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�      Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἀσημένιο χειροποίητο Εὐαγγέλιο κυπριακῆς τέχνης,
ἐκ τοῦ  ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Ἀγροῦ. 1907

" Ἰδού γάρ προσκυνοῦμεν εἰς τόν τόπον οὗ ἔστησαν
οἱ πόδες Σου Κύριε".

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Σεπτή τῶν Ἱεραρχῶν χορεία,
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Πατέρες καί ἀδελφοί.

Σήμερον πληροῦται εἰς ἡμᾶς ὁ θεόπνευστος οὗτος
λόγος τοῦ Προφητάνακτος Δαυΐδ.
Μετά καρδίας πλήρους εὐγνωμοσύνης πρός τόν φι-
λάνθρωπον καί Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν καί
συγκινήσεως ἅμα ἱερᾶς ἱστάμεθα ὡς ὁ Ἰωσήφ καί ὁ
Νικόδημος ἐν τρόμῳ καί φόβῳ πολλῷ ὁρῶντες τόν
Δημιουργόν καί Κτίστην τῶν ἁπάντων νεκρόν καί
ἄφωνον καί ἐν σινδόνι ἐνειλημμένον καί ἀποροῦμεν
καί ἐξιστάμεθα διά τήν τοσαύτην, δι’ ἡμᾶς τούς
ἀνθρώπους φιλανθρωπίαν, ἀγάπην Αὐτοῦ καί συγ-
κατάβασιν.
Κλίνοντες μετ’ εὐλαβείας γόνυ καρδίας καί σώματος
προσκυνοῦμεν τό ἱερόν θυσιαστήριον, ὅπου ἐτελε-
σιουργήθη τό μέγα μυστήριον τῆς σωτηρίας τοῦ γέ-
νους τῶν ἀνθρώπων.
Τίς ἱκανός, ἀδελφοί μου, διηγήσασθαι τά ὅσα πολυ-
μερῶς καί πολυτρόπως θαυμαστά καί ἔνδοξα ἐποί-
ησεν ὁ Κύριος διά νά μᾶς λυτρώσῃ ἐκ τῆς ἁμαρτίας,
τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Ἀλλά καί ἀριθμήσα-
σθαι οὐκ ἔστιν δυνατόν τά ὅσα ἑκουσίως ὑπέμεινεν ὁ
υἱός τοῦ ἀνθρώπου, διά νά ἀναστήσῃ τήν πεσοῦσαν
εἰκόναν τοῦ Ἀδάμ καί νά τήν ἐπαναφέρῃ εἰς τό πρω-
τόκτιστον κάλλος.  Τούς ἐμπτυσμούς, τά ραπίσματα,
τά κολαφίσματα, τάς ὕβρεις , τούς γέλωτας, τήν πορ-
φυράν χλαῖναν, τόν κάλαμον, τόν σπόγγον, τό ὄξος,
τούς ἥλους , τήν λόγχην καί προπάντων τόν Σταυ-
ρόν καί τόν θάνατον.
Σήμερον διά τῆς ὑπακοῆς καί ἄκρας ταπεινώσεως
τοῦ Θεανθρώπου διαρρήγνυται τό χειρόγραφον τῶν
ἁμαρτιῶν ἡμῶν καί ἡ παρακοή τοῦ πρωτοπλάστου

Ἀδάμ ἐξαλείφεται.
Σήμερον διά τοῦ ἑκουσίου θανάτου τοῦ Ἀθανάτου
καί Συνανάρχου Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ὁ θάνα-
τος θανατοῦται καί ὁ Ἅδης σκυλεύεται καί ἀνασταί-
νεται ἡ πεπτωκυῖα φύσις τῶν ἀνθρώπων.
Σήμερον οἱ Προφητεῖες πληροῦνται καί τέλος λαμ-
βάνουσιν καί ὁ κόσμος πληροῦται χαρᾶς καί εὐφρο-
σύνης προεορτάζων τό Πάσχα τό σωτήριον, τήν
διάβασιν τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ νέου Ἰσραήλ, ἐκ
τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου εἰς τήν γῆν τῆς Ἐπαγ-
γελίας εἰς τήν Αἰώνιον ζωήν τῆς Βασιλείας τοῦ Κυ-
ρίου.
Ἀκοή ἠκούομεν τό πρότερον,  ἀδελφοί μου προσκυ-
νηταί, διά τά θαυμαστά καί ἐξαίσια ἅτινα λαμβάνου-
σιν χώραν ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις εἰς τά Πανάγια
ταῦτα Προσκυνήματα. Νῦν δέ οἱ ὀφθαλμοί ἡμῶν
ὁρῶσιν, αἱ χεῖρες ἡμῶν ψηλαφῶσιν καί τά χείλη ἡμῶν
ἀσπάζονται τά ἱερά σεβάσματα τά ὁποῖα καθηγιά-
σθησαν διά τοῦ Πανακηράτου Αἵματος τοῦ Κυρίου
τό ὁποῖον ἐξέχεεν "ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σω-
τηρίας".
Μᾶς ἀξιώνει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ νά γινώμεθα μέτοχοι
τῶν ὑπερφυῶν μυστηρίων λαμβάνοντας χάριν καί
εὐλογίαν ἐκ τοῦ φρικτοῦ Γολγοθᾶ ἀλλά καί δύναμιν
καί ζωήν ἐκ τοῦ κενοῦ τάφου τοῦ σταυρωθέντος καί
Ἀναστάντος Χριστοῦ.
Ἄς ἀντλήσωμεν λοιπόν,  ἀδελφοί μου, πίστιν, δύναμιν
καί ἐλπίδα ἐκ τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ καί ἄς συσταυ-
ρωθῶμεν μετά τοῦ Κυρίου "νεκρώνοντας τόν πα-
λαιόν ἡμῶν ἄνθρωπον σύν τοῖς παθήμασιν καί ταῖς
ἐπιθυμίαις" , κατά τόν οὐρανοβάμονα Ἀπ.Παῦλον,
ἵνα δεχθῶμεν ἐντός ἡμῶν τό ἀνέσπερον Φῶς τοῦ
Ἀναστάντος Χριστοῦ.
Εὐχαριστοῦμεν  τόν Κύριον διά τήν τοσαύτην Αὐτοῦ
πρός ἡμᾶς ἀγάπην καί φιλανθρωπίαν ὅστις ἑκουσίως
ὑπέμεινεν τά πάντα διά νά θεραπεύσῃ τό μέγα
τραῦμα, τόν ἄνθρωπον, καί νά μᾶς καταστήσῃ μετό-
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κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου, τῇ παρουσίᾳ τοῦ 
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χους καί κληρονόμους Θεοῦ καί συγκληρονόμους
Αὐτοῦ. Τόν εὐχαριστοῦμεν ἔτι καί διά τό ὅτι μᾶς
ἠξίωσε νά γίνωμεν προκυνηταί τῶν Χαριτοβρύτων
Αὐτῶν  Ἁγιασμάτων.
Οὐδείς λόγος ἐξαρκεῖ, ἵνα ἐκφράσωμεν τήν εὐγνω-
μοσύνην καί τάς εὐχαριστίας ἡμῶν πρός τόν Μακα-
ριώτατον Πατριάρχην  Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον
καί τήν περί Αὐτόν Σεπτήν Ἁγιοταφικήν Ἀδελφό-
τητα, οἱ ὁποῖοι μετά πολλοῦ ζήλου καί θείου φόβου
φυλάττουσι, ὡς ἱεράν παρακαταθήκην, τά Πανάγια
ταῦτα προσκυνήματα καί δίνουν εἰς πάντα ἐρχόμε-
νον ἐνθάδε λόγον περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος καί τήν
ἀληθινήν μαρτυρίαν ὅτι "ὄντως ἠγέρθη ὁ Κύριος".
Εὐχαριστοῦμεν τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην
ἡμῶν κ.κ. Θεόφιλον ὅστις μετά πλουσίας πατρικῆς
ἀγάπης δέχεται ἡμᾶς καί μᾶς καθιστᾶ κοινωνούς τῆς
ἀγάπης τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Εὐχόμεθα τα-

πεινῶς , ὡς ὁ τελευταῖος τῶν Ἐπισκόπων, ἐκ μέρους
πάντων τῶν προσκυνητῶν τοῦ Παναγίου καί Ζωο-
δόχου Τάφου, ὅπως ὁ Κύριος  ὁ Θεός ἡμῶν ἐνισχύῃ
καί φυλάττῃ τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην κ.κ. Θε-
όφιλον καί πάντας τούς Ἁγιοταφίτας  ἀδελφούς
Ἀρχιερεῖς καί λοιπούς Πατέρας, διά νά συνεχίσουν
νά αἴρουν τόν Σταυρόν τῆς δυσκόλου διακονίας των
μετά πίστεως καί δυνάμεως πολλῆς πρός δόξαν τοῦ
Βασιλέως τῆς Δόξης Χριστοῦ καί ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς κα-
θόλου Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.
Περαίνοντας τόν πτωχόν  λόγον μου ἀναφωνῶ καί
ἐγώ ὁ ἀνάξιος μετά τοῦ εὐσχήμονος Ἰωσήφ: "Πῶς σέ
κηδεύσω, Θεέ μου; Ἤ πῶς σινδόσιν εἰλήσω; Ποίαις
χερσί δέ προσψαύσω τό σόν ἀκήρατον  Σῶμα ; ἤ ποῖα
ἄσματα μέλψω τῇ σῇ ἐξόδῳ οἰκτίρμον;  Μεγαλύνω
τά πάθη σου, ὑμνολογῶ καί τήν ταφήν σου, σύν τῇ
Ἀναστάσει κραυγάζων. Κύριε δόξα σοι".
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«Καί πάλιν ἡ ἀγάπη τοῦ ἀδελφοῦ μου τόν λόγον καί
τό λέγειν προσάγει μοι, κἀγώ δέ ὡς ὑπηρέτης τοῦ
λόγου τά πρός ἐσθίασιν προσάγω καί πρός ὄρεξιν
τούς φίλους καί ἀδελφούς μου παρακινῶ».
Μέ τούς λόγους αὐτούς, μέ τούς ὁποίους ὁ μακαρι-
στός Γέρων Ἰωσήφ ὁ  Ἡσυχαστής ἀρχίζει τό «ἕβδο-
μον ἤχημα» τῆς Δεκαφώνου Σάλπιγγός του, δηλαδή
«τό περί πλάνης μήνυμα», ἐπέλεξα νά ἀρχίσω καί ἐγώ
τήν εἰσήγησίν μου εἰς τό δεύτερον αὐτόν διορθόδο-
ξον ἐπιστημονικόν συνέδριον τό ὁποῖον ὀργανώνει
ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λεμεσοῦ καί ἡ Ἱερά Μεγίστη
Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τοῦ Βατο-
παιδίου.
Διά τήν ἀγάπην τῶν ἀδελφῶν, τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.κ. Ἀθανασίου καί τοῦ πα-
νοσιολογιωτάτου καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Βατοπαιδίου π. Ἐφραίμ πρός τό ταπεινόν πρόσωπόν
μου, ἀλλά καί διά τήν ἰδικήν μου πρός αὐτούς καί
πρός τόν ἀοίδιμον Γέροντα Ἰωσήφ, περί τῶν πνευμα-
τικῶν ἀγώνων καί τῆς ὁσιότητος τοῦ ὁποίου ἤκουσα
διά πρώτην φοράν πρό πολλῶν ἐτῶν, ὅταν μαθητής
τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς ἐπεσκέφθην καί συνεδέθην
πνευματικῶς μέ τήν Ἁγιορειτικήν ἔρημον καί τήν
Ἱεράν Σκήτην τῆς Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης, εἰς τήν
ὁποίαν καί ὁ μακαριστός Γέρων Ἰωσήφ δι' ἱκανόν
χρονικόν διάστημα εἶχε ἐγκαταβιώσει, ἀλλά καί διά
τήν ἀγάπην ὅλων ὑμῶν, οἱ ὁποῖοι προσήλθατε διά νά
τιμήσετε μέ τήν μετοχήν σας εἰς τό παρόν συνέδριον
τήν ὁσιακήν μορφήν τοῦ Γέροντος, ταυτοχρόνως
ὅμως καί διά νά ὠφεληθεῖτε ὄχι ἐκ τῶν λόγων τῶν
εἰσηγητῶν ἀλλά ἐκ τῶν λόγων καί τῆς ἐμπειρίας τοῦ
ἐν ἐνθέῳ σιωπῇ καί ἡσυχίᾳ βιώσαντος μακαριστοῦ
Γέροντος, οἱ ὁποῖοι διά τῶν εἰσηγήσεων θά ἀκου-
σθοῦν ὠς ἠχήματα δεκαφώνου σάλπιγγος εἰς τήν
αἴθουσαν αὐτήν, εὑρίσκομαι σήμερον ἐνταῦθα.
Δέν θά ἦτο, ἄλλωστε, δυνατόν νά ἀρχίσω μέ ἄλλον
τρόπον τήν σημερινήν μου εἰσήγησιν θέμα ἔχουσαν
«τούς κινδύνους τῆς πλάνης στήν πνευματική ζωή
κατά τόν Γέροντα Ἰωσήφ τόν Ἡσυχαστήν», ἀφ᾽ ἑνός
μέν διότι τό θέμα θέτει ὠς ἐπίκεντρον τῶν λόγων μου
τόν  ἴδιον τόν Γέροντα καί τούς λόγους του, ἀφ’ ἑτέ-
ρου δέ διότι ὁ κίνδυνος τῆς πλάνης ἐλλοχεύει καί δι'
ὅσους πιστεύουν ὅτι τά ἰδικά των λόγια δύνανται νά
ἀντικαταστήσουν τήν ἐμπειρίαν καί τήν ἁγιότητα
τῶν πρό ἡμῶν πατέρων.
Ἄλλωστε, οὔτε καί αὐτός ὁ πλήρης χάριτος καί σο-
φίας Θεοῦ Γέρων Ἰωσήφ δέν ἀπετόλμησε νά εἴπῃ
ἴδιον τί, ἀλλά παρέμεινε τεθεμελιωμένος ἐπί τήν ἀσά-
λευτον πέτραν τῆς πατερικῆς παραδόσεως καί τῆς

