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Ἡ ἐποχή μας εἶναι μία ἐποχή κατά τήν 
ὁποία ἡ εἰρήνη διακυβεύεται, εἶναι 
κάτι τό ἐπιθυμητό ἀπό ὅλους σχε-

δόν τούς ἀνθρώπους, ὅμως συνεχῶς βρίσκε-
ται σέ κίνδυνο. Τό ἴδιο καί στήν πατρίδα μας. 
Πολλές ἦταν οἱ περιπτώσεις πού  γευθήκαμε 
τούς πικρούς καρπούς τῆς ἀπώλειας τῆς εἰρή-
νης. 
Αὐτή τήν περίοδο τῶν Χριστουγέννων ὁπωσ-
δήποτε ἔρχεται μπροστά μας αὐτός ὁ ὕμνος 
τῶν ἀγγέλων, πού ἔψαλλαν πρίν 2000 καί 
πλέον χρόνια, ὅταν κάποια νύχτα τοῦ χει-
μώνα ὁ Θεός ἔγινε γιά μᾶς ἄνθρωπος.  Τό 
Εὐαγγέλιο λέει ὅτι «πλῆθος στρατιᾶς οὐρα-
νίου ἔψαλλε καί ὑμνοῦσε τόν Θεό καί ἔλεγε: 
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν 
ἀνθρώποις εὐδοκία». Ἔψαλλαν οἱ ἄγγελοι 
καί δοξολογοῦσαν τόν Θεό καί ἀνάγγελλαν 
στούς ἀνθρώπους ὅτι ἔρχεται ἡ εἰρήνη στή 
γῆ. Ὅμως πολλοί ἄνθρωποι διερωτοῦνται, 
ἡ εἰρήνη γιά  τήν ὁποία ἔψαλλαν οἱ ἄγγελοι 
καί ἀνήγγειλαν ποῦ βρίσκεται, ἀφοῦ τόσες 
ἑκατοντάδες χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη ἡ 
εἰρήνη δέν ὑπάρχει στόν κόσμο; Ποιάν εἰρήνη 
ἐννοοῦσαν οἱ ἄγγελοι; Μήπως μᾶς ἀπάτησαν 
καί μᾶς εἶπαν ψέματα; Μία πιό προσεχτική 
γνώση τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Εὐαγγελίου θά 
μᾶς διδάξει ὅτι ἡ εἰρήνη ἡ ὁποία ὑμνεῖτο καί 
ἀναγγέλλετο ἀπό τούς ἁγίους ἀγγέλους δέν 
ἦταν ἡ εἰρήνη ἡ ἐξωτερική τόσο, ὅτι δηλαδή 
ἐρχόμενος ὁ Χριστός στόν κόσμο θά σταμα-
τοῦσε τούς πολέμους, τίς ἐπαναστάσεις καί τίς 
ἀκαταστασίες τοῦ κόσμου τούτου. Ἡ εἰρήνη 
ἦταν κάτι ἄλλο. 
Μέσα στήν Ἐκκλησία δέν ἔχουμε ἰδέες, ἄρα 
οὔτε καί τήν ἰδέα τῆς εἰρήνης ἤ τῆς ἐλευθερί-
ας ἤ τῆς δικαιοσύνης. Στήν Ἐκκλησία ἔχου-
με ἕνα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ὅπως λέει ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος: «Χριστός  ἐστιν ἡ εἰρή-
νη ἡμῶν».  Ἄρα αὐτό τό ὁποῖο ἀνάγγελλαν οἱ 
ἄγγελοι ἐκείνη τή σημαντική νύχτα, κατά τήν 
ὁποία ὁ Θεός εἰσέρχετο πλέον μέσα στήν ἱστο-
ρία τοῦ ἀνθρώπου, ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ 

ὁποῖος ἔγινε γιά μᾶς ἄνθρωπος. 
Τό πρόβλημα τῶν ἀνθρώπων ἀπό τό ὁποῖο πη-
γάζουν ὅλα τά ὑπόλοιπα προβλήματα εἶναι ἡ 
διακοπή τῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου πού ἔχει μέ 
τόν Θεό. Τό γεγονός τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώ-
που καί τῆς ἀποστασίας τό ὁποῖο διέστρεψε 
τήν ἀνθρώπινη φύση καί τό ὁποῖο ἔγινε ἱκανό 
νά μεταδώσει μολυσματικά τήν ἀσθένεια πλέ-
ον τῆς ἀνθρώπινης φύσης σ’ ὅλους τούς ἀπο-
γόνους τοῦ Ἀδάμ, ἦταν αὐτό τό ὁποῖο ἔκανε 
τόν ἄνθρωπο ἐχθρό τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ὁ Χρι-
στός γενόμενος ἄνθρωπος ἔλυσε τόν φραγ-
μό τῆς ἔχθρας καί ἔγινε γιά μᾶς εἰρήνη. Δέν 
ἦταν ὁ Θεός ἐχθρός πρός τόν ἄνθρωπο ἀλλά 
ὁ ἄνθρωπος ἐχθρός τοῦ Θεοῦ. Πολλές φορές 
ἐπικρατεῖ αὐτή ἡ ἀντίληψη μέσα στίς συνειδή-
σεις μας ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἐχθρός τοῦ ἀνθρώ-
που καί πρέπει νά ἐξευμενιστεῖ καί νά ἐξιλε-
ωθεῖ, γι᾽ αὐτό πρέπει νά κάνουμε διάφορα 
πράγματα γιά νά Τόν ἐξιλεώσουμε. Τό λέμε 
πολλές φορές καί στίς λαϊκές ἐκφράσεις: «νά 
γίνει ὁ Θεός ἵλεως ἀπέναντί μας». Τό σωστό 
εἶναι ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε οἱ ἐχθροί τοῦ Θεοῦ ὄχι 
ὁ Θεός ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου. Ἄρα ἔπρεπε νά 
θεραπευτεῖ τό τραῦμα τῆς ἔχθρας καί νά δια-
κοπεῖ στήν ἀνθρώπινη γενεά καί κυρίως αὐτή 
ἡ ἀρρώστια ἡ ὁποία μεταδιδόταν ἀπό γενεά σέ 
γενεά καί καθιστοῦσε τόν ἄνθρωπο ἐχθρό τοῦ 
Θεοῦ. Ἔπρεπε ὁ Θεός νά γίνει τέλειος ἄνθρω-
πος, ὥστε γενόμενος αὐτός ἄνθρωπος, νά μπο-
ρέσουμε ἐμεῖς νά ἐγκεντρισθοῦμε πάνω στή 
δική του φύση τήν ἀνθρωπίνη καί νά γίνουμε 
πλέον κληρονόμοι Θεοῦ καί συγκληρονόμοι 
Χριστοῦ. Ὅπως κληρονομικά λαμβάναμε καί 
λαμβάνουμε τήν ἀρρώστια τῆς φύσης μας καί 
κληρονομικά γινόμαστε  ἄνθρωποι μέ διασπα-
σμένη τήν προσωπικότητά μας φέροντες μέσα 
μας ὅλη αὐτή τήν ἐχθρότητα πρός τόν Θεόν, 
κατά τόν ἴδιο τρόπο κληρονομικά πρέπει πλέ-
ον νά λάβουμε καί τήν καινή ζωή. Ἔτσι ὅπως 
γενάρχης μας ἦταν ὁ παλαιός Ἀδάμ, τώρα πιά 
γενάρχης μας εἶναι ὁ καινός Ἀδάμ, ὁ Θεάν-
θρωπος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος ἔγινε γιά 

Καί ἐπί γῆς εἰρήνη
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 

Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
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μᾶς ἄνθρωπος αὐτή τή συγκεκριμένη ἱστορι-
κή στιγμή τῆς νύχτας τῶν Χριστουγέννων, γιά 
νά μᾶς θεραπεύσει ἀπό τίς συνέπειες τῆς πτώ-
σεώς μας. 
Ὅλα ὅσα μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός στή δημιουργία 
τοῦ «κατ’ εἰκόνα», τά διέστρεψε τό γεγονός 
τῆς διακοπῆς τῆς σχέσης μας μέ τόν Θεό. 
Ἔτσι ἦταν ἀπαραίτητη ἡ σάρκωση τοῦ Θεοῦ 
Λόγου. Τώρα ὅμως ὑπάρχει ἕνα ἄλλο σημεῖο. 
Ναί μέν λάβαμε ὅλοι μας λόγω τῆς σαρκώσεως 
τοῦ Θεοῦ Λόγου τό χάρισμα νά γίνουμε φίλοι 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά πρέπει νά ἐνεργοποιήσουμε 
αὐτό τό χάρισμα. Τότε μπαίνουμε σέ ἕνα δεύ-
τερο χῶρο, ὅπου 
συντελεῖται αὐτή ἡ 
μεγάλη μάχη καί ἡ 
θεραπευτική ἀγω-
γή καί ἡ ἰατρεία. 
Ἡ Ἐκκλησία κα-
λεῖ τόν ἄνθρωπο 
στή θέωση, στόν 
ἁγιασμό καί στή 
σωτηρία καί τοῦ 
δίνει μία συγκεκρι-
μένη θεραπευτική 
μέθοδο, βάσει τῆς 
ὁποίας θεραπεύ-
εται διά πολλῶν 
ἀποδείξεων. Ἀπο-
δείξεις τῆς θερα-
πευτικῆς ἀγωγῆς 
τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι οἱ Ἅγιοι. Οἱ 
Ἅγιοι οἱ ὁποῖοι 
ἦταν καί αὐτοί 
ἀσθενεῖς ἄνθρωποι, μᾶς εἶπαν ὅτι ὑπάρχουν 
τρόποι καί μέθοδοι μέ τίς ὁποῖες θεραπεύεται 
ὁ ἄνθρωπος. Κατά τό πλεῖστον οἱ Πατέρες δέ-
χθηκαν κάποια θεωρία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς 
φιλοσοφίας, χωρίς νά σημαίνει ὅτι ἔχουν ἐπί-
δραση ἀπό τή φιλοσοφία, ἀλλά γιά νά γίνουν 
κατανοητοί καί χωρίς νά εἶναι περιορισμένοι 
στούς ὅρους αὐτούς μᾶς εἶπαν ὅτι ὁ ἄνθρω-
πος ἀποτελεῖται ἀπό τρία μέρη: τό θυμικό τό 
ἐπιθυμητικό καί τό λογιστικό.  Μέ ἁπλά λόγια 
εἶναι τό σῶμα του , ὁ νοῦς του καί ἡ καρδία 
του. Ἐφόσον ὁλόκληρος ὁ ἄνθρωπος ἐξέπεσε 

ἑπομένως ὁλόκληρος ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά 
θεραπευτεῖ, ἄρα πρέπει ὅλος ὁ ἄνθρωπος νά 
δεχθεῖ τή συγκεκριμένη θεραπευτική ἀγωγή. 
Νά λάβει τά συγκεκριμένα φάρμακα.  Ἔτσι 
γιά τό πρῶτο μέρος τοῦ ἀνθρώπου, τό ἐπι-
θυμητικό, τό «σωματικό» οἱ Πατέρες προτεί-
νουν τήν ἐγκράτεια. Λένε ὅτι ἐφόσον τό σῶμα 
μας κινεῖται στή φιληδονία καί στήν ἄνεση 
καί στήν ἡδονή, ἄρα ἡ θεραπεία τοῦ σωματι-
κοῦ του μέρους εἶναι ἡ σωματική ἄσκηση, ἡ 
ἐγκράτεια, ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία, οἱ κόποι, ἡ 
φιλοπονία, οἱ γονυκλισίες κ.ἄ. Ὅλες αὐτές οἱ 
ἀσκήσεις πού προτείνει ἡ Ἐκκλησία, καί ἀφο-

ροῦν τή σωματι-
κή κυρίως πλευρά 
τοῦ ἀνθρώπου λέ-
γονται «ἄσκηση» 
καί στήν πατερική 
ὁρολογία λέγονται 
«ἐγκράτεια». Ἡ 
πτώση ἔγινε καί 
διά τῆς ἀκρασίας 
τοῦ ἀνθρώπου, διά 
τῆς παράβασης 
τῆς ἐντολῆς τοῦ 
Θεοῦ. Ἔτσι ἡ ἀνά-
σταση γίνεται διά 
τῆς ὑπακοῆς.
Φάρμακο γιά τό 
λογιστικό, τόν 
νοῦ τοῦ ἀνθρώ-
που, ὁ ὁποῖος δια-
στράφηκε μέ τήν 
πτώση καί εἶναι 
ἄρρωστος καί δι-

εσπασμένος, δίνεται ὡς φάρμακο ἡ προσευ-
χή. Δῶσε στόν νοῦ σου, λένε οἱ Πατέρες, σάν 
ἐργασία τήν ἀδιάλειπτο προσευχή καί οὐδέ-
ποτε ὁ νοῦς θά στερηθεῖ τοῦ θείου φωτός. Ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἔχει αὐτή τή μέ-
θοδο τῆς προσευχῆς. Ἡ μονολόγιστος νοερά  
προσευχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με» 
εἶναι ἁπλή μέν στήν ἀκοή, ἀλλά στήν ἐφαρμο-
γή εἶναι δύσκολη καί θέλει ἀγώνα, ὅμως πα-
ράγει πολλούς πνευματικούς καρπούς. Ἐπα-
ναλαμβανόμενο τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μέσα 
στόν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου τόν  ἐξαγιάζει καί 
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τοῦ δίνει πνευματική ἐργασία, ὥστε νά ἐκδιώ-
κονται οἱ ἀκάθαρτοι καί πονηροί λογισμοί. Ἡ 
προσευχή ἦταν ἡ κύρια ἐργασία τοῦ νοῦ τοῦ 
ἀνθρώπου μέσα στόν Παράδεισο. 
Στή συνέχεια στό θυμικό, στόν χῶρο τῆς 
ψυχῆς, δίνεται ὡς ἀντίδοτο τῆς κακίας καί τῆς 
πονηρίας ἡ ἀγάπη. Ἔτσι δίνονται τρία φάρ-
μακα. Ἡ ἐγκράτεια, ἡ προσευχή καί ἡ ἀγά-
πη. Αὐτό ἀφορᾶ τόν χῶρο τῆς καρδιᾶς τοῦ 
ἀνθρώπου μέσα στόν ὁποῖο συντελέστηκε τό 
γεγονός τοῦ τραύματος καί τῆς ἔχθρας. 
Ὅμως πῶς αὐτή ἡ εἰρήνη ἔχει  σχέση μέ τήν 
πρακτική ζωή τοῦ ἀνθρώπου; Αὐτή τήν εἰρή-
νη τήν ὁποία ἐπαγγέλλεται ἡ Ἐκκλησία καί 
γιά τήν ὁποία ἔψαλλαν οἱ ἄγγελοι τήν βλέπου-
με πρακτικά στή ζωή μας; Ὅταν καταλάβου-
με ὅτι ἡ ἑστία τῆς ἀρρώστιας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ 
ἑαυτός μας καί θεραπευτεῖ, τότε ἔχουμε ἄμε-
σα καί συγκεκριμένα ἀποτελέσματα. Θερα-
πευόμενος ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ ἀμέσως μία 
σωστή σχέση μέ τόν Θεό Πατέρα του. Αὐτός 
ὁ Θεός πού προηγουμένως τοῦ φαινόταν ἀπό-
μακρος, ἐχθρός καί ξένος, κάτι τό μή γνωστό, 
ἀφοῦ πολλοί ἀπό ἐμᾶς ἔχουμε τήν αἴσθηση 
ὅτι ὁ Θεός εἶναι κάτι πού κατοικεῖ μακριά ἀπό 
μᾶς, γίνεται πλέον οἰκεῖος μαζί μας. Δίνεται ἡ 
εὐκαιρία καί ἡ δυνατότητα στόν Θεό νά ἐνερ-
γήσει μέσα μας καί ἔτσι ἔχουμε συγκεκριμένη 
ἐνέργειά Του και ζητοῦμε ἀπό Αὐτόν τή χάρη 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
Ὅταν ὁ Χριστός συνάντησε τούς μαθητές 
Του μετά τό πάθος καί τήν Ἀνάσταση, τούς 
εἶπε: «Εἰρήνη ὑμῖν», «εἰρήνην τήν ἐμήν δίδω-
μι ὑμῖν· οὐ καθώς ὁ κόσμος δίδωσιν», δηλα-
δή σᾶς δίνω τή δική μου εἰρήνη καί ὄχι μία 
εἰρήνη ὅπως τήν ἐννοεῖ ὁ κόσμος. Ὁ κόσμος 
ὑπόσχεται μία ἐξωτερική εἰρήνη, χωρίς πολέ-
μους καί ἐξωτερικές ἀπειλές καί προβλήμα-
τα. Μπορεῖ ὅμως νά ἔχουμε ἐξωτερική εἰρήνη 
καί μέσα μας νά ὑπάρχει κενό. Πολλές φο-
ρές τίποτε δέν μᾶς ἀπειλεῖ ἐξωτερικά, ὅμως 
ἡ ψυχή μας συνέχεται ἀπό ἀγωνίες, φόβους, 
ἐνδοιασμούς, ἀπορίες καί στενοχώριες. Τότε 
κάτι λείπει ἀπό τήν ψυχή, κάτι στερεῖται. Ἡ 
μεγαλύτερη στέρηση τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ στέρη-
ση τοῦ Θεοῦ Πατέρα μας. Τίποτε δέν μπορεῖ 
νά καλύψει τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Σήμερα 

αὐτό πού χαρακτηρίζει τόν ἄνθρωπο εἶναι τό 
συνεχές  κυνηγητό, τό τρέξιμο καί τό  ψάξιμο. 
Δέν θέλουμε νά ἀφήσουμε χρόνο στόν ἑαυτό 
μας καί συνέχεια θέλουμε νά βρισκόμαστε σέ 
δουλειές καί βομβαρδίζουμε τόν ἑαυτό μας μέ 
ἄπειρα ἐρεθίσματα, ὥστε νά μήν μείνει μόνος 
του καί νά ἔχει ἡσυχία.  Κάνουμε τά πάντα, 
ὥστε νά μήν ὑπάρχει οὔτε στιγμή ἡσυχίας, 
γιατί τότε ἡ καρδία αἰσθάνεται μία μόνωση. 
Μέσα στούς χώρους τῶν Ἁγίων ἐπικρατεῖ 
ἡσυχία καί σιωπή. Ἡ σιωπή θεωρεῖται ἀρετή 
καί προτέρημα. Ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρω-
πο μέσα στόν Παράδεισο, τήν ἡσυχία καί τήν 
εἰρήνη. Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος μέσα σέ 
μία σιγή ἀπέραντη καί ὄχι μέσα στίς κωδω-
νοκρουσίες. Οἱ Ἅγιοι ἄνθρωποι δέν αἰσθάνο-
νται ὅτι πρέπει νά κάνουν κάτι καί νά κυκλο-
φοροῦν συνέχεια, γιά νά γεμίζουν τόν χρόνο 
τους, διότι βρῆκαν τόν πολύτιμο θησαυρό τῆς 
εἰρήνης τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός πλέον γέμισε τό 
κενό τῆς καρδίας τους. Ὅπως ἕνα μικρό παι-
δί πού ψάχνει τή μητέρα του γιά πολλή ὥρα 
καί ὅταν τήν βρεῖ τρέχει στήν ἀγκαλιά της καί 
δέν θέλει τίποτα ἄλλο, γιατί ἔχει αἴσθηση ὅτι 
ἐκεῖ  εἶναι ἐκεῖνο πού ἔχει ἀνάγκη, ἔτσι καί οἱ 
ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού πλέον ἔγιναν φί-
λοι μέ τόν Θεό ἀναπαύονται καί χαίρονται 
καί ἀγάλλονται, ἐπειδή ἔχουν τή δυνατότητα 
ἀπερίσπαστοι νά βρίσκονται σέ σχέση καί ἐπι-
κοινωνία μαζί Του. Γι᾽ αὐτούς τότε ἡ ἔρημος 
γίνεται παράδεισος, ἡ μόνωση τρυφή, ἡ σιωπή 
πολύγλωσσος εὐφράδεια, ἡ καρδία τους γίνε-
ται μία πηγή πού ἀναβλύζει εἰρήνη καί χαρά.  
Ὅπου κι ἄν πᾶνε καί ὅ,τι  κι ἄν συμβαίνει, δέν 
χάνουν μέ τίποτε τή δική τους εἰρήνη. Ἐπαλη-
θεύουν δηλαδή οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ὅτι αὐτή ἡ 
εἰρήνη πού ἔδωσε ὁ Θεός γίνεται πλέον μόνι-
μη τρυφή καί ἀπόλαυσή τους. 
Στά μαρτύρια τῶν Ἁγίων μπορεῖ κανείς νά 
δεῖ ὅτι, ἐνῶ οἱ Ἅγιοι ἦταν θλιβόμενοι, στενο-
χωρούμενοι, καταδιωκώμενοι καί ἀπειλεῖτο 
ἡ ζωή τους καί ὁδηγοῦντο στά μαρτύρια νέα 
παιδιά, μικρές κοπέλες, ἡλικιωμένοι, ἄνθρω-
ποι ὑπερήλικες, ἐντούτοις πορεύονταν στόν 
θάνατο μέσα σέ μία ἀπόλυτη καί βαθειά εἰρή-
νη. Μπορεῖ ὅλα τά ἐξωτερικά νά ἦταν ἐναντί-
ον τους, ὅμως ἡ καρδιά τους εἶχε εἰρήνη, ὄχι 
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μόνο γιά τόν ἑαυτό τους ἀλλά καί γιά τούς 
γύρω τους. Γι᾽  αὐτό στούς τάφους τῶν πρώ-
των μαρτύρων γράφει: «ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ», 
διότι ἀκριβῶς οἱ μάρτυρες ἐπορεύοντο μέ 
ἀπόλυτη εἰρήνη. Πόσο σπουδαῖο πράγμα σή-
μερα καί ἀπαραίτητο εἶναι αὐτό. 
Ποιός μπορεῖ νά μᾶς πεῖ ὅτι θά ἔχουμε ἀναλ-
λοίωτη εἰρήνη στή ζωή μας; Σήμερα ὅταν 
ἕνας ἄνθρωπος δέν παρακολουθεῖ εἰδήσεις 
καί ξαφνικά ἀνοίγει τό ραδιόφωνο, τότε μέσα 
στήν ψυχή του γίνεται ἕνας βομβαρδισμός 
φόβου καί ἀπορίας, γιατί ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ 
ὅλα τά προβλήματα τοῦ κόσμου. Ὅταν ζεῖς 
καί ἀκοῦς συνέχεια τό τί γίνεται γύρω σου, 
δέν συνειδητοποιεῖς ὅτι ὁ ψυχικός σου κόσμος 
βομβαρδίζεται συνεχῶς μέ ἀπειλές καί φό-
βους. Ὑποσυνείδητα γίνεται μέσα σου ἕνα με-
γάλο τραῦμα, πού μέ τόν καιρό μεγαλώνει καί 
πληγώνει τόν ψυχικό σου κόσμο. Ἰδιαίτερα 
σήμερα οἱ νέοι ἄνθρωποι παρουσιάζουν ψυ-
χολογικά προβλήματα, γεμίζουν ταραχή καί 
φόβους καί δέν ἔχουν εἰρήνη στήν ψυχή τους 
καί διερωτᾶται κανείς τί τούς λείπει. Δέν εἶναι 
βέβαια ὅτι τούς λείπει κάτι ὑλικό, ἀλλά τό 
ὅτι βομβαρδίζονται συνεχῶς ἀπό ὅλες αὐτές 
τίς εἰδήσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ περιβάλλοντος. 
Ὅταν λοιπόν ὁ Θεός ἀποκαλυφθεῖ στήν καρ-
διά τους ὡς Θεός Πατέρας,  τότε ἔχουν εἰρή-
νη στήν ψυχή τους. Σ’αὐτή ὅλη τή δυσκολία 
ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τόν Θεό ὡς Πατέρα. 
Μάλιστα προτείνει συγκεκριμένο τρόπο και 
δίνει ἕνα σωσίβιο καί ἕνα βράχο πάνω στόν 
ὁποῖο θά βγοῦν. Μᾶς λέει: «μή ταρασσέσθω 
ὑμῶν ἡ καρδία». Μπορεῖ γύρω μας νά γίνεται 
χαλασμός καί νά ἀπειλεῖται ἡ ἴδια ἡ ζωή μας 
καί ἡ πατρίδα, ὅμως ἄς μήν φοβόμαστε, γιατί 
ὑπάρχει μία πέτρα, ἡ πέτρα τῆς πίστεως στόν 
Θεό. Αὐτή ἡ πέτρα δέν εἶναι ἁπλῶς μία ἰδέα 
ἀλλά μία συγκεκριμένη ἐνέργεια, εἶναι κάτι τό 
χειροπιαστό καί τό συγκεκριμένο, τό ὁποῖο δί-
νεται ἀπό τήν Ἐκκλησία στόν ἄνθρωπο. Τοῦ 
λέει νά βγεῖ πάνω σ’αὐτή τήν πέτρα, σ’αὐτόν 
τόν βράχο, καί κανένα κύμα δέν πρόκειται νά 
τόν καταποντίσει. Δηλαδή μέσα σέ ὅλο αὐτό 
τό σκότος δίνεται ἕνα φῶς, μέσα σ’αὐτή τήν 
ἀπόγνωση  μία ἐλπίδα. Μέσα σ’αὐτή τήν κα-
ταστροφή δίνεται μία διέξοδος, ἡ διέξοδος 

τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἔγινε γιά μᾶς ἄνθρω-
πος καί εἶναι ἡ εἰρήνη μας. Σήμερα εἶναι τόσο 
βασικό καί ἀπαραίτητο αὐτό, γιατί ὁ ἄνθρω-
πος δέν μπορεῖ μόνος του νά σταθεῖ. Αὐτό 
ἔχει ἐπιπτώσεις ἀκόμα καί στήν κοινωνική του 
ζωή. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει εἰρήνη μέσα του 
καί βεβαιωθεῖ ἡ ψυχή του ὅτι ὄντως ὁ Θεός 
εἶναι πατέρας του καί διοικεῖ τήν κτίση καί  
αὐτός εἶναι παιδί αὐτοῦ τοῦ Παντοκράτορος 
Θεοῦ, πού συνέχει τήν κτίση, δέν κινδυνεύει 
καί δέν ἔχει νά φοβηθεῖ τίποτε. Ἀφοῦ λοιπόν 
ὁ ἄνθρωπος εἰρηνεύει μέ τόν Θεό, εἰρηνεύει 
καί μέ τόν πλησίον του. Παύει νά βλέπει τόν 
ἀδελφό του σάν ἐχθρό του, ἀλλά βλέπει τόν 
ἀδελφό του σάν τόν ἴδιο τόν Θεό του: «εἶδες 
τόν ἀδελφό σου, εἶδες Κύριον τόν Θεό σου». 
Γιά τόν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ πλέον ὁ κάθε 
ἄνθρωπος εἶναι καλός λίαν, ὅπως τόν ἔπλασε 
ὁ δημιουργός Θεός.  Δέν μπορεῖ νά πεῖ κακία 
ἡ καρδιά αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ ἡ κακία 
εἶναι ἀνύπαρκτη γι’αὐτόν. Βέβαια, δέν εἶναι 
ἀφελής. Ἁπλῶς δέν ἀποδέχεται ὅτι τό πλάσμα 
τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο πλάστηκε κατ’εἰκόνα τοῦ 
καλοῦ Θεοῦ, εἶναι κακό, καί ὅτι θέλει τό κακό 
του.  Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος τοῦ 
Θεοῦ εἶναι ἀνόητος καί ἀφελής καί ἐπειδή 
ἔχει τή βεβαιότητα ὅτι δέν κινδυνεύει ἀπό τί-
ποτε, δέν ἔχει κακή σχέση μέ τούς συνανθρώ-
πους του. 
Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος βεβαιώθηκε 
γιά τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ στήν καρδία του 
δέν φοβᾶται τίποτε καί κανένα. Αὐτή ἡ εἰρή-
νη τοῦ Θεοῦ ἔχει ἀπίστευτες κοινωνικές προε-
κτάσεις. Ὅταν καταργηθεῖ ὁ φθόνος, ἡ καχυ-
ποψία, ὁ φόβος τότε τί λόγος ὑπάρχει πλέον 
νά μήν εἴμαστε ἀγαπημένοι καί ἑνωμένοι μέσα 
στήν οἰκογένειά μας καί στήν καθημερινή μας 
ζωή; Ὅταν ὅμως  δέν ὑπάρχει ἡ εἰρήνη τοῦ 
Θεοῦ, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ὁ ἕνας 
τόν ἄλλο και κινούμαστε σέ ἕνα πνεῦμα κα-
χυποψίας καί ἀπώλειας τῆς εἰρήνης. Μᾶς πι-
έζει ἡ κακία πού ὑπάρχει μέσα μας, γιατί δέν 
βγήκαμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ πάνω ἀπό τά 
νέφη τῆς κακίας τοῦ κόσμου τούτου. Δέν φο-
βόμαστε βέβαια  μόνο  τούς ἀδελφούς μας 
καί τούς ἀνθρώπους ἀλλά καί τό περιβάλλον 
μας. Αἰσθανόμαστε ἀπειλές ἀπό παντοῦ. Πολ-
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λές φορές φοβόμαστε νά μείνουμε μόνοι μας 
ἐκτεθειμένοι κάπου, γιατί δέν ξέρουμε τί συμ-
βαίνει ἐκεῖ. Δέν αἰσθανόμαστε εἰρήνη μέσα 
στήν ψυχή μας. Αὐτή ἡ εἰρήνη πού πηγάζει 
ἀπό τόν Θεό διαχέεται καί στόν περιβάλλοντα 
χῶρο. Ἔτσι οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ κατοικοῦν 
ὁπουδήποτε καί γίνονται φίλοι καί εἰρηνικοί 
μέ τήν κτίση. Πολλοί Ἅγιοι ἔζησαν μέ ἄγρια 
θηρία. Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος στόν Ἰορδάνη ἔζη-
σε μαζί μέ ἕνα λιοντάρι, ὁ Γέροντας Παΐσιος 
ζοῦσε ἄνετα μέ ἄγρια ζῶα, γιατί, ὅπως καί 
κάθε Ἅγιος, ἔγινε εἰρηνικός πλέον μέ τόν Θεό . 
Ὁ Γέροντας Παΐσιος ζοῦσε μέσα σέ μία χαρά-
δρα, σ’ἕνα τόπο φοβερό, ὅπως εἶναι καί ὅλα 
τά ἐρημητήρια ἐκεῖ στό Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ δέν 
αἰσθανόταν κανένα φόβο, ἦταν τόσο οἰκεῖα 
καί ὡραῖα γύρω του σάν να    κατοικοῦσε 
στόν πιό ὡραῖο τόπο τοῦ κόσμου. Σήμερα 
μπορεῖ νά ζοῦμε μέσα σέ μία πόλη μέ πολλούς 
ἀνθρώπους κι ὅμως φοβόμαστε, γιατί ὑπάρχει 
αὐτή ἡ ἀπώλεια τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ μέσα 
σ’αὐτό τόν χῶρο. 
Αὐτή λοιπόν ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία δίνε-
ται στόν ἄνθρωπο μέ τή συγκεκριμένη μέθοδο 
ἔχει προεκτάσεις σέ ὅλη τη ζωή τοῦ ἀνθρώ-
που καί εἶναι συγκεκριμένη, οὐσιαστική καί 
ἀπόλυτη. Αὐτή τή δίνει ἡ Ἐκκλησία μας. Πῶς 
γίνεται ὅμως πρακτικά αὐτό; Οἱ ἄνθρωποι 
πού εἶναι μέσα στόν κόσμο καί ζοῦν τήν κα-
θημερινή ζωή μέ ὅλα τά προβλήματα καί τούς 
κινδύνους μποροῦν νά βιώσουν τήν εἰρήνη 
τοῦ Θεοῦ καί τά χαρίσματά Του ἤ εἶναι μόνο 
γιά μιά κατηγορία ἀνθρώπων; Ὁ Χριστός κά-
λεσε ὅλους τούς ἀνθρώπους κοντά Του καί 
προσφέρεται σέ ὅλους μέσα στήν Ἐκκλησία. 
Ἐμεῖς εἴμαστε τέκνα τῆς Ἐκκλησίας,  τέκνα 
αὐτῆς τῆς μητέρας τήν ὁποία ὁ Θεός προίκισε 
καί πλούτισε μέ ὅλα τά χαρίσματα, τά ὁποῖα 
ἔφερε μέ τή σάρκωσή Του καί μέ τήν κάθο-
δο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἄρα μποροῦμε νά 
μετέχουμε καί στήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι 
αὐτός ὁ ὕμνος τῶν ἀγγέλων ἐπαληθεύτηκε 
καί πραγματοποιήθηκε καί πραγματοποιεῖται 
μέσα στήν   καρδία κάθε ἀνθρώπου. Ὁ Χρι-
στός δέν βλέπει τόν κόσμο σάν μάζα, ἀλλά 
βλέπει τόν κάθε ἄνθρωπο σάν πρόσωπο μο-
ναδικό, θεραπεύει τόν καθένα ξεχωριστά καί 

διατηρεῖ τόν χαρακτήρα τοῦ κάθε ἀνθρώπου. 
Δέν τούς κάνει ὅλους τό ἴδιο. Ἡ διασφάλιση 
καί ἡ ἐκτίμηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώ-
που φανερώνει ὅτι ἡ εἰρήνη συντελεῖται στόν 
καθένα ξεχωριστά καί ἀπομένει σέ μᾶς ἕνας 
δρόμος, ὁ δρόμος τῆς συναντήσεώς μας μέ 
τόν Χριστό. Οἱ ἴδιοι οἱ Ἅγιοι μᾶς ἀπέδειξαν 
ὅτι αὐτή ἡ εἰρήνη ὑπάρχει σ’αὐτόν τόν κόσμο 
καί μᾶς δίνεται καί μᾶς προσφέρεται. 
Πορευόμενοι λοιπόν πρός τά Χριστούγεν-
να  δίνεται σέ μᾶς αὐτή ἡ πλούσια χάρη τῆς 
ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ἀνοιγομένη ἡ 
καρδία στή χάρη κοινωνεῖ μ’ αὐτήν καί ἀνε-
βαίνει πάνω ἀπό τά γεγονότα τοῦ κόσμου 
τούτου. 
Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ προσφέρεται στόν καθέ-
να ἀπό ἐμᾶς. Μποροῦμε νά τήν ἀπολαύσου-
με: «ἔρχου καί ἴδε», λέει ὁ Χριστός, «γεύσασθε 
καί ἴδετε ὅτι χρηστός ὁ Κύριος». Ἡ Ἐκκλη-
σία πάντοτε μιλοῦσε μέ ἀπόλυτη σιγουριά καί 
αὐθεντία, γιατί εἶχε στά χέρια της τήν ἐμπει-
ρία. Αὐτή τήν ἐμπειρία τήν προσφέρει στόν 
καθένα καί ὁ καθένας μπορεῖ καί πρέπει νά 
τήν ἐρευνήσει καί νά τήν ἀποδείξει καί στόν 
ἑαυτό του καί στό περιβάλλον του. Ὁ Θεός 
ἔσωσε τόν ἄνθρωπο ὁλόκληρο καί εἶναι με-
γάλο σφάλμα νά νομίζουμε ὅτι ὑπάρχει πε-
ρίπτωση στήν ὁποία ὁ Θεός ἀδυνατεῖ νά μᾶς 
σώσει καί ὅτι εἶναι ποτέ δυνατόν ἡ κακία τοῦ 
ἀνθρώπου καί ἡ πονηρία  καί ἡ δύναμη τῶν 
ἰσχυρῶν νά Τόν φέρουν σέ δύσκολη θέση ἤ νά 
ματαιώσουν τό ἔργο καί τήν πρόνοιά Του. Ἡ 
νίκη ἀνήκει στόν Θεό: «Αὕτη ἐστιν ἡ νίκη ἡ νι-
κήσασα τόν κόσμο, ἡ πίστις ἡμῶν». Ὁ Χριστός 
νίκησε τόν κόσμο, τόν φόβο καί τήν ἀγωνία 
καί μᾶς παρεδόθη πλέον σάν ἡ ὄντως εἰρήνη 
μας. Ἔτσι εἴμαστε χαρούμενοι καί εἰρηνικοί. 
Δέν φοβόμαστε, ἀλλά πορευόμαστε τόν δρό-
μο μας ἔχοντας μέσα στήν καρδιά μας αὐτή 
τή βαθιά εἰρήνη τήν ὁποία ἔψαλλαν οἱ ἄγγε-
λοι καί τήν ὁποία βίωσαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί 
φυλάττει ἡ Ἐκκλησία μας μέχρι σήμερα σάν 
πολύτιμο θησαυρό.  Ἔτσι ἄν καταφέρουμε 
νά γευτοῦμε τήν εἰρήνη αὐτή τοῦ Θεοῦ, τότε 
Χριστούγεννα γιά μᾶς θά εἶναι κάθε μέρα καί 
ὄχι κάθε 25 Δεκεμβρίου, γιατί κάθε στιγμή ὁ 
Χριστός θά γεννᾶται στήν καρδιά μας.  
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Γ ιατί κατ’ αὐτήν τήν ἡμέρα, κατά τήν 
ὁποίαν ὁ μακαρίτης ἔκαμε τήν ἀπο-
δημία πρός τόν Κύριον ἀπ’ αὐτή τή 

ζωή, κάποιος ἀπ’ αὐτούς πού ἀσκοῦν τόν 
ἀγγελικό βίο καί τό σχῆμα, ἕνας ἐνάρετος 
ἄνθρωπος Σαβῖνος τ’ ὄνομά του, κατοικώ-
ντας στήν Ἀλεξάν-
δρεια στά λεγόμενα 
Φτερά τοῦ Κανώ-
βου, βλέπει τόν 
θεοτίμητο τοῦτον 
Ἰωάννην νά βγαί-
νη ἀπό τό Πατρι-
αρχεῖο του μαζί μέ 
ὅλο τόν κλῆρο πού 
βαστοῦσε κεριά, 
καί νά πηγαίνη πρός 
τόν Βασιλέα, σάν νά 
τόν διέταξε κάποιος 
εὐνοῦχος, λέγει, κα-
μαριέρης, καί μιάν 
κόρη σάν τόν ἥλιο, 
νά τόν ὑποδέχεται, 
ὅταν εἶχε βγῆ ἀπό 
τήν Πύλη τοῦ Πα-
τριαρχείου - πού ση-
μαίνει τόν χωρισμό 
ἀπό τό σῶμα του 
- καί νά τόν κρατῆ 
ἀπό τό χέρι καί νά 
ἔχη γύρω στό κεφά-
λι της στεφάνι ἀπό 
ἐλαιόκλαδα. Ἀμέ-
σως λοιπόν κατάλα-
βε ὁ ὅσιος Σαβῖνος 
ὅτι ἐκείνη τήν ὥρα 
εἶχε γίνει ἡ μετάβαση τοῦ Πατριάρχη πρός 
τόν Κύριον. Γι’ αὐτό καί ἀφοῦ σημείωσαν 
τόν μῆνα καί τήν ἡμέρα - γιατί ἦταν ἐπίσημη, 
ἐννοῶ ἀκριβῶς ὅτι ἦταν ἡ γιορτή τοῦ ἁγίου 
ἀθλοφόρου Μηνᾶ - καί ὅταν ἦρθαν κάποιοι 

ἀπό τήν Κύπρο, τούς ρώτηξαν οἱ μαθητές 
του κι’ ἔμαθαν ὅτι ἦταν ἀληθινή ἡ ὀπτασία 
καί μάλιστα ἀπό τά σχετικά μέ τήν κόρη, 
πού τόν κρατοῦσε ἀπό τό χέρι. Γιατί ἦταν 
παράδειγμα, καθώς ὁ ἴδιος ὁ μακαρίτης διη-
γήθηκε, ὅπως ἤδη ἐξιστορήσαμε στήν ἀρχή 

τῆς βιογραφίας του 
ὅτι ἔλαβε ὑποσχέ-
σεις ἀπό τήν κόρη, 
πού τοῦ φανερώθη-
κε, ὅταν ἦταν νέος, 
καί πού τοῦ εἶπε 
ὅτι «ἄν μέ ἀποκτή-
σης φίλη, ἐγώ θά σέ 
εἰσαγάγω στόν Βα-
σιλέα», πρᾶγμα πού 
καί ἔκαμε στ’ ἀλή-
θεια.
Ἀλλά δέν εἶναι μο-
νάχα ἀπ’ αὐτό, πού 
ὅλοι εἶχαν λάβει τήν 
διαβεβαίωση, ὅτι ἡ 
ἐλεημοσύνη του καί 
ἡ συμπόνια πρός 
αὐτούς πού ἔχουν 
ἀνάγκη τόν εἰσήγα-
γε σ’ ἐκείνους πού 
εἶναι στή βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν, μά 
ὅτι κι’ ἄλλος, πού 
κατοικοῦσε στήν 
Ἀλεξάνδρεια  εἶδε 
ἐκείνη τή νύκτα, 
πού ὀπτασιάστηκε 
κι’ ὁ ὅσιος Σαβῖνος, 
ὅλους τούς φτω-

χούς καί ὀρφανούς καί χῆρες νά βαστοῦν 
ἐλαιόκλαδα καί νά συνοδεύουν τόν Πατρι-
άρχη, πού πήγαινε στήν ἐκκλησία. Καί ὄχι 
μονάχα δυό ἤ δέκα ἤ ἑκατό διαβεβαιώσεις 
ὑπάρχουν, ἀπό τίς ὁποῖες μαθαίνουμε καθα-

Ὁσιακή κοίμηση 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος
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ρά ὅτι ἀξιώθηκε νά συγκαταριθμισθῆ μέσα 
στούς ἁγίους ὁ ἀοίδιμος αὐτός, ἀλλά ὅτι καί 
ἀπό ὅλες ἡ πιό φανερή ἔχει καταστῆ ἡ ἑξῆς 
μία:
Μετά δηλαδή ἀπό ἀρκετό καιρό, ἐνῶ τε-
λοῦνταν ἡ ἐτήσια ὑμνωδία στόν πολλές φο-
ρές ἀναφερθέντα ναό τοῦ παμμακάριστου 
Τύχωνος, ὅπου βρίσκεται θαμμένο καί τό 
τίμιο σῶμα τοῦ ἔνδοξου Ἰωάννη, - κι’ ἡ ἱερά 
νυκτερινή μελωδία πού τελοῦνταν ἦταν σέ 
ἀνύμνηση τῆς ἐτήσιας γιορτῆς τοῦ συμμα-
κάριστου τοῦ Πατριάρχη, τοῦ ἁγίου τοῦ 
θαυματουργοῦ, ἐννοῶ δηλαδή τοῦ Τύχω-
νος, στήν ὁποία σάν νά μετεῖχε κι’ ὁ ἴδιος ὁ 
ὁσιώτατος Ἰωάννης, στήν ἀγαλλίαση συγ-
χρόνως καί στίς χορωδίες τῶν ὕμνων μαζί 
μέ τούς λειτουργούς, κατά τρόπο ἱερό καί 
μυστικό - καί σ’αὐτούς ὅλους, σάν ἕνας 
φιλόστοργος πατέρας, πού θέλησε νά χα-
ρίση στά παιδιά του εὐλογία, τήν ὁποίαν 
ἔχει ἀποκομίσει ἀπό τίς παροχές καί δωρε-
ές ἀπό τόν Θεό, ξαφνικά ἔχυσε ἔξω ἀπό τό 
μνῆμα του τήν ἰαματική εὐωδία τῶν μύρων. 
Αὐτήν, ἀφοῦ ὅλοι ἀπολαύσαμε μέ πολλήν 
εὐχαρίστηση, ἀναπέμπομε δόξα καί μεγαλο-
πρέπεια στόν Πατέρα καί τόν Υἱόν καί στό 
Ἅγιον Πνεῦμα, πού δόξασαν τούς ἁγίους 
τους μέ αἰώνια δόξα τώρα καί πάντα καί 
στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.
Καί κανείς, φιλόχριστοι, ἄς μήν εἶναι ἄπι-
στος στήν τέτοια θαυματουργία. Γιατί καί 
μέχρι σήμερα μπορεῖ κανείς νά δῆ σ’ αὐτήν 
τήν φιλόχριστη νῆσο τῶν Κυπρίων νά βρί-
σκεται σ’ ἐνέργεια σέ πολλούς ἁγίους ἡ τέ-
τοια χάρη τοῦ Θεοῦ καί σάν ἀπό βρύσες νά 
ξεχύνεται ἡ εὐωδία τῶν μύρων ἀπό τά τίμιά 
τους λείψανα σέ δόξα τῆς ἀγαθότητας τοῦ 
Θεοῦ, μά καί σέ τιμή τῶν ἁγίων του, ἀλλά 
καί σέ προθυμία καί ζῆλο ἀγαθό τῶν κα-
τοπινῶν ἀνθρώπων, ὅπως, ἀφοῦ ζήσουμε 
κατά μίμηση αὐτῶν, ἀξιωθοῦμε κι’ ἐμεῖς 
τίς ἴδιες τιμές ἀπό τόν δίκαιο μισθανταπο-
δότη Θεό. Ἄς γίνουμε λοιπόν, ἀγαπητοί, κι’ 
ἐμεῖς ἐκπληρωτές τῶν χριστιανικῶν πράξε-
ων, πού ἔχουμε περιγράψει πρωτύτερα, τοῦ 
ἁγίου τούτου πατρός μας Ἰωάννη, καί σάν 
πάροικοι καί παρεπίδημοι πού εἴμαστε σ’ 

αὐτή τή ζωή, ἄς θησαυρίσουμε στή μέλλου-
σα ζωή μέ τήν πλουσιοπάροχη ἐλεημοσύνη 
πρός αὐτούς πού ἔχουν ἀνάγκη. Γιατί, κατά 
τόν θεϊκό Ἀπόστολον «αὐτός πού σπέρνει 
μέ εὐλογίες, μέ εὐλογίες καί θά θερίση», 
ἀντί τῶν φθαρτῶν τά ἄφθαρτα, ἀντί τῶν 
αἰσθητῶν κι’ αὐτῶν πού βλέπονται, «αὐτά 
πού δέν τά εἶδε μάτι κι’ ἀφτί δέν τά ἄκου-
σε καί δέν ἦρθαν στό νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, 
αὐτά πού  ἑτοίμασε ὁ Θεός σ’ αὐτούς πού 
τόν ἀγαποῦν». Αὐτά εἴθε ὅλοι ἐμεῖς νά ἐπι-
τύχουμε μέ τή χάρη καί τή φιλανθρωπία τοῦ 
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέ τόν ὁποῖο 
μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιον Πνεῦμα 
εἴθε νά εἶναι ἡ δόξα, ἡ τιμή καί ἡ δύναμη 
τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν 
αἰώνων. Ἀμήν.

