μιά ἀπόλυτη εἰρηνοφιλία, ἄλλο τόσο 
οὐτοπική εἶναι, σύμφωνα μέ ὅλα τά σοβαρά προγνωστικά, ἡ ἄποψη ὅτι θά 
μποροῦσε κάποιος νά ἔχει ἕναν ἐξοπλισμό καί μάλιστα τόσο τελειοποιημένο, 
χωρίς νά ὑπάρχει περίπτωση νά τόν χρησιμοποιήσει. Γιά πόσο θά μπορεῖ ὁ 
ἄνθρωπος νά στηρίζει τήν διεθνῆ εἰρήνη στήν «ἰσορροπία τοῦ τρόμου»; Μιά 
κατάσταση ἰσορροπίας μέ τά σύγχρονα ὁπλικά συστήματα γιά τήν ἀποτροπή 
ἑνός κινδύνου συγκρούσεως θά μποροῦσε  ἴσως μόνο παροδικά νά γίνει ἀνεκτή, 
ἄν συγχρόνως καταβάλλεται κάθε συστηματική προσπάθεια γιά τήν ἀνάπτυξη 
νέων μορφῶν καί μεθόδων λύσεως τῶν συγκρούσεων, γιά τήν πραγματική 
- ὄχι εἰκονική – μείωση τῶν ἐξοπλισμῶν, μέχρι τήν γενική κατάργηση τῶν 
πυρηνικῶν ὅπλων καί γιά τήν δημιουργία μιᾶς διεθνοῦς τάξεως εἰρήνης. Δηλ. 
θά πρέπει τοὐλάχιστον τό σημεῖο στό ὁποῖο πραγματοποιεῖται ἡ ἰσορροπία 
τοῦ τρόμου ἀντί συνεχῶς νά ἀνεβαίνει - ὅπως γίνεται σήμερα καί μάλιστα 
μέ συνεχῶς αὐξανόμενο ρυθμό – τοὐλάχιστον αὐτό τό σημεῖο ἰσορροπίας νά 
κατεβαίνει.

Πρέπει νά μελετηθοῦν σοβαρά τά αἴτια τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων 
καί νά ἐρευνηθοῦν προτάσεις καί μέθοδοι γιά τό πῶς θά μποροῦσαν ἀκόμη 
καί ὀξεῖες συγκρούσεις καί ἀντιθέσεις νά διευθετοῦνται χωρίς χρήση βίας. 
Ἀπέναντι σέ μιά τέτοια προσπάθεια κάθε χριστιανός δέν πρέπει νά εἶναι 
δύσπιστος καί νά τήν θεωρεῖ μή ρεαλιστική. Γιατί ἡ ἔρευνα καί ἡ μελέτη ἔστω 



318 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

καί τῆς ἐλαχιστότερης δυνατότητας γιά εἰρήνη εἶναι προτιμότερη ἀπό τήν 
πρωτόγονη ἐμπιστοσύνη στήν δύναμη τῶν ὅπλων, πού στήν βάση της δέν 
ἔχει ξεπεράσει τήν ἀρχαία νοοτροπία μιᾶς ρομαντικῆς ἐξυμνήσεως καί ἑνός 
ἐγκωμιασμοῦ τοῦ πολέμου.

4. Εἰρήνη καί βιοτικό ἐπίπεδο

Ἀνάμεσα στίς βαθύτερες αἰτίες συγχρόνων πολέμων προβάλλει μιά αἰτία 
σήμερα ὅλο καί περισσότερο στό προσκήνιο: Ἡ κατωφέρεια – διαφορά – 
πλούτου καί φτώχειας ἀνάμεσα στά μοντέρνα βιομηχανικά κράτη καί στίς 
χῶρες τοῦ λεγομένου «τρίτου κόσμου». Ἄν θέλουμε οἱ πόλεμοι στό μέλλον 
πραγματικά νά ἀποκλεισθοῦν, πρέπει πρό πάντων νά ὑπερνικηθοῦν ἡ φτώχεια 
καί ἡ πεῖνα. Θεωρητικά, βέβαια, αὐτό ἔχει ἀπό καιρό ἀναγνωρισθεῖ. Ἀλλά 
πρέπει νά ὑλοποιηθοῦν οἱ πρακτικές συνέπειες, οἱ οἰκονομικοπολιτικές στίς 
πλούσιες χῶρες ἐν σχέσει μέ τήν πολιτική ἐπενδύσεων στόν τρίτο κόσμο. 
Καί οἱ χριστιανοί πρέπει νά ἀσκήσουν τήν ἐπιρροή τους μέ ὅλα τά μέσα πρός 
αὐτήν τήν κατεύθυνση. Καί ἐδῶ ἀνοίγεται ἕνα εὐρύ πεδίο πολιτικῆς καί ἠθικῆς 
ἀξιολογήσεως καί προσπάθειας.

Ὅμως ἕνα εἶναι σαφές σέ κάθε περίπτωση: Ὅτι ἡ παγκόσμια εἰρήνη δέν 
μπορεῖ νά ἐξασφαλισθεῖ χωρίς ἀλληλεγγύη τῶν πλουσίων μέ τούς φτωχούς 
αὐτῆς τῆς γῆς. Δηλ. χωρίς περιορισμό τῆς ὑπερκατανάλωσης τῶν πλουσίων 
καί χωρίς βοήθεια στούς φτωχούς στόν ἀγώνα τους ἐνάντια στήν οἰκονομική 
ἐξαθλίωση. Ἄλλωστε μόνο ἔτσι θά ἀποδειχθεῖ ὅτι τά «ἀνθρώπινα δικαιώματα», 
πού ἀναγνωρίζουν ὅλες οἱ χῶρες, πλούσιες καί φτωχές δέν εἶναι στήν πράξη 
μόνο κούφια συνθηματολογία.

5. Ἐκκλησία καί εἰρήνη

Ἡ βαρειά σύγχυση μέσα στόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο καί ἀνάμεσα στούς 
ἀνθρώπους, πού ἡ χριστιανική διδασκαλία ὀνομάζει ἁμαρτία, ὁδηγεῖ στή βία 
καί στίς συγκρούσεις. «Διαίρεσις γάρ, καί διάστασις, καί πόλεμος οὐκ ἄν ἦν 
ἐν ἀνθρώποις, μή τῆς ἁμαρτίας διατεμούσης τήν φύσιν» - ἄν ἡ ἁμαρτία δέν 
ἔφερνε τήν διάσπαση καί τήν σύγχυση στήν ἀνθρώπινη φύση – (Μ. Βασιλείου, 
Ἀσκητικαί Διατάξεις, τόμος 31, σελ. 1384, στ. 18). Ὁ Χριστός ἀποκαθιστᾶ τήν 
ἀνθρώπινη φύση στό «ἀρχαῖον κάλλος» καί ἡ Ἐκκλησία Του θέλει νά ὁδηγήσει 
τόν ἄνθρωπο στήν συνδιαλλαγή μέ τόν Θεό, μέ τόν ἑαυτό του, μέ τόν 
συνάνθρωπό του. Ὅπως λέγει ὁ Ἅγ. Κύριλλος Ἀλεξανδρείας: «Σύσσωμοι πάντες 
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ἀλλήλοις ἐσμέν ἐν Χριστῷ· Χριστός γάρ ἐστιν ὁ τῆς ἑνότητος σύνδεσμος» (Εἰς 
Ἰωάννην 11, PG74, 560 D-561 A΄). Καί αὐτό, πού πραγματοποιεῖται, βέβαια, 
μέσα στήν Ἐκκλησία, εἶναι τό καλλίτερο ἀντίδοτο κατά τῶν διαιρέσεων καί 
ἡ θετικώτερη προσφορά γιά τήν συνδιαλλαγή ἀνάμεσα σέ ἄτομα καί λαούς.

Ἄλλωστε, μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ Ἐκκλησία πώς ὁ Χριστός πέθανε γιά μᾶς, 
ὅπως ἐπίσης καί γιά τούς ἐχθρούς μας. Καί μᾶς καλεῖ νά προσευχόμαστε - 
κατά τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ - καί γιά τούς ἐχθρούς μας. Καί ἐμεῖς καί ἐκεῖνοι 
- ὅποιοι καί ἄν εἴμαστε καί ὅποιοι καί ἄν εἶναι - ἔχομε ἀνάγκη ἀπό τήν θεϊκή 
συγγνώμη. Ἔτσι συμβάλλει ἀποφασιστικά ἡ Ἐκκλησία στήν ἄμβλυνση τῶν 
συγκρούσεων καί στήν ἀποτροπή τοῦ κινδύνου ἑνός ὁλοκληρωτικοῦ πολέμου, 
πού ἀπειλεῖ σήμερα μέ ἀφανισμό τήν ἀνθρωπότητα. Γι’ αὐτό καί μέσα σ’ αὐτό 
τό κλίμα, πού δημιουργεῖ ἡ Ἐκκλησία, ἡ προσπάθεια ὅλων εὐκολώτερα μπορεῖ 
νά κατευθύνεται στήν ἐξεύρεση δρόμων καί τρόπων γιά τήν διευθέτηση 
διαφόρων συγκρουομένων ἐνδιαφερόντων καί γιά τήν ἐξάλειψη τῆς ἀμοιβαίας 
δυσπιστίας μεταξύ τῶν λαῶν.

Ἀκριβῶς, ἐπειδή οἱ συνέπειες ἑνός πολέμου σήμερα παρουσιάζονται τόσο 
τραγικές καί ἀφήνουν τόσο λίγα περιθώρια ἐλπίδας, εἴμαστε πεπεισμένοι, 
ὅτι πρέπει ν’ ἀναζητεῖται διέξοδος ἀπό τό σκοτάδι ὄχι μέ τόν περιορισμό 
ἤ ἀποκλεισμό διαφόρων ὁπλικῶν συστημάτων μόνο, ἀλλά μέ σοβαρές 
διαβουλεύσεις στό πολιτικό καί ἠθικό ἐπίπεδο. Τά ὅπλα, πού διαθέτουν σήμερα 
οἱ λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις αὐξάνουν τήν ἀγωνία μας καί τήν δυσπιστία 
μας καί δυσκολεύουν τά πολιτικά προβλήματα. Καί ὁ πυρηνικός ὄλεθρος 
ἀποτελεῖ τό ἐπίκεντρο τῆς ἀγωνίας ὅλων. Μέ τήν ἀπειλή τοῦ θανάτου καί τόν 
ἀφανισμό τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ, μπροστά στά ὁποῖα στεκόμαστε, μᾶς 
καλεῖ ὁ Θεός, ὅλους τούς χριστιανούς, Ἀνατολῆς καί Δύσης, Βορρᾶ καί Νότου, 
σέ μιά βαθύτερη περισυλλογή καί σέ μιά πιό νηφάλια ἀναζήτηση τοῦ δρόμου 
τῆς ζωῆς κοντά Του. Δέν θά σώσει κανένα τελικά ἡ πολεμική του ὑπεροπλία.

Γι’ αὐτό ὁ ἄνθρωπος σήμερα νοσταλγεῖ βαθειά καί διαρκῶς τήν εἰρήνη. 
Δέν βρίσκει πιά κανένα νόημα στόν πόλεμο. Δοκίμασε τούς καρπούς του καί 
τούς βρῆκε πικρούς καί δηλητηριώδεις. Ὁ πόλεμος σκορπίζει τά ἰδανικά του, 
περιορίζει τήν ἐλευθερία του, καταστρέφει τήν περιουσία του καί ἀπειλεῖ τό 
μέλλον του μ’ ἕνα ὁλοκληρωτικό ἀφανισμό. Δοκίμασε ἀρκετά τόν πόλεμο καί 
θέλει νά ζήσει μέ εἰρήνη.

Γι’ αὐτό καί οἱ χριστιανοί σ’ ὅλο τόν κόσμο βλέπουν ὡς σκοπό τους τήν 
παγκόσμια εἰρήνη. Ὅμως «εἰρήνη», γιά τόν χριστιανό, σημαίνει πολύ περισ- 
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σότερο ἀπό μιά ἁπλῆ ἀπουσία πολέμου. Ὅπως θά ἔλεγε ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυ-
σόστομος: «Εἰρήνην δέ λέγω οὐ τήν ἀπό προσρήσεως ψιλῆς, οὐδέ τήν 
ἀπό τῆς κοινωνίας τῶν τραπεζῶν, ἀλλά τήν κατά Θεόν εἰρήνην» (Ἰωάννου 
Χρυσοστόμου, κατά Ἰουδαίων, τόμος 48, σελ. 870, στ. 33). Ἡ εἰρήνη αὐτή ἡ 
«κατά Θεόν» ἔχει ὡς θετικά χαρακτηριστικά της τήν ἐλευθερία, τήν δικαιοσύνη, 
τήν ἀλήθεια, τήν ἀγάπη. Γιά μιά τέτοια εἰρήνη εὔχεται ἡ Ἐκκλησία καί πρέπει 
ν’ ἀγωνίζονται οἱ πιστοί.

Πρέπει γι’ αὐτό νά ἔχουμε ξεκαθαρίσει ὅτι μιά τέτοια εἰρήνη δέν εἶναι 
εὔκολη, οὔτε μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ ἀπό τήν μιά μέρα στήν ἄλλη. Ζοῦμε 
σέ μιά ἐποχή πού ἡ περιφρόνηση τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐπανάσταση ἐναντίον Του 
φουντώνει θά ἔλεγε κανείς ἀπό γενιά σέ γενιά καί ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο 
σέ μιά ἀκόρεστη θέληση γιά δύναμη. Ὁ πόλεμος καί τά κακά του εἶναι οἱ 
συνέπειες. Στή βάση του δηλ. τό πρόβλημα εἶναι πνευματικό. Τά οἰκονομικά 
καί τά πολιτικά κίνητρα ἕπονται. Γι’ αὐτό καί δέν λύνεται τό πρόβλημα μόνο 
μέ οἰκονομικοπολιτικά μέσα.

Οἱ μεγάλες εἰκονογραφημένες, θά ἔλεγα, διηγήσεις τῆς Ἁγ. Γραφῆς οἱ 
σχετικές μέ τήν ἀνθρώπινη ζωή, γιά τήν ἀνυπακοή τοῦ Ἀδάμ, γιά τήν 
ἀδελφοκτονία τοῦ Κάϊν, γιά τόν κατακλυσμό, γιά τήν διάσπαση τῆς ἀνθρω-
πότητας, παρά τίς ἐξωτερικές ἐπιτυχίες στόν πύργο τῆς Βαβέλ, παίρνουν 
γιά τήν ἐποχή μας τήν ἀπειλούμενη ἀπό τήν αὐτοκαταστροφή μιά ἰδιαίτερη 
σημασία. Τό μήνυμα αὐτῶν τῶν διηγήσεων εἶναι, ὅτι ἡ ρίζα καί τῶν σημερινῶν 
ἐπαπειλούμενων καταστροφῶν βρίσκεται στήν ἐπανάστασή μας κατά τοῦ 
Θεοῦ πρωτογενῶς, στό μίσος καί στήν δυσπιστία μεταξύ μας ἔπειτα.

Γι’ αὐτό πρέπει ν’ ἀλλάξει ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. «Καί ἐκσπάσω τήν 
καρδίαν τήν λιθίνην (λέγει ὁ Θεός διά τοῦ προφήτου Ἰεζεκιήλ) ἐκ τῆς σαρκός 
αὐτῶν καί δώσω αὐτοῖς καρδίαν σαρκίνην... καί πνεῦμα καινόν δώσω ἐν 
αὐτοῖς» ( Ἰεζ. ιδ΄, 19). Θά βγάλω ἀπό μέσα σας τήν πέτρινη καρδιά καί θά σᾶς 
δώσω μιά σάρκινη, ἀνθρώπινη καρδιά. Ἀκούγεται αὐτό παράδοξα. Σάν μιά 
μεταμόσχευση καρδίας διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτή ἡ ἐσωτερική ἀλλαγή 
εἶναι γιά κάθε ἐποχή ἡ κλήση καί ἡ ἀξίωση τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ μεγάλη εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι χωρίς ἀμφιβολία στήν παρούσα 
κατάσταση νά διοχετεύσει καί ἐνεργοποιήσει στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων τήν 
μεταμορφωτική δύναμη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νά ἐμπνεύσει τούς πιστούς νά 
προσεύχονται θερμά γιά τήν εἰρήνη, νά προωθοῦν μέ κάθε μέσο τήν ὑπόθεσή 
της, νά βιώνουν τήν μετάνοια καί νά ἀγωνίζονται ἀποφασιστικά γιά νά 
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δημιουργήσουν μιά παγκόσμια ἐπικοινωνία, καταλλαγή, κοινωνία καί ἀγάπη.

Ἐπιλεγόμενα

Ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός εἶπε: «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοί 
υἱοί Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. ε΄, 9). Εἴμαστε κεκλημένοι, ὡς παιδιά τοῦ 
Θεοῦ νά διακηρύττουμε τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ μέ τούς ἀνθρώπους καί ἀνάμεσα 
στούς ἀνθρώπους. Γι’ αὐτό πρέπει ν’ ἀναζητᾶμε ἀπό κοινοῦ μέ τούς ἄλλους 
ἀνθρώπους, πού σοβαρά καί ἔντιμα τό θέλουν, τήν εἰρήνη τοῦ κόσμου. 

Πρό πάντων ὅμως πρέπει νά καταθέτουμε τή μαρτυρία τῆς ἀκράδαντης 
ἐλπίδας μας στό Θεό, πού στά χέρια Του βρίσκεται ἡ τύχη τῶν λαῶν. Μέσα σ’ αὐτή 
τήν ἐμπιστοσύνη μποροῦμε ἀκούραστα καί χωρίς ἀπογοήτευση νά ἐργαζόμαστε 
γιά μιά ἀτμόσφαιρα συμφιλιώσεως καί καλῆς θελήσεως. Τά ἰδιαίτερα θέματα 
καί προβλήματα εἶναι, βέβαια, διαφορετικά κατά τίς περιστάσεις σέ κάθε 
χώρα. Ἴσως, μάλιστα, κάποτε κάπου οἱ ἡγέται τῶν λαῶν νά μή συμπαθοῦν 
τήν Ἐκκλησία ἤ καί νά εἶναι δεδηλωμένοι ἐχθροί της. Ὅμως πιστεύουμε ὅτι 
ἡ δύναμη τοῦ Ἁγ. Πνεύματος εὑρίσκεται ἀποφασιστικά ἐπί τό ἔργον μέ τήν 
μαρτυρία πιστῶν καί ἀποφασισμένων Χριστιανῶν καί οἱ σκοποί τῆς θελήσεως 
τοῦ Θεοῦ θά ἐκπληρωθοῦν στόν κατάλληλο καιρό. Ἐμεῖς καλούμεθα, ὡστόσο, 
νά προσευχόμαστε, νά ἐλπίζουμε καί νά ἀγωνιζόμαστε γιά τήν ἐπικράτηση στίς 
καρδιές μας, στούς λαούς, στόν κόσμο μας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι 
«δικαιοσύνη καί εἰρήνη καί χαρά ἐν Πνεύματι ἁγίῳ» (Ρωμ. ιδ΄, 17).

Αὐτό ἄλλωστε εἶναι καί τό μήνυμα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς. Γιατί, ἄς μήν 
ξεχνᾶμε, ὅτι κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἐκ διαφόρων γλωσσῶν καί 
ἐθνῶν «καινουργεῖται ἡ συμφωνία» (δοξαστ. ἀποστίχων ἑσπερινοῦ), γιατί ὁ 
Θεός «ὅτε τοῦ πυρός τάς γλώσσας διένειμεν εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε». 
Καί μόνον μ’ αὐτήν τήν «ἑνότητα», πού πραγματοποιεῖ τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ 
μέσα στόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο καί ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους, θέλοντας νά 
κάνει «καινά τά πάντα» καί νά μεταβάλλει τόν κόσμο σέ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 
μπορεῖ ν’ ἀνθίσει καί καρποφορήσει ἡ εἰρήνη, ἡ προσωπική, ἡ ἐθνική καί ἡ 
παγκόσμια.

Αὐτήν εὐχόμαστε καί γι’ αὐτήν ἄς ἀγωνιζόμαστε.



 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ 

κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:

 «ΔΕΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 
- ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ»,

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1*

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27 ΜΑΪΟΥ 2022

a
Χριστός Ανέστη!

Με ιδιαίτερη χαρά ευρίσκομαι σήμερα, ως εκπρόσωπος του Μακαριωτά-
του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ ανάμεσά σας, στη Βασίλισ-
σα του Θερμαϊκού, προσκεκλημένος από το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο και ευχαριστώ, στα 
εγκαίνια της έκθεσης: «ΔΕΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ».

Ήδη η επιτυχία της Εκθέσεως στη Λευκωσία στην αίθουσα της Γκαλε-
ρί Γκλόρια άφησε θαυμάσιες εντυπώσεις, γνώσεις και εμπειρίες στον κόσμο 
των επιστημόνων και του Πολιτισμού, αλλά και απλών ανθρώπων που αγα-

* Στη συγκέντρωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγό-
ριος, ως εκπρόσωπος της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, ο Δρ Χαράλα-
μπος Μπακιρτζής, Διευθυντής της Ελληνικής Αρχαιολογικής αποστολής στον Άγιο Γεώργιο 
Πέγειας και νυν Διευθυντής του Ιδρύματος Αναστάσιου Γ. Λεβέντη, η κ. Αλεξάνδρα Γουλά-
κη-Βουτυρά, Γενική Διευθύντρια του Τελλόγλειου Ιδρύματος, η κ. Ελένη Μανακίδου, Γενική 
Γραμματέας του Δ.Σ. του Τελλόγλειου Ιδρύματος και η Δρ Ανθή Καλδέλη, ως εκπρόσωπος της 
Διευθύντριας του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου. Τα εγκαίνια της Έκθεσης τέλεσε ο Υφυ-
πουργός Εσωτερικών της Ελλάδας, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, κ. Σταύρος 
Καλαφάτης, ο οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό.
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πούν την Ελληνική και Χριστιανική ταυτότητα της νήσου μας, του χρυσο-
πράσινου φύλλου τού τόσο αξιοζήλευτου από φίλους και εχθρούς μέσα στους 
αιώνες, στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου μας.

Η έκδοση εκπαιδευτικού υλικού που θα βοηθήσει στην αποτελεσματική 
εκπαίδευση στα σχολεία είναι ιδιαίτερα επιθυμητή. Πρέπει να αποδώσουμε το 
δίκαιο έπαινο στη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου κ. Μα-
ρίνα Σολομίδου –Ιερωνυμίδου και στο προσωπικό του, στον κ. Χαράλαμπο 
Μπακιρτζή, Διευθυντή του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης και πρώην 
Διευθυντή της Ελληνικής Αρχαιολογικής Αποστολής, που ανέσκαψαν στον 
παραθαλάσσιο αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Γεωργίου Πέγειας, για την επι-
τυχημένη σειρά Δέκα Τετραδίων με εργασίες μαθητών, πλέον του Πληρο-
φοριακού εντύπου και του Εγχειριδίου εκπαιδευτικού, που εξέδωσαν για το 
χώρο του αρχαίου και μεσαιωνικού οικισμού Αγίου Γεωργίου Πέγειας. Το ίδιο 
ισχύει για το χορηγό της Έκδοσης Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης και τους 
άλλους συντελεστές, Τμήμα Δασών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, 
το Σωματείο Bird of Cyprus, καθώς και όλους επώνυμους και ανώνυμους συ-
νεργάτες, διευθυντικά στελέχη, αρχαιολόγους, φιλολόγους, ζωγράφους και 
βιολόγους, που κατάφεραν να παρουσιάσουν πολύ παραστατικά και ζωντανά 
τον χώρο, με έναν τρόπο που θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών για 
περαιτέρω διερεύνηση τόσο του χώρου αυτού όσο και άλλων, αρχαιολογικών 
και μη.

