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Ὁ καθαρώτατος ναός τοῦ 
Σωτῆρος, ἡ πολυτίμητος 

παστάς καί Παρθένος, τό ἱε-
ρόν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ 
Θεοῦ, σήμερον εἰσάγεται ἐν τῷ 
οἴκῳ Κυρίου, τήν χάριν συνεισά-
γουσα τήν ἐν Πνεύματι θείῳ· ἥν 
ἀνυμνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ· Αὕτη 
ὑπάρχει σκηνή ἐπουράνιος.

Σήμερα αὐτή πού εἶναι ὁ κα-
θαρότατος ναός τοῦ Σωτήρα, ἡ 
πολυτίμητη δηλαδή νυφική πα-
στάδα καί Παρθένος, αὐτή πού 
εἶναι ὁ ἱερός θησαυρός τῆς δό-
ξας τοῦ Θεοῦ, ὁδηγεῖται στόν 
οἶκο (ναό) τοῦ Κυρίου, φέρνο-
ντας μαζί της τή χάρη τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος· αὐτή τή δοξο-
λογοῦν οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ 
λέγοντας· Αὐτή ἡ Παρθένος 
εἶναι σκηνή στήν ὁποία κατα-
σκήνωσε ὁ ἐπουράνιος Θεός.

Οἱ ἀρθρογράφοι ἔχουν τήν ἀπόλυτη εὐθύνη τῶν 
ἀπόψεών τους
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Ἡ περίοδος μέχρι τά Χριστούγεννα 
εἶναι ἰδιαίτερα εὐλογημένη  ἀπό 
τόν Θεό, γιατί μᾶς ὁδηγεῖ λει-

τουργικά καί ἑορταστικά πρός τήν κυρία ἡμέ-
ρα, ὅπου ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑορτάζει τό 
γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως 
ὅλες οἱ γιορτές τῆς Ἐκκλησίας μας ἔτσι καί 
τά Χριστούγεννα δέν ἔχουν ἕνα χαρακτή-
ρα μόνο ἀναμνηστικό, ἀλλά κύριος σκοπός 
εἶναι νά μετάσχει ὁ ἄνθρωπος μέσα σ’αὐτή τή 
χάρη, πού δίνει ὁ Θεός διά τῶν ἑορτῶν τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Εἶναι παρατηρημένο μέσα 
ἀπό τήν πείρα τῶν Ἁγίων καί τῶν Πατέρων 
τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι αὐτές οἱ μέρες διακρί-
νονται γιά τήν ὑπερβάλλουσα χάρη ἡ ὁποία 
διαχέεται ἀπό τόν Θεό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα 
στούς πιστούς καί εἶναι σταθμοί μέσα στή 
ζωή μας ἀπό τούς ὁποίους μποροῦμε νά 
ἀντλήσουμε αὐτή τή χάρη καί τήν κοινωνία 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Βέβαια, καθημερινά 
ἑορτάζουμε τό μυστήριο τῆς γεννήσεως τοῦ 
Θεοῦ Λόγου καί μετέχουμε σέ ὅλη τή ζωή τοῦ 
Κυρίου μέ τήν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας. 
Ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς παρέδωσε κάποια 
πράγματα τά ὁποῖα τηρώντάς τα βοηθούμα-
στε νά προχωρήσουμε πνευματικά. Πρῶτα 
μᾶς ἑτοιμάζει μέ τήν περίοδο τῆς νηστείας. 
Ἡ νηστεία βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο νά ξεκολ-
λήσει τό μυαλό του ἀπό τά γήινα πράγματα, 
βοηθᾶ τόν νοῦ του στήν προσευχή, σπρώχνει 
τήν καρδία στήν ἀναζήτηση τῆς Θείας Χάρι-
τος, κινεῖ τήν καρδία εἰς προσευχή καί ἕνω-
ση μετά τοῦ νοός, καθαρίζει τό σῶμα ἀπό τίς 
ροπές πρός τά πάθη καί τήν ἁμαρτία. Γενικά 
ὡς μέσο τό ὁποῖο ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς παρέ-
δωσε θεωρεῖται ἀπό τούς Πατέρες ὅτι εἶναι 
ἀπό τά πρῶτα καί βασικά ὅπλα στόν πνευμα-
τικό ἀγώνα. Βέβαια, νηστεία δέν εἶναι μόνο 
τῶν φαγητῶν. Εἶναι ἡ νηστεία ἀπό ὅλες μας 
τίς ἐπιθυμίες, στά ἔξοδα, ἐνδύματα, ἐκδη-
λώσεις, στό τί ἀκοῦμε καί στό τί βλέπουμε. 

Ἐφόσον εἶναι καιρός νηστείας εἶναι καί και-
ρός ἐλεημοσύνης. Οἱ πρῶτοι χριστιανοί κατά 
τή νηστεία διέθεταν τό ὑπόλοιπο τῶν χρημά-
των πού τούς περίσσευε ἀπό τά καθημερινά 
πράγματα γιά  ἐλεημοσύνη. Ἄλλο πνευματικό 
ὅπλο εἶναι ἡ ἐξομολόγηση. Προσερχόμαστε 
στό μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως, γιά νά 
καθαρίσουμε τήν ψυχή μας ἀπό ὅλα ὅσα ὡς 
ἄνθρωποι ἔχουμε προσλάβει μέσα στά καθη-
μερινά μας γεγονότα καί τίς περιπέτειες τῆς 
καθημερινῆς μας ζωῆς. Ὁ Θεός δέν ἀπαιτεῖ  
νά γίνουμε ἀναμάρτητοι, γιατί αὐτό εἶναι ἔξω 
ἀπό τή φύση μας. Μέσα στήν ἀδυναμία μας 
βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ πάθη, ἁμαρτίες, 
ἀδυναμίες καί τίς ἐλλείψεις μας. Γιατί ἁμαρ-
τία δέν εἶναι μόνο ἡ παράβαση τοῦ νόμου τοῦ 
Θεοῦ, ἀλλά εἶναι καί ἡ ἔλλειψη τῆς ἀγάπης 
μας πρός τόν Θεό, ἡ βίωση τῆς στροφῆς τῆς 
ψυχῆς μας πρός τόν Θεό. Τό ὅτι δηλαδή κα-
λούμεθα νά ἀγαπήσουμε ἀπόλυτα τόν Θεό 
καί ὅμως δέν μποροῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε 
εἶναι ἡ οὐσία τῆς ἁμαρτίας μας. 
Πέραν  τῆς νηστείας, ἐλεημοσύνης καί ἐξο-
μολόγησης ἕνα ἄλλο πνευματικό ὅπλο εἶναι ἡ 
προσευχή.  Αὐτό τό διάστημα ἄν ὁ χριστια-
νός γεμίσει τόν χρόνο του μέ προσευχή , κυρί-
ως μέ τή μονολόγηση τῆς νοερᾶς προσευχῆς 
καί τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ, 
θά ἔχει συνεχή κοινωνία μέ τόν Θεό, ἡ ὁποία 
ἑτοιμάζει τήν καρδία πρός τήν κοινωνία μέ τή 
χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἕνας χριστιανός δέν περιμένει νά ἔρθουν οἱ 
25 Δεκεμβρίου, γιά νά γιορτάσει τή γέννηση 
τοῦ Χριστοῦ. Ὡστόσο εἶναι ἀπό τήν πείρα 
τῶν Ἁγίων ὅτι αὐτές οἱ μέρες εἶναι σημαδε-
μένες ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά  μᾶς καί 
ὑπάρχει περίσσια χάριτος. Ἑπομένως προε-
τοιμαζόμαστε ἔτσι καί ἀντιμετωπίζουμε τήν 
ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ὅσο μποροῦμε πιό 
πνευματικά χωρίς νά καταργήσουμε καί ὅλες 
τίς κοινωνικές καί οἰκογενειακές ὑποχρεώ-

«Χριστός ἐνηνθρώπησε, 
ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»

τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
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σεις, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνο ψυχή  
ἀλλά καί σῶμα. Ἔτσι συμμετέχει στή χαρά 
τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας ψυχή τέ καί 
σώματι καί αὐτό εἶναι πολύ σπουδαῖο, γιατί ἡ 
Ἐκκλησία μας διακρίνεται γιά τήν πνευματι-
κή της ἰσορροπία.  Τό ὅτι τά λειτουργικά βι-
βλία γράφουν ὅτι τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέν-
νων γίνεται κατάλυση εἰς πάντα,  εἶναι γιατί 
οἱ Πατέρες ἤθελαν νά δείξουν ὅτι ἡ γιορτή 
τῶν Χριστουγέννων εἶναι γιορτή πού ἀγκα-
λιάζει ὅλον τόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος φαιδρύ-
νεται καί στήν ψυχή ἡ ὁποία ἀγάλλεται μέσα 
στήν προσευχή 
καί στίς πνευ-
ματικές θεωρί-
ες ἀλλά καί στό 
σῶμα, τό ὁποῖο 
προσλαμβάνει 
τήν ὑλική τρο-
φή λύοντας τή 
νηστεία καί με-
τέχοντας σέ κοι-
νωνία ἀγάπης 
μέ τούς ἀδελ-
φούς  του. Ὁ 
Χριστός δέν κα-
λεῖ τόν ἄνθρωπο 
μόνο σέ πνευμα-
τικές ἐξάρσεις, 
ἀλλά καλεῖ ὅλον 
τόν ἄνθρωπο. 
Γι’αὐτό στήν 
Ὀρθόδοξη πα-
ράδοση  τίς 
ἡμέρες τῶν Χρι-
στουγέννων οἱ 
χριστιανοί ἑόρ-
ταζαν καί στήν 
Ἐκκλησία καί στίς 
οἰκογενειακές καί κοινωνικές τους ἐπαφές. 
Ὅλος ὁ κόσμος συνεορτάζει καί ὅλη ἡ κτίση 
καί τά πάντα γιορτάζουν αὐτό τό γεγονός. 
Τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων οἱ Ἄγγελοι 
δοξολογοῦσαν καί αἰνοῦσαν τόν Θεό, διότι 
ὑπάρχει μία συγκεκριμένη εἰσβολή τοῦ Θεοῦ 
Λόγου στήν  ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ 
Χριστός γεννήθηκε σάν ἄνθρωπος τή συγκε-
κριμένη  ἡμέρα καί αὐτό εἶναι σπουδαῖο γιά 

τή θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας καί τή ζωή 
μας, γιατί  ἐμεῖς δέν εἴμαστε χριστιανοί πού 
πιστεύουμε σέ μία θεωρία πού ἔφερε ὁ Χρι-
στός στόν κόσμο, ἀλλά εἴμαστε χριστιανοί, 
γιατί πιστεύουμε στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. 
Ὁ Χριστός εἶναι γιά μᾶς τό πᾶν, δέν εἶναι ἡ 
διδασκαλία του τό πᾶν ἀλλά ὁ Ἴδιος. Καί ἄν 
ἀκόμη κάποτε χαθοῦν τά κείμενα τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς, δέν θά μειωθεῖ σέ τίποτα τό ἔργο τοῦ 
Χριστοῦ, διότι καί ἡ Γραφή καί ἡ Διδασκαλία 
μᾶς ὁδηγοῦν στόν Χριστό. Γι’αὐτό ὁ Χριστός 
ἦρθε στόν κόσμο, γιά νά μᾶς δώσει τόν ἑαυ-

τό Του ὄχι γιά νά 
μᾶς πεῖ μία διδα-
σκαλία. Ὁ ἴδιος 
ἦταν ἀνάγκη νά 
γίνει ἄνθρωπος, 
γιατί ὁ Λόγος 
τοῦ Θεοῦ ἔπλα-
σε τόν Ἀδάμ καί 
ἔπρεπε νά τόν 
ἀναπλάσει καί 
νά γίνει Αὐτός ὁ 
νέος Ἀδάμ, ὥστε 
γενόμενος ὁ Ἴδι-
ος ἄνθρωπος, 
νά μᾶς δώσει τή 
δυνατότητα νά 
ἐγκεντριστοῦμε 
σ’Αὐτόν νά μπο-
λιαστοῦμε στό 
δικό Του σῶμα 
καί νά γίνουμε 
κληρονόμοι τῆς 
βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ. Γι’αὐτό 
ἦταν μέσα στήν 
πάνσοφο πρό-

νοια τοῦ Θεοῦ ἡ 
σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, γιά νά μᾶς δοθεῖ ἡ 
δυνατότητα νά κοινωνήσουμε μέ τόν ἴδιο τόν 
Θεό. Ὁ Λόγος ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος  ἄνευ 
ἁμαρτίας, ταπείνωσε τόν Ἑαυτό Του καί πο-
ρεύθηκε αὐτό τόν δρόμο τῆς ἐνσαρκώσεώς 
Του, γιά νά μᾶς διδάξει αὐτή τήν ταπείνωση. 
Νά μᾶς δείξει ὅτι ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς καί 
ὅτι δέν βδελύχθηκε τή φύση μας, τήν πτω-
χεία μας καί γεννήθηκε ὅπως ἕνα μικρό παι-
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δί.  Αὔξανε ὅπως ἕνας κανονικός ἄνθρωπος, 
ἦταν ἀπόλυτα τέλειος ἄνθρωπος καί ἀπόλυτα 
τέλειος Θεός, ὥστε μέ τό παράδειγμα τῆς πα-
ναρέτου ζωῆς Του καί μέ τήν ἴδια τήν ὑπό-
στασή Του νά μᾶς δείξει ποιό δρόμο νά βα-
δίσουμε. Ὁ Ἀπ. Παῦλος λέει ὅτι ἔγινε κατά 
πάντα ὅμοιος μέ μᾶς καί ἀνέλαβε τήν ἀνθρώ-
πινη φύση καί ἔτσι ἔγινε σύμφυτος μέ τή δική 
μας φύση, γιά νά δώσει σέ μᾶς τήν ἐλπίδα καί 
τή δυνατότητα νά πορευθοῦμε μέσα ἀπό τήν 
ἀνθρώπινή μας ἀδυναμία, τά προβλήματα 
καί τόν πόνο μας ἔχοντες πάντοτε μπροστά 
μας αἰώνιο πρότυπο τόν ἴδιο τόν Χριστό μας, 
πού αὐτός εἶναι ἡ παρηγοριά μας, ὁ ἀρχηγός 
μας καί ὁ τελειωτής τῆς πίστεώς μας.
Αὐτές τίς μέρες ψάλλουμε:«Χριστός 
γεννᾶται, δοξάσατε, Χριστός ἐξ οὐρανῶν 
ἀπαντήσατε, Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε». Ὁ 
Χριστός ἦρθε ὄχι κατά φαντασία ἀλλά κατά 
πραγματικότητα σ’αὐτόν τόν κόσμο, μ’αὐτά 
τά προβλήματα, τίς δυσκολίες. Ἦρθε γιά νά 
ὑψώσει τούς ἀνθρώπους πάνω ἀπό τόν κό-
σμο αὐτό καί νά μᾶς δώσει ὡς μόνιμη κιβω-
τό τήν Ἁγία Του Ἐκκλησία. Ὅταν μποῦμε 
μέσα στήν Ἐκκλησία καί ἐναποθέσουμε στόν 
Χριστό τήν τραγωδία τῆς ὑπάρξεώς μας καί 
ἐκεῖ ταπεινά παρακαλέσουμε τόν Χριστό νά 
μᾶς ὑψώσει ἐκ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου 
τούτου καί νά ἔρθει στήν καρδιά μας νά κα-
τοικήσει, τότε εἶναι ἀδύνατο ὁ Χριστός νά 
μήν ἐπισκεφθεῖ τήν καρδιά μας. Ὁ Χριστός 
ἐγεννήθη στόν πιό εὐτελῆ τόπο, σέ μία σπη-
λιά πού ἦταν στάβλος, γιά νά μᾶς δείξει ὅτι 
κατέρχεται μές στή σπηλιά τῆς καρδιᾶς μας, 
ἡ ὁποία εἶναι γεμάτη μέ τά ἄλογα πάθη μας. 
Φτάνει ἐμεῖς νά τό ζητήσουμε. Περιγράφεται 
ἕνα ὅραμα τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου, πού ἀσκή-
τευε στή Βηθλεέμ, ὅταν εἶδε τόν Χριστό ὡς 
βρέφος στή φάτνη προσευχόμενος ἡ καρδιά 
του σκίρτησε ἀπό ἀγάπη καί εἶπε: «Χριστέ 
μου, τί δῶρο νά σοῦ προσφέρω; Οἱ μάγοι Σοῦ 
πρόσφεραν τά δῶρα, οἱ ποιμένες τήν προσκύ-
νηση, οἱ ἄγγελοι τόν ὕμνο». Τότε ὁ Χριστός 
τοῦ εἶπε: «Ἱερώνυμε, τό δῶρο πού θέλω νά 
μοῦ κάνεις εἶναι οἱ ἁμαρτίες σου, θέλω νά 
μοῦ προσφέρεις τόν ἑαυτό σου». 
Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού ἦρθε στή γῆ ὁ 
Χριστός. Ὄχι γιά νά καλέσει τούς δικαίους 

