
    ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ        ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΤΟΣ 14ο     l  ΤΕΥΧΟΣ 81ο    l                               ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014



Σταῦρος Ὀλύμπιος

Διευθύνεται 
ἀπό Συντακτική Ἐπιτροπή

Τ.Θ. 56091, Τ.Τ. 3304
Λεμεσός - Κύπρος

Τηλ.: 00357-25864311

€1
Ἐξώφυλλο:  Ἰησοῦς Χριστός Παντοκράτωρ 16ος αἰ., 

φορητή εἰκόνα ἀπό τό εἰκονοφυλάκιο τῆς Ι.Μ.Λ.
Ὀπισθόφυλλο: Ι. Ν. Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

Ἐσωτερικοῦ €7
Ἐξωτερικοῦ €10

Διευθυντής  Γραφείου Ποιμαντικῆς Διακονίας

ᾨδή Θ΄

Ἑορτῆς Χριστουγέννων

Μυστήριον ξένον 

ὁρῶ καί παράδοξον· 

οὐρανόν τό σπήλαιον· 

θρόνον χερουβικόν 

τήν Παρθένον· 

τήν φάτνην χωρίον· 

ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος, 

Χριστός ὁ Θεός, 

ὅν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.

Μυστήριο παράξενο καί παράδοξο βλέπω· 

τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ  νά γίνεται οὐρα-

νός· ἡ Παρθένος Μαρία νά γίνεται θρόνος 

χερουβικός (τῶν Χερουβείμ)· ἡ φάτνη τῶν 

ζώων νά γίνεται τόπος πού φιλοξένησε τό 

Θεό· σ’ αὐτό τόν τόπο ἀνακλίθηκε ὡς βρέ-

φος (ξάπλωσε) ὁ ἀχώρητος, δηλαδή ὁ Χρι-

στός ὁ Θεός (πού λόγω τῆς μεγαλοσύνης του 

κανένας τόπος δέν μπορεῖ νά τόν χωρέσει)· 

Αὐτόν λοιπόν ὑμνολογοῦμε καί δοξάζουμε.

Οἱ ἀρθρογράφοι ἔχουν τήν ἀπόλυτη εὐθύνη τῶν 
ἀπόψεών τους



1

Μία μεγάλη βοήθεια στή ζωή μας 
εἶναι ἡ ἐλπίδα μας στόν Θεό. Αὐτό 
δηλ. τό ὁποῖο ἔχουμε τόση ἀνάγκη 

καθημερινά ὅλοι μας, γιατί εἶναι γεγονός ὅτι 
ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἔχει πολλές στροφές καί 
δέν ξέρει κανείς πίσω ἀπό κάθε στροφή τί θά 
συναντήσει. Ἰδίως οἱ μεγαλύτεροι στήν ἡλι-
κία ἔχουν πικράν πείρα ἀπό τά ἀπρόβλεπτα 
γεγονότα τά ὁποῖα συναντοῦν στή ζωή τους. 
Προϊόντος τοῦ χρόνου ὁ ἄνθρωπος μαζεύει 
ὅλο καί περισσότερο βάρος ἀπό τά διάφορα 
γεγονότα τῆς ζωῆς του καί αὐτό τό βάρος 
σιγά σιγά αὐξάνει, πού πολλές φορές φθάνει 
σέ σημεῖο νά ξεπερνᾶ τίς δυνάμεις του καί 
νά τόν συνθλίβει κυριολεκτικά, νά τόν κου-
ράζει, ἔτσι νά ἔχει ἀνάγκη νά βρεῖ ἕνα τόπο 
νά ξεκουραστεῖ. Βέβαια, σήμερα οἱ ἄνθρωποι 
κουβαλοῦν πράγματα στήν πλάτη, ὅπως πα-
λιά κουβαλοῦσαν οἱ ἄνθρωποι τίς προμήθειές 
τους στά χέρια τους. 
Στό Ἅγιον Ὄρος ὅταν βρισκόμουν στήν ἔρη-
μο, στίς σκῆτες, λόγω τῶν δεδομένων τοῦ 
τόπου κουβαλούσαμε ὅλα τά πράγματά μας 
φορτωμένα στήν πλάτη μας. Εἴχαμε ἕναν ἰδι-
ότυπο τρόπο μέ σχοινιά, πού τά φορτώναμε 
στήν πλάτη  ἤ τά κουβαλούσαμε μέ τά ἀσκη-
τικά σακίδια στούς δρόμους τῆς ἁγιορείτικης 
ἐρήμου. Κατά τόπους ἀνεβαίνοντας ἔχει εἰδι-
κούς χώρους, πού ἔφτιαξαν οἱ πατέρες μέσα 
στό πέρασμα τοῦ χρόνου, ὅπου πήγαινε ἐκεῖ 
κανείς φορτωμένος καί ἀκουμποῦσε, χωρίς 
νά βγάζει τό φορτίο ἀπό πάνω του καί ἔτσι 
ἔπαιρνε κουράγιο νά συνεχίσει τόν ὑπόλοιπο 
δρόμο. Ἔτσι εἶναι καί ὁ ἄνθρωπος στήν κα-
θημερινή του ζωή. Κουβαλᾶ πάνω του πάρα 
πολλά πράγματα. 
Ὑπάρχουν δεδομένα τῆς ζωῆς μας, τά ὁποῖα 
μᾶς κουράζουν ἀφάνταστα. Μπορεῖ πολλές 
φορές καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νά μήν τά συνειδη-
τοποιοῦμε. Ὑπάρχει ὁλόκληρη ἐπιστήμη τῆς 