ἀσκητικῆς ἐμπειρίας. Τοιουτοτρόπως ὁ ἀοίδιμος
Γέρων Ἰωσήφ ὄχι μόνον ἀπέφυγε ὁ ἴδιος τήν πλάνην,
ἀλλά κατέστη διά τούς ἐν πνεύματι υἱούς του καί δι'
ὅλους ἡμᾶς οἱ ὁποῖοι ἐν ταπεινώσει ἐγκύπτομεν εἰς
τά συγγραφικά πονήματά του ὁδηγός ἀπλανής διά
νά ἀποφύγωμεν τήν ὀλισθηράν καί ὀλέθριον ὁδόν
τῆς πλάνης.    
Τί εἶναι ὅμως πλάνη;  Ἄς ἀκούσωμεν, ἀδελφοί μου, τί
λέγει ὁ Γέρων Ἰωσήφ. «Πλάνη, ἀγαπητέ μοι, καθ’ ἑαυ-
τήν ὀνομάζεται ἡ οὐσιώδης ἐκ τῆς εὐθείας καί ἀλη-
θείας ἀπομάκρυνσις, ἀρνουμένη, ὡς εἰπεῖν, τήν
ἀλήθειαν, καί τό ψεῦδος ἀσπασαμένη μεθ' ὅλης τῆς
ψυχικῆς τοῦ ἀνθρώπου δυνάμεως, φρονοῦσα καί συ-
νιστῶσα κόσμον δι' αὐτήν καί συμπεράσματα ἴδια
συστηματικῶς ἐνεργοῦσα, θελήσει, βουλήσει νοΐ,
διανοίᾳ, ἐπιθυμίᾳ, φαντασίᾳ, ψυχῇ τε καί σώματι».
Πλάνη εἶναι, δηλαδή, ἡ ἀπομάκρυνσις ἀπό τήν ἀλή-
θεια καί ἡ οἰκείωσις τοῦ ψεύδους, τό ὁποῖον κατα-
λαμβάνει ὅλας τάς ψυχικάς δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου
καί ἐνεργεῖ δι' αὐτῶν.
Πλάνη εἶναι ἡ πρώτη ἐφεύρεσις καί ἐνέργεια τοῦ δια-
βόλου, διά τῆς ὁποίας παρέσυρε τούς πρωτοπλά-
στους μακράν τοῦ Θεοῦ καί εἰς τήν ἀπώλειαν τοῦ
παραδείσου, καί διά τῆς ὁποίας συνεχίζει νά προ-
σπαθῇ νά ἀπομακρύνῃ ἅπαντας τούς ἀνθρώπους,
κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς, μακράν τοῦ Θεοῦ
καί τῆς σωτηρίας των.
Καί εἶναι τόσοι οἱ ἐκ τῆς πλάνης κίνδυνοι κατά τόν
Γέροντα Ἰωσήφ, ὥστε οὐδείς, εἰς οἱανδήποτε πνευ-
ματικήν κατάστασιν καί ἐάν εὑρίσκεται, δέν δύναται
νά αἰσθάνεται ἀσφαλής ἐξ αὐτῆς, ἀλλά χρειάζεται
πάντοτε ἐν ἐγρηγόρσει πολλῇ νά ἀποφεύγῃ τάς δι’
αὐτῆς ἐνέδρας τοῦ διαβόλου.
«Τά ἰδιώματα τῆς πλάνης εἰσίν ἀναρίθμητα» καί «χρή
γινώσκειν ὅτι βαθμοί καί μέτρα ὑπάρχουσι καί εἰς τήν
πλάνην», γράφει ὁ Γέρων, «καί ἐμφανίζει κατά περί-
πτωσιν αὐτό τό ὁποῖον εἶναι κατάλληλον διά νά πα-
ρασύρῃ καί νά πλανήσῃ ἕνα ἕκαστον ἐξ ἡμῶν». Ἡ
ἄποψις αὐτή ἐπιβεβαιώνεται καί διά τῶν λόγων τοῦ
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου, ὁ ὁποῖος γράφει σχε-
τικῶς: «Καί περί πλάνης ἀναγκαῖον κατά δύναμιν
εἰπεῖν, ὡς οὖσαν τοῖς πολλοῖς, κατά τήν πολυμήχα-
νον καί πολύτροπον αὐτῆς ἐνέδραν, δυσδιάγνωστον
καί σχεδόν ἀκατάληπτον. Ἡ πλάνη, φησίν, ἐν δυσί
τρόποις ἐμφαίνεται, ἤ μᾶλλον ἐπέρχεται καί προσγί-
νεται, κατά φαντασίαν καί ἐνέργειαν». Εἶναι ἀνάγκη,
γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης, νά ποῦμε ὀλίγα
ἀκόμη διά τήν πλάνην καί τάς ἐνέδρας της, διότι οἱ
περισσότεροι δέν δύνανται νά τίς ἀναγνωρίσουν. Καί
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συνεχίζει ὁ ἱερός πατήρ· «Χρή εἰδέναι ὅτι τρεῖς κα-
θολικάς ἡ πλάνη αἰτίας ἔχει δι' ὧν ἐπέρχεται τοῖς
ἀνθρώποις· ἐξ ὑπερηφανίας, ἐκ φθόνου δαιμόνων καί
ἐκ παιδευτικῆς ὑποχωρήσεως». Τρεῖς εἶναι, δηλαδή,
οἱ αἰτίες πού ὁδηγοῦν εἰς τήν πλάνην, ἡ ὑπερηφάνεια,
ὁ φθόνος τῶν δαιμόνων καί ἡ ὑποχώρησις τῆς χάρι-
τος τοῦ Θεοῦ διά παιδευτικούς λόγους.
Εἰς τόν εὑρισκόμενον εἰς τό πρῶτον στάδιον τῆς
πνευματικῆς ζωῆς ἡ πλάνη ἐμφανίζεται, κυρίως, εἴτε
ὡς ἀποπλάνησις τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἐπίγνωσιν
τοῦ Θεοῦ εἴτε ὡς ἄρνησις τοῦ Θεοῦ. Δι' αὐτό καί πολ-
λοί ἀδελφοί μας ἀγνοοῦντες τόν κίνδυνον τῆς πλά-
νης καί τάς πονηράς μεθοδείας τοῦ διαβόλου
περιπίπτουν εἴτε εἰς τήν αἵρεσιν εἴτε εἰς τήν ἀθεΐαν,
εἴτε πάλιν καταλήγουν ὑποχείρια τοῦ σατανᾶ, ὁ
ὁποῖος ἀντί τῆς ἀληθοῦς γνώσεως τήν ὁποία ὑπό-
σχεται εἰσάγει τούς περιέργους καί ἐγωιστάς εἰς τά
σκοτεινά καταγώγια τῆς δαιμονολατρίας καί τοῦ σα-
τανισμοῦ. Καί ἡ πτῶσις αὐτή ἐπισυμβαίνει εἴτε ἐξ
αἰτίας τῆς ἀπειρίας τοῦ ἀνθρώπου περί τά πνευμα-
τικά εἴτε ἐκ τῆς ὑπερηφανείας του.
“Στήν πλάνη πέφτει κανείς”, γράφει ὁ Γέρων Σιλουα-
νός, “εἴτε ἀπό ἀπειρία εἴτε ἀπό ὑπερηφάνεια. Καί ἄν
εἶναι ἀπό ἀπειρία, ὁ Κύριος θεραπεύει γρήγορα τόν
πλανηθέντα· ἄν ὅμως εἶναι ἀπό ὑπερηφάνεια, τότε
θά πάσχη γιά πολύν καιρόν ἡ ψυχή ὡσότου μάθη τήν
ταπείνωση, καί τότε θά θεραπευθῆ ἀπό τόν Κύριο”.
Ὁ Γέρων Ἰωσήφ ἐπικεντρώνει κυρίως τό ἐνδιαφέρον
του εἰς τούς κινδύνους τῆς πλάνης τούς ὁποίους δια-
τρέχουν “οἱ ἡσυχάζοντες” καί τούς τρόπους μέ τούς
ὁποίους ἀναγνωρίζεται ἡ πλάνη. Γράφει, λοιπόν:
“Ἄκουσον, τέκνον, πῶς ἔρχεται ἡ θεία χάρις καί πῶς
γνωρίζεται. Καί λέγομεν ὅτι ἐκεῖνος ὅπου ἐγεύθη τό
κρασί, κατόπιν, ἐάν τοῦ δώσουν ξύδι τό γνωρίζει.
Ἔτσι ἐννόησον καί περί τῆς θείας χάριτος. Ὁ γευόμε-
νος πρῶτον αὐτήν γνωρίζει κατόπιν τήν πλάνην. Ὅτι
ὁ μέν δαίμων προσποιεῖται τήν χάριν, ὅμως ὁ φαγών
ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ἀληθείας, ὡς εἴπομεν, αὐτός γνω-
ρίζει τόν καρπόν τῆς πλάνης. Διότι ὀλίγον μόνον νά
προσέξῃ ὁ νοῦς εἰς τήν πλάνην, γεμίζει ἡ καρδία τοῦ
ἀνθρώπου ταραχήν. Ὁ νοῦς σκοτίζεται καί αἱ τρίχες
του ἀκόμη σηκώνονται. Ἡ δέ θεία χάρις εἶναι γλυ-
κεῖα, εἰρηνική, ταπεινή, ἥσυχη, καθαρτική, φωτι-
στική, χαροποιός, καί δέν χωρεῖ οὐδεμία ἀμφιβολία
ὅτι εἶναι ἡ θεία χάρις”.
“Καί ἀπαιτεῖται μεγάλη προσοχή ἀπό τούς ἀγωνιζο-
μένους”, ἐπισημαίνει ὁ Γέρων Ἰωσήφ, “διότι ἔπεσαν
πολλοί καί παλαιόθεν καί τήν σήμερον πίπτουσι κάθε
ἡμέραν”, καθώς ὁ διάβολος προκειμένου νά ἐπιτύχῃ
τόν στόχον του, νά παρασύρῃ δηλαδή εἰς τήν πλά-
νην τόν ἄνθρωπον, ἐπιλέγει τό κατάλληλον διά κάθε
ψυχήν πνεῦμα καί τό ἀποστέλλει εἰς αὐτήν  “κομίζον
τά τῆς πλάνης ἐφόδια”. Καί μετ’ ἄκρας ὑπομονῆς
ἀδολεσχεῖ ἐπί τοῦτο ἀναλίσκον χρόνους μακρούς,
ἐφ’ ὅρου ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ποικίλως γυμνάζον τόν
νοῦν πρός τήν ὄρεξιν τῆς τούτου ἐφέσεως, ἄχρις

