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Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλη-
τε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθεί-

ας, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά 
πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν 
ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός, ἐλθέ 
καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρι-
σον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος καί 
σῶσον, Ἀγαθέ, τάς ψυχάς ἡμῶν.

Οὐράνιε Βασιλιά, ἐσύ ὁ Παρηγο-
ρητής μας, τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, 

ἡ πηγή καί ὁ διδάσκαλος τῆς (μονα-
δικῆς) ἀλήθειας, ἐσύ πού ὡς Θεός 
εἶσαι παντοῦ παρών καί γεμίζεις τά 
πάντα μέ τήν παρουσία σου, ἐσύ πού 
εἶσαι ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ὁ 
χορηγός τῆς ζωῆς, ἔλα καί κατοίκησε 
μέσα στίς καρδιές μας καί καθάρισέ 
μας ἀπό κάθε  κηλίδα (λεκέ, στίγμα) 
πού δημιουργεῖ ἡ ἁμαρτία καί σῶσε, 
Ἀγαθέ, τίς ψυχές μας. 

Οἱ ἀρθρογράφοι ἔχουν τήν ἀπόλυτη εὐθύνη 
τῶν ἀπόψεών τους
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Τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας πού ἐπιτε-
λεῖται στόν ἄνθρωπο εἶναι κατεξο-
χήν ἔργο θεραπευτικό. Δηλαδή ὁ 

ἄνθρωπος μέσα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας 
θεραπεύεται μπαίνοντας μέσα σέ μία ἀγω-
γή, ἡ ὁποία ἔχει σκοπό νά τόν βοηθήσει νά 
ἐπανέλθει στήν κατά φύση λειτουργία, ὅπως 
τόν ἔπλασε ὁ Θεός. Λόγω τοῦ γεγονότος τῆς 
πτώσεως ὑπάρχει μία παραμόρφωση τῆς φύ-
σεώς μας. Ἀπό τή στιγμή πού ὁ ἄνθρωπος 
διέκοψε τή σχέση του μέ τόν Θεό λόγω τῆς 
παραβάσεως τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ ἀμέσως 
ὑπῆρξε μία παραμόρφωση καί διαστροφή 
ὅλων τῶν ψυχικῶν καί σωματικῶν δυνάμε-
ών του καί ὁ νοῦς του ἀπό τήν κατά φύση 
λειτουργία του πού εἶχε στό νά ἔχει μία ἀδι-
άσπαστη κοινωνία μέ τόν Θεό, στράφηκε 
πρός τήν κτήση καί τήν ὕλη, τά πάθη καί τήν 
ἁμαρτία. Ἀπό ἐκείνη τήν ὥρα ἔχουμε ἕναν 
ἄνθρωπο πού ἔχει μέσα στό εἶναι του τήν 
ἀσθένεια, τή διαστροφή. Αὐτό εἶναι τό γεγο-
νός τῆς πτώσης, τό προπατορικό ἁμάρτημα, 
δηλαδή αὐτή ἡ κληρονομική ἀσθένεια πού 
παίρνουμε ἀπό γενιά σέ γενιά, ἐπειδή  γεν-
νιόμαστε κατά φύση ἀπό τούς προπάτορές 
μας  καί ἔτσι ἔχουμε μέσα μας αὐτή τήν κλη-
ρονομική κατάσταση τῆς πνευματικῆς ἀσθέ-
νειας, τῆς διαστροφῆς τῆς φύσεώς μας. 
Ὁ Χριστός ὀνομάζεται νέος Ἀδάμ ὁ ὁποῖος 
ἱστορικά μπαίνει στόν κόσμο σέ μία συγκε-
κριμένη χρονική στιγμή καί ἐπιτελεῖ ἕνα ἔργο. 
Τό ἔργο πού ἔκανε ὁ Χριστός δέν εἶναι τόσο 
τό ἔργο τοῦ εὐαγγελίου, νά μᾶς δώσει δηλα-
δή τή διδασκαλία του, οὔτε νά μᾶς δώσει ἕνα 
βιβλίο πού λέγεται Εὐαγγέλιο, ἀλλά ἐρχόμε-
νος ὁ Χριστός στόν κόσμο μᾶς δίνει τόν ἑαυ-
τό του. Δηλαδή ὅπως ἀπό τόν πρῶτο Ἀδάμ 
κατά φύση κληρονομοῦμε τήν ἀσθένεια τῆς 
φύσεώς μας ἔτσι ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ Χριστός, 
μᾶς δίνει τόν ἑαυτό του ὥστε καί ἐμεῖς μέ 

τό βάπτισμα γινόμαστε σύμφυτοι, γινόμαστε 
ἕνα μέ τόν Χριστό καί ἐν συνεχείᾳ μέ τή Θεία 
Εὐχαριστία ἀποκτοῦμε αὐτή τή δυνατότητα 
νά ἑνωνόμαστε μαζί Του ὀργανικά, ὀντολο-
γικά. Δηλαδή στό εἶναι μας, στήν ψυχή καί 
στό σῶμα μας κυκλοφορεῖ αὐτή ἡ ὀντολογική 
ἕνωση μέ τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ. 
Γι’ αὐτό εἴμαστε τέκνα Θεοῦ, γι’ αὐτό ὑπάρ-
χει ἡ Ἐκκλησία. Ἀλλιῶς δέν θά εἶχε κανένα 
λόγο ὑπάρξεως,  ἄν δέν ἐπιτελοῦσε τά μυστή-
ρια καί ἰδιαίτερα τό μυστήριο τῆς Εὐχαρι-
στίας. Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι σωματεῖο πού 
ἔχει σκοπό νά αὐξήσει τούς ὀπαδούς της γιά 
διάφορους λόγους. Εἶναι ὁ χῶρος πού παίρ-
νει τόν ἄνθρωπο, τόν θεραπεύει πνευματικά 
καί τοῦ δίνει τή δυνατότητα νά ἑνωθεῖ μέ τόν 
Χριστό. Ὅμως γιά νά γίνει αὐτό, ὁ ἄνθρωπος 
ὑποβάλλεται σέ μία θεραπευτική ἀγωγή πού 
λέγεται ἄσκηση. Ἡ πνευματική αὐτή ἄσκηση 
εἶναι ὅλα ὅσα λέει ὁ Θεός καί μᾶς παρέδω-
σε ὁ Χριστός στό Εὐαγγέλιο. Οἱ ἐντολές τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι τά φάρμακα πού θεραπεύουν 
τίς ἀρρώστιες μας. Κατ’ ἀκρίβεια ὁ Θεός δέν 
ἔπρεπε  νά μᾶς δώσει καμιά ἐντολή, διότι μᾶς 
ἔπλασε κατ’ εἰκόνα Του.  Αὐτά τά διδάσκει ἡ 
φύση μας καί ἡ συνείδησή μας ἀπό μόνη της 
μᾶς μιλᾶ γιά ὅλα αὐτά. Ὅμως ὁ Θεός ὡς ἀναι-
ρετικά φάρμακα τῆς κακίας, κατά τούς πα-
τέρες, μᾶς ἔδωσε τήν ἀνάλογη ἀγωγή. Ὅπως 
ὅταν κάποιος εἶναι σωματικά ἀσθενής καί 
πηγαίνει στόν γιατρό, τοῦ δίνει θεραπευτική 
ἀγωγή, ὄχι γιατί ἐπιβουλεύεται τήν ἐλευθερία 
καί τήν ἀξιοπρέπειά του, ἀλλά ἔχοντας ὑπό-
ψη ὁ γιατρός τό γεγονός τῆς ὑγείας του, τόν 
συμβουλεύει ἀνάλογα καί τοῦ δίνει ἐντολές 
βάσει τῶν ὁποίων μπορεῖ νά θεραπευθεῖ. Ἄν 
δέν τηρήσει τίς ὁδηγίες τοῦ γιατροῦ ἡ ἀσθέ-
νεια θά συνεχίσει καί μπορεῖ νά ἐξελιχθεῖ σέ 
θάνατο. Κατά τόν ἴδιο τρόπο λειτουργοῦν οἱ 
ἐντολές τοῦ Θεοῦ δηλαδή ὡς θεραπευτικές. 

τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου

Τό θεραπευτικόν ἔργο τῆς Ἐκκλησίας
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   Ὑπάρχουν πάρα πολλές ἐντολές καί μέ μία 
ἁπλή ματιά φαίνεται νά εἶναι δύσκολο ὅλες 
αὐτές νά τίς θυμᾶται καί νά τίς τηρεῖ ὁ ἄνθρω-
πος. Ὡστόσο ἡ βασική ἐντολή εἶναι μία καί 
ἀφορᾶ ὅλο τό εἶναι μας. Εἶναι τό: «Ἀγαπή-
σεις Κύριον τόν Θεό σου μέ ὅλην τήν ψυχή, μέ 
ὅλην τήν διάνοιά σου, μέ ὅλην τήν ἰσχύ σου, 
μέ ὅλην τήν ὕπαρξή σου». Καί ἐν συνεχείᾳ τό: 
«καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» ἔρχεται ὡς 
ἀποτέλεσμα καί ἀκόμα ὡς ἀπόδειξη τῆς γνή-
σιας ἀγάπης πρός τόν Θεό . Δηλαδή δέν μπο-
ρεῖ κάποιος πού δέν ἀγαπᾶ τόν Θεό νά ἀγαπᾶ 
τόν πλησίον του ἤ νά ἀγαπᾶ τόν ἑαυτό του 
ἤ τή φύση, τή δημιουργία. Ὅλες οἱ ἐντολές 
λοιπόν ἔχουν ἕναν κοινό σκοπό, συγκλίνουν 
σ’ αὐτή τήν 
πρός τόν 
Θεό ἀγάπη. 
Γιατί αὐτή 
εἶναι ἡ κατά 
φύση λει-
τουργία τοῦ 
ἀνθρώπου, 
ἔτσι τόν 
ἔπλασε ὁ 
Θεός, ὥστε 
λειτουργώ-
ντας φυσι-
ολογικά νά 
κινεῖται μέ 
μία ἀγαπη-
τική δύνα-
μη πρός τόν 
Θεό. Αὐτό 
εἶναι πολύ εὔκολο νά τό καταλάβουμε, γιατί 
λέει ἡ Γραφή «ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη». Ὅμως κι 
ἐμεῖς δέν κινούμαστε πρός μία ἰδέα, τήν ἀγάπη, 
ἀλλά κινούμαστε πρός ἕνα πρόσωπο, δηλαδή 
ἡ Ἐκκλησία κινεῖ τόν ἄνθρωπο πρός μία προ-
σωπική συνάντηση μέ τόν συγκεκριμένο προ-
σωπικό Θεό. Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία εἶναι χῶρος 
πού καλλιεργεῖ τόν ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο καί 
ὄχι ὡς ἄτομο (ἄτομο σημαίνει νά εἶναι κλει-
σμένος στόν ἑαυτό του), δηλαδή συντρίβει 
τήν ἀτομικότητα καί καλλιεργεῖ τόν ἄνθρω-
πο ὡς πρόσωπο καί κατ’ ἐξοχήν νά ἔχει μιά  
προσωπική σχέση μέ τόν Θεό. Αὐτή εἶναι καί 
μία βασική διαφορά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-

σίας πρός τά Ἀνατολικά θρησκεύματα, τά 
ὁποῖα μιλοῦν γιά μία ἀόριστη καί ἀπρόσωπη 
θεότητα. Γι’ αὐτό διαφέρει καί ἡ προσευχή 
ἀπό τόν διαλογισμό. Ἡ προσευχή εἶναι μία 
προσωπική κίνηση πρός τόν προσωπικό Θεό, 
ἐνῶ ὁ διαλογισμός εἶναι μία ἀπρόσωπη κίνη-
ση ἀπό τόν ἄνθρωπο πρός τόν ἄνθρωπο διά 
μέσου μίας ἐπικλήσεως μίας ἀορίστου θεότη-
τας. Αὐτή ἡ προσωπική κίνηση πρός τόν Θεό 
προϋποθέτει τό ὅτι ἔχει καί ὁ Θεός μία κίνηση 
πρός ἐμᾶς. Ὁ Θεός λοιπόν ἀφοῦ εἶναι ἀγάπη 
ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος, ὡς πλασθείς κατ’ εἰκόνα 
Θεοῦ, εἶναι ἀγάπη. Αὐτή ἡ ἀγαπητική κίνηση 
κάνει τόν ἄνθρωπο νά ἐξέρχεται τοῦ ἑαυτοῦ 
του, νά ἀδειάζει τόν ἑαυτό του καί νά τόν 

προσφέρε ι 
στόν ἄλλο 
ἄ ν θ ρ ω π ο , 
ὅπως ἔκανε 
ὁ Χριστός ὁ 
ὁποῖος «ἐκέ-
νωσε ἑαυ-
τόν».
    Ἀδειά-
ζοντας τόν 
ἑαυτό του, 
συναντᾶ τόν 
Θεό σέ μία 
ἀγαπητική 
ἕνωση ἀπό-
λυτα προ-
σωπική πού 
πληροῖ ὅλο 
τόν ἄνθρω-

πο. Αὐτή ἡ ἕνωση τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρω-
πο δέν εἶναι μόνο σ’ ἕνα ἐπίπεδο διανοητικό, 
φιλοσοφικό, μεταφυσικό ἤ ψυχικό. Εἶναι μία 
ἀπόλυτη ἕνωση σ’ ὅλα τά ἐπίπεδα. Αὐτά πρέ-
πει νά τά γνωρίζουμε, γιά νά καταλάβουμε 
τήν πραγματική πορεία μας μέσα στόν κόσμο. 
Ἐρχόμενοι λοιπόν σ’ ἐπαφή μέ τό πλῆθος 
τῶν ἐντολῶν καταλαβαίνουμε γιά ποιό λόγο 
πρέπει νά κάνουμε ὅλα αὐτά τά πράγματα. 
Ἡ Ἐκκλησία δηλαδή δέν εἶναι ἕνα σύνολο 
ἐντολῶν καί νόμων ἀλλά ὁ χῶρος πού ἔχει 
ἕνα συγκεκριμένο στόχο. Ἀπόδειξη αὐτοῦ 
τοῦ στόχου, ὅτι δηλαδή ὅσα λέει καί ὑπόσχε-
ται ἡ Ἐκκλησία εἶναι πραγματικότητα εἶναι 
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οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅλα τά τέκνα τῆς 
Ἐκκλησίας τά ὁποῖα εἶναι πράγματι ζωντανά 
τέκνα Θεοῦ, ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας 
καί ἔγιναν μέσα ἀπό τήν ἀγωγή αὐτή ναός 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί σκεῦος ἐκλογῆς 
τοῦ Θεοῦ, ἐνεργεῖ δηλαδή μέσα τους τό 
Πνεῦμα τό Ἅγιο. Καί τέτοιοι ἄνθρωποι εἶναι 
διάσπαρτοι, πού μέσα στήν ψυχή τους ἔχουν 
αἴσθηση τῆς ἐνέργειας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
Ξέρουν δηλαδή τί σημαίνει χάρις. Μπροστά 
σ’ αὐτό τό γεγονός τῆς πορείας μας μέ ὅλες 
τίς προϋποθέσεις καί τίς ἀποδείξεις πού εἶναι 
ἡ ζωή τῶν ἁγίων, ἔχουμε ὅλο τό φάσμα τοῦ 
πνευματικοῦ ἀγώνα. Ξέρουμε δηλαδή γιά 
ποιό λόγο ἔγιναν αὐτά, ξέρουμε τούς λόγους 
γιατί μπῆκαν οἱ ἐντολές, ἡ ἄσκηση καί ἡ ἀγω-
γή αὐτή, τό τί γίνεται μέ τήν παρουσία τοῦ 
Χριστοῦ καί τήν Ἐκκλησία καί ξέρουμε ποῦ 
καταλήγουμε. Δηλαδή τό μόνο πού μᾶς μένει 
εἶναι τό πῶς μποροῦμε πρακτικά νά μποῦμε 
μέσα σ’ αὐτή τή διαδικασία τῆς πορείας τῆς 
σχέσης μας μέ τόν Θεό, πῶς θά βροῦμε τόν 
Θεό καί πῶς μποροῦμε νά δοκιμάσουμε τά 
ὅσα λέει ἡ Ἐκκλησία.
   Ὁ Θεός βέβαια δέν εἶναι προσωπολήπτης. 
Δηλαδή σ’ ἄλλον δίνει καί σέ ἄλλον δέν δίνει, 
ἄλλον ἐλεεῖ καί ἄλλον δέν ἐλεεῖ. Δέν ὑπάρ-
χουν ἐκλεκτοί τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός δίνει πρός 
ὅλους μας τήν ἰδίαν χάρη καί ἰδίαν ἀγάπη. 
Ἐμεῖς εἴμαστε ἐκεῖνοι πού ρυθμίζουμε τή σχέ-
ση μας μέ τόν Θεό. Δηλαδή μέσα στήν ἐλευ-
θερία του ὁ ἄνθρωπος, ἄλλος ἀγαπᾶ ἀπόλυτα 
κι ἄλλος λιγότερο, ἄλλος ἐλάχιστα καί ἄλλος 
μισεῖ τόν Θεό.
    Ἐδῶ βέβαια ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά κατα-
λάβει τήν πρόθεσή του νά πεῖ ἐγώ θέλω νά 
μείνω πιστός, ἔστω κι ἄν ὁρισμένες φορές ὁ 
Θεός ἀφήνει τόν ἄνθρωπο νά παλέψει μέχρι 
ἐκεῖ πού ἀντέχει μόνος του. Δηλαδή ὁ ἄνθρω-
πος δέν πρέπει νά χάσει ποτέ τό θάρρος του. 
Νά εἶναι ἀπόλυτα σίγουρος ὅτι αὐτό τό ἔργο 
δέν εἶναι ἔργο ἀνθρώπινο, ἀλλά εἶναι ἔργο 
πού  τό ἐπιτελεῖ ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ὁ Χριστός 
εἶπε στούς μαθητές του: «Οὐχ ὑμεῖς με ἐξε-
λέξασθε, ἀλλ’ ἐγώ ἐξελεξάμην ὑμᾶς». Μπορεῖ 
δηλαδή καί αὐτοί νά κατέβαλαν τήν πρόθε-
σή τους, ἀλλά ἄν δέν ἦταν παρών ὁ Θεός μέ 
τή Χάρη Του νά τούς ἐνισχύσει δέν θά μπο-

ροῦσαν νά κάνουν τίποτα.
   Ἔχοντας ὑπόψη αὐτή τήν παρουσία τοῦ 
Θεοῦ, τότε ἀγωνιζόμαστε μέ πολύ θάρρος. 
Γιατί ἕνα ἀπό τά ἰσχυρότερα ὅπλα τοῦ ἐχθροῦ 
μας εἶναι νά μᾶς κόψει τήν προθυμία καί τό 
θάρρος μας νά ἀντιμετωπίσουμε τίς ἁμαρτίες 
καί τά πάθη μας. 
  Σ’ αὐτή τήν πορεία ὁ Θεός μᾶς δίνει ἕνα 
φάρμακο. Εἶναι τό φάρμακο τῆς μετανοίας 
μπροστά στόν Θεό. Νά μετανοεῖ ὄχι σάν ἕνας 
ἄνθρωπος πού ἔχει αἰσθήματα ἐνοχῆς, ἀλλά 
νά μετανοεῖ σάν παιδί τοῦ Θεοῦ, γιατί καμιά 
ἁμαρτία καί κανένας διάβολος δέν μπορεῖ νά 
μᾶς ἀφαιρέσει τό δικαίωμα νά εἴμαστε παιδιά 
τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι μποροῦμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
νά σταθοῦμε καί νά ποῦμε: «ναί ἔπεσα ὡς 
ἄνθρωπος, πλανήθηκα, ὅμως δέν σ’ ἀπαρνή-
θηκα καί ζητῶ τή σωτηρία μου». Δέν πρέπει 
νά γίνονται μίζεροι οἱ ἄνθρωποι μέσα στήν 
Ἐκκλησία, γιατί ἔχουν κληθεῖ ἀπό τόν Θεό νά 
γίνουν θεοί κατά χάρη. Δηλαδή ὁ ἄνθρωπος 
μέσα στήν Ἐκκλησία γίνεται ἄρχοντας καί 
ὄχι μίζερος. Ἔτσι τον κάνει ὁ Θεός. Γι’ αὐτό 
καί οἱ Ἅγιοι δέν βασίζονταν στή μελαγχολία 
ἀλλά στή μετάνοια, πού τούς ἔδινε τήν αἴσθη-
ση τοῦ τέκνου τοῦ Θεοῦ. Ἦταν μία ζωοποιός 
ἐνέργεια πού τούς ὁδηγοῦσε κατευθεῖαν πρός 
τόν θρόνο τοῦ Πατέρα τους.
   Στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας  δέν ὑπάρχει πε-
ριθώριο ἀπογοήτευσης ἤ μεταστροφῆς τοῦ 
ἀνθρώπου ὅ,τι κι ἄν συμβαίνει. 
   Βέβαια, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος ὅταν κάποιος 
μπεῖ στήν πνευματική ζωή, νά τοῦ δημιουρ-
γήσει ὁ ἐχθρός τέτοιες προϋποθέσεις ὥστε νά 
τοῦ κλέψει τόν νοῦ καί τήν καρδιά του, νά 
προσκολληθεῖ σ’ ἄλλα πράγματα καί νά χα-
θεῖ ἡ πρώτη κίνηση ἀγάπης πρός τόν Θεό. Γι’ 
αὐτό ἄς μήν αἰχμαλωτίσουν τήν καρδιά μας 
τά πράγματα τοῦ κόσμου τούτου, παρ’ ὅλες 
τίς εὐθύνες καί τίς ὑποχρεώσεις μας πού πιθα-
νόν νά ἔχουμε. Ἡ καρδιά πρέπει νά κινεῖται 
μόνο πρός τόν Θεό.   

(Ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας)
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Στὰ ζοφερὰ χρόνια τῆς Φραγκοκρατί-
ας, ὁ ὀρθόδοξος κυπριακὸς κλῆρος 
προέβαλε σθεναρὴ ἀντίσταση ἐνάντια 

στὶς προσπάθειες τῆς λατινικῆς ἐκκλησίας, 
διὰ τῶν ὁποίων ἐπιχειροῦσε παντοιοτρόπως  
νὰ προσηλυτίσει τοὺς ὑποδούλους ὀρθοδό-
ξους κυπρίους στὸν Παπισμό. Ἀποκορύφωμα 
αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα ὑπῆρξε ἡ θυσία τῶν δεκα-
τριῶν μοναχῶν τῆς Καντάρας.
 Κατὰ τὸ ἔτος 1225 περίπου, ἔφθασαν στὴν 
Κύπρο ἀπὸ τή μονὴ τοῦ Καλοῦ Ὄρους πού 
βρίσκεται στὴν Ἀττάλεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, 
οἱ μοναχοὶ Ἰωάννης καὶ Κόνων. Μετὰ ἀπὸ 
σύντομη παραμονὴ στὴ Μονὴ τῆς Παναγίας 
τοῦ Μαχαιρᾶ, ἐγκαταστάθηκαν στὴ Μονὴ 
τῆς Παναγίας τῆς Καντάρας στὸν Πενταδά-

κτυλο. Ἐκεῖ, στὴ νεοπαγῆ ἀδελφότητα ἐντά-
χθηκαν καὶ ἄλλοι ἐραστὲς τοῦ μονήρους καὶ 
ἀσκητικοῦ βίου, ὥστε νὰ φθάσουν τελικὰ 
τὸν ἀριθμὸ τῶν ἕντεκα πατέρων. Κατὰ μίαν 
ἐπίσκεψη στὴ Μονὴ Καντάρας δύο λατίνων 
δομινικανῶν μοναχῶν, τοῦ Ἀνδρέα καὶ τοῦ 
Ἡλιέρμου, ἔγινε ζωηρὴ συζήτηση μεταξὺ 
αὐτῶν καὶ τῶν πατέρων τῆς Μονῆς σχετικὰ 
μὲ τὰ ἄζυμα ποὺ προσφέρουν οἱ λατῖνοι στὴ 
Θεία Λειτουργία τους. Οἱ πατέρες, μὲ πολλὴ 
παρρησία καὶ τόλμη καὶ μὲ παράθεση ἁγιο-
γραφικῶν χωρίων, ἀπέδειξαν ὅτι κατὰ τὸν 
Μυστικὸ Δεῖπνο ὁ Χριστὸς χρησιμοποίησε 
ἔνζυμο ἄρτο καὶ ὅτι ἔκτοτε ἡ παράδοση τῆς 
Ἐκκλησίας εἶναι νὰ προσφέρεται τέτοιος 
ἄρτος καὶ ὄχι ἄζυμα. Ἡ θαρραλέα ὁμολο-

Ὁσιομάρτυρες τῆς Καντάρας
Μαρτύριον καί Μαρτυρία

τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδρας καί 
Καθηγουμένου τῆς Ι.Μ. Μαχαιρᾶ κ. Ἐπιφανίου
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κομματιασμένα καὶ αἱμόφυρτα σώματά τους 
στὴν πυρὰ, γιὰ νὰ καοῦν. Ἐπειδὴ μετὰ τὴν 
κατάσβεση τῆς πυρᾶς τὰ ὀστᾶ τῶν Ἁγίων 
παρέμειναν ἄθικτα, τὰ ἔριξαν σὲ νέα πυρά, 
ἀφοῦ πρῶτα τά ἔσμιξαν μὲ ὀστᾶ ζώων, μέχρι 
ποὺ ἀποτεφρώθηκαν τελείως.
Τὰ ὀνόματα τῶν μαρτύρων μοναχῶν εἶναι τὰ 
ἑξῆς: Ἰωάννης, Κόνων, Ἱερεμίας, Μᾶρκος, 
Κύριλλος, Θεόκτιστος, Βαρνάβας, Μάξιμος, 
Θεόγνωστος, Ἰωσήφ, Γεννάδιος, Γεράσιμος 
καὶ Γερμανός. Τελειώθηκαν στὶς 19 Μαΐου 
1231. Αὐτὴ τὴν ἡμέρα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία γιορτάζει κάθε ἔτος τὴ μνήμη τους. Λέγε-
ται δέ, ὅτι ὁ τόπος ποὺ ἔσυραν  τοὺς μάρτυρες 
μέσα στὸν Πεδιαῖο βρίσκεται στὸ σημερινὸ 

προάστιο 
Ἅ γ ι ο ι 
Ὁ μ ο λ ο -
γητὲς στὴ 
Λ ε υ κ ω -
σία.
Τὸ μαρ-
τ ύ ρ ι ο 
τῶν δε-
κ α τ ρ ι ῶ ν 
μοναχῶν 
τῆς Κα-
ν τ ά ρ α ς 
ὑ π ῆ ρ ξ ε 
κ α θ ο ρ ι -
σ τ ι κ ῆ ς 
σημασίας 
γιὰ τὸν 
κυπριακὸ 

λαό. Ἐνίσχυσε τὴν ὀρθόδοξη πίστη τους, 
ὥστε, ἀκόμα καὶ τὴ ζωή τους ἂν χρειαζόταν, 
νὰ θυσιάσουν γι’ αὐτή. Ἀπέδειξε ὅτι ὑπῆρχε 
καὶ ὑπάρχει, μέχρι σήμερα, μεγάλο χάσμα 
μεταξύ τῆς ὀρθόδοξης πίστης καὶ αὐτῆς τῶν 
παπικῶν, καὶ ὅτι οἱ τελευταῖοι εἶχαν πλέον 
ὁριστικὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Εἴθε ὁ Πανάγαθος Θεός, διὰ τῶν πρεσβειῶν 
τῶν ἁγίων δεκατριῶν Μαρτύρων, νὰ ἐνισχύ-
ει κάθε πιστὸ στὸν προσωπικό του ἀγώνα γιὰ 
τὴ σωτηρία καὶ τόν ἁγιασμὸ τῆς ψυχῆς του, 
ὡς ἐπίσης νὰ σκεπάζει τὸ πολύπαθο νησί μας 
ἀπὸ κάθε ἐχθρικὴ ἐπιβουλὴ καὶ κίνδυνο. 

γία καὶ τὰ ὀρθὰ ἐπιχειρήματα τῶν πατέρων 
ἐξόργισαν τοὺς λατίνους μοναχούς, οἱ ὁποῖοι 
τοὺς κατάγγειλαν στὸν λατῖνο ἀρχιεπίσκοπο 
Εὐστόργιο.
Ἀμέσως κλήθηκαν οἱ πατέρες στὴ Λευκωσία 
γιὰ ἀπολογία, ὅπου, πρὶν τὴ θαρραλέα παρά-
στασή τους πρὸ τῶν λατίνων, φιλοξενήθηκαν 
στὴ Μονὴ τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῶν Μαγγάνων. 
Μαζὶ μὲ τοὺς ἕντεκα μοναχούς τῆς Καντά-
ρας, ἑνώθηκαν στὸν κοινὸ ἀγώνα τῆς ὁμολο-
γίας καὶ δύο μοναχοὶ ἀπὸ τὴ Μονὴ Μαχαιρᾶ, 
οἱ Γεννάδιος καὶ Γεράσιμος, καὶ ὅλοι, δεκα-
τρεῖς στὸν ἀριθμό, ὁμολόγησαν τὴν ὀρθόδο-
ξη πίστη καὶ παράδοση σχετικὰ μὲ τὸν ἔνζυ-
μο ἄρτο ἐνώπιον τοῦ λατίνου ἀρχιεπισκόπου. 
Ἀφοῦ ὁ 
τ ε λ ε υ -
ταῖος δι-
α π ί σ τ ω -
σε ὅτι μὲ 
τ ί π ο τ α 
δὲν μπο-
ροῦσε νὰ 
ἀ λ λ ά ξ ε ι 
τὴ γνώ-
μη τους, 
δ ι έ τ α ξ ε 
νὰ τοὺς 
κλείσουν 
σὲ σκο-
τεινὴ καὶ 
δ υ σ ώ δ η 
φυλακὴ γιὰ 
τρία χρό-
νια, παρέχοντάς τους μόνο ψωμὶ καὶ νερό, μὲ 
τὴν ἐλπίδα ὅτι οἱ κακουχίες θὰ ἔκαμπταν τὸ 
ἠθικό τους καὶ θὰ ἀποδέχονταν τὶς παπικὲς 
πλάνες. Ἀφοῦ καμμία θλίψη δὲν μπόρεσε νὰ 
χωρίσει τοὺς ἀδαμάντινους ὑπερασπιστὲς τῆς 
Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν πατρώα τους πίστη, ὁ 
προαναφερθεὶς δομινικανὸς ἱεροεξεταστὴς 
Ἀνδρέας, μὲ τὴ συναίνεση τοῦ Εὐστοργίου 
καὶ τοῦ Πάπα τῆς Ρώμης Γρηγορίου Θ΄, πα-
ρέδωσε τοὺς ἁγίους στοὺς Φράγκους ἐξου-
σιαστὲς, γιὰ νὰ τοὺς θανατώσουν. Τοὺς ἔδε-
σαν πίσω ἀπὸ ἵππους καὶ ἡμιόνους καὶ πρῶτα 
τοὺς ἔσυραν μέσῳ τῆς στεγνῆς κοίτης τοῦ 
ποταμοῦ Πεδιαίου. Ἔπειτα ἔριξαν τὰ κατα-

Τό Καθολικό τῆς Μονῆς Καντάρας
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Ὁ Γέροντας Παΐσιος εἶναι ἕνας με-
γάλος Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, 
ἕνας μεγάλος ἀγωνιστής, ἀσκητής, 

ἄνθρωπος προσευχῆς καί μεγάλης ἀγάπης 
πρός τόν Θεό.
Ἄς τολμήσομε νά ποῦμε λίγα ἀπ’ ὅλα αὐτά τά 
ὁποῖα εἴδαμε κι ἀκούσαμε, ὡς ὑποχρεωμένοι 
νά τά μαρτυρήσομεν, ὅπως οἱ Ἅγιοι Ἀπόστο-
λοι μαρτύρησαν γιά τόν Χριστό καί γιά τή ζωή 
Του καί γιά τά θαύματα Του, προκειμένου νά 
βοηθήσουν ὅλους ἐμᾶς νά πιστεύσομεν ὅτι 
αὐτός ἐστί, πράγματι, ὁ Χριστός, ὁ Σωτήρας, 
ὁ λυτρωτής τοῦ κόσμου καί πιστεύοντας εἰς 
Αὐτόν νά ἔχομε ζωήν αἰώνιον.
Ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων γνώρισαν τόν Γέρο-
ντα καί συνδέθηκαν μαζί του.  Ὁ καθένας 
ἀπ’ αὐτούς ὅλους, κατά τό μέτρο τῆς χωρητι-
κότητάς του, ἔλαβε τήν εὐλογία καί τήν εὐχή 
τοῦ Γέροντος.  Σίγουρα ὁ καθένας ἔχει νά πεῖ 
πάρα πολλά καί αὐτή ἡ εὐλογία τῆς ἐπικοινω-
νίας εἶναι ἀνεξάντλητη, ὅπως ἀνεξάντλητος 
εἶναι καί ὁ ὠκεανός τῆς Θείας Χάριτος, πού 
ἦταν πλημμυρισμένος πάντοτε ὁ Γέροντας.
Γνώρισα τόν Γέροντα Παΐσιο ὅταν ἤμουν 
18 χρόνων, μόλις τελείωσα τό Λύκειο καί τό 
1976 βρέθηκα γιά σπουδές στή Θεολογική 
Σχολή Θεσσαλονίκης.  Τότε ἄκουγα γιά τό 
Ἅγιον Ὄρος ἀπό διάφορους συμφοιτητές μου 
καί εἶχα μεγάλη ἐπιθυμία νά πάω. Ἔτσι τόν 
Σεπτέμβριο τοῦ ᾽76 προσπάθησα νά τό ἐπι-
σκεφθῶ.
Ἡ πρώτη ἐπίσκεψη ἦταν τραγική.  Δέν μ’ ἄρε-
σε καθόλου καί ἔφυγα τήν ἑπόμενη μέρα τό 
πρωΐ.  Εἶπα: «Δέν πρόκειται νά ξαναπατήσω 
σ’ αὐτό τόν τόπο».  Μοῦ φάνηκε τόσον ἄσχη-
μος τόπος, τόσον ἀπαίσιος, τόσο καταθλιπτι-
κός. Τοῦ πειρασμοῦ ἦταν βέβαια, μή νομίσε-
τε ὅτι ἔτσι εἶναι ὁ τόπος.  Ἐγώ ἔφταιγα, δέν 
ἔφταιγε ὁ τόπος, ἀλλά ἔτσι ἦταν στό δικό μου 

μυαλό.  Μή ξεχνᾶτε, ὅτι προερχόμουν ἀπό 
ἕνα χῶρο πού δέν εἴχαμε καί μεγάλες ἐμπει-
ρεῖες ἀπό μοναχική ζωή καί Ἅγιον Ὄρος.
Τήν ἑπομένη τό πρωΐ βγῆκα ἔξω.  Ὅταν 
ἄκουγα διηγήσεις ἀπό φοιτητές ἄλλους, πόσο 
ὡραῖα ἦταν στό Ἅγιον Ὄρος, ντρεπόμουν νά 
πῶ ὅτι ἐμένα δέν μοῦ ἄρεσε καθόλου.  Ξανα-
δοκίμασα νά πάω σέ 10-15 μέρες.  Ἦταν νομί-
ζω ἀρχές Ὀκτωβρίου.  Ἐν τῷ μεταξύ, πρώτη 
φορά ἄκουγα ἀπό τούς συμφοιτητές μου γιά 
τόν π. Παΐσιο καί γιά τόν παπα-Ἐφραίμ στά 
Κατουνάκια καί γιά μερικούς ἄλλους Γέρο-
ντες, πού ὄντως ἔλαμπαν ἐκεῖνο τό διάστη-
μα, σάν φωστῆρες, εἰς τό στερέωμα τοῦ Ἁγ. 
Ὄρους.
Πῆγα στόν Γέροντα μέ ἕνα Ἱεροδιάκονο 
τότε, ὁ ὁποῖος τώρα ἐκοιμήθη καί ὁ ἴδιος μέ 
ὁδήγησε στόν π. Παΐσιο,  ὁ ὁποῖος ἔμενε τότε 
στόν Τίμιο Σταυρό, στήν Καψάλα.
Εἶχα μεγάλη ἀγωνία νά τόν δῶ, γιατί στόν 
δρόμο μοῦ διηγόταν ὁ διάκος θαύματα καί 
πράγματα καί προφητεῖες καί φοβόμουν ὅτι 
θά μοῦ ἀποκαλύψει καί ὅλα τά ἄδηλα καί 
κρύφια τῆς καρδίας μου.  Ὑπῆρχε καί κίνδυ-
νος νά μέ ἐκδιώξει μέ τίς κλωτσιές, βέβαια, 
ἀπό τόν χῶρο ἐκεῖνο.
Κτυπήσαμε τό κουδούνι καί περιμέναμε.  
Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση μιά πινακίδα πού εἶχε 
γραμμένη ὁ Γέροντας.  Ἔγραφε ἐκεῖ στόν Τί-
μιο Σταυρό: «Καλύτερα νά μήν μέ ἀπασχο-
λεῖτε μέ τίς ἀργολογίες κ.λ.π., πιό πολύ μπορῶ 
νά σᾶς βοηθήσω μέ τήν προσευχή».
Κάποια στιγμή, ἀκούσαμε μιά φωνή καί βλέ-
πω ἕνα γεροντάκι τό ὁποῖο ἦταν τυλιγμένο 
μέ μιά πράσινη κουβέρτα μέ ρίγες καί ἄρχισε 
νά ἀνεβαίνει σιγά - σιγά παραπατώντας στόν 
δρόμο, γιά νά μᾶς ἀνοίξει.  Μοῦ λέει ὁ διάκος: 
«Αὐτός εἶναι ὁ Γέρο-Παΐσιος».  «Αὐτός εἶναι 
ὁ Γέρο-Παΐσιος;».  Ἀμέσως ἔχασα ὅλη μου 

Ἐμπειρίες τοῦ Μητροπολίτη μας ἀπό τόν 
μακαριστό Γέροντα Παΐσιο

Α΄ μέρος Εἰσήγησης τοῦ Μητροπολίτη μας κατά τό Συνέδριο πού ἔγινε στήν Κόνιτσα τόν 
Σεπτέμβριο 2011, ἀφιερωμένο στόν μακαριστό Γέροντα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.



7

τή διάθεση.  Ἐγώ περίμενα νά δῶ κανένα... 
Δέν ξέρω τί φανταζόμουν, τέλος πάντων... 
Εἶδα μπροστά μου ἕνα γεροντάκι, ὄχι γερο-
ντάκι, στήν ἡλικία μου ἦταν βέβαια, ἔτσι τόν 
ἔβλεπα τότε.  Ἀδύνατος, καχεκτικός... Μᾶς 
ἄνοιξε, μπήκαμε μέσα, καθίσαμε σ’ ἐκεῖνο τό 
πάφτωχο, κυριολεκτικά, ἀρχονταρικάκι του 
πού εἶχε, δηλαδή, ἦταν ἕνα μικρό δωμάτιο μέ 
δυό σάν κρεββάτια. Περίμενα ἐκεῖ, γεμάτος 
ἀπορία καί ἀγωνία νά δῶ πῶς εἶναι αὐτός ὁ 
ἄνθρωπος.  
Ὁ Γέροντας 
ἄρχισε νά μᾶς δι-
ηγεῖται διάφορα 
πράγματα καί 
αὐτά μᾶς ἦταν 
τελείως ἀδιά-
φορα.  Σέ μιά 
στιγμή, ἔβγαλε 
τά παπούτσια 
του καί βγῆκε 
πάνω στό κρεβ-
βάτι, θέλοντας 
νά μᾶς παρα-
στήσει κάτι πού 
μᾶς ἔλεγε.  Ἐγώ 
λέω: «Αὐτός ὁ 
ἄνθρωπος δέν 
εἶναι καλά».  
Ἀ π ο γ ο η τ ε ύ -
τηκα καί εἶπα: 
«Φαίνεται δέν 
εἶναι καλά, γι’ 
αὐτό τόν ᾽βγά-
λαν Ἅγιο καί 
ἔρχονται ἐδῶ 
νά τόν δοῦν». 
«Νά δοῦμε τώρα 
πῶς θά ρίξομε 
τή συζήτηση στά 
σοβαρά».  Σκε-
φθεῖτε, δηλαδή, ποῦ βρισκόμουνα.
«Γέροντα, ἔχετε μεγάλη φήμη στή Θεσσα-
λονίκη». «Ναί; Σοβαρά;». «Ναί, ναί καί τό 
ὄνομά σας ἀκούγεται πολύ».  Μοῦ λέει: «Κοί-
ταξε, βρέ παιδί μου, ἐδῶ πιό πάνω πού πέ-
ρασες εἶδες τά σκουπίδια ὅλα;» «Ναί». Μοῦ 
λέει: «Κοίταξε ἐκεῖ».  Πράγματι, κοίταξα καί 

εἶχε ἐκεῖ μιά παλιοκονσέρβα ἀπό καλαμα-
ράκια, πού κυκλοφοροῦσαν στό Ὄρος τότε, 
καί ἔπεφτε ὁ ἥλιος πάνω καί ἔφεγγε.  Μοῦ 
λέει: «Τήν βλέπεις ἐκείνη τήν κονσέρβα πού 
λάμπει;» «Ναί». «Ἔ, ἔτσι εἶμαι κι ἐγώ.  Κον-
σέρβα ἄδεια, πεταμένη, χαλασμένη καί τήν 
βλέπει ὁ κόσμος ἀπό μακριά καί νομίζει ὅτι 
κάτι εἶναι».  Μόλις πήγαινα νά τόν ρωτήσω 
κάτι, μοῦ ἔδινε ἕνα λουκούμι.  Θά ἔφαγα 15 
λουκούμια μέχρι νά φύγω!