ἀπό τό βιβλίο «Βίος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Ἐλεήμονος», τοῦ Ἁγίου Λεοντίου Ἐπι-
σκόπου Νεαπόλεως Κύπρου, ἔκδοσις Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Λεμεσοῦ.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ.δ´

Ἐν τῇ ὑπομονῇ σου ἐκτή-

σω τόν μισθόν σου, Πάτερ 

Ὅσιε, ταῖς προσευχαῖς 

ἀδιαλείπτως ἐγκαρτε-

ρήσας, τούς πτωχούς 

ἀγαπήσας, καί τούτοις 

ἐπαρκέσας. Ἀλλά πρέ-

σβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, 

Ἰωάννη ἐλεῆμον μακά-

ριε, σωθῆναι τάς ψυχάς 

ἡμῶν.
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Λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔρχονται στήν  
ἐκκλησία. Ποιά εἶναι, ἄραγε, ἡ 
αἰτία αὐτοῦ τοῦ φαινομένου;  Γιορ-

τάζουμε μνῆμες ἁγίων, καί σχεδόν κανένας 
δέν παρουσιάζεται στόν ναό. Φαίνεται πώς 
ἡ ἀπόσταση παρασύρει τούς χριστιανούς 
στήν ἀμέλεια, ἤ μᾶλλον ὄχι ἡ ἀπόσταση, 
ἀλλά ἡ ἀμέλεια μόνο τούς ἐμποδίζει. Γιατί, 
ὅπως τίποτα δέν μπορεῖ νά ἐμποδίσει αὐτόν 
πού ἔχει ἀγαθή προαίρεση καί ζῆλο νά κά-
νει κάτι, ἔτσι καί τόν ἀμελή, τόν ράθυμο καί 
ἀναβλητικό, ὅλα μποροῦν νά τόν ἐμποδί-
σουν.
Οἱ μάρτυρες ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά τήν 
Ἀλήθεια, κι ἐσύ λογαριάζεις μιά τόσο μικρή 

ἀπόσταση;  Ἐκεῖνοι θυσίασαν τή ζωή τους 
γιά τόν Χριστό, κι ἐσύ δέν θέλεις οὔτε λίγο 
νά κοπιάσεις; Ὁ Κύριος πέθανε γιά χάρη 
σου, κι ἐσύ Τόν περιφρονεῖς; Γιορτάζου-
με μνῆμες ἁγίων, κι ἐσύ βαριέσαι νά ἔρθεις 
στόν ναό, προτιμώντας νά κάθεσαι στό σπίτι 
σου; Καί ὅμως, πρέπει νά ἔρθεις, γιά νά δεῖς 
τόν διάβολο νά νικιέται, τόν ἅγιο νά νικάει, 
τόν Θεό νά δοξάζεται καί τήν Ἐκκλησία νά 
θριαμβεύει.
«Μά εἶμαι ἁμαρτωλός», λές,  «καί δέν τολ-
μάω ν’ἀντικρύσω τόν ἅγιο». Ἀκριβῶς ἐπει-
δή εἶσαι ἁμαρτωλός, ἔλα ἐδῶ, γιά νά γίνεις 
δίκαιος. Ἤ μήπως δέν γνωρίζεις, ὅτι καί 
αὐτοί πού στέκονται μπροστά στό ἱερό θυ-
σιαστήριο, ἔχουν διαπράξει ἁμαρτίες; Καί 
ἐμεῖς, πού σᾶς διδάσκουμε ἀπό τόν ἄμβωνα, 
εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Ἀλλά δέν ἀπελπιζόμα-
στε, γιατί ὁ Θεός εἶναι φιλάνθρωπος, ὄχι μι-
σάνθρωπος. Γι’αὐτό οἰκονόμησε νά ὑποφέ-
ρουν καί οἱ ἱερεῖς ἀπό κάποια πάθη, ὥστε νά 
κατανοοῦν τήν ἀνθρώπινη  ἀδυναμία καί 
νά συγχωροῦν τούς ἄλλους.
Τί θλιβερό! Στούς χορούς καί στις διασκε-
δάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τίς ἀνοησίες τῶν 
τραγουδιστῶν τίς ἀκοῦμε μέ εὐχαρίστηση. 
Τίς αἰσχρολογίες τῶν ἠθοποιῶν τίς ἀπολαμ-
βάνουμε γιά ὧρες, δίχως νά βαριόμαστε. Καί 
μόνο ὅταν μιλάει ὁ Θεός, μέ τά στόματα τῶν 
προφητῶν καί τῶν ἀποστόλων, χασμουριό-
μαστε, ξυνόμαστε καί ζαλιζόμαστε. Μά καί 
στά ἱπποδρόμια, μολονότι δέν ὑπάρχει στέ-
γη γιά νά προστατεύει τούς θεατές ἀπό τή 
βροχή, τρέχουν οἱ περισσότεροι, σάν μανια-
κοί, ἀκόμα καί ὅταν βρέχει ραγδαῖα, ἀκόμα 
καί ὅταν ὁ ἄνεμος σηκώνει τά πάντα. Δέν 
λογαριάζουν οὔτε τήν κακοκαιρία οὔτε τό 
κρύο οὔτε τήν ἀπόσταση. Τίποτα δέν τούς 
κρατάει στά σπίτια τους. Ὅταν, ὅμως, πρό-
κειται νά πᾶνε στήν ἐκκλησία, τότε καί τό 

Ὁ Ἐκκλησιασμός 
καί ἡ συμμετοχή στά ἅγια μυστήρια

τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
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ψιλόβροχο τούς γίνεται ἐμπόδιο. Κι ἄν τούς 
ρωτήσεις, ποιός εἶναι ὁ Ἀμώς ἤ ὁ Ὀβδιού, 
πόσοι εἶναι οἱ προφῆτες ἤ οἱ ἀπόστολοι, δέν 
μποροῦν ν’ ἀνοίξουν τό στόμα τους. Γιά τ’ 
ἄλογα, ὅμως, καί τούς ἀναβάτες, γιά τούς 
σοφιστές καί τούς ρήτορες, γιά τούς τρα-
γουδιστές καί τούς ἠθοποιούς μποροῦν νά 
σέ πληροφορήσουν μέ κάθε λεπτομέρεια. 
Εἶναι κατάσταση αὐτή; 
Πολλές φορές σᾶς σύμβούλεψα, νά μήν πη-
γαίνετε σέ κέντρα αἰσχρῶν διασκεδάσεων. 
Μέ ἀκούσατε, μά δέν ὑπακούσατε. Ὡστό-
σο, μήν ντραπεῖτε νά ἔρθετε πάλι καί νά ξα-
νακούσετε. «Ἀφοῦ, ὅμως, δέν ὑπάκουσα», 
θά μοῦ πεῖ κάποιος, «πῶς μπορῶ νά ἔρθω 
πάλι;». Ἐπειδή δέν φύλαξες τή συμβουλή 
μου, ντρέπεσαι. Καί μολονότι κανείς δέν σέ 
ἐλέγχει, μόνος σου βάζεις περιορισμό στόν 
ἑαυτό σου. Δέν βρίσκομαι μπροστά σου, 
ἀλλά ὁ λόγος μου εἶναι ριζωμένος στήν 
ψυχή σου καί ἡ διδαχή μου ἀπασχολεῖ τή 
σκέψη σου. Δέν φύλαξες, λοιπόν, τή συμ-
βουλή μου; Ἔλα νά τήν ἀκούσεις πάλι καί 
προσπάθησε τώρα νά τή φυλάξεις. Ἄν βά-
λεις φάρμακο πάνω στό τραῦμα σου καί δέν 
τό ἐπουλώσει τήν ἴδια μέρα, δέν θά ξαναβά-
λεις καί τήν ἑπόμενη; Ἄν ὁ ξυλοκόπος, πού 
θέλει νά κόψει μιά βελανιδιά, δέν κατορθώ-
σει νά τή ρίξει μέ τήν πρώτη τσεκουριά, δέν 
τή χτυπάει καί δεύτερη καί πέμπτη καί δέ-
κατη φορά; Κάνε κι ἐσύ τό ἴδιο.
Αὐτά τά λέω, ὄχι γιά νά αὐξήσω τή ραθυμία 
σου, ἀλλ’ ἀπεναντίας, γιά νά σέ κάνω πιό 
πρόθυμο καί πιό προσεκτικό. Δέν ἐρχόσου-
να ὥς τώρα στήν ἐκκλησία; Ἔλα ἀπό σήμε-
ρα. Ἦρθες καί ἀξιώθηκες νά συναντήσεις 
τόν Χριστό; Μή φύγεις, ἄν δέν τελειώσει ἡ 
ἀκολουθία. Ἄν φύγεις πρίν ἀπό τήν ἀπόλυ-
ση, εἶσαι ἔνοχος ὅσο κι ἕνας δραπέτης. Τό-
σες μέρες, τόσο χρόνο σπαταλᾶς γιά τήν ἱκα-
νοποίηση τῶν ἐπίγειων ἐπιθυμιῶν σου, καί 
μιά-δυό ὧρες δέν ἀφιερώνεις στίς πνευμα-
τικές σου ἀνάγκες καί στόν Θεό; Πηγαίνεις 
στό θέατρο καί, ἄν δέν τελειώσει ἡ παρά-
σταση, δέν φεύγεις. Μπαίνεις στήν ἐκκλη-
σία, στόν οἶκο τοῦ Κυρίου, καί γυρίζεις τήν 
πλάτη στά ἄχραντα μυστήρια; Φοβήσου 

τουλάχιστον ἐκεῖνον πού εἶπε: «Ὅποιος κα-
ταφρονεῖ τόν Θεό, θά καταφρονηθεῖ ἀπ’ 
Αὐτόν» (πρβλ. Παροιμ. 13: 13).
Ἀλλά καί ὅσο βρίσκεσαι μέσα στόν ναό, 
ἡ διαγωγή σου εἶναι ἀπαράδεκτη. Ἄν πα-
ρουσιαστεῖς σ’ ἕναν κοσμικό ἄρχοντα γιά 
κάποιαν ὑπόθεσή σου, δέν τολμᾶς οὔτε νά 
χαμογελάσεις. Καί ὅταν στέκεσαι μπροστά 
στόν Κύριο τοῦ σύμπαντος, γελᾶς ἄφοβα 
καί ἀδιάντροπα; Μ’αὐτόν τόν τρόπο Τόν 
παροργίζεις περισσότερο ἀπ’ ὅσο μέ τίς 
ἄλλες ἁμαρτίες σου. Γιατί ὁ Θεός δέν ἀπο-
στρέφεται τόσο ἐκείνους πού ἁμαρτάνουν, 
ὅσο ἐκείνους πού δέν ντρέπονται μετά τήν 
ἁμαρτία.
Τί κάνεις ἐκεῖ, ἄνθρωπέ μου; Στήν ἐκκλη-
σία βρίσκεσαι, καί τίς γυναικεῖες ὀμορφιές 
περιεργάζεσαι;  Πῶς βεβηλώνεις μ’ ἕναν τέ-
τοιο τρόπο τόν ναό τοῦ Θεοῦ; Νομίζεις πώς 
ἡ ἐκκλησία εἶναι ἀγορά ἤ, κάτι χειρότερο, 
πορνεῖο; Μέσα στήν ἀγορά, μάλιστα, ντρέ-
πεσαι νά κοιτάξεις πονηρά μιά γυναίκα, καί 
στόν ναό, τήν ὥρα ἀκριβῶς πού ὁ Θεός ὁ 
ἴδιος σοῦ μιλάει, ἀποτρέποντάς σε ἀπό τέ-
τοια ἁμαρτήματα – γιατί «ὅποιος βλέπει γυ-
ναίκα», λέει, «μέ πονηρή ἐπιθυμία, ἔχει κιό-
λας διαπράξει μέσα του μοιχεία μαζί της» 
(Ματθ. 5: 28) – μεταβάλλεις τά μάτια σου 
σέ ὄργανα ἀνομίας καί τήν καρδιά σου σέ 
ἐργαστήριο ἀκολασίας; Καλύτερα νά ἤσου-
να τυφλός, παρά νά χρησιμοποιεῖς ἔτσι τά 
μάτια σου. Σκέψου, ἄνθρωπέ μου, μπροστά 
σέ Ποιόν στέκεσαι τήν ὥρα τῆς φρικτῆς μυ-
σταγωγίας καί μαζί μέ ποιούς – μέ τά Χε-
ρουβείμ, μέ τά Σεραφείμ, μέ ὅλες τίς οὐρά-
νιες δυνάμεις. Ἀναλογίσου μαζί μέ ποιούς 
ψάλλεις καί προσεύχεσαι. Εἶναι ἀρκετό γιά 
νά συνέλθεις, ὅταν θυμηθεῖς ὅτι, ἐνῶ ἔχεις 
ὑλικό σῶμα, ἀξιώθηκες νά ὑμνεῖς τόν Κύ-
ριο ὅλης τῆς κτίσεως μαζί μέ τούς ἄυλους 
ἀγγέλους.
Μή συμμετέχεις, λοιπόν, στήν ἱερή ἐκείνη 
ὑμνωδία μέ ἀδιαφορία. Μην ἔχεις στόν νοῦ 
σου βιοτικές σκέψεις. Διῶξε κάθε γήινο λο-
γισμό καί ἀνέβα νοερά στόν οὐρανό, κοντά 
στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Πέταξε ἐκεῖ μαζί μέ 
τά Σεραφείμ, φτερούγισε μαζί μέ τά Χερου-
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βείμ, ψάλλε τόν τρισάγιο ὕμνο στήν Πανα-
γία Τριάδα.
Καί ὅταν ἔρθει ἡ στιγμή τῆς θείας κοινω-
νίας, ἀναλογίσου, ποιό ἐλάττωμά σου δι-
όρθωσες, ποιάν ἀρετή κατόρθωσες, ποιάν 
ἁμαρτία ἔσβησες μέ τήν ἐξομολόγηση, σέ 
τί ἔγινες καλύτερος. Ἄν ἡ συνείδησή σου σέ 
πληροφορεῖ, ὅτι φρόντισες ἀρκετά γιά τήν 
ἐπούλωση τῶν ψυχικῶν σου τραυμάτων, ἄν 
ἔκανες κάτι περισσότερο ἀπό τή νηστεία, 
κοινώνησε μέ φόβο Θεοῦ. Ἀλλιῶς, μεῖνε μα-
κριά ἀπό τά ἄχραντα μυστήρια. Καί ὅταν 
καθαριστεῖς ἀπ’ ὅλες τίς ἁμαρτίες σου, τότε 
νά πλησιάσεις. Γιατί ἐκεῖνος πού δέν νηστεύ-
ει, λογικό εἶναι νά συγχωρηθεῖ, προβάλλο-
ντας ὡς δικαιολογία ἀσθένεια ἤ σωματική 
ἀδυναμία. Ἐκεῖνος, ὅμως, πού δέν διόρθω-
σε τά ἁμαρτήματά του, εἶναι ἀδύνατο νά 
βρεῖ δικαιολογία.
Ἄν, λ.χ., ὁ Θεός σοῦ 
ζητήσει λόγο γιά τήν 
ἀδιαφορία ἤ καί τήν 
ἀσέβεια πού δείχνεις 
στίς λατρευτικές συ-
νάξεις, τί θά κάνεις; 
Νά, τήν ὥρα πού σοῦ 
μιλάει ὁ Θεός, ἐσύ, 
ἀντί νά προσεύχε-
σαι, ἔχεις στήσει ψιλή 
κουβέντα μέ τόν δι-
πλανό σου γιά πράγ-
ματα ἀνώφελα. Καί ὅλα τ’ ἄλλα ἁμαρτή-
ματά μας, λοιπόν, ἄν παραβλέψει ὁ Θεός, 
αὐτό φτάνει γιά νά στερηθοῦμε τή σωτηρία. 
Μήν τό θεωρεῖς μικρό παράπτωμα. Γιά νά 
καταλάβεις τή βαρύτητά του, σκέψου τί γί-
νεται στήν ἀνάλογη περίπτωση τῶν ἀνθρώ-
πων. Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι συζητᾶς μ’ ἕνα 
ἐπίσημο πρόσωπο ἤ μ’ ἕναν ἐγκάρδιο φίλο 
σου. Καί ἐνῶ ἐκεῖνος σοῦ μιλάει, ἐσύ γυρί-
ζεις ἀδιάφορα τό κεφάλι σου καί ἀρχίζεις 
νά κουβεντιάζεις μέ κάποιον ἄλλο. Δέν θά 
προσβληθεῖ ὁ συνομιλητής σου ἀπ’ αὐτή τήν 
ἀπρέπειά σου; Δέν θά θυμώσει; Δέν θά σοῦ 
ζητήσει τόν λόγο; Ὁ Θεός, ὅμως, μολονό-
τι προσβάλλεται καθημερινά μέ πολύ χει-
ρότερο τρόπο, καί ὄχι μόνο ἀπό δυό-τρεῖς 

ἀνθρώπους, ἀλλά σχεδόν ἀπ’ ὅλους μας, 
μᾶς ἀνέχεται μακρόθυμα.
Ὅσο γι’αὐτούς πού δέν ἔρχονται καθόλου 
στή λατρευτική μας σύναξη, θά ἤθελα νά 
ξέρω, ποῦ βρίσκονται ἐκείνη τήν ἱερή ὥρα. 
Ἀλλά νομίζω πώς τό ξέρω καλά. Ἤ ἀσχο-
λοῦνται μέ πράγματα ἄπρεπα καί γελοῖα ἤ 
εἶναι ἀφοσιωμένοι σέ βιοτικές μέριμνες. Καί 
στίς δύο περιπτώσεις, ὅμως εἶναι ἀσυγχώ-
ρητοι. Γιά τούς πρώτους αὐτό εἶναι φανερό 
καί δέν ἔχει ἀνάγκη ἀποδείξεως. Μά καί οἱ 
δεύτεροι, πού προβάλλουν ὡς δικαιολογία 
τῆς ἀπουσίας τους τίς οἰκογενειακές τους 
ὑποθέσεις, καί αὐτοί εἶναι ἀδικαιολόγητοι, 
γιατί προτιμοῦν τά γήινα ἀπό τά οὐράνια, 
τά πρόσκαιρα ἀπό τά αἰώνια, τά ὑλικά ἀπό 
τά πνευματικά.
Θά ἤθελα, ἄν μποροῦσα, νά σᾶς ἔδειχνα τίς 

ψυχές ἐκείνων πού 
δέν ἐκκλησιάζονται, 
δέν συμμετέχουν στά 
θεῖα μυστήρια, δέν 
ἀκοῦνε λόγο Θεοῦ.  
Ὅπως τά σώματα, 
πού δέν πλένονται, 
εἶναι γεμάτα βρωμιά 
καί δυσωδία, ἔτσι 
καί οἱ ψυχές, πού 
δέν καθαρίζονται μέ 
τήν ἐξομολόγηση, τή 
θεία κοινωνία καί τήν 

πνευματική διδαχή, εἶναι λεκιασμένες ἀπό 
τήν ἁμαρτία. Ὅπως τά χωράφια, πού δέν 
ὀργώνονται, γεμίζουν ἀπό ἀγριόχορτα, ἔτσι 
καί οἱ ψυχές, πού δέν καλλιεργοῦνται πνευ-
ματικά, γεμίζουν ἀπό τ’ἀγκάθια τῆς κακίας.
Ἄν  ἐμεῖς, πού ἐκκλησιαζόμαστε, συμμετέ-
χουμε στά μυστήρια καί ἀκοῦμε τό Εὐαγ-
γέλιο, μέ δυσκολία συγκρατοῦμε τόν θυμό, 
μέ δυσκολία διώχνουμε ἀπό τήν καρδιά 
μας τόν φθόνο, μέ δυσκολία ἐλέγχουμε τίς 
ἁμαρτωλές ὁρμές μας, μέ δυσκολία ἀντι-
στεκόμαστε στις κακές ἐπιθυμίες μας, μέ 
δυσκολία ἡμερεύουμε τά ἄγρια θηρία τῶν 
παθῶν, τότε τί θά κάνουν ἐκεῖνοι πού δέν 
πατᾶνε σχεδόν ποτέ στήν ἐκκλησία;
Ὑπάρχει, ὅμως, κι ἕνα ἄλλο θέμα: Πολ-
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λοί κοινωνοῦν μιά φορά τόν χρόνο, ἄλλοι 
δύο φορές, ἄλλοι περισσότερες. Ποιούς 
ἀπ’ αὐτούς θά ἐπιδοκιμάσουμε; Ὅσους μιά 
φορά, ὅσους πολλές ἤ ὅσους λίγες φορές 
μεταλαβαίνουν; Οὔτε τούς μία οὔτε τούς 
πολλές οὔτε τούς λίγες, μά ἐκείνους πού 
πλησιάζουν στό ἅγιο ποτήριο μέ συνείδηση 
καθαρή, μέ καρδιά ἁγνή, μέ βίο ἀνεπίλη-
πτο. Αὐτοί ἄς κοινωνοῦν πάντα. Οἱ ἄλλοι, 
ὅμως, οἱ ἀμετανόητοι ἁμαρτωλοί, ἄς μένουν 
μακριά ἀπό τά ἄχραντα μυστήρια, γιατί 
ἀλλιῶς κρίμα καί καταδίκη ἑτοιμάζουν γιά 
τόν ἑαυτό τους.
Συμβαίνει, δηλαδή, ἐδῶ ὅ,τι καί μέ μιά τρο-
φή, πού, ἐνῶ ἀπό τή φύση της εἶναι θρεπτική 
καί ὠφέλιμη, ἄν ληφθεῖ ἀπό ἕνα στομαχικό, 
τόν βλάπτει. Ἀπολαμβάνεις λοιπόν, οὐρά-
νια τροφή, παίρνεις μέρος στό πνευματικό 
συμπόσιο τοῦ Βασιλιᾶ Χριστοῦ, καί κυλιέ-
σαι πάλι στή λάσπη; Ἀλείφεσαι μέ μύρο, 
καί ἐπιστρέφεις στή βρώμα; Ἕνα χρόνο 
εἶχες νά κοινωνήσεις, καί, μόλις περάσει μιά 
βδομάδα, ξαναπέφτεις στά προηγούμενα 
ἁμαρτήματα; Πές μου, ἄν ἔπειτα ἀπό πο-
λύχρονη ἀσθένεια γίνεις καλά, καί στή συ-
νέχεια ξανακάνεις τά ἴδια σφάλματα, πού 
προκάλεσαν αὐτή τήν ἀσθένεια, δέν θά πάει 
χαμένος ὅλος ὁ ἀγώνας πού ἔκανες γιά ν’ 
ἀναρρώσεις;  Ἄν τά φυσικά πράγματα με-
ταβάλλονται, πολύ περισσότερο ἐκεῖνα πού 
ἐξαρτῶνται ἀπό τήν προαίρεσή μας. Πῶς 
τολμᾶς, λοιπόν, νά παίρνεις μέσα σου τό πα-
νάγιο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ μέ τήν ψυχή λερω-
μένη, ἐνῶ δέν τρῶς τίποτα, χωρίς νά πλυθεῖς 
πρωτύτερα;
Ὁ ἅγιος ἀπόστολος λέει: «Ὅποιος τρώει τόν 
ἄρτο καί πίνει τό ποτήριο τοῦ Κυρίου μέ 
τρόπο ἀνάξιο, γίνεται ἔνοχος ἁμαρτήματος 
ἀπέναντι στό σῶμα καί στό αἷμα τοῦ Κυ-
ρίου, προκαλώντας τήν καταδίκη του» (Α΄ 
Κορ. 11: 27). Θά τιμωρηθεῖ,δηλαδή, τόσο 
αὐστηρά, ὅσο καί οἱ σταυρωτές τοῦ Χρι-
στοῦ, ἀφοῦ κι ἐκεῖνοι ἔγιναν ἔνοχοι ἁμαρτή-
ματος ἀπέναντι στό σῶμα Του.
Αὐτό σᾶς τρομάζει, τό ξέρω, σᾶς συντα-
ράζει, δαγκώνει τή συνείδησή σας. Μήπως, 
ὅμως, δέν δαγκώνει καί τή δική μου, πού τό 