ψυχολογίας, τῆς ψυχανάλυσης, πού προσπα-
θεῖ νά ἀνιχνεύσει μέσα στό εἶναι μας ποιά 
πράγματα τελικά μᾶς κουράζουν, ποιά μᾶς 
ἔχουν τραυματίσει στήν παιδική ἤ βρεφική  
ἡλικία μας καί καθορίζουν τή συμπεριφορά 
μας ἀργότερα. Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἄν θελήσουμε 
νά τά ἐξιχνιάσουμε ἀπό μόνοι μας, θά εἶναι 
πολύ δύσκολο. Ἔτσι γίνεται αὐτό τό ταξίδι 
τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων μέσα στόν ψυχικό 
κόσμο τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά ἀνιχνεύσουν 
ἐκεῖ ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα τά ὁποῖα μᾶς 
τραυμάτισαν, μᾶς πλήγωσαν, μᾶς ταλαιπώ-
ρησαν κι ὅμως σύν τῷ χρόνῳ αὐτή τή στιγμή 
δέν τά συνειδητοποιοῦμε. Παραμένουν ὅμως 
μέσα μας. Πολύ δέ περισσότερο ὅλα ὅσα κα-
θημερινά βλέπουμε γύρω μας. Εἶναι ἀρκετό 
στόν ἄνθρωπο νά καθίσει ἕνα βράδυ στήν τη-
λεόραση καί νά δεῖ ἕνα δελτίο εἰδήσεων καί 
κάτι παραπάνω, γιά νά νιώσει τήν ψυχή του 
φορτωμένη μέ χίλιες δυό εἰκόνες, πού κουρά-
ζουν καί συνθλίβουν τόν ψυχικό μας κόσμο. 
Οἱ ἄνθρωποι σήμερα εἶναι κατεξοχήν κουρα-
σμένοι, γιατί καί ἡ ἴδια ἡ ζωή μας δέν μᾶς βο-
ηθᾶ νά ξεκουραστοῦμε. Δέν ἔχουμε τόν χρόνο 
καί τίς δυνατότητες πού εἶχαν παλαιότερα οἱ 
ἄνθρωποι. Νά ζήσουν δηλ. κοντά στή φύση, 
νά ἔχουν τόν χρόνο νά ἀπολαύσουν τό σπίτι 
τους, τήν οἰκογένειά τους, τίς διαπροσωπικές 
τους σχέσεις, νά ἔχουν ἐπαφή μέ τό φυσικό 
περιβάλλον καί μέ  ἄλλα πράγματα πού τούς 
ξεκουράζουν. Σήμερα τρέχουμε ὅλοι μας συ-
νεχῶς. Φορτωνόμαστε πράγματα καί φτά-
νουμε κάποια στιγμή, πού δέν ἀντέχουμε  καί 
ψάχνουμε μετά νά δοῦμε τί συμβαίνει. Ζοῦμε 
σέ ἐποχή πού οἱ ἄνθρωποι εἶναι κουρασμένοι. 
Αὐτό τό βλέπουμε καί στόν ἑαυτό μας, ἀλλά 
καί ἐμεῖς ὡς ἱερεῖς καθημερινά τό βλέπουμε 
μέσα στά ἐξομολογητήρια, ὅπου ἑκατοντά-
δες ἄνθρωποι ἔρχονται νά ἐναποθέσουν ὅλα 
αὐτά πού ἔχουν μέσα στήν ψυχή τους. Κόπος 

«Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί 
πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς»

τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
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χαρακτηρίζει τήν ἐποχή μας, πνευματική, ψυ-
χική καί διανοητική ὑπερκόπωση. Καί τό θλι-
βερότερο εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι κουρασμένοι 
ὄντες, προσπαθοῦν νά ξεκουράσουν τόν ἑαυ-
τό τους μέ πιό κουραστικά πράγματα. Ἕνα 
ἁπλό παράδειγμα: Ἄν κάποιος ἔχει οἰκονομι-
κή ἄνεση λέει ὅτι, ἀφοῦ εἶναι μέσα στήν πόλη 
νά χτίσει ἕνα ἐξοχικό.  Γιατί κτίζουν τά ἐξοχι-
κά; Γιά νά φύγουν λίγο ἀπό τήν πόλη καί νά 
ξεκουράζονται. Πολύ ὡραῖα! Μακάρι ὅλοι οἱ 
ἄνθρωποι πού δέν ζοῦν στήν ἐξοχή, νά ἔχουν 
ἕνα ἐξοχικό σπίτι νά ξεκουράζονται. Πηγαί-
νουν στό ἐξοχικό, ὅμως κουβαλοῦν μαζί τους 
ὅλα ὅσα ἔχουν στήν πόλη καί ἀκόμα περισσό-
τερα, καί στό τέλος κουράζονται περισσότε-
ρο, σέ σημεῖο πού τελικά μπορεῖ νά προτιμοῦν 
νά μείνουν στά 
σπίτια τους. 
Αὐτό εἶναι 
πολύ ἁπλό. Ἄν 
κανείς σκεφτεῖ 
τίς ἐξόδους  
πρός διασκέ-
δαση ἀκόμα, 
ἐκεῖ εἶναι πού 
πραγματικά ὁ 
ἄνθρωπος γί-
νεται τελείως 
κουρέλι. 
Ποιός τελικά 
ξεκουράζει τόν 
ἄνθρωπο; Πῶς 
μπορεῖ νά ξε-
κουραστεῖ; Πῶς μπορεῖ νά βγάλει ἀπό πάνω 
του αὐτό τό βάρος πού κουβαλεῖ καί τόν σκο-
τώνει καθημερινά καί τοῦ τραυματίζει τίς 
σχέσεις του μέ ὅλους ὅσους εἶναι γύρω του; 
Μᾶς τό εἶπε ὁ Χριστός ξεκάθαρα. Μέσα ἀπό 
τόν λόγο τοῦ Κυρίου, τόν ἀκριβή, τόν θεο-
πρεπή λόγο φαίνεται ἡ πραγματικότητα. Μᾶς 
λέγει λοιπόν στό εὐαγγέλιο: «δεῦτε πρός με 
πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ 
ἀναπαύσω ὑμᾶς». Ἐλάτε κοντά μου λέει ὁ 
Χριστός, ὅλοι ἐσεῖς πού εἶστε κουρασμένοι 
καί φορτωμένοι ἀπό ὅλα ὅσα συμβαίνουν  
γύρω σας καί εἶστε φορτωμένοι μέ τά φορ-
τία τῶν ἁμαρτιῶν σας, τοῦ περιβάλλοντός 
σας, τῆς καθημερινότητάς σας, μέ τά φορτία 

τά οἰκογενειακά, τά ἐπαγγελματικά, τά ἐθνι-
κά, τά κοινωνικά καί τά παγκόσμια. Ἐγώ θά 
σᾶς ἀναπαύσω. Βέβαια, ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ 
εἶναι ἀληθινός. Ὁ Χριστός δέν μᾶς εἶπε ψέμα-
τα, δέν μᾶς εἶπε πράγματα πού δέν γίνονται, 
πού δέν ἐπαληθεύονται. Τώρα τί μένει σέ μᾶς; 
Μένει νά κάνουμε αὐτό πού εἶπε στήν ἀρχή 
τοῦ λόγου «δεῦτε πρός με πάντες», ἐλᾶτε ὅλοι 
κοντά μου. Ὁ Χριστός εἶναι παρών, δέν εἶναι 
μακριά ἀπό ἐμᾶς, δέν εἶναι κλεισμένος στόν 
οὐρανό, εἶναι ἀνά πᾶσα στιγμή κοντά μας, δί-
πλα μας, εἶναι μέσα μας, εἶναι μαζί μας, μᾶς 
καλεῖ νά ἔρθουμε κοντά Του καί νά ἀνοί-
ξουμε τήν καρδιά μας, νά Τοῦ δώσουμε ὅλα 
αὐτά πού μᾶς βαραίνουν. Εἶναι λοιπόν δικό 
μας ἔργο αὐτό. Ἐμεῖς πρέπει νά πᾶμε κοντά 

Του καί νά κά-
νουμε αὐτή τήν 
κίνηση. Εἶναι 
μήπως κάποιος 
πού δέν θέλει 
νά ξεκουρα-
στεῖ; Ὅλοι θέ-
λουν νά ξεκου-
ραστοῦν. Πῶς 
ὅμως μποροῦμε 
νά πᾶμε κοντά 
Του καί νά τοῦ 
δώσουμε τό 
φορτίο μας; Τό 
λέει συνέχεια: 
«Μάθετε ἀπ’ 
ἐμοῦ ὅτι πρᾶος 