ἀλλά τούς ἁμαρτωλούς σέ μετάνοια. Ἔτσι 
γιά τόν σημερινό ἄνθρωπο τόν ταλαιπωρημέ-
νο, τόν κουρασμένο, τόν θλιμμένο, ὁ ὁποῖος 
συνθλίβεται καί πολιορκεῖται μέσα ἀπό τά 
ποικίλα ρεύματα πού ὑπάρχουν ἐναντίον του, 
ὁ Χριστός εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα, εἶναι ὁ μόνος 
χῶρος πού ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ξεκουρα-
στεῖ. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ πατέρας μας ὁ ὁποῖος 
μᾶς περιμένει. Ἔτσι σ’ἐμᾶς  ἀπομένει νά ζη-
τήσουμε τόν Θεό,  νά τόν παρακαλέσουμε νά 
ἔρθει μέσα μας καί ὁ Χριστός ἀπό τήν ἄπειρη 
ἀγάπη πού ἔχει, ἀμέσως θά βρεθεῖ μέσα μας. 
Ὅπως λέει στή Γραφή «ἔτι λαλοῦντος σου 
ἐρῶ, ἰδού πάρειμι», ἐνῶ ἀκόμη μιλᾶς, θά σοῦ 
πῶ ὅτι εἶμαι ἤδη παρών.
Ἑπομένως εἶναι χαρμόσυνο τό μήνυμα τῆς 
ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων. Ὁ Χριστός κα-
τέρχεται κοντά μας καί κατερχόμενος μᾶς 
ἀνεβάζει. Αὐτός κατῆλθε πρῶτος στή γῆ γιά 
νά μᾶς ἀνυψώσει. Εἰδικά στήν ἐποχή μας 
βρισκόμαστε σέ μία ἁλματώδη πρόοδο τῆς 
ἐπιστήμης. Ὁ χριστιανός ὁ ὁποῖος βιώνει τήν 
πραγματικότητα τοῦ Χριστοῦ σάν τοῦ μό-
νου γεγονότος τό ὁποῖο εἶναι τό μόνο καινό 
ὑπό τόν ἥλιο, δέν πρέπει νά διακατέχεται ἀπό 
φόβο μπροστά στήν καθημερινότητα, μπρο-
στά στίς σύγχρονες ἐξελίξεις καί τά προσφε-
ρόμενα πράγματα. Ἀλλά σάν ἐλεύθερα παιδιά 
τοῦ Θεοῦ, ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι  ἔχουμε μέσα 
μας τή βεβαία ἐλπίδα τῆς παρουσίας τοῦ Χρι-
στοῦ, μποροῦμε ἀπό μόνοι μας νά κρίνουμε 
ἀνάλογα μέ τήν πνευματική μας κατάσταση 
καί ἀνάλογα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί μέ 
ὅ,τι μᾶς παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, τί 
ἀπ’ὅλα ὅσα μᾶς προσφέρει ὁ σύγχρονος κό-
σμος καί πολιτισμός θά προσλάβουμε ἤ ὄχι. 
Εἶναι ὅμως ἀπαραίτητο νά μήν κολλοῦμε φα-
νατικά σέ τύπους καί νά χάνουμε τήν οὐσία. 
Ἡ οὐσία εἶναι ἡ σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου 
στόν κόσμο. Ἔτσι ἄν ὁ χριστιανός εἶναι ἄτο-
μο πού ἀγωνίζεται καί προσεύχεται, ἔχει τή 
συνείδηση πού τόν προφυλάσσει καί τοῦ δεί-
χνει μέχρι ποιοῦ σημείου μπορεῖ νά μετάσχει 
τῶν ἀγαθῶν τῶν ἡμερῶν, γιά νά μή χαθεῖ ἡ 
οὐσία τοῦ γεγονότος τῶν Χριστουγέννων.  

(ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας)
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Ἔζησε ἡ Ἄννα μέ τόν Ἰωακείμ πενή-
ντα χρόνια χωρίς νά τεκνοποιήσει.  
Κάποτε ἀνέβηκαν στά Ἱεροσό-

λυμα στήν ἑορτή τῶν Ἐγκαινίων καί ἐνῶ ὁ 
Ἰωακείμ προσευχόταν στό ἱερό, ἄκουσε μιά 
φωνή ἀπό τόν οὐρανό νά τοῦ λέει: «Θά ἀπο-
κτήσεις παιδί καί ἀπό αὐτό θά δοξασθεῖς».  
Ἡ γυναίκα του Ἄννα στά γηρατειά της συνέ-
λαβε καί γέννησε ἕνα κορίτσι καί τό ὀνόμασε 
Μαριάμ ἐξαιτίας τῆς ἀδελφῆς της καί ὅλοι οἱ 
συγγενεῖς καί φίλοι τήν συνέχαιραν.

Ὅταν ἡ Μαρία ἔγινε τριῶν ἐτῶν, τήν ὁδή-
γησαν οἱ γονεῖς της στήν Ἱερουσαλήμ καί 
τήν παρουσίασαν στόν Κύριο μαζί μέ δῶρα.  
Αὐτήν καί τά δῶρα τά παρέλαβε ὁ ἱερέας 
Ὀδαέ, πού λεγόταν καί Βαραχίας καί ἦταν 
πατέρας τοῦ Ζαχαρία.  Ὅλοι οἱ ἱερεῖς ἦταν 
χαρούμενοι καί ἀφοῦ προσευχήθηκαν εὐλό-
γησαν τόν Ἰωακείμ, τήν Ἄννα καί τήν κόρη 

τους Μαρία καί αὐτοί ἐπέστρεψαν στή Ναζα-
ρέτ.  Ὅταν ἔγινε ἡ Μαρία ἑπτά ἐτῶν, οἱ γονεῖς 
της πῆγαν πάλι στήν Ἱερουσαλήμ καί χάρι-
σαν τό παιδί τους ἀφιερώνοντάς το στόν Κύ-
ριο γιά ὅλη του τή ζωή.  Ὕστερα ἀπ’ αὐτό σέ 
λίγο ὁ Ἰωακείμ, ὁ πατέρας της, πέθανε, ὅπως 
λένε ὀγδόντα ἐτῶν.  Ἡ Μαρία νύχτα-μέρα 
ἔμενε στόν ναό καί ἡ Ἄννα ἄφησε τή Ναζα-
ρέτ, ἦλθε στήν Ἱερουσαλήμ, ὅπου ζοῦσε μαζί 
μέ τή θυγατέρα της Μαρία.  Καί ἀφοῦ ἔζησε 
ἀκόμη δύο χρόνια καί ἔγινε ἑβδομήντα δύο 

ἐτῶν πέθανε.
Ἡ Μαρία, ὅταν ἔμεινε ἐντελῶς ὀρφανή καί 
δέν εἶχε κανένα νά φροντίζει, δέν ἔβγαινε 
ἀπό τόν ναό τοῦ Κυρίου κι ἄν χρειαζόταν 
κάτι πήγαινε μόνο στήν Ἐλισάβετ ἡ ὁποία 
κατοικοῦσε κοντά στόν ναό.  Ἔμαθε ἑβραϊ-
κά, ἐνῶ ζοῦσε ἀκόμη ὁ πατέρας της Ἰωακείμ. 
Ἦταν φιλομαθής, μάθαινε εὔκολα, καί ἄν 
καί ἦταν ἀπομονωμένη, μελετοῦσε καί ἀσχο-

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου
Ἐπιφανίου  μοναχοῦ

Μονῆς Καλλιστράτου, 9ος αἰ.
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λοῦνταν μέ τίς θεῖες Γραφές καί εἶχε μεγάλη 
ἐπίδοση στήν ἐπεξεργασία τοῦ μαλλιοῦ, τοῦ 
λιναριοῦ, τοῦ μεταξιοῦ καί τοῦ βαμβακιοῦ.  
Στή σοφία καί στή σύνεση ξεπερνοῦσε ὅλες 
τίς κοπέλες τῆς ἐποχῆς της, ὅπως λέει σχετικά 
μ’ αὐτήν ὁ πρόγονός της Σολομώντας.  Πραγ-
ματικά πολύ σωστά ἔλεγε γι’ αὐτήν· «Γυναί-
κα ἀνδρεία ποιός μπορεῖ νά βρεῖ;» καί ὅλα τά 
ὑπόλοιπα.
Ὑπῆρχε ἕνα καθορισμένο μέρος στόν ναό τοῦ 
Κυρίου κοντά στή στοά τοῦ θυσιαστηρίου, 
ὅπου στέκονταν μόνο οἱ παρθένες.  Οἱ ἄλλες 
παρθένες μετά τή σύναξη καί τήν ἀπόλυ-
ση ἔφευγαν ὅλες καί πήγαιναν στούς δικούς 
τους, ἡ Μαρία ὅμως παρέμενε φυλάγοντας 
τό θυσιαστήριο ἐξυπηρετώντας τόν ναό καί 
τούς ἱερεῖς.  Ὁ χαρακτήρας της ἦταν ὁ ἑξῆς:  
Σ’ ὅλα ἦταν σεμνή καί ὀλιγόλογη, πολύ ὑπά-
κουη, εὐπροσήγορη, διακριτική μ᾽ὅλους τούς 
ἀνθρώπους, ἀγέλαστη, ἤρεμη, δέν θύμωνε 
ποτέ, προσιτή σ’ ὅλους, ἐκτιμώντας ὅλους, τι-
μοῦσε καί σεβόταν κάθε ἄνθρωπο, γι’ αὐτό 
ὅλοι θαύμαζαν τή σύνεση καί τά λόγια της.
Εἶχε κανονικό ὕψος - μερικοί λένε ὅτι ἦταν 
λίγο πιό ψηλή ἀπό τό κανονικό - μέ δέρμα 

σάν τοῦ ὥριμου σιταριοῦ, μέ ξανθά μαλλιά, 
μέ μεγάλα γαλανά μάτια, μέ μαῦρα φρύδια 
καί μεγάλη μύτη, μέ μακριά χέρια, δάχτυ-
λα καί πρόσωπο, γεμάτη ἀπό θεία χάρη καί 
ὡραιότητα, ταπεινή, χωρίς στόμφο, χωρίς ρυ-
τίδες, μέ ὑπερβολική ταπείνωση. Γι’ αὐτό καί 
τήν διάλεξε ὁ Θεός, ὅπως ἡ ἴδια εἶπε δοξολο-
γώντας τόν Κύριο, ἀγαπώντας καί φορώντας 
ροῦχα στό φυσικό τους χρῶμα, ὅπως τό ἐπι-
βεβαιώνει αὐτό τό ἅγιο μαφόριό της.
Ἔγνεθε τό μαλλί τοῦ ναοῦ τοῦ Κυρίου καί 
τρεφόταν ἀπό τόν ναό, ἀσχολούμενη μέ τήν 
προσευχή, τήν ἀνάγνωση, τή νηστεία, μέ τό 
ἐργόχειρό της καί μέ κάθε ἀρετή, ὥστε μέ 
τήν ποικιλία τῶν ἐργασιῶν της καί μέ τή δρα-
στηριότητά της νά γίνει ἡ πραγματικά ἁγία 
Μαρία δάσκαλος πολλῶν γυναικῶν.  Ὅταν 
ἦταν δώδεκα ἐτῶν μιά νύχτα πού προσευχό-
ταν κοντά στίς θύρες τοῦ θυσιαστηρίου, τά 
μεσάνυχτα, ἔλαμψε ἕνα φῶς πιό λαμπρό κι 
ἀπό τόν ἥλιο καί ἀκούστηκε μιά φωνή μέσα 
ἀπό τό ἱλαστήριο πού ἔλεγε: «Θά γεννήσεις 
τόν Υἱό μου».  Αὐτή ἔκρυψε τό μυστικό καί 
δέν τό εἶπε σέ κανένα μέχρι τήν Ἀνάληψη τοῦ 
Κυρίου.

(ἀπόσπασμα ἀπό τόν λόγο «περί τοῦ βίου τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου», Δημητρίου Τσάμη 

Θεομητορικόν, Τόμος Α΄)

Ἀπολυτίκιο
Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τό προοίμιον 
καί τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυ-
ξις.  Ἐν ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ Παρθένος 
δείκνυται καί τόν Χριστόν τοῖς πᾶσι προκα-
ταγγέλλεται.  Αὐτῇ καί ἡμεῖς μεγαλοφώνως 
βοήσωμεν· Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτί-
στου ἡ ἐκπλήρωσις.

Σήμερα εἶναι (ἑορτάζεται) τό προμήνυμα 
τῆς εὐδοκίας (τῆς εὐνοϊκῆς διάθεσης καί συ-
γκατάθεσης) τοῦ Θεοῦ καί ἡ προαναγγελία 
τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.  Στόν ναό τοῦ 
Θεοῦ φανερά ἡ Παρθένος ἐμφανίζεται (πα-
ρουσιάζεται) καί τόν Χριστό σ’ ὅλους προα-
ναγγέλλει.  Σ’ αὐτή κι ἐμεῖς ἄς ποῦμε μέ δυ-
νατή φωνή· Χαῖρε σύ, πού εἶσαι ἡ ἐκπλήρωση 
τοῦ μυστηρίου τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστη καί 
Δημιουργοῦ (τῆς θείας οἰκονομίας).
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Περπατώντας στά βήματα 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος

Σ  τήν «ἐπί τοῦ Ὄρους» ὁμιλία του, ὁ Κύ-
ριός μας Ἰησοῦς Χριστός λέει: «Μα-
κάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεη-

θήσονται». Τά λόγια αὐτά βρίσκουν πλήρη 
ἐφαρμογή στόν Ἅγιο 
Ἰωάννη τόν Ἐλεήμο-
να Πατριάρχη Ἀλε-
ξανδρείας, ὁ ὁποῖος 
ἔκαμε τή φιλανθρωπία 
μέλημα τῆς ζωῆς του, 
γι’ αὐτό καί ἡ Ἁγία μας 
Ἐκκλησία τοῦ ἔδωσε 
τό τιμητικό προσωνύ-
μιο τοῦ Ἐλεήμονος.
 Τό παράδειγμα 
αὐτοῦ τοῦ μεγάλου φι-
λανθρώπου, τοῦ χαρι-
τωμένου καί ρωμαλέ-
ου, εἶναι τό πιό τρανό 
καί πιστοποιημένο μέ 
ἀγάπη πρός τόν Θεό 
Πατέρα μας, καί τόσο 
διδακτικό γιά τήν ἐπο-
χή μας, πού εἶναι μία 
ἐποχή ἄκρατου ἀτομι-
σμοῦ.
 Μετά τόν θά-
νατο τῆς γυναίκας του 
καί τῶν παιδιῶν του 
παίρνει τήν ἀπόφαση 
σταθερά καί ἡρωικά 
νά ἀφιερωθεῖ ἀποκλειστικά στή διακονία 
τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί τῶν συνανθρώ-
πων του καί ἡ ἀπόφασή του ἔγινε ἔργο. Ἡ 
ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον του διοχετεύονται 
πλούσια στόν συνάνθρωπο. Οἱ πονεμένοι καί 
οἱ βασανισμένοι, οἱ χῆρες καί τά ὀρφανά, οἱ 
φτωχοί καί ἀπόκληροι τῆς ζωῆς γίνονται οἱ 
προστατευόμενοι τοῦ μεγάλου φιλανθρώ-

