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Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σω-
τήρ ἡμῶν, ἀνατολή ἀνατολῶν, 
καί οἱ ἐν σκότει καί σκιᾷ εὕρο-
μεν τήν ἀλήθειαν· καί γάρ ἐκ 
τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος.

Μᾶς ἐπισκέφτηκε ἀπό ψηλά (ἀπό 
τόν οὐρανό) ὁ Σωτήρας μας, ἡ ἀνα-
τολή τῶν ἀνατολῶν (ἡ πιό λαμπρή 
καί θεία ἀνατολή ἀπ’ ὅλες τίς ἀνα-
τολές τῶν φωτεινῶν οὐράνιων σω-
μάτων), καί μέ τήν ἐπίσκεψη αὐτή 
τή φωτεινή βρήκαμε τήν ἀλήθεια 
(γιά τόν ἕνα καί ἀληθινό Θεό) ὅλοι 
ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πού βρισκόμα-
σταν στό σκοτάδι τῆς πλάνης καί τῆς 
ἀσέβειας καί στή σκιά τῆς ἁμαρτί-
ας καί τοῦ θανάτου· γιατί πράγματι 
ἀπό τήν Παρθένο Μαρία γεννήθηκε 
ὁ Κύριος καί Θεός μας (ὁ μοναδι-
κός Διδάσκαλος καί Σωτήρας μας).

Οἱ ἀρθρογράφοι ἔχουν τήν ἀπόλυτη εὐθύνη 
τῶν ἀπόψεών τους



«Αὐτές οἱ πνευματικές ἡμέρες τίς 
ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία θέσπισε μέ 
τόση σοφία καί ἐμπειρία μέ τή 

χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οἱ Ἅγιοι Πατέρες 
τίς ἔκαναν ὄχι γιά νά γίνονται αἰτία κοσμικῶν 
διασκεδάσεων, ἀλλά γιά νά δώσουν στόν 
ἄνθρωπο μία εὐκαιρία νά μετάσχει σ’αὐτό 
τό γεγονός τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λό-
γου. Εἶναι πραγματικά ἀποδεδειγμένο μέσα 
ἀπό τήν πείρα 
τῆς Ἐκκλη-
σίας καί τῶν 
Ἁγίων ὅτι, ἰδι-
αίτερα σ’αὐτές 
τίς μέρες πού 
ἡ Ἐκκλησία 
γιορτάζει εἰδι-
κά γεγονότα 
ἀπό τή ζωή 
τοῦ Χριστοῦ, 
ὑπάρχει μία 
ἰδιαίτερη χάρις 
στό πλήρωμα 
τῆς Ἐκκλησίας 
καί ἐξαρτᾶται 
ἀπό τόν καθέ-
να ἀπό ἐμᾶς πῶς θά ἀγωνιστεῖ νά κοινωνήσει, 
νά μετάσχει αὐτῆς τῆς θείας χάριτος. Στόν 
χῶρο πού βρίσκεται ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἐκεῖ 
ἀνάλογα ἐνεργεῖ καί γιορτάζει. Ἔτσι ἄν εἴμα-
στε ἄνθρωποι πού δέν ἔχουμε καμιά σχέση μέ 
τό Ἅγιο Πνεῦμα, μέ τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καί 
τό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τότε 
σίγουρα ἑορτάζουμε αὐτές τίς ἡμέρες  σάν κο-
σμικά γεγονότα καί δέν ἔχει κανένα νόημα ἡ 
πνευματική ὑπόσταση τῶν ἑορτῶν, ἀλλά ὅλα 
καταλήγουν σέ κάποια εἰδωλολατρία. Γνωρί-
ζουμε ὅτι, ὅταν οἱ Ἑβραῖοι γιόρταζαν, κατά 

τόν τρόπο πού κι ἐμεῖς γιορτάζουμε σήμερα τά 
Χριστούγεννα, κάποιες γιορτές τους, παρόλο 
πού ὁ ἴδιος ὁ Θεός τίς θέσπισε νά τίς γιορ-
τάζουν καί ἦταν κατά κάποιο τρόπο γιορτές 
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, ὅπως οἱ σημερινές, διά 
τοῦ Προφήτη Ἠσαΐα ὁ Θεός τούς εἶπε ὅτι τίς 
γιορτές τους αὐτές τίς μισεῖ καί τίς ἀποστρέ-
φεται καί εἶναι τόσο ἀπαίσιες σ’Αὐτόν, πού 
ὅταν θά ἔρθει ἡ ὥρα νά ὑψώσουν τά χέρια 

πρός Αὐτόν, 
θά ἀποστρέ-
ψει τό πρόσω-
πό του. Διότι 
ὁ τρόπος πού 
γιόρταζαν, δέν 
εἶχε καμία σχέ-
ση μέ τόν Θεό. 
Ἔτσι καί σήμε-
ρα εἶναι πράγ-
ματι θλιβερό σέ 
πόση εἰδωλο-
λατρία ζοῦν οἱ 
ἄνθρωποι καί 
τί ἔγκλημα γί-
νεται εἰς βάρος 
τοῦ Χριστοῦ. 

Γεμίζουν τούς τόπους μέ πράγματα, πού κα-
μία σχέση δέν ἔχουν μέ τό νόημα τῆς ἑορτῆς. 
Ἕνας Ἅγιος ἀναφέρει: «τί ὄφελος σέ μένα ἄν 
γεννήθηκε καί σαρκώθηκε ὁ Χριστός, ἄν ἐγώ 
δέν ἔχω καμία σχέση μ’Αὐτόν καί δέν Τόν 
κατέχω. Οὔτε Τόν εἶδα, οὔτε Τόν ἄκουσα, 
οὔτε Τόν γεύτηκα».
 Μέσα στήν Ἐκκλησία δέν ἔχουμε 
γιορτές σάν ἀναμνήσεις παλαιῶν γεγονό-
των, ἀλλά ἔχουμε τήν πραγματικότητα τοῦ 
γεγονότος τῆς σαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ στήν 
παρούσα ὥρα. Δηλαδή, τό γεγονός πού ἔγι-

Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 

Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
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ὁ Χριστός ὁ ὁποῖος γεννήθηκε πρίν τόσα χρό-
νια στή Βηθλεέμ εἶναι ὁ Θεός, εἶναι αὐτός 
πού ἀνέπλασε τούς ἀνθρώπους καί τούς 
ἔσωσε; Καί ὄχι μόνο νά μείνει στήν ἐρώτηση. 
Ἀλλά νά προχωρήσει καί νά διερευνήσει καί 
νά ἀνακαλύψει, ἄν πράγματι εἶναι Αὐτός. 
Γιατί αὐτά τά γεγονότα τῆς Ἐκκλησίας μας 
ἔχουν τή δύναμη νά μᾶς ἀποδείξουν ὅτι αὐτό 
τό ἱστορικό πρόσωπο πού ἐμφανίστηκε σέ 
μία δεδομένη στιγμή δέν ἦταν ἁπλῶς ἕνας 
ἄνθρωπος, ἀλλά ἦταν τέλειος Ἄνθρωπος καί 
τέλειος Θεός καί ἡ Ἐνανθρώπησή Του ἔγινε, 
γιά νά σώσει τούς ἀνθρώπους. Ὁ Χριστός δέν 
ἦρθε στή γῆ,  γιά νά μᾶς δώσει ἕνα Εὐαγγέ-
λιο. Ὁ Χριστός ἦρθε, γιά νά δώσει τόν ἑαυτό 
του στήν Ἐκκλησία καί σέ καθένα ἀπό ἐμᾶς 
χωριστά. Ἔτσι, λοιπόν, προχωροῦμε παίρνο-
ντας σάν μέθοδο ἔρευνας τοῦ γεγονότος τῆς 
σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ τή μέθοδο, πού ὁ ἴδι-

νε πρίν τόσα χρόνια γίνεται βίωμα ἀνά πᾶσα 
στιγμή μέσα στήν Ἐκκλησία καί ὄχι μόνο 
σάν ἀπομονωμένο γεγονός, ἀλλά σάν σύνο-
λη ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ. Γι’αὐτό ὁ χριστιανός 
δέν περιμένει νά ἔρθουν οἱ 25 τοῦ Δεκέμβρη, 
γιά νά ζήσει τά Χριστούγεννα. Κάθε στιγμή 
καί κάθε φορά πού ὁ ἄνθρωπος παρίσταται 
στή Θεία Λειτουργία καί λαμβάνει τό Σῶμα 
καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι γι’αὐτόν καί 
Χριστούγεννα καί Πάσχα καί Σταύρωση καί 
Ἀνάσταση.
 Βέβαια, εἶναι οὐτοπία νά πιστεύουμε 
ὅτι οἱ ἄνθρωποι θά σταματήσουν νά κάνουν 
αὐτά πού κάνουν σήμερα. Τουλάχιστον ὅμως 
πρέπει νά ἔχουν κάποια ἰσορροπία στή ζωή 
τους. Πρέπει νά μάθουν νά ἀντιμετωπίζουν 
τά γεγονότα μέ εἰλικρίνεια, ὥστε  νά κατα-
λάβουν ἄν πράγματι τά γεγονότα αὐτά εἶναι 
ἔτσι. Δηλαδή, νά διερωτηθεῖ κάποιος, ὄντως 
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ος ὁ Χριστός μᾶς τήν ὑπέδειξε καί οἱ πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας τήν ἐφάρμοσαν. Αὐτή ἡ μέ-
θοδος τῆς ἔρευνας εἶναι ὁ χῶρος τῆς καρδίας 
κάθε ἀνθρώπου. Ὁ Χριστός εἶπε: « Μακάριοι 
εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν καθαρή καρδιά, 
διότι αὐτοί θά δοῦν τόν Θεό». Ἑπομένως 
ὁ χῶρος καί ὁ τρόπος καί τό ὄργανο μέ τό 
ὁποῖο ἐρευνᾶται ὁ Θεός εἶναι ἡ καρδία τοῦ 
ἀνθρώπου καί τά ἐμπόδια αὐτῆς τῆς ἔρευνας 
εἶναι ἡ πνευματική ἀκαθαρσία, τά πάθη καί ἡ 
ἁμαρτία.
 Οἱ ἄνθρωποι σήμερα μέσα στά πάθη 
ἀλλοίωσαν τήν πραγματική ἔννοια τῶν 
γιορτῶν, πού ἡ Ἐκκλησία θέσπισε. Γιά πα-
ράδειγμα, ἐνῶ ὁ Ἅγιος Βασίλειος ἦταν ἕνας 
ἀσκητής, μέγας Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας, Ἐπί-
σκοπος καί Οὐρανόφρων, ὁ νοῦς του δηλαδή 
ἦταν μονάχα στόν Θεό, τόν παρουσιάζουν 
σήμερα μέ μία ζώνη λουστρινένια γύρω ἀπό 
μία τεράστια κοιλιά, μέ κόκκινα ροῦχα καί 
μαῦρα παπούτσια. 
Ἡ «ἐπί γῆς εἰρήνη» πού ἔψαλλαν οἱ ἄγγελοι, 
ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ἔτσι ὅποιος λαμ-
βάνει τόν Χριστό μέσα του, λαμβάνει τήν 
εἰρήνη. Ἔτσι εἰρηνεύει κι ὁ ἄνθρωπος.  Δέν 
εἰρηνεύουμε μέ τό νά σταματήσουν γύρω 
μας νά ὑπάρχουν δυσκολίες καί περιπέτειες, 
ἀτυχίες, θλίψεις καί πειρασμοί. Αὐτά πάντο-
τε ὑπῆρχαν καί πάντοτε θά ὑπάρχουν, κανέ-
νας δέ γλίτωσε ἀπό αὐτά, ἀφοῦ εἶναι ἡ ἴδια 
ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν ὅμως ὁ ἄνθρω-
πος λάβει μέσα του τόν Χριστό, πού εἶναι «ἡ 
ἐπί γῆς εἰρήνη», τότε καταλαβαίνει πῶς καί 
μέ ποιό τρόπο θά μεταβάλει αὐτά τά δύσκολα 
σέ πραγματική εὐλογία καί τρόπο σωτηρίας.
 Ὁ Χριστός ἦρθε στόν κόσμο μέσα 
σέ μία ἀπόλυτη σιγή, χωρίς κανένας νά κα-
ταλάβει πώς ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος. Μόνο 
τά ζῶα κατάλαβαν τόν Χριστό καί μερικοί 
ἁπλοί ἄνθρωποι, οἱ βοσκοί καί οἱ μάγοι ἀπό 
τήν Περσία. Ὁ Χριστός ἦρθε σ’αὐτή τή σιγή, 
σ’αὐτή τήν ἄρνηση τοῦ παρόντος κόσμου. 
Ἀρνήθηκε κάθε συμμαχία μέ τά γεγονότα 
τοῦ κόσμου, κάθε σχέση μέ πράγμα κοσμικό. 
Ὁ Χριστός ἦρθε ταπεινά, ὄχι γιά νά μᾶς κά-
νει νά Τόν λυπηθοῦμε. Ἀλλά ἔτσι μᾶς ἔδειξε 

ἄριστη ὁδό σωτηρίας, τή δική Του ζωή. Γιά 
νά καταλάβουμε ὅτι ἄν κι ἐμεῖς θέλουμε νά 
ἀκολουθήσουμε τόν Χριστό, δέν μπορεῖ νά 
ὑπάρξει ἄλλος τρόπος παρά ὁ ἴδιος ὁ τρόπος 
καί ὁ δρόμος πού αὐτός ἀκολούθησε. Σ’αὐτή 
τή μίμηση τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ ἔγκειται 
ἡ γνησιότητα τοῦ βιώματός μας. Καί ἄν ἡ 
Ἐκκλησία παύσει νά εἶναι μίμηση τοῦ Χρι-
στοῦ στόν κόσμο αὐτό καί γίνει Ἐκκλησία 
κοσμική, μέ δύναμη κρατική, μέ ἐγκόσμιο 
χαρακτήρα, τότε οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλη-
σίας ἀπέτυχαν στόν σκοπό τους. Μάλιστα 
αὐτές τίς μέρες ψάλλουμε: «Ἡ γέννησίς σου 
Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό 
φῶς τό τῆς γνώσεως», δηλαδή ἡ γέννησή 
Σου Χριστέ μας, ἀνέτειλε στόν κόσμο τό φῶς 
τῆς γνώσης. Ὄχι βέβαια κάποιας κοσμικῆς 
γνώσης. Ἡ γνώση πού ἔφερε ὁ Χριστός στόν 
κόσμο εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Διότι 
λέει τό Εὐαγγέλιο: «αὐτή εἶναι ἡ αἰώνια ζωή, 
τό νά γνωρίσουν οἱ ἄνθρωποι τόν Χριστό 
καί τόν Πατέρα Του».
 Ἔτσι τό νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Χρι-
στουγέννων εἶναι ὅτι ὁ Χριστός ἐκένωσε 
τόν ἑαυτό Του καί ἔγινε ἄνθρωπος. Εἶναι 
μία κίνηση ἄπειρης ἀγάπης καί μᾶς ὑπέδειξε 
ποιός εἶναι ὁ τρόπος  μέ τόν ὁποῖο ἀγαπᾶμε. 
Ἀγαπᾶμε τόν ἄλλο, ὅταν ἀδειάσουμε τόν 
ἑαυτό μας καί δέν θελήσουμε τίποτα γιά 
μᾶς. Καί πραγματική νέκρωση τοῦ ἑαυτοῦ 
μας εἶναι ἐκείνη, πού ἐνῶ ἀρνοῦμαι τόν ἑαυ-
τό μου, ζεῖ μέσα  μου ὁ Χριστός. Κάθε Χρι-
στούγεννα μᾶς ἐκπλήττει αὐτό τό γεγονός , 
τό πῶς δηλαδή ὁ τέλειος Θεός ἔγινε ἕνας τα-
πεινός ἄνθρωπος καί δέν ἔγινε ἕνας λαμπρός 
καί πανέξυπνος ἄνθρωπος, πού θάμπωνε μέ 
τή σοφία του. Ἔγινε ἕνας ταπεινός καί ἀφα-
νής ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἀπό ἀγάπη καί μόνο 
ἦρθε, γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο. Ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης τῆς Κλίμακος λέει ὅτι: «δέν εἶναι 
δυνατόν νά ὑπάρξει ἀγάπη ἐκεῖ ὅπου δέν 
ὑπάρχει ταπείνωση, καί δέν μπορεῖ νά ὑπάρ-
ξει ταπείνωση ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ἡ ἄγνοια 
τοῦ Θεοῦ». 

(Ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας)
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Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ 
τό σπουδαιότερο καί τό συγκλο-
νιστικότερο γεγονός τῆς παγκό-

σμιας ἱστορίας, ὅπως ἀναφέρουν οἱ στίχοι 
τοῦ συναξαρίου τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστου-
γέννων:  «Θεός τό τεχθέν, ἡ δέ Μήτηρ Παρ-
θένος. Τί μεῖζον ἄλλο καινόν εἶδεν ἡ κτίσις;». 
Εἶναι τό γεγονός ἐκεῖνο, πού χώρισε τήν ἱστο-
ρία στά δυό (πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν). 

              Τό γεγονός αὐτό, τῆς σάρκωσης δηλαδή τοῦ 
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, πυροδότησε τίς 
ἐντονότερες καί πιό μακροχρόνιες θεολο-
γικές διαμάχες. Ἔτσι οἱ κατά καιρούς διά-
φοροι αἱρεσιάρχες ὑποστήριζαν ἄλλοι ὅτι ὁ 
Χριστός εἶναι κανονικός ἄνθρωπος, ἀλλά ὄχι 
Θεός καί ἄλλοι ὅτι εἶναι τέλειος Θεός, ἀλλά 
ὄχι τέλειος ἄνθρωπος. Ἀκόμη καί οἱ εἰκονο-
μάχοι εἶχαν σάν ἀφετηρία τῶν πλανεμένων 
ἀπόψεών τους τήν ἀπεικόνιση τοῦ Χριστοῦ. 
Ὑποστήριζαν ὅτι ἀποτελοῦσε βλασφη-
μία τό νά ζωγραφίζεται ὁ Θεός (Χριστός). 
Ἀρνοῦνταν κατ’ αὐτόν τόν τρόπο τή σάρκω-
ση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Καί ὅμως, ἐφ’ ὅσον ἔγινε 
τέλειος ἄνθρωπος μέ τά δικά του ἀνθρώπινα 
χαρακτηριστικά, μποροῦσε καί νά περιγρα-
φεῖ.  

               Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία ἀπάντησε ἀποτελε-
σματικά σέ ὅλες τίς κατά καιρούς αἱρετικές 
κακοδοξίες ἀναφορικά μέ τό πρόσωπο τοῦ 
Χριστοῦ. Ἡ ἀντίδραση τῆς ἐκκλησίας στίς 
ἑκάστοτε αἱρετικές δοξασίες δέν ἦταν ἀπο-
τέλεσμα τῆς διάθεσης γιά φιλοσοφήματα 
καί  θεωρητική ἐνασχόληση μέ τή θεολογία. 

Ἡ κίνηση αὐτή τῆς ἐκκλησίας εἶχε πάντοτε 
ἀφετηρία τό γεγονός ὅτι οἱ αἱρέσεις παραπέ-
μπουν σέ λανθασμένη σωτηριολογία. Ὅταν, 
γιά παράδειγμα, ὁ Ἄρειος ἰσχυριζόταν ὅτι ὁ 
Χριστός εἶναι κτίσμα καί ὄχι Θεός, ἀμέσως 
καθιστοῦσε τή σωτηρία ἀνέφικτη. Ἄν ὁ Χρι-
στός δέν εἶναι Θεός, αὐτό σημαίνει ὅτι δέν 
μπορεῖ νά σώσει τόν ἄνθρωπο. Ἀργότερα, ὁ 
Ἀπολλινάριος διατύπωσε τήν ἄποψη ὅτι ὁ 
Χριστός, Θεός ὤν, ἔλαβε πλήρως τήν ἀνθρώ-
πινη σάρκα ἐκτός ἀπό τόν ἀνθρώπινο νοῦ, 
στή θέση τοῦ ὁποίου ἐγκαταστάθηκε ὁ Θεός 
Λόγος. Αὐτό καί πάλιν ἀκύρωνε τή σωτηρία 
τοῦ ἀνθρώπου, γιατί θά σήμαινε ὅτι ὁ Χρι-
στός θεραπεύει ὁλόκληρο τόν ἄνθρωπο, ἀλλά 
ὄχι τόν ἀνθρώπινο νοῦ. Πολύ εὔστοχα διακή-
ρυξε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ὅτι: «τό 
ἀπρόσληπτον, ἀθεράπευτον, ὅ δέ ἥνωται τῷ 
Θεῷ, τοῦτο καί σώζεται». Δηλαδή, ὅτι δέν 
προσέλαβε ὁ Χριστός αὐτό δέν θεραπεύεται, 
ὅ,τι ἑνώθηκε μαζί Του, αὐτό καί σώζεται. Γι’ 
αὐτό σταθερά καί ἀμετάκλητα ἡ ἐκκλησία 
διακηρύττει ὅτι στό ἕνα πρόσωπο τοῦ Χρι-
στοῦ ἑνώθηκαν ἀτρέπτως καί ἀσυγχύτως οἱ 
δυό φύσεις Του, ἡ θεϊκή καί ἡ ἀνθρώπινη. Ὁ 
ἄσαρκος Λόγος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γίνε-
ται ἔνσαρκος Λόγος στήν Καινή Διαθήκη μέ 
τήν ἐκ Παρθένου γέννησή Του, κατά πάντα 
ὅμοιος μέ ἐμᾶς πλήν ἁμαρτίας.       

               Ἄς δοῦμε, ὅμως, πῶς ἀποτυπώνονται ὅλα 
αὐτά στήν ὑμνογραφία τῆς ἐκκλησίας μας. 
Ὑπάρχουν στά ἐκκλησιαστικά μας βιβλία 
ἑκατοντάδες τροπάρια, πού ἀποδίδουν μέ 

Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς
 ἐξ ὕψους 

ὁ Σωτήρ ἡμῶν
τοῦ Πρωτ. Θεοχάρη Θεοχάρους
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ἐξαίρετο ποιητικό τρόπο τά δόγματα τῆς 
πίστεώς μας. Στό δογματικό Θεοτοκίο τοῦ 
Γ΄ ἤχου ψάλλουμε ὅτι ἡ Θεοτόκος γέννη-
σε «ἀπάτορα Υἱόν ἐν σαρκί», δηλαδή, Υἱό 
πού ἀπό πλευρᾶς τῆς ἀνθρώπινής του φύσης 
δέν εἶχε πατέρα. (Ἄν ὁ Χριστός προερχόταν 
ἀπό σαρκική σχέση ἀνδρός – γυναικός, θά 
ἔφερε καί τίς συνέπειες τοῦ προπατορικοῦ 
ἁμαρτήματος, πού εἶναι ἡ φθορά καί ὁ θά-
νατος, ὁπότε δέν θά μποροῦσε νά βοηθήσει 
τό ἀνθρώπινο γένος). Ψάλλουμε ἐπίσης ὅτι ὁ 
Υἱός αὐτός γεννήθηκε πρό αἰώνων ἀπό τόν 
Πατέρα, «ἀμήτωρ». Δηλαδή σέ ὅτι ἀφορᾶ τή 
Θεϊκή φύση τοῦ Χριστοῦ δέν ὑπάρχει μητέ-
ρα. Βεβαίως, ὅταν λέμε ὅτι ὁ Πατέρας γεννᾶ 
τόν Υἱό, αὐτό δέν παραπέμπει σέ διαδικασία 
τοκετοῦ σύμφωνα μέ τά ἀνθρώπινα πρότυπα, 
ἀλλά στή σχέση Πατέρα Υἱοῦ καί στίς ἰδιαί-
τερες ἰδιότητες τοῦ κάθε προσώπου, αὐτές 
πού ὀνομάζουμε ὑποστατικά ἰδιώματα, (ὁ 
Πατέρας εἶναι ἀγέννητος, ὁ Υἱός γεννητός 
καί τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορευτόν.) Ἄλλωστε 
ὁ Υἱός γεννᾶται «πρό αἰώνων», δηλαδή πά-
ντοτε ὑπῆρχε μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο 
Πνεῦμα, προτοῦ δημιουργηθεῖ ὁ κόσμος καί 

κατά συνέπεια δέν ὑπῆρχε χρόνος. Ἔτσι κα-
ταρρίπτεται καί τό ἐπιχείρημα τοῦ Ἀρείου 
ὅτι ὑπῆρξε χρονική στιγμή κατά τήν ὁποία 
ὑπῆρχε ὁ Πατέρας καί δέν ὑπῆρχε ὁ Υἱός.

                   Τό ὡραιότατο δοξαστικό τῆς λιτῆς, τῆς 
ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς, πού ἀποδίδεται στόν 
Ἅγιο Ἀνδρέα Κρήτης, μᾶς καλεῖ νά ἐρευ-
νοῦμε τίς Γραφές, ὅπως μᾶς προτρέπει καί ὁ 
Χριστός, ὁ Σωτήρας μας, μέσα ἀπό τά εὐαγ-
γέλια. Ἐκεῖ μέσα θά Τόν συναντήσουμε νά 
γεννᾶται, νά σπαργανώνεται, νά γαλακτο-
τροφεῖται, νά δέχεται περιτομήν καί νά βα-
στάζεται ἀπό τόν Συμεών. Θά κατανοήσου-
με ἔτσι ὅτι πραγματικά ἔγινε ἄνθρωπος καί 
ὄχι κατά φαντασία, ἤ μέ κάποιο τρόπο πού 
νά νομίζεται ἄνθρωπος, ἐνῶ τάχα δέν ἦταν, 
ὅπως κάποιοι αἱρετικοί ὑποστήριζαν.

                    Ἐμεῖς, λοιπόν, ὡς τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, δηλαδή μέλη τοῦ σώματος τοῦ 
Χριστοῦ, ἀναφωνοῦμε πρός Αὐτόν: «προ-
σκυνοῦμεν σου τήν Γένναν Χριστέ», «διό σοί 
προσφέρομεν καί ἡμεῖς… ὀρθοδόξου πλου-
τισμόν θεολογίας, τῷ Θεῷ καί Σωτῆρι τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν.»                       
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Στήν ὀρθόδοξη Πατερική θεολογία μας, 
ὁ χρόνος θεωρεῖται σάν ἕνα ἐνδοκο-
σμικό μέγεθος, πού συμφαίνεται μέ 

τό ἐπίσης ἐνδοκοσμικό μέγεθος τοῦ χώρου. 
Ὑπάρχει, δηλαδή, στήν Πατερική σκέψη ἡ 
ἔννοια καί ἡ πραγματικότητα τοῦ χωροχρό-
νου.
Ὁ χρόνος ἐμφανίζεται ἅμα τῇ γενέσει τοῦ 
κόσμου καί ἔχει ὅπως καί αὐτός, μηδενική 
ἀρχή. Δέν ὑφίσταται πρό τῆς δημιουργίας. Ὁ 

Μέγας Βασίλειος ἀποφαίνεται χαρακτηριστι-
κά: «Χρόνος ἐστίν τό συμπαρεκτεινόμενον τῇ 
συστάσει τοῦ κόσμου διάστημα, ᾧ πᾶσα πα-
ραμετρεῖται κίνησις, εἴτε ἀστέρων, εἴτε ζώων, 
εἴτε ἐν γένει τῶν κινουμένων». Ἀποτελεῖ, λοι-
πόν, ὁ χρόνος κατά τόν Μέγα Βασίλειο μέσο 
μέτρησης τῆς κίνησης ἀλλά καί τῆς ὕπαρξης 
ἐν γένει τῶν κτισμάτων. Δημιουργός τοῦ χρό-
νου προβάλλει ὁ Τριαδικός Θεός. Ἔτσι τά 
τρία πρόσωπα τῆς Θεότητας, ὄντας ὁμοού-

τοῦ Σάββα Ἀλεξάνδρου, Θεολόγου, Β.Δ.Α΄

Χρόνος καί Ἄνθρωπος
Ἀποκρίσεις τῶν Ἁγίων Πατέρων
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σια, εἶναι συνάμα καί συναΐδια, ὑπέρκεινται 
δηλαδή τοῦ ἐνδοκοσμικοῦ μεγέθους καί τῆς 
πραγματικότητας τοῦ χρόνου.
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, στό περισπούδαστο 
ἔργο του «Περί ἐνσάρκου ἐπιφανείας τοῦ 
Λόγου» διακηρύττει : «Ὁ Πατήρ, δί’ Υἱοῦ, 
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐποίησε τά πάντα». Στήν 
προκειμένη περίπτωση, ὁ μεγάλος αὐτός Πα-
τέρας τῆς Ἀνατολῆς ἐννοεῖ πώς ὁ Τριαδικός 
Θεός εἶναι δημιουργός ὄχι μόνο τοῦ κόσμου 
ἀλλά καί τοῦ χρόνου. 
Εἶναι χαρακτηριστικό τό γεγονός πώς στήν 
ὀρθόδοξη Πατερική Γραμματεία ὑπάρχει 
ἡ λεγόμενη εὐθύγραμμη ἀντίληψη περί τοῦ 
χρόνου, ὅσο καί περί τοῦ χώρου. Χῶρος καί 
χρόνος προβάλλουν σάν πραγματικότητες 
συναΐδιες. Τή θέση αὐτή ἀπορρίπτουν κα-
τηγορηματικά οἱ Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ὑποστη-
ρίζουν, πώς μέ τό τέλος τοῦ κόσμου τούτου, 
θά παύσει νά ὑφίσταται ὁ χρόνος αὐτός. Θά 
ἀκολουθήσει ἡ ὄγδοη ἡμέρα, ἡ ἡμέρα ἡ ἄλη-
κτος, ἡ ἀνέσπερος, ἡ ἀδιάδοχος, ὁ χρόνος τῆς 
αἰωνιότητος, πού κατά τόν Μέγα Βασίλειο 
ἀποτελεῖ τόν «Ἀγήρω Αἰώνα».
Οἱ φιλοκαλικοί Πατέρες τονίζουν πώς ὁ κε-
καθαρμένος ἀπό τά πάθη ἄνθρωπος, ὁ νοῦς 
ὁ ἀπαλλαγμένος ἀπό τούς ἐφάμαρτους καί 
γήινους λογισμούς ἔχει ἤδη ἀπό αὐτόν τόν 
αἰώνα ἐμπειρία καί γεύση τῆς ὄγδοης ἡμέρας, 
τοῦ καινοῦ αἰῶνος.
Λέει χαρακτηριστικά ὁ Ἅγιος Ἠσαΐας ὁ Ἀνα-
χωρητής : «Ὅταν ἐλευθερωθῆ ὁ νοῦς ἀπό πά-
ντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καί σαββατίση, ἤδη 
ἐν τῷ καινῷ αἰῶνι ἐστίν, καινά λογιζόμενος 
καί ἄφθαρτα».
Αὐτή ἡ θεώρηση τοῦ χρόνου, σέ συνδυασμό 
μέ τή θέση τῶν Πατέρων γιά τόν σκοπό τοῦ 
ἀνθρώπου, πού εἶναι ἡ πραγμάτωση τῆς Θέ-
ωσης, ἀποδίδει σ΄ αὐτόν τεράστια σημασία, 
μέ καθαρά σωτηριολογικές προεκτάσεις ἐπί 
τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Ὁ Ἅγιος Θε-
όδωρος ὁ Στουδίτης στίς περίφημες κατη-
χήσεις του, μιλώντας γιά τήν ἀξία τοῦ χρό-
νου ἀποφαίνεται : «Διά τοῦτο εἰς τόν κόσμο 
τοῦτον εἰσήλθομεν εἰς τό δοξᾶσαι Θεόν, διά 
τῆς νεκρώσεως τῶν παθῶν καί τῆς ἀναλήψε-
ως τῶν Ἁγίων Ἀρετῶν, πού στήν ὀρθόδοξη 
Πατερική σκέψη ἀποτελοῦν, «Θεοῦ μίμηση 
πρός Θεία Ἕνωση». Γι’ αὐτό στήν Πατερι-