εἰμί καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ καί εὑρήσετε ἀνά-
παυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν».  Μάθετε λοιπόν 
ἀπό ἐμένα, λέει ὁ Χριστός, ὅτι εἶμαι πράος καί 
ταπεινός στήν καρδία καί ἔτσι θά βρεῖτε ἀνά-
παυση στήν ψυχή σας. Δηλ. μᾶς παρουσιάζει 
τόν ἑαυτό του ὡς πρότυπο, γιά νά μάθουμε 
τί εἶναι αὐτό τό μυστικό, ποιό εἶναι αὐτό τό 
κλειδί, τό ὁποῖο θά ἐφαρμόσουμε στόν ἑαυ-
τό μας προκειμένου νά πετάξουμε ἀπό πάνω 
μας τό βαρύ φορτίο. Μᾶς δείχνει λοιπόν ὅτι 
αὐτός εἶναι πράος καί ταπεινός «τῇ καρδίᾳ». 
Ἔτσι θά βρεῖτε ἀνάπαυση λέει ὁ Χριστός. Δι-
αφορετικά ὁ ἄνθρωπος πού θέλει νά κάνει τό 
δικό του καί ἐπιμένει σ’ αὐτό καί δέν θέλει νά 
δεχθεῖ τίποτα ἄλλο, γεμίζει ταραχή καί θυμό. 
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Ἑπομένως αὐτό εἶναι πού τελικά τόν σκοτώ-
νει καί τόν κουράζει. 
Τόν τρόπο μᾶς τόν δείχνει ὁ Χριστός καί αὐτό 
εἶναι τό μυστικό πού μπορεῖ κανείς νά τόν 
πλησιάσει. Γενόμενος σάν Αὐτόν τότε ἀμέ-
σως ξεκουράζεται. Ὁ ταπεινός ἄνθρωπος, ὁ 
ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος δέν ἐπιμένει στό δικό του 
δέν θέλει νά γίνονται ὅλα ὅπως αὐτός σχεδί-
ασε, ἀλλά ὑποχωρεῖ καί λέγει ὅτι, ἀφοῦ δέν 
μπορῶ νά κάνω κάτι περισσότερο, μᾶλλον 
τά ἔκανα θάλασσα μέχρι τώρα,  ἄς τά ἀφή-
σω στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ὄχι ἀδιαφορώντας 
ἀλλά ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στόν Θεό καί δί-
νοντας χῶρο σ’ Αὐτόν νά ἐργασθεῖ. Ὑπο-
χωρώντας, λέγοντας, ἄς γίνει τό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ. Ἄς δώσω τήν ὕπαρξή μου ὁλόκληρη 
στόν Θεό μέ πᾶσαν ἐμπιστοσύνη, ὅπως τό μι-
κρό παιδάκι πού ἀναπαύεται στήν ἀγκαλιά 
τῆς μάνας του καί ἐκεῖ αἰσθάνεται τήν πιό με-
γάλη εὐτυχία. Ἐκείνη ἡ ἀγκαλιά εἶναι ἡ πιό 
δυνατή ἐμπειρία, πού μπορεῖ νά ζήσει ἕνας 
ἄνθρωπος. Ἐκεῖ δέν ἀγωνιᾶ, δέν ἀνησυχεῖ, 
δέν ἀντιδρᾶ ἀλλά ἀναπαύεται. Ὁ ἄνθρωπος 
ὁ καθημερινός βρίσκει ἀνάπαυση, ἄν ἀφήσει 
τόν Θεό στή ζωή του καί φύγει ἀπό τά θελή-
ματά του καί μάθει τήν ταπείνωση ἀπό τόν 
Χριστό. Νά μάθει αὐτό πού εἶναι τό πιό δυ-
νατό μάθημα ἀπό ὅλα τά ἄλλα. Νά δίνει στόν 
Χριστό τή ζωή του ὁλόκληρη. Τό λέμε στή 
Θεία Λειτουργία: «ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί 
πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παρα-
θώμεθα». Μέσα στή Λειτουργία καλούμαστε 
νά παραδώσουμε στά χέρια τοῦ Χριστοῦ τόν 
ἑαυτό μας καί τούς γύρω ἀνθρώπους. Δέν 
μποροῦμε ἐμεῖς νά βαστάξουμε καί νά σηκώ-
σουμε τό βάρος ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων 
καί ὅλων τῶν πραγμάτων, οὔτε καί τό βάρος 
τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀκόμα. 
Ὅλα αὐτά πῶς ἀντιμετωπίζονται; Πῶς μπο-
ρεῖς νά ἀντέξεις τό βάρος ὅλων τῶν πραγ-
μάτων τῆς καθημερινῆς ἐπαφῆς μέ τόσους 
ἀνθρώπους; Αὐτό εἶναι τό μυστικό τῆς 
Ἐκκλησίας. Ὁ Χριστός εἶναι αὐτός πού βα-
στάζει τό βάρος τοῦ κόσμου. Εἶναι «ὁ ἀμνός 
τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου». 
Εἶναι αὐτός, ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ση-
κώνει τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου. Ὅταν καί 
ἐμεῖς πνιγόμαστε ἀκούγοντας τόσα πράγμα-