λέω; Κοινές εἶναι οἱ πληγές, γι’ αὐτό καί τά 
ἴδια φάρμακα βάζω τόσο στίς δικές σας ὅσο 
καί στίς δικές μου. Τῆς σοφίας καί τῆς φι-
λανθρωπίας τοῦ Θεοῦ προνόηση εἶναι καί 
τοῦτο, τό νά ὑποτάσσονται, δηλαδή, στούς 
ἴδιους φυσικούς νόμους τόσο ὁ ὁμιλητής 
ὅσο καί οἱ ἀκροατές καί νά εἶναι ὅλοι ἐξί-
σου ὑπεύθυνοι, ὅταν διαπράττουν κάποιο 
ἁμάρτημα. Γιατί; Τό εἶπα καί πιό πρίν. Γιά 
νά ταπεινώνεται ἔτσι καί ὁ κήρυκας τοῦ θεί-
ου λόγου. Γιά νά κρίνει μέ μετριοπάθεια. 
Γιά νά εἶναι ἐπιεικής ἀπέναντι σ’αὐτούς πού 
ἁμαρτάνουν. Γιά νά συλλογίζεται τή δική 
του ἀδυναμία καί νά μή γίνεται σκληρός 
στόν ἔλεγχο τῶν ἁμαρτωλῶν.
Πολλοί, ὡστόσο, δέν μπόρεσαν νά σηκώ-
σουν οὔτε τό ἐλαφρό φορτίο τῶν συγκρατη-
μένων ἐλέγχων πού ἄσκησα σ’ ὅσους κοινω-
νοῦν ἀνάξια. Ἔτσι, μετά τήν ἱερή σύναξη, 
παρουσιάστηκαν μπροστά μου, γιά νά μοῦ 
ποῦν μέ δυσφορία καί ἀγανάκτηση: «Ὥστε 
μᾶς διώχνεις ἀπό τήν ἐκκλησία; Μᾶς στερεῖς 
τή θεία κοινωνία;». Ὄχι, δέν σᾶς διώχνω. 
Ἀπεναντίας, μάλιστα, σᾶς φέρνω πιό κοντά. 
Γιατί ὁ φόβος τῆς τιμωρίας μπαίνει μέσα στή 
συνείδησή μας καί ἐνεργεῖ ὅπως ἡ φλόγα 
στό κερί: Διαλύει καί λιώνει τά ἁμαρτήμα-
τά μας, ἐπειδή μένει ἀδιάκοπα ἐκεῖ, καθι-
στώντας ἔτσι τήν ψυχή μας λαμπρότερη καί 
χαρίζοντάς της μεγαλύτερη παρρησία στόν 
Θεό. Καί ὅπως ὁ γιατρός, πού δίνει πικρά 
φάρμακα στούς ἀρρώστους, τούς ἀπαλλάσ-
σει ἀπό τά μικρόβια τῆς ἀρρώστιας, ἀνοί-
γοντας ἔτσι τήν κομμένη ὄρεξή τους καί 
κάνοντάς τους νά ἐπιζητοῦν τό φαγητό πιό 
ζωηρά, ἔτσι καί ὁ πνευματικός διδάσκαλος, 
πού λέει πικρά λόγια, ἀπαλλάσσει τήν καρ-
διά ἀπό τούς πονηρούς λογισμούς, ξαλα-
φρώνει τήν ψυχή ἀπό τό βαρύ φορτίο τῶν 
ἁμαρτιῶν, δίνει στή συνείδηση τήν εὐκαιρία 
νά ἀναπνεύσει μέ ἀνακούφιση καί προετοι-
μάζει τόν ἄνθρωπο, γιά νά γευθεῖ μέ μεγάλη 
εὐφροσύνη τό Σῶμα τοῦ Κυρίου.

ἀπό τό βιβλίο «Θέματα Ζωῆς Α´» ἀπό τίς 
ὁμιλίες τοῦ Ἁγ. Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου, 
ἱ.μονή Παρακλήτου
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Ὁ ἄνθρωπος πού εἶναι ἄξιος τοῦ 
Θεοῦ γίνεται ἔμπλεος τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Ἔχει τήν θεία χάρι. Ὁ 

Θεός ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ τοῦ δίδει 
τή χαρά, τήν εἰρήνη, τήν πραότητα, τήν ἀγά-
πη. Τοῦ δίδει ἄλλα γνωρίσματα, αὐτά πού 
λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ὁ δέ καρπός 
τοῦ Πνεύματος ἐστίν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, 
μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πί-
στις, πραότης ἐγκράτεια...».
Ὁ Θεός δέν γνωρίζει παρελθόν, παρόν καί 
μέλλον. «Οὐκ ἔστι κτίσις ἀφανής ἐνώπιον 
Αὐτοῦ, πάντα δέ γυμνά καί τετραχηλισμέ-
να τοῖς ὀφθαλμοῖς Αὐτοῦ...». Ἔτσι καί στόν 
ἄνθρωπο πού ἔχει ὑγιή ψυχή ἀποκαλύπτο-
νται τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ καί γνωρίζονται 
οἱ βουλές Του, στό βαθμό πού ὁ Θεός τό ἐπι-
τρέπει.
Χρειάζονται ὅμως προϋποθέσεις, προκειμέ-
νου νά ἔλθει καί νά μείνει ἡ θεία χάρις μέσα 
στόν ἄνθρωπο. Μόνον αὐτός πού ἔχει ταπεί-
νωση λαμβάνει τά δῶρα αὐτά ἀπ’ τόν Θεό, 
τά ἀποδίδει στόν Θεό καί τά χρησιμοποιεῖ 
πρός δόξαν Του. Ὁ καλός, ὁ ταπεινός, ὁ 
εὐσεβής, ὁ ἀγαπῶν τόν Θεό, αὐτός πού ἔχει 
ἀρετή μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ δέν πλανᾶται. 
Αἰσθάνεται μέσα του ὅτι εἶναι πραγματικά 
ἀνάξιος κι ὅτι ὅλα αὐτά τοῦ δίνονται, γιά νά 
γίνει καλός, καί γι’ αὐτό ἀγωνίζεται.
Ἀντίθετα, ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ δέν πηγαίνει 
στούς ἐγωιστές, στούς ἀνθρώπους πού δέν 
ἔχουν συνείδηση τί τούς γίνεται. Ὁ ἄνθρω-
πος πού ἔχει ἑωσφορικό ἐγωισμό νομίζει ὅτι 
εἶναι ἔμπλεος θείας χάριτος, ἀλλά βρίσκεται 
σέ πλάνη· εἶναι ἄνθρωπος τοῦ διαβόλου. Ἡ 
πλάνη εἶναι μία ψυχολογική κατάσταση, 
μία ἐσφαλμένη κρίση· στήν οὐσία ἡ πλάνη 
ἔρχεται ἀπ’ τόν ἐγωισμό. Στόν ἄνθρωπο 
πού βρίσκεται σέ πλάνη δημιουργοῦνται 

ψευδαισθήσεις, πειρασμικές φαντασίες καί 
βασανίζεται. Ἡ πλάνη εἶναι πολύ δύσκο-
λο νά διορθωθεῖ. Διορθώνεται μόνο μέ τήν 
θεία χάρι. Μπορεῖ νά προσευχηθεῖ κάποιος 
ἄλλος καί ὁ Θεός νά ἐλεήσει τόν ἄνθρωπο 
πού πλανᾶται. Ἄν προσπαθήσει κι αὐτός, ἄν 
πάει σέ «καθρέπτη», πού εἶναι ὁ καλός πνευ-
ματικός, κι ἐξομολογηθεῖ εἰλικρινά, ἡ χάρις 
τοῦ Θεοῦ θά τόν θεραπεύσει.
Σήμερα συμβαίνει πολύ συχνά νά βλέπομε 
ἀνθρώπους ἁγίους ἀλλά κι ἀνθρώπους πε-
πλανημένους. Μπορεῖ νά πάεις σ’ ἕναν ἐρη-
μίτη, σ’ ἕναν ἀσκητή καί μόλις σέ δεῖ, νά σοῦ 
πεῖ: «Καλῶς τόν τάδε! Πῶς δέν πρόσεξες κι 
ἔμπλεξες σ’ ἐκείνη τήν ὑπόθεση;». Εἶπε τ’ 
ὄνομά σου χωρίς νά σέ γνωρίζει καί μίλησε 
γιά μία ὑπόθεση κρυφή. Καί λέεις: «Ἅγιος 
εἶναι αὐτός! Εἶπε τ’ ὄνομά μου, μοῦ εἶπε τά 
μυστικά μου». Πηγαίνεις, ὅμως καί σ’ ἕνα 
μάγο - πρέπει νά ξέρετε ὅτι ἔχει γεμίσει ὁ 
κόσμος μέ μάγους, ἀπατεῶνες πού θησαυρί-
ζουν - καί σοῦ λέει κι αὐτός πόθεν ἔρχεσαι 
καί ποῦ ὑπάγεις. Τότε πελαγώνεις, τά χά-
νεις. Σκέπτεσαι: «Τί γίνεται ἐδῶ, ποῦ εἶναι ἡ 
ἀλήθεια; Τήν ἀλήθεια μοῦ εἶπε ὁ ἅγιος, τήν 
ἀλήθεια κι ὁ μάγος. Εἶπε καί τ’ ὄνομά μου... 
Εἶναι κι αὐτός ἅγιος;». Νά πῶς τά μπερδεύ-
ομε.
Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς φωτίζει νά κάνομε τή 
διάκριση τῶν πνευμάτων, γι’ αὐτό πρέπει νά 
τήν κατέχομε καί νά τή λεπτολογοῦμε. Ἄλλο 
εἶναι τό μεθύσι τῶν ἀποστόλων διά τής θείας 
χάριτος καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κι ἄλλο 
πράγμα γίνεται μέ τούς κορυβαντιῶντες, 
πού βλέπει κανείς καθαρά τό πνεῦμα τοῦ 
σατανᾶ. Αὐτό πού γίνεται μέ τόν μάγο εἶναι 
πλάνη, σολοικισμός. Παρουσιάζεται ὁ ἀντί-
θετος ὡς «ἄγγελος φωτός». Ἄν δέν ξέρεις 
τά καμώματά του, δέν θά μπορεῖς νά πεῖς 

Λόγος Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 
περί Χαρισμάτων καί διακρίσεως πνευμάτων
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ὅτι αὐτό δέν εἶναι ἀπ’ τό θεῖο Πνεῦμα καί 
ἴσως παρασυρθεῖς καί νομίσεις ὅτι εἶναι κα-
λός ἐνθουσιασμός. Πολλοί τήν παθαίνουν 
ἔτσι. Σ’ αὐτές τίς καταστάσεις δύο πράγ-
ματα ὑπάρχουν, τό καλό καί τό κακό. Ὁ 
καλός ἄγγελος καί ὁ κακός ἄγγελος, ὁ δαί-
μονας, τό κακό πνεῦμα. Τό ἴδιο καί μέσα 
μας ὑπάρχει καί τό καλό καί τό κακό, δη-
λαδή ὁ παλαιός ἄνθρωπος καί ὁ κατά Χρι-
στόν ἄνθρωπος. Ὁ παλαιός ἄνθρωπος εἶναι 
αὐτός πού ὑποκύπτει 
στόν παλαιό ἑαυτό 
του. Σ’ αὐτόν ἐπιδρᾶ 
πολύ τό κακό πνεῦμα 
καί γίνεται κακός. 
Ὅλον τόν κόσμο τόν 
βλέπει μέ κακό μάτι, 
θέλει τό κακό ὅλων 
καί καταριέται συνέ-
χεια. Εἶναι σάν τήν 
Φραγκογιαννοῦ τοῦ 
Παπαδιαμάντη, πού 
εἶχε περάσει πολλά 
βάσανα στή ζωή της 
καί τήν εἶχαν χιλιο-
τραυματίσει ψυχικά.
Ἔτσι, ἕνας ἄνθρω-
πος πού δέχεται τήν 
ἐπίδραση τοῦ κακοῦ 
πνεύματος, ἕνας μά-
γος ἄς ποῦμε, συ-
νεχῶς βλασφημάει. 
Ἴσως προφητεύει, 
λέει τά μέλλοντα, 
ἀλλά ὅλο πρός τό 
κακό. Εἶναι στραμ-
μένος πρός τά κάτω, 
κάνει ἀπό κακία τα-
πεινά πράγματα τοῦ παλαιοῦ ἑαυτοῦ του. 
Ἔρχεται σέ δαιμονική κατάσταση, ὄχι σέ 
μεταρσίωση. Καί ἐκεῖ δέν ὑπάρχει Θεός. 
Αὐτός, ὅμως, ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι τοῦ Χρι-
στοῦ. Καί πράγματι, ἴσως ν’ ἀνήκει φαινομε-
νικά στήν Ἐκκλησία, νά εἶναι βαπτισμένος, 
νά γνωρίζει τό Εὐαγγέλιο. Ἀλλά εἶναι μπερ-
δεμένος μέ τό κακό κι ἔχει ἀρρωστημένη τή 
σκέψη του, τή φαντασία του, τήν ψυχή του. 

Αὐτός ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά πλανήσει καί 
ἄλλους. Λέει: «Εἶδα τόν Χριστό, εἶδα τήν 
Παναγία. Μοῦ εἶπε ὅτι θά γίνει πόλεμος, ὅτι 
θά γίνει φυσικό ἤ κάτι ἄλλο...». Καί ὄντως 
αὐτό γίνεται. Γίνεται, διότι τό κακό τό σχε-
δίασε ὁ διάβολος καί γι’ αὐτό τό γνωρίζει. 
Καταλάβατε; Ἀλλά ὅλ’ αὐτά εἶναι μπερδε-
μένα πράγματα. Ἐνῶ σοῦ λέει ὅτι εἶδε τήν 
Παναγία ἤ τήν Ἁγία Τριάδα ἤ τόν Ἅγιο 
Σεραφείμ καί τοῦ εἶπε, «ἔτσι... κι ἔτσι.. κι 

ἔτσι...», μπορεῖ στήν 
πραγματικότητα νά 
πρόκειται γιά ἕνα μέ-
ντιουμ. Καταλάβατε; 
Καί πέφτει κάτω, χά-
νει τίς αἰσθήσεις του 
κι ἀφρίζει καί κλαί-
ει. Τότε φαίνεται ὅτι 
αὐτός ὁ ἄνθρωπος 
δέν εἶναι τοῦ Χρι-
στοῦ. Μπορεῖ νά νο-
μίζει ὅτι ἐμπνέεται 
ὑπό τοῦ Χριστοῦ, ὑπό 
τῆς Παναγίας καί 
τῶν ἁγίων, ἀλλ’ αὐτό 
δέν εἶναι ἀληθινό.
Ἕνας ἄνθρωπος πού 
ἐμφορεῖται ὑπό τοῦ 
κακοῦ πνεύματος, ἄν 
καμιά φορά κάποιος 
τόν πλησιάσει καί 
τοῦ πεῖ, «εἶσαι ἀπα-
τεώνας», τοῦ δώσει 
κανένα ράπισμα καί 
τοῦ πεῖ μιά κακή κου-
βέντα, θά βλασφη-
μάει καί τά θεῖα ἀκό-
μη. Βρίσκεται σέ μία 

δαιμονική κατάσταση, ἡ ὁποία σιγά σιγά 
θά τόν πάει στό τρελοκομεῖο. Δηλαδή, ὅλες 
αὐτές οἱ καταστάσεις, οἱ πνευματισμοί καί 
τά ὅμοια, εἶναι ἀρρωστημένες.

ἀπό τό βιβλίο «Βίος καί Λόγοι» Γέροντος 
Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, ἱ.μονῆς Χρυ-
σοπηγῆς, Χανιά 2006.
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Μπορεῖ ὁ λαός μας, μέ τήν εὐλο-
γημένη σοφία του, νά ἔχει κάνει 
τήν διαπίστωση ὅτι, «Ἀπό μάνα 

ὀρφανεύει τό παιδί», ἀφοῦ ἡ μάνα, χωρίς 
καμιά ἀπολύτως ἀμφιβολία, ἀποτελεῖ τήν 
ἀναντικατάστατη ἰσόβια ζωοδότρα πηγή 
ἀγάπης καί φροντίδας, γιά κάθε ἄνθρωπο.
Ὅμως, ὅλο καί περισσότερες σχετικές ἔρευ-
νες τεκμηριώνουν τό γεγονός ὅτι καί «ὁ πα-
τέρας βάζει ἀνεξίτηλα τήν σφραγίδα του 
στήν ζωή τῆς οἰκογένειας καί στήν προσω-
πικότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου, τόσο μέ τήν 
παρουσία του, ὅσο καί μέ τήν ἀπουσία του».
Εἶναι προφανές ὅτι ἡ κοινωνία μεταβάλλε-
ται καί οἱ συνθῆκες, πού ἴσχυαν γιά χρόνια 
μέσα στήν οἰκογένεια, ἀλλάζουν, παγκοσμί-
ως ἀλλά καί στήν πατρίδα μας, ὡς συνέπεια 
κυρίως τῆς «ἐξω-οικιακῆς» ἐργασίας τῆς 
σύγχρονης γυναίκας.
Ἔτσι, ἡ παλιά ἐφαρμοσμένη ἀντίληψη τῶν 
διακριτῶν ρόλων τῆς μητέρας καί τοῦ πα-
τέρα, σύμφωνα μέ τούς ὁποίους ὁ ἄνδρας 
ἦταν πάντα ὁ ἀρχηγός καί ἡ κεφαλή, ἀλλά 
καί τό οἰκονομικό στήριγμα τῆς οἰκογένειας, 
ἔχει, σχεδόν, ἐκλείψει. Ἐπίσης, ἔχει ἐκλείψει 
καί ἡ εἰκόνα τοῦ αὐστηροῦ, ἐπιβλητικοῦ, 
βλοσυροῦ, μέχρι καί καταπιεστικοῦ πατέρα, 
καί ἔχει πιά ἀντικατασταθεῖ - καί μέσα στό 
«Οἰκογενειακό Δίκαιο» πού τροποποιήθηκε 
στήν χώρα μας τό 1983 - ἀπό τήν «Συζυγική 
Οἰκογένεια». Πού σημαίνει ὅτι, κανείς ἀπό 
τούς δύο συζύγους δέν ἔχει ἰδιαίτερα προ-
νόμια, ἀλλά ὅτι καί οἱ δύο ἔχουν ἴσα δικαιώ-
ματα καί ὑποχρεώσεις.
Κατά συνέπεια, καί τό σπίτι δέν ὑπάγεται 
πιά στήν ἀπόλυτη διοίκηση καί διεύθυνση 
κανενός, διότι ὅπως ἀναφέρεται,  «μεταξύ 
τῶν συζύγων, πρέπει νά ὑπάρχει καλή συ-
νεννόηση, ἀλληλοβοήθεια καί ἀλληλοϋπο-
στήριξη».
Αὐτές οἱ συνθῆκες, ὅταν ὑπάρχουν παιδιά, 
ὁρίζονται κατά τόν νόμο, ὡς «Γονική Μέρι-
μνα», ἡ ὁποία προδικάζει ὅτι, καί οἱ δύο γο-
νεῖς, φροντίζουν καί ἐνεργοῦν «ἀπό κοινοῦ» 

γιά νά ἀντιμετωπίσουν ὅλα τά οἰκογενειακά 
θέματα καί τά προβλήματα πού ἀφοροῦν 
στά παιδιά.
Ὅλα αὐτά, πού τονίζουν σαφῶς ἤ ἐμμέσως 
ὅτι τό παιδί ἔχει ἐπιτακτική ἀνάγκη καί ἀπό 
τούς δύο γονεῖς του - «ἀπό κοινοῦ» - ἀκού-
γονται ὑπέροχα σέ θεωρητική βάση.
Καί, ὁσάκις τό ζευγάρι ἔχει τήν παιδεία καί 
τήν ψυχική ὡριμότητα νά φυλάγεται ἀπό τίς 
παγίδες πού στήνουν στήν σχέση του ὁ ἐγω-
ισμός καί ἡ ἔλλειψη διάθεσης γιά ὑποχωρή-
σεις καί ἀλληλοκατανόηση, μπορεῖ ὅλα νά 
τά ἐφαρμόσει μέ συνέπεια στήν καθημερινή 
ζωή.
Μπορεῖ, δηλαδή, νά καλλιεργήσει μιά πραγ-
ματικά εὐλογημένη συνεργασία καί συνεν-
νόηση, ὥστε νά προκύψει μιά συντροφικό-
τητα καί μιά ἁρμονική καί ἀποτελεσματική 
συμβίωση. Δηλαδή, μιά ὑπέροχη οἰκογενει-
ακή ἀτμόσφαιρα γιά τά παιδιά. Διότι, ὅπως 
ἔχει λεχθεῖ, τό καλύτερο δῶρο πού μποροῦν 
νά κάνουν οἱ γονεῖς στά παιδιά τους εἶναι ἡ 
μεταξύ τους σύμπνοια καί ἀλληλοκατανόη-
ση.
Ὡστόσο - παρά τήν ἀρχή τῆς ἰσότητας, στήν 
ὁποία στηρίζονται - οἱ διατάξεις αὐτές δέν 
εἶναι δυνατόν νά ἰσοπεδώσουν καί νά κα-
ταργήσουν τήν φυσική, λόγω φύλου, διαφο-
ρετικότητα τῶν ρόλων πού διαδραματίζουν 
οἱ δύο γονεῖς καί ἡ ὁποία, διαφορετικότητα, 
μέ κάποιες παραλλαγές, ἰσχύει καί παρατη-
ρεῖται καί σέ ὅλο τό ζωικό βασίλειο.
Δέν εἶναι, κατά συνέπεια, δυνατόν, οἱ δια-
τάξεις αὐτές νά ὁδηγήσουν στήν ἐξομοίωση 
τῶν ρόλων - ὅπως συχνά παρερμηνεύεται ἡ 
περί «ἰσότητας» ἀρχή - καί νά ἀκυρώσουν 
τίς διαφορετικές φυσικές δυνατότητες τῶν 
δύο φύλων. Ὅπως, ἐπίσης δέν μποροῦν νά 
ἀκυρώσουν καί τήν ἀναντικατάστατη δι-
αφορετική σχέση καί ἐπίδραση πού ἔχει ὁ 
κάθε ἕνας ἀπό τούς δύο γονεῖς στήν ψυχο-
λογία καί τήν προσωπικότητα τοῦ κάθε παι-
διοῦ.
Ἐξ ἴσου ἀδύνατη θεωρῶ καί τήν παντελῆ 

Ὁ ρόλος τοῦ πατέρα στήν σύγχρονη οἰκογένεια
τῆς Δρος Μερόπης Ν. Σπυροπούλου
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ἀκύρωση τῶν ψυχολογικῶν ἐπιπτώσεων 
πού ἔχουν καί θά ἔχουν στό μέλλον, οἱ σύγ-
χρονες, ἀκατανόητες γιά μένα, τάσεις τῶν 
ὁμόφυλων ζευγαριῶν στό νά υἱοθετοῦν παι-
διά, ἤ τῶν γυναικῶν πού ἀποφασίζουν νά 
ἀποκτήσουν μόνες τους ἕνα παιδί, μέ σπέρ-
μα ἀγνώστου ἀνδρός, ἀγορασμένο ἀπό μιά 
σχετική Τράπεζα.
Προφανῶς, ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι θεω-
ροῦν ὅτι αὐτό εἶναι δικαίωμά τους. Τό ἱερό, 
ὅμως, δικαίωμα, τοῦ κάθε παιδιοῦ, στό νά 
ἔχει μιά μάνα κι ἕναν πατέρα, μέ ποιό δικαί-
ωμα ἀγνοεῖται καί καταργεῖται;
Ὁ ὅρος γιά «ἰσότητα δικαιωμάτων καί ὑπο-
χρεώσεων», πού τόσο προβάλλεται στήν 
ἐποχή μας, καί βεβαίως πρέπει νά ἰσχύει 
σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά ὅσα ὁρίζονται ἀπό τούς 
ἰσχύοντες νόμους, παραβλέπει κατάφωρα, 
ἐπαναλαμβάνω, τήν νομοτελειακή διαφορε-
τικότητα τῶν δύο φύλων, μέ ὅσα αὐτή συνε-
πάγεται.
Ὅπως παραβλέπει ἐπίσης καί τήν, ἐνδεχόμε-
νη, διαφορετικότητα στίς συνθῆκες ἐργασί-
ας τοῦ κάθε γονιοῦ ἤ σέ ἄλλες συγκυρίες, 
πού ἀκυρώνουν τήν ἔννοια τῆς ἀπόλυτης 
ἰσότητας.
Ἑπομένως, οἱ πιό δόκιμοι ὅροι, γιά τήν σω-
στή σχέση τοῦ ζευγαριοῦ μέσα στήν οἰκογέ-
νεια, ἴσως νά εἶναι «ἰσοτιμία καί συνευθύ-
νη».
Ὡστόσο, ὁ καταλυτικός ρόλος τῆς μητέρας, 
τίς διαστάσεις τοῦ ὁποίου κανένας νόμος 
δέν εἶναι δυνατόν νά καλύψει, νά προσδι-
ορίσει ἤ νά περιορίσει εἶναι ἀδιαμφισβήτη-
τος, αὐταπόδεικτος, διαχρονικά παραδε-
κτός, σεβαστός καί χιλιοτραγουδισμένος.
Ἔχω, ὅμως, τήν γνώμη ὅτι δέν ἔχει ἀντιστοί-
χως ἐπισημανθεῖ καί ἀναγνωριστεῖ ἀπό τήν 
κοινή συνείδηση καί δέν ἐκδηλώνεται, ὅσο 
τουλάχιστον θά ἔπρεπε, ἡ σημασία, ἡ κατα-
νόηση καί ἡ τρυφερή ἀνθρώπινη διάσταση 
τοῦ ρόλου τοῦ πατέρα.
Κατά καιρούς, μέ διάφορες ἀφορμές, ἀλλά 
καί μέ τήν σχετικά πρόσφατη καθιέρωση 
τῆς «Παγκόσμιας Ἡμέρας τοῦ Πατέρα», 
κάθε δεύτερη Κυριακή τοῦ Ἰουνίου, ἄρχι-
σαν νά γίνονται ἀναφορές σ’ αὐτό τό δεύτε-

ρο, ἀναντικατάστατο, «θεμέλιο» τῆς οἰκογέ-
νειας καί στίς πολλές ἐπιπτώσεις πού μπορεῖ 
νά ἔχει ἡ ἔλλειψή του.
Συχνά δέ, στήν καθημερινή ζωή, ὅλο καί 
πιό πολύ διαπιστώνεται ἡ ἐπιτακτική ἀνά-
γκη του παιδιοῦ πού ἔχει στερηθεῖ τόν πα-
τέρα του, νά ἀναζητήσει ἕνα ὑποκατάστα-
το αὐτῆς τῆς παρουσίας στό πρόσωπο ἑνός 
παπποῦ, ἑνός θείου, ἑνός δασκάλου, ἤ ἑνός 
τρίτου προσώπου.
Γι’ αὐτό, θεωρῶ χρήσιμο νά ἀναφερθῶ σέ 
ὁρισμένα στοιχεῖα πού ἀφοροῦν, ἀλλά καί 
ἀπορρέουν ἀπό τόν ρόλο τοῦ πατέρα καί τήν 
ἀναντικατάστατη, ἐπαναλαμβάνω, ἐπίδρα-
σή του στήν ἀνατροφή καί τήν ψυχολογία 
τῶν παιδιῶν. Τό θέμα, νομίζω πώς, πρέπει 
ἰδιαιτέρως νά μᾶς προβληματίσει στίς μέρες 
μας, πού ὁ ἀριθμός τῶν μονογονεϊκῶν οἰκο-
γενειῶν, δυστυχῶς, συνεχῶς αὐξάνεται.
Ἄς ἀρχίσουμε ἀπό ἕνα πρῶτο ἀξίωμα πού 
ὑποστηρίζουν ὅλοι οἱ παιδοψυχολόγοι καί 
λέει: «Ἡ ἔννοια τοῦ «πατέρα» καί ἡ παρου-
σία του πού σταδιακά ἐμπεδώνεται στήν 
συνείδηση τῶν παιδιῶν, προέρχεται καί συ-
γκροτεῖται, σέ μεγάλο βαθμό, ἀπό ὅσα ἀνα-
φέρει καί καλλιεργεῖ γι’ αὐτόν ἡ μητέρα».
Τεκμηριωμένη ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς ἀπόψε-
ως εἶναι αὐτό πού συνέβαινε στίς παλιές 
ναυτικές οἰκογένειες, στίς ὁποῖες, παρά τίς 
μακροχρόνιες ἀπουσίες τοῦ πατέρα, ἡ «πα-
ρουσία» του μέσα στό σπίτι ὑπῆρχε, συνεχῶς 
ζωντανή καί σημαντική, διότι ἔτσι φρόντιζε 
νά τήν διατηρήσει ἡ μάνα. Τά παιδιά τόν 
γνώριζαν, τόν σεβόντουσαν, τόν ὑπολόγι-
ζαν καί τόν περίμεναν.
Εἶναι, ἐπίσης, πολλά τά παραδείγματα παι-
διῶν πού, ἐνῶ ἔχουν χάσει τόν πατέρα τους 
σέ πολύ μικρή ἡλικία, ἤ ἐνδεχομένως καί 
πρίν νά γεννηθοῦν, μεγαλώνοντας φαίνε-
ται σάν νά τόν ἔχουν πολύ καλά γνωρίσει. 
Μέσα δέ ἀπό τά λεγόμενά τους γι’ αὐτόν, 
διακρίνει κανείς, στήν λέξη «πατέρα», μιά 
εἰκόνα πού μπορεῖ καί νά εἶναι ὡραιοποιη-
μένη, ἀλλά συμπίπτει μέ ὅσα ἔχουν ἀκούσει, 
γι’ αὐτόν τόν ἄγνωστο πατέρα, ἀπό τήν μη-
τέρα τους.
Ἕνα δεύτερο σχετικό ἀξίωμα λέει ὅτι: «Γιά 
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τήν ψυχική ὡριμότητα καί ἰσορροπία τοῦ 
παιδιοῦ, ἀπαιτεῖται πρόσληψη στοιχείων καί 
ἀπό τά δύο ἀρχέτυπα φύλων, πού προσωπο-
ποιοῦνται ἀπό τήν μητέρα καί τόν πατέρα».
Ἔτσι, ἀναλόγως μέ τό φύλο του, τό παιδί θά 
ἀντιγράψει καί θά ταυτιστεῖ μέ τήν εἰκόνα 
πού προσλαμβάνει ἀπό τόν ἀντίστοιχο γο-
νιό, ἐνῶ, συγχρόνως, θά μάθει νά διακρίνει, 
νά σέβεται καί νά συμβιώνει μέ τά ἰδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τοῦ ἄλλου φύλου.
Οἱ παιδοψυχολόγοι ἔχουν διαπιστώσει ὅτι, 
ἡ παντελής φυσική ἤ, ἔστω, καί εἰκονική 
ἀπουσία τοῦ ἑνός ἀπό τούς δύο γονεῖς, ἀπό 
τά πρῶτα καθοριστικά χρόνια τῆς ζωῆς τοῦ 
παιδιοῦ, μπορεῖ, πολλές φορές, νά προκα-
λέσει κάτι σάν «ψυχική ἀναπηρία», ἡ ὁποία 
δυσκολεύει τήν οὐσιαστική ἐνηλικίωση καί 
ὡρίμανσή του. Διότι τοῦ λείπουν βιώματα 
ἀπό τά συμπληρωματικά στοιχεῖα τοῦ ἀντί-
θετου φύλου.
Ἕνα τρίτο, τέλος, ἀξίωμα, πού δέν ἀπαιτεῖ 
ἰδιαίτερη ἀνάλυση, λέει ὅτι: «Ἕνα ἀπό τά 
πιό πολύτιμα δῶρα τοῦ πατέρα στά παιδιά 
του, εἶναι τό νά σέβεται καί νά τιμᾶ τήν μη-
τέρα τους».
Ἔχει διαπιστωθεῖ, δηλαδή, πώς, ἡ συμπερι-
φορά τοῦ πατέρα πρός τήν μάνα τῶν παι-
διῶν του, ἐπηρεάζει καίρια τήν ψυχική τους 
ἰσορροπία, ἀλλά καί τά συναισθήματά τους 
πρός αὐτόν. Κατά συνέπεια, προσδιορίζει, 
σέ μεγάλο βαθμό, τήν ἐκτίμηση πού τοῦ 
ἔχουν τά παιδιά του, ὅπως καί τήν σημασία 
πού δίνουν στά στοιχεῖα πού ἐκεῖνος προ-
σπαθεῖ νά ἐνσωματώσει στήν ἀγωγή τους.
Γι’ αὐτό, οἱ παιδοψυχολόγοι ὑποστηρίζουν 
πώς: «Ὁ πατέρας πού θέλει ν’ ἀναθρέψει 
σωστά τά παιδιά του καί νά ἔχει ἤρεμο κι 
εὐτυχισμένο οἰκογενειακό βίο, πρέπει νά 
φροντίζει μέ στοργή καί τρυφερότητα τήν 
γυναίκα του».
Γίνεται, ἑπομένως, ἀντιληπτό τό πόσο ση-
μαντικός, πολύτιμος καί, ἐπαναλαμβάνω, 
ἀναντικατάστατος εἶναι ὁ ρόλος πού δια-
δραματίζει ὁ πατέρας στήν ζωή τῆς οἰκογέ-
νειας καί στήν διαμόρφωση τῆς προσωπικό-
τητας τῶν παιδιῶν. Καί δέν εἶναι καθόλου 
ἀνεξήγητο τό ὅτι, παρά τίς ὅποιες ἀλλαγές 

ἐπέφερε ἡ βιομηχανική καί μεταβιομηχανι-
κή ἐποχή στήν ζωή τῆς γυναίκας, τά συναι-
σθήματα τῶν παιδιῶν γιά τούς γονεῖς τους 
δέν ἔχουν ἀλλάξει.
Ὅπως προκύπτει ἀπό σχετικές σύγχρονες 
κοινωνικές ἔρευνες, ἡ μητέρα ἐξακολου-
θεῖ νά εἶναι γιά τό παιδί «ἡ ζεστή καί γλυ-
κιά ἀγκαλιά», γιά φροντίδα καί παρηγοριά, 
ἐνῶ, ὁ πατέρας ἀντιπροσωπεύει συνήθως - ἤ 
θέλουν νά ἀντιπροσωπεύει - «τήν ἤρεμη δύ-
ναμη, τήν σιγουριά καί τήν προστασία».
Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους, τά παιδιά 
χρειάζονται ἕναν πατέρα πού, πρῶτα ἀπ’ 
ὅλα, εἶναι καλός καί οὐσιαστικός σύντρο-
φος γιά τήν μητέρα τους.
Χρειάζονται ἕναν πατέρα στοργικό, πού δέν 
ξεχωρίζει τά παιδιά του. Ἕναν πατέρα πού 
δέν θεωρεῖ ὅτι τούς δείχνει τήν ἀγάπη του 
μόνο μέ συνεχεῖς ὑλικές παροχές, οἱ ὁποῖες 
συχνά, καταλήγουν στό νά γίνονται συνή-
θεια ἤ μετατρέπονται, στήν συνείδηση τῶν 
παιδιῶν, σέ αὐτοδίκαιες ἀπαιτήσεις καί δι-
καιώματα.
Χρειάζονται ἕναν πατέρα πού, μέ τήν συ-
μπεριφορά του, ἐκδηλώνει τό πραγματικό 
καί στοργικό ἐνδιαφέρον του γιά τά δικά 
τους ἐνδιαφέροντα καί γιά τά προβλήματά 
τους. Αὐτό, τά παιδιά τό αἰσθάνονται, ἀλλά 
καί τό διαισθάνονται, τό ἐκτιμοῦν καί τό 
χαίρονται, καί, γι’ αὐτό, τοῦ τό ἀνταποδί-
δουν αὐθόρμητα μέ τήν ἀγάπη τους.
Ἔχει εὔστοχα λεχθεῖ ὅτι, «πραγματικά ἐπι-
τυχημένος εἶναι ὁ πατέρας ἐκεῖνος πού, ὅταν 
γυρίζει στό σπίτι, τά παιδιά του τρέχουν νά 
χυθοῦν στήν ἀγκαλιά του, ἀκόμα κι ὅταν τά 
χέρια του εἶναι ἄδεια».
Ἀκόμα, τά παιδιά, ἰδιαιτέρως στήν δύσκο-
λη περίοδο τῆς ἐφηβείας, ἔχουν ἀνάγκη ἀπό 
ἕναν πατέρα πού ξέρει νά αὐτοπειθαρχεῖται 
καί νά ἐλέγχει τίς θετικές ἤ ἀρνητικές ἀντι-
δράσεις του στίς πράξεις τοῦ παιδιοῦ. Μέ 
ὡριμότητα καί χωρίς ὑπερβολές καί ἀσυνέ-
πειες στήν συμπεριφορά του, ξέρει, ἐπίσης, 
νά κρατᾶ τόν λόγο του. Τά παιδιά ἔχουν κυ-
ρίως ἀνάγκη ἀπό ἕναν πατέρα, πού βρίσκει 
καί θέλει νά τούς ἀφιερώνει ποιοτικό χρόνο 
ἐπικοινωνίας.
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Ξεχωριστή θέση ἀνάμεσα στίς μεγάλες 
μορφές τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου 
κατέχει ὁ ἐπίσκοπος Νεαπόλεως Λε-

μεσοῦ ἀπόστολος Τυχικός. Ἀπόστολος, για-
τί εἶχε λάβει τήν ἀποστολή ὅπως καί οἱ ἄλλοι 
Ἀπόστολοι, νά κηρύξουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, 
νά διαδώσουν τό Εὐαγγέλιο στούς ἀνθρώ-
πους μέ μοναδικό σκοπό νά τούς ὁδηγήσουν 
στόν δρόμο τῆς σωτηρίας, στόν δρόμο τοῦ 
Χριστοῦ. Καί τό ἔπραξε αὐτό μέ ὅλες του τίς 
δυνάμεις, ἀπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή πού 
κλήθηκε σ’ αὐτό τό ἱεραποστολικό ἔργο. Ἄς 
παρακολουθήσουμε μέ συντομία τή ζωή καί 
τό ἔργο τοῦ Ἁγίου μας, καί ἄς γίνουμε ἀπο-
δέκτες τῶν θείων μηνυμάτων πού μᾶς προ-
σφέρει ἀλλά καί μιμητές τῆς ζωῆς του. 
Οἱ πρῶτοι αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔδω-
σαν στό νησί μας πολλούς Ἁγίους, πού τό 
ὄνομά τους τιμᾶται μέχρι σήμερα καί λα-
μπρύνει τό Κυπριακό Ἁγιολόγιο.
Ἀνάμεσα σ’ αὐτούς  ξεχωριστή θέση κατέχει 
καί ὁ ἅγιος Τυχικός, ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μέ 
τίς γνωστές πηγές ἀλλά καί τά ἁγιολογικά 
κείμενα, ἔζησε κατά τόν πρῶτο μ.Χ. αἰώ-
να. Καταγόταν ἀπό τήν πόλη Ἔφεσο τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας, ἡ ὁποία ἀργότερα κατέστη 
ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα κέντρα τοῦ Χριστια-
νισμοῦ. 
Σύμφωνα μέ τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν 
Ἀποστόλων ἀλλά καί μέ τόν βίο τοῦ ἁγίου 
Αὐξιβίου  Α΄, ἐπισκόπου Σόλων τῆς Κύπρου, 
ὁ ἅγιος Τυχικός ὑπῆρξε ἀκόλουθος καί συ-
νεργάτης τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Τόν συ-
ναντᾶμε στήν τρίτη ἀποστολική περιοδεία 
(52-56 μ.Χ.), νά  συνοδεύει τόν ἀπόστολο 
Παῦλο μαζί μέ τούς ἄλλους συνεργάτες 
του, Σώπατρο, Ἀρίσταρχο, Σεκοῦντο, Γάιο, 
Τρόφιμο καί Τιμόθεο, πού κατάγονταν καί 
αὐτοί ἀπό τήν Ἔφεσο. 
Ὁ ἐρχομός του στήν Κύπρο συνδέεται ἄμε-
σα μέ τήν ἱεραποστολική δράση τῶν Ἀπο-
στόλων Βαρνάβα καί Μάρκου καί ἰδιαίτερα 
μετά ἀπό τό μαρτυρικό τέλος τοῦ Βαρνάβα 
στή γενέτειρά του Σαλαμίνα, τό 53 ἤ 57 μ.Χ. 

Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος πρίν μεταβεῖ ἀπό 
τήν Κύπρο στήν Ἀλεξάνδρεια, πέρασε ἀπό 
τήν ἀρχαία πόλη τοῦ Λιμνίτη στήν ὁποία 
κατήχησε στήν πίστη, βάπτισε καί χειροτό-
νησε ἐπίσκοπο Σόλων τόν Αὐξίβιο. Μετά 
ἀπό τό γεγονός αὐτό ὁ Μᾶρκος μεταβαίνει 
στήν Ἀλεξάνδρεια καί ἀπό ἐκεῖ στή Ρώμη, 
ὅπου βρισκόταν φυλακισμένος ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος. Ἀφοῦ ἐπισκέφθηκε τόν μεγάλο 
ἀπόστολο, τόν ἐνημέρωσε τόσο γιά τόν μαρ-
τυρικό θάνατο τοῦ Βαρνάβα στή Σαλαμίνα, 
ὅσο καί γιά τήν κατάσταση πού ἐπικρατοῦσε 
στό νησί. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀφοῦ ἄκου-
σε ὅσα τοῦ μετέφερε ὁ Μᾶρκος, ἑτοίμασε 
σχετική ἐπιστολή πρός τόν Ἅγιο Ἡρακλεί-
διο καί τήν ἀπέστειλε μαζί μέ τούς μαθητές 
του. Ἀνάμεσα σ’ αὐτούς ἦταν ὁ Τυχικός καί 
ὁ Ἐπαφρᾶς, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα κατο-
νομάζονται στόν βίο τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου.  
Ἀνάμεσα στίς ὁδηγίες τοῦ Παύλου πρός τόν 
Ἡρακλείδιο ἦταν νά ἐνισχύσει τό ἔργο τοῦ 
ἐπισκόπου Αὐξιβίου στούς Σόλους, ἀλλά 
καί νά τοποθετήσει στήν ἐπισκοπή τῆς Πά-
φου τόν Ἐπαφρά καί στήν ἐπισκοπή Νεα-
πόλεως τόν Τυχικό. 
Ἔτσι οἱ δυό πιστοί ἀκόλουθοι τοῦ Παύλου 
καί δραστήριοι μαθητές ἀνέλαβαν τό δύ-
σκολο ἔργο τοῦ ἐπισκόπου σέ μία ἐποχή, 
ὅπου ἐπικρατοῦσε στό νησί ἡ εἰδωλολατρία 
καί ὁ φανατισμός. 
Χωρίς νά χάσει καιρό ὁ ἐπίσκοπος Τυχικός 
ἀνέλαβε τό ἱεραποστολικό του ἔργο ἐδῶ, 
στήν περιοχή τῆς Λεμεσοῦ. Ἐργάστηκε μέ 
ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς του, ὥστε νά φέρει 
εἰς πέρας τήν ἀποστολή πού τοῦ ἀνέθεσε ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος. Νά φέρει δηλαδή στόν 
δρόμο τοῦ Θεοῦ τούς πλανεμένους ἀπό τά 
εἴδωλα ἀνθρώπους καί νά τούς μεταδώσει 
τά θεῖα μηνύματα τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ δρά-
ση του ὑπῆρξε μεγάλη ἀλλά καί δύσκολη, σέ 
μία εἰδωλολατρική περιοχή πού περικλειό-
ταν στά ἀνατολικά ἀπό τήν ἀρχαία πόλη τῆς 
Ἀμαθούντας καί στά δυτικά ἀπό τό ἀρχαῖο 
Κούριο, τήν κατεξοχήν πόλη τῆς εἰδωλολα-

Ὁ Ἅγιος Τυχικός, ἐπίσκοπος Νεαπόλεως Λεμεσοῦ
τοῦ  κ. Δημητρίου Καππαῆ, Δρος Θεολογίας
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τρίας στήν Κύπρο. Ὅμως μέ τή δύναμη τοῦ 
Θεοῦ, τήν πολλή προσευχή καί τή δυνατή 
πίστη κατάφερε νά φέρει εἰς πέρας τό ἔργο, 
πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ δάσκαλός του. 
Στό σημεῖο αὐτό δέν πρέπει νά παραλεί-
ψουμε καί τό γεγονός ὅτι δέν ἦταν ἡ πρώτη 
φορά πού ὁ Τυχικός ἀναλάμβανε κάποια ἱε-
ραποστολική δράση. Ἡ Καινή Διαθήκη καί 
ἰδιαίτερα οἱ ἐπιστολές τοῦ Παύλου κάνουν 
ἐκτενή ἀναφορά στό μεγάλο καί σημαντικό 
ἔργο τοῦ ἀποστόλου Τυχικοῦ. Στήν πρός Κο-
λασσαεῖς ἐπιστολή ὁ Παῦλος (Κολ. 4, 7-9), 
ἀποκαλεῖ τόν Τυχικό ἀγαπητό ἀδελφό καί 
πιστό διάκονο καί σύνδουλο ἐν Κυρίῳ…, 
ὅπως ἐπίσης καί 
στήν πρός Ἐφεσί-
ους ἐπιστολή (Ἐφ. 
6, 21-22), μέ τά ἴδια 
ἐπαινετικά λόγια. 
Τό ὄνομα τοῦ Ἁγί-
ου τό συναντᾶμε 
ἀκόμη στή Β΄ πρός 
Τιμόθεον (Τιμ. 
4,12), ἀλλά καί 
στήν πρός Τίτον 
(Τίτ. 3,12) ἐπιστολή 
τοῦ Παύλου, στίς 
ὁποῖες ἀναφέρεται 
ἡ μεγάλη προσπά-
θεια πού κατέβαλε 
γιά τή διάδοση τοῦ 
Εὐαγγελίου. 
Ἀφοῦ τελείωσε τό 
ἱεραποστολικό του 
ἔργο στήν ἐπισκοπή τῆς Νεαπόλεως, μετα-
βαίνει πάλι στή Ρώμη γιά νά συμπαρασταθεῖ 
στόν φυλακισμένο, γιά δεύτερη φορά (64-68 
μ.Χ.), ἀπόστολο Παῦλο. Μετά τόν μαρτυρι-
κό θάνατο τοῦ διδασκάλου του, πού συνέ-
βη τό 68 μ.Χ., ἐπί αὐτοκράτορα Νέρωνα, ὁ 
Τυχικός ἐπανῆλθε στήν πατρίδα του Ἔφε-
σο καί ἀνέλαβε τό ἔργο τοῦ ἐπισκόπου στήν 
Κολοφώνα τῆς Ἰωνίας μετά τόν θάνατο τοῦ 
ἐπισκόπου Σωσθένη. Στό μέρος αὐτό ὑπηρέ-
τησε τήν ἐκκλησία μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς 
του. 
Πρός τιμή τοῦ Ἁγίου ἔχουν οἰκοδομηθεῖ 

στήν Κύπρο τρεῖς ἐκκλησίες. Ἡ πρώτη πού 
βρίσκεται στήν περιοχή τῆς Ἁγίας Φυλά-
ξεως, ἐδῶ στή Λεμεσό, ἀνάγεται στόν 10ο 
περίπου αἰώνα καί οἰκοδομήθηκε πάνω σέ 
παλαιοχριστιανική βασιλική τοῦ 6ου αἰώ-
να. Γύρω ἀπό τόν ναό ὑπάρχουν ἐρειπωμέ-
να μοναστηριακά κτίσματα. Πολύ πιθανόν 
ἐδῶ νά ἦταν καί ἡ ἕδρα τῆς ἐπισκοπῆς Νεα-
πόλεως ἤ ἀκόμη νά μεταφέρθηκε ἐδῶ κατά 
τίς ἀραβικές ἐπιδρομές, ὅπως σημειώνουν 
εἰδικοί ἐρευνητές. Ἡ δεύτερη ἐρειπωμένη 
ἐκκλησία πρός τιμή τοῦ Ἁγίου βρίσκεται 
στό παλαιό χωριό Ἔσω Γαλάτα. Στό μέρος 
αὐτό καί κοντά στά ἐρείπια τοῦ ἀρχαίου 

ναοῦ ἀνεγέρθηκε 
πρόσφατα νέος 
ναός πρός τιμή τοῦ 
Ἁγίου, γιά νά θυ-
μίζει στούς κατοί-
κους τῆς περιοχῆς 
τό πέρασμα τῶν 
Ἀποστόλων ἀπό 
τά μέρη τους. Ὁ 
τρίτος ναός ἀφι-
ερωμένος στόν 
Ἅγιο βρίσκεται 
στό χωριό Μέσανα 
τῆς ἐπαρχίας Πά-
φου. Ὁ ναός αὐτός 
πού χρονολογεῖται 
στόν 20ο αἰώνα 
ο ἰ κ ο δ ο μ ή θ η κ ε 
πάνω σέ ἐρείπια 
παλαιότερου ναοῦ. 

Παλαιές εἰκόνες τοῦ Ἁγίου, τοῦ 16ου αἰώνα, 
ἀλλά καί πολλές νεότερες κοσμοῦν σήμερα 
διάφορους ναούς στήν Κύπρο καί ἰδιαίτε-
ρα ἐδῶ στή Λεμεσό, ὅπου ἐργάστηκε γιά 
τή σωτηρία τοῦ ποιμνίου του. Τοιχογραφία 
τοῦ Ἁγίου Τυχικοῦ τοῦ 12ου αἰώνα, σώζε-
ται στόν ναό τῆς Παναγίας τῆς Ἀσίνου καί 
τοῦ 15ου, στή μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Λαμπαδιστοῦ. Ἡ ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνή-
μη τοῦ ἀποστόλου Τυχικοῦ στίς 8 Δεκεμβρί-
ου ἀλλά καί κατά τή δεύτερη Κυριακή τοῦ 
μηνός Ὀκτωβρίου, ὅπου τιμῶνται ὅλοι οἱ ἐν 
Λεμεσῷ διαλάμψαντες Ἅγιοι.  
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Προσωπικός Θεός 
ἤ ἀπόκρυφες δυνάμεις;

τοῦ  Οἰκ. Ἀνδρέα Γκατζέλη

Ἡ πνευματική ζωή ἔχει σάν σκοπό 
τήν τέλεια αὐτοπροσφορά μας 
στόν Θεό. Μέ ἀπόλυτη ἐμπιστο-

σύνη/πίστη στό πρόσωπό Του, ἀφήνουμε/
ἐγκαταλείπουμε τόν ἑαυτό  μας καί τούς 
ἄλλους καί ὅλη μας τή ζωή στά στοργικά 
Του χέρια. Αὐτό ἐκφράζουμε, ὅταν σέ κάθε 
λειτουργική σύναξη καί σέ κάθε ἀκολουθία 
προσευχόμαστε λέγοντας: «Ἑαυτούς καί 
ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ 
τῷ Θεῷ παραθώμεθα».
Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἐμπιστοσύνη/πίστη, γιά 
τήν ὁποία γράφει ὁ Ἀπόστολος Ἰωάννης 
ὅτι:  «αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κό-
σμον, ἡ πίστις ἡμῶν» (Α´ Ιωάν. 5,4),  προ-
ϋποθέτει τήν ἀκριβῆ γνώση τοῦ προσώπου 
τοῦ Θεοῦ. Γνώση πού πηγάζει ἀπό προσω-
πική σχέση καί ὄχι ἀπό ἐγκεφαλική-διανο-
ητική ἐργασία, ἀπό φιλοσοφικό στοχασμό. 
Ἐξ ἄλλου καί ἡ Ἁγία Γραφή ὅταν ἀναφέ-
ρεται στή γνώση μεταξύ τῶν προσώπων, 
τήν ἐννοεῖ ὡς «κοινωνία ἐν τῇ ὑπάρξει». Ὡς 
ὑπαρξιακή (συμ)μετοχή στόν τρόπο ζωῆς 
καί ὕπαρξης τοῦ ἄλλου προσώπου καί αὐτό 
ἀκόμη καί στό σωματικό ἐπίπεδο. Γι’ αὐτό 
διαβάζουμε στήν Παλαιά Διαθήκη: «Ἀδὰμ 
δὲ ἔγνω Εὔαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλ-
λαβοῦσα ἔτεκε τὸν Κάϊν… Καὶ ἔγνω Κάϊν 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκε 
τὸν Ἐνώχ» ( Γέν. 4,1-17).
Κατά συνέπεια ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ εἶναι 
γνώση πού πηγάζει ἀπό τή συμμετοχή μας 
στό εἶναι τοῦ Θεοῦ, στόν τρόπο ὕπαρξής 
Του. Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ξεκάθαρη, ὅταν 
μᾶς λέει πώς ἔχουμε σάν στόχο νά γίνουμε: 
«θείας κοινωνοὶ φύσεως» (Β´ Πέτρ. 1,4). Ἡ 
ἕνωση μέ τόν Θεό δέν εἶναι οὔτε φανταστι-
κή, οὔτε συναισθηματική, οὔτε ἰδεατή. Εἶναι 
πραγματική καί ὀντολογική. Εἶναι ἕνωση 

στήν ὁποία συμμετέχει ὁ ἄνθρωπος μέ κάθε 
μόριο τῆς ὑπάρξεώς του, ἀκόμη καί μέ τό 
σῶμα του: «εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ 
αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. ὁ τρώγων 
μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει 
ζωὴν αἰώνιον καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν 
τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς 
ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι 
πόσις. ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων 
μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ» 
(Ἰωάν. 6, 53-56).
Βασική λοιπόν προϋπόθεση γιά τήν πίστη 
ὡς γνώση καί τή γνώση ὡς πίστη, εἶναι ἡ 
προσωπική σχέση. Ὄχι ὅμως ἀτομική προ-
σωπική σχέση πού ἐνέχει τόν κίνδυνο τῆς 
φαντασίας, ὅπως συναντᾶμε σέ προτεστα-
ντίζουσες ὁμάδες, ἀλλά ἐκκλησιαστική 
προσωπική σχέση. Διότι ἡ δισχιλιετής ἐμπει-
ρία τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἐκφράζεται 
ὡς Ἱερά Παράδοση, μᾶς διαφυλάττει ἀπό 
τίς πλάνες τοῦ πονηροῦ. «ἵνα μὴ πλεονε-
κτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ σατανᾶ· οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ 
νοήματα ἀγνοοῦμεν» (Β´ Κορ. 2,11), γράφει 
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.  Μέσα ἀπό τήν πεί-
ρα τῶν Ἁγίων Πατέρων μαθαίνουμε κι ἐμεῖς 
τόν ἀληθινό δρόμο πρός τή θεογνωσία.  
Ὁ ἐχθρός τῆς ψυχῆς μας, ἐνῶ ἀρχικά δη-
μιουργήθηκε μέ τή δυνατότητα νά ἔχει 
προσωπική σχέση μέ τόν Δημιουργό, λόγω 
τῆς ἁμαρτίας του, κατέληξε ἐξατομικευμέ-
νη ὕπαρξη, ἀνίκανη γιά προσωπική σχέση. 
Κάθε ἐπαφή μαζί του, ἐμπνέει καί ὁδηγεῖ σέ 
ἄρνηση τῆς προσωποκεντρικῆς ζωῆς καί σέ 
ἀποδοχή μίας ἐγωιστικῆς ἀτομοκεντρικότη-
τας. Καί ὁ τρόπος ζωῆς πού προτείνει, ἀλλά 
καί αὐτά πού ψιθυρίζει ὡς διδασκαλίες, σέ 
αὐτούς πού δέν ἀκολουθοῦν τήν Ἐκκλησι-
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αστική Παράδοση, χαρακτηρίζονται ἀπό 
τήν πλάνη τῆς ἀποπροσωποποίησης τῶν πά-
ντων. 
Στίς μέρες μας, ὡς περιρρέουσα φιλοσοφι-
κή ἀτμόσφαιρα, πλανᾶται ἕνα κοσμοείδω-
λο ἄκρως ἀτομοκεντρικό. Ὁ Θεός, ὁ κό-
σμος καί ὁ ἄνθρωπος ἀλλά καί οἱ μεταξύ 
τους σχέσεις, ἑρμηνεύονται ὡς ἀποτέλεσμα 
τυφλῶν ἐνεργειῶν. Ἐπηρεασμένοι ἀπό τό 
Ἰνδουιστικό μοντέλο ἑρμηνείας τοῦ κό-
σμου, πιστεύουν ὅτι ὁ Θεός εἶναι μία ἀνώ-
τερη δύναμη καί ὄχι ἕνα συγκεκριμένο πρό-
σωπο. Ἡ σχέση μέ τόν Θεό ἐλέγχεται ἀπό 
διάφορες τεχνικές κι ἔχει ὡς σκοπό τήν ὑπο-
ταγή αὐτῆς τῆς ἀνώτερης δύναμης στό ἐγω-
ιστικό θέλημα τοῦ ἀνθρώπου. Στήν Ἐκκλη-
σία μαθαίνουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά 
ὑπακούει στό σωτήριο θέλημα τοῦ Θεοῦ. Σ’ 
αὐτή τή Νεοεποχήτικη ἀντίληψη, διδασκό-
μαστε τεχνικές καί μεθόδους γιά νά ὑποτά-
ξουμε τόν Θεό στό θέλημά μας. Αὐτή ἡ νο-
οτροπία ἀποτελεῖ τόν βασικό πυρήνα κάθε 
μαγικῆς πρακτικῆς. Ἡ πίστη σέ ἀπόκρυφες 
ἐνέργειες ὀνομάζεται ἀπό τούς ἰδικούς θρη-
σκειολόγους Ἀποκρυφισμός.
«Ἐπειδή εἴμαστε συσσωρευμένη ἐνέργεια 
ἡ ὁποία συνεχῶς ἐπηρεάζει καί ἐπηρεάζε-
ται ἀπό τό περιβάλλον καί ἀπό τά πάντα 
γύρω μας, εἶναι καλό νά γνωρίζουμε καί 
νά μποροῦμε νά ἐπιλέγουμε κάποιες φορές 
ποιές ἐπιρροές θέλουμε νά δεχτοῦμε, ἀλλά 
καί ποιές θέλουμε νά δώσουμε», ἀναφέρει 
ἱστοσελίδα αὐτοῦ τοῦ προσανατολισμοῦ. 
Ἐνῶ ἀλλοῦ διαβάζουμε: «Τό σῶμα μας κι 
ὁ νοῦς μας εἶναι οἱ πιό περιορισμένες ὄψεις 
τῆς πραγματικότητάς μας... στό βαθύτερο 
ἐπίπεδο τοῦ ἑαυτοῦ μας εἴμαστε: Ἐνέργεια - 
Κενό - Συνειδητότητα!».
Ὁ δέ πατέρας τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς σέ 
Ἑλλάδα καί Κύπρο, Γεώργιος Βυθούλκας, 
γράφει γιά τήν ὕπαρξη μίας συμπαντικῆς 
ἐνέργειας καί λέει ὅτι: «Ἡ «κοσμική ἤ συ-
μπαντική ἐνέργεια» σύμφωνα μέ τούς πι-
στούς της, ἔχει πολλά ὀνόματα καί παρου-
σιάζεται σέ πολλές θρησκεῖες. Ἔτσι ὑπάρχει 
ὡς Πράνα ἀπό τούς Ἰνδουιστές, Θεραπευ-
τική Δύναμη τῆς Φύσης ἀπό τόν Ἱπποκρά-

τη, Magnale ἀπό τόν Βάν Χέλμοντ, Ἀστρικό 
φῶς ἀπό τούς Καββαλιστές, Azorth ἀπό τούς 
Ἀλχημιστές, Spiritus ἀπό τόν Fludd, Ὀντική 
δύναμη ἀπό τόν Ράϊχενμπαχ, Ζωικός μα-
γνητισμός ἀπό τόν Μέσμερ, Αἰθερική ἐνέρ-
γεια, ἤ Βιοενέργεια, ἤ Ἁπλή οὐσία ἀπό τούς 
μυστικιστές καί τούς μεταφυσικούς ὅπως ὁ 
Σουέντεμπορκ, Ζωτική ἐνέργεια ἤ Ζωτική 
δύναμη ἤ Ζωτικό σῶμα ἀπό τή βιταλιστική 
σχολή, Ὀργόνη ἀπό τόν Ράιχ, Βιόπλασμα 
ἀπό τούς Ρώσους ἐρευνητές κλπ.»
Οἱ ὀπαδοί αὐτῆς τῆς ἀποκρυφιστικῆς θε-
ωρίας πιστεύουν ὅτι, γιά νά πᾶνε καλά τά 
πράγματα στή ζωή τους, νά ἔχουν ὑγεία, 
ὑλικά καί πνευματικά ἀγαθά, πνευματι-
κή γνώση καί ἐξέλιξη σέ ἀνώτερα ἐπίπεδα, 
πρέπει νά διευκολύνουν τή ροή τῆς θετικῆς 
ἐνέργειας μέσα τους καί στόν χῶρο γύρω 
τους, μπλοκάροντας ταυτόχρονα κάθε 
ἐπιρροή ἀρνητικῆς ἐνέργειας. Αὐτή ἡ θεω-
ρία γιά τήν ὕπαρξη θετικῆς καί ἀρνητικῆς 
ἐνέργειας, βρίσκει ἐφαρμογές σέ πάρα πολ-
λούς τομεῖς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, κυρίως 
ὅμως στόν τομέα τῆς ὑγείας. Ἔτσι ἔχουμε 
πληθώρα «ἐνεργειακῶν» θεραπειῶν, πού 
ἀσπάζονται τίς παραπάνω ἰδέες, πληθώρα 
«ἐνεργειακῶν» καλλυντικῶν καί εἰδῶν δια-
τροφῆς (τσάι κ.ἄ). Ἡ γιόγκα καί ὁ διαλογι-
σμός εἶναι ἡ ἐφαρμογή αὐτῆς τῆς θεωρίας 
στόν τομέα τῆς Γυμναστικῆς. Τό Feng shui 
εἶναι ἡ ἐφαρμογή τοῦ ἀποκρυφισμοῦ στόν 
τομέα τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς. Καί γενικῶς 
κάθε πρακτική, σέ ὁποιοδήποτε χῶρο, πού 
ἀναφέρεται σέ ἐνεργειακά, ἰδεατά, φαντα-
σιακά καί ἀπρόσωπα μεγέθη, σχετίζεται μέ 
τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο μέ τίς πιό πάνω 
ἀπωανατολικές θεωρίες.
Στήν ἐκκλησιαστική μας ζωή καί παράδοση 
κάνουμε ἀγώνα, γιά νά ἑνώσουμε τόν νοῦ 
μέ τήν καρδιά καί νά αὐτοπροσφερθοῦμε 
ὡς ἑνοποιημένες ὑπάρξεις, ὁλοκληρωτικά, 
στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἁμαρτία καί ἡ 
ἀρετή, ἡ προσευχή καί ἡ λατρεία, ἡ ἄσκηση 
καί ἡ ζωή μας ὁλόκληρη βιώνονται σέ σχέση 
καί ἀναφορά πρός ἕνα συγκεκριμένο πρό-
σωπο, τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. 
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Ἕνας ἀπό τούς παλαιότερους να-
ούς πού σώζονται στά περίχωρα 
τῆς Λεμεσοῦ καί συγκεκριμένα 

στά Πάνω Πολεμίδια, εἶναι ὁ ἀρχαῖος ναός 
τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολύτρι-
ας. Ὁ ναός αὐτός, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στά 
ἀνατολικά τοῦ συνοικισμοῦ τῶν Πάνω Πο-
λεμιδιῶν, ἀποτελεῖ στολίδι καί καύχημα γιά 
ὁλόκληρη τήν περιοχή. Εἶναι ὁ μοναδικός 
ναός στήν εὐρύτερη περιφέρεια τῆς Λεμε-
σοῦ, ὁ ὁποῖος 
εἶναι ἀφιερωμέ-
νος στήν ἁγία 
μεγαλομάρτυρα 
Ἀναστασία τή 
Φ α ρ μ α κ ο λ ύ -
τρια, ὅπως ὀνο-
μάζεται.
Ὁ ναός τῆς ἁγί-
ας Ἀναστασίας 
εἶναι βυζαντι-
νοῦ ρυθμοῦ, 
σταυροειδής μέ 
τροῦλλο καί χω-
ρίζεται σέ δυό 
μέρη. Τό ἀνατο-
λικό τμῆμα οἰκο-
δομήθηκε γύρω στόν 12ο αἰώνα. Οἱ ἐξωτε-
ρικές διαστάσεις τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος 
μαζί μέ τό Ἱερό Βῆμα εἶναι 7,00 μ. μῆκος καί 
7,50 μ. πλάτος.
Ἐσωτερικά οἱ διαστάσεις διαφέρουν πολύ 
λόγω τοῦ μεγάλου πάχους τῆς τοιχοποιίας. 
Ἡ ἐπέκταση αὐτή τοῦ ναοῦ ἴσως νά ἔγινε 
γιά νά ἀποκατασταθοῦν οἱ ζημιές πού ὑπέ-
στη ὁ ναός, ἤ ἀκόμη καί γιά νά μεγαλώσει 
ὁ ὑφιστάμενος του χῶρος ἤ γιά ἄλλους λό-
γους τούς ὁποίους δέν γνωρίζουμε.
Σημασία ἔχει πώς ὁ ναός δέν ἄλλαξε τόν χα-
ρακτήρα του οὔτε ἀλλοιώθηκε ἡ ἀρχιτεκτο-
νική του. Ἀπεναντίας ἡ σωστή ἐπέμβαση τῆς 

ἐπέκτασης τοῦ ναοῦ φαίνεται ἀπό τήν προ-
σθήκη νέου μικροῦ τρούλλου στό δεύτερο 
τμῆμα τοῦ ναοῦ. Ὁ χῶρος τοῦ ναοῦ καθώς 
ἐπίσης καί τό μέγεθος τοῦ τρούλλου διαφέ-
ρει στά δυό τμήματα. Ἔτσι ὁ ναός σήμερα 
ἔχει δυό τρούλλους, ἕνα μικρό, στό ἀνατο-
λικό τμῆμα καί ἕνα μεγαλύτερο,  στό δυτικό. 
Ὁ μικρός αὐτός ναός κάποτε ἀποτελοῦσε 
τό κέντρο τῆς περιοχῆς καί σέ παλαιότερες 
ἐποχές τό καύχημα τῶν χριστιανῶν, πού 

διέμεναν γύρω 
ἀπό αὐτόν. 
Σιγά σιγά ὅμως 
λόγω διαφόρων 
προβλημάτων, 
ὅπως οἱ συχνές 
ἐπιδρομές τῶν 
ἐχθρῶν, οἱ φυ-
σικές καταστρο-
φ έ ς ( σ ε ι σ μ ο ί , 
π λ η μ μ ύ ρ ε ς 
κ.τ.λ.) ἀλλά καί ἡ 
μανία τῶν ἀλλο-
θρήσκων, ὁ ναός 
τῆς ἁγίας Ἀνα-
στασίας ἐγκατα-
λείφθηκε.

Τά πιό πάνω ἀποτέλεσαν τούς βασικούς λό-
γους, πού ὁ μικρός αὐτός ναός ἔπαθε τόσες 
καταστροφές, ὅπως γιά παράδειγμα ἡ κα-
τάρρευση τμήματος τῆς τοιχοποιίας , ἡ κα-
ταστροφή τῶν τοιχογραφιῶν κ.λπ.  
Εὐτυχῶς τά τελευταῖα χρόνια καί συγκε-
κριμένα τό 1949 κάποιος ἀρχαιολόγος , πού 
βρισκόταν στήν περιοχή, φωτογράφισε τόν 
ἐγκαταλελειμμένο μικρό ναό τῆς ἁγίας Ἀνα-
στασίας, ὁ ὁποῖος ἦταν καλυμμένος γύρω-
γύρω μέ χῶμα. Αὐτή ἡ φωτογραφία ἀπο-
τέλεσε τήν πρώτη παρουσίαση τοῦ ναοῦ, 
ἀλλά καί τό στοιχεῖο ἐκεῖνο πού ὁδήγησε 
τούς ἁρμόδιους φορεῖς νά ὑλοποιήσουν τό 

Τό Παρεκκλήσιο 
τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας

τοῦ  Πρωτ. Γεωργίου Ἀβραάμ
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σχέδιο γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ὄμορφης 
καί μοναδικῆς στό εἶδος της ἐκκλησίας στήν 
εὐρύτερη περιοχή τῆς Λεμεσοῦ. 
Ἔτσι μετά ἀπό λίγα χρόνια καί συγκεκριμέ-
να τό 1993 τό Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων ξεκίνησε 
τή μελέτη γιά τή συντήρησή του. Λόγω τῆς 
κατάστασης πού βρισκόταν ὁ ναός καί τῆς 
ἀρχιτεκτονικῆς του ἀξίας, πέρα ἀπό τή θρη-
σκευτική, πάρθηκαν οἱ σωστές ἀποφάσεις, 
γιά νά γίνει μία καλή καί ἀξιόλογη ἐργασία 
ἀποκατάστασής του.
Μέ κοινή λοιπόν ἀπόφαση τοῦ Τμήματος 
Ἀρχαιοτήτων καί τῆς τότε ἐκκλησιαστικῆς 
ἐπιτροπῆς τοῦ ἱε-
ροῦ ναοῦ Παναγίας 
Εὐαγγελίστριας τῶν 
Πολεμιδιῶν, ξεκίνη-
σαν οἱ προσπάθειες 
γιά τήν ἀποκατάστα-
ση τοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας 
Ἀναστασίας. Ἀφοῦ 
κατατέθηκαν τά χρή-
ματα (καί ἀπό τούς 
δυό φορεῖς), ἄρχισε 
τό ἔργο.
Πρώτη ἐργασία ἦταν 
νά ἐπιδιορθωθεῖ ὁ 
γκρεμισμένος νότιος 
τοῖχος ἔτσι ὥστε νά 
ἀποκλειστεῖ ἡ εἰσροή 
νεροῦ μέσα στόν ναό, 
γεγονός πού προκά-
λεσε ἀρκετές ζημιές. 
Ὕστερα ἄρχισε ἡ 
συντήρηση τοῦ ὑπό-
λοιπου ναοῦ τόσο ἐσωτερικά ὅσο καί ἐξω-
τερικά. Ἀφαιρέθηκε τό χῶμα πού μαζεύτη-
κε μέσα στόν ναό καί ἀποκαλύφθηκαν γιά 
πρώτη φορά οἱ πραγματικές διαστάσεις τοῦ 
ναοῦ ὅσον ἀφορᾶ τό ὕψος. Ἀφοῦ ὁλοκλη-
ρώθηκαν οἱ ἐργασίες ἀποκατάστασης τῶν 
ζημιῶν στούς τοίχους καί στό ὅλο οἰκοδό-
μημα, ἄρχισε μία δεύτερη ἐργασία τό ἴδιο 
σημαντική γιά ἕνα παλαιό ναό. Ἡ ἐργασία 
αὐτή ἀφοροῦσε τή συντήρηση ὅσων τοιχο-
γραφιῶν διασώθηκαν ἀπό τήν καταστροφή 
πού ὑπέστη ὁ ναός .Ἔτσι μέ πολλή προσοχή 

ἄρχισαν νά ἀποκαλύπτονται ὅσες ἀπό αὐτές 
ἄντεξαν στόν χρόνο καί συντηροῦνται κα-
τάλληλα ἀπό εἰδικούς, γιά νά παραμείνουν 
ἐκεῖ καί νά μᾶς δείχνουν τή μεγαλοπρέπεια 
καί τήν ἀξία τῆς βυζαντινῆς τεχνοτροπίας, 
μέ τήν ὁποίαν ἔχουν ἱστορηθεῖ τόσοι καί 
τόσοι ναοί στό πέρασμα τῶν αἰώνων στόν 
τόπο μας.
Καθώς εἰσέρχεται κανείς στόν ναό ἀπό τή 
δυτική εἴσοδο θά συναντήσει ἕνα ὄμορφο 
ναό, πού σέ μεταφέρει στούς Βυζαντινούς 
χρόνους μέ τά ὡραῖα καί ἁπλά του στοιχεῖα. 
Στούς τοίχους του ὑπάρχουν ἐντοιχισμέ-

νες πήλινες στάμνες, 
οἱ ὁποῖες χρησιμο-
ποιοῦνται γιά ἠχητι-
κούς σκοπούς.
Πάνω ἀπό τή δυτική 
εἴσοδο βρίσκεται ὁ 
ἐπιβλητικός τροῦλλος 
τοῦ ναοῦ, πού δια-
φέρει ὡς πρός τό μέ-
γεθος ἀπό αὐτό πού 
βρίσκεται στό ἀνατο-
λικό του τμῆμα. Γιά τή 
στήριξη τοῦ τρούλλου 
τοῦ ναοῦ χρησιμοποι-
ήθηκαν μεγάλοι πεσ-
σοί, οἱ ὁποῖοι χωρί-
ζουν τόν ναό σέ τρία 
κλίτη. Τά δυό πλαϊνά 
κλήτη εἶναι πολύ στε-
νά, ἀφοῦ ὁλόκληρος 
ὁ ναός ἐσωτερικά δέν 
ξεπερνᾶ τά 6,5 μ. πλά-

τος.
Οἱ τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ
Ὁ ναός τῆς ἁγίας Ἀναστασίας ἀρχικά ἦταν 
ὁλόκληρος διακοσμημένος μέ θαυμάσιες σέ 
τέχνη τοιχογραφίες τοῦ 14ου αἰώνα.
Οἱ τοιχογραφίες τοῦ πρώτου ναοῦ ἔχουν κα-
λυφθεῖ ἀπό αὐτές τοῦ 15ου αἰώνα, οἱ ὁποῖες 
εἶναι ἐξαιρετικές καί ἀνήκουν στή βυζαντι-
νή τέχνη τῶν χρόνων τῶν Παλαιολόγων.
Σήμερα στόν ναό ὑπάρχουν ἐλάχιστα δείγ-
ματα τοιχογραφιῶν σέ σχέση μέ τό τί ὑπῆρχε 
παλαιότερα. Σέ μερικές ἀπό αὐτές διακρίνο-
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νται τά πρόσωπα τῶν εἰκονιζόμενων ἁγίων 
καί σέ ἄλλες ὄχι.
Ἀπό ὅσες τοιχογραφίες διασώθηκαν τόν 
πανδαμάτορα χρόνο καί τίς ἀνθρώπινες 
ἐπεμβάσεις μποροῦμε νά ξεχωρίσουμε 
αὐτές πού βρίσκονται στόν δυτικό τροῦλλο 
τοῦ ναοῦ. Ἐδῶ διακρίνονται μορφές ἀγγέ-
λων καί προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. 
Δυστυχῶς ἡ τοιχογραφία τοῦ Παντοκρά-
τορα στόν τροῦλλο δέν διασώθηκε παρά 
μόνο ἕνα μικρό δεῖγμα ἀπό αὐτή, τό ὁποῖο 
διακρίνεται στό κέντρο τῆς ἡμικυκλικῆς του 
κοιλότητας.
Στά σφαιρικά τρίγω-
να τοῦ τρούλλου δέν 
διακρίνονται οἱ μορ-
φές τῶν τεσσάρων 
εὐαγγελιστῶν, πού 
συνήθως ἱστοροῦνται 
σ αὐτό τό μέρος. Στό 
νοτιοδυτικό σφαιρικό 
τρίγωνο σώζεται σέ 
καλή κατάσταση, σέ 
σχέση μέ τίς ὑπόλοι-
πες τοιχογραφίες, ἡ 
μορφή τοῦ Ἀποστό-
λου καί Εὐαγγελιστῆ 
Μάρκου.
Στό βόρειο τυφλό 
τόξο τοῦ ναοῦ διασώ-
ζονται ἐλάχιστα δείγ-
ματα τοιχογραφιῶν. 
Στή βορειοδυτική 
ὄψη τοῦ βορειοανα-
τολικοῦ πεσσοῦ θά 
ἀντικρίσουμε τή μορφή τῆς Παναγίας τῆς 
Ἐλεούσας. Στό βόρειο ἥμισυ τῆς κεντρικῆς 
καμάρας, πού ἑνώνει τό δυτικό μέ τό ἀνατο-
λικό τμῆμα τοῦ ναοῦ, σώζεται σέ καλύτερη 
κατάσταση ἡ Ἀποκαθήλωση τοῦ Χριστοῦ, 
πού θεωρεῖται μία ἀπό τίς σπουδαιότερες 
τοιχογραφίες στόν τόπο μας. Ἀκριβῶς ἀπό 
κάτω σώζεται σέ καλή σχετικά κατάσταση 
ὁ ἅγιος Μάμας.
Δείγματα τοιχογραφιῶν μέ σκηνές ἀπό τή 
ζωή τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἡ Ὑπαπαντή τοῦ 
Κυρίου, ἡ Βάπτιση ἀπό τόν Ἰωάννη τόν 

Πρόδρομο καί ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου 
στό ὄρος Θαβώρ, σώζονται τόσο στό δυτι-
κό ὅσο καί στό ἀνατολικό ἥμισυ τῆς βόρειας 
καμάρας τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος. Κάτω 
ἀπό τήν τοιχογραφία τῆς Βάπτισης καί Με-
ταμόρφωσης τοῦ Κυρίου σώζεται ἕνα μέρος 
ἀπό τήν τοιχογραφία τοῦ Μεγάλου Ἀντωνί-
ου. Ἐλάχιστα ἴχνη τοιχογραφιῶν ἀπεικονί-
ζουν τόν Ἅγιο Γεώργιο καί μερικές σκηνές 
ἀπό τό μαρτύριό του.
Στό Ἱερό Βῆμα δέν σώζονται τοιχογραφίες 
παρόλο πού καί αὐτό ἦταν ὁλόκληρο ἁγιο-
γραφημένο. Μερικά ἴχνη ἀπό αὐτές δια-

κρίνονται στήν Ἱερά 
Πρόθεση.
Τό Ἱερό Βῆμα τοῦ 
ναοῦ χωρίζεται σήμε-
ρα ἀπό τό ξυλόγλυ-
πτο εἰκονοστάσι, τό 
ὁποῖο κατασκευάστη-
κε πρόσφατα. Σ᾽  αὐτό 
ἔχουν τοποθετηθεῖ 
φορητές εἰκόνες, πού 
εἰκονίζουν στά δεξιά 
τῆς Ὡραίας Πύλης 
τόν Χριστό, τόν Τίμιο 
Πρόδρομο καί τόν 
Ἅγιο Νικόλαο Πλανᾶ. 
Στά ἀριστερά τῆς 
Ὡραίας Πύλης βρί-
σκεται ἡ εἰκόνα τῆς 
Παναγίας, τῆς Ἁγίας 
Ἀναστασίας τῆς Φαρ-
μακολύτριας καί τοῦ 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.  

Λόγω τῆς τοποθεσίας του ὁ ναός φαίνεται 
ἀπό μακριά καί ἐντυπωσιάζει μέ τήν ὀμορ-
φιά του, τούς πέτρινους τοίχους καί τούς 
δυό του τρούλλους. Εἶναι πραγματικά ἕνα 
στολίδι γιά τά Πολεμίδια, ὅπως ἀναφέραμε, 
ἀλλά καί γιά τήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Λε-
μεσοῦ. 
Ὁ ναός πανηγυρίζει στίς 22 Δεκεμβρίου, 
ἡμέρα πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη 
τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρί-
ας.  
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ΜΕΛΕΤΙΟΣ Δ΄ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ (1910-1918)
 

Tόν Κιτίου Κύριλλο Παπαδόπουλλο, 
πού στίς 8 Ἀπριλίου 1909 ἀνῆλθε 
στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο, διαδέ-

χθηκε ὁ Κρητικός ἀρχιμανδρίτης Μελέτιος 
Μεταξάκης.
 Μετά τή λήξη τῆς θλιβερῆς δεκά-
χρονης διαμάχης τοῦ «Ἀρχιεπισκοπικοῦ 
Ζητήματος», ἀμέσως μετά τή συμφιλίωση 
τῶν ἀντιπάλων (19 Φεβρουαρίου 1910) ἡ ἱ. 
Σύνοδος, ἐνισχυμένη ἀπό τούς ἀπεσταλμέ-
νους τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Φωτί-
ου, Μητροπολίτες Λεοντοπόλεως Σωφρόνιο 
καί Τριπόλεως Θεοφάνη, προχώρησε ἀμέ-
σως στήν πλήρωση τῶν κενῶν Ἐπισκοπικῶν 
ἑδρῶν Πάφου καί Κιτίου, μέ κληρικούς ἐξω-
κλιματικούς, ἀμέτοχους τῶν κομματικῶν 
παθῶν τῆς δεκαετίας, σέ μιά προσπάθεια 
νά ἀμβλυνθοῦν τά πάθη αὐτά. Μέ πρότα-
ση τῶν Ἀλεξανδρινῶν Ἐπισκόπων, γιά μέν 
τή Μητρόπολη Πάφου (πού χήρευε ἀπό τό 
1899) ἐξελέγη, στίς 19 Φεβρουαρίου 1910, ὁ 
Πάτμιος ἀρχιμανδρίτης τοῦ Πατριαρχείου 
Ἀλεξανδρείας Ἰάκωβος Ἀντζουλάτος, γιά 
δέ τή Μητρόπολη Κιτίου, στίς 21 Φεβρου-
αρίου 1910, ὁ Κρητικός ἀρχιμανδρίτης τοῦ 
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Μελέτιος Με-
ταξάκης, (ὁ ὁποῖος ἦταν ἤδη γνωστός στούς 
Κυπρίους ἀπό τό 1907, ὅταν ἦλθε στήν Κύ-
προ ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἱε-
ροσολύμων στά πλαίσια τῶν προσπαθειῶν 
γιά λύση τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Ζητήματος).

Τό σχετικό Ὑπόμνημα στήν ἐκλογή 
τοῦ Μελετίου Μεταξάκη ἔχει ὡς ἑξῆς: «Τοῦ 
Μητρ. Κιτίου κ. Κυρίλλου κοινῇ καί ὁμο-
θύμῳ γνώμῃ τῆς τε Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν 
Γενικῶν ἀντιπροσώπων τοῦ εὐαγοῦς Κλή-
ρου καί τοῦ λαοῦ τῆς Νήσου μετατεθέντος 
καί ἀνελθόντος τόν Ἀρχιεπισκοπικόν τῆς 
Κύπρου Θρόνον, τοῦ δέ Μητροπολιτικοῦ 
Θρόνου τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κιτί-
ου ἔκτοτε κανονικοῦ ποιμένος ἐστερημένου, 

μετά προηγουμένην κανονικήν πρόσκλησιν 
τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πάσης Κύπρου 
κ. Κυρίλλου τοῦ Β΄,  κατά τά ἀρχαῖα ἔθη καί 
θέσμια τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας συ-
νελθόντες εἰς Γενικήν Συνέλευσιν ὑπό τήν 
προεδρίαν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τῇ 
20ῃ Φεβρ. τοῦ 1910ου σωτηρίου ἔτους ἐν τῷ 
Μεγάλῳ Συνοδικῷ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅ τε 
Μακαριώτατος Πρόεδρος Κυρηνείας κ. Κύ-
ριλλος καί οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται 
τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, ὁ Τριπό-
λεως κ. Θεοφάνης καί ὁ Λεοντοπόλεως κ. 
Σωφρόνιος, μετά τῶν πανοσιωτάτων Ἡγου-
μένων τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν τῆς ἐπαρ-
χίας Κιτίου Γενικῶν ἀντιπροσώπων Κλη-
ρικῶν καί λαϊκῶν, καί ὡρίμως ἐν ὀνόματι 
τοῦ Ἀρχιποίμενος ἡμῶν Χριστοῦ συσκεψά-
μενοι, ἐξελέξαντο παμψηφεί Μητροπολίτην 
τῆς Θεοσώστου ἐπαρχίας Κιτίου  τόν τέως 
τῇ ἁγιωτάτῃ τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησίᾳ 
ἀνήκοντα Πανοσιώτατον Ἀρχιμανδρίτην 
Μελέτιον, ἄνδρα ἱεροπρεπῆ, κεκοσμημένον 
ὑφ’ ἁπάντων τῶν προσόντων τῶν εἰς Ποιμέ-
να τῆς λογικῆς τοῦ Χριστοῦ Ποίμνης ἁρμο-
ζόντων, καί τῇ χορείᾳ τῶν Ἁγιοταφιτῶν κα-
τηλεγμένον».
 »Ἤδη δέ μέλλοντος αὐτοῦ χειροτο-
νηθῆναι Μητροπολίτην Κιτίου, συνετάχθη 
ἡ παροῦσα κανονική πρᾶξις, ἥτις πρός ἀΐ-
διον πίστωσιν καί βεβαίωσιν εἰς τόνδε τόν 
ἱερόν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κώδικα κατα-
χωρισθεῖσα, ἀνεγνώσθη πρός πληροφορί-
αν πάντων ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ ἁγίου, ἐνδόξου 
Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου ναῷ, καί ὑπεγράφη σήμερον τῇ 
3ῃ τοῦ μηνός Ἀπριλίου τοῦ αὐτοῦ σωτηρίου 
ἔτους 1910».
 Ὁ Κιτίου Μελέτιος Μεταξάκης – 
κατά κόσμον Ἐμμανουήλ – γεννήθηκε 
στό χωριό Παρσᾶς (νῦν Μεταξοχώρι) τοῦ 
νομοῦ Λασηθίου Κρήτης, στίς 21 Σεπτεμ-
βρίου 1871. Γονεῖς του ἦσαν ὁ Νικόλαος 
Μεταξάκης (παλιός ἀγωνιστής στίς ἐναντί-

Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρόνιου Μιχαηλίδη
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ον τῶν Τούρκων ἐξεγέρσεις τοῦ Κρητικοῦ 
λαοῦ) καί μητέρα του ἡ Μαρία Προβατάκη. 
Ὁ Ἐμμανουήλ ἦταν ὁ πρωτότοκος μεταξύ 
ἕξη ἀδελφῶν (4 ἀγοριῶν καί 2 κοριτσιῶν), 
διακρινόμενος γιά τόν ἀτίθασσο καί ζωηρό 
χαρακτήρα του ἀλλά καί τήν εὐφυία του καί 
τήν ἔφεσή του στά γράμματα.
 Ἀφοῦ φοίτησε στό ἑλληνικό σχολεῖο 
τῆς γειτονικῆς Ἱεράπετρας, τό 1889, σέ ἡλι-
κία 18 χρόνων, ἐγκατέλειψε – παρά τίς ἀντιρ-
ρήσεις τῶν γονέων του – τό σπίτι του καί τήν 
Κρήτη, καί μετέβη στά Ἱεροσόλυμα, κοντά 
στό θεῖο του παπα-Στέφανο Προβατάκη 
(ἀδελφό τῆς μητέρας του), ὁ ὁποῖος καί τόν 
τοποθέτησε στήν ὑπηρεσία τοῦ ἡγουμένου 
τῆς μονῆς Ἁγίου Νικολάου (Ἱεροσολύμων) 
Βενιαμίν. Σέ λίγο ὁ νεοεκλε-
γείς Πατριάρχης Ἀντιοχείας 
Σπυρίδων (Κύπριος, καί μέχρι 
τότε Ἀρχιεπίσκοπος Θαβώρ), 
καλεῖ μαζί του στή Δαμασκό 
τόσο τόν Βενιαμίν πού χειρο-
τονεῖται Ἐπίσκοπος Ἀμίδης, 
ὅσο καί τόν ὑποτακτικό του 
Ἐμμανουήλ Μεταξάκη, ὁ 
ὁποῖος χειροτονεῖται διάκο-
νος μέ τό ὄνομα Μελέτιος.
 Τό 1893 ὁ νεαρός διά-
κονος Μελέτιος στέλλεται στή 
Θεολογική Σχολή τοῦ Σταυ-
ροῦ στά Ἱεροσόλυμα ἀπ᾽ ὅπου 
ἀποφοιτᾶ τό 1900 μέ ἄριστα. 
Κατά τό διάστημα αὐτό ὁ Ἀντιοχείας Σπυρί-
δων ἐξαναγκάζεται νά παραιτηθῆ (1898), οἱ 
Ἕλληνες κληρικοί ἐκδιώκονται καί τό Πα-
τριαρχεῖο Ἀντιοχείας ἐξαραβίζεται. Ἔτσι 
ὁ Μελέτιος παραμένει στά Ἱεροσόλυμα καί 
ἐγγράφεται στήν ἀδελφότητα τοῦ Παναγί-
ου Τάφου, ὅπου διορίζεται ὑπογραμματεύς 
τοῦ Θρόνου, καί σύντομα Ἀρχιγραμματεύς 
τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων (1903-9), 
ἀφοῦ ἐν τῷ μεταξύ ἔγινε Ἀρχιμανδρίτης.
 Ἡ ἑξαετής θητεία του ὡς Ἀρχιγραμ-
ματέως ὑπῆρξε πολύ γόνιμη καί καρποφό-
ρα. Φρόντισε ἀμέσως γιά τήν ἐπέκταση καί 
ἀναδιοργάνωση τῆς ἐκπαιδευτικῆς προσπά-
θειας τοῦ Πατριαρχείου, ἰδιαίτερα μεταξύ 

τοῦ ἀραβορθοδόξου ποιμνίου, μέ τήν ἵδρυ-
ση δεκάδων σχολείων καί τήν ἔκδοση ἑλλη-
νοαραβικῶν διδακτικῶν βιβλίων. Ταυτό-
χρονα ἔφερε τυπογραφεῖο ἀπό τήν Εὐρώπη 
κι ἄρχισε νά ἐκδίδει, ἀπό τό 1904, τό περιο-
δικό  Νέα Σιών,  τό ὁποῖο καί συνεχίζει τήν 
ἔκδοσή του μέχρι σήμερα. Ἐπίσης διευθέτη-
σε τά χρονίζοντα οἰκονομικά προβλήματα 
τοῦ Πατριαρχείου. Τό Νοέμβριο τοῦ 1908 
ἐκδίδει τήν ἑλληνοαραβική ἑβδομαδιαία 
ἐφημερίδα Ὁ Παλαιστίνιος Κήρυξ, γιά τήν 
προάσπιση τῶν ἀπαραγράπτων δικαιωμά-
των τοῦ Πατριαρχείου.                
 Τό 1907 ἐπισκέπτεται τήν Κύπρο ὡς 
ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύ-
μων, ὅπου, μαζί μέ τόν Ἀλεξανδρείας Φώ-

τιο καί τόν ἐκπρόσωπο τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου προσπαθοῦν νά λύσουν 
τό χρονίζον Ἀρχιεπισκοπικό  
Ζήτημα, τό ὁποῖο καί τελικά 
λύθηκε σύμφωνα μέ τίς δικές 
του εἰσηγήσεις.
 Τό 1908 ἡ διαμάχη πού 
ξέσπασε μεταξύ τῶν Ἁγιοτα-
φιτῶν καί τοῦ Πατριάρχου 
Ἱεροσολύμων Δαμιανοῦ εἶχεν 
ὡς συνέπεια νά ἀπομακρυν-
θοῦν, μεταξύ ἄλλων, ὁ Μελέ-
τιος καί ὁ διδάσκαλός του στή 
Θεολογική Σχολή τοῦ Σταυ-
ροῦ, ἀρχιμ. Χρυσόστομος 