Η ιστορία έχει πλουτίσει τον χώρο αυτό με αρκετά ενδιαφέροντα κατά-
λοιπα τριών βασιλικών με ωραία ψηφιδωτά, μαρμάρινα κατάλοιπα και σχετικά 
κτίσματα, όπως βαπτιστήριο και επισκοπείο, λουτρώνα, νεκρόπολη, οικίες και 
λατομείο. Ιδιαίτερα παραστατική είναι η παρουσίαση του τρόπου ζωής στον 
οικισμό και των ζώων και των φυτών της περιοχής και όχι μόνο. Δίπλα σ’ αυτά 
η ευσέβεια των κατοίκων έχει ανεγείρει τους τελευταίους αιώνες δύο ναούς.

Βέβαιος για την αποτελεσματικότητα του παραχθέντος υλικού και μετα-
φέροντας τις ευχές και τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύ-
πρου κ.κ. Χρυσοστόμου, επί εποχής του οποίου, ως Μητροπολίτου Πάφου έγι-
νε η δεύτερη περίοδος ανασκαφών στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, εύχομαι καλές 
επιτυχίες στην έκθεση που εγκαινιάζουμε απόψε, συγχαρητήρια σε όλους τους 
συντελεστές και εγκάρδιες ευχές σε όλους τους παρισταμένους.

Σας ευχαριστώ
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ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ)

ΤΟΥ κ. ΣΤΕΛΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ 1*

a
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

* Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 29 Μαΐου 2022, σε σύναξη των εκτοπισμέ-
νων της κοινότητος Αγίου Νικολάου Λευκονοίκου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθου-
σα του παρεκκλησίου Αγίου Νικολάου στον Μαθιάτη.
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Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, προσκεκλημένος από 
τον κ. Στέλιο Ελισσαίου, για να παρουσιάσω το βιβλίο του:

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ)

Τον ευχαριστώ για την πρόσκληση και τον συγχαίρω για τις πολύχρο-
νες έρευνές του, για να συγκεντρώσει το υλικό για το αγαπημένο του χωριό. 
Ο κύριος Στέλιος Ελισσαίου, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 40ετή υπηρεσία στο Τμήμα Κτημα-
τολογίου και Χωρομετρίας, Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου «ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», Εκκλησιαστικός Επίτροπος Αγίου Νικολάου 
Λευκονοίκου και της Μονής Αγίου Γεωργίου Μελούντας, εργάστηκε για την 
ίδρυση του Προσφυγικού Σωματείου «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και 
την ανέγερση στο Μαθιάτη παρεκκλησίου, πανομοιότυπου με την εκκλησία 
του χωριού του, αφιερωμένου στον Άγιο Νικόλαο, του οποίου είναι Εκκλησια-
στικός Επίτροπος. Στον ίδιο χώρο ανεγέρθηκε και αίθουσα εκδηλώσεων.

Ο κ. Στέλιος Ελισσαίου είδε την ανάγκη καταγραφής όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερων πληροφοριών για το αγαπημένο του χωριό, γιατί με την πάροδο 
του χρόνου οι μνήμες εξασθενούν, φεύγουν, οι σκορπισμένοι χωριανοί στην 
Κύπρο και στο εξωτερικό δεν είναι κοντά ο ένας στον άλλο να συζητούν για 
παλαιά γεγονότα, έθιμα και παραδόσεις του χωριού και έτσι να μεταβιβάζο-
νται οι πληροφορίες και οι εμπειρικές αναμνήσεις στις νεότερες γενεές. Καρ-
πός της πολύχρονης αυτής έρευνας είναι το βιβλίο του: ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ), το οποίο έχω την τιμή να παρουσιάσω σή-
μερα. Η ενέργειά του αυτή θα δώσει έγκυρη ενημέρωση σε νεότερους αλλά 
και παλαιότερους, οι οποίοι πολλά θα θυμηθούν διαβάζοντάς το, και αναμένε-
ται να τονώσει τον πόθο των εκτοπισμένων για να μάθουν περισσότερα για το 
χωριό και τους προγόνους τους και να τονώσει τον πόθο για επιστροφή στο 
αγαπημένο τους χωριό.

Οι πληροφορίες του βιβλίου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Στο πρώτο μέ-
ρος, πληροφορεί για τη θέση του χωριού στους πρόποδες της νότιας πλευράς 
του Πενταδακτύλου, στο βορειοδυτικό τμήμα της επαρχίας Αμμοχώστου, με 
πανοραμική θέα της πεδιάδας της Μεσαορίας, τα τοπωνύμια του χωριού, τα 
δάση στην περιοχή του χωριού, τις ασχολίες και την ενδυμασία των κατοίκων 
και τα παραγόμενα προϊόντα. Ακολουθούν πληροφορίες για την παλαιότερη 
ιστορία του χωριού. Αυτό, σύμφωνα με την πρώτη απογραφή, του 1572, μετά 
την πρώτη τουρκική κατάκτηση, ήταν ένας μικρός οικισμός με 15 περίπου νοι-
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κοκυριά, με μικρό συνολικό εισόδημα και με πληθυσμό που δεν ξεπέρασε ποτέ 
τους 400 κατοίκους. Λόγω του μικρού πληθυσμού του χωριού, οι γάμοι μεταξύ 
των κατοίκων του χωριού και κατοίκων γειτονικών χωριών ήταν συχνοί.  

Στη συνέχεια, δίδει πληροφορίες για την πρώτη μικρή εκκλησία του χω-
ριού, αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο, απ’ όπου πήρε το όνομά του το χωριό. 
Αυτή κατεδαφίστηκε, μέσα στις συνθήκες της εποχής, για να κτιστεί στη θέση 
της η νέα μεγαλύτερη εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Επίσης, δίνονται πληρο-
φορίες για τα δύο εξωκκλήσια του χωριού, αυτό του Αγίου Αντωνίου, εντός 
του κοιμητηρίου του χωριού, στη νότια πλευρά του Πενταδακτύλου, και αυτό 
του Αγίου Πολυχρονίου, στις βόρειες παρυφές του Πενταδακτύλου, απέναντι 
από τη Μικρά Ασία, με το αγίασμά του, το οποίο εχρησιμοποιείτο για την κα-
τασκευή αλοιφής για τις δερματικές παθήσεις, τα κοιμητήρια, για το Δημοτικό 
Σχολείο και τα κατά καιρούς κτίριά του και τη λειτουργία τους, καθώς και για 
την αξιοποίηση της πηγής του χωριού για ύδρευση και άρδευση.

Πληροφορίες δίνονται για τη ζωή στο χωριό, τα έργα υποδομής των τε-
λευταίων δεκαετιών της ελεύθερης ζωής του χωριού και τους ανθρώπους που 
πρόσφεραν στην κοινότητα από διάφορες θέσεις και τις συνθήκες προσφοράς 
τους: ιερείς, ιεροψάλτες, νεωκόροι, εκκλησιαστικοί επίτροποι, διδάσκαλοι, 
κοινοτάρχες, μέλη της χωριτικής αρχής, αγροφύλακες, δασοφύλακες, γραμμα-
τείς και επίτροποι της Συνεργατικής πιστωτικής εταιρείας και του Συνεργατι-
κού παντοπωλείου κ.ά.

Στο δεύτερο μέρος, ασχολείται με τη συμμετοχή κατοίκων του χωριού 
στους δύο παγκοσμίους πολέμους, τα Ψηφίσματα της 25ης Μαρτίου 1921 και 
της 25ης Μαρτίου 1930 για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και το Ενωτικό 
Δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950, στο οποίο 203 κάτοικοι του χωριού 
υπέγραψαν το αίτημα.

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου, ο συγγραφέας πληροφορεί για τη νεότερη 
ιστορία του χωριού, όπως για τη συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα 
της ΕΟΚΑ (1955-1959) και τις ταλαιπωρίες που υπέστησαν κάτοικοί του, την 
αντιμετώπιση της ανταρσίας του 1963, λόγω της γειτνίασης του χωριού με 
τουρκοκυπριακά χωριά, και της τουρκικής εισβολής, την απρόσμενη εγκατά-
λειψη του χωριού από τους κατοίκους του στις 14 Αυγούστου 1974 και τους 
αγνοουμένους του χωριού.

Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου, υπάρχουν πληροφορίες για την ίδρυση 
του Προσφυγικού Σωματείου «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και τις 
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αντικατοχικές και άλλες εκδηλώσεις του Σωματείου, με πιο γνωστή την Πο-
ρεία επιστροφής 1994 των κατοίκων του χωριού μαζί με τους κατοίκους άλ-
λων τεσσάρων γειτονικών χωριών, οι οποίοι προσπάθησαν να φτάσουν στα 
χωριά τους με αυτοκίνητα φορτωμένα με υπάρχοντά τους.

Το πέμπτο και το έκτο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένα στις ενέρ-
γειες που έγιναν για ανέγερση στο Μαθιάτη παρεκκλησίου, πανομοιότυπου 
της εκκλησίας του χωριού και αφιερωμένου στον Άγιο Νικόλαο, καθώς και 
σε πρόσωπα που τιμήθηκαν για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στο χωριό. 
Η ανέγερση του παρεκκλησίου έγινε το 2012 και τα εγκαίνιά του το 2018. 
Δίπλα του ανεγέρθηκε η αίθουσα τελετών, για να καλύπτει δραστηριότητες 
του Προσφυγικού Σωματείου, του χωριού και τις συναντήσεις των εκκλησια-
ζόμενων χωριανών.

Το έβδομο μέρος αναφέρεται στην εκκλησιαστική επιτροπή του χωριού 
και τις ενέργειες που έγιναν για αποκατάσταση της εκκλησίας του Αγίου Νι-
κολάου, που για χρόνια χρησιμοποιείτο ως τόπος προσευχής των μουσουλμά-
νων, για να καταστεί δυνατή η πρώτη λειτουργία που έγινε μετά το 1974 στην 
εκκλησία του χωριού στις 30 Δεκεμβρίου 2018, προϊσταμένου του Επισκόπου 
Μεσαορίας κ. Γρηγορίου.

Τα υπόλοιπα δύο μέρη του βιβλίου περιλαμβάνουν φωτογραφίες των κα-
τοίκων, ποιήματα για το χωριό, καθώς και τα γενεαλογικά δέντρα του.

Έργα, όπως αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα, ιδίως για κατεχόμενες πό-
λεις, χωριά και περιοχές, είναι ιδιαίτερα απαραίτητα για να θυμούνται οι πα-
λαιότεροι και να ενημερώνονται κυρίως οι νεότεροι για τους τόπους καταγω-
γής τους και τις ρίζες των γονιών τους και να μεταλαμπαδεύεται ο πόθος και 
το χρέος της επιστροφής στις πατρογονικές εστίες, για τις οποίες πρέπει να 
είναι περήφανοι.

Ευχαριστώ τον κ. Στέλιο Ελισσαίου που κατόρθωσε, με υπομονή και επι-
μονή, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του, να παρουσιάσει το χωριό και τη 
ζωή σ’ αυτό, μια ζωή που κόπηκε στις 14 Αυγούστου 1974 λόγω της τουρκικής 
εισβολής.

Μεταφέροντας τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχι-
επισκόπου μας κ.κ. Χρυσοστόμου στους συγκεντρωθέντες στο χώρο όπου η 
ευσέβειά τους ανήγειρε το παρεκκλήσιο του προστάτη Αγίου του χωριού, προ-
στάτη των ναυτικών και των ξενιτεμένων, καθώς τους και τους όπου γης εκτο-
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πισμένους του Αγίου Νικολάου Λευκονοίκου, καλώ όλους τους χωριανούς να 
φροντίσουν να συγκεντρώσουν όσες πληροφορίες δεν καταγράφηκαν στο 
παρουσιαζόμενο βιβλίο, φωτογραφίες, ανάμνηση σπουδαίων ιστορικών γεγο-
νότων, εύθυμα ή άλλα περιστατικά, επέκταση των γενεαλογικών δέντρων κ.ά. 
Αυτό θα εμπλουτίσει μια νέα έκδοση του βιβλίου και θα επιτρέψει να δοθούν 
διευκρινίσεις για κάποια θέματα.

Όντας βέβαιος ότι το παρουσιαζόμενο βιβλίο θα επιτελέσει τον σκοπό 
για τον οποίο εκδόθηκε, θα αποβεί πρωτογενής πηγή για πολλές πτυχές του 
Αγίου Νικολάου Λευκονοίκου, και ότι θα είναι καλοτάξιδο, συγχαίρω τον 
κ. Στέλιο Ελισσαίου τόσο για την πολύμορφη προσφορά του στο αγαπημένο 
του χωριό όσο και για την ετοιμασία και έκδοση του βιβλίου και του εύχομαι 
να είναι πολύχρονος, για να αναλάβει μια νέα αυξημένη, εμπλουτισμένη και 
βελτιωμένη έκδοση του βιβλίου του. Εύχομαι σε όλους τους εκτοπισμένους, 
όπως ο Θεός συντμήσει τον χρόνο της δοκιμασίας μας με επιστροφή στις πα-
τρογονικές μας εστίες.

Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τόσο τον 
κ. Στέλιο Ελισσαίου όσο και τα άλλα μέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής της 
κατεχομένης εκκλησίας Αγίου Νικολάου Λευκονοίκου και του εδώ παρεκκλη-
σίου, καθώς και τον Πρόεδρο και τα Μέλη της χωριτικής αρχής και των λοι-
πών οργανωμένων συνόλων για την αγάπη, τη συνεργασία και το ενδιαφέρον 
τους.



 ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ - ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

a  
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ,

ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 

Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες στην ανθρωπότητα παρατηρείται ένα γεγονός που 
κινείται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, ένα γεγονός που μετέτρεψε 

την οικουμένη σε μια γειτονιά∙ αυτό δεν είναι άλλο από τον πλουραλισμό1. Με 
τον όρο πλουραλισμός εννοούμε την εύκολη μίξη προσώπων, λαών και φυλών 
καθώς,  επίσης,  διαφόρων  ομολογιών και θρησκειών. Αυτή η ποικιλομορφία 
ανάμεσα στους ανθρώπους μάς οδηγεί αναπόφευκτα στην ανάγκη να αντιμε-
τωπίσουμε  καταστάσεις, όχι μόνο εντός των πλαισίων της κοινωνιολογικής, 
οικονομικής και πολιτικής οπτικής γωνίας αλλά και της θεολογικής πλευράς. 

Προκειμένου  να επιτευχθεί μια ειρηνική συμβίωση σε μια  πλουραλιστική 
κοινωνία πρέπει να πληρούνται ουσιαστικές προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών εί-
ναι και ο ειρηνικός διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους των υφιστάμενων 
θρησκειών. Στην περίπτωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πέραν των άλλων 
διαλόγων, πολύ σημαντικός  είναι  και αυτός που διεξάγει με εκπροσώπους 
του Ισλάμ. Ο διάλογος αυτός κρίνεται απαραίτητος, διότι πολλές Ορθόδοξες 
χώρες γειτνιάζουν ή συμβιώνουν με πιστούς που ανήκουν σε μια από τις μεγα-

1 Ο όρος Πλουραλισμός προέρχεται από τη λατινική λέξη pluralis που σημαίνει πλήθος, 
πληθυντικός. Ο πλουραλισμός είναι ιδεαλιστική αντίληψη σύμφωνα με την οποία κάθε τι 
που υπάρχει αποτελείται από ένα ολόκληρο κόσμο από ανεξάρτητες οντότητες. Οι αιτίες του 
κόσμου είναι πολλές, ποικίλες και ατομικές, και δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές ως μορφές 
ή τρόποι έκφρασης μιας ενιαίας και απόλυτης ουσίας. Bλ. Μ. Ροζενταλ - Π. Γιούντιν, Πλήρες 
Μικρό Φιλοσοφικό Λεξικό, Εκδόσεις Αναγνωστίδη, Αθήνα, 1963, σ. 430.
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λύτερες θρησκείες του πλανήτη, το Ισλάμ.2 

Προκειμένου να μελετήσουμε, όμως, ένα διάλογο πρέπει να γνωρίσουμε 
τις απαρχές αυτού του διαλόγου, αλλά και τις παρακαταθήκες που μας άφη-
σαν οι  Πατέρες της Εκκλησίας. 

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός3 είναι ένας από τους σημαντικότερους 
πατέρες του Δ΄ και Ε΄ αι. στην ιστορία της ελληνόγλωσσης χριστιανικής 
γραμματείας. Το έργο του, διακρίνεται για τον πολύπλευρο και εντυπωσιακό 
σε έκταση και σημασία χαρακτήρα. 

O Δαμασκηνός ζούσε σε περιβάλλον, όπου συμβίωναν άνθρωποι διαφό-
ρων θρησκειών, με πολλά προβλήματα και αρκετές διαφορές, ακόμη και μέσα 
στους κόλπους της ίδιας της Εκκλησίας. Από το περιβάλλον αυτό άντλησε ο 
Άγιος την γνώση του, και βασιζόμενος στην πατερική παράδοση ασχολήθηκε 
με διάφορα θέματα της εποχής του.

Στη μελέτη αυτή θα επικεντρωθούμε στις απόψεις που διατυπώνει ο Δα-
μασκηνός σχετικά με το Ισλάμ. Θα κάνουμε και μια σύντομη αναφορά στις 
απαρχές του διαλόγου μεταξύ του Χριστιανισμού με το Ισλάμ. 

Ι. Ο Διάλογος ως γέφυρα επικοινωνίας

   Ο διάλογος ανάμεσα στις θρησκείες και πιο συγκεκριμένα των Χριστια-
νών μετά  των  Μουσουλμάνων είναι απαραίτητος, ιδιαίτερα στις μέρες μας 
που το μεταναστευτικό κύμα είναι έντονο. Οι προσπάθειες για την έναρξη 
τέτοιων διαλόγων4 βρήκαν γόνιμο έδαφος, και έτσι επί μια μακρά σειρά ετών 

2 Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο όρος «Ισλάμ» στην αραβική γλώσσα σημαίνει υποταγή 
στον Θεό (Αλλάχ). Επομένως ο «μούσλιμ» (Μουσουλμάνος) είναι ο υποταγμένος στον Θεό 
(Αλλάχ). Βλ. Αναστάσιου  Γιαννουλάτου , Ισλάμ, Θρησκειολογική επισκόπηση, Αθήνα 2006, 
σ. 38 
3 Για τον Αγιο Ιωάννη Δαμασκηνό, Βλ. Κ. Δυοβουνιώτου, Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Αθήνα 
1903 και Ηλία Νικολακάκη , Το Ισλάμ κατά τον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, Επιστημονική 
Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, Νέα Σειρά 1(Θεσσαλονίκη 1990). 
4 Ο διάλογος του Χριστιανισμού με το Ισλάμ ξεκινάει ήδη από τις αντιισλαμικές πραγματείες 
του αγίου Ιωάννη Δαμασκηνού, του επισκόπου Χαράν της Μεσοποταμίας Θεοδώρου, του 
Σαμωνά Γάζης, του Ευθυμίου Ζηγαβηνού, του Νικήτα Χωνιάτη, του Βαρθολομαίου Εδεσσηνού, 
του Νικήτα Βυζαντίου, ενώ κορυφώνεται με το διάλογο του αγίου Γρηγορίου Παλαμά με τους 
Χιόνες Τούρκους, με τα κοινά πολλές φορές ρεύματα, αλλά και τις σημαντικές επιμέρους 
διαφορές, που διαπερνούν τον Ησυχασμό και το Σουφισμό, και με τις σχετικές συζητήσεις και 
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οι τρεις μεγαλύτερες θρησκείες, ο Χριστιανισμός, ο Ιουδαϊσμός και το Ισλάμ, 
έχουν βρει αρκετά σημεία προσέγγισης και επικοινωνίας. Οι προτάσεις που 
παρατίθενται ως αποτέλεσμα αυτών των διαλόγων από τις θρησκείες για ένα 
εποικοδομητικό Διαθρησκειακό Διάλογο, αποτελούν ένα προνόμιο για μια επί 
Γης ουράνια ειρήνη, η οποία θα διαφυλάττει     την ιερότητα της ανθρώπινης 
ζωής και την αξιοπρέπεια της. 

Στην Α΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη (Σαμπεζύ, 1976), η Ορ-
θόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζοντας τον μεγάλο ρόλο που έχουν οι Θρησκείες 
στην προώθηση της ειρήνης ανακοίνωσε ότι «εκφράζουσα την επιθυμίαν της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας να συμβάλη εις την διαθρησκειακήν συνεννόησιν και 
συνεργασίαν, δι΄ αυτής δε εις την απάλειψιν του φανατισμού από πάσης πλευ-
ράς, και τοιουτοτρόπως εις την συμφιλίωσιν των λαών και επικράτησιν των 
ιδεωδών της ελευθερίας και της ειρήνης εις τον κόσμον προς εξυπηρέτησιν 
του συγχρόνου ανθρώπου, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος, απεφάσι-
σεν όπως η Ορθόδοξος Εκκλησία συνεργασθή προς τούτο μετά των άλλων, 
εκτός του Χριστιανισμού, θρησκευμάτων»5.

Στη συνέχεια η Ορθόδοξη Εκκλησία έχοντας ριζωμένη στη  συνείδηση 
της,  την κοινωνική ευθύνη και υποχρέωση να συμβάλει στην προώθηση της 
ειρήνης στον κόσμο μεταξύ άλλων ανακοίνωσε και τα πιο κάτω στη Γ΄ Προ-
συνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη (Σαμπεζύ, 1986) «Επειδή προσδοκώμεν 
καινήν γην και καινούς ουρανούς, όπου θα επικρατή η απόλυτος δικαιοσύνη, 
αγωνιζόμεθα εδώ και τώρα (hic et nunc) δια την αναγέννησιν και την ανα-
καίνισιν του ανθρώπου και της κοινωνίας. Η μαρτυρία μας δε αύτη και η δι΄ 
αυτής άρδευσις του αυχμηρού εδάφους της εποχής μας, η οποία περισσότερον 
από κάθε άλλην εποχήν έχει ανάγκην του Θεού, θα αποτελέση, ίσως, τον κα-
λύτερον τρόπον συμβολής των Εκκλησιών μας εις την ειρήνην και τα ιδεώδη, 
τα οποία την συνοδεύουν και την πραγματοποιούν. Αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι 
απευθύνονται εν αγάπη προς πάσαν κατεύθυνσιν, ώστε όλοι να συνεργήσουν  
 
 

διαλόγους που διεξάγουν, κυρίως μέσα από κείμενα, ο Ιωσήφ Βρυέννιος, και οι αυτοκράτορες 
Ιωάννης ΣΤ´ Καντακουζηνός και Μανουήλ Β´ Παλαιολόγος.  Βλ Δαμασκηνού. Μητρ. 
Ελβετίας, Ο ακαδημαϊκός διάλογος Χριστιανών και Μουσουλμάνων, Επιστημονική Παρουσία 
Εστίας Θεολόγων Χάλκης, τ. ΙΙΙ, 

5 Βλ. «Ανακοινωθέν της Α΄ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως», στο Επίσκεψις 158 
(1-12-1976), σ. 4.
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εις την επικράτησιν της αγάπης και της ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων και των 
λαών»6.

ΙI. Οι Απαρχές του Διαλόγου μεταξύ Χριστιανισμού και Ισλάμ

Από τον Ζ΄ αιώνα, με την εμφάνισή του, το Ισλάμ δεν έδωσε ξεκάθαρη 
εικόνα σχετικά με τις δοξασίες του, πράγμα το οποίο δεν το κατέστησε άμεση 
απειλή για την ορθόδοξη πίστη, και δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα οι χριστιανοί  
διανοούμενοι. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε το γεγονός ότι το ενιαίο κεί-
μενο του Κορανίου τότε δεν είχε γίνει ακόμη αποδεκτό από το σύνολο των 
μουσουλμάνων. 

Κατά τον Η΄ αιώνα, αν και η επαφή μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων ήταν 
καθημερινή, για λόγους προστασίας είχε επιβληθεί ο όρος να μην γίνονται θρησκευ-
τικές συζητήσεις. Οι μουσουλμάνοι είχαν πλέον το αίσθημα της υπεροχής έναντι 
των χριστιανών, διότι πρώτον, αυτοί ήταν οι κατακτητές, και δεύτερον, θεωρούσαν 
το Ισλάμ την τελευταία έκφραση της θρησκείας του Θεού7.  Ο Διάλογος ήταν στην 
ουσία μονόλογος, με την έννοια ότι δεν διδόταν σημασία σε αυτό που λέγανε οι 
χριστιανοί περί της πίστεώς τους, διότι το Ισλάμ, κατά τη μουσουλμανική αντίλη-
ψη, ήταν ο μοναδικός ποταμός της θεολογίας, του οποίου η μόνη πηγή είναι ο 
Θεός μέσω του ελαχίστου Μωάμεθ, και το Κοράνιο διατείνονταν ότι περιλαμ-
βάνει τον λόγο του Θεού, επομένως είναι απόλυτα αληθινό και αποτελεί την 
επιβεβαίωση για όσα είχαν αποκαλυφθεί προηγουμένως8.

Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι τόσο στην Αραβική όσο και στην Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία, ο Χριστιανισμός σε συγκεκριμένες περιοχές συμβίωσε με 
την μουσουλμανική πλειοψηφία, αντιμετώπισε όμως από την κρατική εξουσία 
πολλαπλές καταπιέσεις, πράγμα που τον οδήγησε σε παθητική αντίσταση. Εν 
τούτοις σε πολλές περιόδους και περιπτώσεις ήπιας εξουσίας αναπτύχθηκαν 
σχέσεις ειρηνικής συνυπάρξεως χριστιανών και μουσουλμάνων, που κλιμακώ-
θηκαν από την απλή ανοχή έως την αλληλοκατανόηση και τον επιβαλλόμενο 

6 Βλ. «Η συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις επικράτησιν της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της 
ελευθερίας, της αδελφοσύνης και της αγάπης μεταξύ των λαών, και άρσιν των φυλετικών και 
λοιπών διακρίσεων», στο Επίσκεψις 369 (15-12-1986), σ. 25.
7  Adel Theodore Khoury, Les Théologiens Byzantins et l΄ Islam, Textes et Auteurs (VIII-XIII s.), 
Louvain-Paris 1969, σ 35
8 Κοράνιο 2:41.
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αλληλοσεβασμό9.

Μετά τις Σταυροφορίες, η οξύτητα της βυζαντινής πολεμικής εναντίον 
του Ισλάμ υποχώρησε κάπως, και καλλιεργήθηκε ένα πνεύμα συνυπάρξεως. 
Οι πολιτικο-στρατιωτικές σκοπιμότητες επέβαλαν και άλλες κινήσεις καλής 
θελήσεως10. Οι περισσότεροι χριστιανοί, από τον ΙΣΤ΄ και μέχρι τον Κ΄ αι., 
βρέθηκαν κάτω από την εξουσία των Οθωμανών. Εκ των πραγμάτων είχε επι-
βληθεί συμβίωση μουσουλμάνων και χριστιανών, η οποία συχνά υφίστατο 
βαριά πλήγματα από την άμεση ή έμμεση προσπάθεια των κατακτητών προς 
εξισλαμισμό του χριστιανικού πληθυσμού11.

Κατά τον Κ΄ αι. επεκτάθηκε ευρύτερα το ενδιαφέρον και για τις άλλες 
θρησκείες, ιδιαίτερα με την οικουμενική κίνηση με κέντρο το Παγκόσμιο Συμ-
βούλιο Εκκλησιών και την αρμόδια γραμματεία του Βατικανού. Έτσι αναπτύ-
χθηκε ο διαθρησκειακός διάλογος. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 η 
ορθόδοξη Εκκλησία με εκπροσώπους της μετείχε σε διαθρησκειακούς διαλό-
γους. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η ορθοδοξία δεν δυσκολεύτηκε να καθορίσει με 
σαφήνεια ότι θέση της είναι η ειρηνική συνύπαρξη με τις άλλες θρησκείες και 
η διαλογική προσέγγιση12.

III. Η συμβολή του Αγίου Δαμασκηνού στον σύγχρονο διάλογο με το Ισλάμ

Ο Δαμασκηνός δεν συγκαταλέγεται στους πρώτους χριστιανούς που ήλ-
θαν σε επαφή με το εμφανιζόμενο και αυξανόμενο Ισλάμ. Προηγήθηκαν αρ-
κετές συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων πολλών χριστιανών φιλοσόφων 
και μοναχών είτε με τον ίδιο τον προφήτη του Ισλάμ13, είτε με τους πρώτους 
χαλίφες και άλλους πιστούς μουσουλμάνους14. Ο Δαμασκηνός, όμως, υπήρξε 

9  Αν.  Γιαννουλάτου, Ίχνη από την αναζήτηση του υπερβατικού, Αθήνα 2006, σ. 411.
10 Ό.π.  
11 Αν. Γιαννουλάτου, Ίχνη από την αναζήτηση του υπερβατικού, Αθήνα 2006, σ. 416.
12  Ό.π.σ σ.  418-419.
13 Τα πρώτα ίχνη διαλόγου καταγράφονται στο Κοράνιο. Ο Μωάμεθ κατανόησε την υπεράσπιση 
του από τους χριστιανούς ως κλίση τους προς το Ισλάμ. Στο πλαίσιο αυτό τα ενδεικτικά είναι: 
η κοινή θεματολογία μεταξύ των δύο διδασκαλιών όπως η πίστη του Μωάμεθ στον Λόγο του 
Θεού (Κοράνιο 7:158), ο έπαινος του Μωάμεθ προς τους μάρτυρες (Κοράνιο 85:7-8), ο έπαινος 
για την νίκη των χριστιανών (Κοράνιο 30:2-5), ο έπαινος των αρετών των μοναχών (Κοράνιο 
2:62,22:17,5:69, 24:36-37), ο έπαινος της χριστιανικής συμπεριφοράς (Κοράνιο 5:82-85). 
14 G.  Massouh, I primi dialoghi tra Islam e Cristianesimo e il loro significato, Giovanni di 
Damasco un padre al sorgere dell΄ Islam, Magnano 2006, σ. 117. 
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μια από τις μεγάλες προσωπικότητες της ορθόδοξης Ανατολής που έδρασε 
μέσα στο νεοσύστατο ισλαμικό κράτος, και τόλμησε να συγγράψει κείμενα, τα 
οποία αφορούσαν το Ισλάμ, εγκαινιάζοντας έναν πρώτο επίσημο διάλογο του 
χριστιανισμού με το Ισλάμ15.

Ο Ιωάννης γεννήθηκε στη Δαμασκό και προήρχετο από επιφανή οικογέ-
νεια της πόλεως. Ο παππούς του (Μανσούρ, ήτοι Νικηφόρος) ήταν διοικητής 
της βυζαντινής φρουράς της Δαμασκού, κατά την περίοδο που οι Άραβες ει-
σήλθαν στην πόλη και την κατέλαβαν (634μ.Χ.). Ο πατέρας του ήταν ή των 
«πραγμάτων επίτροπος» ή «λογοθέτης», της κυβέρνησης Αβδ-ελ-Μελέκ (Αβι-
μελέχ 685-907), θέση που αντιστοιχεί προς αυτή του υπουργού Οικονομικών. 
Μετά τον θάνατο τού πατέρα του, ο Ιωάννης Δαμασκηνός εισήλθε στην υπη-
ρεσία του χαλιφάτου (επί Ουαλίδ) και λέγεται πως ανέλαβε το αξίωμα του 
πρωτοσυμβούλου. Αργότερα, αναχώρησε για τη μονή του Αγίου Σάββα, όπου 
εκάρη μοναχός και παρέμεινε μέχρι το θάνατό του. Κατά την παράδοση εισήλ-
θε στη μονή εξαιτίας των συγκρούσεων του με τον Αυτοκράτορα Λέοντα Γ΄.  
Αφορμή αυτής της σύγκρουσης ήταν το θέμα των εικόνων. Ο Αυτοκράτορας 
διέταξε να σταλεί επιστολή προς τον Χαλίφη προκειμένου να εκθέσει τον άγιο 
Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Όντως, η επιστολή αυτή έφερε το όνομα του Ιωάννη 
του Δαμασκηνού.   Στην επιστολή αυτή ο Ιωάννης έδινε την εικόνα του προ-
δότη και ο Χαλίφης έδωσε εντολή να του κόψουν το χέρι. Το χέρι του, βέβαια,  
επανασυνδέθηκε στο σώμα με θαυματουργικό τρόπο16.

Στον Δαμασκηνό αποδίδονται συνολικά επτά έργα που ασχολούνται με 
το Ισλάμ:

1- Περὶ αἱρέσεων, ρ΄17.

2- Διάλεξις Σαρακηνοῦ καὶ Χριστιανοῦ18.

3- Περὶ Δρακόντων19.

4- La Passion de S. Pierre de Capitolias20.

15 Ιω. Πλεξίδα, Βυζάντιο και Ισλάμ 1, Κείμενα εκ της καθ΄ ημάς Σοφίας 4, Τρίκαλα-Αθήνα 
2009, σ.σ. 17-18
16 Βλ. Κ. Ιωάννη  Δυοβουνιώτου , Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Αθήνα 1903, σ.σ.21-23
17 Εκτός από την κριτική έκδοση του Kotter, το έργο αυτό βρίσκεται στο PG 94, 764-773, και 
Sahas, John, σσ. 132-140
18  Εκτός από την κριτική έκδοση του Kotter, το έργο αυτό βρίσκεται στο (PG 96, 1336-1348
19  PG 94, 1600Α-1601D.
20 P. Peeters, “La Passion de S. Pierre de Capitolias”, Analecta pollendiana, 57 (Bruxelles-Paris 
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5- Περὶ Στρυγγῶν21.

6- Διάψευση των μουσουλμάνων. Ανέκδοτο κείμενο στα αραβικά22.

7- Τάξις γινομένη ἐπὶ τοῖς ἀπὸ Σαρακηνῶν ἐπιστρέφουσι πρὸς τὴν κα-
θαρὰν καὶ ἀληθὴ πίστιν ἡμῶν τῶν χριστιανῶν23.

Τις βασικότερες πληροφορίες που αφορούν το Ισλάμ τις αντλούμε από 
τα έργα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, «Περὶ αἱρέσεων» και «Διάλεξις 
Σαρακηνοῦ καὶ Χριστιανοῦ». Στο  πρώτο έργο «Περί αἱρέσεων» παρατηρείται 
μια συστηματική έκθεση για το Ισλάμ και είναι η πρώτη που συντάσσεται από 
χριστιανό συγγραφέα. Ο Δαμασκηνός μιλά για τη «θρησκεία τῶν Ἰσμαηλι-
τῶν»24,  και όχι για τη θρησκεία του Ισλάμ. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 
ο Δαμασκηνός δεν χρησιμοποιεί την λέξη «Μούσλιμ», αλλά την αντικαθιστά 
με τις λέξεις «Αγαρηνός» ή «Σαρακηνός». 

Ως προς την ονομασία «Ισμαηλίτες» ο Δαμασκηνός την συνδέει με τον 
Ισμαήλ, γιο του Αβραάμ και της Άγαρ25. Την ονομασία «Αγαρηνοί» τη συνδέει 
με την Άγαρ26. Η ονομασία «Σαρακηνοί» συνδέεται με τη Σάρρα. «Σαρακη-
νοὺς δὲ αὐτοὺς καλοῦσιν ὡς ἐκ τῆς Σάρρας κενοὺς διὰ τὸ εἰρῆσθαι ὑπὸ τῆς 
Ἄγαρ τῷ ἀγγέλῳ· Σάρρα κενήν με ἀπέλυσεν»27. Άξιο παρατηρήσεως είναι ότι 
και οι τρεις ονομασίες είναι ευρέως γνωστές στην ισλαμική παράδοση, με κοι-
νό πρόσωπο τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ χαρακτηρίζεται στο Κοράνιο ως ο πατήρ 
του Ισλάμ28. 

Στην αρχή  του έργου αυτού ο Δαμασκηνός παρουσιάζει τις ρίζες της αί-
ρεσης και  αναφέρεται στον ιδρυτή της. Την περίοδο εκείνη αντιμετώπιζαν την 

1939) 299-333.
21 PG 94, 1604A-B.
22  Βλπ. Sahas, John, σ. 124.
23  PG 140, 124Α-136C.
24  Kotter B., Die Schriften des Johannes von Damaskos, τόμ. 4, Liber de haeresibus. Opera 
polemica, Patristische Texte und Studien, τεύχ. 22, Berlin/New York 1981,, σ. 60:2.
25 Kotter, Die Schriften des Johannes, σ. 60:3.
26 Ο.π σ. 60:3-4.
27 Ο.π. σ. 60:4-6.
28 «Και είπαν: Γίνετε Εβραίοι ή Χριστιανοί, για να είστε στο σωστό δρόμο. Απαντήστε 
τους: Όχι! Ακολουθούμε την θρησκεία του Αβραάμ, του όρθιου, και ποτέ δεν ήταν από 
τους ειδωλολάτρες. Να δηλώσετε: πιστέψαμε στον Αλλάχ, και σ΄ ό,τι αποκάλυψε σε μάς 
(το Κοράνιο), και στον Αβραάμ, Ισμαήλ… Κι εμείς σ΄ Αυτόν (στον Αλλάχ) υποταχτήκαμε 
(είμαστε Μουσουλμάνοι)» (Κοράνιο 2:135-136). 
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ισλαμική διδασκαλία ως αίρεση και όχι ως θρησκεία, εξαιτίας του γεγονότος 
ότι δήλωναν μονοθεϊστές, είχαν ιουδαϊκές επιδράσεις και έδειχναν έναν σε-
βασμό σε βιβλικά πρόσωπα. Είναι δηλαδή μια εισαγωγή με ιστορικά στοιχεία. 
Και αμέσως μετά, κάνει μια έκθεση της δογματικής διδασκαλίας του Ισλάμ. 
Συνεχίζει με μια πολεμική κατά του κύρους και της υπολήψεως του Ισλάμ 
που επικεντρώνεται στο θεμελιακό ζήτημα της θεοπνευστίας. Έρχεται, μετά, 
η απολογητική των χριστιανών έναντι των απευθυνόμενων σ’αυτούς κατη-
γοριών εκ μέρους των μουσουλμάνων, που καταλήγει σε πολεμική εναντίον 
δογματικών θέσεων του Ισλάμ, δηλαδή τριαδολογίας, χριστολογίας και θε-
ολογίας. Και τέλος κάνει μια ενδεικτική παρουσίαση του περιεχομένου του 
Κορανίου με θέματα που αφορούν στην ηθική (γάμο, διαζύγιο), στην εσχατο-
λογία (παράδεισο, ζωή μετά θάνατο) και σε ορισμένες θρησκευτικές διατάξεις.

Στο δεύτερο έργο, η «ΔΙΑΛΕΞΙΣ», επεξεργάζεται διάφορα θέματα. Περι-
λαμβάνει εννέα διαλόγους διαφορετικούς ως προς την έκτασή τους29. Ο πρώ-
τος διάλογος είναι ο εκτενέστερος και αναφέρεται σε διάφορα θέματα τυχαία 
αναπτυσσόμενα, και εξαρτώμενα από τις ερωτήσεις του μουσουλμάνου και τις 
απαντήσεις του χριστιανού.

Στο έργο αυτό διακρίνουμε δύο κυρίως θέματα: το πρώτο είναι η ελευθε-
ρία του ανθρώπου και η δικαιοσύνη του Θεού, στο οποίο γίνεται μια αναφορά 
στην δημιουργία, ενώ το δεύτερο ασχολείται με το πρόσωπο του Ιησού και της 
μητέρας του Μαρίας. 

Εύκολα μπορεί να διακρίνει κανείς ότι το κείμενο διαφέρει εντελώς από 
το πρώτο του Δαμασκηνού, αλλά ταυτόχρονα θα λέγαμε ότι συμπληρώνει το 
προηγούμενο. Ενώ το πρώτο είναι μια γενική περιγραφή της ισλαμικής θρη-
σκείας, ο συγγραφέας ήθελε το δεύτερο να αποτελεί ένα σύντομο απολογη-
τικό εγχειρίδιο στα χέρια των χριστιανών, στο οποίο θα μπορούσαν να βρουν 
κατάλληλες απαντήσεις στις απορίες των μουσουλμάνων που είχαν κυκλοφο-
ρήσει την εποχή εκείνη30. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να προβούμε στις εξής τοποθετήσεις για την 
συμβολή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στον σύγχρονο διάλογο: 

 Πρέπει να παραδειγματιστούμε από  το γεγονός ότι ο  Ιωάννης Δαμασκη-
νός έδρασε μέσα στο νεοσύστατο ισλαμικό κράτος, και τόλμησε να συγγράψει 

29 Βλπ. Adel Theodore Khoury, Les Théologiens Byzantins, σ. 71.
30  Ο.π. σ. 70. 
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κείμενα τα οποία αφορούσαν το Ισλάμ, εγκαινιάζοντας έναν πρώτο επίσημο 
διάλογο του χριστιανισμού με το Ισλάμ. Άλλωστε, πολλές φορές οι ίδιοι οι χα-
λίφες καλούσαν χριστιανούς μοναχούς και διανοούμενους μουσουλμάνους σε 
ανοιχτό διάλογο προς υπεράσπιση της πίστεώς τους γύρω από κάποιο θέμα, 
χωρίς να υπάρχει εχθρική διάθεση.  Το παράδειγμα λοιπόν που έδειξε ο ίδιος 
ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, δηλαδή να συναναστρεφόμαστε και να επιζη-
τούμε έναν ειρηνικό διάλογο με τους αλλόθρησκους, πρέπει να γίνει φάρος 
καθοδήγησης και στις γενιές του 21ου αιώνα. 

Ένα ακόμη στοιχείο που αντλούμε από τα έργα του Δαμασκηνού είναι η 
απολογητική που χρησιμοποιεί. Με την απολογητική ο Άγιος προσπαθούσε, 
πολλές φορές με έντονο ύφος, να παρουσιάσει στους Μουσουλμάνους τη χρι-
στιανική διδασκαλία. Η απολογητική πρέπει να  θεωρηθεί βασικό εργαλείο 
στον διάλογο σήμερα, αλλά όχι με σκοπό να δείξει η μια ομάδα την υπεροχή 
της απέναντι στην άλλη, αλλά για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα 
για το πιστεύω της, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει τους υπόλοιπους σε καλύτε-
ρη κατανόηση, όπως  η προώθηση του  διαλόγου σε μια  πιο αποτελεσματική 
πορεία.

Το τελευταίο, που κάνει εντύπωση στον αναγνώστη των έργων του Ιωάν-
νη Δαμασκηνού, είναι οι γνώσεις που είχε σχετικά με την ισλαμική θρησκεία. 
Απέδειξε ότι είχε μελετήσει βαθύτατα τη διδασκαλία τους προκειμένου να 
μπορέσει να την αντιμετωπίσει. Η μίμηση του Αγίου σ΄ αυτό δεν είναι μόνο 
απαραίτητη, αλλά και ωφέλιμη. Μια σφαιρική γνώση για τον συνομιλητή και 
την ιδεολογία του προσφέρει πολλά θετικά στην καλύτερη διεξαγωγή του δι-
αλόγου. Οι ακαδημαϊκές γνώσεις πολλές φορές είναι θεωρητικές, και σε κά-
ποιες περιπτώσεις ελλιπείς. Το κενό αυτό μπορεί να το καλύψει η  ενδελεχής 
μελέτη, οι τακτικές επαφές με τους συνδιαλεγόμενους μας και οι ένθερμες 
προσευχές μας, για τον ιδεατό στόχο της Εκκλησίας μας «ὑπέρ τῆς τῶν πά-
ντων ἑνώσεως».



Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ
a

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

Η επίσημη επέτειος που έχει ορισθεί από την ελληνική πολιτεία για τη γε-
νοκτονία των Ποντίων, δηλαδή η 19η Μαΐου, ημέρα που ο Μουσταφά 

Κεμάλ, επονομαζόμενος Ατατούρκ, αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα, εγκαινιά-
ζοντας επίσημα τις εκκαθαρίσεις κατά των Ελλήνων του Πόντου, μας υπαγο-
ρεύει να εξετάσουμε τη γενοκτονία από νομική και ιστορική διάσταση.

Α. ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, ως επίσημος νομικός όρος, καθιερώνεται στη Σύμ-
βαση της Γενεύης, της 9ης Δεκεμβρίου 1948 «Για την πρόληψη και την κα-
ταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας» που τέθηκε σε ισχύ το 1951. Η 
γενοκτονία, είτε διεξάγεται σε καιρό ειρήνης είτε σε καιρό πολέμου, αποτελεί 
διεθνές έγκλημα και δεν υπόκειται σε παραγραφή. Παράλληλα προς τον όρο 
γενοκτονία χρησιμοποιείται και ο όρος εθνοκάθαρση, με σημασιολογικό πε-
ριεχόμενο που έδωσε η Επιτροπή του ΟΗΕ του 1993 και καλύπτει τα όσα  
έπραξαν οι Τούρκοι το 1974 στην Κύπρο. 

Οι τρεις γενοκτονίες που πραγματοποίησαν οι Τούρκοι εναντίον των Αρ-
μενίων, των Ποντίων και των Ασσυρίων, υπήρξαν πρότυπο για τη γενοκτονία 
των Εβραίων από τον Χίτλερ.

 Ιδιαίτερα, σημαντική είναι η ίδρυση με τη Σύσκεψη της Ρώμης της 1ης 
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Ιουλίου 2002, ενός Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου με έδρα τη Χάγη, στην 
αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα 
εγκλήματα πολέμου και το έγκλημα της γενοκτονίας, χωρίς να υπάρχει λόγος 
για σύσταση ad hoc ποινικών δικαστηρίων, όπως έγινε στις ιστορικές δίκες 
της Νυρεμβέργης και του Τόκυο.

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Από την εμφάνιση των Νεοτούρκων το 1908 ξεκίνησε η προσπάθεια εθνο-
κάθαρσης του οθωμανικού κράτους, κατευθυνόμενη κυρίως κατά εθνοτήτων 
που κατείχαν καίριες θέσεις στη διοίκηση και την οικονομία, όπως οι Αρμένιοι 
και ιδιαίτερα οι Έλληνες.

Η γενοκτονία των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ποντίων, που ορ-
γανώθηκε από την εγκληματική τριάδα των πασάδων, Ταλαάτ, Ενβέρ και 
Τζεμάλ, κατόπιν σχεδίων και συμβουλών του στρατηγού Otto Liman von 
Sanders, αποτελούν ιστορικά γεγονότα αδιαμφισβήτητα, όπως προκύπτει από 
τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της 
Γερμανίας, της Αυστρίας, ακόμη και της Τουρκίας και από τις μαρτυρίες των 
ξένων πρεσβευτών George Horton, αμερικανού πρεσβευτή στη Σμύρνη (βλ. Η 
Μάστιγα της Ασίας, 1926, ελλ. μετ. Αθήνα 1980), Henry Morgenthau (βλ. Τα 
Μυστικά του Βοσπόρου, 1918, ελλην. μετ. Αθήνα 1998) κ.ά.

Η εκστρατεία αφανισμού είχε δύο φάσεις: α. 1914-1918, β. 1919-1923. Ο 
ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν θα μαθευτεί ποτέ. Υπολογίζεται ότι περίπου 
1.400.000 Έλληνες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης εξοντώθη-
καν, εκ των οποίων 353.000 Πόντιοι, σε εκτοπισμούς, πορείες θανάτου από τα 
παράλια στα ενδότερα της Μικράς Ασίας, τάγματα καταναγκαστικής εργασί-
ας (αμελέ ταμπουρού) με ελάχιστη διατροφή και άθλιες συνθήκες διαβίωσης, 
ώστε να επέλθει η φυσική τους εξόντωση, σφαγές και εκτελέσεις, βιασμούς 
και κάθε είδους κακοποιήσεις τόσο από τακτικά στρατιωτικά σώματα, όσο και 
από άτακτα (Τσέτες) που δρούσαν υπό την καθοδήγηση του Τοπάλ πασά.

Οι εγκληματικές αυτές πράξεις, δυστυχώς, συνέβαιναν υπό την ανοχή της 
διεθνούς κοινότητας, παρά την κοινοποίηση των πράξεων αυτών προς τις Κυ-
βερνήσεις των Δυτικών Δυνάμεων, μέσω των διπλωματικών αναφορών.