κή Γραμματεία προβάλλεται ἔντονα ἡ 
ἔννοια τῆς νήψης ὡς μίας πραγματικό-
τητας διαρκοῦς πνευματικῆς ἐγρήγορ-
σης καί σωστῆς κατά Θεόν ἀξιοποίησης 
τοῦ χρόνου.
Ἡ Μητέρα μας, ἡ Ὀρθόδοξη Ἀνατολι-
κή Ἐκκλησία, ζητεῖ ἀπό τόν καθένα ἀπό 
ἐμᾶς νά μή γίνουμε δοῦλοι στά σχήματα 
τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλά ἀναγνωρίζο-
ντας τήν πεπερασμένη καί ἐνδοκοσμική 
ὑφή του, νά ἀτενίζουμε πρός τήν ὄγδοη 
ἡμέρα προετοιμαζόμενοι γι΄ αὐτό ἀνά-
λογα.
Γιά νά ἀξιοποιήσουμε κατά Θεό τόν 
χρόνο μας, ἡ Ὀρθοδοξία προβάλλει 
ἐνώπιόν μας τρεῖς δρόμους. Πρῶτο, τή 
μετοχή τοῦ ἀνθρώπου στήν ἀσκητική 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας, πού στοχεύει στήν 
κάθαρσή του ἀπό τά πάθη καί ἰδίως 
στήν ἀπαλλαγή του ἀπό τή φιλαυτία. 
Δεύτερο, τή μετοχή του στή λειτουργι-
κή καί μυστηριακή ζωή καί προπάντων 
τή μετοχή του στό μυστήριο τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας, διά τοῦ ὁποίου ὁ ἄνθρω-
πος καθίσταται θέσει καί ἐνεργείᾳ Θεός. 
Τέλος ὁ ἄνθρωπος καλεῖται, ἄν πραγ-
ματικά θέλει νά ἀξιοποιήσει κατά Θεό 
τόν χρόνο του, νά ἀσκήσει τήν ἀρετή τῆς 
ἀγάπης, πρός ὅλους καί ὅλα, ἀνθρώπους 
καί κτίσματα. Σ’ αὐτή τήν περίπτωση κα-
ταφέρνει, μέσα στό σχῆμα τοῦ φθαρτοῦ 
καί ἐνδοκοσμικοῦ τούτου χρόνου, νά 
ντυθεῖ τόν ἴδιο τόν Θεό. Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ 
ὁ Σύρος ἀποφαίνεται : «Ὅταν τίς κτήση-
ται τήν ἀγάπη, τότε τόν Θεόν ἐνδύεται 
μετ’αὐτῆς».
Ἄς προσέξουμε λοιπόν. Ὁ Μέγας Βασί-
λειος εὔστοχα παρατηρεῖ : «Ποταμός, ὁ 
ἡμέτερος βίος ἐστίν, ἐνδελεχῶς ῥέων». 
Ποτάμι, λοιπόν, εἶναι ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώ-
που, πού διαρκῶς ρέει καί ἐκβάλλει 
πρός τήν κοινή θάλασσα τοῦ θανάτου. 
Κάθε χρόνος, κάθε μέρα, κάθε στιγμή, 
μᾶς φέρνουν καί πιό κοντά σ’ αὐτή τήν 
ἀδυσώπητη πραγματικότητα. Τά σχήμα-
τα τοῦ κόσμου τούτου παρέρχονται καί 
αὐτό πού μένει διαχρονικά, καταξιώνο-
ντας τόν χρόνο καί τόν ἄνθρωπο εἶναι 
κατά τούς Πατέρες, ἡ Ἀγάπη.
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Τήν 6η Ἰανουαρίου ἑορτάζει ἡ Ἐκκλη-
σία μας τή μεγάλη δεσποτική ἑορτή 
τῶν «Θεοφανείων» ἤ ἀλλιῶς «Ἐπιφα-

νείων» ἤ «τῶν ἅγιων Φώτων». Τά προεόρτιά 
της ἀρχίζουν τήν ἑπομένη τῆς πρωτοχρονιᾶς, 
τή 2α Ἰανουαρίου. Μέσα στήν προπαρα-
σκευαστική αὐτή περίοδο εὑρίσκεται καί ἡ 
«Κυριακή πρό τῶν Φώτων». Καί αὐτή ἐντάσ-
σεται μέσα στήν προεόρτιο λειτουργική ἑτοι-
μασία. Στήν τετραήμερο προεόρτιο περίοδο, 
ἀπό τῆς 2ας μέχρι τῆς 5ης Ἰανουαρίου στοι-
βάζονται οἱ κανόνες, τά τριώδια καί τά ἄλλα 
προεόρτια ἱερά ἄσματα. Ἔχουμε καί ἐδῶ τή 
«Μεγάλη Ἑβδομάδα» τῶν Φώτων, ὅπως τήν 
εἴδαμε καί στά Χριστούγεννα, μέ τή διαφορά 
ὅτι ὁ χρόνος τῆς προπαρασκευῆς ἐδῶ εἶναι 
μικρότερος, λόγω τῆς παρατάσεως τῶν μεθε-
όρτων τῶν Χριστουγέννων μέχρι τήν 31η Δε-
κεμβρίου καί τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ 

Χριστοῦ τήν 1ην Ἰανουαρίου. Ἡ ἐπίδραση 
τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος 
εἶναι ἔκδηλη, λόγω ἀκριβῶς τῆς προσπάθειας 
παραλληλισμοῦ τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων 
πρός τό Πάσχα. Ἡ προπαρασκευή κορυφώ-
νεται τήν παραμονή μέ τή λαμπρή ἀκολουθία 
τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί τοῦ μεγάλου ἑσπερι-
νοῦ τῆς ἑορτῆς.
Ἡ ὑμνογραφία τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων 
εἶναι ἀπαράμιλλου κάλλους. Σ’ αὐτήν περι-
λαμβάνονται ἔργα διάσημων ἀρχαίων ὑμνο-
γράφων ἀπό τά λαμπρότερα τῆς ὑμνογραφί-
ας τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως τοῦ Ἰωάννη τοῦ 
Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Σωφρονίου, Πατριάρ-
χου Κωνσταντινουπόλεως. Ἀπό τήν ἀκολου-
θία τοῦ ὄρθρου τῆς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς ψάλ-
λουμε τόν ὑμνολογικό κανόνα, ποίημα τοῦ 
Κοσμᾶ ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ, σέ ἦχο β΄.
Σ’ αὐτόν συνδυάζονται κατά ἕνα θαυμαστό 

Ὁ Ὑμνολογικός 
Κανόνας 

τῆς Ἑορτῆς 
τῶν Θεοφανείων

τοῦ Δρ. Γεωργίου Ἀνδρέου, Θεολόγου



τρόπο τά θέματα τῆς κάθε μίας ὠδῆς πρός τό 
θέμα τῆς ἑορτῆς. Ἡ διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς 
Θαλάσσης καί ἡ διά τοῦ ὕδατος σωτηρία τοῦ 
λαοῦ. Ὁ ἀπό τόν παντοδύναμο Θεό στηριγ-
μός τῆς ταπεινῆς Ἄννης καί ἡ συντριβή τοῦ 
δράκοντος στό ὕδωρ τοῦ βαπτίσματος. Ἡ 
προφητική φωνή τοῦ Ἀββακούμ καί ἡ φωνή 
τοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Βαπτιστοῦ. Τό εἰρη-
νικό κήρυγμα τοῦ Ἠσαΐα καί τό σωτήριο γιά 
τόν Ἀδάμ ἔργο τοῦ εἰρηνοποιοῦ Χριστοῦ στόν 
Ἰορδάνη. Ὁ θρῆνος «ἐν θλίψει» τοῦ Ἰωνᾶ καί 
τό κήρυγμα τῆς μετάνοιας τοῦ Προδρόμου. 
Ἡ δρόσος τῆς καμίνου τῆς Βαβυλῶνος, τό 
ἄυλον πῦρ πού δέχθηκαν τά ρεῖθρα τοῦ Ἰορ-
δάνου καί ἡ ὑμνολογία τῆς Μητρός τοῦ βα-
πτισθέντος. Ὅλα αὐτά, Παλαιά καί Καινή Δι-
αθήκη, τύπος καί ἀλήθεια, συμπλέκονται σέ 
μία ὑπερκόσμια συζυγία.
Ἑστιάζουμε τήν προσοχή μας σέ ἕνα ἰδιαί-
τερο σημεῖο τοῦ ὑμνολογικοῦ κανόνα τῆς 
μεγάλης ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, τό ὁποῖο 
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ἀποτελεῖ ἀφενός τόν ἑορταστικό λόγο καί 
ἀφετέρου τήν ἀπαρχή τοῦ ἐπί γῆς ἀπολυτρω-
τικοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὁ ὕμνος: «Ἀδάμ 
τόν φθαρέντα ἀναπλάττει ρείθροις Ἰορδά-
νου καί δρακόντων κεφαλάς ἐμφωλευόντων 
διαθλάττει ὁ Βασιλεύς τῶν αἰώνων Κύριος» 
(2° τροπάριο Α΄ ὠδῆς). Αὐτό μᾶς κάνει νά 
σκιρτοῦμε ἀπό χαρά καί νά γεμίζουμε τίς 
πληγωμένες καρδιές μας ἀπό ἀνείπωτη ἐλπί-
δα γιά τή λύτρωσή μας ἀπό τά πικρά δεσμά 
τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου.
Τό βάπτισμα τοῦ Κυρίου στόν Ἰορδάνη ἀπο-
τελεῖ γιά μᾶς προτύπωση γιά τό δικό μας 
βάπτισμα, τό ὁποῖο εἶναι «λουτρόν παλιγ-
γενεσίας» καί θάνατος τοῦ παλαιοῦ πτωτι-
κοῦ ἑαυτοῦ μας καί ἀναγέννηση τῆς νέας ἐν 
Χριστῷ ὑπάρξεώς μας. Μέ τό ἅγιο Βάπτισμα 
«ὁ παλαιός ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, 
ἵνα καταργηθῇ τό σῶμα   τῆς   ἁμαρτίας,   τοῦ   
μηκέτι   δουλεύειν   ἡμᾶς   τῇ   ἁμαρτίᾳ».
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γκη ζεῦγος τρυγόνων, ἤ δυό νεοσσούς πε-
ριστερῶν». Δηλαδή, κάθε πρωτότοκο ἀρσε-
νικό παιδί ἦταν ἀφιερωμένο στόν Θεό καί 
γιά τόν λόγο αὐτό γινόταν μία συγκεκριμένη 
τελετή στόν ναό, πού περιλάμβανε  καί προ-
σφορά δυό τρυγόνων ἤ περιστεριῶν.

        Λαβών δέ ὁ πρεσβύτης Συμεών τόν Κύριο τῆς   
δόξης στά χέρια του εἶπε τό: «Νῦν ἀπολύεις 
τόν δοῦλόν  σου,  Δέσποτα,  κατά τό  ρῆμά 
σου ἐν εἰρήνῃ ...».Τώρα, δηλαδή, Κύριε, ἄς 

πεθάνω, ἀφοῦ εἶδα τόν 
Σωτήρα τοῦ κόσμου. Δι-
ότι αὐτό περίμενε χρόνια 
ὁ δίκαιος Συμεών, νά δεῖ 
μέ τούς ὀφθαλμούς του 
τόν Κύριο καί Θεό του. 
Καί πλέον εὐτυχισμένος, 
μποροῦσε νά ἀναχωρή-
σει γιά τίς ἀγκάλες  τοῦ 
Θεοῦ.

          Κάθε νέα μητέρα λοιπόν, 
μέ πρότυπο τήν Παναγία, 
κρατώντας τό νεογέν-
νητο στήν ἀγκαλιά της, 
ἀνεβαίνει τά σκαλιά τῆς 
Ἐκκλησίας  γιά δυό βα-

σικά λόγους:  Πρῶτα, γιά νά εἰσάγει τό βρέ-
φος στόν ναό, ὥστε αὐτό νά μπορεῖ στή συ-
νέχεια νά βαπτισθεῖ καί νά συμμετέχει στήν 
ἐν Χριστῷ λατρευτική ζωή καί μετά γιά νά 
διαβαστοῦν καί σ’ αὐτήν οἱ εὐχές τοῦ σαρα-
ντισμοῦ, πού ἀναφέρονται στόν καθαρισμό 
τῆς γυναίκας.

         Ὅσον ἀφορᾶ τό βρέφος, ὁ ἱερέας μετά τήν 
ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν, ὡς ἄλλος Συμεών θά 
τό πάρει στήν ἀγκαλιά του, θά τό εἰσάγει 
στόν ναό σχηματίζοντας τρεῖς φορές τό ση-
μεῖο τοῦ Σταυροῦ, πρό τῶν πυλῶν τοῦ ναοῦ, 
στό μέσον τοῦ ναοῦ, καί πρό τῶν πυλῶν τοῦ 
θυσιαστηρίου, λέγοντας τή φράση: «Ἐκκλη-
σιάζεται ὁ/ἡ  δοῦλος/η τοῦ Θεοῦ εἰς τό ὄνο-

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς Δεσποτικῆς 
ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυ-
ρίου, θά ἀσχοληθοῦμε στό ἄρθρο 

αὐτό, μέ τήν ἱερή καί εὐλογημένη πράξη τοῦ 
σαραντισμοῦ τοῦ βρέφους καί τῆς μητέρας 
του. Θά διερευνήσουμε μερικές ἀπό τίς πτυ-
χές του καί θά ἐμβαθύνουμε λίγο στό νόημά 
του, ξεκαθαρίζοντας τή λειτουργική αὐτή τε-
λετή τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τυχόν λανθασμένες 
ἀντιλήψεις, προκαταλήψεις  καί παρανοή-
σεις.     

         Τό Ἱερό Εὐχολόγιο τῆς 
Ἐκκλησίας περιλαμβά-
νει, ὅπως εἶναι γνωστό, 
εὐχές γιά τό βρέφος  καί  
τή μητέρα κατά τήν πρώ-
τη μέρα τῆς γέννησης, ἐνῶ 
εὐλογεῖ  τό νεογέννητο 
τήν ὄγδοη μέρα στόν ἱερό 
ναό μπροστά στήν εἰκόνα 
τῆς Κεχαριτωμένης, μέ 
τήν εὐχή τῆς ὀνοματοδο-
σίας. Ἐκεῖ ὁ ἱερέας πα-
ρακαλεῖ τόν Κύριον, νά 
μείνει «ἀνεξάρνητον τό 
ὄνομά Του τό ἅγιον  ἐπ’ 
αὐτόν/ήν». Πρόκειται γιά τίς προβαπτισμα-
τικές πράξεις,πού ἀφοροῦν τήν προοδευτική 
πορεία τοῦ βρέφους πρός τό Ἅγιο Βάπτισμα.   