που. Τό παράδειγμά του φωτίζει τίς καρδιές.
 Ἡ ἀγάπη του ἡ ἀνιδιοτελής καί πλού-
σια διδάσκει καί συγκινεῖ μικρούς καί μεγά-
λους. Ὁ λύχνος ὅμως πρέπει νά τεθεῖ καί στόν 

ἀνάλογο λυχνοστάτη. 
Εἶναι ἀνάγκη ν’ ἁπλώ-
σει καί νά σκορπίσει 
τό φῶς του πλατύτε-
ρα.
 Ἡ εὐκαιρία δό-
θηκε. Γίνεται Πατρι-
άρχης Ἀλεξανδρείας. 
Ὑποτάσσεται στό 
μήνυμα τοῦ Θεοῦ μέ 
ταπείνωση καί παρα-
δίδεται στήν κλήση 
τοῦ Θεοῦ. Ἀναδει-
κνύεται γιά τήν πόλη 
τοῦ Ἀλεξάνδρου μά 
καί γιά ὁλόκληρη τήν 
Αἴγυπτο ἕνας ἄλλος 
Νεῖλος. Ἕνας Νεῖλος 
πνευματικός. Ἕνας 
Νεῖλος πού ξεχύνει 
τό ρεῦμα τῆς ἀγάπης 
του παντοῦ καί πλού-
σια, γιά νά ποτίσει καί 
νά δροσίσει τίς φλο-
γισμένες ἀπό τή φτώ-
χεια καρδιές. Ξεχύνει 
ἄφθονα τά ἐλέη τῆς 

φιλανθρωπίας του καί πέραν ἀπό τή χώρα τῆς 
Αἰγύπτου. Γίνεται ποταμός πού μεταδίδει τήν 
ἀγάπη σέ κάθε ὕπαρξη, ὅπου κι ἄν βρίσκεται. 
Ἡ Ἀλεξάνδρεια γίνεται ἀγνώριστη. Νοσοκο-
μεῖα, ὀρφανοτροφεῖα, συσσίτια γιά τούς φτω-
χούς, πτωχοκομεῖα.
 Οἱ φροντίδες του ὅμως δέν περιορίστη-
καν μόνο στήν ἀνακούφιση τῆς φτώχειας καί 

τοῦ Πρωτοσυγκέλλου  τῆς Ι.Μ.Λ. 
Ἀρχιμανδρίτου Ἰσαάκ
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τῆς δυστυχίας. Μεριμνᾶ καί γιά τήν πνευμα-
τική δίψα καί πείνα. Κτίζει ναούς, ὀργανώνει 
πνευματικά κηρύγματα παντοῦ. Τά ζιζάνια 
τοῦ κακοῦ, τῶν αἱρέσεων καί τῆς ἁμαρτίας 
ξεριζώνονται τό ἕνα μετά τό ἄλλο.
 Γεννιέται μία ἄλλη κοινωνία. Μία κοι-
νωνία πού προσφέρει τά πάντα. Ὅλα γιά τούς 
ἄλλους, αὐτό εἶναι τό σύνθημα τῆς ζωῆς του. 
Γιά τόν ἑαυτό του τίποτα. Πρόχειρο στρῶμα, 
τριμμένο ράσο,  φτωχικό φαγητό, ἀσκητικό 
κελλί, ὅ,τι καλό καί φανταχτερό τό προσφέ-
ρει καί τό μοιράζει σέ ἄλλους πού ἔχουν ἀνά-
γκη. 
 Φεύγει ἱκανοποιημένος πρός τόν θρό-
νο τοῦ Κυρίου Του χωρίς νά παραβεῖ τήν 
ὑπόσχεση πού ἔδωσε, τῆς ἀφιέρωσης ἀπο-
κλειστικά στή διακονία τοῦ συνανθρώπου 
του καί αὐτό φαίνεται ἀπό τή διαθήκη πού 
ἄφησε, λέγοντας μεταξύ ἄλλων: «Σ’ εὐχα-
ριστῶ Θεέ μου, πού ἄκουσες τήν προσευχή 
μου καί στήν κατοχή μου τώρα πού πεθαίνω 
δέν ἔμεινε παρά ἕνα τρίτον τοῦ νομίσματος, 
τό ὁποῖον προστάζω νά δοθεῖ στούς φτωχούς 
ἀδελφούς μου».
 Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας μέσα στά 
πλαίσια τῶν δυνατοτήτων της, προσπαθεῖ 
νά μιμηθεῖ στό ἐλάχιστο τό ἔργο τοῦ Ἁγίου 
τῆς ἐλεημοσύνης καί τῆς ἀγάπης, τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη τοῦ Ἐλεήμονος, πού εἶναι βλάστημα 
καί θρέμμα τῆς πόλεώς μας ἀλλά καί ὁ Πολι-
οῦχος μας. 
 Χωρίς τυμπανοκρουσίες, ἀθόρυβα 
ἀλλά δυναμικά, μέ πολλή ἀγάπη καί εὐαισθη-
σία καί ταπείνωση ἀπό τόν Μητροπολίτη μας 
κ. Ἀθανάσιο, τόν Ἐπίσκοπό μας κ. Νικόλαο, 
τούς πατέρες καί τόν πιστό λαό μας γίνεται 
ἕνα ἔργο μεγάλο, πνευματικό καί κοινωνικό.
 Ἱδρύεται τό Πολυδύναμο Κέντρο 
«Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων», πού στόχο 
ἔχει τήν προσφορά ὑπηρεσιῶν καί βοήθειας 
πρός τούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἡλικιῶν, ἀνε-
ξάρτητα ἀπό ἐθνικότητα, φυλή, γλώσσα καί 
θρησκεία μέ γνώμονα τήν ἀγάπη πρός τόν 
ἄνθρωπο, ὅπως μᾶς τά δίδαξε ὁ Κύριός μας 
Ἰησοῦς Χριστός καί τά βίωσε ὁ Ἅγιος Ἰωάν-
νης ὁ Ἐλεήμονας.
 Ἀπό τό Πολυδύναμο Κέντρο πηγά-
ζουν οἱ ὑπηρεσίες :

- Κέντρο οἰκογενειακῆς καθοδήγησης 
(Κ.Ο.Κ.) μέ δυό κοινωνικούς λειτουργούς.
- Δραστηριότητες καί ὑπηρεσίες πρός ἡλικιω-
μένους, μονήρεις καί ἀναπήρους.
- Ὑπηρεσίες πρός νέους καί ἐφήβους.
- Πρόγραμμα προστασίας καί ἀπασχόλη-
σης παιδιῶν ἀπό μονογονεϊκές οἰκογένειες 
«Ἀμάλθεια».
- Φιλόπτωχος Ἀδελφότητα ἡ ὁποία στηρίζει 
ἑκατοντάδες οἰκογένειες οἰκονομικά καί ἠθι-
κά.
 Οἱ ἄνθρωποι πού προσέρχονται γιά 
ἕνα πιάτο φαγητό, εἶναι ἑκατοντάδες. Τά 
πρωϊνά σάντουιτς μέ χυμό πού προσφέρονται 
σέ παιδιά Δημοτικοῦ-Γυμνασίου καί Λυκεί-
ου, εἶναι διπλάσια ἀπό ἄλλες χρονιές. Οἱ ἀνά-
γκες τῶν ἀνθρώπων αὐξάνονται καθημερινά 
λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, γι’ αὐτό καί ἡ 
Μητρόπολή μας ξεκίνησε μία προσπάθεια νά 
λειτουργήσει ἕνα χῶρο, ὅπου θά προσφέρο-
νται διάφορα εἴδη φαγητοῦ, ρουχισμοῦ κ.λ.π 
σέ οἰκογένειες πού ἔχουν ἀνάγκη. Μέ τή βο-
ήθεια τοῦ Θεοῦ, μέσα στά πλαίσια τῶν ἑορ-
τασμῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος 
θά πραγματοποιηθοῦν τά ἐγκαίνια τοῦ χώ-
ρου αὐτοῦ, πού θά εἶναι χῶρος προσφορᾶς 
καί ἀγάπης, «ἡ Παραμυθία».
 Ἐξ αἰτίας πολλῶν οἰκονομικῶν καί 
οἰκογενειακῶν προβλημάτων, κρίθηκε ἀνα-
γκαῖο νά ὑπάρχει καί πρόγραμμα ψυχολο-
γικῆς στήριξης μέ δυό ψυχολόγους.
 Ἔχει δημιουργηθεῖ χῶρος γιά παιχνί-
δια ἐσωτερικοῦ καί ἐξωτερικοῦ χώρου, γιά 
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νά ἀπασχολοῦνται τά παιδιά καθώς  καί παι-
δική χαρά γιά τά πιό μικρά παιδιά.
 Γιά μία εὐχάριστη ξεκούραση καί ξε-
γνοιασιά ἔχει δημιουργηθεῖ ἡ καφετέρια «Δι-
έξοδος», γιά νά περνᾶ κάποιος τίς ἐλεύθερές 

του ὧρες σ’ ἕνα περιβάλλον ἤρεμο καί ἥσυ-
χο. 
 Ἡ Μητρόπολή μας δημιούργησε σχο-
λές βυζαντινῆς ἁγιογραφίας, βυζαντινῆς καί 
παραδοσιακῆς μουσικῆς. Ἐπίσης λειτουργεῖ 
φροντιστήρια διαφόρων μαθημάτων γιά μα-
θητές Δημοτικῆς καί Μέσης Ἐκπαίδευσης 
ἐγκεκριμένα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας 
καί Πολιτισμοῦ.
 Δέν στάθηκε ὅμως μόνο σ’ αὐτά. Δε-
κάδες ἐκκλησίες κτίστηκαν, γιά νά ἀποτελέ-
σουν τούς τόπους λατρείας καί δοξολογίας 
τοῦ Θεοῦ Πατέρα μας. Λειτουργοῦν ἐπίσης 
κατηχητικές συνάξεις ὅλων τῶν βαθμίδων 
σέ ὅλες τίς ἐνορίες καί σέ ἀρκετές κοινότη-

τες.  Ἀπό ἐκεῖ ξεφυτρώνουν τά νέα βλαστά-
ρια πού ποτίζονται μέ τά νάματα τῆς πίστεως 
καί τῆς πατρίδας μας.
 Κατά τή διάρκεια τῆς καλοκαιρινῆς 
περιόδου λειτουργοῦν στόν κατασκηνωτι-
κό χῶρο στόν Σαϊττά κατασκηνώσεις, στίς 
ὁποῖες διδάσκεται καί βιώνεται ὁ τρόπος τῆς 
ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ζωῆς. Πέραν τῶν 
δυό χιλιάδων παιδιῶν, ἀγοριῶν καί κορι-
τσιῶν, κάθε χρόνο ἐπισκέπτονται τίς κατα-
σκηνώσεις.
 Δημιουργήθηκε ὁμάδα καταρτιζομέ-
νων ἀτόμων γιά :
- Τήν ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσε-
ων, τήν ποιμαντική διακονία νοσοκομείου, 
πού σκοπό ἔχει τή διακονία τῶν ἀσθενῶν 
καί τῶν ἐργαζομένων σ’αὐτό ἀλλά καί ἐπι-
σκέψεις γιά συμπαράσταση καί βοήθεια τῶν 
ἀσθενῶν.
- Τήν ποιμαντική διακονία οἴκων εὐγηρίας 
πού σκοπός της εἶναι ἡ παροχή βοήθειας καί 
ἡ πνευματική οἰκοδομή τῶν τροφίμων τῶν 
στεγῶν αὐτῶν, μέ εἰδική ὁμάδα ἀπό κυρίες 
τῶν ὀρθοδόξων ἐνοριακῶν Συνδέσμων.
- Τήν ποιμαντική διακονία τῶν στρατευμέ-
νων παιδιῶν μας μέ τό μυστήριο τῆς ἱερᾶς 
ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Λειτουργίας. 
 Οἱ ὁμιλίες τοῦ Πανιερωτάτου Μητρο-
πολίτου μας ἀνά δεκαπενθήμερο γιά νέους 
ἀλλά καί γιά ἄτομα πιό μεγάλης ἡλικίας καί 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου μας ὅπως 
καί τῶν Ἱερέων στίς διάφορες ἐνορίες, ἔχουν 
καταστεῖ πόλος ἕλξης δεκάδων ἀνθρώπων, 
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γιά νά ἀκούσουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά 
ὠφεληθοῦν.

 

Ἕνα πολύ σημαντικό ἔργο πού ἐπι-
τελεῖται ἀπό τή Μητρόπολή μας 
εἶναι οἱ ἐπισκέψεις σ’ ὅλα τά σχο-
λεῖα τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπο-
λίτη μας καί τοῦ Ἐπισκόπου μας, 
καθώς καί τῶν πνευματικῶν πατέρων γιά τό 

μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. 
 Ἡ δημιουργία τοῦ Ραδιοφωνικοῦ 
Σταθμοῦ εἶναι ἕνα ἄλλο σημαντικό ἔργο προ-
σφορᾶς πρός τόν συνάνθρωπό μας. Ἔχει γίνει 
καθημερινός σύντροφος τοῦ καθενός. Ἐκτός 
ἀπό πνευματική ὠφέλεια, προσφέρεται ὑγιής 

ψυχαγωγία καί ἐνημέρωση γιά διάφορα θέ-
ματα. 
 Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμονας ἄς 
φωτίζει μέ τό παράδειγμά του τή ζωή μας, 
γιά νά συνεχίσει ὁ καθένας μας τήν προσφο-
ρά του πρός τόν συνάνθρωπό του, καί κάθε 
ὥρα καί στιγμή ἡ καρδία μας νά καίγεται 
ὑπέρ ὅλης τῆς κτίσεως καί ὑπέρ ὅλου τοῦ κό-
σμου καί ὅπως εἶπε ὁ Χριστός μας «γίνεσθε 
οἰκτίρμονες καθώς ὁ Πατήρ ἡμῶν ὁ οὐράνι-
ος οἰκτίρμων ἐστί», νά γίνουμε οἰκτίρμονες 
καί ἐλεήμονες ὅπως ὁ οὐράνιος Πατέρας 
μας. 
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Ἕνας ἀπό τούς μεγάλους Ἁγίους τῆς 
Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος κατέχει 
ξεχωριστή θέση στίς καρδιές τῶν 

Κυπρίων, εἶναι ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας ὁ Πρω-
τόκλητος. Ἡ ἀγάπη τῶν κατοίκων αὐτοῦ τοῦ 
νησιοῦ πρός τόν Ἅγιο εἶναι μεγάλη καί αὐτό 
εἶναι ἐμφανές καί γνωστό σέ κάθε Κύπριο. 
Μέ τήν εὐκαιρία λοιπόν τῆς ἑορτῆς του, στίς 
30 Νοεμβρίου, καταθέτουμε καί ἐμεῖς λίγα 
λόγια ὡς ἐλάχιστη ἔνδειξη σεβασμοῦ πρός 
τόν Ἅγιο, τοῦ ὁποίου ἡ φήμη στόν τόπο μας 
εἶναι πολύ διαδεδομένη καί αὐτό φαίνεται 
ἀπό τό ὅτι πολ-
λοί Κύπριοι φέ-
ρουν τό ὄνομα 
τοῦ Ἀποστόλου 
Ἀνδρέα. 
Ὁ Ἀπ. Ἀνδρέας 
ἦταν ἀδελφός 
τοῦ Σίμωνα Πέ-
τρου καί κατα-
γόταν ἀπό τήν 
πόλη Βηθσαϊδᾶ 
τῆς Γαλιλαίας.  
Οἱ γονεῖς του 
ἦταν ὁ Ἰωνάς 
ἤ Ἰωάννης καί 
ἡ Ἰωάννα. Μέ 
τόν ἀδελφό του 
Σίμωνα Πέτρο, ἀσκοῦσαν τό ἐπάγγελμα τοῦ 
ψαρᾶ στή λίμνη τῆς Τιβεριάδος. Ἡ Καινή 
Διαθήκη οὐσιαστικά σιωπᾶ γιά τό πρόσωπό 
του, ἐνῶ οἱ σχετικές παραδόσεις καί θρῦλοι 
πολλαπλασιάζονται ἀπό τόν 3ο αἰώνα καί ἰδι-
αίτερα κατά τόν 8ο καί 9ο αἰώνα.
Ὁ Ἀπ. Ἀνδρέας ἦταν ὁ πρῶτος πού κλήθηκε 
καί ἀκολούθησε τόν Χριστό, γι’ αὐτό ἀποκα-
λεῖται καί «Πρωτόκλητος». Ἡ ἱστορία τῆς 
ζωῆς τοῦ Ἀποστόλου μέχρι τή Σταύρωση, 
τήν Ἀνάσταση καί τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρί-

