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Ἡ καταστροφή τῶν μνημείων 
στά κατεχόμενα



Σαρανταένα χρόνια πέρασαν
ἀπό τό τραγικό ἐκεῖνο πρωϊ-
νό τῆς 20ῆς Ἰουλίου τοῦ

1974. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ πύ-
ρινου Προφήτη τό στιλέτο τοῦ βάρ-
βαρου Ἀττίλα μπήχτηκε βαθιά στό
κορμί τοῦ πολύπαθου νησιοῦ μας. Κι
ἀπό τότε ἡ χαίνουσα πληγή αἱμάσ-
σει χωρίς σταματημό. Οἱ καρδιές τῶν
Ἑλλήνων τῆς Κύπρου, ἡφαίστεια
ἐνεργά, συγκρατοῦν μέ ἀξιοπρέπεια
τήν καυτή λάβα τῆς δίκαιης ἀγανά-
κτησης στά στέρνα τους καί περι-
μένουν τήν ὥρα τῆς δικαίωσης.  Οἱ
βρύσες τῶν ματιῶν μας σταμάτησαν
κι αὐτές νά ἀρδεύουν τίς παρειές
μας μέ τό ἁλμυρό τῆς χαρᾶς καί τοῦ
πόνου ὑγρό. Καί οἱ ψυχές μας μαζί
μέ τίς ψυχές τῶν ἀδικοχαμένων
παιδιῶν τῆς νήσου τῶν Ἁγίων, μαζί
μέ τίς ψυχές τῶν ἀγνοουμένων μας
διατυπώνουν μπροστά στόν θρόνο
τοῦ «Ἀρνίου» καυτό τό παράπονο:
«ἕως πότε,  ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καί
ὁ ἀληθινός, οὐ κρίνεις…» (Ἀποκ. στ΄,
10). Ἕως πότε, Κύριε, ἐσύ πού εἶσαι

ὁ δεσπότης καί κυρίαρχος, ὁ ἅγιος
καί ἀληθινός θά μακροθυμεῖς καί δέν
θά κάνεις τήν κρίση σου; Ρίξε ἐρευ-
νητική τή ματιά σου στά κατεχόμε-
να ἐδάφη μας καί θά δεῖς ὅτι οἱ ἄνο-
μοι «τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκα-
ψαν καὶ τοὺς προφήτας σου ἀπέ-
κτειναν ...» (Γ΄ Βασ. ιθ΄, 10). Τά θυ-
σιαστήριά σου τά κατέστρεψαν καί
τόν θεοσεβῆ λαό σου τόν πέρασαν
ἀπό μαχαίρι. Τόν ἐκτόπισαν ἤ τόν
κρατοῦν βάναυσα ἐγκλωβισμένο,
κατάσταση πού μᾶς δημιουργεῖ
ἀβάσταχτο πόνο. 

Παράλληλα, πονοῦμε γιά τή με-
λετημένη καί συστηματική κατα-
στροφή τῶν ὁσίων καί ἱερῶν μας
στούς τόπους πού πατᾶ βαριά ἡ
μπότα τοῦ ἄμοιρου πολιτιστικῆς
εὐαισθησίας Ἀττίλα. Αὐτή «ἡ συ-
στηματική καταστροφή τῆς Πολιτι-
στικῆς Κληρονομιᾶς τῆς Κύπρου
καί ἰδιαίτερα τῶν ὀρθοδόξων χρι-
στιανικῶν ναῶν ἄρχισε ἀμέσως μετά
τήν τουρκική εἰσβολή…»1. «Ἀμέσως
μετά τήν κατάληψη τοῦ 37% τοῦ

ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ
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1. Ἀ. Παπαγεωργίου, Ἡ χριστιανική τέχνη στό κατεχόμενο ἀπό τόν τουρκι-
κό στρατό τμῆμα τῆς Κύπρου, Λευκωσία 2010, σ. 1.



ἐδάφους τῆς Κύπρου ἀπό τόν τουρ-
κικό στρατό τόν Αὔγουστο τοῦ 1974
καί τήν κατάπαυση τοῦ πυρός….
ἄρχισε ἡ συστηματική λεηλασία καί
βεβήλωση τῶν χριστιανικῶν ναῶν καί
ἡ κλοπή πρῶτα τῶν πολύτιμων
ἀντικειμένων χρυσῶν-ἀσημένιων,
ὅπως Ἁγίων Δισκαρίων, Ἁγίων Πο-
τηρίων, Κανδηλιῶν, Σταυρῶν… Ἀκο-
λούθησε ἡ κλοπή τῶν εἰκόνων, τοι-
χογραφιῶν καί χειρογράφων καί ἡ
καταστροφή εἰκονοστασίων καί προ-
σκυνηταρίων καί ἄλλων ξυλογλύ-
πτων καί ἡ ἀφαίρεση ἐντοίχιων ψη-
φιδωτῶν καί τοιχογραφιῶν»2. 

Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς
Κυπριακῆς Δημοκρτίας στόν διαδι-
κτυακό του τόπο ἀναφέρει ὅτι «ἡ
τύχη τῶν ἐκκλησιαστικῶν κειμη-
λίων τῶν ναῶν πού ὑπολογίζονται
στίς 20.000, παραμένει ἄγνωστη.
Σύμφωνα μέ τούς ὑπολογισμούς
τῆς Κυπριακῆς Ἀστυνομίας, πάνω
από 60.000 πολιτιστικά ἀντικείμε-
να ἔχουν μεταφερθεῖ παράνομα σέ
ξένες χῶρες μετά τό 1974. Πολύ ση-
μαντικές καί ἀνεκτίμητες εἰκόνες πε-
ριῆλθαν στήν κατοχή οἴκων δημο-
πρασίας καί πωλήθηκαν παράνομα
στό ἐξωτερικό ἀπό ἐμπόρους τέ-
χνης»3. 

Τό κακό δυστυχῶς δέν σταματᾶ
μέχρις ἐδῶ. Ὁ ἀσιάτης κατακτητής,
ἐφαρμόζοντας πιστά τά σχέδιά του

γιά ἐκτουρκισμό τοῦ κατεχόμενου
τμήματος τῆς Κύπρου, παρέδωκε
τούς ναούς μας στήν ἐρήμωση καί
τόν ἀφανισμό καλώντας σύμμαχό
του τόν πανδαμάτορα χρόνο. Ἀφέ-
θηκαν οἱ ἐκκλησίες τῶν ὑπό κατοχή
ἐδαφῶν μας χωρίς καμμιά φροντί-
δα4. Συνέπεια αὐτῆς τῆς ἐγκατά-
λειψης εἶναι ἡ κατάρρευση πολλῶν
ἱερῶν ναῶν λόγῳ ἔλλειψης συντή-
ρησης. «Μερικές μάλιστα κατεδα-
φίστηκαν μέχρι τά θεμέλια, ὅπως ἡ
ἐκκλησία τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας
Αὐγασίδας καί ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγί-
ου Θωμᾶ στό Τρίκωμο»5.
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2. Ὅ.π.
3.  «Καταστροφή πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς στά κατεχόμενα», www.mfa.gov.cy.
4. Ἀ. Παπαγεωργίου, ὅ.π., σ. X.
5. Ὅ.π. 

Παναγία Ἐλεοῦσα, 
ἀπό Ναό Ἁγίας Ζώνης, Ἀμμόχωστος,
16ος αἰῶνας, Βυζαντινό Μουσεῖο Ι.Α.Μ.



Οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου
Ἐξωτερικῶν τῆς Δημοκρατίας κά-
μνουν λόγο γιά «περισσότερες ἀπό
550 Ἑλληνορθόδοξες Ἐκκλησίες,
παρεκκλήσια καί μοναστήρια σέ
πόλεις καί χωριά τῶν κατεχομένων
περιοχῶν πού ἔχουν λεηλατηθεῖ,
ὑποστεῖ ἐκτεταμένους βανδαλι-
σμούς»6. Ἐνῶ ὁ Ἀθαν. Παπαγεωρ-
γίου ἀναφέρει ὅτι ἔχουν καταγρα-
φεῖ στό κατεχόμενο ἀπό τόν τουρ-
κικό στρατό τμῆμα τῆς Κύπρου
«περίπου 580 ἐκκλησίες ἱστάμενες,
ἡμιερειπωμένες ἤ ἐρειπωμένες»7.
«Στήν πραγματικότητα ὅμως», συ-
νεχίζει ὁ κ. Παπαγεωργίου, «ὁ ἀριθ-
μός τῶν ἐκκλησιῶν στήν τουρκο-
κρατούμενη περιοχή τῆς Κύπρου
εἶναι πολύ μεγαλύτερος»8.

Ἐκτός ἀπό τίς ἐρειπωμένες καί
κατεδαφισμένες ἐκκλησίες ὑπάρ-
χουν καί ἐκεῖνες πού «ἔχουν μετα-
τραπεῖ σέ τζαμιά, ἀποθῆκες τοῦ κα-
τοχικοῦ στρατοῦ, στάβλους καί
ἀχυρῶνες...»9. Ἐνῶ ἄλλες ἔχουν
καταστεῖ «λέσχες καί ἐργαστήρια ...
ἀκόμη καί ἀποχωρητήρια»10. Νά
σημειωθεῖ δέ ὅτι σημαντικοί χῶροι
λατρείας καθώς καί ἄλλα ἐπίσης πο-

λιτιστικά μνημεῖα ἐξακολουθοῦν
μέχρι σήμερα νά μήν εἶναι προσβά-
σιμα ἐπειδή βρίσκονται «σέ στρα-
τιωτικές ζῶνες τοῦ τουρκικοῦ κα-
τοχικοῦ στρατοῦ»11.

Σημαντική εἶναι ἡ μαρτυρία τοῦ
Δανοῦ συγγραφέα καί φωτογράφου
Χένρικ Κλάουσεν ὁ ὁποῖος ἀποκα-
λύπτει ὅτι ἡ κατάσταση τῶν ἐκκλη-
σιῶν στά κατεχόμενα «μόνο θλίψη
μπορεῖ νά μᾶς φέρει». Τονίζει δέ ὅτι
τά προβλήματα τῆς καταστροφῆς καί
τῆς λεηλασίας τῆς ὀρθόδοξης πολι-
τιστικῆς κληρονομιᾶς στό κατεχό-
μενο τμῆμα τῆς Κύπρου «εἶναι τεκ-
μηριωμένα ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δι-
καστήριο ἀνθρωπίνων δικαιωμά-
των καί ἄλλα διεθνῆ Ἰνστιτοῦτα,
ἀλλά ἡ διεθνής κοινότητα ἔκαμε μι-
κρή προσπάθεια γιά νά καταστήσει
τήν Τουρκία ὑπεύθυνη γιά τά προ-
βλήματα αὐτά»12. Ὡς ἀμερόληπτος
καί ἀντικειμενικός συγγραφέας ὁ
Κλάουσεν σημειώνει: «Μετά πού
εἴδαμε πῶς ἀντιμετωπίζονται οἱ
ἐκκλησίες στό βόρειο τμῆμα τῆς Κύ-
πρου, κάποιος θά ἀναρωτηθεῖ δι-
καίως, ἄν οἱ Κύπριοι, στό ἐλεύθερο
τμῆμα τοῦ νησιοῦ, συμπεριφέρονται

6. www.mfa.gov.cy, ὅ.π.
7. Ἀ. Παπαγεωργίου, ὅ.π., σ. IX.
8. Ὅ.π.
9. www.mfa.gov.cy, ὅ.π.
10. Ἀ. Παπαγεωργίου, ὅ.π., σ. X.
11. www.mfa.gov.cy, ὅ.π.
12. Ἱστοσελίδα Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου www.churchofcyprus.org.cy, Ἡ χριστιανική

τέχνη στά κατεχόμενα.
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στά τζαμιά μέ ἀνάλογο τρόπο, δη-
λαδή ἀφήνοντάς τα νά ἀποσυντεθοῦν,
προχωρώντας σέ βανδαλισμούς ἤ
κλοπές. Ἡ ἀπάντηση εἶναι «ὄχι».
Ὑπάρχουν 17 ἀρχαῖα τζαμιά στό νό-
τιο τμῆμα τῆς Κύπρου, τά ὁποῖα εἶναι
ὅλα προστατευόμενα ἀπό τήν Κυ-
βέρνηση καί συντηροῦνται ἀπό τό
κράτος. Ἕντεκα ἀπό αὐτά ἀρχικά
κτίστηκαν ὡς ἐκκλησίες καί στή συ-
νέχεια μετατράπηκαν σέ τζαμιά,
κάτω ἀπό τήν ὀθωμανική κυριαρχία.
Ἡ κυβέρνηση τῆς Κύπρου δέν ἔχει
μετατρέψει τά τζαμιά ξανά σέ ἐκκλη-
σίες καί διευκολύνει ἐνεργά τή χρή-
ση τους ἀπό τούς μουσουλμάνους»13. 

Ἡ μαρτυρία αὐτή τοῦ Χένρικ
Κλάουσεν τονίζει ἰδιαίτερα τήν ἀντί-
θεση τῆς ἀντιμετώπισης τῆς πολιτι-
στικῆς κληρονομιᾶς ἀπό τίς δύο
πλευρές. Ἡ Κυπριακή Δημοκρατία
συντηρεῖ τά μουσουλμανικά τεμένη,
διευκολύνει τούς μουσουλμάνους
στήν ἐκπλήρωση τῶν θρησκευτικῶν
τους καθηκόντων στίς ἐλεύθερες πε-
ριοχές, ἐνῶ ὁ κατοχικός στρατός καί
ἡ ψευδοκυβέρνηση φέρονται μέ τρό-
πο ἐντελῶς ἀνάρμοστο σέ πολιτι-
σμένους λαούς. Ἐμεῖς ζητᾶμε νά μᾶς
ἐπιτρέψουν νά ἀναστηλώσουμε τίς
ἐκκλησίες μας στά κατεχόμενα, χω-
ρίς νά τούς ἐπιβαρύνουμε οἰκονομι-
κά. Μόνο νά μᾶς ἐπιτρέψουν νά προ-
χωρήσουμε στίς ἐργασίες συντήρησης
καί ἀναστήλωσης μέ δικά μας ἔξο-

δα. Δυστυχῶς ὅμως εἰσπράττουμε
ἔντονη καί ὠμή τήν ἄρνηση.

Ὅσον ἀφορᾶ δέ τίς χιλιάδες εἰκό-
νες, πού ἐξήχθησαν ἀπό τήν Κύπρο
καί πουλήθηκαν σέ ἰδιῶτες καί Μου-
σεῖα σέ ὅλες τίς Ἠπείρους, οἱ ἀγῶνες
τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας καί τῆς
Πολιτείας εἶναι ὄντως τιτάνιοι. «Με-
ρικές ἐντοπίστηκαν καί ἔγινε προ-
σπάθεια ἐπαναπατρισμοῦ τους χω-
ρίς ὅμως πάντοτε μέ ἐπιτυχία. Σ᾽
ἄλλες περιπτώσεις ἡ Ἐκκλησία ὑπο-
χρεώθηκε νά ἀγοράσει εἰκόνες καί
τοιχογραφίες, ἐνῶ σέ μιά μόνο πε-
ρίπτωση κατόρθωσε μέ τήν ἐπίκλη-
ση τῆς Συνθήκης τῆς Unesco γιά ἐπα-
ναπατρισμό τῶν ἔργων τέχνης πού
ἐξήχθησαν παράνομα ἀπό τή χώρα
προέλευσής τους νά ἐπιστραφεῖ στήν
Κύπρο ἡ εἰκόνα τῆς ἔνθρονης Θεο-
τόκου ἀπό τήν ἐκκλησία τοῦ Ἀντι-
φωνητῆ»14.

Εἰσήλθαμε στήν πέμπτη δεκαετία
εἰσβολῆς καί κατοχῆς τοῦ μαρτυρι-
κοῦ νησιοῦ μας. Ὅμως δέν ἀπογοη-
τευόμαστε. Δέν ἐπιτρέπουμε στούς
ἐαυτούς μας νά καταληφθοῦν ἀπό
ἡττοπάθεια. Ὀρθοί στίς ἐπάλξεις
ὑπεράσπισης τοῦ δικαίου θά ἀγωνι-
ζόμαστε ἀσταμάτητα γιά τήν ἐπι-
κράτηση τῆς ἀλήθειας καί τή δι-
καίωση τοῦ πολύπαθου λαοῦ μας. Οἱ
Ἕλληνες ἔχουμε νιώσει στόν ἐθνικό
μας βίο ἀμέτρητες φορές τήν κατά-
φωρη ἀδικία τῶν ἑκάστοτε ἰσχυρῶν

13. Ὅ.π.
14. Ἀ. Παπαγεωργίου, ὅ.π., σ. X,XI.



τῆς γῆς. Κι ὅπως λέει ὁ Μακρυ-
γιάννης: «ὅλα τά θεριά τρῶνε ἀπό
πάνω μας ἀλλά πάντα μένει καί μα-
γιά». Δέν πρέπει δέ νά ξεχνοῦν οἱ
ὅποιοι κατακτητές κι οἱ ὑποστηρικτές
τους πώς «ὕλαντρον ὄντας κοπεῖ κα-
βάτζιν, τριγύρου του πετάσσουνται
τρακόσια παραπούλια»15. Ὑπάρ-
χουν πάντα στόν ἑλληνισμό ἐκεῖνοι
πού φυλᾶνε Θερμοπύλες καί μέ τή
θυσία τους ἀφυπνίζουν καί τούς
ὑπόλοιπους. Κι «ὁ ἕνας γίνονται δυό,
καί μιά καί δυό καί τρεῖς χιλιάδες...»

κατά τόν ποιητή.
Μπορεῖ ὁ ἐχθρός νά τρέφει ὄνει-

ρα καί νά διακηρύσσει: «διώξας κα-
ταλήψομαι, μεριῶ σκῦλα, ἐμπλήσω
ψυχήν μου, ἀνελῶ τῇ μαχαίρᾳ μου,
κυριεύσει ἡ χείρ μου»16. Θά τούς κυ-
νηγήσω καί θά τούς πιάσω ζωντα-
νούς. Θά διαμοιράσω τά λάφυρα. Θά
χορτάσω τή ψυχή μου. Θά σφάξω μέ
τό μαχαίρι μου. Θά κυριαρχήσει ἡ δύ-
ναμή μου. Ξεχνᾶ  ὅμως τή βεβαίωση
τοῦ οὐρανοῦ: «εἶδον τὸν ἀσεβῆ ὑπε-
ρυψούμενον καὶ ἐπαιρόμενον ὡς
τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου· καὶ
παρῆλθον, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν, καὶ ἐζή-
τησα αὐτόν, καὶ οὐχ εὑρέθη ὁ τόπος
αὐτοῦ»17. Εἶδα τόν ἀσεβῆ νά ἀκμά-
ζει, νά ὑψώνεται πανίσχυρος καί νά
ἐξαπλώνει τήν ἐπιρροή του σάν τά
κέδρα τοῦ Λιβάνου. Καί μόλις πρό-
φθασα νά περάσω ἀπ᾽ ἐκεῖ καί νά
αὐτός ἐν τῷ μεταξύ εἶχεν ἐκλείψει.
Καί πέρασα πάλι δεύτερη φορά καί
τόν ἐζήτησα καί δέν βρέθηκε ὄχι μόνο
αὐτός, ἀλλ᾽ οὔτε ὁ τόπος, πού βρι-
σκόταν πρωτύτερα ὑψωμένος καί
ἀγέρωχος. Κάθε ἴχνος του χάθηκε.
Καί ἐμεῖς «ἐν τῷ Θεῷ ποιήσομεν δύ-
ναμιν, καὶ (εἴμαστε ἀπόλυτα βέβαι-
οι ὅτι) αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς θλί-
βοντας ἡμᾶς»18.

15. Βασίλη Μιχαηλίδη, Ἡ 9η Ἰουλίου 1821, στροφή 19, ΒΙΚΙΘΗΚΗ http://el.wik-
isource.org.

16. Ἐξόδ. ιε´, 9.
17. Ψαλμ. 36ος, 35-36.
18. Ψαλμ. 59ος, 14.
Εὐχαριστοῦμε τό Βυζαντινό Μουσεῖο Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄
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Ἐρ: Θεοφιλέστατε, ποιό εἶναι τό
μέγεθος τῆς καταστροφῆς τῆς πολι-
τιστικῆς μας κληρονομιᾶς στά κατε-
χόμενα;

Ἀπ: Ἀπό τό 1974, κατά τή διάρκεια
τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς καί στή συ-
νέχεια τά ἑπόμενα χρόνια, συνετελέ-
σθη μία ἄνευ προηγουμένου κατα-
στροφή τῆς πολιτιστικῆς μας κληρο-
νομιᾶς ἀπό τά κατοχικά στρατεύμα-
τα πού εἰσέβαλαν στήν Κύπρο καί στή
συνέχεια ἀπό τούς ἐποίκους πού
ἐγκατέστησε ἡ Τουρκία στήν Κύπρο,
μέ σκοπό τήν ἐκμετάλλευση τῶν μνη-
μείων αὐτῶν, ἤ καί τήν καταστροφή
τους. Ἔχουμε μεγάλο ἀριθμό μνη-
μείων τά ὁποῖα οἱ Τοῦρκοι ἔχουν κα-
ταστρέψει μέ μπουλντόζες ἐκδικητι-
κά ἤ γιά τό σκοπό αὐτό ἀποκλειστι-
κά καί μόνο, γιά νά ἐξαφανίσουν τήν
παρουσία κάθε χριστιανικοῦ στοι-
χείου. Ἀκόμη, ἔχουν συλήσει καί λε-
ηλατήσει ὁλοκληρωτικά τίς ἐκκλησίες,
ἀλλά καί τά κοιμητήρια, τά ὁποῖα δυ-
στυχῶς μέχρι σήμερα εἶναι βεβηλω-
μένα, διαλυμένα καί ἀποτελοῦν τρα-
γική καί τραυματική ἐμπειρία σέ
ὅποιον τά ἐπισκέπτεται. Ὅ,τι ὑπῆρχε
στούς ναούς πού μποροῦσε νά μετα-
κινηθεῖ –ἐννοοῦμε ἐξοπλισμός τῶν
ναῶν, εὐτρεπισμός τους, διακόσμησή

τους σέ εἰκόνες, εὐαγγέλια, κανδήλια–
ὁτιδήποτε κινητό καί πολύτιμο (εἰκό-
νες, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες), ἔχουν
διαρπαχθεῖ καί στή μεγάλη τους
πλειοψηφία παράνομα ἐξαχθεῖ στό
ἐξωτερικό γιά νά πουληθοῦν στίς διε-
θνεῖς ἀγορές ξεπλύματος πολιτι-
στικῶν ἀγαθῶν. Εἶναι σήμερα πιό κα-
τανοητό μέ αὐτό πού συντελεῖται στή
Μέση Ἀνατολή (Συρία, Ἰράκ), τό
ὁποῖο ἐπιτελοῦν οἱ τζιχαντιστές κα-
ταστρέφοντας μανιωδῶς μεγάλης
ἀξίας πολιτιστικά μνημεῖα στήν πε-
ριοχή τῆς Μεσοποταμίας, ὅπου ἦταν
ἡ κοιτίδα μεγάλων πολιτισμῶν, τῶν
Ἀσσυρίων, τῶν Χετταίων κ.ἄ. Αὐτό
ἀκριβῶς τό συνετέλεσε ἡ Τουρκία
στήν Κύπρο πρίν ἀπό 41 χρόνια, τή
λεηλασία τῶν μνημείων καί τήν ἐκποί-
ησή τους, εἴτε μέσῳ ὀργανωμένων κυ-
κλωμάτων, ὅπως ἦταν τό κύκλωμα
τοῦ Ἀϊντίν Ντικμέν, πού πρόσφατα
ἐπαναπατρίσαμε καί βγῆκε μετά
ἀπό τόσα χρόνια ἡ τελική ἀπόφαση,
εἴτε ἀπό μεμονωμένους ἀνθρώπους,
εἴτε καί ὁ στρατός, πού συνέλεξαν ὅλα
αὐτά, μέ σκοπό τήν ἐκποίησή τους καί
τήν ἀποκόμιση ἀπ’ αὐτά οἰκονομικοῦ
ὀφέλους. 

Ἐρ: Ἔχουμε καταγραφή τῶν ἱερῶν
εἰκόνων καί τῶν σκευῶν πού ἔχουν

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Συνέντευξη μέ τόν ᾽Επίσκοπο Νεαπόλεως 
κ. Πορφύριο



ἐξαχθεῖ στό ἐξωτερικό;
Ἀπ: Δέν ἔχουμε ἀκριβή καταγρα-

φή ὅλων τῶν ἀντικειμένων πού ἦταν
στίς ἐκκλησίες. Αὐτό ἦταν ἀδύνατο νά
γίνει, διότι μιλοῦμε γιά τουλάχιστον
575 μνημεῖα, ὀρθόδοξα καί μόνο του-
λάχιστον, πέραν τῶν ἄλλων χριστια-
νικῶν ὁμολογιῶν, γιά δεκάδες-ἑκα-
τοντάδες εἰκόνες πού ὑπῆρχαν σέ
κάθε ἐκκλησία καί δέν ἦταν πρίν τήν
εἰσβολή τό 1974 δυνατή ἡ καταγρα-
φή τους, ὅπως ἔχουμε σήμερα στίς
ἐλεύθερες περιοχές τό ψηφιακό ἀρχεῖο
ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντικειμένων. Ἔχου-
με, ὅμως, καταγραφή τῶν πλέον
ἀρχαίων καί ἀξιολογοτέρων ἀντικει-
μένων, πού χρονολογοῦνται ἀπό τούς
πρώτους αἰῶνες μέχρι καί τόν 16ο.
Γιά τά ὑπόλοιπα ἀντικείμενα, ἀπό τόν
16ο καί ἐντεῦθεν αἰῶνα, ἔχουμε μία
γενική γνώση, ὄχι εἰδική.

Ἐρ: Ἄρα δέν γνωρίζουμε ποῦ βρί-
σκονται ὅλοι αὐτοί οἱ θησαυροί;

Ἀπ: Δέν γνωρίζουμε, γιατί ἀκριβῶς
παράνομα ἐξήχθηκαν καί αὐτά προ-
ωθοῦνται μέσῳ κυκλωμάτων σέ δη-
μοπρατικούς οἴκους τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐκεῖ στήν προσπάθεια πού κάνουμε
ἀκριβῶς γιά τόν ἐντοπισμό τους -ὅταν
βγαίνουν ἐπίσημα σέ καταλόγους κι
ἐντοπίζονται-, ἀγωνιζόμαστε νά τά
ἐπαναπατρίσουμε. Τώρα ἀκριβῶς
πού μιλοῦμε, προσπαθοῦμε γιά μία
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεο-
λόγου, ἡ ὁποία εἶναι Κυπριακή καί θά
δημοπρατηθεῖ στίς 18 Ἀπριλίου. Πρίν
2 χρόνια πήραμε τήν εἰκόνα τοῦ
Ἁγίου Ἰακώβου καί τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου ἀπό τό ἴδιο εἰκονοστάσι,
τήν ἴδια σειρά τῶν 12 Ἀποστόλων καί
τώρα ἔχει βγεῖ στή δημοπρασία, στόν
ἴδιο οἶκο, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολό-
γος καί προσπαθοῦμε νά τόν ἐπανα-

πατρίσουμε. 
Ἐρ: Μπορεῖτε νά μᾶς πεῖτε γι’

αὐτές τίς προσπάθειες πού γίνονται
γιά ἐπαναπατρισμό;

Ἀπ: Οἱ προσπάθειες ἐπαναπατρι-
σμοῦ γίνονται μέσῳ τῆς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς Μνημείων καί Τέχνης.
Στίς Βρυξέλλες, ὅπου εἶναι τό Γρα-
φεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου,
λειτουργοῦμε ἐκεῖ ὡς παρατηρητήριο
ἐντοπισμοῦ τῶν κλεμμένων  πολιτι-
στικῶν θησαυρῶν μας σέ ὅλη τήν
Εὐρώπη καί τόν κόσμο καί σέ συν-
τονισμό μαζί μέ τίς ἁρμόδιες κρατι-
κές ὑπηρεσίες -μιλοῦμε γιά τή Γενι-
κή Εἰσαγγελία τῆς Δημοκρατίας, τό
Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων, τήν Ἀστυνο-
μία-, προσπαθοῦμε νά ἐνεργοῦμε
ὅσο τό δυνατόν πιό γρήγορα, νά
εἴμαστε ἀποτελεσματικοί καί νά πε-
τυχαίνουμε τόν ἐπαναπατρισμό ἀνά-
λογα μέ τήν κάθε περίπτωση. Δέν
εἶναι ὅλες οἱ περιπτώσεις τό ἴδιο
πράγμα, κάθε περίπτωση εἶναι πολύ
ξεχωριστή καί διακριτή. Δέν γίνεται
ἡ διαχείριση ὅλων τῶν ὑποθέσεων μέ
τόν ἴδιο τρόπο. Ἄλλες ὑποθέσεις
ὁδηγοῦνται στά δικαστήρια, ὅταν
ὑπάρχουν ἀποδείξεις ἀτράνταχτες
καί τεκμήρια πού ζητοῦν τά δικα-
στήρια τῶν ξένων χωρῶν καί ἰδιαίτερα
οἱ Γερμανοί. Ἄλλες ὅμως, λόγῳ ἔλλει-
ψης στοιχείων, ἄν δέν παραχωρηθοῦν
νά ἐπιστρέψουν δωρεάν, ὑποχρεω-
νόμαστε νά μποῦμε σέ δημοπρασίες
ὡς διεκδικητές μέσῳ δημοπρασιῶν, ὡς
ἡ περίπτωση καταβολῆς τοῦ ἐλάχι-
στου κόστους. Διότι πολλές φορές οἱ
δικαστικές διαδικασίες εἶναι φοβερά
ὑψηλοῦ κόστους καί θεωροῦμε ὅτι
εἶναι λιγότερου κόστους νά μπεῖς στή
δημοπρασία παρά νά μπεῖς σέ νομι-
κή διαδικασία.
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Ἐρ: Ὑπάρχουν ἀρκετές ὑποθέσεις
πού ἐκκρεμοῦν;

Ἀπ: Κοιτάξτε, ἔχουμε τουλάχι-
στον δύο-τρεῖς φορές τόν χρόνο ἐντο-
πισμούς δικῶν μας κειμηλίων κυρίως
στήν Εὐρώπη -σέ χῶρες τῆς Κεντρικῆς
καί Δυτικῆς Εὐρώπης, Ἐλβετία, Γερ-
μανία, Ἀγγλία- ἀντικείμενα κλεμμέ-
να ἀπό δικές μας ἐκκλησίες, τά
ὁποῖα δημοπρατοῦνται. 

Ἐρ: Ποιά εἶναι ἡ στάση τῶν Εὐρω-
παίων γιά τήν καταστροφή τῆς πο-
λιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς, καθώς καί
τῆς εὐρωπαϊκῆς νομοθεσίας; Εἶναι
εὔκολη ἡ ἐπιστροφή τῶν κλεμμένων
θησαυρῶν μας;

Ἀπ: Εἶναι γεγονός ὅτι λόγῳ τῶν τε-
λευταίων πολεμικῶν συρράξεων στό
Ἰράκ, στήν Αἴγυπτο στή συνέχεια μέ
τήν ἐπανάσταση, τήν Ἀραβική Ἄνοι-
ξη ὅπως ὀνομάστηκε, καί τώρα στή
Μέση Ἀνατολή καί τή συστηματική λε-
ηλασία μουσείων καί ἀρχαιολογικῶν
χώρων, ὑπάρχει μία εὐαισθητοποίηση
στήν παγκόσμια κοινή γνώμη γιά τήν
κληρονομιά τῶν λαῶν αὐτῶν. Γιά
πρώτη φορά τώρα μιλοῦμε γιά «πο-
λιτιστική γενοκτονία» - αὐτή εἶναι
φράση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τῶν
Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ὑπάρχει μία εὐαι-
σθητοποίηση. Τώρα, σέ ἐπίπεδο νο-
μοθεσίας, ὑπῆρχε μία στοιχειώδης νο-
μοθεσία, ἡ ὁποία καταβάλλεται προ-
σπάθεια νά βελτιωθεῖ. Νά ποῦμε
μία τραγική ἀλήθεια: οἱ εὐρωπαϊκές
χῶρες τοῦ Νότου, μιλοῦμε γιά τήν Κύ-
προ, τήν Ἑλλάδα, τή Μάλτα, τήν Αἴγυ-
πτο, τήν Τουρκία, εἶναι χῶρες ἀπό τίς
ὁποῖες ἐξάγονται πολιτιστικά ἀγαθά
πρός τίς χῶρες τῆς Κεντρικῆς καί Βό-
ρειας Εὐρώπης. Οἱ χῶρες αὐτές εἶναι
λίγο διστακτικές στό νά υἱοθετήσουν
τακτικές καί νομοθεσίες πού νά βοη-

θοῦν τίς χῶρες πού στεροῦνται καί
εἶναι θύματα γιά νά σταματήσει
αὐτό τό πράγμα. Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι
οἱ δημοπρατικοί οἶκοι ἀποφέρουν
κέρδη καί στίς κυβερνητικές ὑπηρε-
σίες, εἶναι δηλαδή καί ἔσοδα ἀπό τά
ὁποῖα παίρνουν φόρους. 

Ἐρ: Αὐτή ἡ εὐαισθητοποίηση τῆς
κοινῆς γνώμης γιά τή λεηλασία τῶν
μνημείων στή Συρία ἔχει κάποιο
ἀντίκτυπο καί στό πρόβλημα τῆς
Κύπρου;

Ἀπ: Ἡ ὑπόθεση τῆς Κύπρου χρο-
νολογεῖται ἀπό τό 1974, ἐδῶ καί 41
χρόνια. Αὐτή εἶναι πιό πρόσφατη καί
ὅ,τι εἶναι πιό πρόσφατο εἶναι καί πιό
ὀδυνηρό. Κι ἐδῶ ἐκπέμπονται συ-
νεχῶς, εὐτυχῶς, εἰκόνες δορυφορικές
στά Μ.Μ.Ε. καί ὁ κόσμος εἶναι πε-
ρισσότερο εὐαισθητοποιημένος. Σέ
ἐμᾶς ἐναπόκειται νά ἀξιοποιήσουμε
αὐτή τή συγκυρία, ὥστε νά ὑπενθυ-
μίσουμε αὐτή τήν τραγωδία πού
συντελεῖται ἀκόμη στή δική μας πε-
ριοχή τῆς κατεχόμενης Κύπρου, διό-
τι μετά τήν ἀπογύμνωση τῶν κατε-
χόμενων μνημείων ὑπάρχει ἡ συστη-
ματική λαθρανασκαφή σέ ἀρχαιολο-
γικούς χώρους καί τά προϊόντα παίρ-
νουν κι αὐτά τόν δρόμο γιά τήν Εὐρώ-
πη καί τόν ὑπόλοιπο κόσμο γιά τήν
ἐκποίησή τους. Ἐπειδή, ὅμως, ἐμεῖς
προστρέχουμε συχνά-πυκνά στά δι-
καστήρια, νομίζω γενικότερα στήν
Εὐρώπη ὑπάρχει ἡ γνώση ὅτι ἡ Κύ-
προς διεκδικεῖ μόνιμα τά κλεμμένα
πολιτιστικά ἔργα της.

Ἐρ: Ποιά εἶναι ἡ δική μας εὐαι-
σθησία ἀπέναντι στά θέματα τῆς
καταστροφῆς καί σύλησης τῶν κατε-
χομένων μας μνημείων; 

Ἀπ: Ὡς Ἐκκλησία, καταβάλλουμε
πολύ μεγάλες προσπάθειες γιά τή



διάσωση τῆς θρησκευτικῆς μας κλη-
ρονομιᾶς στήν κατεχόμενη Κύπρο.
Προσπαθοῦμε καί ὡς Συνοδική Ἐπι-
τροπή νά ἐπικοινωνοῦμε μέ τίς Ἁρμό-
διες Ἀρχές, νά ἐπισκεπτόμαστε τά
μνημεῖα καί νά περιγράφουμε τήν κα-
τάστασή τους. Ἀκόμη, προσπαθοῦμε
νά πιέζουμε πρός πάσα κατεύθυνση
καί τή συγκυβέρνηση καί τήν Τεχνι-
κή Ἐπιτροπή Πολιτιστικῶν πού ὑπάρ-
χει καί στήν Εὐρώπη νά τερματιστεῖ
αὐτή ἡ πολιτιστική λεηλασία καί νά
διασώσουμε τόν πολιτισμό, τά μνη-
μεῖα. Ἐπιπλέον, ἀγωνιζόμαστε νά
σταματήσει αὐτή ἡ ἀλλότρια χρήση
τους καί νά ἀποδοθοῦν πλέον στούς
νόμιμους ἰδιοκτῆτες γιά νά χρησιμο-
ποιηθοῦν ὡς μνημεῖα θρησκευτικά, ὡς
λατρευτικοί χῶροι. Πράγματα γίνον-
ται, ὄχι θεαματικά, ἀλλά γίνονται. Τά
τελευταῖα χρόνια βλέπετε ἔχουμε
ἐπιτύχει μέ τόν θρησκευτικό διάλογο
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μέ τόν Μουφτή
καί τούς ἄλλους θρησκευτικούς ἡγέ-
τες κάποιες ἄδειες γιά τέλεση Ἀκο-
λουθιῶν στά κατεχόμενα μνημεῖα. Κά-
ποια μνημεῖα καθαρίστηκαν, μπῆκαν
πόρτες. Αὐτά προσπαθοῦμε νά τά
ἐνδυναμώσουμε ὅσο περισσότερο γί-
νεται, γιά νά πετύχουμε περισσότε-
ρα ἀποτελέσματα. Εὐαισθητοποιεῖται
πράγματι καί ὁ κόσμος. Ὅταν κά-

νουμε Λειτουργίες, ἔρχονται, βλέ-
πουν τά σπίτια τους, τούς χώρους λα-
τρείας, τά κοιμητήριά τους καί οἱ
ἄνθρωποι ἐπανασυνδέονται μέ τίς ρί-
ζες τους. Αὐτό ὅμως πρέπει νά τό
καλλιεργήσουμε ἀκόμη περισσότερο
καί ἡ Ἐκκλησία σ’ αὐτό ἐργάζεται καί
αὐτό προσπαθεῖ νά ἐντατικοποιήσει. 

