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Τελειώνω μὲ ἕνα ἄλλο περιστατικό, τὸ 
ὁποῖο ἔγινε τὸ ᾿77, ἐκεῖ στὸ Καλυβά-
κι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἐγώ, ἐν τῷ 

μεταξύ, ἤμουν διάκονος ἤδη. Πῆγα τὸ πρωΐ 
στὸν Γέροντα. Μόλις μὲ εἶδε ὁ Γέροντας, 
ὅπως πάντα ἀστειευόμενος, μοῦ λέει: «Καλῶς 
τὸν διάκο. Καὶ μοῦ ἔλειπε ἕνας διάκος γιὰ τὴν 
πανήγυρι». Λέω: «Νά, ἦρθα». Λέει: «Παρήγ-
γειλα 100 κιλὰ ψάρι, θά ᾿ρθοῦν οἱ Δανιηλαῖοι, 
θά ᾿ρθοῦν οἱ Θωμᾶδες, θά ᾿ρθοῦν αὐτοί... Θά 
ἔχουμε Δεσπότη, θά ᾿ χουμε, ξέρω  ᾿γώ, αὐτά,  
θὰ κάνουμε πανήγυρι». Πρὸς στιγμὴν πῆγα 
κι ἐγὼ νὰ πιστέψω ὅτι θὰ ὑπῆρχαν αὐτὰ ὅλα.  
«Νὰ μείνεις ἐδῶ σήμερα», μοῦ εἶπε. Ἦταν ἡ 
πρώτη νύχτα ποὺ ἔμεινα. Πετοῦσα ἀπὸ τὴ 
χαρά μου. Τὸ βράδυ μοῦ λέει: «Κοίταξε, θὰ 
κάνομε ἀγρυπνία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ». Μοῦ 
εἶπε τί ἔπρεπε νὰ κάνω. Βέβαια,  ἀγρυπνία 
μὲ τὸ κομποσχοίνι, ποιός νὰ ψάλλει; Ἀρχί-
σαμε γύρω στὶς 5 τὸ ἀπόγευμα. «Γύρω στὰ 
μεσάνυχτα, θὰ σὲ φωνάξω νὰ διαβάσομε τὴ 
Θεία Μετάληψη, μέχρι νά ᾿ρθεῖ ὁ παπᾶς τὸ 
πρωΐ ἀπὸ τοῦ Σταυρονικήτα νὰ μᾶς λειτουρ-
γήσει». «Νἆναι εὐλογημένο, Γέροντα». Μοῦ 
εἶπε ἕναν κατάλογο μεγάλο, πῶς ἔπρεπε νὰ 
κάνω τὴν προσευχὴ, καὶ ἔμεινε αὐτὸς στὸ ἕνα 
κελλὶ κι ἐγὼ στὸ ἄλλο. Κάθε καμμιά-μιάμιση 
ὥρα μοῦ κτυποῦσε τὸν τοῖχο καὶ ρωτοῦσε: 
«διάκο, εἶσαι  καλά;». «Καλά, Γέροντα». 
«Κοιμᾶσαι;». «Ὄχι, δὲν κοιμᾶμαι». Μοῦ εἶπε: 
«Ἂν ἀκούσεις τίποτα θορύβους, μὴ φοβηθεῖς. 
Εἶναι ἀγριογούρουνα, ξέρω ᾿γὼ, τσακάλια». 
Τὸν ἄκουγα ὅλη νύχτα ποὺ περπατοῦσε. Ὁ 
Γέροντας ἐπειδὴ εἶχε μισὸ πνεύμονα, ἀνάπνεε 
βαθιὰ καὶ κατὰ διαστήματα ἔλεγε: «Δόξα Σοι, 
ὁ Θεός», μὲ ἕνα δικό του ὡραῖο τρόπο.
Ἐγὼ αἰσθανόμουν ὅτι ἔχω τὸν Γέροντα δί-
πλα μου, πράγματι, ἔκαμνα ὅ,τι μποροῦσα. 
Γύρω στὰ μεσάνυχτα μὲ φώναξε καὶ πήγαμε 
στὸ ἐκκλησάκι, δίπλα. Ἦταν ἕνα Ἐκκλησάκι 

στενόμακρο, ποὺ εἶχε ἕνα μόνο στασίδι καὶ 5 
εἰκόνες: τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας, τοῦ Τι-
μίου Προδρόμου, τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ καὶ δὲν θυμᾶμαι, ἕναν Ἅγιο Ρῶσο 
εἶχε, γιατὶ ἦταν ὁ παπα-Τύχων ἐκεῖ, ὁ Ρῶσος. 
Λέει: «Νὰ διαβάσομε τὴ Θεία Μετάληψη». 
Μὲ ἔβαλε μέσα στὸ στασίδι, μ᾿ ἄνοιξε τὸ Ὡρο-
λόγιο, μοῦ ᾿δωσε μιὰ λαμπάδα ἀναμμένη καὶ 
ὁ Γέροντας δίπλα μου ἀκριβῶς ἔλεγε τοὺς 
στίχους τῆς Θείας Μεταλήψεως: «Δόξα Σοι, 
ὁ Θεὸς ἡμῶν,  δόξα Σοι». Κάθε φορὰ ποὺ ἔλε-
γε τὸν στίχο, ἔκανε καὶ μιὰ στρωτὴ μετάνοια. 
Ἐγὼ  διάβαζα: «Ἄρτος ζωῆς αἰωνιζούσης 
γενέσθω μοι τὸ σῶμα Σου τὸ ἅγιο…». Θεο-
σκότεινα ὅλα, νύχτα, μεσάνυχτα στὴν ἔρημο. 
Ὅταν φθάσαμε στὸν στίχο ποὺ λέγει: «Μα-
ρία Μῆτερ Θεοῦ, τῆς εὐωδίας τὸ σεπτὸ σκή-
νωμα..»,  ἐκεῖ ἀκριβῶς, ἄκουσα ἕνα πράγμα, 
σὰν ἀέρας μπῆκε στὸ Ἐκκλησάκι. Νόμισα ὅτι 
ἄνοιξε τὸ παράθυρο ὁ Γέροντας, ἀλλὰ ἦταν 
δίπλα μου. Καὶ ξαφνικὰ φωτίστηκε ὅλος ὁ 
χῶρος καὶ ἄρχισε τὸ καντήλι τῆς Παναγίας 
νὰ κινεῖται μόνο του. Ἦταν 5 τὰ καντήλια, 
αὐτὸ μόνο ἐκινεῖτο, τὰ ὑπόλοιπα ἦταν στα-
θερά. Φωτίστηκε τὸ Ἐκκλησάκι καὶ αὐτὸ τὸ 
κατάλαβα, γιατὶ τὸ κερὶ ποὺ κρατοῦσα δὲν 
μοῦ χρειαζόταν πλέον. Γύρισα πρὸς τὸν Γέ-
ροντα. Μὲ κοίταξε αὐτὸς καὶ μοῦ ᾿καμε, σι-
ωπή. Πράγματι, σταμάτησα νὰ διαβάζω καὶ 
ὁ Γέροντας γονάτισε κάτω. Ἔμεινα ἐγώ, πε-
ρίμενα, περίμενα, πέρασε μισὴ ὥρα καὶ πλέ-
ον καὶ γινόταν αὐτὸ τὸ πράγμα. Τὸ καντήλι 
νὰ πηγαίνει καὶ νὰ ἔρχεται, τὸ Ἐκκλησάκι 
νἆναι φωτεινό, ὁ Γέροντας νἆναι γονατιστός, 
κι ἐγὼ μὲ τὸ κερὶ στὸ χέρι νὰ μὴ ξέρω τί νὰ 
κάμω. Πέρασε ἡ μισὴ ὥρα, λέω: «Νὰ διαβά-
σω τὴ Θεία Μετάληψη, τί θὰ κάμομε τώρα;». 
Ἄρχισα νὰ διαβάζω, νὰ διαβάζω συνέχεια.
Κάποια στιγμή, ἐκεῖ στὴ ζ΄ ᾠδή, ἐπανήλθα-
με ἐκεῖ ποὺ εἴμαστε, στὸ σκοτάδι. Τὸ καντή-

Ἐμπειρίες τοῦ Μητροπολίτη μας ἀπό τόν 
μακαριστό Γέροντα Παΐσιο

Γ΄ μέρος Εἰσήγησης τοῦ Μητροπολίτη μας κατά τό Συνέδριο πού ἔγινε στήν Κόνιτσα τόν 
Σεπτέμβριο 2011, ἀφιερωμένο στόν μακαριστό Γέροντα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
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λι σταμάτησε. Τέλειωσε ἡ Θεία Μετάληψη. 
Πήγαμε καθίσαμε, ἐκεῖ εἶχε ἕνα μικρὸ χω-
λάκι, ἔξω ἀπὸ τὸ Ἀρχονταρικάκι, ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλησία. Ὁ Γέροντας ἦταν φοβερὰ ἀλλοι-
ωμένος πνευματικά. Λέω: «Γέροντα, τί ἔγινε 
μέσ᾿ στὸ Ἐκκλησάκι;». Μοῦ λέει: «Τί ἔγινε;». 
Λέω: «Δὲν εἴδατε τὸ καντήλι;». «Ἒ, τὸ εἶδα». 
«Ἄλλο τί εἶδες;». Λέω: «Τίποτα δὲν εἶδα, φω-
τίστηκε τὸ Ἐκκλησάκι καὶ τὸ καντήλι». «Δὲν 
εἶδες τίποτε ἄλλο;». «Ὄχι, δὲν εἶδα ἐγὼ  τίπο-
τε ἄλλο. Τί ἤτανε;». «Μωρέ, τίποτα δὲν ἤτανε 
καημένε». Τοῦ λέω: «Μά, καλά, εἶναι δυνατὸ 
νὰ μὴν ἦταν τίποτα; Γιατί νὰ μὴ τὸ βλέπομε 
κάθε μέρα, ἀφοῦ δὲν εἶναι   τίποτα; Καὶ νὰ 
μὴ τὸ βλέπουν κι ὅλοι μάλιστα». «Τίποτα δὲν 
ἤτανε, βρὲ παιδάκι μου, ἀλλὰ 
δὲν ἔχεις διαβάσει ὅτι ἡ Πανα-
γία τὸ βράδυ γυρνᾶ στὸ Ἅγιον 
Ὄρος καὶ βλέπει τί κάνουν οἱ 
Μοναχοί;». Πράγματι, τὸ εἶχα 
διαβάσει πρὶν λίγες μέρες, σέ 
μιὰ διήγηση. «Ἔ, μοῦ λέει, 
πέρασε κι ἀπ᾿ ἐδῶ, εἶδε δυὸ 
παλαβοὺς ποὺ διάβαζαν καὶ 
κούνησε τὸ καντήλι νὰ μᾶς 
χαιρετίσει». Μιὰ ἄλλη φορά, 
μοῦ εἶπε ὅτι ὁ ἴδιος εἶδε τὴν 
Παναγία στὸ Ἐκκλησάκι ἐκεί-
νη τὴν ὥρα. 
Ἐκείνη ἡ νύχτα ἦταν μιὰ ἀπὸ 
τὶς πιὸ συγκλονιστικὲς ἐμπει-
ρίες μὲ τὸν Γέροντα, γιατὶ μέ-
χρι τὶς 6 περίπου τὸ πρωΐ ποὺ 
ἔφεξε, ποὺ ἦλθε ὁ παπάς ἀπὸ τὴ Σταυρονική-
τα νὰ μᾶς λειτουργήσει, καθίσαμε ἐκεῖ καὶ ὁ 
Γέροντας μοῦ διηγήθηκε πάρα πολλὰ περι-
στατικὰ τῆς πνευματικῆς του ζωῆς. Ὅταν μὲ 
ρωτοῦν: «Πάτερ μου, ὁ πάτερ Παΐσιος  εἶναι 
Ἅγιος; Καὶ εἶναι σωστὸ νὰ τὸν μνημονεύομε 
μετὰ τῶν Ἁγίων;», ἐγὼ σᾶς ὁμολογῶ ὅτι λέγω 
ἕνα λόγο, δὲν εἶναι τῆς Ἐκκλησίας, ἐπίσημος, 
ἀλλὰ τὸ πιστεύω ἀπόλυτα ὅτι, ἐὰν ὁ Γέροντας 
Παΐσιος δὲν εἶναι Ἅγιος, νομίζω δὲν ὑπάρ-
χουν Ἅγιοι στὴν Ἐκκλησία. Δὲν εἶναι δυνατὸ 
ἕνας ἄνθρωπος μὲ τόσο πλούσια τὴ Χάρι τοῦ 
Θεοῦ πάνω του, μὲ τέτοιους ὑπερφυσικοὺς 
ἀγῶνες, μὲ τέτοια δύναμη Πνεύματος Ἁγίου,  
νὰ μὴν εἶναι ἤδη μετὰ τῶν Ἁγίων.  

Κάποτε τὸν ρώτησα: «Γέροντα, μποροῦμε νὰ 
κάνουμε μνημόσυνο στοὺς Ἁγίους ποὺ δὲν 
ἔχουν ἀκόμα ἀνακηρυχθεῖ;». Μοῦ λέει: «Κοί-
ταξε, εὐλογημένε, δὲν βλάπτονται οἱ Ἅγιοι. 
Προσευχόμενοι ἐμεῖς γι᾿ αὐτούς, προσεύχο-
νται κι ἐκεῖνοι γιὰ μᾶς».
Διαφορετικά, θὰ αἰσθανόμουν πολὺ ἄσχημα. 
Διότι γιὰ τὸν Γέροντα ἰσχύει αὐτὸ ποὺ ψάλ-
λαμε στὴ Θεία Λειτουργία σήμερα, σ᾿ ἐκεῖνο 
τὸν ἁγιασμένο τόπο ποὺ πήγαμε, τὴ Μονὴ  
Στομίου, ποὺ εἶναι ἕνας τόσο δυνατὸς καὶ πα-
νέμορφος καὶ εὐλογημένος χῶρος. Ψάλλαμε 
στὸ Κοινωνικὸ πραγματικὰ  αὐτὸ ποὺ ἰσχύ-
ει γιὰ τὸν Γέροντα ἀπόλυτα: «Μακάριοι οὕς 
ἐξελέξω καὶ προσελάβου Κύριε, καὶ τὸ μνη-

μόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ 
γενεάν». Ὁ Γέροντας Παΐσιος 
εἶναι ἕνας ἀπ᾿ αὐτοὺς τοὺς 
μακάριους, τοὺς τρισμακάρι-
ους, τοὺς ὁποίους ἐξελέξατο ὁ 
Κύριος καὶ προσελάβετο μαζί 
Του. 
Ἂν εἶναι εὐλογημένο, νὰ πῶ 
καὶ κάτι ἄλλο τὸ ὁποῖο εἶπα 
στὸν π. Ἰωὴλ.  Ποτέ μου δὲν 
διανοήθηκα ὅτι θὰ γινόμουν 
Ἐπίσκοπος, διότι δὲν ὑπῆρχε 
τέτοια προοπτικὴ ὄντας εἰς τὸ 
Ἅγιον Ὄρος. Ἦταν ἀδύνατο, 
οὔτε στὸ πιὸ  τρελλὸ ὄνειρο 
δὲν μποροῦσε νὰ φανταστεῖ 
κανεὶς  αὐτὸ τὸ πράγμα.  Ἤτα-
νε τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέα, τὸ 1989-