ου, ὑπῆρξε σχεδόν ἴδια μέ ἐκείνη τῶν ἄλλων 
μαθητῶν. Μετά τήν Πεντηκοστή καί τόν σχη-
ματισμό τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, βρέθηκαν 
στή Σινώπη τοῦ Εὐξείνου Πόντου μαζί μέ 
τόν ἀδερφό του Πέτρο καί ἄλλους μαθητές. 
Ἐκεῖ ἔδρασε ἀνάμεσα στούς Ἐθνικούς καί 
Ἰουδαίους. Ἀπό τή Σινώπη ὁ Ἀνδρέας μαζί 
μέ τόν Ματθία καί ἄλλους μαθητές πῆγαν 
στήν Ἀμισό (Σαμψούντα), ὅπου ἵδρυσαν τήν 
ἐκεῖ Ἐκκλησία. Ἀφοῦ περιῆλθε τίς περιοχές 
τοῦ Πόντου, τῆς Ἰβηρίας καί τήν Παρθία γύ-
ρισε στά Ἱεροσόλυμα μᾶλλον τό 34 μ.Χ., γιά 

νά γιορτάσει τό 
Πάσχα μέ τούς 
λοιπούς μαθη-
τές.
Στή συνέχεια 
πέρασε ἀπό τό 
Βυζάντιο, τήν 
Ἡράκλεια τῆς 
Θράκης, τή Μα-
κεδονία καί τήν 
Πελοπόννησο 
μέ τελικό σταθ-
μό τήν Πάτρα. 
Μέ ὁρμητήριο 
τήν Πάτρα ὁ 
Ἀπόστολος κή-
ρυττε σέ ὅλη 

τήν Ἀχαΐα, τήν ἐποχή πού ἦταν ἀνθύπατοι ὁ 
Λεσβίος καί ὁ διάδοχός του Αἰγεάτης. Ἐκεῖ 
ἡ διδασκαλία του καρποφόρησε καί μέ τίς 
προσευχές του θεράπευσε θαυματουργικά 
πολλούς ἀσθενεῖς. Ἀκόμα καί ἡ Μαξιμίλλα, 
σύζυγος τοῦ ἀνθύπατου Αἰγεάτου, ἀφοῦ 
τή θεράπευσε ὁ Ἀπόστολος ἀπό τή βαριά 
ἀρρώστια πού εἶχε, πίστεψε στόν Χριστό. Τό 
γεγονός αὐτό ἐκνεύρισε τόν ἀνθύπατο καί, 
μέ τήν παρότρυνση εἰδωλολατρῶν ἱερέων, 
συνέλαβε τόν Ἀπ. Ἀνδρέα καί τόν ὁδήγησε 

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας 
καί ἡ Κύπρος

τοῦ Πρωτ. Μιχαήλ Α. Μιχαήλ
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στό μαρτύριο μέ σταυρικό θάνατο. Ὁ Ἀπό-
στολος Ἀνδρέας ἀπό ταπείνωση παρακάλεσε 
τούς σταυρωτές του νά τόν σταυρώσουν σέ 
σχῆμα Χ καί μέ τό κεφάλι πρός τά κάτω, γιά 
νά μήν ἔχει τόν ἴδιο μαρτυρικό θάνατο μέ τόν 
Διδάσκαλό του. Αὐτό συνέβη πιθανόν τήν 
ἐποχή τοῦ διωγμοῦ τοῦ Νέρωνα. Τό λείψανό 
του τό ἔθαψε μέ εὐλάβεια ὁ πρῶτος ἐπίσκο-
πος Πατρῶν Στρατοκλῆς. Ἔτσι ἀπό τότε ὁ 
Ἀπόστολος Ἀνδρέας ἔγινε ὁ πολιοῦχος ἅγιος 
τῆς Πάτρας. Τό ὄνομά του εἶναι πολύ διαδε-
δομένο καί σέ ἄλλες περιοχές πού κήρυξε τό 
Εὐαγγέλιο καί ἵδρυσε τίς πρῶτες χριστιανικές 
ἐκκλησίες, ὅπως στό Κίεβο τῆς Ρωσίας στό 
Βυζάντιο καί ἀλλοῦ. 
Ἡ μνήμη τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα εἶναι πολύ 
διαδεδομένη καί στήν Κύπρο, ὅπου βρίσκε-
ται τό μοναστήρι του, ἀλλά καί ἑκατοντάδες 
ναοί καί παρεκκλήσια, πού εἶναι ἀφιερωμένα 
πρός τιμήν του. Στήν Ἱερά Μητρόπολή μας 
ἔχουμε τήν ἰδιαίτερη εὐλογία νά ἔχουμε δυό 
ναούς στήν πόλη μας ἀφιερωμένους στό ὄνο-
μα τοῦ Πρωτόκλητου Ἀποστόλου Ἀνδρέα. Ὁ 
πρῶτος βρίσκεται στή Μέσα Γειτονιά καί ὁ 
δεύτερος στήν περιοχή Χαράκη. 
Τό μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα βρί-
σκεται στό ἀνατολικότερο ἄκρο τῆς Κύπρου 
καί κτίστηκε τό 1867, ὅπου ὑπῆρξε πρό τῆς 
Τουρκικῆς εἰσβολῆς ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα 
προσκυνήματα τῆς Κύπρου.  Τό μοναστήρι 
αὐτό γιορτάζει κανονικά στίς 30 Νοεμβρίου. 
Στά παλαιότερα χρόνια ἐπειδή οἱ συγκοινω-
νίες ἦταν ἐλάχιστες μέχρι μηδαμινές καί ὁ κό-
σμος προσερχόταν εἴτε μέ ζῶα εἴτε μέ ἄλλα 
μέσα τῆς ἐποχῆς, μεταφέρθηκε ἡ γιορτή τήν 
καλοκαιρινή περίοδο καί συγκεκριμένα στίς 
15 Αὐγούστου (ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θε-
οτόκου), πού συμπίπτει μέ τήν ἐπέτειο τῶν 
ἐγκαινίων τῆς Μονῆς.
Γιά τήν ἵδρυση τοῦ φημισμένου μοναστηριοῦ 
τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, ἐλάχιστα εἶναι γνω-
στά. Ἡ παράδοση φέρει τόν Ἀπόστολο νά 
ἔχει περάσει ἀπό τό μέρος ἐκεῖνο τόν 1ο αἰώ-
να μ.Χ., ὅταν τό καράβι μέ τό ὁποῖο ταξίδευε 
ἔμεινε ἀγκυροβολημένο γιά τρεῖς ἡμέρες σέ 
παρακείμενο λιμανάκι λόγω ἄπνοιας. Ἐκεῖ 
ὁ Ἀπόστολος, σύμφωνα μέ μιά παράδοση, 
κτύπησε μέ τό ραβδί του στόν βράχο καί τότε 

ἄρχισε νά ἀναβλύζει ἄφθονο νερό. Αὐτό τό 
ἁγιασμένο νερό ξεδίψασε τούς ναυτικούς καί 
θεράπευσε τό τυφλό παιδί τοῦ καπετάνιου, ὁ 
ὁποῖος  ἔκτισε στήν ἴδια τοποθεσία ναό καί 
τόν ἀφιέρωσε στόν Πρωτόκλητο μαθητή τοῦ 
Χριστοῦ.
Στίς 7 Ὀκτωβρίου τοῦ 1967 καί μετά ἀπό 
ἐνέργειες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς,  μετα-
φέρθηκε στήν Κύπρο γιά πρώτη φορά, ἡ ἁγία 
Κάρα τοῦ Ἀποστόλου ἀπό τήν Πάτρα. Αὐτό 
πραγματοποιήθηκε μέ τήν εὐκαιρία τῆς συ-
μπλήρωσης 100 χρόνων ἀπό τήν οἰκοδόμηση 
τοῦ ναοῦ τῆς μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα 
στήν Καρπασία. Ἡ τιμία Κάρα παρέμεινε 
στόν τόπο μας γιά μία βδομάδα, ὅπου ἐξετέ-
θη σέ εὐλαβικό προσκύνημα. Τήν συνόδευαν 
οἱ Μητροπολίτες Πατρῶν κ. Κωνσταντῖνος, 
Νικαίας κ. Γεώργιος καί Ὕδρας κ. Ἱερόθε-
ος.  Τήν παρέλαβε στό λιμάνι Ἀμμοχώστου ὁ 
τότε Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας 
Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος ὁ Γ΄, μέσα σέ ἀτμό-
σφαιρα θρησκευτικῆς κατάνυξης καί μέ τούς 
ἤχους τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ δήμου Ἀμμοχώ-
στου. Ἐπίσης χιλιάδες Κύπριοι, μικροί καί 
μεγάλοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, ξεκίνησαν ἀπό 
τά τέσσερα σημεῖα τοῦ νησιοῦ μας καί πῆγαν 
καί προσκύνησαν τήν τιμία Κάρα. 
Αὐτές τίς μέρες, πού γιορτάζουμε μέ λόγους 
μεγάλους καί πανηγυρικούς, μέ χαρές καί 
φωταγωγίες, λιτανεῖες καί κωδωνοκρουσίες 
τόν Ἅγιό μας, τόν τῆς πρώτης κλήσεως μαθη-
τή τοῦ Χριστοῦ, ἄς φέρουμε στή σκέψη μας 
τό σκλαβωμένο μοναστήρι του καί ἄς τόν πα-
ρακαλέσουμε νά κάνει καί πάλι τό θαῦμα του 
νά βρεθεῖ μία σωστή καί βιώσιμη λύση γιά τήν 
Κύπρο μας καί νά ἠχήσουν καί πάλι χαρμό-
συνα οἱ καμπάνες τῆς ἱερᾶς Μονῆς.  

Ἀπολυτίκιο 

Ἦχος δ’

Ὡς τῶν ἀποστόλων Πρωτόκλητος καί 
τοῦ κορυφαίου αὐτάδελφος, τόν Δε-
σπότην τῶν ὅλων, Ἀνδρέα ἱκέτευε, 
εἰρήνην τῇ Οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, 
καί ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τό μέγα ἔλεος.
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Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μέ τή διδα-
σκαλία καί τό παράδειγμά τους 
ἀποτελοῦν τό ἐφαρμοσμένο Εὐαγ-

γέλιο. Ὅλα τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος μποροῦμε νά τά δοῦμε στή ζωή τους.
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος, Ἐπίσκοπος Μύρων τῆς 
Λυκίας, ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τίς μυριάδες τῶν 
χαρισματούχων τῆς Ἐκκλησίας. Κατέχει ἐξέ-
χουσα θέση στή χορεία τῶν Ἁγίων. Γι’αὐτό 
καί ἡ Ἐκκλησία δέν τόν ἑορτάζει μόνο τήν 6η 
Δεκεμβρίου, ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του καί τή 
10η Μαΐου ἡμέρα τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν 
λειψάνων του, ἀλλά καί κάθε Πέμπτη καθ’ 
ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους μαζί μέ τούς ἁγί-
ους Ἀποστόλους. 
Συναγωνιστής τῶν Ἀποστόλων, μιμητής τοῦ 
Κυρίου, ὑπόδειγμα ἁγίου Ἱεράρχη γιά τήν 
ποιμαντική του φροντίδα ἀναδείχθηκε γεν-
ναιόδωρος ἔφορος τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ μέ 

τά ἀναρίθμητα θαύματα πού ἐπιτέλεσε καί 
ἐπιτελεῖ ὑπέρ τῶν πτωχῶν, τῶν ἐγκαταλειμ-
μένων, ὅσων ὑποφέρουν ἀδικίες καί ὅσων 
μέχρι σήμερα ἐπικαλοῦνται τήν πατρική του 
προστασία.
Γεννήθηκε στά Πάταρα τῆς Λυκίας γύρω 
στά 250 μ.Χ. ἀπό εὐσεβεῖς καί πλούσιους γο-
νεῖς, οἱ ὁποῖοι τόν ἀνέθρεψαν «ἐν παιδείᾳ καί 
νουθεσίᾳ Κυρίου». Ἤδη ἀπό τή βρεφική του 
ἡλικία ἐφάνη ὁ πόθος του γιά τήν ἀρετή καί 
ὁ ζῆλος του στήν τήρηση τῶν θεσμίων τῆς 
Ἐκκλησίας, ἀφοῦ σύμφωνα μέ μία παράδο-
ση, δέν ἤθελε νά θηλάσει Τετάρτη καί Παρα-
σκευή, παρά μόνο μετά τή δύση τοῦ ἡλίου.
Ὁ Νικόλαος σέ νεαρή ἡλικία χειροτονήθηκε 
πρεσβύτερος ἀπό τόν θεῖο του Ἀρχιεπίσκοπο 
Νικόλαο. Ἡ ἀγρυπνία, ἡ νηστεία καί ἡ προ-
σευχή ἦταν οἱ ἀρετές στίς ὁποῖες ὁ νέος κλη-
ρικός διέπρεπε.