τα καί ζοῦμε καί τή δική μας ἁμαρτωλότητα 
καί ὄχι μόνο τήν ἁμαρτία τῶν ἀδελφῶν μας, 
τότε στρεφόμαστε στόν Χριστό καί βγάζουμε 
ἀπό πάνω μας καί ἐναποθέτουμε σ’ Αὐτόν ὅλη 
τήν τραγωδία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, γιατί 
αὐτός εἶναι πραγματικά αὐτό πού λέει τόσο 
ὡραῖα ἡ Γραφή: «ὁ αἴρων τήν ἁμαρτία τοῦ 
κόσμου», αὐτός πού σήκωσε πάνω Του ὅλη 
τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου. Φανταστεῖτε τήν 
πανανθρώπινη ἁμαρτία καί τραγωδία, ὅ,τι 
μπορεῖ νά γίνει σέ ὅλη τήν ἱστορία τοῦ ἀνθρω-
πίνου γένους, ὁ Χριστός τό σήκωσε πάνω Του, 
γιατί τό αἷμα Του καί ἡ θυσία καί ὁ Σταυρός 
Του ἔπλυναν αὐτή τήν πανανθρώπινη ἁμαρ-
τία καί ὁ Κύριος χάρισε σέ ἐμᾶς τή Βασιλεία 
του. Ξέρουμε ὅτι σέ αὐτή τή Βασιλεία ὑπάρ-
χει ἡ ἀνταπόδοση τῆς Θείας Δικαιοσύνης, τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ ὁ Θεός θά δώσει στόν 
κάθε ἄνθρωπο αὐτό τό ὁποῖο τοῦ ἀνήκει. Θά 
δικαιώσει κάθε ἀδικημένο καί θά παρηγο-
ρήσει κάθε πονεμένο, θά δώσει στόν καθένα 
αὐτό, πού εἶχε ἀνάγκη καί ἔψαχνε σ’ αὐτή τή 
σύντομη καί πρόσκαιρη ζωή. 
Εἶναι λοιπόν ἀνάγκη μεγάλη νά μάθουμε τό 
μεγάλο μυστικό τῆς ζωῆς μας. Νά ἔχουμε 
τήν ἐλπίδα μας στόν Θεό: «Μή πεποίθατε ἐπ’ 
ἄρχοντας» λέγει ἡ Γραφή. Μήν ἐλπίζετε σέ 
ἄρχοντες ἤ σέ υἱούς ἀνθρώπων ἤ σέ ὅποια 
σωτηρία. Δέν μπορεῖ νά σέ γλυτώσει κανέ-
νας, οὔτε νά σέ ξεκουράσει, οὔτε νά σοῦ δώ-
σει ἀνάπαυση κάτι πού εἶναι πρόσκαιρο, πού 
εἶναι ἀνθρώπινο, περιορισμένο. Πῶς θά σέ ξε-
κουράσει αὐτό, ἀφοῦ δέν μπορεῖ νά ἀντέξει 
τή δική του ὑπόσταση, πόσο μᾶλλον τά δικά 
σου βάρη. Πολλές φορές λέμε: «δέν ἔχω κά-
ποιο νά μιλήσω, δέν ἔχω κάποιο νά μέ ἀγαπᾶ, 
νά μέ συμπαθήσει, δέν ἔχω ἕναν ἄνθρωπο νά 
μέ καταλάβει». Εἶναι φυσικό νά τά ζητοῦμε, 
ἀλλά ὅταν τά βροῦμε καταλαβαίνουμε ὅτι δέν 
εἶναι αὐτό πού ψάχναμε. Δέν μᾶς εἶναι ἀρκε-
τός ἕνας ἄνθρωπος καί ἡ ἀνθρώπινη παρηγο-
ριά, οὔτε τά ἐπινοήματα τῶν ἀνθρώπων. Ἡ 
ψυχή μας δέν μπορεῖ νά ξεκουραστεῖ σέ ἕναν 
ἄνθρωπο, γιατί καί αὐτός εἶναι σάν ἐμᾶς. Ἔχει 
περιορισμένες δυνάμεις, ἔχει ἡμερομηνία λή-
ξεως, δέν μπορεῖ νά σηκώσει τό δικό μας φορ-
τίο. Δέν εἶναι ἀρκετό γιά ἐμᾶς ἕνας ἄνθρωπος. 
Εἶναι κάτι φυσικό καί ἀνθρώπινο, ἀλλά δέν 
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εἶναι αὐτό πού ζητᾶ ἡ ψυχή μας. 
Μόνο ὁ Θεός μπορεῖ νά ἀναπαύσει τόν 
ἄνθρωπο. Μόνο Αὐτός ὁ ὁποῖος ἔγινε γιά 
μᾶς ἄνθρωπος καί ἀνῆλθε στόν Σταυρό καί 
ἐκεῖ σταύρωσε τήν πανανθρώπινη ἁμαρτία, 
καί ἔδωσε σέ ἐμᾶς ὡς ἐλπίδα σωτηρίας τό 
αἷμα Του τό Πανάγιο, τή Βασιλεία Του, τήν 
παρουσία Του, τήν ἀγάπη Του. Αὐτός μόνο 
μπορεῖ νά μᾶς ξεκουράσει καί νά μᾶς ἀνα-
παύσει. Μόνο ὁ Χριστός μπορεῖ νά γίνει ἡ 
ἐλπίδα τῆς ὕπαρξής μας. Ἄν αὐτό τό κατα-
φέρουμε, τότε ὅ,τι καί νά γίνει στή ζωή μας, 
ὅσες καταιγίδες καί ἄν συναντήσουμε, ὅσοι 
κεραυνοί καί ἄν μᾶς κτυπήσουν, ὅσα βάρη 
καί ἄν φορτωθοῦμε ἔχουμε τήν ἐλπίδα μας 
στόν Χριστό. Σ’ Αὐτόν ἐναποθέτουμε ὅλη 
τήν «τραγωδία» τῆς ὕπαρξής μας. Λέγει 
σέ μιά ἀπό τίς ὡραιότατες εὐχές πού δια-
βάζουμε τήν Πεντηκοστή, ὅταν γονατίζου-
με ἀπευθυνόμενοι στόν Θεό: ξέρουμε ὅτι 
ἁμαρτάνουμε καθημερινά Σ’ ἐσένα, ὅμως 
καί Σ’ ἐσένα μόνο ἔχουμε τήν ἐλπίδα, τήν 
πίστη, τήν ὑπομονή μας καί τήν προσδοκία 
μας. Αὐτό εἶναι ἡ ἀπάντηση τῆς Ἐκκλη-
σίας στόν σύγχρονο ἄνθρωπο, τόν κουρα-
σμένο, τόν ἀγχωμένο, ὁ ὁποῖος αἰσθάνεται 
μόνος. Ὁ Χριστός εἶναι γιά μᾶς ἡ μοναδική 
ἐλπίδα. 
Ὅταν ἤμουν νέος δεκαοκτώ - δεκαεννιά 
χρονῶν, ἤθελα ν’ ἀποφασίσω τί θά κάνω 
μέ τή ζωή μου. Θά μείνω στό Ἅγιον Ὄρος; 
Νά ἐπιστρέψω πίσω; Θά γίνω μοναχός; 
Θά γίνω ἕνας κληρικός μέσα στόν κόσμο; 
Ἔλεγα νά πῶ τοῦ Θεοῦ: «Θεέ μου, ἄς γί-
νει ὅ,τι θέλεις Ἐσύ». Ἀπό τήν ἄλλη σκε-
φτόμουν «καί ἄν γίνει κάτι, πού δέν τό 
θέλω ἐγώ;» Δέν μποροῦσα νά πῶ αὐτή τήν 
κουβέντα, γιατί φοβόμουν τό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ. Ἔλεγα: «ἐγώ νά τοῦ πῶ νά γίνει ὅ,τι 
θέλει Ἐκεῖνος, ἀλλά ἄν γίνει κάτι πού δέν 
τό θέλω; Εἶμαι ἕτοιμος νά τό κάνω;». Δέν 
ἤμουν ἕτοιμος, φοβόμουνα, γιατί δέν μπο-
ροῦσα νά καταλάβω ὅτι δέν εἶναι δυνατόν 
ὁ Θεός νά θέλει κάτι τό ὁποῖο ἐσένα θά σέ 
στριμώξει. Δέν εἶναι δυνατόν τό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ νά σοῦ φέρει στή ζωή σου ἀναστά-
τωση, προβλήματα καί νά σέ ὁδηγήσει σέ 
δίλημμα. Ἀλλοίμονο. Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ 