᾿90, κάπου ἐκεῖ καὶ μετὰ τὴ Λειτουργία ποὺ 
λειτουργήσαμε στὶς Καρυές, στὴ Σκήτη τοῦ 
Ἀπ. Ἀνδρέου, πῆγα νὰ δῶ τὸν π. Παΐσιο. Ἐν 
τῷ μεταξύ, ὅμως, ἄρχισε νὰ χιονίζει, ψιλοχιό-
νιζε καὶ ἔβρεχε, ἦταν πολὺ ἄστατος ὁ καιρός 
καὶ τοῦ λέω: «Γέροντα, νὰ πάω διότι βιάζο-
μαι καὶ δὲν ἔχω οὔτε ὀμπρέλλα, θὰ βραχῶ». 
Λέει: «Δὲν πειράζει, θὰ σοῦ δώσω ἐγὼ ἕναν 
ὡραῖο σάκκο». Σκέφτηκα: «Τί σάκκο θὰ μοῦ 
δώσει;». Πῆρε, λοιπόν, μιὰ σακούλα ἀπὸ τὰ 
σκουπίδια, δὲν ξέρω ποῦ τὴν βρῆκε, ἔκαμε 
μιὰ τρύπα στὴ μέση, ἔβαλε καὶ δύο ἄκρες ἐκεῖ, 
καὶ μοῦ λέει: «Στάσου ἐδῶ στὴ μέση νὰ σοῦ 
τὸν φορέσω». «Γέροντα, τὸν φοράω καὶ μό-
νος μου, δὲν χρειάζεται».  «Ὄχι», λέει, «στά-
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σου νὰ σοῦ τὸν φορέσω καὶ θὰ ψάλλω καὶ τὸ 
Ἄνωθεν οἱ Προφῆται». Τοῦ λέω: «Γέροντα, 
γιὰ ἀστεῖα τώρα εἴμαστε;». Μοῦ λέει: «Καὶ τὰ 
ἀστεῖα, πάτερ μου, γίνονται σοβαρά», μὲ ἕναν 
πολὺ σοβαρὸ τρόπο. Βέβαια, πῆρα τὴ σακού-
λα, τὴν φόρεσα, ἀλλὰ σακούλα τῶν σκουπι-
διῶν ἦταν. 
Ἕνα θαῦμα νά πῶ, ἀκόμα, ποὺ ἔκανε στὴν 
Κύπρο τελευταῖα, μετὰ θάνατον. Ἦταν ἕνα 
παιδὶ ἀπό τὴν Πάφο, ἦλθε ὁ ἴδιος καὶ μοῦ 
τὸ εἶπε. Ἦταν  ὑδραυλικός. Ἁπλὸ παιδί, βι-
οπαλαιστής, ἀλλὰ ἄσχετος παντελῶς μὲ τὴν 
Ἐκκλησία. Εἶχε αὐτὴ τὴ λαϊκὴ εὐσέβεια ποὺ 
ἔχουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Ἐργαζόμενος στὴν 
αὐλὴ ἑνὸς σπιτιοῦ, χωρὶς νὰ τὸ προσέξει, 
σκύβοντας νὰ ἀλλάξει ἕνα σωλῆνα, μπῆκε 
κάτι σάν ἀγκίστρι στὸ μάτι του μέσα, φοβερὸ 
πράγμα. Ἔνιωσε τὸ μάτι του νὰ βγαίνει ὅλο 
ἔξω. «Παναγία μου!» φώναξε, καὶ ἄρχισε νὰ 
ζαλίζεται. Τότε βλέπει ἕνα μοναχὸ μπροστά 
του μὲ ἕνα μάλλινο σκουφάκι. Τὸν κρατᾶ 
καί τοῦ λέει: «Μὴ φοβᾶσαι, δὲν ἔχεις τίποτα. 
Κάνε  ὑπομονὴ καὶ τώρα βγάλ’το μὲ δύνα-
μη αὐτὸ καὶ πήγαινε στὸ νοσοκομεῖο». «Δὲν 
μπορῶ»,  λέει, «θὰ πεθάνω». Τὸν πιάνει ὁ Γέ-
ροντας, τοῦ βγάζει τὸ ἀγκίστρι ἀπὸ τὸ μάτι 
καὶ τοῦ λέει: «Πήγαινε στὸ νοσοκομεῖο καὶ 
δὲν ἔχεις τίποτα». Αὐτὸς κρατοῦσε τὸ μάτι 
του, ποὺ θεωροῦσε πλέον ὅτι τὸ ἔσχισε  καὶ 
χάθηκε, γεμάτος αἵματα. Ἔνιωσε τὸ σίδε-
ρο μέσα του, ἔνιωσε αὐτὴ τὴ δύναμη ποὺ τὸ 
ἔβγαλε ὁ Γέροντας ἀπὸ τὸ μάτι. Μισοπεθαμέ-
νος ἔβαλε τὶς φωνές. Στό νοσοκομεῖο διαπί-
στωσε ὁ ὀφθαλμίατρος ὅτι δὲν ἔπαθε τίποτε, 
ἁπλῶς μιὰ μικρὴ γρατσουνιά. 
Μετὰ ἀπὸ 5-6 μέρες πῆγε στὸ φοῦρνο νὰ ἀγο-
ράσει ψωμί. Ἡ κυρία ἐκεῖ διάβαζε ἕνα βιβλίο 
τοῦ Γέροντος Παϊσίου. Τό παιδί εἶδε τὴ φω-
τογραφία τοῦ Γέροντα ἀπ᾿ ἔξω. Ταράχτη-
κε. Τῆς λέει: «Συγνώμη, ποιός εἶναι αὐτός;». 
«Ὁ π. Παΐσιος ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, αὐτὸς ὁ 
Ἅγιος ὁ σύγχρονος». Τῆς λέει: «Μά, αὐτὸ τόν 
ἄνθρωπο, ἐγὼ τὸν εἶδα, μοῦ ἔκανε αὐτὸ τὸ 
πράγμα… Αὐτὸς εἶναι, ὁ ἴδιος».  Βέβαια, τοῦ 
λέει ἐκείνη: «Κοίταξε, πήγαινε στὴ Λεμεσό, 
βρὲς τὸν πάτερ Ἀθανάσιο καὶ πές του το».
Τὸ ἔγραψε, βέβαια, ὁ ἴδιος, ὑπεύθυνα, καὶ τό 
ἔστειλε στὸ Μοναστήρι, ἐκεῖ ὅπου γίνεται κα-

ταγραφὴ τῶν πολλῶν θαυμάτων τοῦ Γέροντα 
μετὰ θάνατον. 
Πάρα πολλὰ θαύματα μετὰ θάνατον ἔχομε, 
ποὺ αὐτὰ πιστοποιοῦν τὴν ἁγιότητά του  καὶ 
ὅτι, ὄχι μόνο ὅταν ζοῦσε ὁ Γέροντας ἦταν 
ἕνας Ἅγιος ἐν ζωῇ, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸν θάνατό 
του, ὅλα αὐτὰ μαρτυροῦνται καὶ ἀπὸ ἀνθρώ-
πους ποὺ δὲν τὸν γνώριζαν, οὔτε τὸν ἄκου-
σαν, οὔτε τὸν εἶδαν καμμιὰ φορά. 
Ὁ π. Παΐσιος, ἦταν καὶ μεγάλος πατριώτης 
καὶ ἀγαποῦσε πάρα πολὺ τὴν Ἑλλάδα καὶ 
πάρα πολὺ τὴ Ρωμηοσύνη καὶ δύο πράγματα 
ποὺ μποροῦσαν πράγματι νὰ τὸν στενοχωρέ-
σουν ἦταν, πρῶτον, ἐὰν τοῦ ἔθιγες τὴν πατρί-
δα. Ἄν κάποιος τοῦ ἔλεγε: «Ξέρεις Γέροντα, 
ἡ Μακεδονία εἶναι Σλαβική», τότε γινότανε 
«ἐκτὸς ἑαυτοῦ». 
Τὸ δεύτερο, ποὺ τὸν στενοχωροῦσε, ὄχι 
γιατὶ θιγόταν, ἀλλὰ γιατὶ ταλαιπωροῦνταν 
οἱ ἄνθρωποι, ἦταν ὅταν κάποιος χρησιμο-
ποιοῦσε τὸ ὄνομά του καὶ ἔλεγε ὅτι «Ὁ π. Πα-
ΐσιος εἶπε αὐτὸ τὸ πράγμα», ἐνῶ δὲν τὸ εἶχε 
πεῖ. Καὶ αὐτὸ μετὰ κυκλοφοροῦσε: «Εἶπε ὁ 
π. Παΐσιος ἀγοράστε τρόφιμα καὶ σκάψετε 
χαρακώματα καὶ τὸ καλοκαίρι θὰ γίνει πόλε-
μος» καὶ οἱ ἄνθρωποι ἄρχιζαν νὰ ἀγοράζουν 
τρόφιμα. Ὁ Γέροντας δὲν εἶπε ποτὲ ἡμερομη-
νίες, τουλάχιστον ἐγὼ δὲν τὸν ἄκουσα καμμιὰ 
φορὰ νὰ λέει ἡμερομηνίες. Τὸ ὅτι ἔλεγε ὅτι 
ἔρχονται δύσκολες μέρες, πρέπει νὰ εἴμαστε 
σὲ διαρκή ἐπιφυλακή, σὲ μετάνοια, σίγουρα 
τά ᾿λεγε. Ὅτι οἱ Τοῦρκοι θὰ καταστραφοῦν 
καὶ ὅτι θὰ μᾶς δώσουν τὴν Κων/πολη, αὐτὰ 
τὰ ἔλεγε. Ἀλλὰ δὲν ἔλεγε, τόσα χρόνια, τὴν 
τάδε ἡμερομηνία. Ὅταν, λοιπόν, ἄκουγε ὅτι 
τοῦ ἔβαζαν λόγια στὸ δικό του στόμα καὶ τά 
χρησιμοποιοῦσαν λανθασμένα, αὐτό πράγ-
ματι τὸν στενοχωροῦσε πάρα πολύ. Ἐπειδὴ 
ἔτυχα μερικὲς φορὲς ποὺ τὸν εἶδα νὰ κάμνει 
«ξεσκονίσματα», ὅπως τά ἔλεγε, φοβόμουν 
μήπως ἔρθει ἡ σειρά μου, γι’ αὐτό πρόσεχα 
πάρα πολὺ νὰ μὴ πῶ ποτέ μου ἕνα λόγο πε-
ρισσότερο ἀπ᾿ αὐτὸ ποὺ εἶπε. Ἐγνώριζα τὴν 
εὐαισθησία καὶ τὴν προσοχή του. Γι᾿ αὐτὸ 
καὶ φοβᾶμαι ποὺ μιλῶ γι᾿ αὐτὸν, γιατὶ μπορεῖ 
μέν νὰ ἔχει κοιμηθεῖ, ἀλλὰ εἶναι ὁλοζώντανος 
καὶ  τὸ «ξεσκόνισμα» μπορεῖ νὰ τὸ κάμει καὶ 
τώρα, δὲν τὸν ἐμποδίζει τίποτα. 
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Ἴνδικτον ἡμῖν εὐλόγει νέου Χρόνου,
Ὦ καὶ παλαιέ, καὶ δι᾿ ἀνθρώπους νέε.

Ὁ ὅρος ἴνδικτος ἢ ἰνδικτιὼν προέρχε-
ται κατ’ ἄλλους μὲν ἀπὸ τὴν λατι-
νικὴ λέξη indictio, καὶ σημαίνει τὴν 

διαταγή, τὴν ἐπιβολή, κατ’ ἄλλους δὲ ἀπὸ τὴν 
ἐπίσης λατινικὴ λέξη index, ἡ ὁποία δηλώνει 
τὸν πίνακα, τὸ χρονολογικὸ σύστημα. 
            Ἴνδικτος ἢ Ἰνδικτιὼν εἶναι μία χρονικὴ 
περίοδος δεκαπέντε ἐτῶν, ἡ ὁποία χρησιμο-
ποιεῖτο συνήθως 
γιὰ τὴν χρονολό-
γηση ἐγγράφων 
καὶ γεγονότων. Ἡ 
ἔναρξη χρονολό-
γησης ἐπὶ τῇ βάσει 
τῆς δεκαπενταε-
τοῦς ἰνδικτιῶνος 
ἄρχισε τὸ 312μ.Χ., 
ἐνῶ ἡ πρώτη μνεία 
χρησ ιμοπο ίησής 
της σὲ αὐτοκρατο-
ρικὰ ἔγγραφα εὑρί-
σκεται σὲ ἀπόφαση 
τοῦ αὐτοκράτορος 
Κωνσταντίου τοῦ 
ἔτους 356-357μ.Χ. 
Στὴν Ρώμη ὁ ὅρος ἰνδικτιὼν ἀναφερόταν 
στὴν ἀρχὴ τῆς περιόδου τοῦ περὶ φόρου 
ρωμαϊκοῦ διατάγματος, δηλαδὴ σὲ φόρο, ὁ 
ὁποῖος διετάχθη νὰ πληρώνεται στὴν ἔναρξη 
κάθε δεκαπενταετίας.
            Πέραν τῆς χρονικῆς διάρκειας τῶν 
δεκαπέντε ἐτῶν ὁ ὅρος ἴνδικτος ἢ ἰνδικτιὼν 
χρησιμοποιήθη προκειμένου νὰ δηλώσῃ καὶ 
τὴν χρονικὴ διάρκεια ἑνὸς ἑκάστου ἔτους τῆς 
ἰνδικτιῶνος. Ἔτσι ἔχουμε π.χ. «α΄ ἰνδικτιών, 
ἤτοι (τὸ) α΄ ἔτος τῆς τρεχούσης ἰνδικτιῶνος». 
Ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν ἡ ἀρχὴ τῆς ἰνδίκτου 
ἦταν δυνατὸν νὰ δήλωνε καὶ τὴν πρώτην τοῦ 

ἔτους, δηλαδὴ τὴν πρωτοχρονιά.
            Ἡ συνήθως γνωστὴ ἰνδικτιὼν ἦταν 
ἡ βυζαντινή. Ὀνομαζόταν καὶ κωνσταντι-
νουπολίτικη ἢ καὶ ἑλληνική. Ἀρχόταν τὴν 1η 
Σεπτεμβρίου καὶ χρησιμοποιήθη κατὰ τὴν βυ-
ζαντινὴ περίοδο, ὅπως ἐπίσης καὶ στὰ μετα-
βυζαντινὰ ἑλληνικὰ κείμενα. 
Παρ’ ὅλο ποὺ ἡ 1η Σεπτεμβρίου δήλωνε καὶ 
τὴν ἀρχὴ τῆς νέας ἰνδίκτου (νέου χρόνου), ἐν 
τούτοις δὲν καθιερώθη εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὡς ἡ 
ἐπίσημη πρωτοχρονιά. Καὶ τοῦτο διότι ἡ ἱστο-

ρία γνώρισε ἀρκετὰ 
κατὰ τόπους ἡμε-
ρολόγια, τῶν ὁποί-
ων ἡ πρωτοχρονιὰ 
καθοριζόταν ἐπὶ τῇ 
βάσει διαφορετικῶν 
κριτηρίων. Ἔτσι, 
στὴν Ρώμη, κατὰ τὸ 
παλαιὸ ἡμερολόγιο 
τοῦ Νουμᾶ, ἀρχὴ 
τοῦ ἔτους ἦταν ἡ 
1η Μαρτίου, ἡ 1η 
δηλ. ἡμέρα τῆς ἄνοι-
ξης. Τὸ ἡμερολόγιο 
τοῦτο μεταρρύθμι-
σε ὁ Ἰούλιος Καί-
σαρας τὸ 45μ.Χ. Ὡς 

1η τοῦ ἔτους τοποθετήθη ἡ 1η Ἰανουαρίου. 
Γιὰ τοὺς Ἑβραίους ἡ 1η τοῦ ἔτους συνέπιπτε 
πρὸς τὴν ἡμέρα τῆς ἐαρινῆς πανσελήνου, τὴν 
14η Νισὰν, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποίαν ἑώρταζαν 
τὸ Πάσχα τους. Σύμφωνα μὲ τὰ περισσότερα 
ἡμερολόγια τῆς Ἀνατολῆς τὸ νέον ἔτος ἀρχό-
ταν τὴν ἡμέρα τῆς φθινοπωρινῆς ἰσημερίας, 
δηλαδὴ τὴν 24η Σεπτεμβρίου ἢ τὴν πλησιέ-
στερη πρὸς αὐτὴν ἀρχὴ νέου μηνός, δηλ. τὴν 
1η Ὀκτωβρίου. Ἡ 23η Σεπτεμβρίου ἐν τῷ με-
ταξὺ ἔγινε ἡ ἐθνικὴ ἑορτὴ τοῦ ρωμαϊκοῦ κρά-
τους, λόγῳ τῶν γενεθλίων τοῦ Ὀκταβιανοῦ 
Αὐγούστου. Σ’ αὐτήν, τὸ ἔτος 312μ.Χ., μετε-

Ἡ Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου
τοῦ Οἰκονόμου Παρασκευᾶ Ἀγάθωνος
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τέθη ἀπὸ τὴν 24η Σεπτεμβρίου ἡ 1η τοῦ ἔτους. 
Αὐτὴ τὴν πρωτοχρονιά, τῆς 23ης Σεπτεμβρί-
ου, ἐδέχθη κατ’ ἀρχὴν καὶ ἐκχριστιάνισεν ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Ἀνατολῆς. 
Ἡ υἱοθέτηση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς 23ης Σε-
πτεμβρίου ὡς πρώτης τοῦ ἔτους εἶχεν ὡς ἀπο-
τέλεσμα νὰ τεθῇ νὰ ἑορτάζεται κατ’ αὐτὴν 
τὸ πρῶτο γεγονὸς τῆς εὐαγγελικῆς ἱστορίας. 
Καὶ τοῦτο δὲν ἦταν ἄλλο ἀπὸ τὴν σύλληψη 
στὰ σπλάγχνα τῆς Ἐλισάβετ, τοῦ Ἰωάννου 
τοῦ Προδρόμου. Στὴν ἡμερομηνία αὐτὴ ἢ 
στὴν πρώτη μετ’ αὐτὴν Δευτέρα τοποθετήθη 
καὶ ἡ ἔναρξη τῆς κατὰ συνέχειαν ἀνάγνωσης 
τοῦ Εὐαγγελίου, ἀρχόμενον ἀπὸ τὸν Λουκᾶ, 
ὁ ὁποῖος ἐκτὸς ἀπὸ τὴν σύλληψη τοῦ Προ-
δρόμου καταγράφει καὶ ἄλλα γεγονότα τῆς 
ἀρχῆς τῆς ἱστορίας τῆς Καινῆς Διαθήκης, 
ὅπως εἶναι ὁ εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου, ἡ 
εἰς τὴν Ὀρεινὴν ἐπίσκεψη στὴν Ἐλισάβετ καὶ 
ἡ γέννηση τοῦ Βαπτιστοῦ, γεγονότα ἄγνωστα 
στοὺς ὑπόλοιπους εὐαγγελιστές. 
Καὶ ἡ ἱστορία τοῦ ἡμερολογίου συνεχίζει. 
Τὸ 462μ.Χ. μετετέθη ἡ 1η τοῦ ἔτους στὴν 1η 
Σεπτεμβρίου. Σ’ αὐτὸ βοήθησε καὶ ἡ ἀντίλη-
ψη  ὅτι ἡ ἀρχὴ τῆς ἰνδίκτου ἦταν δυνατὸν νὰ 
δήλωνε καὶ τὴν πρώτη τοῦ ἔτους. Ἔτσι ἡ 1η 
τοῦ ἔτους συνέπιπτεν πλέον πρὸς τὴν 1η τοῦ 
μηνός. Ἡ ἡμέρα αὐτὴ ἦταν στὸ ἑξῆς ἡ ἀρχὴ 
τῆς ἰνδίκτου, ἡ πρωτοχρονιὰ δηλ., καθ’ ὅλη 
τὴν βυζαντινὴ περίοδο, ὅπως προαναφέραμε. 
Αὐτὴν δέχθηκε καὶ καθιέρωσε καὶ ἡ Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ ὡς ἐκκλησιαστικὴν ἑορτή, 
δομήσασα μάλιστα καὶ εἰδικὴν ἀκολουθία.
Τέλος, ὅταν κατὰ τοὺς νεώτερους χρόνους, 
ἡ 1η Ἰανουαρίου καθιερώθη ὡς πρώτη τοῦ 
ἔτους καὶ στὴν Ἀνατολή, ἡ Ἐκκλησία, εἴτε 
γιατὶ τὸ Ἑορτολόγιό της ἦταν κατειλημμένο 
τὴν ἡμέρα αὐτὴ μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς περιτομῆς 
τοῦ Κυρίου καὶ τὴν μνήμη τοῦ Μεγάλου Βα-
σιλείου, εἴτε γιατὶ ἀνεπαύθη στὴν δική της 
πρωτοχρονιὰ τῆς 1ης Σεπτεμβρίου, εἴτε γιατὶ 
θεώρησε ὅτι ἡ νέα πρωτοχρονιὰ ἦρθε ἀπὸ τὴν 
Δύση, δὲν προχώρησε στὸν ἐκχριστιανισμό 
της.
Τὸ Τυπικὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινου-
πόλεως προβλέπει κατὰ τὴν ἀρχὴ τῆς ἰνδί-
κτου λιτανεία «εἰς τὸν φόρον», ἐνῶ τὸ τῆς 
Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης λιτανεία στὴν 

πόλη καὶ ἁγιασμὸ τῶν ὑδάτων. Τὸ εὐαγγέλιο 
τῆς Λειτουργίας ἀναφέρεται στὸ πρῶτο δη-
μόσιο κήρυγμα τοῦ Κυρίου στὴν συναγωγὴ 
τῆς Ναζαρέτ, ὅπου κήρυξε «ἐνιαυτὸν Κυρίου 
δεκτὸν» (Λουκ. 4, 16). Τὰ πάμπολλα τροπά-
ρια τῆς ἀκολουθίας διαπνέονται ἀπὸ ἐμπι-
στοσύνη πρὸς τὸν δημιουργὸ καὶ προνοητή 
τοῦ παντὸς Θεό, στὰ χέρια τοῦ ὁποίου ἀφή-
νουν τοὺς πόθους καὶ τοὺς φόβους τοῦ λαοῦ 
του. Τοῦ ζητοῦν νὰ χαρίσῃ στὸν κόσμο τὴν 
εἰρήνη, νὰ κατευθύνῃ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν 
τῶν ἀνθρώπων, νὰ δώσῃ ἄφεση ἁμαρτιῶν 
καὶ εὐκαιρίες δοξολογίας τοῦ ὀνόματός του, 
ἀκόμη νὰ εὐλογήσῃ τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυ-
τοῦ τῆς χρηστότητός του.
Σύμφωνα μὲ τὸν ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιο-
ρείτη γιὰ τρεῖς λόγους ἑορτάζουμε τὴν 1η  
Σεπτεμβρίου: α) Ὡς ἀρχὴν τοῦ ἔτους. β) Εἰς 
ἀνάμνηση τῆς μετάβασης τοῦ Κυρίου στὴν 
συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων ὅπου τοῦ ἐδόθη τὸ 
βιβλίο τοῦ Ἡσαΐου καὶ ἀνέγνωσε τό: «Πνεῦμα 
Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ ἕνεκεν ἔχρισέ με· εὐαγγε-
λίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι 
τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, κηρῦξαι 
αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, 
καλέσαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτὸν» (Ἡσ. 61, 
1-2), τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται στὸν ἴδιο, καὶ γ) 
«ὅπως διὰ μέσου τῆς ὑμνῳδίας καὶ ἱκεσίας ὁ 
Θεὸς γένῃ ἵλεως (εἰς ἡμᾶς) καὶ εὐλογήσῃ τὸν 
νέον χρόνον». 
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Σταυρός,  ὁ Φύλαξ τῆς Ἐκκλησίας

Εἶναι γνωστό πώς, πρίν τήν ἐποχή 
τῆς χάριτος,  ὁ Σταυρός ἐθεωρεῖτο 
σύμβολο βδελικτό καί ἀποτρόπαιο.  