          Λέγοντας «σαραντισμό», ἐννοοῦμε ὅτι ἡ μη-
τέρα προσφέρει τό νεογέννητο στόν ναό καί 
αὐτό πρός δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.  Ἡ 
πράξη αὐτή εἶναι ἀρχαιότατη καί  ἔχει τίς ρί-
ζες της στόν Μωσαϊκό νόμο. Σύμφωνα λοιπόν 
μέ τόν νόμο αὐτό, σαράντα μέρες ἀπό τή γέν-
νηση τοῦ Θεανθρώπου, προσεφέρθη ὁ Κύρι-
ος στό ἱερό ἀπό τήν Παναγία μητέρα του, καί 
ὑπεδέχθη Αὐτόν ὁ πρεσβύτης Συμεών. Κατά 
τή διάταξη τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου «πᾶν ἄρσεν 
πρωτότοκον ἔσται ἀφιερωμένον τῷ Θεῷ, καί 
τήν εἰς τοῦτο  νενομισμένην θυσίαν προσενέ-

Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου
Ὁ σαραντισμός καί οἱ  συμβολισμοί του

τοῦ Πρωτ. Ἰωάννου Κ.Ἰωάννου
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μα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Ἀμήν». Ἐδῶ οἱ γονεῖς,  μέ πολλή 
εὐλάβεια προσφέρουν τά παιδιά τους στόν 
Θεό, ἐναποθέτοντάς  τα στήν ἀγάπη, τή στορ-
γή καί τή  θαλπωρή τοῦ Οὐράνιου Πατέρα.     

          Θά λέγαμε ὅτι,  κατά κύριο λόγο  ὁ «σαραντι-
σμός» ἀφορᾶ τό παιδί, ἀφοῦ καί τό μεγαλύτε-
ρο μέρος ἀπό τίς τέσσερις εὐχές καί ἡ φράση: 
«Ἐκκλησιάζεται ὁ δοῦλος...», ἀφοροῦν τήν 
προσαγωγή καί τήν εἴσοδο τοῦ βρέφους στόν 
ναό, «κατά μίμησιν Κυρίου», καθώς  καί τήν 
προετοιμασία του «ἐν καιρῷ εὐθέτῳ» νά ἀξι-
ωθεῖ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος. Ἄρα, τό βρέφος 
εἶναι πού «σαραντίζει»  καί ὄχι ἡ μητέρα. Ἡ 
μητέρα συνοδεύει τό βρέφος καί εὐλογεῖται 
μαζί μέ αὐτό.

             Ἡ μητέρα τώρα, συνοδεύει τό παιδί καί εὐλο-
γεῖται ὑπό τοῦ ἱερέως, γιά νά εἰσέλθει πλέον 
στόν ἱερό ναό  καί νά καταξιωθεῖ  τῆς μετα-
λήψεως τοῦ Τιμίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ 
Χριστοῦ. Οἱ γονεῖς  μόλις ἔχουν ἐπιτελέσει 
τήν πιό ἱερή ἀποστολή, τήν τεκνογονία. Ἐδῶ 
νά τονίσουμε πώς  ἡ εὐχή ἀναφέρει καί τούς 
δυό γονεῖς καί εἶναι λάθος νά παρουσιάζεται 
μόνο ἡ μητέρα. Μαζί ἔχουν γίνει συνδημι-
ουργοί τοῦ Θεοῦ. Ἔφεραν μία νέα ζωή στόν 
κόσμο. Δέν εἶναι,  οὔτε ἁμαρτωλοί, οὔτε ἀκά-
θαρτοι γιά τήν πράξη τους αὐτή. Αὐτά εἶναι 
Ἑβραϊκά κατάλοιπα καί ἀντιλήψεις,  πού δέν 
ἔχουν, πιστεύω, θέση στήν Ἐκκλησία τῆς χά-
ριτος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ γυναίκα δέν εἶναι τι-
μωρημένη νά παραμείνει  στό σπίτι καί ἐκτός 
Ἐκκλησίας, ἐπειδή ἔφερε στόν κόσμο μία νέα 
ὕπαρξη.                                                              
 Πολύ ἁπλά, ὑπάρχει ἀνάγκη μετά ἀπό τόν 
τοκετό,  νά ἐπανέλθει τό σῶμα εἰς τήν «προτέ-
ραν κατάστασιν», νά ἐπουλωθοῦν οἱ σπλαχνι-
κές ἐνοχλήσεις, ἀλλά καί νά βρίσκεται ἡ μητέ-
ρα συνεχῶς μέ τό βρέφος.  Γιά τόν λόγο αὐτό 
ἡ ἁγία καί φιλεύσπλαχνος Ἐκκλησία, κατά 
κάποιο τρόπο  παρέχει μία ἄδεια, μία εὐλογία 
στή  λεχώνα γυναίκα, νά παραμείνει ἐκτός 
Ἐκκλησίας καί κάτ’ ἐπέκταση νά μήν κοινω-
νήσει τῶν ἀχράντων μυστηρίων, γιά τό εὔλο-
γο διάστημα τῶν σαράντα  ἡμερῶν. Τώρα, μέ 
τόν  σαραντισμό τοῦ παιδιοῦ, καλεῖται ὅπως: 
«ἀξιωθεῖσα εἰσελθεῖν ἐν τῷ Ἁγίῳ ναῶ, δοξά-
σει σύν ἡμῖν, τό πανάγιον ὄνομά σου...».   Γιά 

ὅλους τούς πιό πάνω λόγους πρέπει ἐπίσης νά 
ποῦμε ὅτι, ὅταν σέ μία γυναίκα συμβεῖ πρό-
ωρη διακοπή τῆς ἐγκυμοσύνης, δέν διαβάζε-
ται  σ’ αὐτήν  ἡ ἀκολουθία τοῦ σαραντισμοῦ, 
ἀλλά  ἡ ἀνάλογη εὐχή πού παρηγορεῖ καί 
ἐνδυναμώνει τή γυναίκα: «τούς πόνους θε-
ράπευσον, ρῶσιν καί εὐρωστίαν  τῷ σώματι 
σύν τῇ ψυχῇ αὐτῆς, φιλάνθρωπε, δώρησαι...», 
«ἀνάστησον αὐτήν ἀπό τῆς κλίνης, ἧς περί-
κειται...» καί τοῦτο ὄχι στίς σαράντα μέρες, 
ἀλλά ἐάν εἶναι δυνατόν,  ἀπό τήν πρώτη κιό-
λας  ἡμέρα.        

         Ἐδῶ θά πρέπει νά ἀναφερθοῦμε καί σέ κά-
ποιες δεισιδαιμονίες, πού δυστυχῶς ἐπικρα-
τοῦν σέ κάποιες περιοχές τῆς Κύπρου καί 
καλό θά ἦταν νά ἐκλείψουν. Πρόκειται γιά 
κάποια  ΄΄φυλακτά΄΄, πού βλέπουμε νά συ-
νοδεύουν τό βρέφος, ἀκόμα καί ὅταν προ-
σφέρεται στήν Ἐκκλησία γιά τόν  σαραντι-
σμό. Οἱ ματόπετρες, τά πέταλα, ἡ ἔνδυση μέ 
ἀνάποδα ρουχαλάκια, γιά νά προστατευτεῖ 
τάχα τό βρέφος ἀπό τό κακό, εἶναι  ἄσχημες 
συνήθειες, βαθιά ὅμως ριζωμένες στή συ-
νείδηση τοῦ λαοῦ. Τά φαινόμενα αὐτά δεί-
χνουν περισσότερο ἀμάθεια καί δυσπιστία. 
Καλό εἶναι οἱ γονεῖς νά συμβουλεύονται τούς 
πνευματικούς τους γιά τέτοια θέματα καί νά  
ἐμπιστεύονται τόν Χριστό,  τήν Παναγία καί 
τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαίτερα τούς 
προστάτες Ἁγίους τῶν παιδιῶν, τήν Ἁγία 
Μαρίνα, τόν Ἅγιο Στυλιανό κλπ.  Εὐλογημέ-
νη συνήθεια  εἶναι ἡ τέλεση μικροῦ ἁγιασμοῦ, 
μέ τήν ἐπιστροφή τῆς μητέρας καί τοῦ νεο-
γέννητου στό σπίτι, ὅπου διαβάζονται εἰδικές 
εὐχές: «σκέπασον αὐτήν ὑπό τήν σκέπην τῶν 
πτερύγων σου...» καί « τό κυηθέν νήπιον δια-
τήρησον ἀπό πάσης φαρμακείας, χαλεπότη-
τος, ἀπό πνευμάτων πονηρῶν...» κλπ

         Καταληκτικά θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι  
κατά τήν τελετή τοῦ  σαραντισμοῦ τό βρέ-
φος, κατά μίμηση καί προτύπωση τῆς Ὑπα-
παντῆς τοῦ  Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀφιερώνεται 
καί προσφέρεται γιά νά ἁγιαστεῖ  στόν ναό,  
ἐνῶ ἡ μάνα  Ἐκκλησία ὑποδέχεται στίς ἀγκά-
λες της  καί τή μητέρα - πού συμβολίζει τήν 
Παναγία-  καί  τήν  ἐπαναφέρει μέ τόν τρόπο 
αὐτό  στή συμμετοχή  στά ἅγια καί ἱερά μυ-
στήριά της.                                                                                                                        



12

Στήν ἐποχή τῶν ἀντιφάσεων, τῶν με-
γάλων μέσων καί τῶν συγκεχυμένων 
σκοπῶν, ἐν μέσῳ μίας παγκόσμιας 

οἰκονομικῆς καί ἠθικῆς κρίσης, προβάλλει 
ὅσο ποτέ ἄλλοτε ἐπίκαιρος ὁ παιδαγωγι-
κός λόγος τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι 
ἀπό τόν 4ο αἰώνα μ.Χ. ἔθεσαν ὁριστικά 
τά θεμέλια ἑνός νέου πνευματικοῦ πολιτι-
σμοῦ.  Οἱ Τρεῖς Μέγιστοι Φωστῆρες, ὅπως 
εὔστοχα ὀνομάστηκαν, καθιέρωσαν μέ 
τήν παιδαγωγική τους σοφία τό πρότυπο 
τοῦ «χριστιανοῦ ἀνθρώπου», μέ στόχο νά 
μεταδώσουν στούς νέους τό ἰδεῶδες τῆς 
ἀληθινῆς μόρφωσης καί νά τούς βοηθή-
σουν νά βροῦν τό νόημα τῆς πραγματικῆς 
εὐτυχίας στή ζωή τους.
Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι καί ἰδι-
αίτερα ὁ Πλάτωνας καί ὁ Ἀριστοτέλης, 
τόνισαν ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι «ζῶον λο-
γικόν, πολιτικόν», γεγονός πού τόν κα-
θιστᾶ ἀνώτερο τῶν ἀλόγων ζώων καί τόν 
κάνει ταυτόχρονα ἱκανό γιά ἀγωγή καί 
παιδεία.  Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ὅμως, μέ τή 
δύναμη τοῦ πνεύματός τους, κατόρθω-
σαν νά προχωρήσουν ἀκόμη πιό μπροστά 
καί νά ἀναγνωρίσουν ὅτι τό μεγαλεῖο τοῦ 
ἀνθρώπου βρίσκεται πέρα ἀπό τή λογική 
του ἱκανότητα, στό ὅτι εἶναι «ζῶον θεού-
μενον», ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ 
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.  Ξεκινώντας ἀπό 
τήν ἀρχή ὅτι ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε «κατ’ 
εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ», 
ὁ Μέγας Βασίλειος θά τονίσει: «Τό μέν 
κατ’ εἰκόνα φύσει δέδοται ἡμῖν.  Τό δέ 
καθ’ ὁμοίωσιν ἐκ προαιρέσεως … κατορ-
θοῦμεν».
Ἀναγνωρίζοντας ἑπομένως οἱ Τρεῖς 
Ἱεράρχες τή σπουδαιότητα τῆς 

ἀγωγῆς γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ ἀλη-
θινοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τή 
θέωση, ἔδωσαν ἰδιαίτερη σημασία 
στή διαπαιδαγώγηση τῆς νεότητας.  
Σύμφωνα μέ τόν ἱερό Χρυσόστομο, 
«ἄν εἰς ἁπαλήν ψυχήν ἐντυπωθῇ τά 
καλά διδάγματα, οὐδείς αὐτά ἐξε-
λεῖν δυνήσεται».  Χωρίς νά καταρ-
γοῦν κάθε ἄλλη μόρφωση, οἱ Τρεῖς 
Πατέρες προβάλλουν τό μεγαλεῖο 
τῆς «κατά Χριστόν» παιδείας, ἡ 
ὁποία θά ὁδηγήσει τούς νέους στήν 
«κατόρθωσιν τῆς ἀρετῆς» καί στή 
σωτηρία.  «Μόρφωσε τόν υἱόν σου 
χριστιανικῶς.   Ὅταν λείπει ἡ χρι-
στιανική ἀγωγή, τότε καμμία ὠφέ-
λεια δέν ὑπάρχει, ἔστω καί ἄν ἕνας 
ἔχει ἐξαιρετικήν ἱκανότητα.  Τρόπων 
ἔχομεν ἀνάγκην, ὄχι λόγων, ἤθους, 
ὄχι ἱκανοτήτων, ἔργων, ὄχι λόγων», 
θά πεῖ ἐμφαντικά ὁ ἱερός Χρυσόστο-
μος.
Οἱ Τρεῖς Μεγάλοι Παιδαγωγοί συμ-
φωνοῦν ὅτι ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν 
πρέπει νά ἀρχίζει ἀπό τό λίκνο, τότε 
πού ἡ ψυχή εἶναι εὔπλαστη καί δεκτι-
κή.   «Οὐ γάρ τό σπεῖραι ποιεῖ πατέρα 
μόνον, ἀλλά τό παιδεῦσαι καλῶς», 
τονίζει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, προ-
σθέτοντας ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά 
γίνει ἀντικοινωνικό τό παιδί πού με-
γάλωσε σέ ἀτμόσφαιρα ἀγάπης.  Πιό 
πολύ ὅμως συμβουλεύει τούς γονεῖς 
νά διδάσκουν τά παιδιά μέ τό παρά-
δειγμά τους, φροντίζοντας νά δημι-
ουργοῦν ψυχική ἐπαφή καί σωστή 
ἐπικοινωνία μαζί τους:  «Νόμισον 
ἀγάλματα χρυσά ἔχει ἐπί τῆς οἰκίας, 

Ὁ παιδαγωγικός λόγος τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
στή σύγχρονη ἐποχή

τῆς Μαρίας Θεοφάνους, Φιλολόγου
Διευθύντριας Λυκείου Ἁγίου Ἀντωνίου
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τά παιδιά … τήν ψυχήν αὐτῶν κα-
τακόσμει καί διάπλαττε…»
Τό παιδαγωγικό ἔργο τῶν γονέων κα-
λεῖται νά ἐνισχύσει ἡ σχολική ἀγωγή, 
πού σύμφωνα μέ τόν Γρηγόριο τόν Θε-
ολόγο δημιουργεῖ νέους πνευματικούς 
δεσμούς, ἐξίσου ἰσχυρούς.  Οἱ Τρεῖς Ἱε-
ράρχες θεωρώντας τό ἔργο τῆς ἀγωγῆς 
«τέχνη τεχνῶν καί ἐπιστήμην ἐπιστημῶν» 
δ η μ ι ο υ ρ γ ο ῦ ν 
δικό τους παι-
δαγωγικό σύ-
στημα, τό ὁποῖο 
θεμελ ιώνετα ι 
στή χριστιανική 
κοσμοθεωρία.  
Ἕνα ὁλοκλη-
ρωμένο σύστη-
μα ἀγωγῆς μέ 
ξ ε κ ά θ α ρ ο υ ς 
στόχους καί 
συγκεκριμένες 
προτάσεις δι-
δασκαλίας, πού 
θέτει τήν ἐπικοι-
νωνία δασκά-
λου-μαθητῆ σέ 
ἀνώτερη βάση:  
στό «φιλεῖν καί 
φιλεῖσθαι», πού 
κ ά τ ΄ α ὐ τ ο ύ ς 
εἶναι ἡ καλύτε-
ρη βάση γιά ἐπι-
τυχία κάθε παι-
δευτικοῦ ἔργου.  
Συγκεκριμένα ὁ 
Ἱερός Χρυσόστομος ἀσχολήθηκε μέ τόν 
σκοπό τῆς ἀγωγῆς, τήν προσωπικότητα 
τοῦ μαθητῆ, τίς μεθόδους διδασκαλί-
ας, τήν ἑλκυστικότητα τοῦ μαθήματος, 
τίς δυνατότητες τῶν παιδιῶν κ.ἄ.  Ἀνα-
φέρεται ἐπίσης στή θετική ἐπίδραση τῆς 
γυμναστικῆς καί τῆς μουσικῆς καί στήν 
ἀποφυγή τῶν καταχρήσεων.  Ὅλα αὐτά 
ὅμως γίνονται γιά ἕνα βασικό σκοπό:  Τή 
διάπλαση τοῦ νέου «εἰς τέλειον χριστια-
νόν καί πραγματικόν φιλόσοφον», ἄξιον 
«τῆς ἄνω πολιτείας» καί τῆς ἀπολαύσεως 