Το γεγονός, επίσης, ότι η νεοοθωμανική Τουρκία λυσσαλέα αντιμάχεται 
τις ιστορικές της ευθύνες στις τρεις γενοκτονίες του 20ού αιώνα, Αρμενίων, 
Ασσυρίων και Ποντίων, που η προγενέστερη κρατική της υπόσταση σχεδίασε 
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και υλοποίησε, δίνοντας μάλιστα το παράδειγμα στους ναζί για τη φρικωδέ-
στερη γενοκτονία του 20ού αιώνα, αυτή των Εβραίων, δεν την καθιστά απλώς 
συνένοχη, αλλά και ύποπτη  τελέσεως  των ίδιων εγκληματικών πράξεων. 

Οι εισβολές της Τουρκίας στην Κύπρο, στη Βόρεια Συρία, στη Λιβύη και 
αλλού αποδεικνύουν ότι συνεχίζεται η ίδια ιμπεριαλιστική πολιτική, δυστυ-
χώς υπό την ανοχή και πάλι των μεγάλων δυνάμεων. Η περίπτωση της αντιμε-
τώπισης των Κούρδων ενέχει όλα τα χαρακτηριστικά της γενοκτονίας. Είναι 
καθήκον του πολιτισμένου κόσμου να επιβάλει στην Τουρκία την αναγνώριση 
της αυτοδιάθεσης των Κούρδων και τη δημιουργία μιας κουρδικής κρατικής 
οντότητας. 

Είναι καθήκον, επίσης, και της Ελλάδας να οργανωθεί και να αναπτύξει 
την αμυντική της βιομηχανία, ώστε να αποτελέσει ένα ισχυρό αντίβαρο στην 
τουρκική επιθετικότητα. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που γειτνιάζει με την 
Τουρκία, που υφίσταται την επεκτατική της πολιτική, χωρίς δυναμικές αντι-
δράσεις. Η περίπτωση τής επί 47 χρόνια κατοχής της Κύπρου, η εισβολή στην 
ΑΟΖ της Ανατολικής Μεσογείου και η γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο σε συν-
δυασμό με τα επιτεύγματα της αμυντικής της βιομηχανίας οφείλουν να μας 
αφυπνίσουν, για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες των εταιρειών μας και των 
επιστημόνων μας σε ένα πλαίσιο ισχυρής ανάπτυξης και απορρόφησης της 
ανεργίας. Αυτό ως όραμα είναι στόχος ιερός για τα 200 χρόνια από την Ελ-
ληνική Επανάσταση.

Με μεγάλη καθυστέρηση και συγκεκριμένα στις 24-2-1994 η Βουλή των 
Ελλήνων, ομόφωνα, αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ποντίων και όρισε τη 
19 Μαΐου, ημέρα της αποβίβασης του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα, ως 
ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Για τη 
γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου υπάρχουν, βέβαια, εμπεριστατωμένα βι-
βλία πανεπιστημιακών, όπου παρατίθεται και σχετική βιβλιογραφία.

Σήμερα η γενοκτονία έχει αναγνωρισθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(2006) και από πολλές άλλες χώρες του κόσμου. 

Η πρόσφατη μάλιστα αναγνώριση από τον νυν Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο 
Μπάιντεν, προδικάζει και την αντίστοιχη αναγνώριση της γενοκτονίας των 
Ποντίων, αρκεί η ελληνική Κυβέρνηση να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.

Είναι, επίσης, αλήθεια ότι η κρίση των Ηνωμένων Εθνών για το χαρα-
κτηρισμό εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας είναι πολύ επιλεκτική, όπως 
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αποδεικνύει η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας, η περίπτωση των Κούρδων, 
αλλά και η περίπτωση της Κύπρου. Και πραγματικά ποτέ δεν καταδικάστηκε 
η Τουρκία ούτε για τη γενοκτονία των Αρμενίων ούτε για τη γενοκτονία των 
Ποντίων ούτε για τη γενοκτονία των Ασσυρίων. Η μόνη τιμωρία που υπήρ-
ξε ενός από τους τρεις πρωτεργάτες της γενοκτονίας των Αρμενίων ήταν η 
εκτέλεση του Ταλαάτ πασά στις 15 Μαρτίου του 1921 στο Βερολίνο από τον 
αρμένιο φοιτητή Σολομώντα Τεχλιριάν. Στη δίκη στην οποία εισήχθη ο Τε-
χλιριάν ισχυρίσθηκε «σκότωσα, μα δεν είμαι ανθρωποκτόνος». Το γερμανικό 
δικαστήριο υιοθέτησε την άποψή του, και, βεβαίως, τον αθώωσε.

 Την ατιμωρησία μάλιστα των Τούρκων στις δύο αυτές εκστρατείες γε-
νοκτονίας προφασίστηκαν οι ηγέτες του Γ΄ Ράιχ για να αποφασίσουν την 
Endlösung (τελική λύση) και θα το πετύχαιναν, αν απέναντί τους δεν ήσαν οι 
Εβραίοι, που είναι λαός ο οποίος διαθέτει αγωνιστικότητα και αποφασιστικό-
τητα. Δια τούτο και κατήγγειλε το ολοκαύτωμα και οδήγησε στην κρεμάλα 
πολλούς πρωταίτιους. 

Αντίθετα, οι Τσιγγάνοι, μη διαθέτοντας καμιά ισχύ, ξεχάστηκαν, όπως ξε-
χάστηκαν, δυστυχώς, και τα διαρκή εγκλήματα των Τούρκων εις βάρος των 
Κούρδων και της Κύπρου.



ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ:
«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΝΑ»

a 
ΜΑΡΙΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ, ΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Γεννημένος στην Ταρσό της Κιλικίας από πατέρα Φαρισαίο, εκ της φυλής 
Βενιαμίν, υπήρξε κάτοχος της ραβινικής θεολογίας1. Ποιος ήταν όμως αυ-

τός ο μέγας; Αυτός ο τολμηρός πρωτοπόρος και διαμορφωτής της χριστια-
νικής Ευρώπης και του χριστιανικού κόσμου γενικότερα, που κήρυξε ότι η 
σωτηρία του κόσμου θα έλθει μόνον μέσω του Σωτήρος Χριστού, «ὅπου οὐκ 
ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, 
ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός» (Κολασ. 3, 11).

 Αυτός είναι ο εισηγητής του χριστιανικού ανθρωπισμού και πρώτος θεμε-
λιωτής της χριστιανικής πνευματικής καλλιέργειας: «Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα 
ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ 
τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε»2 (Φιλιπ. 4,8). 

Δύο ρεύματα ενώνονται στην ψυχοσύνθεση του Παύλου. Η ιουδαϊκή ανα-
τροφή και η ελληνική εκπαίδευση στην πανεπιστημιακή πόλη της Ταρσού3.  
Η Ταρσός ήταν τόπος παγκόσμιας επικοινωνίας και σύνορο δύο πολιτισμών, 
του ελληνορωμαϊκού και του σημιτοβαβυλωνιακού της Ανατολής. Κέντρο 
ανταλλαγής του παγκόσμιου εμπορίου! Ήταν σχέδιο της θείας Προνοίας να 
εκπαιδευτεί ο Παύλος στην ειδωλολατρική μεγαλούπολη, που εύρισκες όλες 
τις φυλές του ρωμαϊκού κράτους.

Φοίτησε στα λαμπρά σχολεία της Ταρσού και είναι εμφανής η ελληνιστική 
επίδραση στη ζωή του, ο ελληνικός τρόπος σκέψης. Μιλούσε κι έγραφε ελλη-

1 Βλ. Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα, Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας, έκδοση έβδομη, 
Αθήνα 1973, σ. 619.
2 Βλ. Joseph Holzner, Παύλος, Μετάφρασις πρώην Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλά-
δος, Ιερωνύμου (από την 21η έκδοση), Αθήναι 1979, σ. 5.
3 ό.π., σ. 18, 19.
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νικά, όπως στη μητρική του γλώσσα4. «Ἐγώ εἰμι Ταρσεύς, οὐκ ἀσήμου πόλεως 
πολίτης», θα πει σεμνυνόμενος για την γενέτειρά του, που συναγωνιζόταν την 
Αλεξάνδρεια και την Αθήνα, για τα πρωτεία στη μόρφωση. Είχε την ευκαιρία 
να αφουγκρασθεί την ηθική διδασκαλία του περίφημου διδασκάλου Αθηνο-
δώρου. Εξάλλου, ήταν εμφανής στην πατρίδα του η πολιτιστική επίδραση του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, αφού, ως γνωστόν, ο μέγας στρατηλάτης και εκπολι-
τιστής στρατοπέδευσε κοντά στον καταρράκτη της Ταρσού, αφού πέρασε τη 
διάβαση, καταδιώκοντας τον Δαρείο5.  Η οικογένεια του Παύλου είχε πάρει και 
τη ρωμαϊκή ιθαγένεια. «Ρωμαῖος γεγέννημαι»6, θα πει ο ίδιος. Σε ηλικία δεκα-
πέντε ετών παρακολούθησε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του Ναού των Ιερο-
σολύμων κοντά στον πολυσέβαστο Νομοδιδάσκαλο και Πρύτανη Γαμαλιήλ, 
«τίμιον παντὶ τῷ λαῷ» (Πράξ. Ε΄ 34). Σπούδασε ο Παύλος κοντά του Θεολογία 
και τις διατάξεις του Νόμου, όπως προκύπτει από τις επιστολές του (Φιλ. Γ΄6 
και Γαλ. Α΄14). Διέθετε τέτοιο πλούτο χαρισμάτων και προσόντων διανοητι-
κών και πνευματικών, που τον απέδειξαν μεγαλοφυή Απόστολο, εξ ολοκλήρου 
αφοσιωμένο στην αποστολή του, που διήρκεσε περί τα 28 – 30 έτη7. 

Ας δούμε συντομότατα τη μεγαλειώδη πνευματική και διδακτική του πο-
ρεία. Και πρώτα, ας αναφερθούμε στη συγκλονιστική στιγμή στη συναγωγή 
των Κιλικίων. Μετά την ανάγνωση της Αγίας Γραφής και μετά το κήρυγμα, ο 
Στέφανος, ο διάκονος, με πρωτοτυπία και μεγαλοψυχία ομιλεί για τον Εσταυ-
ρωμένον Ιησούν. Ο Σαύλος δεν μπορεί να τον κατανοήσει. Έτσι, ορθώνεται 
απειλητικά το σκάνδαλο του Σταυρού. Εδώ συναντώνται οι φθόγγοι των δύο 
μεγαλύτερων πνευμάτων της νέας Εκκλησίας. 

Ο Σαύλος ήταν οξύς στη λογομαχία, αλλ’ ο Στέφανος, με τη Χάριν του 
Θεού,  αναδείχτηκε νικητής. «…καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ 
πνεύματι ᾧ ἐλάλει» (Πράξ. 6,10)8. Η συναγωγή  μετατρέπεται σε λαϊκό δικα-
στήριο. Και η απόφαση ήταν καταδικαστική για τον νεαρό ομολογητή του Χρι-
στού. Μανιασμένα πλήθη ορμούν κατά του Στεφάνου, που βρίσκεται σε έκστα-
ση, ατενίζοντας προς τα άνω. Τον σέρνουν έξω για λιθοβολισμό. Πρωτοστατεί 
και ο Σαύλος ο οποίος «είχε ορμήσει έξω μαζί τους, και, ως μόνος νομοδιδάσκα-

4  ό.π., σ. 18, 19.
5  ό.π., σ. 22.
6 ό.π., σ. 23.
7 Βλ. Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα, ό.π., σ. 619.
8 Βλ. Joseph Holzner, ό.π. σ. 36.
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λος, ήταν επόπτης στη φονική πράξη»9. Κι ο Στέφανος ανοίγοντας τα χέρια, με 
στραμμένα τα βλέμματα στον ουρανό προσεύχεται. Μέσα στην κοσμοχαλασιά 
του λιθοβολισμού αφήνει φωνή συγκλονιστική! «Κύριε, μὴ στήσεις αὐτοῖς τὴν 
ἁμαρτίαν ταύτην». Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος σωριάζεται κάτω νεκρός. Για 
τον Σαύλο αυτή η ημέρα έμεινε αξέχαστη. Κι όταν ξαναγύριζε στη μνήμη της 
ημέρας αυτής η συνείδησή του τον γέμιζε με τύψεις. «Ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος 
τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκ-
κλησίαν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. κβ΄ 22, κστ' 10, Γαλ. Α΄ 23, Α΄ Κορινθ. ιε, 9). 

Ποιος μπορούσε να φαντασθεί ότι μέσα σ’ ένα χρόνο ο διώκτης του θα 
ερχόταν να πάρει τη θέση του, για να φέρει σε νικηφόρο τέρμα  τη χριστια-
νική πίστη του Στεφάνου! Για τη μεταστροφή αυτή θα πει αργότερα ο ιερός 
Αυγουστίνος: «Si martyr Stephanus non sic orasset, Ecclesia Paulum, non ha-
beret». Χωρίς, δηλαδή, την προσευχή του μάρτυρος Στεφάνου, η Εκκλησία 
δεν θα είχε τον Παύλο (Ομιλ. 382)10.

 Ο Παύλος, λεπτή κι ευαίσθητη ψυχή, ενώ νομίζει πως καταδιώκει κα-
ταδιώκεται από το «λαγωνικό του Ουρανού», θα γράψει ο Άγγλος ποιητής 
Thomson11. Έξι ημέρες μοναχικής ιππασίας, προχωρούσε προς τον τόπο της 
μεγάλης του ανομίας, αναγκασμένος όμως να αντιμετωπίσει και το μυστικό 
δικαστήριο της συνειδήσεώς του.

«Ὁ δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ Κυρί-
ου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ  ᾐτήσατο παρ᾿αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς 
τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, 
δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ. ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγί-
ζειν τῇ Δαμασκῷ, καὶ ἐξαίφνης περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 
πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσε φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ· Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις;  
εἶπε δέ· τίς εἶ, κύριε; ὁ δὲ Κύριος εἶπεν· ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις» (Πράξ. 
Θ΄ 1-9).

Ο Σαύλος είχε ήδη κατακτηθεί από τον Χριστό. Όλο το εσωτερικό του 
έλαμψε προς φωτισμό της γνώσεως της δόξης του Θεού  μέσω του Ιησού Χρι-
στού (Β΄ Κορ. 10, 5). Καμία αμφιβολία πλέον δεν του απέμεινε ότι είχε ιδεί και 
είχε μιλήσει με τον Αναστάντα Χριστό12.

9 Όπ.π. σελ. 37
10 Joseph L. Holzner, ό.π., σ. 37 – 38.
11 ό.π., σ. 48, 49.
12  ό.π., σ. 48, 49.
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 Ακολουθεί  μία περίοδο προπαρασκευής επτά ετών στην Αραβία και στην 
Ταρσό. Στην αρχή έρχεται στην Αντιόχεια ως συμβοηθός του Βαρνάβα, για 
την οργάνωση της εκκλησίας αυτής. Στη συνέχεια, επιχειρεί τις αποστολικές 
του πορείες. Συλλαμβάνεται στα Ιεροσόλυμα και παραμένει επί διετία φυλα-
κισμένος στην Καισάρεια της Παλαιστίνης. Οδηγείται, μετά από επικίνδυνο 
ταξίδι, στη Ρώμη, όπου παραμένει εκεί δέσμιος υπό επιτήρηση. Ελευθερώνεται 
για να αρχίσει και την τέταρτη αποστολική πορεία, όπως προκύπτει από τις 
ποιμαντικές επιστολές του, για να συλληφθεί και να υποστεί επί Νέρωνος, το 
64 μ.Χ. τον δια ξίφους μαρτυρικό θάνατον13.

Στην ηρωική εποχή του Χριστιανισμού, θα μας πει ο Joseph Holzner, ο 
Παύλος παρουσιάζεται ως ο πιο έμπειρος καθοδηγητής ψυχών. Σ’ όλες τις δύ-
σκολες εκφάνσεις της Ιστορίας, υψώνεται η αποστολική του μορφή με την 
εγερτήρια κλήση: «Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶ-
νας» (Ἑβρ. ιγ΄  8) και το κοινωνικό του κήρυγμα παγκόσμιας συναδέλφωσης: 
«οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν 
καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. Γ΄, 28)14.

Μέγας Διδάσκαλος και Εθναπόστολος ο Παύλος δεν θα παύσει με την αγω-
νιστική και θυσιαστική του ζωή, καθώς και με την ένθεη διδασκαλία του, να συ-
ναρπάζει τις ψυχές του κόσμου και να  τις καθοδηγεί εις την κατά Χριστό βιοτή, 
μεταβάλλοντας τους ανθρώπους σε αγωνιστές στον χριστιανικό στίβο. Άλλω-
στε, ο ίδιος  με τους μεγαλειώδεις αγώνες του για την κατίσχυση της χριστιανι-
κής μας πίστεως και με τον ένδοξο θάνατό του αναδείχθηκε «ὁ πρῶτος μετὰ τὸν 
Ἕνα» και  έλαβε επαξίως τον της «δικαιοσύνης στέφανον» (Β΄ Τιμ. 4,8).   

Ο Γερμανός  συγγραφέας, JOSEPH HOLNER, ένας από τους εμβριθέστε-
ρους μελετητές και αναλυτές της μεγάλης  προσωπικότητας του Παύλου,  στο 
περίφημο και γλαφυρότατο βιβλίο του με τίτλο «ΠΑΥΛΟΣ» γράφει, ως κατα-
κλείδα, τα εξής πολύ σημαντικά και συγκινητικά: «Από τον πλούτο των ιδεών 
του Παύλου και από τη βαθύτητα των επιστολών του, θέριεψε το δάσος με τα 
κέδρα και τις δρεις της χριστιανικής θεολογίας, ρίχνοντας τις ρίζες του στα 
γεγονότα της σωτηρίας και σείοντας τις κορυφές του  στα ουράνια ύψη.

Πάνω από τον τάφο Του, υψώνεται ένας ναός λουσμένος στο Φως»15.

13  Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλας, ό.π.
14 Βλ. σχετικά, J. Holzner, ό.π., σ. 9.
15 JOSEPH HOLNER, «ΠΑΥΛΟΣ» σελ. 509
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a  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ

 

Η Εκκλησία της Ελλάδος όρισε ήδη τριμελή Επιτροπή Μητροπολιτών, η 
οποία θα μεταφέρει  στο Υπουργείο Παιδείας τις θέσεις της Εκκλησίας 

και θα αναλύσει τα προβλήματα που θα προκαλέσει το Νέο Πρόγραμμα Σπου-
δών για τα Θρησκευτικά. Η Ιερά Σύνοδος δικαιούται να έχει λόγο επί της ύλης 
του μαθήματος. Δεν έχει δίκαιο ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος θεωρεί απο-
κλειστικά αρμόδιο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο Καταστατικός 
Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος, που είναι και νόμος του Ελληνικού Κρά-
τους (Ν. 590/1977), προβλέπει ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος: «Παρακολουθεί 
το δογματικόν περιεχόμενον των δια τα Σχολεία της Στοιχειώδους και Μέ-
σης Εκπαιδεύσεως προοριζομένων διδακτικών βιβλίων του μαθήματος των 
Θρησκευτικών».

Δεν διαφωνώ να δίδεται στους μαθητές κάποια ενημέρωση για  άλλα δόγ-
ματα και άλλες θρησκείες που έχουν μεγάλο αριθμό πιστών, αλλά αυτό δεν 
πρέπει να γίνεται εις βάρος της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας. Ήδη, 
στα υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια υπάρχουν κεφάλαια γνωριμίας με τα άλλα 
θρησκεύματα, η δε ύλη της Β΄ Λυκείου αναφέρεται κυρίως στις άλλες θρησκεί-
ες. Η Εκκλησία της Ελλάδος με ομόφωνη απόφαση της Ιεράς Συνόδου της  
Ιεραρχίας, τον Μάρτιο του 2016, πρότεινε σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου 
και του Λυκείου να αφιερώνεται το 80% της ύλης στην Ορθόδοξη Χριστιανική 
αγωγή και το 20% στα άλλα δόγματα και θρησκεύματα, με ποσότητα ύλης 
και μεθοδολογία, που θα αντιστοιχεί στο πνευματικό τους επίπεδο και δεν 
θα τους προξενεί σύγχυση. Τα κεφάλαια για τα θρησκεύματα να τίθενται, σε 
ξεχωριστές ενότητες, στο τέλος του βιβλίου και να μην κατατάσσεται ο Κύριος 
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ημών Ιησούς Χριστός σαν  ένας διδάσκαλος ισότιμος με μία δεκάδα άλλων 
σοφών, διδασκάλων ή ιδρυτών θρησκειών.

Η  θεμελιώδης διαφωνία μας ως Ορθοδόξων Χριστιανών έναντι του νέου 
Προγράμματος Σπουδών είναι ότι υποβαθμίζεται, συρρικνώνεται και διαστρε-
βλώνεται η Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία. Επίσης, αντί να γίνεται σα-
φής διάκριση μεταξύ της Ορθοδόξου διδασκαλίας και των άλλων θρησκειών, 
το νέο Πρόγραμμα τα παρουσιάζει όλα μαζί συγκεχυμένα και ισοπεδωμένα 
στις ίδιες ενότητες. Αυτό στην επιστημονική ορολογία λέγεται θρησκευτικός 
συγκρητισμός. Οι σχεδιαστές του Προγράμματος δίνουν την εντύπωση ότι 
έβαλαν σε ένα μίξερ την Ορθοδοξία, τις άλλες Χριστιανικές Ομολογίες και τα 
γνωστά θρησκεύματα και κατασκεύασαν ένα πολυθρησκειακό συνονθύλευ-
μα, καλλιεργώντας τον σχετικισμό και υπονομεύοντας την Ορθόδοξη Χρι-
στιανική ταυτότητα του λαού μας. Ουσιαστικά οι μαθητές δεν βοηθούνται 
να αποκτήσουν έναν αξιακό κώδικα, αλλά καλούνται να διαμορφώσουν την 
«ατομική τους θρησκεία» από πολύ μικρή ηλικία.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών συνεξετάζεται η Αγία Γραφή μαζί με τα  βιβλία 
των θρησκειών, δηλ. η αλήθεια του Θεού μαζί με τις μαγείες, τους μύθους 
και τις δεισιδαιμονίες, γεγονός που προσβάλει κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό. Οι 
Άγιοι αναφέρονται στην ίδια κατηγορία με τους ασκούμενους στη γιόγκα και 
τον διαλογισμό, ενώ η μετάνοια, η νηστεία, η άσκηση της Σαρακοστής θεω-
ρούνται κοινοί τόποι με τη νηστεία, το διαλογισμό και τη γιόγκα του Ινδουι-
σμού και του Βουδισμού.

Παραθέτω ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Στη Γ΄ Δημοτικού, πριν καν το μικρό παιδί διδαχθεί τα βασικά περί Θεαν-
θρώπου Ιησού Χριστού και Ορθοδοξίας, καλείται να ζωγραφίσει τα Μάνταλα 
(σύμβολο του Ινδουισμού) ακούγοντας την αντίστοιχη ινδουιστική μουσική!

Στη Δ΄ Δημοτικού υπό τον τίτλο «Χριστιανοί Άγιοι και ιερά πρόσωπα άλ-
λων θρησκειών»  δίδεται μία εσφαλμένη ερμηνεία της αγιότητος, ενώ η Αγία 
Λυδία η Φιλιππησία παρουσιάζεται ως πρόσωπο αντίστοιχο και ισότιμο με τον 
Βούδα, τον Κομφούκιο και τον Λάο Τσε!

Στην ΣT΄ Δημοτικού, στη γνωριμία με τις «Ισλαμικές κοινότητες της Ελ-
λάδας» τα Ελληνόπουλα καλούνται να αναγνωρίσουν «Μνημεία, δρόμους και 
περιοχές» με Ισλαμική σφραγίδα στην πατρίδα μας, αποσιωπώντας το γεγονός 
ότι τα τζαμιά είναι κατάλοιπα της Οθωμανικής τυραννίας στην πατρίδα μας.



348 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ: Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Στη Θεματική Ενότητα της Α΄ Γυμνασίου: «Μονοθεϊστικές θρησκείες 
Ιουδαϊσμός και Ισλάμ»  οι μαθητές διδάσκονται ότι η Σαρία, δηλαδή ο αυ-
στηρότατος ισλαμικός θρησκευτικός κώδικας διαβίωσης, με τις ανεπίτρεπτες 
ακρότητες του, είναι «Νόμος του Θεού στην ανθρωπότητα»!

Στην Γ΄ Γυμνασίου υπό τον τίτλο «Σύγχρονες θρησκευτικές μορφές στην 
Ορθοδοξία και στον κόσμο»  αναμειγνύεται ο Άγιος Πορφύριος με πολιτικούς  
όπως ο Μαχάτμα Γκάντι.

Σε καμιά τάξη του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου δεν διδά-
σκονται τα βασικά κεφάλαια της Παλαιάς Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη, δη-
λαδή η ζωή και η διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ενώ κάλυπτε 
μέχρι σήμερα ολόκληρη την ύλη της Β΄ Γυμνασίου, συρρικνώνεται σε λίγες 
ενότητες.

Υπενθυμίζω τέλος ότι μάθημα Θρησκευτικών διδάσκεται στα δημόσια 
σχολεία όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως – πλην της Γαλλίας.

 Προτείνω, λοιπόν, να ακολουθήσουμε το πρότυπο της Γερμανίας, της Ιτα-
λίας, της Ισπανίας και άλλων χωρών, όπου δίδεται στους γονείς η επιλογή: Ή 
να παρακολουθούν τα παιδιά τους ένα μάθημα ομολογιακό βασισμένο στην 
επικρατούσα Χριστιανική Ομολογία ή να παρακολουθούν ένα εναλλακτικό 
μάθημα Ηθικής. 

Η λύση για την Ελλάδα θα είναι η υποχρεωτική διδασκαλία  ενός μα-
θήματος Ορθοδόξου Χριστιανικής αγωγής για την πλειοψηφία των μαθητών, 
και η παρακολούθηση ενός μαθήματος Ηθικής ή Θρησκειολογίας από όσους 
απαλλάσσονται (αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι, άθεοι κ.λπ.).

Οι αγωνιστές του 1821, οι οποίοι ελευθέρωσαν την πατρίδα μας, δεν έχυ-
σαν το αίμα τους για μία ουδετερόθρησκη Ελλάδα, αλλά για μία Ελλάδα με 
Ελληνορθόδοξη Παιδεία. Το διακήρυξε σαφέστατα ο κατ’ εξοχή εκφραστής 
του απελευθερωτικού μας Αγώνα, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στον περίφημο 
εκείνο λόγο του στην Πνύκα, στις  8 Οκτωβρίου 1838 στην Πνύκα. «Πρέπει 
να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα 
άρματα είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και έπειτα υπέρ πατρίδος».

 Πιστεύομε, ακράδαντα, ότι η  διδασκαλία του Ευαγγελίου και των Πατέ-
ρων στα σχολεία καλλιεργεί στους νέους μας την αληθινή σχέση με τον Θεό, 
καθώς και την αγάπη, την αλληλεγγύη, την ειρήνη, και τον σεβασμό προς 
κάθε συνάνθρωπο.



Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ
a

ΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η 19η Μαΐου, με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων το 1994, 
ορίστηκε ως

«ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟ».

 Οι Πόντιοι, όπως όλοι οι Μικρασιάτες Έλληνες, με βάση την ιερή Παρά-
δοσή μας, συμβάλλουμε στη διατήρηση της ταυτότητάς μας και συμμετέχου-
με στην πρόοδο της Πατρίδας μας. 

Ένα από τα πολλά παραδείγματα  Ποντίων, που συνέβαλαν στη διατήρη-
ση της ιδιοπροσωπίας μας και στην ελευθερία της Ελλάδος είναι η οικογένεια 
των Υψηλαντών.

 Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Τραπεζούντος, και μετά Αθηνών, Χρύσαν-
θος ο Φιλιππίδης στην Ιστορία που έγραψε περί της Εκκλησίας της Τραπε-
ζούντος, περιγράφει το πώς οι Υψηλάντες γλύτωσαν από τη σφαγή των Οθω-
μανών.

 Κατά τα μέσα του 17ου αιώνα ο Τριαντάφυλλος Υψηλάντης, υιός του Κυ-
ριάκου, ήταν πρώτος μεταξύ των προυχόντων της Τραπεζούντας και επίτρο-
πος στο μοναστήρι της Παναγίας του Σουμελά και στον Πανάγιο και Ζωοδό-
χο Τάφο. Είχε μια 15χρονη πανέμορφη θυγατέρα και ο πασάς θέλησε να την 
πάρει στο χαρέμι του. Ο Τριαντάφυλλος ζήτησε διορία λίγες ημέρες, δήθεν 
για να την πείσει να γίνει μουσουλμάνα και να  ακολουθήσει τον πασά. Μόλις 



350 ΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

γύρισε στο σπίτι του ειδοποίησε τους συγγενείς του και όλοι πήραν ό,τι πο-
λύτιμο και χρήσιμο είχαν, επιβιβάστηκαν την ίδια νύχτα στο καράβι του και 
αναχώρησαν για την Κωνσταντινούπολη. Μαζί του τον ακολούθησαν και τα 
άλλα του καράβια...

Στη Βασιλεύουσα γρήγορα δημιούργησε μεγάλη περιουσία, και οι απόγο-
νοί του, όπως ο Μανουήλ Υψηλάντης, απέκτησαν ισχύ, την οποία χρησιμο-
ποίησαν υπέρ της Εκκλησίας και του Γένους. Συγκεκριμένα με ενέργειες του 
Μανουήλ Υψηλάντη το 1720 αναγέρθηκε εκ θεμελίων ο καείς πατριαρχικός 
ναός του Φαναρίου, και το 1730 ενήργησε να ανοικοδομηθούν δώδεκα εκκλη-
σίες της Κωνσταντινούπολης. 

Φυσικά δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς γιατί οι πυρκαϊές συνέ-
βαιναν τακτικά μόνο σε εκκλησιές και σπίτια Ρωμιών. Προφανώς, ήταν εμπρη-
σμοί.

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, πάππος του αρχηγού και ήρωα της Επανάστα-
σης του 1821, διορίσθηκε το 1774 Μεγάλος Διερμηνέας της Πύλης, και μετά 
τα Ορλωφικά και τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή πέτυχε να ανακληθεί 
η απόφαση του σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ Α΄, περί γενικής σφαγής των Ελ-
λήνων. Η σφαγή, δυστυχώς, δεν αποφεύχθηκε στην Πελοπόννησο, όπου οι 
Τουρκαλβανοί έσφαξαν χιλιάδες Ελλήνων. 

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ως ηγεμών της Βλαχίας, ανέπτυξε τη Σχολή 
του Βουκουρεστίου με αξίους διδασκάλους και με μαθήματα προωθημένα για 
την εποχή, συνδυασμένα με την Ορθόδοξη πνευματική γνώση. Κατά τον ρωσο 
– τουρκικό πόλεμο συνελήφθη ως ύποπτος και αποκεφαλίστηκε. Το σώμα του 
εξαγοράστηκε από τον Μητροπολίτη Νικομηδείας και  ετάφη στην Ξηροκρή-
νη το 1807. Άξιος υιός και διάδοχός του ήταν ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης, του 
οποίου τέσσερις υιοί ήταν ηγετικές μορφές της Επανάστασης του 1821. 

Οι Πόντιοι Υψηλάντες προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες  στο Έθνος μας, 
χωρίς να υπολογίζουν τα υλικά αγαθά, τις ανέσεις τους, αλλά ούτε    και την 
ίδια τη ζωή τους.

 Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης μυείται στη Φιλική Εταιρεία από τον Εμμα-
νουήλ Ξάνθο και ορίζεται ως ο Αρχηγός της Επαναστάσεως. Είχε, ήδη, ένα 
λαμπρό όνομα γιατί διακρίθηκε για τη γενναιότητά του στους Ναπολεόντει-
ους πολέμους και ο Τσάρος τον προήγαγε στον βαθμό του υποστράτηγου. 

Στις 22 Φεβρουαρίου 1821, μετά από τις δέουσες προετοιμασίες,  περνάει 
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τον ποταμό Προύθο και υψώνει τη σημαία της Επανάστασης   στο Ιάσιο της 
Μολδοβλαχίας. Δύο μέρες αργότερα, στις 24 Φεβρουαρίου, εκδίδει συγκινητι-
κή επαναστατική προκήρυξη, στην οποία διαλάμπουν οι διαχρονικές αξίες της 
Φυλής μας, με  τίτλο:

ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

«Μάχου ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος... Εἶναι καιρὸς νὰ ἀποτινάξωμεν τὸν 
ἀφόρητον τοῦτον ζυγόν, νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν Πατρίδα, νὰ κρημνίσωμεν 
ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἡμισέληνον, νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον, δι΄ οὗ πάντοτε νικῶ-
μεν: λέγω τὸν Σταυρόν, καὶ οὕτω νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν Πατρίδα καὶ τὴν ὀρθό-
δοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπὸ ἀσεβῇ τῶν ἀσεβῶν καταφρόνησιν...». 

Στις 26 Φεβρουαρίου 1821 στο ναό των Τριών Ιεραρχών τελείται δοξο-
λογία, κατά την οποία ο Μητροπολίτης Βενιαμίν ευλογεί την επαναστατική 
σημαία με έμβλημα το Σταυρό,  και, κατά το βυζαντινό τυπικό, παραδίδει το 
ξίφος στον Αλέξανδρο Υψηλάντη.

Μία από τις πρώτες ενέργειές του ήταν η συγκρότηση του Ιερού Λόχου, ο 
οποίος στελεχώθηκε από νεαρούς φιλοπάτριδες σπουδαστές, οι οποίοι όμως 
ήταν τελείως αγύμναστοι και άπειροι περί τα πολεμικά. Δια τον λόγο αυτό 
και ηττήθηκαν κατά κράτος στην τραγική εκείνη μάχη στο Δραγατσάνι, στις 
7 Ιουνίου 1821 από τους Τούρκους, οι οποίοι διέθεταν και στρατιωτική υπερο-
πλία και ιδιαίτερα ιππικό.

Ο ηρωικός τους θάνατος πλημμύρισε με μεγάλη συγκίνηση κάθε ελληνι-
κή ψυχή και ιδιαίτερα τη φιλοπάτριδα ποιητική φλέβα του Ανδρέα Κάλβου, ο 
οποίος συνέθεσε μια μελίρρυτη ποιητική ῼδή την οποία τιμητικώς τιτλοφό-
ρησε:

ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΛΟΧΟΝ

Ἂς μὴ βρέξει ποτὲ  τὸ συννεφον, Ἂς    τὸ  δροσίζη πάντοτε                                                                      
καὶ ὁ ἄνεμος σκληρὸς μὲ τ' ἀργυρᾶ της δάκρυα
ἄς  μὴ σκορπίση το χώμα ἡ ῥοδοπέπλος κόρη∙
το μακάριον που σας σκεπάζει.  καὶ αὐτοῦ ἂς ξεφυτρώνουν
 αἰώνια τ' ἄνθη. 
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Ὦ  γνήσια τῆς Ἑλλάδος σᾶς ἅρπαξεν ἡ τύχη
Τέκνα∙ ψυχαὶ ποὺ ἐπέσατε τὴν νικητήριον δάφνην,
εἰς τὸν ἀγῶνα ἀνδρείως, καὶ ἀπὸ μυρτιὰ σᾶς ἔπλεξε
τάγμα ἐκλεκτῶν Ἡρῴων, καὶ πένθιμον κυπάρισσον∙
 καύχημα νέον∙ στέφανον ἄλλον.

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, συντετριμμένος και ηθικά εξουθενωμένος από 
την όλη έκβαση του Αγώνα του, συνελήφθη από τους Αυστριακούς, φυλακί-
στηκε και έζησε μέσα σε άθλιες συνθήκες μέχρι τις  24 Νοεμβρίου 1827, οπότε 
και απελευθερώθηκε, σχεδόν ημιθανής. Πέθανε δύο μήνες αργότερα στις 31 
Ιανουαρίου 1828 στη Βιέννη. Ενσυνείδητα αντάλλαξε τα επίσημα ρωσικά αξι-
ώματά του και τις τσαρικές δόξες με τον θάνατο, για την ελευθερία της Ελλά-
δας. Δια τον λόγο αυτό και η ελληνική ιστορία τον κατέταξε ανάμεσα στους 
πρωταγωνιστές της Εθνεγερσίας και της Ελευθερίας της. Η δε  ελληνική μού-
σα τον αποχαιρέτισε με τους συγκινητικούς στίχους του Κάλβου:  

Ἀλλ' ἂν τις ἀπεθάνη
διὰ τὴν πατρίδα, ἡ μύρτος

εἶναι φύλλον ἀτίμητον
καὶ καλὰ τὰ κλαδιὰ

τῆς κυπαρίσσου.

Ο αδελφός του Δημήτριος Υψηλάντης στις 12 Ιουνίου 1821 αναγγέλλει 
την έλευσή του στην Ελλάδα, προκειμένου να αγωνιστεί για την ερατεινή και 
ηδυπόθητη Ελευθερία της και εκδίδει  διακήρυξη, στην οποία, μεταξύ άλλων, 
αναφέρει: 

«Ὁμογενεῖς φιλελεύθεροι Ἕλληνες... Ὅσοι ἐλάβατε τὰ ὅπλα ὑπὲρ τῆς 
ἐλευθερίας τοῦ Ὀρθοδόξου ἡμῶν Γένους, φιλοτιμηθῆτε νὰ φανῆτε ἄξιοι πο-
λεμισταί, δεικνύοντες εἰς τὸν κατὰ τοῦ ἀσεβοῦς τυράννου πόλεμον ἀνδρείαν 
ἀκαταμάχητον, ὁμόνοιαν ἀδιαίρετον καὶ εἰς τοὺς στρατηγοὺς εὐπείθειαν  ἀπα-
ράβατον...Τὸ τέλος τῶν ἀγώνων μας εἶναι ἡ Ἐλευθερία ἢ ὁ ἔνδοξος θάνατος. 
Αἰώνιος δόξα παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις...».

Τόσο ο Δημήτριος όσο και τα  δύο άλλα του αδέλφια απέθαναν σε νεαρή 
ηλικία, λόγω των πολλών πολεμικών και άλλων κακουχιών που υπέστησαν 
στη ζωή τους κατά τη διάρκεια της Εθνεγερσίας.  
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   Όμως, η οικογένεια των Υψηλαντών είχε την ύψιστη τιμή να  ταυτίσει το 
όνομά της με την Εθνεγερσία και να ηγηθεί  αυτής.  Ο  Αλέξανδρος σάλπισε 
τον Θούριο της Ελευθερίας στη Μολδοβλαχία, η οποία την περίοδο εκείνη 
ήταν μια άλλη Ελλάδα, λόγω της ανθούσας ελληνικής κοινότητας. Και τον 
πολεμικό εκείνο παιάνα τον ολοκλήρωσε νικηφόρα ο αδελφός του Δημήτρι-
ος, κατά την ιστορική μάχη στην Πέτρας της Βοιωτίας, στις 12 Σεπτεμβρίου 
1829.

Έκτοτε, η Ελλάδα πορεύεται εν μέσω δυσκολιών και πολλών αντιξοοτή-
των την ιστορική της πορεία. Οι αγώνες της, όταν έχει εμπνευσμένη ηγεσία, 
αποβαίνουν καρποφόροι, όπως οι Βαλκανικοί. Όταν όμως απουσιάζει η ομό-
νοια και η ικανή ηγεσία καταλήγουν σε τραγικές αποτυχίες, όπως συνέβη με 
τη μικρασιατική καταστροφή και τη μεγαλόνησο Κύπρο. 

Από το 1974 και εξής διερχόμαστε και πάλι πολύ δύσκολους καιρούς. 
Εκτός από την τραγική περιπέτεια της Κύπρου με την κατάληψη του 38% των 
εδαφών της και τον ξεριζωμό 180 και πλέον χιλιάδων Ελλήνων από τις πατρο-
γονικές τους εστίες, αντιμετωπίζουμε το αυξανόμενο πνεύμα του νεοοθωμα-
νικού επεκτατισμού, το οποίο, οφείλουμε να καταλάβουμε σαφώς, δεν αποτε-
λεί την πολιτική του Ερντογάν, αλλά είναι μια μακρόχρονη πολιτικο-στρατι-
ωτική της τουρκικής ηγεσίας που χαράκτηκε το 1952 από τον Νιχάτ Ερίμ και 
την οποία η Τουρκία πραγματώνει με αργά αλλά σταθερά βήματα. Όλοι της οι 
εξοπλισμοί και όλες της οι διπλωματικές κινήσεις, πότε με το καρότο και πότε 
με το μαστίγιο, σ’ αυτό τον στόχο αποβλέπουν. Να ανασυστήσουν την άλλοτε 
κραταιά οθωμανική αυτοκρατορία και να καταστήσουν την Τουρκία ηγέτιδα 
χώρα στη Μεσόγειο θάλασσα. Αυτή την πολιτική άλλωστε την διακηρύττει 
και ο Αχμέτ Νταβούτογλου στο περίφημο βιβλίο του το «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΒΑ-
ΘΟΣ», στο οποίο διακηρύττει ότι πρέπει να ψάχνουμε συνεχώς να βρούμε 
έστω και ένα Τούρκο, οπουδήποτε υπάρχει εκτός Τουρκίας, για να τον βοηθή-
σουμε να δημιουργήσει τουρκική μειονότητα, για να μπορούμε αργότερα να 
εγείρουμε τις τουρκικές μας απαιτήσεις. Και αυτό έπραξαν με την Κύπρο και 
αυτό πράττουν τώρα με τη Θράκη.

Αλλά, εκτός από τους εξωτερικούς κινδύνους αντιμετωπίζουμε και εσω-
τερικούς, οι οποίοι είναι πολύ πιο επικίνδυνοι από τους εξωτερικούς. Αντι-
μετωπίζουμε μεγάλους ιδεολογικούς κινδύνους που τείνουν να υποσκάψουν 
ανεπανόρθωτα τις εθνικοθρησκευτικές μας παραδόσεις, το αγωνιστικό μας 
φρόνημα και την αγάπη μας προς την υψηλόφρονα έννοια της Ελευθερίας, 
για την οποία τόσο πολύ αίμα έχυσαν οι πρόγονοί μας. Μάς επιβάλλεται ένα 
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πνεύμα συβαριτισμού από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και από τον κοινω-
νικό μας περίγυρο, το οποίο ανατρέπει  τις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού 
και υποσκάπτει τα υγιά θεμέλια  της  κοινωνίας και της Πατρίδας μας.

 Τα στατιστικά δεδομένα που διαβάζουμε από τους ιατρικούς κύκλους, για 
τους νέους που υποφέρουν από ψυχολογικά προβλήματα, λόγω της εκλύσεως 
των ηθών και οι οποίοι  οδηγούνται στα ναρκωτικά είναι τρομακτικά. Στώμε 
καλώς Αδελφοί μου. Η Ελευθερία, η Δημοκρατία, η αξία του Ανθρώπου και 
όλες μας οι ιστορικές αξίες που κερδήθηκαν με το τίμιο αίμα των αγωνιστών 
μας απαιτούν το ίδιο θυσιαστικό και αγωνιστικό πνεύμα. Ιδιαίτερα, η Ελευθε-
ρία είναι έννοια πολύ απαιτητική και αγώνισμα δυσκατόρθωτο. Απαιτεί αγώ-
νες αδιάλειπτους και μαχητικούς∙  πρώτιστα, εσωτερικούς, μετά εξωτερικούς, 
καθώς και πνεύμα αυτοθυσίας.

Όμως, είναι και έννοια ηδυπόθητη, γιατί είναι ταυτισμένη με την αξιοπρέ-
πεια του ανθρώπου, τη δημιουργικότητά του και την ευτυχία του.   

Το πνεύμα της προσφοράς προς την τλήμονα Πατρίδα μας και ιδιαίτε-
ρα το ηρωικό φρόνημα «τοῦ θνήσκειν ὑπέρ φίλης Πάτρης», που επέδειξαν 
οι αγνοί αυτοί αγωνιστές της φιλοπάτριδος οικογένειας των Υψηλαντών, ας 
εμπνέει και τη δική μας ζωή. Διότι, και πάλιν, κατά τον μελίρρυτο πατριδολά-
τρη ποιητή μας Ανδρέα Κάλβο:

«ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗΝ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΝ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
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Πανιερώτατε Μητροπολίτα Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειε, 
Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Καρπασίας κ. Χριστοφόρε, σεβαστοί μας Πα-

τέρες υπεύθυνοι των Χριστιανικών μας Συνδέσμων, αγαπητές μου φίλες και 
συνεργάτιδες, Χριστός Ανέστη!

Είναι με πολλή χαρά και συγκίνηση που ανέλαβα να συγκεντρώσω το υλι-
κό για την έκδοση του αναμνηστικού λευκώματος για τα 40 χρόνια λειτουρ-
γίας των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών. Και τούτο γιατί μέσα από την 
έρευνα έκαμα μια αναδρομή στην προσωπική μου  ζωή, ανακάλεσα στη μνήμη 
μου γεγονότα, πανηγυρικές πασχαλινές εκδηλώσεις σαν τη σημερινή, απερί-
γραπτες εθνικές και εκκλησιαστικές εμπειρίες, ώρες δύσκολες διλημμάτων και 
πειρασμών, πρόσωπα αγαπημένα, γυναίκες της ταπείνωσης και της προσφο-
ράς, συνεργάτιδες της αγάπης και της θυσίας,  κάποιες από τις οποίες  σίγου-
ρα μας παρακολουθούν σήμερα από τον ουρανό. Επιτρέψετέ μου αυτές τις 
τελευταίες να αναφέρω ονομαστικά ως μνημόσυνο: Όλγα Γεωργιάδου, Χρυ-
στάλλα Παπαπαναγιώτου, Καλλιόπη Κουφέττα, Ανδρούλα Παρή, Ανδρούλα  
Παπαευέλθοντος, Αγνή Λεοντίου, Αγγελική Κωνσταντίνου. Ας είναι αιωνία 
τους η μνήμη. 

Ευχαριστώ τον Θεό, γιατί μου έδωσε αυτή την ευκαιρία συνεργασίας με 
αυτό τον υπέροχο κόσμο,  μέσα από την οποία τόσο πολύ χάρηκα και ωφε-
λήθηκα. Ευχαριστώ επίσης τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπό μας κ.κ. Χρυσό-
στομο το Β΄ και εσάς προσωπικά Θεοφιλέστατε Άγιε Καρπασίας και για την 
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πνευματική καθοδήγηση των Συνδέσμων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και γιατί 
με τις ευλογίες σας βρισκόμαστε σήμερα εδώ για τον απολογισμό ενός έργου 
40 χρόνων,  μια εθελοντική πνευματική προσπάθεια  και προσφορά χιλιάδων 
γυναικών από το Παραλίμνι μέχρι το Παλαιχώρι. 

Το έντυπο που σε λίγο θα έχετε στα χέρια σας 160 σελίδων είναι μια πολύ 
αδρομερής σύνοψη των δραστηριοτήτων των Συνδέσμων μας στα 40 χρόνια 
της παρουσίας τους σε δεκάδες ενορίες και κοινότητες της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής και των Ιερών Μητροπόλεων Κωνσταντίας - Αμμοχώστου, Ταμασσού και 
Ορεινής, και Τριμυθούντος.