Δέν μᾶς εἶπε τί-
ποτα.  Ἀπογο-
ητεύτηκα, σέ 
κάποια στιγμή 
δέν ἐρωτοῦσα 
πλέον.  Ἔλεγε 
στόν διάκο διά-
φορα.  Σηκωθή-
καμε νά φύγομε.  
Λέω: «Γέροντα, 
μᾶς εἶπαν ὅτι 
ἔχετε κάτι φίδια 
ἐδῶ,  ἀληθεύει;» 
«Ναί, θέλεις νά 
τά δεῖς;».  Ἔ, τί 
θά τοῦ ἔλεγα, ὅτι 
δέν θέλω νά τά 
δῶ; «Ναί, ἐντά-
ξει, καλά εἶναι 
νά τά βλέπαμε».  
τοῦ εἶπα.  «Ἄκου-
σε, αὔριο πού θά 
γίνεις Πνευμα-
τικός, νά’ ρθεῖς  
νά σοῦ τά δεί-
ξω,  ἐδῶ τά ἔχω», 
ἐννοώντας τήν 
καρδιά του.
Βγήκαμε ἔξω.  
Ἐγώ ἤμουν ἀπο-
γ ο η τ ε υ μ έ ν ο ς , 

σκέφτηκα «Δέν ἔχει τίποτα, δέν ἔχει νόημα».  
Στό κάγκελο ἐκεῖ τῆς πόρτας τόν ρωτῶ γιά 
τελευταία φορά, ἔτσι ἀπεγνωσμένος: «Ἔ, πέ-
στε μας καί κάτι νά ὠφεληθοῦμε».  Σάν νά 
τοὔλεγα: «Τόση ὥρα τί μᾶς ἔλεγες;» «Ἄντε, ρέ 
παιδιά», μᾶς λέει «εἴσαστε νέοι ἐσεῖς, νά κά-
νετε πολλές μετάνοιες».  «Πόσες;» «Πολλές, 
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πολλές» καί μᾶς κτύπησε, ἔτσι, στήν πλάτη.  
Ἐκείνη τήν ὥρα, πραγματικά, σᾶς ὁμολογῶ 
ὅτι ἔγινε ἕνα μεγάλο γεγονός, εὐωδίασε ὅλος 
ὁ τόπος.  Τά δένδρα, τά πουλιά, ὁ ἀέρας, τά 
βράχια, τά πάντα, τά πάντα.  Ἕνα φοβερό 
πράγμα!  Πρώτη φορά καί τελευταία, βέβαια, 
στή ζωή μου ἔγινε αὐτό.  Εὐωδίασαν ὅλα 
πάρα πολύ ἔντονα καί μᾶς κυρίευσε μιά φοβε-
ρή ἐνέργεια.  Καί 
ὁ Γέροντας λέει: 
«Ἄντε, πᾶτε, πᾶτε, 
πᾶτε».  Μᾶς ἔδιω-
ξε γρήγορα-γρή-
γορα, ἔκλεισε τήν 
πόρτα, ἔφυγε στό 
Καλυβάκι, κι ἐμέ-
να μέ τόν διάκο 
μᾶς ἔπιασε ἕνα 
πράγμα παρά-
ξενο.  Τοῦ λέω: 
«Μά, μυρίζεσαι;» 
«Μοῦ λέει: «Δέν 
λέγεται. Τί συμ-
βαίνει;» Φύγαμε 
τρέχοντας μέ τά 
πόδια, ἀπό τόν 
Τίμιο Σταυρό καί 
φτάσαμε στόν 
Μπουραζέρη σέ 
κλάσματα χρό-
νου, λές καί ἤμα-
σταν δρομεῖς καί 
δέν μπορούσαμε 
νά σταματήσουμε 
στόν δρόμο.  Μέ-
χρι τόν Μπουρα-
ζέρη εὐωδίαζαν 
τά πάντα.  Μετά 
ἀπ’ αὐτό κατάλα-
βα ὅτι, πράγματι, 
αὐτός ὁ ἄνθρωπος κρύβει μέσα του ἕνα μεγά-
λο θησαυρό!
Τόν ἐπισκέφθηκα πάλι σέ ἄλλες 10 μέρες πε-
ρίπου, ὁπόταν μετά ἀπ’ αὐτό τό γεγονός, ἴσως 
γιατί προηγήθηκε καί τό γεγονός αὐτό μέ τήν 
εὐωδία, ὁ Γέροντας ἦταν τελείως διαφορετι-
κός καί ἀπό τότε, ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ ᾽76, 
ὅπως λέγει καί ὁ Ψαλμός, «ἐκολλήθη ἡ ψυχή 

μου ὀπίσω Σου», ἔτσι καί ἡ δική μου ψυχή 
ἐκολλήθη ὀπίσω τοῦ Γέροντος αὐτοῦ καί 
αἰσθανόμουν ὅτι ὁ Θεός ἦταν ἐκεῖ!  Ὁ Θεός 
ἦταν παρών!
Τό πρῶτο πράγμα γιά τό ὁποῖο ἐβεβαιώθη-
κα ἀπόλυτα, κατά ἕναν παράδοξο τρόπο, 
εἶναι ὅτι, ὅ,τι λέει ὁ Χριστός στό Εὐαγγέλιο, 
ὅ,τι εἶπαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες στούς βίους τῶν 

Ἁγίων, ὅσα ἐγρά-
φησαν εἰς τήν 
Ἐκκλησία, ὅσα 
ἐλέχθηκαν, ὅσα 
ἄκουσα, ἦταν 
ὅλα ἀλήθεια.  Δέν 
ὑπῆρχε πλέον 
μέσα στήν ψυχή 
μου ἡ παραμικρή 
ἀμφιβολία γιά ὁτι-
δήποτε ἦταν λόγος 
Θεοῦ καί Εὐαγ-
γελίου.  Γιατί, φυ-
σικό ἦταν, στά 18 
χρόνια, ὅσο νἆναι, 
τά πράγματα εἶναι 
πολύ ἀνώριμα 
ἀκόμα στήν ψυχή 
τοῦ ἀνθρώπου.
Ἐπέρασε ἐκεῖνος 
ὁ χρόνος μέ πάρα 
πολλές ἐπισκέ-
ψεις.  Ἐγώ ἐν τῷ 
μεταξύ ἀποφάσι-
σα νά μείνω στό 
Ἅγιον Ὄρος, νά 
διακόψω τίς σπου-
δές μου, πράγμα 
πού ὁ Γέροντας 
δέν τό δέχθηκε, 
γιατί εἶχα μία ὑπο-
τροφία ἀπό τήν 

Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καί  μοῦ εἶπε: «Ἐντά-
ξει, μεῖνε στό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά πήγαινε νά 
δίνεις ἐξετάσεις κατά διαστήματα, γιατί ἀφοῦ 
ἡ Ἐκκλησία σέ ἔστειλε καί ἔχεις μιά ὑποτρο-
φία, δέν εἶναι σωστό ἀπό τήν πρώτη στιγμή 
πού ἦλθες νά διακόψεις».  Ὅπως καί ἔγινε.

(συνεχίζεται στό ἑπόμενο τεῦχος)
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«Τό Μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστί»
τοῦ Πρωτ. Μιχαήλ Βοσκοῦ

Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προβλή-
ματα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς εἶναι 
ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς ζωῆς τῶν 

ἀνθρώπων. Μὲ τὸν ὅρο “ἐκκοσμίκευση” δη-
λώνεται μὲ ἁπλὰ λόγια ὁ τρόπος ζωῆς τῶν 
ἀνθρώπων χωρὶς τὸν Θεό. Ὁ ἐκκοσμικευμέ-
νος ἄνθρωπος ζεῖ μὲ τέτοιον τρόπο ὡς ἐὰν νὰ 
μὴν ὑπάρχει ὁ Θεός, ὡς ἐὰν νὰ μὴν ἔχει ἀθά-
νατη ψυχή, ὡς ἐὰν νὰ μὴν ὑπάρχει ἄλλη ζωὴ 
μετὰ τὸν βιολογικὸ θάνατο. Πολλὲς φορὲς 
μάλιστα ὁ ἐκκοσμικευμένος ἄνθρωπος ἀπο-
δέχεται μὲν θε-
ωρητικὰ τὴν 
παρουσία τοῦ 
Θεοῦ στὴ ζωή 
του καὶ ἐκτελεῖ 
τὰ τυπικά του 
“καθήκοντα” 
ἀπέναντι στὸν 
Θεό, θεωρεῖ 
ὅμως ὅτι ἡ σχέ-
ση του μὲ τὸν 
Θεὸ ἀφορᾶ σὲ  
κάποιες πτυχὲς 
τῆς ζωῆς του 
μονάχα καὶ ὄχι 
σὲ ὅλο του τὸ εἶναι. Ἡ ἐκκοσμίκευση εἶναι 
σὰν τὸ σαράκι ποὺ κατατρώει τὶς ψυχές μας, 
γιατὶ μᾶς στερεῖ ἀπὸ τὸ ὀξυγόνο τῆς ἀληθινῆς 
παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας, ἔστω κι 
ἂν ἔχουμε τὴν ψευδαίσθηση ὅτι πιστεύουμε 
στὸν Θεὸ ἢ ὅτι εἴμαστε “εὐλαβεῖς” καὶ “κα-
λοὶ” ἄνθρωποι.
 Τὸ πνεῦμα τῆς ἐκκοσμίκευσης ἐπηρε-
άζει ὄχι μόνο τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶναι ἀπο-
στασιοποιημένοι ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, 
ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ μετέχουν στὴ 
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, κάποιες φορὲς μάλιστα 
ἀκόμη καὶ τὸν τρόπο σκέψεως αὐτῶν τῶν ἰδί-
ων τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας. Πολλοὶ θε-
σμοὶ τῆς κοινωνίας μας (παιδεία, γάμος, οἰκο-
γένεια κ.ο.κ.) ἀπειλοῦνται ἀπὸ τὸ σαράκι τῆς 

ἐκκοσμίκευσης, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπηρεάζε-
ται ἔμμεσα ἢ ἄμεσα καὶ ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ Χριστοῦ. Θὰ μπορούσαμε ἐν προκειμένῳ 
ν’ ἀναφέρουμε ὡς χαρακτηριστικὰ παραδείγ-
ματα ἐκκοσμίκευσης στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας 
τὰ μυστήρια τῆς βαπτίσεως καὶ τοῦ γάμου, 
τὴν ἀκολουθία τῆς κηδείας, ἀκόμη καὶ αὐτὸ 
τὸ μέγα μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας 
καὶ τὸν τρόπο τῆς συμμετοχῆς μας σὲ αὐτό. 
Πρόκειται γιὰ ἕνα τεράστιο θέμα, τὸ ὁποῖο 
δὲν μπορεῖ νὰ ἐξαντληθεῖ σὲ μερικὲς γραμμὲς 

ἑνὸς συντόμου 
ἄρθρου. Θὰ προ-
σ π α θ ή σ ο υ μ ε 
ὡστόσο νὰ δοῦμε 
κάποιες πτυχὲς 
τοῦ προβλήματος 
τῆς ἐκκοσμίκευ-
σης ὅσον ἀφορᾶ 
στὸν θεσμὸ τοῦ 
γάμου, ἀλλὰ καὶ 
στὸ ἐκκλησια-
στικὸ μυστήριο 
τοῦ γάμου.
 Ὁ γάμος θεω-
ρεῖται γιὰ τὴν 

Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μέγα μυστήριο μὲ 
βαθύτατο θεολογικὸ νόημα. Ἡ ἕνωση τοῦ 
ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας “εἰς σάρκα μίαν” μὲ 
τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὸ μυστήριο τοῦ γά-
μου ἀποτελεῖ εἰκόνα τῆς ἑνώσεως Χριστοῦ 
καὶ Ἐκκλησίας. Ἔτσι ὁ γάμος ὑπερβαίνει 
κατὰ πολὺ τὸ ἐπίπεδο τοῦ ἁπλοῦ βιολογικοῦ 
γεγονότος ἢ τοῦ ἁπλοῦ κοινωνικοῦ θεσμοῦ 
καὶ ἀποκτᾶ βαθύτατο πνευματικὸ νόημα μὲ 
προεκτάσεις αἰωνιότητας. Αὐτὸς εἶναι ὁ λό-
γος ποὺ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφωνεῖ στὴν 
πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολή του: “τὸ μυστήριον 
τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν 
καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν” (ε’ 32). 
 Τὸ πρόβλημα τῆς ἐκκοσμίκευσης σὲ 
σχέση μὲ τὸν γάμο πρέπει νὰ τὸ ἀνιχνεύσου-
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με σὲ δύο ἐπίπεδα: στὸ ἐπίπεδο τοῦ γάμου 
ὡς κοινωνικοῦ θεσμοῦ καὶ στὸ ἐπίπεδο τοῦ 
γάμου ὡς ἐκκλησιαστικοῦ μυστηρίου. Ἡ 
ἐκκοσμίκευση τοῦ γάμου ὡς κοινωνικοῦ θε-
σμοῦ, ποὺ εὐτυχῶς στὸν τόπο μας δὲν ἔχει 
λάβει ἀκόμη ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις, ἔχει 
νὰ κάνει μὲ τὴν πλήρη ἀποϊεροποίηση τοῦ 
γάμου ὡς θεσμοῦ, τὴν ἀποκοπή του ἀπὸ τὴ 
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴ μετατροπή του σ’ 
ἕνα ἁπλὸ κοινωνικὸ συμβόλαιο, σὲ μιὰ ἁπλὴ 
νομικὴ πράξη. Ἡ ἐκκοσμίκευση τοῦ γάμου 
ὡς ἐκκλησιαστικοῦ μυστηρίου, ποὺ ἔχει δυ-
στυχῶς πολὺ μεγαλύτερες καὶ πολὺ πιὸ ἀνη-
συχητικὲς διαστάσεις στὸν τόπο μας, ἔχει νὰ 
κάνει μὲ τὴν ἀπογύμνωση τοῦ μυστηρίου τοῦ 
γάμου ἀπὸ τὸ πνευματικό του περιεχόμενο 
καὶ τὴ μετατροπή του σ’ ἕνα ἐθιμοτυπικὸ κοι-
νωνικὸ γεγονός. 
Ἂς γίνουμε ὅμως 
πιὸ συγκεκριμέ-
νοι: 
 Ἡ ἐκκο-
σμίκευση τοῦ 
γάμου ὡς κοι-
νωνικοῦ θεσμοῦ 
ἐπετεύχθη σὲ με-
γάλο βαθμὸ κατὰ 
τὶς τελευταῖες 
δεκαετίες μὲ τὴν 
καθιέρωση τοῦ 
πολιτικοῦ γάμου. 
Ἕνας ἄνδρας καὶ 
μιὰ γυναίκα μποροῦν νὰ ἑνώσουν τὶς ζωές 
τους χωρὶς τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, χωρὶς τὴν 
εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ μιὰ 
κοσμικὴ τελετὴ σ’ ἕνα δημαρχεῖο ἢ κάπου 
ἀλλοῦ, ἡ ὁποία ἔχει καθαρὰ νομικὸ - κοινω-
νικὸ καὶ καθόλου πνευματικὸ χαρακτήρα. Ὁ 
πολιτικὸς γάμος εἶναι ἀσφαλῶς ἀπαραίτητος 
γιὰ τοὺς ἀλλοθρήσκους, τοὺς ἑτεροδόξους 
καὶ ὅλους ἐκείνους ποὺ δὲν ἀνήκουν ἢ δὲν 
θέλουν γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο νὰ ἀνήκουν 
στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Εἶναι μιὰ νομικὴ 
πράξη ποὺ κατοχυρώνει τὰ δικαιώματα καὶ 
τὶς ὑποχρεώσεις ἑνὸς ἄνδρα καὶ μιᾶς γυναί-
κας, ποὺ θέλουν νὰ ἑνώσουν τὶς ζωές τους. 
Ὅταν ὅμως δύο ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ προτι-
μοῦν νὰ περιοριστοῦν στὴν τέλεση ἑνὸς πο-

λιτικοῦ γάμου καὶ ἀρνοῦνται τὴν τέλεση τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου, τότε 
εἶναι ὡς ἐὰν νὰ ἀρνοῦνται τὰ μυστήρια τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ τὴν ὅλη διδασκαλία της. Γιὰ 
τὸν λόγο αὐτὸ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπορ-
ρίπτει τὸν πολιτικὸ γάμο γιὰ τοὺς ὀρθοδό-
ξους χριστιανοὺς καὶ θεωρεῖ ὅτι ὅσοι ὀρθό-
δοξοι τελοῦν πολιτικὸ γάμο “θέτουν ἑαυτοὺς 
μόνοι των ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησιας”.
 Ἡ ἐκκοσμίκευση τοῦ γάμου ὡς κοι-
νωνικοῦ θεσμοῦ δὲν περιορίστηκε μόνο στὴν 
καθιέρωση τοῦ πολιτικοῦ γάμου, ἀλλὰ λαμ-
βάνει καὶ νέες διαστάσεις μὲ ἐνέργειες ποὺ σὲ 
πολλὲς χῶρες ἔχουν γίνει ἤδη πράξη, ἐνῶ στὴν 
Κύπρο βρίσκονται ἀκόμη ὑπὸ συζήτηση εἴτε 
σὲ πρώιμο εἴτε σὲ προχωρημένο στάδιο. Ἀνα-
φέρουμε ἐνδεικτικὰ τὴν καθιέρωση τοῦ λεγο-

μένου συμφώνου 
συμβίωσης, ποὺ 
ὑποκαθιστᾶ ἀκό-
μη καὶ τὸν ἴδιο τὸν 
πολιτικὸ γάμο μὲ 
μιὰ ἁπλὴ συμβο-
λαιογραφικὴ πρά-
ξη, τὴν καθιέρω-
ση τοῦ γάμου τῶν 
ὁμοφυλοφίλων, τὴ 
δυνατότητα ὁμο-
φυλόφιλα ζευγά-
ρια νὰ υἱοθετοῦν ἢ 
νὰ ἀποκτοῦν παι-

διά, γεγονὸς ποὺ 
ἀλλοιώνει σὲ ἀνυπολόγιστο βαθμὸ τὸν θεσμὸ 
τῆς οἰκογένειας κ.ο.κ. Καὶ τὸ χειρότερο: ὅλα 
αὐτὰ τὰ ἐξωφρενικὰ γίνεται προσπάθεια νὰ 
ἐμπεδοθοῦν σταδιακὰ στὶς συνειδήσεις τῶν 
παιδιῶν μας ὡς ἀπόλυτα φυσιολογικὰ δεδο-
μένα τῆς κοινωνίας μας μέσα ἀπὸ τὰ προ-
γράμματα σπουδῶν τῶν σχολείων μας. 
 Ὅσον ἀφορᾶ τώρα στὴν ἐκκοσμίκευ-
ση τοῦ γάμου ὡς ἐκκλησιαστικοῦ μυστηρί-
ου, ποὺ μᾶς ἀφορᾶ πιὸ ἄμεσα ὡς μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, θὰ μποροῦσαν 
πάρα πολλὰ νὰ λεχθοῦν, κάτι ὅμως ποὺ δὲν 
μᾶς ἐπιτρέπει ἡ ἔκταση αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου. 
Θ’ ἀρκεστοῦμε, ὡς ἐκ τούτου, σὲ κάποιες γε-
νικὲς καὶ τηλεγραφικὲς ἐπισημάνσεις:
- Τὸ μυστήριο τοῦ γάμου ἐκλαμβάνεται ἀπὸ 
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τοὺς πιὸ πολλοὺς ἀνθρώπους περισσότερο 
ὡς κονωνικὸ καὶ οἰκογενειακὸ γεγονός, παρὰ 
ὡς γεγονὸς ἐκκλησιαστικὸ καὶ πνευματικό. 
Πολλοὶ γονεῖς θέλουν τὰ παιδιά τους νὰ πα-
ντρευτοῦν στὴν ἐκκλησία περισσότερο ἀπὸ 
συνήθεια ἢ γιατὶ ἔτσι εἶναι τὸ ἔθιμο, παρὰ 
γιατὶ αὐτὸ ἐπιτάσσει ἡ ἐκκλησιαστική τους 
συνείδηση.
- Ὁ ἐκκλησιαστικὸς γάμος ἔχει λάβει κατὰ 
τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν Κύπρο χαρακτήρα 
“ἐμπορικῆς πράξης”, στὴν ὁποία κυριαρχεῖ ἡ 
βιτρίνα παρὰ ἡ οὐσία. Σπαταλοῦνται δεκά-
δες χιλιάδες εὐρώ γιὰ νὰ γίνει ἕνας “σωστὸς” 
γάμος (χαρακτηριστικὸ παράδειγμα οἱ χι-
λιάδες ποὺ δίνονται στὰ ἀνθοπωλεῖα γιὰ τὰ 
λουλούδια μὲ τὰ ὁποῖα θὰ στολιστεῖ ὁ ναός), 
μὲ ἀποτέλεσμα τὸ 
τεράστιο κόστος νὰ 
ἀποτρέπει πολλὰ 
νέα παιδιὰ ἀπὸ τὸ 
νὰ πάρουν τὴν ἀπό-
φαση νὰ προχω-
ρήσουν ἐγκαίρως 
στὴν τέλεση τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ γά-
μου. Παραλλήλως 
γίνεται προσπά-
θεια νὰ ὀργανωθεῖ 
μὲ τέτοιον τρόπο 
ὁ γάμος, ὥστε νὰ 
ἀποφέρει στοὺς νε-
ονύμφους ὅσο τὸ 
δυνατὸν μεγαλύτερο κέρδος. 
- Ἀναδείξαμε σὲ κεντρικὰ πρόσωπα τοῦ μυ-
στηρίου τοῦ γάμου τοὺς φωτογράφους, οἱ 
ὁποῖοι ἐνεργοῦν λίγο πολὺ ὡς σκηνοθέτες σὲ 
μιὰ θεατρικὴ παράσταση, ἀφοῦ δίνουμε τόσο 
μεγάλη σημασία στὸ τί θὰ ἀποτυπωθεῖ στὴν 
ταινία τοῦ γάμου.
- Ὁ κόσμος συμμετέχει στὸ μυστήριο τοῦ 
γάμου ὡς ἐὰν νὰ συμμετέχει σὲ μιὰ κοσμικὴ 
ἐκδήλωση, κάτι ποὺ εἶναι ἐμφανὲς τόσο ἀπὸ 
τὸν τρόπο ἐνδυμασίας του ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν 
ὅλη συμπεριφορά του μέσα στὸν ναό.
- Ὁ γαμπρὸς καὶ ἡ νύμφη ἀγνοοῦν στὶς 
πλεῖστες τῶν περιπτώσεων τὸ πραγματικὸ 
νόημα τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου, μὲ ἀποτέ-
λεσμα ἡ πρώτη τους ἔγνοια νὰ εἶναι ποιός θὰ 

πατήσει ποιόν, ὅταν θ’ ἀκούσουν στὸ ἀπο-
στολικὸ ἀνάγνωσμα τὴν τόσο παρεξηγημένη 
φράση “ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα”. 
 Τέλος, νὰ ἀναφέρουμε καὶ μιὰ ἄλλη 
διάσταση τῆς ἐκκοσμίκευσης τοῦ μυστηρί-
ου τοῦ γάμου, ποὺ εἶναι συνέπεια τῶν ὅσων 
ἀναφέραμε προηγουμένως. Ἐπειδὴ ἀκριβῶς 
ὁ ἐκκλησιαστικὸς γάμος ἐκλαμβάνεται πε-
ρισσότερο ὡς “ἐμπορικὴ πράξη” καὶ ὡς κοι-
νωνικὸ γεγονὸς παρὰ ὡς ἐκκλησιαστικὸ μυ-
στήριο, διὰ τοῦ ὁποίου μεταδίδεται ἡ χάρις 
τοῦ Θεοῦ στοὺς νεονύμφους, τὰ νέα παιδιὰ 
ἔμαθαν νὰ ζοῦν γιὰ χρόνια μαζὶ σὰν ἀντρό-
γυνο χωρὶς τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς 
Ἐκκλησίας. Περιμένουν νὰ γίνουν “εὐνοϊκό-
τερες” οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς τους καὶ κυρίως 

νὰ ἐξασφαλίσουν 
μεγαλύτερη οἰκονο-
μικὴ ἄνεση καὶ μετὰ 
νὰ κάμουν τὸν γάμο 
τους στὴν Ἐκκλη-
σία. Αὐτὸ ὅμως ἔχει 
σὰν συνέπεια γιὰ 
χρόνια ἡ σχέση τους 
νὰ ξεπέφτει στὸ ἐπί-
πεδο τῆς ἁπλῆς συ-
ντροφικότητας καὶ 
τῆς ἁπλῆς ἐρωτικῆς 
συνύπαρξης χωρὶς 
εὐθύνες καὶ χωρὶς 
ὑποχρεώσεις, κυρί-
ως ὅμως χωρὶς τὴν 

αἴσθηση τῆς μεγάλης εὐθύνης ἀπέναντι στὸν 
Θεό. Ὅταν τελικὰ ἔρθει ἡ ὥρα τοῦ ἐκκλησι-
αστικοῦ γάμου, ὅλα γίνονται ἐντελῶς τυπικά, 
πολὺ περισσότερο ἐὰν στὸ μεταξὺ ἔχουν ἀπο-
κτήσει καὶ παιδιά. Οἱ θαυμάσιες εὐχὲς τοῦ 
μυστηρίου τοῦ γάμου χάνουν τότε ἐντελῶς τὸ 
νόημά τους.
 Πῶς θὰ μποροῦσαν ὅλα αὐτὰ νὰ δι-
ορθωθοῦν; Μόνο ἂν ξαναδοῦμε τὸν γάμο 
στὴν ἀληθινὴ μυστηριακή του διάσταση, ὡς 
μυστήριο δηλαδὴ μέγα ποὺ ἀναφέρεται στὴ 
σχέση Χριστοῦ καὶ Ἐκκλησίας μὲ προεκτά-
σεις αἰωνιότητας, ὡς μυστήριο μέγα ποὺ στο-
χεύει στὴν αἰώνια Βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ 
στὸν αἰώνιο γάμο τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ μὲ 
τὴ Νύμφη Ἐκκλησία. 
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Βίος τοῦ Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Μυροβλύτου 
Ἐπισκόπου Σολέας, τοῦ ἀσκήσαντος ἐν τῇ Μονῇ 

Μέσα Ποταμοῦ Λεμεσοῦ

Ὁ ὅσιος Θεοφάνης καταγόταν ἀπὸ 
τὴ Λευκωσία καὶ ἦταν μοναχὸς 
στὴ Μονὴ τῶν Μαγγάνων στὴ 

Λευκωσία, ἡ ὁποία ἦταν ἀφιερωμένη στὸν 
ἅγιο Γεώργιο. Εὑρισκόμενος ὡς μοναχὸς στὸ 
μοναστήρι αὐτὸ ἐξελέγη ἐπίσκοπος Σολέας, 
πράγμα τὸ ὁποῖο δὲν τὸν εὐχαρίστησε, διό-
τι, ὅπως ἀναφέρει ὁ χρονογράφος Στέφανος 
Λουζινιανός, μὲ μεγάλη δυσκολία ἀποδέ-
χτηκε αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη. Τελικά, ἐγκατέλειψε 
παρὰ τὴ δική του θέληση τὴν ποθητή του μο-
ναχικὴ πολιτεία καὶ ἡσυχία καὶ ὑποτάχθηκε 
στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
Τὸ ἔτος 1260, μὲ τὴν Bulla Constitutio Cypria 
(Κυπριακὴ Βούλλα) τοῦ Πάπα Ἀλεξάνδρου 
Δ΄, ὁ Ἕλληνας ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Λευκωσίας, ὁ ἀρχιεπίσκοπος δηλαδή, ἐκδι-
ώχθηκε ἀπὸ τὴ Λευκωσία καὶ καθορίσθηκε 
νὰ ἑδρεύει στὴν κοιλάδα τῆς Σολέας, βόρεια 
τοῦ ὄρους Ὄλυμπος, φέροντας τὸν τίτλο τοῦ 
ἐπισκόπου Σολέας. Αὐτὴ τὴν περίοδο ἐπίσης 
ἀπὸ δεκατέσσερις οἱ ἑλληνικὲς ἐπισκοπὲς μει-
ώθηκαν σὲ τέσσερις. Παρ᾿ ὅτι λοιπὸν ὁ ὅσι-
ος Θεοφάνης εἶχε ἐκλεγεῖ ἐπίσκοπος Σολέας, 
ὅμως στὴν οὐσία ἦταν ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύ-
πρου μὲ πραγματική ἕδρα του τὴ Λευκωσία.
Ὡς ἐπίσκοπος ὁ ὅσιος Θεοφάνης εἶχε καὶ 
τὴν εὐθύνη τῆς διοίκησης τῶν Ἑλλήνων τῆς 
Λευκωσίας. Τὴν οὐσιαστικὴ βέβαια διοίκη-
ση ὅλου τοῦ νησιοῦ ἀσκοῦσαν οἱ Ἑνετικὲς 
ἀρχές, ἀλλὰ τὰ ἐσωτερικὰ θέματα καὶ προ-
βλήματα τοῦ ὑπόδουλου ἑλληνισμοῦ τῆς Κύ-
πρου ρύθμιζαν μερικῶς καὶ οἱ κατὰ τόπον 
Ἕλληνες ἐπίσκοποι.
Δὲν γνωρίζουμε γιὰ πόσο χρονικὸ διάστημα 

παρέμεινε στὴν ἐπισκοπική του θέση ὁ ὅσι-
ος, ἀλλὰ κάποια στιγμή παραιτήθηκε ἀπὸ τὸ 
ἀξίωμα αὐτὸ λόγῳ ἑνὸς ἀσυνήθιστου καὶ πα-
ράδοξου περιστατικοῦ. Κάποια μέρα χρειά-
στηκε νὰ κάνει ὁ ὅσιος μία παρατήρηση στὸν 
οἰκονόμο του γιὰ κάποιο σφάλμα ποὺ διέπρα-
ξε καὶ ἡ ἀντίδραση τοῦ οἰκονόμου στὴν πα-
ρατήρηση τοῦ ἐπισκόπου ἦταν νὰ τοῦ δώσει 
ἕνα ράπισμα στὸ πρόσωπο, ἐνώπιον μάλιστα 
καὶ ἄλλων ἀνθρώπων! Ὁ ἅγιος λόγῳ τῆς με-
γάλης του ταπεινοφροσύνης, δὲν θύμωσε γιὰ 
τὸ γεγονὸς αὐτὸ, ἀλλά ἀντιθέτως, κρίνοντας 
ἀπὸ τὸ περιστατικὸ ποὺ συνέβηκε, θεώρησε 
ὅτι δὲν ἦταν ἄξιος νὰ κατέχει τὴ θέση τοῦ ἐπι-
σκόπου. 
Ἔτσι, ὁ ὅσιος ἔσπευσε νὰ καταφύγει καὶ πάλι 
στὴν ποθητή του ἡσυχαστικὴ ζωή, παρακα-
λώντας τὶς πολιτικὲς ἀρχὲς τοῦ τόπου νὰ τὸν 
ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὰ ἀρχιερατικά του καθή-
κοντα. Παρακαλοῦσε, μάλιστα,  ὅπως γράφει 
ὁ χρονογράφος Λουζινιανός, «μετὰ δακρύ-
ων» νὰ δεχθοῦν τὴν παραίτησή του, «ἐκεῖνοι 
ὅμως ἀντιστέκονταν καὶ δὲν δεχόντουσαν· 
στὸ τέλος, ὅμως, ἀφοῦ πιέστηκαν, τὴν ἀποδέ-
κτηκαν». Ἔτσι, κατέθεσε τὴν παραίτησή του 
στὰ χέρια τοῦ Λατίνου ἀρχιεπισκόπου τῆς 
Κύπρου καὶ μπόρεσε πιὰ νὰ πραγματοποιήσει 
αὐτὸ ποὺ πάντοτε συνεῖχε τὴν καρδία του, νὰ 
ζήσει ὡς ἕνας ἁπλὸς μοναχὸς στὴν ἡσυχία. 
Ὡς τόπο κατάλληλο, γιὰ νὰ παραδώσει τὸν 
ἑαυτό του ὁλοκληρωτικῶς πιὰ στὸν Θεό, ὁ 
ὅσιος Θεοφάνης ἐπέλεξε τὸ μικρὸ ἡσυχαστικὸ 
μοναστήρι τοῦ Μέσα Ποταμοῦ. Τόσο τὸ θαυ-
μάσιο φυσικὸ περιβάλλον τῆς Μονῆς, ὅσο καὶ 
ἡ ἄκρως ἀπόκοσμη της θέση πρέπει νὰ ἦταν 

τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Παϊσίου, 
Καθηγουμένου τῆς Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ
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τὰ στοιχεῖα ποὺ ὁδήγησαν τὰ βήματα τοῦ 
ὁσίου ἐκεῖ στὸ βάθος τῶν βουνῶν τοῦ Τροό-
δους, στὸν Μέσα Ποταμό.
Δυστυχῶς ἄλλα γεγονότα ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ 
ὁσίου δὲν μᾶς διέσωσε ὁ χρονογράφος, ἐκτὸς 
ἀπὸ ἕνα περιστατικὸ τὸ ὁποῖο καὶ αὐτὸ μᾶς 
ἀποκαλύπτει τὴν τελειότητα τῆς ἀσκητικῆς 
του διαγωγῆς. 
Πρόκειται γιὰ 
τὸ περιστατικὸ 
κατὰ τὸ ὁποῖο ὁ 
ὅσιος συνέτριψε 
πάνω στὸν τοῖχο 
ἕνα δοχεῖο μὲ 
μέλι, ποὺ τοῦ 
ἔφερε ὡς δῶρο 
κάποιος φίλος 
του. Ἔκανε δὲ 
τὴν πράξη αὐτή, 
διότι τὴν προη-
γούμενη νύκτα 
εἶδε στὸν ὕπνο 
του ὅτι θὰ ἐρχό-
ταν ὁ φίλος του 
αὐτὸς φέρνο-
ντάς του τὸ μέλι 
καί, ὅπως ὁ ἴδι-
ος ἐξήγησε στὸν 
φίλο του, “δὲν 
ἤθελε νὰ ἀφήσει 
τὸν διάβολο νὰ 
τὸν κάνει νὰ πι-
στεύει στὰ ὄνει-
ρα”. Ἀπὸ τὸν 
τρόπο μὲ τὸν 
ὁποῖο ἀντιμε-
τώπισε τὴν προ-
σβολὴ αὐτοῦ 
τοῦ πειρασμοῦ, 
ποὺ ἤθελε νὰ 
τοῦ ὑποβάλει 
τὸν λογισμὸ ὅτι 
ἀξιώθηκε τοῦ 
χαρίσματος τῆς προόρασης, φαίνεται ἡ λε-
πτότητα τῆς πνευματικῆς ἐργασίας ποὺ ἔκανε 
στὸν ἑαυτό του ὁ ὅσιος.
Τέλος, σύμφωνα μέ τόν χρονογράφο, ὁ ὅσιος 
ἀφοῦ διήγαγε ἕναν ἅγιο βίο, κοιμήθηκε πλή-

ρης χάριτος ἐκεῖ στὸ μοναστήρι τοῦ Μέσα Πο-
ταμοῦ. Τὴ σφραγίδα τῆς ἁγιότητας τοῦ ὁσίου 
Θεοφάνους τὴν ἔβαλε ὁ ἴδιος ὁ Θεός, δίδο-
ντάς του τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας μετὰ 
τὴν κοίμησή του. Μαρτυρεῖ μάλιστα ὁ συγ-
γραφέας ὅτι παρευρισκόταν στὸ μοναστήρι 
κατὰ τὴν ἐκταφὴ καὶ ἀνακομιδὴ τῶν λειψά-

νων τοῦ ὁσίου 
καὶ ἀναφέρει ὡς 
αὐτόπτης μάρ-
τυρας κάτι θαυ-
μαστό, τό ὁποῖο 
ἐ π ι β ε β α ι ώ ν ε ι 
τὴν ἁγιότητα 
τοῦ ὁσίου Θεο-
φάνους. 
Τό σκήνωμα 
τοῦ ὁσίου ἦταν 
ἄφθαρτο, ἄν 
καί εἶχαν περά-
σει σχεδόν ἕξι 
χρόνια ἀπό τήν 
κοίμησή του, 
ἐξέπεμπε ἀσυνή-
θιστη εὐωδία γι’ 
αὐτό καί πῆρε 
τήν προσωνυμία  
τοῦ Μυροβλύ-
τη. Οἱ Πατέρες 
τῆς Μονῆς το-
ποθέτησαν τὴν 
κάρα τοῦ ὁσί-
ου σὲ ἀσημένια 
θήκη καὶ τὴν 
ἐναπόθεσαν στὸ 
καθολικὸ τῆς 
Μονῆς γιὰ νὰ 
τὴν προσκυνοῦν 
οἱ πιστοί.
Δυστυχῶς ὅμως 
κάτω ἀπό ἄγνω-
στες συνθῆκες 

καί χρόνο τό 
ἅγιο λείψανο ἐξαφανίστηκε ἀπό τή μονή.
Ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Θεοφάνους τιμᾶται ἰδι-
αιτέρως στή Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου 
Μέσα Ποταμοῦ στίς 17 Μαΐου.
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Μαρμαρωμένος Βασιλιάς
Ὁ τελευταῖος Αὐτοκράτορας τῆς Πόλης

τοῦ πρεσβυτέρου Παναγιώτη Μπαρούτη

Ἡ μνήμη τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνστα-
ντίνου Πόλης φέρνει στίς σκέψεις 
τοῦ κάθε Ρωμιοῦ, τοῦ κάθε Ἕλλη-

να, γεγονότα πού πονοῦν , ἱστορικές στιγμές 
πού δέν θά ἤθελε νά 
πραγματωθοῦν ποτέ, 
θλίψη καί πένθος.
Παράλληλα ὅμως,  
μέσα σέ ὅλη αὐτή τήν 
καταχνιά καί τή μαυρί-
λα, προβάλλει πάντοτε 
τό πρόσωπο ἐκείνου 
πού ξαναβάπτισε τήν 
Κωνσταντίνου Πόλη 
μέ τό αἷμα του, αὐτός 
πού τήν χαρακτήριζε 
«ἐλπίδα καί χαρά πά-
ντων τῶν Ἑλλήνων». 
Ἐκεῖνος πού ἄν καί ὁ 
ἀνθρώπινος βίος του 
διήρκεσε μόλις 49 ἔτη, 
ὁ θρύλος του παραμέ-
νει ἄσβεστος γιά πάνω 
ἀπό πεντέμισι αἰῶνες. 
Αὐτός, ὁ ὁποῖος ἀπο-
τελοῦσε ὑπαρκτό 
πρόσωπο γιά τούς ρα-
γιάδες τῶν τεσσάρων 
αἰώνων τουρκοκρατί-
ας καί σύμβολο ἀθά-
νατο τοῦ Γένους γιά 
τούς ἥρωες τοῦ 1821. Μήν ξεχνοῦμε οἱ νεο-
έλληνες τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὁ Γέρος τοῦ 
Μωριᾶ ἀντιτάχθηκε στήν ἔλευση τοῦ πρώ-
του μονάρχη τῶν Ἑλλήνων Ὄθωνα, λέγο-
ντας ἐκείνη τή μεγαλειώδη καί ἀνδρεία ρήση: 
«ἔχουμε Βασιλέα, τόν Κωνσταντῖνο Παλαιο-

λόγο στήν Πόλη».
Μά ποιός ἀλήθεια εἶναι «...αὐτός, ὁ τελευταῖος 
Ἕλληνας» τοῦ νομπελίστα Ἐλύτη, ὁ γεννη-
μένος στίς 7 Φεβρουαρίου 1404 καί «μαρ-

μαρωμένος» στίς 29 
Μαΐου 1453; Ἦταν 
ὁ τέταρτος ἀπό τούς 
ἕξι γιούς τοῦ αὐτο-
κράτορα Μανουήλ 
Β΄ Παλαιολόγου καί 
τῆς Ἑλένης Δρα-
γά(τ)ση, κόρης τοῦ 
Σέρβου ἡγεμόνα 
τῶν Σερρῶν καί ὁ 
μόνος, ὁ ὁποῖος χρη-
σιμοποιοῦσε καί τό 
ἐπίθετο τῆς μητέρας 
του (ντράγκας- δρά-
κος) καί γι’ αὐτό σέ 
πολλά χρονικά τῆς 
ἐποχῆς , ἰδίως μετά 
τίς νίκες του ἐπί τῶν 
ὀθωμανῶν σέ Βοιω-
τία καί Θεσσαλία 
χαρακτηριζόταν ὡς 
«δράκων». Σέ πολύ 
νεαρή ἡλικία ὁ πατέ-
ρας του Μανουήλ Β΄ 
τοῦ εἶχε ἀναθέσει τή 
διοίκηση τῶν πόλε-

ων Ἀγχιάλου καί Με-
σημβρίας , καθώς καί ἄλλων μικρότερων στόν 
Εὔξεινο Πόντο. Τό 1427 ἀναλαμβάνει τή δι-
οίκηση τῆς Βοστίτσας (Αἰγίου) μέ ἐντολή τοῦ 
ἀδελφοῦ του καί νέου αὐτοκράτορα Ἰωάννη 
Η΄ Παλαιολόγου καί στή συνέχεια μέ τούς 
ἀδελφούς του Θεόδωρο καί Θωμᾶ τό δεσπο-
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τάτο τοῦ Μυστρᾶ. Ἀποφασίζει νά ἀπαλλάξει 
τήν Πελοπόννησο ἀπό τίς φράγκικες κτήσεις,  
καί πολιορκεῖ τίς Πάτρες, ἐνῶ νυμφεύεται τή 
Μαγδαληνή - Θεοδώρα, θυγατέρα τοῦ κόμη 
τῆς Ζακύνθου καί Κεφαλληνίας καί δού-
κα τῆς Λευκάδος Λεονάρδου Β΄ Τόκκου, 
λαμβάνοντας ὡς προίκα τήν περίφημη πόλη 
καί τό κάστρο τῆς Γλαρέντζας. Τό ἑπόμενο 
ἔτος κατά τή διάρκεια τοῦ τοκετοῦ πεθαίνει 
ἡ σύζυγός του καί τό νεογνό. Παρόλα  αὐτά 
καταφέρνει νά βρεῖ τίς ψυχικές δυνάμεις καί 
νά ἀπελευθερώσει ὅλο τόν Μωριά ἀπό τούς 
Φράγκους, νά κτίσει τό περίφημο ὀχυρωμα-
τικό κάστρο τοῦ Ἑξαμιλίου κατά μῆκος τοῦ 
Ἰσθμοῦ τῆς Κορίνθου καί νά ἀπελευθερώσει, 
νικώντας τούς Τούρκους, ὅλο τόν ἑλλαδικό 
χῶρο ὡς τῶν ὁρίων τῆς Μακεδονίας. Τό 1441 
νυμφεύεται γιά δεύτερη φορά τήν Αἰκατερί-
νη, θυγατέρα τοῦ αὐθέντη τῆς Λέσβου Δορί-
νου Α΄ Γατελούζου καί λαμβάνει ὡς προίκα 
τό νησί τῆς Λήμνου, τόν τόπο ὅπου ἕνα χρόνο 
μετά θά πεθάνει κατά τή διάρκεια πρόωρου 
τοκετοῦ. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ἄτεκνος 
μετά ἀπό τρεῖς γάμους ἦταν καί ὁ Ἰωάννης 
Η’, ἐνῶ ἄτεκνοι ἦταν καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀδελ-
φοί του .
Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Ἰωάννης Η΄ μεταβαίνει στήν 
Ἰταλία γιά νά συμμετάσχει στή σύνοδο Φερ-
ράρας- Φλωρεντίας, ἀντικαθιστᾶ τόν ἀδελφό 
του στά αὐτοκρατορικά του καθήκοντα, ἐνῶ 
στή συνέχεια θά ἐπιστρέψει στήν Πελοπόννη-
σο, γιά νά ἐπανέλθει ἀμέσως στήν Κωνστα-
ντινούπολη γιά νά στηρίξει τόν αὐτοκράτορα, 
πού δεχόταν ἐπίθεση ἀπό τόν συμμαχήσαντα 
μέ τούς Τούρκους ἀδελφό τους, Δημήτριο. 
Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1443 ἀναλαμβάνει δεσπό-
της τοῦ Μυστρᾶ καί ἀφοῦ ἐνισχύει τό κράτος 
του προσαρτώντας σέ αὐτό καί τή Φωκίδα. 
Στίς 31 Ὀκτωβρίου 1448 πεθαίνει ὁ αὐτοκρά-
τορας Ἰωάννης Η΄ καί στίς 6 Ἰανουαρίου 
1449 στόν Μυστρά στέφεται αὐτοκράτορας 
ὁ Κωνσταντῖνος, ἐπιλεχθείς κυρίως ἀπό τήν 
ἐστεμμένη μητέρα του, ἀλλά ἔχοντας παράλ-
ληλα κερδίσει καί τήν ἐκτίμηση τοῦ λαοῦ του.
Στίς 12 Μαρτίου 1449 καταφθάνει στήν Κων-
σταντινούπολη ὄχι ὡς αὐτοκράτορας ἀλλά 
ὡς μαχητής καί μάρτυρας. Καί πράγματι 
ἀγωνίστηκε γιά νά κρατήσει τή στενή σέ γε-

ωγραφικά ὅρια αὐτοκρατορία του ἐλεύθερη. 
Ἀντιμετώπισε τίς λυσσαλέες ἐπιθέσεις δυό 
σουλτάνων, τοῦ Μουράτ τοῦ Β΄ καί τοῦ Μω-
άμεθ τοῦ πορθητῆ καί προσπάθησε νά βρεῖ 
συμμάχους . Κι ὅμως ἡ αὐτοθυσία του, ἡ ἡρω-
ική ἀπάντηση πού ἔδωσε στόν πασά τῆς Σινώ-
πης καί τῆς Κασταμονῆς καί προσωπικό του 
φίλο Ἰσμαήλ Χαμουζᾶ, ἀπεσταλμένο στίς 26 
Μαΐου ἀπό τόν Μωάμεθ τόν πορθητή γιά νά 
παραδώσει τήν Πόλη, ὁδήγησαν τόν τελευ-
ταῖο αὐτοκράτορα στό πάνθεον τῶν ἀθανά-
των.  Ἀπό τό στόμα του ἀκούστηκε ἐκεῖνο τό 
δεύτερο, μετά τίς Θερμοπύλες,  βροντερό ὄχι 
τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἀπό τό στόμα του ἠχεῖ μέ-
χρι τίς  ἡμέρες μας, ἐκείνη ἡ ἀθάνατη ἐθνική 
παρακαταθήκη: «Τό δέ τήν Πόλιν σοι δοῦναι 
οὔτ’ ἐμόν ἐστιν, οὔτ’ ἄλλου τινός τῶν κατοι-
κούντων ἐν ταύτῃ! Κοινῇ γάρ γνώμῃ πάντες 
αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καί οὐ φεισό-
μεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν»!
Ἡ Κερκόπορτα δέν ἀποτέλεσε μονάχα τήν 
εἴσοδο τῶν Ὀθωμανῶν στήν Πόλη, ἀλλά καί 
τήν εἴσοδο τοῦ Κωνσταντίνου ΙΑ΄ τοῦ Παλαι-
ολόγου στήν ἀθανασία . Εἶναι ὁ μόνος Ἕλλη-
νας γιά τόν ὁποῖο γράφτηκαν περισσότερα 
ἀπό ὅσα γιά τόν Μέγα Ἀλέξανδρο . Εἶναι ὁ 
αὐτοθυσιαζόμενος ἡρωικός ἡγέτης πού χρει-
άζεται σέ κάθε δύσκολη ἐποχή ὁ ἑλληνισμός. 
Εἶναι τό αἰώνιο σύμβολο τῆς ρωμιοσύνης . 
Ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι ὁ τελευταῖος αὐτο-
κράτορας τῶν Ἑλλήνων. Ὁ μή πεθαμένος 
ἀλλά κοιμώμενος, ὅπως κοιμωμένη, κάποτε, 
εἶναι ἡ ἐθνική μας ὑπερηφάνεια καί συνείδη-
ση. Μαρμαρωμένος μέν, ἀθάνατος δέ .

Μαρμαρωμένε Βασιλιά, πολύ δέν 
θά προσμένεις.

Ἕνα πρωί ἀπ’ τά νερά τοῦ Βό-
σπορου κεῖ πέρα

θέ νά προβάλει λαμπερός, μίας 
λευτεριᾶς χαμένης

ὁ ἀσημένιος ἥλιος . Ὤ δοξασμένη 
μέρα!
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Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρόνιου Μιχαηλίδη

ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 

ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ
(1192-1571 μ.Χ)

Ἡ Λεμεσός ἀρχίζει νά ἀποκτᾶ ση-
μασία καί νά γίνεται πιό γνωστή, 
ἀπό τό 1191, ὁπότε ἡ Κύπρος κα-

τελήφθη ἀπό τόν 
Ἄγγλο βασιλέα 
Ριχάρδο τόν Λε-
οντόκαρδο, κατά 
τή διάρκεια τῆς 
Γ΄ Σταυροφορίας.  
Στή σύγκρουση 
τοῦ Ριχάρδου μέ 
τόν βυζαντινό Κυ-
βερνήτη τῆς νήσου 
Ἰσαάκιο Κομνη-
νό, κατεστράφη 
ὁλοσχερῶς ἡ 
Ἀμαθοῦς.  Στή συ-
νέχεια, ὁ Ἄγγλος 
βασιλιάς τέλεσε στή Λεμεσό τούς γάμους του 
μέ τήν ἀρραβωνιαστικιά του Βερεγγάρια τῆς 
Ναβάρρας καί ἀνεχώρησε γιά τούς Ἁγίους 
Τόπους, ἐνῶ λίγο ἀργότερα, τό 1192, πούλη-
σε τήν Κύπρο στόν ἔκπτωτο φράγκο βασιλέα 
τῆς Ἱερουσαλήμ Γκύ ντε Λουζινιάν, ὁ ὁποῖος 
ἵδρυσε τό φράγκικο κυπριακό βασίλειο τῶν 
Λουζινιανῶν.
Ἀπό τά πρῶτα κιόλας χρόνια τῆς Φραγκο-
κρατίας, ἐπί βασιλέως Ἀμαλρίχου (ἀδελφοῦ 
καί διαδόχου τοῦ πρώτου Λουζινιανοῦ), 
ἐγκαθιδρύθηκε στήν Κύπρο ἡ Λατινική 
Ἐκκλησία, μέ ἐπικεφαλῆς Λατῖνο Ἀρχιεπί-
σκοπο στή Λευκωσία καί Λατίνους Ἐπισκό-
πους στήν Ἀμμόχωστο, Λεμεσό καί Πάφο.  
Οἱ κατακτητές ἀπογύμνωσαν τήν Ὀρθόδο-

ξον Ἐκκλησία ἀπό ὅλα τά περιουσιακά της 
στοιχεῖα τά ὁποῖα δόθηκαν στίς πιό πάνω 
Λατινικές Ἐπισκοπές.
Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1220 ἔγινε ἡ πρώτη σοβα-
ρή ἐπέμβαση στά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου.  Σέ συνέδριο τοῦ Λατινικοῦ κλή-
ρου καί τῶν εὐγενῶν φεουδαρχῶν, τό ὁποῖο 
ἔγινε στή Λεμεσό, ἀπεφασίσθησαν διάφορα 
περιοριστικά γιά τούς Ὀρθοδόξους κληρι-
κούς καί μοναχούς μέτρα, καί, τό σοβαρό-

τερο, ἡ ὑπαγωγή 
τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐπισκόπων καί 
λοιπῶν κληρικῶν 
στούς Λατίνους 
Ἐπισκόπους.
Στίς 14 Σεπτεμ-
βρίου 1222 ἔγινε 
στήν Ἀμμόχωστο 
νέο παρόμοιο συ-
νέδριο ὑπό τήν 
προεδρία τοῦ πα-
πικοῦ ληγάτου, 
καρδιναλίου Πε-

λαγίου, κατά τό 
ὁποῖο ἀπεφασίσθη νά καταργηθοῦν οἱ δέκα 
ἀπό τίς δεκατέσσερεις Ὀρθόδοξες Ἐπισκο-
πές γιά νά μείνουν μόνο τέσσερεις, ὅσες καί 
οἱ Λατινικές.  Διατηρήθηκαν οἱ Ἐπισκοπές 
Ἀμμοχώστου, Λευκωσίας, Λεμεσοῦ καί Πά-
φου, μέ τίς ὁποῖες συγχωνεύθηκαν ὅλες οἱ 
ἄλλες, οἱ δέ Ἐπίσκοποί τους διετάχθησαν 
νά ἑδρεύουν σέ μακρινά χωριά τῆς ἐπαρχίας 
τους: ὁ Ἀμμοχώστου στήν Καρπασία, ὁ Λευ-
κωσίας στή Σολέα, ὁ Λεμεσοῦ στά Λεύκαρα, 
καί ὁ Πάφου στήν Ἀρσινόη.  Λίγο ἀργότε-
ρα, τό 1260 μ.Χ., μέ τή Βούλλα (Bulla Cypria)  
τοῦ Πάπα Ἀλεξάνδρου Δ΄ καταργήθηκε ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἀρχιεπισκοπή καί ἡ ὑποδούλω-
ση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στή Λατινική 
ὁλοκληρώθηκε.
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Μερικά ἔγγραφα τῆς ἐποχῆς ἀποκαλύπτουν 
τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐξελέγοντο καί ἐχειρο-
τονοῦντο οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι τῆς Κύ-
πρου μετά τήν ἐπιβολή τοῦ πιό πάνω ἐκκλησι-
αστικοῦ καθεστῶτος: Μετά τόν θάνατο ἑνός 
Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου, οἱ Ὀρθόδοξοι κλη-
ρικοί τῆς Ἐπισκοπῆς πού χήρευε ἀνήγγελλαν 
τόν θάνατό του στόν Λατῖνο Ἐπίσκοπο τῆς 
περιοχῆς, καί αὐτός παραχωροῦσε τήν ἄδεια 
βάσει τῆς ὁποίας οἱ Ὀρθόδοξοι κληρικοί μαζί 
μέ διακεκριμένους λαϊκούς προέβαιναν στήν 
ἐκλογή νέου Ἐπισκόπου.  Ἐάν ὁ Λατῖνος 
Ἐπίσκοπος ἦταν σύμφωνος, ἐπεκύρωνε τήν 
ἐκλογή καί ἀκολουθοῦσε ἡ χειροτονία τοῦ 
ἐκλεγέντος ἀπό τούς λοιπούς Ὀρθοδόξους 
Ἐπισκόπους, ἀφοῦ ὁ νέος Ἐπίσκοπος ἔδι-
νε ὅρκον πίστεως καί ὑποταγῆς στόν Λατῖνο 
Ἐπίσκοπο.  Τό 
καθεστώς αὐτό 
διήρκεσε μέχρι 
τό τέλος τῆς 
Φραγκοκρατί-
ας.
Ὅπως ἐλέχθη, 
ὁ Ἐπίσκοπος 
Λεμεσοῦ διετά-
χθη νά ἑδρεύει 
στά Λεύκαρα.  
Ἄν καί στήν 
Ἐκκλησιαστική 
ἱστορία μιλοῦμε 
γιά Ἐπίσκοπο Λεμεσοῦ, στά πλεῖστα ἔγγρα-
φα τῆς ἐποχῆς ἐπικρατεῖ ὁ τίτλος «Ἐπίσκο-
πος Ἀμαθοῦντος καί Πρόεδρος Νεμεσοῦ καί 
Κουρέων», μέ μικρές παραλλαγές, προστιθε-
μένου ἐνίοτε καί τό «Λευκάρων».  Παράλλη-
λα, ἡ Ἐπισκοπή ὀνομάζεται συχνά «Ἐπισκο-
πή Ἀμαθουσίας».
Τήν πορεία ἀφομοίωσης καί ἐξελληνισμοῦ 
τοῦ βασιλείου τῶν Λουζινιανῶν ἦλθε νά ἀνα-
κόψει ἡ Ἑνετοκρατία. Τό 1489 ἡ χήρα βασί-
λισσα Αἰκατερίνη Κορνάρο ἐξαναγκάστηκε 
ἀπό τήν κυβέρνηση τῆς πατρίδας της Βενετί-
ας νά παραχωρήσει τήν Κύπρο σ’ αὐτήν καί 
νά ἀποσυρθεῖ στήν Ἰταλία.
Κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες τῆς Ἑνετοκρα-
τίας, φαίνεται ὅτι καί οἱ Ἑνετοί, βλέποντας 
τόν κίνδυνο τουρκικῆς εἰσβολῆς νά αὐξάνει 

συνεχῶς, χαλάρωσαν τή σκληρή διακυβέρ-
νησή τους, γιά νά μήν ἀντιμετωπίζουν καί 
τήν ἐχθρότητα τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ.  Αὐτό 
ἐπέτρεψε στούς Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους 
νά ἀσκοῦν σχετικά ἐλεύθερα τά καθήκοντά 
τους καί νά ἀντιστέκονται μέ θάρρος στίς πι-
έσεις τῆς Λατινικῆς ἱεραρχίας.
Ὅπως παρατηρεῖ ὁ J. Hackett, «οὐδέν ἐκκλη-
σιαστικόν γεγονός ἰδιαζούσης σημασίας φαί-
νεται συμβάν ἐπί τῆς ἑνετικῆς κατοχῆς, πλήν 
τῆς ὑπό τοῦ πάπα Λέοντος Χ ἐκδόσεως τό 
1521 βούλλας ἐπιβαλλούσης τάς ἀποφάσεις 
τῆς ἐν Φλωρεντίᾳ Συνόδου».  Ἀλλά ἄν καί ἡ 
ἐν Φλωρεντίᾳ Σύνοδος ἀπέτυχε νά διασφαλί-
σει τήν ὁριστική ἕνωση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν 
( Ὀρθοδόξου καί Δυτικῆς), εἶχεν ἐν τούτοις 
στίς φραγκοκρατούμενες Ὀρθόδοξες χῶρες 

(Κύπρο, Κρήτη, 
τμήματα τῆς 
Ἑλλάδος) ἕνα 
ἄλλο, ἀπρό-
βλεπτο ἀποτέ-
λεσμα: πολλοί 
δυτικοί ἐγκα-
τέλειπαν τήν 
Ἐκκλησία τους 
καί προσήρχο-
ντο στήν Ὀρθό-
δοξον Ἐκκλη-
σία.  Εἶναι πολύ 
χαρακτηριστικό 

τό γεγονός ὅτι τό 1459 ὁ τότε Λατῖνος Ἐπί-
σκοπος Λεμεσοῦ παρεπονεῖτο ὅτι δέν εἶχε πιά 
ποίμνιο, διότι τό ποίμνιό του εἶχεν ἀκολουθή-
σει τόν Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο Λεμεσοῦ.  Ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, παρά 
τήν καταπίεση πού ὑπέστη, παρέμενε πάντοτε 
ζωντανή στή συνείδηση τοῦ λαοῦ.
Οἱ γνωστοί Ἐπίσκοποι Ἀμαθοῦντος - Νεμε-
σοῦ - Κουρίου (-και Λευκάρων) τῆς ἐποχῆς 
τῆς Φραγκοκρατίας, εἶναι οἱ ἑξῆς:
Γερμανός Α΄ (; - 1260), Ματθίας (1260 - ;), 
Ματθαῖος Α΄ (; - 1287 - 1301), Ὀλβιανός (1301 
- 1318), Ματθαῖος Β΄ (1318 (;) - 1320), Γερμα-
νός Β΄ (1320 - ;), Ἰωάννης Γιαφοῦν (1445 - ;),  
Φλαγγῆς ἤ Φλαγγίνης (; - 1570).
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Ἡ Μικρασιατική καταστροφή τοῦ 1922

Ὁ ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμός μοιρο-
λογᾶ τόν ἀλησμόνητο ὄλεθρο καί 
τήν καταστροφή τοῦ Ἑλληνισμοῦ 

τῆς Μικρασίας κατά τό 1922. Εἶναι μία ἱστο-
ρία τραγική, μία ἱστορία συγκινητική, μέ πολ-
λές διακυμάνσεις, 
πού ξεκίνησε μέ 
μία μεγαλειώδη 
ἔκλαμψη κι ἔσβη-
σε ξαφνικά, σέ 
μία ἀντάρα ἀφά-
νταστων ἐπικῶν 
στιγμῶν, ὀλέθρου, 
ἀθλιότητας, κατα-
στροφῆς καί συμ-
φορᾶς. Σήμερα, 
90 χρόνια ἀπό τό 
σημαντικό τοῦτο 
γεγονός, τώρα πού οἱ συνειδήσεις ἔχουν ἠρε-
μήσει, ἔχει καταστεῖ δυνατό νά γίνουν τρεῖς 
μεγάλες διαπιστώσεις, σχετικά μέ τά αἴτια τῆς 
συμφορᾶς. 1) Ὁ πρῶτος κι ὁ μεγάλος ἔνοχος 
εἶναι ἡ ἐθνική μας κατάρα, ἡ διχόνοια. 2)Ἡ 
φαρμακερή, ἡ δόλια καί ἡ ἀπαίσια πολιτική 
τῶν Συμμάχων πρός τήν Ἑλλάδα καί 3) Στή 
Μικρά Ἀσία δέν ὑπῆρξε ἑλληνική στρατιωτι-
κή ἥττα, ἀλλά μία στρατιωτική ἀπεργία.
Καί τώρα μέ τήν Ἀργώ τῆς ἀνάμνησης ἄς 
πορευθοῦμε στῆς Ἰωνίας τά ἱερά χώματα, 
στήν ἡλιόχαρη καί ξακουστή Ἀνατολή κι ἄς 
μετροφυλλήσομε τίς σελίδες τῆς πανένδοξης 
ἀρχαίας ἱστορίας της. Ἄς ἐξετάσομε τήν Ἰω-
νία μέ τούς θρύλους καί τίς παραδόσεις της, 
τήν ἀκμή της καί τήν Ἑλληνικότητά της. Ἀπό 
τή μακάρια τούτη γῆ οἱ Ἀνατολικοί Ἕλληνες 
διέπλευσαν τό Αἰγαῖο κι ἐγκαταστάθηκαν 
στά παράλια τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας, γιά 

νά ξαναγυρίσουν πάλι στίς Ἰωνικές ἀκτές. Ὁ 
Ὅμηρος στήν Ἰλιάδα του ψάλλει γιά τά ὄμορ-
φα παλικάρια καί τίς λυγερές κοπέλες της. Κι 
αὐτά τά ἴδια παλικάρια κι οἱ λυγερές κοπέλες 
γέννησαν καί χάρισαν στήν ἀνθρωπότητα τόν 
Ὅμηρο, τόν Βίωνα, τόν Μίνερμο, τόν Ἡρά-
κλειτο, τόν Παράσσιο, τόν Ἀπελλῆ, τόν Θαλῆ, 

τόν Ἡρόδοτο (τόν 
πατέρα τῆς Ἱστο-
ρίας), τόν Ἀλκμά-
να, τόν Ξενοφάνη, 
τόν Ἀναξίμανδρο, 
τόν Ἀναξιμένη, τόν 
Παυσανία καί τόν 
Στράβωνα (τούς 
γεωγράφους), τόν 
Αἴσωπο(τόν μυ-
θοποιό) καί τόσες 
ἄλλες μορφές τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Πνεύ-

ματος. Ἀπό τούς 50 μεγάλους φιλοσόφους τοῦ 
Ἑλληνικοῦ ἀρχαίου κόσμου οἱ 22 ἦταν Μι-
κρασιάτες. Ἡ ταλαίπωρη αὐτή περιοχή ἔθρε-
ψε τό ἀνθρώπινο γένος μέ τή φιλοσοφία, τά 
γράμματα, τίς τέχνες καί τίς ἐπιστῆμες. Ἡ γῆ 
αὐτή τῆς Μικρασίας, ἡ ποτισμένη ἀπό αἰῶνες 
μέ τό ἑλληνικό αἷμα, εἶχε γίνει τό γόνιμο ἔδα-
φος γιά τό νέο μήνυμα τοῦ Χριστοῦ. Εἶχε 
ἀναδείξει μεγάλες φυσιογνωμίες τῆς ἐκκλησί-
ας. Ἀπό τόν Ταρσέα Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν, 
τόν Παῦλο, μέχρι τούς Μεγάλους Καππαδό-
κες Πατέρες τῆς ἐκκλησίας, τόν Μέγα Βασί-
λειο, τούς δυό Γρηγόριους κι ἀναρίθμητους 
ἄλλους μάρτυρες κι ὁμολογητές, πού συνέ-
βαλαν στή σύζευξη τοῦ Χριστιανισμοῦ μέ τό 
Ἑλληνικό Πνεῦμα. Τό χριστιανικό αἴσθημα 
στή Μικρασία ἦταν στά ἀλήθεια βαθύτατο. 
Τό πέρασμα τόσων κατακτητῶν δέν κατέ-
βαλε τήν Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 

Μνήμη Μικρασίας

τοῦ κ. Γρηγόρη Κλόκκου, Συγγραφέα-Μελετητῆ 



19

Στάθηκε πάντοτε ὁ θεματοφύλακας τῶν χρι-
στιανικῶν παραδόσεων καί ὁ ἀκατάβλητος 
προμαχώνας τῆς πίστης καί τῆς πατρίδας. 
Ἀπό τήν Ἰωνική πρωτεύουσα ὡς τό μικρό 
χωριό, ὅλα εἶχαν τίς δικές τους ἐκκλησιές. 
Σ’ ὅλη τήν Ἰωνία ὑπῆρχαν 2200 ἐκκλησιές 
καί 3000 ἱερεῖς. Ἀκόμη καί σέ μικρά χωριά, 
ὅπου οἱ Ἕλληνες μιλοῦσαν μόνο τήν τούρ-
κικη γλώσσα, εἶχαν κι αὐτά τήν ἐκκλησιά 
τους κι ἄκουγαν τή Θεία Λειτουργία καί τόν 
θεῖο λόγο τοῦ Χριστοῦ στήν τουρκική. Πα-
ράλληλα πρός τό θρησκευτικό αἴσθημα τῶν 
Ἑλλήνων τῆς Ἰωνίας, φλογερή ὑπῆρξε κι ἡ 
ἀγάπη τους πρός τήν παιδεία. Σέ κάθε πόλη 
καί χωριό ὑπῆρχαν ξακουστά σχολεῖα, στά 
ὁποῖα οἱ δάσκα-
λοι κατηχοῦσαν 
τίς νέες γενιές στά 
θεῖα νάματα τῆς 
Ἑλληνοχριστια-
νικῆς ἀγωγῆς. 
Κι ὅλα αὐτά τά 
σχολεῖα συντη-
ροῦνταν χωρίς 
καμμία ξένη βοή-
θεια, ἀλλά μέ προ-
σωπικές εἰσφορές. 
Σ’ ὁλόκληρη τήν 
Ἰωνία λειτουρ-
γοῦσαν 2300 σχολεῖα, μέ ἀξιοζήλευτο ἐπίπε-
δο, ὥστε πολλοί μαθητές ἀπό τήν Ἐλεύθε-
ρη Ἑλλάδα φοιτοῦσαν σ’ αὐτά. Φημισμένα 
σχολεῖα ἦταν ἡ περίφημη Εὐαγγελική Σχολή 
τῆς Σμύρνης, τό Κεντρικό Παρθεναγωγεῖο, 
τό Ὁμήρειο. Στήν Πόλη ἦταν ἡ Μεγάλη 
τοῦ Γένους Σχολή καί στήν Τραπεζοῦντα 
τό Φροντιστήριο. Μερικά ἀπ’ αὐτά τά σχο-
λεῖα ἦταν μικρά πανεπιστήμια. Γιατί οἱ μι-
κρασιάτες δίνανε ἁπλόχερα τά λεφτά γιά τή 
μόρφωση τῶν παιδιῶν τους. Ἀρκεῖ νά ἀνα-
φερθεῖ ὅτι ὁ Γυμνασιάρχης τῆς Εὐαγγελικῆς 
Σχολῆς τῆς Σμύρνης ἔπαιρνε διπλάσιο μισθό 
ἀπό τόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδας (1920). 
Οἱ Ἕλληνες τῆς Μικρασίας εἶχαν στά χέρια 
τους τόν οἰκονομικό καί πολιτιστικό ἔλεγχο 
στή χώρα. Οἱ περισσότεροι δάσκαλοι, για-
τροί καί μηχανικοί ἦταν Ἕλληνες.
Κι ἡ ζωή κυλοῦσε στήν Ἰωνία τόσο ἤρε-

μη κι εὐτυχισμένη, μέ τήν ἑλληνική ὑπεροχή 
σ’ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς, μέχρις ὅτου 
φάνηκαν τά μαῦρα σύννεφα τοῦ ρεύματος 
τῶν νεοτούρκων, πού ξεκίνησαν σταδιακά 
τούς ἀνθελληνικούς διωγμούς, ἀρχές τοῦ 
20ου αἰώνα. Ἄρχισε τότε νά γεννᾶται στίς 
ψυχές τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρασίας ἡ ἰδέα 
τῆς λευτεριᾶς καί τοῦ λυτρωμοῦ. Τά μάτια 
τους στράφηκαν νοσταλγικά πρός τή Μάνα 
Ἑλλάδα γιά προστασία, ἀγάπη καί συμπό-
νια. Καί δέν ἄργησε νά φτάσει ἡ μεγάλη 
μέρα. Οἱ σύμμαχοι παραχώρησαν τήν ἄδεια 
στήν Ἑλλάδα νά καταλάβει τήν περιοχή τῆς 
Σμύρνης, γιά τήν προσφορά της στόν πρῶτο 
παγκόσμιο πόλεμο.

Στίς 2 Μαΐου 1909, 
τά ἑλληνικά κα-
ράβια μέ τούς 
ἐλευθερωτές φθά-
νουν στήν Ἑλλη-
νικότατη Σμύρνη. 
Ἀποβιβάζονται 
πεζοναῦτες καί 
παρελαύνουν. Οἱ 
σ μ υ ρ ν ι ο π ο ῦ λ ε ς 
τούς ραίνουν μέ 
ροδοπέταλα καί 
τούς ραντίζουν 
μέ ἀνθόνερα. Ὁ 

κόσμος γιορτινά ντυμένος διερωτᾶται, ἄν 
εἶναι ὄνειρο ἤ ἀλήθεια. Ὁ ἑλληνικός στρατός 
ἀρχίζει νικηφόρος τήν ἐλευθερωτική πορεία 
του στό ἐσωτερικό τῆς Μικρασίας. Ἡ ἥττα 
ὅμως τοῦ Βενιζέλου στίς ἐκλογές τοῦ 1920 
καί ἡ ἐπαναφορά τοῦ βασιλιᾶ Κωνσταντί-
νου ἄλλαξαν τή στάση τῶν συμμάχων πρός 
τήν Ἑλλάδα. Οἱ σύμμαχοι ἄρχισαν φανερά 
νά βοηθοῦν ἀπροκάλυπτα τούς Κεμαλικούς. 
Ἀβοήθητος τότε ὁ ἑλληνικός στρατός ἄρχισε 
νά ὑποχωρεῖ. Τό μέτωπο ἔσπασε. Ἀλλόφρονες 
οἱ Ἕλληνες τῆς Μικρασίας ἐγκαταλείπουν τά 
σπίτια καί τά ὑπάρχοντά τους καί βαδίζουν 
πρός τήν παραλία, ἐλπίζοντας σέ καμιά θέση 
σέ κανένα καράβι, γιά νά γλιτώσουν. Ἀλλά 
σέ κάθε γωνιά ὁ θάνατος παραμονεύει, μέ τό 
βόλι ἤ τό μαχαίρι τοῦ τσέτη. Ἔτσι ξεριζώθη-
κε ὁ ἁγνός Μικρασιάτικος Ἑλληνισμός ἀπό 
τίς πανάρχαιες ἑστίες του κατά τό 1922.
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Παρατηροῦμε δυστυχῶς στήν ἐποχή μας 
μία ἔξαρση τοῦ φαινομένου «ἄγχος» 

ἀπό τά μικρά παιδιά μέχρι ἀνθρώπους σέ 
προχωρημένη ἡλικία. Τί εἶναι αὐτό πού 
ἀγχώνει ἰδιαίτερα ἕνα νέο ἄνθρωπο ἐφη-
βικῆς ἡλικίας καί πῶς θά μποροῦσε νά βοη-
θηθεῖ ἀπό πλευρᾶς οἰκογενειακοῦ περιβάλ-
λοντος καί γενικότερα ἀπό τήν κοινωνία; 
 Πράγματι ὑπάρχει μία ἔξαρση  τῶν 
ἀγχωδῶν ἐκδηλώσεων σέ ὅλες τίς ἡλικίες. Ἡ 
αἰτιολογία εἶναι πολυ-
παραγοντική. Θά λέγα-
με σέ γενικές γραμμές 
ὀφείλεται σέ ποικίλους 
ἐξωγενεῖς ἀλλά καί 
ἐνδογενεῖς παράγοντες.
Στούς ἐξωγενεῖς πα-
ράγοντες δεσπόζουν 
οἱ οἰκονομικοί καί οἱ 
κοινωνικοί. Συγκεκρι-
μένα  ἡ οἰκονομική γε-
νικευμένη ἀστάθεια, 
πού προκάλεσε ἡ πα-
γκόσμια οἰκονομική 
ὕφεση,  ἄρχισε νά ἐπη-
ρεάζει ἀρνητικά λίγο 
ἤ πολύ τόν οἰκογενειακό προϋπολογισμό 
πολλῶν ἀπό μᾶς. Ἀπό καλά τεκμηριωμένες 
μελέτες ἔχει διασαφηνιστεῖ  ὅτι σέ  χῶρες πού 
μαστίζονται ἀπό οἰκονομικά προβλήματα, 
αὐξάνονται σημαντικά  τά προβλήματα ψυ-
χικῆς ὑγείας μεταξύ τῶν πολιτῶν καί μάλιστα 
τό ἄγχος, ἡ  κατάθλιψη καί οἱ αὐτοκτονίες.  
Κατά ὀξύμωρο λοιπόν τρόπο, ἐνῶ οἱ πολίτες 
χρήζουν αὐξημένης κοινωνικῆς καί ψυχικῆς 
φροντίδας, τό κράτος λόγω «οἰκονομικῆς πε-
ρισυλλογῆς» τίς περιορίζει σημαντικά, ὁπότε 
τά προβλήματα ὀξύνονται καί δημιουργεῖται 
ἕνας φαῦλος κύκλος. Ἀναφορικά μέ τούς 
κοινωνικούς παράγοντες, θά μπορούσαμε 

νά ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ἐρημία  τῶν σύγχρονων 
πόλεων, ὁ ἀτομικιστικός τρόπος ζωῆς, ὁ ἀθέ-
μιτος ἀνταγωνισμός , ὁ ἄκρατος εὐδαιμονι-
σμός, ἡ ἀμφισβήτηση τῶν ἀξιῶν καί θεσμῶν 
καί ὁ ἐγωκεντρικός τρόπος ἀνατροφῆς τῶν 
παιδιῶν εἶναι κάποιοι παράγοντες, πού συ-
ντελοῦν στήν αὔξηση τῶν αἰσθημάτων ἀνα-
σφάλειας,  στήν κοινωνική ἀποξένωση, στήν 
αὔξηση τοῦ ἄγχους κλπ. Ἀναμφίβολα τά παι-
διά καί οἱ ἔφηβοι εἶναι πιό εὐάλωτοι (ἐνδο-
γενεῖς παράγοντες) στούς ἀρνητικούς αὐτούς 

ἐξωγενεῖς παρά-
γοντες, διότι δέν 
ἔχει ὁλοκληρωθεῖ 
ἡ ἀνάπτυξη τοῦ 
ψυχισμοῦ τους 
ὥστε νά ἀντέχει 
τούς κραδασμούς 
αὐτούς, πού τεί-
νουν νά τούς 
ἀποσταθεροποιή-
σουν. Ἄν οἱ γονεῖς 
δέν καταφέρουν 
νά  ἀναπτύξουν 
τή δική τους 
προστατευτική 

ψυχική ὀμπρέλα 
μπροστά στίς ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς, ἐπιβα-
ρημένοι ἀπό τά δικά τους προβλήματα δέν θά 
μπορέσουν νά διαδραματίσουν ἕναν καίριο 
γονικό τους ρόλο: νά ἀφουγκράζονται καί 
νά ἀπορροφοῦν τά ἄγχη καί τίς ἀγωνίες τῶν 
παιδιῶν τους, νά τίς ἐπεξεργάζονται ψυχικά 
καί νά τίς μετουσιώνουν, ὥστε μέ καταλυτι-
κό τρόπο νά μεταφέρουν ἔμπρακτα σέ αὐτά 
τήν ἠρεμία, τήν  ἐλπίδα, τήν ὑπομονή καί τήν 
ἀγωνιστικότητα.  
Παρόμοιο ρόλο καλοῦνται νά διαδραματί-
σουν οἱ δάσκαλοι, οἱ ἐκκλησιαστικοί φορεῖς, 
οἱ πολιτειακοί ἐκπρόσωποι κλπ. Ἄν καί οἱ τε-
λευταῖοι ἀπέτυχαν στήν παροῦσα φάση νά 
διαδραματίσουν ἕναν τέτοιο σωστικό ρόλο, 

Τό ἀντίδοτο τοῦ ἄγχους
Συνέντευξη μέ τήν πρεσβυτέρα Δρα  Ἄννα Παραδεισιώτου,

 Παιδοψυχολόγο
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ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τόσο τῆς Ἑλλάδας 
ὅσο καί τῆς Κύπρου, ἀνταποκρινόμενες στό 
κάλεσμα τῶν καιρῶν ἔχουν ἀναπτύξει πολυ-
σχιδεῖς ὀργανωμένες δράσεις, πού στοχεύουν 
στή φυσική καί ψυχική ἐπιβίωση τῶν δυσπρα-
γούντων καί ὄχι μόνο.  Εἶναι πολυσήμαντη 
λοιπόν καί πλέον ἀναγνωρισμένη, ἀκόμα καί 
ἀπό τά διεθνῆ μέσα ἐνημέρωσης, ἡ  παρηγο-
ρητική πατρική τους δράση.
 Γυρίζοντας ξανά στόν ρόλο τῶν γονιῶν, 
δυστυχῶς συχνά πέφτουμε  στήν παγίδα νά 
τούς ἐνοχοποιοῦμε, γιατί δέν μποροῦν νά χει-
ριστοῦν ψύχραιμα καί ἀποτελεσματικά τά 
παιδιά τους. Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅμως ὅτι ἀρκε-
τές φορές κατακλύζονται καί οἱ ἴδιοι ἀπό τά 
δικά τους ἄγχη καί βρίσκονται ἀντιμέτωποι 
μέ τίς προσωπικές τους ἀδυναμίες καί ἀτέ-
λειες. Οἱ ἴδιοι χρειάζονται τότε στήριξη, ἴσως 
καί ἀπό εἰδικούς. Γονεῖς πού ἔχουν καταφέ-
ρει ὅμως νά ἀνοίξουν «μία ἀπευθείας κατα-
κόρυφη γραμμή ἐπικοινωνίας» μέ τόν δικό 
τους Οὐράνιο Πατέρα, μποροῦν νά ἀκου-
μπήσουν σέ Αὐτόν τά δικά τους ψυχικά καί 
βιοτικά βάρη, νά ἐνισχυθοῦν διά τῆς πίστεως 
καί συμμετοχῆς στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησί-
ας καί παρηγορημένοι νά στηρίξουν καί νά 
ἐπικοινωνήσουν ἀποτελεσματικά μέ τά δικά 
τους παιδιά. Ἔρευνες ἔχουν ἀποδείξει ὅτι ἡ 
πίστη στόν Θεό εἶναι προστατευτικός παρά-
γοντας τῆς συνοχῆς καί τῆς εἰρήνης μεταξύ 
τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας.

Τώρα πού πλησιάζουν οἱ σχολικές ἐξε-
τάσεις, τί θά συμβουλεύατε τούς νέους 

ἀλλά καί τούς γονεῖς τους, ὥστε νά περάσουν 
πιό ἀνώδυνα τήν περίοδο αὐτή ἀλλά καί πιό 
ἀποτελεσματικά;
 Ἡ περίοδος ἐξετάσεων καί ἰδιαίτερα 
τῶν προεισαγωγικῶν εἶναι μία ἰδιαίτερη περί-
οδος γενικῆς «κρίσεως» γιά κάθε ἐξεταζόμε-
νο. Ὁ κάθε νέος ἐξετάζεται ὄχι μόνο γιά τήν 
ἐπάρκεια τῶν γνώσεών του, ἀλλά δοκιμάζε-
ται γιά τίς ψυχικές του ἀντοχές, τήν ὑπομονή 
καί τήν ἐπιμονή του,  γιά τό ἐπίπεδο τῆς ἐγρή-
γορσης καί συγκέντρωσης στό ὁποῖο μπορεῖ 
νά βρίσκεται καί νά τό διατηρεῖ, στό πόσο 
μπορεῖ νά πειθαρχεῖ στόν ἑαυτό του, ὥστε νά 
παραμερίζει προσωρινά ἄλλα ἐνδιαφέροντα, 

ἀσχολίες καί ἀπολαύσεις, γιά νά πετύχει στόν 
στόχο του καί στό πόσο μπορεῖ νά διατηρεῖ 
τήν ψυχική του ἠρεμία ἐρχόμενος ἀντιμέτω-
πος μέ τήν ἀγωνιώδη ἀναμονή καί τήν ἀβε-
βαιότητα τῶν ἐπικείμενων ἐξετάσεων. Εἶναι 
πράγματι μία «ρευστή» περίοδος, πού ξεφεύ-
γει ἀπό τή ρουτίνα καί τή χαλαρότητα τῆς κα-
θημερινότητας καί πού ὁ νέος χρειάζεται νά 
ἐπιστρατεύσει γνωστικές ἀλλά καί ψυχικές 
ἱκανότητες γιά νά τήν διέλθει ὁμαλά. 
Ἔχω ὅμως τήν ἄποψη ὅτι οἱ νέοι  ἔχουν τή 
δυνατότητα νά τό πετύχουν, ὅπως καί τόσοι 
ἄλλοι ἤδη τό ἔχουν πετύχει, ἐφαρμόζοντας 
ἕνα ὀργανωμένο πρόγραμμα τελικῆς προε-
τοιμασίας τῶν ἐξεταζομένων μαθημάτων. 
Χρειάζεται ἡ ἐπίπονη προσπάθειά τους νά 
ἐξισορροπεῖται μέ εὐχάριστα διαλείμματα 
ξεκούρασης, ὑγιοῦς ψυχαγωγίας, καλῆς δια-
τροφῆς καί ἄθλησης. Ἡ συμπαράσταση τῶν 
γονιῶν καί τῶν ἄλλων μελῶν τῆς οἰκογένειας 
εἶναι οὐσιαστική καί ὅλοι καλοῦνται νά τούς 
διευκολύνουν, δημιουργώντας ἕνα εἰρηνικό 
καί ἤρεμο οἰκογενειακό περιβάλλον, πού θά 
τούς ἐνθαρρύνει στό νά ἀφοσιωθοῦν στό διά-
βασμα. Ἡ φυσική καί συναισθηματική διάθε-
ση τῶν γονιῶν ἐπίσης εἶναι ἰδιαίτερα σημαντι-
κή, εἰδικά σέ περιόδους ὅπου ὁ νέος μπορεῖ 
νά ἀγχωθεῖ ἤ νιώσει τήν ἀνάγκη νά μοιραστεῖ 
τήν ἀγωνία καί τίς τυχόν ἀμφιβολίες του. Οἱ 
γονεῖς, ὄντας οἱ ἴδιοι ψύχραιμοι,  μποροῦν νά 
ἀπορροφοῦν ὅπως ἀναφέραμε καί πρίν τίς 
ἀγωνίες του καί καταλυτικά νά τοῦ μεταφέ-
ρουν τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγωνιστικότητα. 
Βέβαια τό σημαντικότερο εἶναι τόσο οἱ νέοι 
ὅσο καί ἐμεῖς οἱ γονεῖς νά ἐναποθέτουμε τίς 
ἀγωνίες καί τίς τυχόν δυσκολίες ἀλλά καί 
τούς στόχους καί προσδοκίες μας στόν καρδι-
ογνώστη Χριστό, ὥστε ἡ ἀνθρώπινη προσπά-
θεια νά εὐλογεῖται  ἄνωθεν καί νά ἀποκτᾶ 
μία ἄλλη ἐμβέλεια. Ἡ προσευχή, ἡ συμμετοχή 
στίς ἀκολουθίες καί στά μυστήρια τῆς ἐκκλη-
σίας, εἰδικά τήν περίοδο αὐτή,  μποροῦν νά 
μειώσουν τά τυχόν ἄγχη πού ἐγείρονται καί 
νά ἐνδυναμώσουν τήν πεποίθηση ὅτι τό ὅποιο 
ἀποτέλεσμα ἐντάσσεται στά πλαίσια τῆς πρό-
νοιας τοῦ Θεοῦ, ἄν κατά τό ἀνθρώπινο ἔχου-
με ἐπιστρατεύσει ἐπαρκῶς τίς ἱκανότητες πού 
μᾶς ἔχουν χαρισθεῖ.
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Ἡ Ἁγία Μαρίνα βρίσκεται στά νό-
τια τοῦ χωριοῦ Καντοῦ, πάνω 
στή δυτική ὄχθη τοῦ ποταμοῦ 

Κούρη, καί δίπλα ἀπό τό βορειοανατολικό 
ὑποστύλωμα τῆς νέας γέφυρας τοῦ ὑπερα-
στικοῦ δρόμου Λεμεσοῦ- Πάφου. Σύμφωνα 
μέ τούς κτηματικούς κώδικες τῆς Μητρόπο-
λης Κιτίου, σημαντικές ἐκτάσεις στή γύρω 
περιοχή, «περβόλια καί σπίτια, ἀμπέλια» κα-
θώς καί «ἕνα μετόχιον» ἀνῆκαν στή Μονή 
τῆς Ἀμασγοῦ. Σύμ-
φωνα μέ τήν ἴδια 
πηγή, τήν περιουσία 
αὐτήν «ἐκάμαν ζά-
πτην», τήν ἅρπαξαν 
δηλαδή, οἱ Τοῦρκοι 
τοῦ χωριοῦ Καντοῦ. 
 Μέχρι καί τό 
πρῶτο μισό τοῦ πε-
ρασμένου αἰώνα ἡ 
ἐκκλησία σωζόταν 
σέ πολύ καλή κατά-
σταση. Κατέρρευσε 
σύμφωνα μέ μαρτυρίες κατοίκων τῆς Βάσας, 
ὅταν οἱ Τοῦρκοι τοῦ χωριοῦ Καντοῦ ἄρχισαν 
νά ἀφαιροῦν ἀπό αὐτήν πέτρες, γιά νά τίς με-
ταπωλήσουν στήν τότε Βρετανική Διοίκηση 
τῶν Δημοσίων Ἔργων, γιά νά χρησιμοποι-
ηθοῦν ὡς ὑπόστρωμα στόν ὑπό κατασκευή 
δρόμο Λεμεσοῦ-Πάφου. 
  Τά ἀρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
στό ὁρατό σωζόμενο τμῆμα τοῦ ναοῦ, πού 
ἀποκαλύφθηκε πλήρως, καθώς καί τά κατά 
χώραν πεσμένα ἀρχιτεκτονικά μέλη, ἔδωσαν 
ἐπαρκῆ στοιχεῖα γιά τήν ἀνασύνθεση τῆς 
ἀρχικῆς μορφῆς τοῦ ναοῦ σέ γραφική ἀπο-
κατάσταση, καί σέ ἠλεκτρονική τρισδιάστα-
τη ἀπεικόνιση.
 Πρόκειται γιά ἕνα συνεπτυγμένο 
σταυροειδῆ ἐγγεγραμμένο ναό, τῆς πρώ-

της παραλλαγῆς, μέ τά χαρακτηριστικά τοῦ 
ἁπλοῦ τετράστυλου σταυροειδοῦς ἐγγεγραμ-
μένου ναοῦ, ὁ ὁποῖος χρονολογήθηκε στά 
μέσα τοῦ 11ου αἰώνα.
 Ἡ γνώση ἡ ὁποία ἀποκτήθηκε, ἀποτέ-
λεσε τή βάση γιά τήν ἐκπόνηση τῆς μελέτης 
διαχείρισης τοῦ μνημείου, μέ στόχο τήν ἀξιο-
ποίηση τῆς γνώσης περί τῆς ἀρχικῆς μορφῆς 
γιά τήν ἀνάκτηση τῆς ἰδιότητάς του ὡς ὁλο-
κληρωμένου ἔργου μέ πλήρη ἀποκατάσταση, 

ἡ ὁποία ἀφ’ ἑνός θά 
στέγαζε καί θά προ-
στάτευε ἱκανοποιη-
τικά τίς σωζόμενες 
τοιχογραφίες καί 
ἀφ’ ἑτέρου θά ἐπα-
νέφερε ἐσωτερικό 
χῶρο, κατάλληλο 
γιά λειτουργική χρή-
ση, μέ τρόπο ὥστε 
τά στοιχεῖα ἐκεῖνα 
τῆς ἀνωδομῆς, γιά 
τά ὁποῖα ἡ γνώση 

ἦταν μέν ἐπαρκής, ἀλλά ὄχι ἀπόλυτη, νά ἀπο-
δοθοῦν μέ διαφοροποιημένη τεχνική καί ὕλη, 
ὥστε νά εἶναι ἀναστρέψιμα, γιά νά τηρηθοῦν 
οἱ κανόνες δεοντολογίας, πού διέπουν τίς 
ἐπεμβάσεις σέ μνημεῖα. 
 Ἡ μελέτη ἐκπονήθηκε ἀπό τόν ἀρχι-
τέκτονα-μηχανικό κ. Διομήδη Μυριανθέα 
καί τόν πολιτικό μηχανικό κ. Γιῶργο Δημη-
τριάδη, οἱ ὁποῖοι διορίστηκαν ἀπό τή Μονή, 
σέ συνεργασία μέ τήν ἁρμόδια ὑπογράφουσα 
Ἀρχαιολογική Λειτουργό, πού εἶχε ἀνασκά-
ψει καί μελετήσει τό μνημεῖο.
 Τό 2009 τό σχέδιο προτάθηκε ἀπό τό 
Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων γιά συγχρηματοδότηση, 
ὡς ἡ κύρια δράση τοῦ ἔργου ΕΥΜΑΘΙΟΣ 
ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ: «Ἀνάδειξη Ἐπιλεγμένων με-
σοβυζαντινῶν μνημείων Κρήτης-Κύπρου μέ 

Ἔναρξη ἔργων ἀποκατάστασης στήν 
Ἁγία Μαρίνα τοῦ Καντοῦ

τῆς Ἑλένης Προκοπίου  - Ἀρχαιολογικῆς Λειτουργοῦ Α΄ 
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καινοτόμες μεθόδους», στά πλαίσια τοῦ ἄξο-
να προτεραιότητας πού ἀφορᾶ στό Φυσικό 
καί Πολιτιστικό Περιβάλλον τοῦ Προγράμ-
ματος Διασυνοριακῆς Συνεργασίας Ἑλλάδα-
Κύπρος 2007-2013.
 Ἡ Ἐπιτροπή Ἐπιλογῆς Πράξεων τοῦ 
Προγράμματος, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2011, ἐνέ-
κρινε τή συγχρηματοδότηση τοῦ ἔργου, μαζί 
μέ ἄλλα 33 ἔργα, συνολικῆς ἀξίας περίπου 31 
ἑκατομμυρίων εὐρώ, ἐκ τῶν ὁποίων τό 80% 
θά χρηματοδοτηθεῖ ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Τα-
μεῖο Περιφερειακῆς Ἀνάπτυξης τῆς Εὐρωπα-
ϊκῆς Ἕνωσης (ΕΤΠΑ) καί τό 20% ἀπό Ἐθνι-
κούς πόρους. 
 Ὁ σχεδιασμός καί ἡ ὑλοποίηση τοῦ 
ἔργου ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ ἀποτελεῖ 
προϊόν συνεργασίας Τμήματος Ἀρχαιοτήτων, 
Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου (Ἱερά Μονή 
Ἀμασγοῦ, Μητρο-
πόλεις Λεμεσοῦ καί 
Τριμυθοῦντος) καί 
28ης Ἐφορείας Βυ-
ζαντινῶν Ἀρχαιοτή-
των Δυτικῆς Κρή-
της τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Ὑπουργείου Πολι-
τισμοῦ καί Τουρι-
σμοῦ. 
 Σέ αὐτό τό 
ἔργο συμπεριλαμ-
βάνονται δράσεις συνολικῆς ἀξίας 1.303.800 
εὐρώ, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 519.000 εὐρώ θά δαπα-
νηθοῦν γιά τήν ἀποκατάσταση καί ἀνάδειξη 
δυό μεσοβυζαντινῶν μνημείων τῆς Δυτικῆς 
Κρήτης, τήν Παναγία τήν Πατσῶ στή Σύβρι-
το καί τόν Ἅγιο Εὐτύχιο στό Χρωμονάστηρο 
τοῦ Ρεθύμνου, ἐνῶ τό ὑπόλοιπο ποσό, ὕψους 
784.800 εὐρώ, θά δαπανηθεῖ γιά τήν ἀποκα-
τάσταση καί ἀνάδειξη δυό μεσοβυζαντινῶν 
μνημείων στήν Κύπρο, τήν Ἁγία Μαρίνα τοῦ 
Καντοῦ καί τήν Παναγία τῆς Κοφίνου.
 Τά ἔργα ξεκίνησαν τόν Ἰούλιο τοῦ 
2011, μέ ἀνασκαφές στόν περιβάλλοντα χῶρο 
τῶν δυό μνημείων, ἐνῶ εἶναι σέ ἐξέλιξη αὐτή 
τήν περίοδο τά ἔργα ἀποκατάστασης. Συμπε-
ριλαμβάνονται ἐπίσης ἐργασίες συντήρησης 
τῶν τοιχογραφιῶν, διαμόρφωσης τοῦ περι-

βάλλοντος χώρου καί πληροφοριακό ὑλικό.
 Ἡ ἀνασκαφή στήν Ἁγία Μαρίνα Κα-
ντοῦ, πραγματοποιήθηκε ὑπό τήν ἐποπτεία 
τῆς ἔκτακτης ἀρχαιολόγου κ. Ντόριας Νικο-
λάου, καί ἔφερε στό φῶς μικρό μοναστικό συ-
γκρότημα (μετόχι τῆς Μονῆς τῆς Ἀμασγοῦ) 
τοῦ 16ου αἰώνα, στό ὁποῖο ἀνῆκε ὁ ναός. 
 Ἀποτελεῖται ἀπό ἐσωτερικό αἴθριο 
χῶρο, σέ σχῆμα Γ, κατά μῆκος τῆς νότιας καί 
δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ ναοῦ, μέ σειρά δωματί-
ων στά νότια καί περιτείχισμα κατά μῆκος τῆς 
δυτικῆς πλευρᾶς. Στά βορειοδυτικά ὑπάρχει 
μία ἀκόμα αἴθουσα μέ ταφές, ἐνῶ τό ὑπόλοι-
πο τμῆμα τῆς πλευρᾶς αὐτῆς, τό ὁποῖο δέν 
ἐμπίπτει σέ ἐσωτερικό χῶρο τοῦ συγκροτή-
ματος, καταλαμβάνεται ἀπό ταφές, οἱ περισ-
σότερες μέ νήπια. Μεταξύ τῶν κινητῶν εὑρη-

μάτων ἰδιαίτερη 
σημασία ἀποδίδεται 
σέ 5 ὅμοια χρυσά 
σκυφωτά νομίσμα-
τα (ἱστάμενα) τοῦ 
Κωνσταντίνου Ι τοῦ 
Δουκός (1059-1067), 
τά ὁποῖα ἐνισχύουν 
τήν ἀρχική ἐκτίμηση 
γιά τή χρονολόγηση 
τῆς ἀρχικῆς φάσης 
τοῦ ναοῦ στή μεσο-
βυζαντινή περίοδο 
(μέσα 11ου αἰώνα). 

 Ἀπό τήν 3η Ἀπριλίου καί ἑξῆς ἔχουν 
ξεκινήσει οἱ ἐργασίες γιά τήν ἀποκατάστα-
ση τοῦ ναοῦ ἀπό συνεργεῖο τοῦ Τμήματος 
Ἀρχαιοτήτων, τό ὁποῖο θά ἀποκαταστήσει μέ 
λιθοδομή τόν ἡμικύλινδρο τῆς ἁψίδας τοῦ Ἱε-
ροῦ Βήματος, τό τεταρτοσφαίριο καί τά κα-
τακόρυφα τμήματα τῶν τοίχων τῆς δυτικῆς 
καί νότιας πλευρᾶς, συμπεριλαμβανομένων 
καί τῶν τόξων τῶν ἁψιδωμάτων.
 Ἡ ἀνωδομή (καμάρες καί τροῦλλος), 
θά γίνουν ἀπό ἐλαφρᾶς μορφῆς μεταλλική 
ἀναστρέψιμη κατασκευή, ἡ ὁποία ἐξωτερικά 
θά καλυφθεῖ μέ φύλλα χαλκοῦ καί ἐσωτερικά 
μέ σειρές ἐπάλληλων καί σέ ἀπόλυτη ἐπαφή 
γραμμικῶν ξύλινων στοιχείων μικρῆς δια-
τομῆς.
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Παρασκευή 2 Μαρτίου: χοροστάτησε καί 
ἀνέγνωσε τήν Α΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν 
πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, στόν ἱ.ν. Ἁγίου 
Σπυρίδωνα.
Κυριακή 4 Μαρτίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.
Παρασκευή 9 Μαρτίου:  χοροστάτησε καί 
ἀνέγνωσε τή Β΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός 
τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, στόν ἱ.ν. Παναγίας 
Γλυκιώτισσας.
Κυριακή 11 Μαρτίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Γεωργίου Χαβούζας καί 
τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε 
στόν κατανυκτικό ἑσπερινό στόν Μητροπολι-
τικό ἱ.ν. Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.
Παρασκευή 16 Μαρτίου: χοροστάτησε καί 
ἀνέγνωσε τήν Γ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν 
πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, στόν ἱ.ν. Ἁγ. 
Γεωργίου τῆς κοινότητας Ὕψωνα.
Σάββατο 17 Μαρτίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν ἱ.ν. Τιμίου Σταυροῦ Π. Πολε-
μιδιῶν.
Κυριακή 18 Μαρτίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Γερμασό-
γειας καί τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας χο-
ροστάτησε στόν κατανυκτικό ἑσπερινό στόν 
Μητροπολιτικό ἱ.ν. Παναγίας Παντανάσσης 
Καθολικῆς. 
Παρασκευή 23 Μαρτίου: χοροστάτησε καί 
ἀνέγνωσε τήν Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός 
τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, στόν προσκυνηματι-
κό ἱ.ν. Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης καί 
ἀκολούθως τέλεσε ἀγρυπνία στόν ἴδιο ναό. 
Σάββατο 24 Μαρτίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Παναγίας 
Εὐαγγελίστριας Πολεμιδιῶν. 
Κυριακή 25 Μαρτίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν καθεδρικό ἱ.ν. Ἁγ. Νάπας. Ἀκο-
λούθως προέστη Δοξολογίας στόν ἴδιο ἱ.ν. γιά 

τήν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Τό ἀπό-
γευμα  χοροστάτησε στόν κατανυκτικό ἑσπε-
ρινό στόν Μητροπολιτικό ἱ.ν. Παναγίας Πα-
ντανάσσης Καθολικῆς.
Κυριακη 1 Ἀπριλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Νικολάου Κ.Πολεμιδιῶν καί 
τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε 
στόν κατανυκτικό ἑσπερινό  στόν Μητροπολι-
τικό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.
Σάββατο 7 Ἀπριλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν προσκυνηματικό ἱ.ν. Ἁγίου Κοσμᾶ 
τοῦ Αἰτωλοῦ.
Κυριακή τῶν Βαΐων 8 Ἀπριλίου: τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στήν ἱ.μονή Παναγίας Ἀμοι-
ροῦς καί χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ 
Νυμφίου στόν προσκυνηματικό ἱ.ν. Ἁγ. Ἀρσε-
νίου Λεμεσοῦ. 
Μεγάλη Δευτέρα 9 Ἀπριλίου: χοροστάτησε 
στήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱ.ν. Ἀπ. 
Ἀνδρέα Χαράκη.
Μεγάλη Τρίτη 10 Ἀπριλίου: χοροστάτησε 
στήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱ.ν. Ἁγ. 
Τριάδος.
Μεγάλη Τετάρτη 11 Ἀπριλίου: χοροστάτησε 
στήν ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος στόν ἱ.ν. 
Ἁγ. Στυλιανοῦ Λινόπετρας.
Μεγάλη Πέμπτη 12 Ἀπριλίου: τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Ἰωάννη τοῦ Ἐλεή-
μονος καί χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τῶν 
Ἁγίων Παθῶν στόν ἱ.ν. Ἀπ. Ἀνδρέα Μ. Γει-
τονιᾶς.
Μεγάλη Παρασκευή 13 Ἀπριλίου - Τρίτη Δι-
ακαινησίμου 17 Ἀπριλίου: χοροστάτησε στήν 
ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ καί τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν ἱ.ν. Ἁγ. 
Μαρίνας Καψάλου. Τό ἀπόγευμα χοροστά-
τησε στήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στήν 
ἱ.μονή Παναγίας Μαχαιρᾶ. Στήν ἴδια ἱ.μονή 
τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τοῦ Μ.Σαββάτου, 
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Παρασκευή 2 Μαρτίου:  χοροστάτησε καί 
ἀνέγνωσε τήν Α΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν 
πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,  στόν ἱ.ν. Πα-
ναγίας Ἰαματικῆς τῆς κοινότητας Ἀρακαπᾶ.
Κυριακή 4  Μαρτίου:  τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Παναγίας Χρυσαϊφυλιώτισ-
σας στήν Ἁγία Φύλα.
Παρασκευή 9 Μαρτίου: χοροστάτησε καί 
ἀνέγνωσε τή Β΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός 
τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, στόν ἱ.ν. Παναγίας 
Τριχερούσας.
Κυριακή 11 Μαρτίου:  τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν  προσκυνηματικό ἱ.ν. Ἁγ. Νε-
κταρίου καί τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας χο-
ροστάτησε στόν κατανυκτικό ἑσπερινό στόν 
ἱ.ν. Ἀπ. Ἀνδρέα Μ. Γειτονιᾶς. 
Παρασκευή 16 Μαρτίου: χοροστάτησε καί 
ἀνέγνωσε τήν Γ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν 
πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, στόν ἱ.ν. Ἁγίας 
Παρασκευῆς Ἐπισκοπῆς.
Σάββατο 17 Μαρτίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν ἱ.ν. Τιμίου Σταυροῦ στό Ἀκρω-
τήρι.
Κυριακή 18 Μαρτίου:  τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Τιμίου Σταυροῦ στό Ἀκρω-
τήρι.
Παρασκευή 23 Μαρτίου: χοροστάτησε καί 
ἀνέγνωσε τήν Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν 
πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, στόν ἱ.ν. Ἁγ. 
Παρασκευῆς στή Γερμασόγεια.
Σάββατο 24 Μαρτίου:  χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς κοινότητας Λόφου.
Κυριακή 25 Μαρτίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Παναγίας 
Εὐαγγελίστριας Πολεμιδιῶν, τό ἀπόγευμα 
τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε στόν κατανυ-
κτικό ἑσπερινό στόν ἱ.ν. Ἁγίου Γεωργίου στήν 

Πάνω Δευτερά.
Παρασκευή 30 Μαρτίου:  χοροστάτησε στήν 
ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στόν ἱ.ν. 
Παναγίας τῆς κοινότητας Ἀγροῦ.
Κυριακή 1η Ἀπριλίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Νικολάου Λεμεσοῦ καί 
κατόπιν προέστη Δοξολογίας στόν ἴδιο ἱ.ν. γιά 
τήν ἐπέτειο τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώ-
να τοῦ 1955-59. 
Σάββατο 7 Ἀπριλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Βαρβάρας Ζακακίου, τό 
βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας προέστη ἀγρυπνίας 
στήν ἱ.μονή Παναγίας Μαχαιρᾶ.
Κυριακή τῶν Βαΐων 8 Ἀπριλίου: χοροστάτη-
σε στήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱ.ν. Ἁγ. 
Μαρίνας τῆς κοινότητας Κυπερούντας.
Μεγάλη Δευτέρα 9 Ἀπριλίου: χοροστάτησε 
στήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱ.ν. Προ-
φήτη Ἠλία Ποταμοῦ Γερμασόγειας.
Μεγάλη Τρίτη 10 Ἀπριλίου: τέλεσε τήν προ-
ηγιασμένη Θεία Λειτουργία στήν ἱ.μονή Πα-
ναγίας Σφαλαγγιώτισσας, τό ἀπόγευμα χορο-
στάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν 
ἱ.ν. Ἁγ. Νεοφύτου.
Μεγάλη Τετάρτη 11 Ἀπριλίου - Μεγάλη Πα-
ρασκευή 13 Ἀπριλίου: χοροστάτησε στήν 
ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στήν ἱ.μονή Παναγί-
ας Μαχαιρᾶ. Στήν ἴδια ἱ.μονή τήν Μ. Πέμπτη 
τέλεσε τή Θεία Λειτουργία καί χοροστάτησε 
στήν ἀκολουθία τῶν Παθῶν καί τή Μ. Παρα-
σκευή χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τῶν Με-
γάλων Ὡρῶν. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας 
χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου 
στόν Καθεδρικό ἱ.ν. Ἁγίας Νάπας.
Μέγα Σάββατο 14 Ἀπριλίου:  τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Μηνᾶ στόν Ἅγιο 
Ἀθανάσιο. Τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 
τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως 
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τή Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως, χορο-
στάτησε στόν ἑσπερινό τῆς ἀγάπης τήν Κυ-
ριακή καί τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τή Δευ-
τέρα καί Τρίτη τῆς Διακαινησίμου. 
Παρασκευή 20 Ἀπριλίου:  τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ζωοδόχου Πηγῆς στήν κοι-
νότητα Ζωοπηγῆς.
 Κυριακή 22 Ἀπριλίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στήν ἱ.μονή Ζωοδόχου Πηγῆς-
Παναγίας Γλωσσᾶ.
Δευτέρα 23 Ἀπριλίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στήν πανηγυρίζουσα ἱ.μονή Ἁγ. Γε-
ωργίου τοῦ Ἀλαμάνου.
Κυριακή 29 Ἀπριλίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ἀρχ. Μιχαήλ τῆς κοινότητας 
Σουνίου.

στόν Μητροπολιτικό ἱ.ν. Παναγίας Παντα-
νάσσης Καθολικῆς καί τήν Κυριακή τοῦ Πά-
σχα χοροστάτησε στόν ἑσπερινό τῆς ἀγάπης 
στόν ἴδιο Μητροπολιτικό ναό. 
Κυριακή 22 Ἀπριλίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Σαϊττι-
ώτισσας. Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στήν πανηγυρίζουσα ἱ.μονή Ἁγ. Γε-
ωργίου τοῦ Ἀλαμάνου.
Δευτέρα 23 Ἀπριλίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Γεωργί-
ου Χαβούζας.
Τετάρτη 25 Ἀπριλίου: συμμετεῖχε  σέ Ἀρχιε-
ρατικό Συλλείτουργο στήν Ἀλεξάνδρεια προ-
εξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχη 
Ἀλεξανδρείας κ.κ.Θεοδώρου Β΄ ἐπί τῇ ἑορτῇ 
τοῦ Ἀποστόλου Μάρκου.

ΕΚΔΗΜΙΑ ΙΕΡΕΑ
Ὁ πατήρ Παναγιώτης Ἀντώρκας γεννήθηκε τό 1945 στήν κατεχόμενη ἐνο-
ρία Ἁγ. Μέμνωνος Ἀμμοχώστου.  Χειροτονήθηκε διάκος στόν ἱερό ναό Ἁγ. 
Πάντων Λευκωσίας τό 1975 ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο τόν Γ΄ 
καί τό 1976 πρεσβύτερος στήν ἱερά μονή Τιμίου Σταυροῦ Ὁμόδους ἀπό τόν 
Μητροπολίτη Πάφου Χρυσόστομο Α΄.  Ὑπηρέτησε γιά ἀρκετά χρόνια τήν 
κοινότητα Ἁγίου Θωμᾶ τῆς Μητροπόλεως Πάφου καί ἀπό τό 1984 ἕως καί 
τό 2012 γιά 28 ἔτη τήν προσφυγική κοινότητα Ἀπ. Βαρνάβα στόν συνοικισμό 
Ἁγ. Ἰωάννου Λεμεσοῦ.  Τό 1989 ἔλαβε τό ὀφίκκιο τοῦ Οἰκονόμου ἀπό τόν 
Μητροπολίτη Χρύσανθο καί τό 2006 τό ὀφίκκιο τοῦ Σακελλάριου ἀπό τόν 
Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακάριο.  Διεκρίνετο γιά τήν εὐλάβεια καί 

τήν ἀγάπη του πρός τήν Ἐκκλησία, ὅπου πάντοτε ἦταν ἀνελλιπῶς μέσα σ’ αὐτή καί παρόλο 
τήν ἀσθένειά του τήν τελευταία περίοδο τῆς ζωῆς του πάντα ἔλεγε τό ψαλμικό: «ψαλῶ τῷ Θεῷ 
μου ἕως ὑπάρχω».   Κοιμήθηκε τήν 1η Μαρτίου καί ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του τελέστηκε κατά 
τή μέρα τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως ἦταν ἡ ἐπιθυμία του.  Τῆς κηδείας προέστη ὁ Πα-
νιερώτατος Μητροπολίτης μας μαζί μέ τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος καί πλῆθος 
ἱερέων.



ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ;

Πρωτ.Γερασίμου Ζαμπέλη

Εἴμαστε χριστιανοί; Ἕνα ἐπίκαιρο καί ἔντονα δραματικό ἐρώ-
τημα, πού συχνά ἀναταράζει καί προκαλεῖ τίς ὄρθιες καρδιές 
καί τίς ἀγονάτιστες συνειδήσεις. 

ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ

Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

Κείμενα αὐτογνωσίας ἀπό τόν μεγάλο σύγχρονο Ἅγιο τῆς 
Ἐκκλησίας μας, γιά πρώτη φορά στή δημοτική. Ὁ ἅγιος Νεκτά-
ριος, ἀκολουθώντας τήν παράδοση τῶν φιλοκαλικῶν Πατέρων 
τῆς Ἐκκλησίας μας, παρουσιάζει σέ βάθος ὅλες τίς πτυχές τῆς 
ἀνθρώπινης ψυχῆς, περιγράφοντας μέ ἐνάργεια τά πάθη καί τίς 
ἀρετές πού ἐμφωλεύουν στό βάθος της.

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Ο ΦΛΟΓΕΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν Χριστοδούλου

Ἡ ἁγία καί μοναδική φυσιογνωμία τοῦ μεγάλου μας Διδάχου 
πατρο-Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μπορεῖ νά φανεῖ χρήσιμη στήν 
πνευματική καί πρακτική ζωή κάθε χριστιανοῦ, ὁ ὁποῖος 
πρέπει νά νιώθει προνομιοῦχος, γιατί ἀπό τά σπλάχνα τοῦ 
χριστιανικοῦ λαοῦ ξεπήδησε αὐτός ὁ ἀσυμβίβαστος καί 
ὁρμητικός καλόγερος, πού τάραξε τά νερά τῆς ἄγνοιας, 
καθοδήγησε τίς ψυχές στόν Χριστό, ἄνοιξε σχολεῖα καί 
φώτισε ὅσο κανείς ἄλλος τό ὑπόδουλο Γένος.
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Τήν Κυριακή  25η Μαρτίου, μέ τήν 
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς Ἐθνικῆς 
ἐπετείου τῆς Ἑλληνικῆς Παλιγγενεσί-
ας τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ 1821, ὁ Πα-
νιερώτατος Μητροπολίτης μας τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό 
ἱερό ναό Ἁγίας Νάπας, ὅπου μετά τό 
πέρας χοροστάτησε στή Δοξολογία 
συμπαραστατούμενος ἀπό τόν ἱερό 
κλῆρο τῆς πόλης μας. Τόν πανηγυρι-
κό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Πρῶτος 
Λειτουργός Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης 
κ.Ὀνησίφορος Ἰωάννου. Μετά τό 
πέρας τῆς Δοξολογίας ὁ Πανιερώτα-
τος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κατέθεσε 

Τό Σάββατο 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε 
στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μη-
τρόπολης Λεμεσοῦ  Ἡμερίδα, μέ ὁμιλητές 
τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσοῦ 
κ.Ἀθανάσιο καί τόν Πανιερώτατο Μητροπο-
λίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ.Ἡσαΐα μέ θέμα: 
«Ἡ Ὀρθόδοξη πνευματικότητα στή Ρωσία 
μέ ἀναφορές στόν Ἅγιο Λουκᾶ» καί τόν Στυ-
λιανό Κεμετζεντζίδη, Θεολόγο καί διευθυ-
ντή τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» μέ 
θέμα: «Γενικά γνωρίσματα τῆς ὁμολογιακῆς 
μαρτυρίας τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ».
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στεφάνι μαζί μέ τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος στό μνημεῖο ἡρώων καί ἐν συνεχείᾳ 
δέχθηκε τόν χαιρετισμό τῆς καθιερωμένης μαθητικῆς παρέλασης μαζί μέ ἄλλους ἐπισήμους.  Τό 
μεσημέρι τῆς ἴδιας ἡμέρας παρέθεσε γεῦμα πρός τιμή τῶν Δημάρχων, τῶν Δημοτικῶν Συμβου-
λίων καί τῶν μελῶν τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Λεμεσοῦ.

Τό Σάββατο 31 Μαρτίου ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης μας τέλεσε τά Θυρανοίξια 
τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Σάββα στόν Ὕψωνα 
καί ἀκολούθως χοροστάτησε στόν ἑσπερινό.

Τήν 1η Ἀπριλίου ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος μέ τήν 
εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς ἔναρξης 
τοῦ Ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώ-
να τῆς ΕΟΚΑ τοῦ 1955-59, μετά τό 
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας χορο-
στάτησε στή Δοξολογία, πού πραγ-
ματοποιήθηκε στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Νικολάου Λεμεσοῦ. Τόν πανηγυρι-
κό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Διευθυ-
ντής τοῦ Λυκείου Ἁγίου Ἰωάννη κ. 
Δημήτρης Δημητριάδης.
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Τήν Τρίτη 3 Ἀπριλίου καί ὥρα 8:30μ.μ., στό 
θέατρο Ριάλτο, πραγματοποιήθηκε μέ τήν 
εὐκαιρία τῶν ἁγίων ἡμερῶν τῶν Παθῶν τοῦ 
Κυρίου μας συναυλία, ἀπό τή χορωδία τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ «Ρωμανός ὁ 
Μελωδός», μέ τίτλο: «Σήμερον κρεμᾶται ἐπί 
ξύλου». Στή συναυλία παρέστη καί ἀπηύθυ-
νε χαιρετισμό ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἀμαθοῦντος κ.Νικόλαος.

Μέ κατάνυξη καί τή συμμετοχή πλήθους πιστῶν τελέσθηκε ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, 
ἀπό τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας στήν ἱερά μονή Παναγίας Μαχαιρᾶ καί ἀπό τόν Θεο-
φιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος στόν Μητροπολιτικό ἱερό ναό Παναγίας Παντανάσσης Κα-
θολικῆς, τά μεσάνυκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.  

Τή Μεγάλη Παρασκευή τό βράδυ ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος χοροστάτη-
σε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στόν 
Καθεδρικό ναό Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ καί 
ἀκολούθως προέστη τῆς ἐξοδίου περιφορᾶς  
τοῦ Ἐπιταφίου σέ δρόμους τῆς πόλεώς μας.
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Ἡ Κοινότητα Νέων τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμε-
σοῦ πραγματοποίησε προ-
σκυνηματική ἐκδρομή  στά 
Ἑπτάνησα ἀπό τίς 16 μέ-
χρι τίς 21 Ἀπριλίου. Τούς 
ἐκδρομεῖς συνόδευσαν ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἀμαθοῦντος κ.Νικόλαος καί 
ἄλλοι πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως.

Στίς 26 Ἀπριλίου ἡμέρα Πέμπτη, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ συμμετεῖχε στίς ἐργα-
σίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί τήν Παρασκευή 27 Ἀπριλίου συμμε-
τεῖχε στίς ἐργασίες τῆς Ἐπιτροπῆς Λατρείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Ἀπό τίς 23 μέχρι τίς 27 Ἀπριλί-
ου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Ἀμαθοῦντος,  στά πλαίσια 
ἐπίσκεψής του στήν Ἀλεξάν-
δρεια, ἐπισκέφθηκε τό Πατρι-
αρχεῖο Ἀλεξανδρείας, ὅπου εἶχε 
τήν εὐκαιρία νά συμμετάσχει 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο 
προεξάρχοντος τοῦ Μακαριω-
τάτου Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας 
κ.κ.Θεοδώρου Β΄ ἐπί τῇ μνήμῃ 
τοῦ Ἀποστόλου Μάρκου.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμα-
θοῦντος κ. Νικόλαος χοροστάτησε 
στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης στόν 
Μητροπολιτικό ἱερό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης Καθολικῆς, μέ τή συμ-
μετοχή πολλῶν ἱερέων καί πλήθους 
πιστῶν, ὅπου τό μήνυμα τῆς Ἀναστά-
σεως ἀκούστηκε σέ πολλές γλῶσσες.
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Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος: Τό Σάββατο 7 Ἀπριλίου κατά τή Θεία Λειτουργία 
πού τέλεσε στόν ἱ.ν. Ἁγίας Βαρβάρας Ζακακίου, χειροτόνησε σέ Πρεσβύτερο τόν εὐλαβέστατο 
Διάκονο Λαυρέντιο Ἡλίε καί σέ Διάκονο τόν κ.Νικόλαο Κοσμίν Βελετᾶν.

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας: Τήν 
Κυριακή 4 Μαρτίου κατά τή Θεία Λει-
τουργία πού τέλεσε στόν ἱ.ν. Ἀπ. Πέτρου 
καί Παύλου χειροτόνησε σέ Διάκονο τόν κ. 
Μιχαήλ Α. Παναγιώτου, τήν Παρασκευή 23 
Μαρτίου κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας πού 
τέλεσε στόν προσκυνηματικό ἱ.ν. Θεοπα-
τόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, χειροτόνησε σέ 
Διάκονο τόν κ. Σπυρίδωνα Παπαβασιλείου 
καί τό Σάββατο 24 Μαρτίου κατά τή διάρ-
κεια χοροστασίας στόν ἑσπερινό στόν ἱ.ν. 
Παναγίας Εὐαγγελίστριας προχείρισε σέ 
Πρωτοπρεσβύτερο, τόν Πρεσβύτερο Γεώρ-
γιο Ἀβραάμ.
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