Ἦταν συνυφασμένος μέ τόν πόνο, τή φρίκη 
καί τήν ἀτίμωση. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς τόν λόγο, 
τόσο οἱ εἰδωλολάτρες ὅσο καί οἱ Ἰουδαῖοι 
τόν βδελύσσονταν. Στήν Παλαιά Διαθήκη 
καί συγκεκριμένα στό Δευτερονόμιο διαβά-
ζουμε: «ἐπικατάρατος, πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπί 
ξύλου». Μέ τή θυσία 
τοῦ Χριστοῦ ὅμως πάνω 
σέ αὐτόν, ἀποκτᾶ πλέ-
ον, μία ἄλλη διάσταση. 
Γίνεται τό μέσον διά τοῦ 
ὁποίου ἐπιτυγχάνεται 
ἡ λύτρωση τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπό τήν κυριαρχία 
τοῦ διαβόλου. Ἔτσι 
λοιπόν, κατά τούς θεο-
φόρους Πατέρες αὐτό 
τό σύμβολο, ὄντας σύμ-
βολο μέ σωτηριολογι-
κές προεκτάσεις ἐπί τοῦ 
ἀνθρωπίνου  προσώπου 
προτυπώνεται ἤδη στήν 
Παλαιά Διαθήκη.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Παλαμᾶς σέ ἕνα λόγο 
του «Εἰς τόν Τίμιο καί 
Ζωοποιό Σταυρό», θά πεῖ πώς ὅταν ὁ Θεός δί-
νει ἐντολή στόν Ἀβραάμ νά ἐγκαταλείψει τή 
γῆ καί τούς συγγενεῖς του καί νά πορευθεῖ σέ 
τόπο πού ὁ ἴδιος θά τοῦ ὑποδείξει, σαφῶς ἐδῶ 
προτυποῦται ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου: «ἔξελθε 
τῆς γῆς σου καί τῆς συγγενείας σου», αὐτή ἡ 
ρήση κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο σαφῶς ὑπεν-
θυμίζει πώς ὁ ἄνθρωπος πού ἀγαπᾶ πραγμα-
τικά τόν Θεό,  νεκρώνεται ὡς πρός τόν κόσμο 
καί τά τοῦ κόσμου. Ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ τό 
μυστήριο τοῦ Σταυροῦ , λέει ὁ μεγάλος αὐτός 
πατέρας μας, κάνει ὑπέρβαση τοῦ κόσμου 
καί ὅσων ἀφοροῦν αὐτό καί βιώνει ἐμπειρικά 
τή Θεολογική τοποθέτηση τοῦ Ἀποστόλου 

Παύλου «ἐμοί ὁ κόσμος ἐσταύρωται κἀγώ 
τῷ κόσμῳ». Ἐπίσης ὅταν ὁ Κύριος διατάσσει 
τόν Μωυσῆ νά ἀφαιρέσει τά ὑποδήματά του, 
καθώς βρίσκεται μπροστά ἀπό τήν καιόμενη 
βάτο καί ἐδῶ πάλι προτυπώνεται ὁ ἁγιασμός 
πού θά ἐσυντελεῖτο ἐπί τῆς γῆς διά τοῦ Σταυ-
ροῦ τοῦ Κυρίου « τό λῦσαι τό ὑπόδημα ἐκ τῶν 
ποδῶν σου, ἡ γάρ γῆ ἐφ’ ἧν ἕστηκας, γῆ ἁγία 
ἐστίν, ἐδήλου τόν μέλλοντα γενέσθαι ἁγια-

σμόν ἐπί τῆς γῆς διά 
τοῦ Σταυροῦ».
Μία ἄλλη προτύ-
πωση τοῦ Σταυ-
ροῦ στήν Παλαιά 
Διαθήκη κατά τόν 
Ἅγιο Γρηγόριο τόν 
Παλαμᾶ, βρίσκεται 
καί στό περιστατι-
κό ἐκεῖνο κατά τό 
ὁποῖο, ὅταν ὁ Ἀβρα-
άμ ἀκούει θεία 
φωνή νά μήν θυσιά-
σει τόν Ἰσαάκ, βλέ-
πει ἐκεῖ κοντά ἕνα 
φυτό, τό φυτό σα-
βέκ, καί σέ αὐτό νά 
εἶναι μπλεγμένο ἕνα 
πρόβατο, πού ἔμελ-
λε νά θυσιαστεῖ στή 

θέση τοῦ Ἰσαάκ. Ἔτσι κατά τόν μεγάλο αὐτό 
θεολόγο τῆς ἐκκλησίας μας, τό φυτό σαβέκ, 
πού ἑβραϊκά σημαίνει φυτό ἀφέσεως προτύ-
πωνε σαφῶς τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ διά τοῦ 
ὁποίου συντελέστηκε ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν 
μας. Τό δέ πρόβατο, προτύπωνε τό «Ἄκακο 
Ἀρνίον» δηλαδή τόν Χριστό, πού θά ἀνέβαινε 
ἐπί τοῦ Σταυροῦ διά τή σωτηρία τοῦ κόσμου.
Ἄλλη γνωστή προτύπωση τοῦ Σταυροῦ εἶναι 
τό γεγονός τῆς μάχης τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ μέ 
τούς Ἀμαληκίτες. Ὅταν ὁ Μωυσῆς σήκωνε 
τά χέρια του σέ σχῆμα Σταυροῦ, νικοῦσε ὁ 
λαός τοῦ Θεοῦ καί ὅταν τά κατέβαζε τότε νι-
κοῦσαν οἱ Ἀμαληκίτες. Ἐδῶ ὁ Ἅγιος θεωρεῖ 

τοῦ κ. Σάββα Ἀλεξάνδρου, Θεολόγου, Βοηθοῦ Διευθυντοῦ Α΄
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πώς τό σχῆμα τοῦ Σταυροῦ πού ἔκανε μέ τά 
χέρια του ὁ Μωυσῆς προτύπωνε τόν Σταυρό 
τοῦ Κυρίου, πού ἔμελλε νά καταισχύνει τόν 
νοητόν Ἀμαλήκ, δηλαδή τόν διάβολο. Τέλος 
κατά τόν ἴδιο αὐτόν πατέρα ὁ χάλκινος ὄφις 
πού ὑψώθηκε στήν ἔρημο προτύπωνε τόν 
Χριστό πού ἔμελλε  νά ἀνέλθει ἐπί τοῦ Σταυ-
ροῦ.
Ὁ Σταυρός λοιπόν τοῦ Κυρίου μας, προτυ-
πώνεται κατά τούς θεοφόρους Πατέρες στήν 
Παλαιά Διαθήκη, ἐνῶ στήν Καινή Διαθήκη, 
στήν περίοδο πλέον τῆς χάριτος ἀποτελεῖ 
τόν φύλακα τῆς ἐκκλησίας καί δεσπόζει στή 
ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ὁμόφωνα οἱ Πατέρες 
τόν χαρακτηρίζουν φύλακα τῆς ἐκκλησίας, 
διότι ἡ παρουσία του ἀποτελεῖ φόβητρο τῶν 
δαιμόνων καί ἀσπίδα τῶν πιστῶν. Ὁ μέγας 
Ἀντώνιος λέγει γι’ αὐτό: «σφραγίζετε ἑαυ-
τούς καί τούς οἴκους, δειλοί γάρ οὗτοι εἰσίν 
καί πάντες τρέμουσιν τό σημεῖο τοῦ Κυρια-
κοῦ Σταυροῦ».
Ἐξάλλου ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
μιλώντας γιά τήν παρουσίασή του στήν ἐκκλη-
σία παρατηρεῖ, «οὗτος ἐν τῇ ἱερᾷ τραπέζῃ, 
οὗτος ἐν ταῖς τῶν ἱερέων χειροτονίαις. Οὗτος 
πάλιν μετά τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐπί τόν 
μυστικόν Δεῖπνο διαλάμπει. Τοῦτον παντα-
χοῦ χορεύοντα, ἴδει τίς ἄν, ἐν οἴκοις, ἐν ἀγο-
ραῖς, ἐν ἐρημίαις, ἐν ὁδοῖς». Καταλήγοντας 
δέ ὁ ἱερός πατήρ ἐπισημαίνει πώς τόν Σταυ-
ρό τοῦ Κυρίου μέ μεγάλη εὐλάβεια καί τιμή 
κάνουν ὅλοι οἱ Χριστιανοί, ὄχι μόνο οἱ ἁπλοί 
ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ ἀλλά καί αὐτοί ἀκόμη οἱ 
βασιλεῖς: «πάντες ἐπί μετώπου Σταυρόν πε-
ριφέρομεν, οὐ μόνον οὐκ αἰσχυνόμενοι ἀλλά 
καί ἐγκαλωπιζόμενοι τούτῳ, οὐ γάρ ἰδιῶται 
μόνον ἀλλά καί αὐτοί, οἱ τά διαδήματα περι-
κείμενοι ἐπί τοῦ μετώπου ὑπέρ τά διαβήματα 
αὐτῶν τόν Σταυρόν βαστάζουσιν».
Ἐξάλλου ἀξιόλογη εἶναι καί ἡ θεολογική το-
ποθέτηση τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου γιά τόν 
Σταυρό τοῦ Κυρίου. Τόν θεωρεῖ ὡς σύμβολο 
ἑνότητας καί ἀγάπης ὅλων τῶν ἀνθρώπων. 
Ὁ Χριστός ἐπί τοῦ Σταυροῦ ἄνοιξε τά χέρια 
του σέ μία μεγάλη ἀγκαλιά, γιά νά χωρέσουν 
μέσα σέ αὐτήν καί οἱ Ἰουδαῖοι καί οἱ εἰδωλο-
λάτρες. Ἐπιπρόσθετα παρατηρεῖ πώς ἐπί τοῦ 
Σταυροῦ ὁ Κύριος ἀπάλλαξε τόν ἀέρα ἀπό 

τήν κυριαρχία τῶν πονηρῶν δαιμόνων καί μέ 
Αὐτόν ἄνοιξε τόν δρόμο γιά τούς οὐρανούς. 
Λέει χαρακτηριστικά: « διό καί τοιοῦτον 
ἔπρεπεν τόν Χριστόν ὑπομεῖναι θάνατον 
ἐπί τοῦ σταυροῦ, ὥστε ἐπ’ αὐτοῦ τάς χεῖρας 
αὐτοῦ ἐκτεῖναι, ἵνα τῇ μέν τόν παλαιόν λαόν 
τῇ δέ ἀπό τῶν ἐθνῶν ἑλκύσῃ καί ἀμφοτέρους 
ἐν ἑαυτῷ συνάψῃ ἵνα καί τόν ἀέρα καθαρίσῃ 
καί ὁδοποιήσῃ ἡμῖν τήν εἰς οὐρανούς ἄνοδο». 
Μεγάλη ἡ δύναμη τοῦ κυρίου καί ζωοποιοῦ 
Σταυροῦ. Ὁ πιό πάνω Πατέρας τῆς Ἀνατολῆς 
τόν θεωρεῖ μέσον ὑπέρβασης τοῦ θανάτου, 
μέσον διά τοῦ ὁποίου ἀφανίζεται ἡ μαγεία, ἡ 
εἰδωλολατρία, ἡ σαρκολατρία. Λέει: « τῷ ση-
μείῳ τοῦ Σταυροῦ καί τῇ εἰς Χριστόν πίστει 
ὁ θάνατος καταπατεῖται, πᾶσα μαγεία πέπαυ-
ται, πάντα τά εἴδωλα  ἐρημοῦνται καί πᾶσα 
ἄλογος ἡδονή παύεται».
Ἀξίζει νά τονίσουμε πώς κατά τούς φιλοκαλι-
κούς Πατέρες, ἡ θεολογική ἔννοια τοῦ Σταυ-
ροῦ ἔχει τρεῖς διαστάσεις. Ἡ μία διάστασή 
του εἶναι ὁ ἐξωτερικός σταυρός, πού εἶναι 
οὐσιαστικά οἱ θλίψεις καί τά βάσανα. Μιλώ-
ντας γι’ αὐτό τό εἶδος τοῦ Σταυροῦ ὁ Ἅγιος 
Συμεών, ὁ νέος θεολόγος λέει: « δοξάζεται 
ὁ Θεός διά τοῦ Σταυροῦ, τουτέστιν  διά τῶν 
πόνων, διά τῶν θλίψεων τῶν ἀσθενειῶν· ἐάν 
ταῦτα πάντα ἐν ὑπομονῇ πολλῇ ὑποφέρωμεν, 
τά τοῦ Χριστοῦ παθήματα μιμούμεθα καί 
υἱοί Θεοῦ γινόμεθα χάριτι». Ἄλλη διάσταση 
τοῦ Σταυροῦ εἶναι ἡ πάλη κατά τῶν παθῶν, 
«Σταυρός ἐστί τό σταυρῶσαι τήν σάρκα σύν 
τοῖς παθήμασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις.
Τέλος ἡ τρίτη διάστασή του εἶναι ἡ ὁλοκλη-
ρωτική παράδοση τοῦ ἀνθρώπου στό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ, πού ἀποτελεῖ συνέπεια τῆς ἐκκοπῆς 
καί νέκρωσης τοῦ ἰδίου θελήματος. Θά πεῖ 
γι’ αὐτό ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος: 
«ἐπληροφορήθημεν οὐδέν ἕτερον εἶναι τόν 
Σταυρόν, εἰμί τήν παντελῆ νέκρωση τοῦ ἰδίου 
θελήματος.»
Ὁ πιστός λαός λοιπόν, ἀναγνωρίζοντας τόν 
Σταυρό τοῦ Κυρίου ὡς φύλακα τῆς ἐκκλη-
σίας ἀπευθυνόμενος πρός Αὐτόν διηνεκῶς 
δέεται: «ἡ ἀήττητος καί ἀκατάλυτος καί θεία 
δύναμις τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ μή ἐγκατα-
λείπεις ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς». 
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Τὸ μυστήριο τῆς βαπτίσεως εἶναι τὸ 
εἰσαγωγικό, ὅπως ὀνομάζεται, μυστή-
ριο τῆς Ἐκκλησίας μας. Δι’ αὐτοῦ γι-

νόμαστε μέλη τοῦ ζῶντος Σώματος τοῦ Χρι-
στοῦ, ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλησία, καὶ ἀποκτοῦμε 
τὴ δυνατότητα νὰ μετέχουμε καὶ στὰ λοιπὰ 
ἐκκλησιαστικὰ μυστήρια καὶ κυρίως στὸ 
μέγα μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, στὸ 
μυστήριο τῆς κοινωνίας τοῦ Σώματος καὶ 
τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Τὸ βάπτισμα εἶναι 
ἀπαραίτητο γιὰ τὴ σωτηρία μας, σύμφωνα 
μὲ τὸν λόγο τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου: «ἐὰν μή 
τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος οὐ 
δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ» ( Ἰω. γ΄ 5).
 Γιὰ νὰ μᾶς φα-
νερώσει ὁ Κύριος τὴ 
μεγάλη σημασία τοῦ 
βαπτίσματος, μᾶς ἔδω-
σε προσωπικὸ παρά-
δειγμα μὲ τὴ βάπτισή 
του στὸν Ἰορδάνη πο-
ταμὸ ἀπὸ τὸν Τίμιο 
Πρόδρομο, παρότι ὁ 
ἴδιος, ὡς ἀπολύτως 
ἀναμάρτητος, δὲν εἶχε 
ἀνάγκη κανενὸς βαπτί-
σματος. Ὅταν δὲ ἀπευ-
θύνθηκε γιὰ τελευταία 
φορὰ στοὺς μαθητές 
Του πρὸ τῆς εἰς οὐρανοὺς Ἀναλήψεώς Του, 
τοὺς εἶπε: “Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα 
τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος” (Ματθ. κη’ 19). Στὸ βάπτισμα (ἀπὸ ὅλα 
τὰ ἐκκλησιαστικὰ μυστήρια) ἀναφέρεται ἐπί-
σης τὸ δέκατο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς πί-
στεως, στὸ ὁποῖο σημειώνεται: “Ὁμολογῶ ἓν 
βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν”. Στὸ ἄρθρο 
αὐτὸ τονίζεται ἡ μοναδικότητα τοῦ βαπτί-
σματος (μιὰ φορὰ μόνο βαπτίζεται ὁ ἄνθρω-
πος), καθὼς καὶ ἡ ἀλήθεια ὅτι διὰ τοῦ βαπτί-
σματος καθαρίζεται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ κάθε 
ἁμαρτία. 