Ἐρ: Κλείνοντας, μπορεῖτε νά μᾶς
πεῖτε καί γιά τόν ρόλο τοῦ Γραφεί-
ου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στίς
Βρυξέλλες σχετικά μέ τή διάσωση τῆς
πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς στά κα-
τεχόμενα;

Ἀπ: Ἡ Ἐκκλησία μέ τό Γραφεῖο
της στίς Βρυξέλλες, τά τελευταία 7
χρόνια, βρίσκεται στήν καρδιά τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ἐκεῖ ἀκριβῶς
μέ ἐκθέσεις, ἐπαφές, ἀναφορές καί
ἐπισκέψεις εὐρωβουλευτῶν στήν Κύ-
προ, προσπαθοῦμε νά ἐνδυναμώ-
σουμε τό ἐνδιαφέρον τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἕνωσης γιά τήν τραγωδία τήν
ὁποία περνᾶ ὁ τόπος μας, ὥστε νά
ἔλθουν οἱ ἄνθρωποι ἀρωγοί στόν
ἀγώνα μας γιά τόν σεβασμό καί τή
διάσωση τῆς θρησκευτικῆς κληρονο-
μιᾶς, ἀλλά καί τήν ἀποκατάσταση τῶν
θρησκευτικῶν δικαιωμάτων καί τῆς
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ὅλων τῶν
πολιτῶν τῆς Κύπρου, γιά νά μπορέ-
σουμε νά πᾶμε ξανά στούς χώρους
λατρείας. Ὑπάρχει βαθμός κατανόη-
σης καί ἀνταπόκρισης. Τό Κοινοβού-
λιο κατ’ ἔτος προωθεῖ πρός τόν προ-
ϋπολογισμό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης
κονδύλιο δύο ἑκατομμυρίων γιά τήν
πολιτιστική κληρονομιά καί ἕνα γιά
τούς ἀγνοουμένους. Ἐλπίζουμε αὐτό
νά ἐνισχυθεῖ, γιά νά ἔχουμε περισ-
σότερα ἀποτελέσματα σ’ αὐτή τήν
προσπάθεια.
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Τό 1974 ἡ Τουρκία εἰσέβαλε
στήν  Κύπρο κατακτώντας τό
37% τοῦ ἐδάφους τῆς Κυ-

πριακῆς Δημοκρατίας καί ἐκδιώκον-
τας 200.000 Κύπριους ἀπό τίς πα-
τρογονικές ἑστίες τους. Πολιτική τῆς
Τουρκίας καί τῶν ἐγκάθετών της στόν
κατεχόμενο βορρᾶ εἶναι ὁ ἐκτουρκι-
σμός τῶν περιοχῶν αὐτῶν μέ τή μα-
ζική ἐγκατάσταση ἐποίκων ἀπό τήν
Ἀνατολία καί τήν παράλληλη δημο-
γραφική ἀλλοίωση τῆς νήσου, τήν
ἀντικατάσταση τῶν ἀρχέγονων το-
πωνυμίων μέ τουρκικά καί τόν ἀφα-
νισμό γενικότερα κάθε στοιχείου
πού παραπέμπει στήν ἑλληνική πο-
λιτιστική ταυτότητα τοῦ τόπου. Γιά
τόν λόγο αὐτό ἀπό πολύ νωρίς ξεκί-
νησε μία ὀργανωμένη προσπάθεια γιά
τή λεηλασία ἀρχαιολογικῶν χώρων,
Μουσείων καί Βιβλιοθηκῶν. Πεντα-
κόσιες καί πλέον ἐκκλησίες ὑπέστη-
σαν λεηλασίες καί βανδαλισμούς καί
ἔτυχαν κάθε λογῆς ἀλλότριας χρήσης.
Κλάπηκαν 15-20 χιλιάδες εἰκόνες,
ἱερά σκεύη, ἄμφια, χειρόγραφα, δε-
κάδες τοιχογραφίες, καθώς καί ψη-
φιδωτά πού τεμαχίστηκαν καί πω-

λήθηκαν στό ἐξωτερικό, ἐνῶ ἄλλα
ἔχουν καταστραφεῖ ὁλοσχερῶς, ὅπως
π.χ. ἡ ψηφιδωτή παράσταση στό ναό
τῆς Παναγίας Κυρᾶς κοντά στό χω-
ριό Λειβάδια Ἀμμοχώστου. Ἡ κατα-
στροφή δέν περιορίζεται σέ ναούς
Ὀρθόδοξους, ἀλλά καί σέ ναούς
ὅλων τῶν θρησκευτικῶν ὁμάδων τοῦ
νησιοῦ, ὅπως π.χ. Μαρωνιτῶν, Ἀρμε-
νίων, Ρωμαιοκαθολικῶν, Προτε-
σταντῶν καί Ἑβραίων. Παλαιοί ναοί
ἰδιαίτερης ἀρχαιολογικῆς ἀξίας ἐξα-
φανίστηκαν εἴτε λόγῳ φθορᾶς, εἴτε
λόγῳ ἀνθρώπινης ἐπέμβασης, ὅπως ἡ
Παναγία Αὐγασίδα στή Μηλιά μέ τοι-
χογραφίες 15ου αἰῶνα, τήν ὁποία τό
κατοχικό καθεστώς κατεδάφισε δε-
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ἡ συνεχιζόμενη λεηλασία
τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς Κύπρου

Δρ. Ἰωάννη Ἠλιάδη
Διευθυντή Βυζαντινοῦ Μουσείου 

Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄



καπέντε χρόνια μετά τήν τουρκική
εἰσβολή ἤ ὅπως ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη
στό Γεράνι, τήν ὁποία γκρέμισαν μό-
λις πρίν ἀπό λίγο καιρό. Ἕνα ση-
μαντικό κομμάτι τῆς παγκόσμιας
πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς σβήνει καί
ἐκπέμπει σῆμα κινδύνου διεθνῶς.

Οἱ λεηλατημένοι κυπριακοί 
θησαυροί στό Μόναχο.

Ἡ Ὑπόθεση ἀρχαιοκαπηλίας 
τοῦ Τούρκου Aydin Dikmen

Ἡ ἀνεξέλεγκτη κατάσταση μετά τό
1974 στό τουρκοκρατούμενο βόρειο
τμῆμα τῆς Κύπρου τροφοδότησε τήν
ἀνάπτυξη δικτύων ἀρχαιοκαπηλίας
πού σκοπό εἶχαν τό ξεπούλημα τῆς
πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς Κύ-
πρου. Ἡ ἀρχαιοκαπηλία, μέ τή βοή-
θεια καί ἐνθάρρυνση τοῦ τουρκικοῦ
στρατοῦ, ἀπέδωσε μεγάλα κέρδη
στούς ἐμπλεκομένους, ἀφοῦ κυ-
πριακοί θησαυροί κοσμοῦν ἤδη ἰδιω-
τικές συλλογές σέ πολλές χῶρες τοῦ
κόσμου: ἀπό τήν Τουρκία, Ρωσία,
Ἑλβετία, Ὀλλανδία καί Ἀγγλία μέχρι
τίς ΗΠΑ, τήν Αὐστραλία καί τήν
Ἰαπωνία. Ὁ πιό γνωστός ἀρχαιοκά-
πηλος μέ τίς μεγαλύτερες διασυνδέ-
σεις παραμένει ὁ Τοῦρκος Aydin Dik-
men. Εἶχε συνεργάτες τόσο ἀπό τήν
Τουρκία καί τά κατεχόμενα, ὅσο
καί ἀπό τήν Εὐρώπη καί τίς ΗΠΑ καί
οἱ ἐνέργειές του τόν ἐμπλέκουν στά
μεγαλύτερα καί πιό γνωστά σκάν-
δαλα ἀρχαιοκαπηλίας κυπριακῶν
θησαυρῶν. Ἔχοντας ὡς ἕδρα του τό
Μόναχο τῆς Γερμανίας διοχέτευε τή
λεία του, πού ἀποσποῦσε ἀπό τά κα-
τεχόμενα μέσῳ Τουρκίας, σέ ὅλο τόν
κόσμο. Ἀπό τίς μεγαλύτερες ὑποθέ-

σεις ἀρχαιοκαπηλίας, στίς ὁποῖες
ἐμπλέκεται ὁ Aydin Dikmen εἶναι ἡ
λεηλασία τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Εὐφημιανοῦ στή Λύση καί
τῶν ἐντοίχιων ψηφιδωτῶν τοῦ 6ου
αἰῶνα ἀπό τό ναό τῆς Παναγίας Κα-
νακαριᾶς στή Λυθράγκωμη.

Οἱ ὑποθέσεις αὐτές ὁδήγησαν τήν
Ἰντερπόλ καί τή Γερμανική Ἀστυνο-
μία στά χνάρια τοῦ Aydin Dikmen.
Τόν Ὀκτώβριο καί Νοέμβριο τοῦ
1997 διενήργησαν ἕφοδο σέ διαμερί-
σματα πού διατηροῦσε ὁ Τοῦρκος
ἀρχαιοκάπηλος στό Μόναχο. Ὁ ἀριθ-
μός τῶν ἔργων τέχνης πού ἀνευρέ-
θηκαν συγκλονίζει: Πρόκειται γιά
ἔργα πού προέρχονται ἀπό πενήντα
περίπου διαφορετικούς λεηλατημέ-
νους ναούς στήν τουρκοκρατούμενη
Κύπρο, πού ἔχουν πλήρως ταυτιστεῖ,
ἐνῶ δυστυχῶς μεγάλο μέρος τους δέν
ἔχει πλήρως ταυτολογηθεῖ λόγῳ
ἐλλιπῶν ἀρχείων. Ἀπό τά γνωστά
ἔργα τέχνης ξεχωρίζουν τά τεμάχια
ψηφιδωτῶν τοῦ 6ου αἰῶνα ἀπό τήν
Παναγία Κανακαριά, τά σπαράγμα-
τα τοιχογραφιῶν ἀπό τήν Παναγία
Ἀψινθιώτισσα στό Συγχαρί, ὅπως
τό κεφάλι τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου, τά
σπαράγματα τοιχογραφιῶν ἀπό τόν
ναό τῆς Παναγίας Περγαμηνιώτισσας
στήν Ἀκανθοῦ, πού χρονολογοῦνται
στόν 12ο αἰῶνα, τά σπαράγματα τοι-
χογραφιῶν ἀπό τόν ναό Ἁγίας Σο-
λομονῆς τοῦ 9ου αἰῶνα καί τά σπα-
ράγματα τοιχογραφιῶν ἀπό τόν ναό
τοῦ Ἀντιφωνητῆ (περ. 1200 καί τέλη
15ου αἰ.), καθώς ἐπίσης ἕνας μεγά-
λος ἀριθμός εἰκόνων καί παλαιά
χειρόγραφα. 

Χωρίς ἀμφιβολία, ἡ ἔφοδος τῆς
Γερμανικῆς Ἀστυνομίας στό Μόναχο
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ἔγινε πολύ ἀργά, ἀφοῦ πιστεύεται ὅτι
τεράστιος ἀριθμός ἄλλων θησαυρῶν
εἶχε ἤδη διοχετευτεῖ στήν παράνομη
ἀγορά ἔργων τέχνης. Στό Δικαστήριο
τῆς Βαυαρίας ἔχουν κατατεθεῖ ὡς
τεκμήρια τά ἀρχεῖα πού διατηροῦσε
ὁ Τοῦρκος ἀρχαιοκάπηλος. Ἡ λε-

πτομέρεια μέ τήν ὁποία διατηροῦσε
τά ἀρχεῖα του εἶναι πρωτοφανής: φω-
τογραφίες καί σκίτσα πρίν ἀπό τήν
κλοπή τῶν ψηφιδωτῶν καί τοιχο-
γραφιῶν, κατά τή διάρκεια τῆς ἀφαί-
ρεσής τους καί μετά τήν ἀφαίρεσή
τους, ἀλλά καί ἀντίγραφα τῶν ψη-
φιδωτῶν μέ σκοπό τήν πώλησή τους
ὡς αὐθεντικῶν στό παράνομο ἐμπό-
ριο ἀρχαιοτήτων. Τά ψεύτικα πι-
στοποιητικά πού διέθετε ἀποκλει-
στικά γιά τά ἀντίγραφα ἀποτελοῦν
ἐπαρκεῖς ἐνδείξεις γιά ἕνα καλά
ὀργανωμένο ἔγκλημα.

Ὁ ἐπαναπατρισμός μεγάλου
μέρους τῶν ἀνευρεθέντων

Ἡ Γερμανική Δικαιοσύνη ἐκδικά-
ζοντας τήν ὑπόθεση ἑπτά ἔτη ἀργό-
τερα (2004) ἀποφάνθηκε ὅτι τά
ἀποδεικτικά στοιχεῖα ἐκ μέρους τῆς
Κυπριακῆς Δημοκρατίας σχετικά μέ
τίς κατασχεμένες ἀρχαιότητες δέν
ἦταν ἐπαρκῆ γιά τό σύνολο τῶν
ἀντικειμένων. Δέν ἦταν δυνατόν
ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου νά
εἶχε φωτογραφήσει ἕως τό 1974 ὅλες,
μία πρός μία, τίς τοιχογραφίες, ψη-
φιδωτά, χειρόγραφα, παλαίτυπα καί
ἱερά σκεύη ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν,
πού λεηλατήθηκαν ἀπό τούς ἀρχαι-
οκάπηλους, ὥστε νά κατέχει γιά
κάθε ἕνα ἀντικείμενο ἀποδεικτικά
στοιχεῖα. Ἐνῶ ὅμως τό δικαστήριο
πείστηκε γιά τήν κυπριακή προ-
έλευση μόνο 173 ἀντικειμένων, ἡ
ἐπιστροφή τους δέν στάθηκε δυνατή,
λόγῳ τῆς δυσχέρειας ἀνάλογων ἀπο-
δεικτικῶν στοιχείων καί γιά τά ὑπό-
λοιπα. Στίς 23 Σεπτεμβρίου 2010, τό
δικαστήριο τοῦ Μονάχου, μετά ἀπό

Ὁ καλός ληστής, ἀπό παράσταση
Δευτέρας Παρουσίας, ἀπό Μονή
Ἀντιφωνητή, Καλογραία, 16ος

αἰῶνας, Βυζαντινό Μουσεῖο Ι.Α.Μ.



μία 13χρονη νομική διαμάχη, ἀπε-
φάνθη ὅτι οἱ κυπριακοί θησαυροί πού
βρέθηκαν στήν κατοχή τοῦ Ντικμέν θά
πρέπει νά ἐπιστραφοῦν στήν Κύπρο.
Τόν Νοέμβριο τοῦ 2010, ὁ Ντικμέν
προχώρησε σέ ἔφεση τῆς δικαστικῆς
ἀπόφασης. Τήν ἐπιστροφή μέρους
τῶν θρησκευτικῶν θησαυρῶν ἀπο-
φάσισε τό ἐφετεῖο τοῦ Μονάχου
στίς 18 Μαρτίου 2013 δικαιώνοντας
τήν Κύπρο. Στίς 12 Νοεμβρίου σύσ-
σωμη ἡ Κυπριακή Πολιτεία καί ἡ
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ὑποδέχθηκαν
τούς θησαυρούς αὐτούς σέ σεμνή τε-
λετή στό Βυζαντινό Μουσεῖο. Πρό-
κειται γιά 173 ἐκκλησιαστικούς θη-
σαυρούς, τόν μεγαλύτερο σέ ἀριθμό
ἐπαναπατρισμό εἰκόνων, τοιχογρα-
φιῶν καί ψηφιδωτῶν, πού προέρ-
χονται ἀπό περίπου 50 ναούς τῆς κα-
τεχόμενης Κύπρου.

Στίς 16 Μαρτίου 2015 ἐκδικάστη-
καν ὁριστικά οἱ ὑπόλοιποι ἐκκλη-
σιαστικοί καί ἀρχαιολογικοί θησαυ-
ροί πού παρέμεναν στό Μόναχο. Τό
Ἐφετεῖο τοῦ Μονάχου ἀποφάσισε τήν
ἀπόδοση καί ἐπαναπατρισμό στήν
Κυπριακή Δημοκρατία 34 κειμη-
λίων. Μεταξύ αὐτῶν περιλαμβάνον-
ται τοιχογραφίες ἀπό τή Μονή τοῦ
Ἀντιφωνητῆ Χριστοῦ, τόν ναό τῆς
Ἁγίας Σολομονῆς στήν Κῶμα τοῦ Για-
λοῦ καί τή Μονή τῆς Παναγίας τῆς
Ἀψινθιώτισσας. Τρία ζεύγη βημοθύ-
ρων ἀπό τή Μονή τοῦ Ἀντιφωνητῆ
Χριστοῦ, τή Μονή τῆς Παναγίας τῆς
Καντάρας καί τόν Ἅγιο Δημητριανό
στό Δάλι. Ἀκόμα, τό χειρόγραφο
Εὐαγγέλιο (18ος αἰών.) τῆς Ἀρμενικῆς
κοινότητας τῆς Κύπρου καί χειρό-
γραφο ὁμιλιάριο (17ος αἰών.) ἀπό τή
Μονή τῆς Παναγίας τῆς Τροοδίτισσας.
Ἀποδόθηκαν, ἐπίσης, 10 προϊστορικές
ἀρχαιότητες πού προέρχονται ἀπό τή
συλλογή τοῦ Χριστάκη Χατζηπρο-
δρόμου, τόν Ἅγιο Ἐπίκτητο Κερύ-
νειας καί ἄλλα. Γιά τά ὑπόλοιπα 49
ἀντικείμενα (εἰκόνες ρωσικῆς τεχνο-
τροπίας καί προϊστορικές ἀρχαιότη-
τες) τό δικαστήριο ἔκρινε ὡς μή
ἐπαρκῆ τήν τεκμηρίωσή τους καί
ἀποφάσισε τήν παραχώρησή τους
στόν Τοῦρκο ἀρχαιοκάπηλο. Ἡ ἀπό-
φαση ὅμως δέν θά ὑλοποιηθεῖ, γιατί
ἡ Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησε ἤδη
τή δημοπράτησή τους μέσῳ τῆς νο-
μικῆς ὁδοῦ. Ὅλα τά κειμήλια θά διεκ-
δικηθοῦν καί θά ἀνακτηθοῦν ἀπό τήν
Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς τήν κα-
ταβολή ἄλλων χρημάτων, δεδομένου
ὅτι ὁ Τοῦρκος ἀρχαιοκάπηλος ὀφεί-
λει στήν Κυπριακή Δημοκρατία ποσό
πού ὑπερβαίνει τίς 500.000 εὐρώ.
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Παναγία Γλυκοφιλοῦσα, ἀπό Ναό
Ἁγίας Ζώνης, Ἀμμόχωστος, 16ος

αἰῶνας, Βυζαντινό Μουσεῖο Ι.Α.Μ.
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Ἔχει ξεκινήσει ἤδη ἡ διαδικασία τοῦ
ἐπαναπατρισμοῦ τῶν 34 κειμηλίων
στήν Κύπρο καί θά ὁλοκληρωθεῖ
περίπου σ’ ἕνα μήνα.

Τό Βυζαντινό Μουσεῖο 
Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου 

Μακαρίου Γ΄ -
ὁ  θεματοφύλακας 

τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς
τῆς Κύπρου

Τό Βυζαντινό Μουσεῖο Ἱδρύματος
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, πού
ἐγκαινιάστηκε τό 1982, εἶναι ὁ καρ-
πός τῆς πολύχρονης προσπάθειας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου γιά διαφύ-
λαξη καί προβολή τῆς Βυζαντινῆς καί
μεταβυζαντινῆς κληρονομιᾶς τοῦ τό-
που μας. Ὁ ρόλος τοῦ Βυζαντινοῦ
Μουσείου ὡς θεματοφύλακας τῆς πο-
λιτιστικῆς κληρονομιᾶς τοῦ τόπου μας
κινεῖται σέ τέσσερις ἄξονες: 

Πρῶτο: Τή συντήρηση καί διατή-
ρηση τῶν ὑπαρχόντων θησαυρῶν,
ἀλλά καί ὅσων ἐπαναπατρίζονται
σταδιακά ἀπό τό ἐξωτερικό, σέ συ-
νεργασία μέ τό Ἐργαστήριο Συντή-
ρησης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, τό
Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων ἀλλά καί μέ
ἐργαστήρια συντήρησης τοῦ ἐξωτε-
ρικοῦ.

Δεύτερο: Τήν προβολή τους καί
συμμετοχή στήν ἐκπαιδευτική δια-
δικασία γιά ἐνημέρωση καί εὐαι-
σθητοποίηση τῶν νεώτερων γενεῶν μέ
ἐκπαιδευτικά προγράμματα σέ συ-
νεργασία μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας
καί Πολιτισμοῦ, καθώς ἐπίσης καί μέ
διαλέξεις, ξεναγήσεις, ραδιοφωνικές
καί τηλεοπτικές ἐκπομπές γιά τό
εὐρύτερο κυπριακό κοινό ὅσο καί γιά

τούς ξένους ἐπισκέπτες τοῦ Μου-
σείου.

Τρίτο: Προβολή τοῦ θέματος τῶν
λεηλατημένων θησαυρῶν στά ἀντί-
στοιχα μουσεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ μέσῳ
Ἡμερίδων καί Ἐκθέσεων, σέ συνερ-
γασία μέ τό Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων,
ἀλλά καί μέ τήν παροχή πληροφοριῶν
σέ ἐνδιαφερομένους.

Τέταρτο: Νά διαδραματίζει ρόλο
ὡς ἄτυπο παρατηρητήριο, μέ σκοπό
τόν ἐντοπισμό λεηλατημένων θη-
σαυρῶν στό ἐξωτερικό μέ σκοπό τήν
καταγγελία τους καί εὐαισθητοποί-
ηση τῆς κοινῆς γνώμης.

Προφῆτες, ἀπό Μονή Ἀντιφωνητή, 
Καλογραία, 16ος αἰῶνας, 
Βυζαντινό Μουσεῖο Ι.Α.Μ.



Στό πλαίσιο συλλογῆς ἀρχει-
ακοῦ καί ἐποπτικοῦ ὑλικοῦ
γιά τά ἐκκλησιαστικά μνη-

μεῖα τῆς κατεχόμενης Ἀγκαστίνας
(ἐπαρχία Ἀμμοχώστου), ὁ Κώστας
Θεοδότου, ὑπεύθυνος τοῦ Ἀρχείου
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου
μοῦ ὑπέδειξε δύο ἀργυρᾶ ἑξαπτέ-
ρυγα, τά ὁποῖα φυλάσσονται στό
Ἀρχεῖο καί προέρχονται ἀπό τό ἐν
λόγῳ χωριό. Ἡ Ἀγκαστίνα βρίσκε-
ται κοντά στή Λευκωσία στόν κάμ-
πο τῆς Μεσαορίας καί εἶναι χωριό
τῆς ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου. 

Στίς 15 Νοεμβρίου 2004 ὁ Ἀνδρέ-
ας Σ. Σάββας, Ἐκτελεστικός Γραμ-
ματέας τοῦ Ἱ.Ν. Φανερωμένης Λευ-

κωσίας, κατόπιν ὁδηγιῶν τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Φανε-
ρωμένης, παρέδωσε στήν Ἱερά
Ἀρχιεπισκοπή γιά φύλαξη δύο
ἀργυρᾶ ἑξαπτέρυγα, τά ὁποῖα
βρῆκε ὁ νεωκόρος τοῦ ναοῦ Μάριος
Μακρίδης στόν χῶρο τοῦ νάρθηκα
καί πιό συγκεκριμένα στό νότιο πα-
ράθυρό του τυλιγμένα σέ χαρτί
μέσα σέ πλαστική σακούλα. Τά
ἑξαπτέρυγα φέρουν ἐπιγραφή πού
δηλώνεται ἡ προέλευσή τους: «Δω-
ρεά Ἀθανάση Ἀθανάση στές ἐκκλη-
σιές τῆς Ἀγκαστίνας». Τά ἑξαπτέ-
ρυγα παρέλαβε ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Σαλαμίνος Βαρνάβας,
ὁ ὁποῖος ὑπέγραψε καί τό δελτίο
παραλαβῆς σέ ἐπιστολόχαρτο τοῦ
ναοῦ τῆς Φανερωμένης.

Πῶς βρέθηκαν ὅμως τά ἑξαπτέ-
ρυγα στό παράθυρο τῆς Φανερω-
μένης καί ποιός τά ἔφερε στίς ἐλεύ-
θερες περιοχές; Σύμφωνα μέ τόν
Μακρίδη, ὕστερα ἀπό μέρες ἦλθε
στό ναό ἕνας Τουρκοκύπριος καί
τόν ρώτησε ἄν βρῆκε τή σακούλα

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΑ:

«Δωρεά Ἀθανάση Ἀθανάση στές ἐκκλησιές
τῆς Ἀγκαστίνας»

Δρ. Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου
Βυζαντινολόγου
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μέ τά πράγματα, πού ἄφησε στό
παράθυρο. Ὅταν τοῦ ἀπάντησε θε-
τικά, ὁ ἄγνωστος Τουρκοκύπριος
ἔφυγε ἱκανοποιημένος, χωρίς νά
ἀναφέρει τούς λόγους πού τόν
ὤθησαν νά ἐπιστρέψει τά ἑξαπτέ-
ρυγα στόν νόμιμο κάτοχό τους, δη-
λαδή τήν Ἐκκλησία Κύπρου.

Εἶναι φανερό ὅτι ἡ δωρεά τοῦ
Ἀθανάση συμπλήρωσε ἕνα κενό, τήν
ἔλλειψη, δηλαδή, ἑξαπτέρυγων
στούς ναούς, οἱ ὁποῖοι ἐλειτουρ-
γοῦντο περιοδικά καί δέν εἶχαν τά
ἀπαραίτητα λατρευτικά ἀντικεί-
μενα.

Ἡ Ἀγκαστίνα ἔχει τρεῖς ἐκκλη-
σίες: τήν Ἁγία Παρασκευή, ἡ ὁποία
εἶναι ἡ κεντρική ἐκκλησία τῆς κοι-
νότητας, τόν Ἅγιο Θεράποντα, ἡ
ὁποία εἶναι κοιμητηριακή καί τόν
Ἅγιο Γεώργιο, ἡ ὁποία εἶναι ἐξωκ-
κλήσι.

Ἡ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς βρίσκεται στά νοτιοανατο-

λικά τοῦ χωριοῦ καί ἀνήκει στόν
τύπο τῆς μονόχωρης σταυροθο-
λιακῆς βασιλικῆς. Ἡ ἐκκλησία κτί-
στηκε στή θέση παλαιότερου ἐρει-
πωμένου ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἦταν ἀφιε-
ρωμένος καί πάλι στήν Ἁγία Πα-
ρασκευή. Τήν οἰκοδόμηση τῆς
ἐκκλησίας ἀνέλαβε ὁ μάστρε Για-
κουμῆς, ὁ λεγόμενος Ψώρης, τοῦ
ὁποίου σύμφωνα μέ τόν Χρῆστο
Διάκο, τά χέρια του, ἴσως ἀπό τούς
πηλούς καί τόν ἀσβέστη μέ τόν
ὁποῖο συνεχῶς ἐργαζόταν, φαίνον-
ταν σάν ψωριασμένα.

Οἱ ἐργασίες ἀνοικοδόμησης τῆς
ἐκκλησίας διήρκησαν ἕξι χρόνια
(1878-1884) καί τή δαπάνη ἀνέλα-
βαν οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ, καθώς
καί τά μεταφορικά τῶν ὑλικῶν, τά
ὁποῖα μετέφεραν μέ τά κάρα τους.
Οἱ προύχοντες ἀνέλαβαν ἐκ περι-
τροπῆς τή διατροφή τῶν κτιστῶν
καί τῶν ἐργατῶν.

Τό ὑφιστάμενο κωδωνοστάσιο
βρίσκεται στή νοτιοδυτική γωνιά
τῆς ἐκκλησίας, εἶναι μεταγενέστε-
ρο καί ἔχει δύο σταθμούς. Ἡ βάση
του εἶναι παλαιότερη. Τό 1920 τό
κωδωνοστάσιο κτυπήθηκε ἀπό κε-
ραυνό. Τότε οἱ δραστήριοι ἐπίτρο-
ποι τῆς ἐκκλησίας Πέτρος Γ. Κίκ-
κιλος καί Χρίστος Νικόλα ἔφεραν
τόν μάστρε Χαραλάμπη ἀπό τή
Λύση καί χαμήλωσε τό κωδωνο-
στάσιο ἀφήνοντας μία στάση. Τό
1957-58, τό κωδωνοστάσιο κρίθη-
κε ἀκατάλληλο λόγῳ ρωγμῶν, μέ
ἀποτέλεσμα νά ἀντικατασταθεῖ
ἀπό ἄλλο, χυτό ἀπό σκυροκονίαμα.

Τό 1954 κτίστηκε ἡλιακός στή νό-



τια πλευρά τῆς ἐκκλησίας, ἡ ὁποία
δέν συνάδει αἰσθητικά μέ τό ὅλο
κτίριο. Ἡ στέγη τῆς ἐκκλησίας
ἦταν καλυμμένη ἀρχικά μέ ἀσβε-
στοπηλό. Στή συνέχεια καλύφθηκε
μέ κεραμίδια γαλλικοῦ τύπου. 

Ὅταν ἀποπερατώθηκε ἡ ἐκκλη-
σία κτίστηκε στήν αὐλή της σχολεῖο
μέ δύο αἴθουσες καί γραφεῖο γιά
τόν δάσκαλο.

Μετά τήν κατάληψη τοῦ χωριοῦ
ἀπό τά τουρκικά στρατεύματα τό
1974, ἡ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς λεηλατήθηκε καί μετατρά-
πηκε σέ μουσουλμανικό τέμενος.
Διατηρήθηκε ὅμως τό ξυλόγλυπτο
εἰκονοστάσιο καί ἡ κτιστή ἁγία
Τράπεζα μέ τό κιβώριό της, ἀπό τήν
ὁποία ὅμως γιά θρησκευτικούς λό-
γους καταστράφηκαν οἱ κεφαλές
τῶν ἀγγέλων. Στήν κόγχη τῆς πρό-
θεσης διατηρήθηκε ἡ τοιχογραφία
τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ.

Σέ κακή κατάσταση διατήρησης
βρίσκεται καί ὁ καμαροσκέπαστος
ναός τοῦ Ἁγίου Θεράποντος στά νό-
τια τοῦ χωριοῦ. Ὁ ναός εἶναι ὅ,τι
ἀπέμεινε ἀπό τό ὁμώνυμο μεσαι-
ωνικό χωριό καί εἶναι ἀφιερωμένος
στόν τοπικό Ὅσιο Θεράποντα,

προφανῶς αὐτόν πού ἀναφέρει ὁ
Λεόντιος Μαχαιρᾶς (15ος αἰ.) στό
Χρονικόν του, ὁ ὁποῖος ἀσκήτεψε
κοντά στό χωριό Σίντα. Σέ κρύπτη
κάτω ἀπό τό ἱερό βῆμα ὑπῆρχε τό
ἁγίασμα τοῦ Ὁσίου καί λειψανο-
θήκη μέ τμήματα τῶν ἱερῶν λει-
ψάνων του. Σήμερα ἡ κρύπτη εἶναι
γεμάτη μέ μπάζα καί σκουπίδια. Ὁ
ναός σύμφωνα μέ γραπτές μαρτυ-
ρίες λ.χ. σέ λιθανάγλυφο πάνω ἀπό
τή δυτική εἴσοδο ἀνακαινίστηκε τό
1794 καί 1832. Στά χρόνια αὐτά
κτίστηκαν καί οἱ μεγάλες ἀντηρί-
δες στή βόρεια καί τή νότια πλευ-
ρά λόγῳ στατικῶν προβλημάτων
πού ἀντιμετώπιζε ὁ ναός. Κατά τόν
20ό αἰῶνα κατασκευάστηκε
προστῶο (ἡλιακός) στή δυτική
πλευρά του ἀπό σκυρόδεμα. Ὁ
Ἅγιος Θεράπων ἑορτάζει στίς 14
Ὀκτωβρίου καί εἰκονιζόταν ὡς
ἱεράρχης, πιθανόν ἀπό σύγχυση
μέ τόν συνώνυμο ἐπίσκοπο Κιτίου.

Τό ταπεινό ἐξωκλήσι τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου πλησίον τοῦ τουρκοκυ-
πριακοῦ χωριοῦ Μόρα ἦταν πλιν-
θόκτιστο. Μετά τό 1974 τό ἐξω-
κλήσι κατεδαφίστηκε.
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Θ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Ἀρχιμ. Γρηγορίου Μουσουρούλη

(Α΄ Κορ.  γ,΄ 9-17)

«9 Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε.
10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχι-
τέκτων θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ· ἕκαστος δὲ βλε-
πέτω πῶς ἐποκοδομεῖ· 11 θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι
παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν  Ἰησοῦς Χριστός. 12 Εἰ δέ τις ἐποι-
κοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμί-
ους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, 13 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γε-
νήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ
ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει. 14 Εἴ τινος τὸ
ἔργον μενεῖ ὃ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν λήψεται· 15 εἴ τινος τὸ ἔργον
κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ
πυρός. 16 Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ
οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; 17 εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον
ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς».  

Ὅσα γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στό ἀνάγνωσμα τῆς Θ´ Κυ-
ριακῆς τῶν Ἐπιστολῶν ἀναφέρονται κατά πρῶτο καί κύ-
ριο λόγο στούς ποιμένες, τούς ἐργάτες καί κήρυκες τῆς

Ἐκκλησίας. Ἐμεῖς, λέγει, οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ συνεργάτες καί συ-
νεχιστές τοῦ ἔργου μας κληρικοί, εἴμαστε οἱ «συνεργοί», οἱ συ-
νεργάτες τοῦ Θεοῦ. Ἐσεῖς  οἱ πιστοί εἶσθε «Θεοῦ γεώργιον» καί
«Θεοῦ οἰκοδομή». Εἶσθε τό χωράφι τοῦ Θεοῦ. Εἶσθε οἰκοδόμημα
τοῦ Θεοῦ. 

Οἱ ψυχές μας, λοιπόν, εἶναι τό χωράφι τό πνευματικό, τό ὁποῖο
ὁ Ἅγιος Θεός μέ τή συνδρομή τῶν συνεργατῶν Του τό καλλιεργεῖ.
Σπέρνει σ’ αὐτό ἄφθονο τόν λόγο Του, τό ποτίζει μέ τό γάργαρο
νερό τῆς διδασκαλίας Του, τό λιπαίνει μέ τήν ἀνακαινιστική Χάρη
Του καί τό ζωογονεῖ μέ τήν ἀκαταμάχητη δύναμη τῶν Μυστηρίων
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Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

τῆς Ἐκκλησίας Του. 
Εἶναι ὅμως καί οἰκοδομή ἡ

πνευματική μας ὑπόσταση. Μιά
οἰκοδομή ὅμως γιά νά σταθεῖ ἔχει
ἀνάγκη ἀπό γερό θεμέλιο πάνω
στό ὁποῖο θά στηριχθεῖ. Τέτοιο
θεμέλιο μοναδικό καί ἀναντικα-
τάστατο εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς
Χριστός. Ὁ Χριστός Αὐτός εἶναι
ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος πού ἑνώ-
νει ὅλους τούς λίθους τῆς οἰκο-
δομῆς καί κρατεῖ τήν Ἐκκλησία
ἀσάλευτη στούς αἰῶνες. Αὐτός ὁ
θεμέλιος λίθος τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι καί θεμέλιος τῆς προσω-
πικῆς ψυχικῆς μας σωτηρίας.
Πάνω στόν Χριστό στηρίζεται
ὅλο τό οἰκοδόμημα τῆς πνευμα-
τικῆς μας ὑπόστασης. 