ὅτου καλῶς τόν διδάξῃ καί τήν πειθώ ἀπολαύσῃ καί
τέλος χαλινόν ἐπιθέσῃ καί ἕλκῃ αὐτόν ἐκεῖ, ὅπου ἄν
ὁ ἀγωγός διάβολος ἀρέσκεται!”. Ὁ διάβολος, λέγει ὁ
Γέρων, περιμένει ὑπομονετικά καί ἐφοδιασμένος μέ
ὅλα τά ἀπαραίτητα σύνεργα, μέχρις ὅτου ἐπιτύχει νά
παρασύρῃ τόν ἀγωνιστήν καί νά τόν δέσῃ ὅπως τά
ὑποζύγια διά νά τόν σέρνῃ ὅπου ἐκεῖνος ἐπιθυμεῖ.
Καί ἄλλοτε τόν πείθει νά δεχθῇ τό ψεῦδος ὡς ἀλή-
θειαν καί νά ἐπιχειρῇ νά διδάσκῃ τοιουτοτρόπως
τούς ἀνθρώπους, λέγοντας “ὅτι ὅλοι θά κολασθοῦν,
διότι κανείς δέν ἔχει γνῶσιν, μόνον αὐτός”. Εἰς τό
εἶδος αὐτό τῆς πλάνης ὁ μοναχός νομίζων ὅτι
ἀσκεῖται καί ἡσυχάζει “κλείεται κατά μόνας ποιῶν τό
θέλημα τοῦ ἐν αὐτῷ ἐνοικοῦντος δαίμονος. Καί ἄν
μείνῃ κλειστός”, γράφει ὁ Γέρων Ἰωσήφ, “ἤ θά τόν
πνίξη (ὁ διάβολος), ἤ θά τόν κρεμάσῃ, πείθων αὐτόν
ὅτι θά πάῃ Μάρτυρας. Εἰ δέ καί τοῦτο δέν κάμει, θά
τόν ρίψῃ εἰς ἀδιαφορίαν καί ἀμέλειαν, νά τά ἀφήσῃ
ὅλα καί νά τρώγῃ καί νά μεθᾷ. Καί οὔτε νά ἐννοῇ ὅτι
ἔπεσε διά νά ζητήσῃ τήν θεραπείαν του, ἀλλά νομί-
ζει ὅτι καλῶς βαδίζει καί ὅτι ἔτσι εἶναι ὁ δρόμος καί
ἡ ἀλήθεια”.
Εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν τό φάρμακον τῆς πλάνης,
συνεχίζει ὁ Γέρων, εἶναι “νά γνωρίσῃ (ὁ ἄνθρωπος)
ὅτι ἐπλανήθη καί μετά δακρύων νά ζητήσῃ ἔμπειρον
ἰατρόν τόν δυνάμενον σῶσαι αὐτόν, νά τοῦ δώσῃ τά
ἁρμόδια φάρμακα πρός ἀσφάλειαν τῆς ψυχῆς του”.
Ὁ δεύτερος κίνδυνος τῆς πλάνης εἶναι, κατά τόν Γέ-
ροντα Ἰωσήφ, νά πιστεύσῃ ὁ ἄνθρωπος “ὅτι ἀφ’ ἑαυ-
τοῦ κατέκτησε τήν χάριν”. Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος θά
πιστεύσῃ αὐτόν τόν λογισμόν τῆς πλάνης θά ἀρχίσει
νά βασανίζεται ἀπό δεινούς λογισμούς, ἐνῶ ἡ Χάρις
“ὀλίγον κατ’ ὀλίγον μακρύνεται καί τόν παραχωρεῖ
νά πίπτη εἰς πειρασμούς διά νά μάθῃ τήν ταπείνω-
σιν”. Αὐτός πάλιν μή ὑποφέρων τούς λογισμούς ἀνα-
ζητεῖ Γέροντα ἔμπειρον, ἀλλά δέν θεραπεύεται, διότι
ὁ Θεός τό ἐπιτρέπει, προκειμένου νά ἀσκηθῇ εἰς τήν
ταπείνωσιν. Ἡ χάρις τόν ἐγκαταλείπει προοδευτικά
καί τό σῶμα ἀσθενεῖ, καί τότε ἄλλος “τοῦ λέγει νά
φάγῃς γάλα, αὐγά, τυρί, κρέας νά δυναμώσης. Καί
αὐτός μή δυνάμενος ἀλλέως νά κάμῃ πείθεται... Καί
ἄρχεται τρώγων, πίνων σκάπτων καί λοιπά. Καί γίνε-
ται ὁ πρώην νηπτικός, ἔμπορος, ἀμπελουργός καί πε-
ριβολάρης... Καί καταφρονεῖ τελείως τά πνευματικά
του καθήκοντα... εὑρισκόμενος εἰς τά πρόθυρα τῆς
κολάσεως, ἕνεκα τῶν ἁμαρτιῶν ὅπου κάθε στιγμήν
κυλίεται». Καί τό χειρότερον ἀπό ὅλα εἶναι ὅτι προ-
σπαθεῖ νά πείσῃ καί τούς ἄλλους ὅτι πρέπει νά κά-
νουν τό ἴδιο.
Δι’ αὐτόν ὁ ὁποῖος ἔχει περιπέσει εἰς αὐτήν τήν πλά-
νην ἕνα εἶναι τό φάρμακον, ἡ ταπείνωσις τῆς καρδίας
καί ἡ ἀναμονή τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ . Ἐάν αὐτό δέν
ἔλθῃ, τότε ὁ μοναχός θά πρέπει «νά ὑπάγῃ», γράφει
ὁ Γέρων Ἰωσήφ, «εἱς ὑπακοήν, νά ταπεινωθῇ βαδίζων
τήν κοινήν ὁδόν τῶν Πατέρων».
Ὁ τρίτος κίνδυνος τῆς πλάνης εἶναι «ἡ μονότονος
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ἄσκησις».  Γράφει ὁ Γέρων Ἰωσήφ· «Νά ἀκούσῃς, τέ-
κνον μου, καί περί ἄλλης πλάνης διά νά φυλαχθῇς.
Πολλοί μοναχοί ἐπεμελήθησαν μιᾶς ἀρετῆς καί ἔβα-
λαν ὅλην αὐτῶν τήν βίαν πρός κατόρθωσίν της».
Ἄλλοι τήν νηστείαν, ἄλλοι τήν ἀγρυπνίαν, ἄλλοι τήν
μονότονον προσευχήν καί ἄλλοι τά δάκρυα. «Καί
φρονοῦντες ὅτι τό πᾶν εἰς τοῦτο καί μόνον συνίστα-
ται, ἀναλίσκοντες χρόνους καί καιρούς καί φυσιού-
μενοι ἀριθμοῦσι τούς χρόνους, ὅπου δέν ἐκατέλυσαν
ἔλεον ἤ μαγείρευμα», ἤ πόσον ἠγρύπνησαν ἤ πρό-
σηυχήθησαν ἤ ἔκλαυσαν ἀδιαφοροῦντες διά τήν
ἀπόκτησιν τῶν ἄλλων ἀρετῶν. «Ὁ δέ πανοῦργος διά-
βολος, ὅταν ἴδη τόν ἄνθρωπον εἰς τοιαύτην μονότο-
νον ἄσκησιν λοξοδρομήσαντα, εὐθύς προσκολλᾶται
ὡς ὄστρακον καί τελείως τόν νοῦν αὐτοῦ καταπείθει
νά φρονῇ ὅτι αὕτη ὑπάρχει ἡ ὄντως ἀλήθεια, ἄχρις
ὅτου γίνῃ ἡ συνήθεια φύσις δευτέρα καί τελείως πλα-
νήσῃ αὐτόν καί τόν κερδίσῃ μίαν ἡμέραν». " Ὅταν,
δηλαδή, ὁ διάβολος διαπιστώσῃ ὅτι ὁ ἄνθρωπος λο-
ξοδρόμησε εἰς τήν μονομερῆ ἄσκηση, τότε προ-
σκολλᾶται εἰς αὐτόν καί φροντίζει νά τόν πείσῃ ὅτι
αὐτή ἡ ἐπιλογή του εἶναι ἡ ὀρθή" καί μένει πλησίον
του ἕως ὅτου τό ἐπιτύχει.
Τοιουτοτρόπως ὁ ἄνθρωπος γίνεται δέσμιος τῆς
πλάνης καί νομίζοντας ὅτι εὑρίσκεται εἰς τήν ὁδόν
τῆς σωτηρίας, πόρρω ἀπέχει αὐτῆς. Διότι ἀκόμη καί
ἐάν εὐδοκιμῇ εἰς τήν ἄσκησιν τήν ὁποίαν ἔχει ἐπιλέ-
ξει «μόνον μίαν ἀρετήν ἐργάζεται, καί τοῦ λείπουν
ἀκόμη τά ἐνενῆντα ἐννέα».
Ἡ θεραπεία αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, συνεχίζει ὁ Γέρων
Ἰωσήφ, εἶναι νά ἀφήσῃ τήν λεγομένην του νηστείαν
ἤ τήν ἀγρυπνίαν ἤ ὅ,τι ἄλλο καί νά ἀκολουθήσῃ
πνευματικόν ὁδηγόν ὑπό τάς ὁδηγίας τοῦ ὁποίου νά
πορευθῇ εἰς τό ἑξῆς, διά νά μήν πέσῃ ἐκ νέου εἰς
αὐτήν τήν πλάνην.
"  Ἕνας ἄλλος κίνδυνος τῆς πλάνης εἶναι νά πιστεύσῃ
κανείς ὅτι ἔφθασε εἰς κατάστασιν, πνευματικήν τοι-
αύτην ὥστε νά ἀξιοῦται θείων θεωριῶν. Εἰς τόν κίν-
δυνον αὐτόν εὑρέθησαν, ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ βίοι
καί τά συγγράμματα πολλῶν πατέρων, μεγάλοι
ἀσκητές καί ὅσιοι τῆς ἁγίας μας  Ἐκκλησίας, καθώς ὁ
τρόπος αὐτός εἶναι ἰδιαιτέρως προσφιλής εἰς τόν διά-
βολον καί τόν χρησιμοποιεῖ, ὅταν δέν δύναται νά
πλανήσῃ τόν ἄνθρωπον μέ ἕτερον τρόπον. «Μετα-
μορφοῦται», λοιπόν, γράφει ὁ Γέρων Ἰωσήφ, «εἰς
ἄγγελον φωτός καί τοῦ λέγει ὅτι εἶναι ὁ Ἀρχάγγελος
Γαβριήλ ἤ ἄλλος Ἄγγελος καί τόν ἔστειλε ὁ Θεός νά
εἶναι πλησίον του ἐπειδή εὐηρέστησε τόν Θεόν κατά
πάντα».
Τά περιστατικά τά ὁποῖα ἀφηγοῦνται οἱ πατέρες εἶναι
πολλά. Θά ἀναφέρω ἕνα μόνον περιστατικόν. Πρό
πολλῶν ἐτῶν ἔζη εἰς τά Κατουνάκια ἕνας εὐλαβέ-
στατος Γέροντας μέ τόν ὑποτακτικόν του Σπυρίδω-
να, ὑπάκουον καί ἀκριβῆ εἰς ὅλα. Μέ τήν πάροδον
τοῦ χρόνου ὁ Σπυρίδων παρακινούμενος ἀπό τήν κε-
νοδοξίαν ηὔξησε τάς γονυκλισίας, τά κομβοσχοίνια

του, ἠγρύπνει καί ἀσκεῖτο περισσότερον χωρίς τήν
ἄδειαν καί τήν εὐλογίαν τοῦ πνευματικοῦ του. Ἐθε-
ώρει μάλιστα τόν ἑαυτόν του πολύ ἀνώτερον τῶν
ἄλλων μοναχῶν καί τοιουτοτρόπως ἔφθασε εἰς τό
σημεῖον νά κυριευθῇ ἀπό τόν δαίμονα τῆς ὑπερηφα-
νείας.
Μίαν νύκτα ἤκουσε νά κτυπᾶ κάποιος τήν θύρα τοῦ
κελλίου του, λέγων τό «δι’ εὐχῶν...». Ἄνοιξε καί εἶδε
ἕναν ἄγγελον εἰς τήν μορφήν, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε:
«Εἶμαι ἀπεσταλμένος ἀπό τόν ἴδιον τόν Θεό νά σοῦ
ἀναγγείλω τήν εὐαρέσκειά του γιά τά πολλά κατορ-
θώματα καί τίς ἀρετές σου. Γιά νά σέ ἀνταμείψῃ μά-
λιστα ὁ Κύριος, σέ προσκαλεῖ νά ἔλθῃς μαζί μου εἰς
τήν κορυφή τοῦ Ἄθωνος, ὅπου θά ἔλθῃ καί ὁ ἴδιος μέ
τούς χορούς τῶν ἀγγέλων καί τῶν ἁγίων διά νά τόν
προσκυνήσῃς».
Ὁ Σπυρίδων ἐγκαταλελειμμένος ἀπό τήν θείαν Χάριν
ἐξ αἰτίας τῆς ὑπερηφανείας καί τῆς ἀνυπακοῆς του,
πείσθηκε καί ἀποφάσισε παρ’ ὅλην τήν κακοκαιρίαν
καί τή βαρυχειμωνιάν νά ἀκολουθήσῃ τόν φαινόμε-
νον ἄγγελον. Μετά ἀπό πολύωρον ὁδοιπορίαν ἔφθα-
σεν εἰς τήν κορυφήν τοῦ Ἄθωνος. Τότε ὁ ἄγγελος
ἱκανοποιημένος λέγει πρός τόν Σπυρίδωνα. «Κοίταξε
πρός τά ἐκεῖ. Βλέπεις;  Ἔρχεται ὁ Χριστός». Ὁ Σπυρί-
δων εἶδε ἕνα κόκκινον δίσκον καί εἰς τό μέσον του
ἐφαίνετο ὁ Χριστός ἔνθρονος ὡς μέγας ἀρχιερεύς,
συνοδευόμενος ἀπό τά τάγματα τῶν ἀγγέλων καί
τούς χορούς τῶν ἁγίων καί τῶν ἱεραρχῶν, μεταξύ τῶν
ὁποίων καί ὁ ἅγιος Σπυρίδων, τόν ὁποῖο καί ἐπρό-
σεξε ἰδιαίτερα ὁ μοναχός Σπυρίδων. Ὁ ἄγγελος τόν
προέτρεπε· «Τί κοιτάζεις, πήγαινε νά προσκυνήσῃς
τόν Χριστόν». Ὁ Σπυρίδων προχώρησε πρός τά
ἐμπρός, ἀλλά τόν παραξένευσε ὁ σκοῦφος τοῦ ἁγίου
Σπυρίδωνος, τόν ὁποῖο τόν ἤξερε μικρό ἀπό τίς ἱερές
εἰκόνες, ἀλλά τώρα τόν ἔβλεπε τεράστιον. Ἔκανε,
λοιπόν, τόν σταυρόν του λέγων «Κύριε ἐλέησον...
ποτέ στή ζωή μου δέν εἶδα τόσο μεγάλη σκούφια».
Τήν ἴδια στιγμήν ἐξηφανίσθησαν τά πάντα, ὅλα ὅσα
ἔβλεπε ὁ Σπυρίδων καί ἔμεινε μόνος ἐνώπιον ἑνός
ἀποτόμου κρημνοῦ. Τό ἕνα πόδι του ἦτο μέσα εἰς τό
χιόνι καί μέ τό ἄλλο ἦτο ἕτοιμος νά προχωρήσῃ εἰς τό
κενόν μέ τραγικές συνέπειες. Μέ δυσκολίαν κατόρ-
θωσε νά κατέλθῃ ἕως τῆς καλύβης του, ὅπου εὗρε
τόν Γέροντά του προσευχόμενον. Ἡ δική του προ-
σευχή τόν εἶχε σώσει ἀπό τόν σωματικόν καί ψυχι-
κόν ὄλεθρον τῆς πλάνης εἰς τήν ὁποία τόν εἶχε
ὁδηγήσει ὁ δαίμων.
Ἡ πλάνη αὐτή εἶναι, ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Σιναΐτης «ἡ ἐκ παιδείας δι’ ἁμαρτίαν τῷ σατανᾷ
ἔκδοσις, πολλάκις μέχρι θανάτου» -καί δι’ αὐτό προ-
ειδοποιεῖ: «πρόσεχε οὖν ἀκριβῶς, Θεοῦ ἐραστά· ἐπάν
ἐργαζόμενος τό ἔργον, ἴδῃς φῶς ἤ πῦρ ἔξωθεν ἤ ἔσω-
θεν, ἤ σχῆμα δῆθεν Χριστοῦ ἤ Ἀγγέλου ἤ ἑτέρου
τινός, μή παραδέξῃς αὐτό, ἵνα μή βλάβην ὑποστῇς».
Ἕνας ἀκόμη, τέλος, κίνδυνος τῆς πλάνης εἶναι ὁ ἐπι-
στημονικός, ὅπως τόν χαρακτηρίζει ὁ Γέρων Ἰωσήφ,
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πόλεμος. «Ὅταν βλέπῃ (ὁ διάβολος) ὅτι τρέχει ὁ
ἀγωνιζόμενος μοναχός μέ μεγάλην ὁρμήν καί θέρ-
μην, καί ὅτι εἶναι χωρίς ὁδηγόν, τότε ὁ κακός δαίμων
ἀκολουθῶν πλησίον κρυπτῶς τόν ἐπιβουλεύεται. Καί
κρύπτων τάς αὐτοῦ παγίδας τόν σπρώχνει πρός τά
ἐμπρός. Ὁ δέ ἀγωνιστής, μή ὑπονοῶν ὅτι εἶναι καί ὁ
ἐχθρός μαζί, τρέχει ἀδιακρίτως, νηστεύων, ἀγρυπνῶν,
καί προσευχόμενος. Καί ὁ δαίμων τοῦ κόπτει παν-
τελῶς τήν ὄρεξιν τοῦ φαγητοῦ. Καί δέν ἐπιθυμεῖ τί-
ποτα... Ἐπίσης, τόν ἀφήνει νά ἀγρυπνῇ ἐλευθέρως,
ὥστε νά νομίζῃ ὁ μοναχός ὅτι πλέον ἔφθασε εἰς ἀπά-
θειαν... Καί ἀφοῦ τόν ἰδῇ πλέον ὁ δαίμων ὅτι ἔφθασεν
εἰς τό ἄκρον, τότε τόν ἀφήνει καί πίπτει. Διότι μή
ἔχων πτέρυγας ὑψηλάς τῆς θεωρίας νά ὑψωθῇ καί νά
σηκώσῃ τό σῶμα, κυλίεται κάτω ὡς ὄφις. Διότι, ἐκεῖ
ὅπου νομίζει ὅτι ἤρθη ἀπό τῆς γῆς εἰς τά οὐράνια,
ἐκεῖ χωρίς νά καταλάβῃ ἐξαίφνης εὑρέθη χωρίς ὅπλα
μέσα εἰς τό πέλαγος. Διότι, τό σῶμα ὅπου συγκρατεῖ
τά ὅπλα καί πολεμεῖ, αὐτό διά τῆς ὑπερβολικῆς ἀσι-
τίας ἐξηντλήθη καί ἔπεσεν. Τότε, λοιπόν, ὁ αἱμοβό-
ρος δράκων, χαίρων καί ἀγαλλόμενος ἐπιπίπτει
δρομαίως ἐπί τόν ταλαίπωρον ἐκεῖνον μοναχόν,
σύρων μεθ’ ἑαυτοῦ καί ἄλλα μύρια πονηρά πνεύ-
ματα. Καί τελείως τόν πνίγουν, ἐάν δέν ζητήσῃ ἀμέ-
σως ἔμπειρον καί πρακτικόν ὁδηγόν. Καί ἀπό ἐδῶ
ἔρριξε πολλούς ἀγωνιστάς εἰς διάφορα τῆς ἁμαρτίας
αἰσχρά πάθη. Διότι αὐτό τό πάθος κινοῦν οἱ δαίμονες
πλέον τῶν ἄλλων παθῶν, ὅταν τό σῶμα ἐξαντληθῇ
καί πέσῃ».
Ὅμως ὑπάρχει καί μία ἀκόμη περίπτωσις πλάνης τοῦ
ἰδίου ἀγωνιστοῦ, γράφει ὁ Γέρων  Ἰωσήφ. «Ἐάν... εἶναι
ὀξύς τόν νοῦν καί διακριτικῶς ἀγωνίζεται, προσέχων
νά μήν πέσῃ ἐμπρός, τότε ὁ δαίμων τόν ἀφήνει. Καί
ὅταν ἰδῇ ὅτι παύει ἡ θέρμη καί ὁ ζῆλος ὁ πολύς...,
τότε πάλιν ὁ δαίμων τόν τραβάει ὀπίσω, ὥστε νά τόν
ρίξῃ σέ ἀδιαφορίαν νά τά ἀφήσῃ ὅλα, ὥστε καί πάλιν
νά γίνη δοῦλος τῶν δαιμόνων». «Δι’ αὐτό», καταλή-
γει ὁ Γέρων, «εἶναι διπλός ὁ ἀγών. Καί πρέπει ὁ μο-
ναχός ἤ νά ἔχῃ ὁδηγόν τῆς αὐτῆς ἐργασίας καί νά
κάνῃ τελείαν ὑπακοήν, κόπτων τελείως τό ἴδιον θέ-
λημα· ἤ, ἄν εἶναι μόνος του, πρέπει νά φυλάγεται ἀπό
τά ἄκρα καί νά βαδίζῃ τήν μέσην ὁδόν».
Μέ τήν ἄποψιν αὐτήν σχετικῶς πρός τήν ἀποφυγήν
τῆς πλάνης καί τῶν κινδύνων της ὁ Γέρων Ἰωσήφ
εὑρίσκεται εἰς τήν αὐτήν εὐθείαν μέ τούς πρό αὐτοῦ
πατέρας. «Στήν πλάνη πέφτομε», γράφει ὁ Γέρων Σί-
λουανός, «ὅταν νομίζωμε πώς εἴμαστε πιό φρόνιμοι
καί ἔμπειροι ἀπό τούς ἄλλους, ἀκόμα κι ἀπό τόν
πνευματικό μας πατέρα. Ἔτσι σκέφτηκα κι ἐγώ μέ τήν
ἐμπειρία μου καί γι' αὐτό ὑπέφερα... Καί τώρα σκέ-
φτομαι πώς, χωρίς ἐξομολόγηση στόν πνευματικό,
δέν εἶναι δυνατό ν' ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν πλάνη».
Ἕναν τέτοιον πνευματικόν ὁδηγόν, τόν Γέροντα
Ἰωσήφ, τιμοῦμε αὐτές τίς ἡμέρες καί τούς ἰδικούς του
λόγους ἐνωτιζόμεθα, λόγους σοφίας καί ἐμπειρίας
ἰσαξίους τῶν παλαιῶν ἀσκητῶν καί τῶν μεγάλων πα-