«τῶν ἐπιγείων ἀγαθῶν».
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ἄνθρωποι εὐγενεῖς 
καί ἐνάρετοι, μεγάλοι ἐπιστήμονες καί 
συγγραφεῖς, ἔγιναν οἱ ἴδιοι πρότυπα παι-
δαγωγῶν γιά τούς συγχρόνους τους.  Συν-
δυάζοντας στό πρόσωπό τους τή σοφία, 
τή δύναμη καί τήν ἀρετή ἀναδείχθηκαν 
ὡς τέλειοι τύποι ἀνθρώπων, ἄξιοι νά πα-
ραδειγματίσουν καί νά καθοδηγήσουν τίς 

μελλούμενες γε-
νιές:  «καθαρθῆναι 
δεῖ πρῶτον, εἶτα 
καθᾶραι, σο-
φισθῆναι, καί 
οὕτω σοφίσαι, γε-
νέσθαι φῶς καί 
φωτίσαι…», θά δι-
ακηρύξει ὁ Γρηγό-
ριος ὁ Θεολόγος.
Σήμερα, πού ὁ 
εὐρωπαϊκός πο-
λιτισμός βρίσκε-
ται σέ ἔνδεια καί 
παρακμή, πού οἱ 
ἄνθρωποι ψά-
χνουν ἀπεγνωσμέ-
να κάποια ἀκτίδα 
φωτός, σέ μία ζωή 
μίζερη καί οἱ νέοι 
μας κάποιο ἀνώ-
τερο σκοπό γιά νά 
ζοῦν, ὁ λόγος τῶν 
Τριῶν Ἱεραρχῶν 
ἠχεῖ λυτρωτικά.  
Μέσα στό ἀπρό-
σωπο περιβάλλον 

τῆς σημερινῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας 
πού ἔχει χρεωκοπήσει, δημιουργώντας 
ἄτομα ἀποξενωμένα καί δυστυχισμένα, 
ἀπαιτεῖται ἡ ἐπιστροφή στόν «καινόν 
ἄνθρωπον», τό πρόσωπο μέ τά ἰδανικά 
καί τίς ἀξίες, ὅπως τίς ἔχουν διακηρύξει 
οἱ Τρεῖς Μεγάλοι Παιδαγωγοί.  Ἐπιστρο-
φή λοιπόν στή λυτρωτική Ὀρθόδοξή μας 
Παράδοση καί ἐπαναπροσδιορισμός τῶν 
σκοπῶν τῆς παιδείας εἶναι τό ζητούμενο.  
«Οἱ καιροί οὐ μενετοί»!
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Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρόνιου Μιχαηλίδη

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΟΥΡΙΟΝ

Μετά τόν Φιλάγριο καί μέχρι τά τέλη τοῦ 3ου 
αἰώνα, κανενός ἄλλου Ἐπισκόπου Κουρίου 
τό ὄνομα δέν διεσώθη.  Ἡ ἀνακάλυψη πά-
ντως δυό πρωτοχριστιανικῶν βασιλικῶν στό 
Κούριο, ἀποδεικνύει τήν ἐπικράτηση τοῦ 
Χριστιανισμοῦ ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες.
Στό τέλος τοῦ 3ου αἰώνα ἀναφέρεται ὁ δεύ-
τερος (μετά τόν Φιλάγριο) γνωστός Ἐπίσκο-
πος Κουρίου, ὁ Φιλωνίδης, ὁ ὁποῖος συγκα-
ταλέγεται μεταξύ τῶν Κυπρίων ἁγίων καί 
τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ στίς 
17 Ἰουνίου καί 30 Αὐγούστου.  Σύμφωνα 
μέ τό Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως (30 
Αὐγούστου), ἐμαρτύρησε κατά τούς ἐπί Διο-
κλητιανοῦ διωγμούς, στά πρῶτα χρόνια τοῦ 
4ου αἰώνα (303-305 μ.Χ).  Κατά μιά ἄποψη, 
«ἀκούσας ὅτι οἱ ἐθνικοί [εἰδωλολάτρες] εἶχον 
λάβη διαταγάς ἵνα καταισχύνωσι τούς χρι-
στιανούς καί ἐπιθυμῶν νά διαφύγη τοιαύτην 
τύχην ἔβαλεν ἑαυτόν κατά τινος τῶν παρά τό 
Κούριον κρημνῶν καί οὕτως ἐτελεύτησε τόν 
βίον».  Ἡ διήγηση προσθέτει ὅτι ὁ ἅγιος ἀπε-
κάλυψε μέ ὀπτασία τό νεκρό σῶμα του σέ δυό 
ἄνδρες πού βάδιζαν ἔξω ἀπό τήν πόλη, κι ὅτι 
στή συνέχεια οἱ εἰδωλολάτρες τό περιτύλιξαν 
καί τό ἔριξαν στή θάλασσα, ἡ ὁποία ὅμως τό 
ἐξέβρασε στήν παραλία, ὅπου τό βρῆκαν οἱ 
Χριστιανοί καί τό ἐνταφίασαν.
Ὁ τρίτος γνωστός Ἐπίσκοπος Κουρίου εἶναι 
ὁ Ζήνων, τόν 5ον αἰώνα, ὁ ὁποῖος μετέσχε 
ἀντιπροσωπίας Κυπρίων Ἐπισκόπων, πού 
ἔλαβαν μέρος στήν ἐν Ἐφέσῳ Γ΄ Οἰκουμενική 
Σύνοδο τοῦ 431 μ.Χ., τά Πρακτικά τῆς ὁποί-
ας καί ὑπέγραψε.  Στή Σύνοδο αὐτή ἐπικυ-
ρώθηκε τό Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Κύπρου, παρά τήν ἀντίδραση τοῦ Ἀντιοχείας 
Ἰωάννου.  Κατά τόν J. Hackett, «ἡ μαρτυρία 
αὐτοῦ μεγάλως συνετέλεσεν εἰς ἐξασφάλισιν 

τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς κυπριακῆς Ἐκκλησί-
ας».  Ὁ Ἀρχ. Μακάριος Γ΄ τόν συγκαταλέγει 
μεταξύ τῶν Κυπρίων Ἁγίων.
Ἑπόμενον γνωστόν Ἐπίσκοπο Κουρίου ὁ 
Hackett ἀναφέρει τόν Διονύσιον, προσθέτο-
ντας ὅτι ὑπῆρξεν Ἐπίσκοπος στά χρόνια τοῦ 
αὐτοκράτορα Ἡρακλείου (610-641 μ.Χ.).
Κατά τόν ἴδιο αἰώνα, τό 632 ἤ ὀρθώτερα τό 
648 μ.Χ. ἄρχισαν καί οἱ Ἀραβικές ἐπιδρομές 
κατά τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖες συνεχίστηκαν μέ-
χρι τόν 10ο αἰώνα.  Τό Κούριο καταστράφη-
κε τελείως ἀπό τίς πρῶτες κιόλας ἐπιδρομές 
καί ἐγκαταλείφθηκε ὁριστικά ἀπό τούς κα-
τοίκους του.  Γι’ αὐτό ἴσως ὁ πιό πάνω ἀνα-
φερόμενος Διονύσιος νά εἶναι ὁ τελευταῖος 
Ἐπίσκοπος Κουρίου, πού ἀρχιεράτευσε στήν 
ἕδρα του.  Μετά τήν καταστροφή τῆς πόλης, 
οἱ ἑπόμενοι Ἐπίσκοποι διέμεναν στό γειτονι-
κό χωριό Ἐπισκοπή, πού ἀπ’ αὐτό ἀκριβῶς 
τό γεγονός πῆρε τό ὄνομά του.  Μόνο ἑνός 
τέτοιου Ἐπισκόπου (πού ἀρχιεράτευσε μετά 
τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Κουρίου) διεσώθη τό 
ὄνομα: εἶναι τοῦ Μιχαήλ, πού ὑπῆρξεν Ἐπί-
σκοπος Κουρίου γύρω στά 1051 μ.Χ.
Ἡ ἐπελθοῦσα Φραγκοκρατία σήμανε τό 
τέλος τῆς Βυζαντινῆς ἐποχῆς ἀλλά καί τῆς 
Ἐπισκοπῆς Κουρίου, ἡ περιοχή τῆς ὁποίας 
ὑπήχθη πλέον στήν Ἐπισκοπή Λεμεσοῦ.

ΝΕΑΠΟΛΙΣ

Ὁ J. Hackett, στόν σχετικό κατάλογο τῶν 
γνωστῶν Ἐπισκόπων Νεαπόλεως, μετά τόν 
ἅγιο Τυχικό τόν ὁποῖο ἀναφέρει ὡς Τυχικόν 
Α΄, ἀναφέρει ὡς δεύτερον γνωστόν Ἐπίσκο-
πο Νεαπόλεως τόν Τυχικόν Β΄, χωρίς ὅμως 
καμμιά ἐπεξήγηση ἤ παραπομπή σέ σχετικές 
πηγές.  Μέχρι τά μέσα τοῦ 5ου αἰώνα, κανε-
νός ἄλλου Ἐπισκόπου τό ὄνομα δέν ἔχει δι-
ασωθεῖ.
Στά μέσα τοῦ 5ου αἰώνα, καί συγκεκριμένα 
στά Πρακτικά τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου 
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τοῦ 451 μ.Χ., ἡ Ἐπισκοπή Νεαπόλεως παρου-
σιάζεται μέ τό ὄνομα Θεοδοσιανή, ὁ Ἐπίσκο-
πος τῆς ὁποίας, ὀνόματι Σωτήρ, εἶχε λάβει μέ-
ρος στή Σύνοδο ἐκπροσωπώντας καί ἄλλους 
δύο Κυπρίους Ἐπισκόπους, τόν Ἀμαθοῦντος 
Ἡλιόδωρο καί τόν Ἀρσινόης Προέχιον.
Ἐπειδή τό ὄνομα Θεοδοσιανή ἤ Θεοδοσιάς 
δέν φαίνεται σέ κανένα ἀπό τούς καταλόγους 
τῶν κυπριακῶν πόλεων καί Ἐπισκοπῶν, ἀλλά 
οὔτε καί σέ καμμιά ἄλλη πηγή τῆς ἐποχῆς, θά 
παρέμενε ἄλυτο μυστήριο, ἄν δέν ὑπῆρχαν 
σχετικές διευκρινί-
σεις τόν 7ο αἰώνα σέ 
κείμενο τοῦ Πάφου 
Θεοδώρου γιά τόν 
βίο τοῦ Ἁγίου Σπυ-
ρίδωνος.  Ὁ  Πάφου 
Θεόδωρος ἀναφέρει 
ἐκεῖ ἕναν Ἐπίσκοπο 
Ἰωάννη ὁ ὁποῖος ἔγι-
νε «Ἐπίσκοπος Θεο-
δοσιάδος, ἤτοι Νέας 
Πόλεως τῆς Κυπρί-
ων ἐπαρχίας».  Μέ 
τή διευκρίνιση αὐτή 
ταυτίζεται ἡ Θεοδο-
σιάς (Θεοδοσιανή) 
μέ τή Νεάπολη.  Ὁ 
Πάφου Θεόδωρος 
ἀναφέρει ἀκόμη ὅτι 
ὁ Θεοδοσιάδος Ἰω-
άννης ἦταν μοναχός 
«τῆς εὐαγοῦς μονῆς 
τοῦ Συμβούλου τῆς 
διακειμένης ὡς ἀπό 
εἴκοσι ὀκτώ σταδί-
ων τῆς Κουρέων φι-
λοχρίστου πόλεως», 
πρίν γίνει Ἐπίσκοπος.  Δέν εἶναι γνωστό πότε 
ἀκριβῶς ἔζησε, πιθανώτατα ὅμως μετά τόν 
Σωτήρα καί πρίν τόν 7ο αἰώνα.
Σύμφωνα μέ τά πιό πάνω, ὁ Σωτήρ εἶναι ὁ 
τρίτος γνωστός Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως, καί ὁ 
Ἰωάννης ὁ τέταρτος, ἄν δεχθοῦμε τόν Τυχικό 
Β΄ ὅτι πράγματι ὑπῆρξε.
Ὁ ἑπόμενος γνωστός Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως 
εἶναι ὁ Λεόντιος, ὁ ὁποῖος ἔζησε τόν 7ο αἰώ-
να καί συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν Κυπρίων 

Ἁγίων.  Γεννήθηκε τό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 
6ου αἰώνα καί πέθανε στά μέσα τοῦ 7ου· κατ’ 
ἄλλους γεννήθηκε τό 590 καί πέθανε τό 668 
μ.Χ.  Ὑπῆρξε μαθητής τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Ἐλεήμονος, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, 
τή βιογραφία τοῦ ὁποίου συνέγραψε καί ἐξ 
αἰτίας τῆς ὁποίας ἔγινε γνωστός.  Ἀναφέρεται 
σχετικά ὅτι ἡ βιογραφία ἐγράφη «κατά διή-
γησιν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ γενομένην αὐτῷ [τῷ 
Λεοντίῳ] ὑπό τοῦ χρηματίσαντος οἰκονόμου 
τοῦ Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Μηνᾶ».