Αὐτό σημαίνει ὅτι τά ὑλικά
πού χρησιμοποιοῦμε γιά τό χτί-
σιμο τῆς οἰκοδομῆς πρέπει νά
εἶναι ἀνάλογα. Νά εἶναι «χρυσός,
ἄργυρος, λίθοι τίμιοι». Ἡ ἁγνή
ὀρθόδοξη πίστη, ἡ εἰλικρινής με-
τάνοια, ἡ βαθιά ταπείνωση, ἡ
ἅγια καί ἐνάρετη ζωή, τά ἔργα
τῆς πίστεως, ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἀγά-
πη γιά τόν Θεόν καί τούς ἀνθρώ-
πους. Νά μή εἶναι «ξύλα,  χόρ-
τος,  καλάμη». Ψευτιά,  ἀδικία,
συκοφαντία,  φθηνές φιλοδοξίες
καί τόσα ἄλλα. Αὐτά δέν ἀντέ-
χουν στή δοκιμασία τῆς φωτιᾶς.

Εἶναι ὅρος ἀπαράβατος ὅτι
«τό ἔργον ἑκάστου ὁποῖόν ἐστι
τό πῦρ δοκιμάσει». Θά δοκιμα-
σθοῦμε πάνω στή φωτιά τῆς
κρίσεως τοῦ Θεοῦ. Τότε θά φα-
νεῖ τό ἔργο τοῦ καθενός ποιό
εἶναι στήν πραγματικότητα. Ποιό

οἰκοδόμημα θά ἀντέξει σ’ αὐτή
τή δοκιμασία.

Ἀργά ἤ γρήγορα τό πλοῖο τῆς
ζωῆς μας θά φθάσει στό λιμάνι
του. Καί τότε θά φανεῖ τί ἔχει ὁ
καθένας στίς ἀποθῆκες τοῦ πλοί-
ου. Ἐκεῖ μπαίνοντας στό λιμάνι
πού γίνεται ὁ ἔλεγχος τῶν ἀπο-
σκευῶν. Στή διάρκεια τοῦ ταξι-
διοῦ μας στή ζωή αὐτή μπορεῖ ὁ
καθένας μας νά κοροϊδέψει τόν
ἄλλο. Νά τοῦ παρουσιάζει τά
χρωματισμένα γιαλιά σάν δια-
μάντια καί τά στιλβωμένα χαλ-
κώματα σάν χρυσάφι. Τί θά γί-
νει ὅμως ἐκεῖ, ὅταν ἡ θεϊκή φω-
τιά τά δοκιμάσει μέχρι τό τε-
λευταῖο τους μόριο; 

Τότε, τήν ὥρα τῆς κρίσεως θά
φανερωθοῦν τά πάντα. Ἐκεῖ θά
γίνει φανερό ἐνώπιον ἀγγέλων
καί ἀνθρώπων τό τί ἐπιδιώκαμε
μέ μιά φιλία πού συνήψαμε, τί
θέλαμε νά ἐπιτύχουμε μέ μία φι-
λανθρωπία πού κάναμε. Ἐκεῖ θά
φανερωθοῦν οἱ ζήλειες, οἱ φιλο-
δοξίες, οἱ κρυφές φιληδονίες, οἱ
σκοπιμότητες, τά κρυφά ἐλατή-
ρια τῶν πράξεών μας. Τά πάν-
τα «τό πῦρ δοκιμάσει».

Ἑπομένως, ὅσο ἔχουμε καιρό,
ὅσο τό πλοῖο μας ταξιδεύει στή
θάλασσα τοῦ παρόντος βίου, ἄς
φροντίσουμε ὅλα νά τά ἐξαγνί-
σουμε. Νά χτίσουμε πάνω στό
ἀρραγές θεμέλιο πού εἶναι ὁ Χρι-
στός «χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τι-
μίους» καί ὄχι «ξύλα, χόρτον, κα-
λάμην». 

Τελειώνοντας τίς σκέψεις του
ὁ θεῖος Παῦλος παρουσιάζει τό
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οἰκοδόμημα τελειωμένο. Ποιό
εἶναι αὐτό τό οἰκοδόμημα πάλι
τό γνωρίζουμε ἀπό τήν ἐρώτηση
πού μᾶς ἀπευθύνει ὁ Ἅγιος
Ἀπόστολος. Δέν γνωρίζετε, γρά-
φει, ὅτι ἐσεῖς οἱ πιστοί καί ὡς
σύνολο, ἀλλά καί ὡς ἄτομα ξε-
χωριστά εἶσθε «ναός Θεοῦ» καί
ὅτι «τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ
ἐν ὑμῖν». Δέν γνωρίζετε ὅτι
εἶσθε ναός τοῦ Θεοῦ καί τό
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ μέσα
σας; 

Ἀσφαλῶς οἱ χριστιανοί τῆς
Κορίνθου ἐγνώριζαν αὐτή τή
μεγάλη ἀλήθεια. Φαίνεται ὅμως
ὅτι δέν εἶχαν καταλάβει, δέν
εἶχαν συνειδητοποιήσει τό με-
γαλεῖο αὐτῆς τῆς δωρεᾶς τοῦ
Θεοῦ. Κάτι πού κι ἐμεῖς ἐν
πολλοῖς δέν τό ἔχουμε συνειδη-
τοποιήσει. Δέν ἔχουμε κατα-
νοήσει τί θά εἰπεῖ ὅτι ὁ κάθε πι-
στός εἶναι κατοικητήριο τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτή ἡ πραγ-
ματικότητα εἶναι κάτι πραγμα-
τικά ἀσύλληπτο. Εἶναι ἕνα με-
γάλο θαῦμα. Θαῦμα πού δέν τό
χωρεῖ τό φτωχό μυαλό μας.
Πῶς ὁ ἄπειρος καί Ἅγιος Τρια-
δικός Θεός ἔρχεται καί ἀνα-
παύεται στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώ-
που τήν ὁποία ἀναγνωρίζει ὡς
τόν ἱερότερο ἀπό ὅλους τούς να-
ούς. 

Τί γίνεται ἀλήθεια; Μικραίνει
ὁ Θεός καί χωρεῖ στή μικρή
ἀνθρώπινη καρδιά ἤ ἡ μικρή
καρδιά μας διαστέλλεται τόσο
ὥστε νά χωρέσει μέσα της τόν
ἄπειρο Θεό; Γνωρίζουμε ὅτι ὁ

ἄπειρος Θεός χωρεῖ στή μικρή
καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά τό
πῶς τό ἀγνοοῦμε. Τό περιορι-
σμένο φτωχό μυαλό μας δέν
μπορεῖ νά τό συλλάβει.  Μπορεῖ
ὅμως νά κάνει κάτι ἄλλο. Νά τό
αἰσθανθεῖ ὁ καθένας μας μέ
τήν ψυχή του. Τότε θά συγκινη-
θεῖ καί θά ἀποφασίσει νά συμ-
μορφωθεῖ πρός τή μεγάλη ἀλή-
θεια. Νά ἀνταποκριθεῖ θετικά
στήν τιμή πού τῆς κάνει ὁ Θεός.
Θά ἀγωνισθεῖ νά συμμορφωθεῖ
πρός τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.

Πιό συγκεκριμένα καί πρα-
κτικά. Θά σκεφθεῖ ὅτι ἕνας ναός
μέσα στόν ὁποῖο προσφέρεται ἡ
λατρεία στόν Θεό εἶναι πάντα
καθαρός. Πολύ περισσότερο κα-
θαρή ὀφείλει νά εἶναι  ἡ καρδιά
μας, καί ὅταν μολύνεται ἀπό
τούς ρύπους τῆς ἁμαρτίας νά
φροντίζουμε μέ ἐπιμέλεια νά τήν
καθαρίζουμε μέ τή μετάνοια.
Ἕνας ναός εἶναι νοικοκυρεμένος
καί στολισμένος. Καί ἡ καρδιά
μας νά εἶναι στολισμένη μέ τίς
ἀρετές. Νά ἀναβλύζουν ἀπ’
αὐτήν καί νά φθάνουν στά χεί-
λη μας «ψαλμοί καί ὕμνοι καί
ὠδές πνευματικές».

Ἔχουμε, λοιπόν, ἔργο μπρο-
στά μας σπουδαῖο καί καθορι-
στικό τῆς θέσης μας στήν ἀτε-
λεύτητη αἰωνιότητα. Ἄς τό ἐπι-
τελοῦμε μέ συνέπεια καί φόβο
Θεοῦ, ὥστε νά φθάσουμε στό λι-
μάνι τῆς θείας Βασιλείας μέ τό
πλοῖο μας κατάφορτο μέ πλού-
τη καί θησαυρούς ἀρετῆς.



Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Πρωτ. Γεωργίου Ἀντωνίου
Θεολόγου - Νομικοῦ

(Ματθ. ιζ΄, 1-9)

«1 Καὶ μεθ' ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ
Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς
εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν· 2 καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν,
καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ
ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 3 Καὶ ἰδοὺ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωϋσῆς
καὶ Ἠλίας μετ' αὐτοῦ συλλαλοῦντες. 4 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
Πέτρος εἶπε τῷ Ἰησοῦ· Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις,
ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωσεῖ μίαν καὶ μίαν
Ἠλίᾳ. 5 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν
αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός
μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε. 6 Καὶ ἀκούσαν-
τες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν
σφόδρα. 7 Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἥψατο αὐτῶν καὶ εἶπεν·
ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε. 8 Ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν
οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν μόνον. 9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν
ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Μηδενὶ εἴπη-
τε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ».

Ὅταν ὁ Πέτρος ἔζησε τή Μεταμόρφωση στό ὄρος, πρόβα-
λε τήν αἴτησή του. «Καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι». Αὐτό,
βέβαια, δέν μποροῦσε νά γίνει. 

Ἡ θέση τῶν μαθητῶν, ἦταν σαφές, δέν ἦταν ἐκεῖ. Στό ὄρος. Μά
στόν κόσμο. Ἐκεῖ ἦταν ἡ παλαίστρα. Τό στάδιο τῶν ἀρετῶν. 
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Ὁ τόπος τῆς
προσπάθει-
ας. Ἀλλά καί
τῆς ὁλοκλή-
ρωσης. 

Τό ν’ ἀπο-
τραβηχθοῦν
ἀπό τόν κό-
σμο, δέν τούς
πρόσφερε τί-
ποτε. Δέν
τούς ὁλοκλή-
ρωνε. Ἦταν
ἐκτός τῆς ἀπο-
στολῆς τους.
Ἔξω ἀπό τά
πλαίσια τῆς κλήσης τους. 

Συχνά βρισκόμαστε σέ παρό-
μοια θέση. Μᾶς δίνεται ἡ εὐκαι-
ρία νά γνωρίσουμε κάποια πράγ-
ματα. Νά ζήσουμε κάποια γεγο-
νότα. Νά αἰσθανθοῦμε διαφορε-
τικά. Νά νιώσουμε κάποιες συγ-
κινήσεις ἰδιαίτερες. Νά βιώσου-
με κάποια ἔντονα συναισθήματα. 

Αὐτό μπορεῖ νά συμβεῖ σέ μία
Θεία Λειτουργία. Μία κατασκή-
νωση. Μίαν ἐξομολόγηση. Ἕνα
«ἡμίωρο». Μία συγκεκριμένη
προσευχή. Μία σειρά στιγμῶν πε-
ρισυλλογῆς.

Κάποτε αὐτό φθάνει στό τέλος.
Δέν γίνεται ἀλλιῶς. Ὅλα ἔχουν
ἕνα τέλος. Τί κάνουμε τότε;

Ἀντιγράφουμε τόν Πέτρο; Λέμε
κι ἐμεῖς μέ τή σειρά μας «καλόν
ἐστιν»; Νοσταλγοῦμε; Ἀναπο-
λοῦμε; Αἰσθανόμαστε νά ζοῦμε 

τραγικές ἴσως στιγμές;
Διερωτώμαστε λοιπόν. Γιατί νά

μή συνεχίσουμε ἐκεῖ πού εἴμαστε;
Γιατί νά ἐπανέλθουμε στά τε-
τριμμένα; Γιατί νά ἐκτεθοῦμε
πάλι στούς τόσους κινδύνους
τῆς καθημερινότητας; Γιατί ν’
ἀναγκαζόμαστε νά ζήσουμε πάλι
μέσα σέ τόσους πειρασμούς;
Γιατί, ἀκόμη, νά χάσουμε τά
τόσα ὡραῖα πού ζήσαμε;

Τό ἐρώτημα, ὅμως, πού ἐδῶ
προκύπτει εἶναι: 

Πραγματικά, θά χάσουμε, ὅσα
ζήσαμε; 

Μποροῦν ἄραγε νά συνυπάρ-
χουν τά ὄμορφα πού ζήσαμε, μ’
αὐτά πού θά ἔλθουν; Τί πρέπει
νά γίνει, λοιπόν; Εἶναι γεγονός,
πώς αὐτά πού ζήσαμε μᾶς μίλη-
σαν. Νιώσαμε νά μᾶς καλοῦν
ἀλλοῦ; Τώρα πρέπει σέ ἄλλο
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τόπο νά προσγειωθοῦμε. 
Διερωτώμαστε συνεχῶς. Τί θά

γίνει μέ τόν ἄνθρωπο; Τόν ἄλλο;
Τόν διπλανό; Ἀλλά κι ἐμᾶς; 

Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι, τελικά,
παρά τά καινούργια μηνύματα
πού πήραμε νά γυρίσουμε στήν
κοινή ζωή. Κι αὐτό, γιατί αὐτή
εἶναι μία πραγματικότητα. Ἐκεί-
νη μᾶς τραβάει. Μᾶλλον ἐκείνη
μᾶς ἀπορροφᾶ. Ἐκείνη μᾶλλον
μᾶς «ζυμώνει». Μᾶς κάμνει δι-
κούς της. 

Τί θά γίνει, λοιπόν;
Τί θά κάμουμε;
Βρισκόμαστε μπροστά σ’ ἀδιέ-

ξοδο, λοιπόν;
Μήπως ἡ στροφή καί πάλι

στούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ θά
βοηθοῦσε; 

Ἄς προσπαθήσουμε νά δώ-
σουμε ἀπαντήσεις. 

Τίς ἔχουμε τόση ἀνάγκη. Εἰδι-
κώτερα σήμερα. 

Ν’ ἀναζητήσουμε λοιπόν συ-
νύπαρξη τῶν δύο καταστάσεων;
Συμβιβασμό; Σύνδεση; Ἕνωση; 

Καρπός μίας τέτοιας προσπά-
θειας εἶναι ὁ δυτικός πολιτι-
σμός. Προσπάθησαν κάποιοι, καί
τό ἕνα νά ὑπάρχει, καί τό ἄλλο.
Νά μήν ἀρνηθοῦμε τό ἕνα. Νά
μήν ἀφήσουμε τό ἄλλο. Νά δια-
τηρηθεῖ (γιατί ὄχι;) ἕνα ἰσοζύγιο
δυνάμεων, ἀλλά καί ἀλληλεπι-
δράσεων. 

Προκύπτει θέμα ὁρίων ὅμως
ἐδῶ. Πῶς τό βρίσκουμε; Πῶς τά

καταφέρνουμε νά νικήσει ἡ οὐσία
τόν τύπο; Νά μή γίνουν ὑποχω-
ρήσεις στά οὐσιώδη; Νά μήν
ἐπικρατήσει τό ἐπουσιῶδες; Ν’
ἀποφύγουμε, τελικά, τή δημι-
ουργία νέων (τραγικῶν ἴσως)
ἀδιεξόδων; Μποροῦμε νά ἐγγυη-
θοῦμε κάτι τέτοιο; Καί ποιός τό
βεβαιώνει; Πῶς νά ξεπεράσουμε
τελικά τήν ἀποφυγή μίας νέας
παταγώδους ἀποτυχίας; 

Μήπως, τελικά, χρειαζόμαστε
(ναί) ἕνα θαῦμα; Ἕνα θαῦμα πού
θά μεταλαμπαδεύσει ἕνα μήνυ-
μα πού θά μᾶς ἐπηρεάσει; Θά
μᾶς ποτίσει; Θά μᾶς ἀνοίξει
βοηθώντας μας ν’ ἀποβάλουμε τίς
τυχόν ἐπιφυλάξεις μας; Θά τό
δεχθοῦμε; Θά τό  ἀσπασθοῦμε;
Θά τό ἀκολουθήσουμε; Θά τό ζή-
σουμε ἀδιαφορώντας γιά τό τί θά
στοιχίσει ἡ ὑπακοή τούτη; Τού-
τη ἡ ἀνταπόκριση;

Ἕναν ἥλιο χρειαζόμαστε. Κι
αὐτός ἀναντίρρητα ὑπάρχει στό
Θαβώρ. Ἀπ’ ἐκεῖ μπορεῖ ὁ Χρι-
στός νά φωτίζει τά ἔργα μας. Νά
μᾶς διώχνει τά σκοτάδια. Τίς
ἀσάφειες. Τά διλήμματα. Καί τίς
συγκρούσεις. Μέ τόν ἑαυτό μας.
Καί τούς ἄλλους.

Τό φῶς δυνατό, καθάριο, λαμ-
πρό, ἐκπέμπεται. Ἀπό ἐμᾶς
ἐξαρτᾶται, ἄν θά ἐπαναλάβουμε
στήν πράξη τοῦ Πέτρου τά λόγια. 

«Ὧδε», λοιπόν. Στοῦ Χριστοῦ
τό φῶς λουσμένοι. Ὥς τό τέλος. 

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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Οὗ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία,
ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χά-
ρις”, μᾶς ἐπισημαίνει μὲ

χαρακτηριστικὸ τρόπο ὁ Πρωτο-
κορυφαῖος Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν
Παῦλος στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπι-
στολή του (ε΄, 20)· ὅπου, δηλαδή,
ἡ ἁμαρτία πληθύνθηκε καὶ φα-
νερώθηκε σὲ ὅλο της τὸ τρομα-
κτικὸ μέγεθος, ἐκεῖ ἡ χάρις τοῦ
Θεοῦ δόθηκε πολὺ ἀφθονώτερη.
Αὐτὸ ἀκριβῶς συνέβη καὶ στὴν
Παλαιστίνη κατὰ τὸν 9ο αἰ. π.Χ.,
ὅταν βασίλευε ἕνας ἀπὸ τοὺς
ἀσεβεστέρους βασιλεῖς τοῦ
Ἰσραήλ, ὁ Ἀχαάβ. Ὁ ἀσεβὴς βα-
σιλιὰς Ἀχαὰβ καὶ ἡ σκληρὴ καὶ
φιλόδοξη σύζυγός του Ἰεζάβελ
εἰσήγαγαν στὴν Παλαιστίνη τὴ
λατρεία τοῦ Βάαλ καὶ τῆς Ἀστάρ-
της, στοὺς ὁποίους ἀνήγειραν
μάλιστα καὶ ναούς. Τότε ὁ Πα-
νάγαθος Θεός, γιὰ νὰ προστα-
τεύσει τὸν λαὸ τοῦ Ἰσραὴλ ἀπὸ
τὸ μίασμα τῆς εἰδωλολατρίας,

ἔστειλε ἕναν “ζηλωτὴ” Προφήτη,
μιὰ ἁγιασμένη μὲ τὴ χάρη τοῦ
Θεοῦ προφητικὴ μορφή, ἕναν
ἐπίγειο ἄγγελο, τοῦ ὁποίου ὁλό-
κληρη ἡ ζωὴ εἶναι ὄντως θαυμα-
στή, τὸν Προφήτη Ἠλία τὸν Θε-
σβίτη. Ὁ Προφήτης Ἠλίας πάλε-
ψε σχεδὸν μόνος του σὲ μιὰ
πολὺ δύσκολη ἐποχὴ ἐναντίον τῆς
ἁμαρτίας καὶ τῆς εἰδωλολατρίας
καὶ μὲ μοναδικὴ τόλμη, ὅσο κα-
νένας ἄλλος Προφήτης, ἤλεγχε
κάθε παράβαση τοῦ νόμου τοῦ
Θεοῦ. Δὲν μᾶς ἄφησε κανένα
προφητικὸ βιβλίο, ὅπως οἱ ἄλλοι
μεγάλοι Προφῆτες τοῦ Ἰσραήλ,
ὅμως μὲ τὴ ζωή του καὶ τὴ δρά-
ση του κατέλαβε μίαν ὅλως ἰδι-
αιτέρως σημαντικὴ θέση ἀνάμε-
σα στοὺς Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης καὶ κατέστη “τῶν Προ-
φητῶν ἡ κρηπίς”. Νὰ ὑπενθυμί-
σουμε μία μονάχα ἀπόδειξη τῆς
μεγαλωσύνης του μέσα ἀπὸ τὶς
σελίδες τῆς Καινῆς Διαθήκης.

«Ο ΕΝΣΑΡΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ Η ΚΡΗΠΙΣ, 
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, 

ΗΛΙΑΣ Ο ΕΝΔΟΞΟΣ»

Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ
Θεολόγου

“



Ὅταν ἄγγελος Κυρίου ἀνήγγειλε
στὸν Δίκαιο Ζαχαρία τὴ γέννηση
τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου,
τοῦ εἶπε ὅτι ὁ Τίμιος Πρόδρομος
“προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ
ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλιοὺ”
(Λουκ. α΄, 17), θὰ προπορευθεῖ
στὸ ἔργο τοῦ Κυρίου μὲ τὸ
πνεῦμα καὶ τὴ δύναμη τοῦ Προ-
φήτη Ἠλία. Ὁ μείζων τῶν Προ-
φητῶν, λοιπόν, ὁ Τίμιος Πρόδρο-
μος, εἶχε τὸ πνεῦμα καὶ τὴ δύ-
ναμη τοῦ Προφήτη Ἠλία. Δὲν
εἶναι τυχαῖο, ἑπομένως, ποὺ στὸ
ἀπολυτίκιό του χαρακτηρίζεται
“δεύτερος Πρόδρομος τῆς πα-
ρουσίας Χριστοῦ”.

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου
Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου,
κατ’ ἀκρίβειαν ἡ μνήμη τῆς εἰς
οὐρανοὺς πυρφόρου ἀναβάσεώς
του, ἑορτάζεται στὶς 20 Ἰουλίου,

μιὰ μέρα ἀποφράδα γιὰ ἐμᾶς
τοὺς Ἕλληνες τῆς Κύπρου, ἀφοῦ
κατ’ αὐτὴν ἔγινε ἡ Τουρκικὴ
εἰσβολὴ τοῦ 1974. Τὸ μόνο ποὺ
γνωρίζουμε γιὰ τὴν καταγωγή
του ἦταν ὅτι προερχόταν ἀπὸ τὴ
Θέσβη ἢ Θεσβί, γι’ αὐτὸ καὶ
ἀποκαλεῖται Θεσβίτης. Παρου-
σιάζεται ξαφνικὰ στὸ προσκήνιο
τῆς Ἱστορίας, ὅπως παλαιότερα
ὁ Δίκαιος Μελχισεδέκ, χωρὶς νὰ
ἀναφέρεται οὔτε ὁ πατέρας του
(καίτοι εἶναι γνωστὸς ὡς υἱὸς Σω-
βάκ), οὔτε ἡ μητέρα του, οὔτε
ὁποιαδήποτε ἄλλη πληροφορία
γιὰ τὴν καταγωγή του. Ἐξαιτίας
αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, κάποιοι
Ἰουδαῖοι θεωροῦσαν ὅτι δὲν ἦταν
ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἄγγελος ἐξ
οὐρανοῦ. Ὡστόσο, ὁ Ἀδελφόθεος
Ἰάκωβος τονίζει στὴν Καθολικὴ
Ἐπιστολή του μὲ ἀπόλυτη βε-
βαιότητα, ὅτι αὐτὸς ὁ “ἐπίγειος
ἄγγελος καὶ οὐράνιος ἄνθρω-
πος” (Δοξαστικὸν Στιχηρῶν
Ἑσπερινοῦ), αὐτὸς ὁ “ἐν σώμα-
τι ἄγγελος καὶ ἄσαρκος ἄνθρω-
πος” (α΄ Ἰδιόμελον Λιτῆς Ἑσπε-
ρινοῦ) ἦταν ἄνθρωπος σὰν κι
ἐμᾶς. “Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοι-
οπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προ-
σηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι καὶ οὐκ
ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς
τρεῖς καὶ μήνας ἕξ· καὶ πάλιν
προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν
ἔδωκε καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησε τὸν
καρπὸν αὐτῆς” (ε΄, 17-18). Ὁ
Προφήτης Ἠλίας ἦταν ἄνθρωπος
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σὰν κι ἐμᾶς, εἶχε ὅμως τέτοια
παρρησία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,
ὥστε προσευχήθηκε νὰ μὴ βρέξει,
καὶ δὲν ἔβρεξε πάνω στὴ γῆ γιὰ
τρία χρόνια καὶ ἕξι μῆνες. Καὶ
προσευχήθηκε ξανὰ, καὶ ὁ
οὐρανὸς ἔδωσε βροχὴ καὶ βλά-
στησε ἡ γῆ τὸν καρπό της. 

Ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελ-
φόθεος ἀναφέρεται ἐν προκει-
μένῳ σ᾽ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ θαυ-
μαστὰ γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ
Προφήτη Ἠλία. Ὁ “ζηλωτὴς”
Προφήτης, κινούμενος ἀπὸ ἱερὴ
ἀγανάκτηση γιὰ τὴ μεγάλη ἀπο-
στασία τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ τοῦ
Θεοῦ, ζήτησε ὁ ἴδιος ἀπὸ τὸν Δι-
καιοκρίτη Θεὸ νὰ τιμωρηθεῖ ὁ
λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ μὲ ἀνομβρία.
Καὶ ὁ Παντοδύναμος Θεὸς εἰσή-
κουσε τὴν προσευχὴ τοῦ δούλου
Του, “ἔκανε ὑπακοή”, τρόπον
τινά, σ’ αὐτόν, ὥστε γιὰ τρία χρό-

νια καὶ ἕξι μῆνες δὲν ἔβρεξε κα-
θόλου σ’ ὁλόκληρη τὴν Παλαι-
στίνη. Ὅπως χαρακτηριστικὰ
ἀναφέρεται στὸ β΄ Ἰδιόμελον τῆς
Λιτῆς τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Προ-
φήτου: “οὗτος γὰρ ἐν τῇ γλώσσῃ
τὸν οὐρανὸν ὡς σίδηρον ἐχάλ-
κευσε, καὶ τὴν γῆν τὴν ἔγκαρπον
ὡς ἄκαρπον ἐποίησεν”· αὐτὸς μὲ
τὴ γλώσσα του σφυρηλάτησε τὸν
οὐρανὸ σὰν σίδερο καὶ μετέβα-
λε τὴν καρποφόρα γῆ σὲ ἄκαρπη.
Ὅταν δὲ μετὰ ἀπὸ τριάμισι χρό-
νια ἔβρεξε καὶ πάλι στὴν Παλαι-
στίνη καὶ ἡ γῆ βλάστησε τὸν καρ-
πό της, αὐτὸ ἔγινε ἐπίσης κατό-
πιν προσευχῆς τοῦ Προφήτη
Ἠλία.

Ὁλόκληρη ἡ ζωὴ τοῦ Προφήτου
εἶναι γεμάτη ἀπὸ γεγονότα, ποὺ
προκαλοῦν τὸν δίκαιο θαυμασμό
μας. Θ’ ἀναφερθοῦμε σὲ ὁρι-
σμένα μονάχα ἀπὸ αὐτά, στὰ
πλέον χαρακτηριστικά, ὥστε νὰ
κατανοήσουμε γιατὶ ὁ ἔνδοξος
Ἠλίας εἶναι ὄντως “τῶν Προ-
φητῶν ἡ κρηπίς”. Ὅταν κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς μακρᾶς ἀνομβρίας
κατέφυγε, κατ’ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ,
καὶ κρύφτηκε στὸν χείμαρρο
Χορράθ, ἀνατολικῶς τοῦ Ἰορδά-
νη ποταμοῦ, ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκε-
ται μέχρι τὶς μέρες μας ἡ ἀρχαι-
οτάτη ἱστορικὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, ἐτρέ-
φετο μὲ τροφὴ ποὺ τοῦ ἔστελλε
ὁ Θεὸς καθημερινὰ μὲ κοράκια.
“Οἱ κόρακες ἔφερον αὐτῷ ἄρτους



τὸ πρωῒ καὶ κρέα τὸ δείλης, καὶ
ἐκ τοῦ χειμάρρου ἔπινεν ὕδωρ”
(Γ΄ Βασ. ιζ΄, 6). Τὰ κοράκια τοῦ
ἔφερναν ψωμὶ τὸ πρωῒ καὶ κρέ-
ας τὸ ἀπόγευμα, τόσο μόνο ὅσο
χρειαζόταν κάθε μέρα, καὶ ἔπινε
νερὸ ἀπὸ τὸν χείμαρρο Χορράθ.

Ὅταν ἀργότερα λόγῳ τῆς
ἀνομβρίας (“ὅτι οὐκ ἐγένετο
ὑετὸς ἐπὶ τῆς γῆς”) ξεράθηκε ὁ
χείμαρρος Χορράθ, κατέφυγε,
κατ’ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ καὶ πάλιν,
στὰ Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας, σὲ
μιὰ περιοχὴ εἰδωλολατρική, ἀπὸ
τὴν ὁποία κατὰ πᾶσαν πιθανό-
τητα εἰσήχθη στὸν Ἰσραὴλ ἡ
εἰδωλολατρία, ἀφοῦ ἡ περιοχὴ τῆς
Σιδωνίας ἦταν ἡ πατρίδα τῆς βα-
σίλισσας Ἰεζάβελ. Ἐκεῖ φιλοξε-
νήθηκε, ὅπως προνόησε ὁ Πανά-
γαθος Θεός, ἀπὸ μιὰ χήρα γυ-
ναίκα, ἡ ὁποία ἀγωνιζόταν νὰ
ἐπιβιώσει μαζὶ μὲ τὰ παιδιά της
στὶς δυσχερέστατες συνθῆκες
ποὺ δημιούργησε ἡ μακρὰ ἀνομ-
βρία. Τὰ σχετικὰ γεγονότα πε-
ριγράφονται μὲ κάθε λεπτομέρεια
στὸ πρῶτο ἀνάγνωσμα τοῦ
Ἑσπερινοῦ τοῦ Προφήτου, ποὺ
προέρχεται ἀπὸ τὸ 17ο κεφάλαιο
τοῦ Γ΄ Βιβλίου τῶν Βασιλειῶν. Θὰ
ὑπενθυμίσουμε ἀπὸ τὴν περι-
γραφὴ αὐτὴ τὰ δύο μεγάλα θαύ-
ματα ποὺ ἔκανε ὁ Προφήτης
Ἠλίας στὸ σπίτι τῆς εὐλογημένης
αὐτῆς χήρας. Κατ’ ἀρχὰς εὐλό-
γησε μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ τὸ δο-
χεῖο μὲ τὸ ἀλεύρι καὶ τὸ δοχεῖο

μὲ τὸ λάδι καὶ αὐτὰ δὲν ἔλειψαν
μέχρι τὴ λήξη τῆς ἀνομβρίας. “Ἡ
ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐξέλιπε
καὶ ὁ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ
ἠλαττονήθη κατὰ τὸ ῥῆμα Κυρί-
ου, ὅ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ἠλιοὺ” (Γ΄
Βασ. ιζ΄, 16). Ὅταν δὲ σὲ μετα-
γενέστερο στάδιο ἀρρώστησε σο-
βαρὰ ὁ γιὸς τῆς χήρας καὶ ἀπέ-
θανε, ὁ Προφήτης Ἠλίας ἐνεφύ-
σησε τρεῖς φορὲς στὸ νεκρὸ παι-
δί, προσευχήθηκε θερμὰ στὸν
Κύριο καὶ τὸ παιδάριο ἀναστή-
θηκε. Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη
ἀνάσταση νεκροῦ ποὺ καταγρά-
φεται στὶς σελίδες τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, ἄρα καὶ τὴν πρώτη
ἀνάσταση νεκροῦ στὴν ἱστορία
τῆς ἀνθρωπότητος. Τὸ δὲ τριπλὸ
ἐμφύσημα, μὲ τὸ ὁποῖο ἀνέστη-
σε τὸ παιδάριο, ἀποτελεῖ ἀναμ-
φιβόλως προτύπωση τοῦ μυστη-
ρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἕνα ἄλλο θαυμαστὸ γεγονός,
τὸ ὁποῖο περιγράφεται μὲ κάθε
λεπτομέρεια στὸ μακροσκελέ-
στατο δεύτερο ἀνάγνωσμα τοῦ
Ἑσπερινοῦ τοῦ Προφήτου, ποὺ
προέρχεται ἀπὸ τὸ 18ο καὶ τὸ 19ο
κεφάλαιο τοῦ Γ΄ Βιβλίου τῶν Βα-
σιλειῶν, εἶναι ἡ φοβερὴ ἱστορία
ποὺ διαδραματίζεται στὸ Καρ-
μήλιον ὄρος μὲ τοὺς ἱερεῖς τῆς
αἰσχύνης, τούς 450 ἱερεῖς τοῦ
Βάαλ καὶ τοὺς 400 ἱερεῖς τῆς
Ἀστάρτης. Σὲ μιὰ δραματικὴ
στιγμὴ στὴν Ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ,
κατὰ τὴν ὁποία ὅλοι οἱ ἐξωτερι-
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κοὶ παράγοντες εὐνοοῦσαν τὴ
λατρεία τοῦ Βάαλ καὶ τῆς
Ἀστάρτης καὶ ὁ Προφήτης τοῦ
ἀληθινοῦ Θεοῦ Ἠλίας παρέμει-
νε “προφήτης τοῦ Κυρίου μο-
νώτατος”, ἡ σκληρὴ δοκιμασία,
στὴν ὁποία ὑπέβαλε τοὺς ἱερεῖς
τῆς αἰσχύνης ὁ “ζηλωτὴς” Ἠλίας,
φανέρωσε μὲ τὸν πλέον πανη-
γυρικὸ τρόπο ποιός εἶναι ὁ ἀλη-
θινὸς Θεός. Οἱ ἱερεῖς τῆς αἰσχύ-
νης “ἐπεκαλοῦντο ἐν φωνῇ με-
γάλῃ” τὸν Βάαλ στὸ θυσιαστή-
ριο ποὺ οἱ ἴδιοι ἑτοίμασαν ἀπὸ
τὸ πρωῒ μέχρι τὸ ἀπόγευμα
χωρὶς καμιὰ ἀπολύτως ἀνταπό-
κριση· μάλιστα “κατετέμνοντο
κατὰ τὸν ἐθισμὸν αὐτῶν ἐν μα-
χαίραις καὶ σειρομάσταις ἕως

ἐκχύσεως αἵματος ἐπ’ αὐτούς”,
κατεκόπτοντο, δηλαδή, ὅπως συ-
νήθιζαν, μὲ μαχαίρια καὶ μὲ
λόγχες μέχρις ὅτου ἔτρεχε αἷμα
ἀπὸ τὸ σῶμα τους. Ὁ ἀνύπαρ-
κτος Βάαλ παρέμεινε κωφὸς
καὶ ἀναίσθητος. Ἀργὰ τὸ ἀπό-
γευμα ἀνέλαβε τὴν πρωτοβουλία
ὁ Προφήτης Ἠλίας. Ἀφοῦ ἑτοί-
μασε τὸ δικό του θυσιαστήριο
καὶ ἔβαλε πάνω σ’ αὐτὸ τὰ
ξύλα καὶ τὸ σφάγιο, διέταξε νὰ
ρίξουν ἐν πρώτοις τρεῖς φορὲς
πάνω σ’ αὐτὸ ἄφθονο νερό,
ὥστε τὸ θαῦμα νὰ γίνει ἀκόμη
πιὸ λαμπρό, καὶ τότε προσευ-
χήθηκε μὲ λιτὸ τρόπο στὸν ἀλη-
θινὸ Θεὸ καὶ ἀμέσως “ἔπεσε πῦρ
παρὰ Κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ
κατέφαγε τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ
τὰς σχίδακας καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐν
τῇ θαλάσσῃ καὶ τοὺς λίθους καὶ
τὸν χοῦν ἐξέλειξε τὸ πῦρ” (Γ΄
Βασ. ιη΄, 38). Ἄλλες δύο φορὲς
σὲ μεταγενέστερο στάδιο τῆς
ζωῆς του ὁ Προφήτης Ἠλίας
κατέβασε πῦρ ἐξ οὐρανοῦ μὲ τὴν
προσευχή του (Δ΄ Βασ. α΄, 10 καὶ
12).