φέρνει εἰρήνη στόν ἄνθρωπο, φέρνει φῶς, 
ἀνοίγει διάπλατα ὁ δρόμος, ἀρκεῖ νά βρεῖς τή 
δύναμη νά πεῖς, «γενηθήτω τό θέλημά σου». 
Αὐτό εἶναι τό μυστικό τῆς ἐλπίδος στόν Θεό. 
Νά βρεῖς τή δύναμη νά παραδώσεις τόν ἑαυ-
τό σου στά χέρια τοῦ Θεοῦ. 
Τελειώνω μέ μία διήγηση ἀπό τή ζωή τῶν 
ἀσκητῶν. Ἕνας μοναχός πῆγε νά συναντήσει 
ἕνα Γέροντα περίφημο. Ὁ μοναχός αὐτός ἐπέ-
μενε νά κάνει κάτι στή ζωή του κι ὁ Γέροντας 
τοῦ ἔλεγε ὅτι αὐτό πού θέλεις νά κάνεις δέν 
εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Δέν θά τό εὐλογή-
σει ὁ Θεός. Ἐκεῖνος ἐπέμενε.  Τότε ὁ Γέρο-
ντας τοῦ εἶπε, ἐντάξει. Ἄς κάνουμε προσευχή 
καί νά πᾶς στό καλό. Στάθηκαν εἰς προσευχή 
καί ἄρχισε νά προσεύχεται ὁ Γέροντας καί νά 
λέει: «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς…γε-
νηθήτω τό θελημά μου ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί 
τῆς γῆς». Τοῦ εἶπε τότε ὁ ἄλλος «Πάτερ, συγ-
γνώμη ἀλλά εἶναι λάθος, γενηθήτω τό θέλημά 
Σου εἶναι». Ὡραῖα τοῦ λέει ὁ Γέροντας νά τό 
ποῦμε ἀπό τήν ἀρχή «Πάτερ ἡμῶν ….γενηθή-
τω τό θέλημά μου». Λέει πάλι στόν Γέροντα 
«Πάτερ, λάθος τό εἶπες  πάλι», «μά τί λάθος» 
τοῦ εἶπε ὁ Γέροντας, «ἀφοῦ αὐτό θέλεις νά 
κάνεις. Θέλεις ὁ  Θεός νά κάνει τό θέλη-
μά σου καί γι’ αὐτό δέν βρίσκεις ἀνάπαυση 
καί δέν ἡσυχάζεις. Γιατί φοβᾶσαι; Μήπως ὁ 
Θεός θέλει κάτι πού ἐσύ δέν τό θέλεις; Γιατί 
δέν ἔχουμε αὐτή τήν ἁπλότητα τῆς καρδιᾶς 
μας νά ποῦμε «μά εἶναι δυνατόν ὁ Θεός νά 
θέλει κάτι, πού θά μᾶς δυσκολέψει;» Τό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ φέρνει εἰρήνη στόν ἄνθρωπο, 
φέρνει φῶς, χαρά. Ὅταν δοθεῖ ὁ ἄνθρωπος 
στόν Θεό, πλέον ἀναπαύεται, ὅπως λέμε στήν 
ἐκκλησιαστική γλώσσα. 
Ὁ Χριστός εἶναι ἡ μόνη μας ἐλπίδα, ἡ ἀνά-
παυση καί ἡ χαρά μας. Μᾶς τό εἶπε ὁ Ἴδιος: 
«Ἐλᾶτε κοντά μου καί ἐγώ θά σᾶς ἀναπαύ-
σω». Δέν εἶπε ψέματα. Τό μαρτυροῦν καί ὅλοι 
οἱ ἄνθρωποι πού τό γεύτηκαν καί τό δοκίμα-
σαν. Ὅλοι ὁμολογοῦν ὅτι ὁ ἄνθρωπος μόνο 
κοντά στόν Θεό τελικά ἀναπαύεται. Ἔτσι 
ὅταν εἴμαστε κουρασμένοι, νά ξέρουμε ὅτι 
αὐτό πού μᾶς λείπει εἶναι ὁ Χριστός. Αὐτός 
μόνο μπορεῖ νά ξεκουράσει τίς ψυχές μας. 

(ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας)
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Τά  Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου
μέσα ἀπό τήν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας

τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδρας κ.Ἐπιφανίου

«Καρδίας εὐφραινομένης πρόσω-
πον θάλλει» καὶ «ἐκ τῆς καρδί-
ας ἐκπορεύονται λόγοι». Αὐτὴ 

ἡ ἐκπόρευσις τῶν λόγων ἄλλους ἀναδεικνύει 
ποιητές, ἄλλους τραγουδιστές, ἄλλους ἠθο-
ποιούς. Ὑπάρχει καὶ μία μερίδα ἀνθρώπων, 
οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ, τῶν ὁποίων ἡ ἀγαπῶσα 
καρδία δὲν παύει ἡμέρας καὶ νυκτὸς νὰ ὑμνεῖ 
τὸν Θεόν. 
Ἐκεῖνοι οἱ 
ὁποῖοι ἔχουν 
καὶ τὸ εἰδικὸ 
χ ά ρ ι σ μ α 
τῆς ποίη-
σης, γρά-
φουν ποιή-
ματα στὸν 
Θεόν, τὰ 
ὁποῖα ἀπο-
κ α λ ο ῦ ν τ α ι 
ὕμνοι. Γιὰ 
κάθε γε-
γονὸς σωτη-
ρ ι ο λ ο γ ι κ ό , 
καταθέτουν 
τὸν πόνον ἢ 
τὴν χαρὰν 
τῆς καρδί-
ας τους. Καὶ 
αὐτὸ δὲν γί-
νεται μόνο 
γιὰ τὸν Θεόν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χρι-
στόν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς Ἁγίους, ἐξαιρέτως δὲ 
γιὰ τὴν Παναγίαν Θεοτόκον Μαρίαν.
Κάθε μία ἑορτή της εἶναι ἐστεφανωμένη μὲ 
ὕμνους καὶ ᾠδές, μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὁ ὑμνο-
γράφος θέλει νὰ καταθέσει τὴν χαράν του 
γιὰ τὸ γεγονὸς ποὺ συμβάλλει στὴν σωτηρί-

αν μας, τὴν λύπην του γιὰ τὴν ἁμαρτωλότητά 
του, μὲ βαθιὰ ἱκεσία καὶ μεγάλην ἐκζήτησιν 
τῆς μεσιτείας τῆς Παναγίας μας γιὰ τὴν σω-
τηρία του, καὶ τὴν ἀγάπη του πρὸς τὸ πρόσω-
πόν της. Στὴν πραγματικότητα, ἐκφράζει τὸν 
καθένα μας ξεχωριστά. Ἔτσι, ξεχύνοντας τὴν 
καρδίαν του κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου, ἀνακράζει:

«Σήμερον πι-
στοὶ χορεύ-
σωμεν, ἐν 
ψαλμοῖς καὶ 
ὕμνοις, τῷ 
Κυρίῳ ἄδο-
ντες» (ἑσπέ-
ρια ἑορτῆς 
Ε ἰσ ο δ ίω ν) . 
Μᾶς καλεῖ, 
ὅλους ἐμᾶς 
ποὺ πιστεύ-
σαμε στὸν 
Θεό, νὰ μι-
μ η θ ο ῦ μ ε 
τοὺς πάλαι 
Ἰσραηλίτες 
στὴν ἔρημο, 
καθὼς ἐπί-
σης καὶ κατὰ 
τὴν περίοδον 
τῆς ἱδρύσε-
ως τοῦ κρά-