Ὁ Νεαπόλεως Λε-
όντιος «ὑπῆρξε δό-
κιμος συγγραφεύς, 
συγγράψας τούς 
βίους τοῦ Ἁγ. Σπυ-
ρίδωνος, τοῦ Ἁγ. 
Ἰωάννου τοῦ Ἐλε-
ήμονος, Συμεών τοῦ 
κατά Χριστόν Σα-
λοῦ καί ἄλλων Ἁγί-
ων.  Ἔγραψεν ἐπί-
σης, μεταξύ ἄλλων, 
«Ἀπολογίαν κατά 
Ἰουδαίων καί ὑπέρ 
τῶν ἁγίων εἰκόνων» 
ἥτις ἀνεγνώσθη εἰς 
τήν Ζ΄ Οἰκουμενικήν 
Σύνοδον».  Τό τελευ-
ταῖο δεικνύει τή με-
γάλη φήμη τήν ὁποία 
ἄφησε ὁ Λεόντιος, 
καί τήν ὑπόληψη τῆς 
ὁποίας ἔχαιρε, ἀφοῦ 
τό περί εἰκόνων ἔργο 
του ἐλήφθη τόσο σο-
βαρά ὑπ’ ὄψιν στήν 
ἀπόφαση τῆς Ζ΄ Συ-

νόδου, ἡ ὁποία ἐδικαίωσε τήν τιμητική προ-
σκύνησή τους.
Μετά τόν Λεόντιο, καί μέχρι τό τέλος τῆς Βυ-
ζαντινῆς ἐποχῆς, κανενός ἄλλου Ἐπισκόπου 
Νεαπόλεως τό ὄνομα δέν διεσώθη.  Στή Φρα-
γκοκρατία πού ἀκολούθησε, ἡ Ἐπισκοπή Νε-
απόλεως, ὡς Λεμεσοῦ πλέον, θά διατηρηθεῖ 
ἀπό τούς Φράγκους κυριάρχους, ἀπορρο-
φώντας καί τίς Ἐπισκοπές Ἀμαθοῦντος καί 
Κουρίου.
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Ἡ ἀποστολικὴ καὶ μεταποστολικὴ 
περίοδος ἀποτελοῦσε γιὰ τὴν 
πρωτοχριστιανική κοινότητα 

τῆς Ἐκκλησίας μία ἐποχὴ σταθερῆς ὀργά-
νωσης καὶ ἀνάπτυξης. Σταδιακὰ ἄρχισαν 
νὰ διαμορφώνονται παραρτήματα τῆς τότε 
θρησκευτικῆς κοι-
νότητας σὲ ὅλα 
σχεδὸν τὰ κέντρα 
τῆς Ρωμαϊκῆς 
Αὐτοκρατορίας, 
παρουσιάζοντας 
μέχρι τότε μία χα-
λαρότητα στὴν 
ὀργάνωσή τους. 
Δεδομένου ὅτι ἡ  
Ἐκκλησία τότε 
βρισκόταν σὲ ἕνα 
περιβάλλον ὅπου 
ἡ κατ’ ἐπανάλη-
ψη παρέμβλητη 
παρουσία τῶν 
ἐθνικῶν καὶ ἰου-
δαϊκῶν ρευμάτων 
ἦταν ἄκαμπτη καὶ 
ἐπιθετική, ὁ κίν-
δυνος νοθεύσεως 
καὶ παραχάραξης 
τῶν χριστιανικῶν 
ἀληθειῶν, που δι-
ασώζονταν τότε 
κατὰ τὸ πλεῖστον 
στὴν προφορικὴ παράδοση, καὶ σποραδικὰ 
στὶς ἔγγραφες ἐπιστολὲς τῶν Ἀποστόλων, κα-
θίστατο ἀρκετὰ μεγάλος. 
Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ χειμαζόμενο κλίμα οἱ ἀπό-
στολοι καὶ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ ἄφησαν ἄξι-
ους διαδόχους, οἱ ὁποῖοι ἐπέδειξαν πολύπλευ-
ρη δραστηριότητα ὡς ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες, 
γιὰ νὰ πετύχουν τὴ σταθεροποίηση τῆς θέ-
σεως τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ πλειάδα αὐτῶν τῶν 
πατέρων εἶναι γνωστὴ σήμερα στὰ θεολογικὰ 
γράμματα ὡς Ἀποστολικοὶ Πατέρες. Ἕνας 

ἐξ αὐτῶν εἶναι ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Πολύ-
καρπος, ἐπίσκοπος Σμύρνης.
Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς 
σπουδαιότερες προσωπικότητες, πού ἀνέδει-
ξε ἡ πρωτοχριστιανικὴ Ἐκκλησία. Παρ’ ὅλα 
αὐτὰ οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν βίο καὶ τὴ δράση 

του εἶναι πενιχρές. 
Προέρχονται κυ-
ρίως ἀπὸ ἐπιστολὲς 
τοῦ μαθητῆ τοῦ 
Ἁγίου, Εἰρηναίου 
Λουγδούνου καὶ 
ἐπιστολὲς τοῦ σύγ-
χρονού του Ἁγίου 
Ἰγνατίου,   καθώς 
ἐπίσης πληροφορί-
ες πού συναντοῦμε 
στὴν Ἐκκλησι-
αστικὴ Ἱστορία 
τοῦ Εὐσεβίου, 
συγγράμματα τοῦ 
Τερτυλλιανοῦ καὶ 
ἀλλοῦ. 
Ὅσον ἀφορᾶ τὸ, 
ἂν ἦταν γόνος 
ἐθνικῆς οἰκογένει-
ας καὶ κατόπιν κα-
τηχήθηκε καὶ βα-
πτίστηκε ἢ γόνος 
χριστιανικῆς οἰκο-
γένειας, καθώς ἐπί-
σης τὸν χρόνο καὶ 

τὸν τόπο γέννησης καὶ ἀνατροφῆς του δὲν 
εἶναι ἀκριβῶς γνωστά. Ὅπως μᾶς διαβεβαιώ-
νει ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος μέσα ἀπὸ τὶς ἐπιστολές 
του, ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος διετέλεσε μαθητὴς 
καὶ συναναστράφηκε μὲ Ἀποστόλους, εἰδικό-
τερα μὲ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο. Τὸ 
γεγονός αὐτὸ ἔπαιξε καθοριστικὸ ρόλο στὸ 
ἔργο καὶ τὴ δράση τοῦ Ἁγίου στὴ Σμύρνη καὶ 
ἐν γένει στὴ Μικρὰ Ἀσία. Ἡ συναναστροφή 
του μὲ μαθητὲς καὶ Ἀποστόλους προίκισε 
τὴν προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου μὲ πλούσιες 

Ἅγιος Πολύκαρπος Σμύρνης
τοῦ κ. Θωμᾶ Π. Ἀναστασίου, Θεολόγου 
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ἐμπειρίες καὶ βιώματα, τὰ ὁποῖα συνέβαλαν 
στὴ σταθερότητα τῆς πίστης του στὸν Ἀνα-
στάντα Χριστό. Μάλιστα, αὐτὴ ἡ «ἡδρασμέ-
νη ὡς ἐπὶ πέτραν ἀκίνητον» φωτοβόλος πίστη 
του παρακίνησε πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς 
τῶν τότε αἱρέσεων, τοῦ Βαλεντίνου καὶ τοῦ 
Μαρκίωνος νὰ ἐπιστρέψουν στὴ Μία, Ἁγία, 
Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία. 
Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας, σύγχρονος 
ἐπίσκοπος τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, καθώς 
διένυε τὴν ἀναγκαστικὴ καὶ πολύμηνη πο-
ρεία του, ὁδηγούμενος ἀπὸ δέκα σκληρο-
τράχηλους στρα-
τιῶτες στὴ Ρώμη, 
γιὰ νὰ ἐκτίσει τὴν 
καταδίκη του εἰς 
τὸν διὰ τῶν θη-
ρίων θάνατο στὸ 
στάδιο τῆς Ρώμης, 
γιὰ τὸν ὁποῖο εἶχε 
καταδικασθεῖ στὴν 
Ἀντιόχεια, πέρα-
σε ἀπὸ τὴ Σμύρνη. 
Ἐκεῖ ὁ Ἅγιος Πο-
λύκαρπος ὑποδέ-
χθηκε θερμὰ τόσο 
τὸν Ἅγιο Ἰγνά-
τιο, ὅσο καὶ τοὺς 
δεσμῶτες του μαζὶ 
μὲ ἐπισκόπους τῆς 
γύρω περιοχῆς. Ὁ 
Ἅγιος Πολύκαρ-
πος περιποιήθηκε 
τὸν Ἅγιο Ἰγνά-
τιο καὶ ἐμψύχω-
σαν ἀλλήλους γιὰ 
τὴ συνέχιση στὸν 
κατὰ Θεὸ ἀγώνα τους. Προτοῦ ἀναχωρήσει 
ἀπὸ τὴ Σμύρνη ἐφοδίασε τὶς γειτνιάζουσες 
ἐπισκοπὲς μὲ ἐπιστολὲς γιὰ τὶς δυσκολίες που 
ἀντιμετώπιζαν ἀπὸ τοὺς δοκῆτες καὶ τοὺς 
Ἰουδαΐζοντες καὶ γιὰ ἄλλα θέματα. Προτοῦ 
ἀναχωρήσει ἀπὸ τὴ Σμύρνη ἐφοδίασε τοὺς 
ἀπεσταλμένους τῶν γύρω ἐπισκοπῶν, κατό-
πιν παρακλήσεως, μὲ ἐπιστολὲς. 
Μετὰ τὴν ἐπιστροφή του ἀπὸ τὴ Ρώμη, συ-
ντάσσοντας ὅσες δυνάμεις τοῦ εἶχαν ἀπομεί-
νει συνέχισε μὲ ζῆλο τὸν φιλόθεο ἀγώνα του 

ὑπὲρ τῶν πνευματικῶν του τέκνων καὶ γενι-
κότερα τῶν κατοίκων τῆς ἐπισκοπικῆς του 
περιφέρειας, προκαλώντας σφοδρὸ αἴσθημα 
ὀργῆς στοὺς Ἐθνικούς, οἱ ὁποῖοι σύμφωνα 
μὲ τὸ μαρτυρολόγιόν του ἀποφαίνονταν ὅτι: 
«αὐτὸς εἶναι ὁ διδάσκαλος τῆς Ἀσίας, ὁ πατέ-
ρας τῶν Χριστιανῶν, ὁ καθαιρέτης τῶν θεῶν 
μας, αὐτὸς πού δίδασκε πολλοὺς ἀπὸ ἐμᾶς νὰ 
μὴν προσκυνοῦν καὶ θυσιάζουν στοὺς θεούς 
μας». Τὰ πάρα πάνω βέβαια, κατέστησαν τὸ 
μαρτύριό του ἀναπόφευκτο γεγονός. Ἀνα-
γνωρίζοντας οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ τὸν κίνδυ-

νο πού διέτρεχε ὁ 
Ἅγιος ποιμενάρ-
χης τους ἀπὸ τοὺς 
ε ἰ δ ω λ ο λ ά τ ρ ε ς , 
μετὰ ἀπὸ πίεση τὸν 
φυγάδευσαν σὲ κά-
ποιο ἀγρόκτημα. Ὁ 
Ἅγιος ὅμως ἐντο-
πίστηκε προσευχό-
μενος  λίγο ἀργό-
τερα ἀπὸ περίπολο 
εἰδωλολατρῶν καὶ 
ὁδηγήθηκε ἐνώ-
πιον τοῦ ἀνθυπά-
του τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας. Μετὰ ἀπὸ 
πίεση πού δέχθη-
κε ὁ Ἅγιος ἀπὸ 
τὸν ἀνθύπατο, γιὰ 
νὰ λοιδορήσει τὸν 
Χριστό καὶ νὰ θυ-
σιάσει στὰ εἴδωλα, 
τοῦ ἀπάντησε σθε-
ναρά, «ὀγδόντα 
καὶ πλέον ἔτη ἐργά-

ζομαι γιὰ αὐτὸν καὶ δὲν μὲ ἀδίκησε σὲ τίποτα, 
πῶς μπορῶ νὰ βλασφημήσω τὸν βασιλέα μου, 
αὐτὸν πού θὰ μοῦ παρέχει τὴν σωτηρία;» Βέ-
βαια, ἡ ἐπιμονὴ καὶ ἡ μὲ παρρησία ὁμολογία 
τῆς πίστης του στὸν Χριστὸ,  προκάλεσε τὴ 
μήνη τοῦ ἀνθυπάτου, καταδικάζοντας τὸν 
Ἅγιο στὸν διὰ πυρᾶς θάνατον, λαμβάνοντας 
τὸν ἀμάραντο στέφανο τοῦ μάρτυρος στὶς 
23 Φεβρουαρίου, ἡμέρα κατά τὴν ὁποία ἡ 
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴ μνήμη του. 
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      Θεῖες Λειτουργίες καί Χοροστασίες                  Σεπτεμβρίου  Ὀκτωβρίου  Νοεμβρίου             
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου: παρέστη σέ ἀρχι-
ερατικό συλλείτουργο στήν ἱ. μονή Ζίτσης 
στή Σερβία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτη Ράσκας καί Πρισρένης 
κ.Θεοδοσίου καί συλλειτουργούντων τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χαλεπίου κ. 
Παύλου (Πατριαρχείου Ἀντιοχείας) καί τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σαμταβίσι 
καί Γκόρι κ. Ἀνδρέα (Πατριαρχείου Γεωργί-
ας).
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου: συλλειτούργησε μέ 
ἄλλους ἀρχιερεῖς στήν ἱερά μονή Ζίτσης καί 
τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας συγχοροστά-
τησε μέ ἄλλους ἀρχιερεῖς στόν ἑσπερινό στήν 
ἱ.μονή Ζίτσης.
Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου: παρέστη σέ ἀρχι-
ερατικό συλλείτουργο στήν ἱ.μονή Ζίτσης 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχι-
επισκόπου  Ἀχρίδος  κ.Ἰωάννου καί συλλει-
τουργούντων τοῦ Πανιερωτάτου Ἐπισκόπου 
Ζίτσης κ.Χρυσοστόμου,  τοῦ Σεβασμιωτάτου   
Μητροπολίτη Χαλεπίου  κ.Παύλου (Πατρι-
αρχείου Ἀντιοχείας) καί τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου Σαμταβίσι  καί Γκόρι  
κ.Ἀνδρέου  (Πατριαρχείου Γεωργίας).
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Ἀρχ. Μι-
χαήλ στήν κοινότητα Ἁγ. Ἰωάννη Πιτσιλιᾶς.
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Παναγίας 
Γλυκιώτισσας.
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό 
ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στήν ἱ.μονή Στομίου στήν Κόνιτσα.
Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου: συλλειτούργησε σέ 
ἀρχιερατικό συλλείτουργο μετά τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως κ. 

Ἀνδρέα στήν Κόνιτσα.
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Τιμίου 
Σταυροῦ στά Πολεμίδια.
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου: χοροστάτησε 
στόν ἑσπερινό στήν ἱ.μονή Ἁγ. Ἡρακλειδίου.
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν προσκυνηματικό ἱ.ν. Ἁγ. Ἐλευ-
θερίου.
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ἀρχ. Μιχαήλ στή Διερώνα.
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 
στό Πέρα Πεδί.
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Ἁγ. Νεο-
φύτου στόν Συνοικισμό Μακαρίου Γ΄.
Κυριακή 2 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Νικολάου Κ.Πολεμι-
διῶν.
Τρίτη 4 Ὀκτωβρίου: χοροστάτησε στόν ἑσπε-
ρινό στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Ἑρμογένη 
στήν Ἐπισκοπή.
Κυριακή 9 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν προσκυνηματικό ἱ.ν. Ἁγ. Κοσμᾶ 
Αἰτωλοῦ.
Παρασκευή 14 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Θεράποντος στήν 
ὁμώνυμη κοινότητα.
Σάββατο 12 Νοεμβρίου: συλλειτούργησε στόν 
ἱ.ν. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος μετά τοῦ  
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης κ. Πα-
ντελεήμονος καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου ἐπί τῇ ἑορτῇ 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, πολιούχου τῆς πόλεως 
Λεμεσοῦ.
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἀπ. Ἀνδρέα 
Χαράκη.
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      Θεῖες Λειτουργίες καί Χοροστασίες                  Σεπτεμβρίου  Ὀκτωβρίου  Νοεμβρίου             
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου

Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου: χοροστάτησε στόν ἑσπε-
ρινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Μάμαντος Τρα-
χωνίου.
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Μάμαντος 
στήν ὁμώνυμη κοινότητα. Τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέ-
ρας παρέστη σέ ἀγρυπνία στόν προσκυνηματικό 
ἱ.ν. Ἁγ. Νεκταρίου.
Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στό παρεκκλήσιο τῶν Ἀρχαγγέλων στήν κα-
τασκήνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν Σαϊττά.
Δευτέρα  5 Σεπτεμβρίου: χοροστάτησε στόν ἑσπε-
ρινό στόν ἱ.ν. Ἀρχ. Μιχαήλ Μονοβόλικου.
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν πανηγυρίζοντα  ἱ.ν. Ἀρχ. Μιχαήλ στήν κοινό-
τητα Ἁγ. Ἰωάννη Πιτσιλιᾶς.
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου: χοροστάτησε στόν ἑσπε-
ρινό στόν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό ἱ.ν. Πα-
ναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Παναγίας Ἰαματικῆς 
Ἀρακαπᾶ.
Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Χρυσοπολίτισσας Λάρνακας.
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου: χοροστάτησε στόν ἑσπερι-
νό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Τιμίου Σταυροῦ στό 
Ἀκρωτήρι.
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Ἐπιφανίου Λυμπιῶν.
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Παναγίας στήν Ποταμίτισσα.
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Δημητρίου στό Παραλίμνι.
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Νεοφύτου στόν Συνοικισμό Μα-
καρίου Γ΄.
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου: παρέστη σέ ἀγρυ-
πνία στόν ἱ.ν. Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου καί Ἁγ. 
Ἀρτεμίου.
Κυριακή 2 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Νικολάου Παλώδιας.
Τρίτη 4 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱ.ν. Ἁγ. Ἰωάννη Λαμπαδιστῆ στό Πελένδρι.

