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ὉΤίμιος καί Ζωηφόρος Σταυρός 
εἶναι τό σημεῖο τοῦ Χριστοῦ μας. 
Ὅπως μᾶς λένε οἱ Πατέρες καί 

ὅπως διαβάζουμε στό Εὐαγγέλιο τό σημεῖο 
τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τό ὁποῖο θά προη-
γηθεῖ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου μας εἶναι ὁ 
Τίμιος Σταυρός. Αὐτός εἶναι τό σημεῖο τοῦ 
Χριστοῦ καί αὐτός εἶναι καί τό σημεῖο κάθε 
πιστοῦ. Ὁ Χριστιανός εἶναι σφραγισμένος 
ἀπό τό Ἅγιο Βάπτισμά του μέ τόν τύπο τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ, ὡς στρατιώτης Χριστοῦ. 
Εἶναι πολλαπλά τά νοήματα τοῦ Σταυροῦ 
στή ζωή μας. Εἶναι σημαντικός γιά μᾶς ὁ 
Σταυρός, γιατί δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα σύμβο-
λο, οὔτε κάτι πού μᾶς θυμίζει τή θυσία τοῦ 
Χριστοῦ, τό μέσο ἐκεῖνο τό ὁποῖο ἀπετέλεσε 
τό ὄργανο θανάτου τοῦ Κυρίου μας, ἀλλά 
εἶναι τό ἀήττητο ὅπλο τῆς Ἐκκλησίας, πού 
μέ τό αἷμα Του ὁ Κύριός μας ἁγίασε καί κα-
θιέρωσε ὡς τό σημεῖο τῆς δικῆς Του παρου-
σίας. Στήν Ἐκκλησία τά πάντα ἀρχίζουν 
καί τελειώνουν μέ τόν Τίμιο Σταυρό. Στή 
ζωή μας ἀρχίζουμε  καί τελειώνουμε τά πά-
ντα  μέ τόν σταυρό, σφραγίζοντας τόν ἑαυ-
τό μας καί τά ἔργα μας μέ τή χάρη τοῦ Τιμί-
ου Σταυροῦ. Τά μυστήρια ὅλα ἀνεξαιρέτως 
μέ αὐτή τή σφραγίδα τελειοῦνται καί μέ τή 
χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί δίνονται 
ὡς ἁγιαστικά μέσα στά μέλη τῆς Ἐκκλη-
σίας. Μέ τή δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡ 
Ἐκκλησία πορεύεται τόν δικό της ἀγώνα 
σ’αὐτό τόν κόσμο. Εἶναι σημαντικό ὅπλο ὁ 
Τίμιος Σταυρός τοῦ Χριστοῦ μας, γι᾽  αὐτό 
ὅλοι Τόν ἔχουμε πάνω μας, ἐπειδή εἶναι 
αὐτό τό σημεῖο πού πρέπει νά χαρακτηρίζει 
τή ζωή μας. 
Εἶναι ἀήττητο ὅπλο κατά τῶν δαιμόνων καί 
κατά τῶν ἐνεργειῶν τῶν ἀκαθάρτων πνευ-
μάτων. Εἶναι ὅπλο πού συμμαχεῖ ὑπέρ ἡμῶν 
στόν ἀγώνα πού ἔχουμε νά κάνουμε. Σφρα-
γίζοντας τόν ἑαυτό μας μέ τόν Τίμιο Σταυρό 

προσθέτουμε πάνω μας τήν εὐλογία, τήν πα-
ρουσία καί τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά 
κατατροπωθεῖ ἡ δύναμη τῆς ἁμαρτίας καί 
τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς παραμο-
νεύει σέ κάθε βῆμα μας, γιά νά μᾶς αἰχμα-
λωτίσει στά δικά του δίκτυα καί στίς δικές 
του πλεκτάνες. Ὁ Χριστός μᾶς ἄφησε σάν 
πολύτιμο δῶρο τόν Τίμιο Σταυρό Του. Ἐάν 
ὁ ἄνθρωπος καταλάβει καί αἰσθανθεῖ μέσα 
του τί δύναμη κρύβει ὁ Σταυρός καί πόση 
δύναμη λαμβάνει, ὅταν σφραγίζει τόν ἑαυ-
τό του μέ Αὐτόν, τότε πραγματικά μπορεῖ 
νά βαδίζει ὁπουδήποτε καί νά πράττει ὁτι-
δήποτε χωρίς νά αἰσθάνεται κανένα φόβο 
καί δυσκολία. Δέν μπορεῖ νά σταθεῖ ἐμπόδιο 
ἐκεῖ ὅπου ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ σημειώνε-
ται. Δέν μπορεῖ τίποτε νά συντρίψει τή δύ-
ναμη τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας. Γι’αὐτό 
χρειάζεται προσοχή καί εὐλάβεια πολλή γιά 
τό πῶς κάνουμε τόν σταυρό μας, πῶς σφρα-
γίζουμε τόν ἑαυτό μας μέ τόν Τίμιο Σταυ-
ρό. Χρειάζεται προσοχή καί εὐλάβεια ὥστε 
αὐτή ἡ σφραγίδα νά ἔχει τό ἀποτέλεσμα τῆς 
χάριτος καί τῆς δυνάμεως τοῦ Κυρίου μας. 
Νά εἶναι πράγματι σφραγίδα σωτηρίας ἡ 
ὁποία θά κατατροπώσει τίς ἀόρατες δυνά-
μεις, πού πάντοτε μᾶς ἐπιβουλεύονται. 
Πέραν ἀπό τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ ὡς ση-
μεῖο τοῦ Χριστοῦ σημαντικό γιά μᾶς εἶναι  
καί τό νόημα τοῦ Σταυροῦ. Ὁ Κύριος μᾶς 
ἄφησε τόν Σταυρό Του, γιά νά μᾶς φρουρεῖ, 
νά μᾶς ἁγιάζει, νά μᾶς προστατεύει καί νά 
μᾶς ἐνδυναμώνει μέ τή δική Του παρουσία. 
Κρύβει ὅμως καί ἕνα μυστήριο γιά τή  δική 
μας ζωή. Δέν εἶναι δυνατόν νά ἀκολου-
θοῦμε τόν Χριστό χωρίς τόν Σταυρό Του. 
Ὁ ἴδιος μᾶς τό εἶπε:  «ὅστις θέλει ὀπίσω μου 
ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω 
τόν σταυρόν αὐτοῦ». Τί σημαίνει σταυρός;  
Σημαίνει πόνος, θλίψη, ἀγώνας, δοκιμασία, 
δυσκολία.  Εἶναι ὁ ἀγώνας τῆς ζωῆς μας 

Ὁ Τίμιος καί Ζωηφόρος Σταυρός

τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
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ὁλόκληρης. Εἶναι αὐτό πού ὁ Κύριος ἔκα-
νε στή δική Του ζωή. Ἄν θέλουμε νά εἴμα-
στε πράγματι μαθητές τοῦ Χριστοῦ καί νά 
τόν ἀκολουθοῦμε, τότε ὀφείλουμε νά βα-
δίσουμε τόν ἴδιο δρόμο πού Αὐτός βάδισε. 
Αὐτός ἄφησε τά ἴχνη του, γιά νά βαδίσουμε 
σ’αὐτά.  Ἄν θέλουμε νά εἴμαστε δικοί Του 
μαθητές, δέν μποροῦμε νά ἀρνηθοῦμε τόν 
σταυρό Του καί τήν παρουσία Του στή ζωή 
μας. Κάθε ἄνθρωπος, κάθε χριστιανός ἀπό 
τή στιγμή πού βαπτίζεται μπαίνει μέσα στό 
νόημα τῆς ἄρσης τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. 
Κάθε ἄνθρωπος ἔχει ἕνα σταυρό σ’αὐτό τόν 
κόσμο. Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος χωρίς σταυ-
ρό. Ὅλοι μας, πιστοί καί ἄπιστοι, χριστιανοί 
καί μή,  ἁμαρτωλοί καί δίκαιοι, πλούσιοι καί 
πτωχοί, ὅλοι ἔχουμε ἕνα σταυρό. 
Στόν Γολγοθᾶ δέν ὑπῆρχε μόνο ὁ Σταυρός 
τοῦ Χριστοῦ,  ἀλλά ὑπῆρχαν καί ἄλλοι δύο. 
Ὅμως ὁ ἕνας ἦταν ὁ Σταυρός ὁ Ζωοδότης, 
τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἄλλος ἦταν ὁ σταυρός τοῦ 
καλοῦ ληστῆ καί ὁ τρίτος τοῦ ἀγνώμονος 
ληστῆ, ὁ ὁποῖος χωρίσθηκε ἀπό τόν Θεό 
αἰώνια. Σημασία δέν ἔχουν οἱ θλίψεις αὐτές 
καθεαυτές, ἀλλά τό πῶς τίς ἀντιμετωπίζου-
με. Τόν Σταυρό μας ἄν τόν ἀντιμετωπίσουμε 
μέ τρόπο πνευματικό, γίνεται ζωηφόρος καί 
μᾶς δίνει ζωή. Ἄν τίς θλίψεις, τούς πόνους 
καί  τούς κόπους μας  τά ἀντιμετωπίσουμε 
μέ πνεῦμα Χριστοῦ, φέρουν πολλή χαρά. Ἄν 
τά ἀντιμετωπίσουμε ὅμως μέ γογγυσμό, μέ 
βλασφημία καί ἀχαριστία ὅπως ὁ ἀγνώμων  
ληστής, αὐτή ἡ ἀντιμετώπιση δέν θά μᾶς φέ-
ρει ζωή ἀλλά θάνατο. Ἄν στόν σταυρό μας 
ἀτενίζουμε τόν Ἐσταυρωμένο Χριστό, τότε 
πράγματι ὁ Κύριος θά δώσει τή δύναμη, 
ὥστε νά γλυκανθεῖ αὐτός ὁ πόνος καί ἡ πι-
κρία νά γίνει ζωή αἰώνιος. 
Σ’ αὐτό τόν κόσμο κανένας δέν μπορεῖ νά 
γλιτώσει ἀπό τίς δυσκολίες. Ἐάν κοιτάξου-
με στή ζωή ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀκόμη καί 
τῶν Ἁγίων, θά δοῦμε ὅλους νά σηκώνουν 
τόν σταυρό τους. Ἔτσι εἶναι δυστυχῶς ἡ 
φύση τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Μετά 
τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου καί τήν παράβαση 
τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, ἡ ἁμαρτία, τά πάθη 
καί ἡ διαστροφή εἰσῆλθαν στήν ἀνθρώπινη 

φύση. Ἔρχεται ὁ Κύριος καί μέ τό Σταυρό 
Του  γλυκαίνει τήν πικρία τῶν καθημερινῶν 
πραγμάτων. 
Ὑπάρχουν σύμφωνα μέ τούς Πατέρες πολ-
λές  προτυπώσεις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν 
Παλαιά Διαθήκη. Μιά ἀπό αὐτές εἶναι καί ἡ 
ἀκόλουθη. Κάποτε οἱ Ἑβραῖοι βαδίζοντας 
στήν ἔρημη γῆ, βρέθηκαν σέ μεγάλη δυσκο-
λία λόγῳ ἔλλειψης νεροῦ καί ἐξαντλήσεως. 
Κάπου βρέθηκε νερό τό ὁποῖο ὅμως ἦταν 
πικρό καί δηλητηριῶδες. Δέν μποροῦσε νά 
τό πιεῖ ἄνθρωπος. Ὁ Θεός τότε εἶπε στόν 
Μωυσῆ νά ρίξει τό ξύλο πού κρατοῦσε μέσα 
στήν πηγή ἐκείνη. Μόλις τό ἔκανε αὐτό, γλυ-
κάνθηκαν τά νερά, ἔγιναν ὑγιῆ, πανευφρό-
συνα καί γλυκύτατα νάματα καί ἔτσι μπόρε-
σε ὁ λαός τοῦ Θεοῦ νά ξεδιψάσει. Ἀπό αὐτό 
φαίνεται καί προτυπώνεται ἡ δύναμη τοῦ 
Σταυροῦ στή ζωή  τῶν ἀνθρώπων.
Ὅταν ἔχουμε μπροστά μας δυσκολίες πολ-
λές, ἄς στρέψουμε τό βλέμμα μας στόν 
Ἐσταυρωμένο Χριστό καί τότε θά βροῦμε 
παρηγοριά. Θυμοῦμαι κάποιον εὐλαβέστα-
το ἄνθρωπο πού εἶχε πολλές δυσκολίες, 
πειρασμούς καί ἀρρώστιες, ὁ ὁποῖος ἦταν 
γιά χρόνια καθηλωμένος στό κρεβάτι τοῦ 
πόνου. Πράγματι ἡ μία δυσκολία διαδεχό-
ταν τήν ἄλλη. Κάποτε πού τόν ἐπισκέφθηκα 
τόν ρώτησα πῶς εἶναι, ἄν ἀντέχει καί ἔχει 
ὑπομονή καί αὐτός μοῦ εἶπε: «Πολλές φο-
ρές ἔφτασα στά ὅρια τῆς ἀντοχῆς μου καί 
σκέφθηκα  νά πάρω ὅλα τά φάρμακα νά 
τά πιῶ καί νά πεθάνω. Ἀλλά κάθε φορά 
πού ἔφτανα ἐκεῖ, κοίταζα ἀπέναντί μου τόν 
Ἐσταυρωμένο. Τότε ἀμέσως κατέβαζα τά 
μάτια καί ἔλεγα: «Χριστέ μου, δέν μπορῶ νά 
παραπονεθῶ  γιά τίποτε. Γιατί ὁ Σταυρός ὁ 
δικός σου γίνεται ἡ ἀπάντηση στόν δικό μου 
σταυρό. Ἐσύ ποῦ εἶσαι; Μήπως εἶσαι στόν 
θρόνο καί τήν ἄνεση; Ὄχι. Σέ βλέπω πάνω 
στόν Σταυρό. Δέν μπορῶ νά παραπονεθῶ. 
Ἡ παρουσία σου γλυκαίνει τό δικό μου 
σταυρό».
Πράγματι εἶναι μεγάλη ὑπόθεση ἕνας Θεός 
Ἐσταυρωμένος γιά τήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώ-
πων. Ἄν ὀ Χριστός δέν σταυρωνόταν, καί 
ἔσωζε τόν ἄνθρωπο μέ ἄλλο τρόπο, δέν θά 
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μπορούσαμε νά τόν ἀγαπήσουμε, γιατί δέν 
θά ἦταν μέτοχος τῶν δικῶν μας θλίψεων. 
Θά μπορούσαμε νά τοῦ ποῦμε ὅτι Αὐτός 
καλά πέρασε στή ζωή του καί ὅτι δέν δοκί-
μασε πόνο καί θλίψη. Ὡς Θεός πού ἦταν δέν 
εἶχε δυσκολίες καί θλίψεις καί δέν γεύτηκε 
τό ποτήριο πού ἐμεῖς γευόμαστε. Ἐντούτοις 
ὅμως ἕνας Θεός Ἐσταυρωμένος ἀπό ἀγά-
πη γιά τόν ἄνθρωπο μᾶς κλείνει τό στόμα.  
Τί νά ποῦμε σ’ ἕνα Θεό Ἐσταυρωμένο καί 
μάλιστα ὅταν σταυρώθηκε γιά μᾶς; Αὐτός 
ὁ Θεός πού εἶναι ἀμέτοχος τῆς ἁμαρτίας 
μόνο καί μόνο ἀπό ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο! 
Μποροῦσε νά μᾶς 
σώσει μέ χίλιους 
ἄλλους τρόπους, 
ἀλλά σταυρώθη-
κε. Ὁ Γέροντας 
Παΐσιος ἔλεγε: 
«καλά Χριστέ μου, 
δέν ἔφτανε πού 
σ τ α υ ρ ώ θ η κ ε ς , 
ἦταν ἀνάγκη νά 
σέ ἐξευτελίσουν, 
νά σέ φτύσουν, νά 
σέ ραπίσουν, νά 
σέ ξεγυμνώσουν, 
νά σέ μαστιγώ-
σουν, νά σέ χλευ-
άσουν, νά σοῦ φο-
ρέσουν ὅλα ἐκεῖνα 
τά πράγματα καί 
νά σοῦ συμπερι-
φερθοῦν λές καί 
ἤσουν ὁ χειρότε-
ρος ἄνθρωπος; Δέν μποροῦσε νά γίνει αὐτό 
διαφορετικά;». 
Τήν Ἁγία καί Μεγάλη Πέμπτη τό συναξάριο 
μᾶς λέει ἕνα πρός ἕνα τά πάθη τοῦ Χριστοῦ: 
τόν Σταυρόν, τούς ἥλους, τή λόγχη, τούς 
ἐμπτυσμούς, τά ραπίσματα, τίς μαστιγώσεις, 
τή χλαμύδα καί τόν ἀκάνθινο στέφανο. Για-
τί τά λέει τόσο ἀναλυτικά ἡ Ἐκκλησία μας; 
Γιά νά μᾶς συγκινήσει βέβαια. Γιά νά μᾶς 
δώσει ἐρείσματα νά τόν ἀγαπήσουμε περισ-
σότερο. Γιά νά μᾶς δείξει πόσο μᾶς ἀγάπη-
σε, ὥστε κι ἐμεῖς στή δική μας ζωή νά ἔχουμε 

λόγους πολλούς, γιά νά τόν ἀγαποῦμε. Νά 
ἔχουμε λόγους γιά τούς ὁποίους ἡ καρδιά 
μας νά διαλύεται, ὅταν σκεφτόμαστε αὐτόν 
τόν Ἐσταυρωμένο Θεό, ὁ ὁποῖος θυσιάστη-
κε γιά μᾶς. 
Ἐάν καταλάβουμε καί δώσει ὁ Θεός νά 
αἰσθανθεῖ ἡ καρδιά μας πόσο μᾶς ἀγάπησε, 
ὥστε ἔκανε τά πάντα γιά μᾶς, τότε ὁ καθη-
μερινός σταυρός μας θά γίνει πραγματικά 
σκυτάλη ζωῆς. Λέει ὁ Ἀπ. Παῦλος: «τρέ-
χουμε μέ ὑπομονή τόν προκείμενον ἀγώνα», 
αὐτόν τόν ἀγώνα πού ἔχουμε μπροστά μας, 
τῶν θλίψεων, τῶν πειρασμῶν, τῶν δυσκο-

λιῶν καί τῆς καθη-
μερινῆς μας ζωῆς. 
Μέ πολλή χαρά καί 
μέ προθυμία τόν 
τρέχουμε, γιατί; 
Γιατί μπροστά μας 
βλέπουμε συνέχεια 
τόν Χριστό. Αὐτός 
ὁ Ἐσταυρωμένος 
Χριστός ἐλαφρύνει 
τόν δικό μας σταυ-
ρό. Ἄν τόν χάσουμε, 
τότε χάνουμε τόν 
δρόμο. Εἶναι ὅπως 
ὅταν βρισκόμαστε 
σέ μία πόλη, πού 
δέν ξέρουμε τούς 
δρόμους καί κά-
ποιος μᾶς ὁδηγεῖ μέ 
τό αὐτοκίνητο καί 
προσπαθοῦμε νά 
τόν βλέπουμε συνέ-

χεια, γιά νά μήν χάσουμε τόν ὁδηγό μας. Ἄν 
ὅμως μᾶς παραπλανήσουν «οἱ βιτρίνες τοῦ 
κόσμου», θά χάσουμε τόν δρόμο. Ἔτσι εἶναι 
καί ὁ χριστιανός ὁ ὁποῖος σηκώνει τόν σταυ-
ρό του καί βλέπει μπροστά του τόν Χριστό. 
Ἀναφέρεται στό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου ἕνα συγκινητικό γεγονός. Μέσα 
στά πολλά μαρτύρια πού ὑπέμεινε ὁ μάρτυς 
αὐτός, νέος στήν ἡλικία, ἦταν ὅτι τόν ὁδήγη-
σαν στό στάδιο, πού ὑπῆρχε πλῆθος ἀνθρώ-
πων, πού φώναζαν ἐναντίον του. Ἐκεῖ τοῦ 
φόρεσαν σιδερένια παπούτσια, τά ὁποῖα 
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μέσα εἶχαν καρφιά πού τά ἔβαλαν στή φω-
τιά καί τά πύρωσαν τόσο, ὥστε ἔγιναν ἕνα 
μέ τή φωτιά. Τότε ἔφεραν ἀραβικά ἄλογα 
πού τρέχουν γρήγορα, καί τόν ἔδεσαν πίσω 
ἀπό αὐτά. Ἄρχισαν τότε τά ἄλογα νά τρέ-
χουν. Αὐτός ἔπρεπε  νά τρέχει, γιατί ἄν ἔπε-
φτε κάτω θά γινόταν χίλια κομμάτια, θά τόν 
διέλυαν. Τό πλῆθος φώναζε ἐναντίον τοῦ 
Γεωργίου καί οὔρλιαζε καί ἔκανε ἀλαλαγ-
μούς. Ὁ γενναῖος ὅμως μάρτυς τοῦ Χριστοῦ 
μετά πολλῆς προθυμίας ἔτρεχε λέγοντας 
στόν ἑαυτό του: «τρέ-
χε Γεώργιε, ἵνα λάβῃς 
τόν ποθούμενον Κύ-
ριον». Εἶχε μπροστά 
του ὄχι τήν κακία τῶν 
ἀνθρώπων καί τά 
ἄλογα καί τό πλῆθος, 
ἀλλά τόν ποθούμενο 
Κύριο. Καί ἔτρεχε 
τόσο, ὥστε πέρασε 
καί τά ἄλογα οὐδό-
λως αἰσθανόμενος 
τόν πόνο. Βέβαια, 
πονοῦσε καί αἰσθα-
νόταν, δέν ἦταν 
ἀναίσθητος, ἦταν 
ἄνθρωπος. Τί ἦταν 
αὐτό πού ἐκμηδένισε 
τόν πόνο; Ὁ Ἐσταυ-
ρωμένος Χριστός. 
Αὐτός ἐκμηδένιζε 
τόν δικό του πόνο. 
Αὐτός τοῦ ἔδωσε τή 
δύναμη ὄχι νά σώσει 
τή ζωή του, ἀλλά νά 
λάβει αὐτό πού ἤθελε 
καί νά καταισχύνει αὐτούς πού περιφρόνη-
σαν τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Εἶχε τόν Χρι-
στό ἐνώπιόν του διά παντός καί ἔτσι κατά-
φερε καί πέρασε τό μαρτύριο καί μπῆκε στή 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Αὐτό εἶναι τό νόημα τοῦ Σταυροῦ στή ζωή 
μας. Ὁ Ἐσταυρωμένος Χριστός ὅταν εἶναι 
μπροστά μας, τίποτε δέν μπορεῖ νά ἀνακό-
ψει τήν πορεία μας. Ὁ Σταυρός εἶναι τό νό-
ημα τῆς ζωῆς μας. Δηλαδή, τώρα θά μπο-

ροῦσε νά πεῖ κανείς ὅτι θά εἴμαστε μία ζωή 
θλιμμένοι, βασανισμένοι, γιά νά πᾶμε στόν 
παράδεισο; Δέν εἶναι ἔτσι. Ὁ Σταυρός εἶναι 
μεγάλη χαρά. Λέμε κάθε Κυριακή στήν 
Ἐκκλησία: «Ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυ-
ροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ». Ἡ πιό μεγάλη 
χαρά ἀπό ὅλες τίς χαρές τοῦ κόσμου εἶναι ὁ 
Σταυρός τοῦ Κυρίου. Βέβαια, ὄχι ὁ Σταυρός 
αὐτός καθεαυτός, ἀλλά ὁ Ἐσταυρωμένος 
πού ἁγίασε τόν σταυρό. «Ὁ ἐν αὐτῷ σταυ-
ρωθείς Χριστός», αὐτός εἶναι ἡ χαρά μας. 