Ἅγιος Νικόλαος
ὁ ἅγιος τῆς προσφορᾶς καί τῆς ἐλεημοσύνης

τῆς Πρεσβυτέρας Κυριακῆς Μιχαηλίδου
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θρώπου καί Καλοῦ Ποιμένα Χριστοῦ. Δέν 
ὑπῆρχε δυστυχία πού νά μήν συμπονέσει, ἀδι-
κία πού νά μήν ἐπανορθώσει, διχόνοια πού 
νά μήν εἰρηνεύσει. Μέ τά ὡραιότερα ἐγκώμια 
τόν τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία. «Ποιμένα μέγαν» τόν 
ἀποκαλεῖ. Καί προσκαλεῖ τούς πιστούς νά τόν 
ἐγκωμιάσουν καί νά ἐπικαλεσθοῦν «οἱ ἐν νό-
σοις τόν ἰατρόν· οἱ ἐν κινδύνοις τόν ρύστην· 
οἱ πένητες τόν θησαυρόν· οἱ ἐν θλίψεσι τήν 
παραμυθίαν· τόν συνοδίτην οἱ ὁδοιπόροι· οἱ 
ἐν θαλάσσῃ τόν κυβερνήτην».
Γιά τή δυνατή πίστη του καί τήν ἁγία βιωτή 
του ὁ Θεός τόν ἀνέδειξε ποταμόν ἰαμάτων 
καί πηγή θαυμάτων. Θαυματουργοῦσε ὅταν 
ζοῦσε, ἀλλά καί μετά τήν ὁσία κοίμησή του.  
Ὅπως ἀναφέρει καί ὁ Ρωμανός ὁ μελωδός 
σ’ἕναν  ὕμνο του πρός τόν Ἅγιο Νικόλαο: 
«οὐδείς ἐν πειρασμοῖς σέ ποτέ προσεκάλεσε 
καί τήν λύσιν εὐθύς οὐκ ἐδέξατο, Ἅγιε. Τούς 
μέν ἐν θαλάσσῃ τούς δέ ἐν τῇ γῇ γάρ οὐ δι-
αλείπεις σώζων ἑκάστοτε, ὡς ἔχων τό δύνα-
σθαι…». Γιατί ὁ Ἅγιος Νικόλαος δέν εἶναι 
μόνο ὁ προστάτης τῶν θαλασσινῶν ἀλλά καί 
ὅλων ἐκείνων πού συναντοῦν τρικυμίες στή 
ζωή τους.
 Ἐλεήμων, φιλαλήθης καί δίκαιος ὁ 
Ἅγιος Νικόλαος πορευόταν ὁσιακά ἀνάμεσα 
στούς ἀνθρώπους, σάν ἄγγελος τοῦ Θεοῦ. 
Ἀκόμα καί ἐνόσω ζοῦσε οἱ ἄνθρωποι τόν θε-
ωροῦσαν ἅγιο καί ἐπικαλοῦνταν τή βοήθειά 
του στίς θλίψεις καί στίς δυσκολίες τους. Μέ 
τήν παρουσία του καί μόνο σκορποῦσε πα-
ντοῦ τήν παρηγοριά καί τήν ἀνάπαυση, τήν 
εἰρήνη καί τήν καλοσύνη ἀνάμεσα στούς 
ἀνθρώπους.
 Ὁ Ἅγιος Νικόλαος συνέχισε μέχρι τά 
βαθιά γηρατειά τό ἔργο του, σκορπίζοντας 
παντοῦ τούς θησαυρούς τῆς ἀγαπώσας καρ-
δίας του καί διά τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν 
καί τῶν θαυμάτων του ἀναδεικνυόμενος γιά 
ὅλους βοηθός καί προστάτης.
 Σέ μεγάλη ἡλικία , στίς 6 Δεκεμβρίου, ὁ 
Κύριος τόν κάλεσε κοντά Του, γιά νά εὐφραί-
νεται αἰώνια στή Βασιλεία τῶν οὐρανῶν καί 
νά ἐξακολουθεῖ νά ἐπιτελεῖ πλῆθος θαυμά-
των στή ζωή, προστρέχοντας  ἀρωγός στούς 
πιστούς καί δοξάζοντας τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Κύριος κάλεσε κοντά του τούς δυό γονεῖς 
του καί ἔμεινε κάτοχος μεγάλης περιουσίας. 
Ἔχοντας ὁδηγό τόν λόγο τοῦ Κυρίου: «πωλή-
σατε τά ὑπάρχοντα ὑμῶν καί δότε ἐλεημοσύ-
νην», ὅπου ἔβλεπε πείνα, φτώχεια καί ὀρφά-
νια ἔδινε. Διαμοίρασε ὅλα του τά ὑπάρχοντα 
στούς πτωχούς. Ἡ ἐλεημοσύνη κατέστη ἡ 
μεγαλύτερη δόξα του ἐν Κυρίῳ. Θεωροῦσε 
ὅτι ἦταν ἁπλῶς διαχειριστής τῶν ἀγαθῶν καί 
φρόντιζε ἰδιαίτερα νά κρατᾶ κρυφές τίς ἀγα-
θοεργίες του. Ἔσωσε ἔτσι ἀπό τήν ἀτίμωση 
τρεῖς νεαρές κόρες, πού ὁ πατέρας τους πού 
ἦταν πνιγμένος στά χρέη,  ἤθελε νά ἐξωθήσει 
στήν πορνεία. Τρεῖς φορές πρόσφερε κρυφά 
ἀρκετά χρυσά νομίσματα, ὥστε νά μπορέ-
σουν οἱ κόρες νά παντρευτοῦν. Ὅταν, τέλος, 
τόν ἀνακάλυψε ὁ πατέρας τους, ὁ Νικόλαος 
τόν ἔβαλε νά ὑποσχεθεῖ ὅτι δέν θά ἀποκάλυ-
πτε σέ κανέναν τό ὄνομα τοῦ εὐεργέτη του.
Ὁ Θεός ἀντάμειψε τήν ἀρετή του μέ τό χάρι-
σμα τῶν θαυμάτων καί οἱ δωρεές τῆς χάριτος 
τόν ἔκαναν νά λάμπει ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 
Ἡ ἁπλοχεριά του ἔσωσε πολλούς χριστιανούς 
ἀπό τόν κατήφορο τῆς ἁμαρτίας, γιατί ἦταν 
ἄνθρωπος τῶν ἔργων καί ὄχι τῶν λόγων. Ὅλη 
του ἡ ζωή ἦταν μιά θαυμαστή ἐνσάρκωση τῆς 
ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας. Ὁ Θεός μέ 
θαυμαστήν ἐπέμβασή Του, τόν ἀνέδειξε Ἐπί-
σκοπο Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀπό τή θέση αὐτή 
ἐπεξέτεινε τούς ἀγῶνες του γιά τήν προστα-
σία τῶν φτωχῶν καί τῶν ἀπόρων, ἱδρύοντας 
φιλανθρωπικά ἱδρύματα. Οἰκοδομεῖ τούς 
πιστούς στήν ἀλήθεια καί τήν κατά Χριστό 
ζωή. Τρέχει παντοῦ ὅπου ὑπάρχει πόνος καί 
θλίψη, γιά νά παρηγορήσει καί νά ἐνισχύσει. 
Εἶναι ἕνας φωτεινός ὁδηγός πού μέ τόν λόγο 
καί τό παράδειγμά του φωτίζει, καθοδηγεῖ, 
ἐμπνέει. Καύχημα τῶν πιστῶν καί στόχος τῶν 
αἱρετικῶν. Προικισμένος μέ θερμουργό πί-
στη καί ἀκαταμάχητο θάρρος ἐμψύχωνε τούς 
χριστιανούς στά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια τῶν 
διωγμῶν, παρόλο πού κι ὁ ἴδιος φυλακίστηκε 
καί βασανίστηκε κατά τόν διωγμό τοῦ Ρωμαί-
ου Αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ, μέχρι πού ὁ 
Μέγας Κωνσταντῖνος ἐλευθέρωσε ὅλους τους 
χριστιανούς, ἀφοῦ κατέπαυσε τούς διωγμούς.
Γιά πολλά χρόνια ὁ ἅγιος ἐπίσκοπος ὑπῆρξε 
γιά τούς πιστούς ὡσάν παρουσία τοῦ Φιλαν-
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Λόγοι τοῦ ὁσίου Γέροντος Πορφυρίου 
τοῦ Καυσοκαλυβίτη 

γιά τή ζωή μέσα στήν οἰκογένεια
τῆς Μοναχῆς Θεοξένης - Καθηγουμένης 

τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς 
Ζωοδόχου Πηγῆς - Χρυσοπηγῆς Χανιῶν Κρήτης 

Ὁ ὅσιος Γέροντας Πορφύριος ὁ Καυ-
σοκαλυβίτης εἶναι μία ἁγιασμένη 
μορφή τῶν καιρῶν μας, πού ζοῦσε 

διαρκῶς μέσα στή χάρη τοῦ Θεοῦ καί στήν 
κοινωνία τῶν ἁγίων, ἐνῶ παράλληλα εἶχε μέ-
ριμνα καί γιά ὅλους 
τούς ἀνθρώπους, 
γνωστούς καί ἀγνώ-
στους. Μέ τήν ἁγία 
ζωή, τούς θεοφό-
ρους λόγους του καί 
τή χάρη πού πλούσια 
τοῦ δώρισε ὁ Θεός, ὁ 
ὅσιος Γέροντας ἐνέ-
πνευσε, παρηγόρησε 
καί θεράπευσε ψυ-
χικά καί σωματικά 
χιλιάδες ἀνθρώπους 
σ᾽ ὁλόκληρο τόν κό-
σμο. 
Γεννήθηκε τό 1906 σ᾿ 
ἕνα χωριό τῆς Εὔβοι-
ας καί κοιμήθηκε 
στό Ἅγιον Ὄρος 
τό 1991. Ἀπό μικρό 
παιδί ἀγάπησε τόν 
Χριστό μέ δυνατή, 
ἀποκλειστική ἀγάπη 
καί κατανόησε καί 
ἔζησε βαθιά αὐτό 
πού ἔλεγε σ᾿ ὅλη του τήν ζωή, ὅτι ὁ Χριστός 
εἶναι τό πᾶν. Μέ ζῆλο καί χαρά ἀφιερώθη-
κε στόν Χριστό καί ἔγινε μοναχός στό Ἅγιον 
Ὄρος. Ἀργότερα, τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ ἔφερε 
τόν Γέροντα Πορφύριο, νέο ἀκόμη, νά διακο-
νήσει τόν ἀνθρώπινο πόνο στήν Πολυκλινική 

Ἀθηνῶν, στό κέντρο τῆς Ἀθήνας. Ἐκεῖ, μέ τό 
χάρισμα πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, ἀπέκτησε βα-
θειά γνώση τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Πλησίασε 
κι ἀγάπησε ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώ-
πους, χωρίς νά τούς διακρίνει σέ δίκαιους καί 

ἁμαρτωλούς. 
Ὁ Γέροντας Πορ-
φύριος εἶχε ἀπέρα-
ντη ἀγάπη, ἀνοχή 
καί συγχωρητικό-
τητα. Ἔλεγε ὅτι δέν 
πρέπει νά στενοχω-
ρούμαστε, ὅταν οἱ 
ἄλλοι δέν κάνουν 
τό σωστό, ἀλλά νά 
π ρ ο σ ε υ χ ό μ α σ τ ε 
γιά νά ἐπικρατή-
σει  τό καλύτερο γι᾽ 
αὐτούς μέ τή χάρη 
τοῦ Θεοῦ. Ὅταν 
πήγαιναν γονεῖς καί 
τόν ρωτοῦσαν γιά 
τά παιδιά τους πού 
εἶχαν προβλήματα, 
ἐκεῖνος τούς πα-
ρακινοῦσε νά μήν 
προσπαθοῦν νά τά 
διορθώσουν μέ συμ-
βουλές ἤ μέ ἀπειλές, 
γιατί αὐτό μᾶλλον 

ἐναντιώνει περισσότερο τά παιδιά πού ἔχουν 
ἐσωτερικές δυσκολίες. Ἔλεγε χαρακτηριστι-
κά: «Ὄχι πολλά λόγια στά παιδιά. Τά λόγια 
χτυπᾶνε στ᾿ αὐτιά, ἐνῶ ἡ προσευχή πηγαίνει 
στήν καρδιά. Προσευχή χρειάζεται, μέ πίστη 
δίχως ἄγχος, ἀλλά καί καλό παράδειγμα... 
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Αὐτό πού ζεῖς, αὐτό καί ἀκτινοβολεῖς. Ἀκτι-
νοβολεῖ ὁ Χριστός μέσα σου; Αὐτό πηγαίνει 
καί στό παιδί σου».
Ὁ Γέροντας μέ μεγάλη λεπτότητα καί διά-
κριση ἐπισήμαινε τήν τεράστια εὐθύνη τῶν 
γονέων στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Ἔλεγε: 
«Ἡ ἀγάπη, ἡ ὁμοψυχία, ἡ καλή συνεννόη-
ση τῶν γονέων εἶναι ὅ,τι πρέπει γιά τά παι-
διά. Μεγάλη ἀσφάλεια καί σιγουριά… Ὅταν 
τά παιδιά πληγώνονται ἀπ᾿ τήν κακή μεταξύ 
τῶν γονέων τους συμπεριφορά, χάνουν δυνά-
μεις καί διάθεση νά προχωρήσουν στήν πρό-
οδο. Κακοκτίζονται  καί τό οἰκοδόμημα τῆς 
ψυχῆς τους κινδυνεύει ἀπό στιγμή σέ στιγμή 
νά γκρεμιστεῖ». Συμβούλευε μάλιστα τούς γο-
νεῖς: «Ὅταν τά παιδιά εἶναι τραυματισμένα 
καί πληγωμένα ἀπό κάποιο σοβαρό ζήτημα, 
νά μήν ἐπηρεάζεσθε πού ἀντιδροῦν καί μι-
λοῦν ἄσχημα. Στήν πραγματικότητα δέν τό 
θέλουν, ἀλλά δέν μποροῦν νά κάνουν ἀλλιῶς 
στίς δύσκολες στιγμές. Μετά μετανιώνουν. 
Ἄν ὅμως οἱ γονεῖς ἐκνευρισθεῖτε καί θυμώσε-
τε, γίνεσθε ἕνα μέ τόν πονηρό καί σᾶς παίζει 
ὅλους» . 
Ἡ προτροπή τοῦ Γέροντα ἦταν: «Γίνετε ἅγιοι 
καί δέν θά ἔχετε κανένα πρόβλημα μέ τά παι-
διά σας. Ἡ ἁγιότητα τῶν γονέων ἀπαλλάσσει 
τά παιδιά ἀπ᾽ τά προβλήματα. Τά παιδιά θέ-
λουν κοντά τους ἀνθρώπους ἁγίους, μέ πολ-
λή ἀγάπη, πού δέν θά τά φοβερίζουν, οὔτε 
θά περιορίζονται στή διδασκαλία, ἀλλά θά 
δίνουν ἅγιο παράδειγμα καί προσευχή. Νά 
προσεύχεσθε οἱ γονεῖς σιωπηλά καί μέ τά χέ-
ρια ψηλά πρός τόν Χριστό καί ν᾽ ἀγκαλιάζετε 
τά παιδιά σας μυστικά. Κι ὅταν κάνουν ἀτα-
ξίες, νά παίρνετε κάποια παιδαγωγικά μέτρα, 
ἀλλά νά μήν τά πιέζετε. Κυρίως νά προσεύ-
χεσθε. Ἡ ἀκτινοβολία τῆς ἁγιοσύνης καί ὄχι 
τῆς ἀνθρώπινης προσπάθειας κάνει τά παιδιά 
καλά» . 
Γι᾽ αὐτό συχνά τόνιζε ὅτι γιά νά ἀπαλλαγοῦν 
τά παιδιά ἀπό διάφορα ἐσωτερικά προβλήμα-
τα, δέν εἶναι ἀρκετές οἱ συμβουλές, οἱ ἐξανα-
γκασμοί, ἡ λογική κι οἱ ἀπειλές. Μᾶλλον τότε 
τά παιδιά γίνονται χειρότερα. Ὁ Γέροντας 
ἐξηγοῦσε πώς «χωρίς τήν ἀγάπη, ἡ συμβου-
λή πληγώνει, ἡ ὑπόδειξη βλάπτει, ἀκόμη καί 
ἡ προσευχή δέν ὠφελεῖ»  . Ἡ διόρθωση γίνε-

ται μόνο μέ τόν ἐξαγιασμό τῶν γονέων. Ἄν 
δέν ἁγιάζονται οἱ γονεῖς, ἔλεγε, ἄν δέν ἀγωνί-
ζονται, κάνουν μεγάλα λάθη καί μεταδίδουν 
τό κακό πού ἔχουν μέσα τους. Ὅταν, ὅμως, 
οἱ γονεῖς ἠρεμοῦν μέ ἅγιο τρόπο ζωῆς, τότε  
μποροῦν νά μιλήσουν μέ ἀγάπη καί ψυχραι-
μία στά παιδιά τους, νά τά φιλοτιμήσουν, νά 
τούς ποῦν ὅτι τά ἐμπιστεύονται καί ὅτι εἶναι 
σίγουροι πώς θά τά καταφέρουν καλύτερα, 
ὅταν προσπαθήσουν περισσότερο καί ζητή-
σουν τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἀγάπη καί ἡ ταπείνωση εἶναι γιά τόν ὅσιο 
Γέροντα οἱ προϋποθέσεις γιά νά ἐπικοινωνή-
σει ἡ ψυχή μέ τόν Θεό καί τόν πλησίον. Αὐτές 
πρέπει νά διέπουν καί τίς σχέσεις τῶν γονέων 
τόσο μεταξύ τους ὅσο καί μέ τά παιδιά τους. 
Ἔτσι κάθε δυσκολία μέσα στήν οἰκογένεια, 
ἐσωτερική ἤ ἐξωτερική, μπορεῖ νά ὑπερβαί-
νεται. Συμβούλευε ὁ ὅσιος Γέροντας: «Σέ κα-
θετί πού συμβαίνει, νά ρίχνετε τό βάρος στόν 
ἑαυτό σας. Νά προσεύχεσθε μέ ταπείνωση, 
νά μήν αὐτοδικαιώνεσθε. Βλέπετε, γιά πα-
ράδειγμα ἀντιζηλία ἀπό ἀπέναντι; Προσευ-
χή ἐσεῖς μέ ἀγάπη, γιά νά ρίξετε ἀγάπη στήν 
ἀντιζηλία. Ἀκοῦτε συκοφαντία ἐναντίον σας; 
Προσευχηθεῖτε!»  . Μέ τόν τρόπο αὐτό «σιγά 
σιγά θά σᾶς ἐπισκέπτεται ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. 
Θά μπαίνετε μές στή χαρά. Θ᾽ ἀρχίσετε νά 
ζεῖτε στήν εἰρήνη, ὁπότε μετά θά γίνετε πιό 
δυνατοί μέ τή θεία χάρη. Δέν θά θυμώνετε, 
δέν θά ἐκνευρίζεσθε, δέν θά παρεξηγεῖτε, δέν 
θά κατακρίνετε, θά τούς δέχεσθε ὅλους μέ 
ἀγάπη» .
Ὁ ὅσιος Γέροντας Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυ-
βίτης μέ τή ζωή, τό παράδειγμα καί τούς λό-
γους του ὁδηγοῦσε στή μυστηριακή ζωή τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας μέ ἁπαλό τρόπο, 
χωρίς πίεση, μεταδίδοντας τήν πνευματική 
χαρά τῆς ζωῆς μέ τόν Χριστό. Αὐτό τό μήνυ-
μα τῆς ἐλπίδας καί τῆς χαρᾶς ἀκτινοβολοῦσε 
καί σέ ὅλους πού τόν πλησίαζαν, παρακινώ-
ντας: «Νά ἔχετε τή χαρά τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι 
ἡ χαρά πού διαρκεῖ αἰώνια, πού ἔχει αἰώνια 
εὐφροσύνη. Εἶναι ἡ χαρά τοῦ Κυρίου μας, 
πού δίνει τήν ἀσφαλή γαλήνη, τή γαλήνια 
τερπνότητα καί τήν πάντερπνη εὐδαιμονία. 
Ἡ χαρά ἡ πασίχαρη, πού ξεπερνᾶ κάθε ἄλλη 
χαρά».
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Ἡ γλῶσσα δὲν εἶναι ἁπλῶς μέσο ἐπι-
κοινωνίας ἀλλὰ καὶ μέσο ποὺ σὲ 
βοηθεῖ νὰ δομήσεις καὶ νὰ δηλώ-

σεις τὴν ταυτότητά σου, προσωπική, ἐθνική, 
πολιτισμική. Τὸ πῶς δηλαδὴ ἀντιλαμβάνεσαι 
τὸν ἑαυτό σου ἢ 
καὶ ἐπίσης τὸ 
τί πολιτισμικὰ 
μηνύματα θέ-
λεις νὰ ἐκπέμ-
ψεις τὸ ἐκφρά-
ζεις καὶ μέσω 
τῆς γλώσσας 
ποὺ χρησιμο-
ποιεῖς. 
Στὴν Κύπρο 
σήμερα ὑπάρ-
χει μιὰ μικρὴ 
ὁμάδα Ἑλλή-
νων Κυπρίων 
σ υ μ π ο λ ι τ ῶ ν 
μας, οἱ λεγό-
μενοι Νεοκύπριοι, 
ποὺ ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἀντιλαμβάνονται καὶ 
νὰ βιώνουν τὴν ἐθνοτική τους ταυτότητα ὡς 
μὴ ἑλληνική. Ἐνῶ ἡ πλειονότητα τοῦ πληθυ-
σμοῦ, ἂν ἤθελε νὰ ἐκφράσει τὴν ἐθνική της 
συνείδηση, θὰ χρησιμοποιοῦσε μιὰ διατύπω-
ση τοῦ τύπου «εἶμαι Κύπριος καὶ γι’ αυτόν 
ἀκριβῶς τὸν λόγο Ἕλληνας», ἡ ὁμάδα αὐτὴ 
θὰ ἔλεγε «εἶμαι Κύπριος καὶ ὄχι Ἕλληνας». 
Οἱ Νεοκύπριοι αἰσθάνονται φορεῖς κυπρι-
ακῆς ἐθνικῆς συνείδησης.
Οἱ δύο αὐτὲς διαφορετικὲς θεωρήσεις τῆς 
ἐθνικῆς ταυτότητας ἑπόμενο εἶναι, μὲ βάση τὰ 
ὅσα ἀναφέραμε ἀνωτέρω, νὰ ὁδηγοῦν σὲ δια-
φορετικὲς στάσεις ἀπέναντι στὶς δύο μορφὲς 
ἑλληνικῆς γλώσσας ποὺ χρησιμοποιοῦμε στὴν 
Κύπρο σήμερα, δηλ. ἀπέναντι στὴν κυπριακὴ 

διάλεκτο καὶ τὴ Νεοελληνική Κοινή. Ἡ συ-
ντριπτικὴ πλειονότητα ἀναγνωρίζουμε καὶ 
τὶς δύο μορφές τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ὡς 
δική μας γλωσσικὴ περιουσία – δὲν εἶναι ἡ 
μία δική μας καὶ ἡ ἄλλη ξένη καὶ ἀλλότρια.  

Τὶς δύο μορφὲς 
τὶς κωδικο-
ποιοῦμε ὡς 
ἑξῆς: ἡ Νεοελ-
ληνικὴ Κοινὴ 
ἐκφράζει τὴ 
σύνδεσή μας 
μὲ τὸ ὑπόλοι-
πο ἑλληνικὸ 
ἔθνος, ἐκφρά-
ζει τὴν ἑλλη-
νικὴ ἐθνική 
μας συνείδηση 
καὶ καταγω-
γή. Αὐτὸ συμ-
βαίνει, διότι ἡ 
Νεοελληνικὴ 

Κοινὴ ἔχει καταστεῖ τὸ κοινὸ ἐκφραστικὸ 
ὄργανο ποὺ καλύπτει ὅλους τοὺς Ἕλληνες, 
ἀνεξαρτήτως καὶ πέραν τῶν ἰδιαιτέρων δια-
λέκτων τους (λ.χ. τῶν κρητικῶν, τῶν δωδε-
κανησιακῶν κτλ). Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ 
κυπριακὴ διάλεκτος, γιὰ τὴν πλειοψηφία τοῦ 
λαοῦ μας, δηλώνει τὴν ἐξειδίκευση τῆς πα-
νελλήνιας ἐθνικῆς ταυτότητας στὴν ἰδιαίτερή 
μας πατρίδα, τὴν Κύπρο.
Διαφορετικὰ λειτουργοῦν οἱ γλωσσικὲς αὐτὲς 
μορφὲς γιὰ τὴν ὁμάδα ἐκείνη ποὺ αὐτοπροσ-
διορίζονται ὡς «Κύπριοι καὶ ὄχι Ἕλληνες». 
Οἱ Νεοκύπριοι, δεδομένου ὅτι ἔχουν κυπρι-
ακὴ ἐθνικὴ συνείδηση, ἔχουν δυσκολία ἀπο-
δοχῆς τῆς Νεοελληνικῆς Κοινῆς. «Γιατί – σκέ-
πτονται οἱ Νεοκύπριοι – θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε 
κοινὸ ἐκφραστικὸ ὄργανο μὲ τοὺς Ἕλληνες, 

Γλῶσσα καί συνείδηση 
στήν Κύπρο τοῦ σήμερα

τοῦ κ. Γεωργίου Ἀ. Ξενῆ, Ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ 
τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας 

στό Πανεπιστήμιο Κύπρου
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ἀφοῦ ἐμεῖς δὲν εἴμαστε Ἕλληνες;» Προσπα-
θοῦν λοιπὸν νὰ ἐκτοπίσουν τὴ Νεοελληνικὴ 
Κοινὴ ἀπὸ τὸν γλωσσικὸ χάρτη τῆς Κύπρου 
καὶ τὶς ἁρμοδιότητες ποὺ ἐπιτελεῖ νὰ τὶς μετα-
φέρουν στὴν κυπριακή. Γιὰ νὰ διατυπώσου-
με τὴν ἐπιδίωξή τους μὲ πληρότητα: θέλουν 
νὰ ἀναδείξουν τὴν κυπριακή σὲ γλῶσσα, 
δηλαδὴ σὲ ἕνα πλῆρες σύστημα ἐπικοινωνί-
ας χρησιμοποιούμενο τόσο στὸν γραπτὸ ὅσο 
καὶ στὸν προφορικὸ λόγο. Μόνον τότε ὁ Νε-
οκύπριος θὰ ἡσυχάσει, διότι μόνο τότε δὲν 
θὰ ὑπάρχει χῶρος γιὰ τὴ βλαβερὴ γιὰ τὸ «κυ-
πριακὸ ἔθνος» Νεοελληνικὴ Κοινή.
Ἡ κυπριακὴ ὅμως στὴν παροῦσα της, διαλε-
κτική, μορφὴ εἶναι ἀκατάλληλη ὡς πρὸς τὸ 
νὰ λειτουργήσει ὡς γλῶσσα, διότι παρουσι-
άζει τὶς ἐλλείψεις ποὺ εἶναι χαρακτηριστικές 
κάθε διαλέκτου. Ἔτσι ἄρχισε ἡ προσπάθεια 
νὰ τῆς δοθοῦν τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα ποὺ 
τῆς λείπουν. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ ἐνίσχυσης 
τῆς διαλέκτου μὲ τὰ κατάλληλα ἐγχειρίδια  - 
ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ λειτουργήσει ὡς γλῶσσα, 
ἂν τὸ ἀποφασίσει τὸ κράτος, (διότι σὲ τε-
λευταία ἀνάλυση αὐτὸ εἶναι θέμα κρατικῆς 
ἀποφάσεως) - ἐκτείνεται σὲ πολλοὺς τομεῖς 
(σύνταξη ἐγχειριδίων γραμματικῆς, συντα-
κτικοῦ, λεξικῶν, εἰσαγωγὴ στὸ ἐκπαιδευ-

τικὸ σύστημα κτλ) καὶ ἔχει ἀναληφθεῖ ἀπὸ 
κάποιους γλωσσολόγους ποὺ ἐργάζονται σὲ 
διάφορα Πανεπιστήμια τῆς Κύπρου.  
Ὁ λαός μας ὅμως εἶναι ἀντίθετος, τὸ ἴδιο 
καὶ οἱ ἀρχὲς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Καὶ 
αὐτὸ εἶναι πολὺ θετικό, διότι ἡ νεοκυπριακὴ 
συνταγή, νὰ ἐκτοπιστεῖ δηλ. ἡ Κοινὴ καὶ νὰ 
κατισχύσει πλήρως ἡ κυπριακή, ὡς γλῶσσα 
πλέον, δὲν εἶναι ἐπιλογή. Πρῶτο καὶ κυριότε-
ρο, διότι ὁ λαός μας δὲν εἶναι διατεθειμένος 
νὰ ἐπαναπροσδιορίσει τὴν ἐθνική του ταυτό-
τητα – ἦταν, εἶναι, καὶ θέλει νὰ παραμείνει 
Ἕλληνας. Δεύτερο, πρόκειται γιὰ μιὰ ἐπαρχι-
ώτικη ἀφέλεια:  ἡ ἐποχή μας εἶναι οἰκουμενικὴ 
καὶ ἐξωστρεφής, καὶ τὸ νὰ δημιουργήσουμε 
μία ἐλάχιστη κοινότητα τῶν πεντακοσίων 
χιλιάδων ὁμιλητῶν «κυπριακῆς γλώσσας», 
ἀποκομμένη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα,  εἶναι 
ἐνέργεια  αὐτοαπομόνωσης καὶ ἑπομένως τα-
χείας περιθωριοποίησης τῆς ἴδιας τῆς διαλέ-
κτου μας, ἰδίως τώρα ποὺ ἡ ἀγγλικὴ γλῶσσα 
στὴν Κύπρο ἀσκεῖ προϊοῦσα ἐπίδραση. Νεο-
ελληνικὴ Κοινὴ καὶ κυπριακὴ διάλεκτος θὰ 
προχωρήσουν μαζὶ καὶ πλάι πλάι ὅπως γίνε-
ται καὶ τώρα, ἔστω καὶ ἂν αὐτὴ ἡ ἀμοιβαία 
ἀγάπη μεταξύ τους δὲν εἶναι ἀρεστὴ σὲ κά-
ποιους φανατισμένους κυπροσωβινιστές!

ΑΝΤΙ ΛΙΘΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ, ΑΝΤΙ 
ΣΤΕΡΕΟΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ
ΧΑΛΚΟΥ ΤΕ ΞΑΝΘΟΙΟ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΥ ΑΝΤ ΑΔΑΜΑΝΤΟΣ
(Ο)ΙΔΕ ΔΟΜΟΙ ΖΩΣΑΝΤΟ 
ΠΟΛΥΛΛΙΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΙΣΑ (ΓΕ)
ΕΠ ΑΓΑΘ(Ω)

ΕΥΤΥΧΩΣ ΤΩ ΟΙΚΩ
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Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρόνιου Μιχαηλίδη

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1571-1878 μ.Χ.)

Ἡ Λεμεσός κατά τή δευτέρα περίοδο 
τῆς Τουρκοκρατίας

Ἀ ντί ἄλλης περιγραφῆς θά παραθέ-
σουμε κείμενα ξένων ἐπισκεπτῶν 
τῆς περιόδου αὐτῆς, πού μιλοῦν 

ἀφ’ ἑαυτῶν.  Τό 1738, ἕνας τέτοιος ἐπισκέ-
πτης ἔγραφε: «Στίς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 1738 
φτάσαμε στήν Κύπρο, ἀγκυροβολήσαμε τό 
βράδυ στόν ὅρμο τῆς Λεμεσοῦ (Limesol) καί 
στίς 29 βγήκαμε σ’ αὐτή τήν πόλη... Ἡ Λε-
μεσός, ὅπου ἀποβιβαστήκαμε, εἶναι μιά μι-
κρή πόλη χτισμένη 
μέ πλιθάρια.  Ὑπάρ-
χουν γύρω πολλά 
περβόλια μέ συκαμι-
νιές μέ σπίτια μέσα 
σ’ αὐτά, πού κάνουν 
τό μέρος νά φαίνεται 
πολύ ὡραῖο ἀπό ἀπό-
σταση.  Ἡ ὕπαιθρος 
ἔχει ἐπίσης ἄφθονα 
ἀμπέλια καί τό δυνα-
τό κυπριακό κρασί 
γίνεται μόνο σ’ αὐτά 
ἐδῶ τά γύρω μέρη...».
Λίγο ἀργότερα, ἄλλος ἐπισκέπτης ἔγρα-
φε: «Ὁ Ἐπίσκοπος Κιτίου μένει κάποτε στή 
Λάρνακα καί κάποτε στή Λεμεσό.  Αὐτές οἱ 
δύο πόλεις καί τό Κοιλάνι ὑπάγονται στήν 
ἐπισκοπή του... Ἡ Λεμεσός (Lemisol), ἄν 
και ὄχι πλούσια, εἶναι πολύ εὐχάριστο μέρος 
καί ἐξυπηρετεῖται ἀπό καλό ὅρμο γιά πλοῖα.  
Ἔχει ἕνα ἄθλιο κάστρο καί μικρό μέρος ἀπό 
τό ἐμπόριο (τῆς Νήσου).  Τό μικρό, ὡστόσο, 
αὐτό μερίδιο εἶναι μεγαλύτερο ἀπό ἐκεῖνο 
τῶν ἄλλων παραλίων πόλεων, ἐκτός τῆς 
Λάρνακος, ἡ ὁποία, ἐπειδή εἶναι διαμονή τῶν 
Εὐρωπαίων ἔχει τά πρωτεῖα».

Στή συνέχεια παραθέτουμε τίς ἐντυπώσεις τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ Κωνστάντιου ὁ ὁποῖος 
ἐπισκέφθηκε τήν Κύπρο τό 1766: «Πέρα ἀπό 
τήν τοποθεσία τῆς Ἀμαθοῦντος εἶναι ἡ Νεμε-
σός (παρεφθαρμένα Λεμεσός).  Ἡ πόλη αὐτή 
δέν εἶναι πιά ὅ,τι ἦταν, πολυάνθρωπο καί 
ἀκμαῖο ἐμπορικό κέντρο, ἀλλά μεταξύ τῶν 
λιμανιῶν τῆς Κύπρου κατατάσσεται δεύτερο.  
Συχνάζεται πολύ ἀπό ξένους καί ἔχει ἐξαίρε-
τη ἀγορά κρασιοῦ, μπαμπακιοῦ, μέταξας καί 
ἄλλων προϊόντων τῆς νήσου.  Ἡ ὕπαιθρος 
γύρω εἶναι γόνιμη, ἀλλά χρειάζεται καλύτερη 
καλλιέργεια.  Αὐτό ὅμως ἀπαιτεῖ ἀνθρώπους 
πού ἀγαποῦν τή δουλειά· οἱ ἐργατικοί ὅμως 

Κύπριοι ἐγκαταλεί-
πουν κάθε μέρα τόν 
τόπο τους, γιά νά ζή-
σουν σέ ἄλλες χῶρες 
μέ λιγότερες ἐνοχλή-
σεις καί φόρους.  Ὁ 
ἀέρας τῆς Λεμεσοῦ 
εἶναι ζεστός καί 
ἀνθυγιεινός τό κα-
λοκαίρι ἐξαιτίας τῶν 
ἀναθυμιάσεων τῆς 
ἁλυκῆς πού δέν εἶναι 
μακριά...».

Τό 1769 ὁ ἀββᾶς Giovanni Mariti ἔγραφε: «Τό 
σημεῖο ὅπου στέκει ἡ σημερινή πόλη Λεμε-
σός προηγουμένως ὀνομαζόταν Νεμοσία (= 
Νεμεσός)... Ἡ Λεμεσός μεγάλωσε ἀπό τούς 
Λουζινιανούς, ὀχυρώθηκε καί στολίστηκε μέ 
παλάτια, λατινικές κι ἑλληνικές ἐκκλησίες, 
κι ἔγινε Ἐπισκοπή.  Ὅταν ἦλθαν οἱ Τοῦρκοι 
νά καταλάβουν τό νησί τό 1570, λεηλάτησαν 
κι ἔκαψαν τή Λεμεσό.  Τώρα αὐτή δέν εἶναι 
παρά φτωχό μέρος, μέ λίγα κατάλοιπα ἀρχαί-
ων κτιρίων... Τό λιμάνι εἶναι κατάλληλο ἐπει-
δή προστατεύεται ἀπό τούς πολύ δυνατούς 
ἀνέμους.. Τά χαρούπια κυρίως ἐξάγονται ἀπ’ 
ἐδῶ, ἀφοῦ στήν περιοχή παράγονται τά κα-
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λύτερα... Βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι καί συκα-
μιές καλλιεργοῦνται μέ φροντίδα κι ἡ ἐσοδεία 
εἶναι πλούσια... Στούς λόφους καί τά βουνά, 
σέ κάποια ἀπόσταση ἀπό τή Λεμεσό παράγο-
νται τά καλύτερα κρασιά στήν Κύπρο».
Ἕνας ἄλλος ἐπισκέπτης τοῦ 1801, λέγει τά 
ἑξῆς ἐνδιαφέροντα γιά τό κρασί πού παρήγε-
το στήν περιοχή τῆς Λεμεσοῦ: «Ἡ Λεμεσός 
παράγει τό ὡραιότερο μοσχάτο κρασί τῆς 
Κύπρου.  Κάποτε εἶναι παχύ σάν τό λάδι καί 
μπορεῖ νά διατηρηθεῖ γιά χρόνια.  Ὡστόσο 
τό κρασί πού λέγεται κουμανταρία ἐκτιμᾶται 
κυρίως ἀπό τούς ντόπιους... Τό κρασί τῆς 
Κύπρου εἶναι τόσο περίφημο σ’ ὅλη τήν Ἀνα-
τολή, ὥστε, κατά τήν  ὑπερβολική ἔκφρασή 
των λέγεται ὅτι ἔχει τή δύναμη νά ξανανιώσει 
τούς ἡλικιωμένους καί νά δίνει ζωή σέ ἑτοιμο-
θάνατους...».
Ἡ δευτέρα περίοδος τῆς Τουρκοκρατίας χα-
ρακτηρίζεται ἀπό πολλές στάσεις καί πολιτι-
κοστρατιωτικές ταραχές.  Ἡ Λεμεσός ὑπέ-
φερε ἰδιαίτερα σέ μιά ἀπό αὐτές, τό 1808, καί 
ὑπέστη μεγάλες καταστροφές.
Συγκεκριμένα, τόν Μάϊο τοῦ 1808 ἐστάλη 
στήν Κύπρο  ἀπό τήν Ἀττάλεια στρατός ὑπό 
τήν ἀρχηγία σημαίνοντος ἀξιωματικοῦ τοῦ 
τουρκικοῦ στρατοῦ, ὀνόματι Ἀλῆ ἤ Ἀπά ἀγᾶ.  
Ὁ στρατός αὐτός προέβαινε σέ κάθε εἴδους 
βιαιοπραγίες.  Ὁ Ἀπά ἀγᾶς ἀφοῦ κατέλαβε τό 
κάστρο τῆς Λεμεσοῦ, τή διοίκηση τοῦ ὁποίου 
εἶχαν ἀναθέσει οἱ Ἀρχές, τό ἐχρησιμοποίησε 
ὡς βάσιν γιά ληστρικές ἐπιχειρήσεις.  Κατα-
λήστευε τό λιμάνι, τήν πόλη καί τήν ὕπαιθρο, 
σκορπώντας τόν τρόμο στούς χριστιανούς.  
Τελικά οἱ Ἀρχές ἔστειλαν ἀπό τή Λάρνακα 
καί τή Λευκωσία τακτικό στρατό ἐναντίον 
του  ὁ ὁποῖος τόν πολιόρκησε στό κάστρο τῆς 
Λεμεσοῦ.  Ὕστερα ἀπό ἕνα καί πλέον μήνα 
πολιορκείας συνελήφθη καί τελικά ἐκτελέ-
στηκε μέ ἀνασκολοπισμό.  Ἀπό τά γεγονότα 
αὐτά ἡ Λεμεσός ἔπαθε μεγάλες καταστροφές, 
καί ἀπό τούς πολιορκημένους καί ἀπό τούς 
πολιορκητές, κοινό χαρακτηριστικό τῶν ὁποί-
ων ἦταν τό μῖσος ἐναντίον τῶν χριστιανῶν.
Τό πιό σημαντικό γεγονός γιά τήν πόλη σ’ ὅλη 
αὐτή τήν περίοδο ἦταν ἡ ἵδρυση σ’ αὐτήν τό 
1819 Ἑλληνικῆς Σχολῆς, ὑπό τόν διδάσκαλο 
Δημήτριο Θεμιστοκλῆ, γιά τή στέγαση τῆς 

ὁποίας ὁ τότε Κιτίου Μελέτιος Β΄ εἶχε παρα-
χωρήσει τό ἐκεῖ μητροπολιτικό οἴκημα.  Τό 
ἔργο ἐκεῖνο ἀποδεικνύει τό φιλόμουσο τῶν 
προκρίτων καί τῶν κατοίκων τῆς τότε μικρῆς 
Λεμεσοῦ.
Συγκεκριμένα, οἱ κάτοικοι τῆς Λεμεσοῦ 
ἀφοῦ συνῆλθαν σέ γενική συνέλευση, ἀπε-
φάσισαν νά ἱδρύσουν Σχολήν τήν ὁποίαν νά 
συντηροῦν μέ ἐτήσιες συνδρομές.  Ὅταν δι-
επίστωσαν ὅτι τά χρήματα πού συνελέγησαν 
γιά τήν ἵδρυση τῆς Σχολῆς δέν ἦσαν ἀρκετά 
γιά τή λειτουργία της ζήτησαν τή συνδρομή 
καί ἄλλων ἀπό ὅλη τήν Κύπρο, πολλοί ἀπό 
τούς ὁποίους ἀνταποκρίθηκαν πρόθυμα.  
Μεταξύ αὐτῶν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός 
ἐνεγράφη συνδρομητής γιά 6000 γρόσια, ὁ 
ἡγούμενος Κύκκου Ἰωσήφ γιά 2000 γρόσια, 
ὁ Κυπριανός Θησεύς γιά 2000 γρόσια, ὁ κο-
τσάπασης τῆς Κύπρου Ἀνδρέας Σολομωνί-
δης γιά 2500 γρόσια, ὁ ἡγούμενος Χρυσορ-
ροϊατίσσης, ὁ πρωτοσύγκελλος Γεράσιμος, ὁ 
ἐφημέριος Ἁγίας Νάπας Ἰωαννίκιος, ὁ τοῦ 
Κιτίου δευτερεύων διάκονος Χρύσανθος, ὁ 
Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Μελέτιος, 
ὁ Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἰωαννί-
κιος, ὁ γραμματεύς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Σέργι-
ος, καί πολλοί ἄλλοι λαϊκοί καί κληρικοί ἀπό 
Λευκωσία, Λεμεσό καί Λάρνακα.  Ὁ Κιτίου 
Μελέτιος Β΄ ἐκτός τῆς χρηματικῆς του συν-
δρομῆς προσέφερε καί τό ἐν Λεμεσῷ οἴκημα 
τῆς Μητρόπολης, γιά νά χρησιμεύσει ὡς οἴκη-
μα τῆς Σχολῆς.
Ἡ πρώτη σχολική Ἐπιτροπή Λεμεσοῦ (Ἐφο-
ρεία θά λέγαμε σήμερα) ἀπετελέσθη ἀπό 
τούς: Δημήτριο Χαραλαμπίδη, Νικόλαο Φρα-
γκούδη, Λαμπριανό Χ’’ Ἰωάννου, καί Ἰωαν-
νίκιον ἱερομόναχο Ἁγίας Νάπας.  Διδάσκα-
λος ἀνέλαβε, ὅπως ἤδη ἐλέχθη, ὁ Δημήτριος 
Θεμιστοκλῆς.  Τό πρόγραμμα τῆς Σχολῆς, 
κατηρτίσθη μέ βάση τό πρόγραμμα τοῦ Φι-
λολογικοῦ Σχολείου τῆς Σμύρνης, ἐπιπλέον 
δέ ἱδρύθη καί βιβλιοθηκη.  Ἡ ἵδρυση τῆς 
πρώτης ἐκείνης Ἑλληνικῆς Σχολῆς ἀποτελεῖ 
ἆθλον καί τίτλον τιμῆς γιά τήν τότε μικρή Λε-
μεσό τῶν 2000 κατοίκων. Ἡ Σχολή αὐτή τῆς 
Λεμεσοῦ λειτούργησε μέχρι τόν Ἰούλιο τοῦ 
1821, ὁπότε λόγῳ τῶν γνωστῶν γεγονότων 
διέκοψε τή λειτουργία της.
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          Θεῖες Λειτουργίες καί Χοροστασίες                                    
Σεπτεμβρίου καί Ὀκτωβρίου             

Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου

Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στήν ἱερά καί Σταυροπηγιακή μονή 
Παναγίας Μαχαιρᾶ, τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας 
ἡμέρας ὑποδέχθηκε τεμάχιο ἱερῶν λειψάνων 
τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Μάμα-
ντος τοῦ θαυματουργοῦ στόν ἱ.ν. Ἁγ. Μάμα-
ντος τῆς κοινότητας Τραχωνίου καί ἀκολού-
θως χοροστάτησε στόν ἑσπερινό στόν ἴδιο ἱ.ν. 
Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Μάμα-
ντος τῆς ὁμώνυμης κοινότητας, τό βράδυ τῆς 
ἴδιας ἡμέρας τέλεσε τή Θεία Λειτουργία σέ 
ἀγρυπνία στόν  προσκυνηματικό ἱ.ν. Ἁγ. Νε-
κταρίου.
Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στήν ἱ.μονή Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στό 
Μονάγρι.
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Παναγίας 
Κορφῆς.
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου:  τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό 
ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).
Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου: μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Πανιερωτάτου Μη-
τροπολίτη Κυρηνείας κ.Χρυσοστόμου συλ-
λειτούργησε μέ ἄλλους ἀρχιερεῖς στόν ἱ.ν. Ἀπ. 
Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου: μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Πανιερωτάτου Μη-
τροπολίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ.Ἡσαΐα 
συλλειτούργησε μέ ἄλλους ἀρχιερεῖς στόν ἱ.ν. 
Ἁγ. Γεωργίου Δευτερᾶς.
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Τιμίου 
Σταυροῦ Π.Πολεμιδιῶν.
Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Τιμίου 
Σταυροῦ στό Ἀκρωτήρι.
Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Νικολάου στήν Ἄλασσα.
Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στήν ἱερά μονή Παναγίας Ἀμασγοῦς.
Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στήν ἱερά καί Σταυροπηγιακή μονή 

Παναγίας Μαχαιρᾶ.
Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τῶν  
Ἁγ. Ξανθίππης καί Πολυξένης στήν κοινότητα 
Ἁγ. Ἰωάννη Πιτσιλιᾶς.
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου:  τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Ἰωάννου 
Θεολόγου στό Πέρα Πεδί.
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στήν ἱ. μονή Παναγίας Ἀμασγοῦς.
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Νεο-
φύτου στόν Συν. Μακαρίου Γ΄.
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου: τό βράδυ τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία σέ ἀγρυπνία στό Μητροπολι-
τικό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεο-
τόκου. 
Πέμπτη 4 Ὀκτωβρίου:  τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Ἰωάννη Λαμπαδιστῆ Πε-
λενδρίου.
Παρασκευή 5 Ὀκτωβρίου: συμμετεῖχε σέ 
ἀρχιερατικό συλλείτουργο στήν πανηγυρική 
ἀγρυπνία πού τελέστηκε στόν Μητροπολιτικό 
ἱ.ν. Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς, προ-
εξάρχοντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη 
Μόρφου κ.Νεοφύτου καί συλλειτουργοῦντος 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος 
κ. Νικολάου.
Κυριακή 7 Ὀκτωβρίου: συμμετεῖχε σέ ἀρχι-
ερατικό συλλείτουργο πού τελέστηκε στόν 
ἴδιο Μητροπολιτικό ναό, προεξάρχοντος τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Ταμασοῦ καί 
Ὀρεινῆς κ.Ἡσαΐα, συλλειτουργοῦντος τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. 
Νικολάου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν ἐν 
Λεμεσῷ διαλαμψάντων Ἁγίων. 
Κυριακή 21 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Δημητρίου Ἀθηνῶν.
Σάββατο 27 Ὀκτωβρίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν ἱ.ν. Ἁγ. Σκέπης Πτολεμαΐδος.
Κυριακή 28 Ὀκτωβρίου: συλλειτούργησε μέ 
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας κ.Θεόκλητο στόν 
Μητροπολιτικό ἱ.ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Φλω-
ρίνης.
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Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου
Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Μάμα-
ντος τῆς ὁμώνυμης κοινότητας.
Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Μάμα-
ντος Τραχωνίου.
Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἀρχ. Μιχα-
ήλ τῆς κοινότητας Ἁγ. Ἰωάννη Πιτσιλιᾶς.
Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἀρχ. Μιχαήλ 
Μονοβόλικου.
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου: τό ἀπόγευμα ὑπο-
δέχθηκε τήν τιμία κάρα τοῦ Ἁγίου Παντελεή-
μονος στόν Μητροπολιτικό ἱ.ν. Παναγίας Πα-
ντανάσσης Καθολικῆς καί χοροστάτησε  στόν 
πανηγυρικό ἑσπερινό πού ἀκολούθησε στόν 
ἴδιο ἱ.ν.
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Παναγίας 
Ἰαματικῆς Ἀρακαπᾶ.
Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου: μέ τήν εὐκαιρία τῶν 
ὀνομαστηρίων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπο-
λίτη Κυρηνείας κ.Χρυσοστόμου, συλλειτούρ-
γησε μέ ἄλλους ἀρχιερεῖς στόν ἱ.ν. Ἀπ. Βαρνά-
βα στήν Κοκκινοτριμιθιά.
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου: μέ τήν εὐκαιρία τῶν 
ὀνομαστηρίων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπο-
λίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ.Ἡσαΐα, συλλει-
τούργησε μέ ἄλλους ἀρχιερεῖς στόν ἱ.ν. Ἁγ. 
Γεωργίου Δευτερᾶς.
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Τιμίου 
Σταυροῦ Ἀκρωτηρίου.
Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Τιμίου 
Σταυροῦ στό Συν. Πάνω Πολεμιδιῶν.
Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου:  τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία  στόν ἱ.ν. Ἀρχ. Μιχαήλ στό Ἀρμενο-
χώρι.
Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ἀρχ. Μιχαήλ Διερώνας.
Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Ἰωάν-
νου Θεολόγου στό Πέρα Πεδί.
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Νεο-
φύτου Συν. Μακαρίου Γ΄. Τό βράδυ τῆς ἴδιας 
ἡμέρας τέλεσε τή Θεία Λειτουργία σέ ἀγρυ-
πνία στόν Καθεδρικό ἱ.ν. Ἁγ. Νάπας Λεμεσοῦ.
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἀκαπνοῦ.
Τετάρτη 3 Ὀκτωβρίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Ἰωάννη 
Λαμπαδιστῆ στό Πελένδρι.

Πέμπτη 4 Ὀκτωβρίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ 
Ἁγ. Ἑρμογένους στήν Ἐπισκοπή.
Παρασκευή 5 Ὀκτωβρίου: συμμετεῖχε σέ 
ἀρχιερατικό συλλείτουργο σέ ἀγρυπνία πού 
τελέστηκε στόν Μητροπολιτικό ναό προε-
ξάρχοντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη 
Μόρφου κ.Νεοφύτου καί συλλειτουργοῦντος 
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Λεμεσοῦ 
κ.Ἀθανασίου.
Κυριακή 7 Ὀκτωβρίου: συμμετεῖχε σέ ἀρχι-
ερατικό συλλείτουργο στόν Μητροπολιτικό 
ναό, προεξάρχοντος τοῦ Πανιερωτάτου Μη-
τροπολίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ.Ἡσαΐα 
συλλειτουργοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μη-
τροπολίτη Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου, γιά τήν 
ἑορτή τῶν ἐν Λεμεσῷ διαλαμψάντων Ἁγίων. 
Πέμπτη 11 Ὀκτωβρίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Ἐπι-
κτήτου Μονῆς.
Κυριακή 14 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Τύχωνα τῆς ὁμώνυμης 
κοινότητας.
Τετάρτη 17 Ὀκτωβρίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἀπ. Λουκᾶ 
Κολοσσίου.
Πέμπτη 18 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἀπ. Λουκᾶ 
Συν. Ἁγ. Ἀθανασίου.
Παρασκευή 19 Ὀκτωβρίου: χοροστάτησε 
στόν ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἀπ. 
Πέτρου καί Παύλου καί Ἁγ. Ἀρτεμίου.
Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου: στόν ἴδιο ἱ.ν. τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία.
Κυριακή 21 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Τιμίου Προδρόμου στόν 
Λουβαρά.
Πέμπτη 25 Ὀκτωβρίου: χοροστάτησε στόν 
ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Δημη-
τρίου Συκόπετρας.
Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Δημητρίου Βάσας 
(Σανίδας), τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας ὑπο-
δέχθηκε τόν Τίμιο Σταυρό μέ τεμάχιο Τιμίου 
Ξύλου στόν Καθεδρικό ἱ.ν. Ἁγ. Νάπας καί 
ἀκολούθως προέστη ἀγρυπνίας πού τελέστη-
κε στόν ἴδιο ἱ.ν.
Σάββατο 27 Ὀκτωβρίου: συγχοροστάτησε 
στόν ἑσπερινό στόν Καθεδρικό ἱ.ν. Ἁγ. Νάπας 
Λεμεσοῦ, στόν ὁποῖο προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος.
Κυριακή 28 Ὀκτωβρίου: τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν Καθεδρικό ἱ.ν. Ἁγ. Νάπας καί 
ἀκολούθως προέστη Δοξολογίας γιά τήν 28η 
Ὀκτωβρίου τοῦ 1940. 



Τήν Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης παρέστη στή μετακατασκη-
νωτική συνάντηση τῆς Κοινότητας Νέων, 
πού πραγματοποιήθηκε στήν καφετέρια τῆς 
Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως «Διέξοδος», κατά 
τή διάρκεια τῆς ὁποίας εἶχε τήν εὐκαιρία νά 
συνομιλήσει μέ νέους καί νέες, πού συμμε-
τεῖχαν στίς καλοκαιρινές κατασκηνώσεις τῆς 
Μητροπόλεως.

Τήν Παρασκευή  7 Σεπτεμβρίου, στά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ Πα-
ναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς) μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ  Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου, πραγματοποιήθηκε ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ἀπό τόν 
Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος κ.Νικόλαο. Ἡ Τιμία Κάρα μεταφέρθηκε ἀπό τήν Ἱερά 
Μονή  Παναχράντου Ἄνδρου ἀπό πατέρες τῆς Μονῆς. Κατά τή διάρκεια τῆς παραμονῆς της 
στόν Μητροπολιτικό ναό πλῆθος ἀνθρώπων συνέρρεε, γιά νά προσκυνήσει καί νά λάβει τή 
χάρη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Παντελεήμονος τοῦ Ἰαματικοῦ.
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Στίς 9 Σεπτεμβρίου μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερο-
μάρτυρος Χρυσοστόμου Ἐπισκόπου Σμύρ-
νης, τελέστηκε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς ἀρχιερατικό 
συλλείτουργο γιά τά ὀνομαστήρια τοῦ Πανι-
ερωτάτου Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυ-
σοστόμου. Στό συλλείτουργο ἔλαβαν μέρος ὁ 
Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανά-
σιος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμα-
θοῦντος κ. Νικόλαος.



Πραγματοποιήθηκε στίς 17 καί 18 Σεπτεμβρί-
ου τό διήμερο  Ἱερατικό Συνέδριο τῶν ἱερέων 
τῆς ἐπαρχίας μας, στόν κατασκηνωτικό χῶρο 
τῆς Μητροπόλεώς μας στόν Σαϊττά. Στό Συ-
νέδριο ἐκτός ἀπό τίς πνευματικές νουθεσίες 
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας καί τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος, οἱ 
ἱερεῖς εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἀναπτύξουν καί 
νά συζητήσουν διάφορα θέματα, πού τούς 
ἀπασχολοῦν στό ἐνοριακό τους ἔργο.
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Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος 
τήν Κυριακή  9 Σεπτεμβρίου παρέστη καί 
χαιρέτισε ἐκδήλωση, πού πραγματοποιήθηκε 
ἀπό μαθητές  τῆς ἐπαρχίας μας στήν αἴθου-
σα ἐκδηλώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀφι-
ερωμένη στούς Χρίστο καί Μίλτο  Χριστοφό-
ρου, οἱ ὁποῖοι ἔχασαν τή ζωή τους στή φονική 
ἔκρηξη στό Μαρί στή Ναυτική Βάση «Εὐάγ-
γελος Φλωράκης». 

Στίς 10 Σεπτεμβρίου ἡμέρα μνήμης τοῦ Ὁσίου Ἠσαΐου, κτίτορος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυ-
ροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου καί πού ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας, τελέστηκε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Δευ-
τερᾶς ἀρχιερατικό συλλείτουργο, στό ὁποῖο συμμετεῖχαν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος και κήρυξε τόν θεῖο λόγο καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος 
κ. Νικόλαος.



Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος, στά πλαί-
σια τῆς ἄριστης συνεργασίας τῆς Μητροπόλεως μέ τά σχολεῖα τῆς ἐπαρχίας μας, παρέθεσαν 
τσάι ἐργασίας στούς Ἐπιθεωρητές καί Διευθυντές Μέσης Ἐκπαίδευσης τῆς Λεμεσοῦ, τή Δευ-
τέρα 24 Σεπτεμβρίου στό ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί στούς Ἐπιθεωρητές, 
Διευθυντές Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης καί Διευθυντές Νηπιαγωγείων τῆς Λεμεσοῦ, τήν Τρίτη 25 
Σεπτεμβρίου στόν ἴδιο χῶρο. Μεταξύ τῶν παρευρισκομένων ἔγινε ἀνταλλαγή ἀπόψεων σχετικά 
μέ θέματα χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῶν νέων.

Τή Δευτέρα 1η Ὀκτωβρίου ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας δι-
οργάνωσε ἐκδήλωση πρός τιμή τῶν ἱεροψαλτῶν τῶν 
ἱερῶν ναῶν τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας, στήν 
αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Μητροπόλεως. Στήν ἐκδήλωση παρέστη καί μίλησε ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης μας καί παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα  ἀπό τή χορωδία τῆς Μητρο-
πόλεως Λεμεσοῦ «Ρωμανός ὁ Μελωδός».

Καθιερώθηκε ἀπό φέτος γιά πρώτη φορά ὁ 
ἑορτασμός «πάντων τῶν ἐν Λεμεσῷ διαλαμψά-
ντων Ἁγίων». Γι’αὐτό στίς 5 Ὀκτωβρίου ἡμέρα 
Παρασκευή, τελέσθηκε στόν Μητροπολιτικό 
ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς πανη-
γυρική ἀγρυπνία, ὅπου γιά πρώτη φορά ψάλθη-
κε ἡ ἀκολουθία τῶν Ἁγίων τῆς Λεμεσοῦ.  Ἀκο-
λούθησε ἀρχιερατικό συλλείτουργο στό ὁποῖο 
προεξῆρχε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Μόρφου κ.Νεόφυτος συλλειτουργούντων τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας καί τοῦ Θεο-
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Ἡ χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Λεμεσοῦ «Ρωμανός ὁ Μελωδός» συμ-
μετεῖχε στό φεστιβάλ ὀρθόδοξης μου-
σικῆς «ΑΡΧΑΙΟΝ ΚΑΛΛΟΣ»,  πού 
πραγματοποιήθηκε στίς 8 Ὀκτωβρίου 
στήν πρωτεύουσα τῆς Τσεχίας Πράγα, 
μετά ἀπό πρόσκληση τῆς Ἐκκλησίας 
Τσεχίας καί Σλοβακίας καί τοῦ Συν-
δέσμου «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ», πού διοργά-
νωσαν τήν πιό πάνω ἐκδήλωση. Τήν 
Κυριακή 7 Ὀκτωβρίου  ἔψαλλε στήν 
ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πού τε-
λέστηκε στόν ἱστορικό ὀρθόδοξο ναό 

Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, πού βρίσκεται στό κέντρο τῆς ἱστορικῆς πόλης. Στή Θεία Λει-
τουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Τσεχίας καί Σλοβακίας κ.κ. Χριστοφόρος 
συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νεαπόλεως  κ. Πορφυρίου.

φιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ.Νι-
κολάου. Τήν Κυριακή 7 Ὀκτωβρίου, κυ-
ριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν ἐν Λεμεσῷ 
Ἁγίων, τελέσθηκε  πανηγυρικό ἀρχιερατικό 
συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Πανιε-
ρωτάτου Μητροπολίτη Ταμασοῦ κ.Ἠσαΐα 
καί συλλειτουργούντων τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτη μας κ. Ἀθανασίου καί τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος 
κ.Νικολάου.
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Στίς 26 Ὀκτωβρίου στά πλαίσια τῶν ἑορ-
τασμῶν  τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 28ης 
Ὀκτωβρίου 1940, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος ὑποδέχθηκε 
στόν Καθεδρικό ναό Ἁγ. Νάπας Λεμεσοῦ, 
τόν Τίμιο Σταυρό μέ τεμάχιο τιμίου ξύλου. 
Ἀκολούθησε πανηγυρική ἀγρυπνία. 

Τήν Κυριακή 28η Ὀκτωβρίου ἀνή-
μερα τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου, ὁ 
Θεοφιλέστατος προέστη τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας στόν Καθεδρικό 
Ἱερό ναό Ἁγίας Νάπας και τῆς 
Δοξολογίας στόν ἴδιο ἱερό ναό καί 
ἀκολούθως δέχθηκε τόν χαιρετι-
σμό τῆς παρέλασης, πού πραγμα-
τοποιήθηκε ἀπό μαθητές Σχολείων 
καί φοιτητές Πανεπιστημίων καί 
Κολλεγίων τῆς ἐπαρχίας μας, μαζί 
μέ ἄλλους ἐπισήμους τῶν τοπικῶν 
Ἀρχῶν .
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Τήν Κυριακή 28 Ὀκτωβρίου συλλειτούργησε στόν Μητροπολιτικό ναό Ἁγ. Παντελεήμονος στή 
Φλώρινα μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου καί ἔλαβε μέρος 
στή Δοξολογία γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο καί τή συμπλήρωση 100 χρόνων ἀπό τήν ἀπελευθέρω-
ση τῆς Μακεδονίας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.  
Τή Δευτέρα 29 Ὀκτωβρίου μίλησε σέ Ἱερατική σύναξη στήν ἴδια Ἱερά Μητρόπολη.

 Τήν Κυριακή 21 Ὀκτωβρίου λειτούργησε 
στόν ἱερό ναό Ἁγ. Δημητρίου στό Μπρα-
χάμι. Τήν ἴδια μέρα μίλησε σέ σύναξη στόν 
ἴδιο ἱερό ναό καί ἔλαβε μέρος σέ συζήτηση 
στρογγυλῆς τραπέζης μέ γενικό θέμα: «1922: 
Μαρτύριο καί Μαρτυρία τοῦ Μικρασιατικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ».



Ἔχει κυκλοφορήσει ἀπό τό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Παναγίας 
Μυρτιδιωτίσσης Θαψανῶν τῆς Πάρου σέ καλαίσθητη ἔκδοση 
τό νέο βιβλίο «Ἀπομνημονεύματα» τοῦ Ἁγίου Γέροντος  Φι-
λοθέου Ζερβάκου, τῆς Πάρου, στή δημοτική γλώσσα.  Μέσα 
περιγράφονται οἱ ἐμπειρίες του, τά θαυμαστά γεγονότα πού 
ἔζησε σέ ὅλη του τήν ἁγία ζωή.

Στό βιβλίο τοῦ ἀρχιμανδρίτη Ζαχαρία (Ζάχαρου) «Πλατυσμός 
τῆς καρδίας» παρουσιάζεται ἡ φύση καί ὁ σκοπός τῆς ἀνθρώπι-
νης ὕπαρξης, μέ βάση τόν γραπτό καί τόν προφορικό λόγο δύο 
σπουδαίων πνευματικῶν μορφῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
τῆς ἐποχῆς μας: τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτη (1866-1938) 
καί τοῦ πιστοῦ μαθητῆ του, Γέροντος Σωφρονίου (1896-1993), 
ἱδρυτῆ καί κτίτορα τῆς Σταυροπηγιακῆς καί Πατριαρχικῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στό Ἔσσεξ τῆς Ἀγγλίας.
Ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου, ἀδελφός τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς Μονῆς, 
ἀποδεικνύει μέ τόν λόγο του τή συνέχιση τοῦ χρυσοῦ νήματος τῆς 
παραδόσεως, ἡ ὁποία μεταδίδεται ἀπό γενεά σέ γενεά καί ἀναδει-
κνύει τήν ἔμπνευση πού γεννιέται ἀπό τή θεωρία τοῦ Κυρίου ἐν 
δόξῃ.

28

Ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τή λύπη δέν εἶναι αὐτοσκοπός γιά τόν ἄνθρωπο, 
ἀλλά τήν ἐπιδιώκει κανείς, γιά νά ἀνοίξει χῶρο μέσα του, ὥστε νά 
ἐγκατοικήσει ἐκεῖ ἡ εὐδόκιμη λύπη. Αὐτή ἡ εὐλογημένη λύπη μπορεῖ 
νά γίνει γόνιμο ἔδαφος, στό ὁποῖο ἀργότερα θά φυτρώσει ἡ ἀληθι-
νή χαρά τῶν «κατά Θεόν καί ἐν Χριστῷ, πενθούντων». Εἶναι ἡ χαρά 
αὐτή, ἡ ὁποία στή γλώσσα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας ὀνομά-
ζεται «χαροποιόν πένθος» ἤ «χαρμολύπη».

Ἁγίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου 
Ἀπομνημονεύματα

Ὠδή στό ἐφήμερο

Ἡ λύπη κατά τούς Πατέρες

Πλατυσμός τῆς καρδίας

Ἀρχιμανδρίτη Ζαχαρία (Ζάχαρου)



Περιέχει ἐκτός ἀπό τή συνηθισμένη ἡμερολογιακή ὕλη, τίς Ἀκο-
λουθίες τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν 
Παναγία, διάφορες προσευχές καί ὅλα τά στοιχεῖα πού ἔχουν 
σχέση μέ τό ποιμαντικό ἔργο τῆς Μητροπόλεώς μας.
Ἡ ἔκδοση αὐτή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀποτελεῖ ψυχωφελές 
καί χρήσιμο ἀνάγνωσμα, γι’ αὐτό προτρέπονται οἱ εὐσεβεῖς χρι-
στιανοί νά τό προμηθεύονται ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς ἐνορίας 
τους.

Ἔχει κυκλοφορήσει 
τό ἐκκλησιαστικό ἡμερολόγιο 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 
γιά τό 2013.
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