Τὸ μυστήριο τῆς βαπτίσεως εἶναι, κατὰ τὸν 
λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, “λουτρὸν πα-
λιγγενεσίας (= νέας γενέσεως, ἀναγεννήσεως) 
καὶ ἀνακαινώσεως (= ἀνανεώσεως) Πνεύμα-
τος Ἁγίου” (Τίτ. γ’ 5). Ὁ βαπτιζόμενος ἀπεκ-
δύεται, ἀποβάλλει τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο, τὸν 
ἄνθρωπο τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς πτώσεως, καὶ 
ἐνδύεται τὸν Χριστό, μετέχοντας μυστηριακὰ 
στὸν θάνατο καὶ τὴν ἀνάστασή Του. Αὐτὸς 
εἶναι ὁ λόγος ποὺ τὸ βάπτισμα γίνεται στὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τρεῖς πλήρεις κα-
ταδύσεις καὶ ἀναδύσεις στὸ καθαγιασμένο 
νερὸ τῆς κολυμβήθρας εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγί-
ας Τριάδος. Μετὰ τὸ βάπτισμα, ὡς ἐκ τούτου, 
ὁ νεοφώτιστος ἀρχίζει μιὰ ἐντελῶς καινούρ-

για ζωή, καθαρὸς ἀπὸ 
κάθε ἁμαρτία, ἀλλὰ 
καὶ στολισμένος μὲ τὰ 
χαρίσματα καὶ τὶς δω-
ρεὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, ποὺ λαμβάνει 
μὲ τὸ μυστήριο τοῦ χρί-
σματος, τὸ ὁποῖο ἀνέ-
καθεν στὴν Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία ἐτελεῖτο 
μαζὶ μὲ τὸ βάπτισμα.
Στὴν ἀρχαία Ἐκκλη-
σία, ποὺ οἱ ἄνθρωποι 
συνήθως βαπτίζονταν 
σὲ ὥριμη ἡλικία, τῆς 

βαπτίσεως προηγεῖτο τριετὴς κατήχηση ἀπὸ 
τὸν ἐπίσκοπο καὶ τοὺς ἱερεῖς. Μετὰ τὸν 4ο αἰ., 
ὅμως, ποὺ ἐπεκράτησε ὁ νηπιοβαπτισμός, τὴν 
εὐθύνη τῆς κατηχήσεως ἔχει μετὰ τὸ βάπτι-
σμα ὁ ἀνάδοχος μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς τοῦ παι-
διοῦ καὶ τοὺς διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας. 
Ὅταν λοιπὸν τελοῦνται οἱ προβαπτισματικὲς 
τελετὲς (ἡ λεγομένη “κατήχηση”), ὁ ἀνάδο-
χος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἐκ μέρους τοῦ βαπτι-
ζομένου ἀποτάσσεται τὸν σατανᾶ (ἀρνεῖται 
δηλαδὴ ὁτιδήποτε ἔχει σχέση μὲ τὸν διάβολο 
καὶ τὶς δαιμονικὲς ἐνέργειες), συντάσσεται 
μὲ τὸν Χριστό, ὁμολογεῖ τὴν ἀληθινὴ πίστη 
ἀπαγγέλλοντας τρεῖς φορὲς τὸ Σύμβολο τῆς 

Τό Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως
τοῦ Πρωτ. Μιχαήλ Βοσκοῦ
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πίστεως καὶ προσκυνεῖ τὴν Ἁγία Τριάδα.
Ἀπὸ αὐτὰ τὰ λίγα, ποὺ ἀναφέραμε, κατα-
δεικνύεται πόσο μεγάλο καὶ σημαντικὸ μυ-
στήριο εἶναι τὸ μυστήριο τῆς βαπτίσεως καὶ 
πόσο καταλυτικὴ σημασία ἔχει γιὰ τὴν πορεία 
μας πρὸς τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ γιὰ τὴν ἐν 
Χριστῷ σωτηρία μας. Κι ὅμως αὐτὸ τὸ μέγα 
ἐκκλησιαστικὸ μυστήριο ἀπειλεῖται σήμερα, 
ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, ἀπὸ τὰ σαράκι τῆς ἐκκοσμι-
κεύσεως. Πολλὰ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε 
γύρω ἀπὸ αὐτὸ τὸ μεγάλο θέμα. Ἐπειδὴ ὅμως 
ἡ ἔκταση αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου δὲν μᾶς ἐπιτρέ-
πει κάτι τέτοιο, θὰ ἀρκεστοῦμε σὲ κάποιες γε-
νικὲς καὶ τηλεγραφικὲς ἐπισημάνσεις:
- Τὸ μυστήριο τῆς βαπτίσεως ἐκλαμβάνεται 
ἀπὸ πολλοὺς ἀνθρώπους περισσότερο ὡς 
κοινωνικὸ καὶ οἰκογενειακὸ γεγονός, παρὰ 
ὡς γεγονὸς ἐκκλησιαστικὸ καὶ σωτηριολογι-
κό. Πολλοὶ γονεῖς βαπτίζουν τὰ παιδιά τους 
μᾶλλον, γιατὶ ἔτσι ἐπιτάσσει τὸ ἔθιμο ἢ ἡ πα-
ράδοση τοῦ τόπου μας, παρὰ γιατὶ τὸ μυστή-
ριο αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴ σωτηρία 
τους. Ὁ κόσμος ἐπίσης συμμετέχει στὸ μυστή-
ριο τῆς βαπτίσεως, ὡς ἐὰν νὰ συμμετέχει σὲ 
μιὰ κοσμικὴ ἐκδήλωση καὶ ὄχι σὲ ἕνα ἐκκλη-
σιαστικὸ μυστήριο, κάτι ποὺ εἶναι ἐμφανὲς 
τόσο ἀπὸ τὸν τρόπο ἐνδυμασίας του ὅσο καὶ 
ἀπὸ τὴν ὅλη συμπεριφορά του μέσα στὸν ναό.
- Ὁ ρόλος τοῦ ἀναδόχου, πού, ὅπως διαφά-
νηκε ἀνωτέρω, εἶναι τόσο οὐσιαστικός, κα-
τήντησε στὶς μέρες μας νὰ εἶναι ἐντελῶς τυ-
πικός. Βαπτίζοντας ἕνα παιδάκι ἀποκτοῦμε 
καινούργιους κουμπάρους, ἐνῶ τὰ καθήκο-
ντά μας ἐξαντλοῦνται, κατὰ τὸ πλεῖστον, στὸ 
νὰ κάνουμε κάποιες ἐπισκέψεις καὶ νὰ προ-
σφέρουμε κάποια δῶρα στὸ βαπτιστικό μας 
στὴ διάρκεια τῆς χρονιᾶς. Ὡς ἐκ τούτου, πολ-
λοὶ δυσκολεύονται νὰ κατανοήσουν, γιατὶ ἡ 
Ἐκκλησία μας θέτει ὅρους καὶ προϋποθέσεις 
γιὰ νὰ ἀποδεχθεῖ κάποιον ὡς ἀνάδοχο, (πρέ-
πει νὰ εἶναι ἀπαραιτήτως ὀρθόδοξος χριστια-
νός, νὰ εἶναι ἐνήλικας καὶ νὰ μὴν ἔχει ἀρνη-
θεῖ τὴν πίστη ἢ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, 
ὅπως συμβαίνει π.χ. στὴν περίπτωση ποὺ ἔχει 
τελέσει μόνο πολιτικὸ γάμο καὶ συνειδητὰ 
ἀρνεῖται νὰ τελέσει γάμο στὴν Ἐκκλησία).
- Τὰ ἐμφώτια ἐνδύματα (= βαπτιστικὰ ροῦχα) 
πρέπει ἀπαραιτήτως, κατὰ τὴ μακραίωνη πα-
ράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, νὰ εἶναι λευκά, 

κάτι ποὺ φανερώνει τὸν φωτισμὸ καὶ τὴν κα-
θαρότητα τοῦ νεοφωτίστου. Ὡστόσο στὸ τόσο 
καίριο αὐτὸ ζήτημα καθορίζουν τὰ δεδομένα 
στὶς μέρες μας οἱ βιομηχανίες βαπτιστικῶν 
εἰδῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προωθοῦνται στὴν 
ἀγορὰ ἕνα σωρὸ χρώματα καὶ ἀποχρώσεις. 
Εὐτυχῶς ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια βρίσκει 
κανείς, ἔστω καὶ μὲ δυσκολία, λευκὰ ἐμφώτια 
ἐνδύματα. 
- Ἡ λαμπάδα, ἡ ὁποία συμβολίζει τὸν φω-
τισμὸ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἔλαβε ὁ νεοφώτιστος, 
κατήντησε παιδικὸ παιχνίδι, ἀφοῦ τοποθε-
τοῦνται πάνω σὲ αὐτὴν κούκλες, ἀρκουδά-
κια καὶ διάφορὰ ἄλλα ζωάκια, χάνοντας μ’ 
αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν ἱερότητά της. 
- Ἐσχάτως μάλιστα ἐμφανίστηκε καὶ μιὰ νέα 
συνήθεια, ποὺ εὐτυχῶς λόγῳ τῆς ἀντιδράσε-
ως τῶν πλείστων ἱερέων δὲν μπόρεσε νὰ κα-
θιερωθεῖ. Πρόκειται γιὰ τὴ συνήθεια νὰ τοπο-
θετεῖται πάνω στὴν κολυμβήθρα στεφάνι μὲ 
λουλούδια. Ἡ κολυμβήθρα, ὅμως, δὲν εἶναι 
ἕνα κοσμικὸ ἀντικείμενο, ἀλλὰ ἕνα λειτουρ-
γικὸ σκεῦος μὲ βαθειὰ θεολογικὴ σημασία, 
ἀφοῦ ἐντὸς αὐτῆς ἀναγεννᾶται ὁ ἄνθρωπος 
στὴ νέα ἐν Χριστῷ ζωή. Ὅσο φαιδρὸ καὶ βλά-
σφημο θὰ ἦταν νὰ στολίζαμε, ἐπὶ παραδείγ-
ματι, μὲ λουλούδια τὸ ἅγιο ποτήριο, ἀπὸ τὸ 
ὁποῖο μεταλαμβάνουμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἵμα 
τοῦ Κυρίου, ἄλλο τόσο φαιδρὸ καὶ βλάσφημο 
εἶναι καὶ τὸ νὰ στολίζουμε μὲ λουλούδια τὴν 
κολυμβήθρα.
- Ὁ βαπτιστικὸς σταυρὸς δὲν εἶναι ἕνα κό-
σμημα, ποὺ στολίζει ἁπλῶς τὸ στῆθος μας, 
ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἰσόβιο σύμβολο τῆς χριστια-
νικῆς μας ἰδιότητας. Πρέπει, κατὰ ταῦτα, 
ἀπαραιτήτως νὰ εἶναι εἰς τύπον τοῦ Σταυροῦ 
τοῦ Κυρίου, νὰ εἶναι ἀληθινὸς σταυρὸς καὶ 
ὄχι ὁτιδήποτε ἄλλο, ὅπως ἐνίοτε συμβαίνει τὰ 
τελευταῖα χρόνια.
 Ὁ μόνος τρόπος ν’ ἀναχαιτίσουμε 
αὐτὴν τὴ λαίλαπα τῆς ἐκκοσμικεύσεως εἶναι ἡ 
συνειδητὴ προσπάθεια νὰ ξαναβαπτιστοῦμε 
στὰ νάματα τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεώς μας. 
Στὴν περίπτωση δὲ τοῦ μυστηρίου τῆς βαπτί-
σεως νὰ ξαναδοῦμε τὸ ὅλο θέμα στὴν ἀληθι-
νή του διάσταση. Ὅταν κανεὶς συνειδητοποι-
εῖ τί πραγματικὰ σημαίνει βάπτιση, τότε ὅλα 
ὅσα ἀναφέραμε πιὸ πάνω καθίστανται αὐτο-
νόητα. 
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Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Λαμπαδιστής 
ἔζησε  τόν 10ον αἰώνα τήν ἐποχή 
τοῦ αὐτοκράτορα Νικηφόρου Β΄ 

τοῦ Φωκᾶ στήν Κύπρο. Πληροφορίες γιά τόν 
βίο τοῦ ἁγίου ἀντλοῦμε ἀπό τήν ἀκολουθία 
του, πού  ἐκδόθηκε στή Βενετία τό 1667.  Σύμ-
φωνα μέ τόν τόπο γέννησής του ὑπάρχουν 
διάφορες παραδόσεις. Μία παράδοση ἀνα-
φέρει ὅτι ὁ ἅγιος 
γεννήθηκε στό 
χωριό Λαμπα-
διστό, πού ἦταν 
καί τό χωριό τοῦ 
ἁγίου Ἡρακλειδί-
ου κοντά στό χω-
ριό Μιτσερό, πού 
στηρίζεται  στό 
γεγονός ὅτι ἐκεῖ 
βρίσκεται ἐρειπω-
μένο τό μοναστή-
ρι τῆς Παναγίας 
τῆς «Λαμπαδιώ-
τισσας».  Μία 
ἄλλη παράδοση 
ἀναφέρει ὅτι γεν-
νήθηκε στό χωριό 
Λαμπαδοῦ πού 
βρισκόταν κοντά 
στό χωριό Γαλά-
τα στίς παρυφές 
τοῦ Τροόδους. 
Γιά τήν ἐπωνυμία 
του Λαμπαδιστής 
ἀναφέρονται οἱ  
παραδόσεις γιά 
τήν καταγωγή του  
ἀλλά καί στό ἐπί-
θετο λαμπρός  δη-
λαδή φωτισμένος. 
Ἦταν τό μονα-
χοπαίδι τοῦ ἱερέα 
Κυριακοῦ καί τῆς Πρεσβυτέρας Ἄννας καί 
ὅπως γράφει ὁ συναξαριστής ἦταν θεῖο δῶρο 

τῆς γεροντικῆς τους ἡλικίας, ἀφοῦ τόν ἀπό-
κτησαν μετά ἀπό πολλή προσευχή σέ προχω-
ρημένη ἡλικία. Ὁ Ἰωάννης ἀπό μικρή ἡλικία 
ἀνατράφηκε μέ τά νάματα τῆς αὐστηρῆς χρι-
στιανικῆς πίστης ἀπό τούς εὐσεβεῖς γονεῖς 
του. 
Ἡ  πνευματικότητα τοῦ ἁγίου Ἰωάννη φάνη-
κε ἀπό τήν παιδική του ἡλικία, ἀφοῦ  στή ζωή 

του εἶχε ὡς πρότυ-
πο τόν Κύριο ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστό καί 
ὁδηγό τό Πανάγιο 
Πνεῦμα.  Ὅταν 
κάποτε  σέ μικρή 
ἡλικία ἔκοψε ἕνα 
ὥριμο τσαμπί στα-
φύλι πρίν ἀπό τίς 
6 Αὐγούστου, πού 
οἱ χριστιανοί συνη-
θίζουν νά τά παίρ-
νουν στήν Ἐκκλη-
σία κατά τήν ἑορτή 
τῆς Μεταμορφώ-
σεως τοῦ Σωτῆρος, 
γιά νά εὐλογοῦνται 
καί μετά νά τά 
τρῶνε, ὁ Ἰωάννης 
δέχθηκε ἔντονη 
παρατήρηση καί 
ἕνα ράπισμα ἀπό 
τόν εὐλαβή καί τυ-
πικό πατέρα του.
Τότε αὐτός τό ἐπέ-
στρεψε πίσω   ἀπό  
ἐκεῖ πού τό ἔκοψε, 
καί μετά ἀπό προ-
σευχή καί δάκρυα  
αὐτό κόλλησε στήν 
κληματόβεργα σάν 
νά μήν κόπηκε 
ποτέ. 

Παρά τή διακρινόμενη πνευματικότητα τοῦ 

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Λαμπαδιστής
τοῦ Πρωτ. Ἰωάννη Νικολάου
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ἁγίου  καί τόν πόθο του νά ἀφιερωθεῖ στόν 
Θεό, οἱ γονεῖς του δέν κατάλαβαν ἀκόμη 
αὐτό του τόν πόθο καί τόν πίεσαν νά μνη-
στευθεῖ σέ ἡλικία 18 χρονῶν μία πλούσια 
κοπέλα. Ἡ ἐπιθυμία τους νά δοῦν ἀποκα-
τεστημένο τό μοναδικό τους παιδί καί τήν 
οἰκογένειά τους νά μεγαλώνει, τούς ἔκανε νά 
ξεχάσουν τό τάμα τους, πού εἶχαν κάνει στόν 
Θεό δηλαδή νά τοῦ ἀφιερώσουν τό παιδί 
τους.  Αὐτή ἡ ἐπιθυμία τῶν γονιῶν του ἀλλά 
καί ὁ διακαής δικός του πόθος γιά νά ἀσκη-
τέψει καί νά ζήσει μία ζωή τέλειας ἀφιέρω-
σης στόν Θεό, δημιούργησαν μία σύγκρουση 
μέσα στήν ἀγαθή ψυχή τοῦ Ἰωάννη. Τότε 
αὐτός ἔκανε αὐτό πού ἤξερε καλύτερα, 
προσευχήθηκε ἔντονα πρός τόν Θεό νά τοῦ 
φανερώσει τό θέλημά Του καί τήν ὥρα πού 
ἦταν γονατιστός καί προσευχόταν ἄκουσε 
μία φωνή μέσα του νά τοῦ λέει τό εὐαγγελικό 
λόγιον: «ὁ  φιλῶν πατέρα ἤ  μητέρα  ὑπέρ ἐμέ 
οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καί ὁ φιλῶν υἱόν ἤ θυγα-
τέρα  ὑπέρ ἐμέ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καί ὅς οὐ 
λαμβάνει τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθεῖ 
ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος».
Μετά ἀπό αὐτή τήν ἐνόραση ὁ  Ἰωάννης φα-
νέρωσε στή μνηστή του μέ εἰλικρίνεια τόν 
πόθο νά ἀφιερωθεῖ στόν Χριστό  καί τῆς 
πρότεινε τό ἴδιο. Φυσικά αὐτή δέν δέχθηκε.   
Οἱ γονεῖς της θεώρησαν τήν πράξη τοῦ Ἰω-
άννη μεγάλη προσβολή καί γιά  νά τόν ἐκδι-

κηθοῦν  κάλεσαν τόν Ἰωάννη σέ γεῦμα μαζί 
μέ τόν πατέρα του, ὅπου μέσα στό φαγητό 
τοῦ ἔβαλαν δηλητήριο μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἅγιος 
νά τυφλωθεῖ. 
Μετά ἀπό αὐτό τό γεγονός ὁ Ἰωάννης ἀφοῦ 
συγχώρησε αὐτούς πού τοῦ πῆραν τό πολυτι-
μότερο ἀνθρώπινο ἀγαθό, πού εἶναι ἡ ὅραση,  
ἀλλά δέν κατόρθωσαν νά σβήσουν τό Θεῖο 
φῶς  πού φώτιζε τήν καρδιά του, ἔφυγε μέ 
τόν πιστό του ὑπηρέτη γιά τά βουνά τῆς Μα-
ραθάσας. 
Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη του στίς 4 
Ὀκτωβρίου. 