Λέμε στούς Χαιρετι-
σμούς: «Χαῖρε Σταυ-
ρέ, τῆς ὄντως χαρᾶς 
σημεῖον». Αὐτός πού 
θέλει νά εἶναι χαρού-
μενος, πρέπει νά ἀγα-
πήσει τόν Σταυρό καί 
τόν Ἐσταυρωμένο 
Χριστό. Αὐτός πού 
θέλει νά ἔχει πάντα 
εἰρήνη καί χαρά στήν 
καρδιά του, ἄς μάθει 
τό μεγάλο μυστικό 
τῆς ζωῆς, τό ὁποῖο 
εἶναι ὁ Ἐσταυρωμέ-
νος Χριστός, τό νόη-
μα αὐτό τῆς πορείας 
τῆς δικῆς μας ζωῆς 
στόν κόσμο. Ἄν αὐτό 
τό νόημα δέν ὑπάρ-
χει, τότε ὁ Σταυρός 
γίνεται θάνατος, 
τότε ἡ θλίψη γίνεται 
σκότος, κόλαση. Ὁ 
ἄνθρωπος χωρίς τόν 
Ἐσταυρωμένο Χρι-

στό εἶναι καταδικασμένος νά πεθάνει μέσα 
στά δεσμά καί τόν πόνο του. Αὐτό τό φῶς 
τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου μπορεῖ πραγ-
ματικά νά δώσει τό νόημα τῆς ζωῆς μας. Ὁ 
Ἐσταυρωμένος εἶναι Αὐτός πού κάνει τό 
σκότος φῶς, τό πικρό γλυκύ, τήν κόλαση 
Παράδεισο καί τό φαρμάκι, φάρμακο ζωῆς 
αἰωνίου.

(ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας)
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Τό μεγάλο πρόβλημα.

Τό πρόβλημα τῆς ζωῆς καί τοῦ θα-
νάτου εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό σοβαρά 
ὑπαρξιακά προβλήματα πού ἀντιμε-

τωπίζει ὁ ἄνθρωπος. Μέ μιά πρώτη σκέψη ἡ 
ζωή, ὡς ὑπαρξιακό πρόβλημα, φαίνεται νά 
μήν ἔχει τήν ἴδια βαρύτητα μέ τόν θάνατο. 
Για τόν σύγχρονο ἄνθρωπο ἀλλά καί γιά 
τόν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς, τό ἄγνωστο τῆς 
μετά θάνατον ζωῆς προκαλεῖ φόβο, δέος 
καί ἀγωνία. Ἀντίθετα ἡ ζωή εἶναι ἁπτή, 
μπορεῖ εὔκολα νά περιγραφεῖ, νά ὁριοθε-
τηθεῖ, νά κατανοηθεῖ μέσω τῆς ἀνθρώπινης 
ἐμπειρίας.       

Εἶναι ὅμως τά πράγματα ἔτσι; Μήπως ἡ 
θέση ὅτι εἶναι εὔκολη ἡ κατανόηση τῆς 
ζωῆς, γιατί εἶναι ἐμπειρική, καί δύσκολη, ἄν 
ὄχι ἀνέφικτη, ἡ κατανόηση τοῦ θανάτου, 
γιατί λείπει τό στοιχεῖο τῆς ἐμπειρίας, οὐσι-
αστικά ἀποτελεῖ ἀποφυγή τῆς πραγματικῆς 
καί ἀληθινῆς ἑρμηνείας τῆς ζωῆς και τοῦ 
θανάτου; 

Καί  ἄν διαγράφεται, ὅπως εἶναι κοινά ἀπο-
δεκτό, ἡ τροχιά τῆς ὑπάρξεως  τοῦ ἀνθρώ-
που στή γῆ στό δίπολο «ζωή-θάνατος», μή-
πως ἡ αὐτόνομη καί μή ἀλληλοσυνδεόμενη 
θεώρηση καί ἑρμηνεία τῆς ζωῆς καί τοῦ 
θανάτου ἀποτελεῖ προσπάθεια κατανόησης 
τοῦ ἀνθρώπου ὡς διχασμένου ὄντος; 

Ἤ πάλι μήπως ἡ ζωή ὑποστασιάζεται, ὅταν 
ξεπερνάει τόν ὅρο καί τό ὅριο τοῦ θανάτου 
καί ὁ θάνατος ἑρμηνεύεται, ὅταν ὑπάρχει 
ἀληθινή ἀπάντηση γιά τό τί εἶναι ζωή;

Τά κρίσιμα αὐτά ἐρωτήματα μποροῦν νά 

ἀπαντηθοῦν μέ ἀλήθεια, ὅταν κέντρο τους 
ἔχουν τόν ἄνθρωπο ὡς δημιούργημα Θεοῦ. 
Κάθε ἄλλη προσπάθεια ἀπαντήσεως, μέ 
ἄλλο σημεῖο ἀναφορᾶς, ὁδηγεῖ σέ ἀδιέξοδο, 
γιατί δέν ἀναγνωρίζει τόν ἄνθρωπο στήν 
οὐσία του καί κατά συνέπεια ἀδυνατεῖ νά 
δώσει σαφεῖς ἀπαντήσεις γιά τό πῶς δημι-
ουργήθηκε ἡ ζωή του καί πῶς εἰσῆλθε σέ 
αὐτήν ὁ θάνατος ὡς καταλύτης της. Ἀπαι-
τεῖται, λοιπόν, ὑπεύθυνη ἀπάντηση για τό 
«ποιός εἶναι ὁ ἄνθρωπος», γιά νά χρησιμο-
ποιηθεῖ ὡς βάση στήν ἑρμηνεία τῆς ζωῆς καί 
τοῦ θανάτου.

Ὁ ἄνθρωπος, ὡς δημιούργημα 
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Στό ἐρώτημα «ποιός εἶναι ὁ ἄνθρωπος;» 
ἔχουν δοθεῖ, ὅπως εἶναι φυσικό, πολλές 
ἀπαντήσεις ἀπό διάφορα θρησκευτικά καί 
φιλοσοφικά ρεύματα. Δέν εἶναι σκοπός τῆς 
παρούσης ἀφιλοδόξου εἰσηγήσεώς μας νά 
ἀναπτύξουμε λεπτομερῶς τίς ἀπόψεις πού 
κατά καιρούς ἔχουν ἐκφρασθεῖ. Ὅμως γε-
νικά οἱ ἀπαντήσεις μποροῦν να χωρισθοῦν 
σέ δύο μεγάλες κατηγορίες: Ἡ μέν πρώτη 
κατηγορία θέλει τόν ἄνθρωπο ὡς δημιούρ-
γημα Θεοῦ ἤ κάποιας ἀνωτέρας ἀπό τόν 
ἄνθρωπο δύναμης, ἡ δέ δεύτερη τόν θεωρεῖ 
μόνον ὡς μία βιολογική μονάδα, ἀνώτερη 
ἀπό τίς ἄλλες βιολογικές μονάδες πού τόν 
περιβάλλουν. 

Ἡ θέση τῆς Ὀρθοδόξου ἀνθρωπολογίας 
καί ἀνθρωπογνωσίας θέτει τήν ὕπαρξη τοῦ 
ἀνθρώπου σέ πλήρη συνάρτηση με τήν πα-
ρουσία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ στή ζωή του. 

Ἡ ζωή ὡς πορεία πρός τόν θάνατο
῾Ο θάνατος ὡς πορεία πρός τήν ζωή

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς 
κ. Ἰουστίνου
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Γιά τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία ἡ δημιουργία 
τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς 
τυχαίας ἑνώσεως κάποιων δομικῶν ὑλικῶν 
στοιχείων πού ἔδωσαν ζωή, ὅταν τό ἐπέ-
τρεψαν κάποιες συμπαντικές ἐξωτερικές 
συνθῆκες, πρίν  ἀπό ἑκατομμύρια ἔτη, οὔτε 
πάλι εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς βούλησης ἑνός 
ἀπροσώπου Θεοῦ, πού χωρίς λόγο ἔφερε τόν 
ἄνθρωπο ἀπό τήν ἀνυπαρξία στήν ὕπαρξη.

Για τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ 
πλάση τοῦ ἀνθρώπου ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς 
δημιουργικῆς ἀγάπης τοῦ ἐν τρισί Προσώ-
ποις Θεοῦ καί ὄχι κάποιας ἀνάγκης ἑνός 
ἀπροσώπου  Θεοῦ. Ὅπως σημειώνει ὁ ἅγιος 
Γρηγόριος Νύσσης « Ὁ Θεός δέν δημιούρ-
γησε τόν ἄνθρωπο, γιατί εἶχε κάποια ἀνά-
γκη ἤ ἀπό κάποια ἔλλειψη, ἀλλά τόν ἔπλασε 
ἀπό μεγάλη ἀγάπη, διότι ἔπρεπε τό φῶς τοῦ 
Θεοῦ νά μή μείνει ἀθέατο καί ἡ δόξα Του νά 
μή μείνει ἄγνωστη. Δημιούργησε δηλαδή τό 
ἀνθρώπινο γένος, γιά νά ἀπολαμβάνουν καί 
ἄλλα ὄντα τήν ἀγάπη Του καί νά μή μένουν 
οἱ ἄλλες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ ἀργές, χωρίς 
να ὑπάρχει κάποιος πού νά μετέχει σέ αὐτές 
καί νά τίς χαίρεται». 

Ἦλθε, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς ἀνυπαρ-
ξίας στήν ὕπαρξη ἐξαιτίας τῆς ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ. Ἀρχή, δηλαδή, τῆς ὕπαρξής  του 
ἀποτελεῖ ἡ ἀγάπη, πού ἐκπηγάζει ἀπό τά 
Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί διαχέεται 
σέ αὐτόν. Κατά συνέπεια καί ἡ συντήρηση 
τῆς ζωῆς του ἔχει ἄμεση σχέση με τή συ-
ντήρηση τῆς σχέσεώς του μέ τόν Τριαδικό 
Θεό. Ὁ καθηγητής π. Ἰωάννης Ρωμανίδης 
σημειώνει πώς ὁ ἄνθρωπος « εἶχε ὡς ἀρχήν 
ζωῆς τό ζωοποιόν Πνεῦμα καί ὡς ἐκ τούτου 
ἦταν κοινωνός τῆς Ζωαρχικῆς Τριάδος». 
Ὁ ἄνθρωπος, ὡς πρόσωπο, κοινωνεῖ μέ τήν 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν Πνεύματι διαλέγεται 
μέ αὐτήν καί ζεῖ ἀπό αὐτήν. Ὁ Θεός εἶναι ἡ 
πηγή τῆς ζωῆς του.Ἡ κοινωνία του μέ τόν 
Θεό ἀποτελεῖ τήν καλύτερη ἐγγύηση ὅτι ἡ 
Ζωή ἐνοικεῖ σέ αὐτόν καί ἐμπειρικά ἀρχίζει 
νά ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁ Θεός, μέ τόν Ὁποῖον 
καθημερινά διαλέγεται, εἶναι ἡ Αὐτοζωή. 
Καλλιεργώντας ἐν ἀσκήσει, λοιπόν, ὁ τοπο-

θετημένος στή μεθόριο τῆς θνητῆς καί τῆς 
ἀθάνατης φύσης ἄνθρωπος  τήν ἀγαπητική 
σχέση μέ τόν Θεό, θά γινόταν «υἱός Θεοῦ 
διά Πνεύματος καί θεός κατά Χάριν». Θά 
γινόταν κατά Χάριν ἀθάνατος.

Ἕνα ἄλλο ἐξίσου σημαντικό στοιχεῖο πού 
πρέπει νά τονίσουμε στό σημεῖο αὐτό γιά τήν 
καλύτερη κατανόηση τοῦ θέματός μας εἶναι 
ὅτι ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἀπό τόν Θεό δι-
σύνθετος. Ἀποτελεῖται ἀπό σῶμα καί ψυχή. 
Τό σῶμα καί ἡ ψυχή εἶναι τόσο συνδεδεμέ-
να στόν ἄνθρωπο, οὕτως ὥστε νά μιλοῦμε 
ὄχι γιά μιά στενή συζυγία, ἀλλά γιά συμ-
φυία. Ἔτσι ὅταν ὁμιλοῦμε γιά τόν «ἄνθρω-
πο», ἐννοοῦμε τήν ψυχοσωματική ὀντότητά 
του. Δέν μποροῦμε νά διακρίνουμε τό ἕνα 
στοιχεῖο τῆς ὑπάρξεώς του εἰς βάρος τοῦ 
ἄλλου, οὔτε νά τό ἀπομονώνουμε. Ὁ ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς χαρακτηριστικά γρά-
φει: «Μή ἄν ψυχήν μόνην, μήτε σῶμα μόνον 
λέγεσθαι ἄνθρωπον, ἀλλά τό συναμφότε-
ρον, ὅν δή καί κατ’ εἰκόνα πεποιηκέναι Θεός 
λέγεται». Οὔτε μόνο ἡ ψυχή, οὔτε μόνον τό 
σῶμα ὀνομάζεται ἄνθρωπος, ἀλλά καί τά 
δύο μαζί. Αὐτόν τόν ἄνθρωπο δημιούργησε 
ὁ Θεός καί αὐτός, ὁ  ὅλος ἄνθρωπος, κοινω-
νεῖ μέ τόν Θεό καί δέχεται τήν εὐεργετική 
Χάρη τῶν ἄκτιστων ἐνεργειῶν Του. 

Ἡ διατάραξη τῆς ἀγαπητικῆς σχέσεως 
ἀνθρώπου καί Θεοῦ προῆλθε ἀπό τήν ἀνυ-
πακοή τῶν πρωτοπλάστων στήν ἐντολή τοῦ 
Θεοῦ νά μή γευτοῦν καρπό ἀπό τό δένδρο 
τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ. 
Ἦταν σαφέστατη ἡ προειδοποίηση τοῦ 
Θεοῦ πώς, ἄν δοκιμάσουν «θανάτῳ ἀπο-
θανεῖσθαι». Μά οἱ πρωτόπλαστοι κάνοντας 
κακή χρήση τοῦ αὐτεξουσίου ὑπήκουσαν 
στόν διάβολο καί παρήκουσαν στόν Δημι-
ουργό τους, μέ ἀποτέλεσμα νά γίνουν νε-
κροί κατά τήν ψυχή. Δημιουργήθηκε ρωγμή 
στή σχέση τῆς μετοχῆς τοῦ ἀνθρώπου στή 
ζωοποιό Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι εἰσῆλθε 
στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου ὁ πνευματικός θά-
νατος καί στή συνέχεια, μετά τήν ἐκδίωξη, 
ὁ σωματικός. 
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Ἡ εἴσοδος τοῦ θανάτου στή ζωή τοῦ ἀνθρώ-
που οὐσιαστικά ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς αὐτο-
νόμησής του ἀπό τήν Αὐτοζωή.  Ὁ ἄνθρω-
πος μετατοπίζοντας τό κέντρο τῆς ὑπάρξεώς 
του ἀπό τόν Θεό στόν ἑαυτό του πίστεψε πώς 
θα γίνει καί αὐτός αὐτοζωή  καί κατά συνέ-
πεια δέν θά ἔχει ἀνάγκη τόν Δημιουργό του 
γιά νά ζήσει. Ἀποστάτησε καί ἀρνήθηκε τή 
ζωή πού τοῦ προσφερόταν. Ἦταν συνειδητή 
ἡ ἐπιλογή τῆς ἀνυπακοῆς καί τῆς ἀποστασί-
ας, μιά πού εἶχε ἤδη ἀπό τόν Θεό προειδο-
ποιηθεῖ γιά τό ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιλογῆς του. 
«Ἔτσι ὁ θάνατος δέν ἦρθε ὡς ἐκδίκηση γιά 
τήν παρακοή, 
ἀλλά ὡς φυσική 
συνέπειά της. Ὁ 
Θεός δέν εἶναι 
αἴτιος τοῦ θα-
νάτου. Βέβαια, 
ὡς παντογνώ-
στης γνώριζε 
ἀπό τήν ἀρχή ὅτι 
ὁ ἄνθρωπος θά 
ἀποστατοῦσε . 
Ἡ ἀποστασία 
ὅμως δέν ὀφεί-
λεται στή Θεία 
πρόγνωση, ἀλλά 
στήν ἀνθρώπινη 
παρακοή. Αὐτή 
ἀπέσπασε τόν 
ἄνθρωπο ἀπό 
τήν πηγή τῆς 
ζωῆς καί προκά-
λεσε τον πνευμα-
τικό θάνατό του». 

Ἀποτέλεσμα τοῦ πνευματικοῦ θανάτου εἶναι 
ὁ βιολογικός θάνατος. Ὁ βίαιος χωρισμός 
τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα. Ὁ Κλήμης Ἀλεξαν-
δρείας σημειώνει πώς «θάνατος χωρισμός 
τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός ἐστι», ὁ ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς  πώς «χωρισμός τῆς 
ψυχῆς ἀπό τοῦ σώματος, θάνατός ἐστι τοῦ 
σώματος» καί ὁ ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναϊ-
της ὅτι « ὁ θάνατος εἶναι τό τέλος γιά ὅλους 
τούς ἀνθρώπους, ὁ φόρος ὅλων, τό φοβερό 

πέρασμα ἀπό τό ὁποῖο θά περάσουμε ὅλοι, 
τό πικρό ποτήρι πού ὅλοι θα πιοῦμε». 

Λόγω τῆς συμφυίας ψυχῆς καί σώματος ἡ 
ἐμπειρία τοῦ θανάτου εἶναι πολύ τραγική 
στόν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος ὑποφέρει κατά 
τήν ἔξοδο τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα, ἐξ αἰτί-
ας τοῦ προσωρινοῦ ἀποχωρισμοῦ ψυχῆς καί 
σώματος, ἀλλά καί ἐξ αἰτίας τῶν αἰσθημά-
των ἐρήμωσης, ἐντόνου πόνου καί τρόμου 
πού βιώνει, διότι ὁ θάνατος εἶναι μιά «βαθιά 
ἀνωμαλία, εἶναι τραγικός καί θηριώδης». 
Τήν ὀδύνη αὐτή ἔρχονται νά ἐπιτείνουν ἡ 

συνείδηση τοῦ 
ἀνθρώπου πού 
κατέγραψε τό 
πλῆθος τῶν  ἀνε-
ξ ο μ ο λ ο γ ή τ ω ν 
παραπτωμάτων 
του καί τόν ἐλέγ-
χει, ἀλλά καί 
οἱ δαιμονικές 
δυνάμεις πού 
προσπαθοῦν νά 
βαρύνουν τήν 
ψυχή καί νά τήν 
ἀποτρέψουν ἀπό 
τήν ἀληθινή με-
τάνοια. 

Ὅμως, παρ’ ὅλο 
πού «ὄντως φο-
βερώτατον τό 
τοῦ θανάτου 
μυστήριον ἐστί», 
οἱ Πατέρες τῆς 

Ἐκκλησίας θεωροῦν πώς εἶναι μεγάλη 
εὐλογία στή ζωή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. 
Διδάσκουν πώς, ἐνῶ ὁ διάβολος τόν  χρη-
σιμοποίησε ὡς μέσον για τόν ἀφανισμό τοῦ 
ἀνθρώπου, ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ τόν 
χρησιμοποίησε ὡς μέσο για τήν ἀνακαίνιση 
τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσεως. Μέσω τοῦ 
θανάτου τό κακό δεν παραμένει ἀθάνατο. 
Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος δέν ἁμαρτάνει αἰωνίως 
καί ὁ βιολογικός θάνατος γίνεται γι’ αὐτόν 
εὐκαιρία «μή διαμεῖναι εἰς τόν αἰῶνα ἐν 
ἁμαρτίᾳ ὄντα».
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Ὁ Μέγας Ἀντώνιος διδάσκει πώς ὁ θάνατος 
ὅταν κατανοηθεῖ καί ἀντιμετωπισθεῖ σωστά 
ἀπό τούς ἀνθρώπους, εἶναι ἀθανασία. «Ὁ 
θάνατος νοούμενος τοῖς ἀνθρώποις, ἀθα-
νασία ἐστίν καί τοῦτον τόν θάνατον οὐ χρή 
φοβεῖσθαι, ἀλλά τήν ἀπώλειαν τῆς ψυχῆς, 
ἥτις ἐστί ἀγνωσία Θεοῦ. Ἐκεῖνο γάρ δεινόν 
τῇ ψυχῇ ἐστί». Μεγαλύτερο κακό γιά τόν 
ἄνθρωπο δέν εἶναι ὁ θάνατος, ἀλλά ἡ ἀπώ-
λεια τῆς ψυχῆς, πού εἶναι ἀγνωσία Θεοῦ. 