Σάββατο 8 Ὀκτωβρίου: χορστάτησε στόν ἑσπερι-
νό στόν προσκυνηματικό ἱ.ν. Ἁγ. Ἀνδρονίκου καί 
Ἀθανασίας.
Κυριακή 9 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Μεταμορφώσεως στό Λιμνάτι.
Τρίτη 11 Ὀκτωβρίου: χοροστάτησε στόν ἑσπερινό 
στόν ἱ.ν. Ἁγίου Ἐπικτήτου στή Μονή.
Παρασκευή 14 Ὀκτωβρίου: παρέστη στήν ἀκο-
λουθία τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἱ.ν. Ἀρχ. Μιχαήλ Μο-
νοβόλικου.
Κυριακή 16 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Θεοδώρου στήν ὁμώνυμη κοινό-
τητα τῆς περιοχῆς Πιτσιλιᾶς.
Δευτέρα 17 Ὀκτωβρίου: χοροστάτησε στόν ἑσπε-
ρινό στόν ἱ.ν. Ἀπ. Λουκᾶ Κολοσσίου.
Τρίτη 18 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἀπ. Λουκᾶ στόν Συνοικι-
σμό Ἁγ. Ἀθανασίου.
Πέμπτη 20 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου καί Ἁγ. 
Ἀρτεμίου.
Κυριακή 23 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Δημητρίου τοῦ Δήμου Ἁγ. Δημη-
τρίου στήν Ἀθήνα.
Τρίτη 25 Ὀκτωβρίου: χοροστάτησε στόν ἑσπερινό 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Δημητρίου στή Βάσα 
Κελλακίου.
Τετάρτη 26 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Δημητρίου στή Συκόπετρα.
Πέμπτη 27 Ὀκτωβρίου: χοροστάτησε στόν ἑσπερι-
νό στόν ἱ.ν. Ἁγ. Νάπας Λεμεσοῦ.
Παρασκευή 28 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία καί προέστη Δοξολογίας γιά τήν Ἐθνική 
Ἐπέτειο, στόν ἱ.ν. Ἁγ. Νάπας Λεμεσοῦ.
Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου: παρέστη σέ ἀρχιερατικό 
συλλείτουργο, προϊσταμένου τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ 
στήν Ξυλοτύμπου.
Τρίτη 2 Νοεμβρίου:  χοροστάτησε στόν ἑσπερινό 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Γεωργίου Φραγκού-
δη.
Τετάρτη 3  Νοεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Γεωργίου Χαβούζας.
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Σάββατο 5 Νοεμβρίου: χοροστάτησε στόν ἑσπε-
ρινό στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Δημητριανοῦ στό 
Ἀκρωτήρι.
Κυριακή 6 Νοεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου Ζωοπηγῆς.
Δευτέρα 7 Νοεμβρίου: χοροστάτησε στόν ἑσπε-
ρινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἀρχ. Μιχαήλ στήν 
Παρεκκλησιά.
Τρίτη 8 Νοεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἀρχ. Μιχαήλ στό Σούνι.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ. προσκυνηματικό 
ναό Ἁγ. Νεκταρίου Λεμεσοῦ.
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου: τέλεσε στόν ἴδιο ἱ.ν. τή 
Θεία Λειτουργία.  Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε 
στόν ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Ἀρσε-
νίου Κυπερούντας.
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν πανηγυρίζοντα ἱ. προσκυνηματικό ναό 
Ἁγ. Ἀρσενίου Λεμεσοῦ. 
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Μηνᾶ στήν 
ἐνορία Ἁγίου Ἀθανασίου. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας 
ἡμέρας συγχοροστάτησε στόν ἑσπερινό τοῦ πανη-
γυρίζοντος ἱ.ν. Ἁγ. Ἰωάννη Ἐλεήμονος, πολιού-
χου τῆς πόλεως Λεμεσοῦ, μετά τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτη Ξάνθης κ.Παντελεήμονα.

Σάββατο 12 Νοεμβρίου: συλλειτούργησε στόν 
ἴδιο ναό  μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
Ξάνθης κ.Παντελεήμονα καί τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου.
Κυριακή 13 Νοεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου στήν Ἀσγά-
τα.
Κυριακή 20 Νοεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Εὐαγγελισμοῦ στή Λόφου. Τό 
ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Παναγίας Χρυ-
σελεούσης στό Πραστειό Κελλακίου.
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Παναγίας Χρυσελε-
ούσης Φοινικαριῶν.
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου: χοροστάτησε στόν ἑσπε-
ρινό στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης στήν 
ἱ.μονή Παναγίας Ἀμοιροῦς.
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στήν ἱ.μονή Παναγίας Ἀμοιροῦς καί τό 
ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε στόν 
πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Στυλιανοῦ Λινόπετρας. 
Τρίτη 29 Νοεμβρίου: χοροστάτησε στόν ἑσπερινό 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἀπ. Ἀνδρέα Χαράκη.
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἀπ. Ἀνδρέα Μ. Γει-
τονιᾶς.

Ὁ πατήρ Εὐάγγελος 
Νεοφύτου γεννήθηκε 
στό Κολόσσι τό 1929.  
Τό ἔτος 1964 χειροτο-
νήθηκε διάκονος καί 
πρεσβύτερος ἀπό τόν 
τότε Μητροπολίτη Κι-
τίου Ἄνθιμο.  Ὑπῆρξε 
δραστήριος κληρι-
κός καί ἀφοσιωμένος 
στήν Ἐκκλησία ἀλλά 

καί τήν πατρίδα. Ὑπηρέτησε στίς κοινότη-
τες Ἀσωμάτου, Κολοσσίου καί τά τελευταῖα 
30 χρόνια στήν κοινότητα Τραχωνίου.  Διε-
κρίνετο γιά τήν ἀγάπη του καί τό πρόσχαρο 
τοῦ χαρακτήρα του.  Τῆς ἐξοδίου ἀκολουθί-
ας προΐστατο ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος.  Κοιμήθηκε στίς 
16/11/2011. 

ΕΚΔΗΜΙΕΣ ΙΕΡΕΩΝ
Ὁ ἀοίδιμος πατήρ Νεοκλής 
Δημάκης, γεννήθηκε τό 1919 
στό χωριό Κυβίδες.  Τό 1945 
χειροτονήθηκε διάκονος ἀπό 
τόν τότε Μητροπολίτη Πά-
φου Λεόντιο Α΄ καί τό 1947 
πρεσβύτερος ἀπό τόν Μακά-
ριο Β΄.  Ἦταν ἀγωνιστής τῆς 
Ε.Ο.Κ.Α. Διετέλεσε πολιτικός 
κρατούμενος καί ἱερέας τῶν 
Κρατητηρίων.Ὑπηρέτησε μέ 

ἀφοσίωση καί εὐλάβεια στίς κοινότητες Πάχνας, 
Κυβίδων, Ἄλασσας, Ἑπταγώνιας, Ἀψιοῦς, Ἁγ. 
Τύχωνα καί τελευταῖα στήν κοινότητα Ἀσωμά-
του.  Κοιμήθηκε σέ ἡλικία 92 ἐτῶν.  Διεκρίνετο γιά 
τό ἥσυχο καί πράο τοῦ χαρακτήρα του καθώς καί 
τή μεγάλη του ἀγάπη πρός τήν ἐκκλησία μας.  Τῆς 
ἐξοδίου ἀκολουθίας προΐστατο ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. Κοιμήθηκε 
στίς 25/11/2011.
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Ἡ θύμηση τοῦ θανάτου ἀποτελεῖ 
ἤ τουλάχιστον θά πρέπει ἔτσι 
νά εἶναι, ὅπλο δυνατό κατά τῆς 

ἁμαρτίας, ταυτόχρονα δέ καί μιά πρόκληση 
καί ἕνα ἔναυσμα πρός τόν δρόμο τῆς σωτήριας 
μετάνοιας.  Ἡ διαρκής 
ἀναφορά καί μνήμη τοῦ 
θανάτου στοχεύει στή δι-
αφύλαξή μας ἀπό μικρές 
ἤ μεγάλες ἐφάμαρτες 
ἐνέργειες.  Τονίζεται ἀπό 
τόν Ἅγιο Νεόφυτο ἡ θέση 
αὐτή μέ ἰδιαίτερη ἔμφα-
ση, γιατί σύμφωνα καί 
μέ τόν ὁρισμό πού δίδει 
στήν ἔννοια τοῦ θανά-
του, αὐτός εἶναι ἀποτέ-
λεσμα τῆς παρακοῆς καί 
πτώσης τοῦ ἀνθρώπου.  
Ἀξιοπρόσεκτη τυγχάνει 
ἡ παρατήρηση τοῦ Ἁγί-
ου, ὅπου: «εἰ γάρ ἐπί μνή-
μης εἶχε τήν ἐντολήν, οὐκ 
ἄν μετέσχε τοῦ ξύλου, 
οὐκ ἄν ἐξεβλήθη τοῦ πα-
ραδείσου, οὐκ ἄν περιε-
βλήθη τούς δερματίνους χιτῶνας, οὐκ ἄν ἐν 
ἱδρῶτι τοῦ προσώπου κατεδικάσθη τόν ἄρτον 
ἐσθίειν, οὐκ ἄν τῆς ἀθανασίας ἐξέπεσεν, οὐκ 
ἄν ἡ γῆ τήν κατάραν ἐδέχετο, οὐκ ἄν ἀκάν-
θας καί τριβόλους φέρειν καταδεδίκαστο καί, 
ἵνα τό πληρέστερον εἴπω, οὐκ ἄν θάνατος εἰς 
τόν κόσμον εἰσήχθη, οὐκ ἄν ἐπεστρέφομεν ἐξ 
ἧς ἐλήφθημεν γῆς». Ἔτσι, λέγει ὁ Ἅγιος, ἄν ὁ 
προπάτοράς μας Ἀδάμ εἶχε στόν νοῦ του τήν 
ἐντολή τοῦ Θεοῦ, δέν θά ἔπαιρνε τόν καρπό 
ἐκεῖνο πού  ὁ Θεός τούς ἀπαγόρευσε. Δέν θά 
ἐκδιώκετο ἀπό τόν Παράδεισο, δέν θά ἦταν 

ἀναγκασμένος νά ντυθεῖ τούς δερμάτινους 
χιτῶνες, δέν θά εἶχε καταδικαστεῖ νά τρώει 
τό ψωμί μέ τόν ἱδρώτα τοῦ προσώπου του.  
Ἀκόμα δέν θά εἶχε χάσει τήν ἀθανασία καί 
ἡ γῆ δέν θά δεχόταν τήν κατάρα καί νά δίνει 

ἀγκάθια καί ζιζάνια.  Καί 
γιά νά ὁλοκληρώσω τή 
σκέψη μου, δέν θά ἐρχό-
ταν ὁ θάνατος στόν κόσμο 
καί κατά συνέπεια δέν θά 
ἐπέστρεφε ὁ ἄνθρωπος 
στή γῆ, ἀπ’ ὅπου καί πλά-
στηκε.
Ἡ παρουσία τοῦ θανάτου 
θά ὑπενθυμίζει καθημερι-
νά στόν ἄνθρωπο τό ἐφή-
μερο τῆς ζωῆς του, ἀλλά 
καί τόν ἀγώνα πού θά 
πρέπει νά διεξάγει, ὥστε 
νά μένει μακριά ἀπό τήν 
ἁμαρτία.  Καταλύτης καί 
φάρμακο, ἡ διαρκής θύ-
μηση συνάμα δέ καί τήρη-
ση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.  
Παραμέληση ἤ ἀδιαφορία 
τῶν ἐντολῶν, ἀνεξάρτητα 

πόσο μικρή ἤ μεγάλη, εἶναι καταστροφική, 
ἀφοῦ ὅπως εἴδαμε καί ὁ Ἀδάμ «διά μιᾶς πα-
ράβασιν ἐντολῆς τοσαῦτα ἐπάσχισε», δηλαδή 
καί ὁ Ἀδάμ μιά καί μόνη ἐντολή παρέβηκε 
καί ὅμως ἔπαθε πολλά.  Ἡ διαβάθμιση καί 
κατάταξη τῆς ἔννοιας τοῦ θανάτου στήν ἕκτη 
βαθμίδα, δέν ἔγινε τυχαῖα, ἀλλά τοποθετήθη-
κε εὐθύς μετά τήν ὑπακοή καί τή μετάνοια, 
γιατί ἀκριβῶς ἔτσι δόθηκε ἀπό τόν συγγρα-
φέα Ἰωάννη τῆς Κλίμακος, γιά τόν ὁποῖο ὁ 
Ἅγιός μας τρέφει ἰδιαίτερη ἀγάπη καί σεβα-
σμό.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου στίς 24 Ἰανου-
αρίου, δημοσιεύουμε ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ ἀείμνηστου Θεολόγου-Γυμνα-
σιάρχη Γεωργίου Ἰ. Λαμπριανίδη, «Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου - Περί θανά-
του», στό ὁποῖο σχολιάζεται κείμενο τοῦ Ἁγίου, μέ θέμα τή μνήμη τοῦ θανάτου.

Μνήμη Θανάτου
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Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ  
ἀπό τήν 1η μέχρι τήν 4η Σεπτεμβρίου συμμε-
τεῖχε στό πρῶτο Ἐπιστημονικό καί Πνευματι-
κό Συμπόσιο, πού διοργάνωσε  ἡ Ἱερά Μονή 
Ζίτσης στή Σερβία, μέ θέμα: «Ὁ Γυναικεῖος 
Μοναχισμός». Τό θέμα τῆς εἰσήγησης τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτη  ἦταν «ὁ Ἐπί-
σκοπος καί ὁ γυναικεῖος μοναχισμός».  Τόν 
Πανιερώτατο συνόδευσε στή Σερβία ὁ Πανο-
σιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Ἰσαάκ. Κατά τή 
διάρκεια τῆς παραμονῆς του στή Σερβία συλ-
λειτούργησε μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς στήν Ἱερά 
Μονή Ζίτσης.

Τήν Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου ὁ Μητροπολίτης  μας παρέθεσε γεῦμα στούς Ἐπιθεωρητές καί Διευ-
θυντές Σχολείων Μέσης Ἐκπαίδευσης Λεμεσοῦ, ὅπου συζητήθηκαν θέματα πού ἀφοροῦν τή 
συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μέ τά σχολεῖα καί τούς ἐκπαιδευτικούς. 
Τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας παρέστη στή μετακατασκηνωτική συνάντηση τῆς Κοινότητας Νέων 
στήν καφετέρια «Διέξοδος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στίς 8 Σεπτεμβρίου ἡμέρα Πέμπτη, ὁ Πανιε-
ρώτατος Μητροπολίτης μας, συνοδευόμενος 
ἀπό τούς Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Μέσα 
Ποταμοῦ καί τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτ. 
Σάββα Χατζηγαβριήλ, μετέβη στήν Κόνιτσα, 
γιά νά παραστεῖ καί νά μιλήσει σέ Συνέδριο 
ἀφιερωμένο στόν Γέροντα Παΐσιο, τό ὁποῖο 
διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Δρυϊνουπό-
λεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης. Στά πλαί-
σια τῆς ἐπίσκεψής του στήν Κόνιτσα, ὁ Πα-
νιερώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπισκεφθεῖ 
Ἱερές Μονές τῆς περιοχῆς, ὅπως τήν Ἱερά 
Μονή Στομίου, τήν Ἱερά Μονή Μολυβδοσκε-
πάστου, τήν Ἱερά Μονή Μικροκάστρου καί 
τήν Ἱερά Μονή Δρυόβουνου, καθώς καί τήν 
πατρική οἰκία τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Πα-
ϊσίου. Τήν Κυριακή 11 τοῦ μηνός συμμετεῖχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο μετά τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ.Ἀνδρέα.
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Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας, τήν Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου παρέθεσε γεῦμα στούς Διευ-
θυντές Σχολείων Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης Λεμεσοῦ, ὅπου συζητήθηκαν θέματα πού ἀφοροῦν 
τή συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μέ τά σχολεῖα καί τούς ἐκπαιδευτικούς.  Τήν ἴδια ἡμέρα 
τό ἀπόγευμα ὁ Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος παρέστη καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό σέ 
συνεστίαση, πού διοργάνωσε ὁ ἱερός ναός Τιμίου Σταυροῦ στό Ἀκρωτήρι.