Ἀπολυτίκιο Ἁγίου Ἰωάννη Λαμπαδιστῆ

Τῆς Λαμπάδος τό κλέος καί Κυπρίων ἀγλάϊ-
σμα καί θαυματουργός ὄντως ὤφθης, Ἰωάν-
νη Πατήρ ἡμῶν Ὅσιε. Νηστεία κατατήξας 

τῆς σαρκός, ἀλόγους ἐνθυμήσεις πανσθενῶς, 
ὅθεν χάριν ἰαμάτων ἐξ οὐρανοῦ ἐδέξω, θεό-
πνευστε. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα 
τῷ σέ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργοῦντι 

διά σοῦ πᾶσιν ἰάματα.
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Κύπρος, Νῆσος τῶν Ἁγίων
τοῦ κ. Δημητρίου Καππαῆ, Θεολόγου 

Κάθε φορά πού μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία 
νά ἀναφερθοῦμε στούς Κυπρίους 
ἁγίους ἤ στή Νῆσο τῶν ἁγίων, ὅπως 

πολύ ὀρθά ὀνομά-
ζεται ἡ Κύπρος, 
ἀνατρέχουμε πίσω 
στούς αἰῶνες ὅπου 
θά συναντήσου-
με στό περίφημο 
Χρονικό τοῦ Λε-
όντιου Μαχαιρᾶ  
(15ος αἰώνας), τήν 
τιμητική γιά τόν 
τόπο ὀνομασία 
πού φαίνεται μέσα 
στήν παράγραφο 
13 τοῦ πιό πάνω 
ἔργου: «Χρήση 
εἶναι νά φουμί-
σουμε τήν ἁγία 
νῆσο καί ὅσον τή 
φουμίσω δέν θέλω 
πεῖν ψέματα». Τό 
ἐγκώμιο αὐτό τῆς 
Κύπρου ἀπό τόν 
Λεόντιο Μαχαιρᾶ 
κατέστη σημεῖο 
ἀναφορᾶς γιά 
κάθε εἰδικό ἐρευ-
νητή πάνω στό 
θέμα τῆς Κυπρι-
ακῆς Ἁγιολογίας 
ἀλλά καί γιά κάθε 
Κύπριο, ὁ ὁποῖος 
θέλει νά ἀποτυ-
πώσει τήν ἐκκλη-
σιαστική ἐμπειρία 
πού ἀποκομίζει κανείς στήν Κύπρο μέσα ἀπό 
τήν τιμή τῶν ἁγίων. 

Ἡ ὀνομασία αὐτή πού ἔδωσε ὁ Μαχαιρᾶς στό 
νησί μας δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὑπερβολική 

οὔτε φανταστική, γιατί ἄν ἀνατρέξουμε στό 
Κυπριακό Ἁγιολόγιο ὅπου παρουσιάζονται 
οἱ Κύπριοι ἅγιοι, θά διαπιστώσουμε πέραν 

πάσης ἀμφιβολί-
ας ὅτι στό νησί 
μας ἀπό τούς 
ἀ π ο σ τ ο λ ι κ ο ύ ς 
χρόνους μέχρι 
τόν καιρό τοῦ 
Μαχαιρᾶ ἀλλά 
καί κατά τούς 
μετέπειτα αἰῶνες 
μέχρι σήμερα, 
ἔζησε καί ἁγία-
σε ἕνας μεγάλος 
ἀριθμός ἁγίων, 
πού ὅλοι μαζί 
συνθέτουν τό Κυ-
πριακό Ἁγιολό-
γιο. Σ’ αὐτό τόν 
κατάλογο πού 
χαρακτηρίζεται 
ἀπό πολυποικιλό-
τητα (τάξεις Ἁγί-
ων, χρονικότητα, 
καταγωγή κ.λπ.), 
θά διαπιστώσει 
κανείς καί τόν 
ἰδιαίτερο τρόπο 
σχέσεως τῶν ἁγί-
ων μέ τήν κοινω-
νία καί τούς πι-
στούς. 

Στά ἱερά χώματα 
τῆς Κύπρου ἔζη-
σαν καί ἁγίασαν 

ἀπόστολοι, (Βαρνάβας, Παῦλος, Μᾶρκος, Τί-
μων), μάρτυρες, (Δημητριανός, Ἀριστοκλῆς, 
Ἀθανάσιος, οἱ δεκατρεῖς μάρτυρες μοναχοί 
τῆς Μονῆς Καντάρας), ἱεράρχες (Ἡρακλεί-
διος, Μνάσων, Τυχικός, Σπυρίδωνας, Τύχων, 
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Ἐπιφάνιος Κωνσταντίας, Ἰωάννης Ἐλεή-
μων, Λεόντιος Νεαπόλεως), ὅσιοι, (οἱ τριακό-
σιοι Ἀλαμάνοι ἅγιοι), νεομάρτυρες, (Μιχαήλ, 
Γεώργιος, Πολύδωρος, Φιλούμενος), γυναί-
κες ἁγίες (Φωτοῦ, Ζηναΐδα καί Φιλονίλλα, 
Μαῦρα) κ.λπ. 

Ἡ παρουσία τῶν ἁγίων κατά τίς διάφορες 
περιόδους τῆς ἱστορίας τῆς Κύπρου καί τῆς 
Ἐκκλησίας της, ὅπως καί ὁ πολυποίκιλος 
ἐκκλησιαστικός, κοινωνικός, πολιτιστικός 
καί πολιτικός τους ρόλος, λειτούργησε θετι-
κά ἐπηρεάζοντας ἄμεσα τή ζωή τοῦ λαοῦ τῆς 
Κύπρου. 

Οἱ ἅγιοι ἀποτέλεσαν τήν παράκληση καί τήν 
ἐλπίδα τοῦ λαοῦ, εἴτε γιά καλύτερες μέρες 
στίς δύσκολες ἱστορικές συνθῆκες, εἴτε γιά 
παρέμβαση τοῦ Θεοῦ ὑπέρ τῶν δεινοπαθού-
ντων, εἴτε γιά τή μέλλουσα αἰώνια ἐλπίδα τῆς 
σωτηρίας, εἴτε ἀκόμα γιά παρηγορία ἀπό τίς 
διάφορες ἐπιδημίες πού ἐνέσκυπταν κατά 
καιρούς, ὅπως χολέρα, ἀκρίδες, ξηρασία 
κ.λπ. πού ταλαιπωροῦσαν τόν λαό. 

Δυστυχῶς ὅμως πολλοί ἀπό τούς ἁγίους πού 
ἔζησαν στόν τόπο μας παρέμειναν ἄγνωστοι. 
Οἱ δύσκολες συνθῆκες πού πέρασε ἡ Κύπρος 
μέ τίς μακρές περιόδους τῆς Λατινοκρατίας 
πρῶτα, πού δίωκε τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
τῆς Κύπρου καί τῆς Τουρκοκρατίας, ὕστερα, 
πού καταδυνάστευσε γιά αἰῶνες τόν τόπο, 
συντέλεσαν ὥστε ἡ μνήμη τῶν ἁγίων νά περι-
πέσει στή λήθη μέ ἀποτέλεσμα νά μήν τιμᾶται 
ἡ μνήμη τους. Ἀκόμη ἕνας μεγάλος ἀριθμός 
δέν ἔτυχεν τῆς ἀνάλογης τιμῆς σέ ὁλόκληρη 
τήν Κύπρο, ἀλλά παρέμεινε σέ πολύ αὐστηρά 
τοπικά πλαίσια. 

Γιά τούς λόγους αὐτούς ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Κύπρου καθιέρωσε τά τελευταῖα χρόνια τήν 
κοινή ἑορτή Πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ διαλαμ-
ψάντων Ἁγίων κατά τήν πρώτη Κυριακή τοῦ 
μηνός Ὀκτωβρίου. Ὁ λόγος τῆς πιό πάνω 
ἡμερομηνίας εἶναι ἁπλός. Μέσα στόν μήνα 
αὐτό ἔχουμε τίς περισσότερες ἑορτές Κυπρί-
ων ἁγίων ὅπως τῶν ἁγίων: Θεοδώρου Ταμα-
σέως, Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστῆ, Ἑρμογέ-

νη, Κενδέα, Πολυχρονίου, τριάκοντα ἐννέα 
ὁσίων, Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας, Ἰωνᾶ, 
Ζηναΐδας καί Φιλονίλλας, Ἐπικτήτου, Θεο-
σεβίου Ἀρσινοΐτου, Θεράποντος ἱερομάρτυ-
ρος, Σαββίνου ἐπισκόπου, Μνάσωνος, Ἰλαρί-
ωνος τοῦ Μεγάλου, Βαρνάβα καί Ἰλαρίωνος, 
Εὐλαλίου, Πάππου ἐπισκόπου Χύτρων, Διο-
μήδους, Θεράποντος ὁσίου, Ἀριστοβούλου 
ἐκ τῶν Ο΄ Ἀποστόλων κ.ἄ. Μέ τήν ἑορτή 
αὐτή μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία νά τιμήσουμε 
ὅλους τούς ἁγίους τῆς Κύπρου, γνωστούς καί 
ἀγνώστους, ἐπιτελώντας ἔτσι τό χρέος μας 
πρός τούς ἐπώνυμους ἀλλά καί ἀνώνυμους 
ἁγίους, πού στήριξαν τοῦτο τόν λαό, τοῦτο 
τόν τόπο, σέ κάθε ἐποχή καί σέ κάθε δυσκο-
λία πού ἀντιμετώπιζε. 

Θά πρέπει νά ἀναφέρουμε τέλος πώς μέ ἀφορ-
μή τήν κοινή ἑορτή τῶν ἁγίων συντάχθηκε 
εἰδική Ἀκολουθία πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ 
Ἁγίων, ἱστορήθηκε κοινή εἰκόνα πάντων τῶν 
ἐν Κύπρῳ διαλαμψάντων Ἁγίων, οἰκοδομή-
θηκε ναός πρός τιμή τους καί τέλος δόθηκε 
ἡ εὐκαιρία σέ ὅλους μας νά τιμήσουμε τούς 
«δικούς» μας ἁγίους σ’ αὐτή τήν ξεχωριστή 
ἡμέρα, ἐπιτελώντας ἔτσι τό χρέος μας ἀπένα-
ντί τους.  Καί ἄς μή ξεχνοῦμε πώς τιμή ἑνός 
ἁγίου εἶναι ἡ μίμηση τῆς ζωῆς του. Ἄς τούς 
μιμηθοῦμε!

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης

Τούς ἐν Κύπρῳ Ἁγίους Ἀποστόλους καί 
Μάρτυρας, καί σύν Ἱεράρχαις Ὁσίους κατά 
χρέος οἱ Κύπριοι, χορείαν συγκροτήσαντες 
καινήν τιμήσωμεν ὡδαῖς πνευματικαῖς, ὡς 
νήσου καλλωπίσματα εὐκλεῆ, καί ἀρωγούς 
κραυγάζοντες. Δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς· 
δόξα τῷ στεφανώσαντι· δόξα τῷ χορηγοῦντι 
δι’ ὑμῶν, ἡμῖν θεῖα δωρήματα.
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Κάτω ἀπό δύσκολες οἰκονομικά 
συνθῆκες ἀρχίζει φέτος τό νέο σχο-
λικό ἔτος. Ὅμως, ἀπό τά μέσα ἤδη 

τοῦ Αὐγούστου, ἐνῶ οἱ περισσότεροι γονεῖς 
ἀναζητοῦσαν στίς  διακοπές τους τή χαλά-
ρωση καί ἐνῶ τά παιδιά συνέχιζαν τή θερι-
νή ζωή τους στή  μακαριότητα τῆς ἀπουσίας 
τοῦ κουδουνιοῦ, ἀρχίσαμε νά βομβαρδιζό-
μαστε βαρβαριστί μέ τό «back to school», τή 
διαφήμιση, δηλαδή, μέ τήν ὁποία τά ἁδρο-
πληρωμένα μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας δια-
λαλοῦν τήν πραμάτεια 
τῶν ὑπεραγορῶν, τῶν 
βιβλιοπωλείων καί τῶν 
ἄλλων καταστημάτων 
πού ἐμπορεύονται μα-
θητικό ἐξοπλισμό.
 Γονεῖς, παιδιά 
καί ἄλλοι συγγενεῖς συ-
νωθοῦνται στά τμήμα-
τα τῶν σχολικῶν εἰδῶν, 
γιά νά προμηθευτοῦν 
ἕνα σωρό πράγματα. Οἱ 
πρῶτοι καί οἱ τελευταῖοι 
ἐπειδή νομίζουν ὅτι ἐπιτελοῦν σημαντικό 
καθῆκον, ἐνῶ τά παιδιά εἴτε, ἐπειδή πιστεύ-
ουν  ἀφελῶς ὅτι ἔτσι προπαρασκευάζονται 
σωστά γιά τό σχολεῖο εἴτε, γιατί ἁπλῶς ἀκο-
λουθοῦν αὐτό πού κάνουν ὅλοι, οἰστρηλατη-
μένοι ἀπό τήν καταναλωτική ὑστερία τῆς με-
τανεωτερικῆς ἐποχῆς μας.
 Ἀσφαλῶς χρειάζεται ἡ προετοιμασία 
γιά τήν ἐπιστροφή στό σχολεῖο. Χρειάζεται 
τό παιδί νά βάλει σέ τάξη τά διάφορα σχο-
λικά του εἴδη, ἴσως ἀκόμη θά πρέπει νά προ-
μηθευτεῖ καί κάποια νέα. Πρέπει νά δεῖ μαζί 
μέ τούς γονεῖς τό ρουχισμό του, τή στολή, 
πρόχειρη καί ἐπίσημη, αὐτή τῆς γυμναστικῆς 
καί τῶν ἐργαστηρίων, τή γραφική του ὕλη καί 

ὅ,τι ἄλλο πραγματικά χρειάζεται γιά νά ἐπιτε-
λέσει τήν ἀποστολή του. Ἐκεῖνο πού σίγουρα 
δέ χρειάζεται εἶναι νά πετάξει κάθε παλιό καί 
νά τό ἀντικαταστήσει μέ τό πολυδιαφημιζό-
μενο καινούργιο. 
Ἀντίθετα, ἡ οἰκονομική κρίση πρέπει νά θεω-
ρηθεῖ ἀπό ὅλους, κυρίως ἀπό τούς γονεῖς, ὡς 
εὐκαιρία γιά ἐπανεξέταση τῆς πολιτικῆς ἀπέ-
ναντι στά παιδιά, γιά ἐπανακαθορισμό στό-
χων καί μεθόδων, γιά μία πιό ἀποτελεσματική 
ἀγωγή στά πλαίσια τῆς οἰκογένειας καί τοῦ 

σχολείου. Μία συζήτηση 
τῶν γονιῶν μέ τά παιδιά 
σέ κλίμα σοβαρότητας, 
ἀγάπης καί εἰλικρίνειας 
θά πρέπει νά τά βοηθή-
σει νά κατανοήσουν τίς 
δυσκολίες τῶν καιρῶν. 
 Εἶναι εὐκαιρία νά 
ἀντιληφθοῦν ὅτι στόν 
παρόντα κόσμο τά πά-
ντα ρέουν καί ἀνατρέ-
πονται, τίποτα δέν εἶναι 
σίγουρο καί σταθερό, 

ἡ χθεσινή ἤ ἡ σημερινή εὐημερία καί ἀσφά-
λεια μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ ἀβεβαιότητα ἤ 
καί δυσπραγία. Μέ αὐτό, ὅμως, δέν θά πρέ-
πει νά ὁδηγήσουμε τά παιδιά στήν ἀπόγνωση 
καί τήν ἀνασφάλεια. Ἀντίθετα πρέπει  νά τά 
βοηθήσουμε νά πιστέψουν ὅτι ὁ Κύριος, πού 
σέβεται τήν ἐλευθερία τῆς ἀνθρώπινης προ-
σωπικότητας καί ἀγαπᾶ τόν κόσμο καί τόν 
κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά, ἄν ἐμεῖς δείξου-
με ὑπευθυνότητα, ἄν διαχειριστοῦμε τίς δυ-
σκολίες μέ σύνεση, ταπείνωση, ὑπομονή καί 
κυρίως μέ πίστη σ’ Αὐτόν καί στήν Πρόνοιά 
του, θά μᾶς βοηθήσει νά τίς ἀντιμετωπίσου-
με μέ ἐπιτυχία, ὥστε νά βγοῦμε μάλιστα πιό 
δυνατοί, μέ ἐνισχυμένη τήν ἀγωνιστικότητά 