Ἡ κατανόηση τοῦ θανάτου ὡς ἀθανασία 
δέν γίνεται μέ μιά γνωσιολογική  καί θεω-
ρητική προσέγγιση τῆς διδασκαλίας τῆς 
Ἐκκλησίας μας περί ἀναστάσεως, ἀλλά γί-
νεται μέ τή μετοχή τοῦ ἀνθρώπου στή ζωή 
τοῦ Ἀναστάντος Ἰησοῦ. Ἡ νίκη τοῦ Χρι-
στοῦ ἐπί τοῦ θανάτου « δέν ἀποτελεῖ κάποιο 
βιογραφικό γεγονός τῆς ζωῆς Του, ἀλλά 
βασικό ἀνθρωπολογικό γεγονός, πού δημι-
ουργεῖ μιά νέα προοπτική στό ἀνθρώπινο 
γένος. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ σέ τελευ-
ταία ἀνάλυση δέν ἀνήκει στόν Χριστό, ἀλλά 
σέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Ἄλλωστε ὁ 
Χριστός ἔγινε ὅ,τι ἔγινε καί ἔπαθε ὅσα ἔπαθε 
γιά τούς ἀνθρώπους. Ὁ θάνατος καί ἡ Ἀνά-
σταση τοῦ Χριστοῦ δέν ἔχουν νόημα γιά τό 
πρόσωπο τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά γιά 
τήν ἀνθρώπινη φύση». 

Ὁ φθαρτός ἄνθρωπος «σύν τοῖς παθήμασι 
καί ταῖς ἐπιθυμίαις» αὐτοῦ, ὁ πεπτωκώς καί 
ἀλλοτριωμένος ἀπό τήν ἁμαρτία, ὁ ἄνθρω-
πος πού ἐπιτρέπει τήν εἴσοδο τοῦ θανάτου 
στή ζωή του ἁμαρτάνοντας, ἀνακαινίζε-
ται καί ζωοποιεῖται μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ. Ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή Του 
ὑψώνει τόν πεπτωκότα μεταγγίζοντάς του 
ζωή αἰώνια. 

Ὁ ἄνθρωπος καί ὁ θάνατος.

Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου συνδέεται ἄρρηκτα 
μέ τόν θάνατο. Ὅσο βέβαιη εἶναι ἡ ἔναρξη 
τῆς ζωῆς σέ ἕνα ζωντανό ὀργανισμό, ἄλλο 
τόσο βέβαιη εἶναι ἡ ὥρα τοῦ θανάτου του. 
Ὅ,τι γεννᾶται πεθαίνει. Ὁ φυσικός νόμος 
τῆς «ἐντροπίας» πού ἐπιβάλλεται στή φύση,  

κυριαρχεῖ καί στόν ἄνθρωπο. Ὅλη ἡ ζωή τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι μία πορεία πρός τόν θάνα-
το καί ὅλη του ἡ δράση οὐσιαστικά ἀποτε-
λεῖ μιά μορφή ἀντίστασης στόν θάνατο πού 
πλησιάζει, καί πού συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα 
ἀγωνίζεται γιά νά τόν ἀπομακρύνει. Ὁ θά-
νατος ἀποτελεῖ μόνιμη ἀπειλή τῆς ζωῆς καί 
γι’αὐτό δημιουργεῖ στόν ἄνθρωπο ἔντονη 
ὑπαρξιακή ἀγωνία.

Κάθε ἄνθρωπος, κάθε ἐποχῆς, κάθε θρη-
σκεύματος, φιλοσοφίας καί κοινωνικῆς τά-
ξης στέκεται μέ δέος καί ἀγωνία ἐνώπιον 
τοῦ θανάτου. Τό ἄγνωστο τοῦ θανάτου 
τόν φοβίζει καί γι’ αὐτό ἤ τόν ἀπωθεῖ, ὅπως 
πιστεύει, ἀπό τή ζωή του ἤ προσπαθεῖ νά 
εἰσέλθει στά ἐνδότερα, φιλοσοφώντάς τον. 
Ἡ μελέτη τοῦ θανάτου δέν ἀποτελεῖ ἀρνη-
τική ἐργασία, ὅπως ἀπό πολλούς θεωρεῖται, 
ἀλλά γόνιμη πνευματική ἐργασία, γιατί ὁδη-
γεῖ τόν ἄνθρωπο στό νά ἀντιληφθεῖ τίς δυ-
νατότητες καί τά μέτρα του. 

Ἡ Ζωή.

Ὁ φόβος τοῦ θανάτου εἶναι ἀποτέλεσμα 
τῆς ἀγνωσίας τοῦ ἀληθινοῦ νοήματος τῆς 
ζωῆς. Ὅταν ἡ ζωή θεωρεῖται μόνον ὡς μιά 
βιολογική τροχιά, πού διαγράφεται μέσα 
στόν χρόνο μέ ἡμερομηνία λήξεως καί κατά 
τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ἀναπαράγεται, δη-
μιουργεῖ καί πεθαίνει, τότε ὁ θάνατος πά-
ντα θά στέκεται ὡς ὁ μόνιμος ἐχθρός τοῦ 
ἀνθρώπου. Πάντα ὁ ἄνθρωπος θά τρέμει 
μέ τήν ὑποψία του καί θά «χτυπάει ξύλο» ἤ 
θά «κουνιέται ἀπό τή θέση του», γιά νά τόν 
ἀπομακρύνει!

Ἡ ζωή εἶναι ἀληθινή, ὅταν εἶναι αἰώνια καί 
αἰώνια εἶναι ἡ ζωή, ὅταν δέν ὑποτάσετται 
στήν ἁμαρτία καί στόν θάνατο. Ὁ ἄνθρωπος 
συνεχίζει νά παθαίνει καί νά πεθαίνει, γιατί 
συνεχίζει νά ἁμαρτάνει χωρίς μετάνοια. Ἡ 
μετάνοια, ὡς παραδοχή τῆς πτώσεως καί 
ἐκζήτηση τοῦ Θείου ἐλέους ἀποτελεῖ τήν 
ἐπανόρθωση τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήμα-
τος.  Τήν πρώτη ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπου. 
«Ἀναστάς πορεύσομαι πρός τόν πατέρα 
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μου». Εἶναι ἐπιστροφή στήν οἰκία τοῦ Θεοῦ 
Πατέρα καί ἀποκατάσταση τοῦ φθαρμένου 
ἀπό τήν ἁμαρτία «κατ’ εἰκόνα». Ἄρα εἶναι 
κατ’ ἐξοχήν πράξη ζωῆς.

Μέ τή μετάνοια ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ καί 
πάλι τήν ἐμπειρία τοῦ ζωοδόχου ἁγίου 
Πνεύματος, τό Ὁποῖο τόν ὁδηγεῖ στήν πείρα 
τῆς Ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Χαρακτηριστικά ση-
μειώνει ὁ ἐν ὁσίοις μακαριστός Γέροντας π. 
Σωφρόνιος Σαχάρωφ: «Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος δίδει εἰς τούς φλογερῶς μετανο-
οῦντας καί τήν πεῖραν τῆς εἰς ἅδου καταβά-
σεως καί τήν πεῖραν τοῦ ἅδου τῆς ἀγάπης 
καί τῆς ἀναστάσεως τῆς ψυχῆς, ἐντός τῶν 
ὁρίων εἰσέτι τῆς ἐν τῷ σώματι τούτῳ ζωῆς».

Ἡ ζωή, λοιπόν, καταξιώνεται ἐν μετανοίᾳ. 
Τότε μεταποιεῖται ἀπό ξέφρενη πορεία πρός 
τή φθορά καί τόν θάνατο, σέ ἀγαπητική ἐπι-
στροφή πρός τήν Αὐτοζωή, στόν Χριστό. 
Εἰδάλλως «ὁ κόσμος μας εἶναι μόνον μιά 
χαώδης ἔκθεση ἀπεχθῶν ἀνοησιῶν. Μόνο 
μέ τήν ἔνδοξη Ἀνάστασή Του ὁ θαυμαστός 
Κύριος καί Θεός μας, μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό 
τό παράλογο καί τήν ἀπελπισία. Διότι χωρίς 
τήν Ἀνάσταση δέν ὑπάρχει οὔτε πάνω ἀπό 
τόν ουρανό, οὔτε κάτω ἀπό αὐτόν τίποτε πιό 
παράλογο ἀπό τόν κόσμο αὐτόν, οὔτε μεγα-
λύτερη ἀπελπισία ἀπό τή ζωή πού δέν ἔχει 
ἀθανασία. Γι’ αὐτό σέ ὅλους τούς κόσμους 
δέν ὑπάρχει περισσότερο δυστυχισμένη 
ὕπαρξη ἀπό τόν ἄνθρωπο πού δέν πιστεύ-
ει στην Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί στήν 
ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Καλόν ἦν αὐτῷοὐκ 
ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος». 

Οἱ ζωοποιούμενοι.

Ἐπέλεξα, ὡς ἐπίλογο στην ταπεινή μας 
εἰσήγηση, νά καταθέσω στήν ἀγάπη σας μιά 
ἐμπειρία ζωῆς, πού νικᾶ τόν θάνατο. Εἶναι 
μαρτυρία τοῦ Γέροντος Βασιλείου Ἰβηρίτη 
γιά τήν κοίμηση ἑνός ἀφανοῦς μοναχοῦ. Τό 
ἔκανα μέ σκοπιμότητα καί συγχωρέστε τήν 
αὐθάδειά μου. Τό ἔκανα, γιατί ἤθελα μέ τόν 
τρόπο αὐτό νά σᾶς πῶ, πώς ἄν τίποτα δέν 
θά θυμᾶστε ἀπό αὐτά πού ἀκούσατε, παρα-
καλῶ, νά θυμᾶστε καί νά μνημονεύετε τόν 

γερο-Ἡσύχιο, πού ἥσυχα καί ἀθόρυβα ἔζη-
σε τή ζωή του, κερδίζοντας ἐξ ἴσου ἥσυχα 
και ἀθόρυβα τήν αἰώνια ζωή. Μνημονεύετε, 
λοιπόν, τόν γερο-Ἡσύχιο τόν ἁγιορείτη καί 
εἶναι σάν νά μνημονεύετε ὅλη τή διδασκα-
λία τῆς Ἐκκλησίας μας περί θανάτου καί 
ζωῆς.

«Θυμᾶμαι τήν κοίμηση τοῦ π. Ἡσυχίου πρίν 
ἀπό ἕξι χρόνια. Τόν εἶδα νά πεθαίνει, πρίν 
πεθάνει, νά λιώνει ἀπό καρκίνο. Νά μένει 
σκέτο κόκκαλο. Νά μήν ἔχει παράπονο γι’ 
αὐτό οὔτε γιά τίποτε ἄλλο στή ζωή του. Νά 
τά βλέπει ὅλα ἤρεμα. Νά κάνει χιοῦμορ. Νά 
πλησιάζει ὁ θάνατος. Νά τόν ὑποδέχεται μέ 
χαρά. Νά γελᾶ. Νά εὐχαριστεῖ ὅλους γιά τίς 
ἐξυπηρετήσεις. Νά παρακαλεῖ μιά στιγμή νά 
σταματήσουν,νά λείψουν οἱ φροντίδες μας, 
δέν χρειάζονταν πιά. Ἦλθαν ἄλλοι νά τόν 
πάρουν. Ἦταν στό δωμάτιο. Ἔλαμψε τό 
πρόσωπό του. Μιλοῦσε ἐν σιγῇ. Ἄρχισε τήν 
γλῶσσα, τήν πολιτεία τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. 

Ἐμεῖς θέλαμε κάτι νά πεῖ. Ἐκεῖνος ἔλεγε μέ 
τήν στάση του: Ἀφῆστε με. Σᾶς εὐχαριστῶ 
γιά ὅ,τι μοῦ προσφέρατε. Δέν θέλω ἄλλο. 
Εἶμαι μαζί σας ἄλλως! Μή μοῦ μιλᾶτε πε-
ρισσότερο. Ἡ ὥρα ἤγγικε. Ὁ Οἰκοδεσπότης 
ἔφτασε. Ἡ ζωή ἄρχισε. Ἡ ζωή πού ὑπάρχει 
ἐν σπέρματι μέσα στόν πρόσκαιρο βίο, τώρα 
βλαστάνει στό ἄκτιστο φῶς. «Πᾶν τό ἔχον 
ταπείνωσιν εὐπρεπές πέφυκεν». ( ἀββᾶς 
Ἰσαάκ ὁ Σύρος)

Ὁ π. Ἡσύχιος ἔφυγε μένοντας. Πέθανε, χά-
θηκε, ἐξαφανίστηκε μέσα στή ζωή τήν ἄλλη, 
τήν ἀληθινή, τήν πλησμονή τῆς δόξης, πού 
μᾶς ἑνώνει ὅλους. Γέμισε ὁ τόπος φῶς ἀόρα-
το. Πλημμύρισε ὁ τόπος εὐωδία ἄρρητη. Ἡ 
καρδιά, ἡ ψυχή τοῦ κόσμου γύρω τό ἔνιω-
θε. Μᾶς πλημμύρισε ὅλους μέ τή χαρά τοῦ 
προσώπου του καί τό κάλλος τοῦ δύοντος 
καί βασιλεύοντος ἡλίου, πού τοῦ χάρισε ἡ 
Παναγία». 
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Οἱ Θεοφόροι Πατέρες ὑποστηρίζουν 
πώς ἡ Κυρία Θεοτόκος ὑπῆρξε τό 
πρόσωπο ἐκεῖνο πού ἔγινε αἰτία γιά 

τήν πνευματική ἀναγέννηση τῆς ἀνθρωπό-
τητας. Ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος 
ἀναφέρει: «ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ Ἀδάμ γυνή 
γέγονεν μήτηρ πάντων τῶν ἐπί τῆς γῆς γεν-
νηθέντων. Ἐν δέ τῇ τῶν πιστῶν Ἐκκλησίᾳ 
ἀπό γυναικός ἀνήρ Χριστός ὁ Θεός ἐγεννή-
θη, ἡ ἀπαρχή πάντων τῶν ἀναγεννωμένων 
πνευματικῶς». Σέ ἕνα ἀνάλογο ὕφος καί ὁ 
Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος ἐπισημαίνει: 
«Θεοτόκος αὕτη ἐστίν οὐ μόνον διά τήν φύ-
σιν τοῦ Λόγου ἀλλά καί γιά τήν θέωσιν τοῦ 
ἀνθρωπίνου».
Εἶναι γνωστό πώς τό πρόσωπο τῆς Κυρίας 
Θεοτόκου δέν ἀποτέλεσε τό ἀντικείμενο τοῦ 
κηρύγματος τῶν Ἀποστόλων, ἀλλά ὅπως 
χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ μεγάλος Ρῶσος 
Θεολόγος Βλαδιμήρ Λόσκι «μυστήριον 
κρυμμένον στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι 
ἡ Ἐκκλησία». Ὑπ’ αὐτή τήν ἔννοια λοιπόν 
ἡ ἐκκλησία μας, μέ τίς λεγόμενες θεομητορι-
κές γιορτές της, τιμᾶ τό πρόσωπο αὐτῆς, πού 
κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ «ἐστίν 
Θεός μετά Θεόν, τά δευτερεῖα τῆς Τριάδος 
ἡ ἔχουσα».

Σημαντική θεομητορική ἑορτή εἶναι καί τό 
γενέθλιο τῆς Θεοτόκου. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος 
ὁ Ἁγιορείτης, σπουδαῖος Θεολόγος, ἀνα-
φερόμενος σέ αὐτό , λέει: « μεγαλεῖον γάρ 
ἀληθῶς ἐξαίρετον καί διαφορετικόν ἦτο 
τοῦτο εἰς μόνην τήν Θεοτόκον θεόθεν δε-
δωρημένον. Διότι ἀγκαλά καί ἄλλαι πολλαί 
στεῖραι γυναῖκες φαίνονται ἐν τῇ Παλαιᾷ 
ὅτι ἐγέννησαν ἐξ ἐπαγγελίας, ὡς ἡ Σάρρα, 
ὡς ἡ Ρεβέκκα, ὡς ἡ μήτηρ τοῦ Σαμψών καί 
ἡ Ἄννα τοῦ Ἐλκανᾶ. Ἀλλά ὅλαι αὗται ἐγέν-
νησαν ὄχι θηλυκά παιδία ἀλλά ἀρσενικά, 

μόνη δέ καί πρώτη ἡ Θεοτόκος ἐγεννήθη ἐν 
τῇ Παλαιᾷ, θῆλυ παιδίον κάτ᾽ ἐπαγγελίαν, 
ἐκ τῆς στείρας καί Θεομήτορος Ἄννης». 
Ἑπομένως κατά τή θεολογία τοῦ Ἁγίου Νι-
κοδήμου τοῦ Ἁγιορείτη καί ὅλων βέβαια 
τῶν Πατέρων, τό Γενέθλιο τῆς Θεοτόκου 
οὐσιαστικά ἀποτελεῖ θαυμαστή ἐπέμβαση 
τῆς Θείας χάριτος, πού ἀνέτρεψε τό γεγονός 
τῆς στειρότητας τῆς Ἄννας. Ἀναφερόμενος 
δέ στό ὄνομα πού τῆς ἐδόθη, Μαρία, ἐπιση-
μαίνει: «τό πανσέβαστο καί παντοπόθητον 
καί κεχαριτωμένον ὄνομα τῆς Μαρίας προ-
σφυέστατα καί ἁρμοδιότατα ἐδόθη στήν 
ἀειπάρθενον Θεοτόκον, κατά πρόγνωσιν 
καί βουλή Θεοῦ παρά τοῦ ὁποίου ἦτον προ-
ορισμένη εἰς τό νά γίνει μήτηρ Αὐτοῦ». 

Ἐξάλλου ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης 
ἔμπλεος πνευματικοῦ ἐνθουσιασμοῦ, ἐξαιτί-
ας τῆς γεννήσεως τῆς Θεοτόκου κραυγάζει: 
«φωνήν σάλπιγγος, κερατίνης βοός ἀλαλά-
ζουσα γεγωνότερον καί καταδωνοῦσα τά 
πέρατα, ἀπαιτῶν ὁ λόγος πρός εὐφημίαν τῆς 
παρούσης ἱεροκυρήκτου ἡμέρας». Ἀναλύο-
ντας δέ θεολογικά τό γενέθλιο τῆς Κυρίας 
Θεοτόκου ἀναφέρει: «στά παλιά χρόνια διά 
τῆς προμήτορος Εὔας, ἀφοῦ εἰσῆλθε ὁ θά-
νατος κυριάρχησε σέ ὅλο τόν κόσμο. Τώρα 
ὅμως ἐξαιτίας τῆς μακαρίας Ἄννας πού γέν-
νησε τή Θεοτόκο ὁ θάνατος ἀποκρούστη-
κε». Συνεχίζοντας δέ εὔστοχα παρατηρεῖ: 
«ἀγαλλιάσθω τοίνυν τό γυναικεῖον γένος 
ἀντ’ ὀνείδους δόξαν κατακληρούμενον. 
Εὐφραινέσθω ἡ Εὔα. Οὐκέτι γάρ ἐπάρατος 
εὐλογίας γόνου τήν Μαρίαν περιφέρουσαν. 
Σκιρτάτω ἡ σύμπασα κτίσις, τά τῆς ἀφθαρ-
σίας νάματα μυστικῶς ἐκ τῆς παρθενικῆς 
πηγῆς ἀρυομένη καί τοῦ θανατηφόρου δί-
ψους ἀποπαύουσα. Τοιαῦτα ἡμῖν τά ἑορτα-
ζόμενα σήμερον τηλικαῦτα τά ὑμνολογού-

Τό Γενέθλιο τῆς Θεοτόκου 
κατά τούς Θεοφόρους Πατέρες

τοῦ κ. Σάββα Ἀλεξάνδρου, Διευθυντοῦ Γυμνασίου  Ἁγίου Ἀντωνίου
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μενα ἅ ἡμῖν ἡ χριστοανθής ρίζα τοῦ Ἰεσσαί, 
ἡ ἱερόβλαστος βάτος τοῦ Ἀαρών, ὁ ὑψηλός 
καί ἐπηρμένος χερουβικός θρόνος τοῦ παμ-
βασιλέως, ὁ πλήρης οἶκος τῆς δόξης Κυρί-
ου».

Ἀξιόλογη εἶναι καί ἡ Θεολογική τοποθέτη-
ση τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης: «σήμερον ἐξ’ 
ἡμῶν, ἀνθ’  ἡμῶν, ἀπαρχήν ὁ Ἀδάμ προσφέ-
ρει τήν Μαριάμ καί τοῦ ὅλου φυράματος ἡ 
ζύμη προφοραθεῖσα διά αὐτῆς ἀρτοποιεῖται 
πρός τήν τοῦ 
γένους ἀνά-
πλασιν». Συ-
νεχίζοντας δέ 
καί σκιρτώντας 
ἀπό χαρά καί 
εὐγνωμοσύνη 
ὁ θεῖος Ἀνδρέ-
ας ἐπισημαίνει: 
«ἄς χαροῦν οἱ 
Παρθένες, για-
τί ἡ ἄκαρπη γῆ 
ἐβλάστησε ἐκεί-
νη, πού θά μᾶς 
δώσει καρπόν 
ἄσπορον καί 
χωρίς καλλιέρ-
γεια. Οἱ μητέρες 
ἄς σκιρτήσουν, 
γιατί ἡ ἄγονη 
μητέρα ἔτεκεν 
τήν ἄφθορον 
καί παρθένον 
μητέρα. Οἱ γυ-
ναῖκες ἄς χειρο-
κροτήσουν, για-
τί ὅπως ἡ Εὔα 
ἔγινε ἀφορμή 
ἁμαρτίας, ἔτσι 
πάλι ἡ γυναίκα 
γίνεται ἀρχή 
σωτηρίας. Καί ἡ καταδικασμένη τότε, τώρα 
ἀφιερώθηκε στόν Θεόν. Καί γίνεται μητέρα 
χωρίς ἄντρα, ἐκείνου πού ἔπλασε τό ἀνθρώ-
πινο γένος καί αἰτία σωτηρίας του. Ὅλη λοι-
πόν ἡ κτίση ἄς ὑμνήσει καί ἄς ἀλαλάξει καί 
ἄς συνεισφέρει κάτι ἀντάξιο στή γέννηση 
τῆς Θεοτόκου».