Τήν Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος τέλεσε τά 
ἐγκαίνια τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ὁσίου Ἰω-
άννου τοῦ Ρώσσου στό χωριό Βουνί κατά τή 
διάρκεια ἀγρυπνίας.

Τή Δευτέρα  19 Σεπτεμβρίου ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης παρέστη στό Δεῖπνο Ἀγάπης, πού 
διοργάνωσε ὁ Μητροπολιτικός ναός Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς, στά πλαίσια τῆς πα-
νηγύρεως τοῦ ναοῦ ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου. Στό δεῖπνο παρέστη καί μίλησε ὁ 
Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου Ἀρχιμ. Ἐφραίμ.

Ἀπό τήν Τετάρτη 21 ἕως τήν Παρασκευή 23 
Σεπτεμβρίου, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
μας, συνοδευόμενος ἀπό τούς Θεοφιλέστατο  
Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος,  Πανοσιολογιώτατο 
Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεως καί τόν 
Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Φιλόθεο, πραγ-
ματοποίησε ἐπίσκεψη στή Μπρατισλάβα τῆς  
Σλοβακίας, μέ σκοπό τήν παραλαβή τεμαχί-
ου ἱεροῦ λειψάνου τοῦ πολιούχου Ἁγίου τῆς 
Λεμεσοῦ, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, 
πού εὐγενῶς παραχώρησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Μπρατισλάβας κ.Stanislav Zvolensky.
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Τό Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης μας καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Ἀμαθοῦντος παρέστησαν στήν Ἡμε-
ρίδα Κατηχητῶν, πού πραγματοποιήθηκε ἀπό 
τό Γραφεῖο Νεότητας τῆς Μητροπόλεώς μας 
στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Μητροπολι-
τικοῦ ναοῦ Παναγίας Παντανάσσης Καθο-
λικῆς.

Τή Δευτέρα 26 καί Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου ὁ Πα-
νιερώτατος Μητροπολίτης μας καί ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος συμμετεῖχαν 
σέ διήμερο Ἱερατικό Συνέδριο τῶν ἱερέων τῆς 
ἐπαρχίας Λεμεσοῦ,  πού πραγματοποιήθηκε 
στόν κατασκηνωτικό χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως, στόν Σαϊττά. Στό συνέδριο ὁ Πρωτο-
πρεσβύτερος π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἀνέπτυξε 
τό θέμα:« Τελετουργική καί Ποιμαντική ἀντι-
μετώπιση τῆς τελέσεως τῆς Βαπτίσεως ἐν τῇ 
ἐνορί ᾳ».  

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας καί ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος τή 
Δευτέρα 3 Ὀκτωβρίου, συμμετεῖχαν στήν 
ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ  Μητρο-
πολίτη Κυρηνείας κ.Παύλου.

Τό Σάββατο 8 Ὀκτωβρίου ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας παρέστη καί ἀπηύθυνε χαιρε-
τισμό σέ Συνέδριο, πού διοργάνωσε ὁ Σύνδεσμος Ἑλλήνων Διευθυντῶν Μέσης Ἐκπαίδευσης 
Κύπρου, μέ θέμα: «Τό σχολεῖο τοῦ 21ου αἰώνα καί σύγχρονος τρόπος διοίκησης», πού πραγμα-
τοποιήθηκε στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τήν Κυριακή 9 Ὀκτωβρίου ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης μας τέλεσε τό μνημόσυνο τῶν 
θυμάτων τῆς ἔκρηξης στή Ναυτική Βάση 
«Εὐάγγελος Φλωράκης» στό Μαρί, στόν 
προσκυνηματικό ἱερό ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ.
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Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας τήν Πέμπτη 13 Ὀκτωβρίου τό πρωί, τέλεσε ἁγιασμό στά 
γραφεῖα τῶν Ἐπιθεωρητῶν Μέσης Ἐκπαίδευσης Λεμεσοῦ.  Τήν ἴδια ἡμέρα ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος τέλεσε τό μυστήριο τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου στό Παιδιατρικό Τμῆμα τοῦ 
Γενικοῦ Νοσοκομείου Λεμεσοῦ.

Ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμανδρίτης Ἰσαάκ, τή Δευτέρα 17 Ὀκτωβρί-
ου, ὑποδέχθηκε τήν κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου στόν ἱερό ναό Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου καί Ἁγ. 
Ἀρτεμίου, πού μετέφερε ὁ ἡγούμενος τῆς ἱερᾶς μονῆς Χιλανδαρίου Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχιμανδρί-
της Μεθόδιος.

Τήν Παρασκευή 21 Ὀκτωβρίου ὁ Θεοφιλέστατος παρέστη στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου, πού 
ἐξέδωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ σέ συνεργασία μέ τήν Ὁμοσπονδία Συνδέσμων  Γονέων 
Δημοσίων καί Κοινοτικῶν Νηπιαγωγείων Λεμεσοῦ, μέ τίτλο: «Ἱστορίες ἀπό τήν Ἁγία Γραφή», 
ὅπου ἀπηύθυνε χαιρετισμό.

Στίς 23 Ὀκτωβρίου ὁ Θεοφιλέστατος, στά 
πλαίσια τῆς ἐπίσκεψής του στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Δημητρίου στόν Δῆμο Ἁγίου Δημητρί-
ου στήν Ἑλλάδα, τίμησε μέ τήν παρουσία του 
ἐκδήλωση, πού πραγματοποιήθηκε ἀπό τόν 
ἴδιο ἱερό ναό καί στήν ὁποία μίλησε «περί τῆς 
ἐν Χριστῷ ζωῆς».

Τήν Κυριακή 23 Ὀκτωβρίου ὁ ἡγούμενος τῆς 
μονῆς Μαχαιρᾶ, Ἐπίσκοπος Λήδρας κ. Ἐπι-
φάνιος, ὑποδέχθηκε στόν Καθεδρικό ναό 
Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ λείψανα τοῦ Ἁγίου 
Φιλίππου, τά ὁποῖα φυλάσσονται στόν ἱερό 
ναό Τιμίου Σταυροῦ Ὁμόδους, γιά εὐλογία 
τῶν πιστῶν. Στή συνέχεια χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό πού ἀκολούθησε.
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Ἀνήμερα τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου, 28ης  Ὀκτω-
βρίου, προέστη Δοξολογίας, πού τελέσθηκε 
στόν Καθεδρικό ναό Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ 
καί ἀκολούθως δέχθηκε τόν χαιρετισμό τῆς 
Μαθητικῆς παρέλασης, πού πραγματοποιή-
θηκε στήν πόλη μας, μαζί μέ ἄλλους ἐπισή-
μους τῶν τοπικῶν ἀρχῶν.  

Τό Σάββατο 29 Ὀκτωβρίου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος παρέστη καί ἀπηύθυνε 
χαιρετισμό στήν Ἡμερίδα, πού διοργάνωσε ἡ Κοινότητα Νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, 
μέ θέμα: «Βιοηθικά  Προβλήματα καί τρόποι ἀντιμετώπισής τους». Κύριος ὁμιλητής στήν Ἡμε-
ρίδα ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ.Νικόλαος.

Τήν Τρίτη 1 Νοεμβρίου, στά πλαίσια τῶν 
ἑορτασμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά 
τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Ἐλεήμονα,  Πολιοῦχο 
Ἅγιο τῆς πόλης μας, ὁ Πανιερώτατος Μητρο-
πολίτης μας καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Ἀμαθοῦντος παρέστησαν σέ ἐκδήλωση, 
πού διοργάνωσε τό Πολυδύναμο Κέντρο 
Παροχῆς Κοινωνικῆς Προσφορᾶς «Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων», κατά τήν ὁποία πα-
ρουσιάστηκαν τά προγράμματα τοῦ Πολυ-
δύναμου Κέντρου. 

Στίς 10 Νοεμβρίου, ἡμέρα Πέμπτη,  ὁ Θεοφιλέστατος παρέστη σέ ἐκδήλωση  στήν αἴθουσα τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας ἀκούστηκαν ὕμνοι ἀπό τή χορωδία «Ρωμα-
νός ὁ Μελωδός». Στήν ἐκδήλωση παρέστη καί μίλησε γιά τόν μακαριστό Μητροπολίτη Φλωρί-
νης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας κ.Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰουστῖνος Μπαρδά-
κας, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης.
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Τό Σάββατο 12 Νοεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης, ὁ Πανιερώτατος Μη-
τροπολίτης μας καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος παρέστησαν σέ ἐκδήλωση, πού 
πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στήν ὁποία συμμετεῖχαν μαθητές 
σχολείων τῆς Λεμεσοῦ καί φοιτητές Πανεπιστημίων. Στήν ἐκδήλωση παρουσιάστηκε τό ἔργο 
τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῆ Βασίλη Μιχαηλίδη, «ἡ Χιώτισσα» καί ἀναπαράσταση τοῦ παροδοσια-
κοῦ κυπριακοῦ γάμου .

Στίς 11 Νοεμβρίου  τό ἀπόγευμα, τελέστηκε ὁ πανηγυρικός ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Πολι-
ούχου μας Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονα, ὅπου προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων συγχοροστατούντων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπο-
λίτη μας κ. Ἀθανασίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. Μετά τό 
πέρας τοῦ ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς ἁγίας εἰκόνας καί τοῦ ἱεροῦ λειψάνου στούς 
δρόμους τῆς ἐνορίας.
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Τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου τελέσθηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης κ.Παντελεήμονος. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Ἀρχιμανδρίτης 
π. Παντελεήμων Μουτάφης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξανθης.

Τήν Πέμπτη 24 Νοεμβρίου ὁ Πανιερώτα-
τος Μητροπολίτης μας καί ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος συμμετεῖχαν στή 
Θεία Λειτουργία, πού ἔγινε στόν Καθεδρικό 
Ναό Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου μέ τά ὑπόλοι-
πα μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καί ἀκολούθως 
στή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπου, κα-
τόπιν ψηφοφορίας, ἐξελέγη ὁ Ἀρχιμανδρίτης 
Χρυσόστομος Κυκκώτης, ὡς νέος Μητροπο-
λίτης Κυρηνείας. 

Τήν Κυριακή 13 Νοεμβρίου ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἑορτασμοί γιά τόν Πολιοῦχο τῆς πόλεώς μας 
μέ τό γεῦμα πού ἔγινε στήν αἴθουσα δεξιώσεων «Νεοφιέστα», ὅπου παρευρέθηκαν οἱ φιλοξε-
νούμενοί μας καί παρουσιάσθηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα ἀπό παιδιά τῶν κατηχητικῶν μας 
συνάξεων

Τήν Παρασκευή 25 Νοεμβρίου ὁ Μητροπολίτης μας παρέστη καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό σέ ἐκδή-
λωση τῆς Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων καί Κοινοτικῶν Νηπια-
γωγείων.

Τήν Τρίτη 29 καί Τετάρτη 30 Νοεμβρίου ὁ Θεοφιλέστατος συμμετεῖχε στίς ἐργασίες τῆς Γενικῆς 
Συνέλευσης Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, στήν Πάφο.



3 παιδικά βιβλία Ἱ.Μονῆς Ἀρχ.
Μιχαήλ Μοναγρίου

Ἡ Ἱ.Μονή Ἀρχ.Μιχαήλ Μοναγρίου 
μέσα στά πλαίσια τῆς πνευματικῆς της 
διακονίας προχώρησε στήν ἔκδοση 
τριῶν νέων παιδικῶν παραμυθιῶν.Τό 
1ο βιβλίο ἀναφέρεται στό ἐν Χώναις 
θαῦμα τοῦ Ἀρχ.Μιχαήλ μέσα ἀπό 
τά μάτια ἑνός παιδιοῦ, τό 2ο σ’ ἕνα 
πραγματικό γεγονός, στή θεραπεία 
ἑνός παιδιοῦ ἀπό τὀν Ἀρχ.Μιχαήλ 
καί τό 3ο στήν προσευχή ἑνός μικροῦ 
παιδιοῦ.Τό κάθε ἕνα συνοδεύεται καί 
ἀπό 1 cd σέ θεατρική μορφή.

Σκοπός τῆς ἐκδόσεως εἶναι νά μάθουν τά παιδιά νά ἐντάξουν τόν 
Ἀρχάγγελο Μιχαήλ στή ζωή τους.

Μαθητεύοντας στόν Γέροντα Πορφύριο
 
Ἀκόμη ἕνα βιβλίο γιά ἕναν ἀληθινό ἀσκητή τῆς ἀγάπης 
τοῦ Χριστοῦ, ἕνα διορατικό Γέροντα, ἕναν παιδαγωγό καί 
μυσταγωγό τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, μία εἰκόνα ταπεινώσεως καί 
ἀγάπης, τόν μακαριστό Γέροντα Πορφύριο.
Στό παρόν βιβλίο συμπεριλαμβάνονται τρεῖς πλούσιες καί 
ἐνδιαφέρουσες μαρτυρίες χριστιανῶν, πού γιά ἀρκετό χρονικό 
διάστημα συναναστράφησαν μέ τόν Γέροντα καί κράτησαν 
σημειώσεις γιά ὅσα τούς εἶπε καί γιά ὅσα ἔζησαν κοντά του. 
Αὐτές οἱ μαρτυρίες περιέχουν πολλά ἄγνωστα μέχρι τώρα 
στοιχεῖα, τά ὁποῖα θά βοηθήσουν ὅσους τά μελετήσουν στόν 
πνευματικό τους ἀγώνα.

Παιδική Σειρά: “Οἱ ἀσυρματιστές τοῦ Θεοῦ” Νο 2. Σεραφείμ: Ἕνας 
Ἅγιος στό δάσος τοῦ Σαρώφ

Τό 2ο βιβλίο τῆς σειρᾶς «Οἱ ἀσυρματιστές τοῦ Θεοῦ» τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ εἶναι ἀφιερωμένο στόν 
Ἅγιο Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, ἕναν ἀπό τούς μεγαλύτερους ἁγίους τῆς 
Ὁρθοδοξίας μας, πού ἔζησε στή Ρωσία πρίν ἀπό διακόσια περίπου 
χρόνια. Ἡ πλούσια σέ θαυμαστά γεγονότα ζωή του ἦταν μιά σειρά ἀπό 
δοκιμασίες, πού ὁ Ἅγιος πάντοτε ἀντιμετώπιζε μέ ταπεινό φρόνημα, 
ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν Θεό καί ἐξαντλητικούς ἀσκητικούς ἀγῶνες. 
Ἁπλός, παρά τή μεγάλη δόξα πού γνώριζε, καί χαρούμενος, παρά τίς 
θλίψεις καί τούς πειρασμούς πού ἀντιμετώπιζε, συνήθιζε νά χαιρετᾶ 
ὅποιο συναντοῦσε μέ τή φράση: «Χριστός Ἀνέστη, χαρά μου».
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