Ὁ Προφήτης Ἠλίας δὲν ὑπῆρξε
μόνο μέγας Προφήτης, ἀλλὰ καὶ
θεόπτης, ὅπως ὁ Προφήτης
Μωϋσῆς. Ἀξιώθηκε νὰ δεῖ τὸν
Θεὸ στὸ ὄρος Χωρὴβ (ἄλλη ὀνο-
μασία τοῦ ὄρους Σινᾶ), ὅπως πα-
λαιότερα ὁ μέγας Μωϋσῆς ὅταν
ἀνέβηκε στὸ ὄρος Σινᾶ γιὰ νὰ
παραλάβει τὸν Νόμο. Ἀφοῦ καὶ

Προφήτης Ἠλίας, ἀπό Μονή Ἀγίου
Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ, Καλοπανα-

γιώτης, 13ος αιῶνας, Βυζαντινό 
Μουσεῖο Ι.Α.Μ.



αὐτὸς νήστεψε σαράντα ἡμέρες
καὶ σαράντα νύκτες, εἶδε τὸν Θεό,
ὅσο εἶναι δυνατὸν στὸν ἄνθρωπο
νὰ Τὸν δεῖ, “οὐκ ἐν τῷ πνεύμα-
τι” (=στὴ θύελλα), “οὐκ ἐν τῷ
συσσεισμῷ”, “οὐκ ἐν τῷ πυρί”,
ἀλλὰ ὡς “φωνὴν αὔρας λεπτῆς”,
σὰν ἁπαλὸ ψίθυρο λεπτῆς καὶ
δροσερῆς αὔρας (Γ΄ Βασ. ιθ΄, 11-
12). Γιὰ τὴ θεοπτικὴ αὐτὴ ἐμπει-
ρία τοῦ Προφήτου γίνεται λόγος
ἀρκετὲς φορὲς στὴν Ἀκολουθία
τῆς 20ῆς Ἰουλίου. Σὲ τροπάριο
τῆς ζ΄ Ὠδῆς τοῦ Κανόνος ἀναφέ-
ρεται: “Αὔρα πραεῖα ὑπέδειξε
καὶ λεπτοτάτη Κύριον σοὶ Ἠλιού,
…, οὐχὶ πνεῦμα βίαιον, οὐ συσ-
σεισμός, οὐδὲ πῦρ ἐκδειματοῦν”·
Ἠλία, αὔρα ἥσυχη καὶ λεπτοτά-
τη σοῦ ὑπέδειξε τὸν Κύριο, ὄχι βί-
αιη θύελλα, οὔτε σεισμός, οὔτε
τρομακτικὴ φωτιά. Ἄλλο τροπά-
ριο πάλιν τῆς θ’ Ὠδῆς τοῦ Κα-
νόνος ἀναφέρει: “Ἰδεῖν ἐν λε-
πτοτάτῃ αὔρᾳ Θεόν, ὡς ἰδεῖν δυ-
νατὸν κατηξίωσαι, ἀσκητικαῖς
πρότερον τὸ σῶμα διαγωγαῖς
καταλεπτύνας Ἔνδοξε”· ἀξιώ-
θηκες, ἔνδοξε, νὰ δεῖς τὸν Θεὸ στὴ
λεπτοτάτη αὔρα, ὅσο εἶναι δυ-
νατὸν στὸν ἄνθρωπο νὰ Τὸν δεῖ,
ἀφοῦ προηγουμένως κατελέπτυ-
νες τὸ σῶμα σου μὲ τοὺς ἀσκη-
τικούς σου ἀγῶνες.

Ὡς θεόπτης ὁ Προφήτης Ἠλίας
ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Κύριό μας
Ἰησοῦ Χριστὸ τῆς μεγάλης εὐλο-
γίας νὰ εἶναι παρὼν μαζὶ μὲ τὸν

Προφήτη Μωϋσῆ κατὰ τὴ Μετα-
μόρφωση Του στὸ ὄρος Θαβώρ.
“Ἀποδεδειγμένος θεόπτης ὁ Θε-
σβίτης σὺν Μωσῇ καθορᾷ, ἃ
ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὖς οὐκ
ἤκουσε, καὶ ἀνθρώπων τῶν γη-
γενῶν καρδία οὐ λελόγισται, σε-
σαρκωμένον Κύριον ἐν Θαβὼρ
τὸν παντοκράτορα” (τροπάριον θ΄
Ὠδῆς Κανόνος). Ὄντας ἀποδε-
δειγμένος θεόπτης ὁ Προφήτης
Ἠλίας ὁ Θεσβίτης, ἀξιώθηκε νὰ
ἰδεῖ μαζὶ μὲ τὸν Προφήτη Μωϋσῆ
αὐτὰ ποὺ μάτι ἀνθρώπων δὲν
εἶδε καὶ αὐτὶ ἀνθρώπων δὲν
ἄκουσε καὶ καρδία χοϊκῶν
ἀνθρώπων δὲν σκέφθηκε, νὰ ἰδεῖ,
δηλαδή, τὸν σεσαρκωμένο παν-
τοκράτορα Κύριο στὸ ὄρος
Θαβὼρ μέσα στὸ ἄκτιστο φῶς τῆς
θεότητος.

Ὅπως θαυμαστὴ ὑπῆρξε ἡ
ἐμφάνιση τοῦ Προφήτη Ἠλία στὸ
προσκήνιο τῆς Ἱστορίας καὶ ὅπως
θαυμαστὴ ὑπῆρξε ὁλόκληρη ἡ ζωή
του καὶ ἡ δεκαπενταετὴς προ-
φητική του δράση, ἔτσι θαυ-
μαστὴ ὑπῆρξε καὶ ἡ ἀναχώρησή
του ἀπὸ τὸ προσκήνιο τῆς Ἱστο-
ρίας. Καὶ τοῦτο γιατὶ δὲν ἐγνώ-
ρισε φυσικὸ θάνατο, ἀλλὰ μετε-
τέθη ζωντανός, ὅπως παλαιότερα
καὶ ὁ Δίκαιος Ἐνώχ. Ἀφοῦ πῆγε
στὶς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ
μαζὶ μὲ τὸν μαθητή του καὶ διά-
δοχό του Προφήτη Ἐλισσαῖο,
ἀφοῦ ὡς ἄλλος Μωϋσῆς “ἔλαβεν
τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ καὶ εἵλησε καὶ
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ἐπάταξε τὸ ὕδωρ, καὶ διῃρέθη τὸ
ὕδωρ ἔνθα καὶ ἔνθα (=χωρίστηκαν
τὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ ἀπὸ ἐδῶ καὶ
ἀπὸ ἐκεῖ), καὶ διέβησαν ἀμφότε-
ροι ἐν ἐρήμῳ (=πέρασαν καὶ οἱ
δύο στὴν ἀπέναντι ὄχθη, στὴν
ἀπέναντι ἔρημο)” (Δ΄ Βασ. β΄, 8),
ἀνελήφθη “ὡς εἰς τὸν οὐρανόν” μὲ
πύρινο ἅρμα. “Καὶ ἰδοὺ ἅρμα
πυρὸς καὶ ἵπποι πυρὸς καὶ διέ-
στειλαν ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων, καὶ
ἀνελήφθη Ἠλιοὺ ἐν συσσεισμῷ ὡς
εἰς τὸν οὐρανὸν” (Δ΄ Βασ. β΄, 11).
Παρουσιάστηκε ἕνα πύρινο ἅρμα,
τὸ ὁποῖο ἔσερναν πύρινα ἄλογα
ποὺ πέρασαν ἀνάμεσα στὸν Ἠλία
καὶ τὸν Ἐλισσαῖο, καὶ ὁ Ἠλίας
ἀνελήφθη μέσα σὲ ἀνεμοστρόβιλο
πρὸς τὰ πάνω “ὡς εἰς τὸν οὐρα-
νόν”. Ἕνα τροπάριο τῆς η΄ Ὠδῆς
τοῦ Κανόνος ἀναφέρει: “Ἅρμα πυ-
ρός σε ἔλαβεν ἀπὸ γῆς πυρα-
κτούμενον, ζήλῳ Ἠλιοὺ τῷ θεϊκῷ
θεόπνευστε· διὸ ἱκετεύω σε, τῶν
ἐν τῇ γῇ με πάντων κακῶν, τῶν
σῶν ἀρετῶν, ἐπικουφίζειν τὸν
νοῦν μου, τεθρίππῳ· καὶ πρὸς νύσ-
σαν οὐρανίαν με φθάσαι, τὸν
πάντων ἐκδυσώπει Θεὸν καὶ βα-
σιλέα”. Πύρινο ἅρμα σὲ παρέλα-
βε ἀπὸ τὴ γῆ, θεόπνευστε Ἠλία,
φλεγόμενον ἀπὸ τὸν θεῖο ζῆλο. Γι’
αὐτὸ σὲ παρακαλῶ νὰ ἐλαφρύνεις
τὸν νοῦ μου ἀπὸ ὅλα τὰ ἐπὶ τῆς
γῆς κακὰ μὲ τὸ τέθριππο (=ἅρμα
συρόμενο ἀπὸ τέσσερα ἄλογα)
τῶν ἀρετῶν σου. Παρακάλεσε
ἀκόμη τὸν Θεὸ καὶ βασιλέα τῶν
πάντων νὰ ἀξιωθῶ νὰ φθάσω
στὸ οὐράνιο τέρμα.

Ὁ Προφήτης Ἠλίας, λοιπόν, δὲν
πέθανε, ἀλλὰ ἀνελήφθη “ὡς εἰς τὸν
οὐρανόν”. Ποῦ εὑρίσκεται ἔκτοτε,
κανένας δὲν γνωρίζει. Σύμφωνα,
ὅμως, μὲ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας
μας θὰ ἐπανεμφανιστεῖ κατὰ τὶς
ἔσχατες ἡμέρες, γιὰ νὰ ὁμολογή-
σει Χριστὸν καὶ νὰ μαρτυρήσει γι’
Αὐτόν. Στὸ 11ο κεφάλαιο τοῦ βι-
βλίου τῆς Ἀποκαλύψεως γίνεται
λόγος γιὰ δύο μάρτυρες –
προφῆτες, ποὺ θὰ προφητεύσουν
γιὰ χίλιες διακόσιες ἑξήντα ἡμέ-
ρες. “Οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν τὸν
οὐρανὸν κλεῖσαι, ἵνα μὴ ὑετὸς
βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας
αὐτῶν”, σημειώνεται χαρακτηρι-
στικὰ στὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύ-
ψεως (ια΄, 6). Σύμφωνα μὲ πολ-
λοὺς ἑρμηνευτές, παλαιοτέρους
καὶ νεωτέρους, πρόκειται γιὰ τὸν
Ἠλία καὶ τὸν Ἐνώχ, τοὺς δύο Δι-
καίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ποὺ
δὲν γνώρισαν φυσικὸ θάνατο,
ἀλλὰ μετέστησαν. Αὐτὴν τὴν πα-
ράδοση ἀκολουθεῖ καὶ τὸ ε΄ Ἰδιό-
μελον τῆς Λιτῆς τοῦ Ἑσπερινοῦ
τοῦ Προφήτου, ὅταν ἀναφέρει: “τὸ
ἐξᾶραν ἅρμα σε πυρφόρον, ὡς ἐν
συσσεισμῷ εἰς οὐρανούς, τὴν πυ-
ρίπνοον χάριν σοι παρέσχετο,
Ἠλία Θεσβίτα, τοῦ μὴ ἰδεῖν θά-
νατον, ἕως ἂν κηρύξῃς τὴν τῶν
πάντων συντέλειαν”. Τὸ πύρινο
ἅρμα ποὺ σὲ ὁδήγησε ὡς εἰς
οὐρανοὺς μὲ δυνατὸ ἀνεμοστρό-
βιλο, Ἠλία Θεσβίτα, σοῦ ἔδωσε τὴ
μεγάλη χάρη νὰ μὴ γνωρίσεις
θάνατο, μέχρι νὰ κηρύξεις τὴ
συντέλεια τῶν πάντων. 



Ὁβίος τῆς ἁγίας Μαρίνας
γράφτηκε ἀπὸ τὸν στρα-
τιώτη Θεότιμο, ὁ ὁποῖος

τῆς ἔφερνε τροφὴ κατὰ τὴν παρα-
μονή της στὴ φυλακὴ καὶ σώζεται σὲ
ἀρκετὰ χειρόγραφα, τὰ ἀρχαιότερα
τῶν ὁποίων ἀνάγονται στὸν 9ο
αἰῶνα1. Ἐκκλησιαστικὲς προσωπι-
κότητες, ὅπως ὁ ὅσιος Νεόφυτος ὁ
Ἔγκλειστος καὶ ὁ πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως Γρηγόριος Κύ-
πρου, συνέγραψαν ἐγκώμια καὶ
λόγο πρὸς τιμήν της, ὅπου ἀναφέ-
ρονται στὸν βίο καὶ τὴν προσωπι-
κότητά της. 

Σύμφωνα μὲ τὰ δεδομένα τοῦ
βίου της, ἡ Μαρίνα ἀπὸ τὴν Ἀντιό-
χεια τῆς Πισιδίας ἦταν κόρη τοῦ

εἰδωλολάτρη ἱερέα Αἰδεσίου. Ἔμει-
νε ὀρφανὴ ἀπὸ μητέρα καὶ ὁ πατέ-
ρας της ἐμπιστεύθηκε τὴν ἀνατρο-
φή της σὲ μία χριστιανὴ τροφό, ἡ
ὁποία καὶ συνέβαλε δραστικὰ στὴ
χριστιανικὴ διαπαιδαγώγησή της.
Ἐξαιτίας τῆς ἄρνησής της νὰ παν-
τρευτεῖ τὸν ἔπαρχο Ὀλύβριο καὶ νὰ
θυσιάσει στὰ εἴδωλα, ἡ Μαρίνα ὑπέ-
στη μία σειρὰ μαρτυρίων καὶ τελικὰ
ἀπεκεφαλίσθη. 

Ἡ Μαρίνα γίνεται κοινωνὸς τῆς
νίκης τοῦ Χριστοῦ κατὰ τῶν πο-
νηρῶν δυνάμεων καὶ μέτοχος τῆς δό-
ξας Του, ἔχοντας πάντα ὑπομονή.
Χωρὶς ὑπομονὴ καὶ ἀνδρεία2 δὲν θὰ
μποροῦσε νὰ διατηρηθεῖ στὸν πνευ-
ματικὸ ἀγώνα3. Ἡ ἐπάνοδος στὸν
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1. F. Halkin, BHG (SubH, ἀριθ. 8a), τ. II, Bruxelles 1957, σ. 84-86.
2. Ἀββᾶ Δωροθέου, Διδασκαλία 14, PG 88,1776A.
3. «Ταυτόχρονα, ὅμως, καὶ ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ ἀνδρεία πρέπει νὰ καλλιεργοῦνται

μὲ ταπείνωση. Ἄλλωστε, ὁ Θεὸς δὲν βραβεύει τὴν ἀρετὴ ἀλλὰ τὴν ταπείνωση τοῦ
ἀνθρώπου…Θεμέλιο τῆς ἀρετῆς εἶναι ἡ ταπείνωση. Χωρὶς αὐτὴν δὲν ὑπάρχει ἀρε-
τή. Ὁ ὑπερήφανος δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἐνάρετος. Ὅπως τὸ σκοτάδι εἶναι ἄσχε-
το μὲ τὸ φῶς, ἔτσι καὶ ὁ ὑπερήφανος εἶναι ἄσχετος μὲ τὴν ἀρετή. Ἡ ταπείνωση
ἐκφράζει τὴν ἐπίγνωση τοῦ ἀνθρώπου ὅτι ἔχει “τὸ εἶναι δεδανεισμένον” . Μὲ αὐτὴν
ὁ ἄνθρωπος προσαρμόζεται στὴν ἔνθεη τάξη τῆς δημιουργίας. Ἡ ταπείνωση προ-
σελκύει τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ περιέχει δυνάμει ὅλες τὶς ἄλλες ἀρετές. Γι’ αὐτὸ
χαρακτηρίζεται στὴν πατερικὴ παράδοση ὡς “περιεκτικὴ ἀρετή”. Γεωργίου Μαν-
τζαρίδη, Χριστιανικὴ Ἠθικὴ ΙΙ, σελ. 79. 

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Χρίστου Ἀγαθοκλέους
Θεολόγου
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Θεὸ γίνεται πραγματικότητα μὲ
πόνους καὶ ἄσκηση4, ζώντας τὴ
συντριβὴ στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, κά-
νοντάς την ὑπαρξιακὸ γεγονός. Ὁ
θάνατος καταργεῖται μὲ τὸν ἴδιο τὸν

θάνατο καὶ ὁ διάβολος νικιέται μὲ
τὸ ἴδιο τὸ ὅπλο του5. Ἡ ὑπακοὴ τῆς
Μαρίνης μέχρι θανάτου ὁδηγεῖ στὴ
νίκη ἐναντίον τοῦ θανάτου· ὅπως ἡ
δόξα τοῦ Χριστοῦ ἀρχίζει μὲ τὸν
σταυρό, ἔτσι καὶ ἡ δόξα τοῦ πιστοῦ
ἀρχίζει μὲ τὴν ἑκούσια ἀποδοχὴ τοῦ
θανάτου γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ τήρηση τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ μὲ
ὅριο τὸν θάνατο εἶναι ἤδη πορεία
ἀπὸ τὸν θάνατο πρὸς τὴ ζωή, γιατί
ἡ ἴδια ἡ ἐντολὴ ὡς θεία ἐνέργεια
εἶναι αἰώνια ζωή6. Ἡ μνήμη της ἑορ-
τάζεται στὶς 17 Ἰουλίου καὶ ἡ σύναξή
της ἐτελεῖτο στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου
Μηνά7.

Λαογραφικὲς παραδοχὲς
Ἡ ἁγία, μία ἀπὸ τὶς πιὸ δημοφι-

λεῖς μορφὲς τῆς βυζαντινῆς ἁγιο-
γραφίας, περιλαμβάνεται συχνὰ στὸ
εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα τῶν βυ-
ζαντινῶν ναῶν εἴτε ὡς μεμονωμένο
ἁγιογραφικὸ πορτραῖτο8 εἴτε σὲ
αὐτοτελῆ παράσταση, ἡ ὁποία εἰκο-
νίζει τὴν πάλη της μὲ τὸν Βεελζε-
βούλ9.  Ἡ ὕπαρξη ἱστορημένων κύ-
κλων τοῦ Βίου της σὲ εἰκόνες καὶ

4. «Μετάνοιά ἐστιν ἐκ τοῦ παρὰ φύσιν εἰς τὸ κατὰ φύσιν καὶ ἐκ τοῦ δια-
βόλου πρὸς τὸν Θεὸν ἐπάνοδος δι’ ἀσκήσεως καὶ πόνων». Ἰωάννου Δαμασκη-
νοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 2, 30 (44), PG 94, 972A.

5. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς τήν πρός Ἑβραίους 4,4, PG 63, 41.
6. Ἰω. γ΄, 14.
7.  Synaxarium CP, στ. 825.
8. G. Κuhnel, Wall Painting in the Latin Kingdon of Jerusalem (Frankfurter Forschun-

gen zur Kunst, 14), Berlin 1988, σ. 110-111.
9.  J. Lafontaine-Dosogne, Un thème iconographique peu connu: Marina assommant

Belzébuth, Byzantion 32 (1962), σ. 251 κ.έ.

Ἁγία Μαρίνα, ἀπό Ναό Τιμίου 
Σταυροῦ, Πεδουλᾶς, 13ος αἰῶνας,

Βυζαντινό Μουσεῖο Ι.Α.Μ.



τοιχογραφικοὺς διακόσμους στὴν
Κύπρο10 ἀλλὰ καὶ τὴν Κρήτη11,  δυὸ
νησιὰ σὲ στενὴ ἐπικοινωνία με-
ταξὺ τους κατὰ τὴ λατινοκρατία, θὰ
πρέπει νὰ συσχετισθεῖ μὲ τὴ διεύ-
ρυνση τῆς τιμῆς της αὐτὴ τὴν ἐπο-
χή12.

Ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα
καταλαμβάνει σημαντικὴ θέση στὴ
λαϊκὴ εὐσέβεια τῶν Κυπρίων καὶ θε-
ωρεῖται προστάτιδα τῶν παιδιῶν.
Μετὰ τὴν Παναγία καὶ τὸν ἅγιο Γε-
ώργιο, ἡ ἁγία αὐτὴ εἶναι ὑπέρ-δη-
μοφιλὴς στὸ νησί, σὲ σημεῖο ποὺ βρί-
σκουμε διάσπαρτους ναοὺς πρὸς τι-
μήν της. Σὲ μοναστήρια τοῦ νησιοῦ
φυλάσσονται λείψανα τῆς ἁγίας, ἐνῶ
πολλοὶ ναοὶ καὶ τοποθεσίες φέ-
ρουν τὸ ὄνομά της. Τελευταῖο, ὅμως,
καὶ σημαντικότερο, τὸ παραδο-
σιακὸ ἆσμα «Ἁγιὰ Μαρίνα τζαὶ τζυ-
ρά» ποὺ ἀποτέλεσε γενεὲς γενεῶν
τὸ πλέον γνωστὸ παραδοσιακὸ να-
νούρισμα ἀπὸ τὰ χείλη τῶν μητέρων

αὐτοῦ τοῦ τόπου διὰ τῶν αἰώνων,
ποὺ ἔβαζαν τὰ παιδιά τους γιὰ
ὕπνο.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς ναοὺς τῆς Ἁγίας
Μαρίνας βρίσκεται στὸ κατεχόμενο
χωριὸ τῶν προγόνων μου, στὴν
Αὐλώνα τῆς βορειοδυτικῆς Κύπρου,
ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα κέντρα
τιμῆς τῆς μεγαλομάρτυρος. Ὁ ναὸς
ἀφοῦ βεβηλώθηκε καὶ λεηλατήθηκε
ἀπὸ τοὺς Τούρκους εἰσβολεῖς, με-
τατράπηκε σὲ μουσουλμανικὸ τέ-
μενος.  Ἄγνωστη παραμένει ἡ τύχη
τῶν τοιχογραφιῶν ποὺ διακο-
σμοῦσαν τὸν ναό. 

Τὸ 1974, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
τουρκικῆς εἰσβολῆς, ὁ ἱερέας τοῦ κα-
τεχόμενου σήμερα ναοῦ τῆς Ἁγίας
Μαρίνας στὴν Αὐλώνα, παπα-Χα-
ράλαμπος Κυριάκου (1900-1990)
διέσωσε μεταξὺ ἄλλων κειμηλίων
τοῦ ναοῦ καὶ τὴ θαυματουργὴ εἰκό-
να τῆς ἁγίας, ἔργο τοῦ 19ου αἰώνα.
Στὴν εἰκόνα, ἡ ἁγία Μαρίνα εἰκο-
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10. Ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ εἰκόνα (13ος αἰ.) ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ στὸν Πεδουλὰ καὶ ἡ εἰκόνα ἀπὸ τὸ καθολικὸ τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Λαμ-
παδιστῆ στὸν Καλοπαναγιώτη, οἱ ὁποῖες βρίσκονται σήμερα στὸ Βυζαντινό Μου-
σεῖο τοῦ Ἰδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στή Λευκωσία. Α. Παπαγεωρ-
γίου, Βυζαντινὲς εἰκόνες τῆς Κύπρου, Μουσεῖο Μπενάκη, Ἀθήνα 1976, ἀριθ. 11.

11. Μεταξὺ τῶν ἐξίτηλων τοιχογραφιῶν τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὸ χω-
ριὸ Καλόγερου Ἀμαρίου (1300 μ.Χ.) σώζονται ἐλάχιστα τρεῖς σκηνὲς τοῦ μαρ-
τυρίου τῆς ἁγίας. Δυὸ κακὰ διατηρημένες σκηνὲς ἀπὸ ἕνα μεγαλύτερο, σήμερα
κατεστραμμένο, βιογραφικὸ κύκλο βρίσκονται ἐπίσης στὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρί-
νας στὸν Ραβδοΰχα (τελευταῖο τέταρτο 13ου αἰώνα). Ἀρκετοὶ ναοὶ τῆς Κρήτης εἶναι
ἀφιερωμένοι ἐξάλλου στὴ μνήμη τῆς ἁγίας Μαρίνας. 

12. Σημαντικὴ θέση κατέχουν, ἄλλωστε, οἱ παραστάσεις τῆς ἁγίας στὴ σταυ-
ροφορικὴ τέχνη. D. Mouriki, The Wall Paintings of the Church of the Panagia at Moutoul-
las, Cyprus, στὸ I. Hutter (ἔκδ.), Byzanz und der Westen. Studien zur Kunst des
europaischen Mittelalters, Wien 1984, σ. 197.

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
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νίζεται σὲ νεαρὴ ἡλικία, ὁλόσωμη καὶ
μετωπική. Ὁ ἀνώνυμος ζωγράφος
τῆς εἰκόνας ἀκολουθεῖ τὴν τεχνο-
τροπία τοῦ Ἰωάννου Κορνάρου τοῦ
Κρητός. Δὲν χρησιμοποιεῖ τὸν πα-
ραδοσιακὸ εἰκονογραφικὸ τύπο τῆς
ἁγίας μὲ τὰ κόκκινα ἐνδύματα,
ἀλλὰ καινοτομεῖ χρησιμοποιώντας
προφανῶς ἐνδύματα ἐποχῆς διακο-
σμημένα μὲ ἅνθη. Ἡ μορφὴ τῆς
ἁγίας παρουσιάζεται ἐπίπεδη καὶ
δὲν ἀποδίδεται ὁ ὄγκος τοῦ σώμα-
τος. Ἡ εἰκόνα φυλάσσεται προσω-
ρινὰ στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Χαρα-
λάμπους στὴ Δένεια καὶ εἶναι το-
ποθετημένη σὲ εἰδικὸ προσκυνητά-
ρι θρονί, τὸ ὁποῖο ἔχουν κατα-
σκευάσει οἱ πρόσφυγες ἀπὸ τὴν
Αὐλώνα. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, οἱ

Αὐλωνίτες πρόσφυγες, μετὰ τὴν
ἀκολουθία στὸ χωριὸ Ἀκάκι, ὀργα-
νώνουν πορεία  μὲ τὴ θαυματουργὴ
εἰκόνα καὶ συνάντηση ὅπου καὶ τε-
λεῖται παραδοσιακὴ πανήγυρη. 

Ἄλλη σημαντικὴ εἰκόνα τῆς ἁγίας
ἐντοπίζεται στὸν ναὸ της στὸν Πε-
δουλά.  Στὴν εἰκόνα αὐτὴ τοῦ 13ου
αἰ., ἡ Ἁγία Μαρίνα εἰκονίζεται με-
τωπική, ἀπὸ τὴ μέση καὶ πάνω σὲ
σανίδα μονοκόμματη, ἐλαφρὰ σκαμ-
μένη, ὥστε νὰ σχηματίζεται ὁλόγυ-
ρα εὐρὺ πλαίσιο, στὸ ὁποῖο εἶναι ζω-
γραφισμένες σκηνὲς ἀπὸ τὸ μαρτύ-
ριό της. Ἡ Ἁγία, ποὺ εἰκονίζεται σὲ
χρυσὸ βάθος, ἔχει φωτοστέφανο
διακοσμημένο μὲ ἔξεργο φυτικὸ
βλαστό, ἀνθέμια καὶ ρόδακες. Εἶναι
ὁλόκληρη καλυμμένη ἀπὸ τὸ κόκκινο
μαφόριο ποὺ καταλήγει γύρω ἀπὸ
τὸ πρόσωπο σὲ χρυσὴ ἔξεργη πα-
ρυφή, στολισμένη μὲ λευκὰ μαργα-
ριτάρια, ὥστε μόλις διακρίνεται ὁ
πράσινος χιτώνας μὲ τὶς κεντημένες
χειρίδες. Στὸ δεξὶ χέρι κρατεῖ τὸν
σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου της καὶ
ὑψώνει τὸ ἀριστερὸ μπροστὰ στὸ
στῆθος, μὲ ἀνοικτή τήν παλάμη
ὅπως εἰκονίζονται συνήθως οἱ μάρ-
τυρες. 

Τὸ πρόσωπο εἶναι σχεδὸν στρογ-
γυλό, ὅπως στὶς τοιχογραφίες ἁγίων
γυναικῶν στὸν ναὸ τῆς Παναγιᾶς
τοῦ χωριοῦ Μουτουλλᾶ, στὶς ἀνά-
λογες τοιχογραφίες τῆς Gravina καὶ
τὶς «σταυροφοριακές» εἰκόνες τοῦ
Σινᾶ. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ζωγραφί-
ζονται τὰ μάτια, τὰ φρύδια καὶ τὸ



στόμα. Τὰ βλέφαρα καὶ ἡ μύτη το-
νίζονται μὲ κόκκινη γραμμή, ὅπως
στὶς τοιχογραφίες τῆς Ἐγκλείστρας
τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου καὶ τῆς Ἁγίας
Μαρίνας στὴν τοποθεσία Πύργος,
στὰ ἀνατολικά τῆς Γιαλούσης. Με-
γαλύτερη ὁμοιότητα παρουσιάζει ἡ
εἰκόνα μὲ τὴν τοιχογραφία της στὴν
ἐκκλησία τῆς Παναγίας τοῦ Μου-
τουλλᾶ καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ Σινᾶ,
ὅπου εἰκονίζεται μαζὶ μὲ τὴν Ἁγία
Αἰκατερίνη.  

Ἁγιολογικὲς παραδοχές
Στοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνες δὲν

ὑπάρχει ἀνάγκη σαφέστερου καθο-
ρισμοῦ ἀντικειμενικῶν ὁρίων ποὺ νὰ
ἐξασφαλίζουν τὴν ὁρατὴ ὁμοείδεια
καὶ ἑνότητα ζωῆς τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ σώματος. Ὑπάρχει γιὰ τοὺς Χρι-
στιανοὺς τὸ κοινὸ καὶ συνεχὲς ἐνδε-
χόμενο τοῦ μαρτυρίου, κι αὐτὸ συν-
τονίζει τὴ ζωὴ τους13.

Τὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ ἔχει βα-
θύτατο νόημα γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ πιστοῦ
τὴν ἐποχὴ τῆς Μαρίνης.  Χωρὶς τὴν
ἑκούσια συμμετοχή της σὲ αὐτὸ ἡ
εἴσοδος στὴν ἀνάσταση καὶ τὴ ζωὴ
τοῦ Χριστοῦ, εἶναι σχεδὸν ἀδύνατη14.
Δὲν ἀποτελεῖ ἁπλὸ ἀντικειμενικὸ
ἐπεισόδιο, ποὺ ἀρκεῖ κάποιος νὰ τὸ

δεχτεῖ γιὰ νὰ σωθεῖ, ἀλλὰ κεφα-
λαιῶδες ἀνθρωπολογικὸ γεγονός,
ποὺ καλεῖται νὰ τὸ οἰκειωθεῖ γιὰ νὰ
ζήσει. Ἡ μίμηση τοῦ πάθους Του,
στοὺς πρώτους διωγμούς, πραγμα-
τοποιεῖται ἀντιγραφικὰ μὲ τὸ μαρ-
τύριο τῆς Ἁγίας Μαρίνης. Ἀποβλέ-
ποντας στὴν ἀντιγραφικὴ αὐτὴ μί-
μηση πολλοὶ Χριστιανοὶ κατὰ τὴν
περίοδο τῶν διωγμῶν ἔσπευσαν μὲ
χαρὰ νὰ μαρτυρήσουν. 

Ἡ Ἐκκλησία ὡς ζωντανὸς ὀργα-
νισμὸς μέσῳ τῆς πιστεύουσας κοι-
νότητας, φέρει τὴ μνήμη τῶν ἁγίων,
αὐτὴ εἶναι ἡ ζωντανή της παράδο-
ση, αὐτὴ εἶναι ἡ διαδοχὴ της διὰ μέ-
σου τῶν αἰώνων, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς
ἐμπειρίας τῶν μυστηρίων ποὺ ἀπο-
τελοῦν δοκιμασμένες καὶ ἐμπει-
ρικὲς ἐπιβεβαιώσεις, πτυχὲς ἢ
ἐκφάνσεις τῆς σωτηριολογικῆς ἀπο-
στολῆς της. Ἂν ὑπάρχει Ἐκκλησία
εἶναι γιατί σώζει τὸν ἄνθρωπο, ἡ ζωὴ
τῆς χάριτος δὲν περιορίζεται σὲ σχο-
λαστικοὺς δεσμοὺς καὶ περιπτύξεις. 

Εἶναι ἀπαραίτητη λοιπὸν ἡ πα-
ρουσία τῶν Ἁγίων στὴ ζωὴ τῆς
Ἐκκλησίας καὶ στὴ λαϊκὴ παράδο-
ση. Δὲν εἶναι ἀλάθητα πρόσωπα
οὔτε καὶ ἀπόλυτοι κάτοχοι κο-
σμικῆς σοφίας, εἶναι ὅμως ζωντανοὶ
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13. Ἰγνατίου Ἀντιοχείας, Πρὸς Ρωμαίους 6,3. Ἀποστολικοὶ Πατέρες, Ἅπαντα
τὰ ἔργα, 4. ἐπιμέλεια ἔκδοσης Παναγιώτης Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 119,
ΕΠΕ 119.

14. «Ἐὰν μὴ αὐθαιρέτως ἔχωμεν τὸ ἀποθανεῖν εἰς τὸ αὐτοῦ πάθος, τὸ ζειν
αὐτοῦ οὐκ ἐστι ἐν ἡμῖν». Ἰγνατίου Ἀντιοχείας, Πρός Μαγνησιείς 5, 2, ὅ.π., σελ.
186.
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μάρτυρες τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ
καὶ τέτοιοι μάρτυρες ὑπῆρχαν καὶ
ὑπάρχουν πάντοτε στὴν ἱστορία. Μὲ
αὐτοὺς διατηρεῖται σὲ κάθε δεδο-
μένη ἱστορικὴ στιγμὴ ἡ ἀληθινὴ θε-
ογνωσία15. Ὁ Χριστὸς φανερώθηκε
στὸν κόσμο ὡς ἄνθρωπος, σταυρώ-
θηκε, πέθανε, ἀναστήθηκε καὶ ἀνα-
λήφθηκε «ἐν δόξῃ» στοὺς οὐρανούς,
εἶναι ὁ ἄχρονος, αἰώνιος καὶ ὁ
ἀΐδιος Θεός, εἶναι «ὁ ὤν καί ὁ ἦν καὶ
ὁ ἐρχόμενος»16. Ἡ φανέρωση τῆς δό-
ξας τῶν πιστῶν στὴ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν προϋποθέτει τὴν πρόσλη-
ψη καὶ τὴν ἔνταξή τους στὸ σῶμα
τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία, ποὺ βρί-
σκεται στὸ μεθόριο τοῦ παρόντα καὶ
μέλλοντα αἰώνα. Ἡ ὕπαρξη τοῦ
ἀνθρώπου μέσα σὲ αὐτήν ἀποκτᾶ
ἐσχατολογικὸ χαρακτήρα καὶ ἡ ἔξο-
δός του ἀπὸ τὸν κόσμο δὲν εἶναι
ἐξαφάνιση στὸ κενό, ἀλλὰ μετοχὴ
στὸ αἰώνιο παρὸν τῆς δόξας τοῦ
Θεοῦ. Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ὅπως χα-
ρακτηριστικὰ σημειώνει καὶ ὁ Νι-
κόλαος Καβάσιλας, οἱ πιστοὶ εἶναι
μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ
κεφαλὴ τοῦ σώματος αὐτοῦ κρύβε-

ται στὴν ἱστορία, ἀλλὰ θὰ φανερω-
θεῖ κατὰ τὸν μέλλοντα αἰώνα. Ὅταν
φανερωθεῖ ἡ δόξα τῆς κεφαλῆς,
τότε θὰ φανερωθεῖ καὶ ἡ λαμπρό-
τητα τῶν μελῶν της17.  Ὁ Θεὸς ἔρχε-
ται στὸν κόσμο προκειμένου αὐτὸ
ποὺ ἐνσαρκώνει νὰ εἶναι μιμήσιμο,
ἡ ἴδια ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, ἡ εἰς Ἅδου
κάθοδος, ἡ συγκίνηση στὴ ζωή του
καὶ  δηλώνοντας ὀντολογικὰ «Ἐγώ
εἰμι ἡ ἀλήθεια», ἀληθεύει ὄχι κα-
θήμενος στὴν ἁγία ἕδρα, τὸ λέει για-
τί τὸ ἐφαρμόζει καὶ τὸ κάνει πρά-
ξη. Τρανότατο λαμπρὸ ἀνθρωπολο-
γικό παράδειγμα ἀποτέλεσε καὶ ἡ
Ἁγία μας.

15. Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου, Ὀψόμεθα τὸν Θεὸν καθώς ἐστι, Ἱερὰ Σταυ-
ροπηγιακὴ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 1992, σ. 167.