Ἐξάλλου ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας 

καί αὐτός θεωρώντας τή γέννηση τῆς Θε-
οτόκου ὡς ἀπάντηση στίς προσευχές τῶν 
Ἁγίων γονέων της Ἰωακείμ καί Ἄννας ἀνα-
φέρει: «τί λοιπόν ὑπάρχει ἁγιώτερον ἀπό τά 
στόματα, πού μπόρεσαν νά ὑψώσουν πρός 
τόν Θεό τέτοια φωνή; Τί εἶναι ἴσο πρός τίς 
ψυχές ἐκεῖνες πού προσευχήθηκαν τόσο 
ἀποτελεσματικά; Ἀπό ποιές θυσίες δέν εἶναι 
πιό ἀγαπητές αὐτές οἱ ψυχές στόν Θεό; 
Ἀπό ποιά θυσιαστήρια δέν εἶναι πιό ἱερές; 
Γιατί ἦταν ἀνάγκη ἀπό αὐτή τή ρίζα καί μέ 

αὐτόν τόν τρό-
πο ἡ μητέρα τοῦ 
Θεοῦ νά λάβει 
τό πνευματικό 
σῶμα της. Νά 
γεννηθεῖ ἀπό 
τούς ἀνθρώ-
πους ἐκείνους, 
πού ἦταν πε-
ρισσότερο ἀπό 
ὅλους τούς 
ἄλλους οἰκεῖοι 
στόν Θεό καί μέ 
τή δύναμη τῆς 
προσευχῆς». 

Τέλος ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Δα-
μασκηνός θε-
ωρεῖ πώς ὅλη ἡ 
φύση εἶναι ὑπό-
χρεος στόν Ἰω-
ακείμ καί τήν 
Ἄννα, πού ἔφε-
ραν στόν κόσμο 
τήν Κυρία Θεο-
τόκο, πού ἔμελ-
λε νά γίνει μητέ-
ρα τοῦ Κτίστου, 
λέει χαρακτη-
ριστικά: «ὦ μα-

καρία ξυνωρίς Ἰωακείμ καί Ἄννα ὑπόχρεως 
ἐστίν ὑμῖν πᾶσα ἡ φύσις, δ’ ὑμῶν γάρ προσή-
γαγε δῶρο τῷ κτίστῃ, δῶρον ἁπάντων ὑπερ-
φερέστερον, μητέραν σεμνήν μόνην ἀξίαν 
τοῦ Κτίσαντος. Σήμερον ἡ κατά ἀνατολάς 
ὠκοδόμηται πύλη δι’ ἧς Χριστός εἰσελεύσε-
ται καί ἐξελεύσεται καί ἔσται κεκλεισμένη ἡ 
πύλη ἐν ᾗ Χριστός, ἡ Θύρα τῶν προβάτων».
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Πρωταρχικό στοιχεῖο τῆς Χριστια-
νικῆς ζωῆς καί τῆς οὐσιαστικῆς 
σχέσης μέ τόν Θεό εἶναι ἡ ὑπακοή 

στίς ἐντολές, στόν νόμο τοῦ Θεοῦ. Δηλαδή 
τό νά ζεῖ ὁ ἄνθρωπος σύμφωνα μέ τίς θεῖες 
ἐντολές. 
Αὐτή ἡ ἀλήθεια εἰσάγεται ἀπό τήν πρώ-
τη στιγμή τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ὅταν 
ὁ Θεός κάλεσε τούς Πρωτοπλάστους νά 
ὑπακούσουν στήν ἐντολή Του. Ἔπειτα τό 
κεντρικό γεγονός ὅλης τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης ἦταν ἡ παράδοση τοῦ Νόμου (τῶν δέκα 
ἐντολῶν) στόν Μωυσῆ καί κατ’ ἐπέκταση 
στήν ἀνθρωπότητα. Τό ἀποκορύφωμα βέ-
βαια εἶναι τά ἴδια λόγια τοῦ Χριστοῦ: «ἐάν 
ἀγαπᾶτέ με, τάς ἐντολάς τάς ἐμάς τηρήσα-
τε»(Ἰω.14,15) παρουσιάζοντας ὡς ζωντανό 
παράδειγμα τόν ἑαυτό Του: «Καθώς ἐγώ 
τάς ἐντολάς τοῦ πατρός μου τετήρηκα» 
(Ἰω.15,10).
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης λέγει: «Μέ τό 
νά σέ προστάζει νά λές στήν προσευχή τόν 
Θεό «Πατέρα»σου, δέν σοῦ ἐπιβάλλει τί-
ποτε ἄλλο ἀπό τό νά ἐξομοιώνεσαι μέ τόν 
οὐράνιο Πατέρα μέ ἕνα τρόπο ζωῆς πού 
ταιριάζει στόν Θεό» (σύμφωνα μέ τίς θεῖες 
ἐντολές). Ὁ Ὅσιος Θαλάσσιος συμπληρώ-
νει: «ἐν τρισί τούτοις ὁ προκόπτων φιλοσο-
φεῖ, ἐν ταῖς ἐντολαῖς, ἐν τοῖς δόγμασι καί τῇ 
πίστῃ τῆς Ἁγίας Τριάδος».
Στό σημεῖο αὐτό πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε 
πλήρως τήν οὐσιώδη πτυχή τοῦ θέματος: Ὁ 
νόμος τοῦ Θεοῦ, οἱ θεῖες ἐντολές δέν εἶναι 
κάποιοι τυπικοί ἤ ἠθικοί κανόνες πού κα-
λεῖται ὁ ἄνθρωπος νά ἐφαρμόσει στά τυφλά, 
γιά νά κερδίσει τήν αἰώνια ζωή. Οἱ ἐντολές 
τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ αὐθεντικός τρόπος ζωῆς, 
εἶναι στάση ζωῆς, εἶναι ἡ ἀλήθεια τῆς ζωῆς.
Γι’ αὐτή τή ζωή ὁ Δημιουργός ἔπλασε τόν 
ἄνθρωπο. 
Αὐτό μποροῦμε νά τό ἀντιληφθοῦμε καλύ-
τερα, ἄν μελετήσουμε προσεκτικά τήν πτώ-
ση τῶν Πρωτοπλάστων. Ἡ ὑπακοή ἤ ἀνυ-

πακοή τους στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ δέν ἦταν  
μία τυπική ἀπόφαση ἀλλά στάση ζωῆς. Γι’ 
αὐτό ἡ ἀνυπακοή τους διέστρεψε πλήρως 
τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη: Χάθηκε ἡ γνή-
σια, ἡ σωστή, ἡ πλήρης εὐτυχίας σχέση μέ 
τόν Θεό – Πατέρα, χάθηκε ἡ ἀγάπη μετα-
ξύ τους ἀλλά καί ἡ σχέση σεβασμοῦ μέ τή 
φύση. Ἐπιπλέον οἱ ψυχικές δυνάμεις πού 
ἔβαλε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο διεστράφησαν, 
πῆραν ἀρνητική πορεία καί ἀναπτύχθηκαν 
τά πάθη. 
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μιλοῦν μέ πολύ ἔντονα 
λόγια γι’αὐτή τήν κατάσταση. Ὁ Ἅγιος Κύ-
ριλλος Ἀλεξανδρείας λέγει: «Ἠρρώστησεν 
ἡ ἀνθρώπινη φύσις ἐν Ἀδάμ διά τῆς παρα-
κοῆς τήν φθοράν, εἰσέδυ δέ οὕτως αὐτήν τά 
πάθη». Ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος ἀναφέρει: Ὁ 
ἄνθρωπος «ξέπεσε ἀπό τό «κατά φύσιν» καί 
βρέθηκε στό «παρά φύσιν», δηλαδή στήν 
ἁμαρτία, στή φιλοδοξία καί στή φιληδονία 
τοῦ κόσμου καί στά ὑπόλοιπα πάθη…». Ὁ 
Ἅγιος Συμεών ὁ νέος θεολόγος συμπληρώ-
νει: «Ἀπό τόν καιρό τῆς παραβάσεως τοῦ 
Ἀδάμ διεφθάρησαν ὅλες οἱ φυσικές δυνά-
μεις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἤγουν (δηλα-
δή) ὁ νοῦς, ἡ διάνοια, ἡ δόξα, ἡ φαντασία 
καί ἡ αἴσθησις». 
Βέβαια, αὐτή τήν κατάσταση θεράπευσε ὁ 
Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπηση, τήν ἁγία ζωή, 
τά Θεία Πάθη, τή Σταύρωση, τήν Ἀνάστα-
ση ἀλλά καί μέ τά θεῖα λόγια καί τίς ἐντολές 
Του. Ὁ ἴδιος εἶπε: «Τά ρήματα ἅ ἐγώ λαλῶ 
ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι καί ζωή ἐστιν» (Ἰω.6,63). 
Ἀναφερόμενος στόν Πατέρα εἶπε: «Ὁ λόγος 
ὁ σός ἀλήθειά ἐστι» (Ἰω. 17,17)
Μετά ἀπ’ αὐτά εἶναι ἀπόλυτα ἀναγκαῖο νά 
συνειδητοποιήσουμε ὅτι οἱ Θεῖες ἐντολές:
- Εἶναι ὁ ἀληθινός τρόπος ζωῆς.
 «Μόναι δέ αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί φῶς εἰσί καί 
ζωή καί τοῦτο παρά πάντων καλοῦνται» το-
νίζει ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος. Ὁ 
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης συμπλη-
ρώνει: «Ἔχω ἕνα Διδάσκαλο, τόν Χριστό. 

Θεῖος καί ἀνθρώπινος νόμος

τοῦ Πρωτ. Σπυρίδωνος Παπαδοπούλου
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Κάθε λέξη τῆς διδαχῆς Του εἶναι λόγος 
ζωῆς  καί ἀληθείας».
-Ἐπαναφέρουν τόν ἄνθρωπο στό κατά φύ-
σιν.
«Ἐκ τούτων γάρ ἀξιοῦται τίς ἀναλαβέσθαι 
ἑαυτόν καί ἐπανελθεῖν εἰς τό κατά φύσιν διά 
τῆς καθάρσεως τῶν ἁγίων ἐντολῶν τοῦ Χρι-
στοῦ» διδάσκει ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος. 
- Ὁδηγοῦν στόν σωστό ἄνθρωπο.
«Τόν Θεόν φοβοῦ καί τάς ἐντολάς αὐτοῦ 
φύλασσε ὅτι τοῦτο πᾶς ἄνθρωπος» (Ἐκκλη-
σιαστής 12,13)
- Ὁδηγοῦν στή μίμηση τοῦ Χριστοῦ καί στήν 
ἁγιότητα.
«Ὁ τῆς γλυκύτητος τῶν ἐντολῶν γευσάμε-
νος οἶδε ὅτι κατά μικρόν πρός τήν τοῦ Χρι-
στοῦ μίμησιν αἱ ἐντολαί αὐτόν φέρουσι» 
ἀναφέρει ὁ Μ. Βασίλειος.
 Ἄλλωστε ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ βάση 
ὅλου τοῦ θείου νόμου εἶναι ἡ ΑΓΑΠΗ. Ἔτσι 
κατανοοῦνται πλήρως τά ἀνωτέρω. 
 Ἀπό τήν ἄλλη μεριά ὑπάρχει καί ὁ 
ἀνθρώπινος νόμος. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος σέ-
βεται τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, τότε κινεῖται σέ 
σωστά πλαίσια. Ὅταν ὅμως ἔρχεται σέ ἀντί-
θεση μέ τόν θεῖο νόμο, τότε προωθεῖ κατα-
στάσεις ἐπικίνδυνες, ἐπιζήμιες ἤ καί κατα-
στροφικές γιά τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη καί 
κοινωνία.
 Πολλές φορές οἱ ἀνθώπινοι αὐτοί νό-
μοι ἐξυπηρετοῦν τίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες 
καί πάθη, ἐξυπηρετοῦν τά συμφέροντα τῶν 
λίγων καί ἰσχυρῶν ἀπέναντι στούς ἀδυνά-
τους καί εὐνοοῦν τήν ἀδικία καί τήν ἐκμε-
τάλλευση. 
Καθιερώνουν ἐπίσημα τό κακό, τό ἁμαρ-
τωλό, τό ἀντίθετο ἀπό τόν θεῖο νόμο κι ἔτσι 
καθηλώνουν τόν ἄνθρωπο στίς ἀδυναμίες 
του. Δέν τόν βοηθοῦν στό νά ἐπανεύρει τόν 
ἀληθινό ἑαυτό του, στό νά ὑπερβεῖ τά πάθη 
του, νά γίνει σωστός. Γι’ αὐτό καί ἀναπαρά-
γονται στήν ἀνθρώπινη ἱστορία ἐπικίνδυνες 
κοινωνικές καταστάσεις. 
Κάποιοι νόμοι καλύπτονται πίσω ἀπό τό 
σύνθημα τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δι-
καιωμάτων ἀγνοώντας ὅμως βασικές ἀρχές 
π.χ ἀποποινικοποίηση τῶν ἐκτρώσεων, ὁπό-
ταν ἀπό τή μία οἱ ἄνθρωποι δέν ἀναλαμβά-
νουν τήν εὐθύνη τῶν πράξεών τους καί ἀπό 
τήν ἄλλη ἀφαιροῦνται οἱ ζωές ἀνυπεράσπι-

στων παιδιῶν. Ἤ νόμοι πού κλονίζουν ὁλο-
ένα τόν ἱερό θεσμό τοῦ γάμου.
Οὐσιαστικά λοιπόν συμβαίνει αὐτό πού λέ-
γουν ἡ Γραφή καί οἱ Πατέρες: «Καί καθώς 
οὐκ ἐδοκίμασαν τόν Θεόν ἔχειν ἐν ἐπιγνώ-
σει, παρέδωκεν αὐτούς ὁ Θεός εἰς ἀδόκιμον 
νοῦν, ποιεῖν τά μή καθήκοντα πεπληρωμέ-
νους πάσῃ ἀδικίᾳ, πορνείᾳ, πονηρίᾳ, πλεο-
νεξίᾳ…» (Ρωμ.1, 28-29). Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος 
ὁ Ἀσκητής τονίζει: «Τρεῖς εἰσί νοητοί τό-
ποι εἰς οὕς ὁ νοῦς ἐκ μεταβολῆς εἰσέρχεται, 
κατά φύσιν, ὑπέρ φύσιν, καί παρά φύσιν». 
Ἡ παρά φύσιν κίνηση πού εἶναι διαστροφή 
τοῦ νοῦ συμβαίνει, ὅταν στραφεῖ στά αἰσθη-
τά καί προσκολληθεῖ σ’ αὐτά καί ὅταν κυ-
ριεύεται ἀπό τά πάθη, ἀφοῦ παραμελεῖ τίς 
ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἴδιος Ἅγιος συμπλη-
ρώνει: «Ἐκτυφλοῦται ὁ νοῦς διά τούτων 
τῶν τριῶν παθῶν, φιλαργυρίας λέγω καί 
κενοδοξίας καί ἡδονῆς». Ὁ Ἅγιος Μάξιμος 
ὁ ὁμολογητής προσθέτει: «νοῦς τοῦ Θεοῦ 
ἀναχωρῶν ἤ κτηνώδης γίνεται, φιλήδονος 
γεγονώς ἤ θηριώδης, διά ταῦτα ἀνθρώποις 
μαχόμενος». Τέλος ὁ ὅσιος Θαλάσσιος λέ-
γει: «νοῦς ὑπό παθῶν κεκρατημένος, ἐννοεῖ 
τά μή πρέποντα».
Ἐκτός ἀπ’ αὐτά ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ καί μία 
σύντομη ἀναφορά σέ κάποια ἄλλα φαινόμε-
να, πού ἀντιστρατεύονται ἐπίσημα τόν νόμο 
τοῦ Θεοῦ: Διάφοροι φορεῖς ὀργανώνουν χο-
ροεσπερίδες τήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυ-
γούστου ἤ Παρασκευές, καταργώντας τή 
νηστεία. Γίνονται ποδοσφαιρικά πρωταθλή-
ματα παιδιῶν τίς Κυριακές τό πρωί ἀγνο-
ώντας τή Θεία Λειτουργία. Καθιερώθηκαν 
δεῖπνα (ρεβεγιόν) τήν πραμονή τῆς μεγάλης 
ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ὀργανώνονται 
γλέντια καί διασκεδάσεις τήν Καθαρά Δευ-
τέρα, πρώτη ἡμέρα τῆς κατανυκτικῆς Ἁγί-
ας Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί παρόμοια. 
Δηλαδή τό ἀνθρώπινο θέλημα ἔρχεται νά 
καταργήσει τό θεῖο θέλημα. 
Νά τελειώσουμε μέ αὐτό πού λέγει ὁ Προ-
φήτης Ἠσαΐας 5, 20: «Οὐαί οἱ λέγοντες τό 
πονηρόν καλόν καί τό καλόν πονηρόν, οἱ 
τιθέντες τό σκότος φῶς καί τό φῶς σκότος, 
οἱ τιθέντες τό πικρόν γλυκύ καί τό γλυκύ πι-
κρόν». Γί αὐτό γιά τόν χριστιανό ἰσχύει τό 
«πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» 
(Πράξ. Ἀπ.5, 29).
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Ἡ ἔννοια τοῦ «ξένου» καί ἡ φιλάν-
θρωπη στάση πρός αὐτόν ὑπῆρξε 
διαχρονικά βασικό γνώρισμα τοῦ 

ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Κατά τά ὁμηρικά 
χρόνια οἱ ἄνθρωποι ἔδιναν ἐξαιρετική ση-
μασία στήν ἀγάπη τῶν ξένων, ἀνάγοντας τή 
φιλοξενία σέ μία ἠθική ἀρετή. Ἡ «ξενία», 
ὅπως ἁπλά τήν ὀνόμαζαν, διαμορφώθηκε 
ἀπό τήν ἀνάγκη τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς 
γιά ἐξεύρεση προστασίας καί καταλύματος 
κατά τίς μετακινήσεις τους μεταξύ τῶν πό-
λεων-κρατῶν. 
Κατά τήν ἡρωική ἐποχή, ὅπως περιγράφε-
ται ἀπό τόν Ὅμηρο, τό ἔθιμο τῆς προστασί-
ας τοῦ «ξένου» ἦταν ἰδιαίτερα ἀνεπτυγμένο 
καί ἀπολάμβανε σεβασμοῦ. Ἡ ἱερότητα τῆς 
φιλοξενίας ἦταν τόσο διαδεδομένη, γεγονός 
πού τήν καθιστοῦσε ἀναπόσπαστο μέρος 
τῆς εὐλάβειας καί τοῦ φόβου πρός τούς θε-
ούς. Ἄνθρωποι ἤ λαοί πού δέν ἦταν φιλό-
ξενοι, δέν μποροῦσαν νά εἶναι οὔτε δίκαιοι 
οὔτε εὐσεβεῖς. 
 Ὁ ξένος θεωροῦνταν θεόσταλτος καί 
θεόχρηστος, καί ὡς ἐκ τούτου, πρόσωπο  
ἱερό. Προστάτες τῶν ξένων ἦταν ὁ Ξένιος 
Δίας καί ἡ Ξενία Ἀθηνᾶ. Ἡ θεϊκή αὐτή προ-
στασία δημιουργοῦσε ὑποχρεώσεις μεγαλύ-
τερες καί πιό σεβαστές, παρά ἄν τίς ἐπέβαλ-
λαν ἀνθρώπινοι νόμοι. Ἡ κακή ὑποδοχή 
ἤ ἡ μή περιποίηση τῶν ξένων ἀποτελοῦσε 
ἁμάρτημα, πού προκαλοῦσε τήν ὀργή τοῦ 
«Ξένιου Δία». Πέραν, ὅμως, ἀπό τόν σεβα-
σμό πρός τούς θεούς καί τόν φόβο μήπως 
προκαλέσουν τήν ὀργή τους, ἡ φιλοξενία 
στηριζόταν καί στή συμπάθεια πού ἔνιωθαν 
οἱ ἄνθρωποι γιά τόν ξένο, λόγω τῆς δύσκο-
λης θέσης στήν ὁποία βρισκόταν. 
Ὁ θεσμός αὐτός τῆς φιλοξενίας διατηρήθη-

κε ἀναλλοίωτος καί ἀπαράλλαχτος στούς 
χριστιανικούς χρόνους καί καλλιεργήθηκε 
μέ φιλάδελφο τρόπο στήν ἑλληνική ἀνατολή. 
Ἡ σπουδή τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης 
μπορεῖ νά ἀποκαλύψει ὅτι ἡ ἔγνοια γιά τόν 
«ἄλλο», τόν «ξένο», ὄχι μόνο δέν συνιστᾶ 
ἐξαίρεση, ἀλλά ἀποτελεῖ βασικό ἄξονά της, 
ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά μᾶς τροφοδοτήσει σή-
μερα μέ σημαντικά κριτήρια γιά μία στάση 
ἀλληλεγγύης καί κοινωνικῆς κριτικῆς.
  Κάτω ἀπό τό φῶς τῆς ἁγιογραφικῆς 
καί Πατερικῆς διδασκαλίας ἡ φιλοξενία θά 
πάρει μία ἰδιαίτερη χροιά στήν  ἐν Χριστῷ 
ἐφαρμογή της. Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ «ξέ-
νου» καί ἡ φιλοξενία πού ὀφείλει νά παρέ-
χει ὁ Χριστιανός ἀπέναντί του, συνίσταται 
στήν κένωση τοῦ ἑαυτοῦ του καί στήν ὑπο-
δοχή τοῦ «ξένου», ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἀρχικό 
στάδιο στή συμμετοχή στό σχέδιο τῆς ἀπρο-
ϋπόθετης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Θεωρεῖται μία 
ἄσκηση πνευματική, μία εὐκαιρία, γιά νά 
φανερωθεῖ ἔμπρακτα στόν Θεό ἡ γνησιότη-
τα τῆς πίστης καί τῆς ἀγάπης, πού ὑπάρχει 
μέσα στήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη. 
Στά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὑπάρχει 
πληθώρα ρήσεων καί ἀναφορῶν στή φιλοξε-
νία ὡς πράξη φιλανθρωπίας καί προσφορᾶς. 
Ἡ πρώτη βιβλική ἀναφορά στόν θεσμό τῆς 
φιλοξενίας ἐντοπίζεται στό βιβλίο τῆς Γένε-
σης, ὅπου παρουσιάζεται μέ ἕναν ἀρχέτυπο 
τρόπο, ὅπως πιθανόν ἐφαρμοζόταν στούς 
ἀνατολικούς πολιτισμούς ἀπό ἀμνημονεύ-
των χρόνων. Ὁ Θεός ἐμφανίζεται μέ τή 
μορφή τριῶν ὁδοιπόρων στό κατώφλι τοῦ 
Ἀβραάμ τό ἀπομεσήμερο. Ὁ Ἀβραάμ χωρίς 
νά ρωτήσει τίποτα γιά τήν καταγωγή καί τή 
θέση τῶν «ξένων» τούς ὑποδέχεται καί τούς 
φιλοξενεῖ μέ ἰδιαίτερη φιλοστοργία. 