τέρων, λόγους ἀληθείας καί ὄχι πλάνης, διότι ὁ Γέρων
Ἰωσήφ ἔζησε ἐν ὑπακοῇ καί μέ τή χάριν τοῦ Θεοῦ
ἀπέφυγε τούς κινδύνους τῆς πλάνης, τούς ὁποίους
δυνάμεθα καί ἡμεῖς νά ἀποφύγομε μελετώντας «τήν
ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς» του διά τῶν κειμένων του
καί δι’ ὅσων ἀκοὐομε εἰς τό παρόν Συνέδριον.
Δι’ αὐτό καί ἐπιθυμῶ νά εὐχαριστήσω ἐκ βάθους καρ-
δίας τόσον τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λε-
μεσοῦ κ.κ. Ἀθανάσιον ὅσον καί τόν καθηγούμενον
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου π. Ἐφραίμ διά τήν
πρόσκλησιν τῆς ἐλαχιστότητός μου καί νά τούς συγ-
χαρῶ διά τήν ἄρτιαν ὀργάνωσιν τοῦ Συνεδρίου, εὐχό-
μενος ταπεινῶς αἱ θεοπειθεῖς εὐχαί τοῦ Γέροντος
Ἰωσήφ νά καθοδηγοῦν ὅλους μας εἰς τήν ὁδόν τῆς
ἁγιότητος καί τῆς θεώσεως.

(Ὁμιλία στό Β' Διορθόδοξο Ἐπιστημονικό Συνέδριο “Γέροντας
Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής. Ἅγιον  Ὄρος - Φιλοκαλική Ἐμπειρία” πού
διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ καί ἡ Ἱερά Μεγίστη

Μονή Βατοπαιδίου  στή Λεμεσό ).
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Δέν εἶναι εὔκολο νά σκιαγραφήσεις τήν προσωπι-
κότητα ἑνός πνευματικοῦ ἀνθρώπου, ἑνός ἀρχιε-
ρέα πού ἀνῆλθε στό ὕπατο ἀξίωμα τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος. Θά προσπαθήσω νά τό ἐπιχειρήσω
μέ τήν εὐλογία του. Ὁ κ. Ἱερώνυμος Λιάπης (κατά
κόσμον Ἰωάννης Λιάπης) εἶναι ἀρχιερέας μέ με-
γάλο ἠθικό ἀνάστημα, βαθιά πνευματικότητα,
ὀρθή πίστη καί ἐκκλησιαστικό φρόνημα. Ὁ Πανά-
γαθος φώτισε τούς ἱεράρχες τῆς Ἑλλάδος καί ἔκα-
μαν τήν ἐπιλογή τῆς ἐλπίδας ἀπέναντι στό μέλλον.
Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος δικαίωσε τόν πρό δεκαε-
τίας ἀτυχήσαντα ὑποψήφιο ἀρχιεπίσκοπο. Φαίνε-
ται ὅτι ὁ Θεός εἶχε τότε γι’ αὐτόν τά σχέδιά του. Ὁ
κ. Ἱερώνυμος ἔπρεπε νά παραμείνει ἀκόμη στήν
εὔφορη γῆ τῆς Βοιωτίας, γιά νά ὁλοκληρώσει τό
θεάρεστο ἔργο του καί μετά νά τήν ἐγκαταλείψει
γιά μιά νέα Γαλιλαία.
Τόν γνώρισα τό 1965. Μᾶς φιλοξένησε στό πα-
τρικό του σπίτι στά Οἰνόφυτα. Ἦταν συμφοιτητής
μέ τόν σύζυγό μου Ἰωάννη. Σπούδασαν Ἑλληνική
Φιλολογία στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί ἔζησαν

πέντε χρόνια στό οἰκοτροφεῖο τῆς “Ζωῆς”. Ἀπό
τότε τούς συνδέει μιά στενή φιλία. Ἁπλός καί
ἐγκάρδιος μᾶς πρόσφερε μιά ζεστή φιλοξενία καί
μᾶς ἔκαμε μιά ὡραία ξενάγηση στό χωριό του, τό
ὁποῖο σήμερα ἀριθμεῖ πέραν τῶν 6 χιλιάδων κα-
τοίκων. Ἀπέχει 45 λεπτά ἀπό τήν Ἀθήνα καί βρί-
σκεται στήν Ἐθνική Ὁδό Ἀθηνῶν-Λαμίας.
Θά ἦταν παράλειψη νά μήν κάνω ἀναφορά στούς
εὐσεβεῖς γονεῖς του, τούς ὁποίους ὑπεραγαποῦσε.
Τόν Ἀναστάσιο καί τή Δήμητρα Λιάπη πού τό κα-
λοκαίρι τοῦ 1938 ἔφεραν στόν κόσμο ἕνα χαριτω-
μένο, ἕνα προικισμένο παιδί. Ἕνα ἀγόρι, τόν
Ἰωάννη πού πρόκοψε μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί
μεγαλούργησε... Κρίμα πού δέν ζοῦν, γιά νά δοῦν
τή μεγάλη τιμή πού τούς ἔκανε ὁ Κύριος!... Νά χα-
ροῦν τή μεγάλη του πορεία μέχρι τήν κορύφωση
καί τή δικαίωση. Νά καμαρώσουν τό παιδί τους
στό πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!... Εἶμαι
σίγουρη ὅμως ὅτι τόν βλέπουν ἀπό τόν οὐρανό καί
οἱ ψυχές τους ἀγάλλονται. 

ΟΟ  ΝΝΕΕΟΟΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΙΙΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ
ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  κκ..κκ..  ΙΙΕΕΡΡΩΩΝΝΥΥΜΜΟΟΣΣ

Μιά δυναμική παρουσία 
στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας

(ὅπως τόν ζήσαμε καί τόν ζοῦμε)

Παναγιώτα Μορίδου. Φιλόλογος, 
πρώην Γυμνασιάρχης

Ὁ Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος (δεξιά) ὡς φοιτητής μαζί μέ
τόν Ἰωάννη Μορίδη στό Οἰκοτροφεῖο τῆς “Ζωῆς”. 1957
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Τότε ἦταν λαϊκός. Μᾶς ξάφνιασε ἡ ἀπόφαση πού
πῆρε ἀργότερα νά ἱερωθεῖ. Περιμέναμε ὅτι θά γίνει
καθηγητής Πανεπιστημίου καί ὅτι θά ἔχει μιά λαμ-
πρή πανεπιστημιακή καριέρα. Ὁ ἴδιος ὅμως, εὐσε-
βής καί πιστός, προτίμησε νά διακονήσει τήν
Ἐκκλησία καί νά ὑπηρετήσει τόν λαό. Ὁ Θεός τόν
προόριζε γιά κάτι πολύ ἀνώτερο. Κι ἔτσι τό1967
ἔγινε πρωτοσύγκελλος στή Μητρόπολη Λεβαδείας
δίπλα στόν Μητροπολίτη Νικόδημο Γραικό, ὁ
ὁποῖος τόν ἐκτιμοῦσε πολύ. 
Ὁ Θεός τόν προίκισε μέ πολλές ἀρετές. Εἶναι
ἄνθρωπος μέ πλατιά μόρφωση, εὐρύτητα πνεύμα-
τος, δυνατό μυαλό καί εὐθυκρισία. Σπούδασε
Ἑλληνική Φιλολογία, (Ἀρχαιολογία, Ἱστορία) καί
Θεολογία. Ἔχει πολλές γνώσεις γύρω ἀπό τό θέμα
του. Ἐργάστηκε ὡς καθηγητής φιλόλογος σέ γυ-
μνάσια τῶν Ἀθηνῶν καί μέ ὑποτροφία ἔκαμε μετα-
πτυχιακές σπουδές στήν Αὐστρία καί στή Γερμανία.
Ὑπηρέτησε ὡς πανεπιστημιακός βοηθός πλάϊ στόν
γνωστό καί διακεκριμένο βυζαντινολόγο Ἀναστά-
σιο Ὀρλάνδο.  Παράλληλα ἀσχολήθηκε μέ τή συγ-
γραφή πολλῶν συγγραμμάτων. Ἀνακηρύχθηκε
ἐπίτιμος διδάκτορας ἑνός πανεπιστημίου τῆς Ρου-
μανίας. Τό βιβλίο του “Μεσαιωνικά Μνημεῖα τῆς
Εὐβοίας” πέραν τῶν 400 σελίδων πῆρε τό 1970 τό
πρῶτο βραβεῖο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
Τό 2006 κυκλοφόρησε ὁ πρῶτος τόμος τοῦ τρίτο-
μου ἔργου του “Χριστιανική Βοιωτία” καί εἶναι
ἕτοιμος γιά ἔκδοση ὁ δεύτερος τόμος. Ἔγραψε
πολλά ἄρθρα, μελέτες καί βιβλία θεολογικοῦ, κοι-
νωνικοῦ, ἀρχαιολογικοῦ καί ἱστορικοῦ περιεχομέ-
νου.
Ἔδωσε πολλά δείγματα γραφῆς στή διοίκηση τῆς
Ἐκκλησίας. Ἦταν πρωτοσύγκελλος στή Μητρό-
πολη Λεβαδείας. Διετέλεσε ἡγούμενος στή Μονή
τοῦ Σαγματᾶ καί στή συνέχεια ἡγούμενος τῆς
ἱστορικῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ καί συνέβαλε
τά μέγιστα στήν ἀποκατάσταση καί ἀνακαίνιση
τῆς Μονῆς. Ἦταν γραμματέας καί μετά ἀρχιγραμ-
ματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί ἔχαιρε μεγάλης ἐκτί-
μησης.  Ἦταν πολύ ἀγαπητός γιά τό ὡραῖο του
ἦθος. Ἔξυπνος, πολύ ἱκανός, εὐγενικός, πρᾶος καί
εἰρηνικός, εἶχε κερδίσει τίς καρδιές ὅλων τῶν