16. Ἀποκ. α΄, 4.
17. «Καὶ μὴν μέλῃ Χριστοῦ ἐσμεν, καὶ τοῦτό ἐστι τό τοῦ βαπτίσματος ἔργον.

Συνέστηκε δὲ ἢ λαμπρότης τῶν μελῶν καὶ τὸ κάλλος ἐν τῇ κεφαλῇ· φαίνοιτο
γὰρ ἂν οὐ καλὰ τὰ μέλη μὴ τῇ κεφαλῇ συνημμένα. Τούτων δὲ τῶν μελῶν ἡ κε-
φαλὴ κρύπτεται μὲν ἐπὶ τοῦ παρόντος, φανεῖται δὲ κατὰ τὸν μέλλοντα βίον.
Τότε δὴ καὶ τὰ μέλη λάμψει καὶ διαδειχθήσεται, ἐπειδὰν μετὰ τῆς κεφαλῆς ἀνα-
λάμψῃ». Νικολάου Καβάσιλα, Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς 2, PG 150, 548BC.



Ὁἅγιος Παΐσιος εἶναι ἕνας
ἀπό τούς μεγάλους ἁγίους
τῆς ἐποχῆς μας. Ὁρμώμενος

ἀπό τά ἁγιασμένα μέρη τῆς Καπ-
παδοκίας καί ἀσκούμενος ταπεινά
στό Ἅγιο Ὄρος, ἔγινε πόλος ἕλξης
γιά πάρα πολλούς ἀνθρώπους καί
ἀναδείχθηκε οἰκουμενικός ἅγιος τῆς
Ἐκκλησίας1. Ἡ πρόσφατη ἐπίσημη
ἀναγνώρισή του, ὡς ἁγίου ἀπό τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στίς 13
Ἰανουαρίου 2015, προξένησε μεγά-
λη χαρά σέ ὅλο τό πλήρωμα τῆς
Ἐκκλησίας καί ἔγινε ἡ ἀπαρχή τοῦ
ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης του ἀπό
ὅλους τούς πιστούς.

Ὁ ἅγιος Παΐσιος2 (κατά κόσμον
Ἀρσένιος Ἐζνεπίδης) γεννήθηκε τό
1924 στά Φάρασα τῆς Καππαδοκίας.
Ὁ πατέρας του Πρόδρομος ἦταν πρό-
εδρος τοῦ χωριοῦ καί διακρινόταν
γιά τή δικαιοσύνη καί τή φιλαδελφία

του. Ἡ μητέρα του Εὐλογία ἦταν συ-
νετή, ἔξυπνη, ἐργατική καί πολύ
εὐλαβής καί εἶχε ἀνατραφεῖ μέ τίς
νουθεσίες τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ
Καππαδόκου, πού ἦταν ὁ ἱερέας τοῦ
χωριοῦ τους. Ἀπέκτησαν 10 παιδιά,
ἀπό τά ὁποία τά δύο πρῶτα πέθα-
ναν σέ μικρή ἡλικία. Ὁ ἅγιος Παΐσιος
ἦταν ὁ ὄγδοος στή σειρά. Βαπτίστηκε
στά Φάρασα ἀπό τόν ἅγιο Ἀρσένιο,
ὁ ὁποῖος μάλιστα τοῦ ἔδωσε τό ὄνο-
μά του καί τόν ἄφησε διάδοχό του.
Ὡς Φαρασιώτης, ὁ ἅγιος Παΐσιος
ἦταν συνεχιστής μιᾶς ἐξαιρετικῆς
ἀσκητικῆς παράδοσης, πού ξεκινᾶ
ἀπό τούς μεγάλους Καππαδόκες Πα-
τέρες καί φθάνει μέχρι τόν ἅγιο
Ἀρσένιο3. Ὅπως ἔλεγε καί ὁ πεζο-
γράφος Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, «ὁ
ζῶν πατήρ Παΐσιος εἶναι ὁ κοιμηθείς
πατήρ Ἀρσένιος»4.

Τή χρονιά τῆς γέννησης τοῦ ἁγί-
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1. Βλ. ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεοφύτου στόν Ἱερό Ναό Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα καί Ἁγίου Μακαρίου στή Δασούπολη στίς 29 Μαρτίου 2015 στό http://www.chur-
chofcyprus.org.cy/ article.php?articleID=5129 (12/05/15).

2. Γιά τή ζωή τοῦ Ἁγίου Παϊσίου βασιστήκαμε στό βιβλίο τοῦ Ἱερομονάχου Ἰσαάκ
Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὅρος 2004.

3. Ὅ.π., σ. 34.
4. Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου, Μέγα Γεροντικό Ἐναρέτων Ἁγιορειτῶν τοῦ εἰκο-

στοῦ αἰῶνος, τόμος Γ΄, ἐκδόσεις Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 1366.

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,
ὁ ἀσκητής τῆς ἀγάπης

Ἀντώνιου Χαραλάμπους
Θεολόγου
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ου Παϊσίου ἔγινε ἡ ἀνταλλαγή τῶν πλη-
θυσμῶν καί ἔτσι ὁλόκληρος ὁ ἑλληνισμός τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας ξεριζώθηκε ἀπό τά σπίτια του
καί μεταφέρθηκε στήν Ἑλλάδα. Ὁ ἅγιος
Παΐσιος μέ τήν οἰκογένειά του πῆγαν ἀρχι-
κά στήν Κέρκυρα, ὅπου κοιμήθηκε καί τά-
φηκε ὁ ἅγιος Ἀρσένιος καί στή συνέχεια
ἐγκαταστάθηκαν στήν Κόνιτσα. Ἐκεῖ ἔζη-
σε τά παιδικά του χρόνια μέ πολλή ἄσκη-
ση, νηστεία, προσευχή καί μελέτη τῆς Ἁγίας
Γραφῆς καί τῶν βίων διαφόρων ἁγίων. Πῆγε
σχολεῖο μέχρι τό δημοτικό καί στή συνέχεια
ἀσχολήθηκε μέ τήν ξυλουργική. Ἀπό μικρός
καλλιέργησε τή σκέψη νά γίνει μοναχός καί
ὅλη του ἡ ζωή στόν κόσμο ἦταν προετοι-
μασία γι’ αὐτό. Ὁ πόθος του αὐτός ἔγινε
ἐντονότερος, ὅταν σέ ἡλικία δεκαπέντε
ἐτῶν, μετά ἀπό ἀναζήτηση καί φιλότιμο
ἀγώνα, τοῦ παρουσιάστηκε ὁ Χριστός μέσα
σέ ἄφθονο φῶς, λέγοντάς του: «Ἐγώ εἰμι ἡ
ἀνάστασις καί ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ,
κἄν ἀποθάνῃ, ζήσεται». Παρά τήν ἔντονη
ἐπιθυμία του, ὅμως, κάνει ὑπομονή καί πα-
ραμένει γιά κάποιο καιρό στόν κόσμο γιά
νά βοηθήσει οἰκονομικά τήν οἰκογένειά
του. Μετά τή στρατιωτική θητεία (1945-
1950), παίρνει τήν ἀπόφαση νά μονάσει στό
Ἅγιο Ὄρος.

Ὡς μοναχός, ἔζησε ὅλες τίς μορφές τῆς μοναχικῆς ζωῆς: στό κοινό-
βιο μοναστήρι τῆς Ἐσφιγμένου καί στό ἰδιόρρυθμο τῆς Φιλοθέου, στή
σκήτη τῆς Μονῆς Ἰβήρων, στά ἐρημικά Κατουνάκια, στή Μονή Στο-
μίου στήν Κόνιτσα, στήν ἔρημο τοῦ Σινᾶ, στό κελλί τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ στήν Καψάλα (στό κελλί τοῦ Γέροντά του παπᾶ-Τύχωνα τοῦ Ρώ-
σου) καί τέλος, στήν Παναγούδα, ἐκεῖ πού δόθηκε στή διακονία τῶν
ἀνθρώπων καί ἰδιαιτέρως τῶν πονεμένων.

«Ἡ ἐξωτερική ἐμφάνιση τοῦ Γέροντα ἦταν ἑνός συνηθισμένου μο-
ναχοῦ. Τό ἀνάστημά του μέτριο, περίπου 1,60 μ. ὕψος. Ἦταν πολύ λε-
πτός, σκελετωμένος ἀπό τήν πολυετῆ ἄσκηση, μέ ὡραῖα, ἁρμονικά καί



λεπτά τά χαρακτηριστικά τοῦ προ-
σώπου. Ἡ ὅλη ἐμφάνισή του ἀπέ-
πνεε καλωσύνη καί συμπάθεια…
Φαινόταν ἕνας φυσιολογικός ἄνθρω-
πος, ἀλλά ἔκρυβε στόν ‘κρυπτόν τῆς
καρδίας ἄνθρωπον, τόν κατά Θεόν
κτισθέντα’, τήν θεία χάρι πού ἦταν
ἀδύνατο νά κρυφθῆ καί ἀσύλληπτο
νά κατανοηθῆ… Ἦταν ἀπό φύσεως
ἀνοικτός καί εὐχάριστος, φιλόξενος
καί ἐλεήμων, γνήσιος Ἀνατολίτης.
Ἀγαποῦσε νά διηγῆται χαριτωμένες
ἱστορίες μέ πνευματικό περιεχόμε-
νο καί νά γελᾶ ἀπό τήν καρδιά του:
‘Δυστυχῶς σήμερα’, ἔλεγε, ‘χάθηκε
ἀπό τούς πολλούς τό φυσικό γέλιο’.
Μποροῦσε νά ξεσπάσῃ σέ κλάματα
ἀπό συμπάθεια, νά ἀσπασθῇ ὡς
ἀδελφό του κάποιον πονεμένο πού
πρώτη φορά ἔβλεπε, καί νά κάνῃ
κάθε θυσία γιά νά τόν ἀναπαύσῃ καί
νά τόν βοηθήσῃ. Καί ὅλα αὐτά τά
ἔκανε ἀπό τήν καρδιά του φυσικά
καί αὐθόρμητα… Στίς σχέσεις του μέ
τούς ἄλλους ἦταν ἁπλός, αὐθόρμη-
τος, ζεστός καί εἶχε ἕνα δικό του τρό-
πο, μία πνευματική τέχνη γιά νά σέ
πλησιάσῃ, νά ἐπικοινωνήσῃ μαζί
σου καί νά σέ ἀναπαύσῃ. Σέ παρα-
κολουθοῦσε σιωπηλά μέ προσοχή τε-
ταμένη, σέ ἄφηνε νά μιλήσῃς καί
ἐρχόταν στήν θέση σου. Φερόταν
στούς ἄλλους μέ εὐαισθησία καί λε-
πτότητα, καί μόνο στόν ἑαυτό του
ἦταν αὐστηρός. Αὐτές οἱ ἀντιθέσεις

στόν χαρακτήρα του συνέθεταν μία
θαυμαστή ἁρμονία: Ἐπιείκεια πρός
τούς ἄλλους καί αὐστηρότητα στόν
ἑαυτό του, ἡσυχία καί κοινωνικότη-
τα, ἁπλότητα πίστεως καί δεινότη-
τα διανοητική, τήρηση μέ εὐλάβεια
τῶν τυπικῶν καί πνεῦμα ἐλευθε-
ρίας»5.

Ὁ ἅγιος Παΐσιος ἦταν μεγάλος
ἀσκητής, ζώντας μέ αὐστηρή νηστεία,
ὁλονύχτιες ἀγρυπνίες καί μεγάλη
ἀκτημοσύνη. «Τή μεγάλη του άσκη-
ση δέν τήν ἐλάμβανε καθόλου ὑπ’
ὄψιν του, διότι τήν ἔκανε ἀπό ἀγά-
πη πρός τόν Χριστό καί ὄχι χάριν μι-
σθαποδοσίας. Ἔνιωθε ἐλεημένος
καί ὑποχρεωμένος στόν Θεό. Ἀνα-
στέναζε καί πονοῦσε, διότι δέν εἶχε
κάνει τίποτε. ‘Γνώρισα Ἁγίους καί
ἔπρεπε νά κάνω πολλά’, ἔλεγε.
Ἔνιωθε ὅτι δέν ἀνταποκρίθηκε, δέν
κατώρθωσε νά προσφέρῃ αὐτά πού
ἔπρεπε στόν Θεό. Πολλοί τιμοῦσαν
τόν Γέροντα ὡς Ἅγιο. Ἄλλοι, ἐλά-
χιστοι, τόν κατηγορούσαν ὡς μάγο.
Ἐκεῖνος ἀπαντοῦσε μέ αὐτοσυνει-
δησία: ‘Δέν εἶμαι οὔτε ἅγιος, οὔτε
μάγος. Εἶμαι ἕνας ἁμαρτωλός
ἄνθρωπος, πού προσπαθῶ νά ἀγω-
νίζομαι. Μέσα στό σύμπαν βλέπω
τόν ἑαυτό μου σάν ἕνα μόριο σκό-
νης. Τουλάχιστον νά ἦταν καθα-
ρό!’»6.

Ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα τήν προσευ-
χή, στήν ὁποία ἀφιέρωνε πολλές
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5. Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ὅπ., σ. 707-712.
6. Ὅ.π., σ. 399-400.
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ὧρες. Ἀγάπησε κυρίως καί καλ-
λιέργησε τή νοερά προσευχή, τό
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με»,
πού εἶχε μάθει ἀπό μικρός ἀπό τή
μητέρα του καί τήν ἀσκοῦσε ἀδιά-
λειπτα. Γιά τήν καλλιέργεια τῆς
προσευχῆς τόνιζε πόσο σημαντικό
εἶναι νά τήν ἀσκεῖ ὁ ἄνθρωπος
ἐλεύθερα. «Γιά νά γίνη εὔκολη ἡ
πνευματική ζωή, δέν πρέπει νά πιέ-
ζουμε τόν ἑαυτό μας, ἀλλά νά
ρωτᾶμε τόν νοῦ μας: ‘Θέλεις νά κά-
νουμε ἀκολουθία; Νά διαβάσουμε
Ψαλτήρι; Νά κάνουμε ἕνα περίπατο
καί νά λέμε τήν εὐχή ἤ μία παρά-
κληση μέ μετάνοιες;’. Ἔτσι δέν
κουράζεται, διότι ὅ,τι κάνει (ἡ
ψυχή), γίνεται μέ διάθεση»7.

Οἱ ἀσκητικοί ἀγῶνες τοῦ ἁγίου
Παϊσίου δέν τόν ἐμπόδισαν νά δο-
θεῖ ψυχῇ καί σώματι στή διακονία
τοῦ πλησίον. Ὁ θεοφόρος ἀσκητής
συνδύαζε ἁρμονικά τήν ἡσυχία μέ
τή διακονία καί σ’ αὐτό τόν βοη-
θοῦσε τό ἡσυχαστικό του πρό-
γραμμα, ἡ πείρα καί ἡ μεγάλη διά-
κριση πού οἰκονομοῦσε τά πάντα
καί τούς πάντες. Μάλιστα, κατά τήν
παραμονή του στό κελλί τῆς Πα-
ναγούδας τά τελευταῖα χρόνια τῆς
ζωῆς του (1979-1994), δέχθηκε
πλῆθος κόσμου στό ὑπαίθριο ἀρχον-
ταρίκι τοῦ κελλιοῦ του ἀναπαύον-
τάς τους καί παρηγορώντας τους
στίς διάφορες δυσκολίες πού εἶχαν.

Πολλές φορές ἦταν ἄρρωστος, ξά-
γρυπνος, νηστικός, ἀλλά ἡ γεμάτη
ἀγάπη καρδιά του δέν τοῦ ἐπέ-
τρεπε νά ἀφήνει ἀπαρηγόρητους
ὅσους προσέτρεχαν κοντά του.
Εὔστοχα χαρακτηρίστηκε ἀπό τόν
μακαριστό π. Μωυσῆ Ἁγιορείτη ὡς
«ὁ ἀσκητής τῆς ἀγάπης»8.

Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικό γνώ-
ρισμα τῆς ζωῆς του ἀποτελοῦν οἱ
πολλές ἀρρώστιες, μέσα ἀπό τίς
ὁποῖες δοκιμάστηκε σκληρά. Ἀπό
τήν ἀρχή τῆς μοναχικῆς του ζωῆς
ταλαιπωρήθηκε ἀπό βρογχεκτα-
σία, ἀργότερα ἀπό δισκοπάθεια,
αἱμορραγία στά ἔντερα καί στό τέ-
λος τῆς ζωῆς του μέ καρκίνο, ὁ
ὁποῖος ἔκανε γρήγορα μετάσταση
καί τόν ὁδήγησε, μέσα ἀπό μαρ-
τυρικούς πόνους, στόν θάνατο. «Ὁ
πόνος καί οἱ ἀσθένειες τοῦ εἶχαν γί-
νει σχεδόν μόνιμη κατάσταση.

7. Ὅ.π., σ. 492.
8.  Μέγα Γεροντικό Ἐναρέτων Ἁγιορειτῶν τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, ὅ.π., σ. 1373.



Ἀσθενής ὤν ἔκανε ἄσκηση καί
ἀσκούμενος ἀσθενοῦσε. Μποροῦσε
νά παραβλέπη τόν πόνο του. ‘Ἐσύ
τήν δουλειά σου καί ἐγώ τή δική
μου, ἔλεγε καί συνέχιζε νά προ-
σεύχεται, νά ἐργοχειρῆ ἤ νά βλέπη
κόσμο. Ὁ ἴδιος πονοῦσε ἀλλά πα-
ρηγοροῦσε τούς πονεμένους»9.
Ἔλεγε χαρακτηριστικά ὅτι ὅσο
τόν ὠφέλησαν οἱ ἀρρώστιες, δέν τόν
ὠφέλησε ἡ ἄσκηση πού σάν μονα-
χός ἔκανε τόσα χρόνια.

Μέσα ἀπό τά βιβλία πού συνέ-
γραψε (Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καπ-
παδόκης, Ὁ Γέρων Χατζῆ-Γεώργης
ὁ Ἀθωνίτης, Ἁγιορεῖται πατέρες καί
Ἁγιορείτικα, Ἐπιστολές) καί ἀπό
τούς Λόγους του, πού διέσωσε τό
κοινόβιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου στή Σουρωτή Θεσσαλο-
νίκης, τόνισε ἰδιαίτερα τή σημασία
τοῦ ἐν Χριστῷ ἀγώνα γιά τήν ἀπό-
κτηση τῆς Χάρης τοῦ Θεοῦ. «Γιά νά
κατοικήση στόν ἄνθρωπο τό Ἅγιο
Πνεῦμα χρειάζεται πολύ αὐτα-
πάρνηση, πολύ φιλότιμο, ταπείνω-
ση, ἀρχοντιά, θυσία. Ἡ πνευματι-
κή ζωή δέν εἶναι ἀπόλαυση. Ὁ Χρι-
στός ἔχει τοποθετήσει τήν μπρίζα,
ἀλλά τά δικά μας καλώδια εἶναι
σκουριασμένα καί δέν δέχονται
τήν θεία χάρι. Νά ξεσκουριάσουμε
τά καλώδια, ν’ ἀγωνιστοῦμε νά
γνωρίσουμε τόν ἑαυτό μας, νά κό-

ψουμε τά πάθη μας, νά ἀποκτή-
σουμε τίς ἀρετές καί ἔτσι θά μᾶς
ἐπισκεφθῆ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ»10. Ση-
μαντικό ἐργαλεῖο στόν ἀγώνα τῆς
κάθαρσης τῶν παθῶν εἶναι ἡ καλ-
λιέργεια καλῶν καί ταπεινῶν λο-
γισμῶν, οἱ ὁποῖοι σκηνώνουν τή
χάρη τοῦ Θεοῦ. «Νά φτιάξουμε ἕνα
ἐργοστάσιο καλῶν λογισμῶν», ἐπα-
νελάμβανε συχνά11.

Μέ τήν ἁγιασμένη του ζωή, τή
μεγάλη του ταπείνωση καί τή θυ-
σιαστική του ἀγάπη ὁ ἅγιος Παΐσιος
ἔγινε δοχεῖο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
καί ἀξιώθηκε θείων ἐμπειριῶν. Ὁ
Θεός τόν ἀνέδειξε θαυματουργό
τόσο κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς
του, ὅσο καί μετά θάνατον. Κοι-
μήθηκε στίς 12 Ἰουλίου 1994 στό
μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου στή Σουρωτή και τάφη-
κε ἐκεῖ, πίσω ἀπό τόν ναό τοῦ Ἁγί-
ου Ἀρσενίου, χωρίς νά εἰδοποιηθεῖ
κανείς γιά τήν κηδεία του, ἐντελῶς
ἀφανῶς. Ὁ τάφος του ἔγινε μεγά-
λο προσκύνημα γιά ὅλους τούς
ὀρθοδόξους καί μέ τίς πρεσβεῖες
του στηρίζει, παρηγορεῖ καί φωτί-
ζει ὅλη τήν οἰκουμένη. Ἡ μνήμη του
ἑορτάζεται στίς 12 Ἰουλίου.

Ταῖς αὐτοῦ ἁγίαις πρεσβείαις,
Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον
ἡμᾶς. Ἀμήν.
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9. Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ὅ.π., σ. 335.
10. Ὅ.π., σ. 715.
11. Μέγα Γεροντικό Ἐναρέτων Ἁγιορειτῶν τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, ὅ.π., σ. 1367.
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Ἀ
κολουθώντας τή σύνολη ἁγιο-
γραφική καί πατερική παράδο-
ση ὁ Ἅγιος Νεόφυτος ὑπο-

γραμμίζει ὅτι στήν Ἁγία Τριάδα δέν
ὑπάρχει μόνο ταυτότητα τῆς οὐσίας
τῶν τριῶν θείων προσώπων ἀλλά καί
ἑνότητα ἐνέργειας. Χρησιμοποιώντας,
ὁ ἱερός πατήρ, τό εἰκονικό σχῆμα τοῦ
πυρός, τοῦ φωτός καί τῆς φλόγας
προσπαθεῖ νά περιγράψει πέρα ἀπό
τήν ἑνότητα τῆς φύσεως καί τήν
ἑνότητα τῆς ἐνέργειας καί τῆς θελή-
σεως τῶν τριῶν ἀκτίστων Ὑποστά-
σεων. Ἄν, λοιπόν, σ’ αὐτή τή φυσική
πραγματικότητα παρατηρεῖται σχέ-
ση οὐσίας καί ἐνέργειας, ἄν δηλαδή
μεταξύ ἡλίου, ἀκτίνας καί θέρμης
ὑπάρχει κοινωνία ἔργου, ἄν δέν
προσγίνεται θέρμη καί ἀκτίνα χωρίς
ἡλίου, «οὔτε θερμαίνει ἤ φωτίζει ἤ ξη-
ραίνει ἕν τούτων χωρίς τοῦ ἑτέρου»,
κατ’ ἀναλογίαν, «οὕτω καί ἐνταύθα»,
στή μελέτη τῆς τριαδικῆς κοινωνίας
ὑπάρχει ἑνότητα οὐσίας, ἑνότητα

Μιχάλη Νικολάου 
Θεολόγου

ἔργου καί ἑνότητα θελήματος1. Ἡ
ἐνέργεια «ἑκατέρων» τῶν θείων
Προσώπων εἶναι μία, ἀφοῦ «Πατήρ
καί Υἱός καί Ἅγιον Πνεῦμα ἔκτισε
κόσμον καί συνέχει τοῦτον καί πε-
ρατοῖ πάλιν». Ἡ πρός τήν κτιστή
οἰκουμένη δημιουργική, συνεκτική
καί προνοητική θεία ἐνέργεια, λοι-
πόν, εἶναι μία, ἀλλά καί τό θέλημα
τῶν τριῶν θείων Ὑποστάσεων εἶναι
«ἕν», ὥστε δέν μπορεῖ νά πεῖ κά-
ποιος ὅτι «τοῦτο μέν ἔκτισεν ὁ Πα-
τήρ καί οὐ μετέχει ὁ Υἱός οὐδέ τό
Πνεῦμα, τοῦτο δέ συνέχει ὁ Υἱός
καί οὐ μετέχει ὁ Πατήρ οὐδέ τό
Πνεῦμα, τοῦτο δέ περατοῖ τό
Πνεῦμα καί οὐ μετέχει ὁ Υἱός οὐδέ
ὁ Πατήρ»2. Κατ’ εὔλογη δέ ἀκο-
λουθία ὅσων εἶναι «μία ἡ φύσις καί

1. Νεοφύτου του Ἐγκλείστου, Συγγράμ-
ματα Β΄, Βίβλος τῶν Κατηχήσεων, 16, 2.

2. Ὅ.π.  
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ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ
δόξα», εἶναι «πάντως καί τό θέλη-
μα ἕν καί τά ἔργα κοινά», συμπε-
ραίνει ὁ Ἅγιος3. 

Ἐκεῖ πού ἐντυπωσιάζει ὁ Ἅγιος
εἶναι στόν ὄγδοο Λόγο τῆς Α΄ Πα-
νηγυρικῆς του, σέ ἐγκώμιο πρός τόν
Τίμιο Σταυρό. Συγκεκριμένα, στη-
ριζόμενος στόν συμβολισμό τοῦ τρι-
δένδριου ξύλου τοῦ Σταυροῦ πού
ἀποτελεῖ, κατά τόν ἴδιο, τύπο τῆς
ἀχωρίστου Τριάδος, κατοχυρώνει,
ἐπίσης, τήν ἑνότητα καί τό κοινό
τόσο τῆς οὐσίας ὅσο καί τῆς ἐνέρ-
γειας τῶν τριῶν θείων προσώπων.
Διότι, σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο, ὅπως
ἀκριβῶς κανείς δέν μπορεῖ νά διαι-
ρέσει τήν ὑπερφυέστατη ἕνωση καί
ἐνέργεια τῶν τριῶν ξύλων τοῦ Σταυ-
ροῦ, ἔτσι δέν διαιρεῖται, οὔτε χωρί-
ζεται ἡ ὑπερούσιος φύσις τῆς Ἁγίας
Τριάδος, ἀλλά οὔτε καί ἡ ἐνέργεια
διαιρεῖται ὥστε ἄλλη νά θεωρεῖται
ἐνέργεια τοῦ Πατρός, ἄλλη τοῦ
Υἱοῦ καί ἄλλη τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος4. Πρός ἐπίρρωση τῆς ὀρθότητας
τῆς θεολογικῆς αὐτῆς σκέψης του ὁ
ἅγιος Νεόφυτος παραπέμπει καί σέ
ἀρκετά ἁγιογραφικά χωρία, μέ τά
ὁποῖα δηλώνεται ἡ ἑνότητα τῆς
οὐσίας ἀλλά καί τῆς ἐνέργειας τῶν
τριῶν θείων Ὑποστάσεων. Εἶναι
γνωστό ὅτι οἱ λόγοι τοῦ Χριστοῦ,
«οὐ δύναμαι ἐγώ ποιεῖν ἀπ’ ἐμαυ-
τοῦ οὐδέν» (Ἰω. ε΄, 30) καί ὅτι «ἀπ’
ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ» (Ἰω. ζ΄, 17), πα-
ραπέμπουν σαφῶς στήν κοινή ἐνέρ-

γεια τῶν θείων Προσώπων καί σύμ-
φωνα μέ τόν Ἅγιο δηλώνουν ὅτι
αὐτό τό ὁποῖο θέλει ὁ Υἱός «ποιεῖν,
θέλει καί ὁ Πατήρ καί τό Πνεῦμα
ὁμοίως, καί ὅπερ ὁ Πατήρ καί τό
Πνεῦμα ποιεῖν εὐδοκεῖ» θέλει καί
ὁ Υἱός5. 

Γιά νά κατοχυρώσει ἰσχυρότερα
αὐτή τή θέση του, προσπορίζεται ὡς
ἐπιχείρημα τή συμμετοχή τοῦ Υἱοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στό ἔργο
τῆς δημιουργίας. Πρόθεσή του εἶναι
νά καταδείξει ὅτι ἡ ταυτότητα καί
ἡ ἑνότητα τῆς οὐσίας τῶν θείων προ-
σώπων ἐκφράζεται καί μέ τήν ἑνό-
τητα τῆς ἐνέργειας καί τή συνδρο-
μή τους στό ἔργο τῆς δημιουργίας.
Τό ὅτι ὁ Υἱός εἶναι ὁ «δι’ οὗ» γί-
νονται τά πάντα, αὐτό δέν διαφεύ-
γει τοῦ Νεοφύτου. Ἀναφέρει σχετι-
κά ὁ Ἅγιος: «ὁ γάρ ἐμός υἱός ἐν
ἀρχή ἦν σύν ἐμοί, καί δι’ αὐτοῦ τά
πάντα γεγόνασι… Ἐν ἀρχῇ γάρ,
πρό τοῦ με ποιῆσαι οὐρανόν καί
γῆν καί ἄβυσσον, πρό τοῦ ἐδρα-
σθῆναι τήν γῆν ἐπί τῶν ὑδάτων,
πρό τοῦ γενέσθαι τά γενόμενα πάν-
τα, ὁ ἐμός υἱός, δι’ ὄν τά πάντα
καί δι’ οὗ τά πάντα, ἦν μετ’  ἐμοῦ
σύν ἐμοί δημιουργῶν... ὁ ἐμός
υἱός, ἡ ἐμή σοφία, ἦν μετ’ ἐμοῦ
ἁρμόζουσα καί οἶδε πάντα σα-
φῶς»6. Ἐπίσης, ἀναφερόμενος στήν
προφητεία γιατί ὁ Υἱός λέγεται
θαυμαστός σύμβουλος (τοῦ Θεοῦ
Πατρός) ἀναφέρει ὅτι «ἡ μεγάλη
βουλή, ὁ Πατήρ καί Θεός συνε-

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

3. Ὅ.π.
4. Συγγράμματα  Γ΄, Πανηγυρική Α΄ 8, 45.

5. Ὅ.π., 8, 37. 
6. Συγγράμματα Α΄, Πεντηκοντακέφαλον

11, 28.



128 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

Ἐγκλείστου στό σχετικό χωρίο τοῦ
Ψαλμοῦ 32, 6. «Τῷ γάρ λόγῳ κυ-
ρίου οἱ οὐρανοί ἐστερεώθησαν,
καί τῷ πνεύματι τοῦ στόματος
αὐτοῦ πάσα ἡ δύναμις αὐτῶν». Ὁ
Νεόφυτος, στό προκείμενο χωρίο συ-
νάπτει τή δημιουργική ἐνέργεια τοῦ
Υἱοῦ μέ ἐκείνη τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος, θεωρώντας ὅτι διαμέσου τῶν
φράσεων «τῷ λόγῳ Κυρίου»
ἐννοεῖται ὁ Υἱός, ὁ «ἐνυπόστατος
Χριστός» καί «τῷ Πνεύματι τοῦ
στόματος αὐτοῦ» τό Ἅγιο Πνεῦμα
«τό ὁμοίως ἐνυπόστατον»9. Τά θεία
αὐτά πρόσωπα συνεργοῦν στή δη-
μιουργία καί δέν ἀποστασιο-
ποιοῦνται. Ὁ Λόγος δημιουργεῖ καί
στερεώνει τούς οὐρανούς, ὅπως καί
τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ὁμοιότροπα μέ
τόν Υἱό δημιουργεῖ. Ὡς ἐκ τούτου,
ἡ συμμετοχή τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος μαζί μέ τόν Πατέρα
στή δημιουργία τῆς κτίσης ὀφείλε-
ται στό ἑνιαῖο καί στό ταυτόσημο
τῆς οὐσίας τους καί ὑπογραμμίζει
τήν ὀντολογική ἑτερότητά τους ἔναν-
τί τῆς κτίσης καί συνηγορεῖ ὑπέρ τῆς
ὁμοτιμίας τῶν ὡς ἀκτίστων προ-
σώπων μέ τόν Πατέρα, ἀποκλείον-
τας τήν ὅποια κατάταξη τόσο τοῦ
Υἱοῦ ὅσο καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
μεταξύ τῶν κτιστῶν10. 

βούλευσε αὐτῷ (τόν Υἱόν) ἵνα τόν
ἀόρατον κτίσῃ κόσμον καί τόν ὀρώ-
μενον καί πάντα τά ἐν αὐτοῖς φε-
ρόμενα, κόσμια καί τόν ἄνθρωπον,
καί διακρατεῖσθαι δι’ αὐτοῦ καί συ-
νέχεσθαι ἅπαντα…» καί καταλήγει
ὅτι «πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο», τοῦ
θαυμαστοῦ συμβούλου, «καί χωρίς
αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέ ἕν ὅ γέγονε»7.
Καί συνεχίζει ὁ ἅγιος λέγοντας ὅτι
καί τό «πατήρ τοῦ μέλλοντος
αἰῶνος» δηλώνει ἐκτός ἀπό τό προ-
άναρχον καί τό κτιστικόν, δηλαδή ὅτι
τό γεννηθέν παιδίον εἶναι κτίστης καί
γεννήτωρ «πάντων τῶν γεγονό-
των»8. Μέσῳ τοῦ Λόγου ἔγιναν, δια-
κρατοῦνται καί συνέχονται τά πάν-
τα. 

Ἐντύπωση ἀκόμη προκαλεῖ ἡ
ἔξοχη τριαδολογική ἑρμηνεία τοῦ

7. Συγγράμματα Γ΄, Πανηγυρική Α΄ 28, 11-
12.

8. Ὅ.π., 28, 14. 

9. Συγγράμματα Ε΄, Εἰς τό Ἅγιον Πνεῦμα
καί εἰς τήν Πεντηκοστήν, 285-292· Συγ-
γράμματα Δ΄, Ἑρμηνεία τοῦ Ψαλτῆρος 4, 32. 

10. Νίκου Ι. Νικολαΐδη, Ἡ Τριαδολογία
τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου, ἔκδ. Π.
Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1999. 
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Ἡ συνδρομή τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου
στήν προβολή τῆς ἑνότητας τῶν
ἐνεργειῶν τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας
Τριάδας συνδέεται στενά μέ τήν
τριαδολογική ἑρμηνεία πού κάνει
στό χωρίο «Ποιήσωμεν ἄνθρωπον
κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’
ὁμοίωσιν…». Ὡς γνωστό τό ἐδάφιο
αὐτό τῆς Γενέσεως, α΄, 26, ἔχει κα-
τανοηθεῖ στήν ἐν γένει πατερική
ἑρμηνευτική ὡς ἐνδεικτικό της ἑνό-
τητας τῆς ἐνέργειας τοῦ Πατρός καί
τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Συγκεκριμένα, στόν ἕκτο Λόγο στήν
Ἑρμηνεία στήν Ἑξαήμερον, ὅπου
ἀναφέρεται στή δημιουργία τοῦ
ἄρχοντα τῶν κτισμάτων ἀνθρώπου,
ὁ Ἅγιος ἀρχίζει τόν Λόγο του:
«Χριστοῦ χάριτι τοῦ Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ, δι’ οὗ τά πάντα ἐγένετο, καί
ἡ μεγάλη βουλή  ὁ Πατήρ συνε-
βούλευσε· «Ποιήσωμεν ἄνθρω-
πον…». Καί διερωτᾶται «Ἄρα δέ
καί πρός τίνα ἡ τοῦ Πατρός συμ-
βουλή, ὅτι ποιήσωμεν ἄνθρωπον;»
Πρόδηλον γάρ, ὅτι πρός τόν «θαυ-
μαστόν σύμβουλον καί ἀγαπητόν
Υἱόν καί τό ὁμοούσιον Πνεῦμα…»11.
Καί πάλι ἀναφερόμενος στή δημι-
ουργία τοῦ ἀνθρώπου ἀναφέρει
στόν ὄγδοο λόγο «ἀξίως γάρ καί δι-
καίως ἐθαυμάσαμεν χθές Θεοῦ
σοφίαν καί δύναμιν, ὅτι ἐκ μονο-
ειδοῦς χώματος πολλά μέλη δια-

πλάσας ἀπετέλεσεν ἄρτιον ἄνθρω-
πον…»12.  

Βέβαια, αὐτή ἡ σύμπραξη τῶν
τριῶν θείων προσώπων στή δημι-
ουργία ἐπεκτείνεται καί περιλαμ-
βάνει ὅλη τή θεία οἰκονομία πού κα-
θάπτεται τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώ-
που. Τά τρία θεία πρόσωπα συμ-
πράττουν καί συνεργοῦν ὁμότροπα
καί ὁμόβουλα στό καθόλου ἔργο τῆς
θείας οἰκονομίας. Ἡ κοινή ἐνέργεια
καί σύμπραξη τῶν τριῶν θείων
προσώπων, ἐξάλλου ὅπως δηλώνει
ὁ Ἅγιος, φαίνεται  ξεκάθαρα καί στό
γεγονός τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Υἱοῦ,
τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας
Τριάδας. «Ἐνηνθρώπησε γάρ ὁ
Υἱός, καί εὐδόκησεν ὁ Πατήρ, καί
τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἐσυνήργη-
σεν»13.