Ἡ ἀρετή τῆς φιλοξενίας

τοῦ Διακ. Χρήστου Ἡρακλέους
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Στήν Καινή Διαθήκη ἡ ἀρετή τῆς φιλοξενί-
ας κατέχει ἐξέχουσα θέση. Ὁ ἴδιος ὁ Χρι-
στός ξενιτεύτηκε ἀπό τόν οὐρανό καί ἔζησε 
ὡς «ξένος» στή γῆ, γιά νά φιλοξενήσει στήν 
ἐπουράνιο βασιλεία Του τόν ἀποξενωμένο 
ἀπό τόν Θεό ἄνθρωπο. Ὁ Χριστός συνε-
λήφθη ἀπό τήν Παναγία στή Ναζαρέτ καί 
γεννήθηκε στή Βηθλεέμ σάν «ξένος» μέσα 
σέ στάβλο, ὅταν ἡ Θεοτόκος ἀναγκάστηκε 
νά μετακινηθεῖ γιά τήν ἀπογραφή τῆς οἰκο-
γένειάς της. Στό θεῖο βρέφος πρόσφεραν 
δῶρα ξενίας οἱ Μάγοι ἀνανεώνοντας ἔτσι 
ὡς «πατρῷοι ξένοι ἀλλήλοις» τή συνθήκη 
τῆς διαθήκης τοῦ Ἀβραάμ. Στά πρῶτα ἤδη 
χρόνια τῆς ζωῆς του, λόγω τῆς ἀπειλῆς τοῦ 
Ἡρώδη, κατέφυγε στή γειτονική Αἴγυπτο, 
γιά νά ζητήσει ἄσυλο βιώνοντας ἔτσι τήν ξε-
νιτεία ἑνός πολιτικοῦ πρόσφυγα. Τέλος, ἔζη-
σε περιπλανώμενος καί ἀνέστιος, δεχόμενος 
σάν σπίτι του ὅλους τούς τόπους. Ὅταν οἱ 
μαθητές Του τόν ρώτησαν ποῦ μένει, ἔδωσε 
τή χαρακτηριστική ἀπάντηση:  «αἱ ἀλώπεκες 
φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ». 

Κορυφαία εἶναι ἡ ἀναφορά τοῦ Κυ-
ρίου στή φιλοξενία ὡς ἐξαίρετη ἐκδήλωση 
τῆς ἀγάπης καί, ἐπιπλέον, ὡς προϋπόθεση 
τῆς σωτηρίας. Στήν παραβολή τῆς τελικῆς 
κρίσης ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐμφανίζεται ὡς 
«ξένος» πού χρειάζεται φιλοξενία καί φρο-
ντίδα. Μέ τήν παραβολή αὐτή μᾶς ὑπο-
δεικνύει τή φιλάνθρωπο στάση, τήν ὁποία 
πρέπει νά τηροῦμε ἔναντι «τῶν ἐλαχίστων 
ἀδελφῶν» μας. Στό πρόσωπο τοῦ κάθε συ-
νανθρώπου μας συναντᾶμε καθημερινά τόν 
ἴδιο τόν Χριστό. Γι’ αὐτό κάθε προσφορά 
πρός αὐτόν ἀποτελεῖ προσφορά πρός τόν 
Χριστό. Ἡ διακονία πρός τόν «ξένο» ἀπο-
τελεῖ τό βασικό κριτήριο γιά τή σωτηρία τοῦ 
ἀνθρώπου. 

Ἡ ξενιτεία τοῦ Κυρίου κατά τήν 
ἐπίγεια παρουσία καί δράση Του καταγρά-
φεται μέ ποιητικό τρόπο σέ ἕναν ἀπό τούς 
ὡραιότατους ὕμνους, πού ἀκούγονται στόν 
ὄρθρο τοῦ Μ. Σαββάτου γύρω ἀπό τόν ἐπι-
τάφιο πάνω στόν ὁποῖο βρίσκεται ἁπλωμέ-
νος ἄπνους στό σάβανό του ὁ Θεάνθρω-
πος. Ἡ ἔκκληση τοῦ Ἰωσήφ στόν Πιλάτο 
νά τοῦ δώσει τόν «ξένο» ἀποτελεῖ ἔσχατη 
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ἔνδειξη πρόσληψης τῆς ἄκρας ἐπίγειας ξε-
νιτείας τοῦ Κυρίου: «... δός μοι τοῦτον τὸν 
ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα 
ἐν κόσμῳ, δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ὁμό-
φυλοι, μισοῦντες, θανατοῦσιν ὡς ξένον, δός 
μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ξενίζομαι βλέπων 
τοῦ θανάτου τὸν ξένον, δός μοι τοῦτον τὸν 
ξένον, ὅστις οἶδε ξενίζειν τοὺς πτωχοὺς καὶ 
τοὺς ξένους, δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν 
Ἑβραῖοι τῷ φθόνῳ ἀπεξένωσαν κόσμῳ, δός 
μοι τοῦτον τὸν ξένον, ἵνα κρύψω ἐν τάφῳ, ὃς 
ὡς ξένος οὐκ ἔχει τὴν κεφαλὴν ποῦ κλίνῃ...».
 Ὁ Ἀπ. Παῦλος προτρέπει τούς Χρι-
στιανούς νά μήν περιμένουν νά τούς ζητηθεῖ 
νά φιλοξενήσουν ἤ νά συνδράμουν κάποιον 
ἐμπερίστατο, ἀλλά νά ἐπιδιώκουν νά φιλο-
ξενοῦν τούς ἀδελφούς. 
Ἐντρυφώντας στόν πλοῦτο τῆς δισχιλιό-
χρονης Πατερικῆς ἀσκητικῆς καί νηπτικῆς 
γραμματείας, συνειδητοποιοῦμε ὅτι ἡ ἐπι-
δίωξη τῆς φιλοξενίας προβάλλει ὡς βασική 
χριστιανική ἀρετή καί βασικό χριστιανικό 
καθῆκον. Ὁ Μέγας Φώτιος ἐπισημειώνει μέ 
ἔμφαση ὅτι  «ὁ τὴν φιλοξενίαν ἀθετῶν, τὴν 
μισανθρωπίαν τοῦ δαιμονίου γένους εἰς τὴν 
ἑαυτοῦ ψυχὴν εἰσοικίζεται». Στό Γεροντικό 
ὁ ἀββᾶς Ἰωσήφ ἀναφέρει ὅτι οἱ ἄνθρωποι 
ὀφείλουν νά φιλοξενοῦν κάθε «ξένο», πού 
ἐνδεχομένως νά ζητήσει θαλπωρή στό κα-
τώφλι τους. Τόν «ξένο» ὀφείλουν νά τόν δέ-
χονται μέ «παρρησία» καί μόνο ὅταν αὐτός 
φύγει, μποροῦν νά ἐπιστρέψουν στά καθη-
μερινά τους καθήκοντα. Τόν λόγο αὐτό τοῦ 
ἀββᾶ Ἰωσήφ μετέβαλε σέ πράξη κάποιος 
ἅγιος ἀσκητής, πού κατοικοῦσε σέ ἔρημο 
τόπο τῆς Αἰγύπτου, προσφέροντας τά τῆς 
φιλοξενίας σέ κάποιο μανιχαῖο, πού ζήτησε 
κατάλυμα στό κελλί του. Τή νύχτα ὁ μανι-
χαῖος σκεφτόταν καί ἀποροῦσε πώς ὁ Γέρο-
ντας δέν ἔβαλε καθόλου κακό λογισμό ἐνα-
ντίον του, ἀφοῦ ἤξερε πώς ἦταν μανιχαῖος. 
Ἐντυπωσιασμένος ἀπό τήν ἀγάπη πού ἐπέ-
δειξε ὁ ἅγιος ἀσκητής, ὁμολόγησε: «Οὗτος 
τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὄντως». Τό πρωί πῆγε καί 
ἔπεσε στά πόδια του λέγοντας: «Ἐγὼ ὀρθό-
δοξός εἰμι ἀπὸ τῆς σήμερον». Κι ἔτσι ἔμεινε 
ἀσκούμενος μαζί του.

 Γιά τήν ἀξία τῆς φιλοξενίας, ὅταν 
αὐτή παρέχεται χωρίς καμιά ἰδιοτέλεια καί 
χωρίς τήν ἀναμονή τῆς ἀνταπόδοσης, μιλά-
ει ὁ ἱερός Χρυσόστομος στό ἔργο του  «Εἰς 
τὸν Λάζαρον», δανειζόμενος τά λόγια τοῦ 
Παύλου: «Τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνε-
σθε· διὰ γὰρ ταύτης ἔλαθόν τινες ξενίσαντες 
ἀγγέλους». Ἄν γνωρίζει κάποιος ὅτι ἔχει 
κάτι νά ὠφεληθεῖ ἀπό τή φιλοξενία σημα-
ντικῶν ἀνθρώπων, τότε δέν εἶναι ἄξιος ἐπαί-
νου: «Ὁ δὲ πᾶς ἔπαινος, ὅτι ἀγνοῶν τίνες 
οἱ παριόντες ἦσαν, καὶ ἀνθρώπους αὐτοὺς 
εἶναι νομίζων ἁπλῶς ὁδίτας, μετὰ τοσαύτης 
αὐτοὺς ἔνδον ἐκάλεσε τῆς προθυμίας», και 
«τὸ δὲ μέγιστον καὶ θαυμαστόν, ὅταν καὶ 
τοὺς τυχόντας, καὶ τοὺς ἀπερριμμένους, καὶ 
τοὺς εὐτελεῖς μετὰ πολλῆς δεχώμεθα τῆς 
εὐνοίας». Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, 
ἐπίσης, τονίζει ὅτι πρέπει νά προσφέρουμε 
τή βοήθειά μας εἴτε πρός ἐκεῖνες πού λόγω 
χηρείας τήν ἔχουν ἀνάγκη, εἴτε πρός παιδιά 
πού ἔμειναν ὀρφανά, εἴτε πρός ἐκείνους πού 
ἀποξενώθηκαν ἀπό τήν πατρίδα τους.
 Ἡ ἁγιογραφική καί Πατερική διδα-
σκαλία γιά τή φιλάνθρωπη στάση πρός τόν 
«ξένο» ἔπαιξε σπουδαῖο καί καταλυτικό 
ρόλο στόν συντονισμό ἔργων ἀγάπης πρός 
τούς «ξένους» καθ’ ὅλη τήν ἱστορική πορεία 
τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει νά ἐπι-
δείξει ἕναν ἀπαράμιλλο πλοῦτο κενωτικῆς 
προσφορᾶς σέ ἔργα φιλανθρωπίας πρός 
τούς «ξένους». 
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Τάδε ἔφη ὁ Κύριος ἀπευθυνόμενος 
στόν Νικόδημο, ἄρχοντα τῶν Ἰου-
δαίων, καί ὁ Νικόδημος ἀπάντησε 

ἔκπληκτος: πῶς δύναται γεννηθῆναι γέρων 
ὤν; (Ἰωάν. 3,4). Δηλαδή πῶς μπορεῖ ἕνας 
ἄνθρωπος νά γεννηθεῖ ξανά; 
Μέχρι σήμερα πολλοί ρωτοῦν: «Πῶς μπο-
ρεῖ ἕνας ἄνθρωπος μέ σαρκικό φρόνημα 
νά γίνει πνευματικός ἄνθρωπος; Πῶς μπο-
ρεῖ ἕνας ἁμαρτωλός νά γίνει δίκαιος; Πῶς 
μπορεῖ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά εἰσέλθει σ᾽ ἕναν 
ἄνθρωπο καί ν᾽ἀντικαταστήσει τό σαρκικό 
φρόνημά του καί τή σαρκική θέλησή του; 
Πῶς μπορεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα νά φωτίσει 
τήν καρδιά ἑνός ἀνθρώπου; Πῶς μπορεῖ τό 
ὕδωρ νά μεταβληθεῖ σέ οἶνο;».
Γνωρίζουμε πώς, ὅταν τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ 
κατῆλθε ἐπί τῶν ἀποστόλων, αὐτοί ἔγιναν 
διαφορετικοί ἄνθρωποι, καινοί, ἀναγεννη-
μένοι ἄνθρωποι. Ἐπίσης, μέσα ἀπό χιλιάδες 
παραδείγματα, γνωρίζουμε ὅτι ἄνθρωποι 
μέ σαρκικό βίο καί πολιτεία μεταβλήθηκαν 
σέ πνευματικούς, ἀνακαινισμένους ἀνθρώ-
πους. Συνεπῶς γνωρίζουμε ὅτι, ὅπως τότε 
ἔτσι καί τώρα συμβαίνει αὐτό, μέ τήν ἐνέρ-
γεια τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, τοῦ Παρακλή-
του Πνεύματος. Ἐμεῖς δέν χρειάζεται νά 
ρωτήσουμε πῶς συμβαίνει αὐτό! Γιά ἐμᾶς 
ἀρκεῖ νά γνωρίζουμε ὅτι συμβαίνει, καί νά 
ἀγωνιζόμαστε νά συμβεῖ καί σ᾽ἐμᾶς, καθότι 
ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δίνεται σέ ὅποιον τή ζη-
τάει καί προετοιμάζεται νά γίνει ἄξιος γιά 
νά τή λάβει!
Δέν ὑπάρχει πιό δύσκολο πρᾶγμα ἀπό τό νά 
ἐξηγήσει κανείς τά πνευματικά πράγματα 
σέ ἀνθρώπους πού σκέπτονται καί κρίνουν 
μόνον κατά τή σάρκα! Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος λέει: «Μία ψυχή πού παραδί-
δεται στά πάθη δέν μπορεῖ νά κατορθώσει 
τίποτε μεγάλο καί ὑψηλό κι εὐγενικό, διό-

τι πάσχει ἀπό βαρύτατη τύφλωση, σάν κά-
ποιος πού τά μάτια του σκοτίστηκαν ἀπό 
μεγάλη πυόρροια».
Συνήθως, οἱ πιό φιλόσαρκοι ἄνθρωποι ζη-
τοῦν νά μάθουν γιά τά ὑψηλότερα θεϊκά 
μυστήρια. Δέν ρωτοῦν γιά νά μάθουν πῶς 
μποροῦν νά σωθοῦν, ἀλλά μᾶλλον γιά νά 
φέρουν σύγχυση στούς πιστούς καί γιά νά 
χλευάσουν τήν Πίστη καί νά δικαιολογή-
σουν ἔτσι τή δική τους ἁμαρτωλή καί γεμά-
τη πάθη ζωή. Ἀνίκανοι νά ἀρθοῦν ἀπό μό-
νοι τους στό πρῶτο σκαλοπάτι τῆς οὐράνιας 
κλίμακας, φαντάζονται τό τελευταῖο σκαλο-
πάτι! Ἀδελφοί μου, ὅταν τέτοιοι ἄνθρωποι 
ζητοῦν νά μάθουν τά βαθύτατα μυστήρια 
τῆς ἀναγεννήσεως τῆς ψυχῆς καί τῆς Βα-
σιλείας τῶν Οὐρανῶν, ἐσεῖς ζητῆστε τους,  
πρῶτα ἀπ᾽ὅλα νά τηρήσουν τίς δέκα βασικές 
ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἐάν τό πράξουν, τότε οἱ 
ψυχές τους θά ἀνοιχτοῦν πρός τήν κατανό-
ηση τῶν Θείων Μυστηρίων, στόν βαθμό πού 
χρειάζεται αὐτή ἡ κατανόηση γιά τόν καθα-
ρισμό τους ἀπό τίς ἁμαρτίες καί τά πάθη καί 
γιά τήν αἰώνια σωτηρία τους.
Ὦ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Πολυεύσπλαγχνε 
καί Πάνσοφε Διδάσκαλε, ἀξίωσέ μας νά 
κατανοήσουμε μέ τό νοῦ μας καί νά ἀσπα-
στοῦμε μέ τήν καρδιά μας κάτι ἀπό τή σο-
φία Σου, ὅσο μᾶς εἶναι ἀπαραίτητο γιά τή 
σωτηρία μας! Βοήθησέ μας νά φυλαχθοῦμε 
ἀπό τήν ἀνάρμοστη φιλοπεριέργεια.
Ὅτι Σοί πρέπει πᾶσα δόξα, τιμή καί προσκύ-
νησις εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

(ἀπό τό βιβλίο: Ὁ Πρόλογος τῆς Ἀχρίδος, 
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)

Ἐάν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται 
ἰδεῖν τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 
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Ὁ Χαράλαμπος καί ἡ Δέσποινα Χα-
ραλάμπους μέ τά ἕξι τους παιδιά 
ζοῦσαν στό μεγάλο τους σπίτι περι-

τριγυρισμένο ἀπό τό μεγάλο μπαξέ ἔξω ἀπό 
τή Σμύρνη, στήν περιοχή Μπαλατζίκ. Τό 
στερνό παιδί τους ἦταν ἡ Δήμητρα 11/2 χρό-
νων τό 1921. Ἡ Δήμητρα εἶχε μιά μεγάλη 
ἀδελφή, τήν Παναγιώτα, 
πού ἦταν τότε στά δεκαο-
κτώ, ἕτοιμη γιά γάμο. Τά 
τόπια μέ τά μεταξωτά ὑφά-
σματα ἦταν στήν ἀποθήκη 
τοῦ σπιτιοῦ γιά τά προικιά 
τῆς Παναγιώτας, ἡ ὁποία 
κεντοῦσε ὑπέροχα.
Τά τέσσερα ἀγόρια τῆς 
οἰκογένειας βοηθοῦσαν 
τόν πατέρα τους στά τσι-
φλίκια. Σ᾽ αὐτά ἦταν φυ-
τευμένα ἀπ᾽ ὅλων τῶν 
εἰδῶν τά δένδρα, ἀλλά 
κατά κύριο λόγο ὑπῆρχαν 
συκιές καί καστανιές. Ὁ 
Χαράλαμπος, ὁ πάτερ-
φαμίλιας, ὁ παππούς μου, 
ἔκανε ἐξαγωγές παστά 
σύκα καί κάστανα.
Οἱ φοῦρνοι στό μεγάλο σπίτι καί οἱ τσιμινιές 
ἦταν πάντα ἀναμμένα, τόσο γιά τό φαγητό 
τῆς οἰκογένειας ὅσο καί γιά τούς ἐργάτες 
στά ἀγροκτήματα, Ἕλληνες καί Τούρκους. 
Ἐξάλλου ἡ οἰκογένεια ἄρχισε νά μεγαλώνει 
μέ τόν γάμο τοῦ μεγάλου γιοῦ, τοῦ Γιώργη, 
πού παντρεύτηκε μιά κοπέλλα ἀπό τή Δρά-
μα.
Ὁ Χαράλαμπος, ὁ πατερφαμίλιας, καταγό-
ταν ἀπό τήν Κύπρο, ἀπό τή Σανίδα τῆς Λε-
μεσοῦ, τό γένος Φράγκου. Μετανάστευσε 
στή Σμύρνη, ἐκεῖ δούλεψε, ἀπέκτησε περι-
ουσία, δημιούργησε οἰκογένεια.
Ὅταν ἄρχισε ἡ ἀντίστροφη μέτρηση τό 1921 
γιά τούς Ἕλληνες, τά δραματικά γεγονό-

τα στήν οἰκογένεια διαδέχονταν τό ἕνα τό 
ἄλλο.
Μιά μέρα ὁ μεγάλος γιός, ὁ Γιώργης, μέ 
τόν μικρότερο, τόν Νίκο, 15 χρονῶν, ξεκί-
νησαν γιά τά κτήματά τους, ὅπως ἔκαναν 
κάθε μέρα. Τό σούρουπο προχωροῦσε καί 
αὐτοί δέν ἐπέστρεψαν οὔτε τό βράδυ οὔτε 

τό ἄλλο πρωΐ. Εὐκολονόη-
το τό τί εἶχε συμβεῖ, ἀφοῦ 
τήν προηγούμενη τῆς ἐξα-
φάνισής τους, ἡ τουρκάλα 
γειτόνισσα εἶχε ρωτήσει τή 
Δέσποινα σέ ποιά κτήμα-
τα θά πήγαιναν τά παιδιά 
της τήν ἑπομένη. Τήν τρίτη 
μέρα ἔγινε τό θαῦμα καί 
παρουσιάστηκε ὁ Γιώρ-
γης σέ ἄθλια κατάσταση. 
Τούς εἶχαν ἀπαγάγει οἱ 
Τοῦρκοι. Ὁ Γιώργης σάν 
πιό μεγάλος κατάφερε νά 
δραπετεύσει, ὄχι ὅμως καί 
ὁ μικρός ὁ Νίκος. Μέχρι 
σήμερα εἶναι ἀγνοούμενος 
παρόλες τίς προσπάθειες 
τῆς οἰκογένειας.