Χαίρω και καλωσορίζω εκ μέρους και της Συντονιστικής μας Επιτροπής 
εσάς πρώτα Σεβασμιώτατε, Πανοσιολογιώτατε, αλλά και τις αντιπροσωπείες 
γυναικών των  Μητροπόλεών σας, που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία 
σας τη σεμνή αυτή Εκκλησιαστική Σύναξη. Όλες μαζί ξεκινήσαμε την προ-
σπάθεια τότε, και βέβαια με την ευλογία της Εκκλησίας μας συνεχίζουμε με τις 
ελλείψεις και τις αδυναμίες μας σήμερα. Το έργο, το ξέρουμε καλά όλες, δεν 
είναι  προσωπικό κανενός, είναι συλλογικό και βέβαια καθαρά  εκκλησιαστικό 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η Πρώτη Σύναξη των Συνδέσμων έγινε την Κυριακή 21 Ιουνίου του 1981.  
Πνευματικός Πατέρας και καθοδηγητής μας ήταν ο μακαριστός Αρχιεπίσκο-
πος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος ο Α΄. Την ευθύνη για την ίδρυση, την οργάνω-
ση και  τη λειτουργία τους ανέλαβε με πολύ ενθουσιασμό ο τότε Διευθυντής 
του Γραφείου Θρησκευτικής Διαφωτίσεως Δρ Νίκος Νικολαΐδης με την ομάδα 
των Θεολόγων του Γραφείου. Μέχρι το 2007 λειτουργούσαν στην Ιερά Αρχι-
επισκοπή σε ενορίες και κοινότητες  60 Σύνδεσμοι πάντα με επικεφαλής το 
Προïστάμενο ιερέα της ενορίας. Σήμερα, με το ίδιο Καταστατικό  λειτουρ-
γούν 91 Σύνδεσμοι και στις 4 επισκοπές. Ήταν και είναι μια αθόρυβη αλλά 
ουσιαστική παρουσία στις ενορίες, μια παρουσία που δεν δημοσίευσε ποτέ 
τίποτε από το έργο της  και δεν ζήτησε ποτέ χειροκρότημα ή έπαινο. 

Οι καιροί δύσκολοι. Χιλιάδες γυναίκες βρέθηκαν ξαφνικά από κυράδες 
και αρχόντισσες στα σπίτια τους στην Κερύνεια, την Αμμόχωστο, τη Μεσαο-
ρία, την Καρπασία και τη Μόρφου στα αντίσκηνα να θρηνούν νεκρούς και να 
περιμένουν αγνοούμενους, να γίνονται μάνα και πατέρας των παιδιών τους, 
να εργάζονται σκληρά για να ζήσουν πολύτεκνες οικογένειες. Η φρικτή πε-
ριπέτεια της εισβολής με τα συνεπακόλουθά της δοκίμαζε σκληρά όλες μας. 
Ήταν η ώρα που η Εκκλησία έπρεπε να βγει εις αναζήτησή μας, για να μας δώ-
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σει φως και ελπίδα. Και στη συνέχεια, σαν τις Μυροφόρες να δούμε προσωπι-
κά τον Αναστάντα Κύριο «ἀπὸ θέας» και να μεταφέρουμε το μήνυμα της Ανά-
στασης  στην οικογένεια, στη γειτονιά, στον χώρο της εργασίας μας.  Και αυτό 
έπραξε η Μητέρα Εκκλησία. Η προσπάθεια άρχισε  πρώτα ενοριακά ανάλο-
γα με το μέγεθος, τις ανάγκες, τα στελέχη, τα προβλήματα της κάθε ενορίας. 
Η μια μετά την άλλη οι ενορίες και οι κοινότητες οργανώνονταν. Τρεις ήταν οι 
τομείς της όλης δραστηριότητας:

1.  Ο ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.

Ο Εκκλησιασμός  με τη στενότερη και με την ευρύτερη σημασία του όρου 
ήταν στόχος όλων μας. Χωρίς λατρεία εκκλησιαστική ζωή δε νοείται. Κατ’ 
επέκταση η συμμετοχή μας στα Μυστήρια. Η ανέγερση και ευπρέπεια των 
ναών μας, αλλά και το τραπεζομάντηλο, το κάλυμμα της Αγίας Τράπεζας, το 
πρόσφορο, τα ρασάκια των παιδιών, η καθαριότητα των ναών και των αιθου-
σών, η φιλοξενία της ενορίας είναι μέλημά μας. Ο ναός μας να γίνει η προέ-
κταση των σπιτιών μας. Θα αναφέρω μόνο το εξής. Το 1974 ο τελευταίος ναός 
της νότιας Λευκωσίας ήταν ο ναός του Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως. Δε-
κάδες ναοί και Αίθουσες έχουν κτιστεί από τότε, για να στεγάσουν την κοινή 
μας προσευχή  αλλά και τις δραστηριότητες των ενοριών  μας. Και η συμβολή 
των γυναικών στην προσπάθεια αυτή ήταν αθόρυβη μεν, αλλά τεράστια. Το 
εκκλησιαστικό πνεύμα μεταφέρεται στη συνέχεια στο σπίτι. Εικόνες των αγί-
ων κοσμούν τα δωμάτια, η οργάνωση της οικογενειακής γιορτής, το θυμίαμα, 
η νηστεία, το προσκύνημα, η επίσκεψη κ.ά  Έτσι μεταγγίζεται το πνεύμα της 
Εκκλησία στις οικογένειες.

 Οι  Χριστιανικοί Σύνδεσμοι φροντίζουν επίσης για την ανέγερση  και 
τον εξοπλισμό ναών για τις ανάγκες των χριστιανών της Μαύρης Ηπείρου 
δηλώνοντας έτσι παρόντες στο τεράστιο εκκλησιαστικό έργο της Εξωτερικής 
Ιεραποστολής.

2.  Ο  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 Σύμφωνα και με το Καταστατικό μας, σκοπός των Συνδέσμων είναι η κα-
τήχησή μας σε θέματα πνευματικά, κοινωνικά ακόμα και εθνικά. Απαραίτη-
τη είναι η τακτική μας συνάντηση αγιογραφικής μελέτης. Είναι η συνάντηση 
αυτή ευκαιρία να  ιδωθούμε, να οργανώσουμε εκδηλώσεις, να ενημερωθούμε 
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για τυχόν προβλήματα που χρειάζονται  χειρισμό.  Παράλληλα οργανώνουμε 
ή και μετέχουμε σε σεμινάρια, ομιλίες, κυκλοφορούν έντυπα. Σήμερα χρησι-
μοποιείται πια και η τεχνολογία.

 Εξαιρετικό έργο  κατήχησης προσφέρουν και οι οργανωμένες εκδρομές 
μας μονοήμερες, διήμερες, πολυήμερες εντός και εκτός Κύπρου, ένας συνδυα-
σμός ψυχαγωγίας, συναναστροφής και πνευματικής οικοδομής μέσα από  τις 
επισκέψεις μας σε εκκλησιαστικά και εθνικά προσκυνήματα. 

Πολύ σημαντική είναι η συμβολή των Συνδέσμων όπου λειτουργούν ενο-
ριακές κατασκηνώσεις. Συμβάλλουν καθοριστικά στην ανέγερση και την ορ-
γάνωση των κατασκηνωτικών χώρων αλλά και βοηθούν στη λειτουργία τους 
υπηρετώντας στην κουζίνα ή όπου αλλού χρειαστεί. 

3. Ο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μου είναι αδύνατο να αναφερθώ στο πλήθος των φιλανθρωπικών εκδη-
λώσεων που οργανώνουν οι Σύνδεσμοι και στις τέσσερις Μητροπόλεις ανά-
λογα με τις δυνατότητες κάθε ενορίας. Αναφέρω επιγραμματικά: αιμοδοσίες, 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, αγορές, συνεστιάσεις και στη συνέχεια τα ταμεία 
ανοίγουν με πολλή αγάπη για εμπερίστατους μαθητές, φοιτητές, φυλακισμέ-
νους, ασθενείς για θεραπεία στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, οικογένειες με προ-
βλήματα. Ανεξάρτητα με τη φυλή, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις αποστάσεις.  
Πολλές φορές  έχουμε στείλει βοήθεια σε περιπτώσεις καταστροφών, θεομη-
νίας, πολέμων και άλλων περιστάσεων, όπως το τσουνάμι στην Άπω Ανατολή, 
η μεγάλη έκρηξη στο Λίβανο, οι βομβαρδισμοί στη Γιουγκοσλαβία, οι σεισμοί, 
οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες στη Ελλάδα και άλλα πολλά.

Πέραν όμως των ενοριακών εκδηλώσεων στις οποίες κύριο λόγο και ευ-
θύνη έχουν τα ενοριακά Διοικητικά Συμβούλια και βέβαια ο υπεύθυνος ιε-
ρέας, δραστηριοποιείται και η Συντονιστική Επιτροπή με κοινές εκδηλώσεις, 
στις οποίες μετέχουν όλοι οι Σύνδεσμοι. Η συμμετοχή όλων, μας φέρνει κοντά, 
ώστε να μη νιώθουμε πως είμαστε λίγες, ούτε  μόνες αλλά να γινόμαστε Εκ-
κλησία, να μαθαίνει ο ένας Σύνδεσμος από τον άλλο, να προσφέρουμε  και να 
παίρνουμε εμπειρίες. 

Η Συντονιστική Επιτροπή τα πρώτα χρόνια οργάνωνε μεγάλες Χριστου-
γεννιάτικες γιορτές ξεχωριστής ποιότητας στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.  
Παράλληλα, και μέχρι το 1999 κυκλοφορούσε  χριστουγεννιάτικη κάρτα με 
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τις ευχές του Συνδέσμου προς τους ενορίτες. Τα μέλη του ενοριακού Συνδέ-
σμου αναλάμβαναν τη διανομή τους, παραμονές της γιορτής από πόρτα σε 
πόρτα. Ήταν και τρόπος επικοινωνίας με τις ενορίτισσές μας, που πύκνωναν 
σιγά σιγά τις τάξεις των Συνδέσμων.

Αθρόα ήταν η συμμετοχή των γυναικών και στις εκδηλώσεις Τιμής για 
τους Τρεις Ιεράρχες. Διακεκριμένοι ομιλητές από την Κύπρο και την Ελλάδα 
ανέπτυσσαν πνευματικά θέματα βασισμένα στη διδασκαλία των Αγίων Πατέ-
ρων. Βυζαντινές χορωδίες της πρωτεύουσας αλλά και η χορωδία των Συνδέ-
σμων μας υπό τη διεύθυνση της μακαριστής συναδέλφου Σπυρούλας Γερολε-
μίδου διάνθιζαν  τα προγράμματα με σχετικούς ύμνους και τραγούδια.

Η τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, Κυριακή των Μυροφόρων, ορίστηκε από 
το 1982 ως γιορτή όλων των Συνδέσμων. Πολλές οι ενοριακές εκδηλώσεις 
για τη γιορτή μας μέχρι και σήμερα (μνημόσυνα των αποθανόντων μελών 
μας, κέρασμα του εκκλησιάσματος, συνεστιάσεις, εκθέσεις βιβλίων, προσκυ- 
νηματικές εκδρομές κ.ά). Από το 1986 μέχρι το 1996 η μέρα αυτή ήταν συν-
δεδεμένη με εκδρομή στην Ιερά Μονή Κύκκου, όπου πραγματοποιείτο εκ-
κλησιασμός, γιορταστική πασχαλινή εκδήλωση και η Ιερά Μονή, με επί κε-
φαλής τον τότε ηγούμενο της και νυν Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας 
κ.κ. Νικηφόρο προσέφερε αβραμιαία φιλοξενία στις 1000 περίπου γυναίκες 
που μετείχαν στην εκδήλωση.

Πολύ σημαντική κατά κοινή ομολογία  είναι και η οργάνωση και συμμε-
τοχή των γυναικών στα κατασκηνωτικά τριήμερα στους φιλόξενους κατασκη-
νωτικούς χώρους  της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Από το 1987 που έγινε για πρώτη 
φορά τριήμερο μέχρι σήμερα η προσέλευση των γυναικών σε αυτά είναι αμεί-
ωτη. Λατρευτικές εκδηλώσεις συνδυασμένες με ψυχαγωγικά προγράμματα  
και ομιλίες – συζητήσεις σε θέματα πνευματικής οικοδομής, οικογενειακά και 
παιδαγωγικά γεμίζουν το πρόγραμμα, ξεκουράζουν, προβληματίζουν και καλ-
λιεργούν  τις ψυχές. 

Οι Εθνικές μας εκδηλώσεις ήταν  γεμάτες παλμό, εθνική έξαρση και ελ-
πίδα. Δεν μπορούσε να μην ήταν έτσι, αφού οι γυναίκες που κατέκλυζαν την 
αίθουσα, πολλές έρχονταν με λεωφορεία από τα χωριά, ήταν οι ίδιες που πή-
ραν τα πόδια τους και την ψυχή τους και βρέθηκαν ξεριζωμένες πρώτα στο 
αντίσκηνο και ύστερα στο στενόχωρο σπιτάκι του συνοικισμού. Κουβαλού-
σαν μνήμες του σπιτιού, της εκκλησίας, του κοιμητηρίου, του σχολείου, της 
κοινότητας, που άφησαν πίσω τους. Εντεύθεν, ο παλμός και ο ενθουσιασμός.
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Ιδιαίτερα να αναφέρω τη συμμετοχή των μελών μας στις αντικατοχικές 
πορείες των γυναικών (κάποιες μάλιστα συνελήφθησαν από τους τούρκους 
εισβολείς) και εξαιρέτως να μνημονεύσω εκείνη της 4ης Μαρτίου του 1992 της 
πολυπληθέστερης από όλες, υπό το τίτλο: «ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΗΝ 
ΕΛΠΙΔΑ». Ήταν πρωτοβουλία των Συνδέσμων μας και ακολούθησαν οι ορ-
γανωμένες γυναίκες όλων των κομμάτων. Η προσπάθεια ήταν υπερκομματι-
κή, η συνεργασία μας αγαστή,  γιατί η Εκκλησία βρίσκεται πάντοτε πάνω από 
πρόσωπα, κόμματα και καταστάσεις. Είναι μια αρχή που με θρησκευτική ευ-
λάβεια εφαρμόσαμε όλα τα χρόνια.  Μετείχαν λοιπόν 200 χιλιάδες γυναίκες 
σε μια τεράστια αλυσίδα, που άρχιζε από το Παραλίμνι και τελείωνε στον 
Πύργο Τηλλυρίας με τα μάτια πάντα  στραμμένα στην κατεχόμενη γη μας.

Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα για πολλές άλλες δραστηριότη-
τες των Συνδέσμων μας αλλά περιορίζει ο χρόνος. Στις σελίδες του λευκώμα-
τος με το γενικό τίτλο «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1981 – 
2021) 40 ΧΡΟΝΙΑ «ΜΕΤΑ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΛΑΛΕΙ» μπορείτε, αγαπητές φίλες, 
να βρείτε τους εαυτούς σας και να θυμηθείτε πολύ περισσότερα μέσα από τα 
κείμενα και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό.  Αυτό το ταξίδι τόσων χρόνων 
που κάναμε μαζί, μας  πρόσφερε πολλές πνευματικές  χαρές. Το πιο σημα-
ντικό είναι ότι νιώθουμε να μας ενώνει η Εκκλησία, να μας προσφέρεται ο 
Χριστός μέσα από τα μυστήριά Της, να μας θυμίζει πως θα γίνουμε άνθρω-
ποι μόνο όταν γίνουμε  συνάνθρωποι. Μας βοηθά να γίνουμε πνευματικά 
ωριμότερες.  Δόξα τω Θεώ γι’ αυτές τις μοναδικές εμπειρίες.

Πανιερώτατε, Θεοφιλέστατε, Σεβαστοί Πατέρες, αγαπητές μου,

Σαράντα χρόνια από την ίδρυσή τους οι Χριστιανικοί Σύνδεσμοι Γυναι-
κών καταθέτουν εκκλησιαστική μαρτυρία στην κοινωνία μας, μια κοινωνία 
μεταπολεμική βυθισμένη στα τεράστια  προσωπικά, οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα. Και συνεχίζουν ακόμη να προσφέρουν την αγάπη τους και τις 
υπηρεσίες τους στη σημερινή μας κοινωνία, με τα επίσης, τεράστια και  πρω-
τόγνωρα για την κυπριακή κοινωνία προβλήματα, και προ πάντων το εθνικό 
μας, με  τη δαμόκλεια σπάθη του Αττίλα να επικρέμαται επί των κεφαλών μας, 
με τις οδυνηρές απογοητεύσεις και την κόπωση, που η τραγική και ανεπίτρε-
πτη αδικία μας προκαλεί.

Η εποχή μας, δυστυχώς, με τα χαρακτηριστικά  της, τα βαρυφορτωμένα 
προγράμματα των εργαζομένων γυναικών, τα ποικίλα άγχη, με την έλλειψη 
προτύπων, τα σκάνδαλα και την υλοφροσύνη της, δύσκολα μπαίνει στο πνεύ-
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μα της λιτότητας που διακηρύσσει η Εκκλησία μας, της απλότητας, της θυσίας 
χρόνου και δυνάμεων, της αλήθειας. Όμως ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, για 
να κρατήσουμε αναμμένο το φως της ελπίδας και της πίστης στις ψυχές μας 
πρώτα, και ύστερα  στα μισοσκόταδα της εποχής μας.

 Η Διοικούσα Εκκλησία κι εμείς μαζί της να βρούμε τρόπους να ενισχύ-
σουμε τους Συνδέσμους μας με νεαρότερα  μέλη. Δεν αναζητούμε οπαδούς, 
κάθε άλλο, αλλά καλούμε εν Χριστώ αδελφές  να μοιραστούμε την ευλογία 
της Εκκλησίας και τη χαρά της προσφοράς. Κι αυτή η χαρά είναι πολύ  μεγά-
λη. Είναι η μόνη ελπίδα αυτών των παράξενων καιρών μας. Η προσέγγιση, 
το ενδιαφέρον, οι διευκολύνσεις των μητέρων που εκκλησιάζονται (και είναι 
πολλές) και των γυναικών που κατοικούν δίπλα μας στο σπίτι ή στη δουλειά 
μας,  είναι στοιχεία που, ίσως, βοηθήσουν. Προ πάντων όμως η δική μας συ-
νέπεια, γιατί όπως και τα παιδιά μας και οι γύρω μας κλείνουν τ’ αυτιά σε 
όσα λέμε, αλλά, ευτυχώς, ανοίγουν τα μάτια σε όσα κάμνουμε. Θα έλεγα πως 
όλοι οι θεσμοί  που αρχίζουν, κάμνουν τον κύκλο τους, που κάποια στιγμή 
ολοκληρώνεται. Συνεπώς, θα χρειαστεί, πάντα με τη βοήθεια του Θεού, όλοι 
μαζί να ανανεώσουμε τη διάθεσή μας, για να συνεχιστεί το έργο. Να ευχη-
θούμε κι’ εσείς προσεύχεσθε, Σεβασμιώτατε, σεβαστοί Πατέρες, να ανατείλει 
μια νέα, καλύτερη από την πρώτη, δεύτερη τεσσαρακονταετία. Ο πατερικός 
λόγος  ισχύει και για τους Χριστιανικούς Συνδέσμους Γυναικών. Το  είπε ξε-
κάθαρα ο άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας: «ἡμῶν μὲν τὸ θελῆσαι, Θεοῦ δὲ τὸ 
τελειῶσαι».  



ΤΟ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ: 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1821

a  
ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΛΚΙΔΗ,  ΔΡΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 
1.Η αποσιωπημένη συμβολή της Θράκης στην Επανάσταση του 1821 και 

το άγνωστο ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης 

Οι Οθωμανοί εμφανίζονται στη Θράκη το 1352 όταν πραγματοποιούν 
απόβαση και καταλαμβάνουν την Τζύμπη. Δύο χρόνια αργότερα ισχυρός σει-
σμός συγκλόνισε αρκετές Θρακικές πόλεις, γκρεμίζοντας τα τείχη τους, επι-
τρέποντας τους κατακτητές να ολοκληρώσουν και να εδραιώσουν την κατο-
χή. Έτσι το 1354 καταλαμβάνεται  η Καλλίπολη, το 1361 η  Φιλιππούπολη και 
το Διδυμότειχο, το 1362 ο Σουλτάνος Μουράτ ο Α΄ κυριεύει την Αδριανού-
πολη, την οποία κάνει την πρώτη πρωτεύουσα των Σουλτάνων στην Ευρώπη. 
Το 1371 στον ποταμό Έβρο, οι ενωμένες δυνάμεις των χριστιανών της Βαλ-
κανικής ηττήθηκαν από τους Οθωμανούς. Με την  πτώση της Κωνσταντινού-
πολης το 1453 και της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας οχτώ έτη αργότερα, 
καταλαμβάνεται ότι είχε απομείνει από την Αυτοκρατορία και έτσι ολόκληρη 
η Θράκη περιέρχεται στα χέρια των Οθωμανών. Με την οθωμανική παρουσία 
στην περιοχή  αρχίζει η επώδυνη περίοδος  των εξισλαμισμών, των εποικισμών, 
των δημογραφικών αλλαγών, ωστόσο ο πόθος για Ελευθερία  δε σταματάει. 
Μέσα από τις κοινότητες, τους μορφωμένους Έλληνες της Διασποράς την Εκ-
κλησία, την παιδεία,  το «ποθούμενο» ούτε αλλοιώνεται ούτε εξαφανίζεται. 

Στην προετοιμασία για την επανάσταση του 1821 οι  Θρακικές κοινότητες, 
εμφανίζονται δυναμικά στο εθνικό  ζήτημα του υπόδουλου Ελληνικού πληθυ-
σμού και αποτέλεσαν τις οργανώσεις διαβίωσης, λειτουργίας και παρέμβα-
σης στα κοινά των Ελλήνων στον Ελλαδικό χώρο και σ΄αυτόν της Διασποράς. 
Τα μέλη των συντεχνιών στις παραμονές της Επανάστασης αναλάμβαναν 
ολοένα και μεγαλύτερη δράση, με την μύηση Θρακών στους κόλπους της Φι-
λικής Εταιρείας. Οι τρεις ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας έμποροι της Οδησ-
σού, Ξάνθος, Σκουφάς, Τσακάλωφ, θα μυήσουν το 1815 ως τέταρτο μέλος, τον 
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Θρακιώτη Αντώνιο Κομιζόπουλο από την Φιλιππούπολη, έμπορο στη Μόσχα, 
τον οποίο ο Ξάνθος στα απομνημονεύματά του τον αποκαλεί «χρηστοήθη και 
έντιμον».1 Ο ιστορικός της Φιλικής Εταιρείας Ι. Φιλήμων παραθέτει 700 ονό-
ματα Φιλικών από τους οποίους οι 31 είναι Θράκες και αναφέρει το σημαντικό 
στοιχείο πως  «εάν οι Έλληνες έμποροι της Δύσεως και του Βορρά εκυοφόρησαν 
την Επανάστασιν του 1821 και Έλληνες της Οδησσού την εγέννησαν, Έλληνες 
της Θράκης την εθήλασαν».2 

Πολλοί νέοι της Θράκης κατατάχθηκαν στον Ιερό Λόχο του αρχηγού της 
Φιλικής Εταιρείας Αλέξανδρου Υψηλάντη, συμβάλλοντας στην στελέχωσή 
του3. Το ξέσπασμα της Επανάστασης δε θα μπορούσε να αφήσει αμέτοχους 
τους Θράκες και έτσι επαναστατικά κινήματα υπήρξαν στη Σωζόπολη,4 στην  
Καλλίπολη, στην Αδριανούπολη, στις Σαράντα Εκκλησίες, στο Σαμάκοβο, 
στη Φιλιππούπολη, στα Λάβαρα,5 στην Αίνο.6 Επιπλέον πολλοί Θρακιώτες πή-
ραν μέρος στο κύριο πεδίο της επανάστασης στην Πελοπόννησο και τη Στε-
ρεά Ελλάδα, ενώ ένοπλα σώματα Θρακών υπό τον Μητροπολίτη Μαρωνείας 
Κωνστάντιο 500 ανδρών, συμμετείχαν στο κίνημα στη Μακεδονία  υπό τον  
Εμμανουήλ Παπά. Η αντίδραση των Οθωμανών και των συνεργατών τους 
στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο ήταν άμεση. Ένα μήνα μετά την έναρξη 

1  Ε. Ξάνθου,  Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρείας, ΒΙΠΕΡ, Αθήνα, χχ., 36 - 72.
2 Ι. Φιλήμονος, Δοκίμιον ιστορικόν περί της ελληνικής επαναστάσεως, Αθήνα, χχ. 34. Τα 
ονόματα των 31 Θρακών Φιλικών βρίσκονται στα περιοδικό Θρακικά Παράρτημα. Γ' τόμου, 
(1931) σ.15-16.
3 Ε. Καμαριανάκης,  Ηρωικαί και πνευματικαί μορφαί της Θράκης, ΝΕΛΕ,  Αλεξανδρούπολη, 
1974, 56.  
4 Κ. Παπαιωαννίδη,  «Η Σωζόπολις κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν», Θρακικά Παράρτημα. 
Γ' τόμου (1931), 50. 
5 Ε. Ευθυμιάδου Α. Παπαράλλη Δ. Καμαριανάκη Ε , Η Θράκη και ο Έβρος, ΝΕΛΕ, Αλεξαν-
δρούπολις, 1971. Α. Ευθυμιάδη, Η συμβολή της Θράκης στους απελευθερωτικούς αγώνες του 
Έθνους 1361-1920, Αλεξανδρούπολη 2005. Μ. Κούκου, Ο Ελληνισμός της Θράκης στον αγώνα 
του 1821, Μορφωτικός Σύλλογος Θουρίου Έβρου, Θούριο, 2013. 
6 Ν. Φαρδύς,  «Η σφαγή της νήσου Σαμοθράκη», Απόλλων, 40-41 ( 1886). Σ. Παπαγεωργίου,  
Σαμοθράκη. Ιστορία του νησιού από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια ως το 1914, Σύλλογος προς 
διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων,  Αθήνα 1982, όπου υπάρχει το σημείωμα του Ίωνα Δρα-
γούμη «Το κίνημα και η καταστροφή της Σαμοθράκης κατά το 1821 Εν Δεδέαγατς 15/9/1906».   
Ε. Παπαθανασίου,  «Εφκάς/Φ’ κάς: Συμβολή στα περί του Χαλασμού της Σαμοθράκης τον 
Σεπτέμβρη του 1821» στο Σ. Δορδανάς  -Θ. Μαλκίδης  (επιμ.)  Σαμοθράκη: Ιστορία- Αρχαι-
ολογία- Πολιτισμός. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Επίκεντρο,  Θεσσαλονίκη,  2008,   
70-103. Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως, Τραιανουπόλεως και Σαμοθράκης,  Οι Άγιοι 
ένδοξοι πέντε νεομάρτυρες εκ Σαμοθράκης, Γνωριμία, Αλεξανδρούπολη, 1997. 
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της Επανάστασης, την 25η Απριλίου 1821, απαγχονίστηκαν στην Αδριανούπο-
λη οι μητροπολίτες Αδριανουπόλεως, Δέρκων Μυριόφυτου, Γάνου και Χώρας 
Αγχιάλου και Μεσημβρίας και αρκετοί πρόκριτοι. Ο απαγχονισμός του Θρα-
κιώτη πρώην Οικουμενικού Πατριάρχη Κύριλλου ΣΤ΄ στη γενέθλια πόλη του,  
πιστεύουμε ότι μαζί με τη σφαγή - Ολοκαύτωμα  της Σαμοθράκης, είναι η κο-
ρύφωση του δράματος που έζησε ο Θρακικός Ελληνισμός και  ταυτόχρονα οι 
κύριες «αποδείξεις» της συμβολής του στην επανάσταση του 1821. 

Όμως, παρά το γεγονός ότι η συμβολή των Θρακών στην παλιγγενεσία 
είναι εξίσου σημαντική όπως και με τα άλλα  μέρη του ελληνικού λαού, εντού-
τοις, η συμβολή αυτή είναι περιθωριοποιημένη, αποσιωπημένη, περιορισμένη 
σε λίγες παραγράφους, όπως στο έργο Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις του Δ. Κοκ-
κίνου7 και στην  Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.8

2. Η Σαμοθράκη και η σφαγή της 1ης Σεπτεμβρίου 1821

Η Σαμοθράκη από το 1479 βρισκόταν στα χέρια των Οθωμανών  και ως 
νησιωτικός χώρος αντιμετώπιζε επιπλέον καταπίεση από τους κατακτητές. 
Σχεδόν μία δεκαετία πριν την Επανάσταση ο Άγγλος αξιωματικός Grenville 
Temple αναφέρει ότι κατοικούσαν 3.200 άνθρωποι και ο Ε. Παπαθανασίου, 
εκτιμά τον προεπαναστατικό πληθυσμό του νησιού στις 4.000-4.500.9 Παρα-
μονές της Επανάστασης, οι προεστοί ης Σαμοθράκης μυήθηκαν στη Φιλική 
Εταιρεία, της οποίας το έμβλημα  βρέθηκε σε δύο οικίες της Χώρας και την  
19η Απριλίου 1821, οι κάτοικοι της Σαμοθράκης δήλωσαν στον διοικητή του 
νησιού ότι «του λοιπού είναι Έλληνες ελεύθεροι και κατά συνέπειαν, δεν έχουσι 
πλέον να πληρώσι φόρους εις τον Σουλτάνον».10 Παράλληλα οι  δημογέροντες 
Αλέξιος Αινείτης, Γεωργούδης Πεζούλας, Γεώργιος και Σάββας Χατζηγιαννά-
κης και Χατζηγιώργης  υποσχέθηκαν τους συντοπίτες τους ότι σύντομα θα 
έρθει ο ελληνικός στόλος. 

Όταν την 1η Σεπτεμβρίου 182111 έφτασαν στη Σαμοθράκη  και ειδικότερα 
στα νοτιοδυτικά του νησιού στην περιοχή Μακρυλιές 1.000 -2.000  Οθωμανοί 

7 Δ. Κόκκινου, Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις, Τόμος Τρίτος, Μέλισσα,  Ἀθῆναι , 1957, 386.
8 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος ΙΒ΄,οπ. π. 193.
9  Ε. Παπαθανασίου, οπ.π. σ. 78. 
10 Ν. Φαρδύς, οπ. π. 227-232. 
11  Ἱστορία Ελληνικοῦ Ἔθνους, όπ. π.,  τόμος  ΙΒ΄, 191 και Δ. Κοκκίνου, Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανά-
στασις, όπ.π., 348-353, 361-373.
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με το στόλο του σφαγέα της Χίου Καρ Αλή, οι κάτοικοι έπρεπε να υπερασπι-
στούν μόνοι τους την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Για να πεισθούν οι Σαμοθρακί-
τες να παραδοθούν, στάλθηκε μεσολαβητής στον οποίον ο Χατζηγιώργης είπε 
τα εξής: «Δοσίματα δεν έχουμε παρά μονάχα μολύβι και μπαρούτι. Είμαστε 
Έλληνες και προτιμούμε να πεθάνουμε παρά να είμαστε σκλάβοι».12

Στη συνέχεια ο Οθωμανικός στρατός  συγκρούστηκε με τους Σαμοθρακίτες  
στη Χώρα, στη θέση Μύλοι και Σταυρί και στα υψώματα «Κούκου» και «Βριχού». 
Σύντομα όμως οι Έλληνες κατάλαβαν ότι οποιαδήποτε αντίδραση ήταν μάταιη 
και κρύφτηκαν σε δύσβατες τοποθεσίες του νησιού, ενώ περίπου 500 εξ ́ αυτών  
κατάφεραν να διαφύγουν μέσω θαλάσσης. Οι Οθωμανοί διαδίδοντας πως  
θα παραχωρούσαν αμνηστία απέκλεισαν τους Έλληνες στη Χώρα και αφού 
επέλεξαν 700 εξ αυτών  τους δολοφόνησαν, όπως γράφει ο Ι. Δραγούμης.13

Τη σφαγή στη θέση Εφκά14 ακολούθησαν και άλλες, ενώ αναφέρονται 
συγκλονιστικές ιστορίες γυναικών που για να μην πέσουν στα χέρια των 
Τούρκων ρίχνονταν με τα παιδιά τους σε γκρεμούς.

Γύρω στις 2.000 ήταν τα άμεσα θύματα των σφαγών, 2500 άτομα έγιναν 
σκλάβοι και από αυτούς, ίσως λιγότεροι από τους μισούς, εξαγοράστηκαν  με 
χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τις φιλελληνικές επιτροπές της Ζυρίχης 
και του Λονδίνου καθώς και του κλήρου και πλουσίων Ελλήνων της Διασπο-
ράς15 και επέστρεψαν στο νησί. Οι Σαμοθρακίτες πρόκριτοι και πρωτεργάτες 
του επαναστατικού κινήματος κρεμάστηκαν από τις ιστούς των εξήντα άδει-
ων πλοίων του Γαλαξιδίου που είχε αιχμαλωτίσει ο οθωμανικός στόλος,16 ενώ  
τα κεφάλια των δολοφονημένων στοιβάχτηκαν σε σακιά και στάλθηκαν στην 
Κωνσταντινούπολη ως «δώρο» όπως συνηθιζόταν, όπου με αυτά χτίστηκαν  
μικρές πυραμίδες σε κεντρικά σημεία. Τα βρέφη κάτω των δύο ετών εκτελέ-
στηκαν, όπως και οι άνω των σαράντα ετών γυναίκες, ενώ τα υπόλοιπα γυναι-
κόπαιδα αποτέλεσαν περιουσία των Τούρκων, ενώ οι μισοί από αυτούς πέθα-
ναν από τις στερήσεις που τους επέβαλλαν οι κατακτητές.17 

12 Ν. Φαρδύς, όπ. π.,  227-232.
13 Σημείωμα του Ίωνος Δραγούμη στο Σ. Παπαγεωργίου, όπ. π.,  233-236.
14 Ν. Φαρδύς, στο Σ. Παπαγεωργίου όπ. π.,  189. 
15 Π. Γεωργαντζή, Η Εκκλησία κατά το 1821: Σελίδες Ιστορίας από τον Κώδικα Αλληλογραφίας 
Ιγνατίου Μητροπολίτου Ηρακλείας (1821-1830), τομ. Α΄, Ξάνθη 2002, 186.
16  Δ. Κοκκίνου, Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις,  όπ. π.,  370-373, 382.
17 Σ. Παπαγεωργίου, όπ. π.,  167.
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3. Μετά το «Χαλασμό»

Η  σφαγή της Σαμοθράκης  έγινε γνωστή στην Ευρώπη το 1824 από το βι-
βλίο του F. Pouqueville «Histoire de la Regeneration de la Grèce» όπου αναφέ-
ρονται τα εξής γράφει: «Η φρίκη κι ο θάνατος απλώνονται σ’ ολόκληρο το νησί. 
Οι άνδρες αποκεφαλίζονται, εκτός από μερικούς που τους φυλάγουν, για να τους 
κρεμάσουν στα κατάρτια πλοίων, όταν θα γυρίζουν στην Κωνσταντινούπολη. 
Αλυσοδεμένους τους φέρνουν μαζί με τις αθώες οικογένειές τους στα πλοία και 
τους στοιβάζουν μαζί με σωρούς κεφαλιών προορισμένων να κοσμήσουν την 
πύλη σαραγιού. Φριχτός φόρος, οι γυναίκες που ήταν καταδικασμένες να μπουν 
στα κακόφημα σπίτια καταφέρνουν να μετριαστεί η ποινή τους, χάρη στην απλη-
στία των δεσποτών τους που τις πούλησαν μαζί με τα παιδιά τους στην αγο-
ρά του Σουλτανιέ Καλεσί. Ακόμη οι Τούρκοι δεν ξέχασαν να στοιβάξουν σε σω-
ρούς τα κομμένα κεφάλια κάτω από τα παράθυρα του Γάλλου υποπρόξενου».18 
Το βιβλίο  ενέπνευσε τον Auguste Vinchon που φιλοτέχνησε τον πίνακα “Après 
le Massacre de Samothrace” το 1827, πίνακας που βρίσκεται στο Λούβρο. 

Μετά τη σφαγή της Σαμοθράκης, στο νησί έμειναν περίπου 200 Έλληνες 
οι οποίοι αντιμετώπισαν και τις ληστρικές επιδρομές και  απαιτήθηκαν δέκα 
περίπου χρόνια προκειμένου να ανακάμψει η Σαμοθράκη από τη σφαγή.19

4. Ο επίλογος του Ολοκαυτώματος: οι πέντε Νεομάρτυρες 

Οι επιζώντες του ολοκαυτώματος, οι οποίοι είχαν πουληθεί ως σκλάβοι 
στην Αλεξάνδρεια και είχαν αλλαξοπιστήσει, οι Μανουήλ Παλογούδας, Μιχα-
ήλ ο Κύπριος, Θεόδωρος Δημητρίου, Γεώργιος Κουρούνης και Γεώργιος Κα-
λακίκος, γύρισαν το 1835 στη Σαμοθράκη και επέστρεψαν στην αρχική τους 
θρησκεία. Για το λόγο αυτό μεταφέρθηκαν στην Μάκρη Αλεξανδρούπολης 
όπου ήταν η τοπική διοίκηση όπου ερωτήθηκαν από το δικαστή για την κατα-
γωγή τους και τη ζωή τους. Οι άγιοι του απάντησαν για τη σφαγή, την βίαιη 
επιβολή  του Ισλάμ και τη με τη θέλησή τους  επιστροφή στο Χριστιανισμό.20

Οι μάρτυρες ήταν έγκλειστοι στην φυλακή για δεκαεπτά ημέρες, βασανί-
σθηκαν και θανατώθηκαν στις 6 Απριλίου 1836, που ήταν Δευτέρα του Θωμά. 

18  F. Pouqueville, Histoire de la Regeneration de la Grèce, Paris, 1824.
19 Π. Γεωργαντζή, Η Εκκλησία κατά το 1821..., ό. π., Τόμ. Β΄, 491, 580-581, 583. 
20 «Σαμοθρακικά, ὑπὸ Ν. Β. Φαρδὺ τοῦ Σαμόθρακος / Μέρος Πρῶτον: Τοπογραφία-Φυσική 
Γεωγραφία» στο  Σ. Παπαγεωργίου, όπ. π.,   224-225. 
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Ο Μιχαήλ ο Κύπριος τεμαχίστηκε από δήμιους, οι Γεώργιος Κορούνης και Θε-
όδωρος Δημητρίου απαγχονίστηκαν μετά από βασανιστήρια και οι Μανουήλ 
Παλογούδας και Γεώργιος Καλακίκος ρίχτηκαν σε σανίδια με αιχμηρά σίδερα. 
O πρώτος πέθανε, ο δεύτερος όμως θανατώθηκε με όπλο. Το 1843 ο μοναχός Ιά-
κωβος συντάσσει την Ακολουθία των Πέντε εκ Σαμοθράκης Νεομαρτύρων  και 
το ίδιο έτος ο ίδιος τον «Λόγον ἐγκωμιαστικὸν καὶ διηγηματικὸν εἰς τοὺς νεο-
μάρτυρας». Ήταν το αποκορύφωμα του Ολοκαυτώματος που ολοκληρώθηκε με 
αυτόν το συγκλονιστικό τρόπο όπως καταγράφεται και στο συναξάρι των Αγίων 
Πέντε Νεομαρτύρων.21 Οι Άγιοι Πέντε νεομάρτυρες αγιοκατατάχθηκαν από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο την 17η Μαΐου του 1985.22

5.Ανάκτηση και γνώση της ιστορίας  

Είναι προφανές το (μεγάλο) έλλειμμα για τη νεότερη ιστορική διαδρομή της 
Θράκης και ειδικότερα  η συμβολή της στην Επανάσταση του 1821. Έτσι κάθε 
προσπάθεια που ανακτά το παρελθόν και συνεισφέρει στην αποκατάσταση των 
Θρακών και ειδικότερα της Σαμοθράκης και της συμβολής τους στην Επανά-
σταση είναι ευπρόσδεκτη και καθοριστική. Τόσο τοπικά και πανελλήνια όσο και 
ιστορικά και  ηθικά και τοπικά. 

Το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης ήταν και παραμένει ένα άγνωστο γεγονός 
της Επανάστασης. Ενδεικτικά και μόνο σημειώνεται ότι  η σφαγή απουσιάζει από 
τις αναφορές για τις μεγάλες καταστροφές κατά τη διάρκεια του ξεσηκωμού των 
Ελλήνων, ακόμη και στα σχολικά εγχειρίδια και ότι μόλις το 1980, η Ακαδημία 
Αθηνών τίμησε το νησί με το χρυσό μετάλλιο για το«...κατά τους Αγώνες της 
Εθνεγερσίας, ολοκαύτωμα...».23

Το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης αποτελεί ένα συγκλονιστικό γεγονός στην 
Παλιγγενεσία, αλλά και μία παρακαταθήκη της Θρακικής παρουσίας στον εθνι-
κοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821,  του φόρου αίματος των Ελλήνων της Θρά-
κης στην προσπάθεια ανάκτησης της Ελευθερίας. Είναι η πρωταγωνιστική εν-
δεχομένως πράξη  του Θρακικού Ελληνισμού, η πιο συγκλονιστική εικόνα της  
Θρακικής συνιστώσας της Επανάστασης του 1821.

21 Αποστολική Διακονία. Συναξάρι Νεομαρτύρων, Αθήνα 2010. 
22 Σημείωμα του Ίωνος Δραγούμη, οπ. π. , 235. 
23 Σ. Παπαγεωργίου, όπ. π.,  189. 



ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΘΗΣΕΩΣ, 
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΘΗΣΕΩΣ (ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ) 

ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΗΣΕΩΣ 
ΑΓΩΝΕΣ, 1821-18771*

a
ΣΩΤΗΡΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΡΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΘ

«Ἡ Κυβέρνησις ὀφείλει νὰ συστήσῃ Ἐπιτροπὴν πρὸς ἐξακρίβωσιν τῶν δι-
καιωμάτων καὶ ἐν γένει ἐκδουλεύσεων τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 
1821, ἐντὸς δὲ τῆς Α΄ Βουλευτικῆς Περιόδου νὰ πραγματοποιήσῃ τὰ πρὸς ἱκα-
νοποίησιν αὐτῶν κανονισθησόμενα ἀπαιτούμενα μέτρα», τονίστηκε σε ειδικό 
Ψήφισμα της «ἐν Ἀθήναις Β΄ τῶν Ἑλλήνων Ἐθνικῆς Συνελεύσεως», τον Νοέμ-
βριο του 1864.

Και αυτό διότι 35 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία μάχη του Αγώ-
να, τη μάχη της Πέτρας της Βοιωτίας, και παρά τις προσπάθειες που κατα-
βλήθηκαν, τις ειδικές επιτροπές που λειτούργησαν κατά καιρούς, την ογκώδη 
γραφειοκρατική παραγωγή που συσσωρεύθηκε και τους πόρους που δαπα-
νήθηκαν, το ζήτημα της αποκατάστασης του συνόλου των συντελεστών της 
Παλιγγενεσίας, αναλόγως των εκδουλεύσεων και των θυσιών τους παρέμενε 
ανοικτό. Βάσει, λοιπόν, του παραπάνω Ψηφίσματος, τον Φεβρουάριο του 1865 
συστάθηκε η «ἐπὶ τῶν ἐκδουλεύσεων καὶ θυσιῶν τοῦ Ἀγῶνος Ἐπιτροπή». Πρό-
εδρος διορίστηκε ο Γενναίος Κολοκοτρώνης, γραμματέας ο Ιωάννης Φιλήμων 
και μέλη άλλοι 25 γηραλέοι επιφανείς αγωνιστές (στρατιωτικοί, ναυτικοί και 
πολιτικοί). Ρητό καθήκον του σώματος ορίστηκε η εξέταση και εκκαθάριση 
όλων των απαιτήσεων των αγωνιστών της περιόδου 1821-1829, ώστε οι κυ-
βερνώντες να προβούν στις δέουσες ενέργειες. Για τους αγωνιστές, οι οποίοι 

* Κατά τη μεταγραφή των αποσπασμάτων, διατηρήθηκε η ορθογραφία των πρωτοτύπων.
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είτε είχαν σκοτωθεί κατά τον Αγώνα είτε είχαν πεθάνει μετά το τέλος του, αι-
τήσεις μπορούσαν να υποβληθούν από τους κληρονόμους τους, οι οποίοι και 
θα καρπώνονταν τις όποιες αποζημιώσεις.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της τον Μάρτιο του 1877. Κατά 
τη δωδεκαετή λειτουργία της, η σύνθεση της μεταβλήθηκε ριζικά, καθώς ο 
πρόεδρος, ο γραμματέας και αρκετά μέλη πέθαναν. Στο μεταξύ, παραλήφθη-
καν και εξετάστηκαν οι αιτήσεις δεκάδων χιλιάδων παλαιών αγωνιστών και 
απογόνων τους. Τι ζητούσαν τα πρόσωπα και οι οικογένειες, που είχαν συμβά-
λει στον Αγώνα στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά; Αναλόγως των θυσιών 
τους και της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης και παραπέμποντας σε 
επίσημες δεσμεύσεις μισού σχεδόν αιώνα, αγωνιστές, πολεμοπαθείς και από-
γονοι απαιτούσαν ή εκλιπαρούσαν για αποζημιώσεις, συντάξεις, επιδόματα, 
βαθμούς, γαίες, συντάξεις και άλλα μέσα βιοπορισμού. 

Σύμφωνα με την απολογιστική - εισηγητική έκθεση, την οποίαν υπέβα-
λε η Επιτροπή Αγώνος στο Υπουργείο των Οικονομικών (1877), έπρεπε να 
καταβληθούν περίπου 45.000.000 δρχ. έναντι οφειλόμενων μισθών σε 25.700 
περίπου παλαιούς στρατιωτικούς, ναυτικούς και πολιτικούς, ζώντες και τεθνε-
ώτες, οι οποίοι στο νέο Μητρώο κατηγοριοποιήθηκαν ως αξιωματικοί (επτά 
τάξεις), υπαξιωματικοί (τρεις τάξεις), στρατιώτες και ναύτες, να εξοφληθούν 
χρηματικές θυσίες 7.867.762 γροσιών και να προικιστούν όλες οι θυγατέρες 
των αγωνιστών. Ωστόσο, η πάγια διάσταση ανάμεσα στις απαιτήσεις και τα 
διαθέσιμα μέσα του δυσπραγούντος ελληνικού κράτους έφερε τους πλείστους 
αγωνιστές και κληρονόμους αντιμέτωπους με άλλη μια διάψευση.

Το σύνολο των επιστολών και των συνημμένων πιστοποιητικών, η διοι-
κητική αλληλογραφία, οι αποφάσεις επί της κάθε υπόθεσης, τα τετράδια των 
πρακτικών της Επιτροπής και το καταρτισθέν Μητρώο απόκεινται στο Αρχείο 
Αγωνιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 

Ένας από τους 23.500 περίπου φακέλους του Αρχείου φέρει την ένδειξη 
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΘΗΣΕΥΣ – ΚΥΠΡΟΣ» και περιλαμβάνει 
μία αίτηση και οκτώ πιστοποιητικά. Την αίτηση υπέβαλαν η Ελπίς και η Ελευ-
θερία Θησέως, υπογράφοντας ως «ὀρφαναὶ θυγατέρες τοῦ μακαρίτου Ν. Θησέ-
ως». Μάλλον, όμως, ήταν θυγατέρες του πρεσβύτερου αδελφού Θησέως, του 
Κυπριανού, των οποίων ο Νικόλαος είχε αναλάβει την κηδεμονία, μετά τον 
θάνατο του πατέρα τους, λίγο μετά το τέλος της Επανάστασης.

Ο Κυπριανός, ο Θεόφιλος (ή Θεοφύλακτος) και ο Νικόλαος Θησέως ήταν 
γιοί του παπά Σάββα, εξαδέλφου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού, και 
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– όπως και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος – μέλη, προφανώς, της Φιλικής Εταιρείας. 

Όταν ξέσπασε η Επανάσταση, ο φιλόμουσος έμπορος Κυπριανός Θη-
σεύς βρισκόταν στην Κύπρο. Λίγο πριν το μακελειό του Ιουλίου, κατόρθωσε 
να περάσει στην Ελλάδα, από όπου πάσχισε επανειλημμένα και επίμονα να 
εξασφαλίσει στήριξη για συμμετοχή της ιδιαίτερης πατρίδας στον πανελλήνιο 
Αγώνα. Μείζονος ιστορικής σημασίας είναι οι εκκλήσεις, τις οποίες απηύθυνε 
τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του 1821 στους Υδραίους, ζητώντας τη συνδρο-
μή τους για την απελευθέρωση της Κύπρου. 