Ἑπομένως, τά πρόσωπα τῆς
Ἁγίας Τριάδας δέν ἔχουν μόνο τήν
κατ’ οὐσίαν σχέση μεταξύ τους
ἀλλά καί τήν κατ’ ἐνέργειαν σχέση
τους μέ τόν κόσμο. Οἱ θεῖες ἐνέργειες
ἐκδηλώνονται στήν κτίση καί στήν
ἱστορία μέ τό γνωστό θεοπρεπές
σχῆμα: «ἐκ Πατρός, δι’ Υἱοῦ, ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι», δηλαδή οἱ ἐνέργειες
εἶναι κοινό γνώρισμα τῶν τριῶν θεί-
ων προσώπων καί πηγάζουν ἀπό τόν
Πατέρα, διέρχονται διαμέσου τοῦ
Υἱοῦ καί χορηγοῦνται ἐν Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

11. Συγγράμματα Δ΄, Ἑρμηνεία εἰς Ἑξαή-
μερον, 6, 1-2.

12. Ὅ.π., 8, 1.
13. Συγγράμματα Γ΄, Πανηγυρική Α΄ 8, 37.
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Ἄν θυμόμασταν τά λόγια
τῶν ἁγίων Γερόντων, ἄν
τά μελετούσαμε, δύσκο-

λα θά πέφταμε στήν ἁμαρτία, δύ-
σκολα θά παραμελούσαμε τούς
ἑαυτούς μας. Γιατί ἄν, ὅπως
ἀκριβῶς μᾶς συμβούλευσαν
ἐκεῖνοι, δέν καταφρονούσαμε τά
μικρά καί ὅσα θεωροῦμε ἀσή-
μαντα, δέν θά φτάναμε νά πέ-
σουμε στά μεγάλα καί βαριά. Ἀπό
τά μικρά , δηλαδή ἀπό τό νά λέμε:
«τί σημασία ἔχει αὐτό, τί σημασία
ἔχει ἐκεῖνο;», κακοσυνηθίζει ἡ
ψυχή καί ἀρχίζει νά μήν δίνει ση-
μασία καί στά μεγάλα. Ξέρεις
πόσο μεγάλη ἁμαρτία εἶναι νά κρί-
νεις τόν πλησίον; Πραγματικά, τί
μπορεῖ νά εἶναι βαρύτερο ἀπ’

αὐτό; τί ἄλλο μισεῖ τόσο πολύ καί
ἀποστρέφεται ὁ Θεός σάν τήν κα-
τάκριση; Ὅπως ἀκριβῶς εἶπαν καί
οἱ Πατέρες, δέν ὑπάρχει χειρότε-
ρο πράγμα ἀπό αὐτήν.  

Κι ὅμως λένε ὅτι ἀπό αὐτά τά
μικροπράγματα φτάνει κανείς σ’
αὐτό τό τόσο μεγάλο κακό. Ἀπό
τό νά δεχτεῖ μία μικρή ὑποψία γιά
τόν πλησίον, ἀπό τό νά λέει: «Τί
σημασία ἔχει ἄν ἀκούσω τί λέει
αὐτός ὁ ἀδελφός; Τί σημασία
ἔχει ἄν πῶ καί ἐγώ αὐτόν τόν ἕνα
λόγο; Τί σημασία ἔχει ἄν δῶ ποῦ
πάει αὐτός ὁ ἀδελφός ἤ τί πάει νά
κάνει αὐτός ὁ ξένος;», ἀρχίζει ὁ
νοῦς νά ἀφήνει τίς δικές του
ἁμαρτίες καί ν’ ἀπασχολεῖται μέ
τή ζωή τοῦ πλησίον. Ἀπό ἐκεῖ φτά-

1. Ἀββᾶ Δωροθέου, Ἔργα Ἀσκητικά, ἐκδόσεις Ἑτοιμασία, Ἱερά Μονή Τιμίου
Προδρόμου Καρέας 1991.

Ἐπιμέλεια: 
Πρωτ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου

Θεολόγου



νει κανείς στήν κατάκριση, στήν
καταλαλιά, στήν ἐξουδένωση. Ἀπό
ἐκεῖ πέφτει σέ ὅσα κατακρίνει.
Ἐπειδή δέν φροντίζει γιά τίς δι-
κές του κακίες, ἐπειδή δέν κλαί-
ει, ὅπως εἶπαν οἱ Πατέρες, τόν πε-
θαμένο ἑαυτόν του, δέν μπορεῖ σέ
τίποτα ἀπολύτως νά διορθώσει τόν
ἑαυτόν του, ἀλλά πάντοτε ἀπα-
σχολεῖται μέ τόν πλησίον. Καί τί-
ποτα δέν παροργίζει τόσο τόν Θεό,
τίποτα δέ ξεγυμνώνει τόσο τόν
ἄνθρωπο καί δέν τόν ὁδηγεῖ στήν
ἐγκατάλειψη, ὅσο ἡ καταλαλιά, ἡ
κατάκριση καί ἡ ἐξουδένωση τοῦ
πλησίον.

Γιατί ἄλλο πράγμα εἶναι ἡ κα-
ταλαλιά καί ἄλλο ἡ κατάκριση καί
ἄλλο ἡ ἐξουδένωση. Καταλαλιά
εἶναι τό νά διαδίδεις μέ λόγια τίς
ἁμαρτίες καί τά σφάλματα τοῦ
πλησίον π.χ. ὁ τάδε εἶπε ψέματα
ἤ ὀργίστηκε ἤ πόρνευσε ἤ κάτι τέ-
τοιο ἔκαμε. Λέγοντας ὅλα αὐτά,
ἤδη κανείς «καταλαλεῖ», δηλαδή
μιλάει μέ ἐμπάθεια ἐναντίον κά-
ποιου, συζητάει μέ ἐμπάθεια γιά
τό ἁμάρτημά του.

Κατάκριση εἶναι τό νά κατηγο-
ρήσει κανείς τόν ἴδιο τόν ἄνθρω-
πο, λέγοντας ὅτι αὐτός εἶναι ψεύ-
της, εἶναι ὀργίλος, εἶναι πόρνος.
Γιατί ἔτσι κατέκρινε τήν ἴδια τή
διάθεση τῆς ψυχῆς του καί ἔβγα-
λε συμπέρασμα γιά ὅλη τή ζωή
του, λέγοντας ὅτι εἶναι τέτοια ἡ

ζωή του, τέτοιος εἶναι αὐτός καί
σάν τέτοιο τόν κατέκρινε. Καί
αὐτό εἶναι μεγάλη ἁμαρτία. Για-
τί εἶναι ἄλλο νά πεῖ κανείς ὅτι
ὀργίστηκε καί ἄλλο νά πεῖ ὅτι κά-
ποιος εἶναι ὀργίλος καί νά βγάλει
συμπέρασμα, ὅπως εἶπα, γιά ὅλη
του τή ζωή. Καί τόσο πιό βαριά
ἀπό κάθε ἄλλη ἁμαρτία εἶναι ἡ
κατάκριση, ὥστε καί ὁ ἴδιος ὁ Χρι-
στός νά φτάσει νά πεῖ: «Ὑποκρι-
τή, βγάλε πρῶτα ἀπό τό μάτι σου
τό δοκάρι, καί τότε κοίταξε νά
βγάλεις τήν ἀγκίδα ἀπό τό μάτι
τοῦ ἀδελφοῦ σου»2. Καί παρο-
μοίασε τή μέν ἁμαρτία τοῦ πλη-
σίον μέ ἀγκίδα, τή δέ κατάκριση
μέ δοκάρι. Τόσο πολύ βαριά εἶναι
ἡ κατάκριση, πού ξεπερνάει σχε-
δόν κάθε ἄλλη ἁμαρτία.

Γιατί τίποτα δέν εἶναι πιό βαρύ,
τίποτα πιό ἐπιζήμιο, ἀπό τό νά κα-
τακρίνει  κανείς ἤ νά ἐξουδενώνει
τόν πλησίον. Γιατί νά μήν κατα-
κρίνουμε καλύτερα τούς ἑαυτούς
μας καί τά ἐλαττώματά μας, πού
τά ξέρουμε πολύ καλά καί πού γι’
αὐτά θά δώσουμε λόγο στόν Θεό;
Γιατί ἁρπάζουμε τήν κρίση ἀπό
τόν Θεό; Τί ζητᾶμε ἀπό τό πλά-
σμα Του; 

Καθένας ἄς ἔχει τόν νοῦ του
στόν ἑαυτό του καί στίς ἁμαρτίες
του. Μόνο ὁ Θεός μπορεῖ εἴτε νά
δικαιώσει εἴτε νά κατακρίνει τόν
καθένα, γιατί Αὐτός μόνο ξέρει τοῦ
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καθενός τήν κατάσταση καί τή δύ-
ναμη καί τό περιβάλλον καί τά χα-
ρίσματα καί τήν ἰδιοσυγκρασία
καί τίς ἰδιαίτερες ἱκανότητές του
καί κρίνει σύμφωνα μ’ ὅλα αὐτά
ὅπως Αὐτός μόνον γνωρίζει. 

Τίποτα ἀπολύτως δέν μπορεῖ νά
ξέρει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τίς βουλές
τοῦ Θεοῦ. Μόνον Αὐτός εἶναι
ἐκεῖνος πού καταλαβαίνει τά πάν-
τα καί εἶναι σέ θέση νά κρίνει τόν
καθένα, ὅπως μόνον Αὐτός γνω-
ρίζει. 

Πραγματικά, συμβαίνει νά κά-
νει κάποιος ἀδελφός μερικά πράγ-
ματα μέ ἁπλότητα. Αὐτή ὅμως ἡ
ἁπλότητα εὐαρεστεῖ τόν Θεό πε-
ρισσότερο ἀπό ὁλόκληρη τή δική
σου ζωή. Καί σύ κάθεσαι καί τόν
κατακρίνεις καί κολάζεις τήν ψυχή
σου;

Γιατί ἄλλο εἶναι ἡ κατάκριση
καί ἄλλο ἡ ἐξουδένωση. Ἐξουδέ-
νωση εἶναι ὅταν, ὄχι μόνον κατα-
κρίνει κανείς κάποιον, ἀλλά καί
τόν ἐκμηδενίζει, σάν νά τόν ἀπο-
στρέφεται καί τόν σιχαίνεται σάν
κάτι ἀηδιαστικό. Αὐτό εἶναι ἀκό-
μα χειρότερο καί πολύ πιό κατα-
στρεπτικό ἀπό τήν κατάκριση.

Ὅσοι ὅμως θέλουν νά σωθοῦν
δέν προσέχουν καθόλου τά ἐλατ-
τώματα τοῦ πλησίον, ἀλλά προ-
σέχουν πάντοτε τίς δικές τους
ἀδυναμίες καί ἔτσι προκόβουν.
Σάν ἐκεῖνον πού εἶδε τόν ἀδελφό
του νά ἁμαρτάνει καί στενάζοντας
βαθιά εἶπε: «Ἀλλοίμονό μου, για-
τί σήμερα πέφτει αὐτός, ὁπωσ-

δήποτε αὔριο θά πέσω ἐγώ».
Βλέπεις μέ ποιό τρόπο ἐπιδιώκει
τή σωτηρία του, πῶς προετοιμά-
ζει τήν ψυχή του; Πῶς κατάφερε
νά ξεφύγει ἀμέσως ἀπό τήν κα-
τάκριση τοῦ ἀδελφοῦ του; Γιατί
λέγοντας ὅτι: «Ὁπωσδήποτε θά
ἁμαρτήσω καί ἐγώ αὔριο», ἔδω-
σε τήν εὐκαιρία στόν ἑαυτό του ν’
ἀνησυχήσει καί νά φροντίσει γιά
τίς ἁμαρτίες πού ἐπρόκειτο δῆθεν
νά κάνει. Καί δέν ἀρκέστηκε μέ-
χρις ἐδῶ, ἀλλά κατέβασε τόν
ἑαυτό του χαμηλότερα ἀπ’ αὐτόν
πού ἁμάρτησε, λέγοντας: «Καί
αὐτός μέν μετανοεῖ γιά τήν ἁμαρ-
τία του, ἐγώ ὅμως δέν εἶναι σί-
γουρο ὅτι θά μετανοήσω, δέν
εἶναι σίγουρο ὅτι θά τά καταφέ-
ρω, δέν εἶναι σίγουρο ὅτι θά ἔχω
τή δύναμη νά μετανοήσω».

Βλέπεις τόν φωτισμό τῆς θείας
αὐτῆς ψυχῆς; Γιατί ὄχι μόνον κα-
τάφερε νά ξεφύγει ἀπό τήν κα-
τάκριση τοῦ πλησίον, ἀλλά ἔβαλε
τόν ἑαυτό της πιό κάτω ἀπ’
αὐτόν. Κι ἐμεῖς οἱ ἄθλιοι, ἐντελῶς
ἀδιάκριτα, κατακρίνουμε, ἀπο-
στρεφόμαστε, ἐξευτελίζουμε, ἄν
δοῦμε ἤ ἄν ἀκούσουμε ἤ ἄν ὑπο-
ψιαστοῦμε κάτι. Καί τό χειρότε-
ρο εἶναι ὅτι δέν σταματᾶμε μέχρι
τή ζημιά πού κάνουμε στόν ἑαυ-
τό μας, ἀλλά συναντᾶμε καί ἄλλον
ἀδελφό καί ἀμέσως τοῦ λέμε:
«Αὐτό κι αὐτό ἔγινε». Καί τοῦ κά-
νουμε κακό βάζοντας στήν καρδιά
του ἁμαρτίες. Καί δέν φοβόμαστε
τόν Προφήτη Ἀββακούμ πού εἶπε:



«Ἀλλοίμονο σ’ ἐκεῖνον πού ποτί-
ζει τόν ἀδελφό του μέ κρασί πού
θολώνει τό μυαλό»3. Ἀλλά ἐνῶ κά-
νουμε διαβολικό ἔργο δέν ἀνησυ-
χοῦμε κιόλας. Γιατί, τί ἄλλο ἔχει
νά κάνει ὁ διάβολος ἀπό τό νά τα-
ράζει καί νά βλάπτει; Καί γινό-
μαστε συνεργάτες τῶν δαιμόνων
καί γιά τή δική μας καταστροφή
καί γιά τοῦ πλησίον. Γιατί, αὐτός
πού βλάπτει μία ψυχή, βοηθάει
στό ἔργο τῶν δαιμόνων. Ὅπως
ἀκριβῶς, καί αὐτός πού ὠφελεῖ
μία ψυχή, συνεργάζεται μέ τούς
ἁγίους ἀγγέλους.

Τά παθαίνουμε ὅλα αὐτά γιά
τόν λόγο, ὅτι δέν ἔχουμε ἀγάπη.
Γιατί, ἄν εἴχαμε ἀγάπη καί συμ-
παθούσαμε καί πονούσαμε τόν
πλησίον μας, δέν θά εἴχαμε τόν νοῦ
μας στά ἐλαττώματα τοῦ πλησίον,
ὅπως ἀκριβῶς λέει ὁ Ἀπόστολος
Πέτρος: «Ἡ ἀγάπη σκεπάζει
πλῆθος ἁμαρτιῶν»4 καί ὅπως λέει
πάλι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ἡ
ἀγάπη δέν βάζει στόν νοῦ τῆς τό
κακό, ὅλα τά σκεπάζει»5. Καί
ἐμεῖς λοιπόν, ὅπως εἶπα, ἄν εἴχα-
με ἀγάπη, ἡ ἴδια ἡ ἀγάπη θά σκέ-
παζε κάθε σφάλμα, ὅπως ἀκριβῶς
ἔκαναν οἱ Ἅγιοι, ὅταν ἔβλεπαν τά
ἐλαττώματα τῶν ἀνθρώπων. Για-
τί μήπως εἶναι τυφλοί οἱ Ἅγιοι καί

δέν βλέπουν τά ἁμαρτήματα; Καί
ποιός μισεῖ τόσο πολύ τήν ἁμαρ-
τία ὅσο οἱ Ἅγιοι; Καί ὅμως δέν μι-
σοῦν ἐκεῖνον πού ἁμαρτάνει, οὔτε
τόν κατακρίνουν, οὔτε τόν ἀπο-
στρέφονται, ἀλλά ὑποφέρουν μαζί
του, τόν συμβουλεύουν, τόν πα-
ρηγοροῦν, τόν γιατρεύουν σάν
ἄρρωστο μέλος τοῦ σώματός τους.
Κάνουν τά πάντα γιά νά τόν σώ-
σουν.

Μέ τή μακροθυμία καί τήν
ἀγάπη τραβοῦν τόν ἀδελφό καί
δέν τόν ἀπωθοῦν, οὔτε τόν σιχαί-
νονται. Καί ὅπως ἡ μητέρα πού
ἔχει ἄσχημο παιδί, δέν τό σιχαί-
νεται, οὔτε τό ἀποφεύγει, ἀλλά μ’
εὐχαρίστηση τό στολίζει καί κάνει
ὅ,τι μπορεῖ γιά νά τό ὀμορφύνει,
ἔτσι πάντα σκεπάζουν, στολίζουν,
φροντίζουν, ὥστε καί αὐτόν πού
ἁμαρτάνει νά διορθώσουν, τήν
κατάλληλη στιγμή, καί νά μήν
ἀφήσουν νά πάθει καί κανένας
ἄλλος κακό, ἐξαιτίας του, ἀλλά καί
οἱ ἴδιοι νά προκόψουν περισσότερο
στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

Ἄς ἀποκτήσουμε λοιπόν κι
ἐμεῖς ἀγάπη, ἄς ἀποκτήσουμε
εὐσπλαχνία γιά τόν πλησίον. Καί
ἔτσι θ’ ἀποφεύγουμε νά καταλα-
λοῦμε, νά κατακρίνουμε, νά ἐξου-
δενώνουμε τούς ἄλλους.
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Ὁἄνθρωπος ἐφόσον ζεῖ πρέπει
πάντοτε νά ἀγωνίζεται. Καί
ὁ πρῶτος ἀγώνας εἶναι νά

νικήσει τόν ἑαυτό του. Ὁ πρῶτος καί
ὁ κυριότερος ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ 
ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗ1

Ἐπιμέλεια: Σάββα Παρῆ
Θεολόγου

1. Ἀπό τό βιβλίο Γέροντας Ἐφραίμ
Κατουνακιώτης, ἔκδ. Ἱεροῦ Ἡσυχαστη-
ρίου «Ἅγιος Ἐφραίμ», Κατουνάκια Ἁγί-
ου Ὄρους 2000.

δέν εἶναι ὁ διάβολος. Εἶναι ὁ ἴδιος
ὁ ἄνθρωπος εἰς τόν ἑαυτό τοῦ ἐπί-
βουλος. Καί αὐτό, διότι δέν ἀκούει
τόν ἄλλο, ἀκούει τί τοῦ λέει ὁ λογι-
σμός του. Ὁ μεγάλος ἀγώνας τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι νά μήν πιστεύει τόν
λογισμό του. Δέν εἶναι μικρός ἀγώ-
νας νά ρίξεις τόν ἑαυτό σου κάτω.
Ἄν δέν βιάσεις τόν ἑαυτό σου δέν θά
νικήσεις. Ἄν θέλεις νά προχωρήσεις

στήν πνευματική ζωή πρέπει
νά βιάσεις τόν ἑαυτό σου.

Ὅποιος βασίστηκε στίς δυνάμεις
του πλανήθηκε. Θά πᾶς σέ ἄνθρω-
πο πνευματικό, ὁ ὁποῖος θά σέ δι-
δάξει τίς μηχανές τοῦ διαβόλου, θά
σέ διδάξει τόν δρόμο πῶς θά ἀνε-
βεῖς στόν οὐρανό. Μήν πιστεύεις
τόν λογισμό σου. Διότι ὁ διάβολος
δέν βιάζεται. Λίγο λίγο καί σέ
πάει ἐκεῖ πού θέλει αὐτός. Μήν
ἀφήνεις τόν ἑαυτό σου ἀνεπίσκο-
πο κάθε ὥρα. Ἀλλά συνεχῶς νά
ἐποπτεύεις, νά ἐξετάζεις, νά ἐλέγ-
χεις τόν ἑαυτό σου. Ἄνθρωπος ὁ
ὁποῖος ἐπαινεῖ τόν πλησίον του καί
κατακρίνει τόν ἑαυτό του φτάνει
σέ μέτρα ἁγιότητος. Ἀντιθέτως, ἄν
ζητᾶ ἀπό τόν ἄλλο νά τοῦ βάλει
μετάνοια ἐπειδή τόν στεναχώρη-
σε, τότε σημαίνει ὅτι δέν βαδίζει
στόν δρόμο τῆς ἁγιότητας. Ἐσύ νά
διορθώσεις τόν ἑαυτό σου, ὄχι νά
περιμένεις ἀπό τούς ἄλλους. Ἐσύ
νά ἁρματωθεῖς στήν ὑπομονή. Ὁ
δρόμος ὁ τοῦ σταυροῦ αὐτός
εἶναι. Ἐπίσης, ὁ ἄνθρωπος ὅσο σο-
φός καί ἄν εἶναι νά συμβουλεύε-
ται λιγάκι. Δέν εἴμαστε ἐμεῖς θε-
οδίδακτοι. Νά ρωτήσουμε, νά
συμβουλευτοῦμε. Ἔ, δέν ἔχεις
κανέναν ἄνθρωπο καλύτερό σου;
Θά κάνεις ὑπομονή στά δικά σου
τά πάθη, θά κάνεις καί στά δικά
του ἄλλου. Ἔτσι θά γίνεις ἅγιος.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος νικήσει τόν ἑαυ-
τό του εἶναι ὁ μεγαλύτερος με-
γαλομάρτυρας καί τροπαιοφόρος
καί νικηφόρος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 



Ε βαζε λίγο ἁλάτι, λίγο
μπαχαρικό καί δοκίμαζε.
Σκεφτόταν τά γοῦστα

καί μπερδευόταν. Θύμωνε λίγο
μέ τίς τόσες προτιμήσεις, πού
εἶχαν πάντα ἀποτέλεσμα νά
δέχεται τόσο διαφορετικά σχό-
λια γιά τά φαγητά της. Ἀπό τόν
ἀπόλυτο ἐνθουσιασμό, «τέ-
λειο!» ὥς τήν ἄκρα συγκατά-
βαση, «καλό εἶναι, τρώγεται,
μήν ἀνησυχεῖς».

Νά μποροῦσε νά τούς εὐχα-
ριστήσει ὅλους, ἀδύνατον. Μή-
πως τόν ἑαυτό της τόν εὐχα-
ριστοῦσε ποτέ; Πήγαινε νά
ἀγοράσει ἕνα ὕφασμα καί παι-
δευόταν… Κρατοῦσε τά δύο
ὑφάσματα, κοίταζε, ξανακοί-
ταζε, τά ἔβαζε πάνω της καί
κοίταζε τόν καθρέφτη, τά
ἔσφιγγε μέ τήν παλάμη νά δεῖ
ἄν τσαλακώνουν… Ὅταν ἦταν
φοιτήτρια, τί παιδεμό περ-
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νοῦσε νά ἐπιλέξει μαθήματα, νά κα-
ταλήξει σέ τύπο ἐργασίας…

Τό μεγάλο μαρτύριο ἦταν τότε
πού ἔκτιζαν τό σπίτι. Καί δέν εἶχε
δίκαιο νά σκέφτεται καί νά ξανα-
σκέφτεται, νά βλέπει καί νά ξανα-
βλέπει τά κεραμικά, τά πατώμα-
τα… Σπίτι θά ἔκτιζαν δέ θά ἔστη-
ναν ἀντίσκηνο, πού τέλος πάντων
δέν τοποθετήθηκε καλά, τό ξηλώ-
νεις καί ξαναρχίζεις;

Μία ζωή τήν παρακολουθοῦσε ἡ
ἀδελφή της, πού ἀναγκαστικά
ἔπρεπε νά συμπαραστέκεται σ’
αὐτό τόν ἀγώνα τῶν ἐπιλογῶν της,
φιλοσοφοῦσε τά πράγματα καί
προσπαθοῦσε νά τήν συνετίσει. 

- Ἄκουσε, ὅ,τι καί νά διαλέξεις,
σέ λίγο δέ θά ἔχει καί τόση σημα-
σία. Γιά νά σοῦ τό πῶ πιό ὠμά,
ὅταν θά διάλεγες σπουδές πέρασες
τό ἄγχος τῆς ζωῆς σου…

- Μή μοῦ τό θυμίζεις!
- Καλό εἶναι νά τό θυμᾶσαι. Τί

ἔγινε ὕστερα;
- Ὕστερα δέν μοῦ πολυάρεσε καί

ἔκανα μεταπτυχιακό ἐκεῖ πού δέν
ἤθελα πρίν καί ὕστερα μοῦ ἄρεσε.
Καί τώρα δουλεύω στό κατάστημά

῎
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μας, ἔχω ξεχάσει ὅλα ὅσα ἔμαθα
στό πανεπιστήμιο καί μαθαίνω
ἄλλα ἄσχετα.

- Εἶναι καιρός νά ἐλευθερωθεῖς
ἀπό τήν πολλή σκέψη γιά πράγ-
ματα πού εἴτε ἔτσι γίνουν εἴτε
ἀλλιῶς δέν ἔχει σημασία. Ἀκόμα
καί γι’ αὐτά πού εἶναι θέμα συνή-
θειας. Ὅταν συνηθίσεις νά βλέπεις
κάτι, σοῦ ἀρέσει. Ἐκτός καί ἄν ἐπι-
μένεις σέ σημεῖο πού νά σοῦ γίνουν
ἐμμονές. Κατάλαβέ το, ἡ ζωή ἔχει
ἄλλη σοβαρή πλευρά, πού ὅσο
κατατρίβεσαι μέ ὅλα τοῦτα δέ θά
μπορέσεις νά τήν δεῖς καί νά κά-
νεις τίς ἐπιλογές σου.

- Καλά ξέρω ποῦ
τό πᾶς, ἀλλά…

- Τί ἀλλά; Βλέπου-
με κάθε μέρα τί γί-
νεται. Πόσες ἀνατρο-
πές, ἀλλαγές ἀπρό-
σμενες, ἀρρώστιες,
θάνατοι… Δέν εἶναι
γιά τούς ἄλλους μόνο.
Καί γιά μᾶς μπορεῖ ἡ
ἑπόμενη στιγμή νά
εἶναι αὐτή τῆς πραγ-
ματικῆς δοκιμασίας
γιά τίς ἐπιλογές μας. 

- Ἔ, δέν εἴμαστε καί οἱ χειρό-
τεροι ἄνθρωποι.

- Καθόλου! Εἴμαστε ἀπό τούς
καλούς, ἀλλά εἶναι ἀρκετό; Σκέ-
φτηκες πόσες λανθασμένες ἐπιλο-
γές κάνουμε σέ σοβαρά θέματα; Δέ
σέ εἶδα νά σκέφτεσαι, ὅταν σοῦ
ἔδωσαν ἐπιλογή νά ταξιδέψεις τήν

ὥρα τῆς Λειτουργίας, οὔτε ὅταν
σοῦ εἶπαν νά βάλεις τήν ὑπογρα-
φή σου σέ ἀμφίβολο ἔγγραφο.
Οὔτε ἔφερες ἀντίρρηση νά πεῖς
ψέμα προχτές ἤ νά σταματήσεις τήν
κουβέντα πρίν γίνει κατάκριση…
Καί σέ πόσα λέμε ὅλοι μας, «αὐτό
δέν πειράζει, δέν εἶναι τίποτε,
αὐτό κάνουν ὅλοι, ἔτσι ζεῖ ὁ κόσμος
σήμερα…»

- Ψέματα εἶναι; Κι ὅταν οἱ
ἄλλοι ἐπιλέγουν, τί φταίω ἐγώ; 

- Ἐσύ ἔχεις τήν εὐθύνη γιά ὅ,τι
σέ ἀφορᾶ. Κάθε πράξη μας ἔχει τή
βαρύτητά της. Γιά ὅλα τά ἄλλα τά
παροδικά, τά ἀσήμαντα σκεφτό-

μαστε χίλιες φορές. Ἄν θά ἀγορά-
σω τό ἕνα ἤ τό ἄλλο καί ἄν θά ξο-
δέψω κάτι παραπάνω, τό ὑπολο-
γίζουμε. Τήν πνευματική ζημιά
γιατί δέν τήν ὑπολογίζουμε;

- Μά εἶναι ὁ κόσμος γύρω μας,
οἱ ἄλλοι…

- Ξέρεις, δέν εἶναι οἱ ἄλλοι πού



θά μᾶς σώσουν ἤ θά μᾶς χάσουν.
Μία ψυχή ἔχουμε καί ὁ καθένας
ἀγωνίζεται γιά τή σωτηρία του.
Μήν ἐπηρεάζεσαι ἀπό τούς
ἄλλους. 

- Τώρα ἡ συζήτηση ξεκίνησε
ἀπό…

- Ναί, εὐκαιρία ζητοῦσα νά
σού πῶ ὅτι σάν πολύ ἀφεθήκαμε
νά κάνουμε ἀβασάνιστα, χωρίς νά
σκεφτοῦμε καλά-καλά ὅ,τι μᾶς
ποῦν ὅ,τι προκύψει, χωρίς νά κρί-
νουμε τί θέλει ὁ Θεός ἀπό μᾶς.

*  *  *
Καί νά ἦταν μόνη; Ὅλοι δέν

παιδευόμαστε νά δοκιμάζουμε,
νά ψάχνουμε, γιά νά βροῦμε τό
καλύτερο; Πόσες φορές ὅλοι μας
κουραζόμαστε νά σκεφτόμαστε, ἄν
θά κάνουμε τό ἕνα ἤ τό ἄλλο γιά
τά πιό ἀσήμαντα πράγματα ἤ γιά
σημαντικά, ἀλλά τοῦ κόσμου τού-
του, μέ τή σφραγίδα τῆς φθορᾶς
καί τῆς παροδικότητας; Γιά τό
ποιό εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ,
μᾶς διαφεύγει ὅτι, μέσα ἀπό τίς
καθημερινές μας πράξεις τό δε-
χόμαστε ἤ τό ἀπορρίπτουμε, πλη-
σιάζουμε τόν Κύριο ἤ ἀπομακρυ-
νόμαστε μέ τίς ἐπιλογές μας. 

Ὁ Ἀπ. Παῦλος θά μᾶς ἔλεγε μέ
τή σοφία του, «δοκιμάζοντες τί
ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ» (Ἐφ.
ε΄, 10). Δοκιμή δέ σημαίνει, γεύο-
μαι, λαμβάνω πείρα κάποιου
πράγματος, ἀλλά ἐλέγχω, ἐξετά-
ζω. Ὁ ἄνθρωπος πῆρε ἕνα μεγά-

λο δῶρο ἀπό τόν Θεό: Τόν νοῦ,
πού τοῦ δίνει τή δυνατότητα,
μέσα στά πλαίσια τῆς ἐλευθερίας
του, νά σκέφτεται καί νά ἐπιλέγει
ὅ,τι εἶναι καλό γιά τόν ἴδιο, ὅ,τι τόν
συμφέρει, ὅ,τι τόν ἀνεβάζει ὡς
ἄνθρωπο, ὅ,τι τόν φέρνει στόν προ-
ορισμό του. Ὅταν ἀφεθεῖ ὁ ἄνθρω-
πος στό ρεῦμα τοῦ κόσμου, νά τόν
παίρνει ὅπου τύχει μέ τή δικαιο-
λογία ὅτι ἐκεῖ πᾶνε ὅλοι, τότε καί
τόν νοῦ του ἀφήνει ἀνενέργητο καί
τήν ἐλευθερία του ἔχει χάσει καί
τή θέλησή του, γιά νά κάνει τίς κα-
λύτερες ἐπιλογές.

Ἕνα εἶναι τό κριτήριο γιά τίς
πράξεις καί τίς ἐπιλογές τοῦ Χρι-
στιανοῦ: Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού
εἶναι καί ἡ σωτηρία μας καί ἡ
εἴσοδός μας στή βασιλεία Του. Ὁ
Θεός δέ μᾶς περιορίζει στίς ἀπο-
φάσεις καί τίς ἐπιλογές γιά τή ζωή
μας. Κάποια πράγματα ἐξάλλου
δέν τά ἐπιλέγουμε, οὔτε μπο-
ροῦμε νά τά ἀποτρέψουμε. Αὐτό
πού μένει σέ μᾶς εἶναι νά τά χρη-
σιμοποιήσουμε γιά τή σωτηρία
μας. 

Εἶναι καί φορές πού κάνουμε
λάθη λόγῳ τῆς ἄγνοιάς μας. Δέν
γνωρίζουμε ποιό εἶναι τό σωστό,
τί θέλει ὁ Θεός καί τί μᾶς συμ-
φέρει πνευματικά. Ἄραγε αὐτή ἡ
ἄγνοια εἶναι δικαιολογημένη; Ὁ
λόγος τοῦ Θεοῦ γραμμένος γιά
μᾶς, γιά νά μᾶς δείχνει τήν πορεία
πρός τόν οὐρανό, εἶναι τόσο κον-
τά μας, ἀλλά συχνά ἀμελοῦμε νά
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τόν μελετήσουμε ἤ νά τόν ἀκού-
σουμε. Οἱ ἄνθρωποι πού μποροῦν
νά μᾶς διαφωτίσουν, ὅταν κάτι
δέν μποροῦμε μόνοι μας νά τό κα-
ταλάβουμε, εἶναι κοντά μας. Ὅπως
δέ θά παραλείψουμε νά ρωτήσου-
με τόν γιατρό, τόν δικηγόρο, τόν
τραπεζίτη, ἀνάλογα μέ τό τί μᾶς
ἀπασχολεῖ, ἄς συμβουλευτοῦμε
ἀνθρώπους πού ἡ ζωή τους μαρτυ-
ρεῖ σεβασμό στό θέλημα τοῦ Θεοῦ,
ὅταν ἔχουμε μπροστά μας διλήμ-
ματα. Πρέπει μέ τήν ἀναζήτηση καί
τόν ἀγώνα μας νά ἀποκτήσουμε
«νοῦν Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. β΄, 16).

Μήπως καί ἡ πείρα τῶν ἄλλων
δέν μπορεῖ νά εἶναι καί δική μας
γνώση; Συχνά ρωτοῦμε κάποιον
πού πῆρε ἕνα φάρμακο, ἄν τοῦ ἔκα-
νε καλό, γιά νά τό πάρουμε ἤ νά τό
ἀποφύγουμε, καί αὐτό ἴσως νά
μήν εἶναι πολύ σοφό. Ὅμως κάποιες
ἐμπειρίες ἄλλων δίνουν τόσο κα-
θαρά μηνύματα καί γιά τή δική μας
πορεία, ὥστε δέν δικαιολογούμαστε
νά λέμε «θέλω μόνος μου νά ξέρω,
νά δοκιμάσω…».

Καί ἡ προσευχή, γιά νά μᾶς δεί-
χνει ὁ Θεός τό θέλημά Του, μέ ὅποιο
τρόπο Ἐκεῖνος θέλει, ἄς προηγεῖται
ἀπό κάθε πράξη μας, μέ προϋπό-
θεση τή διάθεση τῆς ταπεινῆς ὑπο-
ταγῆς.  «Γνώρισόν μοι ὁδόν ἐν ᾗ πο-
ρεύσομαι» ζητᾶ ὁ Ψαλμωδός καί
«Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τό θέλημά
σου ὅτι σύ εἶ ὁ Θεός μου», λέμε στή
Δοξολογία.

Ἡ συνείδηση πού ὁ Θεός μᾶς χά-
ρισε, ἄν ἐκλεπτύνεται μέ τόν λόγο

τοῦ Θεοῦ κι ἄν τήν ἀφήνουμε νά
μιλᾶ, θά μᾶς κατευθύνει πρός τά
«καλά καί συμφέροντα» γιά τίς ψυ-
χές μας. Πόσες φορές μετανιώσαμε
πού δέν ἀκούσαμε τήν πρώτη της
ἀντίδραση καί θελήσαμε ἐμεῖς νά
τήν κατευθύνουμε; Κάποτε πρέπει
νά ὑποπτευόμαστε λίγο τόν ἑαυτό
μας. Μήπως στίς ἀποφάσεις μας τά
κρυφά μας κίνητρα εἶναι τό δικό
μας θέλημα καί οἱ δικές μας ἐπι-
θυμίες, ἡ διάθεση νά τά ἔχουμε
καλά μέ κάποιους ἀνθρώπους, ἡ
«ἀνθρωπαρέσκεια,» ἡ ἔλλειψη διά-
θεσης γιά ἀγώνα, ἡ ἄνεσή μας ἤ καί
οἱ κακίες πού μένουν κρυμμένες
στήν ψυχή μας;

Ἔχουμε προσωπική εὐθύνη γιά
τήν πνευματική μας πορεία. Ἐμεῖς
καταθέτουμε τή θέληση, τόν μικρό
μας ἀγώνα καί ὁ Θεός μέ τή χάρη
Του, τήν «τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα
καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα»,
θά ἀναπληρώνει τίς ἐλλείψεις μας.
Κι ἄς μή φοβούμαστε ὅτι μία ζωή
θά ἔχουμε πάλη ἀνάμεσα στό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ καί τό δικό μας καί
οἱ ἐπιλογές μας θά εἶναι πάντα ὀδυ-
νηρές. Ὄχι! Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ,
δέν ἔχει διλήμματα. Ἔχει ταυτίσει
τό θέλημά του μέ τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ καί ἀναπαύεται μόνο σ’ αὐτό,
γιατί αἰσθάνεται καί τόν Θεό νά
ἀναπαύεται μέσα του. Αὐτό δίνει τή
μοναδική ἐμπειρία τῆς χαρᾶς καί
τῆς πληρότητας. Ἔτσι θά ἀποδει-
χτοῦμε «δόκιμοι», ἄξιοι γιά τή βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ στήν ὥρα τῆς τε-
λικῆς κρίσης.