Στή συνέχεια μπῆκαν οἱ Τοῦρκοι στό σπίτι 
καί ἔδεσαν τόν παπποῦ στό δέντρο, γιά νά 
τόν ἐκτελέσουν. Τότε ἐπενέβη μιά γειτό-
νισσα τουρκάλα καί τούς παρακάλεσε νά 
«χαρίσουν τή ζωή στόν γκιαούρη, γιατί εἶχε 
πολλά παιδιά». Ἔτσι γλύτωσε ὁ παππούς, 
καί ξεκίνησε ἡ Ὀδύσσεια τῆς προσφυγιᾶς.
Στόν δρόμο πρός τό λιμάνι τῆς Σμύρνης 
ἕνας ἀπό τούς Τούρκους τούς ἀκολουθοῦσε 
θέλοντας νά σκοτώσει τόν παπποῦ. Τρομο-
κρατημένη ὅλη ἡ οἰκογένεια καί κλαίγοντας 
γιά τό χαμό τοῦ Νίκου, πού δέν ἤξεραν ἄν 
εἶναι ζωντανός ἤ νεκρός, μπῆκε στήν πρώτη 
καθολική ἐκκλησία πού βρέθηκε μπροστά 
τους. Ὁ Τοῦρκος τούς περίμενε ἀπ᾽ ἔξω καί 
μόνο, ὅταν ἔπεσε βαθύ σκοτάδι, ἐξαφανί-

Μνῆμες Μικρασιατῶν Προσφύγων

τῆς κ. Δέσποινας Πεύκαρου

Ἀφιέρωμα εἰς μνήμη ὅλων αὐτῶν τῶν ὑπέροχων 
ἀνθρώπων πού εὐτύχησα νά ἔχω οἰκογένεια
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στηκε. Μέ τό πού ξημέρωσε καί ἀφοῦ βεβαι-
ώθηκαν ὅτι εἶχε φύγει ὁ Τοῦρκος, ξεκίνησε 
ἡ οἰκογένεια γιά τό λιμάνι. Στό μωρό, τή Δή-
μητρα, πού ζητοῦσε φαΐ, ἔδιναν σιτάρι πού 
ἦταν χυμένο στούς δρόμους ἀπό τίς λεηλα-
τημένες σιταποθῆκες.
Φτάνοντας στό λιμάνι ἡ Παναγιώτα βλέπο-
ντας τό χάος καί τή φρίκη πού ἐπικρατοῦσε 
ἐκεῖ, φοβήθηκε γιά τή ζωή τῆς μικρῆς Δή-
μητρας, φοβήθηκε ὅτι θά ποδοπατοῦσαν τό 
παιδί γι᾽ αὐτό καί τήν ἔδεσε πάνω της, ὅπως 
οἱ γύφτοι. Αὐτό τό δέσιμο κράτησε μέχρι τό 
τέλος τῆς ζωῆς τους.
Στό λιμάνι ἀντίκρυσαν τή φρίκη σ᾽ ὅλη της 
τή μεγαλοπρέπεια, ἀφοῦ ἡ ἀποβάθρα εἶχε 
ὑποχωρήσει κάτω ἀπό τό βάρος τῶν χιλιά-
δων ἀνθρώπων, πού «συνωστίζονταν» γιά 
νά μποῦν στά καράβια, καί χιλιάδες ἄμοιροι 
ἄνθρωποι ἐπέπλεαν νεκροί στή θάλασσα.
Οἱ Τοῦρκοι μέχρι τή στιγμή πού ὁ κόσμος 
ἐπιβιβάζονταν στίς βάρκες ἦταν ἐκεῖ καί 
ἔπαιρναν ὅ,τι πολύτιμο ἀντικείμενο εἶχαν 
πάνω τους. Τίς περισσότερες φορές κόβο-
ντας ἕνα αὐτί, γιά νά πάρουν ἕνα σκουλα-
ρίκι ἤ ἕνα δάκτυλο γιά νά πάρουν ἕνα δα-
κτυλίδι.
Ἡ Δέσποινα, παρόλο τόν ἀβάσταχτο πόνο 
της γιά τήν ἐξαφάνιση τοῦ 15χρονου γιοῦ 
της, σκέφτηκε ὅτι εἶχε καί ἄλλα παιδιά, πού 
τήν χρειάζονταν, καί αὐτήν καί πόρους γιά 
νά ἐπιβιώσουν. Ἔτσι τό τελευταῖο βράδυ 
πρίν φύγουν γιά πάντα ἀπό τό ἀρχοντικό 
τους, εἶχε ράψει ὅσες λίρες χρυσές χωροῦσε 
ὁ ποδόγυρος τοῦ μεσοφοριοῦ της. Εὐτυχῶς 
δέν ἔγινε ἀντιληπτή ἀπό τούς Τούρκους. Μέ 
αὐτά τά χρήματα ἐπιβίωσε τόν πρῶτο καιρό 
τῆς προσφυγιᾶς ἡ οἰκογένεια.
Στό καράβι ἡ ἀπελπισία τοῦ Χαράλαμπου 
ἦταν τόσο μεγάλη πού εἶπε νά πετάξουν τό 
μικρό μωρό, τή Δήμητρα, στή θάλασσα, νά 
τελειώσουν τά βάσανά της, ἀφοῦ δέν θά 
εἶχαν μέ τί νά τή θρέψουν. Ἡ μάνα ὅμως, 
ἡ Δέσποινα, μπῆκε μπροστά. Μίλησε ἡ ἀγά-
πη τῆς μάνας: « Ὅπου πᾶμε ἐμεῖς καί ὅ,τι 
γίνουμε ἐμεῖς, θά γίνει καί τό παιδί». Κατέ-
βηκαν στόν Πειραιά καί γέμισαν αἰτήσεις, 
δῆθεν γιά ἀποζημιώσεις, καί ξαναμπῆκαν 
στό καράβι γιά τήν Κύπρο, ὅπου πίστευε ὁ 

παππούς ὅτι θά τόν βοηθοῦσε ἡ οἰκογένειά 
του. Δυστυχῶς τούς ἀγνόησαν.
Ὁ Χαράλαμπος δέν ἄντεξε τήν τόση φτώ-
χεια, αὐτός, πού τόν μάλλωνε ἡ γυναίκα 
του, γιατί πάντα κουβαλοῦσε τόσα καλά στό 
σπίτι, πού στό τέλος τά πέταγαν. Στόν χρό-
νο ἐπάνω πέθανε. Ἡ Δέσποινα ἔγινε ἐργά-
τρια σέ καπνεργοστάσιο, ἡ μεγάλη κόρη 
κεντοῦσε γιά τίς πλούσιες οἰκογένειες. Τά 
ἀγόρια δούλευαν, ὅπου ἔβρισκαν δουλειά 
γιά ἕνα μεροκάματο.
Ἡ μικρή ἀποζημίωση πού ἦρθε, ἔφτανε μό-
λις γιά ἕνα ἀτμοπλοϊκό εἰσιτήριο γιά τή μα-
κρινή Ἀφρική. Τό πῆρε ὁ δεύτερος γιός, ὁ 
Γιάγκος, καί ξενιτεύτηκε στήν Ἀφρική, 17 
χρονῶν παιδί τότε, μέ τήν ὑπόσχεση καί τήν 
προϋπόθεση ὅτι θά βοηθοῦσε τήν  ὑπόλοιπη 
οἰκογένεια. Πράγματι ἔτσι ἔγινε, στάθηκε 
ἐντάξει στήν ὑπόσχεσή του παρά τό νεαρό 
τῆς ἡλικίας του καί τίς πάμπολλες ἀντιξοό-
τητες. Μετά ἀπό λίγα χρόνια πῆρε καί τόν 
ἄλλο ἀδελφό, τόν Κώστα, στήν Ἀφρική. 
Αὐτά τά παιδιά καί ἰδιαίτερα ὁ Γιάγκος 
στάθηκε ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος καί στήρι-
ξε τήν οἰκογένεια οἰκονομικά καί ἡ Πανα-
γιώτα, ἡ ὁποία ἔμεινε ἀνύπαντρη, στήριζε 
τήν οἰκογένεια ἀντικαθιστώντας τή μάνα, ἡ 
ὁποία μάνα δέν εἶχε πλέον σθένος καί δυνά-
μεις, γιά νά βοηθήσει.
Ἡ οἰκογένεια ἄρχισε νά παίρνει τά πάνω 
της σιγά-σιγά. Ἡ Δήμητρα, τό στερνοπαίδι 
τῆς οἰκογένειας μεγάλωσε καί τά ἀδέλφια 
της τήν ἔστειλαν καί στό γυμνάσιο, πρᾶγμα 
λίγο ἀσυνήθιστο γιά ἐκείνη τήν ἐποχή. Με-
γαλωμένη μέ ἑλληνορθόδοξα ἰδανικά καί 
ἰδεώδη πρωτοστάτησε γιά τήν ἵδρυση τῶν 
κατηχητικῶν σχολείων μέ τόν πατέρα Σολο-
μώντα Παναγίδη. 
Παντρεύτηκε τόν Ἀντρέα Πεύκαρο καί δη-
μιούργησαν τή δική τους οἰκογένεια, πάντα 
ὅμως ἦταν δεμένη μέ τήν ἀδελφή καί τή μη-
τέρα της.
Αὐτό εἶναι ἕνα ἀφιέρωμα εἰς μνήμη ὅλων 
αὐτῶν τῶν ὑπέροχων ἀνθρώπων πού εὐτύ-
χησα νά ἔχω οἰκογένεια. Ἄς εἶναι ἐλαφρύ τό 
χῶμα πού τούς σκεπάζει.
(ἀπό τό Ἡμερολόγιο 2015 τοῦ Συνδέσμου 

Μικρασιατῶν Κύπρου)
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Διαλογισμός ἤ Προσευχή;
τοῦ  Οἰκ. Ἀνδρέα Γκατζέλη

Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας  χαρα-
κτηρίζεται ἀπό τήν ἔλλειψη γαλή-
νης καί ἠρεμίας. Ταυτόχρονα, ὅπως 

εἶναι φυσικό, χαρακτηρίζεται καί ἀπό τήν 
ἀναζήτηση αὐτοῦ πού τοῦ λείπει,  τῆς γαλή-
νης καί τῆς ἠρεμίας. Ἀπομακρυσμένος ὅμως 
ἀπό τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀρνού-
μενος τή δυσχιλιετή πολυτιμότατη ἐμπειρία 
της, ἀδυνατεῖ νά κατανοήσει σέ βάθος, νά 
ἀναλύσει καί τελικά νά ἐπιλύσει αὐτό πού 
τόν προβληματίζει. 
 Ἡ αἰωνόβια ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας 
μας μαρτυρεῖ πώς ἡ παρουσία ταραχῆς στήν 
καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ ἀρρωστημέ-
νη κατάσταση καί φανερώνει τή λανθασμέ-
νη σχέση του μέ τόν Θεό τῆς ἀγάπης. Κατά 
συνέπεια ἡ θεραπεία αὐτῆς τῆς κατάστασης 
εἶναι ἡ ἀποκατάσταση αὐτῆς τῆς σχέσης. 
Καί ἀφοῦ μιλᾶμε γιά σχέση, μιλᾶμε γιά τήν 
ὕπαρξη δυό ἑτεροτήτων. Ἐν προκειμένῳ 
τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ Δημιουργοῦ του. Καί 
οἱ δυό προσφέρουν κάτι ἤ καλύτερα προ-
σφέρονται, γιά νά θεραπευτεῖ ἡ ταραγμένη 
καί ἀρρωστημένη ἀνθρώπινη ὕπαρξη. 

 Ὁ Θεός χαρίζει τήν εἰρήνη Του, εἰρή-
νη πού ξεπερνάει κάθε ἐπίγεια καί κοσμική 
ἐμπειρία. Εἰρήνη ἄλλης ποιότητας καί ἄλλης 
τάξεως, τήν ὁποία ἡ γῆ δέν γνωρίζει οὔτε 
μπορεῖ νά διανοηθεῖ. Ὁ ἄνθρωπος μέ τή 
σειρά του ἀποδέχεται τό χάρισμα καί δῶρο 
τοῦ Δημιουργοῦ του. Ἡ ἀποδοχή αὐτή στήν 
ἐκκλησιαστική γλώσσα καί ἐμπειρία ἐκφρά-
ζεται μέ τόν ὅρο μετάνοια. 

 Ὁ ἄνθρωπος δηλαδή, ἀναγνωρίζει 
τήν ἀρρώστια του καί ἀναγνωρίζει τήν ἀδυ-
ναμία του γιά αὐτοθεραπεία. Στηρίζει ὅλες 
του τίς ἐλπίδες σέ κάτι ἤ καλύτερα σέ κά-
ποιον πού δέν εἶναι «ΕΓΩ». Τήν πᾶσαν ἐλπί-
δα του στηρίζει στόν Θεό. Καί αὐτή ἡ στάση 
ζωῆς ἐκφράζεται πρακτικά μέ τήν προσευ-
χή. Ἡ προσευχή γίνεται τρόπος καί μέθοδος 

συνεργασίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό γιά 
τή θεραπεία καί σωτηρία τοῦ ἑαυτοῦ του. 

 Σέ ἀντίθεση μέ τήν Ὀρθόδοξη αὐτή 
πνευματικότητα ἔρχεται μία δελεαστική 
πρόταση ἀπό τή μακρινή ἀνατολή γιά λύση 
τοῦ ὑπαρξιακοῦ αὐτοῦ προβλήματος. Ἡ 
οὐσία αὐτῆς τῆς ἄλλης πρότασης εἶναι  ὅτι 
ὁ ἄνθρωπος στηριζόμενος μόνο στίς δικές 
του ἱκανότητες καί δυνάμεις, μπορεῖ νά 
αὐτοθεραπευτεῖ. Ἡ πρακτική μορφή αὐτῆς 
τῆς πρότασης ἐκφράζεται μέ τή μέθοδο καί 
ἄσκηση τοῦ διαλογισμοῦ.

 Ὁ σύγχρονος μεγάλος γέροντας καί 
ἅγιος ἀσκητής, Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος 
Σαχάρωφ, γνώρισε ἐμπειρικά καί τούς δυό 
προαναφερθέντες δρόμους πνευματικό-
τητας. Στά φωτισμένα κείμενά του ἀναφέ-
ρεται ἀναλυτικά στά χαρακτηριστικά, τίς 
ὁμοιότητες ἀλλά καί τίς χαοτικές διαφορές 
πού ὑπάρχουν ἀνάμεσα στόν διαλογισμό 
καί τήν ὀρθόδοξη προσευχή. Ὁ μαθητής 
τοῦ γέροντα Σωφρόνιου, ὁ π. Ζαχαρίας μᾶς 
πληροφορεῖ στό βιβλίο του γιά τόν γέροντα:

 «Ἐκτός ἀπό τή ζῶσα καί πρόσωπο μέ Πρό-
σωπο κοινωνία καί γνώση τοῦ ἀληθινοῦ 
Θεοῦ στίς γραφές τοῦ Γέροντος Σωφρονί-
ου ἐπισημαίνεται καί ἄλλη παράλληλη ἀλλά 
ἐσφαλμένη ὁδός πρός ἀπόκτηση τοῦ Ἀπο-
λύτου. Ἐδῶ ὅμως πρόκειται περί τοῦ Ὑπέρ-
προσωπικοῦ ἤ μᾶλλον ἀπρόσωπου Ἀπο-
λύτου. Ἡ θεωρία τῆς ὁδοῦ αὐτῆς ἔχει τήν 
προέλευσή της στίς ἀνατολικές θρησκεῖες. 
Στήν ἀσκητική τοῦ τύπου αὐτοῦ τοῦ ὑπερ-
βατικοῦ διαλογισμοῦ ἐπιδόθηκε καί ὁ ἴδιος, 
καθώς ὁμολογεῖ, ἐπί ὀκτώ σχεδόν χρόνια 
κατά τή νεότητά του».

 Ὁ ἴδιος ὁ γέροντας Σωφρόνιος, μέ τό 
ἰδιαίτερο χάρισμα γραφῆς πού τοῦ ἔδωσε ὁ 
Κύριος, περιγράφει πολύ γλαφυρά στά βι-
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βλία του τήν ἐμπειρία του ἀπό τόν Διαλο-
γισμό. Ἔτσι στό βιβλίο τοῦ «Ὀψόμεθα τόν 
Θεόν καθώς ἐστί» γράφει:

«Καταστείλας τήν ἀγαθήν ἕξιν νά προ-
σεύχωμαι εἰς τόν Θεόν τῆς παιδικῆς μου 
ἡλικίας, ἐφερόμην, εἰς ὥρας ὑπερβατικοῦ 
διαλογισμοῦ, πρός τό ἀπόλυτον Εἶναι. Ἀπε-
ξεδυόμην, ὡς ἐφαίνετο εἰς ἐμέ, πᾶν σχετι-
κόν συνδεόμενον μετά ποικίλων μορφῶν: 
ὁρατῶν, ἀοράτων, αἰσθητῶν ἤ νοητῶν. ….. 
Οὐδέν ἐπεδίωκον ἐπί τῆς γῆς, εἰ μή μόνον 
τό Αἰώνιον… Αἱ ἀσκήσεις τοῦ ὑπερβατικοῦ 
διαλογισμοῦ ἐπέφερον ἀνάπαυσιν τινά ἀπό 
τοῦ περισπασμοῦ ἐκ τῶν μεριμνῶν τῆς καθ’ 
ἡμέραν ζωῆς. Ἔδιδον εἰς ἐμέ στιγμάς δια-
νοητικῆς ἀπολαύσεως, ἀνεβίβαζον εἰς φαι-
νομενικῶς πνευματικάς σφαίρας καί ἔθετον 
ἐμέ ὑψηλότερον τοῦ περιβάλλοντός μου. 
Ἀπό φιλοσοφικῆς ἐπόψεως δέν ἠδυνάμην νά 
διανοηθῶ τήν Ἀπόλυτον Ἀρχήν ὡς προσω-
πικόν ὄν…. Ἡ πλάνη συνίστατο εἰς τήν σύγ-

χυσιν τῆς ἐννοίας τοῦ προσώπου μετά τῆς 
ἐννοίας τοῦ ἀτόμου, ἐννοιῶν θεολογικῶς ἐκ 
διαμέτρου ἀντιθέτων…..Ἡ εἰλικρινής «ἀνα-
τολική» ἐμπειρία μου ἔφερε μορφήν μᾶλλον 
διανοητικήν, ἀποκεκομμένην ἐκ τῆς καρδί-
ας: Ἦτο ἄσκησις νοερᾶς ἀπεκδύσεως ἀπό 
παντός σχετικοῦ.»  

Ἀκόμη ὅμως πιό περιγραφικός καί ξεκάθα-
ρος εἶναι στό βιβλίο του «Τό μυστήριο τῆς 
Χριστιανικῆς Ζωῆς». Στό πρῶτο κιόλας κε-
φάλαιο περιγράφει τό κίνητρο πού τόν ὤθη-
σε νά ἀσχοληθεῖ μέ τόν Διαλογισμό καί πῶς 
ἔνιωθε, ὅταν ἀσκοῦσε τόν Διαλογισμό. 

«Ἡ χριστιανική προσευχή ἑνοποιεῖ τόν 
ἄνθρωπο: ὁ νοῦς, ἡ καρδιά καί ὅλο τό σῶμα 
του ἀκόμη συνάπτονται σέ μία ἑνιαία πρά-
ξη. Ἕνας τεράστιος ἀριθμός ἀνθρώπων δέν 
κατανοεῖ πῶς διασπάσθηκε ἡ ὕπαρξή τους. 
Στήν καρδιά τους ἐνεργεῖ ἕνα πνεῦμα, ἐνῶ ὁ 
ἀποκομμένος ἀπό αὐτήν νοῦς εἶναι ἀφελῶς 
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διάχυτος παντοῦ. Μέ τή διαίσθησή μου 
ἀναζητοῦσα ἁρμονική συμφωνία τῶν δυό 
αὐτῶν κέντρων τῆς προσωπικότητός μου. 
Μέ στενοχωροῦσε πάντοτε, ὅταν διαπίστω-
να ἀσυνέπεια ἀνάμεσα στίς πράξεις μου ἀπό 
τή μία πλευρά καί στόν τρόπο σκέψεώς μου 
ἀπό τήν ἄλλη. Πράγματι, ἡ ἑνότητα ἐκείνη, 
γιά τήν ὁποία προσπαθῶ τώρα νά μιλήσω, 
δέν ἀποκτᾶται σύντομα οὔτε χωρίς πολύ 
κόπο. Γιά πολλά χρόνια ὑψωνόταν μπροστά 
μου τό πρόβλημα τῆς θεραπείας μας, δηλα-
δή τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀκεραιότητος 
τῆς ὑπάρξεώς μας. Κατά τήν ἐπίδοσή μου 
στόν ἀνατολικό διαλογισμό καλλιέργησα 
ἀκριβῶς τήν ἀπομάκρυνση τοῦ νοῦ μου ἀπό 
τήν καρδιά, ὡς ἕδρα ἐμπαθῶν συγκινήσεων, 
συμπεριλαμβανομένης ἐδῶ καί τῆς ἀγάπης. 
Ἐπιπλέον μπροστά μου πρόβαλλε τό ἐγχεί-
ρημα, πῶς νά ὑπερβῶ τή μορφή τοῦ εἶναι 
πού μοῦ δόθηκε, γιά νά συγχωνευθῶ μέ τόν 
ἀνώνυμο ὠκεανό ἄλλου Εἶναι.» 

Ὁ π. Ζαχαρίας ἐκφράζει συνοπτικά τή δι-
αφορά τοῦ διαλογισμοῦ ἀπό τήν προσευχή 
στό βιβλίο του «Πιστοί στήν Διαθήκη τῆς 
ἀγάπης» ὡς ἑξῆς:

«Στήν Ἄπω Ἀνατολή σκοπός τοῦ διαλογι-
σμοῦ εἶναι ἡ χαλάρωση. Ἐμεῖς ὅμως, ὅταν 
προσευχόμαστε, εἴμαστε ὑπερβολικά τετα-
μένοι. Ὅλο τό σῶμα συμμετέχει στήν προ-
σευχή μέ προσήλωση.»