ἱεραρχῶν. Τό 1981 ὁ τότε Μητροπολίτης Θηβῶν
καί Λεβαδείας Νικόδημος Γραικός ἔχοντας ἐμπι-
στοσύνη στίς ἱκανότητες τοῦ ἄξιου καί δραστήριου
πρωτοσύγκελλου τῆς Μητρόπολής του, ἀποφά-
σισε νά παραιτηθεῖ καί νά προωθήσει τήν ἐκλογή
του ὡς Μητροπολίτου τῆς οἰκείας Μητρόπολης.
Ἑπομένως δέν εἶναι τυχαῖο πού ἐξελέγη παμψηφεί
ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας.
Γιά 27 χρόνια διακόνησε τήν Ἐκκλησία καί τόν λαό
τοῦ νομοῦ Βοιωτίας ὡς Μητροπολίτης. Ἀγάπησε
τή Βοιωτία καί οἱ ἄνθρωποί της τόν ἀγάπησαν.
Προσηνής καί γλυκύς, ἦταν γιά ὅλους ὁ στοργικός
πατέρας, ὁ πνευματικός ἡγέτης, ὁ καθοδηγητής
καί σύμβουλος τῶν νέων, ὁ παρήγορος ἄγγελος
γιά τούς γέρους καί  τούς ἀναξιοπαθοῦντες. Φρόν-
τιζε γιά ὅλους καί γιά ὅλα μέ πολλή σοφία καί σύ-
νεση. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού μετέτρεψε τήν ἀγάπη
σέ πράξη. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος τῶν ἔργων καί ὄχι τῶν
λόγων. Ἔχει νά παρουσιάσει ἕνα τεράστιο ἔργο κοι-
νωνικό καί φιλανθρωπικό. Ἀκούραστος καί δημι-
ουργικός δέν ἀναπαύεται οὔτε λεπτό. Δέν κάμνει
διακοπές ποτέ. Δουλεύει μέχρι τίς 2 μετά τά μεσά-
νυχτα.
Ἀντιμετωπίζει τά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας καί
τῆς κοινωνίας μέ σύνεση, σοβαρότητα καί ὑπευ-
θυνότητα. Τόν ζοῦμε ἀπό κοντά πάνω ἀπό 40 χρό-
νια καί ἔτσι τόν γνωρίσαμε καλά. Γνωρίσαμε τόν
κόσμο του καί τούς συνεργάτες του. Ἔχει τό χάρι-

Ἰωάννης Λιάπης ἀριστερά (νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν)
καί  Ἰωάννης Μορίδης, πρωτοετεῖς φοιτητές μπροστά 

ἀπό τό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. 1956
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σμα καί τήν ἱκανότητα νά ἐπιλέγει τούς συνεργά-
τες του, γι’ αὐτό εἶναι τόσο ἀποτελεσματικός. Ἀξιο-
σημείωτο εἶναι ὅτι φρόντισε οἱ κληρικοί πού
ὑπηρετοῦν στή Μητρόπολή του νά εἶναι καλά κα-
ταρτισμένοι ὅπως καί ὁ ἴδιος. Ἀπό τούς 110 κλη-
ρικούς τῆς Μητρόπολής του, οἱ 82 εἶναι
ἐπιστήμονες, πτυχιοῦχοι Θεολογίας καί κάποιοι
διαθέτουν καί δεύτερο πτυχίο.
Ὅλα αὐτά τά χρόνια χαρήκαμε τήν πνευματική του
συντροφιά. Ἀκούσαμε τόν σοφό του λόγο. Μᾶς μί-
λησε γιά τούς ὁραματισμούς καί τούς προβλημα-
τισμούς του, γιά τούς στόχους, τά σχέδια καί τά
ἔργα του. Ζήσαμε τήν ἀγωνία καί τίς ἀνησυχίες του
γιά τή χειμαζόμενη κοινωνία καί τόν ταλανισμένο
ἄνθρωπο γιά τόν ὁποῖο νιώθει μιά ἀπέραντη
ἀγάπη. Ὅλο αὐτό τό διάστημα στάθηκε ἀρωγός καί
φωτεινός ὁδοδείχτης στή δοκιμαζόμενη κοινωνία.
Πόσα νά θυμηθῶ καί πόσα νά καταγράψω! Τό ἔργο
του εἶναι ἀπέραντο ὅπως καί ἡ θάλασσα. Ἀναρω-
τιέται κανείς πῶς μπόρεσε, πῶς τά κατάφερε νά
ἐπιτελέσει ἕνα τέτοιο ἔργο! Ὁ ἴδιος στήν ἀποχαι-
ρετιστήρια ὁμιλία του στή Λιβαδειά εἶπε ὅτι τό
ἔργο αὐτό εἶναι καρπός συνεργασίας πολλῶν
ἀνθρώπων. Αὐτά τά λόγια δείχνουν πόσο ταπεινός
καί σεμνός εἶναι. Οὔτε ἴχνος ἀλαζονείας γι’ αὐτό
τό μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο ἔργο, παρόλο πού
αὐτός εἶναι ὁ ὁραματιστής, ὁ ἐμπνευστής, ὁ σχε-
διαστής, ὁ ρυθμιστής τῶν πάντων. Παρακολου-
θοῦσε στενά καί  ἐπόπτευε ὁ ἴδιος τά ἔργα του.

Εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού δούλεψε γιά τόν ἄνθρωπο.
Θέλησε νά βοηθήσει καί νά στηρίξει τούς πονεμέ-
νους καί τούς δυσπραγοῦντες συμπατριῶτες του.
Ἐνδιαφέρθηκε γιά τήν ποιότητα τῆς ζωῆς τους καί
τή σωτηρία τους. Εἴδαμε ὅλα τά ἔργα του στή γέ-
νεση καί στήν ἐξέλιξή τους: Τό γηροκομεῖο τῶν
Θηβῶν, τά οἰκοτροφεῖα, τό ὀρφανοτροφεῖο μέ
μορφή ἀνάδοχης οἰκογένειας, τήν πτέρυγα γιά πε-
ρίθαλψη τῶν καρκινοπαθῶν πού ἀνεγείρεται στό
μοναστήρι τῆς Ἀναλήψεως, τό κέντρο ἐπανέντα-
ξης ψυχικῶς πασχόντων. Γιά τό τελευταῖο χρησι-
μοποίησε τό κτήριο τῆς καινούργιας Μητρόπολης,
γιά νά στεγάσει ψυχοπαθεῖς πού περισυνέλεξε ἀπό
τή Λέρο, ὅπου ἦταν ξεχασμένοι καί ἐγκαταλελειμ-
μένοι στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, προτιμῶντας νά ζήσει ὁ
ἴδιος σ’ ἕνα σπίτι συνηθισμένο πιό πέρα ἀπό τό
κτήριο τῆς Μητρόπολης. Θά ἀναφέρω ἀκόμη τό
πολιτιστικό κέντρο πού ἔκαμε στά Οἰνόφυτα, πού
διαθέτει βιβλιοθήκη, αἴθουσα διαλέξεων καί ἄλλες
αἴθουσες. Κόσμημα ὅλων εἶναι τό ἵδρυμα γιά γέ-
ρους καί παιδιά μέ εἰδικές ἀνάγκες στή Λιβαδειά,
πού εἶναι κτισμένο σ’ ἕνα λόφο πού δεσπόζει τῆς
πόλης. Εἶναι ἕνα μεγάλο κτήριο, καλαίσθητο, μέ
ὡραία ἀρχιτεκτονική, σύγχρονο πού φιλοξενεῖ 80
πρόσωπα. Τά ἐγκαίνια τέλεσε ὁ τότε πρόεδρος τῆς
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλος.
Κάθε χρόνο τό ἐπισκέπτονται πολλοί ξένοι ἐπίση-
μοι ἀπό διάφορες χῶρες.
Ὅταν ἔγινε πρωτοσύγκελλος, στή Βοιωτία
ὑπῆρχαν μόνο 4 μοναστήρια. Κατά τή διάρκεια τῆς
θητείας του ἀποκαταστάθηκαν, ἀναπαλαιώθηκαν
καί στελεχώθηκαν 6 ἀνδρικές καί  17 γυναικεῖες
μονές. Ἀνάμεσά τους εἶναι οἱ ἱστορικές μονές τοῦ
Ὁσίου Λουκᾶ, τοῦ Σαγματᾶ καί τοῦ Ὁσίου Σερα-
φείμ. Ἄλλα ἀξιόλογα μοναστήρια εἶναι τῆς Εὐαγ-
γελίστριας στόν Ἑλικώνα, τοῦ Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου, τό μοναστήρι τῆς Ἁγίας Ἱερουσαλήμ σέ
μιά κορυφή τοῦ Παρνασσοῦ μέσα στά ἔλατα, τό
μοναστήρι τῆς Παναγίας στό χωριό Πελαγία ἤ
Ἀφίδνες, ὅπου ὑπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα
καί οἱ μοναχές ἀσχολοῦνται μέ τήν ἐκτύπωση βι-
βλίων. Ὡραῖο μοναστήρι εἶναι καί κεῖνο τῆς Πανα-
γίας στό Λυκούρεσι σέ μιά καταπράσινη ρεματιά.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος ὡς Πρωτοσύγκελλος
στήν Ἱερά Μητρόπολη Θηβῶν καί Λεβαδείας. 1970
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Ἐκεῖ ὑπάρχει κέντρο ἐρευνῶν τῆς Ἱστορίας καί τῆς
Ἀρχαιολογίας. Ἐντύπωση προκαλεῖ τό μετέωρο
τῆς Ζάλτσας. Εἶναι κι αὐτό ἕνα ἀπό τά ὡραῖα ἔργα
τοῦ κ. Ἱερωνύμου ὅπως καί τά ἄλλα πού ἀνέφερα.
Εἶναι ἕνα μικρό μοναστήρι κτισμένο στήν κορυφή
ἑνός ἀπόκρημνου βράχου, πάνω ἀπό τή θάλασσα
στόν Κορινθιακό κόλπο μέ τρία μικρά ἐκκλησάκια:
τοῦ ὁσίου Δαυίδ, τοῦ Ἁγ. Ἱερωνύμου καί τῶν Ἁγ.
Θεοδώρων.
Ἄφησα τελευταῖο τό Συνεδριακό κέντρο, πού εἶναι
κτισμένο σέ μιά πευκόφυτη κορυφή τοῦ Ἑλικώνα
(τό βουνό τῶν μουσῶν). Ἀπέχει λίγα χιλιόμετρα
ἀπό τήν Ἁλίαρτο. Ἐκεῖ γίνονται πολλά συνέδρια.
Ἐδῶ καί ὀκτώ χρόνια, ὁ κ. Ἱερώνυμος φιλοξενεῖ
κάθε Σεπτέμβρη γιά ἕνα Σαββατοκυρίακο παλαι-
ούς συνοικοτρόφους του μετά τῶν συζύγων τους.
Μαζευόμαστε κάθε χρόνο γύρω στά 120 πρόσωπα.
Ὅλοι εἶναι ἐπιστήμονες διαφόρων κλάδων, προ-
σωπικότητες ἀπ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Καθηγητές τοῦ
Πανεπιστημίου καί τοῦ Πολυτεχνείου, γιατροί, με-
γαλοδικηγόροι, θεολόγοι, φιλόλογοι, πολιτικοί μη-
χανικοί... Θυμοῦνται τίς ὄμορφες μέρες τοῦ
οἰκοτροφείου κι ὁ καθένας λέει τά δικά του. Δημι-
ουργεῖται μιά ἀτμόσφαιρα εὐχάριστη, γιατί ξανα-
γίνονται ὅλοι νέοι. Ζοῦμε ἐκεῖ μιά πνευματική
πανδαισία. Τό Σάββατο γίνεται μιά ἐκδρομή σέ μο-
ναστήρια, ἑσπερινός, ξενάγηση καί παρέχεται φι-
λοξενία ἀπό τούς μοναχούς ἤ τίς μοναχές. Τήν
Κυριακή τό πρωΐ ἐκκλησιαζόμαστε στό μοναστήρι
τῆς Εὐαγγελίστριας, πού εἶναι πολύ κοντά. Μετά
τή Θεία Λειτουργία ἀνεβαίνουμε ξανά στό Συνε-
δριακό κέντρο, ὅπου μετά το πρόγευμα ἀκολουθεῖ
ὡραία ὁμιλία πνευματικοῦ περιεχομένου καί ἐποι-
κοδομητική συζήτηση. Μετά τό γεῦμα ἀποχαιρε-
τοῦμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο μέ τήν εὐχή νά
ξανασυναντηθοῦμε τόν ἑπόμενο χρόνο. Φεύγουμε
ἐνισχυμένοι ὅλοι πνευματικά καί ἀνανεωμένοι. Ἡ
φιλοξενία τοῦ Μακαριωτάτου εἶναι ἀβραμιαία!
Στίς 7 Φεβρουαρίου 2008 ἡ ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος
τόν ἀνέδειξε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος. Στήν πιό λαμπρή στιγμή τῆς ζωῆς του ὁ
κ. Ἱερώνυμος δήλωσε: “ Ἐψηφίσθην ἐγώ ὁ ἐλάχι-
στος”. Κάποιες ἄλλες δηλώσεις του στά Μέσα Ἐνη-

μέρωσης ἔκαμαν τρομερή ἐντύπωση: “Εἶμαι ὁ
πρῶτος μεταξύ ἴσων”. “Δέν εἴμαστε ἐξουσία, ἀλλά
διακονία. Γιά νά εἶσαι πρῶτος πρέπει νά μάθεις νά
διακονεῖς τούς ἀνθρώπους”. Αὐτά τά λόγια μιλοῦν
ἀπό μόνα τους καί χαρακτηρίζουν τόν ἄνθρωπο,
τόν ὁποῖο διέπει πνεῦμα δημοκρατικό. Τόν
ἄνθρωπο πού εἶναι γνήσιος καί αὐθεντικός καί γιά
40 χρόνια ἀνάλωσε τόν ἑαυτό του στή διακονία
τοῦ λαοῦ.
Ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν εἶναι μιά φωτεινή
προσωπικότητα, μιά ἡγετική μορφή. Μιά μορφή
γαλήνια πού σέ ξεκουράζει. Ἦρθε σέ κρίσιμους και-
ρούς νά ὁδηγήσει τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας σ’ ἕνα
ἤρεμο λιμάνι καί ζητᾶ βοήθεια καί συνεργασία ἀπ’
ὅλους.
Μέ τήν παρουσία του καί τήν ταπεινότητά του μᾶς
διδάσκει πολλά. Δέ θέλει χρυσοποίκιλτα ἄμφια,
πολυτελεῖς λιμουζίνες, οὔτε νά ζήσει στήν ἀρχιεπι-
σκοπική ἔπαυλη στό Παλαιό Ψυχικό. Θέλει νά
ζήσει σ’ ἕνα μικρό διαμέρισμα στήν Ἀρχιεπισκοπή
στό κέντρο τῆς Ἀθήνας ὅπως ἕνας ἁπλός, ἕνας συ-
νηθισμένος ἄνθρωπος.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν εἶναι μιά δυναμική πα-
ρουσία στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.
Εὐχόμαστε ὁλόψυχα ὁ Πανάγαθος νά τοῦ δίνει
ὑγεία καί μακροημέρευση. Νά τόν προστατεύει καί
νά τόν ἐνδυναμώνει σ’ αὐτή τήν πορεία πού ξεκι-
νάει γιά τή Νέα Γαλιλαία, γιά νά συνεχίσει τό θεά-
ρεστο ἔργο του. Νά διακονήσει καί νά εὐεργετήσει
τούς Ἀθηναίους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐντυπωσιαστεῖ μέ
τόν Νέο Ἀρχιεπίσκοπο. 

Ὁ τότε Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας μέ τό ζεῦγος
Ἰωάννη καί Παναγιώτας Μορίδη στήν ὀνομαστική του γιορτή

στό Συνεδριακό κέντρο τῆς Μητρόπολής του (1998).
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Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας προσκάλεσε
σέ ἀπογευματινή σύναξη τίς πρεσβυτέρες τῶν κλη-
ρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας στήν αἴθουσα τῶν κα-
τηχητικῶν τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ μας, τήν
Κυριακή 6 Ἀπριλίου. 
Κατά τή διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης παρουσιάστηκε
καλλιτεχνικό πρόγραμμα μέ ὁμιλίες, τραγούδια καί
ποιήματα. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή φέτος τιμήθηκαν
οἱ πρεσβυτέρες οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπό ἄλλες
χῶρες καί συνδιακονοῦν στό ἔργο τοῦ ἱερέως συζύ-
γου τους στήν Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ, καθώς
ἐπίσης καί ἡ ἐγκλωβισμένη Πρεσβυτέρα κ. Εὐμορ-
φία Παπανδρέα, μητέρα δύο κληρικῶν τῆς Μητρο-
πόλεώς μας, τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μας,
Ἀρχιμανδρίτου Ἰσαάκ καί τοῦ π. Νεκταρίου Παν-
τελῆ. 
Μέσα σέ συγκινητικό κλίμα ὁ Μητροπολίτης μας
ἐξέφρασε στίς πρεσβυτέρες τή βαθιά ἐκτίμησή του
καί τίς εὐχαριστίες του γιά τό πολύτιμο καί πολυ-
σήμαντο ἔργο πού προσφέρουν στήν τοπική μας
ἐκκλησία καί ἰδιαίτερα γιά τόν κόπο ἀλλά καί γιά
τήν ἀγάπη τους, ὥστε νά ἀφήσουν τήν ἰδιαίτερη πα-
τρίδα τους καί νά ἀκολουθήσουν τό σύζυγο ἱερέα
τους στήν Κύπρο. Ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης μας μέ
τόν πατρικό του λόγο τίς ὑπενθύμισε ὅτι ἡ Μητρό-
πολή μας τίς περιβάλλει μέ πολλή ἀγάπη καί ἀμέρι-
στη συμπαράσταση στόν καθημερινό ἀγώνα τους,
ἀλλά καί τιμᾶ τούς κόπους καί τήν προσφορά τους.
Ἰδιαίτερα δέ μέ πολλή συγκίνηση καί ἀγάπη τόνισε
τήν ἀνιδιοτελή καί ἡρωϊκή προσφορά τῆς Πρεσβυ-
τέρας Εὐμορφίας Παπανδρέα ἡ ὁποία καρτερικά

ὑπομένει “φυλλάτουσα Θερμοπύλες” στό κατεχό-
μενο χωριό της, Ἁγία Τριάδα Αἰγιαλούσης καί ὡς
Κυπρία ἀλλά καί ὡς ἐγκλωβισμένη πρεσβυτέρα δια-
τηρεῖ τό καντήλι τῆς ἐκκλησίας πού λειτουργοῦσε ὁ
ἀείμνηστος ἱερέας σύζυγός της π. Ἀνδρέας ἄσβεστο
θυμιατίζοντας τά ἱερά καί τά ἅγιά μας στήν κατε-
χόμενη Κύπρο μας. Στό τέλος ὡς αὐθόρμητη πράξη
τιμήθηκε ἐκ μέρους τῶν παρευρισκομένων ἡ μητέρα
τοῦ Μητροπολίτου μας, κ. Ἀγγελική, γιά τή μεγάλη
προσφορά της στήν τοπική μας ἐκκλησία πού δέν
εἶναι ἄλλη παρά ἡ προσφορά τοῦ υἱοῦ της ὡς Μη-
τροπολίτου καί Ποιμενάρχου μας ἀλλά περισσό-
τερο ὡς πνευματικοῦ μας πατρός.
Οἱ πρεσβυτέρες ἀπό τή Ρουμανία παρουσίασαν
καλλιτεχνικό πρόγραμμα καί πραγματικά μᾶς μετέ-
φεραν τήν ὀρθόδοξη παράδοση τῆς ἀδελφῆς Ρου-
μανικῆς Ἐκκλησίας.  Ἐπίσης τραγούδησαν καί
παρουσίασαν κείμενα κορίτσια καί ὁμαδάρχισσες
τῆς κατασκήνωσής μας.  Ἐκ μέρους ὅλων τῶν πρε-
σβυτέρων μίλησε ἡ πρεσβυτέρα Εὐδοκία καί εὐχα-
ρίστησε τόν Μητροπολίτη μας γιά τήν ἀγάπη του
ἀλλά καί γιά τή συμπαράστασή του πού παρέχει
τόσο σέ αὐτές ἀλλά καί στούς ἱερεῖς συζύγους τους.
Ἐκ μέρους τῶν πρεσβυτέρων πού προέρχονται ἀπό
ἄλλες χῶρες μίλησε ἡ πρεσβυτέρα Γάντα Σάββα
ἀπό τή Συρία.  Τό πρόγραμμα παρουσίασε ἡ πρε-
σβυτέρα Κυριακή Μιχαηλίδου. Ἀκολούθως παρα-
θέτουμε τήν ὁμιλία αὐτή. Στό τέλος ὁ
Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας δεξιώθηκε τίς
πρεσβυτέρες στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μητροπόλεώς
μας καί ἔδωσε σ’᾽ὅλες ἀναμνηστικό δῶρο. 

“Πανιερώτατε, Θεοφιλέστατε,
Σεβαστοί Πατέρες,
Ἀγαπητές συμπρεσβυτέρες.
Μέ συγκίνηση ἀλλά μπορῶ νά πῶ καί μέ δισταγμό
ἀπευθύνομαι σήμερα σέ σᾶς ὡς ἡ πρεσβυτέρα - ἀπό
αὐτές πού προέρχονται ἀπό ἄλλες χῶρες - μέ τά πε-
ρισσότερα χρόνια παραμονῆς ἐδῶ στή Μητρόπολή
μας. Θά ἤθελα ἐκ μέρους καί ὅλων τῶν ὑπολοίπων
πρεσβυτέρων, νά εὐχαριστήσω ἐσᾶς Πανιερώτατε,
γιά τήν τιμή πού μᾶς κάνετε σήμερα. Αὐτή σας ἡ
χειρονομία ἀποτελεῖ γιά ἄλλη μιά φορά ἀπόδειξη
τῆς πλούσιας πατρικῆς σας ἀγάπης πρός ὅλες ἐμᾶς.

ἘἘἘἘ κκκκ δδδδ ήήήή λλλλ ωωωω σσσσ ηηηη     γγγγ ιιιι άάάά     ττττ ίίίί ςςςς     ΠΠΠΠ ρρρρ εεεε σσσσ ββββ υυυυ ττττ έέέέ ρρρρ εεεε ςςςς     
ττττ ῆῆῆῆ ςςςς     ἹἹἹἹ εεεε ρρρρ ᾶᾶᾶᾶ ςςςς     ΜΜΜΜ ηηηη ττττ ρρρρ οοοο ππππ όόόό λλλλ εεεε ώώώώ ςςςς     µµµµ αααα ςςςς
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Εἶναι γεγονός, πώς δέν εἶναι καθόλου εὔκολο γιά
μιά οἰκογένεια νά ξεκινᾶ μιά καινούργια ζωή σέ
ἕναν ἄγνωστο τόπο. Ἕναν τόπο, ὁ ὁποῖος δέν δια-
φέρει ἀπό τό δικό μας μόνο στή γλώσσα, ἀλλά καί
στά ἤθη, τά ἔθιμα καί κυρίως στήν καθημερινότητά
του. Στήν προσπάθεια προσαρμογῆς μας ἐδῶ, καί
στίς τόσες δυσκολίες πού συναντήσαμε, δέν εἴχαμε
βέβαια τή συμπαράσταση τῶν οἰκείων μας, ἀλλά
δέν νιώσαμε ξένοι, ἀφοῦ ἀγκαλιαστήκαμε μέ ἄπειρη
ἀγάπη καί στοργή ἀπό μιά μεγαλύτερη οἰκογένεια,
αὐτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μέσα στήν ὁποία
χωρέσαμε ἐμεῖς, οἱ σύζυγοι καί τά παιδιά μας. Στό
πρόσωπό σας ἀποκτήσαμε ἕναν πατέρα πού εἶναι
στό πλευρό μας, περιβάλλοντάς μας μέ τόσο ἐνδια-
φέρον καί ἀγάπη. Τό σημαντικότερο γιά μᾶς ἦταν
τό γεγονός ὅτι μᾶς δεχτήκατε ἀπό τήν πρώτη
στιγμή σάν παιδιά σας. Ἡ ἀγάπη σας ἐκφράστηκε
ἀπό τήν ἀρχή καί στούς ἱερεῖς συζύγους μας, πού
ὁμολογουμένως ἔχουν νά ἐπιτελέσουν ἕνα δύσκολο
ἔργο, ὅσο καί στά παιδιά μας πού ἔπρεπε νά προ-
σαρμοστοῦν σέ μιά νέα κατάσταση.
Βέβαια, θέλουμε νά διευκρινίσουμε ὅτι δέν διστά-
σαμε καθόλου νά ἔρθουμε ἐδῶ στήν Κύπρο, ἀφοῦ
θά διακονούσαμε μέ τόν τρόπο αὐτό τόν Κύριό μας,
τόν κοινό μας Πατέρα, στά μάτια τοῦ  ὁποίου εἴμα-
στε ὅλοι ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς, παιδιά Του. Ὁ
ρόλος μιᾶς πρεσβυτέρας ἰδίως στή σημερινή ἐποχή,
γνωρίζετε πολύ καλά ὅτι δέν εἶναι καθόλου εὔκο-
λος. Εἴμαστε διακόνισσες τόσο τοῦ Κυρίου μας ὅσο
καί τῶν συνανθρώπων μας. Ὁ ἀγώνας μας στίς

μέρες μας ἔχει γίνει πολύ δύσκολος. Θά συνεχί-
σουμε ὅμως τή μαρτυρία τῆς σωστῆς πρεσβυτέρας,
συζύγου καί μητέρας.
Ἐξάλλου ἡ Θεία παρηγοριά σέ συνδυασμό μέ τή
δική σας συμπαράσταση εἶναι τά σημαντικότερα
στηρίγματα γιά μᾶς.
Θέλουμε λοιπόν νά σᾶς ἐκφράσουμε ὅλες μαζί τίς
εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τό κάθε
τί πού μᾶς προσφέρετε καί κυρίως γιά τήν ἀγάπη
πού μᾶς δείξατε.
Μέ τόν τρόπο μας προσπαθοῦμε καί μεῖς νά σᾶς
ἀνταποδώσουμε τήν ἀγάπη αὐτή μέ τίς προσευχές
μας, ὥστε ὁ Κύριος νά σᾶς ἐνδυναμώνει καί νά σᾶς
ἐνισχύει, γιά νά συνεχίσετε τό θεάρεστο ἀλλά καί
δύσκολο αὐτό ἔργο σας.



Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος:
“Ὅπου ἄν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τό πλῆθος ἔστω·

ὥσπερ ὅπου ἄν ᾖ Χριστός Ἰησοῦς, ἐκεῖ ἡ Καθολική Ἐκκλησία”

ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ  ΜΜΑΑΣΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

Σάββατο 1/3:  Παρευρέθη σέ ἐκδήλωση πού διοργά-
νωσε ὁ Ἀντικαρκινικός Σύνδεσμος ΑΣΠΙΣ στήν Α΄
Τεχνική Σχολή Λεμεσοῦ μέ θέμα: “Πρόληψη τῆς ἐξάρ-
τησης ἀπό τά ναρκωτικά”. Στή συνέχεια μίλησε στήν
καθιερωμένη ἑβδομαδιαία ἐκπομπή “ Ἐπερώτησον
τόν Πατέρα σου”, στό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Μη-
τροπόλεώς μας. Τό ἀπόγευμα δέχθηκε διάφορα πρό-
σωπα.
Κυριακή 2/3: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο
στόν ἱερο ναό Παναγίας Χρυσαϊφυλιώτισσας στήν
Ἁγία Φύλαξη. 
Δευτέρα 3/3: Μετέβη στήν ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρα-
κλειδίου. Τό ἀπόγευμα τέλεσε ἁγιασμό καί ἑσπερινό
στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανί-
του στόν Ἀγρό. Στή συνέχεια διανυκτέρευσε στήν
ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ.
Τρίτη 4/3: Προήδρευσε Ἱερατικῆς Συνάξεως. Ἀκο-
λούθως δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Τό ἀπόγευμα
χαιρέτισε τό συνέδριο πού ὀργάνωσε τό Κ.Ο.Κ. μέ
θέμα: “Ἀσφαλής πλοήγηση στό διαδίκτυο”. Στή συ-
νέχεια μίλησε στό σεμινάριο κατηχητῶν/τριῶν.
Τετάρτη 5/3: Ἐπισκέφθηκε τά Γυμνάσια Ἁγίου ᾽Αθα-
νασίου καί Ἀγροῦ. Παρέστη καί μίλησε στό φιλαν-
θρωπικό τσάι πού διοργάνωσε ἡ ἐνορία Ἀρχ. Μιχαήλ
Μονοβόλικου. Τό βράδυ μίλησε στήν καθιερωμένη
ὁμιλία του.
Πέμπτη 6/3: Ἐπισκέφθηκε τό Λύκειο Ἀπ. Πέτρου καί
Παύλου καί τό St. Mary’s School. Τό μεσημέρι παρέ-
στη σέ συνέδριο στό Γυμνάσιο Ἐπισκοπῆς μέ θέμα:
“Νεανική βία-Σχολική παραβατικότητα”. Τό ἀπό-
γευμα δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί στή συνέχεια
μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμιλία του στούς νέους.
Παρασκευή 7/3:  Ἐπισκέφθηκε τό Γυμνάσιο Ἁγ.
Ἀντωνίου καί τό Δημοτικό Σχολεῖο Κολοσσίου Β’. Τό
μεσημέρι ἐπισκέφθηκαν τόν Μητροπολίτη μας μαθη-
τές καί καθηγητές  καί συνομίλησαν μαζί του. Τό ἀπό-
γευμα μέχρι ἀργά τό βράδυ δέχθηκε πιστούς στό
μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως.
Σάββατο 8/3: Προέστη μνημοσύνου στόν ἱερό ναό
Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ, τοῦ ἀειμνήστου προέδρου
τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Σπύρου Κυπριανοῦ. Στή
συνέχεια μίλησε στό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Μη-
τροπόλεώς μας στήν καθιερωμένη ἐκπομπή “ Ἐπε-