Ἡ οἰκονομική κρίση 
καί τό νέο σχολικό ἔτος

τοῦ κ. Κώστα Γεωργιάδη 
Ἐπαρχιακοῦ Α΄ Λειτουργοῦ Μέσης Ἐκπαίδευσης Λεμεσοῦ
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 Πάντοτε, ὅμως, χρειάζεται νά ἔχουμε 
στό νοῦ ὅτι καί τά πιό ἀγαθά κίνητρα μπο-
ρεῖ νά ὁδηγήσουν σέ ὑπερβολές καί ἐκτρο-
πές, στίς ὁποῖες εἶναι δυστυχῶς ἐπιρρεπής ἡ 
κοινωνία μας. Γι’ αὐτό χρειάζεται διάκριση, 
ὥστε νά ἀποφευχθοῦν ἐνέργειες αὐτοπρο-
βολῆς ἤ κινήσεις πού προσβάλλουν τήν ἀξι-
οπρέπεια συνανθρώπων μας καί μάλιστα 
νέων. Ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί γνωρίζουμε 
ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἴδους τή «φιλανθρωπία» τήν 
ἀποστρέφεται ὁ Κύριος.
 Κάτι ἀκόμη πού μᾶς δίνει τήν εὐκαι-
ρία ἡ σημερινή συγκυρία νά ἀντιμετωπίσουμε 
κριτικά μαζί μέ τά παιδιά μας, κυρίως αὐτά 
πού βρίσκονται στό στάδιο τῆς ἐφηβείας, 
εἶναι τό θέμα τῆς ψυχαγωγίας καί κυρίως τῆς 
νυχτερινῆς ζωῆς. Τά τελευταῖα χρόνια φθά-
σαμε νά θεωροῦμε ὡς ἐντελῶς φυσιολογικό 
τό ξενύχτι δεκαπεντάχρονων ἤ καί μικρότε-
ρων ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν. Αὐτό ἔχει ὀλέ-
θριες συνέπειες γιά τήν ἀγωγή τους. Ὅλοι, 
ἄλλωστε, ψηλαφοῦμε τούς κινδύνους πού 
καραδοκοῦν στά παντός εἴδους «κηφηνεῖα», 
τά ὁποῖα δημιούργησε ἡ ἐφευρετικότητα τῆς 
λεγόμενης ψυχαγωγικῆς βιομηχανίας. Τό ξε-
νύχτι ἔχει ἐπιπλέον ἀρνητικές συνέπειες καί 
στήν ἐπίδοση τῶν μαθητῶν, καθώς καί στή 
συμπεριφορά τους. Ὄχι μόνο γιατί χάνεται 
πολύτιμος χρόνος, ἀλλά γιατί ἡ συμπλήρωση 
ἀρκετῶν καί κατάλλήλων ὡρῶν ὕπνου εἶναι 
ἀναγκαία συνθήκη γιά τήν ἐφηβική ἡλικία. 
 Ὅλα αὐτά, βέβαια, θά κινδύνευαν νά 
καταντήσουν μία ἀβάστακτη ἠθικολογία, 
πού θά μποροῦσε νά φέρει ἀντίθετα ἀποτελέ-
σματα, ἄν προσπαθούσαμε νά τά ἐπιβάλουμε 
ἔξω ἀπό  τό φῶς καί τή χάρη τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ζωῆς. Τό ζητούμενο, ἑπομένως, δέν 
εἶναι νά ἀλλάξουμε ἁπλῶς συνήθειες ἐμεῖς 
καί τά παιδιά μας. Οὔτε νά ἐπιβάλουμε τάξη 
στή ζωή τους, ἀλλά νά λάβουμε μαζί τους τό 
ἀνέσπερο Φῶς τῆς μυστηριακῆς ζωῆς καί  τῆς 
προσευχῆς, τό ὁποῖο στή συνέχεια θά φέρει 
τήν τάξη καί τό πρόγραμμα ἀβίαστα καί φυ-
σιολογικά. Καί νά θυμόμαστε πάντα ὅτι τά 
παιδιά δέν ἔχουν μόνο ὑλικές καί μορφωτικές 
ἀνάγκες. Οἱ ἀνάγκες τους εἶναι κυρίως πνευ-
ματικές. 

μας καί ἀτσαλωμένο τό χαρακτήρα μας, γιατί 
«τοῖς ἀγαπῶσι τόν Θεόν πάντα συνεργεῖ εἰς 
ἀγαθόν». 
 Οἱ συνθῆκες μᾶς ἐπιβάλλουν, ἀκόμη, 
νά συζητήσουμε μέ τά παιδιά μας τήν ἀνάγκη  
γιά τή μέγιστη δυνατή οἰκονομία σέ σχέση 
πρός τίς ἐκπαιδευτικές τους ἀνάγκες, θέτο-
ντας προτεραιότητες καί στόχους. Μποροῦμε 
γιά παράδειγμα νά σκεφτοῦμε μαζί τους τό 
ἐνδεχόμενο νά περιορίσουμε τά φροντιστή-
ρια στά ἀπολύτως ἀπαραίτητα. Ἡ ἀνάγκη 
γιά οἰκονομία στόν οἰκογενειακό προϋπολο-
γισμό μπορεῖ νά ἐξελιχθεῖ σέ εὐκαιρία, γιά 
νά κατανοήσουν τά παιδιά ὅτι τά συμφέρει 
νά ἀξιοποιοῦν τήν παρουσία τους στήν τάξη, 
παρακολουθώντας μέ περισσότερη προσοχή 
καί ἐνδιαφέρον τή διδακτική διαδικασία καί 
συμμετέχοντας σ’ αὐτή μέ τέτοιο τρόπο, πού 
νά ἀποκομίζουν τό μέγιστο δυνατό ἀποτέ-
λεσμα. Ἄν ἀκόμη συμφωνήσουμε μαζί τους 
ὅτι ἡ σωστή ὀργάνωση καί ἡ ἀξιοποίηση τοῦ 
ἀπογευματινοῦ  χρόνου θά μεγιστοποιήσει 
τίς πιθανότητες βελτίωσης τῆς ἐπίδοσής τους, 
τότε ἡ πρόοδός τους θά εἶναι ἐξασφαλισμένη. 
 Μέ ὅσα ἀναφέραμε πιό πάνω, θά βο-
ηθούσαμε τά παιδιά μας νά προσαρμοστοῦν 
προσωπικά στά δεδομένα πού ἡ δύσκολη συ-
γκυρία δημιουργεῖ. Δέ θά τά βοηθούσαμε, 
ὅμως, νά ξεφύγουν ἀπό τήν ἐγωιστική θεώ-
ρηση τῶν πραγμάτων. Αὐτό θά τό πετύχου-
με, ἄν τά καθοδηγήσουμε νά δοῦν τίς συνέ-
πειες τῆς κρίσης ὄχι μόνο ἀτομικά ἤ ἔστω στά 
πλαίσια τῆς οἰκογένειας, ἀλλά ὡς φαινόμενο 
πού πλήττει τήν κοινωνία μας ὡς σύνολο καί 
τό κάθε μέλος της ξεχωριστά. Θά πρέπει τά 
παιδιά καί οἱ ἔφηβοι νά κατανοήσουν πώς 
κάποιοι συμμαθητές τους πιθανόν νά ἔχουν 
πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες ἀπό τίς δικές 
τους, πώς κάποιες οἰκογένειες διέρχονται 
πρωτοφανῆ γιά τά κυπριακά δεδομένα πε-
ρίοδο στερήσεων καί ἴσως νά βρίσκονται σέ 
τραγικά ἀδιέξοδα. Οἱ ψυχές τῶν νέων, ὅσο κι 
ἄν τίς πιέζει τό κοσμικό φρόνημα, εἶναι εὐαί-
σθητες καί εὔκολα μποροῦν νά ξυπνήσουν 
μέσα τους αἰσθήματα ἀλληλεγγύης. Αὐτά τά 
αἰσθήματα γονεῖς καί ἐκπαιδευτικοί ἄς φρο-
ντίσουν νά τά κατευθύνουν πρός τή σωστή 
δραστηριοποίηση.
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Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρόνιου Μιχαηλίδη

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1571-1878 μ.Χ.)
Ἡ Λεμεσός κατά τόν πρῶτο αἰώνα τῆς 

Τουρκοκρατίας

Ἡ Τουρκοκρατία βρῆκε τή Λεμεσό 
σέ παρακμή, μιά παρακμή πού 
ἐπικρατοῦσε ἀπό ἀρκετά χρόνια 

πρίν, καί ὀφειλόταν στίς καταστροφικές ἐπι-
θέσεις Σαρακηνῶν, Αἰγυπτίων, Γενουατῶν 
καί Τούρκων, καθώς καί στούς σεισμούς καί 
τίς πλήμμυρες.  Κατά τήν τουρκική ἐπίθεση 
τοῦ 1570, οἱ Τοῦρκοι κατέλαβαν ἀμαχητί 
τή Λεμεσό, τήν ὁποία λεηλάτησαν καί κατέ-
στρεψαν.
Ἕνας ξένος ἐπισκέπτης περιγράφει ὡς ἑξῆς 
τήν πόλη δυό σχεδόν δεκαετίες μετά τήν τουρ-
κική κατάκτηση (1587): «Ἡ Λεμεσός κεῖται 
πάνω σέ μιά κόλπωση τῆς θάλασσας πού δη-
μιουργεῖ παραλία ἀντί λιμανιοῦ.  Ἄλλοτε τή 
στολίζανε πολλά ὡραῖα χτίρια, ἐκκλησίες καί 
μοναστήρια, Λατινικά καί Ἑλληνικά, ἐπειδή 
ἦταν μιά ἀπό τίς τέσσερεις ἐπισκοπικές ἕδρες 
τῆς νήσου.  Ἕνας ἀπό τούς ἐπισκόπους της 
ἦταν ὁ ἀγαθός πατήρ Λεόντιος πού ἔγραψε 
τό βίο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος.  
Ὅλες ὅμως ἐκεῖνες οἱ ἐκκλησίες καί τά μονα-
στήρια ὅπως καί τό κάστρο εἶναι τώρα ἐρει-
πωμένα.  Τό μέρος τῆς θάλασσας ἦταν πολύ 
βολικό σέ ταξιδευτές πού πήγαιναν ἤ ἤθελαν 
νά βοηθήσουν τούς Ἁγίους Τόπους, ἐπειδή 
ἀπέχει μόνο 150 μίλια ἀπό τή Γιάφφα.   Ἀκό-
μα καί τώρα πολλά ἀπό τά πλοῖα πού πηγαί-
νουν πρός τήν Ἀνατολή συνηθίζουν στό ταξί-
δι τους ν’ αγκυροβολοῦν ἐκεῖ.  Ὁ ἀέρας εἶναι 
ὑγιεινός καί ὑπάρχει μιά ὄμορφη πεδιάδα μέ 
ἄφθονο γλυκό νερό.  Ἡ πόλη ὅμως εἶναι χω-
ρίς τείχη καί μόνο ἐρείπια βλέπεις καί μερικά 
σπίτια μονώροφα γιά τό φόβο τῶν σεισμῶν... 
Σώζονται ἀκόμη μερικά ἴχνη φρουρίου πού 
κατεδαφίστηκε κατά διαταγή τῆς Γερουσί-
ας τῆς Βενετίας στά 1539.  Δέν εἶναι λοιπόν, 
τώρα τίποτε ἄλλο παρά ἕνας μεγάλος συνοι-

κισμός πού δείχνει ἀκόμα ἴχνη πυρκαϊᾶς...».
Ἕνας ἄλλος ξένος ταξιδιώτης ἔγραφε λίγο 
ἀργότερα (1598): «Ἐξαιτίας τῶν συχνῶν 
σεισμῶν ὅλες οἱ κατοικίες εἶναι μικρές καί χα-
μηλές, καμωμένες ἀπό πηλό μέ καλάμια, καί 
μονώροφες.  Οἱ πόρτες εἶναι τόσο χαμηλές 
ὥστε πρέπει νά σκύψεις γιά νά μπεῖς·  αὐτό 
εἶναι ἐπινόηση γιά νά ἐμποδίζουν τούς Τούρ-
κους νά εἰσβάλλουν καί νά σταβλίζουν τά 
ἄλογά τους σέ ἰδιωτικά σπίτια.  Οἱ Τοῦρκοι 
ἔχουν ἐδῶ ἕνα μικρό τζαμί καί μέσα σ’ αὐτό 
προσεύχονται καί κάνουν ἱεροτελεστίες κατά 
τό Μωαμεθανικό τυπικό.  Κοντά εἶναι ἕνα 
δημόσιο λουτρό.  Ἀλλά καί οἱ Ἕλληνες ἔχουν 
δικό τους οἶκο λατρείας, ἄν καί μικρό καί 
πενιχρό· μέσα σ’ αὐτόν τελοῦν τά μυστήρια 
κατά τό δικό τους τυπικό.  Τό κέντρο τοῦ χω-
ριοῦ καταλαμβάνει στρογγυλό φρούριο ἐφο-
διασμένο μέ κανόνι καί συνήθως μέ φρουρά 
Γενιτσάρων.  Εἶναι πολύ χρήσιμο, γιά νά προ-
στατεύει τήν παραλία ἀπό τίς ἐπιδρομές πει-
ρατῶν».

Λίγο ἀργότερα, ὁ Pietro della Valle, πού ἐπι-
σκέφθηκε τήν Κύπρο στά 1614-1626, ἔγραφε 
γιά τή Λεμεσό: «30 Σεπτ. Ἀποβιβαστήκαμε 
πολύ πρωί καί περπατήσαμε γύρω στήν πόλη, 
πού εἶναι ἀρκετά μεγάλη καί μέ μεγάλο πλη-
θυσμό.  Εἴδαμε τό μεγάλο τζαμί πού βρίσκε-
ται κοντά στή θάλασσα σέ ὡραῖο πλατύ δρό-
μο, παράλληλα μέ τήν ἀκτή... Ἡ περιοχή εἶναι 
γεμάτη χαρούπια, τῶν ὁποίων γίνεται μεγάλο 
ἐμπόριο καί φορτώνονται ὁλόκληρα καρά-
βια γιά τή Βενετία κι ἄλλα μέρη.  Ἀνάμεσα 
στά σπίτια ὀρθώνεται τό κάστρο... Πιό πέρα 
βρῆκα τόν καθεδρικό ναό... Εἶναι μικρός, 
ἀφιερωμένος στήν Παναγία, κτισμένος σύμ-
φωνα μέ τόν συνηθισμένο ρυθμό τῆς χώρας.  
Σάν ἕδρα τοῦ Ἐπισκόπου ὁ ναός ὀνομάζεται 
ἀπό τόν λαό «Καθολική...».
Σταδιακά ὅμως ἡ Λεμεσός, παρά τήν σύν τῷ 
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χρόνῳ πληθυσμιακή αὔξησή της, περιέπεσε 
πάλι σέ παρακμή καί παρέμεινε ἔτσι καθ’ ὅλη 
τή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας, σέ ἀντίθεση 
μέ τή Λάρνακα πού, μετά τίς πρῶτες δεκαετίες 
τῆς Τουρκικῆς κατοχῆς, ἄρχισε ν’ ἀναπτύσσε-
ται μέ σταθερό ρυθμό καί νά γίνεται τό οἰκο-
νομικό, ἐμπορικό καί διπλωματικό κέντρο τῆς 
Κύπρου.  Τότε, μετά τίς πρῶτες δεκαετίες, 
κατά πᾶσαν πιθανότητα, ἔγινε καί ἡ μεταφο-
ρά τῆς ἕδρας τῆς ἡνωμένης Ἐπισκοπῆς Ἀμα-
θοῦντος - Λεμεσοῦ - Κουρίου καί Κιτίου ἀπό 
τή Λεμεσό στή Λάρνακα. 

Δεύτερη περίοδος τῆς Τουρκοκρατίας

Σέ ἀντίθεση μέ τόν πρῶτο αἰώνα τῆς Τουρ-
κοκρατίας πού ἦταν σχετικά ἤρεμος, χωρίς 
πολύ σοβαρές πολιτικές καί ἐκκλησιαστικές 
ταραχές, ἡ δεύτερη περίοδος ὑπῆρξε περίο-
δος πολλῶν στάσεων καί ταραχῶν καί ἄλλων 
περιπετειῶν, κυρίως πολιτικοστρατιωτικῶν, 
ἀλλά καί ἐκκλησιαστικῶν ἀνωμαλιῶν.  Στίς 
ἀνωμαλίες αὐτές, πού πάντοτε κατέληγαν σέ 
βάρος τῶν ραγιάδων, ἡ Ἐκκλησία ἔκαμνε με-
γάλον ἀγώνα γιά νά προστατεύσει τό ποίμνιό 
της, ὑφιστάμενη ἡ ἴδια συχνά τήν ἐκδικητι-
κή μανία τῶν Τούρκων.  Κατά τήν περίοδο 
αὐτή ἔγιναν καί ἐπανειλημμένες μεταβάσεις 
τῶν ᾽Αρχιερέων στήν Κωνσταντινούπολη γιά 
βελτίωση τῆς τύχης τοῦ λαοῦ.  Οἱ ἀποστολές 
αὐτές ἦσαν ἐπικίνδυνα ἐγχειρήματα, διότι 
«ὑπῆρχον πάντοτε πρόσωπα ἐνδιαφερόμενα, 
εἴτε χριστιανοί, εἴτε Τοῦρκοι, μέ φίλους παρά 
τῇ Αὐλῇ, ἅτινα κατέβαλλον προσπαθείας νά 
ἐμποδίσωσι τούς Ἐπισκόπους νά τύχωσιν 
ἀκροάσεως, ἤ προὐκάλουν ὑποψίας ἐναντί-
ον των, καί ἐπέφερον τήν φυλάκισίν των».  
Πράγματι, πολλές φορές οἱ Κύπριοι Ἀρχιερεῖς 
ὑπέμειναν διώξεις καί φυλακίσεις καί ἐξορίες 
χάριν τοῦ ποιμνίου τους.
Ἡ δυστυχία τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ κορυφώ-
θηκε τό 1764, ὅταν κυβερνοῦσε τήν Κύπρο ὁ 
Τζήλ Ὀσμάν, ἄνθρωπος στό ἔπακρο τυραννι-
κός καί πλεονέκτης.  Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Παΐ-
σιος καί οἱ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς προσπάθησαν νά 
φύγουν κρυφά γιά τήν Κωνσταντινούπολη, 
γιά νά καταγγείλουν τίς αὐθαιρεσίες του στήν  
Πύλη, ἀλλά προδόθηκαν καί συνελήφθη-