Τό βιβλίο ὅμως τοῦ γέροντα Σωφρόνιου πού 
ξεκαθαρίζει ἀπόλυτα τήν ἀνωτερότητα τῆς 
προσευχῆς ἔναντι τοῦ διαλογισμοῦ, ἀλλά 
καί ἀποκαλύπτει τήν ἐπικινδυνότητα τοῦ 
διαλογισμοῦ εἶναι τό «Περί Προσευχῆς». Σ’ 
αὐτό γράφει:

«Ἡ ὁδός τῶν Πατέρων ἡμῶν ἀπαιτεῖ ἰσχυ-
ράν πίστιν καί μεγάλην ὑπομονήν, ἐνῶ οἱ 
σύγχρονοι ἡμῶν ἄνθρωποι ἀποπειρῶνται 
νά ἀποκτήσουν πάντα τά πνευματικά χα-
ρίσματα, καί αὐτήν εἰσέτι τήν ἄμεσον θεω-
ρίαν τοῦ Ἀπολύτου Θεοῦ, βεβιασμένως καί 
αὐτομάτως…. Κρίνω ἀπαραίτητον νά ὑπο-
γραμμίσω κατηγορηματικῶς τή ριζικήν δια-

φοράν, ἤτις ὑφίσταται μεταξύ τῆς εὐχῆς τοῦ 
Ἰησοῦ καί ὅλων τῶν ἄλλων ἀσκητικῶν θεω-
ριῶν. Πλανῶνται ὅσοι ἀγωνίζονται νοερῶς 
νά ἀπεκδυθοῦν παντός παρερχομένου, συμ-
βατικοῦ, ἵνα οὕτως ὑπερπηδήσουν ἀόρα-
τον τί κατώφλιον καί συνειδητοποιήσουν 
τό ἄναρχον αὐτῶν, τήν «ταυτότητα» αὐτῶν 
μετά τῆς Πηγῆς παντός ὑπαρκτοῦ ἵνα ἐπι-
στρέψουν πρός τό ἀνώνυμον ὑπερπροσωπι-
κόν Ἀπόλυτον καί ἀνακραθοῦν μετ’ Αὐτοῦ 
ἵνα διαλύσουν ἐν τῷ ὠκεανῷ τοῦ ὑπερνοη-
τοῦ καί αὐτήν τήν προσωπικότητα αὐτῶν, 
ἀναμιγνύοντες αὐτήν μετά τῆς ἀτομικο-
ποιημένης μορφῆς τῆς φυσικῆς ὑπάρξεως 
(Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΤΩΡΑ)….Ἡ τελική 
ἀνάπτυξις τοιαύτης ἀπροσώπου ἀσκητικῆς 
ὡδήγησε πολλούς νά νομίσουν ὅτι ἡ Θεία 
ἀρχή εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ ταύτῃ τῇ φύσει τοῦ 
ἀνθρώπου, ἐν τῇ τάσει αὐτοῦ πρός αὐτοθέ-
ωσιν – ἥτις κεῖται ἐν τῇ βάσει τῆς μεγάλης 
πτώσεως–, ἐν τῇ διακρίσει ἐν ἑαυτοῖς «ἀπο-
λυτότητος» τινός, ἥτις δέν εἶναι κατ’ οὐσί-
αν ἄλλο τί εἰ μή ἡ ἀντανάκλασις τῆς Θείας 
Ἀπολυτότητος εἰς τά κατ’ εἰκόνα κτίσματα, 
ἐν τῇ αἰσθήσει ἕλξεως πρός ἐπιστροφήν εἰς 
τήν κατάστασιν ἐκείνην τῆς ἡσυχίας, ἐν τῇ 
ὁποίᾳ ὁ ἄνθρωπος εὑρίσκετο τρόπον τινά 
πρό τῆς ἐμφανίσεως αὐτοῦ εἰς τόν κόσμον 
τοῦτον. ….Εἰς τάς καταστάσεις αὐτάς ἀνα-
καλύπτομεν μόνον τό κτιστόν κάλλος, καί 
οὐχί τό Πρωταρχικόν Εἶναι. Καί ἐν παντί 
τούτῳ δέν ὑπάρχει σωτηρία εἰς τόν ἄνθρω-
πον.

Ἡ αὐθεντική ἀπολύτρωσις ἀρχίζει ὅταν 
δεχθῶμεν πλήρως καί ἀναμφιβόλως τήν 
Ἀποκάλυψιν: «Ἐγώ εἰμι ὁ Ὤν» … «Ὁ Θεός 
εἶναι τό Προσωπικόν Ἀπόλυτον, ἡ ὁμοούσι-
ος καί ἀδιαίρετος Τριάς: Ἐπί τῆς Ἀποκαλύ-
ψεως ταύτης οἰκοδομεῖται ἅπασα ἡ χριστια-
νική ἡμῶν ζωή».

Ἄς ἀκολουθήσουμε λοιπόν τό φωτεινό μο-
νοπάτι τῆς Ὀρθόδοξης Πνευματικότητας 
καί Προσευχῆς καί ἄς ἀπορρίψουμε τόν 
πλανεμένο κι ἐπικίνδυνο δρόμο τοῦ ἐγωιστι-
κοῦ διαλογισμοῦ. 
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Κοντά στήν Ἱεράπολη, στή Φρυγία, 
ὑπῆρχε ἕνας τόπος ὀνόματι “Χῶναι” 
καί στό μέρος αὐτό ὑπῆρχε μιά πηγή 

μέ νερό πού θεράπευε ἀσθένειες. Γιά τόν 
τόπο αὐτό εἶχε προφητεύσει ὁ Ἀπόστολος 
καί Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, 
ὅταν κήρυττε τό Εὐαγγέλιο στήν Ἱεράπολη 
τῆς Φρυγίας, συνοδευόμενος ἀπό τόν Φίλιπ-
πο. Τότε λοιπόν εἶχε πεῖ ὅτι ἐκεῖ θά ἀνέβλυ-
ζε θαυματουργικά μιά 
πηγή, πού τό νερό της 
θά θεράπευε πολλούς 
καί ἐπίσης ὅτι ὁ μέγας 
Ἀρχάγγελος τοῦ Θεοῦ 
Μιχαήλ θά ἐπισκεπτό-
ταν αὐτό τό μέρος. Ἡ 
προφητεία τοῦ Εὐαγ-
γελιστῆ ἐπιβεβαιώθη-
κε λίγα χρόνια ἀργό-
τερα, ὅταν ἀνέβλυσε 
μέσα ἀπό τή γῆ μιά 
πηγή καί τό νερό της 
ἔγινε πασίγνωστο γιά 
τή θαυματουργική δύ-
ναμή του.
Κάποιος εἰδωλολά-
τρης στή Λαοδίκεια 
εἶχε μιά κόρη μουγγή, 
γεγονός πού τοῦ προ-
ξενοῦσε μεγάλη θλίψη. 
Σ᾽ αὐτόν ἐμφανίστηκε 
ὁ Ἀρχάγγελος Μιχα-
ήλ καί τοῦ εἶπε νά πάει τήν κόρη του στήν 
πηγή, ὅπου θά ἔβρισκε τή θεραπεία. Ὁ πατέ-
ρας ὑπάκουσε ἀμέσως καί ἔφερε τήν κοπέλα 
στήν πηγή, ἐκεῖ συνάντησε πολλούς ἀνθρώ-
πους πού ἐπίσης εἶχαν προστρέξει γιά νά 
γιατρευτοῦν ἀπό ποικίλα δεινά καί ἀσθένει-
ες. Ὅλοι αὐτοί ἦταν χριστιανοί. Τούς ρώτη-
σε ὁ πατέρας πῶς θά ζητήσει θεραπεία γιά 
τήν κόρη του καί οἱ χριστιανοί τοῦ εἶπαν: 
“Πρέπει νά προσευχηθεῖς στόν ἀρχάγγελο 
Μιχαήλ, εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ 
Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”. Πράγματι 

ὁ ἄνθρωπος προσευχήθηκε, ὕστερα ἔδωσε 
στήν κόρη του νά πιεῖ ἀπό τό νερό τῆς πηγῆς 
καί τό κορίτσι ἄρχισε νά μιλᾶ! Ὁ εἰδωλολά-
τρης πατέρας, ἡ κόρη καί ὅλοι οἱ οἰκιακοί 
τους βαπτίστηκαν. Μάλιστα αὐτός ἔκτισε 
πάνω ἀπό τήν πηγή ἐκκλησία, ἀφιερωμένη 
στόν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ.
Πολλά χρόνια ἀργότερα ἕνας νέος, ὀνόμα-
τι Ἄρχιππος, ἐγκαταστάθηκε στήν περιοχή 

καί ζοῦσε ἀσκητικά, 
νηστεύων καί προσευ-
χόμενος. Οἱ εἰδωλο-
λάτρες ἔκαναν πολλά 
κακά πράγματα ἐνα-
ντίον του, καθώς τούς 
ἐνοχλοῦσε τό γεγονός 
ὅτι ὁ ἅγιος τόπος τῶν 
χριστιανῶν ἀνέδινε 
τέτοια πνευματική δύ-
ναμη πού εἵλκυε πλήθη 
ἀνθρώπων. Ἡ μοχθη-
ρία τῶν εἰδωλολατρῶν 
τούς ἔκανε νά ἐκτρέ-
ψουν πρός τά ἐκεῖ τή 
ροή ἑνός παραπλήσιου 
ποταμοῦ, μέ σκοπό νά 
πλημμυρίσει ὁ τόπος 
συμπαρασύροντας τήν 
ἐκκλησία καί τήν πηγή. 
Ὅμως, δι᾽ εὐχῶν τοῦ 
Ἀρχίππου, ἐπενέβη ὁ 
Ἀρχάγγελος Μιχαήλ ὁ 

ὁποῖος ἦλθε καί τρύπησε τόν βράχο δίπλα 
στήν ἐκκλησία καί τά νερά τοῦ ποταμοῦ πα-
ραδόξως χύθηκαν μέσα στό ρῆγμα.
Ἔτσι διασώθηκε ὁ τόπος καί ὀνομάστη-
κε “Χῶναι”, ἐπειδή χάρη στό θαῦμα τοῦ 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τά νερά χώθηκαν ἐκεῖ, 
στό ἄνοιγμα τοῦ βράχου. Ἐκεῖ ἀσκήθηκε ὁ 
ἅγιος Ἄρχιππος, μέχρι τήν ἡλικία τῶν ἑβδο-
μήντα ἐτῶν, ὁπότε ἀναπαύθηκε εἰρηνικά ἐν 
Κυρίῳ.
(ἀπό τό βιβλίο: Ὁ Πρόλογος τῆς Ἀχρίδος, 
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)

Ἀνάμνηση τοῦ ἐν Χώναις θαύματος 
τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ
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Τά ἐν Λεμεσῷ παρεπόμενα 
τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ ζητήματος

(β) Διορισμός θεολόγου - ἱεροκήρυκα

Ἡ  σχετική μέ τό Ἀρχιεπισκοπικό Ζή-
τημα διαμάχη εἶχε τόν ἀντίκτυπό 
της καί σέ ἄλλα θέματα, ὅπως τό 

διορισμό στή Λεμεσό θεολόγου-ἱεροκήρυ-
κα, ὁ ὁποῖος νά ἦταν ταυτόχρονα καί καθη-
γητής στά σχολεῖα.

 Στίς 14 Σεπτ. 1910, μέ κοινή ἐπιστολή 
τους πρός τόν Κιτίου Μελέτιο Μεταξάκη, οἱ 
Ἐκκλησιαστικές ἐπιτροπές τῶν τριῶν ἐνο-
ριῶν τῆς τότε Λεμεσοῦ, Ἁγίας Νάπας, Κα-
θολικῆς καί Ἁγίας Τριάδος, ζητοῦσαν τόν 
διορισμό Ἱεροκήρυκος-καθηγητοῦ στή Λε-
μεσό, γιά τόν ὁποῖο δήλωναν πρόθυμες νά 
πληρώνουν £50 ἐτησίως. Πρότειναν μάλιστα 
τόν ἐν Λευκωσίᾳ καθηγητή Χαρίλαο Παπα-
ϊωάννου ἤ τόν ἱεροδιάκονο θεολόγο Πορ-
φύριο Κυριακίδη, ὁ ὁποῖος ἦταν δεδηλωμέ-
νος Κυρηνειακός, διατελέσας Ἀρχιερατικός 
ἐπίτροπος στήν Πάφο μέχρι τήν ἐκλογή τοῦ 
Ἰακώβου Ἀντζουλάτου τόν Φεβρ. τοῦ 1910, 
καί ὁ ὁποῖος ἐκδιωχθείς ἀπό τόν νέο Πάφου 
κατέφυγε στή Λεμεσό.

 Ὁ Κιτίου Μελέτιος σέ ἐπιστολή του 
πρός τήν Ἐφορεία Ἐκπαιδευτηρίων Λεμε-
σοῦ καί πρός τίς Ἐκκλησιαστικές ἐπιτροπές 
τῶν τριῶν ναῶν (ἡμ. 17 Σεπτ. 1910), ἐνέκρινε 
καί τούς δύο ὡς ἱκανούς θεολόγους, ἀλλά 
ἄφηνε σ᾽ αὐτές τήν ἐκλογή, σημειώνοντας 
ὅμως ὅτι ὁ Χαρίλαος Παπαϊωάννου δέν 
φαινόταν πρόθυμος νά ἀφήσει τή θέση του 

στή Λευκωσία.

 Ἀπό δυό πολύ σύντομες ἐπιστολές 
τοῦ Μεταξάκη πρός τήν Ἐφορεία τῶν Σχο-
λείων καί πρός τόν Ἀρχιερατικό ἐπίτροπο 
Λεμεσοῦ Ἰεζεκιήλ, ἡμ. 20 Σεπτ. 1910, δια-
πιστώνομεν ὅτι Ἐφορεία (ἡ ὁποία ἐλέγχετο 
ἀπό τούς Κιτιακούς) καί Ἐκκλησιαστικές 
ἐπιτροπές (οἱ ὁποῖες ἦταν Κυρηνειακές) δέν 
συμφωνοῦσαν γιά τό πρόσωπο πού θά ἔπρε-
πε νά διοριστεῖ, γι᾽ αὐτό ὁ Μεταξάκης ἀπε-
φάσισε νά προβεῖ ὁ ἴδιος σέ διορισμό.

 Ἐπειδή ὁ Χαρίλαος Παπαϊωάννου 
δέν ἀποδεχόταν, ὁ Μεταξάκης πρότεινε τόν 
διορισμό τοῦ Πορφυρίου. Αὐτό ὅμως προ-
κάλεσε τίς ἀντιδράσεις τῶν Κιτιακῶν. Ὁ 
Δήμαρχος Χριστόδουλος Σῶζος καί ὁ πρό-
εδρος τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Ἀγαθοκλής 
Φραγκούδης, μέ τηλεγραφήματά τους ἡμ. 3 
Ὀκτ. 1910 πρός τόν Μεταξάκη στή Λάρνα-
κα, διαμαρτύρονταν ἔντονα· ὁ Φραγκούδης 
μάλιστα ἀπειλοῦσε μέ παραίτηση.

 Κατόπιν τούτου φαίνεται ὅτι ὁ Με-
ταξάκης ὑπαναχώρησε καί δέν προχώρησε 
σέ διορισμό τοῦ Πορφυρίου Κυριακίδη. Σέ 
ἐπιστολή του, ἡμ. 25 Σεπτ. [25/8 Ὀκτ.] 1910, 
πρός τόν Σπῦρο Ἀραοῦζο, γράφει: «Ἐνο-
μίζομεν ὅτι ἐκλείσθη ὁριστικά ἡ θύρα τῶν 
κομματικῶν ζητημάτων ἐπί τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ ἐδάφους ἐν Λεμεσῷ, τά περί τό πρό-
σωπον ὅμως τοῦ διοριστέου Καθηγητοῦ Ἱε-
ροκήρυκος, μᾶλλον δέ τά περί τό πρόσωπον 
τοῦ Διακόνου Πορφυρίου λαβόντα χώραν 
ἀπέδειξαν τό ἐναντίον». Παρατηρεῖ δέ μέ 
κάποια δυσαρέσκεια, ὅτι «τοσοῦτος γίνεται 
λόγος καί τοσαύτη ἐνέργεια ὑπέρ τοῦ διακό-
νου Πορφυρίου», ἐνῶ «οὐδείς συγκινεῖται» 

Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ

τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρόνιου Μιχαηλίδη
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γιά τήν περίπτωση τοῦ ἱερέως Ἰωάννη Μα-
κούλη.

 Ἀπαντώντας ὁ Σπ. Ἀραοῦζος μέ ἐπι-
στολή του ἡμ. 27/10 Ὀκτ. 1910, διαμαρτύ-
ρεται ὅτι «δέν ἦτο δίκαιον νά ἀποκλεισθῆ 
παντός διορισμοῦ [ὁ Πορφύριος], μόνον 
διότι ἦτο Κυρηναϊκός». Προσθέτει δέ ὅτι 
τόν π΄Μακούλη «οὐδείς τόν ζητεῖ», ἐνῶ ὁ 
Πορφύριος «ζητεῖται καί ἐν Πάφῳ καί ἐν 
Λεμεσῷ ἀπό ὑπεύθυνα Σώματα, καί ὅμως 
ἀποκλείεται δι᾽ ὑψηλῶν ἐπιρροῶν καί ἐξου-
σιῶν». 

 Ἀνταπαντώντας τήν ἴδια μέρα, 27 
Σεπτ. [27/10 Ὀκτ.] 1910, ὁ Κιτίου Μελέτιος 
γνωστοποιεῖ στόν Σπ. Ἀραοῦζο ὅτι τό πρό-
βλημα βαίνει πρός λύση μέ τόν ἑξῆς τρόπο: 
ὁ ἐκ τῶν ἐφημερίων Ἁγίου Λαζάρου Λάρ-
νακος π΄Ἰάκωβος, «εἷς τῶν σεμνοτέρων καί 
ἱεροπρεπεστέρων ἱερέων τῆς ἐπαρχίας», 
ἐδέχθη νά μετατεθῆ εἰς Ἁγίαν Φύλαξιν, 
πρᾶγμα πού βοηθοῦσε στήν ἀποκατάσταση 
τῶν π΄Μακούλη καί Πορφυρίου στή Λάρ-
νακα.

 Ἀπό ἐπιστολή τοῦ δικηγόρου καί 
πολιτευτοῦ Λεμεσοῦ Ν. Κλ. Λανίτη, ἡμ. 28 
Σεπτ. [28/11 Ὀκτ.] 1910, πρός τόν Κιτίου Με-
λέτιο, βλέπομεν ὅτι ὁ τελευταῖος εἰσηγήθηκε 
τελικά τόν διορισμό τοῦ θεολόγου Χρίστου 
Οἰκονομίδη. Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό 
τήν ἀπάντηση τοῦ Μεταξάκη πρός τόν Ν. 
Κλ. Λανίτη, ἡμ. 2 [15] Ὀκτ. 1910, στόν ὁποῖο 
γράφει: «Διά τῆς μεταθέσεως τοῦ ἱερέως 
Ἰακώβου, τέως ἐφημερίου Ἁγίου Λαζάρου, 
ἐπῆλθεν ἡ ποθουμένη ἐξοικονόμησις τῶν 
τε προσώπων καί πραγμάτων. Διότι καί οἱ 
τέως ἄεργοι καί πεινῶντες Μακούλης καί 
Πορφύριος ἔχουν τάς θέσεις αὐτῶν, καί 
ὑμεῖς ἔχετε τόν Καθηγητήν καί Ἱεροκήρυκα 
οὗ εἴχετε ἀνάγκην».

 Τό πρόβλημα, λοιπόν, τοῦ ὑποψηφί-
ου Ἱεροκήρυκα Λεμεσοῦ Πορφυρίου Κυ-
ριακίδη, ὅπως καί τό τοῦ π΄Μακούλη ἐλύ-
θη, τελικά, μέ τόν ἀποκλεισμό καί τῶν δύο 
ἀπό τή Λεμεσό, λόγῳ τῶν συνεχιζομένων 

κομματικῶν παθῶν: τοῦ μέν «Κιτιακοῦ» 
π΄Μακούλη λόγῳ τῆς ἐναντίον του λυσσώ-
δους ἀντίδρασης τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἐπι-
τροπῶν πού ἦταν φιλο-κυρηνειακές, τοῦ δέ 
«Κυρηνειακοῦ» Πορφυρίου λόγῳ τῆς ἀντί-
δρασης τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας, πού ἐλεγ-
χόταν ἀπό τούς Κιτιακούς.

 Τέλος, τά κομματικά πάθη τοῦ Ἀρχι-
επισκοπικοῦ Ζητήματος ἐπηρέασαν καί 
τή λειτουργία σχολῶν, ὅπως ἡ Νυκτερινή 
Σχολή Λεμεσοῦ, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τό 1898 
καί «διεκυβερνᾶτο ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 
ἐνταῦθα Θρησκευτικοῦ Συλλόγου ἡ Εὐσέ-
βεια».

 Σέ ἐπιστολή τῆς Διοικούσης Ἐπι-
τροπῆς τῆς Σχολῆς πρός τόν Κιτίου Μελέ-
τιο Μεταξάκη, ἡμ. 7/2/1911, ἀναφέρεται ὅτι 
«δέν κατωρθώθη νά φθάση ἡ Σχολή αὕτη 
εἰς τό σημεῖον τοῦ νά ἀποκτήση χαρακτῆρα 
γενικοῦ ἐνδιαφέροντος ἐν τῇ πόλει μας ἕνε-
κα τοῦ κομματισμοῦ». Παρακαλεῖται δέ ὁ 
Μητροπολίτης νά θέσει τή Σχολή ὑπό τήν 
προστασία του, «ἵνα δυνηθῆ νά ἐκπληρώση 
τόν προορισμόν καί σκοπόν ὅν ἐπιδιώκει», 
καί πού ἦταν ἡ φοίτηση ἀπόρων παίδων, 
καί ἀνδρῶν πού δέν εὐτύχησαν νά τύχουν 
παιδείας κατά τόν ἁρμόδιο χρόνο. Τήν Δι-
οικοῦσαν Ἐπιτροπή τοῦ 1911 ἀποτελοῦσαν 
οἱ: Ἀρχιερατικός ἐπίτροπος Λεμεσοῦ Ἰεζε-
κιήλ Χριστοφίδης (πρόεδρος), Σ. Κοντόπου-
λος (γραμματεύς), Συμεών Κατσουνωτός 
(ταμίας), Κ. Ἰ. Δρουσιώτης, Ν. Ἰ. Δρουσιώ-
της, καί Χρ. Ὀνησιφόρου.
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Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Ε Ι Σ  Σ Α Ϊ Τ Τ Α  2 0 1 5
« Ω Σ  Α Γ Α Π Η Τ Α  Τ Α  Σ Κ Η Ν Ω Μ Α Τ Α  Σ Ο Υ  Κ Υ Ρ Ι Ε »

Γιά μία ἀκόμα χρονιά, μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ζωντάνεψαν οἱ κατασκηνώσεις 
τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπό τίς χαρούμενες φωνές τῶν παιδιῶν καί τίς ἀτελείωτες συζητήσεις 
τῶν νέων. 
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Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Ε Ι Σ  Σ Α Ϊ Τ Τ Α  2 0 1 5
« Ω Σ  Α Γ Α Π Η Τ Α  Τ Α  Σ Κ Η Ν Ω Μ Α Τ Α  Σ Ο Υ  Κ Υ Ρ Ι Ε »

Ἀπό τίς 18 Ἰουνίου ἕως καί τίς 28 Αὐγούστου πραγματοποιήθηκαν 7 συνολικά κατασκηνω-
τικές περίοδοι πού φιλοξένησαν ἀγόρια καί κορίτσια Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου. 
Ἀρχηγοί τῶν κατασκηνωτικῶν περιόδων τῶν ἀγοριῶν ἦταν οἱ Πανοσιολογιώτατοι Ἀρχι-
μανδρίτες τῆς Μητροπόλεώς μας π. Χρυσόστομος καί π. Ἐμμανουήλ, ἐνῶ τῶν κατασκηνω-
τικῶν περιόδων τῶν κοριτσιῶν ἦταν ἡ ἐκπαιδευτικός κ. Μαργαρίτα Κωστῆ. 
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Ἐπιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν τρία 
κατασκηνωτικά τριήμερα γιά φοιτητές, 
ἐργαζόμενους νέους καί νεαρά ζευγάρια 
ὑπό τήν εὐθύνη τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Ἀρχιμανδρίτου τῆς Μητροπόλεώς μας π. 
Φιλοθέου. 

Ἡ Κατασκηνωτική περίοδος ἔκλεισε μέ 
3 τριήμερα, ὅπου συμμετεῖχαν κυρίες τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐνοριακῶν Συνδέσμων Γυ-
ναικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Ἡ συχνή παρουσία καί ἐπικοινωνία τόσο τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας ὅσο καί 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος μέ τούς κατασκηνωτές, μέ τήν πατρική ἀγάπη 
τους καί τόν πνευματικό τους λόγο, ἡ μυστηριακή ζωή καί τό ὅλο πρόγραμμα τῆς κατασκή-
νωσης σέ συνδυασμό μέ τό ὄμορφο περιβάλλον τῆς κατασκήνωσης, ἔδωσαν σέ ὅλους τήν 
εὐκαιρία νά ζήσουν καί νά ἀπολαύσουν ἐμπειρικά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, νά ξεκουραστοῦν 
ψυχικά καί σωματικά καί νά λάβουν ὅλα ἐκεῖνα τά πνευματικά ἐφόδια πού τούς εἶναι χρή-
σιμα καί ἀπαραίτητα στήν πορεία τῆς ζωῆς τους.
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Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ: Ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ.Ἀθανάσιος προέστη 
ἀγρυπνίας ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς μνήμης τοῦ Ὁσί-
ου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου στήν Ἱ. Μονή Πα-
ναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ καί συλλειτούργησε μετά 
τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Ἀμαθοῦντος 
κ.Νικολάου καί Λήδρας κ.Ἐπιφανίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ναό Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν 
ἱ.ναό Ἁγ. Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί Παϊ-
σίου Ἁγιορείτου Λεμεσοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ναό Ἁγ. Ἀρσενίου τοῦ Καππαδό-
κου καί Παϊσίου Ἁγιορείτου Λεμεσοῦ.
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ: Χοροστάτησε κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζο-
ντα ἱ.ναό Ἁγ. Μαρίνας Καλοῦ Χωριοῦ Λεμεσοῦ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Ἁγ. Μα-
ρίνας Συνοικισμοῦ Καψάλου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱερό ναό Ἁγ. Γεωργίου Συλίκου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερι-
νοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Προφήτη Ἠλία 
Συκόπετρας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ. ναό Προφήτη 
Ἠλία Ποταμοῦ Γερμασόγειας. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ: Συμμετέσχε σέ 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο κατά τή διάρκεια 
ἀγρυπνίας  στόν ἱ.ναό Θεοπατόρων Ἰωακείμ 
καί Ἄννης παρά τόν Ἅγ. Τύχωνα μετά τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτη Νέας Κρήνης καί 
Καλαμαριᾶς κ.Ἰουστίνου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ: Χοροστάτησε κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζο-
ντα ἱ.ναό Ἁγ. Παρασκευῆς Γερμασόγειας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Ἁγ. Παρα-
σκευῆς Ἐπισκοπῆς. Χοροστάτησε κατά τήν 
ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό παρεκκλήσιο Ἁγ. 
Παντελεήμονα στό Παλαιό Νοσοκομεῖο.
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Ἁγ. Πα-
ντελεήμονα Κυβίδων. Χοροστάτησε κατά τήν 
ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό παρεκκλήσιο Ἁγ. 
Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στό Νέο Νοσοκομεῖο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανη-
γυρίζοντα ἱ.ναό Τιμίου Σταυροῦ Κουκᾶς.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἀπ. Ἀνδρέα καί Ὁσίας 
Φωτεινῆς Συνοικ. Κολοσσιοῦ, κατά τή διάρ-
κεια τῆς ὁποίας προχείρισε σέ Πνευματικό τόν 
Πρεσβ. Κυπριανό Χαρίτωνος.
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανη-
γυρίζοντα ἱ.ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
Σανίδας.
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Μετα-
μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κάτω Μύλου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία  
Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἁγ. Γεωργίου Μανδριῶν.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πα-
νηγυρίζοντα ἱ.ναό Παναγίας Πυργώτισσας τῆς 
κοινότητας Πύργου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Παναγί-
ας Ἐλεούσης Τριμίκλινης. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἁγ. Ἀρσενίου Καππαδό-
κου Κυπερούντας.
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανηγυ-
ρίζον παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ρηγίνου καί Ὀρέ-
στου Φασούλας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στήν ἱ.μονή Συμβούλου Χριστοῦ 
στήν Ἐπισκοπή ἐπί τῇ ἀνασυστάσει τῆς Μονῆς.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στό ἱ.παρεκκλήσιο τῶν Ἀρχ. Γαβρι-
ήλ καί Μιχαήλ στόν Κατασκηνωτικό χῶρο τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν Σαϊττά. Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πα-
νηγυρίζοντα ἱ.ναό Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Ἁγ. 
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Τιμίου Προδρόμου Λου-
βαρᾶ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ. ναό Τιμίου 
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Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ: Ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος συμ-
μετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο κατά τή 
διάρκεια ἀγρυπνίας στήν ἱ.μονή Παναγίας τοῦ 
Μαχαιρᾶ, μετά τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολί-
του Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου καί τοῦ Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου Λήδρας κ.Ἐπιφανίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ναό Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου τῆς 
κοινότητας Αὐγόρου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ναό Ἀρχ. Μιχαήλ τῆς κοινότητας 
Ἁγ. Ἰωάννη Πιτσιλιᾶς.
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ: Χοροστάτησε κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζο-
ντα ἱ.ναό Ἁγ. Μαρίνας Συνοικ. Καψάλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ. ναό Ἁγ. Μα-
ρίνας Ἑπταγώνιας.
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ: Συμμετέσχε σέ Ἀρχι-
ερατικό Συλλείτουργο στήν ἱ.μονή Βατοπαιδίου 
στό Ἅγιον Ὄρος, μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτη Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν 
ἱ.μονή Χιλανδαρίου στό Ἅγιον Ὄρος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στό Καθολικό τῆς ἱ.μονῆς Βατοπαιδίου 
στό Ἅγιον Ὄρος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στήν ἱ.μονή Γρηγορίου στό Ἅγιον Ὄρος.
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Τιμίου 
Σταυροῦ Κουκᾶς.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἁγ. Γεωργίου Γεράσας.
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανη-
γυρίζοντα ἱ.ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
τῆς κοινότητας Σωτήρας. 

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Μετα-
μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιμνατίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἁγ. Γεωργίου Ἀκαπνοῦς.
ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Χοροστάτησε κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό ἱ.παρεκκλή-
σιο Ἁγ. Φωτίου καί Ἀνικήτου Ἑπταγώνιας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πα-
νηγυρίζοντα ἱ.ναό Παναγίας Φανερωμένης Π. 
Πλατρῶν.
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Παναγί-
ας Χρυσαϊφυλιώτισσας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας Σα-
ϊτιώτισσας στόν Σαϊττά.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στήν Ἱ.Μονή Παναγίας Παντανάσ-
σης Κερατέας Ἀττικῆς στήν Ἑλλάδα.
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανηγυ-
ρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Φανουρίου, Λαϊκῆς 
Λευκοθέας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πα-
νηγυρίζοντα ἱ.ναό Τιμίου Προδρόμου Βουνίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Τιμίου 
Προδρόμου Ἀγροῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἀρχ. Γαβριήλ 
στόν κατασκηνωτικό χῶρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
Λεμεσοῦ στόν Σαϊττά. Χοροστάτησε κατά τήν 
ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱ.ναό Ἁγ. Ζώνης Μονῆς.
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Ἁγ. Ζώ-
νης Ἀπαισιᾶς.

Προδρόμου Δυμῶν.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἁγ. Γεωργίου τῆς κοινό-
τητας Ἅγιος Θεόδωρος Πιτσιλιᾶς.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπε-

ρινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱ. ναό Ἁγ. Ζώνης 
Ἀπαισιᾶς.
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ναό Ἁγ. Ζώ-
νης Λεμεσοῦ.



34

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς πρώτης ἐπίσημης πα-
νηγύρεως τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορεί-
του πραγματοποιήθηκαν διάφορες πανηγυ-
ρικές Ἀκολουθίες καί ἐκδηλώσεις στόν ἱερό 
ναό τῶν Ἁγίων Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καί 
Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου. Μεταξύ ἄλλων 
πραγματοποιήθηκε πανηγυρική ἀγρυπνία 
μέ τή συμμετοχή πλήθους κόσμου, τό βρά-
δυ τῆς Παρασκευῆς 10 Ἰουλίου, Προϊστα-
μένου τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 

Ἡ Σχολή Ἐκκλησιαστικῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεως μας πραγμα-
τοποίησε τήν τελική γιορτή της, τήν Πέμπτη 2 Ἰουλίου, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ ἱε-
ροῦ ναοῦ Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς. Κατά τή διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης ἔψαλλε ἡ 
Ἐκκλησιαστική Χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας “Ρωμανός ὁ Μελωδός” καί οἱ μαθητές τῆς 
Σχολῆς, ἐνῶ ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος ἐπέδωσε στούς ἀποφοιτήσα-
ντες μαθητές τῆς Σχολῆς τά πτυχία τους. Ἀκολούθησε δεῖπνο στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μητρο-
πόλεως, κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποίου παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα μέ παραδο-
σιακά τραγούδια ἀπό τούς δασκάλους τῆς Σχολῆς.
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Μία ξεχωριστῆ ἐπίσκεψη 
εἶχαν τά παιδιά τῶν κατα-
σκηνώσεων τῆς Μητροπόλε-
ώς μας στόν Σαϊττά τήν Τρίτη 
14 Ἰουλίου. Ἡ πρώτη Κυρία 
τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατί-
ας κ. Ἄντρη Ἀναστασιάδου 
ἐπισκέφθηκε τήν κατασκή-
νωση συνοδεύοντας παιδιά 
ἀπό τή Ρωσία, πού φοιτοῦν 
στό σχολεῖο τοῦ Μοναστη-
ριοῦ Νikolo Ρerervinsky τῆς 
Μόσχας μαζί μέ τόν συνοδό 
τους, π. Βλαδίμηρο Chuvikin. 
Τήν Πρώτη Κυρία καί τά 
παιδιά ἀπό τή Ρωσία ὑποδέ-
χτηκαν στήν κατασκήνωση 

μας κ. Ἀθανασίου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. 
Νικολάου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος 
καί πάλι τοῦ Μητροπολίτου μας, ἐνῶ τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Δικαῖος της Σκήτης Ἁγίου 
Ἀνδρέα Καρυῶν, Ἱερομόναχος Ἐφραίμ. Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ μίλησε καί σέ ἄλλες ἐκδηλώ-
σεις πού ὀργάνωσε ὁ ναός μέ τήν εὐκαιρία τῆς πανηγύρεώς του. 
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Τήν Τετάρτη 22 Ἰουλίου (ν.ἡ.), τελέσθηκε στήν Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου Ἁγίου 
Ὄρους πανηγυρική ἀγρυπνία, ἐπί τῇ μνήμῃ πάντων τῶν Βατοπαιδινῶν Ἁγίων, κατά τήν 
ὁποία χοροστάτησε καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Αὐστρίας καί Ἔξαρχος Οὐγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος. Στή Θεία Λειτουργία με-
τεῖχε καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. 

Μέσα στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς μέριμνας καί φροντίδας τῶν νέων μας, ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος ἐπισκέφθηκε τήν Πεμπτη 23 Ἰουλίου τό Κέντρο Ἐκπαίδευ-
σης Νεοσυλλέκτων Λεμεσοῦ, ἀποδεχόμενος πρόσκληση τοῦ Διοικητῆ, Ἀντισυνταγματάρχη 
κ. Γιάγκου Νεοφύτου. Ὁ Πανιερώτατος ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς στούς νεοσύλλεκτους 
στρατιῶτες, ἐνῶ εἶχε τήν εὐκαιρία νά συζητήσει μέ τόν Διοικητή τοῦ ΚΕΝ διάφορα θέματα. 
Ὁ Ποιμενάρχης μας ἔδωσε εὐλογία ἕνα μικρό σταυρό στόν κάθε στρατιώτη ὡς «ὅπλο εἰρή-
νης καί ἀήττητο τρόπαιο».

μέ μεγάλη χαρά ὁ Πανιερώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἀθανάσιος, ὁ κ. Σταῦρος 
Ὀλύμπιος, Διευθυντής Ποιμαντικῆς Δια-
κονίας τῆς Μητροπόλεως, ἡ Ἀρχηγός τῆς 
Κατασκήνωσης κ. Μαργαρίτα Κωστῆ, οἱ 
ὁμαδάρχισσες καί οἱ κατασκηνώτριες. Στή 
συνέχεια ὅλοι παρακάθησαν σέ γεῦμα στήν 
τραπεζαρία τῆς κατασκήνωσης καί τρα-
γούδησαν διάφορα χριστιανικά τραγούδια.
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Ἡ Ἐπισκοπή Ἀμαθοῦντος καί ὁ ἱερός ναός Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, πραγ-
ματοποίησαν προσκυνηματική ἐκδρομή στήν Πελοπόννησο, Αἴγινα, Πάρο καί Ἀθήνα, ἀπό 
τίς 16 μέχρι τίς 23 Αὐγούστου. Τήν ἐκδρομή συνόδευε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμα-
θοῦντος κ. Νικόλαος καί ὁ Πρωτ. Σάββας Χατζηγαβριήλ. Οἱ ἐκδρομεῖς προσκύνησαν στή 
θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μαλεβῆς καί στό μοναστήρι τῶν σαράντα Μαρτύ-
ρων στήν Σπάρτη, ὅπου τούς δέχθηκε καί φιλοξένησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μο-

νεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιος καί ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς, Κύπριος στήν καταγωγή, 
Γέροντας Ἐφραίμ. Ἐπισκέφθηκαν ἐπίσης τήν κοσμοπολιτεία τοῦ Μυστρᾶ. Στή Μονεμβασία 
προσκύνησαν στή μονή τοῦ Ἑλκομένου Χριστοῦ καί στή Βάστα, στό θαυμαστό ἐκκλησάκι 
τής Ἁγίας Θεοδώρας. Στά Καλάβρυτα ὅπου ἔτυχαν θερμῆς φιλοξενίας ἀπό τόν οἰκεῖο Μη-
τροπολίτη κ. Ἀμβρόσιο, προσκύνησαν τή θαυματουργή εἰκόνα τοῦ Ἀπ. Λουκᾶ στό Μέγα 
Σπήλαιο.
Στήν Πάρο προσκύνησαν στόν πανέμορφο καί ἱστορικό ναό τῆς Παναγίας τῆς Ἑκατοντα-
πυλιανῆς καί ἐπισκέφθηκαν τή μονή Λογγοβάρδας, ὅπου ἔζησε ὁ ὅσιος Γέροντας Φιλόθεος 
Ζερβάκος. 

Τήν Παρασκευή 24 Ἰουλίου (ν.ἡ.), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος 
προέστη τῆς πανηγυρικῆς ἀγρυπνίας καί τῆς Θείας Λειτουργίας στήν Ἱερά Μονή Χιλαν-
δαρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Μονῆς, Ἀρχιμανδρίτου Μεθοδίου. Στήν ἀγρυπνία 
καί στή Θεία Λειτουργία παρέστη πλῆθος μοναχῶν καί πλῆθος προσκυνητῶν ἀπό τό Ἅγιον 
Ὄρος, Σερβία καί Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι προσέτρεξαν γιά νά λάβουν τή χάρη καί εὐλογία τῆς 
Παναγίας τῆς Τριχερούσης.
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Στίς 31 Αὐγούστου πραγματοποιήθηκε στό Τσίρειο στάδιο ἡ ὁρκωμοσία τῶν νεοσυλλέκτων 
στρατιωτῶν τῆς 2015 ΒΕΣΣΟ. Στήν ὁρκωμοσία παρευρέθηκε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος.

Εὐλογία μεγάλη 
ἦταν ἡ ἐπίσκεψή 
τους στή μονή 
τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος καί Ἁγίου 
Νεκταρίου στήν 
Αἴγινα, ὅπου 
βρίσκονται καί 
τά χαριτόβρυτα 
λείψανα τοῦ Ἁγί-
ου τοῦ εἰκοστοῦ 
αἰώνα.

Ὅλα αὐτά καί 
πολλά ἄλλα ἱερά 
π ρ ο σ κ υ ν ή μ α τ α 
καί σεβάσματα 
τῆς πίστεως ἀλλά 
καί τῆς ἱστορίας 
καί παραδόσεως 
τῆς Ρωμιοσύνης, 
ἔδωσαν σέ ὅλους 
τούς συμμετέχο-
ντες πνευματική 
δύναμη καί ἐνί-
σχυση στίς ἰδιαίτε-
ρα δύσκολες ἡμέ-
ρες πού ζοῦμε.
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Στάρετς Ζηνόβιος
Στή χαρά καί στή λύπη δόξα τῷ Θεῷ
Ζηνόβιου Τσεσνοκώφ
Ὁ στάρετς Ζηνόβιος εἶναι μία μεγάλη πνευματική μορ-
φή τοῦ 20οῦ αἰώνα πού ἀπό τό 2010 συγκαταλέγεται 
ἀνάμεσα στούς ἁγίους τῆς σκήτης τοῦ Γκλίνσκ, ἡ ὁποία 
ὑπῆρξε μία ἀπό τά σημαντικότερα πνευματικά κέντρα 
τοῦ 20οῦ αἰώνα ἀνάμεσα στήν Οὐκρανία καί τή Ρωσία. 
Ὁ στάρετς Ζηνόβιος παρά τό γεγονός ὅτι ἦταν ὀλιγο-
γράμματος καί ρῶσος στήν καταγωγή ἐξελέγη ἀπό τήν 
ἐκκλησία τῆς Γεωργίας Μητροπολίτης καί διακόνησε 
τόν λαό τῆς πολύπαθης αὐτῆς χώρας μέ μεγάλη αὐτα-
πάρνηση. Ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου Ζηνόβιος Τσεσνο-
κώφ ἐμπνεύστηκε τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον γία τόν 
στάρετς Ζηνόβιο ἀπό τόν πατέρα του πρωτοπρεσβύτερο 
Ἀλέξανδρο Τσεσνοκώφ, ὁ ὁποῖος ἔζησε κοντά του. Μέ 
ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια καί συστηματική ἔρευνα συγκέντρω-
σε καί μᾶς παραδίδει μαρτυρίες ἀπό ὅσους γνώρισαν 
τόν στάρετες Ζηνόβιο. Ὁ στάρετς Ζηνόβιος (Μητροπο-
λίτης Σεραφείμ) ἔζησε πολύπαθη ζωή σέ μία περίοδο ἐξαιρετικά δύσκολη γιά τήν ἐκκλησία 
τῆς Ρωσίας. Ὁ ἴδιος ἔζησε ἐξόριστος ἐπί πέντε χρόνια. Ὅμως, ἀκόμη καί τά πιό δύσκολα γε-
γονότα τῆς ζωῆς του τά ἀφηγεῖτο μέ ἱλαρή διάθεση, πρός οἰκοδομή τῶν ἄλλων. Ποτέ κανένα 
δέν κατηγοροῦσε καί κανένα δέν ἐπέπληττε. Ὅ,τι καί νά τοῦ συνέβαινε ἔλεγε: «Δόξα τῷ Θεῷ 
στή χαρά καί στή λύπη. Δόξα τῷ Θεῷ γιά ὅλα».

Θά σᾶς πῶ...
Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
Στό παρόν βιβλίο περιλαμβάνονται ἠχογραφημένες δι-
ηγήσεις τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου γιά τή ζωή του. Οἱ πε-
ρισσότερες ἔχουν γίνει ἐν γνώσει τοῦ Ἁγίου ἀπό μία 
μικρή ὁμάδα ἀκροατῶν του. Οἱ διηγήσεις ἀπέχουν με-
ταξύ τους ἀρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Μερικές 
ἔγιναν στό κελλί του στό Μήλεσι Ἀττικῆς καί ἄλλες σέ 
διάφορους τόπους. Tά παιδικά χρόνια τοῦ Ἁγίου ἀπό 
τόν Πειραιά στή Θεσσαλονίκη καί ἀπό κεῖ στό Ἅγιον 
Ὄρος, ἡ ζωή στά Καυσοκαλύβια, ἡ χειροτονία του ὡς 
ἱερέως, ἡ ζωή στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Χαραλάμπους 
Εὐβοίας, ἡ ἀσθένειά του, ἡ ζωή του ὡς πνευματικοῦ, ἡ 
διακονία του στήν Πολυκλινή Ἀθηνῶν στήν Ὀμόνοια 
καί ἡ ἵδρυση τοῦ Γυναικείου Ἡσυχαστηρίου «Ἡ Με-
ταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος» στό Μήλεσι Ἀττικῆς, περι-
γράφονται με ἁπλό τρόπο σάν ἕνα ταξίδι ζωῆς, πού μο-
ναδικό του στόχο εἶχε τήν Οὐράνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
Ἔλεγε χαρακτηριστικά ὁ Ἅγιος Πορφύριος: «Θέλω νά 

εἶμαι στήν ἔρημο καί νά προσεύχομαι στόν Θεό, ὅλους τούς ἀνθρώπους νά τούς βάλει στόν 
Παράδεισο κί ἐμένα νά μέ βάλει στήν Κόλαση. Εἶναι πολύ ἐφάμαρτο αὐτό;
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