ρώτησον τόν Πατέρα σου”. Τό ἀπόγευμα προέστη κη-
δείας στό Συνοικισμό Κολοσσίου τοῦ ἀγνοουμένου,
Ἰωάννη Γερολέμου. Στή συνέχεια παρέστη καί χαιρέ-
τισε φιλανθρωπικό τσάι, πού διοργάνωσε ἡ ἐνορία
Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ἐλεήμονος στήν αἴθουσα τοῦ
ἱεροῦ ναοῦ. 
Κυριακή 9/3: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο
στόν ἱερό ναό Ἁγίας Παρασκευῆς στήν κοινότητα
Ἐπισκοπῆς. Τό ἀπόγευμα δέχθηκε διάφορα πρόσωπα.
Ἀργά τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στόν Κατανυκτικό
Ἑσπερινό τῆς Συγχωρήσεως στόν Μητροπολιτικό
Ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς καί ἀκο-
λούθως διάβασε τή συγχωρητική εὐχή στούς πιστούς
καί εὐχήθηκε ὅπως τό στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσα-

ρακοστῆς πού ἀνοίγεται μπροστά μας ἀποβεῖ πνευ-
ματική παλαίστρα καί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νά μᾶς
ἐνισχύσει τήν περίοδο αὐτή. 
Δευτέρα 10/3-12/3: Λόγω ἔναρξης τῆς νηστείας τῆς
Τεσσαρακοστῆς μετέβη στήν ἱερά μονή Παναγίας
Μαχαιρᾶ καί Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ.
Πέμπτη 13/3: Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί ἐπι-
τροπές στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας. Τό ἀπό-
γευμα δέχθηκε διάφορα πρόσωπα.
Παρασκευή 14/3:  Ὑποδέχθηκε μαζί μέ τόν Μακα-
ριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας καί ἄλλα μέλη τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἀλεξαν-
δρείας, κ.κ. Θεόδωρο μαζί μέ τή συνοδεία του, ὅπου
πραγματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στήν Ἐκκλησία
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τῆς Κύπρου, κατόπιν προσκλήσεως τῆς  Ἐκκλησίας
μας.  Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Τό ἀπόγευμα χο-
ροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν
στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσαϊφυλιώτισσας στήν
Ἁγία Φύλαξη.
Σάββατο 15/3: Παρέστη καί χαιρέτισε σέ ξενοδοχεῖο
τῆς πόλεώς μας Συνέδριο τῆς Παγκύπριας Ὀργάνω-
σης Ἑλλήνων Δασκάλων μέ θέμα: “Διδασκαλία τοῦ
Γλωσσικοῦ Μαθήματος καί περιβαλλοντική ἀγωγή.
Σχέσεις ἀλληλεπίδρασης στό σύγχρονο σχολεῖο”. Τό
ἀπόγευμα δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς ἐξομο-
λογήσεως.
Κυριακή 16/3: Συμμετεῖχε στό πολυαρχιερατικό Συλ-
λείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πα-
τριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ.Θεοδώρου, συλ-
λειτουργούντων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄, τῶν Ἀρχιερέων τοῦ
Ἀλεξανδρινοῦ θρόνου καί  τῶν μελῶν τῆς  Ἱερᾶς Συ-
νόδου τῆς  Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Τό μεσημέρι πα-
ρακάθησε σέ γεῦμα πού παρέθεσε ό Ἀρχιεπίσκοπος
Κύπρου πρός τιμή τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχη
Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου. Τό ἀπόγευμα χορο-
στάτησε καί κήρυξε στόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό
στόν Μητροπολιτικό μας ναό.
Δευτέρα 17/3: Μετέβη στήν ἱερά μονή Παναγίας Τρι-
κουκιᾶς. Τό ἀπόγευμα συνόδευσε τόν Πατριάρχη
Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο στά μοναστήρια Πανα-
γίας Μαχαιρᾶ καί Ἁγίου Ἡρακλειδίου. Τό βράδυ πα-
ρακάθησε σέ δεῖπνο πού παρέθεσε ὁ Μητροπολίτης
Ταμασσοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐας πρός τιμή τοῦ Πα-
τριάρχη Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου. Τό βράδυ δια-
νυκτέρευσε στήν ἱερά μονή Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ.
Τρίτη 18/3: Μετέβη στήν ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρακλει-
δίου. Τό ἀπόγευμα δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Στή
συνέχεια μίλησε στό σεμινάριο κατηχητῶν/τριῶν. 
Τετάρτη 19/3: Τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου
Νεροῦ τοῦ Συμβουλίου Ὑδατοπρομήθειας Λεμεσοῦ.
Τό ἀπόγευμα μίλησε στήν καθιερωμένη ἀνά δεκα-
πενθήμερο ὁμιλία του. Στή συνέχεια δέχθηκε διά-
φορα πρόσωπα. 
Πέμπτη 20/3: Παρέστη καί χαιρέτισε τό Μαθητικό
Συνέδριο Λυκείων πού πραγματοποιήθηκε στήν
αἴθουσα ἐκδηλώσεων καί συνεδρίων τῆς Μητροπό-
λεώς μας μέ θέμα: “Διαπολιτισμικοί Διάλογοι ὡς προ-
ϋποθέσεις Κοινωνικῆς ἀνοχῆς καί προόδου -
θεωρητικό πλαίσιο καί πρακτική ἐφαρμογή”. Τό ἀπό-
γευμα δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί ἐπιτροπές. Τό
βράδυ μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμιλία του στούς
νέους.
Παρασκευή 21/3: Μετεῖχε στίς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου. Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε κατά τήν ἀκο-
λουθία τῶν Β’ Χαιρετισμῶν στόν ἱερό ναό Παναγίας
στόν Ὕψωνα. Στή συνέχεια δέχθηκε πιστούς στό μυ-
στήριο τῆς ἐξομολογήσεως. 

Σάββατο 22/3: Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Τό ἀπό-
γευμα χαιρέτισε τήν ἐκκλησιαστικο-φιλολογική
ἐκδήλωση, πού διοργάνωσε ἡ Μητρόπολή μας σέ συ-
νεργασία μέ τόν Τελετάρχη τῆς  Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου κ. Γεώργιο Ἀραοῦζο, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων
τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ πρός τιμή τοῦ Ἄρχοντος
Πρωτοψάλτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Στυλιανοῦ
Χουρμουζίου. Στήν ἐκδήλωση παρέστη ὁ Μακαριώ-
τατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος καί
μίλησαν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γε-
ώργιος καί ὁ ἐρευνητής τοῦ Κέντρου Μελετῶν τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου κ. Κωστής Κοκκινόφτας. Τήν
ὅλη ἐκδήλωση διάνθισαν βυζαντινοί ὕμνοι πού
ἔψαλλε ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας καί παρου-

σίασε ὁ δημοσιογράφος κ. Παῦλος Παύλου. 
Κυριακή 23/3: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο
στόν Μητροπολιτικό μας ναό. Τό ἀπόγευμα παρέστη
καί μίλησε σέ φιλανθρωπικό τσάι σέ ξενοδοχεῖο τῆς
πόλεώς μας, πού ὀργάνωσε ἡ ἐνορία Μουταγιάκας μέ
θέμα: “Οἱ δοκιμασίες καί ὁ πόνος στή ζωή μας”. Τό
ἀπόγευμα τέλεσε τόν ἁγιασμό στήν ἱερά μονή Πανα-
γίας Ἀμιροῦς γιά τήν ἔναρξη τῶν οἰκοδομικῶν ἐργα-
σιῶν γιά τήν ἐπέκταση τῆς μονῆς. Ἀργά τό ἀπόγευμα
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χοροστάτησε στόν κατανυκτικό ἑσπερινό στόν Μη-
τροπολιτικό ναό. Στή συνέχεια μετέβη στήν ἱερά μονή
Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ. 
Δευτέρα 24/3: Μετέβη στήν ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρα-
κλειδίου. Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στόν ἑσπερινό
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας Εὐαγγελι-
στρίας Κάτω Πολεμιδιῶν. Στή συνέχεια δέχθηκε διά-
φορα πρόσωπα.
Τρίτη 25/3: Λειτούργησε στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίας
Νάπας Λεμεσοῦ καί προέστη τῆς Δοξολογίας γιά τήν
Ἐθνική Ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Στή συνέχεια
κατέθεσε στεφάνι στό μνημεῖο Ἡρώων τῆς πόλης καί
ἀκολούθως δέχθηκε μαζί μέ ἄλλους ἐπισήμους τόν
χαιρετισμό τῆς παρέλασης. Τό μεσημέρι παρέθεσε
γεῦμα στούς Δημάρχους καί τά Δημοτικά Συμβούλια
Λεμεσοῦ. Τό ἀπόγευμα δέχθηκε πιστούς στό μυστή-
ριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. 
Τετάρτη 26/3: Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί ἐπι-
τροπές.  Τό ἀπόγευμα προήδρευσε συνεδρίας τῆς
Θρονικῆς καί Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Μητροπό-
λεώς μας.  Τό βράδυ μίλησε στήν αἴθουσα τοῦ ἱεροῦ
ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας καί στή συνέχεια μετέβη στήν
ἱερά μονή Παναγίας Μαχαιρᾶ.
Πέμπτη 27/3: Συναντήθηκε μέ διάφορα πρόσωπα. Τό
ἀπόγευμα τέλεσε τόν ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τοῦ θε-
άτρου στό Τσίρειο Δημοτικό.
Παρασκευή 28/3: Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί
ἐπιτροπές. Ἀργά τό βράδυ χοροστάτησε σέ ἀγρυπνία
καί ἀνέγνωσε τήν Γ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στόν
ἱερό ναό Ἁγίας Ἄννης στόν Ἅγιο Τύχωνα. 
Σάββατο 29/3: Τό ἀπόγευμα μετέβη στό Μέγα Συνο-
δικό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στό μήνυμα ἐκλογῆς
τοῦ Χωρεπισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου Χατζη-
ουρανίου.
Κυριακή 30/3: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο
λόγο στόν ἱερό ναό Προφήτη Ἠλία στόν Ποταμό Γερ-
μασόγειας. Τό μεσημέρι παρακάθησε σέ γεῦμα στήν
Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου πρός τιμή τοῦ νεοχειροτονη-
θέντος Χωρεπισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου. Τό

ἀπόγευμα στόν κατανυκτικό ἑσπερινό χοροστάτησε
καί μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλο-
ακαρνανίας κ.κ. Κοσμᾶς, ὁ ὁποῖος μέ τόν πνευματικό
του λόγο ἐνίσχυσε τούς πιστούς καί μᾶς παρουσίασε
τή μεγάλη μορφή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ὡς
ἐθνοϊεραποστόλου ἀλλά καί ὡς πνευματικοῦ πατρός
τοῦ Ἑλληνικοῦ  Ἔθνους. 
Δευτέρα 31/3: Μετέβη στήν ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρα-
κλειδίου  καί στή συνέχεια στήν ἱερά μονή Παναγίας
Μαχαιρᾶ.
Τρίτη 1/4: Προέστη τῆς Δοξολογίας στόν ἱερό ναό
Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ γιά τήν ἐθνική ἑορτή τῆς
1ης Ἀπριλίου. Στή συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στόν
τάφο τοῦ ᾽Αρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ Γεώργιου Γρίβα Δι-
γενῆ. Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί πιστούς γιά
ἐξομολόγηση.
Τετάρτη 2/4: Ἐπισκέφθηκε τήν Ἀμερικάνικη Ἀκαδη-
μία καί τό ΙΔ’ Δημοτικό σχολεῖο. Στή συνέχεια δέχ-
θηκε διάφορα πρόσωπα καί ἐπιτροπές. Τό ἀπόγευμα
μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμιλία του. Τό βράδυ με-
τέβη στήν ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποτα-
μοῦ. 
Πέμπτη 3/4: Μετέβη στήν ἱερά μονή Παναγίας τοῦ
Γλωσσᾶ.  Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί ἐπιτροπές.
Μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμιλία του στούς νέους. 
Παρασκευή 4/4: Δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς
ἐξομολογήσεως. Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε κατά τήν
ἀκολουθία τῶν Δ’ Χαιρετισμῶν στόν ἱερό ναό Ἁγίου
Ἰωάννη Λαμπαδιστῆ στήν κοινότητα Πελενδρίου. 
Σάββατο 5/4: Μίλησε στήν καθιερωμένη ραδιοφω-
νική ἐκπομπή του. Παρέστη καί μίλησε σέ φιλανθρω-
πικό τσάι, πού διοργάνωσε ἡ ἐνορία Ἀπ. Πέτρου καί
Παύλου. Στή συνέχεια δέχθηκε διάφορα πρόσωπα.
Κυριακή 6/4: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο
στόν ἱερό ναό Ἀπ. Βαρνάβα στό Συνοικισμό Ἁγ.
Ἰωάννη. Τό ἀπόγευμα μίλησε σέ τσάι στήν αἴθουσα
ἐκδηλώσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ μας πρός τίς
πρεσβυτέρες τῶν κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
Τό ἀπόγευμα στόν κατανυκτικό ἑσπερινό μίλησε ὁ



Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φλωρίνης, Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστίνος, μέ
θέμα: “ Ἡ τέχνη τῆς προσευχῆς”. 
Δευτέρα 7/4: Μετέβη στήν ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρα-
κλειδίου καί στή συνέχεια στήν ἱερά μονή Παναγίας
Μαχαιρᾶ.
Τρίτη 8/4: Τέλεσε ἁγιασμό σέ κρουαζιερόπλοιο στό
λιμάνι Λεμεσοῦ. Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί πι-
στούς στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως.
Τετάρτη 9/4: Δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς ἐξο-
μολογήσεως.
Πέμπτη 10/4: Δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς
ἐξομολογήσεως. Τό βράδυ μίλησε πρός τά μέλη τοῦ
Συνδέσμου Γονέων στό Γυμνάσιο Καλογεροπούλου.
Παρασκευή 11/4: Δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς
ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου  Ὕμνου στόν ἱερό
ναό Παναγίας Τριχερούσας.  Στή συνέχεια δέχθηκε
πιστούς στήν ἐξομολόγηση. 
Σάββατο 12/4: Παρέστη στό συνέδριο τοῦ Συμπο-
σίου Ἐθελοντισμοῦ μέ θέμα: “Εὐπαθεῖς ὁμάδες πλη-
θυσμοῦ: προβλήματα-προσδοκίες. Κοινωνική καί
Κρατική μέριμνα”. Τό ἀπόγευμα παρέστη σέ ἰατρικό
συνέδριο σέ ξενοδοχεῖο τῆς πόλης μας. Στή συνέχεια
δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. 
Κυριακή 13/4: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο
λόγο στόν ἱερό ναό Ἀπ. Λουκᾶ στό Κολόσσι, ὅπου
προχείρισε σέ πρωτοπρεσβύτερο τόν π. Ἰωάννη Ἰωαν-
νίδη. Τό ἀπόγευμα παρέστη καί χαιρέτισε φιλανθρω-
πικό τσάι πού ὀργάνωσε ἡ ἐνορία Ἁγ. Ἀθανασίου. Στή
συνέχεια χοροστάτησε καί μίλησε στόν Κατανυκτικό
Ἑσπερινό στόν Μητροπολιτικό μας ναό. Ἀκολούθως
μετέβη στήν ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Πο-
ταμοῦ.
Δευτέρα 14/4: Μετέβη στήν ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρα-
κλειδίου καί στή συνέχεια στήν ἱερά μονή Παναγίας
Μαχαιρᾶ. 
Τρίτη 15/4: Ὡς μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς μαζί
μέ ἄλλα μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου συναντήθηκε μέ τά
μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στή
Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων. Στή συνέχεια προήδρευσε
συνεδρίας τῆς Ἐπιτροπῆς Ἁγίας Σκέπης.  
Τετάρτη 16/4: Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί μα-
θητές ἀπό σχολεῖα τῆς Ἑλλάδας. Τό ἀπόγευμα παρέ-
στη σέ φιλανθρωπικό τσάι πού ὀργάνωσε ἡ ἐνορία
Ἁγίου Σπυρίδωνα. Στή συνέχεια μίλησε στήν καθιε-
ρωμένη ὁμιλία του.
Πέμπτη 17/4: Μετέβη στήν ἱερά μονή Παναγίας Τρι-
κουκιᾶς καί στή συνέχεια στήν ἱερά μονή Παναγίας
Ἀμιροῦς. Τό βράδυ μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμιλία
του στούς νέους. 
Παρασκευή 18/4: Δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς
ἐξομολογήσεως. 
Σάββατο 19/4: Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Τό μεση-

μέρι προέστη νεκρώσιμης ἀκολουθίας ἀγνοουμένου
στόν ἱερό ναό Ἀπ. Λουκᾶ στόν συνοικισμό Ἁγίου
Ἀθανασίου.
Κυριακή 20/4: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο
στόν ἱερό ναό Ἁγίας Ζώνης Λεμεσοῦ. Δέχθηκε διά-
φορα πρόσωπα. Ἀργά τό ἀπόγευμα χοροστάτησε
στήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό Ἁγίου
Ἰωάννη τοῦ Ἐλεήμονος. 
Μεγάλη Δευτέρα 21/4: Δέχθηκε πιστούς στό μυστή-
ριο τῆς ἐξομολογήσεως.  Ἀργά τό ἀπόγευμα χορο-
στάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό
Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου.
Μεγάλη Τρίτη 22/4: Δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο
τῆς ἐξομολογήσεως.  Ἀργά τό ἀπόγευμα χοροστά-
τησε στήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό
Ἁγίας Τριάδος Λεμεσοῦ.
Μεγάλη Τετάρτη 23/4: Δέχθηκε πιστούς στό μυστή-
ριο τῆς ἐξομολογήσεως.  Ἀργά τό ἀπόγευμα χορο-
στάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Σπυρίδωνα.
Μεγάλη Πέμπτη 24/4: Λειτούργησε στόν ἱερό ναό
Ἁγίας Μαρίνας Καψάλου. Τό βράδυ χοροστάτησε
κατά τήν ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν στόν ἱερό ναό
Ἀπ. ᾽Ανδρέα Χαράκη. 
Μεγάλη Παρασκευή 25/4: Τό πρωΐ χοροστάτησε
κατά τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί τοῦ
Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν ἱερό ναό Ἀπ.
Πέτρου καί Παύλου. Τό βράδυ χοροστάτησε κατά τήν
ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου στόν Καθεδρικό
Ναό Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ. 
Μεγάλο Σάββατο 26/4: Λειτούργησε στόν ἱερό ναό
Ἁγίας Βαρβάρας Ζακακίου.  Τό βράδυ κατά τήν ἀκο-
λουθία τοῦ Καλοῦ Λόγου καί τῆς Θείας Λειτουργίας
τοῦ Πάσχα λειτούργησε στόν Μητροπολιτικό Ναό.
Κυριακή τοῦ Πάσχα 27/4: Χοροστάτησε στόν Ἑσπε-
ρινό τῆς Ἀγάπης στόν Μητροπολιτικό μας ναό. Στή
συνέχεια μετέβη στήν ἱερά μονή Ἁγίου Νικολάου τῶν
Γάτων. Ἀκολούθως χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό τῆς
ἀγάπης στήν ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Πο-
ταμοῦ. 
Δευτέρα 28/4: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο
στήν πανηγυρίζουσα ἱερά μονή Ἁγίου Γεωργίου τοῦ
Ἀλαμάνου. Τό μεσημέρι μετέβη στήν Πάφο καί εὐχή-
θηκε στόν Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο, ὁ ὁποῖος
ἄγει τά ὀνομαστήριά του.
Τρίτη 29/4: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο
στήν ἱερά μονή Παναγίας Ἀμασγοῦς. Στή  συνέχεια
μετέβη στίς ἱερές μονές Ἁγίου Ἡρακλειδίου καί Πα-
ναγίας Μαχαιρᾶ.
Τετάρτη 30/4: Ἀναχώρησε γιά τήν Κρήτη σέ προ-
σκυνηματική ἐκδρομή μαζί μέ μεγάλη ὁμάδα προ-
σκυνητῶν. (περισσότερες πληροφορίες καί
φωτογραφίες στό ἑπόμενο τεῦχος).
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Ὁ Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ.
Νικόλαος λειτούργησε, χοροστάτησε καί κήρυξε
τόν θεῖο λόγο ὡς ἀκολούθως:
Τήν 1/3 στόν ἱερό ναό Ἁγίας Ἄννης στόν Ἅγιο Τύ-
χωνα. Τό βράδυ προέστη καί λειτούργησε στήν ἀγρυ-
πνία ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ
στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα Χαράκη. Στίς 9/3
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Κάτω Πολεμιδιῶν
προέστη Ἐθνικοῦ μνημοσύνου τοῦ ἥρωα Γρηγόρη
Αὐξεντίου, ἀκολούθως κατέθεσε στεφάνι στό σωμα-
τεῖο ΖΗΔΡΟΣ καί τέλεσε τρισάγιο στήν προτομή τοῦ
ἥρωα. Στίς 14/3 παρευρέθηκε στήν ἐπίσημη Δοξολο-
γία στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας
ἐπί τῇ ὑποδοχῇ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλε-
ξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου. Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε
στόν ἱερό ναό Παναγίας Πύργου κατά τήν ἀκολουθία
τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν. Στίς 16/3 μετεῖχε τοῦ πολυαρ-
χιερατικοῦ συλλείτουργου στόν ἱερό ναό Παναγίας
Παλλουριώτισσας προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτά-
του Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου καί
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυ-
σοστόμου. Στίς 21/3 χοροστάτησε στόν ἱερό ναό Πα-
ναγίας Ἀρακαπᾶ κατά τήν ἀκολουθία τῶν Β΄
Χαιρετισμῶν. Στίς 23/3 λειτούργησε καί κήρυξε τόν
θεῖο λόγο στόν ἱερό ναό Παναγίας Τριμίκλινης. Στίς
24/3 χοροστάτησε στόν ἑσπερινό τοῦ  Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Παναγίας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας
Νάπας Λεμεσοῦ. Στίς 25/3  λειτούργησε καί κήρυξε
τόν θεῖο λόγο στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Πανα-
γίας Εὐαγγελίστριας στήν κοινότητα Λόφου. Στίς
28/3 χοροστάτησε στόν ἱερό ναό Ἀρχ. Μιχαήλ στήν
κοινότητα Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ἀγροῦ κατά τήν ἀκο-
λουθία τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν. Στίς 30/3 λειτούργησε
στόν ἱερό ναό Παναγίας Παλλουριώτισσας στό
ἀρχιερατικό συλλείτουργο μέ τήν εὐκαιρία τῆς χει-
ροτονίας τοῦ Χωρεπισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγο-
ρίου Χατζηουρανίου προεξάρχοντος τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσο-
στόμου. Στίς 1/4 συμμετεῖχε στή Δοξολογία τῆς 1ης
Ἀπριλίου στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ
προεξάρχοντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου

μας κ. Ἀθανασίου. Στίς 4/4 χοροστάτησε κατά τήν
ἀκολουθία τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν στόν ἱερό ναό
Ἀρχ. Μιχαήλ στήν κοινότητα Παρεκκλησιᾶς καί
ἀκολούθως τέλεσε βραδινή ἀκολουθία Χαιρε-

τισμῶν στόν ἱερό ναό Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάν-
του στό Γενικό Νοσοκομεῖο Λεμεσοῦ. Στίς 6/4
λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν ἱερό ναό
Ἁγίου Γεωργίου στήν Ἀκρούντα. Στίς 11/4 χοροστά-
τησε στήν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στόν
ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Φραγκούδη καί τό βράδυ
λειτούργησε σέ ἀγρυπνία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
στόν ἱερό ναό Ἁγίας Ἄννης στόν Ἅγιο Τύχωνα. Στίς
17/4 μέχρι καί τίς 29/4 ὁ Θεοφιλέστατος Χωρεπί-
σκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος ἀναχώρησε γιά τά
Ἱεροσόλυμα, ὅπου ἐπισκέφθηκε τά Πανάγια Προ-
σκυνήματα καί τούς Ἁγίους Τόπους. Κατά τήν ἐκεῖ
παραμονή του εἶχε τήν εὐκαιρία, μέ τήν εὐλογία τοῦ
Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεο-
φίλου, νά συμμετέχει στίς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης
Ἑβδομάδας πού τελέστηκαν στούς τόπους αὐτούς,
ὅπου ὁ Κύριός μας σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε γιά
τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. 

Στίς 12/3 μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμιλία του στόν
ἱερό ναό Ἁγίας Ἄννης στόν Ἅγιο Τύχωνα. Στίς 20/3
συμμετεῖχε σέ συνεδρία τοῦ Περιβαλλοντικοῦ Κέν-
τρου τῆς Μητροπόλεώς μας. Στίς 21/3 μετεῖχε στίς
ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Στίς 23/3 τό ἀπόγευμα
παρέστη καί χαιρέτισε φιλανθρωπικό τσάι, πού
ὀργάνωσε ἡ ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Χαβούζας. Στίς
24/3 παρέστη καί χαιρέτισε ἐκδήλωση, πού ὀργά-
νωσε τό Λανίτειο Λύκειο Α΄ γιά τήν Ἐθνική Ἑορτή
τῆς 25ης Μαρτίου. Στίς 25/3 δέχθηκε τόν χαιρετισμό
τῆς παρέλασης μαζί μέ τόν Μητροπολίτη μας καί τίς
Ἀρχές τῆς πόλεώς μας. Στίς 26/3 μίλησε στήν ἐνορία
τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα. Ἀκολούθως μετεῖχε στή συ-
νεδρία τῆς Θρονικῆς Ἐπιτροπῆς καί τό βράδυ μίλησε
στήν καθιερωμένη ὁμιλία του στήν Ἁγία Ἄννα στόν
Ἅγιον Τύχωνα. Στίς 29/3 συμμετεῖχε στό Συνέδριο
πού ὀργάνωσε ἡ Π.Ε.Ε.Θ, ὅπου προήδρευσε στήν 3η
Συνεδρία.
Στίς 1/4 παρευρέθη στήν πανηγυρική Δοξολογία
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στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ  καί στή συ-
νέχεια μετέβη στόν τάφο τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ Γε-
ώργιου Γρίβα Διγενῆ, ὅπου ἔγινε τρισάγιο καί
κατάθεση στεφάνων. Στίς 2/4 ἐπισκέφθηκε Δημοτικά
σχολεῖα. Τό ἀπόγευμα μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμι-
λία του στήν κοινότητα Πελενδρίου. Στίς 3/4 τέλεσε
ἁγιασμό καί μίλησε στό ΚΕΝ Λεμεσοῦ. Στίς 4/4 ἐπι-
σκέφθηκε Δημοτικά σχολεῖα. Στίς 5/4 παρέστη καί
χαιρέτισε ἐκδήλωση πού ὀργανώθηκε στήν αἴθουσα
τῆς ἐνορίας Ἁγίας Βαρβάρας Ζακακίου εἰς μνήμη τοῦ
ἥρωα Εὐαγόρα Παλλικαρίδη, ὅπου παρουσιάστηκε
τό CD τοῦ μουσικοσυνθέτη Σ. Καραγιώργη. Στίς 7/4
ἐπισκέφθηκε Δημοτικά Σχολεῖα. Στίς 8/4 μίλησε στήν
κοινότητα Λιμνατίου μέ θέμα: “Μεγάλη Σαρακοστή
- πορεία πρός τό Πάσχα”. Στίς 9/4 παρέστη καί χαι-
ρέτισε τό Συνέδριο τοῦ Λανιτείου Γυμνασίου. Στίς
11/4 ἐπισκέφθηκε Δημοτικά Σχολεῖα. Στίς 13/4 πα-
ρέστη καί μίλησε μέ θέμα: “ Ἡ μετάνοια - Ὁδός σω-
τηρίας” σέ φιλανθρωπικό τσάι, πού ὀργάνωσε ἡ
ἐνορία Ἀπ. Ἀνδρέα Χαράκη σέ αἴθουσα τοῦ Ζ΄ Δη-
μοτικοῦ Σχολείου. 
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