Παπαδόπουλος ( ὁ μετέπειτα Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν). Εὑρισκόμενος δέ στήν Κων-
σταντινούπολη ὑπεστήριξε ἐνώπιον τῆς ὑπό 
τῆς Ὑψηλῆς Πύλης συγκροτηθείσης εἰδικῆς 
Ἐπιτροπῆς, τά δίκαια καί τά προνόμια τοῦ 
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, καί πέτυχε τή 
διάσωση καί ἐπιβίωσή του. Τό σχετικό ὑπό-
μνημά του ἐξεδόθη στήν Κωνσταντινούπο-
λη στά ἑλληνικά καί στά γαλλικά , τό 1909, 
μέ τίτλο, «Αἱ ἀξιώσεις τῶν ἀραβοφώνων 
Ὀρθοδόξων τῆς Παλαιστίνης».                    
 Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1910, ἐνῶ ἦταν 
στήν Κωνσταντινούπολη, ἐξελέγη Μητρο-
πολίτης Κιτίου στήν Κύπρο, ὅπου ἦταν ἤδη 
γνωστός.
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Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Ὁ Πανιερώτα-
τος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανά-
σιος χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον  ἱερό παρεκκλή-
σιο τοῦ Ἁγίου Μάμαντος τῆς ἐνορίας Ἁγίου 
Ἀντωνίου. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Μάμαντος τῆς ὁμώνυμης κοινό-
τητας.
Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρ-
κεια ἀγρυπνίας στόν προσκυνηματικό  ναό 
Ἁγίου Νεκταρίου Λεμεσοῦ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ τῆς κοινότητας Ἁγίου Ἰωάννου Πι-
τσιλιᾶς.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας 
Χρυσοπολίτισσας Λάρνακας, κατά τή διάρ-
κεια τῆς ὁποίας τέλεσε τό ἐτήσιο μνημόσυνο 
τοῦ μακαριστοῦ Καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς 
μονῆς Παναγίας Μαχαιρᾶ, Ἀρχιμ. Ἀρσενί-
ου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας 
Γλυκιώτισσας, κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποίου 
χειροθέτησε σέ πνευματικό τόν Αἰδεσιμώ-
τατο Πρεσβ. Κωνσταντῖνο Γιαννακοῦ.
ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Μητροπο-
λιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθο-
λικῆς.
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Τιμίου Σταυροῦ Συνοικισμοῦ Πάνω 
Πολεμιδιῶν.
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμε-
τέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στήν 
ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρακλειδίου, προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.Ἰουστίνου 
καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 

Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στό ἱερό παρεκκλήσιο τῆς 
Ἁγίας Ξανθίππης τῆς κοινότητας Ἁγίου Ἰω-
άννη Πιτσιλιᾶς.
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Παναγίας 
Ἀμιροῦς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Χο-
ροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πέρα Πεδίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Ἰωάννη Λαμπαδιστῆ τῆς κοινό-
τητας Πελενδρίου. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας τῆς 
κοινότητας Ξυλοτύμπου.
Τό βράδυ τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά 
τή διάρκεια ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
μνήμης τῶν ἐν Λεμεσῷ διαλαμψάντων Ἁγί-
ων.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς), μέ 
τήν εὐκαιρία τῆς μνήμης τῶν ἐν Λεμεσῷ δι-
αλαμψάντων Ἁγίων. 
ΤΡΙΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Θεράποντος 
τῆς ὁμώνυμης κοινότητας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή τοῦ Ἁγίου 
Ἡρακλειδίου παρά τήν κοινότητα Πολιτι-
κοῦ.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἀποστόλου Λουκᾶ, Ἁγίας Μαρίνας καί 
Ἁγίου Θύρσου στόν Συνοικισμό Ἁγίου 
Ἀθανασίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἀποστόλου Λουκᾶ Κολοσσίου.
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Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου
ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικό-
λαος χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Ἁγίου 
Μάμαντος Τραχωνίου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ. ναό 
Ἁγίου Μάμαντος Τραχωνίου. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στήν πανηγυρίζουσα ἱ.μονή Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ Μοναγρίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ. ναό 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς κοινότητας Ἁγ. 
Ἰωάννη Πιτσιλιᾶς. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.
ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ. ναό Πα-
ναγίας Ἰαματικῆς Ἀρακαπᾶ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμε-
τέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν 
ἱ.ναό Ἁγίου Νικολάου τῆς κοινότητας Ἐπι-
σκοπειοῦ, μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρί-
ων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τα-
μασοῦ καί Ὀρεινῆς κ.Ἠσαΐα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμετέ-
σχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό 
ναό Ἀπ. Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς, μέ τήν 
εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Πανιερω-
τάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ.Χρυσο-
στόμου. 
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Τι-
μίου Σταυροῦ Ἀκρωτηρίου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Τιμίου Σταυροῦ Ἀκρωτηρίου.
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμετέ-

σχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στήν ἱερά 
μονή Ἁγίου Ἡρακλειδίου μετά τοῦ Πανιε-
ρωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.Ἀθανα-
σίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.Ἰουστίνου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλε-
σε τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου Ἁγί-
ου Εὐσταθίου τῆς κοινότητας Πραστειοῦ 
Κελλακίου. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Ἐλευθερίου.
ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό ἱερό 
παρεκκλήσιο τοῦ Τιμίου Προδρόμου Πολε-
μιδιῶν.
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς κοι-
νότητας Πέρα Πεδίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ  27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ Διερώνας.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Νεοφύτου, Συνοικισμοῦ Μακαρίου Γ´.
ΔΕΥΤΕΡΑ  28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Νεοφύτου, Συνοικισμοῦ Μακα-
ρίου Γ´.
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννη Λα-
μπαδιστῆ τῆς κοινότητας Πελενδρίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου 
Κ. Πολεμιδιῶν.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο 
τοῦ Ἁγίου Ἑρμογένους στήν Ἐπισκοπή. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
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ναό Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας.
Τό βράδυ συλλειτούργησε μετά τοῦ Πανι-
ερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.Ἀθα-
νασίου κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν 
Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσ-
σης (Καθολικῆς), ἡ ὁποία τελέστηκε  μέ τήν 
εὐκαιρία τῆς μνήμης τῶν ἐν Λεμεσῷ δια-
λαμψάντων Ἁγίων.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Μεταμορ-
φώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς κοινότητας Λι-
μνατίου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Θεράποντος τῆς ὁμώνυμης κοι-
νότητας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου Λουκᾶ 
Κολοσσίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἀποστόλου Λουκᾶ, Ἁγίας Μαρίνας 
καί Ἁγίου Θύρσου στόν Συνοικισμό Ἁγίου 
Ἀθανασίου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέ-
τρου καί Παύλου καί Ἁγίου Ἀρτεμίου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στό πανηγυρίζον παρεκ-
κλήσιο τῶν Ἁγίων Γερασίμου Ἰορδανίτου 
καί  Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, στήν 
κοινότητα Ἀγροῦ.
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τήν 
ἀρχαία Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώ-
βου τοῦ Ἀδελφοθέου  στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Νικολάου Λεμεσοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Βαρνάβα Συνοικισμοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Δημητρίου Παραλιμνίου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Δημητρίου τῆς κοινότητας Βά-

σας Κελλακίου.
ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
Καθεδρικό ναό Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό ναό Ἁγί-
ας Νάπας Λεμεσοῦ καί ἀκολούθως προέστη 
τῆς Δοξολογίας μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐθνικῆς 
ἐπετείου τοῦ ἔπους τοῦ 1940.
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
ἱερό ναό Ἁγίου Θεράποντος τῆς κοινότητας 
Λυθροδόντα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Φιλίππου Λατσιῶν.
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Τελέσθηκε τήν Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Καθηγουμέ-
νου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ, Ἀρχιμ. Ἀρσενίου, στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσοπολιτίσσης 
στή Λάρνακα, Προϊσταμένου τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου.

Ἑορτάσθηκε μέ κάθε λαμπρότητα ἡ Θεομη-
τορική Ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου 
στή Μητρόπολή μας. Ὁ  Πανιερώτατος Μη-
τροπολίτης μας προέστη τοῦ πανηγυρικοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν ἱερό ναό Παναγίας Γλυκιώ-
τισσας, ὅπου καί προχείρισε σέ πνευματικό 
τόν Πρεσβ. Κωνσταντῖνο Γιαννακοῦ, ἐφη-
μέριο τοῦ ναοῦ. Ὁ Θεοφιλέστατος προέστη 
τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ στόν Μητροπο-
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Τήν Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ὁ Θεοφι-
λέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νι-
κόλαος, συμμετεῖχε σέ Ἀρχιερατικό Συλ-
λείτουργο, πού τελέσθηκε  στόν Ἱερό 
Μητροπολιτικό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά, μέ τήν εὐκαι-
ρία τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Χρυσοστό-
μου. 

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος κατά τό τριήμερο 10, 11 καί 12 Σεπτεμ-
βρίου μετέβη στή Βάρνα τῆς Βουλγαρίας, ὅπου παρευρέθη καί μίλησε στά πλαίσια τῶν ἐκδη-
λώσεων πού διοργάνωσε ἡ τοπική Μητρόπολη γιά τήν ἑβδομάδα Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ 
Βιβλίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βάρνας καί Μεγάλης Πρεσλάβας κ Ἰωάννης,  ὑποδέχθηκε 
θερμά τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας καί τή συνοδεία του. Ὁ Πανιερώτατος μεταξύ 
ἄλλων ἐπισκέφθηκε καί τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννη τῆς Ρίλας, ὅπου τόν ὑποδέχθηκε ὁ 
Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδριανουπόλεως Εὐλόγιος. 

λιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθο-
λικῆς. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Μητροπο-
λίτης μας λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο στόν Μητροπολιτικό ναό, ἐνῶ ὁ Θεο-
φιλέστατος  στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Παναγίας Ἰαματικῆς Ἀρακαπᾶ.
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Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας τό 
ἀπόγευμα τῆς 17ης Σεπτεμβρίου, παρέθε-
σε ἀπογευματινό τσάι στούς Ἐπιθεωρητές 
καί τούς Διευθυντές τῶν Σχολείων Μέσης 
Ἐκπαίδευσης Λεμεσοῦ. Ὁ Πανιερώτατος 
τούς εὐχαρίστησε γιά τή συνεργασία τους 
μέ τήν Ἐκκλησία, τόνισε τή μεγάλη σημα-
σία τῆς Παιδείας στούς δύσκολους και-
ρούς πού περνοῦμε, καί τούς διαβεβαίωσε 
γιά τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον καί τή συμπα-
ράσταση τῆς Ἐκκλησίας στό δύσκολο ἔργο 
πού ἐπιτελοῦν. Στή συνάντηση παρέστησαν 

ἐπίσης ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος καί ὁ κ. Σταῦρος Ὀλύμπιος, 
Διευθυντής Ποιμαντικῆς Διακονίας τῆς Μητροπόλεώς μας.  

Στίς 17 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ 
καί ἑορτάζει τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἡρακλει-
δίου. Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀθανάσιος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, συμμε-
τεῖχαν σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, πού 
τελέσθηκε στήν ὁμώνυμη πανηγυρίζουσα 
ἱερά μονή. Σ᾽αὐτό προέστη ὁ  Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλα-
μαριᾶς κ. Ἰουστῖνος.

Τελέσθηκαν τό βράδυ τῆς 18ης Σεπτεμβρίου, ἀπό τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος 
κ. Νικόλαο,  τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου, τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Με-
γαλομάρτυρα Εὐστάθιο, στήν κοινότητα Κελλακίου. 
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Ἡ Μητρόπολή μας διά τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου μας, τήν Τετάρτη 7 Ὀκτω-
βρίου, προχώρησε σέ μία ἱστορική συμφω-
νία μέ τόν ὀγκολόγο Δρ. Ν. Ζάμπογλου, γιά 
τή δημιουργία ἑνός ἐξειδικευμένου Ὀγκο-
λογικοῦ Κέντρου στήν πόλη τῆς Λεμεσοῦ. 
Τό Ὀγκολογικό αὐτό Κέντρο θά καλύψει 
τίς ἀνάγκες τῆς νοτιοδυτικῆς Κύπρου στήν 
περίθαλψη ἀσθενῶν, ἀλλά παράλληλα φι-
λοδοξεῖ νά ἀναδειχθεῖ καί ἕνα περιφερειακό 
ἰατρικό Ὀγκολογικό Κέντρο στήν εὐρύτερη 
περιοχή τῆς Μεσογείου ἀλλά καί τῆς Μέσης 
Ἀνατολῆς. Τή συμφωνία προσυπέγραψαν 
ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας καί ὁ 
Δρ.Νίκος Ζάμπογλου.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τοῦ νέου κύ-
κλου ἀντιαιρετικῶν ὁμάδων τοῦ Γραφείου 
Ὀρθοδόξου Κατηχήσεως τῆς Μητροπόλε-
ώς μας, τελέστηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγια-
σμοῦ ἀπό τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο 
Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαο. Μετά τόν ἁγιασμό 
ὁ Θεοφιλέστατος μίλησε στούς συμμετέχο-
ντες στά σεμινάρια, γιά τή σημασία καί τήν 
ἀναγκαιότητα τῆς κατάρτισής μας πάνω 
στά θέματα τῆς Ὀρθοδόξου δογματικῆς δι-
δασκαλίας.

Μέσα στά πλαίσια τῶν συναντήσεων τῶν μελῶν τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων 
τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη συνάντη-
ση γιά τή νέα ἐκκλησιαστική χρονιά, μέ τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κ. Ἀθανάσιο. Ἡ 
συνάντηση πού ἔγινε στήν αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας ξεκίνησε μέ ἁγια-
σμό καί στή συνέχεια ὁ Πανιερώτατος ἀπηύθυνε στά μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων 
πατρικές νουθεσίες καί συμβουλές.
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Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν ἐν Λεμεσῷ διαλαμψάντων Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἑορτάζουν κάθε 
δεύτερη Κυριακή τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου, τελέστηκε τήν Παρασκευή 9 Ὀκτωβρίου, στόν 
Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς, πανηγυρική Ἀγρυπνία. Κατά τόν 
πανηγυρικό ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, 
ἐνῶ στή Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος 
συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου. Συμμετεῖχαν ἐπίσης ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, Ἀρχιμ. Ἰσαάκ καί ἄλλοι ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας. 
Τήν Κυριακή 11 Ὀκτωβρίου, τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστατοῦντος τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν 
Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς. 

Πραγματοποιήθηκαν κατά τόν μήνα Ὀκτώ-
βριο, οἱ πρῶτες πέντε συναντήσεις τοῦ Σεμι-
ναρίου τῆς Σχολῆς Γονέων, τό ὁποῖο διορ-
γάνωσε ἡ Μητρόπολή μας, μέ γενικό θέμα: 
«Γάμος, ἡ ἄσκηση τῆς ἀγάπης». 
Πρῶτος εἰσηγητής, τήν Παρασκευή 2 
Ὀκτωβρίου, ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, 
ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τήν εἰσήγησή του πάνω 
στό γενικό θέμα τοῦ σεμιναρίου.  

Τήν ἑπομένη Παρασκευή 9 Ὀκτωβρίου, μί-
λησε στό Σεμινάριο ἡ Δρ. Μερόπη Σπυροπού-
λου, Ὁμότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Ὁ Πατέρας καί ἡ δυναμι-
κή τῆς παρουσίας του στήν οἰκογένεια».  
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Ἀκολούθησε στίς 16 Ὀκτωβρίου ἡ εἰσήγηση τοῦ Δρος Γεωργίου Κρουσταλλάκη, Ὁμότιμου 
Καθηγητῆ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Θυσιαστική ἀγάπη, τό θεμέλιο τῆς Oἰκογενει-
ακῆς Παιδαγωγικῆς».

 Στίς 23 Ὀκτωβρίου ὁμιλήτρια στό Σεμι-
νάριο ἦταν ἡ Δρ. Μαρία Ζανέττου Παπα-
κώστα, Ἐπιθεωρήτρια Δημοτικῆς Ἐκπαί-
δευσης, μέ θέμα: «Πῶς ἐπικοινωνοῦμε 
καλύτερα μέ τά παιδιά μας».

 Στίς 30 Ὀκτωβρίου ὁμιλήτρια ἦταν 
ἡ Δρ. Ἄννα Παραδεισιώτου, Διευθύ-
ντρια Παιδοψυχιατρικῆς Κλινικῆς 
Γενικοῦ Νοσοκομείου Λευκωσίας, 
μέ θέμα: «Προβλήματα ψυχικῆς 
ὑγείας: οἰκογενειακό ὑποστηρικτικό 
πλαίσιο». 

Τό Σεμινάριο τό ὁποῖο πραγματοποι-
εῖται στήν αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τῆς 
Μητροπόλεώς μας κάθε Παρασκευή 
στίς 7:30 μ.μ., θά συνεχιστεῖ μέχρι καί 
τίς 18 Δεκεμβρίου 2015. Σέ ὅσους τό 
παρακολουθήσουν θά δοθεῖ σχετικό πι-
στοποιητικό.
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Μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης δυό χρόνων ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἀποστό-
λου Βαρνάβα στόν συνοικισμό Ἁγίου Ἰωάννη, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος 
κ. Νικόλαος λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν πιό πάνω ναό, τήν Κυριακή 25 
Ὀκτωβρίου. Πρό τῆς ἀπολύσεως, ὁ Θεοφιλέστατος χειροθέτησε σέ πρωτοπρεσβύτερο τόν π. 
Βλαδίμηρο Μπίρκα. 

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀθανάσιος, τήν Παρασκευή 9 
Ὀκτωβρίου, λειτούργησε καί κήρυ-
ξε τόν θεῖο λόγο στόν πανηγυρίζο-
ντα ἱερό ναό Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί 
Ἀθανασίας, στήν κοινότητα Ξυλοτύ-
μπου.

Μέσα στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς φροντί-
δας τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τούς ἀσθενεῖς 
ἀδελφούς μας, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, στίς 13 Ὀκτω-
βρίου τέλεσε ἁγιασμό στό παρεκκλήσιο τῆς 
Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου, πού 
βρίσκεται στόν χῶρο τοῦ Νέου Γενικοῦ Νο-
σοκομείου Λεμεσοῦ. Σ᾽αὐτόν παρευρέθηκε ἡ 
ὁμάδα ἐθελοντῶν, ἡ ὁποία ἐπισκέπτεται τούς 
ἀσθενεῖς ἀδελφούς μας στό νοσοκομεῖο.
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Πανηγυρικά ἑορτάστηκε ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης καί ἡ Ἐθνική Ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτω-
βρίου 1940, στόν Καθεδρικό ἱερό ναό Ἁγίας Νάπας. Στόν Πανηγυρικό ἑσπερινό καί τή Θεία 
Λειτουργία προέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. Μέ τό πέρας 
τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε πανηγυρική Δοξολογία γιά τήν Ἐθνική ἐπέτειο τοῦ 1940. 

Τήν Κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ ἔντιμος Ὑπουργός Ἐνέργειας κ. Γιῶργος Λακκοτρύπης, 
ἐνῶ τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε  ὁ κ. Θεόδωρος Ἀντωνιάδης, πρώην Λυκειάρχης. 
Ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων καί ἡ μαθητική παρέλαση.  
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Λογγοβαρδίτικες φιλόθεες μορφές
Ἀρχιμ. Τύχωνος Ἀνδρέου
Τό νέο βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ.Τύχωνος Ἀνδρέου, «Λογγοβαρ-
δίτικες φιλόθεες μορφές», παρουσιάζει δεκαέξι Λογγο-
βαρδῖτες πατέρες τοῦ χρυσοῦ αἰῶνος  τῆς Μονῆς Λογ-
γοβάρδας. Ὁ συγγραφέας παρουσιάζει μέ ἐπιστημονικό 
τρόπο τίς πατερικές αὐτές μορφές, συμβάλλοντας καί 
προσφέροντας μέ αὐτόν τόν τρόπο στήν ἐν γένει Ἐκκλη-
σιαστική Ἱστορία. Πρόκειται γιά ἕνα ψυχοφελές ἀνάγνω-
σμα, τό ὁποῖο παρουσιάζοντας πνευματικά πρότυπα ἐνα-
ρέτων μορφῶν, βοηθᾶ καί στηρίζει κάθε πιστό χριστιανό 
στόν δικό του πνευματικό ἀγώνα δίνοντάς του παραδείγ-
ματα πρός μίμηση. Τό πρῶτο μέρος τοῦ βιβλίου παρουσι-
άζει ξεχωριστά τή δεκαεξάριθμη Λογγοβαρδίτικη χορεία 
ἀντλώντας στοιχεῖα ἀπό ἀνέκδοτες πηγές καί παράλλη-
λα παραθέτει τό πρωτότυπο τοῦ βίου τους, ὅπως κατε-
γράφη ἀπό τόν γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο. Στό δεύτερο 
μέρος δημοσιεύεται ὁλόκληρος καί ὑπομνηματισμένος ὁ 
ἐπικήδειος λόγος τοῦ γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου στόν 
προκάτοχό του καί πνευματικό του πατέρα, Ἱερόθεο Β´ 
Βοσυνιώτη.

Ἱστορίες ἀπό τή Βίβλο - Χριστούγεννα

Στό παρόν παιδικό βιβλίο, τά μικρά παιδιά μποροῦν 
νά γνωρίσουν τήν ἱστορία τῆς Γέννησης τοῦ Ἰησοῦ σέ 
ἕναν κόσμο γεμάτο ἀπό λεπτομέρειες καί χρώματα. Ἡ 
ἱστορία τῆς Γέννησης παρουσιάζεται μέ μιά ἀφήγηση σέ 
ἁπλή γλώσσα καί συνοδεύεται ἀπό ἐνδιαφέρουσες σκη-
νές πού περιέχουν πολλούς χαρακτῆρες, ζῶα καί ἀντι-
κείμενα, ὥστε τά παιδιά νά τά ἀναζητήσουν στίς μεγά-
λες αὐτές εἰκόνες. Ἀντικείμενα – κλειδιά πού πρέπει νά 
ἀναζητήσουν βρίσκονται στό ἐσωτερικό τῆς διπλωμέ-
νης σελίδας. Τά παιδιά μποροῦν νά μάθουν νά συλλαβί-
ζουν τίς ἁπλές λέξεις, πού ἔχουν ἐπιλεγεῖ στίς λίστες μέ 
τά ἀντικείμενα, πού θά ἀναζητήσουν. Αὐτή ἡ μοναδική 
Βίβλος μέ εἰκόνες προσφέρει διαφορετικές μορφές παι-
χνιδιοῦ καί γνώσης. Κατάλληλο γιά παιδιά ἀπό τριῶν 
ἐτῶν καί πάνω. Μία πιστή διήγηση τῶν κεφαλαίων 1 καί 
2 τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Λουκᾶ καί τοῦ κεφαλαίου 2 τοῦ 
Εὐαγγελίου τοῦ Ματθαίου, προσαρμοσμένη γιά παιδιά.
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