Τό ἐγχείρημα εἶναι πάντοτε
δύσκολο ὅταν κανείς κα-
λεῖται νά γράψει κάτι γιά μία

μεγάλη προσωπικότητα καί ὁ λό-
γος εἶναι ὅτι κάποιες φορές οἱ λέ-
ξεις φαντάζουν πενιχρές στό νά πε-
ριγράψουν τό μεγαλεῖο τέτοιων
ἀνθρώπων, ὅπως ὁ Λυκοῦργος
Ἀγγελόπουλος.  

Ἡ προσφορά του στή Βυζαντινή
Μουσική εἶναι τεράστια, γιατί
φρόντισε νά δημιουργεῖ ὄχι ἁπλούς
μαθητές καί ψάλτες, ἀλλά δασκά-
λους καί ἐρευνητές πού ἔλαβαν πρό
πολλοῦ τή σκυτάλη τοῦ Δασκάλου
τους καί τρέχουν στό στάδιο τῆς
προσφορᾶς πρός τήν πατρώα μας
μουσική κάνοντας διδακτορικές

ἐργασίες, διδάσκοντας σέ νέα παι-
διά καί δημιουργώντας βυζαντινές
χορωδίες.

Ὁ ἐμπνευστής αὐτῆς τῆς προ-
σπάθειας ὑπῆρξε ἀρχικά ὁ Σίμων
Καρᾶς, ἀλλά στή συνέχεια ὁ Λυ-
κοῦργος Ἀγγελόπουλος ἔδωσε τή
μεγαλύτερη προβολή τῆς Βυζαν-
τινῆς Μουσικῆς πού θά μποροῦσε
ποτέ κανείς νά δώσει. Μέ τή δη-
μιουργία τῆς Ἑλληνικῆς Βυζαν-
τινῆς Χορωδίας, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ τίς
περισσότερες συναυλίες στό ἐξω-
τερικό, πάνω ἀπό χίλιες συναυλίες
σέ Εὐρώπη, Ἀμερική, Ἀσία καί
Ἀφρική. 

Ὁ Λυκοῦργος Ἀγγελόπουλος εἶχε
ἕνα χάρισμα πού τοῦ τό ἀναγνώ-
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ριζαν ἀκόμη καί αὐτοί πού δέν συμ-
φωνοῦσαν ἀπόλυτα μέ τόν τρόπο
ἑρμηνείας του. Τό χάρισμα αὐτό
ἦταν ἡ δυνατότητά του νά προ-
σεγγίζει τά ἀρχαῖα μουσικά μαθή-
ματα καί στήν κυριολεξία νά τά
ἀνασταίνει ἐκ τοῦ θανάτου.

Ἔκανε γνωστούς σέ ἐμᾶς ἀλλά
καί σέ ὅλο σχεδόν τόν κόσμο πού
ταξίδεψε ἡ Ἑλληνική Βυζαντινή Χο-
ρωδία, τούς Μεγάλους Μελοποιούς
καί ὑμνογράφους τῆς Ἐκκλησίας,
ὅπως τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμα-
σκηνό, τόν Κουκουζέλη, μέχρι καί
νεότερους μελοποιούς, παρουσιά-
ζοντας τά ἔργα τους σέ συναυλίες
ἀλλά καί σέ ἱερές ἀκολουθίες.
Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε ὅτι ἡ τεχνι-
κή του στή χειρονομία, κατά τή δι-
εύθυνση τοῦ βυζαντινοῦ χοροῦ,
ἦταν μοναδική καί τά μυστικά
αὐτῆς τῆς ἀπαράμιλλης τέχνης,

τῆς χειρονομίας, ἦταν πάντα πρό-
θυμος νά τά ἀποκαλύψει, σέ αὐτούς
πού ἤθελαν νά τά μάθουν.    

Ἡ παρουσία του σέ διάφορες
ὁλονύχτιες ἀγρυπνίες, ὅπου τη-
ροῦσε πιστά τό τυπικό τῶν Ἀκο-
λουθιῶν, ἡ ἐπιλογή τῶν μελῶν πού
ἑρμήνευε ἀποτελοῦσε σπουδή γιά
μᾶς τούς νεότερους. Πάντοτε, ὅταν
κάποιος ἀπό τούς μαθητές του ἤ
μέλος τῆς χορωδίας, εἶχε τήν πα-
νήγυρη τοῦ ναοῦ ὅπου ἔψαλλε, ὁ
Δάσκαλος Λυκοῦργος Ἀγγελόπου-
λος, μάζευε ὅσους ἀπό τούς μαθη-
τές του μποροῦσαν καί πήγαιναν νά
βοηθήσουν καί νά συνεορτάσουν.
Ἔτσι, δημιουργοῦσε μία μεγάλη
οἰκογένεια, ἕνωνε τούς ἀνθρώπους
μέ τόν καλύτερο τρόπο, ἐν μέσῳ
ἐκκλησίας.       

Ἡ ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον του
γιά τήν ὀρθή ἑρμηνεία τῶν μελῶν,
συχνά τόν ἔκανε αὐστηρό σέ τυχόν
λάθη ἀπό τούς μαθητές του, ἀλλά
ὅλοι γνώριζαν καλά ὅτι αὐτό ἦταν
ἀποτέλεσμα τῆς ἀγωνίας του γιά
τήν ὀρθή διάδοση καί διάσωση τῆς
μουσικῆς μας. 

Ὡς ἄνθρωπο, τόν χαρακτήριζε ἡ
εὐγένεια, τό χιοῦμορ, ἡ ἀγάπη καί
ἡ ἀνιδιοτελής προσφορά στούς
ἀνθρώπους. Δέν ἦταν λίγα τά παι-
διά πού λόγῳ οἰκονομικῶν δυσκο-
λιῶν τά δίδασκε ἀφιλοκερδῶς ἤ
τούς πρόσφερε τά βιβλία δωρεάν.
Κατάφερε, ἐνῶ ἦταν ἕνας ψάλτης
διεθνοῦς ἀναγνώρισης, νά ἔχει μα-
θητές ὅλων τῶν ἡλικιῶν καί δια-
φόρων ἐθνοτήτων. Ἰδιαίτερα ἀγα-

(© Ἰωάννης Πανουσάκης)



ποῦσε νά διδάσκει ἀπό τήν ἀρχή μι-
κρά παιδάκια, διότι σ’ αὐτά ἔβλε-
πε τό μέλλον τῆς μουσικῆς.

Ὁ Λυκοῦργος Ἀγγελόπουλος εἶχε
ἀσχοληθεῖ καί μέ τή σύγχρονη
μουσική, ἑρμηνεύοντας ἔργα τῶν
Μιχάλη Ἀδάμη, Δημήτρη Τερζάκη,
John Tavener, Κυριάκου Σφέτσα, Θ.
Ἀντωνίου, Γ. Κυριακάκη κ.ἄ. Συμ-
μετεῖχε δέ στήν ἐρευνητική ὁμάδα
τοῦ Marcel Peres καί στό Ensemble
Organum τοῦ ἰδίου, μέ τό ὁποῖο
εἶχε ἠχογραφήσει ὀκτώ δίσκους.

Ὑπῆρξε μέλος τῆς Καλλιτεχνικῆς
Ἐπιτροπῆς τοῦ ΥΠΕΠΘ γιά τά
μουσικά σχολεῖα ἀπό τό 1998,
ἀπό τό 2005 πρόεδρος τοῦ ΚΣΥΜΕ
καθώς καί ἱδρυτικό μέλος τῆς
«Χάρτας τοῦ Ρήγα».

Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τό
1994, ἐκτιμώντας τήν ὅλη προσφο-
ρά του,  τοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιο
τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς
Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων-
σταντινουπόλεως. Τιμήθηκε ἀπό τό
Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, ἀπό
τήν Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας, ἐνῶ
ἡ σεπτή Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἀπένειμε τήν
εὐαρέσκειά της καί τόν Χρυσοῦν

Σταυρόν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
(2006). Ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς
Δημοκρατίας Κωνσταντῖνος Στε-
φανόπουλος τοῦ ἀπένειμε τό 2004
τήν τιμητική διάκριση τοῦ Ἀργυροῦ
Σταυροῦ τοῦ τάγματος τοῦ Φοίνι-
κος.

Ἀπό τό 1982 ἔψαλλε στόν Ι. Ν.
τῆς Ἁγίας Εἰρήνης στήν ὁδό Αἰόλου
στήν Ἀθήνα ὅπου ὑπῆρξε πραγμα-
τικό ἐργαστήρι ψαλτικῆς, ἀλλά καί
σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τήν ὀρθή τέ-
λεση τοῦ τυπικοῦ. Ἔδινε τήν ἴδια
ἔμφαση τόσο στόν τρόπο μέ τόν
ὁποῖο θά ψαλεῖ ὁ κανόνας, τό
«ἀλληλουάριον» τοῦ Ἀποστόλου,
ὅσο καί στόν χερουβικό ὕμνο. 

Δίδαξε βυζαντινή μουσική στό
Ὠδεῖο Ἀθηνῶν καί στά Ὠδεῖα «Φί-
λιππος Νάκας» καί «Νῖκος Σκαλ-
κώτας». Διηύθυνε τίς σχολές βυ-
ζαντινῆς μουσικῆς τῶν Ἱ. Μητρο-
πόλεων Ἠλείας, Ρεθύμνης καί
Αὐλοποτάμου καί Φθιώτιδος. Ἀπό
τό 1978 συνεργάστηκε μέ τήν
Ε.Ρ.Α. μέ τίς ἐκπομπές «Ἐκκλη-
σιαστικοί Βυζαντινοί Ὕμνοι» (1978-
1982) καί «Ἀπό τήν Ὀρθόδοξη καί
ἀνατολική μουσική παράδοση»,
μέσα ἀπό τίς ὁποῖες ἔχει παρου-
σιάσει σπάνιο ὑλικό, μελέτες, συ-

νεντεύξεις ὅπου δόθηκε
ἡ εὐκαιρία σέ πολλούς
ψάλτες, πού ἦταν φο-
ρεῖς τῆς προφορικῆς
παράδοσης, εἴτε τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου, εἴτε τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, νά
ἀκουστοῦν στό κοινό 
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ΜΟΡΦΕΣ

(© Ἰωάννης Πανουσάκης - ΕΛ.ΒΥ.Χ.)
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καί νά γίνουν γνωστοί. 
Ὁ Λυκοῦργος Ἀγγελόπουλος ἀνή-

κει στή σπάνια κατηγορία τῶν
μουσικῶν πού συνδυάζουν τήν
καλλιτεχνική εὐαισθησία μέ τήν ἐπι-
στημονική περιέργεια, ἀναφέρει ὁ
Γιάννης Ἰωαννίδης. Ἡ προσφορά
του τόσο ὡς ἱδρυτή καί διευθυντή
τῆς Ἑλληνικῆς Βυζαντινῆς Χορω-
δίας, ὅσο καί ὡς Δασκάλου πού ξέ-
ρει νά ἐνσταλάζει καί νά ἐμπνέει
στούς μαθητές του τό πάθος γιά τή
γνησιότητα, εἶναι ἀνεκτίμητη για-
τί ἔχει συμβάλει καθοριστικά στήν
ἱστορικά τεκμηριωμένη καί θεμε-
λιωμένη ἀπόδοση τῆς ἑλληνικῆς
ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς (τοῦ με-
γάλου αὐτοῦ κλάδου τῆς Ἐθνικῆς
μας Μουσικῆς, μέ τίς πανάρχαιες
ρίζες καί τήν ἀξεπέραστη αἰσθητι-
κή καί πνευματική ἀξία), μέ τέτοιο
τρόπο, ὥστε νά προβάλλεται ὅλη
της ἡ ἀλήθεια καί ὀμορφιά, ἀπαλ-
λαγμένη ἀπό αὐθαίρετες παρα-

ποιήσεις, πού δέν ἐκφρά-
ζουν παρά προσωπικές ἤ
τοπικές συνήθειες, ξένες
πρός τήν πραγματική
οὐσία αὐτῆς τῆς μεγάλης
μουσικῆς.

Μετά ἀπό μία ἄνιση
μάχη μέ τήν ἐπάρατη
νόσο τοῦ καρκίνου, πού
τήν ὑπέμεινε μέ χρι-

στιανική ἐγκαρτέρηση καί ὑπηρε-
τώντας στό ἀναλόγιο τοῦ Πρωτο-
ψάλτη μέχρι τήν τελευταία στιγμή,
ὁ Λυκοῦργος Ἀγγελόπουλος, σέ
ἡλικία 73 ἐτῶν, ἀναπαύθηκε τήν
Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος στίς
18 Μαΐου 2014 στήν Ἀθήνα. Ἡ κη-
δεία του, χοροστατοῦντος τοῦ Μα-
καριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου
καί παρουσίᾳ ἐκπροσώπου τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί
πολλῶν Ἀρχιερέων καί ἱερέων ἀλλά
καί τεράστιου πλήθους πιστῶν,
μαθητῶν καί θαυμαστῶν τῆς ψαλ-
τικῆς του δεινότητος, ἔγινε στόν ναό
ὅπου ὑπηρέτησε ταπεινά καί καρ-
ποφόρα, γιά τριάντα δύο ὁλόκλη-
ρα  χρόνια, στήν Ἁγία Εἰρήνη,
ἀνήμερα τῶν θεοστέπτων βασιλέ-
ων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης (Τε-
τάρτη, 21.5.2014). Ἀναπαύεται στό
Νεκροταφεῖο Ζωγράφου Ἀθηνῶν.

Ἄς εἶναι αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη1.

1. Εὐχαριστοῦμε τόν Ἰωάννη Πανουσάκη γιά τήν παραχώρηση τοῦ φωτογρα-
φικοῦ ὑλικοῦ.

(© Ἰωάννης Πανουσάκης - ΕΛ.ΒΥ.Χ.)
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Στό προηγούμενο ἄρθρο
ἔγινε ἀναφορά στίς
πρῶτες ἀραβικές ἐπιδρο-

μές κατά τῆς Κύπρου, στόν ρόλο
τῶν Μαρδαϊτῶν, καθώς καί στήν
ἰδιαίτερη σύνδεση τῆς Κύπρου μέ
τόν Ἅγιο Μάμα. Ὅσον ἀφορᾶ τήν
παράδοση γιά τήν Οὔμ Χαράμ
καί τόν ἀντίστοιχο τάφο της
στήν Λάρνακα, θά πρέπει νά ση-
μειωθεῖ ὅτι νεώτερες ἔρευνες
δηλώνουν τήν ἀπουσία ὁποιασ-
δήποτε ἐπιβεβαίωσης αὐτῆς τῆς
παράδοσης ἀπό τίς ἀραβικές
πηγές. Σύμφωνα μέ τόν ἀραβο-
λόγο – βυζαντινολόγο δρ. Ἐσάμ
Χασσάν, φαίνεται ὅτι στή συγ-
κεκριμένη περίπτωση ὑπάρχει

ἐμφάνιση ὀθωμανικῆς παράδοσης
πού προέκυψε ἀπό τήν ἐπίδρα-
ση ἀντίστοιχων χριστιανικῶν πα-
ραδόσεων ἄλλων μνημείων τῆς
Κύπρου.       

Τό 685 μ.Χ. ἀπεβίωσε ὁ αὐτο-
κράτορας Κωνσταντῖνος Δ΄ ὁ
Πωγωνάτος καί ὡς διάδοχός του
ἀνέλαβε ὁ νεαρός 16ετής υἱός του
Ἰουστινιανός Β΄ (685-695 καί
705-711 μ.Χ.). Ὁ Ἰουστινιανός Β΄,
ὁ ρινότμητος (ὀνομασία λόγῳ
τῆς ἀποκοπῆς τῆς μύτης του
ἀπό τόν στρατηγό Λεόντιο κατά
τήν ἐπανάσταση πού ὁδήγησε
στήν ἐκθρόνισή του γιά τή δε-
καετία 695-705 μ.Χ.) ἤ νέος
κατά ἄλλη ὀνομασία, βασιζόμε-

Σελίδες ἀπό τήν ἱστορία 
τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας

Ἐκκλησιαστικές μορφές 
τοῦ 4ου – 9ου αἰῶνα στήν Κύπρο

Χρίστου Χατζημιχαήλ
Θεολόγου – Δρος Φαρμακευτικῆς

Μέρος Ι΄

Ἡ Νέα Ἰουστινιανούπολη

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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νος σέ ὑποδείξεις συμβούλων
του, διαφοροποίησε τή συνθήκη
πού εἶχε συναφθεῖ παλαιότερα μέ
τούς Ἄραβες καί ἀπέσυρε ἀπό τά
σύνορα τῆς Συρίας τούς Μαρ-
δαΐτες. Ἄν καί ὡς ἀντάλλαγμα ὁ
Ἰουστινιανός ἔλαβε σημαντικά
οἰκονομικά ὀφέλη ἀπό τόν Χα-
λίφη Ἄμπντ ἀλ’ Μαλίκ, προκλή-
θηκε ὅμως ἀποδυνάμωση τῆς
νοτιοανατολικῆς πτέρυγας τῆς
βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας πού
περιελάμβανε βέβαια καί τήν
Κύπρο. Τό ἄλλοτε γνωστό «ὀρει-
χάλκινο τεῖχος», ὅπως ὀνομαζό-
ταν ἡ δύναμη τῶν Μαρδαϊτῶν
πού προστάτευε τήν Μικρά Ἀσία
ἀπό τούς Ἄραβες, ἔπαψε νά
ὑφίσταται. Τά στρατηγικά πλε-
ονεκτήματα πού εἶχαν ἀποκτηθεῖ
ἀπό τό Βυζάντιο ἔναντι τῶν
Ἀράβων κατά τίς προηγούμενες
δεκαετίες (π.χ. ἀπόκρουση Ἀρά-
βων μέ τή χρήση τοῦ «ὑγροῦ πυ-
ρός») ἄρχισαν νά ἐξασθενοῦν.
Στούς σχεδιασμούς τοῦ Ἰουστι-
νιανοῦ ἐμφανίσθηκαν προτάσεις
γιά ἐσωτερική μετακίνηση πλη-
θυσμῶν ὥστε νά ἐπιτευχθοῦν
πολιτικοστρατιωτικά ὀφέλη τῆς
αὐτοκρατορίας. Τέτοιος σχεδια-
σμός δέν ἦταν πρωτόγνωρος
ἀφοῦ, ἄλλωστε, ὁ παππούς τοῦ
Ἰουστινιανοῦ, ὁ Κώνστας Β΄ εἶχε
φθάσει στό σημεῖο, λόγῳ τῶν
ἀραβικῶν ἀπειλῶν καί τῆς κα-
θόδου τῶν Σλάβων, νά διερευνᾶ

τό ἐνδεχόμενο μεταφορᾶς τῆς
πρωτεύουσας ἀπό τήν Κων-
σταντινούπολη στήν Ἰταλία.   

Μέσα στίς συνθῆκες αὐτές τά
ἱστορικά στοιχεῖα ὑποστηρίζουν
ὅτι γιά τήν Κύπρο ἐπιβλήθηκε τήν
ἐποχή ἐκείνη ἕνα ἰδιαίτερο κα-
θεστώς οὐδετερότητας. Μέ τή
σύμφωνο γνώμη τῶν δύο ἐνδια-
φερόμενων πλευρῶν (Βυζαντινῶν
καί Ἀράβων) τά κρατικά ἔσοδα
ἀπό τήν Κύπρο θά μοιράζονταν
μεταξύ τους ἐνῶ, τό ἴδιο τό νησί,
ἦταν ὑποχρεωμένο νά μήν ἐξυ-
πηρετεῖ στρατιωτικά οὔτε τούς
Ἄραβες ἀλλά οὔτε καί τούς Βυ-
ζαντινούς. Ἡ εὔθραυστη αὐτή
ἰσορροπία δέν μποροῦσε βέβαια
νά καθησυχάσει τόν ἑλληνορθό-
δοξο πληθυσμό τῆς Κύπρου πού
καταλάβαινε ὅτι ἀνά πάσα στιγ-
μή μποροῦσε νά βρεθεῖ ἀντιμέ-
τωπος μέ τό μένος τῶν Σαρα-
κηνῶν. Ταυτόχρονα, ἡ ἰδιότυπη
αὐτή συμφωνία γιά τήν Κύπρο,
ἐπιβεβαίωνε τή στρατηγική της
σημασία, γεγονός πού ἔκανε τόν
πληθυσμό τῆς Κύπρου νά νοιώθει
ἀκόμη περισσότερο ἀνασφαλής.
Κατά τήν περίοδο αὐτή, οἱ πα-
ραθαλάσσιοι οἰκισμοί τῆς Κύπρου
μεταφέρονται, σέ μεγάλο βαθμό,
πρός τό ἐσωτερικό τοῦ νησιοῦ καί
σέ περιοχές μέ φυσικά πλεονε-
κτήματα ἀπόκρυψης, δυσκολό-
τερης προσέγγισης καί ἔγκαιρης
προειδοποίησης κινδύνου ἀπό
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ἀποβάσεις ἐχθρικῶν δυνάμεων.
Γιά παράδειγμα, οἱ κάτοικοι τῶν
Σόλων ἀνέβηκαν στήν ὀρεινή πε-
ριοχή τῆς Σολέας (Σολιᾶ), ἐνῶ οἱ
κάτοικοι τοῦ Κουρίου μετακινή-
θηκαν ἐνδότερα, δηλαδή στήν
περιοχή τῆς Ἐπισκοπῆς ὅπου
καί ἐγκαθιδρύθηκε ἡ ἕδρα τοῦ το-
πικοῦ Ἐπισκόπου. 

Ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησία τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης συνδέεται καί
διατηρεῖ πνευματική ἐπικοινωνία
μέ τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντι-
νουπόλεως. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Κύπρου Ἀρκάδιος Β΄, ὁ ὁποῖος
ἀρχιεράτευσε περίπου μέχρι τό
680 μ.Χ., ἔλαβε ἐπιστολή ἀπό τόν
ἴδιο τόν αὐτοκράτορα Κων-
σταντῖνο Δ΄ (τόν πατέρα τοῦ
Ἰουστινιανοῦ Β΄), μέ θέμα πού
ἀφοροῦσε τούς Μονοφυσίτες.
Ἀπό τήν ἐπικοινωνία αὐτή, δια-
φαίνεται ὅτι στήν Κύπρο ἐξακο-
λουθοῦσε νά ὑπάρχει μερίδα
Μονοφυσιτῶν πού προκαλοῦσε
ἀντιπαλότητες στούς Ὀρθοδό-
ξους. Τόν Ἀρκάδιο Β΄ διαδέχθη-
κε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐπιφάνιος Β΄
καί ἐπί τῶν ἡμερῶν του πραγ-
ματοποιήθηκε ἡ ἕκτη Οἰκουμενι-
κή Σύνοδος στήν Κωνσταντινού-
πολη (680-681 μ.Χ.). Οἱ ἐργασίες
τῆς Συνόδου ἔλαβαν χώρα στό
Παλάτι τοῦ Τρούλλου ἀπό τίς 7
Νοεμβρίου 680 μ.Χ. μέχρι τίς 16
Σεπτεμβρίου 681 μ.Χ. καί ἀπο-
τελεῖ μία ἀπό τίς μεγαλύτερες σέ

διάρκεια Συνόδους (περιελάμ-
βανε 18 συνεδρίες καί συνολικά
174 μέλη).  Ὁ ἴδιος ὁ Ἐπιφάνιος
Β΄ δέν μπόρεσε νά συμμετάσχει
στίς ἐργασίες τῆς Συνόδου ἀλλά
ἔστειλε ἀντιπροσωπεία ἀποτε-
λούμενη ἀπό τρεῖς Κύπριους
ἱεράρχες. Ἡ ἀντιπροσωπεία πε-
ριελάμβανε τόν ἐπίσκοπο Τρεμι-
θοῦντος Θεόδωρο (ὡς ἐκπρόσω-
πο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου), τόν ἐπί-
σκοπο Κιτίου Τύχωνα καί τόν
ἐπίσκοπο Σόλων Στρατόνικο. Ἡ
ἐκπροσώπηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
ἀπό τόν ἐπίσκοπο Τρεμιθοῦντος
πιθανόν νά ὀφειλόταν στή γειτ-
νίαση τῶν δύο ἐπισκοπῶν (Κων-
σταντίας ὅπου ἦταν ἡ ἕδρα τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου καί Τρεμιθούν-
τας) ἤ στήν ἀρχαιότητα-ἡλικία
τοῦ ἐπισκόπου Τρεμιθούντας.
Στή Σύνοδο δέν συμμετεῖχε ὁ Πά-
πας Ρώμης Ἀγάθωνας καί ἐκπρο-
σωπήθηκε ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκο-
πο Θεσσαλονίκης. Στήν ἐνημε-
ρωτική ἐπιστολή τῆς Συνόδου
πρός τόν Πάπα Ἀγάθωνα, οἱ Κύ-
πριοι ἱεράρχες ὑπέγραψαν ἀμέ-
σως μετά τούς ὑπόλοιπους Πα-
τριάρχες καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο
Θεσσαλονίκης, γεγονός πού ἐπι-
βεβαιώνει τήν τιμή καί τή θέση
τῆς αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου. Στά πρακτικά τῆς Συ-
νόδου ἡ ὑπογραφή τοῦ Τρεμι-
θοῦντος Θεοδώρου βρίσκεται
ἀμέσως μετά τήν ὑπογραφή τοῦ

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας.
Τό ἔτος 691 μ.Χ. ἀποτελεῖ

ἕνα ἀκόμη σταθμό γιά τήν ἐκκλη-
σιαστική ἱστορία τῆς Κύπρου. Ὁ
Ἰουστινιανός Β΄ λαμβάνει τήν
ἀπόφαση νά μεταφέρει τόν πλη-
θυσμό τῆς Κύπρου στήν Ἀρτάκη
(Κύζικο) κοντά στήν Κωνσταν-
τινούπολη. Ἐκεῖ δημιουργεῖται
μία νέα πόλη, ἡ Νέα Ἰουστινια-
νούπολη (ἀπό τό ὄνομα τοῦ
αὐτοκράτορα) ὅπου καί ἐγκαθί-
στανται ὅσοι Κύπριοι κατάφεραν
νά φθάσουν μαζί μέ τόν Ἀρχιε-
πίσκοπο Κύπρου Ἰωάννη Α΄. Ἡ
ἀπόφαση αὐτή τοῦ αὐτοκράτορα
Ἰουστινιανοῦ ἐπιδέχεται διάφο-
ρες ἑρμηνεῖες: παροχή ἀσφάλει-
ας στούς Κυπρίους λόγῳ τῶν
ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν, ἀποστέ-
ρηση εἰσοδημάτων ἀπό τούς
Ἄραβες πού λαμβάνονταν ἀπό
τήν Κύπρο, ἀξιοποίηση πληθυ-
σμοῦ τῆς Κύπρου σέ ἔργα τῆς
αὐτοκρατορίας, ἐνίσχυση καί συ-
σπείρωση τοῦ Ἑλληνικοῦ πλη-
θυσμοῦ γύρω ἀπό τήν Κωνσταν-
τινούπολη μέ ἀνάλογες προ-
εκτάσεις στό στρατηγικό πεδίο.
Ἡ ἐπικρατέστερη ἑρμηνεία φαί-
νεται ὅτι σχετίζεται μέ τή δια-
σφάλιση τῆς ἄμυνας τῆς Βασι-
λεύουσας. Τά περίχωρα τῆς πρω-
τεύουσας χρειάζονταν δημογρα-
φική ἐνίσχυση ἀπό Ἑλληνικούς
πληθυσμούς ἐνῶ, ταυτόχρονα ἡ
Προποντίδα χρειαζόταν θαλάσσια

θωράκιση. Ὁ ἔλεγχος καί ἡ ἄμυ-
να τοῦ στενοῦ τῆς Ἀβύδου (πρώ-
τη γραμμή ἄμυνας) ἀπαιτοῦσε
καί μία δικλείδα ἀσφαλείας γιά
τήν περίπτωση ἐπέλασης
ἐχθρικῶν δυνάμεων ἐντός τῆς
Προποντίδας. Τό δεύτερο ση-
μεῖο θαλάσσιας ἄμυνας θά μπο-
ροῦσε νά ἐντοπιστεῖ στήν περιο-
χή τοῦ κόλπου τῆς Κυζίκου. Ἡ
προεξοχή ἑνός ναυστάθμου-κά-
στρου στό βορειοδυτικό ἄκρο τῆς
χερσονήσου στήν Κύζικο μπο-
ροῦσε νά ἐλέγξει ἀποτελεσματι-
κά τόν ἐπιτιθέμενο στόλο καί νά
ἀποτελέσει μία ἰσχυρή δεύτερη
γραμμή ἄμυνας. Ἡ ἴδια ἡ στρα-
τιωτική ἱστορία εἶχε δείξει ὅτι ἐάν
ὁ στόλος τῶν Ἀράβων περνοῦσε
τά Δαρδανέλια, εἶχε τή δυνατό-
τητα νά διαχειμάζει στήν Κύζικο
καί ἀπό ἐκεῖ νά ἐπιτίθεται συ-
στηματικά στή μόλις 50 ναυτικά
μίλια ἀπέχουσα Κωνσταντινού-
πολη. Ἡ ὀνοματοδοσία τῆς Νέας
Ἰουστινιανούπολης φανερώνει
καί τό φιλόδοξο σχέδιο τοῦ Ἰου-
στινιανοῦ ἀφοῦ δέν θά ἔδινε τό
ὄνομα αὐτό σέ ἕνα ἁπλό συνοι-
κισμό προσφύγων. Ἡ ἐπιλογή
τῶν Κυπρίων γιά τήν ἐγκατά-
σταση στή νέα αὐτή πόλη μᾶλλον
σχετίζεται μέ τή ναυτική ἐμπει-
ρία καί τίς ναυπηγικές ἱκανότη-
τες τοῦ νησιώτικου πληθυσμοῦ
τῆς Κύπρου. Πάντως, εἶναι σί-
γουρο ὅτι δέν θά μποροῦσε νά
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μετακινηθεῖ ὁλόκληρος ὁ πληθυ-
σμός τῆς Κύπρου ἀλλά ὁπωσδή-
ποτε ἕνα σημαντικό καί μεγάλο
τμῆμα του. 

Ἀποτιμώντας τήν ἀπόφαση
αὐτή τοῦ Ἰουστινιανοῦ, κυριαρ-
χεῖ μεγάλη ἐπιφύλαξη γιά τήν
ὀρθότητά της. Ἡ Κύπρος ἀπο-
ψιλώθηκε ἀπό τόν ἑλληνικό πλη-
θυσμό της, κατέστη ἀδύναμη καί
ἕρμαιο τῶν Ἀράβων. Παράλληλα,
ἐπιχειρήθηκε ἡ μεταφύτευση μίας
ἀποστολικῆς καί ἀρχαίας Ἐκκλη-
σίας σέ χῶρο μακριά ἀπό τήν
ἕδρα της. Οἱ Κύπριοι ἐπέστρεψαν
τελικά πίσω στήν Κύπρο τό 698-

699 μ.Χ. Ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπί-
σκοπος Κύπρου θά ἔφερνε ἔκτο-
τε μαζί του καί τόν τίτλο (φήμη)
πού διατηρεῖται μέχρι σήμερα
«Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης
Κύπρου». Ὁ τίτλος «Νέας Ἰου-
στινιανῆς» καθιερώθηκε ἴσως
λόγῳ συντομίας ἀντί τοῦ ὀρθό-
τερου «Νέας Ἰουστινιανουπόλε-
ως». Στό ἑπόμενο ἄρθρο θά γί-
νει, σύν Θεῷ, ἀναφορά στήν Πεν-
θέκτη Οἰκουμενική Σύνοδο τήν
ὁποία συγκάλεσε ὁ Ἰουστινιανός
Β΄ καί στήν ὁποία συμμετεῖχε
ἐνεργά καί ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐκκλη-
σία. 
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Ἤδη ἀπό τόν 11ο αἰῶνα
οἱ Μιλήσιοι ἄρχισαν νά
ἀποικοῦν στήν περιοχή

τῆς Μαύρης Θάλασσας καί κατό-
πιν ἵδρυσαν τή Σινώπη (785 π.Χ.),
τήν Τραπεζούντα (756 π.Χ.), τήν
Κερασούντα (700 π.Χ.) καί ἄλλες
πόλεις. Τόν 5ο αἰῶνα ὁ ἀρχαῖος
Ἕλληνας Ξενοφώντας ἱστορώντας
τήν Κάθοδο τῶν Μυρίων στά πα-
ράλια τῆς Ποντικῆς Καππαδοκίας,
χαρακτήρισε τήν Τραπεζούντα
«πόλιν ἑλληνίδαν οἰκουμένῃ ἐν τῷ
Εὐξείνῳ Πόντῳ». Ἀπό τόν 1ο κιό-
λας αἰῶνα ὁ Πόντος δέχθηκε τό μή-
νυμα τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Ἀπό-
στολο Ἀνδρέα, ἱδρυτή τῶν Ἐκκλη-
σιῶν τῆς Τραπεζούντας, τῆς Σινώ-
πης, τῆς Ἀμισοῦ καί τῆς Αμάσειας.
Μέχρι τόν 15ο αἰῶνα οἱ Ἕλληνες
τοῦ Πόντου ἀνέπτυξαν πολιτισμό

καί ἐμπόριο, διατηρώντας πάντο-
τε πνευματικές καί οἰκονομικές
σχέσεις μέ τόν ὑπόλοιπο ἑλληνικό
κόσμο. Τό 1461 ἡ Τραπεζούντα κα-
τακτᾶται ἀπό τούς Ὀθωμανούς, ξε-
κινώντας, ἔτσι, γιά τούς Ἕλληνες,
μιά περίοδος δεινῶν καί ἐξισλα-
μισμῶν.

Μέρος πιά τῆς Ὀθωμανικῆς
Αὐτοκρατορίας, εἶχε τά προνόμια
πού δόθηκαν καί στούς ὑπόλοιπους
Ρωμιούς, ὑπό τήν πνευματική κα-
θοδήγηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου. Πολλά γεγονότα ὁδή-
γησαν σταδιακά στήν ἀλλαγή ἀντι-
μετώπισης τῶν Ποντίων ἀπό τούς
Τούρκους, ἀλλά ἐδῶ ἀναφέρουμε
ἀκροθιγῶς μόνον ὁρισμένα· ὅταν τό
1821 οἱ Ἕλληνες ἀξίωσαν τήν
Ἐλευθερία τους στήν Πελοπόννη-
σο καί τή Στερεά Ἑλλάδα, στόν

Εὐδόκιου
Δημητρίου
Θεολόγου



Πόντο ἡ ἀλυτρωτική συνείδηση
ἔγινε πιά ἐνοχλητική· ἀκολούθησε
ἡ ἤττα τοῦ ὀθωμανικοῦ στρατοῦ
στόν ρωσσοτουρκικό πόλεμο (1877-
1878), ὁπότε οἱ Ἕλληνες τοῦ Πόν-
του ἀπέκτησαν αὐξημένες ἀπαι-
τήσεις γιά ἐθνική ἀνεξαρτησία·
μετά τόν Μακεδονικό Ἀγώνα
(1908) καί τήν ἀπελευθέρωση τῆς
βόρειας Ἑλλάδας, οἱ Τούρκοι συ-
ναισθάνονταν ἔντονα τή συρρί-
κνωση τῆς Αὐτοκρατορίας τους.

Μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ κινήματος
τῶν Νεοτούρκων τό 1908, οἱ φω-
νές γιά ἐθνική καθαρότητα ἐξέ-
φραζαν τή νεοτουρκική ἀπαίτηση
καί προμήνυαν τό δυσοίωνο μέλλον
γιά τίς μή μουσουλμανικές μει-
ονότητες τῆς Τουρκίας. Ὁ ἐπικε-
φαλῆς τοῦ πολιτικοῦ γραφείου
τῆς νεοτουρκικῆς τρομοκρατικῆς
ὀργάνωσης Teskilt -  Mahsusa καί
συνεργάτης τοῦ κόμματος τῶν Νε-
οτούρκων «Ἕνωση καί Πρόοδος»
δρ Σακίρ Μπαχαντίν, ἔλεγε χαρα-
κτηριστικά: «Τά ἔθνη πού ἀπό-
μειναν ἀπό παλιά στήν Αὐτοκρα-
τορία μας μοιάζουν μέ ξένα καί
βλαβερά χόρτα πού πρέπει νά ξε-
ριζωθοῦν. Νά ξεκαθαρίσουμε τή γῆ
μας. Αὐτός ἄλλωστε εἶναι καί ὁ
σκοπός τῆς ἐπανάστασής μας».

Ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ δαιμονικοῦ σκε-
πτικοῦ, τέθηκε σέ ἐφαρμογή τό
σχέδιο τῆς ἀνηλεοῦς ἐξόντωσης τῶν
χριστιανικῶν λαῶν τῆς Τουρκίας
στά τέλη τοῦ 19ου καί τίς ἀρχές

τοῦ 20οῦ αἰῶνα. Ὁ Μουσταφά Κε-
μάλ (Ἀτατούρκ) μέ τούς Νεοτούρ-
κους, προσεταιριζόμενοι τίς μεγά-
λες δυνάμεις τῆς ἐποχῆς, πέτυχαν
νά καταστοῦν πολεμικοί Κολοσσοί,
γεγονός πού προκάλεσε καί τήν
ἀλαζονεία τους ἔναντι τῶν μή
μουσουλμάνων κατοίκων τῆς ἀχα-
νοῦς χώρας. Ἀπό τή μιά, ἐνι-
σχύονταν μέ ὅπλα ἀπό τή Γερμα-
νία· ἀπό τήν ἄλλη, δέχτηκαν ἐκα-
τομμύρια ρούβλια, χρυσό, ὅπλα καί
πυρομαχικά ἀπό τή Σοβιετική
Ἕνωση. Τούτη ἡ αἱματοβαμμένη
συμπαιγνία ἦταν ὁ αὐτουργός τῆς
ἔναρξης καί πραγματοποίησης τῆς
πολλαπλῆς Γενοκτονίας.

Ἡ κατοπινότερη χιτλερική Γε-
νοκτονία τῶν Ἑβραίων θεμελιώ-
θηκε μέ κάποια παρανοϊκά ψευ-
δοεπιστημονικά κίνητρα· οἱ Γενο-
κτονίες στήν Τουρκία ἔγιναν χωρίς
θεωρητικό ὑπόβαθρο, ἄνευ ἰδεο-
λογικῆς παρα-λογικῆς, μέ μόνον
ἀπροκάλυπτο στόχο τόν ἀφανισμό
καθετί χριστιανικοῦ. Ἔτσι ξεκίνη-
σε μιά νέα Γενοκτονία, τουρκικῆς
ἐπίνοιας, πού ἐκτελέστηκε σέ τρεῖς
διαδοχικές φάσεις. Οἱ θύτες μη-
χανεύτηκαν κάθε λογῆς μέθοδο
γιά τήν τελεσφόρηση τοῦ ἐωσφο-
ρικοῦ σχεδίου τους...

Στήν πρώτη φάση, παρατη-
ροῦνταν «ἁπλῶς» κρούσματα βίας,
καταστροφές καί ἀπελάσεις. Ἔπει-
τα, ἡ θηριωδία κορυφώθηκε διά τῆς
συνεργασίας τοῦ Κεμάλ μέ τήν
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αἱμοδιψή ὕαινα τοῦ Πόντου, τόν
ἡγέτη τῶν Λαζῶν, Τοπάλ Ὀσμάν.

Τό 1909 ψηφίστηκε νόμος τῆς
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας πού
διάτασσε τούς Χριστιανούς σέ
ἐπιστράτευση, δήθεν γιά τόν Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι τό 1917
κατατάγηκαν περισσότεροι ἀπό
200.000 Ἕλληνες ἡλικίας μεταξύ
15 μέ 48 ἐτῶν. Αὐτοί στάλθηκαν
στά στρατόπεδα συγκέντρωσης
(«Ἀμελέ ταμπουροῦ»), ὅπου πολ-
λοί πέθαναν ἀπό τά ἐξουθενωτικά
κάτεργα πού ὑποβάλλονταν, ἀπό
τίς στερήσεις, ἀπό τό κρύο, ἀπό τίς
ἀρρώστιες, ἀπό τήν ἐκούσια ἐγκλη-
ματική ἀδιαφορία τῶν ἀξιωμα-
τικῶν.

Ἀφοῦ οἱ Νεότουρκοι ἄφησαν
ἀπροστάτευτο τό Γένος τῶν Πον-
τίων Ρωμιῶν μέ τήν ἐπιστράτευση
τῶν ἀνδρῶν, τό 1914 ἐπιδόθηκαν
στήν ἐξόντωση τῶν ἐναπομεινάν-
των. Συγκέντρωναν τούς γηραι-
οτέρους καί τά γυναικόπαιδα καί
τούς ἐκτόπιζαν στά ἀφιλόξενα
βάθη τῆς Ἀνατολίας. Ἐρήμωσαν οἱ
ἑλληνικές συνοικίες καί τά χωριά,
πού οἱ κάτοικοί τους ὁδηγούνταν
σέ πολυήμερες ὁδοιπορίες μέ ἀπα-

γόρευση μεταφορᾶς τροφῆς ἤ
στρωμάτων καί χωρίς τοπικό προ-
ορισμό. Ἐσκεμμένα, ξεκινοῦσε ἡ
πορεία τόν βαρύ χειμώνα μέ μόνον
προορισμό τόν θάνατο. Τόν Δε-
κέμβριο τοῦ 1916, ὁ Ἐθνομάρτυρας
Μητροπολίτης τῆς Ἀμάσειας Γερ-
μανός (Καραβαγγέλης) ἔγραψε
στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ἐκλι-
παρώντας γιά βοήθεια: «Τό χιόνι
μέχρι τά γόνατα καί τό κρύο
τσουχτερό, ἐν τοῦτοις προχωροῦν
μέ συνοδεία πολιτοφυλάκων χι-
λιάδες παιδιά, γυναίκες καί ἄρρω-
στοι γέροι πρός τή Σεβάστεια... Οἱ
ἄρρωστοι ἐγκαταλείπονται στήν
ἄκρη τοῦ δρόμου σχεδόν ὅλοι ξυ-
πόλυτοι, καταδικασμένοι δηλαδή ἐκ
τῶν προτέρων σέ θάνατο ἀπό τό
ψύχος... Ἀπό τήν Σαμψούντα στάλ-
θηκαν πολιτοφύλακες καί στρα-
τιώτες ἐναντίον τῶν πλούσιων χω-
ριῶν τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι ἔκα-
ψαν τά χωριά, σκότωσαν γέρους
καί παιδιά καί βίασαν γυναίκες.
Ἀκόμα καί τά κορίτσια κάτω τῶν
δέκα χρόνων καί γριές πάνω τῶν
80 εἶχαν αὐτή τήν τύχη».

Φόνευσαν Πόντιους προκρίτους,
βουλευτές, δημοσιογράφους, κα-
θηγητές, μαθητές καί Ἱερεῖς, μετά
ἀπό ὑποτιθέμενες δίκες στά «Δι-
καστήρια Ἀνεξαρτησίας», ὥστε
ὅσοι Ἕλληνες ἐπιζήσουν νά ἀπο-
μείνουν ἀκέφαλοι καί ἀνίκανοι
ὅποιας ὀργάνωσης· λεηλάτησαν
καί διέλυσαν τά μοναστήρια, ὅπως
τίς ἱστορικές Μονές Παναγίας



Σουμελᾶ καί Ἁγίου Ἰωάννου Βα-
ζελῶνος· κατέστρεψαν τά ἱερά
κειμήλια τῶν ἐκκλησιῶν· αιχμα-
λώτισαν, βασάνισαν τούς μοναχούς
καί τίς μοναχές καί ὁρισμένους
τούς σκότωσαν. Ἐξισλάμισαν βίαια
τούς Ἕλληνες κατοίκους δεκά-
δων χωριῶν· ὑποχρέωσαν ἐτσιθε-
λικά Χριστιανές νά παντρευτοῦν
μουσουλμάνους· σκότωσαν ἔγκυες
γυναῖκες· ἄρπαξαν ἄλλες καί τίς
διέφθειραν μέ τίς χυδαίες ὀρέξεις
τους, τίς ἔκλεισαν στά σύγχρονα
χαρέμια τους καί τούς ἐπέβαλαν νά
κυοφορήσουν τά προϊόντα τοῦ
βιασμοῦ· δολοφόνησαν μικρά παι-
διά... 

Πέραν τῆς γυναικοκτονίας καί
τῆς παιδοκτονίας, ἄξιον ἀναφορᾶς
εἶναι ἄλλο ἕνα παράφρον σημεῖο.
Ἡ παλιά τέχνη τοῦ παιδομαζώ-
ματος ἐπαναλήφθηκε. Ὑφάρπα-
ξαν βρέφη ἀπό τή μητρική ἀγκά-
λη καί τά παρέδωσαν σέ τουρκικές
οἰκογένειες. Ἵδρυσαν ὀρφανοτρο-
φεῖα γιά τά παιδιά τῶν Ποντίων
πού εἶχαν οἱ ἴδιοι σκοτώσει καί ἐκεῖ
τούς παρεῖχαν παιδεία τουρκική
καί ἰσλαμική θεολογική μόρφωση. 

Ἐπιλεκτική ἡ ἀναφορά στά πάν-
δεινα πάθη τοῦ ποντιακοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ, πού δείχνει καταφανῶς
πώς οἱ θύτες δέν ἦταν ἄνθρωποι,
οὔτε φιλάνθρωποι· ἦταν ὄντα τυ-
φλωμένα ἀπό τά ζωώδη ἔνστικτά
τους. 

Ἀνατριχιαστικές οἱ πληροφορίες
ἀπό τίς πηγές:

Τό 1922 «γυναικόπαιδα εἰκοσι-
τριῶν ἑλληνικῶν χωριῶν τῆς περι-
φέρειας Κερασοῦντος καί ὀκτῶ
ἑλληνικῶν χωριῶν τῆς περιφέρειας
Πουλαντσάκης ἐνεκλείσθησαν ὑπό
τῶν στρατιωτῶν τοῦ Τοπάλ Ὀσμάν
ἐν ταῖς οἰκεῖαις αὐτῶν, πυρπολη-
θείσαις καί ἀποτεφρώθησαν».

Ἀκόμα κι’ ὁ φιλότουρκος σοβιε-
τικός ἀπεσταλμένος στήν Τουρκία
Μιχαήλ Φροῦνζε, μετά ἀπό ὀρεινή
διαδρομή πού ἔκαμε, ἔγραψε:
«Στήν κορυφή τοῦ περάσματος συ-
ναντηθήκαμε μ’ ἕνα καραβάνι.
Πάνω στό κάρο βλέπω μαυροντυ-
μένες γυναῖκες. Οἱ γυναῖκες καί τά
παιδιά τρέμουν ἀπό τό κρύο (...),
φοράνε ὅλοι τους κουρέλια. Ἀνα-
στατωμένος, ρωτῶ τόν Τούρκο χι-
λίαρχο κι’ ἐκεῖνος μοῦ ἀπαντᾶ ὅτι
πρόκειται γιά ληστές (...). Γιά
λίγα λεπτά μείναμε σιωπηλοί καί
σκυθρωποί. Παντοῦ ὑπήρχαν ἴχνη
βίας (...). Ποτέ στήν ὑπόλοιπη
ζωή μου δέν θά σβήσει ἡ εἰκόνα
ἐκείνου τοῦ δρόμου (...), ὁ ἴδιος μέ-
τρησα 58 νεκρούς. Παντοῦ διέκρι-
να ἴχνη τῆς βίας. Ἀντικρίσαμε τό
πτῶμα ἑνός ὄμορφου κοριτσιοῦ. Τό
κεφάλι ἦταν κομμένο καί δίπλα τό
ἔνα χέρι. Σέ ἄλλο σημεῖο διακρί-
ναμε τό πτῶμα ἑνός κοριτσιοῦ, πε-
ρίπου ὀκτῶ ἐτῶν μέ ξανθά μαλλιά.
Φοροῦσε μόνον ἕνα πουκάμισο
(...). Στή συνέχεια, τό σῶμα του τό
διαπέρασε ἡ ξιφολόγχη ἑνός στρα-
τιώτη».

Λόγῳ ὅλων αὐτῶν, σχηματίστη-
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καν ἔνοπλες ὁμάδες Ποντίων
ἀνταρτῶν, μέ τήν εὐλογία καί κα-
θοδήγηση τῶν ἡρώων Μητροπο-
λιτῶν Τραπεζούντας Χρυσάνθου,
Ἀμασείας Γερμανοῦ, Νεοκαισσα-
ρείας Πολυκάρπου, Χαλδίας καί
Κερασοῦντος Λαυρεντίου καί τοῦ
Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος Ἰωα-
κεῖμ. Πανθομολογούμενη ἡ ὑπεροχή
τοῦ Νεοτουρκικοῦ στρατοῦ σέ
στρατιώτες καί ὁπλισμό, μά ἡ
ἑλληνική ψυχή, μαθημένη νά ζεῖ ἐν
ἀγωνίᾳ καί ἀγώνι, πολεμοῦσε γιά
αὐτή τήν ἴδια τή ζωή.

Πέρασε ἕνας αἰῶνας ἀπό τήν πο-
λύμοχθη προσπάθεια τῶν Τούρκων
νά ἐξολοθρεύσουν ὁτιδήποτε μή
τουρκικό ἀπό τήν ἐπικράτειά τους.
Ὁ λογιστικός ἀπολογισμός τῆς
ἐθνοκάθαρσης ἀριθμεῖ 1.500.000
Ἀρμενίους, 500.000 Ὀρθόδοξους
Σύριους, περίπου 350.000 Ἀσσυ-
ρίους – Χαλδαίους καί 1.000.000
Ἕλληνες τῆς Μικρασίας, τοῦ Πόν-
του, τῆς Καππαδοκίας καί τῆς
Θράκης (353.000 Ποντίους).

Φαίνεται κιόλας ἡ διάψευση τοῦ
θύτη! Στήν ἀσιατική γῆ πού ποτί-
στηκε μέ τόσο αἷμα προκειμένου
νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἐθνική καθαρότη-

τα καί ὁ παντουρκισμός, ζοῦν σή-
μερα ἑλληνόφωνοι μουσουλμάνοι,
τουρκόφωνοι Χριστιανοί καί κρυ-
πτοχριστιανοί. Ἡ ὑπόσταση αὐτῶν
δίνει ὑπόσταση στήν κεκρυμμένη ἐν
τῇ Τουρκίᾳ Ἑλλάδα!

Ἡ ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας
τῶν Ποντίων ἀδελφῶν μας ἀπό τή
Βουλή τῶν Ἑλλήνων καί τήν Κυ-
πριακή Δημοκρατία εἶναι ἀδιαμ-
φισβήτητα καρφί στό μάτι τῆς
γείτονος χώρας. Ἀλλά πάλιν, ὁ μι-
κρόνοος ἑλλαδισμός καί ὁ ἀστεῖος
νεοσύστατος νεοκυπρισμός πλήτ-
τουν τήν ἐθνική μνήμη· ἡ ἀδιαφο-
ρία καί τά διαχρονικά πολιτικά
τερτίπια ἐνισχύουν τήν ἐπιχείρηση
ἐξόντωσης τῆς μνήμης. Ἀρχῆς γε-
νομένης ἀπό τό 1932 (δέκα χρόνια
μετά τίς Γενοκτονίες), ὅταν ὁ τότε
πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος πρό-
τεινε τόν ἡγέτη τῶν σφαγῶν Μου-
σταφά Κεμάλ γιά τό Νόμπελ Εἰρή-
νης, μέχρι καί τίς μέρες μας, πού
ἡ ὁποιαδήποτε ἱστορικά τεκμη-
ριωμένη σχετική ἀναφορά χαρα-
κτηρίζεται φανατισμός ἀπό πλήθος
καλοθελητῶν.

Ἐθνικισμός δέν εἶναι νά θυμᾶται
κανείς τίς ἀπανθρωπιές καί τίς θη-
ριωδίες· ἐθνικισμός εἶναι νά τίς
πράττει κανείς. Γι’ αὐτό καί οἱ
ὑγιῶς σκεπτόμενοι ἀκολουθοῦν
ἐπακριβῶς ἐκεῖνο πού ὄριζουν ψη-
φίσματα διεθνῶν ὀργανισμῶν καί
νόμοι πολλῶν κρατῶν: ἡ ἄρνηση τῆς
Γενοκτονίας ἀποτελεῖ τό τελικό



στάδιό της, διότι προωθεῖ τήν ἀτι-
μωρησία γιά τούς δράστες καί
ἀφήνει ἀνοικτό τό πεδίο γιά μελ-
λοντικές γενοκτονίες. Ἡ γνώση
τῆς ἱστορίας δέν εἶναι ἔγκλημα,
εἶναι καθήκον. Ὅπως εὔκολα καί
δίχως ἀπαγορευτικές ἀναστολές
κοπτόμαστε γιά τό ναζιστικό ὁλο-
καύτωμα τῶν Ἑβραίων, ἔχουμε τήν
ἴδια καί παραπάνω εὐθύνη νά μι-
λοῦμε, νά γράφουμε καί νά διεκ-

δικοῦμε δικαίωση γιά τή Γενοκτο-
νία τῶν Ποντίων. Εἶναι χρέος ὅλων
γιά νά προστατέψουμε τόν κόσμο
μας ἀπό τήν ἐπανάληψη τέτοιων
ἐγκλημάτων.

Αἰωνία ἡ μνήμη τῶν Ποντίων
ἐθνομαρτύρων! Ἄς εἶναι ἐλαφρύ τό
χῶμα πού τούς φιλοξενεῖ, ὅπου κι’
ἄν τούς ἄφησε ἄταφους ἡ λαίλα-
πα τοῦ ἄλλου Ἀττίλα.
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19 Μαΐου
Σήμερα εἰς τήν Τουρτζιάν εἶναι γιορτή μιάλη,

γιατί ἐκόψασιν πολλῶν Ἑλλήνων τό κεφάλι.
Κάμετε μιάν ἐξίσωσιν, τρακόσια ἐπί χίλια.

Τόσες ἐκλάψαμεν ψυχές τζι’ ἀνάψαμεν καντήλια.
Θερκόν ὁ ὄχλος ποίησεν τζείν’ τήν Γενοκτονίαν.

Γένος Ρωμιῶν ἐστείλασιν μεγάλην ἐξορίαν.
Ἐκάψασιν τά ἔχει μας, ρίψαν τές ἐκκλησιές μας

τζι’ ἐσπείραν ἀγανάχτησιν μέσα εἰς τές ψυχές μας.
Νομίζουν πώς ἐσβήσασιν τούς Ἕλληνες στόν Πόντον;

Θά ἔβρουν λινοπάμπακους συμμεταξύ τῶν ζώντων.
Στήν Παναγίαν Σουμελᾶ γίνεται Λειτουργία

τζι’ ὅπου δικλίσουν ἐννά δοῦν ἑλληνικά μνημεῖα.
ΜΝΗΜΕΙΟΝ θά πεῖ πώς «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ», 

θά πεῖ πώς «ΕΧΩ ΜΝΗΜΗ»,
θά πεῖ «ΔΕΝ ΞΙΛΕΙΦΤΗΚΑΜΕΝ», 

θά πεῖ πώς «ΕΙΜΑΙ ΖΥΜΗ».
Προζύμιν τῆς ἐλευθεριᾶς νά ’χουμεν στήν ψυχήν μας.

Τζι’ ἐννά πολλύνει. Ἄς ἔχουμεν ὀρπίδαν στήν ζωήν μας.

Λευκωσία,
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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Ἑλένης Ἀναστασίου
Ἐκπαιδευτικοῦ

Ἡκυρία Μαριλένα ἑ-
τοίμασε ἐτικέτες γιά
τά τετράδια. Ὅταν

πῆγε νά τίς κολλήσει ἀπ’ ἔξω
τήν ὥρα πού τά παιδιά ἔφτια-
χναν καρτέλες μέ τά ὀνόματά
τους γιά τά ντουλαπάκια τῆς
τάξης, πρόσεξε ὅτι βγῆκαν
λίγο μεγάλες καί ἄρχισε νά τίς

κόβει ἀπό πάνω λέγοντας: «Ὄχι, δέ γίνεται νά κρύβουν τή φωτογρα-
φία». Ἀφοῦ δοκίμασε καί βρῆκε τό κατάλληλο μέγεθος, τίς κόλλησε μία
μία σέ ὅλα τά τετράδια τῶν Ἑλληνικῶν. «Αὐτό εἶναι τό σωστό μέγε-
θος», εἶπε μετά. «Νά φτιάξω καί αὐτές τῶν Μαθηματικῶν ἔτσι».

Ὁ Δημήτρης – πού κάθεται στό πρῶτο θρανίο κοντά στήν ἕδρα καί
ἄκουγε τόση ὥρα τά σχόλια τῆς δασκάλας του – τελείωσε πρῶτος τήν
καρτέλα του καί πῆγε νά τῆς τήν δώσει.

- Μπορῶ νά βοηθήσω μέ τίς ἐτικέτες τῶν Μαθηματικῶν;
- Σ’ εὐχαριστῶ, Δημήτρη μου, δέν εἶναι ἕτοιμες ἀκόμα.
Ἔκανε νά φύγει, μά ἐπέστρεψε. Τοῦ ἔμεινε ἡ ἀπορία:



- Κυρία, γιατί δέ θέλατε νά κρύβει τή φωτογραφία ἡ ἐτικέτα;
- Γιατί αὐτές οἱ φωτογραφίες εἶναι ἀπό τά κατεχόμενα μέρη μας καί

θέλω νά φαίνονται ὁλόκληρες. Ἔτσι δείχνουμε τόν σεβασμό μας, ἀλλά
τίς βλέπετε κι ἐσεῖς πού δέ γνωρίσατε αὐτούς τούς τόπους καί μαθαίνετε.

Καί γυρνώντας σέ ὅλη τήν τάξη:
- Παιδιά, ὁ Δημήτρης ἔκανε μία πολύ καλή ἀπορία γιά τίς φωτογραφίες

στά ἐξώφυλλα τῶν τετραδίων σας. Γι’ αὐτό θέλω νά σᾶς δείξω μία πα-
ρουσίαση μέ φωτογραφίες ἀπό τά κατεχόμενα χωριά καί πόλεις τῆς
Κύπρου, ὅπως αὐτές στά τετράδιά σας. Ὅσοι δέν τελειώσατε τή δου-
λειά σας, ἀφῆστε τή γιά λίγο στήν ἄκρη καί θά τή συνεχίσετε ἀργό-
τερα.

Καθώς ἡ παρουσίαση προχωροῦσε, τά παιδιά θαύμαζαν τίς ὄμορ-
φες παραλίες, τά ἀπομεινάρια ἀπό τά ἐντυπωσιακά κάστρα, τίς πολ-
λές καί παράξενες ἐκκλησίες. Σέ μία ἀπό τίς διαφάνειες ὑπῆρχαν δύο
φωτογραφίες. Ἐκεῖ ἡ δασκάλα διέκοψε τήν παρουσίαση καί εἶπε:

- Αὐτό εἶναι τό μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα στό Ριζοκάρπα-
σο. Ἡ πρώτη φωτογραφία δείχνει πῶς ἦταν πρίν τήν εἰσβολή καί ἡ δεύ-
τερη πῶς εἶναι σήμερα. Ἐντοπίζετε κάποιες διαφορές;

- Εἶναι διαφορετικό τό χρῶμα σήμερα!
- Αὐτό μπορεῖ νά ὀφείλεται καί στή φωτογραφία, ἀλλά σίγουρα ἔχει

διαφορά τό κτήριο, γιατί δέν ἔχει συντηρηθεῖ, δέν ἔχει φτιαχτεῖ ἐδῶ
καί πολλά χρόνια.

- Σήμερα δέν ἔχει λουλούδια γύρω γύρω...
- Σωστό κι αὐτό. Ἀφοῦ δέ λειτουργεῖ κανονικά ὁ ναός, δέν ἔχει ἐνο-

ρίτες νά εἶναι ἐκεῖ συστηματικά καί νά
ἔχουν τήν εὐθύνη του, δέν τόν φροντί-

ζει κανείς.
- Κυρία, στή δεύτερη

εἰκόνα, ὁ τροῦλος δέν
ἔχει σταυρό.

- Ἄ, αὐτή εἶναι ἡ
πιό σοβαρή διαφο-
ρά. Μέσα σέ ὅλες τίς
καταστροφές πού
ἔκαναν στά μνημεῖα
μας, οἱ εἰσβολεῖς
ἔχουν ἀφαιρέσει
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τούς σταυρούς ἀπό ὅλες σχεδόν τίς
κατεχόμενες ἐκκλησίες. Ἔτσι πί-
στεψαν ὅτι θά πάψουν τά μέρη
αὐτά νά εἶναι χριστιανικά. Καί
δέν ἐπιτρέπουν νά γίνονται ἐκεῖ
Θεῖες Λειτουργίες, προσπαθώντας
νά ἐξαλείψουν τόν ὀρθόδοξο χαρα-
κτήρα αὐτοῦ τοῦ μέρους τοῦ νησιοῦ
μας. Ἄλλες, πάλι, ἐκκλησίες τίς ἔκα-
ναν τζαμιά καί προσεύχονται ἐκεῖ
οἱ Μουσουλμάνοι, ἐνῶ σέ ἄλλες ἔκα-
ναν προσβλητικές μετατροπές, τίς
ἔκαναν ξενοδοχεῖα ἤ χώρους στάθ-
μευσης σκουπιδιάρικων ἤ καί στά-
βλους ἀκόμα.

Ἡ παρουσίαση συνεχίστηκε μέ
ἀκόμα ἀρκετές παρόμοιες φωτο-
γραφίες καί σχόλια. Τά παιδιά κα-
τέβασαν τά κεφάλια τους. Ἦταν
φανερό ὅτι καταστεναχωρέθηκαν.
Μπορεῖ νά εἶναι μικρά – πρωτάκια
– ἀλλά εἶδαν καί τή δασκάλα τους
μέ πόση λύπη μιλοῦσε καί στίς φω-
τογραφίες ἦταν τόσο φανερές οἱ
καταστροφές πού δέ θά μπο-
ροῦσε νά ἔμεναν ἀμέτοχα.

Ἡ τελευταία διαφάνεια κάτι
ἔγραφε πού δέν μποροῦσαν νά
διαβάσουν, ἀλλά ἡ κυρία Μαρι-
λένα ἐξήγησε:

- Ἐδῶ, παιδιά, ἔγραψα μία προ-
σευχή γιά τά κατεχόμενα χωριά μας,
γιά τίς καταστροφές πού εἴδατε.
Σᾶς τήν διαβάζω:

Κάνε, Θεέ μου, σύντομα
οἱ τόποι π’ ἀγαποῦμε
νά εἶναι πάλι ἐλεύθεροι
κοντά τους νά βρεθοῦμε.

Νά γίνουν ὅλα ὅπως πρίν
μνημεῖα κι ἐκκλησίες,
τά μοναστήρια, τά χωριά,
τά κάστρα, οἱ παραλίες.

Νά τά σκέφτεστε τά κατεχόμενα
μέρη μας στήν προσευχή σας. Ὅταν
μάθετε νά διαβάζετε, θά σᾶς τή
δώσω αὐτή νά τή λέτε. Μπορεῖτε
ὅμως νά λέτε καί μία δική σας. Μέ
ὅποια λόγια θέλετε, νά παρακαλᾶτε
τόν Θεό νά σταματήσουν οἱ κατα-
στροφές στά κατεχόμενα καί ὅσο
πιό σύντομα γίνεται νά γίνουν ὅλα
πάλι δικά μας γιά νά μπορέσουμε
νά τά φτιάξουμε καί νά τά ἀξιο-
ποιοῦμε ὅπως τούς ἁρμόζει.



Πολλές φορές, κάθε
Ὀρθόδοξος Χριστιανός,
καθώς ἀγωνίζεται γιά

τήν πνευματική καλλιέργεια
τῆς ψυχῆς του, βρίσκεται ἀντι-
μέτωπος μέ πολλά ἐρωτήματα.
Ἀρκετά ἀπό αὐτά τά ἐρωτή-
ματα, εὔλογα στίς πλεῖστες
τῶν περιπτώσεων, ἐνίοτε βέ-
βαια καί βαθυστόχαστα σέ
εἰδικές περιπτώσεις, ἔχουν νά

κάνουν πάντοτε μέ τήν ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου
νά ἀναζητήσει ἐξηγήσεις γιά τό καθετί. Αὐτή ἡ
ἀνάγκη παρατηρεῖται νά ἐκδηλώνεται ἀπό τήν
παιδική ἡλικία. Καθώς τά παιδιά ὡριμάζουν σιγά
- σιγά ἐπιδαψιλεύουν τό καθετί, ὥστε νά ἐρευ-
νήσουν τόν κόσμο πού εἶναι γύρω τους, εἴτε αὐτό
εἶναι ἕνα παιχνίδι, εἴτε ἕνα λουλούδι, εἴτε ἕνας
μεγαλύτερος χῶρος, τό σχολικό τους περιβάλλον,
ἡ οἰκογένεια κ.λπ.    

Ἐτούτη ὅμως ἡ ἀνάγκη γιά ἑρμηνεία καί ἀπάν-
τηση σέ διάφορα θέματα δέν μπορεῖ νά στηρί-
ζεται στή σοφία τῶν σοφῶν τούτου τοῦ κόσμου,
ὅπως μᾶς λέει ὁ τρανός Ἀπ. Παῦλος. Ὁ Χριστός
εἶναι τό Πᾶν. Ἡ ἀγάπη μας γιά τόν Χριστό καί
ἡ μετοχή στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας  διά τοῦ
Μυστηρίου τῆς Θείας Κοινωνίας, εἶναι ἡ ἀπόλυτη
ὀντολογική προτεραιότητα πού πρέπει νά θέτει
ὁ καθένας ἀπ’ ἐμᾶς, ὄχι μόνο σέ προσωπικό ἐπί-
πεδο, ἀλλά καί στό εὐρύτερο πλαίσιο τῆς ἀγα-
πητικῆς συνύπαρξής μας μέ τούς ἐν Χριστῷ
ἀδελφούς μας.

Αὐτή τήν ἀνάγκη προσπαθοῦν νά καλύψουν οἱ
ἐκδόσεις «Ἄθως» μέσα ἀπό τήν πολυετῆ καί φι-
λόπονη ἐκδοτική τους δραστηριότητα στό θρη-
σκευτικό βιβλίο. Ἡ ἀξιοζήλευτη εὐαισθησία τῶν
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ἐκδόσεων «Ἄθως», σέ συνεργασία μέ τούς ἐκλεκτούς
συγγραφεῖς Γιῶργο καί Χριστίνα Δανιᾶ, προχώρη-
σε στήν ἔκδοση ἑνός πολύ σπουδαίου καί ἐνδιαφέ-
ροντος βιβλίου πού ἐξετάζει μέ πολύ παραστατικό
καί εὐσύνοπτο λόγο τό μυστήριο τῆς Θείας Λει-
τουργίας. 

Ἡ γλαφυρότητα καί ἡ ἁπλότητα στήν ἐπεξήγη-
ση τῶν διαφόρων στιγμῶν τῆς Θείας Λειτουργίας,
σέ συνάρτηση μέ τήν ἐκλεκτική ἐπιλογή μικρῶν καί
διδακτικῶν ἁγιοπατερικῶν διηγήσεων, προσφέ-
ρουν στό ἀναγνωστικό κοινό μία μοναδική εὐκαι-
ρία νά γνωρίσει, ἀφενός πράγματα πού τυχόν νά μήν
γνώριζε προηγουμένως, καί ἀφετέρου νά βιώσει μέ
μεγαλύτερο δέος τό μέγα μυστήριο τῆς Θείας Λει-
τουργίας.      

Ἡ συνειδητή συμμετοχή στή Θεία Λειτουργία ἀπό
τήν παιδική ἡλικία θέτει τά θεμέλια γιά τήν πνευ-
ματική ὑγεία καί προκοπή τοῦ ἀνθρώπου. Δίνει, ἑπο-
μένως, ὅλα τά πνευματικά ἐφόδια γιά τήν ὑπόλοι-
πη ζωή του. 
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• Τί εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία; 
• Τί στερούμαστε, ὅταν δέν ἐκκλησιαζόμαστε; 
• Τί συμβαίνει τήν ὥρα τῆς προσκομιδῆς; 
• Γιατί στή Μικρή Εἴσοδο τό Εὐαγγέλιο εἶναι κλειστό;
• Τί συμβολίζει ἡ Μεγάλη Εἴσοδος; 
• Ποιός εἶναι ὁ Τρισάγιος Ὕμνος; 
• Ποιές εἶναι οἱ πόρτες πού ἀναφέρονται στήν ἐκφώνηση: «Τάς

θύρας, τάς θύρας ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν»; 
• Ποιά εἶναι ἡ στιγμή ἐκείνη κατά τήν ὁποία ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος

μεταβάλλονται σέ σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ;
• Ποιά εἶναι ἡ θαυματουργική δύναμη τῆς Θείας Κοινωνίας; 
• Τί εἶναι τό ἀντίδωρο; 

Αὐτά καί ἄλλα πολλά ἐρωτήματα δίδονται μέ πολύ ἁπλό καί κα-
τανοητό τρόπο μέσα ἀπό τό καινούργιο αὐτό βιβλίο. Ἐπιθυμία μας
εἶναι τό βιβλίο αὐτό νά ἀποτελέσει μία μικρή συνδρομή καί βοήθεια
σέ κάθε νέο πού ἐπιθυμεῖ νά βάλει ὡς κέντρο τῆς ζωῆς του τή Θεία
Λειτουργία. Μάλιστα τό βιβλίο αὐτό μπορεῖ νά γίνει πολύτιμο ἐργα-
λεῖο στά χέρια τῶν κατηχητῶν, τῶν γονέων καί τῶν δασκάλων πού
ἐπιθυμοῦν νά μορφώσουν στίς ψυχές τῶν παιδιῶν τήν οὐράνια τρο-
φή, ἀλλά καί νά οἰκοδομήσουν μέσα στίς ψυχές τους τά βασικά ἐφό-
δια γιά μίαν ὑγιῆ καί σταθερή πνευματική ζωή. 

Ἐμπλουτισμένο μέ διη-
γήσεις, σχέδια καί μία κα-
λαίσθητη ἀφίσα θά ἐνθου-
σιάσει τά παιδιά, τούς
ἐφήβους, ἀλλά καί τούς
ἐνήλικες ἀναγνῶστες πού
θά βροῦν στίς σελίδες του
ἀναλύσεις καί ἐπισημάν-
σεις πού θά τούς βοηθή-
σουν νά βιώσουν τή Θεία
Λειτουργία περισσότερο
οὐσιαστικά.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



Τό 1974 ἡ Τουρκία εἰσέβαλε
στήν  Κύπρο κατακτώντας τό

37% τοῦ ἐδάφους τῆς Κυπριακῆς
Δημοκρατίας καί ἐκδιώκοντας
200.000 Κύπριους ἀπό τίς πα-
τρογονικές ἑστίες τους. Πολιτική
τῆς Τουρκίας καί τῶν ἐγκάθετών
της στόν κατεχόμενο βορρᾶ εἶναι
ὁ ἐκτουρκισμός τῶν περιοχῶν
αὐτῶν μέ τή μαζική ἐγκατάσταση
ἐποίκων ἀπό τήν Ἀνατολία καί τήν
παράλληλη δημογραφική ἀλλοίωση
τῆς νήσου... Πεντακόσιες καί πλέ-
ον ἐκκλησίες ὑπέστησαν λεηλασίες
καί βανδαλισμούς καί ἔτυχαν κάθε
λογῆς ἀλλότριας χρήσης. Κλάπηκαν
15-20 χιλιάδες εἰκόνες, ἱερά σκεύη,
ἄμφια, χειρόγραφα, δεκάδες τοι-
χογραφίες, καθώς καί ψηφιδωτά
πού τεμαχίστηκαν καί πωλήθηκαν
στό ἐξωτερικό, ἐνῶ ἄλλα ἔχουν κα-
ταστραφεῖ ὁλοσχερῶς. Παλαιοί
ναοί ἰδιαίτερης ἀρχαιολογικῆς
ἀξίας ἐξαφανίστηκαν εἴτε λόγῳ
φθορᾶς, εἴτε λόγῳ ἀνθρώπινης
ἐπέμβασης... Ἕνα σημαντικό κομ-
μάτι τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς
κληρονομιᾶς σβήνει καί ἐκπέμπει
σῆμα κινδύνου διεθνῶς.

Ἰωάννης Ἠλιάδης
Διευθυντής Βυζαντινοῦ 

Μουσείου Ἱδρύματος 
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄


