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τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

 Ἦχος γ΄. Αὐτόμελο

Φῶς ἀναλλοίωτον, Λόγε, φωτός 
Πατρός ἀγεννήτου, ἐν τῷ φα-

νέντι φωτί σου σήμερον ἐν Θαβωρίῳ 
φῶς εἴδομεν τόν Πατέρα, φῶς καί τό 
Πνεῦμα, φωταγωγοῦν πᾶσαν κτίσιν.

Υἱέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ, ἐσύ πού 
εἶσαι φῶς ἀναλλοίωτο (ἀμετάβλη-
το στούς ἀτελεύτητους αἰῶνες), 
φῶς πού προῆλθε (γεννήθηκε) ἀπό 
τό φῶς τοῦ ἀγέννητου (ἄχρονου, 
ἄναρχου, προαιώνιου) Θεοῦ Πατέ-
ρα σου, μέ τό φῶς σου (μέ τή λα-
μπρή ἀκτινοβολία σου) πού φανε-
ρώθηκε σήμερα στό Θαβώριο ὄρος, 
ὡς φῶς εἴδαμε τόν Θεό Πατέρα, ὡς 
φῶς εἴδαμε καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὡς 
φῶς πού φωτίζει ὅλη τήν κτίση.

Οἱ ἀρθρογράφοι ἔχουν τήν ἀπόλυτη εὐθύνη τῶν 
ἀπόψεών τους
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Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο θέλω νὰ τονίσω στὴ 
δική σας ἀγάπη, δὲν εἶναι τόσο τὰ 
θαύματα τοῦ Γέροντος  Παϊσίου, 

τὰ ὁποῖα εἶναι πάμπολλα καὶ ἄδηλα καὶ μετὰ 
τὸν θάνατό του, ἀλλά  αὐτὸ τὸ ὁποῖο χαρα-
κτήριζε τὸν Γέροντα Παΐσιο καὶ αὐτὸ ποὺ τὸν 
ἔκανε, κατὰ τὴ δική μου ταπεινὴ ἄποψη, τόσο 
μεγάλο Ἅγιο. Γιατὶ πίστευα καὶ πιστεύω ἀπό-
λυτα ὅτι πρόκειται περὶ ἑνὸς μεγάλου Ἁγίου 
συγχρόνου 
τῆς Ἐκκλη-
σίας μας 
καὶ στὴ 
δική μου 
συνείδηση 
εἶναι κατα-
τ α γ μ έ ν ο ς 
μεταξὺ τῶν 
μ ε γ ά λ ω ν 
Ἁγίων καὶ 
εἶμαι βέ-
βαιος ὅτι 
αὐτὸς ὁ 
ἄνθρωπος 
π ρ α γ μ α -
τικὰ  στη-
ρίζει τὴν 
οἰκουμένη μὲ τὶς 
εὐχές του.  
Ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας ἔδωσε τὴν εὐλογία, γιατὶ 
ἔβλεπε ὅτι ἤμουν ἀδύνατος καὶ ταλαίπωρος 
καὶ ἔμεινα πάρα πολλὲς νύχτες μαζί του, συ-
νεχόμενες μέχρι 2½ βδομάδες. 
Τὸν παρακολουθοῦσα μὲ πᾶσα λεπτομέρεια 
καί  σχολαστικότητα. Εἶχα μεγάλη περιέργεια 
νὰ δῶ  ὅλη τὴ ζωή του. Πάντοτε μοῦ ἔδινε τὴν 
ἐντύπωση ὅτι αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος κρατᾶ τὸν 
κόσμο στὸ χέρι του καὶ ὅτι ὄντως, πραγματι-
κά, στηρίζει τὴν οἰκουμένη μὲ τὴν προσευχή 

του. 
Ἐνθυμοῦμαι τὴν πρώτη φορὰ ποὺ ἔμεινα ἐκεῖ 
γιὰ τὸ βράδυ, μοῦ λέει: «Πᾶμε νὰ φᾶμε». Μά, 
τί εἴχαμε νὰ φᾶμε; Ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε τίποτα. 
Δὲν μπορῶ νὰ σᾶς περιγράψω τὴν ἄκρα πτω-
χεία ποὺ ἐπικρατοῦσε κυρίως ἐκεῖ στὸν Τίμιο 
Σταυρό. Πήγαμε νὰ φᾶμε, ὑποτίθεται. Ἅπλω-
σε κάτω, ἐν τῷ μεταξύ,  κάτω στὴ γῆ θὰ τρώ-
γαμε, δὲν εἶχε τραπέζι. Εἶχε μιὰ μαρμάρινη πέ-
τρα τετράγωνη,  ποὺ ἐκεῖ θὰ τρώγαμε. Ἔβαλε 

1-2 κρεμ-
μ ύ δ ι α , 
κάτι παξι-
μάδια καὶ 
κ ά π ο ι ο ς 
τοῦ ἄφη-
σε καὶ μιὰ 
κ ο ν σ έ ρ -
βα. Λέει: 
«Θὰ σοῦ 
τὴν ἀνοί-
ξω ἐσένα 
αὐτή, τὴ 
φ ύ λ α γ α 
γιὰ σένα». 
Ἀλλὰ πῶς 
θὰ τὴν 
ἄ ν ο ι γ ε , 

ἀφοῦ δὲν εἶχε 
ἐργαλεῖο. Τὴν 

ἄνοιξε μὲ τὸ σκεπάρνι. Δὲν εἶχε κανένα ἄλλο 
ἐργαλεῖο, τίποτε· ἀφοῦ δὲν χρησιμοποιοῦσε.
Σηκωθήκαμε νὰ κάνομε τὴν προσευχή μας, νὰ 
ποῦμε τὸ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ αὐτὸς στάθηκε 
ἔτσι ἐκεῖ στὴν ἔρημο, ὅπως ἦταν ἕνας πανέρη-
μος τόπος ἐκεῖ ἡ Καψάλα, ὁ Τίμιος Σταυρός, 
σήκωσε τὰ χέρια του στὸν οὐρανὸ καὶ λέγει: 
«Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς…». Πραγμα-
τικά, σᾶς ἐξομολογοῦμαι, τόσα χρόνια μετά, 

Ἐμπειρίες τοῦ Μητροπολίτη μας ἀπό τόν 
μακαριστό Γέροντα Παΐσιο

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

Τό κελλί τοῦ γέροντα Παϊσίου (Παναγούδα)
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οὔτε ἄκουσα ξανὰ τὴν Κυριακὴ Προσευχὴ μὲ 
τόση δύναμη. Ἐνόμιζα ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ἅπλωνε 
τὸ χέρι Του ἀπὸ τὸν οὐρανὸ νὰ εὐλογήσει «τὴ 
βρῶσι καὶ τὴν πόσι» τὴ δική μας. Ἦταν κάτι 
τὸ φοβερό! 
Ἀλλὰ καὶ ἡ ὅλη του ζωὴ ἦταν τόσο δυνατή, 
ποὺ ἔζησα μαζί του μέχρι τὸ 1992. Ἐπήγαινα 
πάρα πολὺ συχνά, ἔμεινα πάρα πολλὲς νύχτες 
μαζί του, λειτούργησα πάρα πολλὲς φορὲς στὸ 
ἐκκλησάκι του, ἀλλὰ ποτέ μου δὲν τὸν συνή-
θισα αὐτὸ τὸν ἄνθρωπο. Κάθε φορὰ ποὺ τὸν 
συναντοῦσα εἶχα τὴν ἴδιαν ἀγωνία ὅπως τὴν 
πρώτη φορά. Καὶ μοῦ ἔλυσε αὐτὴ τὴν ἀπο-
ρία ὁ Γέροντας Σωφρόνιος στὸ Ἔσσεξ. Ὅταν 
πήγαμε μὲ τὸν ἀείμνηστο Γέροντά μας, στὴν 
κ ο υ β έ ν τ α 
ἐπάνω ποὺ 
μᾶς ἔλεγε, 
λέει τὸ ἑξῆς: 
«Ἡ συνά-
ντησις μὲ 
ἕναν πνευ-
μ α τ ι κ ὸ ν 
ἄ ν θ ρ ω π ο 
ἀ π ο τ ε λ ε ῖ , 
ἀνὰ πᾶσα 
στιγμή, προ-
φητικὸ γε-
γονός καὶ 
ο ὐ δ έ π ο τ ε 
εἶναι δυνατὸ 
νὰ ἐξοικειω-
θεῖς μὲ τὸν 
ἄ ν θ ρ ω π ο 
τοῦ Θεοῦ. 
Πάντοτε θὰ 
εἶναι ἕνα 
μ ο ν α δ ι κ ὸ 
καὶ ἀνεπα-
νάληπτο γε-
γονός». Ὄντως, αὐτὸ συνέβαινε μὲ τὸν Γέρο-
ντα Παΐσιο. 
Αὐτὸς λοιπόν ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ὑπερέ-
βαινε τοὺς νόμους τῆς φύσεως, ποὺ ἡ ζωὴ 
του ἦταν μιὰ δυνατὴ καὶ ἔκδηλη παρουσία 
τῆς Χάριτος, δὲν μποροῦσα νὰ τὸ φανταστῶ 
ὅτι θὰ ἀρρωστοῦσε καὶ θὰ ἀπέθνησκε καὶ 
ἔτσι δὲν πῆγα νὰ τὸν δῶ ὅταν ἦταν στὶς τελευ-

ταῖες ἡμέρες τῆς ζωῆς του. Παρ᾿ ὅλο ποὺ ὁ 
ἴδιος μοῦ εἶχε στείλει τὶς εὐχές του μὲ πολλοὺς 
ἀνθρώπους ποὺ τὸν ἐπισκέπτονταν. 
Ἐκεῖνο ποὺ τὸν χαρακτήριζε ἦταν ἡ μεγάλη 
του ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό. Ἀπέραντη ἀγάπη ἡ 
ὁποία ἐκμηδένιζε τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν ἑαυτό 
του. Ἐκεῖ ποὺ ζοῦσε ὁ Γέροντας Παΐσιος δὲν 
εἶχε καμιὰν ἀνθρώπινη παρηγοριά, ἀπολύτως 
τίποτα, γι’ αὐτό ἦταν τόσο ἔκδηλη ἡ ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή του καὶ 
ὁ Θεὸς ἦταν συνεχῶς μαζί του καὶ «ἦν χείρ 
Κυρίου μετ᾿ αὐτοῦ διὰ παντός».
Τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1982, ἂν δὲν ἀπατῶμαι, 
μετὰ τὴν ἀγρυπνία, ἀφοῦ ξεκουραστήκαμε 
καμμιὰ ὥρα πῆγα νὰ δῶ τὸν Γέροντα. Ἦταν 

μόνος του 
στὸ Καλυ-
βάκι του, 
στὴν «Πα-
ναγούδα».  
Εἶχε πολὺ 
καλὴ διάθε-
ση, ἦταν καὶ 
ἡσυχία, δὲν 
εἶχε κόσμο, 
νομίζω εἶχε 
καὶ κακο-
καιρία καὶ 
μοῦ λέει  τὸ 
ἑξῆς πράγ-
μα: «Τί νὰ 
σοῦ πῶ, διά-
κο». Ἤμουν 
διάκος τότε 
ἀκόμα. «Κά-
ποτε καιγό-
ταν ἡ ὕπαρ-
ξή μου ἀπὸ 
τὴν ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ 

τόσο πολύ, ποὺ αἰσθανόμουν τὰ κόκκαλά 
μου νὰ λιώνουν σὰν λαμπάδες. Μάλιστα μιὰ 
φορά, περπατοῦσα καὶ δὲν μποροῦσα νὰ συ-
νεχίσω ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ποὺ αἰσθα-
νόμουν μέσα μου, καὶ ἔπεσα κάτω σὲ ἕνα δέν-
δρο ἐκεῖ καὶ ἔλεγα: Νὰ μὴ μὲ δεῖ καὶ κανένας 
καὶ νὰ μὲ παρεξηγήσει, νὰ μὴ ξέρει τί ἔπα-
θα. Φλογιζόμουν ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
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ἔντονα. Ἐδῶ καὶ περίπου 7-8 χρόνια, αὐτὴ ἡ 
ἀγάπη ὄχι πὼς ἔπαυσε νὰ ὑπάρχει, ἀλλὰ με-
ταποιήθηκε, μεταστράφηκε σὲ μιὰ ἀγάπη γιὰ 
τὸν κόσμο καὶ λιώνω καθημερινὰ γιὰ τοὺς 
πονεμένους ἀνθρώπους καὶ δὲν μπορῶ νὰ 
σκεφθῶ τὸ πῶς ὁ Θεὸς ἔγινε γιὰ μᾶς ἄνθρω-
πος. Σκέφτομαι καμμιὰ φορά, πῶς ἐγεννήθη 
ὁ Χριστός καὶ ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, καὶ 
διαλύομαι». Καὶ πραγματικὰ  γέμισαν τὰ 
μάτια του δάκρυα, παρ᾿ ὅλο ποὺ δὲν ἄφηνε 
τὸν ἑαυτό του νὰ ἐκδηλώνεται ἔτσι. Ἦταν 
γενναῖος στρατιώτης καὶ ἀπέφευγε νὰ ἐκδη-
λώνει τὰ ἐσωτερικά του βιώματα, ἐν τούτοις 
ὅμως, μετά, πράγματι, ἡ ζωή του κυρίως στὴν 
Παναγούδα  ἦταν μιὰ μορφὴ θυσίας καθημε-
ρινῆς  γιὰ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ αὐτὸ ἦταν 
τὸ δεῖγμα τῆς τέλειας ἀγάπης. 
Ὅπως ὁ Χριστὸς εἶπε στὸν Πέτρο: «Καὶ σὺ 
ποτὲ  ἐπιστρέψας στήριξον τοὺς ἀδελφούς 
σου», ἀκριβῶς γιὰ τὸν Γέροντα Παΐσιο συ-
νέβη τὸ ἴδιο. Ἀφοῦ ἔφθασε στὸ ὕψος τῆς θε-
ωρίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Θεώσεως, ἄκουσε 
ἀπὸ τὸν Θεὸ αὐτὸ τὸν λόγο, νὰ στηρίξει τοὺς 
ἀδελφούς του. Μαζευόταν ἐκεῖ στὸ Καλύβι 
του, πραγματικά,  ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων, 
ἀλλὰ ὁ Γέροντας ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα τοὺς 
πονεμένους ἀνθρώπους, τὰ νέα παιδιὰ ποὺ 
ἔψαχναν νὰ βροῦν τὸν δρόμο τους καὶ μὲ με-
γάλη θυσία στεκόταν δίπλα τους. Τοὺς ἄκου-
γε, τοὺς θεράπευε, τοὺς συμβούλευε, τοὺς 
ἐνίσχυε. 
Ἐπίσης ἐκεῖνο ποὺ ἦταν θαυμαστό ἦταν ὁ λό-
γος του καί τό διαπίστωσα ὁ ἴδιος, γιατί ἔκανα  
ἕνα διάστημα στὴ Μονὴ Κουτλουμουσίου μὲ 
τὴ συνοδεία τοῦ Γέροντά μας,  ὡς ἀρχοντά-
ρης καὶ θυρωρός-πορτάρης. Ἐνῶ ἐγώ ἤμουν 
πάντα φλύαρος καὶ μοῦ ἄρεσε νὰ κάνω τὸν 
δάσκαλο καί ὅποιος περνοῦσε ἀπ᾿ ἐκεῖ τὸν 
ζάλιζα μὲ τὰ κηρύγματά μου, ὅταν ἐπήγαιναν 
στὸν Γέροντα ἦταν ἀρκετὸς ἕνας λόγος δικός 
του ἢ καμμιὰ φορὰ καὶ τίποτα δὲν τοὺς ἔλε-
γε, ἁπλῶς τὸν ἔβλεπαν καὶ ἄλλαζε ἡ ζωή τους 
ὁλόκληρη. Ὅπως λέγει τὸ Εὐαγγέλιο: «Τοῦ 
Κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαι-
οῦντος» . Ὁ Χριστὸς ἐβεβαίωνε καὶ ἐσφράγι-
ζε τὸν λόγο τοῦ Γέροντα, διὰ τῶν ἐπακολου-
θούντων σημείων τῆς Χάριτος, τὰ ὁποῖα εἶχε 
ἐπάνω του καὶ τὰ ὁποῖα ἦταν τόσον ἄφθονα 

καὶ τόσο πλούσια καὶ τόσο μεγάλα σὲ ἀριθ-
μό, ποὺ ἐκαταγράφησαν σὲ βιβλία. Ἀλλὰ καὶ 
τόσα ἀκόμα ὑπάρχουν ποὺ ὁ καθένας ἔχει 
τὶς προσωπικές του ἐμπειρίες, ποὺ ὅλα αὐτὰ 
τὰ σημεῖα, πραγματικὰ,  μᾶς δείχνουν τὴ με-
γάλη ἁγιότητα καὶ τὴν παρρησία αὐτοῦ τοῦ 
ἀνθρώπου. 
Ἕνα βράδυ ποὺ ἔμεινα ἐκεῖ κοντά του στὸ 
Καλυβάκι ἤμουν στενοχωρημένος, γιατὶ ὁ Γέ-
ροντάς μας ὁ Ἰωσήφ ἦταν στὴν Κύπρο, σ᾿ ἕνα 
μοναστηράκι ποὺ προσπαθοῦσε νὰ φτιάξει 
καὶ δὲν εἶχα νέα του. Εἶχε ἀργήσει νὰ μοῦ γρά-
ψει γράμμα καὶ εἶχα μιὰ ἀνησυχία. Μοῦ λέει  
ὁ Γέροντας: «Τί ἔχεις καὶ εἶσαι σκεφτικός;». 
Λέω: «Δὲν ἔχω νέα ἀπὸ τὸν Γέροντα Ἰωσήφ 
κάτω καὶ ἔχω μιὰ ἀνησυχία μέσα μου». «Ἒ, τί 
σκέφτεσαι καημένε, νὰ κόψουμε ἕνα εἰσιτή-
ριο νὰ πᾶμε». «Νὰ πᾶμε, εὐχαρίστως». Μοῦ 
λέει: «Μὲ ποιά ἑταιρεία θέλεις νὰ πᾶμε; Μὲ 
τὴν Ὀλυμπιακή;».  «Ὀλυμπιακή». «Ἐντάξει»,  
μοῦ λέει, «νὰ ρωτήσομε πότε ἔχει πτήσεις καὶ 
νὰ πᾶμε στὴν Κύπρο».  «Ἐντάξει, Γέροντα».  
«Ἀλλά» μοῦ λέει «θὰ πᾶμε μὲ τὸ εἰσιτήριο τοῦ 
Ἁγ. Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλυβίτη». «Δηλα-
δή;» «Τί δηλαδή; Αὐτὸς ἔτρωγε ἕνα παξιμά-
δι καὶ ταξείδευε ἀπὸ τὰ Καυσοκαλύβια στὸ 
Βατοπαίδι, πετώντας. Θὰ φᾶμε κι ἐμεῖς ἀπὸ 
ἕνα παξιμάδι ἀπόψε καὶ θὰ πᾶμε στὴν Κύ-
προ». «Ἒ, ἀστεῖα», λέω κι ἐγὼ ἀπὸ μέσα μου. 
Φάγαμε τὸ παξιμάδι μας, πράγματι, ἐγὼ πῆγα 
νὰ κοιμηθῶ, ὁ Γέροντας προσευχόταν. Τὸ 
πρωΐ, ὅταν ἐσηκώθηκα, ἐκεῖνος ἦταν ἤδη στὸ 
πόδι. «Πῶς πέρασες χθές;». «Καλά». Λέει: 
«Ὡραῖο εἶναι τὸ Μοναστήρι ἐκεῖ».  «Ὡραῖο, 
Γέροντα», τοῦ λέω. Μοῦ περιέγραψε μὲ πᾶσα 
λεπτομέρεια τὸν τόπο ποὺ ἔμενε ὁ Γέροντας 
Ἰωσήφ, τὸ κελλί του, τὸ γραφεῖο του, μέχρι 
καὶ ποῦ εἶχε τό στυλό του, τὸν σουγιά του, τὶς 
παντόφλες του, τὰ πάντα.  «Γέροντα, ποῦ τὸ 
ξέρεις;» τόν ρώτησα. «Ἀφοῦ πέρασε τὸ ἀε-
ροπλάνο ἀπό ᾿δῶ, ἦρθα νὰ σὲ πάρω κι ἐσὺ 
κοιμόσουνα καὶ πῆγα μόνος μου. Ἔχασες τὸ 
εἰσιτήριο. Πῆγα μόνος μου κι ἦρθα τὸ πρωΐ». 
Τέτοια ἦταν γεμάτη ἡ ζωή του.  
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Παραλαμβάνει ὁ Κύριος τούς προε-
ξάρχοντες τῶν Ἀποστόλων, Πέτρο, 
Ἰάκωβο καί Ἰωάννη καί ἀνεβαίνει 

σέ ὄρος ὑψηλόν καί μεταμορφώνεται ἐνώ-
πιον αὐτῶν, συνομιλοῦντος μέ τούς προφῆτες 
Μωυσῆ καί Ἠλία σέ νεφέλη φωτεινή, σέ φῶς 
ἀνέσπερο, πού ὁ ἥλιος μειονεκτεῖ ἀπέναντι 
στό Φῶς αὐτό. 
Ὁ Χριστός, 40 μέρες πρίν τή Σταυρική του 
πορεία μᾶς δίδει τό ἀποτέλεσμα τῆς ἐπί γῆς 
παρουσίας Του. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ τό πα-
ράδειγμα καί τή ζωή τοῦ Κυρίου ἐπιτυγχάνει 
τήν ἀλλοίωση τῶν ἐνεργειῶν τῆς Χάριτος.  Βι-
ώνει τόση εὐφορία καί γλυκύτητα ὁ ἄνθρω-
πος, πού ἀναγκάζεται νά ἀναφωνήσει ὅπως 

ὁ Πέτρος: “Κύριε, νά κάνουμε τρεῖς σκηνές 
ἐδῶ, μία γιά σένα, μία γιά τόν Ἠλία καί μία 
γιά τόν Μωυσῆ καί νά συνεχίσουμε νά ζοῦμε 
μέσα σ’ αὐτό τό ἐξαίσιο φῶς τῆς ἀνεκλάλη-
της χαρᾶς καί εὐφροσύνης. Καταστάσεις πού 
ἐπικρατοῦν καί στούς ζῶντες καί τούς κεκοι-
μημένους, διότι οἱ δυό προφῆτες ἐκπροσω-
ποῦν τή στρατευομένη καί τή θριαμβεύουσα 
ἐκκλησία.
Τό φῶς αὐτό εἶναι προϊόν τῆς μεγάλης ταπεί-
νωσης, πού εἶχε ὡς βασικό γνώρισμα ὁ πράος 
καί ταπεινός Ἰησοῦς . Κάθε ἐκδήλωση τῆς ἐπί 
γῆς παρουσίας Του ἀπό τή σύλληψη μέχρι τήν 
Ἀνάσταση, ἡ κάθε κίνηση καί πράξη, περιεῖχε 
τό ταπεινό φρόνημα. Ἡ ὑπερηφάνεια καί ὁ 

Τό Θαβώριο Φῶς
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Γενναδίου 

Καθηγουμένου τῆς Ι.Μ. Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ - Μοναγρίου
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τούς τρεῖς μαθητές.
Κάθε φορά πού παρουσιάζεται αὐτή ἡ μυ-
στηριώδης οὐράνια δόξα δέν προέρχεται ἀπό 
ἀνθρώπους ἀλλά ἀπό πάνω, ἀπό τόν οὐρανό.
Ἡ Ἐκκλησία στίς ἐπίλεκτες φανερώσεις τῆς 
δόξας τοῦ Χριστοῦ ἀπαντᾶ ὄχι μέ ἐξηγήσεις 
ἀλλά μέ πανηγυρισμούς καί ὕμνους καί ὠδές 
πνευματικές, ἑορτάζοντας αὐτή τή μοναδι-
κή Χαρά πού σημαδεύει τήν ἐτήσια μνήμη 
τῆς Μεταμορφώσεως. Μία λέξη κυριαρχεῖ: 
Τό Φῶς ! «Λάμψον καί ἡμῖν τοῖς ἁμαρτω-

λοῖς, τό φῶς σου τό 
ἀΐδιον». Ὁ Χριστός, 
τό Φῶς τό ἀληθινόν, 
πού νικᾶ τό σκοτά-
δι τῆς ἁμαρτίας καί 
τοῦ θανάτου, ἐλευθε-
ρώνει ἀπό τά δεσμά 
τῶν παθῶν, δίδεται 
σέ ὅλους, βοηθᾶ, θε-
ραπεύει. Οἱ ἄνθρω-
ποι δέν βλέπουν, δέν 
ἀκούουν, δέν πιστεύ-
ουν. Θά μποροῦσε 
νά τούς ὑποχρεώ-
σει μέ τήν οὐράνια 
δόξα καί τή δύναμή 
Του. Θέλει ὅμως ἀπό 
αὐτούς πίστη, ἀγάπη, 
τήν ἀποδοχή τοῦ Φω-
τός μέ τήν ἐλεύθερη 
βούλησή τους.
Ἀποδοχή τοῦ Θείου 
Φωτός πού διαπερνᾶ 
ὅλον τόν κόσμο καί 
μεταμορφώνει τόν 
ἄνθρωπο. Τό ἀνα-
γνωρίζει ἡ ψυχή,  πα-
ρηγορεῖ τήν καρδία, 

μᾶς κάνει νά νιώθουμε ζωντανοί καί μᾶς 
μεταμορφώνει ἔσωθεν. «Κύριε, καλόν ἐστιν 
ἡμᾶς ὧδε εἶναι». Ἄς γίνουν δικά μας αὐτά τά 
λόγια. Ἄς γίνουν ἀπάντηση τῆς ψυχῆς μας 
στό δῶρο τοῦ Θείου Φωτός. Ἄς γίνει ἡ προ-
σευχή μας προσευχή γιά τή μεταμόρφωση γιά 
τή νίκη τοῦ Φωτός.
«Λάμψον καί ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τό φῶς 
σου τό ἀΐδιον».

ἐγωισμός ὁδηγοῦν στό σκότος, στήν ἀπόγνω-
ση καί τήν ἀποξένωση. Ταπείνωση σημαίνει 
ἀποδοχή καί σεβασμός τοῦ ἄλλου, κουράγιο 
γιά νά ἀποδεχθεῖς τήν ἀτέλεια τοῦ ἄλλου, νά 
μετανοήσεις καί νά πάρεις τόν δρόμο πρός 
τή διόρθωση, πρός τό φῶς. Νά ἐγκαταλει-
φθεῖ τό ψέμα, ἡ σκοτεινιά, νά γίνει ἐπιστροφή 
στό φῶς καί στήν ἀκεραιότητα τῆς γνήσιας 
ἀνθρωπιᾶς. Στροφή πρός τήν ἀλήθεια, τήν 
ταπείνωση καί τήν ἀγάπη.
Ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στά Εὐαγγέλια εἶναι 
εἰκόνα ταπείνωσης. 
Ἀπό τή γέννησή Του 
δέν βρέθηκε χῶρος 
σέ κανένα ἀπό τά 
σπίτια ἐκτός σέ μία 
σπηλιά. Μέχρι τέ-
λους δέν εἶχε σπίτι, 
δέν εἶχε «ποῦ τήν 
κεφαλήν κλίνῃ». Πα-
ραγγέλλει σ’ αὐτούς 
πού θεραπεύει νά μή 
μιλοῦν γιά τή θερα-
πεία τους. Ἀποφεύγει 
κάθε τιμή. Ἀφήνει 
τήν ἡσυχία τῆς Γαλι-
λαίας πού δέν ὑπάρ-
χει καμιά ἀπειλή καί 
ἐπιστρέφει στά Ἱε-
ροσόλυμα ὅπου τόν 
περιμένει ὁ πόνος, ἡ 
ταπείνωση τῆς δίκης 
καί τῆς καταδίκης 
καί μία ἐπαίσχυντη 
ἐκτέλεση. «Μάθετε 
ἀπ’  ἐμοῦ- εἶπε - ὅτι 
πρᾶος εἰμί καί ταπει-
νός τῇ καρδίᾳ».
Αὐτός ὁ ταπεινός καί 
πράος ἔχει καί λίγες περιπτώσεις πού ἐκδηλώ-
νει ἐξωτερικά τίς κρυμμένες ἀκτίνες τῆς Θείας 
ἐνέργειας καί δόξας Του.  Ὅπως εἶναι: ἡ νύ-
χτα τῆς γέννησης, ἡ προσκύνηση τῶν ἁπλῶν 
ποιμένων, ὅταν ἄκουσαν τόν ἀγγελικό ὕμνο. 
Ἡ φωνή πού ἀκούστηκε κατά τό βάπτισμα 
στόν Ἰορδάνη καί τώρα στό Θαβώρ, ὅπου 
ἀκούγονται τά ἴδια λόγια ἄνωθεν . «Αὐτός 
ἐστίν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός...», μπροστά ἀπό 
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Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στή γῆ 
καί ἡ ὁλοκλήρωση τῶν ὑποσχέ-
σεών Του γιά τή σωτηρία τοῦ 

ἀνθρωπίνου γένους, ἀναμφισβήτητα εἶναι 
τό σπουδαιότερο δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τούς 
ἀνθρώπους.  Σ’ αὐτό τό 
κεφάλαιο τῆς σωτηρίας 
μας ἀπαρχή ἀποτελεῖ ὁ 
Εὐαγγελισμός τῆς Θεο-
τόκου.
Γιά τόν λόγο αὐτό ἕνας 
μεγάλος Ἅγιος τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας μας ὁ Ἰωάννης ὁ 
Δαμασκηνός, μᾶς διδά-
σκει πώς τό θαῦμα τῆς 
Σαρκώσεως τοῦ Χρι-
στοῦ ἀπό τήν Παναγία 
μας, ὑπερβαίνει καί 
αὐτό ἀκόμη τό θαῦμα 
τῆς δημιουργίας τοῦ 
κόσμου.  Κι ὁ λόγος, 
γιατί ἀπό τήν Πανα-
γία μας πού εἶναι ἕνας 
πνευματικός οὐρανός 
πάνω στή γῆ, ἐσαρκώ-
θη ὁ Χριστός καί Σωτή-
ρας μας, ὁ ἀβασίλευτος 
πνευματικός ἥλιος, ὁ 
ἥλιος τῆς δικαιοσύνης.
Ἀπό αὐτή λοιπόν τή μεγάλη σημασία πού 
ἔχει γιά μᾶς τούς Χριστιανούς ἡ σάρκωση 
τοῦ Χριστοῦ, φωτίζεται καί ἐξηγεῖται, για-
τί τιμοῦμε καί γιορτάζουμε τόσο πολύ τήν 
Παναγία Μητέρα Του.  Τήν ἐλπίδα μας, τό 
αἰώνιο θαῦμα, τή μόνη καταφυγή μας.  Μέγι-

στος εἶναι ὁ ρόλος τῆς Παναγίας μας, τῆς Θε-
οτόκου, στήν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου μας 
ἀλλά καί μοναδικός.
Μέ κάθε ἐπιφύλαξη θά ἐκθέσουμε τό πα-
νάγιο καί πανάχραντο πρόσωπο τῆς ἁγνῆς 

αὐτῆς Κόρης, πού στήν 
καρδιά της φέρει τό 
μυστήριο τῆς σωτηρίας 
τοῦ ἀνθρώπου, ὡς μυ-
στήριο σιωπῆς καί ἀδι-
άλειπτης δέησης.
Ὡς ἄνθρωπος ἡ Πανα-
γία μας στή γῆ, ἦταν μιά 
ἄσημη κόρη, μιά ἁπλή 
γυναίκα τοῦ λαοῦ, πού 
δέν διέθεται τίποτα τό 
ἐντυπωσιακό ὡς θέμα 
προβολῆς.  Ἦταν ἕνα 
σιωπηλό πρόσωπο πού 
ζοῦσε ταπεινά, φτωχι-
κά καί ἀθόρυβα, μέ μο-
ναδική ὅμως ὑπεροχή.  
Αὐτό τήν καθιστᾶ μο-
ναδική καί ἀνεπανάλη-
πτη στή θέση τῆς Μη-
τέρας τοῦ Κυρίου μας 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί 
τοῦ μυστηρίου τῆς ἐνα-
θρώπησής Του.
Ἀκριβῶς λόγω τῆς 

ἀρετῆς καί τῆς θεοσέβειάς της, ἡ Παναγία 
μας καταξιώνεται νά ὑπηρετήσει τό μυστή-
ριο τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας δηλαδή στό νά 
γίνει ὁ Θεός ἄνθρωπος.  Κι ἔτσι ὡς Μητέρα 
τοῦ Θεοῦ καί Παρθένος γίνεται τό ἐκλεκτό 
ὄργανο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀφοῦ «ἔτεκε σαρ-

Παναγία, τό μυστήριο 
τῆς Θείας Οἰκονομίας 

καί τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου
τῆς Γερόντισσας Χριστονύμφης 

Καθηγουμένης Ι.Μ. Παναγίας Τρικουκκιώτισσας
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κί τόν ἕνα τῆς Τριάδος» καί χαρίζεται πάλι 
στόν ἄνθρωπο μέ τή θυσία τοῦ Υἱοῦ της ἡ δυ-
νατότητα τῆς θέωσης καί τῆς σωτηρίας.
Ἐάν ἀρνηθοῦμε αὐτή τήν ἰδιότητα τῆς Πα-
ναγίας μας ὡς Μητέρας τοῦ Θεοῦ, τραυμα-
τίζουμε τό δόγμα τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ 
καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Υἱοῦ της.  Γιατί τό 
«ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρ-
θένου», πού ἀπαγγέλλουμε στό Σύμβολο 
τῆς Πίστεως καί ὁμολογεῖ τήν ἔλευση τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ, εἶναι δόγμα πίστεως καί 
κορυφαία ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας μας.
Σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς της, ἡ 
Θεοτόκος συμμετεῖχε προσωπικά καί ἐνεργά 
στό ἔργο τοῦ Κυρίου.  Ἡ ζωή της εἶναι μία 
διαρκής πορεία πίστεως, ὑπακοῆς καί ἀφοσί-
ωσης στόν Θεό καί στό θέλημά Του.  Μία πο-
ρεία ταπείνωσης καί ὁ δρόμος της ἀνάλογος 
πρός τόν δρόμο τόν ὁποῖο ἐβάδισε ὁ Υἱός της.  
Γιά τήν Παναγία μας πολύ λίγα ἔχουν γραφεῖ 
στήν Κ. Διαθήκη, γιατί στόν κόσμο αὐτό δέν 
ἔκανε οὔτε σημεῖα οὔτε θαύματα.  Δέ δίδαξε 
τίποτα στούς ἀνθρώπους, ἀλλά ἡ ἁγία ζωή 
της διδάσκει νά ὑπακούσουμε σέ ὅ,τι μᾶς δί-
δαξε ὁ Υἱός της.
Ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ γυναίκα πού τόν κυο-
φόρησε στά σπλάχνα της, πού τοῦ ἔδωσε ζωή 
ἀπό τή ζωή της.  Τόν θήλασε μέ τό γάλα της, 
τόν κράτησε καί τόν προστάτευσε στήν ἀγκα-
λιά της.  Ξενύχτησε στό προσκέφαλό του, τόν 
ἀνέθρεψε, τόν μεγάλωσε, γέλασε στή χαρά 
του καί πόνεσε καί ἔκλαψε ἀπό τή λύπη της 
γι’ αὐτόν.  Εἶναι ἡ μητέρα του, ἡ γυναίκα πού 
μέ τήν παρουσία της ἔδωσε ἰδιαίτερο νόημα 
στήν ἐπίγεια ζωή Του.  Βίωσε πρώτη καί σέ 
ὁρισμένες στιγμές μόνη της τίς συγκλονιστι-
κές ὧρες τοῦ Υἱοῦ της.  Ὑπομένει μέ σιωπή 
τό μυστήριο τοῦ πάθους, τοῦ σταυροῦ, τοῦ 
θανάτου, τῆς Ἀνάστασης καί τῆς Ἀνάληψής 
Του.
Γι’ αὐτό ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ μας, ἡ γλυ-
κειά μας Παναγία στέκεται δύο χιλιάδες καί 
πλέον χρόνια μεσούρανα, ὡς ἡ πιό τιμωμένη 
μορφή ἀπό ἑκατομμύρια ἀνθρώπους.  Δέν 
ὑπάρχει ἄλλο πρόσωπο σ’ αὐτήν ἐδῶ τή γῆ, 
ἀλλά οὔτε καί στόν οὐρανό πού νά ἔχει αὐτή 
τήν ὑπέρτατη τιμή.  Δηλαδή νά ἔχει γεννήσει 
«διά Πνεύματος Ἁγίου» τόν Χριστό καί Θεό 

μας.  Νά ἔχει γίνει Μητέρα τοῦ Θεοῦ πάνω 
στή γῆ καί νά τήν τιμοῦν καί νά τή μακαρί-
ζουν ὅλες οἱ γενεές τῶν ἀνθρώπων.
Ξεχωριστή θέση κατέχει ἡ Παναγία μας στή 
συνείδηση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἰδι-
αίτερα τήν τιμᾶ γιά τά ἄπειρα θαύματά της 
καί τή μεγάλη της Χάρη.  Ὁ τόπος μας εἶναι 
εὐλογημένος ἀπό τά θαύματά Της, γι’ αὐτό 
καί κατέχει μιά τόσο δεσπόζουσα θέση στήν 
ὅλη ζωή τῶν πιστῶν μας.  Στολισμένο τό νησί 
μας ἀπό ἀναρίθμητα ἐκκλησάκια, ναούς καί 
μοναστήρια ἀφιερωμένα στή μνήμη της.  Στό 
καθένα δέ ἀπ’ αὐτά ἀναπαύεται καί ἕνα εἰκό-
νισμά της, ἕτοιμο ν’ ἀκούσει τόν πόνο μας, 
ἕτοιμο νά ἀγκαλιάσει καί νά δεχθεῖ τά δά-
κρυά μας.
Πολλές γιορτές ἔχουν καθιερωθεῖ πρός τιμή 
τῆς Παναγίας μας, οἱ λεγόμενες Θεομητορι-
κές.  Ἀνάμεσα σ’ αὐτές ἡ «Κοίμησις τῆς Θε-
οτόκου» στίς 15 Αὐγούστου.  Εἶναι ἡ γιορτή, 
στήν ὁποία δοξάζεται ὅλη ἡ θεομητορική 
προσφορά της στό ἔργο τῆς Θείας Οἰκονομί-
ας.  Ἡ δέ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καί ἰδιαίτερα 
γιορτάζει τήν ἑορτή αὐτή μέ τίς ἱερές παρα-
κλήσεις, τήν ἀσκητική ὀμορφιά τῆς ὀρθόδο-
ξης παράδοσης, τή νηστεία, τήν προσευχή.
Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι Ἕλληνες αἰσθανόμαστε 
τήν Παναγία νά συμπορεύεται στήν πολύ-
παθη ὁδό τοῦ ἱστορικοῦ μας βίου.  Εἶναι ἡ 
ὑπέρμαχος στρατηγός, ἡ  προστάτις καί βο-
ηθός μας στίς ἐπιβουλές τῶν ἀντικειμένων.  
Ἡ προσφορά της στό πονεμένο μας γένος 
εἶναι ἀνυπολόγιστης σημασίας.  Ἀλλά καί 
στούς ἀνθρώπους πού ὑποφέρουν ἀπό πόνο, 
μοναξιά, θλίψη, ἀσθένειες καί ἀδιέξοδα.  Σ’ 
αὐτούς ἡ Παναγία μας γίνεται ἡ στοργική 
καρδιά, ἐφόσον ἐναποθέσουν τίς ἐλπίδες 
τους σ’ Αὐτή καί ξυπνάει μέσα τους ἅγιους 
πόθους καί ἐπιθυμίες ἁγιασμοῦ καί ἀρετῆς.
Τέλος, ἄν ἡ Παναγία μας, ἡ Δέσποινα τοῦ 
κόσμου εἶναι τόσο κοντά στούς ἀνθρώπους, 
εἶναι γιατί εἶναι Θεοτόκος.  Εἶναι γιατί ὑπη-
ρέτησε τό μυστήριο τῆς Σάρκωσης τοῦ Θεοῦ 
καί τῆς θέωσης τοῦ ἀνθρώπου.  Γι’ αὐτό καί 
τό ὄνομά της βρίσκεται στά στόματα ὅλων 
μας, εὐσεβῶν καί ἀσεβῶν ἀνθρώπων. Πανα-
γία μου!
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Ὁ Γολγοθᾶς τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας 
στήν κατεχόμενη Κύπρο

Ἔχουν παρέλθει τριάντα ὀκτώ χρό-
νια ἀπὸ τὸν τραγικὸ Ἰούλιο τῆς 
τουρκικῆς εἰσβολῆς τοῦ 1974. 

Χρόνια πικρὰ καὶ δύσκολα γιὰ τὸν δοκιμα-
ζόμενο ἑλληνικὸ λαὸ τῆς Κύπρου. Οἱ πληγὲς 
τῆς κατοχῆς ἀκόμα αἱμορραγοῦν καὶ τίποτα 
δὲ φαίνεται ἀνθρωπίνως ἱκανό, νὰ θέσει τέρ-
μα στὴν ἀλαζονικὴ καὶ 
ἀδιάλλακτη στάση τοῦ 
κατακτητῆ καὶ τῆς ὑπο-
τελοῦς σ’αὐτὸν τουρκο-
κυπριακῆς διοικούσας 
εἰς τὰ κατεχόμενα ἡγε-
σίας.
          Τὴν ἄνοιξη τοῦ 
2003, μὲ τὴ διάνοιξη τῶν 
ὁδοφραγμάτων ἔγινε 
πλέον δυνατὴ ἡ ἐπίσκε-
ψη στὰ περισσότερα τῶν 
575 κατεχομένων ὀρθο-
δόξων θρησκευτικῶν 
μνημείων, μὲ ἐξαίρεση 
αὐτῶν ποὺ βρίσκονται 
ἐντὸς τῶν στρατοπέδων 
ἢ στρατιωτικῶν ζωνῶν 
τοῦ τουρκικοῦ στρα-
τοῦ. Ὁ ἀριθμὸς τους 
εἶναι πέραν τῶν τριάντα. Ἔγινε τότε δυνατὴ 
ἡ καταγραφὴ καὶ ἀποτύπωση τοῦ εὕρους τῆς 
πολιτιστικῆς καταστροφῆς, πού συντελέσθη 
καὶ συντελεῖται ἀκόμα ἀνερυθρίαστα. Ἡ βε-
βήλωση καὶ λεηλασία τῶν χώρων λατρείας 
ἀπὸ κάθε τί ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ πουληθεῖ ἢ 
νὰ ἀποκομίσει ὁποιοδήποτε κέρδος ἢ ὤφε-
λος στούς βεβηλωτές. Γύρω στὶς 20 χιλιάδες 
εἰκόνων κλάπηκαν καὶ παράνομα ἐξήχθηκαν 
στὸ ἐξωτερικὸ πρὸς πώληση σὲ δημοπρατι-
κοὺς οἴκους εὐρωπαϊκῶν καὶ μὴ χωρῶν. Τοι-
χογραφίες καί ψηφιδωτὰ ἀποκολλήθηκαν 
ἀπὸ τοὺς ναοὺς γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό. Εὐαγγέ-

λια, ἱερὰ σκεύη, καντήλια καὶ ἄλλα ἱερὰ ποὺ 
ἡ εὐλάβεια τῶν πιστῶν ἀφιέρωσε στὸν Θεὸ 
καὶ τοὺς ἁγίους, λαφυραγωγήθηκαν ἀπὸ τοὺς 
εἰσβολεῖς καὶ τὶς σπεῖρες ἀρχαιοκαπήλων ποὺ 
ἀκολούθησαν.
          Ἡ Ἐκκλησία ἀγωνίζεται σὲ συνερ-
γασία μὲ τὶς ἁρμόδιες κρατικὲς ἀρχὲς γιὰ τὸν 

ἐντοπισμὸ καὶ ἐπανα-
πατρισμὸ ὅλων αὐτῶν 
τῶν κειμηλίων. Τὸν πε-
ρασμένο Φεβρουάριο 
ἐπαναπατρίσθηκαν ἀπὸ 
τὸ Houston τοῦ Texas οἱ 
τοιχογραφίες τοῦ πα-
ρεκκλησιοῦ τοῦ Ἁγίου 
Εὐφημιανοῦ, πού χρο-
νολογοῦνται στὸν 13ο 
αἰώνα. Τὸν Ἰανουάριο 
καὶ τὸν Μάϊο ἀνακτή-
θηκαν δύο εἰκόνες τοῦ 
Χριστοῦ καὶ τῆς Πα-
ναγίας τοῦ 18ου αἰώνα 
ἀπὸ τὸ Dusseldorf  καὶ 
τὸ Ἀμβοῦργο τῆς Γερ-
μανίας ἀντίστοιχα.
          Τὸ κατοχικὸ κα-
θεστώς ἐπέτρεψε καὶ 

ἀκόμη συνεχίζει νὰ ἐπιτρέπει τή συστηματικὴ 
ἀλλαγὴ τῆς χρήσης τῶν μνημείων. Τουλάχι-
στον ὀγδόντα ἔχουν μετατραπεῖ σὲ τζαμιά, 
ἐνῶ ἄλλα σέ πολιτιστικὰ κέντρα, ἀποθῆκες, 
μουσεῖα, σταύλους ζώων, ἀχυρῶνες, γηροκο-
μεῖο, ἀποθῆκες στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ καὶ σὲ 
μία περίπτωση σὲ νεκροτομεῖο.
          Τὰ ὑπόλοιπα ἔχουν ἀφεθεῖ ἢ ἐγκαταλει-
φθεῖ στὴ φθορὰ τοῦ χρόνου καὶ τῶν καιρικῶν 
συνθηκῶν. Ἕνας ἄλλος ἀριθμὸς χάθηκε γιὰ 
πάντα, ἀφοῦ κατεδαφίστηκαν μὲ τὴ χρήση 
μπουλντόζας, ὅπως ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Αἰκατε-
ρίνης (κοινότητα Γερανίου, 2007), ὁ ναὸς τῆς 

τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου
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Ἁγίας Θέκλας (κοινότητα Βοκολίδας, 2011) 
καὶ ἄλλα.
Στὴν ἴδια τραγικὴ κατάσταση βρίσκεται καὶ 
ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν κοιμητηρίων. 
Οἱ σταυροὶ καὶ οἱ τάφοι ποὺ θρυμματίστηκαν 
κατὰ τὴν περίοδο τῆς εἰσβολῆς ἀπὸ τὸ μένος 
τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ, παραμένουν βουβοὶ 
μάρτυρες μιᾶς συνεχιζόμενης ἀδιαλλαξίας, 
ποὺ δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἐπιδιόρθωση καὶ ἀπο-
κατάστασή τους.
          Προσπάθειες γιὰ τὴ διάσωση, συντήρη-
ση καὶ σεβασμὸ τῶν χώρων λατρείας ἔγιναν 
καὶ συνεχίζονται μὲ λίγα καὶ πενιχρά ὅμως 
ἀποτελέσματα. Μέσω τῆς ἀμερικανικῆς βο-
ήθειας (USAID) συντηρήθηκαν ὁ ναὸς τῆς 
Παναγίας Περγαμηνιώ-
τισσας (12ος αἰώνας) στήν 
Ἀκανθοῦ καὶ τὰ ψηφι-
δωτά τῆς παλαιοχριστια-
νικῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου 
Αὐξιβίου στοὺς ἀρχαίους 
Σόλους. Πιὸ οὐσιαστικὴ  
εἶναι ἡ βοήθεια τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἕνωσης, μέσω τῆς 
ὁποίας συντηρήθηκαν: τὰ 
τουρκικὰ λουτρὰ (Omeriye 
Baths, 2005) στὴν ἐλεύθε-
ρη Λευκωσία,  ὁ ναὸς τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου  (Bedestan, 
2009) στὴν κατεχόμενη 
Λευκωσία καὶ ἔχει καταρ-
τισθεῖ ἀναλυτικὸς κατάλο-
γος ὅλων τῶν μνημείων στὰ 
κατεχόμενα καὶ ἀντίστοιχος τῶν μουσουλμα-
νικῶν στὶς ἐλεύθερες περιοχές.
          Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση διέθεσε τὰ ἔτη 
2010-2011 γιὰ τὴν πολιτιστικὴ κληρονομιὰ 
€2,8 ἑκατομμύρια εὐρώ, ἐνῶ ἄλλα 2 ἑκατομ-
μύρια θὰ διατεθοῦν τὸ 2012. Ἡ Τεχνικὴ Ἐπι-
τροπὴ Πολιτισμοῦ ποὺ συνεστήθη κατόπιν 
συμφωνίας τῶν ἡγετῶν Χριστόφια καί Τα-
λάτ, τὸ 2008, κατήρτησε πρόγραμμα συντή-
ρησης μὲ βάση τὴν ἐπικινδυνότητα κατάρ-
ρευσης τῶν μνημείων.
          Πέραν ὅμως ἀπὸ τὴν ἀτέρμονη ἐκπό-
νηση μελετῶν καὶ τή συνεχῆ ἐξαγγελία τῶν 
ἔργων συντήρησης, δυστυχῶς ἀκόμα δὲν ἔχει 
ὑλοποιηθεῖ κάτι ἀπὸ αὐτά. Οὔτε ἀκόμα καὶ 

τὸ πιλοτικὸ πρόγραμμα συντήρησης τοῦ ναοῦ 
τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ (13ος αἰώνας) στὸ 
Λευκόνοικο καὶ τοῦ Arnavut τζαμὶ στὴ Λεμε-
σό, ποὺ ἦταν τὸ πρῶτο ποὺ ἐκπονήθηκε καὶ 
ἀνακοινώθηκε.
          Ἡ πρωτοβουλία τῆς Διακομματικῆς 
Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀγγλικοῦ Κοινοβουλίου πού 
πραγματοποιήθηκε στὶς 10-11 Μαΐου 2012, 
γιὰ τὸν καθαρισμὸ ἀπὸ ἑλληνοκύπριους καὶ 
τουρκοκύπριους ἐθελοντὲς κατεχομένων καὶ 
μὴ μνημείων, κατέδειξε ξεκάθαρα, ἀφ’ἑνὸς 
τὴν ἀπροθυμία τοῦ κατοχικοῦ καθεστῶτος 
νά τὴν στηρίξει ἢ νὰ τὴν ἀφήσει νὰ ὑλοποι-
ηθεῖ ἀνεμπόδιστα καί ἀφ’ἑτέρου τὴ θετικὴ 
προσέγγιση τῆς πρωτοβουλίας  τουρκοκυπρί-

ων τοπικῶν παραγόντων 
στὶς κατεχόμενες κοινότη-
τες.
          Ἡ ἀπαγόρευση τέλεσης 
θρησκευτικῶν ἀκολουθιῶν 
στὰ κατεχόμενα μνημεῖα, 
παρὰ τὴ γραπτὴ δέσμευση- 
ἀνακοίνωση τοῦ ψευδο-
κράτους (20/02/2011), ἀπο-
τελεῖ μία ἀκόμα κραυγαλέα 
ἀπόδειξη τῆς καταπάτησης 
τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερί-
ας. Μόνο στοὺς δύο ἱερεῖς 
τῶν ἐγκλωβισμένων καὶ 
στοὺς μαρωνίτες κληρι-
κοὺς ἐπιτρέπουν τὴν ἀκώ-
λυτη τέλεση θρησκευτικῶν 
ἀκολουθιῶν. Σὲ ἄλλους 

ἐπισκόπους καὶ ἱερεῖς, κατ’ἐξαίρεσιν παρα-
χωρεῖται ἄδεια. Ὡς τελευταία ἔνδειξη «καλῆς 
θέλησης» τοῦ κατοχικοῦ καθεστῶτος ἦταν 
ἡ ἀπαγόρευση στὸν ἐπίσκοπο Καρπασίας κ. 
Χριστοφόρο νὰ εἰσέλθει στὶς κατεχόμενες πε-
ριοχὲς (13 Μαρτίου 2012) καὶ νὰ ἐπισκεφθεῖ 
τὸ ἐγκλωβισμένο ποίμνιό του.
          Αὐτὴ εἶναι σήμερα ἡ πολιτικὴ τῆς Τουρ-
κίας καὶ τῆς ὑποτελοῦς σ’αὐτὴ τουρκοκυπρι-
ακῆς διοίκησης, στὸν χῶρο τῶν ἀνθρωπίνων 
δικαιωμάτων καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερί-
ας στὴν κατεχόμενη Κύπρο. Ὠμή, προκλητικὴ 
καὶ ἀδιάλλακτη. Ὅσο παραμένει τέτοια, τόσο 
τὸ ὅραμά της γιά ἔνταξή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ 
Ἕνωση θὰ παραμένει μιὰ οὐτοπία.
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Μέσα στό νέφος τῶν ἁγίων μαρτύ-
ρων τῆς ἐκκλησίας μας, πού θυσία-
σαν τή ζωή τους γιά τήν πίστη καί 

τήν ἀγάπη τους στόν Χριστό, περιλαμβάνε-
ται καί ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς καί ἰαματικός 
Παντελεήμων, πού μαρτύρησε στίς ἀρχές τοῦ 
4ου αἰώνα στή 
γενέτειρά του 
Νικομήδεια, 
στά Ἀσιατικά 
παράλια τῆς 
Π ρ ο π ο ν τ ί -
δος.  Ὁ ἅγιος 
Π α ν τ ε λ ε ή -
μων, πού λε-
γόταν πρῶτα 
Παντολέων, 
ἦταν γιός τοῦ 
εἰδωλολάτρη 
Εὐστοργίου 
καί τῆς ἁγί-
ας Εὐβούλης.  
Μ α θ ή τ ε υ σ ε 
κοντά στόν 
ξ α κ ο υ σ τ ό 
τότε γιατρό 
Εὐφρόσυνο, 
ἀποκτώντας 
ἔτσι καί ὁ ἴδι-
ος σπουδαῖες 
ἰατρικές γνώ-
σεις.  Γνωρί-
στηκε μέ τόν 
ἱερέα ἅγιο 
Ἑ ρ μ ό λ α ο , 
ἀπό τόν ὁποῖο 
διδάχτηκε πώς ὁ μεγαλύτερος γιατρός, ὁ μό-
νος παντοδύναμος, εἶναι ὁ Χριστός.  Κάποτε 
ὁ Παντολέων, περπατώντας στήν ἐξοχή, βρί-
σκει ἕνα παιδί νεκρό καί κοντά του μιά ὀχιά.  

Ἀμέσως ἀντιλήφθηκε ὅτι ὁ θάνατος τοῦ μι-
κροῦ προῆλθε ἀπό δάγκωμα τοῦ φαρμακεροῦ 
φιδιοῦ.  Θυμᾶται τότε τούς λόγους τοῦ ἁγί-
ου Ἑρμολάου καί θέλει νά «πειραματιστεῖ», 
ἄν πράγματι ὁ Χριστός εἶναι παντοδύναμος.  
Ζητάει μέ προσευχή τήν ἐπέμβασή Του, γιά 

νά πιστέψει κι 
ὁ ἴδιος.  Καί 
ὁ Κύριος, πού 
συγκαταβαίνει 
στήν ἀδυναμία 
τῶν ἀνθρώπων 
γιά νά τούς 
ὁδηγήσει στή 
σωτηρία, θαυ-
ματουργεῖ.  Ὁ 
Παντολέων λέει 
στό νεκρό παι-
δί: «Στό ὄνομα 
τοῦ Χριστοῦ, 
ἀναστήσου!».  
Καί μετά στό 
φίδι: «κι ἐσύ, 
ἑρπετό, νά τι-
μωρηθεῖς γιά τό 
κακό πού ἔκα-
νες!».
Ἀμέσως τό παι-
δί ἀναστήθηκε 
καί ἡ ὀχιά ἔμει-
νε νεκρή.  Μετά 
ἀπ’ αὐτό, ὁ Πα-
ντολέων τρέ-
χει στόν ἅγιο 
Ἑρμόλαο καί 
τοῦ ζητάει ἐπί-

μονα νά βαπτιστεῖ Χριστιανός.  Ἔτσι κι ἔγι-
νε.  Ἀπό τότε ἐπιδόθηκε στή θεραπεία τόσο 
τῶν σωμάτων, μέ τίς γνώσεις καί τά φάρμακά 
του, ὅσο καί τῶν ψυχῶν, μέ τή διδαχή καί τήν 

Βίος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί 
Ἰαματικοῦ Παντελεήμονος

τοῦ Πρωτ. Παντελεήμονος Δαλίτη 
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ι.Μ.Λεμεσοῦ
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κατήχηση.  «Ἰαματικός» ὀνομάστηκε, γιά τίς 
πολλές θαυματουργικές θεραπεῖες του, ἀλλά 
καί «ἀνάργυρος», ἐπειδή θεράπευε δωρεάν 
τούς πάσχοντες. 
Στό θαυματουργικό του χάρισμα ὀφείλεται 
καί ἡ θεραπεία κάποιου τυφλοῦ, μετά τήν 
ὁποία πίστεψαν στόν Χριστό καί βαπτίστη-
καν τόσο ὁ ἴδιος ὁ τυφλός ὅσο καί ὁ πατέρας 
τοῦ ἁγίου, Εὐστόργιος.  Σύντομα ὁ Εὐστόρ-
γιος ἐκοιμήθη, ὁπότε ὁ ἅγιος μοίρασε τήν 
πατρική του περιουσία στούς φτωχούς καί 
ἀφιέρωσε τόν ἑαυτό του ὁλοκληρωτικά στή 
διακονία τῶν ἀσθενῶν συνανθρώπων του.  
Ἡ θεάρεστη δραστηριότητα ὅμως τοῦ Πα-
ντολέοντος κίνησε 
τόν φθόνο τῶν συνα-
δέλφων του γιατρῶν, 
πού τόν κατήγγειλαν 
ὁμαδικά στόν αὐτο-
κράτορα Μαξιμιανό 
(286 - 305).  Τό διάβη-
μά τους ἦταν ἀρκετό, 
γιά νά συλληφθεῖ καί 
νά ἀνακριθεῖ δημό-
σια.
Στήν ἀνάκριση ὁ γεν-
ναῖος ἀθλητής τοῦ 
Χριστοῦ διακήρυξε 
μέ παρρησία τήν πί-
στη του.  Κλήθηκε νά 
καταθέσει καί ὁ πρώ-
ην τυφλός, ἐνθουσιώ-
δης πιά Χριστιανός, 
πού ὀνείδισε τόν βα-
σιλιά γιά τήν ἀπιστία του.  Ὁ βασιλιάς ὀργί-
στηκε καί διέταξε τόν ἀποκεφαλισμό του.  
Ἔτσι ὁ πρώην τυφλός κέρδισε τό στεφάνι τοῦ 
μαρτυρίου καί ἡ ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη 
του στίς 27 Ἰουλίου.
Ὁ Παντολέων ζήτησε καί θεράπευσε μπρο-
στά στούς κατηγόρους του γιατρούς ἕναν 
παράλυτο, πράγμα πού δέν εἶχαν κατορθώσει 
ἐκεῖνοι.  Τό θαῦμα ἔγινε αἰτία νά πιστέψουν 
πολλοί.  Ὁ Μαξιμιανός προσπάθησε νά δελεά-
σει τόν ἅγιο μέ ὑποσχέσεις, γιά ν’ ἀρνηθεῖ τήν 
πίστη του, ἀλλά μάταια.  Τελικά ὁ βασιλιάς 
διέταξε νά τόν βασανίσουν. Στή διάρκεια τῶν 
βασανιστηρίων ὁ Χριστός, μέ τή μορφή τοῦ 

Ἑρμόλαου, παρηγοροῦσε καί στήριζε τόν 
ἅγιο.  Κάνοντας συχνά ν’ ἀδρανοῦν οἱ δήμιοι 
καί τά ὄργανα βασανισμοῦ.  Παρ’ ὅλα αὐτά ὁ 
πωρωμένος τύραννος δέν ὑποχωροῦσε.  Ἔτσι 
ξέσκισαν τόν μεγαλομάρτυρα μέ σιδερένια 
νύχια.  Τόν ἔκαψαν μέ λαμπάδες.  Τόν βούτη-
ξαν σέ βραστό μολύβι.  Τόν πέταξαν στή θά-
λασσα.  Τόν ἔριξαν στά θηρία.  Τόν ἔδεσαν σέ 
βαρύ τροχό, πού κύλησαν σ’ ἕναν κατήφορο.  
Ὁ Κύριος ὅμως τόν λύτρωνε ἀπ’ ὅλα.  Μέχρι 
καί τό ξίφος πού θά τόν ἀποκεφάλιζε λύγι-
σε σάν κερί!  Οἱ στρατιῶτες συγκλονίστηκαν 
ἀπό τά ὑπερφυσικά αὐτά γεγονότα.  Ὁ ἅγιος 
προσευχήθηκε γιά τελευταία φορά στόν Θεό, 

ὁπότε ἄκουσε φωνή 
ἀπό τόν οὐρανό νά 
τοῦ λέει: «ὅσα ζητᾶς 
θά γίνονται. Καί ἀπό 
τώρα νά μήν ὀνομάζε-
σαι Παντολέων ἀλλά 
Παντελεήμων, γιατί 
πολλοί θά βροῦν ἔλε-
ος ἀπό σένα».
Τότε ὁ ἅγιος ζήτησε 
ἀπό τούς στρατιῶτες 
νά τοῦ κόψουν τό κε-
φάλι.  Ἦταν 27 Ἰουλί-
ου τοῦ 304.
Δυό ἐξαίσια θαύμα-
τα ἐπισφράγισαν τό 
ἔνδοξο τέλος τοῦ μάρ-
τυρος. Ἀπό τό ἀποκε-
φαλισμένο σῶμα του 
ἀντί αἷμα ἔτρεξε γάλα 

καί ἡ ξερή ἐλιά ὅπου τόν εἶχαν δέσει οἱ δήμι-
οι, ἀμέσως βλάστησε καί καρποφόρησε!
Ὁ ἅγιος Παντελεήμων ἦταν ὁλοκληρωμένη 
προσωπικότητα.  Τήν τελειότητά του ἔπαιρνε 
ἀπό τόν Χριστό μέ τόν ὁποῖο καί στή ζωή καί 
στό μαρτύριο ἦταν ἄρρηκτα ἑνωμένος.
Εἴθε οἱ πρεσβεῖες τοῦ μεγαλομάρτυρος καί 
ἰαματικοῦ ἁγίου Παντελεήμονος πρός τόν 
Παντοδύναμο ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σω-
μάτων, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, νά χα-
ρίσουν σ’ ὅλους μας, τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς 
ὑγείας καί τό πολυτιμότερο τῆς ψυχικῆς σω-
τηρίας.



12

«Ὦ πόποι ἦ μέγα πένθος Ἀχαιίδα γαῖαν 
ἱκάνει» (Ὁμ. Ἰλ. Α΄ 254)

Τό δίδυμο ἔγκλημα ἐπιτελεῖται.  Τό ἀνί-
ερο πραξικόπημα ἐνάντια στήν πατρί-
δα, τήν ἐκκλησία καί τή δημοκρατία 

πραγματοποιεῖται, καί ἡ παραβίαση τῆς συ-
νταγματικῆς τάξης ἔχει βέβαιη τελεολογική 
συνέπεια τήν Τουρκική εἰσβολή, παρόλες 
τίς συνετές προειδοποιήσεις τοῦ Ἐθνάρχη 
Μακαρίου τοῦ 
Γ΄, πρώτου προέ-
δρου τῆς Κυπρι-
ακῆς Δημοκρα-
τίας.  Ἄσπονδοι 
ἐχθροί καί φίλοι, 
ξένοι καί δικοί 
μας ἐνορχηστρώ-
νονται γιά τήν 
Κυπριακή τρα-
γωδία.
Ὁ Ἑλληνισμός 
τῆς Κύπρου θρη-
νεῖ! Ἡ ἁγιασμένη 
γῆ μας, τό νησί 
τῶν ἡρώων καί 
ἁγίων de facto δι-
χοτομεῖται.
Τό 37% τῆς βόρειας γῆς μας τουρκοπατεῖται 
καί λεηλατεῖται.  200 χιλιάδες Ἑλληνοκύπρι-
οι φεύγουν ἔντρομοι μπροστά στίς ὀρδές τοῦ 
Ἀττίλα ἐγκαταλείποντας τίς προαιώνιες ἑλλη-
νικές πατρογονικές ἑστίες, «θεῶν τε πατρώ-
ων ἔδη θήκας τε προγόνων».  Καταφεύγουν 
γιά νά βροῦν σωτηρία καί θαλπωρή στή νό-
τια Κύπρο μας.  Τό 70% τῶν πλουτοπαραγω-
γικῶν πόρων τοῦ κράτους μας στά χέρια τῆς 
Ἄγκυρας.  Τραγικότερη πτυχή ὅμως τοῦ δρά-
ματος οἱ χιλιάδες νεκροί καί ἀγνοούμενοι, οἱ 
χῆρες καί τά ὀρφανά.
Ἡ γενιά μας πού ἔζησε τά φοβερά γεγονότα 
τά ἔχει ἀνεξίτηλα γραμμένα στή μνήμη, τήν 
ψυχή καί τή συνείδησή της.  Τά θύματα, οἱ 

ἀθῶοι καί οἱ ἀνένοχοι δέ χρειάζονται τεκμή-
ρια ὕποπτων σκοπιμοτήτων καί σοφιστικῆς 
στρεψοδικίας, ὥστε νά γνωρίσουν τήν ἱστορι-
κή ἀλήθεια γιά τήν ἐθνική προδοσία τῆς Χού-
ντας καί τῶν ἑλληνόφωνων ὀργάνων της.
Ἄς διατηροῦμε ὅμως ζωντανή καί διαυγῆ τήν 
ἐθνική μνήμη, ἄς ἀναφέρουμε σύντομα τά 
τραγικά γεγονότα γιά τούς νεοτέρους.  Καί 
«ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω» κατά τόν 
λόγο τοῦ Ἰησοῦ, ὥστε μέ καθαρό μυαλό καί 

ἀνεπηρέαστη συ-
νείδηση νά ἐρευ-
νήσουν καί νά μά-
θουν τήν ἀλήθεια, 
γιά νά μήν ἐπανα-
ληφθοῦν τά ἴδια 
λάθη καί ἐγκλή-
ματα στή δική 
τους γενιά.
«Γνώσεσθε τήν 
ἀλήθειαν καί ἡ 
ἀλήθεια ἐλευθε-
ρώσει ὑμᾶς» (Ἰω. 
8,32) διδάσκει ὁ 
Κύριος, καί ἡ ἀλή-
θεια ἡ πνευματι-
κή, πού ἐλευθερώ-
νει τήν ψυχή ἀπό 

τά πάθη τῆς εὐπερίστατης ἁμαρτίας ἔχει ἀνά-
γκη σά θεμέλιο τήν ἀμερόληπτη καί ἀντικει-
μενική ἱστορική ἀλήθεια, πού θά ὁδηγήσει τή 
νέα γενιά στήν ἐθνική καί κοινωνική εὐδαι-
μονία, σύμφωνα καί μέ τόν λόγο τοῦ Εὐριπί-
δη. «Ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν, 
μήτε πολιτῶν ἐπί πημοσύνην μήτε εἰς ἀδίκους 
πράξεις ὁρμῶν...» (Εὐρ. Ἀπ. 902)
Δευτέρα, 15 Ἰουλίου 1974, Ὥρα 8.25π.μ.
Τό ἐθνοκτόνο πραξικόπημα τῆς Χούντας.
Τό ραδιόφωνο μεταδίδει ψευδῶς ὅτι ὁ Μα-
κάριος εἶναι νεκρός. Σέ λίγο ὅμως ἡ φωνή τοῦ 
Μακαρίου ἀπό τόν ραδιοσταθμό τῆς Πάφου 
διαψεύδει τήν εἴδηση καί χαροποιεῖ τόν λαό.  
Γιά μιά βδομάδα οἱ πραξικοπηματίες συλλαμ-

Ἡ εἰσβολή τοῦ 1974
τοῦ Πρωτ. Κυριακοῦ Ρήγα

Πρόσφυγες στήν ἴδια τήν πατρίδα μας
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βάνουν, φυλακίζουν καί ἀδιαφοροῦν γιά τό 
μέλλον τῆς δύσμοιρης Κύπρου μας.  Σχημα-
τίζουν παράνομη κυβέρνηση, διορίζουν καί 
ὁρκίζουν τοποτηρητή τῆς ἐκκλησίας, θριαμ-
βολογοῦν καί, ὅπως ὁ ἀφελής νεανίας τοῦ 
αἰσώπειου μύθου «τῶν οἰκιῶν αὐτῶν καιο-
μένων αὐτοί ἄδουσιν».
Σάββατο 20 Ἰουλίου 1974, Ὥρα 5.00 π.μ.
Ἡμέρα ἀποφράς.  Ἡ Α΄ φάση τῆς τουρκικῆς 
εἰσβολῆς.  Ὁ τουρκικός στρατός ὕστερα ἀπό 
400 χρόνια εἰσβάλλει ξανά στήν Κύπρο.  
Χάος, σύγχυση καί πανικός στήν ψευδοκυ-
βέρνηση καί στούς ἐπίορκους ἀξιωματικούς.  
Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἑλληνικῆς Χούντας εἴτε 
ἀπό σκοπιμότητα εἴτε ἀπό ἀνικανότητα ἐπι-
τείνουν τή χαώδη κατάσταση μέ ἀντιφατι-
κές καί παραπλανητικές ἐντολές.  Ἡρωικά 
παιδιά ὅμως τῆς Κύπρου καί τῆς Ἑλλάδας 
αὐτόβουλα μάχονται ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν 
καί θυσιάζονται καί «ἀποθνήσκουν αὐτο-
προαιρέτως» στίς ἀκτές τῆς θαλασσοφίλη-
της Κερύνειας. Σέ λίγες μέρες οἱ Τοῦρκοι 
παραβιάζοντας μιά ψεύτικη ἐκεχειρία, μιά 
μόνιμη προσφιλή μέθοδο ὑπαναχωρήσεων, 
ἑδραιώνουν τήν κατοχή ὅλης τῆς περιοχῆς, 
σφάζοντας, βιάζοντας, λεηλατώντας, τρο-
μοκρατώντας καί διώχνοντας τόν ἑλληνικό 
πληθυσμό.
23 Ἰουλίου 1974
Πέφτει ἡ Χούντα καί ἀποκαθίσταται ἡ Δη-
μοκρατία στήν Ἑλλάδα.  Στήν Κύπρο πα-
ραιτεῖται ἡ ψευδοκυβέρνηση.  Ἀρχίζουν συ-
νομιλίες στή Γενεύη.  Ἡ Τουρκία προτείνει 
διχοτομικές λύσεις, πού δέ γίνονται ἀποδε-
κτές.
Τετάρτη 14 Αὐγούστου 1974 Β΄Φάση τῆς 
εἰσβολῆς.
Τά τουρκικά στρατεύματα προελαύνουν καί 
καταλαμβάνουν τή Μόρφου, τή Μεσαορία, 
τήν Καρπασία καί τήν ἀνεξήγητα ἐγκατα-
λειμμένη Ἀμμόχωστο.  Ὁ ἄμαχος ἑλληνικός 
πληθυσμός ἐγκαταλείπει χωριά καί πόλεις 
καί καταφεύγει στόν νότο.  Τά ἀεροπλάνα 
τρομοκρατώντας παρακολουθοῦν τήν ἄτα-
κτη φυγή ἀνυπεράσπιστων ἀνθρώπων καί 
προδομένων στρατιωτῶν, πετυχαίνοντας 
ἔτσι τόν σκοπό τους, πού ἦταν ἡ ἐκκένωση 
τῶν κατακτημένων περιοχῶν.

16 Αὐγούστου  1974.
Ἐκεχειρία.  Οἱ στόχοι τῆς Τουρκίας ἐπιτεύ-
χθηκαν.  Ἀρχίζει ἡ τουρκοποίηση τῆς βόρει-
ας Κύπρου μας, πού συνεχίζεται ὡς σήμερα 
μέ τήν ἐκδίωξη τῶν νόμιμων κατοίκων, τή 
μεταφορά καί ἐγκατάσταση ἐποίκων ἀπό τήν 
Τουρκία καί τήν ἑδραίωση τῶν τετελεσμένων 
γεγονότων.
Ἐπιδιώκεται μέ τόν ἐποικισμό, πού ἀποτελεῖ 
ἔγκλημα πολέμου, ἡ δημογραφική καί ἐθνο-
λογική ἀλλοίωση καί ἡ ἱστορική παραχάραξη 
τῶν ἑλληνικῶν περιοχῶν.
Ὁ λαός μας ὅμως γιά 38 χρόνια τώρα ἀγω-
νίζεται καί δέν ὑποκύπτει στόν δόλο καί στή 
βία.  Ἡ Δημοκρατία καί τό δίκαιό μας ἀνα-
γνωρίζονται διεθνῶς.  Τά τραύματα ἐπου-
λώνονται.  Γίνεται οἰκονομικό θαῦμα.  Τό 
κράτος, ὡς Κυπριακή Δημοκρατία, γίνεται 
ἰσότιμο μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.
Σήμερα ἀγωνιζόμαστε μέ εἰρηνικά μέσα γιά 
λύση δίκαιη καί λειτουργική, πού νά διασφα-
λίζει τό μέλλον τοῦ ἑλληνορθόδοξου πληθυ-
σμοῦ καί νά δημιουργεῖ συνθῆκες εἰρηνικῆς 
καί εἰλικρινοῦς συμβίωσης ὅλων τῶν κατοί-
κων τῆς Κύπρου μας, Ἑλλήνων καί Τούρ-
κων.
Ὅλοι μιλοῦμε γιά ἑνότητα!
Ἄς τό ἀποδείξουμε ἔμπρακτα, θυσιάζοντας 
τά πάθη μας, κυβέρνηση, κόμματα, ἐκκλησία 
καί λαός ἀποδείχνοντας τήν καλή μας διάθε-
ση καί ἔχοντας ὡς γνώμονα τῶν ἐνεργειῶν 
μας τό ἐθνικό συμφέρον καί τή σωτηρία τῆς 
πατρίδας.  Ἄς μήν ἐπιτρέψουμε στή διχόνοια 
«πού βαστάει ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερή» νά πε-
τύχει τό ὀλέθριο, ἐθνοκτόνο ἔργο της.  Ἄς 
μήν ἔχομε «ὡς ἐπικάλυμμα τῆς κακίας τήν 
ἐλευθερίαν». (Α΄ Πέτρου, 2, 16). Ἄς κατανο-
ήσουμε ὅτι ἡ ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων εἶναι 
κατάσταση ψυχική, πνευματική, χριστιανική.
Γι’ αὐτή προσευχήθηκε πρίν τή θυσία του καί 
ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀπευθυνόμενος στόν πα-
τέρα του, «ἵνα, οἱ ἀγαπημένοι Του μαθηταί, 
ὦσιν ἕν καθώς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν» (Ἰω. 17,22).
Κι ἄν θέλουμε πραγματική ἐθνική ἐλευθερία 
καί κοινωνική εὐδαιμονία, ἄς εἶναι ἔναυλος 
στ’ αὐτιά μας ὁ λόγος τοῦ Μεγάλου Περικλῆ: 
«εὔδαιμον τό ἐλεύθερον, τό δ’ ἐλεύθερον τό 
εὔψυχον».
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Ὁ πόνος καί 
ἡ ὑπέρβασή του

τῆς κ. Ἀγλαΐας Πισῆ, Φιλολόγου

Οἱ δυσκολίες, τά προβλήματα, οἱ δοκι-
μασίες καί ὁ πόνος -σωματικός ἤ ψυ-
χικός- εἶναι καθημερινά φαινόμενα 

στή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἀδικία, ἡ φτώχεια, 
τό στέγνωμα τῆς ἀγάπης, ἡ μοναξιά, ἡ ἀσθέ-
νεια κι ὁ θάνατος κτυποῦν ἀδιακρίτως ὅλες 
τίς πόρτες. Μία ἀσύμμετρη ἐναλλαγή χαρᾶς 
καί πόνου ἡ ζωή, ἕνας συνεχής ἀγώνας, μία 
πορεία πού δέν εἶναι πάντα ρόδινη. Τό καράβι 
τῆς ζωῆς δέν ταξιδεύει μόνο σέ νερά γαληνε-
μένα ἀλλά καί σέ καταιγίδες καί φουρτοῦνες. 
Ὡστόσο δέν ἔχει σημασία μέ πόσα κύματα ἔχει 
νά παλέψει ὁ ἄνθρωπος καί πόσες τρικυμίες 
θά συναντήσει, ἀλλά πόσο γενναῖος εἶναι καί 
πόσο γερά κρατᾶ τό τιμόνι. Προπάντων ποιά 
ἐφόδια κουβαλᾶ καί ποιά εἶναι τά ἐρείσματά 
του. Τή δύναμη τῆς ψυχῆς ἀλλά καί τό νόημα 
τῆς ζωῆς τά ἀνακαλύπτει κυρίως, ὅταν δοκι-
μάζεται μέσα στό καμίνι τοῦ πόνου. Ἀνασυ-
ντάσσει τότε τίς δυνάμεις του, ἀντλεῖ δύναμη 
ἀπό τόν Θεό, πού εἶναι ἡ πηγή τῆς δύναμης, 
κι ἀπό τήν ἀγάπη τῶν δικῶν του ἀνθρώπων 
καί βαδίζει μπροστά. Ὁ δρόμος εἶναι μακρύς 
καί δύσκολος καί εὐτυχεῖς ὅσοι ἔμαθαν ν’ 

ἀγωνίζονται χωρίς νά χάνουν τό κουράγιο 
τους καί χωρίς νά παραιτοῦνται. Εὐτυχεῖς 
ὅσοι ἔχουν δίπλα τους ἀνθρώπους νά τούς 
δώσουν τό χέρι νά στηριχτοῦν, πού βρίσκουν 
παρηγοριά στήν ἀγκάλη τῆς ἐκκλησίας καί 
στή μυστηριακή ζωή, πού ἀκουμποῦν τήν 
ψυχή τους στόν Θεό κι ἀφήνονται μέ ἀπό-
λυτη ἐμπιστοσύνη στά Χέρια πού βαστάζουν 
τά Σύμπαντα!
Αὐτό τό ὁδοιπορικό τοῦ δύσκολου δρόμου 
τό ζοῦμε κι ἐμεῖς δίπλα στόν Στέλιο μας 28 
χρόνια τώρα. Βῆμα-βῆμα πορευόμαστε μαζί 
του παρακολουθώντας τόν ἀγώνα του καί 
θαυμάζοντας τή θέληση καί τή δύναμη τῆς 
ψυχῆς του. Ἡ μυϊκή δυστροφία, ἀπό τήν 

ὁποία ὑποφέρει, δέν κλόνισε οὔτε στιγμή 
τήν πίστη του στόν Θεό, δέν ἔγινε ποτέ αἰτία 
ἀμφισβήτησης τῆς ἀγάπης καί τῆς δικαιοσύ-
νης Του.
Ἕνα χαρισματικό καί ταλαντοῦχο παιδί, μέ 
πολλές διακρίσεις στή μουσική, γεμάτο θέλη-
ση κι αἰσιοδοξία δέν εἶδε ποτέ τήν ἀσθένειά 
του ὡς κάτι πού ἀναχαιτίζει τήν πορεία πρός 
τή γνώση, τή δημιουργία καί τήν ἐξέλιξη. Ἡ 
θερμή πίστη στόν Θεό καί ἡ ὑπομονή του μᾶς 
διδάσκουν καθημερινά. Πῶς νά ἀξιοποιοῦμε 
τίς δυνάμεις μας, πῶς νά πλάθουμε τήν ψυχή 
μας μέ τή θεϊκή σμίλη τῶν δοκιμασιῶν, πῶς νά 
δεχόμαστε ταπεινά τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ καί νά 
ὑπερβαίνουμε τόν πόνο. Μάθαμε δίπλα του 
πώς ἄν τόν πόνο τόν κάνεις δοξολογία στόν 
Θεό καί προσφορά στόν συνάνθρωπο γίνε-
ται δύναμη κι εὐλογία, γίνεται μέσο γιά σω-
τηρία Πώς, ὅσο παράξενο καί ν’ ἀκούγεται, 
μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος καί μέσα στόν πόνο νά 
εἶναι εὐτυχισμένος, γιατί -γιά τόν πιστό- ὅπου 
ὑπάρχει πόνος ἐκεῖ ἀνθίζει καί τό λουλούδι 
τῆς ὑπομονῆς, ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ συναίσθηση 
τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας κι ἡ ἀποδοχή τοῦ 
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θείου θελήματος. Ἐκεῖ καί θερμή προσευχή, 
ἐκεῖ χαρά καί κοινωνία Θεοῦ. Αὐτό δέν εἶναι 
ἡ εὐτυχία;
Στή δύσκολη ἐποχή μας μέ τήν οἰκονομι-
κή κρίση νά βυθίζει στήν ἀνέχεια καί στήν 
ἐξαθλίωση ἄτομα καί λαούς, μέ τήν κρίση 
ἀξιῶν, θεσμῶν καί πολιτισμοῦ νά δημιουρ-
γεῖ ναυάγια, χρειάζεται ὅσο ποτέ ἄλλοτε νά 
γαντζωθοῦμε στόν βράχο τῆς Πίστης καί νά 
πιστέψουμε μέσα ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας 
τό «οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ ὅ δύ-
νασθε», ἀλλά καί τό τόσο παρήγορο «τοῖς 
ἀγαπῶσι τόν Θεόν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγα-
θόν». Κι ἄν ἡ δοκιμασία κρατάει χρόνια, 
ἄς κάνουμε ἀγόγγυστα τό ταξίδι μέσα στόν 
ὠκεανό τοῦ Θείου Ἐλέους. Ἄλλοτε μέ γαλή-
νη κι ἄλλοτε μέ φουρτούνα, ἄλλοτε δυνατοί 
κι ἄλλοτε ἀδύναμοι, ἄλλοτε ὄρθιοι κι ἄλλοτε 
πεσμένοι ἀλλά πάντα μέσα στήν Ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ, πού μᾶς σηκώνει καί μᾶς ξανασηκώνει 
τίς ὧρες πού νιώθουμε πώς βουλιάζουμε.
Στήν πορεία διαπιστώνουμε πώς ἔχει ὁ πόνος 
καί τήν ἀθέατη πλευρά του. Τήν ἐσωτερική 
διαδικασία ὡρίμανσης τῆς ψυχῆς μέσα στόν 
πόνο. Ἐκεῖνα τά ἄνθη πού δίνει ἡ ψυχή ὅταν 
συνθλιβεῖ. Τήν καταβύθιση στόν ἐσωτερικό 
μας κόσμο, πού ὅσο ἐπώδυνη καί νά εἶναι, 
μᾶς κάνει νά ἀνακαλύψουμε ἐκεῖνα πού θά 
προσπερνούσαμε στή ζωή ἀνυποψίαστοι. 
Μᾶς κάνει ὁ πόνος, ἄν τόν δεχτοῦμε σωστά, ν’ 
ἀρκούμαστε στά ἐλάχιστα. Νά εἴμαστε εὐτυ-
χισμένοι μέ ὅσα ἔχουμε καί νά εὐχαριστοῦμε 
τόν Θεό γι’ αὐτά. 
Ὁ Στέλιος τό εἶπε μέ τόν δικό του τρόπο. «Κι 
ἄν ὁ κῆπος μου πρέπει νά εἶναι ἕνα μόνο λου-
λούδι ἀνάμεσα σέ δυό πέτρες, Θεέ μου, κάνε 
ν’ ἀγαπήσω αὐτό τόν κῆπο».  
Λένε πώς ὁ πόνος κάνει καλύτερο τόν ἄνθρω-
πο. Τό σίγουρο εἶναι πώς ἀνακαλύπτει τόν 
ἑαυτό του καί τούς ἄλλους, προπάντων τόν 
Θεό, πού πραγματικά δύσκολα τόν συναντᾶ 
κανείς στήν ἄνεση καί στήν εὐτυχία. Καί τότε 
ἐνώπιος ἐνωπίῳ αἰσθάνεται τή μηδαμινότητά 
του, ἀλλά καί πλούσια παρηγοριά καί δύναμη 
πού δέν εἶναι δική του.
Ἀντιλαμβάνεται πώς ὁ πόνος ἔχει σύνορα· 
σταματᾶ ἐκεῖ πού ἀρχίζει ὁ ἄνθρωπος νά 
συνειδητοποιεῖ τή χωρίς σύνορα ἀγάπη τοῦ 

Θεοῦ! 
Αὐτό πού ἐσεῖς ὀνομάζετε «κρεβάτι τοῦ πό-
νου» εἶναι τόπος συνάντησης μέ τόν Θεό, εἶπε 
κάποτε ὁ Στέλιος σέ φίλους πού τόν ἐπισκέ-
φτηκαν.
Πραγματικά καμιά ὑποψία γιά τόν ξένο πού 
μπαίνει ὅτι αὐτό εἶναι δωμάτιο πόνου. Μπαί-
νοντας λές κι ἐξαφανίζονται τά ἰατρικά μη-
χανήματα καί τό νοσοκομειακό κρεβάτι, καί 
βλέπεις ἕνα Στέλιο χαρούμενο, τόσο ἐντυπω-
σιακά ζωντανό πίσω ἀπό τήν ἀκινησία του, 
νά σέ περιμένει γιά συζήτηση, γιά μία περι-
διάβαση στόν κόσμο τῆς ψυχῆς ἤ γιά ἕνα 
μουσικό ταξίδι. Ἔχουμε τήν αἴσθηση πώς ἡ 
πάλη πού δίνει καθημερινά, δέν εἶναι μόνο 
γιά νά κρατηθεῖ στή ζωή. Αὐτό τό ἔχει ἀναθέ-
σει στόν Θεό. Εἶναι πάλη γιά δημιουργία καί 
προσφορά στόν συνάνθρωπο. Μέσα ἀπό τόν 
ἀναπνευστήρα τοῦ περισσεύει ἀναπνοή, γιά 
νά τή μοιραστεῖ μέ ὅλο τόν κόσμο! 
Κι ἐμεῖς λέμε μαζί μέ τόν ψαλμωδό: «ἐπλάτυ-
νας τά διαβήματά μου… οὐκ ἠσθένησαν τά 
ἴχνη μου». Κύριε, δόξα Σοι!
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Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρόνιου Μιχαηλίδη

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1571-1878 μ.Χ.)
Ὁ πρῶτος σκοτεινός αἰώνας

Γιά τρισήμισυ αἰῶνες ἡ Ὀρθόδοξος κυ-
πριακή Ἀρχιεπισκοπή εἶχε καταργηθεῖ 
καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Κύ-

πρου ὑποδουλωθεῖ στή Λατινική.  Σέ πολλές 
ἑλληνικές χῶρες καί νησιά, κατακτημένα ἀπό 
τούς Σταυ-
ρ ο φ ό ρ ο υ ς , 
ἐπικρατοῦσε 
καθεστώς βί-
αιης ἐπιβολῆς 
τῆς Λατινικῆς 
Ἐκκλησίας σέ 
βάρος τῆς νό-
μιμης τοπικῆς 
Ὀρθοδόξου 
Ἐ κ κ λ η σ ί -
ας.  Πουθενά 
ὅμως ἡ ἐπιβο-
λή αὐτή δέν 
ἦταν τόσο 
ἀπόλυτη ὅσο 
στήν Κύπρο.  
Γι’ αὐτό καί ἀπό 
ὅλους τούς πολιτικά καί ἐκκλησιαστικά ξε-
νοκρατούμενους Ἕλληνες, μόνο οἱ Κύπριοι 
ἐθεωροῦντο «σχισματικοί» καί δέν ἐγίνοντο 
δεκτοί σέ κοινωνία μέ τίς ἄλλες Ὀρθόδοξες 
Ἐκκλησίες.  Μετά τήν τουρκική κατάκτηση 
καί τήν κατάργηση τῆς Λατινικῆς Ἐκκκλη-
σίας, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Κύπρου 
βρέθηκε καί πάλιν ἐλεύθερη, ζητώντας τήν 
ἐπανασύνδεσή της μέ τό Οἰκουμενικό Πα-
τριαρχεῖο.
Φαίνεται ὅτι κατά τή διάρκεια τῆς τουρ-
κικῆς ἐπίθεσης τοῦ 1570/71 ὅλοι οἱ Ὀρθόδο-
ξοι Ἐπίσκοποι τῆς Κύπρου ἤ σκοτώθηκαν 
(ἀναφέρεται ὁ θάνατος τουλάχιστον δύο) 
ἤ αἰχμαλωτίστηκαν καί μεταφέρθηκαν μα-

κριά ὡς δοῦλοι.  Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Κύπρου βρέθηκε νἆναι ἀκέφαλη, ὅταν οἱ 
Τούρκοι συμπλήρωσαν τήν κατάκτηση, τόν 
Αὔγουστο τοῦ 1571.
Ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε, ἀμέσως μετά τήν 
τουρκική κατάκτηση, οἱ Κύπριοι ἔστειλαν 
πρεσβεία πρός τόν Μέγα Βεζύρη στήν Κων-
σταντινούπολη ζητώντας τήν ὑλοποίηση τῶν 

ὑποσχέσεων 
τοῦ Λαλά 
Μ ο υ σ τ α φ ᾶ , 
καί τήν πλή-
ρωση τῶν 
Ἐπισκοπικῶν 
ἑδρῶν, προ-
σφεύγοντας 
γιά τόν σκοπό 
αὐτό καί στό 
Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο.
Ἀφοῦ ἀπέτυ-
χε προσπά-
θεια Σέρβου 
μοναχοῦ νά 

καταλάβει τόν 
Ἀρχιεπισκοπικό 

θρόνο τῆς Κύπρου, διά δωροδοκίας τοῦ Με-
γάλου Βεζύρη – διήγηση ἀμφιβόλου γιά πολ-
λούς ἱστορικῆς ἀκριβείας -, ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης Ἱερεμίας Β΄ συγκάλεσε Σύνοδο 
στήν Κωνσταντινούπολη στήν ὁποία συμμε-
τεῖχαν καί οἱ Ἀλεξανδρείας Σίλβεστρος, Ἱε-
ροσολύμων Γερμανός, ὁ Μητροπολίτης Λα-
οδικείας ὡς τοποτηρητής τοῦ Ἀντιοχείας καί 
53 Μητροπολίτες, μέ τήν ὁποία ἀπεκατεστά-
θησαν οἱ σχέσεις τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας 
μέ τίς λοιπές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.  Στή 
συνέχεια ἐξέλεξε καί χειροτόνησε σέ πρῶτο 
μετά τήν ἅλωση Ὀρθόδοξο Ἀρχιεπίσκοπο 
Κύπρου, τόν Κύπριο τήν καταγωγή Μέγα 
Πρωτοσύγκελλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-

Παλαιός Ἱερός Ναός Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς
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αρχείου Τιμόθεο, παλιό μοναχό τοῦ Κύκκου.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιμόθεος «ἐπῆγεν εἰς τήν 
Κύπρον μέ τήν πρᾶξιν του καί μέ τό Συνοδι-
κόν γράμμα τοῦ Πατριάρχου καί Ἀρχιερέων 
καί τά ἔστειλεν εἰς ὅλον τό νησίν τῆς Κύπρου 
καί τά ἀνέγνωσαν τά γράμματα καί πῆραν οἱ 
Χριστιανοί μεγάλην χαράν, διατί δέν εἶχαν 
Ἀρχιερέα καί ἦταν χαμένοι εἰς τήν αἰχμαλω-
σίαν.  Καί ἐχειροτόνησεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
μέσα εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, Ἐπισκό-
πους δύο, ἕνα εἰς τόν Σολέα καί ἄλλον Πά-
φου.  Ὁ ὁποῖος Ἀρχιεπίσκοπος ἦταν ἁγιώτα-
τος ἄνθρωπος»...
Μέ τήν ἀποκατάσταση τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Κύπρου ἐπανασυστάθηκε καί ἡ παλαιά Ἐπι-
σκοπή Κιτίου, ἀφοῦ ἀποσπάσθηκε ἀπό τήν 
Ἀρχιεπισκοπή μέ τήν ὁποία εἶχε συγχωνευθεῖ 
κατά τήν περίοδο τῆς Φραγκοκρατίας.  Δέν 
ἀπετέλεσε ὅμως, μόνη, ξεχωριστήν Ἐπισκο-
πή, ἀλλά ἑνώθηκε μέ τήν Ἐπισκοπή Λεμεσοῦ, 
κατά τό σύστημα τῆς Φραγκοκρατίας, κατά 
τό ὁποῖο ἐπικρατοῦσε ὁ περιορισμένος ἀριθ-
μός Ἐπισκοπῶν, μέ μεγάλη ἐδαφική δικαιο-
δοσία.  Ἔτσι, ἡ ἀνασυσταθεῖσα Μητρόπολη 
Κιτίου, μεγαλωμένη τώρα ἐδαφικά, περιελάμ-
βανε πέντε παλαιές Ἐπισκοπές: Κιτίου, Λε-
μεσοῦ (ἤ Νεαπόλεως), Ἀμαθοῦντος, Κουρίου 
καί Λευκάρων (ἄν καί, γιά τήν ἀκρίβεια, ἡ τε-
λευταία δέν ἀποτελοῦσε ξεχωριστή Ἐπισκο-
πή, ἀλλά ἦταν ἡ ἕδρα τοῦ Ἐπισκόπου Λεμε-
σοῦ ἐπί Φραγκοκρατίας).
Κατά τίς πρῶτες δεκαετίες τῆς Τουρκοκρα-
τίας ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ - Κι-
τίου φαίνεται νά βρισκόταν στή Λεμεσό, ἀπό 
ἐπίδραση τῆς μόλις καταλυθείσης Φραγκο-
κρατίας, κατά τήν ὁποία ὑφίστατο Μητρόπο-
λις Λεμεσοῦ, ὄχι ὅμως καί Κιτίου.  (Δέν πρέ-
πει νά λησμονεῖται τό γεγονός ὅτι οἱ πρῶτες 
δεκαετίες τῆς Τουρκοκρατίας ἀποτελοῦσαν 
οὐσιαστικά προέκταση τῆς Φραγκοκρατίας, 
ὅσον ἀφορᾶ τόν ἐκκλησιαστικό τομέα ἀλλά 
καί τή νοοτροπία τῶν Κυπρίων, οἱ ὁποῖοι ἀνέ-
μεναν ἐπάνοδο τῶν Φράγκων καί ἐκδίωξη 
τῶν Τούρκων).  Γι’ αὐτό καί ὁ τίτλος τοῦ Μη-
τροπολίτου πού ἐπικρατοῦσε κατά τίς πρῶτες 
αὐτές δεκαετίες, ἦταν «Λεμεσοῦ» καί «Ἀμα-
θοῦντος».  Ὡς καθεδρικός δέ ναός χρησίμευε 
ὁ ναός τῆς Παναγίας Καθολικῆς, στή Λεμεσό.

Μετά τίς πρῶτες δεκαετίες ὅμως, ἡ ἕδρα τῆς 
Ἐπισκοπῆς μεταφέρθηκε ὁριστικά στή Λάρ-
νακα.  Σέ τοῦτο πρέπει νά συνέτειναν δύο 
πολύ σημαντικοί λόγοι: (1) ἡ ἡνωμένη Μη-
τρόπολις Λεμεσοῦ - Κιτίου ἐθεωρεῖτο «θρό-
νος τοῦ ἁγίου Λαζάρου», καί (2) ἡ Λάρνακα 
ἤκμαζε καί ἐξελίσσετο σέ οἰκονομικό, ἐμπο-
ρικό καί διπλωματικό κέντρο ὁλόκληρης 
τῆς Κύπρου, σέ ἀντίθεση μέ τή Λεμεσό πού 
βρισκόταν σέ παρακμή καί ἔφθινε συνεχῶς.  
Παράλληλα, ὡς τίτλος τοῦ Μητροπολίτου 
ἐπεκράτησεν ὁριστικά ὁ τοῦ «Κιτίου» ἤ «Κι-
τιαίων», ἄν καί συχνά προσετίθεντο σ’ αὐτόν 
καί οἱ ἄλλοι τίτλοι:π.χ. ὁ «Κιτιαίων καί Ἀμα-
θοῦντος», «ὁ Κιτίου καί Λεμεσοῦ», «ὁ Κιτιέ-
ων καί Πρόεδρος Κουρίου» κ.λ.π.
Ἀπό τό 1572 μέχρι τό 1973, οἱ τύχες τῶν δύο 
πόλεων, Λάρνακος καί Λεμεσοῦ, ταυτίστη-
καν ἐκκλησιαστικά.  Γιά τόν λόγο αὐτό, εἰς τό 
ἑξῆς θά εἶναι ἀπαραίτητο νά συμπεριλαμβά-
νονται καί οἱ δύο στήν ἐξιστόρηση τῆς ζωῆς 
τῆς Μητροπόλεως Κιτίου.
Ἐνῶ ὅμως ἡ Λάρνακα κατά τήν περίοδο ὁλό-
κληρης τῆς Τουρκοκρατίας εἶχε σημαντικώ-
τατη ἀνάπτυξη καί κατέστη τό οἰκονομικό, 
ἐμπορικό καί διπλωματικό κέντρο τῆς νή-
σου, ἡ Λεμεσός – πού προηγουμένως, κατά 
τή διάρκεια τῆς περιόδου τῶν Λουζινιανῶν, 
εἶχε γνωρίσει τή δική της σημαντική ἀνά-
πτυξη – διάνυε τώρα περίοδο παρακμῆς.  Γι’ 
αὐτό, ἐνῶ οἱ πληροφορίες γιά τήν ἱστορία τῆς 
Λάρνακος τῆς περιόδου αὐτῆς εἶναι σχετικά 
πλούσιες, γιά τή Λεμεσό εἶναι ἐλάχιστες.
Ἀπό ἀπόψεως δέ ἐκκλησιαστικῆς εἶναι σχε-
δόν μηδαμινές, ἐφ’ ὅσον ἡ ἕδρα τῆς Μητρο-
πόλεως βρισκόταν στή Λάρνακα, ἐνῶ οἱ πε-
ριοδεῖες τῶν Μητροπολιτῶν στά χωριά τῆς 
ἐπαρχίας Λεμεσοῦ, ὅπου ἔλυαν ἐπί τόπου τά 
ἀναφυόμενα προβλήματα, ὑποβάθμισαν τε-
λείως τή σημασία τῆς πόλης αὐτῆς ὡς ἐκκλη-
σιαστικοῦ κέντρου.
Ἡ Λεμεσός θά λάβει τή μεγάλη ἀνάπτυξή 
της κατά τήν περίοδο τῆς Ἀγγλοκρατίας, καί 
μόνο μετά τήν ἔναρξη τοῦ 20ου αἰώνα, ἀνά-
πτυξη μέ τήν ὁποία τελικά θά  ἐπισκιάσει ἐδα-
φικά, πληθυσμιακά, οἰκονομικά καί ἐμπορικά 
τή Λάρνακα.
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Ἀρκετοί συμπολίτες μας πέραν τῶν 
1500 ἀτόμων μαζί μέ τόν Πανιερώ-
τατο Μητροπολίτη μας κ. Ἀθανάσιο, 

τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βόστρων κ. 
Τιμόθεο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί 
τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος 
κ. Νικόλαο, παρακολούθησαν τή συναυλία 
πού ἔγινε στό Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμε-
σοῦ, τήν Πέμπτη 17 Μαΐου ἀφιερωμένη στήν 
Κωνσταντινούπολη μέ τίτλο: «Ἡ Ρωμανία 
κι ἄν πέρασεν 
ἀνθεῖ καί φέρει 
κι ἄλλο», πού 
πραγματοποίη-
σε ἡ Φιλόπτω-
χος Ἀδελφότη-
τα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως 
Λεμεσοῦ.
   Στή συναυλία 
ἔλαβαν μέρος οἱ 
ἑρμηνευτές ἀπό 
τήν Ἑλλάδα 
Ἀρετή Κετιμέ, 
τά ἀδέλφια Πέ-
τρος καί Γρηγό-
ρης Παπαεμμανουήλ, ὁ συμπατριώτης μας 
Γιῶργος Καλογήρου, ἡ χορωδία «Ἀνατολή» 
τήν ὁποία διηύθυνε ὁ Πρωτοπρεσβύτερος 
π. Νικόλαος Λυμπουρίδης καί τό μουσικό 
σχῆμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  Λεμεσοῦ.
   Τά συνδετικά κείμενα πού ἀκούστηκαν 
ἐπιμελήθηκαν καί παρουσίασαν ἡ Γεωργία 
Μηνᾶ καί ὁ Γιάννης Ξενοφῶντος.
   Στή συναυλία μίλησε ἡ Πρόεδρος τοῦ Συν-
δέσμου Μικρασιατῶν Κύπρου, λογοτέχνις 

καί ποιήτρια κ. Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου, 
ἡ ὁποία μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε καί τά ἑξῆς:
«Μέρα Μνήμης καί Τιμῆς πρός τίς χιλιετηρί-
δες τῆς ἱστορίας, πού ἔχουμε κληρονομήσει, ἡ 
σημερινή.  Τρεῖς χιλιετίες Μικρασιατικοῦ Πο-
λιτισμοῦ.  Τόσο ἀρχαῖο εἶναι τό παρόν μας.  
Ἀλλά καί πρός τά 559 χρόνια ἀπό τήν Ἅλωση 
τῆς Πόλης καί τά 90 χρόνια ἀπό τή Μικρα-
σιατική Καταστροφή.
Αὐτή ἡ μνήμη ἔχει τραφεῖ ἀπό τήν αἴγλη καί 

τή μοναδικότη-
τα τοῦ Μικρα-
σιατικοῦ χώ-
ρου, ἑνός χώρου 
σάν κανενός 
ἄλλου μέ τέτοια 
πολυπολιτισμι-
κή κληρονομιά.  
Ἀπό τόν Μικρα-
σιατικό χῶρο 
προέρχεται ἕνας 
πανάρχαιος πο-
λιτισμός, πού 
ἔδωσε τά Ὁμη-
ρικά ἔπη, τήν 
προσωκρατική 

ἰωνική φιλοσοφία, τό Εὐαγγέλιο στήν ἑλληνι-
κή γλώσσα, τά Πατερικά Κείμενα, τό ἔπος τοῦ 
Διγενῆ Ἀκρίτα, τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη 
καί συνεχίζει νά δίνει τή σκυτάλη στόν σύγ-
χρονο πολιτισμό.  Ἀκόμη θέλοντας νά κάνω 
μία παρένθεση θά ἀναφερθῶ σ’ ἕναν ἐκφρα-
στή τῆς μοναδικῆς μικρασιατικῆς αὐτῆς κλη-
ρονομιᾶς ὡς πολιτισμικοῦ χώρου, τόν πέρση 
ποιητή τοῦ 13ου αἰώνα, πού ἔζησε στά ἐδά-
φη τοῦ Βυζαντίου καί εἶναι ἕνας ἀπό τούς 

«Ἡ Ρωμανία κι ἄν πέρασεν 
ἀνθεῖ καί φέρει κι ἄλλο»

τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰσαάκ 
Πρωτοσυγκέλλου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 
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μεγαλύτερους 
ἐκπροσώπους 
τῆς παγκόσμι-
ας μυστικῆς 
φιλολογίας .  
Τό ὄνομά 
του Μεβλανᾶ 
Τζελλαλεντίν 
Ρουμί σημαί-
νει, «Ὁ δά-
σκαλός μας ὁ 
Ρωμιός».  Στό 

ἔργο του συνυπάρχουν ὁ Περσικός πολιτι-
σμός, τό Ἰσλάμ καί ὁ Ἰουδαϊσμός, μέ τόν Χρι-
στιανισμό καί τόν ἀρχαῖο Ἑλληνικό κόσμο.  
Αὐτός ὁ πανάρχαιος Ἑλληνικός πολιτισμός 
τοῦ Μικρασιατικοῦ χώρου παρών ἀπό τά 
προϊστορικά χρόνια, πού εἶχε ἐμπνεύσει πολ-
λαπλά τή μυθολογία καί ἔδωσε τίς ὀνομασίες 
τῶν τόπων του, ἀνθεῖ καί φέρει ἀρχές, ἰδέες, 
πεποιθήσεις.  Κομίζει ἀλώβητα ἤθη παρά τίς 
τραγικές συνέπειες τῶν ἁλώσεων καί τῶν πο-
λέμων, στίς ὁποῖες θυσιάστηκαν ἑκατοντάδες 
χιλιάδες ἄνθρωποι καί ἐκτοπίστηκαν ἄλλες 
τόσες.  
[...]
Ὅπλο ἐπιβίωσης τό πνεῦμα.  Σ’ αὐτό στηρί-
χτηκε ἀνέκαθεν ὁ Ἑλληνισμός καί σ’ αὐτό 
πρέπει νά στηριχτεῖ καί τώρα.  Τό πνεῦμα 
πολλαπλασιάζει τόν χῶρο, γιατί δημιουργεῖ 
ἐπάλληλα ἐπίπεδα ζωῆς.  Δέ χρειάζεται πολ-
λή σοφία, γιά νά κατανοήσει κανείς τή σχέση 
μεταξύ τῆς πνευματικῆς καί τῆς οἰκονομικῆς 
ἀνάπτυξης ἑνός λαοῦ ἤ μᾶλλον γιά νά κατα-
νοήσει τό ἀξίωμα ὅτι ὁ παραγωγικότερος καί 
δημιουργικότερος τομέας στή ζωή ἑνός λαοῦ 
εἶναι ὁ τομέας τῆς παιδείας.  Ὅλα τά ἄλλα 
ἐξαρτῶνται ἀπό αὐτή.  Ἐκεῖ ὑπάρχουν καί 
οἱ μητέρες ἰδέες, οἱ ἀκίνητες ἔννοιες, βάσεις 
γιά κάθε δημιουργία, πού κληροδοτοῦνται 
ἀπό τή μία γενιά στήν ἄλλη, αἰῶνες ὁλόκλη-
ρους.  Ἔτσι κατανοεῖ ὁ λαός ὅτι ἔχει εὐθύνη 
ἀπέναντι στόν Θεό καί ἀπέναντι στήν κοινω-
νία, ὅτι ὁ ἀνθρωπισμός δέν νοεῖται χωρίς τή 
χριστιανική κληρονομιά, χωρίς τόν «πρωτο-
μάστορη τό γεροθεό» κατά τόν Μακρυγιάν-
νη, πού κράτησε τόν Ἑλληνισμό στίς ἐπάλ-
ξεις τοῦ ἀγώνα γιά τήν ἐλευθερία, δέν νοεῖται 

χωρίς τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανό πού εἶπε, 
κατά τόν ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη: «παρά 
τό γαῖμα τούς πολλούς, ἐν κάλλιο τοῦ Πισκό-
που. Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν νά χαθεῖ ὄντας ὁ κό-
σμος λείψει».
Μέ αὐτή τή συνειδητή παράδοση τῶν χιλι-
ετηρίδων οἱ Μικρασιάτες πορεύτηκαν στή 
διασπορά, φέρνοντας μαζί τους τήν ἐθνική 
ψυχή τους καί τά ἱερά καί ὅσιά τους,  καί μ’ 
αὐτές τίς ἀξίες τῶν προγόνων τους καί τίς 
ἱκανότητές τους, ἐργατικότητα, καρτερία, 
καί ἀξιοπρέπεια, πρόκοψαν καί συνέτειναν 
σ’ ἕνα εἶδος ἀναγέννησης τοῦ Ἔθνους.  Λει-
τούργησαν καταλυτικά καί πρωτοποριακά 
στούς χώρους τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν, 
τῶν ἐπιστημῶν, τῆς οἰκονομίας καί ἀκόμα 
λειτουργοῦν.
[...]
Ὁ ἀγώνας μνήμης εἶναι συνεχής, γιά νά φωτί-
ζει τό αὔριο καί νά παρατείνει  τή ζωή.
Εὐχαριστοῦμε, Πανιερώτατε, γιά τήν τιμή, 
πού ἀποδίδετε στήν Ἱστορία, τό πνεῦμα καί 
τόν πολιτισμό μέ τήν ἀποψινή ἐκδήλωση τῆς 
Ἱερᾶς Μητρόπολής σας.  Ὅλοι ὀφείλουμε νά 
ἐπιστρέφουμε στό παρελθόν μνημονεύοντας 
στό παρόν, σέ καιρούς ἀγωνιώδεις, καιρούς 
κρίσης, ἰσοπεδωτικῆς παγκοσμιοποίησης καί 
λησμονιᾶς, γιά νά μποροῦμε νά συνεχίσουμε 
στό μέλλον πού περιμένει ἀδήριτος καί ἀδέ-
καστος κριτής».
   
Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος, ἀφοῦ εὐχα-
ρίστησε ὅλους ὅσοι ἐργάστηκαν καί ἔλαβαν 
μέρος στήν ἐκδήλωση αὐτή καί ἐπέδωσε ἀνα-
μνηστικές πλακέτες.
   Πραγματικά ἐκείνη τή βραδιά ὁδηγηθήκα-
με στή Βασιλεύουσα,  στήν πόλη τῆς ἱστορίας 
καί τῶν θρύλων καί ἀκούσαμε τούς ἀνέμους 
νά μᾶς ψιθυρίζουν γιά τό ἔνδοξο χθές, γιά τό 
αὔριο, γιά τά πολλά καί ἀτίμητα, καί ὁ λογι-
σμός μας φτερούγισε στίς ἀτέλειωτες μνῆμες 
ἁπλά καί σαγηνευτικά.
   Εὐχόμαστε, σύντομα ἡ Βασιλεύουσα, ἡ 
Πόλη τῶν πόλεων νά ἐλευθερωθεῖ καί ἐλεύ-
θερα νά περπατήσουμε στούς δρόμους καί 
τά στενορρύμια, πού μᾶς μιλοῦν γιά τό γένος 
τῶν Ρωμιῶν, τό πνεῦμα, τήν πίστη τήν ἅγια.
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          Θεῖες Λειτουργίες καί Χοροστασίες                                    Μαΐου καί Ἰουνίου             
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου

Σάββατο 5 Μαΐου: τέλεσε τήν καθιερωμένη Θεία 
Λειτουργία γιά τούς τελειόφοιτους μαθητές καί μα-
θήτριες τῶν Δημοσίων καί Ἰδιωτικῶν Λυκείων τῆς 
Λεμεσοῦ.
Κυριακή 6 Μαΐου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν 
ἱ.ν. Ἁγ. Γεωργίου τῆς κοινότητας Κελλακίου.
Τρίτη 8 Μαΐου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία σέ ἀγρυ-
πνία στήν ἱ.μονή Συμβούλου Χριστοῦ.
Παρασκευή 11 Μαΐου: χοροστάτησε στόν ἑσπερινό 
στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Ἐπιφανίου τῆς κοινότη-
τας Δωροῦ.
Σάββατο  12 Μαΐου: συλλειτούργησε μετά τοῦ Πα-
νιερωτάτου Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεοφύτου 
στόν ἱ.ν. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος.
Κυριακή 13 Μαΐου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν 
ἱ.ν. Ἁγ. Σάββα τῆς κοινότητας Ὕψωνα.
Τετάρτη 16 Μαΐου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία σέ 
ἀγρυπνία στήν ἱ.μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα 
Ποταμοῦ.
Κυριακή 20 Μαΐου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν 
ἱ.ν.  Ἁγ. Γεωργίου τῆς κοινότητας Γεράσας, ἐνῶ τό 
ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε στόν ἑσπε-
ρινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου καί 
Ἑλένης τῆς κοινότητας Ἁγ. Κωνσταντίνου. 
Τετάρτη 23 Μαΐου:  τέλεσε τή Θεία Λειτουργία σέ 
ἀγρυπνία στόν Καθεδρικό ἱ.ν. Ἁγ. Νάπας.
Κυριακή 27 Μαΐου: συλλειτούργησε μετά τοῦ Πα-
νιερωτάτου Μητροπολίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς 
κ.Ἡσαΐα, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φλω-
ρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας κ.Θεοκλήτου καί 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γόρτυνος καί 
Μεγαλοπόλεως κ.Ἱερεμία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Γεωργίου 
τῆς κοινότητας Δευτερᾶς.
Κυριακή 3 Ἰουνίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱ.ν. Παναγίας Χρυσαϊφυλιώτισσας στήν Ἁγία 
Φύλα. 

Δευτέρα 4 Ἰουνίου: συλλειτούργησε στόν ἱ.ν. Ἁγ. 
Τριάδος μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου καί 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ.Νι-
κολάου.
Κυριακή 10 Ἰουνίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱ.ν. Ἁγ. Γεωργίου Φραγκούδη καί τό ἀπόγευ-
μα χοροστάτησε στόν ἑσπερινό στόν πανηγυρίζο-
ντα ἱ.ν. Ἀπ. Βαρνάβα τοῦ Συνοικισμοῦ Ἁγ. Ἰωάννη. 
Δευτέρα 11 Ἰουνίου: συλλειτούργησε μετά τοῦ 
Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ρωσίας κ.κ.Κυρίλ-
λου, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ.Χρυσοστόμου καί ἄλλων Ἀρχιερέων στόν πα-
νηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἀπ. Βαρνάβα Λευκωσίας.
Παρασκευή 15 Ἰουνίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία σέ ἀγρυπνία στά ἐρείπια τῆς Βασιλικῆς στήν 
Ἀρχαία Ἀμαθούντα, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Ἁγ. Τύχωνος Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος. 
Κυριακή  17 Ἰουνίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στήν ἱ.μονή Παναγίας Σφαλαγγιώτισσας.
Σάββατο 23 Ἰουνίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία  
στό Ἀρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο Ἀπ. Ἀνδρέα στήν 
Ἀθήνα καί κατ᾽ ἐντολήν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχι-
επισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερωνύμου χειροτόνησε σέ 
διάκονο τόν μοναχό Νήφωνα Βατοπαιδινό. 
Κυριακή 24 Ἰουνίου: συλλειτούργησε στόν ἱ.ν. Ἁγ. 
Δημητρίου στό Παραλίμνι μετά τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτη Προικοννήσου κ.Ἰωσήφ καί τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κένυας κ.Μακαρίου.
Πέμπτη 28 Ἰουνίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στήν ἱ. μονή Μαχαιρᾶ. Τό ἀπόγευμα τέλεσε τόν 
ἑσπερινό στόν ἱ. ναό Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου.
Παρασκευή 29 Ἰουνίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στήν κοινότητα Ἁγίου Παύλου.
Σάββατο 30 Ἰουνίου: τέλεσε τόν ἑσπερινό στό πα-
ρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ στό 
Μέλαθρο Ἀγωνιστῶν.
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          Θεῖες Λειτουργίες καί Χοροστασίες                                    Μαΐου καί Ἰουνίου             
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου

Κυριακή 6 Μαΐου:  τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στήν ἱ.μονή Ἁγίου Νικολάου τῶν Γάτων.
Παρασκευή 11 Μαΐου: χοροστάτησε στόν ἑσπερι-
νό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Ἐπιφανίου Ἀψι-
οῦς.
Σάββατο 12 Μαΐου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱ.ν. Ἁγ. Ἐπιφανίου Ἀψιοῦς. 
Κυριακή 13 Μαΐου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν προσκυνηματικό ἱ.ν. Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί 
Ἀθανασίας.
Σάββατο 19 Μαΐου: χοροστάτησε στόν ἑσπερινό 
στόν ἱ.ν. Ἁγ. Νικολάου Λεμεσοῦ.
Κυριακή 20  Μαΐου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱ.ν. Ἁγ. Νικολάου τῆς κοινότητας Παλώδιας.
Δευτέρα 21 Μαΐου:  τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου καί 
Ἑλένης τῆς κοινότητας Ἁγ. Κωνσταντίνου.
Τετάρτη 23 Μαΐου:  μέ τήν εὐκαιρία τῆς  ἑορτῆς 
τῆς Ἀναλήψεως, τέλεσε ἀγρυπνία στό παρεκκλή-
σιο τοῦ Φιλανθρώπου Χριστοῦ.
Σάββατο 26 Μαΐου:  χοροστάτησε στόν ἑσπερινό 
στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Ἰωάννη τοῦ Ρώσου τῆς 
κοινότητας Βουνίου.
Κυριακή 27 Μαΐου:  τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱ.ν. Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου στό Αὐγόρου.
Κυριακη 3 Ἰουνίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
καί τόν ἑσπερινό τοῦ Ἁγ. Πνεύματος στόν ἱ.ν. Ἁγ. 
Νικολάου στά Πολεμίδια.
Δευτέρα 4 Ἰουνίου: συλλειτούργησε μετά τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου 
καί Σφακίων κ.Εἰρηναίου καί τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου στόν ἱ.ν. Ἁγ. 
Τριάδας.

Κυριακή 10 Ἰουνίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱ.ν. Ἀπ. Βαρνάβα τοῦ Συνοικισμοῦ Ἁγ. Ἰω-
άννη.
Δευτέρα 11 Ἰουνίου: συλλειτούργησε μετά τοῦ 
Μακαριωτάτου Πατριάρχη Μόσχας κ.κ.Κυρίλ-
λου, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ.Χρυσοστόμου καί ἄλλων Ἀρχιερέων στόν ἱ.ν. 
Ἀπ. Βαρνάβα στή Λευκωσία.
Παρασκευή 15 Ἰουνίου: τέλεσε μετά τοῦ Πανιε-
ρωτάτου Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου τή 
Θεία Λειτουργία σέ ἀγρυπνία, στά ἐρείπια τῆς Βα-
σιλικῆς στήν ἀρχαία Ἀμαθούντα, μέ τήν εὐκαιρία 
τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Τύχωνος.
Σάββατο 16 Ἰουνίου:  χοροστάτησε στόν ἑσπερινό 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Τύχωνος τῆς ὁμώνυ-
μης κοινότητας.
Κυριακή 17 Ἰουνίου: συλλειτούργησε  στόν πανη-
γυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Τύχωνος τῆς ὁμώνυμης κοινό-
τητας μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀρσι-
νόης κ.Νεκταρίου. 
Σάββατο 23 Ἰουνίου:  τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
σέ ἀγρυπνία στήν πανηγυρίζουσα ἱ. μονή Τιμίου 
Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ.
Πέμπτη 28 Ἰουνίου:  χοροστάτησε στόν πανηγυ-
ρίζοντα ἱ.ν. Ἀπ. Πέτρου καί  Παύλου τῆς κοινότη-
τας Ἁγ. Παύλου.
Παρασκευή 29 Ἰουνίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν πανηγυρίζοντα  ἱ.ν. Ἀπ. Πέτρου καί Παύ-
λου στή Λεμεσό, τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας 
χοροστάτησε στόν ἑσπερινό στόν ἱ.ν. Ἀπ. Πέτρου 
καί Παύλου τῆς κοινότητας Ἀσγάτας.
Σάββατο 30 Ἰουνίου:  τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱ.ν. Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου στήν Ἀσγάτα.



Τό Σάββατο 5 Μαΐου ὁ Πανιερώτατος Μη-
τροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τήν 
καθιερωμένη Θεία Λειτουργία γιά τούς τελει-
όφοιτους μαθητές τῶν Λυκείων καί Τεχνικῶν 
Σχολῶν τῆς πόλης μας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
λήξης τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2011-2012 καί τήν 
ἔναρξη τῆς ἐξεταστικῆς περιόδου. 

Τήν Τετάρτη 2 Μαΐου  πραγματοποιήθηκε  στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
ναοῦ Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Ἱερά Μονή Παναγίας 
Ἀμασγοῦ - Ὁδηγός Μνημείου», τό ὁποῖο ἐξέδωσε ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀμασγοῦ. Στήν πα-
ρουσίαση τοῦ βιβλίου, πού ἔγινε ἀπό τόν ἐρευνητή κ.Κώστα Κοκκινόφτα, παρευρέθηκε καί 
ἀπηύθυνε χαιρετισμό ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος.

Τήν Κυριακή 6 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στόν Δημόσιο Κῆπο τῆς Λεμεσοῦ τό πανηγύρι τῆς 
χαρᾶς καί τῆς ἀγάπης, μέ τήν εὐκαιρία τῆς λήξεως τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων τῆς Μητροπό-
λεώς μας. Τά παιδιά εἶχαν τήν εὐκαιρία νά τραγουδήσουν, νά χορέψουν, νά ἀπαγγείλουν ποιή-
ματα καί νά συμμετάσχουν σέ διάφορες δραστηριότητες χειροτεχνίας. 

22

Τήν ἴδια ἡμέρα ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἀμαθοῦντος κ.Νικόλαος τέλεσε τά θυρανοί-
ξια τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
τῆς κοινότητας Μαθηκολώνης.



Στίς 13 Μαΐου ἡμέρα Κυριακή διεξήχθη ὁ τελικός ἀγώνας Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου τῶν 
Κατηχητικῶν Συνάξεων, πού διοργάνωσε τό Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας 
γιά παιδιά Γυμνασίου καί Λυκείου. Στόν τελικό παρέστη καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ.Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀπένειμε τά ἔπαθλα στούς νικητές τοῦ 
Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου καί στίς νικήτριες τοῦ Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας .
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Τό Καλλιτεχνικό πρόγραμμα παρουσίασε ἡ 
Πρεσβυτέρα Κυριακή Μιχαηλίδου. 
Στόν χῶρο τῆς γιορτῆς τῶν Κατηχητικῶν Συ-
νάξεων παρευρέθηκαν ὁ Πανιερώτατος Μη-
τροπολίτης Λεμεσοῦ καί ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος. Καί οἱ δυό Ἀρχιερεῖς 
εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσουν μέ τά παι-
διά καί τούς γονεῖς τους. 
Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τόν πατρικό του λόγο 
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. 
Νικόλαος.



Τήν Τρίτη 15 Μαΐου ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἀμαθοῦντος συμμετεῖχαν  στίς ἐργασίες τῆς ΝΕ΄ Ἱερατικῆς Σύναξης τῶν ἱερέων τῆς ἐπαρχίας 
μας, πού ἔγινε στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ Παναγίας Παντανάσσης 
Καθολικῆς.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ καί ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότητα, στίς 17 Μαΐου ἡμέρα Πέμπτη,  
πραγματοποίησαν καλλιτεχνική ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης 

μέ θέμα: «Ἡ Ρωμανία κι ἄν πέρασεν ἀνθεῖ 
καί φέρει κι ἄλλο», στό Δημοτικό Κηποθέ-
ατρο Λεμεσοῦ, ἡ ὁποία περιλάμβανε τρα-
γούδια, λόγο καί μουσική. Στήν ἐκδήλωση 
παρέστησαν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολί-
της Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Βόστρων κ.Τιμόθεος καί 
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος 
κ.Νικόλαος.

Στήν ἐκδήλωση τιμήθηκε γιά τήν πολύχρονη 
προσφορά της στό ἔργο τῆς Μητροπόλεώς 
μας,  ἡ Πρεσβυτέρα Κυριακή Μιχαηλίδου.
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Τήν Παρασκευή 8 Ἰουνίου πραγματοποίησε στήν Κύπρο ἐπίσημη ἐπίσκεψη ὁ Μακαριώτατος 
Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ.Κύριλλος. Τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη ὑπο-
δέχθηκαν στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ.Χρυσόστομος καί τά μέλη 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. 
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Τό Σάββατο 9 Ἰουνίου ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κατέθεσε τόν θεμέλιο λίθο τοῦ νέου ἱε-
ροῦ ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὁ ὁποῖος θά ἐξυπηρετεῖ τίς λειτουργικές ἀνάγκες τῶν Ρωσόφωνων 
Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας, πού ζοῦν στή Λεμεσό. Στήν τελετή παρέστησαν ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ.Ἀθανάσιος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ.Νικό-
λαος.

Romfea.gr

Τή Δευτέρα 4 Ἰουνίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀθανάσιος συλλειτούργησε μετά τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λάμπης, Συ-
βρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου καί τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. 
Νικολάου στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγί-
ας Τριάδος Λεμεσοῦ.
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Τήν Πέμπτη 14 Ἰουνίου ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λε-
μεσοῦ πραγματοποίησε στήν αἴθουσα ἐκδηλώ-
σεών της, Συνέδριο μέ θέμα: «Σεξουαλική Δια-
παιδαγώγηση τῶν παιδιῶν, θέση ὄχι ἀντίθεση». 
Εἰσηγητές στό Συνέδριο ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς 
κ.Νικόλαος μέ θέμα: «Ἐλεύθεροι ἀπό τή σε-
ξουαλική ἀνελευθερία μας» καί ἡ Δρ Ἀντωνία 
Κολιαράκη μέ θέμα: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώ-
γηση ἤ ἀγωγή δεξιοτήτων ζωῆς;». Ἀκολούθησε 
συζήτηση στήν ὁποία ἔλαβε μέρος καί ὁ Ἐπιθε-
ωρητής Βιολογίας π. Δημήτριος Μαππούρας

Ἡ Ἱερά Ἐπισκοπή Ἀμαθοῦντος, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τού Ἁγίου Τύχωνος Ἐπισκόπου 
Ἀμαθοῦντος, στίς 16 Ἰουνίου πραγματοποίησε διάφορες Ἀκολουθίες. Τήν Παρασκευή 15 Ἰου-
νίου τελέστηκε πανηγυρική ἀγρυπνία στά ἐρείπια τῆς Βασιλικῆς στήν Ἀρχαία Ἀμαθούντα, 
κατά τήν ὁποία ἑορτάσθηκαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι Ἱεράρχες τῆς Ἐπισκοπῆς, προεξάρχοντος τοῦ Πα-
νιερωτάτου Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου. 

Τό Σάββατο 16 Ἰουνίου ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος ὑποδέχθη-
κε τεμάχιο ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου 
Τύχωνος στόν ὁμώνυμο ναό τῆς κοινότη-
τας τοῦ Ἁγίου Τύχωνα καί ἀκολούθως, 
μέ τό πέρας τοῦ ἑσπερινοῦ, πραγματο-
ποιήθηκε λιτάνευση τοῦ ἱεροῦ λειψάνου 
στούς δρόμους τῆς κοινότητας. 
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Τήν Κυριακή 23 Μαΐου κατά τή διάρκεια 
ἀγρυπνίας πού τέλεσε ὁ Πανιερώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος, στόν Καθεδρι-
κό ἱ.ν. Ἁγ. Νάπας Λεμεσοῦ, χειροτόνησε σέ 
Πρεσβύτερο τόν διάκονο π.Ἠλία Βέσιτς.

Τήν Κυριακή 10 Ἰουνίου κατά τή διάρκεια 
τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱ.ν. Ἀπ. Βαρνά-
βα στόν Συνοικισμό Ἁγ. Ἰωάννη, ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλα-
ος χειροτόνησε σέ Πρεσβύτερο τόν διάκονο 
Βλαδίμηρο Μπίρκα.

Τήν Κυριακή 17 Ἰουνίου τελέστηκε Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Τύχωνος, 
προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Ἀρσινόης κ. Νεκταρίου καί συλλειτουρ-
γοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας ἔγινε Παρά-
κληση πρός τόν Ἅγιο Τύχωνα, κατά τή διάρ-
κεια τῆς ὁποίας μίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Ἀρχιμ. Τύχων Ἀνδρέου, μέ θέμα: «Ἅγιος  Τύ-
χων, Πρότυπον Ἁγιότητος».

Τήν Τετάρτη  27 Ἰουνίου ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος καί ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος ἔλαβαν μέρος στίς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.



ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΣΤΗ ΔΥΣΗ
Τοῦ π. Βασιλείου Χριστοδούλου

Ὁ Θεός μᾶς ἐπισκέπτεται χωρίς ἐμεῖς νά τό ἀντιλαμβανόμαστε. Περ-
πατᾶ μέσα στή ζωή μας, χρησιμοποιώντας ἄπειρους τρόπους. Χρησιμο-
ποιεῖ τούς βηματισμούς τῶν ἀνθρώπων, γιά νά ἀφήνει τά δικά του χνά-
ρια. Ἐπιλέγει ἀνθρώπους ἁπλούς, ὑπεράνω «πάσης ὑποψίας», γιά νά 
χτίσει τίς νέες Βηθλεέμ Του. Γιά ἕναν τέτοιο ἄνθρωπο μᾶς μιλᾶ τό βιβλίο 
τοῦ π. Βασιλείου Χριστοδούλου. Γιά ἕναν ἁπλοϊκό καί ταπεινό ἱερέα 
σέ κάποιο ἀπομακρυσμένο χωριό τῆς πατρίδας μας. Τόν ἄνθρωπο τῆς 
διπλανῆς πόρτας. Ἕναν ἱερέα πού δέν σπούδασε σέ θεολογικές σχολές. 
Δέν ἔκαμε κάποιο θαυμαστό σημεῖο. Ὅμως παρέμεινε ἁπλός, τρυφερός 
καί πτωχός, σάν παιδί. Διανύοντας τή γῆ μέ βῆμα παραδείσου.

ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Κατηγορίες καί Ἀλήθεια.
τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη

Εἶναι μιά μοναδική ἐπιστημονική μελέτη, πού θυμίζει ἱστορικό μυθι-
στόρημα, μέ τή διαφορά ὅτι ὅλα τά γεγονότα καί τά πρόσωπα εἶναι 
ἀληθινά. Γιά τήν πλήρη ἱστορική τεκμηρίωση τοῦ ἔργου παρατίθε-
νται παραπομπές στά κείμενα τῆς ἐποχῆς, οἱ ὁποῖες ἀναδεικνύουν 
καί καταξιώνουν τό ἐπιστημονικό του κύρος . Ὁ συγγραφέας προ-
σπαθεῖ νά ἀποκαταστήσει τόν ἐπάξιο τίτλο τόσο τοῦ «Μεγάλου» τῆς 
ἱστορίας, ὅσο καί τοῦ καθαροῦ ζηλωτῆ καί τολμηροῦ θεμελιωτῆ τῆς 
χριστιανικῆς πίστεως μέσα στή Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία. Μιά ἀπό-
λυτα τεκμηριωμένη πραγματεία τῆς ἀληθινῆς ἱστορικῆς ὑποστάσε-
ως καί τοῦ πολιτικοῦ ἀναστήματος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου 
μέσα στούς αἰῶνες. Μιά ἀνεκτίμητη προσφορά στά Χριστιανικά 
Γράμματα καί στήν Ἑλληνική Ἱστορία! 
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ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ζαχαρία (Ζάχαρου)

Στό βιβλίο αὐτό ἐπιχειρεῖται μιά σκιαγράφηση τῶν τριῶν σταδίων 
τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τοῦ Γέροντος 
Σωφρονίου. Καταβάλλεται προσπάθεια νά ἀναλυθεῖ ἡ φύση καί ὁ 
σκοπός τῆς πρώτης χάριτος πού δέχεται ὁ χριστιανός στήν ἀρχή τῆς 
πνευματικῆς του πορείας, νά σκιαγραφηθεῖ ἐν συνεχείᾳ ἡ ἐμπειρία 
τῆς ἄρσεως τῆς χάριτος, καί τελικά νά γίνει σύντομη ἀναφορά στήν 
υἱοθεσία μέ τήν ὁποία γίνονται οἱ πιστοί «κληρονόμοι μέν Θεοῦ, συ-
γκληρονόμοι δέ Χριστοῦ». 
Σκοπός τοῦ βιβλίου εἶναι νά ἀναδείξει τήν ἔμπνευση αὐτή πού γεν-
νιέται στόν ἄνθρωπο ἀπό τή θεωρία τοῦ Χριστοῦ ἐν δόξῃ· θεωρία 
πού ὁδηγεῖ καί κατευθύνει τόν πιστό σέ ὁλόκληρη τήν ἐπίγεια πο-
ρεία του, καί συντελεῖ ἀποφασιστικά στόν αὐτοκαθορισμό του γιά 
τήν αἰωνιότητα.
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