Ο Αρχιμανδρίτης της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Θεόφιλος Θησεύς πρωτο-
στάτησε στις προσπάθειες για ξεσηκωμό του νησιού, το καλοκαίρι του 1821. 
Οι σφαγές του Ιουλίου τον βρήκαν στο Καστελλόριζο, όπου είχε καταρχάς 
διαφύγει, ενώ οι Τούρκοι τον καταζητούσαν. Για την πολεμική του δράση στην 
Ελλάδα τιμήθηκε, το 1825, με τον βαθμό του αντιστρατήγου.

Η έκρηξη της Επανάστασης βρήκε τον πεπαιδευμένο κοσμοπολίτη Νικό-
λαο Θησέα στη Γαλλία, όπου από το 1815 διατηρούσε ανθηρό εμπορικό οίκο. 
Ποθώντας να συμβάλει έμπρακτα στον Αγώνα, o Νικόλαος πρωτοστάτησε 
στη στρατολόγηση και αποστολή στην Ελλάδα ομογενών και φιλελλήνων, 
αναλώνοντας για τον σκοπό αυτό σεβαστά ποσά. Μετά τις σφαγές του Ιου-
λίου, εξελέγη από καταφυγόντες στην Ευρώπη επιφανείς συμπατριώτες του 
(μεταξύ των οποίων ήταν και οι αδελφοί του Κυπριανός και Θησεύς) Επίτρο-
πος της Νήσου Κύπρου. «Νομίζομεν ἐνώπιον Θεοῦ, καὶ ἀνθρώπων, ὅτι ἔχομεν 
κάθε δίκαιον, νὰ μὴ γνωρίζωμεν πλέov διὰ διoίκησιv, τoὺς αἱµoβόρoυς τoύτoυς 
λῃστάς [τοὺς Τούρκους], ἀλλὰ συμφώνως µὲ τοὺς λοιποὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν Ἕλ-
ληνας θέλομεν προσπαθήσει τὴν Ἐλευθερίαν τῆς εἰρηνικῆς ἡμῶν, πάλαι μὲν 
Μακαρίας, ἤδη δὲ τρισαθλίας Νήσου Κύπρου», τόνισαν μεταξύ άλλων οι «κατὰ 
Θείαν βοήθειαν ἐν Εὐρώπῃ διασωθέντες» υπογράφοντες κληρικοί και λαϊκοί, 
εξουσιοδοτώντας τον Νικόλαο για δράση, έναντι όλων, υπέρ της ελευθερίας 
της ιδιαίτερης πατρίδας.21Με βασικό, λοιπόν, σκοπό την οργάνωση της απελευ-
θέρωσης της αιματοκυλισμένης Κύπρου, το 1822 ο Επίτροπος μετέβη στην Ελ-
λάδα. Ωστόσο, εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με τη διστακτικότητα των αρχών και 
τις πρακτικές δυσκολίες του εγχειρήματος. Παρά την τραυματική απογοήτευ-
ση, εξακολούθησε να δαπανά μεγάλα ποσά για την οργάνωση και συντήρηση 
στρατευμάτων, δίδοντας ακόμη και ο ίδιος το παρόν του στα πεδία των μαχών. 

1  Βάσει μίας εκδοχής του εγγράφου, οι υπογράφοντες ήταν τουλάχιστον 18, βάσει άλλης δέκα. 
Ο Θεόφιλος περιλαμβάνεται σε αμφότερες, ο Κυπριανός όχι. Από τους 18 υπογράφοντες της 
μίας εκδοχής τουλάχιστον οι επτά ήταν ιερωμένοι∙ από τους δέκα οι τρεις.
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Το 1821 οι αδελφοί Θησέως ήταν πάμπλουτοι και πανίσχυροι προύχοντες. 
Το τέλος του Αγώνα και των ελπίδων της Κύπρου για συμπερίληψη στο ελλη-
νικό κράτος (προσώρας τουλάχιστον) τους βρήκε στερημένους σημαινόντων 
συγγενών, περιουσίας και ισχύος. Όπως συνέβη, βάσει σουλτανικού διατάγ-
ματος, και με όσους άλλους συνδέονταν με την Επανάσταση, στην Κύπρο και 
σε άλλες περιοχές όπου οι επαναστατικές προσπάθειες και ενέργειες κατα-
πνίγηκαν, η περιουσία των Θησέων στο νησί δημεύθηκε. Από την υπόλοιπη 
περιουσία, μεγάλο μέρος είχε δαπανηθεί για την οργάνωση και συντήρηση 
φιλελλήνων και Κυπρίων πολεμιστών, ενώ η κερδοφόρα εμπορική τους δρα-
στηριότητα αποτελούσε πια παρελθόν. 

Υπό το βάρος αυτών των δεδομένων και συνάμα περήφανοι για την πα-
τριωτική δράση τους, μετεπαναστατικά οι αδελφοί Θησέως διεκδίκησαν επα-
νειλημμένα και επίμονα αφενός την εξόφληση των αποδεδειγμένων χρεών 
του Κοινού των Κυπρίων και του ελληνικού κράτους απέναντί τους αφετέρου 
επαγγελματική αποκατάσταση, ανάλογη των θυσιών και των προσόντων τους. 

Πλέον, όμως, το Κοινόν των Κυπρίων ήταν μετριοπαθές και συμβιβαστι-
κό, εστιασμένο στη βελτίωση των όρων διαβίωσης υπό την οθωμανική κυρι-
αρχία και απρόθυμο να καταβάλει χρέη σε εμβληματικούς επαναστάτες. 

Από την πλευρά του, το ελληνικό κράτος αναγνώριζε τις τεκμηριωμέ-
νες εκδουλεύσεις των αδελφών Θησέως. Άλλωστε, χάρη ακριβώς σε αυτές οι 
Θησείς έγιναν Έλληνες πολίτες, αποκτώντας έτσι πρόσβαση στους θεσμούς 
ανταμοιβής των αγωνιστών και τις δημόσιες θέσεις. Ωστόσο, τα ελάχιστα 
«ἐνόντα μέσα» του βασιλείου ήταν δυσανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανά-
γκες του πλήθους των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων αγωνιστών και των πο-
λεμοπαθών. Συνεπώς, όπως και στις πλείστες άλλες περιπτώσεις, η έκβαση 
των διεκδικήσεων των Θησέων ήταν απογοητευτική. 

Το 1831 ο Κυπριανός Θησεύς εγκαταστάθηκε στη Σύρο, όπου το 1834 διο-
ρίστηκε υγειονόμος και το 1836 δικαστής, στο Πρωτοδικείο. Παύθηκε το 1837.

Ο Θεόφιλος Θησεύς τέθηκε στην υπηρεσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύ-
μων και ως πατριαρχικός έξαρχος υπηρέτησε σε διάφορα μέρη, της Κύπρου 
συμπεριλαμβανομένης. Στις αρχές της δεκαετίας του 1840 εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα. Τελευταία ίχνη της παρουσίας του αποτελούν οι επιστολές του 
στον νέο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κύριλλο Α΄, το 1851. Με αυτές ζήτησε, πέρα 
από την επιστροφή της δημευθείσας περιουσίας, την επισκοπική έδρα Κερύ-
νειας. Αναγνωρίζοντας, πάντως, τις εκδουλεύσεις του Αρχιμανδρίτη Θεοφί-
λου, «ὡς ἐντίμως μεθέξαντος τοῦ ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας τῶν Ἑλλήνων ἀγῶ-
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νος», το ελληνικό κράτος τον συμπεριέλαβε, τον Φεβρουάριο του 1836, στους 
πρώτους 437 δικαιούχους του αργυρού αριστείου του Αγώνος 1821-1829. Η 
ηθική σημασία της παρασημοφόρησης ήταν μεγάλη, αλλά τα πρακτικά οφέ-
λη περιορίζονταν σε –εντός του ελληνικού βασιλείου– ελεύθερη οπλοφορία, 
απαλλαγή από τις δημόσιες αγγαρείες και εκλογική προτεραιότητα.

Ο Νικόλαος Θησεύς διορίστηκε, το 1834, πρώτος πρόξενος της Ελλάδας 
στη Βηρυτό. Επρόκειτο για έναν ελπιδοφόρο διορισμό ο οποίος, όμως, λόγω 
του άμισθου καθεστώτος και των περιορισμένων αρμοδιοτήτων του προξε-
νείου δεν επέλυσε τα βιοποριστικά προβλήματα. Συνεπώς, σύντομα ο άπορος 
συν φιλόδοξος και ικανός Νικόλαος άρχισε να επιζητά, απευθυνόμενος στο 
Υπουργείο των Εξωτερικών και τα Ανάκτορα, είτε την αναβάθμιση του προ-
ξενείου του είτε τη μετάθεση. Εστιάζοντας στις μεγάλες θυσίες του και τις 
προσωπικές και οικογενειακές συνέπειες (της πρωτόγνωρης ένδειας συμπε-
ριλαμβανομένης), δεν ζητούσε την εκπλήρωση του αιτήματος ως δώρο αλλά 
ως δίκαιη ανταμοιβή, η οποία, βάσει των προσόντων του, θα προήγε τα εθνικά 
συμφέροντα. «Ὑπερμαχῶν μετά τοῦ τότε Ἀρχηγοῦ Δημητρίου τοῦ Ὑψηλάντου, 
ἐν καιροῖς μάλιστα τοῖς πλέον δυσκόλοις, δέν εὐβλαβήθην μάλιστα νά ἐκθέσω 
οὐ μόνον ἁδράς δαπάνας ἀλλά καί αὐτήν μου τήν ζωήν εἰς μυρίους, ὅσους κιν-
δύνους  καί ταῦτα ἀφ’ οὗ εἰς τά ἐν Κύπρῳ τραγικά συμβάντα εἶχον ἀπωλέσει 
οἰκείους, τούς ἐκεῖ μᾶλλον ἐπισήμους, ἐν οἷς καί προπατορικά καί ἰδία κτήματα 
οὐ τά τυχόντα. [...] Ἄν ὅλα ταῦτα Μεγαλειότατε δύναται νά ὀνομασθῶσι θυσίαι 
καί ἐκδουλεύσεις, εὐδόκησον ἐν ἐμοί τήν βασιλικήν σου ἀντίληψιν», υπογράμ-
μισε χαρακτηριστικά, στα τέλη του 1839.

Τον Νοέμβριο του 1840 ο Νικόλαος πέτυχε, επιτέλους, να διοριστεί Γενι-
κός Πρόξενος της Ελλάδας στο Βουκουρέστι. Ωστόσο, οι διεθνείς εξελίξεις 
ματαίωσαν την ανάληψη των καθηκόντων του, με συνέπεια την παραμονή 
στην Αθήνα. Έως και τον θάνατό του το 1854 μοναδικός δημόσιος πόρος 
του ήταν ένα τιμητικό μηνιαίο χορήγημα 100 δρχ., καταβαλλόμενο «ἀπέναντι 
παλαιῶν χρεῶν». Συγκριτικά με τις απολαβές άλλων παλαιών αγωνιστών το 
χορήγημα ήταν μεγάλο. Ήταν, όμως, ελάχιστο σε σχέση με τις θυσίες και το 
κοινωνικό status του Νικολάου. Συνεπώς, οι απόγονοι κληρονόμησαν, μαζί με 
την περηφάνια για την εμβληματική οικογενειακή τους δράση, και το παρά-
πονο για την παραγνώριση των εκδουλεύσεων και την ελπίδα της δικαίωσης.

Με επίγνωση του βάρους της κληρονομιάς τους, οι μόνιμα διαμένουσες 
στην Αθήνα Ελπίς και Ελευθερία Θησέως έγραψαν, απευθυνόμενες στην αρ-
τισύστατη Επιτροπή Αγώνος, το 1865: «Ἐκ τῶν ἐσωκλειομένων ὧδε πιστοποι-
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ητικῶν καὶ ἐπισήμων ἐγγράφων [...] ἀποδεικνύεται ἀριδήλως πρῶτον μὲν ὅτι ἡ 
οἰκογένεια ἡμῶν ὑπῆρξεν ἄλλοτε ἡ ἐπιφανεστέρα καὶ πλουσιωτέρα τῆς Νήσου 
Κύπρου, δεύτερον δὲ ὅτι ὁ πατὴρ ἡμῶν Νικόλαος Θησεὺς καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
Ἀρχιμανδρίτης Θεόφιλος Θησεὺς ἔλαβον ἐνεργὸν μέρος εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπα-
νάστασιν ἀπὸ τῶν πρώτων αὐτῆς ἡμερῶν, οὐ μόνον αὐτοὶ αὐτοπροσώπως μα-
χόμενοι, ἀλλὰ καὶ πατριώτας ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν των ἔχοντες οὕς ἰδίαις συνετή-
ρουν δαπάνας καὶ παντοίας ἄλλας χρηματικὰς ποιοῦντες θυσίας καὶ πᾶν εἶδος 
ὑπηρεσιῶν προσφέροντες εἰς τὸ ἔθνος, χωρὶς οὐδέποτε οὔτε νὰ ζητήσωσιν οὔτε 
νὰ λάβωσιν […] ἀποζημίωσιν, ὡς μαρτυροῦσιν οἱ δύο μεγαλύτεροι τοῦ Ἔθνους 
ἡμῶν ἄνδρες, ὁ Μακαρίτης Πετρόμπεης καὶ ὁ γέρων Κολοκοτρώνης. Μεθ' ὅλα 
ταῦτα οἱ μὲν γονεῖς ἡμῶν ἀπέθανον ἐπὶ ψάθης καὶ ὑπὸ πείνης κατατρυχόμενοι 
ὡς δὲν λανθάνει καὶ πολλοὺς ἐξ ἡμῶν. Ἡμεῖς δέ, ἐν ὥρᾳ γάμου διατελοῦσαι οὐ 
μόνον στερούμεθα τῶν πρὸς ἀποκατάστασιν ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν πρὸς 
τῶν ζῇν ἀπολύτως ἀναγκαίων, μηδέποτε μηδεμιᾶς ἀξιωθεῖσαι Κυβερνητικῆς πε-
ριθάλψεως, ἐκτὸς ἀσημάντων τινῶν βοηθημάτων ἅτινα ἐχορηγοῦντο ἄλλοτε 
καὶ εἰς κοινότερα ἄτομα καὶ τῶν ὁποίων ὅμως ἐστερήθημεν πρὸ πολλοῦ. Ταῦτα 
μὲν ὑποβάλλουσαι ὑπ' ὄψιν τῆς Σεβ. ταύτης Ἐπιτροπῆς, ἐξαιτούμεθα, ἵνα εὐαρε-
στηθεῖσα προσδιορίσῃ καὶ δι' ἡμᾶς ὅ,τι θεωρήσει δίκαιον ἀπέναντι τῶν μεγάλων 
θυσιῶν καὶ ἐκδουλεύσεων τῆς οἰκογενείας μας».

Προς επιβεβαίωση των γραφομένων και θεμελίωση των αιτημάτων, υπο-
βλήθηκαν συνημμένα οκτώ έγγραφα: 

1) Εφοδιαστική συστατική επιστολή, υπογεγραμμένη από τον υπουργό 
της Θρησκείας Ανδρούσης Ιωσήφ (1824). «Ἠγωνίσθῃ καὶ συνηγωνίσθῃ γεν-
ναίως, μετὰ τῶν ἄλλων πατριωτῶν, ἐν ἀκμῇ μάλιστα τῶν μεγάλων κινδύνων», 
τονίζει, μεταξύ άλλων, ο γνωστός επίσκοπος, προβάλλοντας τον Νικόλαο 
Θησέα ως παράδειγμα προς μίμηση και άξιο κάθε ευρωπαϊκής βοήθειας υπέρ 
της σωτηρίας της Κύπρου.

2) Ισότιμο διπλώματος πιστοποιητικό της Προσωρινής Διοίκησης της 
Ελλάδος (1825), βάσει του οποίου, «διὰ τὰς πιστὰς πρὸς τὴν πατρίδα ἐκδου-
λεύσεις» του ο Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Θησεύς προβιβάστηκε στον βαθμό 
της αντιστρατηγίας. 

3) Αποδεικτικό υπογεγραμμένο από τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και 
άλλους παλαιούς αξιωματικούς, αναφορικά με την πολεμική δράση του Θεο-
φίλου Θησέως (1834). Όπως επισημαίνεται, «Ὁ κύριος Θεόφιλος Θησεὺς ἀρ-
χιμανδρίτης ἐξ περιβλέπτου οἰκογενείας τῆς Νήσου Κύπρου [...] ἐπαρουσιάσθῃ 
προθύμως εἰς τὸ στάδιον τῶν πολέμων [...] προσφέρων εἰς τὴν πατρίδα [...] πᾶν 
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[...] εἶδος θυσίας [...]».

4) «Μαρτυρικόν» με την υπογραφή του Παναγιώτη Σούτσου, σύμφωνα 
με το οποίο «ὁ Κύριος Νικόλαος Θησεύς, φιλογενὴς καὶ πλούσιος μεγαλέμπο-
ρος εἰς Γαλλίαν κατὰ τὸ 1821, ἐβοήθησε μὲ γενναίας χρηματικὰς βοηθείας πολ-
λοὺς ὁμογενεῖς λογίους καὶ ἄλλους ξένους φιλέλληνας [...] ἐλθόντας εἰς τὴν 
Ἑλλάδα καὶ λαβόντας μέρος εἰς τὸν ἐθνικὸν ἀγῶνα, καὶ ὅτι κατ' ἐκείνην τὴν 
ἐποχὴν ἐξώδευσε πολλὰς χρηματικὰς ποσότητας εἰς τοιαύτας ἐθνωφελεῖς συν-
δρομάς» (1839).

5) Διαβεβαίωση του Νικήτα Σταματελόπουλου περί της στρατιωτικής δρά-
σης και της διαγωγής του Νικολάου Θησέως στην Ελλάδα (1839). «Ἐχρησίμευ-
σεν εἰς τὴν Πατρίδα οὐ μόνον στρατιωτικῶς, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς καλῆς του διαγω-
γῆς ἀπεμάκρυνεν οὐκ ὀλίγας διχονοίας καὶ ῥαδιουργίας, πλὴν τῶν ὅσων ἄλλων 
συνήργησεν εἰς εὐγενῆ καὶ φιλάνθρωπα ἔργα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

6) Μαρτυρία περί της συμβολής του Νικολάου Θησέως στην προσέλκυ-
ση ομογενών και φιλελλήνων από τη Γαλλία και τη χρηματοδότηση της έλευ-
σης τους στην Ελλάδα (υπογρ. Λάτας, 1840).

7) Μαρτυρία του Κορσικανού φιλέλληνα Giuseppe Abbati περί της συνδρο-
μής του Νικολάου Θησέως, ως υπασπιστή του Δημητρίου Υψηλάντη, στην ανα-
σύνταξη των διασωθέντων τακτικών της «δυστυχοῦς μάχης» του Πέτα (1841).  

8) Πιστοποιητικό του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη για τη δράση και το ήθος 
του Νικολάου Θησέως, «ἑνὸς τῶν προθύμων καὶ εἰλικρινῶν συναγωνιστῶν 
κατὰ τὸν ὑπὲρ Ἀνεξαρτησίας ἀγῶνα [...] εὐπατρίδου τῆς νήσου Κύπρου καὶ φέ-
ροντος ὑπόληψιν γενικὴν δια τὸν ἔντιμον χαρακτῆρα καὶ τὴν καλὴν ἄλλοτε 
οἰκονομικὴ κατάστασίν του» (1841).

Η αίτηση των απογόνων των Θησέων εξετάστηκε από το στρατιωτικό 
τμήμα της Επιτροπής Αγώνος, σε δύο συνεδριάσεις. Στο Μητρώο ο Αρχιμαν-
δρίτης Θεόφιλος Θησέως καταγράφηκε ως αξιωματικός 4ης τάξεως και ο Νι-
κόλαος Θησέως ως αξιωματικός 5ης τάξεως. Αυτό σήμαινε πως για τον Θεό-
φιλο έπρεπε να καταβληθούν αποζημιώσεις 10.080 δρχ. και για τον Νικόλαο 
6.480 δρχ. Πάντως, όπως ήδη αναφέρθηκε, τα χρέη, τα οποία αναγνώρισε η 
τελευταία αυτή επιτροπή αξιολόγησης των αγωνιστικών εκδουλεύσεων, έμει-
ναν ανεξόφλητα. 

Είναι σαφές πως στην αίτηση της Ελπίδος και της Ελευθερίας Θησέως η 
υπερηφάνεια για τα οικογενειακά άθλα και τις εκδουλεύσεις σμίγει με το πα-
ράπονο και την αγανάκτηση για την κρατική αντιμετώπιση και την προσωπική 
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βίωση των συνεπειών των αφειδώλευτων οικογενειακών θυσιών. Γράφοντας 
οι δύο αδελφές δεν αποσιώπησαν την ύπαρξη κάποιας στοιχειώδους κρατικής 
μέριμνας∙ επισήμαναν, όμως, πως αυτή ήταν αναντίστοιχη των μεγάλων και 
ξεχωριστών θυσιών. Ουσιαστικά, οι δύο γυναίκες δεν ζητούσαν απλά μέσα 
βιοπορισμού, όπως συχνά ζητούσαν οι απολύτως ενδεείς, αφανείς αγωνιστές 
και οι απόγονοι τους. Διεκδικούσαν, όπως και οι Κυπριανός, Θεόφιλος και 
Νικόλαος Θησέως και χιλιάδες άλλοι επώνυμοι αγωνιστές και απόγονοι δί-
καιη αποκατάσταση. Η διεκδίκηση ήταν δίκαιη και εδραζόταν στις αποφάσεις 
των Εθνοσυνελεύσεων τεσσάρων δεκαετιών (1822, 1823, 1827, 1829, 1832, 
1843-1844, 1862-1864). Ωστόσο, για το από ιδρύσεως καταχρεωμένο και υπό 
την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας ελληνικό 
κράτος, η ικανοποίηση ήταν δυσεπίτευκτη έως αδύνατη. 

Παρά την ακαρπία της, η «πλήρης» (δηλαδή λεπτομερής, προσωποποι-
ημένη από επαναστατικά και μετεπαναστατικά πιστοποιητικά) αίτησή τους 
είναι πολλαπλά σημαντική. Αφενός διευρύνει το παράθυρο θέασης στις επα-
ναστατικές και μετεπαναστατικές πορείας των επιφανών Κυπρίων, και δη των 
πολυπράγμονων εμπόρων και ιεραρχών, οι οποίοι, παρά την προσωπική τους 
ευημερία, ρίχτηκαν στον πανελλήνιο «ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος» Αγώνα, 
πρόθυμοι να θυσιάσουν βίο και βιός. Αφετέρου εμπλουτίζει το μωσαϊκό της 
κληρονομιάς, ιδίως της ηθικής, των εν λόγω αγωνιστών στους απογόνους 
τους, με τη στενή και την ευρεία έννοια.

Ο Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Θησεύς, 
Μουσείο Μπενάκη (Αθήνα).

Ο Νικόλαος Θησεύς. 
Μετεπαναστατική προσωπογραφία 

από το λεύκωμα του Benjamin Mary.
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Δίπλωμα αργυρού αριστείου του Αρχιμανδρίτη Θεοφίλου Θησέως, 
26 Φεβρ./3 Μαρτ. 1836. Σε αυτό διαβάζουμε:

«Χορηγήσαντες τὸν κατὰ τὴν 18/30 Σεπτεμβρίου 1835 συστηθέντα ἀργυροῦν 
Σταυρὸν εἰς τὸν Κύριον Θεόφιλον Θησέα ἀρχιμανδρίτην, ὡς ἐντίμως μεθέξαντα 

τοῦ ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας τῶν Ἑλλήνων ἀγῶνος μὲ τὴν ἄδειαν του νὰ φέρῃ 
τὸ ἔντιμον τοῦτο παράσημον εἰς πᾶσαν περίστασιν, παρέχομεν εἰς αὐτὸν πρὸς 

πιστοποίησιν τούτου τὸ παρὸν Δίπλωμα, ὑπογεγραμμένον παρ' Ἡμῶν Ἰδία χειρὶ 
καὶ ἐσφραγισμένον μὲ τὴν Ἡμετέραν μεγάλην Σφραγίδα τοῦ Κράτους».

Ἐν Ἀθήναις τὴν 26η Φεβρουαρίου/9 Μαρτ. 1836. 