σαν.  Στή συνέχεια κλήθηκαν στό Σεράγιο 
μαζί μέ πολλούς ἄλλους ἡγετικούς παράγο-
ντες Ἑλλήνων καί Τούρκων, γιά ν’ ἀκούσουν 
σχετικές διαταγές, πού ἔφερνε ὁ βεζυρικός 
ἀπεσταλμένος.  Ὅταν συγκεντρώθηκαν ἐκεῖ, 
τό δάπεδο τῆς αἴθουσας πρός τό μέρος ὅπου 
βρίσκονταν οἱ Ἀρχιερεῖς ὑποχώρησε, ἀφοῦ 
οἱ δοκοί πού τό κρατοῦσαν εἶχαν πριονιστεῖ 
κατά διαταγή τοῦ Τζήλ Ὀσμάν.  Ὅπως διη-
γεῖται ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κυπριανός πού ἦταν 
παρών ὡς μέλος τῆς συνοδείας τοῦ Ἀρχιε-
πισκόπου, «ὡς εἰς βάραθρον σκοτεινότατον 
ἐμπεπτώκαμεν Ἀρχιερεῖς καί ὑπηρέται, καί 
Χριστιανοί καί Τοῦρκοι, καί ἐφ’ ἡμᾶς ἄλλοι, 
καί τά ξύλα τῆς στέγης σωρηδόν, καί ὄχι μετ’ 
ὀλίγης βλάβης καί κινδύνου τῆς ζωῆς ἐρρύ-
σθημεν, κατασκονιασμένοι, καταλερωμένοι, 
κατάστικτοι, ὡς θεάματα ἐλεεινά...».  Τότε 
ὥρμησαν ἀπ’ ἔξω καί Ἕλληνες καί Τοῦρκοι, 
ἔβαλαν φωτιά στό Σεράγιο καί σκότωσαν τόν 
Τζήλ Ὀσμάν καί 18 ἀνθρώπους του.
Γιά τή δολοφονία τοῦ Κυβερνήτη καί τόν 
ἐμπρησμό τοῦ Σεραγίου οἱ τουρκικές Ἀρχές 
ἐπέβαλαν ἔκτακτο τιμωρητικό φόρο καί 
στούς Ἕλληνες καί στούς Τούρκους, τόν 
ὁποῖο ὅμως οἱ Τοῦρκοι ἀρνήθηκαν νά πλη-
ρώσουν, μέ συνέπεια νά ἐκραγεῖ τό 1765/1766 
ἐπανάσταση Τούρκων ὑπό τήν ἀρχηγία τοῦ 
φρουράρχου Κυρηνείας Χαλήλ Ἀγᾶ.  Οἱ 
Ἀρχιερεῖς ἀναγκάστηκαν καί πάλι νά μετα-
βοῦν στήν Κωνσταντινούπολη, γιά νά ζητή-
σουν τήν ἐπέμβαση τῆς Πύλης.  Τελικά ἡ στά-
ση κατεστάλη, ἀλλά οἱ κίνδυνοι, οἱ ἀγωνίες 
καί οἱ μέριμνες αὐτές ὁδήγησαν τόν Ἀρχιεπί-
σκοπο Παΐσιο πρόωρα στόν τάφο.  Πέθανε 
τήν 1ην Ἰανουαρίου 1767, ἐνῶ βρισκόταν στή 
Λάρνακα, καί ἐτάφη παρά τήν πύλη τοῦ ἱε-
ροῦ ναοῦ Ἁγίου Λαζάρου.
Ἀλλά οἱ δοκιμασίες τῆς Ἐκκλησίας κατά 
τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου δέν ἐπρόκειτο νά 
λήξουν.  Στά ἑπόμενα χρόνια, οἱ Τοῦρκοι, οἱ 
ὁποῖοι ἔβλεπαν μέ πολλή δυσφορία τίς ἐξου-
σίες καί τά προνόμια τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλη-
σίας, μεθόδευσαν ταραχές καί ἐξεγέρσεις, 
στοχεύοντας στήν κατάργηση τῶν προνομίων 
αὐτῶν.  Τέτοιες ἐξεγέρσεις ἦσαν: Τῶν Γεννι-
τσάρων τό 1799, τῶν ἀγάδων τῆς Λευκωσίας 
τό 1804 καί ἄλλες.  
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Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἑλλάδας νά ἀμυν-
θεῖ κατά τῶν στρατευμάτων τοῦ 
Ἄξονα τοῦ Χιτλερο-Φασισμοῦ 

τήν αὐγή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 στά 
ἑλληνοαλβανικά σύνορα προκάλεσε μεγάλο 
ἐνθουσιασμό στούς Κυπρίους. Ἕνα ρεῦμα 
ἐθελοντισμοῦ κατέκλυσε τίς ψυχές τους καί 
ὑπό τήν καθοδήγηση τῆς Ἐθναρχούσας 
Ἐκκλησίας ἑκατοντάδες προσέτρεξαν γιά 
βοήθεια καί προσφο-
ρά στό ἀγωνιζόμενο 
ἔθνος. «Εἰς ὁλόκληρον 
τήν Κύπρον ἐπικρατεῖ 
ἀφάνταστος ἐνθουσι-
ασμός ἀφ’ ἧς στιγμῆς 
ἐλήφθη ἡ εἴδησις ὅτι ἡ 
Ἑλλάς ἀπεφάσισε νά 
ἀμυνθεῖ διά τῶν ὅπλων 
εἰς τήν Ἰταλικήν ἐπί-
θεσιν. Εἰς ὁλόκληρον 
τήν νῆσον ὑψώθησαν 
Ἑλληνικαί σημαῖαι… Κατά πυκνάς μάζας 
προσέρχονται εὐσταλεῖς Κύπριοι ζητοῦντες ν’ 
ἀποσταλοῦν εἰς τήν Ἑλλάδα ὅπως ὑπηρετή-
σουν εἰς τάς τάξεις τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ», 
μετέδιδε ὁ ἀνταποκριτής τοῦ ἀγγλικοῦ πρα-
κτορείου εἰδήσεων Reuters στή Λευκωσία τό 
1940. Οἱ πρῶτοι Κύπριοι στρατιῶτες ἔφτασαν 
στόν Πειραιά στίς ἀρχές τοῦ 1941. Μέχρι καί 
τήν εἴσοδο τῶν Γερμανῶν στήν Ἑλλάδα τόν 
Ἀπρίλιο τοῦ 1941, ὑπολογίζεται ὅτι ἔφτασαν 
μέσω Αἰγύπτου καί Λιβύης πέραν τῶν τεσσά-
ρων χιλιάδων Κυπρίων τοῦ «Κυπριακοῦ Συ-
ντάγματος». Ὅσοι ἀπό τούς στρατιῶτες δέν 
ἦταν ἐξοπλισμένοι χρησιμοποιήθηκαν κυρίως 
γιά τή διάνοιξη καί ἐπιδιόρθωση ὁδικῶν δι-
κτύων καί γιά τήν κατασκευή ὀχυρωμάτων 
στή Θεσσαλία καί στή Μακεδονία, καθώς καί 
γιά τή μεταφορά ἐφοδίων καί πυρομαχικῶν 

στίς ἐμπόλεμες περιοχές.  Ἐκτός βέβαια ἀπό 
τούς ἐθελοντές πού μετέβησαν στήν Ἑλλά-
δα ἀπό τήν Κύπρο, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι 
Ἑλλάδας, ἀπό τήν πρώτη στιγμή παρουσιά-
στηκαν στήν Ἀγγλική πρεσβεία καί γνωστο-
ποίησαν τήν πρόθεσή τους νά καταταγοῦν 
στόν Ἑλληνικό στρατό. Τόν Νοέμβριο τοῦ 
1940 συστάθηκε στήν Ἀθήνα εἰδική Κυπριακή 
Ἐπιτροπή γιά τήν ἀποστολή ἐθελοντῶν στόν 

πόλεμο. Ἔτσι ἄρχισε 
ἡ ὁμαδική ἐγγραφή μέ 
τή μορφή ὑπογραφῆς 
τῆς διαβεβαίωσης ὅτι: 
«ἐπιθυμῶ καί θέλω νά 
ὑπηρετήσω τήν πα-
τρίδα μου Ἑλλάδα 
ὡς ἐθελοντής». Ἡ με-
γαλύτερη ὁμάδα ἐθε-
λοντῶν συγκεντρώθη-
κε τόν Δεκέμβριο τοῦ 
1940 στά γραφεῖα τῆς 

Ἐθνικῆς Ὀργάνωσης Νεολαίας κι ἀφοῦ ἔδω-
σαν τόν ὅρκο τοῦ Ἕλληνα στρατιώτη παρα-
κολούθησαν τή βασική ἐκπαίδευση, ὥστε νά 
καταταγοῦν στό ἑλληνικό στράτευμα. Στούς 
ἐθελοντές αὐτούς ὁ Μητροπολίτης Κυρηνεί-
ας Μακάριος, ὁ ὁποῖος ἦταν ἐξόριστος στήν 
Ἑλλάδα, σέ ἀποχαιρετιστήριο μήνυμα ἀνέφε-
ρε: «…ἡ Κύπρος πυκνώνουσα καί σήμερον, 
ὅπως εἰς κάθε στιγμήν τῆς ζωῆς τοῦ Ἔθνους 
τάς ἑλληνικάς ἡρωϊκάς φάλαγγας, δέν συ-
νεχίζει ἁπλῶς τήν ἑλληνικήν παράδοσιν τοῦ 
«ἀμύνεσθαι περί Πάτρης», ἀλλ’ ἀκολουθεῖ 
τόν δρόμον τῆς αἰωνίας αὐτῆς προσηλώσε-
ως πρός τήν ἀθάνατον Μητέραν. Προστάτης 
ὑμῶν  εἶναι τήν στιγμήν ταύτην καί ὁλόκλη-
ρος ὁ κυπριακός λαός ὁ ὁποῖος ἐθελουσί-
ως ἐπιστρατευθείς κατά χιλιάδας πολλάς ἐν 
Κύπρῳ διά νά ἀγωνισθῇ ὑπέρ τῶν αἰωνίων 

Ἡ συμβολή τῶν Κυπρίων 
στό Ἔπος τοῦ 1940

τοῦ κ. Γιάννη Χατζηχαραλάμπους, Φιλολόγου
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ἰδανικῶν τοῦ Ἔθνους, ἀναμένει ἐναγωνίως 
τήν μεταφοράν αὐτοῦ εἰς Ἑλλάδαν…». Ἰδι-
αίτερη ἀναφορά πρέπει νά γίνει γιά τούς σα-
ράντα, περίπου, Κύπριους φοιτητές, οἱ ὁποῖοι 
ἔσπευσαν νά βοηθήσουν τή δοκιμαζόμενη 
Ἑλλάδα. Γράφει χαρακτηριστικά ἕνας φοιτη-
τής στόν πατέρα του «…Ἔτσι κι ἐγώ μαζί μέ 
ἄλλους Κυπρίους φοιτητάς καί ἐπιστήμονας, 
κατετάχθημεν ἐθελονταί στόν Ἑλληνικόν 
Στρατόν… καί τώρα γυμναζόμαστε, γιά νά 
μπορέσωμεν μετά δυό μῆνες κι ἐμεῖς νά προ-
σφέρουμε κάτι στήν ἀγαπημένην πατρίδα…». 
Μεταξύ ἄλλων στόν μακρύ κατάλογο τῶν πε-
σόντων στά αἱματόβρεκτα μέτωπα τῆς τιμῆς 
σημαντικές ὑπῆρξαν οἱ φυσιογνωμίες τοῦ Ρο-
δίωνα καί Μιλτιάδη Γεωργιάδη καί Ἀνδρέα 
Δρουσιώτη ἐκ Λεμεσοῦ καί πολλῶν γυναικῶν 
πού ὑπηρετοῦσαν ὡς ἀσυρματίστριες, νοσο-
κόμες, ἀποθηκά-
ριοι, μαγείρισσες 
καί ὅπου ἀλλοῦ 
ὑπῆρχε ἄμεση 
ἀνάγκη παροχῆς 
βοήθειας. Πολλοί 
Κύπριοι, οἱ ὁποῖοι 
παρέμειναν στήν 
Ἑλλάδα στή δι-
άρκεια τῆς Γερ-
μ α ν ό - Ἰ τ α λ ι κ ῆ ς 
κατοχῆς, συνερ-
γάστηκαν μέ τοπι-
κές ἀντιστασιακές ὀργανώσεις ἐναντίον τοῦ 
κατακτητῆ.
 Ἡ ἀμέριστη Κυπριακή  συμπαράστα-
ση πρός τήν Ἑλλάδα ἐκδηλώθηκε καί στόν 
οἰκονομικό τομέα. Ἡ ἐπιτυχία τῶν ἐράνων οἱ 
ὁποῖοι ἄρχισαν μέ ὑποκινητή τόν Τοποτηρη-
τή τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου Μητροπολί-
τη Πάφου Λεόντιο μετά τήν 28η Ὀκτωβρίου 
1940 καί συνεχίστηκαν σ’ὁλόκληρη τήν περί-
οδο τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς ἦταν ἀδιαμφι-
σβήτητη. Συγκεντρώθηκε ἕνα μεγάλο χρημα-
τικό ποσό, ἑκατοντάδες κιβώτια μέ τρόφιμα 
καί εἴδη ρουχισμοῦ καί πολλοί Κύπριοι πρό-
σφεραν πολύτιμα προσωπικά ἀντικείμε-
να.    Στίς 15/1/1941 ὁ ραδιοφωνικός σταθμός 
Ἀθηνῶν μετέδιδε: «Πληροφορούμεθα ἐκ Κύ-
πρου ὅτι τό ποσόν τῶν ἐράνων… ἀνῆλθε εἰς 

ἑβδομήντα χιλιάδες λίρες…». Ὁ Τοποτηρη-
τής τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου, Μητροπο-
λίτης Λεόντιος, συνέστησε ἐπιτροπές ἐράνων 
καί σέ ἐγκύκλιό του στίς 8/11/1940 ἀνέφερε 
τά ἑξῆς: « Προτρέπομεν ὑμᾶς… ἵνα προσφέ-
ρητε… κυρίως μέ τούς χρυσούς δακτυλίους 
ἀρραβώνας ὑμῶν καί ἀργυρά κοσμήματα 
καί ἀντικείμενα καί χρυσά νομίσματα ἤ κων-
σταντινᾶτα…». Αἴσθηση προκάλεσαν ἡ δω-
ρεά τριῶν χιλιάδων λιρῶν ἀπό Κύπριο γιά 
ἀγορά ἀεροπλάνου καθώς καί οἱ ἔρανοι πού 
διεξῆγαν καθηγητές καί μαθητές τοῦ Παγκυ-
πρίου Γυμνασίου καί ἄλλων σχολείων. Ἀπό 
πρακτικά συνεδριάσεως τοῦ καθηγητικοῦ 
συλλόγου τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου μα-
θαίνουμε ὅτι: « Ὁ Καθηγητικός Σύλλογος τοῦ 
Παγκυπρίου Γυμνασίου συνελθών εἰς ἔκτα-
κτον συνεδρίαν… διά τόν Ἱερόν Ἀγώνα τῆς 

ὑπέρ τῆς Ἐλευθε-
ρίας μαχομένης 
Ἑλλάδος… ἀπε-
φάσισεν νά δεχθεῖ 
χρηματικάς εἰσφο-
ράς τῶν μαθητῶν 
καί μαθητριῶν… 
καί προσφοράν 
τῶν μαθητριῶν, 
π ρ ο σ φ ε ρ ο μ έ -
νων νά πλέξωσιν 
ἀντρικά γάντια, 
φανέλες κ.τ.λ …».

 Ἀξιόλογο φιλανθρωπικό ἔργο ἐπιτέ-
λεσε καί ἡ «Ἑστία Κυπρίων» τῆς Ἀθήνας,  ἡ 
ὁποία ἱδρύθηκε καί στελεχώθηκε ἀπό οἰκο-
γένειες Κυπρίων πού ζοῦσαν ἐκεῖ καί πρό-
σφεραν καθημερινά γεύματα σ’ὅσους εἶχαν 
ἀνάγκη τήν περίοδο τῆς κατοχῆς. Τέλος, ἕξι 
χιλιάδες περίπου πρόσφυγες ἀπό τήν Ἑλλά-
δα ἐγκαταστάθηκαν στήν Κύπρο στίς ἀρχές 
τοῦ 1942 σέ καταυλισμούς στό Ζύγι, τόν 
Ξερό, τό Μαυροβούνι καί τή Σκουριώτισσα. 
Ἕνα πλῆθος ἐθελοντῶν καί μαρτυριῶν ἀπο-
δεικνύουν  τήν ἔμπρακτη ὑλική καί πνευματι-
κή βοήθεια τῆς Κύπρου στήν Ἑλλάδα κατά 
τῆς λαίλαπας τοῦ Ναζισμοῦ καί Φασισμοῦ, 
παρόλο πού καί ἡ ἴδια ἡ νῆσος διένυε μία ἀπό 
τίς δυσκολότερες περιόδους τῆς Ἀγγλικῆς 
κατοχῆς.
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          Θεῖες Λειτουργίες καί Χοροστασίες                                    Ἰουλίου καί Αὐγούστου             
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου

Κυριακή 1 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό 
Παρεκκλήσιο τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ στόν κα-
τασκηνωτικό χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν 
Σαϊττά.
Τετάρτη 4 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία σέ 
ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Μαχαιρᾶ 
μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος 
κ.Νικολάου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Λήδρας κ. Ἐπιφανίου.
Κυριακή 8 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν προσκυνηματικό ἱ.ν. Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.
Τετάρτη 11 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία σέ 
ἀγρυπνία στόν προσκυνηματικό ἱ.ν. Ἁγ. Ἀρσενίου 
Λεμεσοῦ.
Κυριακή 15 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν Μητροπολιτικό ἱ.ν. Παναγίας Παντανάσσης 
Καθολικῆς.
Δευτέρα 16 Ἰουλίου: χοροστάτησε στόν ἑσπερινό 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Μαρίνας Καλοῦ Χω-
ριοῦ Λεμεσοῦ.
Τρίτη 17 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν 
πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Μαρίνας Συνοικισμοῦ Κα-
ψάλου.
Πέμπτη 19 Ἰουλίου: χοροστάτησε στόν ἑσπερινό 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Προφήτη Ἠλία τῆς ὁμώ-
νυμης κοινότητας.
Παρασκευή 20 Ἰουλίου:  τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Προφήτη Ἠλία Ποτα-
μοῦ Γερμασόγειας.
Κυριακή 22 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱ.ν. Παναγίας στήν Ποταμίτισσα.
Τρίτη 24 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία σέ 
ἀγρυπνία στόν  προσκυνηματικό ἱ.ν. Θεοπατόρων 
Ἰωακείμ καί Ἄννης.
Τετάρτη 25 Ἰουλίου:  χοροστάτησε στόν ἑσπερινό 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ἐπι-
σκοπῆς καί ἀκολούθως τέλεσε ἁγιασμό στόν ὑπό 
ἀνέγερση ἱ.ν. Καλοῦ Ποιμένος Ἐπισκοπῆς.
Πέμπτη 26 Ἰουλίου: χοροστάτησε στόν ἑσπερινό 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Κυβί-
δων.
Παρασκευή 27 Ἰουλίου: χοροστάτησε στόν ἑσπε-
ρινό στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγ. Εἰρήνης Χρυσοβα-
λάντου στόν περίβολο τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου 
Λεμεσοῦ.
Κυριακή 29 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱ.ν. Παναγίας Κορφῆς.
Τρίτη 31 Ἰουλίου: χοροστάτησε στόν ἑσπερινό στόν 
πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Τιμίου Σταυροῦ Κουκᾶς.
Κυριακή 5 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Παναγίας στόν Μονιάτη, τό ἀπόγευμα 

τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε στόν ἑσπερινό στόν 
πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
στόν Λιμνάτη.
Δευτέρα 6 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Μεταμορφώσεως τοῦ 
Σωτῆρος στήν κοινότητα Κάτω Μύλου.
Κυριακή 12 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱ.ν. Ἀπ. Ἀνδρέα τῆς κοινότητας Κάτω Ἀμιά-
ντου.
Τρίτη 14 Αὐγούστου: χοροστάτησε στόν ἑσπερινό 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Παναγίας Φανερωμένης 
στίς Πάνω Πλάτρες.
Τετάρτη 15 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Παναγίας Ἐλεούσης στήν 
Τριμίκλινη, τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστά-
τησε στόν ἑσπερινό στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Γερα-
σίμου τῆς κοινότητας Ἀγροῦ.
Πέμπτη 16 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στό παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας Σαϊτιώτισσας στόν 
Σαϊττά.
Κυριακή 19 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱ.ν. Ἁγ. Ἀρσενίου στήν Κυπερούντα.
Τετάρτη 22 Αὐγούστου:  τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
σέ ἀγρυπνία στήν ἱ.μονή Παναγίας Τρικουκκιώτισ-
σας.
Πέμπτη 23 Αὐγούστου: χοροστάτησε στόν ἑσπερι-
νό στόν πανηγυρίζοντα προσκυνηματικό ἱ.ν. Ἁγ. 
Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ.
Κυριακή 26 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἀρχ. Γαβριήλ στόν κατα-
σκηνωτικό χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 
στόν Σαϊττά.
Δευτέρα 27 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
σέ ἀγρυπνία στήν ἱ.μονή Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ.
Τρίτη 28 Αὐγούστου: χοροστάτησε στήν ἑσπερινό 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Τιμίου Προδρόμου στίς 
Δύμες.
Τετάρτη 29 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Τιμίου Προδρόμου στόν 
Ἀγρό.
Πέμπτη 30 Αὐγούστου: χοροστάτησε στόν ἑσπερινό 
στόν πανηγυρίζοντα  ἱ.ν. Ἁγ. Ζώνης Ἀπαισιᾶς.
Παρασκευή 31 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Ζώνης Λεμε-
σοῦ.
Χειροθεσία
Τήν Πέμπτη 19 Ἰουλίου ὁ Πανιερώτατος Μητρο-
πολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, κατά τή διάρκεια 
ἑσπερινοῦ πού τέλεσε στόν ἱ.ν. Προφήτη Ἠλία τῆς 
ὁμώνυμης κοινότητας, προχείρισε σέ Οἰκονόμο τόν 
Αἰδεσιμώτατο Πρεσβύτερο Μιχαήλ Φάττα.
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          Θεῖες Λειτουργίες καί Χοροστασίες                                    Ἰουλίου καί Αὐγούστου             
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου

Κυριακή 1η Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Ἀρχ. Μιχαήλ στήν Παρεκκλησιά.
Κυριακή 8 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Ἀρχ. Μιχαήλ στήν κοινότητα Ἁγ. 
Ἰωάννη Πιτσιλιᾶς.
Πέμπτη 12 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Παναγίας Τριχε-
ρούσας.
Κυριακή 15 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν προσκυνηματικό ἱ.ν. Ἁγ. Ἐλευθερί-
ου.
Δευτέρα 16 Ἰουλίου: χοροστάτησε στόν ἑσπε-
ρινό στόν ἱ.ν. Ἀπ. Λουκᾶ, Ἁγ. Μαρίνας καί 
Ἁγ. Θύρσου στόν Συνοικισμό Ἁγ. Ἀθανασίου.
Τρίτη 17 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Μαρίνας Καλοῦ 
Χωριοῦ.
Κυριακή 22 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στό Μητροπολιτικό ἱ.ν. Παναγίας Παντα-
νάσσης Καθολικῆς.
Τρίτη 24 Ἰουλίου: χοροστάτησε στόν ἑσπε-
ρινό στό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Ἄννης στή 
Μ.Γειτονιά.
Τετάρτη 25 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στό ἴδιο Παρεκκλήσιο καί τό ἀπόγευμα 
χοροστάτησε στόν ἑσπερινό στόν πανηγυρί-
ζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Γερμασόγειας.
Πέμπτη 26 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Παρασκευῆς 
Κ.Ἀμιάντου, τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας 
χοροστάτησε στόν ἑσπερινό στό Παρεκκλή-
σιο τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονα.
Παρασκευή 27 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Παντελεήμονα  Κυβί-
δων.
Σάββατο 28 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγ. Εἰρήνης Χρυ-
σοβαλάντου στόν περίβολο τοῦ Γενικοῦ Νο-
σοκομείου Λεμεσοῦ.
Κυριακή 29 Ἰουλίου: τέλεσε τή Θεία Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Γεωργίου στό Κελλάκι.

Τετάρτη 1η Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Τιμίου Σταυ-

ροῦ στήν Κουκά.
Κυριακή 5 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στήν ἱ.μονή Παναγίας Ἀμιροῦς, τό 
ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Μεταμορ-
φώσεως στή Σωτήρα.
Δευτέρα 6 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Μεταμορ-
φώσεως Σανίδας.
Κυριακή 12 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Μαρίνας Ἑπταγώνιας.
Τρίτη 14 Αὐγούστου: χοροστάτησε στόν ἑσπε-
ρινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Παναγίας Πυρ-
γώτισσας στόν Πύργο.
Τετάρτη 15 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Παναγίας 
Φανερωμένης  στίς Πάνω Πλάτρες.
Κυριακή 19 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Παναγίας Βλαχερνῶν στήν 
Κωνσταντινούπολη.
Κυριακή 26 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Πέτρου καί Παύλου στό 
Αὐγόρου, τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας χο-
ροστάτησε στόν ἑσπερινό στό παρεκκλήσιο 
τοῦ Ἁγ. Φανουρίου στήν περιοχή Λαϊκῆς 
Λευκοθέας.
Τρίτη 28 Αὐγούστου: χοροστάτησε στόν ἑσπε-
ρινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Τιμίου Προδρό-
μου Λουβαρᾶ.
Τετάρτη 29 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Τιμίου Προ-
δρόμου στίς Δύμες.
Πέμπτη 30 Αὐγούστου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Ζώνης 
Λεμεσοῦ.
Παρασκευή 31 Αὐγούστου: τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν.  Ἁγ. Ζώ-
νης στή Μονή.
Χειροθεσία
Τήν Κυριακή 29 Ἰουλίου κατά τή διάρκεια 
τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱ.ν. Ἁγ. Γεωργί-
ου στό Κελλάκι προχείρισε σέ Οἰκονόμο τόν 
Αἰδεσιμώτατο Πρεσβύτερο Ἀντώνιο Ἀγαθο-
κλέους.



Τή Δευτέρα 2 Ἰουλίου ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας παρέστη στήν τελετή λήξης τῶν 
μαθημάτων βυζαντινῆς ἁγιογραφίας καί βυζαντινῆς μουσικῆς, πού πραγματοποιήθηκε στήν 
αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. 

Τήν Κυριακή 1 Ἰουλίου πραγματοποιήθηκε στόν χῶρο τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Παρεκκλη-
σιᾶς φιλανθρωπική ἐκδήλωση, κατά τήν ὁποία μίλησαν ὁ Ὁσιολογιώτατος μοναχός Ἐπιφάνιος 
ἀπό τό ἁγιορείτικον κελλίον Ἁγίου Εὐσταθίου Μυλοποτάμου μέ θέμα: «Ἄρτος καί οἶνος στή 
διατροφή τῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους» καί ὁ Ὁσιολογιώτατος Γέροντας Σπυρίδων Μικρα-
γιαννανίτης μέ θέμα: «Τό ἁγιορείτικο θυμίαμα». Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης μας κ.Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε χαιρετισμό καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος.

Τήν Κυριακή 15 Ἰουλίου ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ.Ἀθανάσιος κατά τή δι-
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Τήν Κυριακή 22 Ἰουλίου τελέστηκε ἀπό τόν 
Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος κ.Νι-
κόλαο στόν Μητροπολιτικό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης Καθολικῆς τό μνημόσυνο τῶν 
πεσόντων κατά τή διάρκεια τῆς βάρβαρης 
τουρκικῆς εἰσβολῆς τῆς 20ης Ἰουλίου 1974.
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Τό Σάββατο 21 Ἰουλίου, τό τμῆμα Νοσηλευτικῆς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, θέ-
λοντας νά συμβάλει στήν ἐνίσχυση τοῦ ταμείου Φιλανθρωπίας καί τοῦ γεύματος τῶν ἀπόρων, 
πού προσφέρει ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ, ὀργάνωσε ἐκστρατεία συλλογῆς χρημάτων μέ τή 
μορφή μέτρησης τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης καί τοῦ σακχάρου στό My Mall Λεμεσοῦ.

άρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας πού τέλεσε στόν Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης 
Καθολικῆς, τέλεσε τά μνημόσυνα τῶν πεσόντων γιά τήν προάσπιση τῆς Δημοκρατίας κατά τό 
Πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974. Τήν ἴδια ἡμέρα ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος 
κ.Νικόλαος τέλεσε τό μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ.Καλλινίκου κατά 
τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας στόν προσκυνηματικό ἱερό ναό Ἁγ. Ἐλευθερίου.
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Ἀπό τίς 15 ἕως τίς 25 Αὐγούστου ὁ Προσκυνηματικός ἱερός ναός Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί 
Ἄννης πραγματοποίησε ἐκδρομή στήν Κωνσταντινούπολη, Καππαδοκία καί Μικρά Ἀσία. 
Τούς ἐκδρομεῖς συνόδευσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ.Νικόλαος. Κατά τή 
διάρκεια τῆς ἐκδρομῆς πραγματοποιήθηκαν ἐπισκέψεις σέ ἱερούς ναούς, μοναστήρια καί δι-
άφορους ἀρχαιολογικούς χώρους. Τήν Κυριακή 19 Ἰουλίου ὁ Θεοφιλέστατος τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στήν ἱερά μονή Παναγίας Βλαχερνῶν στήν Κωνσταντινούπολη.



ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ἔγιναν καί φέτος μέ ἐπιτυχία οἱ καλο-
καιρινές κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖες συμπληρώνουν 
φέτος δέκα χρόνια λειτουργίας στίς νέες 
ἐγκαταστάσεις στόν κατασκηνωτικό 
χῶρο στόν Σαϊττά, μέ γενικό θέμα: «Τά σά 
ἐκ τῶν σῶν». 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά ἑφτά πε-
ρίοδοι γιά μαθητές καί μαθήτριες δημο-
τικοῦ, γυμνασίου καί λυκείου, τρία τριή-
μερα γιά φοιτητές, νέους ἐπιστήμονες καί 
νεαρά ζευγάρια. Ἐκτός ἀπό τό λατρευ-
τικό καί ψυχαγωγικό πρόγραμμα οἱ συμ-
μετέχοντες εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συνομι-

λήσουν μέ τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κ. Ἀθανάσιο καθώς καί μέ τόν Θεοφιλέστατο 
Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαο, καί νά προσέλθουν στό Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογή-
σεως ὅσοι ἐπιθυμοῦσαν. 
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ΣΑΪΤΤΑΣ                  2012

Ἀναπτύχθηκαν νεανικά θέματα γιά τούς μαθητές καί μαθήτριες, ὅπως ἐπίσης θέματα σύγ-
χρονου προβληματισμοῦ γιά τούς μεγαλυτέρους. Ὀργανώθηκαν ἀπό τούς ἀρχηγούς καί τούς 
ὁμαδάρχες τῶν κατασκηνωτικῶν περιόδων διάφορα παιχνίδια καί πρωταθλήματα. Τό φυσι-
κό περιβάλλον μέ τούς παρακείμενους καταρράκτες καί τά δροσερά ποτάμια ἦταν ἀκόμη μία 
ἐμπειρία γιά τούς κατασκηνωτές.
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ΣΑΪΤΤΑΣ                  2012

Συμπλήρωση τῶν θερινῶν κατασκηνώσε-
ων κάνουν τρία τριήμερα μέ τή συμμετοχή 
νεαρῶν συζύγων-μητέρων καί κυριῶν τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐνοριακῶν Συνδέσμων Γυ-
ναικῶν.
Γενικά περνοῦν ἀπό τήν κατασκήνωση 
κάθε καλοκαίρι πέραν τῶν δυό χιλιάδων 
κατασκηνωτῶν, ὅπου ἔχουν τήν εὐκαιρία 

νά ἀκούσουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, νά ζήσουν 
πνευματικές ἐμπειρίες, νά ξεκουραστοῦν ἀπό τήν κούραση καί τό ἄγχος τῆς καθημερινότητας, 
νά ψυχαγωγηθοῦν καί νά ἐπικοινωνήσουν μεταξύ τους ἀνταλλάσοντας ἐμπειρίες καί προβλη-
ματισμούς.
Εἶναι ἡ κατασκήνωση ἀναμφίβολα ἕνα σημαντικό μέρος τοῦ Ποιμαντικοῦ Ἔργου τῆς Ἐκκλη-
σίας μας γι’ αὐτό καί ἡ Μητρόπολή μας δίνει ἰδιαίτερη σημασία σ’ αὐτή.



Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου
Λόγοι ΣΤ΄

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Στόν τόμο αὐτό, περιλαμβάνονται λόγοι τοῦ Γέροντος Παϊσίου εἰδικά 
γιά τήν προσευχή. Γιά τόν Γέροντα Παΐσιο ἡ προσευχή εἶναι ἡ μεγά-
λη δυνατότητα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός νά ἐπικοινωνοῦμε μαζί Του, γιά 
νά ζητοῦμε τή βοήθειά Του. Ὁ Γέροντας πονοῦσε, ὅταν ἔβλεπε τούς 
ἀνθρώπους νά ταλαιπωροῦνται ἀγωνιζόμενοι μέ τίς λιγοστές ἀνθρώ-
πινες δυνάμεις τους, ἐνῶ θά μποροῦσαν νά ζητήσουν τή βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά στείλει ὄχι ἁπλῶς δύναμη θεία, ἀλλά πολλές 
δυνάμεις θεῖες.

Οἱ Περιπέτειες ἑνός Προσκυνητῆ

Ἕνας νέος προσκυνητής διασχίζει πεζός τίς ἀπέραντες ἐκτάσεις τῆς 
Ρωσίας, ἀντιμετωπίζοντας μεγάλους κινδύνους πού προκαλοῦν φυ-
σικά φαινόμενα, ἄγρια ζῶα ἀλλά καί μερικές φορές «ἄγριοι ἄνθρω-
ποι». Ὅμως ὁ προσκυνητής δέν χάνει τό θάρρος του. Ἀφορμή τοῦ 
ταξιδιοῦ του εἶναι ἡ πορεία πρός τά μεγάλα προσκυνήματα τῆς Ρω-
σίας καί τό βαθύτερο νόημά του ἡ ἐμβάθυνση στά μυστικά τῆς νο-
ερᾶς προσευχῆς. Ἕνα βιβλίο ἔκπληξη ἐν μέσῳ δύσκολων καιρῶν: 
Ἄν καί ἀπευθύνεται στά παιδιά, θά ἀγαπηθεῖ ἐξίσου καί ἀπό τούς 
μεγαλύτερους, πού θά βροῦν στίς σελίδες του κάτι ἀπό τή γεύση τῶν 
«Κλασσικῶν εἰκονογραφημένων», πού γαλούχησαν ὁλόκληρες γε-
νιές. Μιά σημαντική ἔκδοση πού μέσα σέ δύσκολους καιρούς ἔρχε-
ται νά ἐνισχύσει καί νά τονώσει πνευματικά κάθε ἀναγνώστη του.
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ΣΧΕΔΟΝ   ΑΓΙΟΙ
Π.Τύχωνος Σεβκούνωφ

Τό  βιβλίο αὐτό μιλᾶ γιά ἁπλούς, συνηθισμένους ἀνθρώπους. Δέν τούς 
ἁγιοποιεῖ, δέν τούς ἱστορεῖ χωρίς πάθη καί ἀδυναμίες. Μέσα ἀπό ἕνα 
μωσαϊκό ἱστοριῶν, ζωντανεύει τήν πνευματική ἀντίσταση τῆς ρωσικῆς 
ἐκκλησίας στά χρόνια τῶν διωγμῶν, ἀλλά καί τήν ἀναζήτηση τῆς πίστης 
στό σήμερα. Μέ ὕφος λογοτεχνικό, χιοῦμορ ἀλλά καί οὐσιαστικό πνευμα-
τικό λόγο ἀφηγεῖται τήν πορεία τῶν ἀνθρώπων πρός τήν πίστη.
Ἡ ἀφήγηση ἀφορᾶ τό μοναστήρι τῶν Σπηλαίων τοῦ Πσκῶφ, μία ἀπό τίς 
ἐλάχιστες μονές πού δέν ἔκλεισαν στά χρόνια τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Μέσα 
ἀπό τίς ἱστορίες τοῦ βιβλίου γνωρίζουμε τούς μαχητές τῆς Ὀρθοδοξίας, 
ἀνθρώπους πού φυλακίστηκαν γιά τήν πίστη τους. Ταυτόχρονα ἀνιχνεύ-
ουμε τή δίψα καί τήν ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ στή σημερινή ἐποχή, τή σταδι-
ακή προσέγγιση τῶν ἀληθειῶν τῆς Ἐκκλησίας καί τό ἀληθινό βάπτισμα στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. 
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