τους τους τοπικά, ὅταν γιὰ νὰ ἐκφράσουν 
τὴν εὐχαριστίαν καὶ τὴν εὐγνωμοσύνην τους 
πρὸς τὸν Θεὸν καὶ νὰ τοῦ ἀπονέμουν τὴν πρέ-
πουσαν τιμήν, χόρευαν καὶ τραγουδοῦσαν 
καὶ κτυποῦσαν τὰ χέρια τους καὶ τὰ μουσικὰ 
ὄργανα.
Ἐμεῖς ὅμως, ὁ νέος Ἰσραὴλ τῆς Καινῆς Διαθή-
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κης, ἂς χορεύσωμεν πνευματικά, ἐν ψαλμοῖς 
καὶ ὕμνοις, «ἐν ᾠδαῖς πνευματικαῖς, εὐφημή-
σωμεν πιστοὶ» (στ΄ ᾠδὴ κανόνος), καὶ ἂς ψάλ-
λωμεν ἄσματα στὸν Κύριον, «τιμῶντες» μαζὶ 
μὲ Αὐτὸν «καὶ τὴν αὐτοῦ ἡγιασμένην σκηνήν, 
τὴν ἔμψυχον κιβωτόν, τὴν τὸν ἀχώρητον Λό-
γον χωρήσασαν» (ἑσπέρια), τὴν Ὑπεραγίαν 
Θεοτόκον.
Οἱ παρομοιώσεις τῆς Παναγίας μᾶς ἀνάγουν 
στὴν ἐποχὴν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπου 
σκιωδῶς προεικονίζονται τὰ «σήμερον» τε-
λούμενα, τὰ ὁποῖα καὶ προανηγγέλθησαν 
ἀπὸ τοὺς προφῆτες: «Ἀναβόησον Δαυΐδ, τὶς 
ἡ παροῦσα Ἑορτή, ἣν ἀνύμνησας ποτέ, ἐν τῷ 
βιβλίῳ τῶν Ψαλμῶν;» (κάθισμα μετὰ τὴν γ΄ 
ᾠδήν). Καὶ ἀλλοῦ λέγει: «Προφῆτα Ἡσαΐα, 
προφήτευσον ἡμῖν» (δ΄ ᾠδή). Τὰ κοσμοσωτή-
ρια γεγονότα βρίσκονται διάσπαρτα προφη-
τευμένα στὴν Παλαιὰν Διαθήκην.
Τὰ δὲ «σήμερον» τελούμενα ποιὰ εἶναι; Ἡ 
εἴσοδος, ἡ προσφορὰ καὶ ἡ ἀφιέρωσις τῆς 
Θεοτόκου Μαριὰμ στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, «νῦν 
ἀπιούσης ἐν Ναῷ τῷ τοῦ Κυρίου» (δ΄ ᾠδή). 
«Ἡ μόνη ἐν γυναιξὶ, εὐλογημένη Ἁγνή, προ-
σφέρεται τῷ Ναῷ, τῷ νομικῷ κατοικεῖν εἰς 
τὰ Ἅγια» (ἑσπέρια)· «προσφέρεται γὰρ Θεῷ» 
(ἑσπέρια) «καὶ εἰσάγουσιν αὐτὴν εἰς τὰ Ἅγια 
τῶν Ἁγίων ἱερῶς» (ἑσπέρια). «Ἀνατεθεῖσα ἐν 
τῷ Ναῷ τοῦ Θεοῦ» (ε΄ ᾠδὴ) «ἀφιεροῦται σή-
μερον» (δ΄ ᾠδή).
Γιὰ ποιὸν λόγον ἑορτάζομεν τὰ Εἰσόδια τῆς 
Θεοτόκου ἐν τῷ Ναῷ; Διότι «ἤγγικεν ἡ προσ-
δοκία τῶν θλιβομένων... ὅτι ἠνέῳξεν ἡμῖν 
τὴν οὐρανῶν βασιλείαν» (λιτή)· «διὰ γὰρ σοῦ 
(Θεοτόκε) τῷ Θεῷ κατηλλάγημεν» (ἑσπέρια). 
Καθότι εἰσερχομένη εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων 
προετοιμάστηκε, «ὅπως γένηται, τοῦ Δεσπό-
του τῶν ὅλων, θεῖος θρόνος, καὶ παλάτιον καὶ 
κλίνη καὶ φωταυγὲς ἐνδιαίτημα» (ἑσπέρια), 
«Χριστοῦ ὤφθη Μήτηρ, τοῦ παρέχοντος τῷ 
κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος» (ἀπόστιχα)· καὶ ἔτσι «ἡ 
Θεοτόκος ἡμῖν ἐπέστη, τῆς σωτηρίας ἡ πρόξε-
νος» (κάθισμα μετὰ τὴν γ΄ ᾠδήν), καὶ «καταλ-
λαγῆς σημεῖον καὶ ἀναπλάσεως» (στ΄ ᾠδή).
Μὲ τὴν εἴσοδον τῆς Θεοτόκου στὸν Ναόν, «ὁ 
τοῦ γράμματος παρέδραμεν, ἐξέλιπε νόμος 
καθάπερ σκιά, καὶ αἱ τῆς χάριτος ἀκτῖνες ἐπέ-
λαμψαν, ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Θεοῦ, εἰσαχθείσης 

σου, Παρθενομῆτορ Ἄχραντε, εἰσαεὶ εὐλογη-
μένη» (ζ΄ ᾠδή). «Ἐξ ἧς (τῆς Εὔας) ἡ παράβα-
σις προῆλθεν ἡ πάλαι τῷ γένει τῶν βροτῶν, ἐκ 
ταύτης ἡ ἀνόρθωσις καὶ ἀφθαρσία ἤνθησεν, 
ἡ Θεοτόκος σήμερον, προσαγομένη ἐν τῷ 
οἴκῳ Θεοῦ» (γ΄ ᾠδή).
Αἰσθανόμενος καὶ γευόμενος ὁ ὑμνογράφος 
τὶς δωρεὲς καὶ τὶς χάριτες τὶς ὁποῖες ἐπιδαψι-
λεύει ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἀναβοᾶ: «Διανέμοις 
τῶν χαρισμάτων τὴν σὴν γαλήνην, Θεοτόκε, 
τῇ ψυχῇ μου, βρύουσα ζωὴν τοῖς σὲ τιμῶσι 
κατὰ χρέος, Αὐτὴ περιέπουσα καὶ σκέπουσα, 
καὶ διατηροῦσα βοᾶν σοι· Ὄντως ἀνωτέρα 
πάντων, ὑπάρχεις Παρθένε ἁγνὴ» (θ΄ ᾠδή). 
Καὶ αὐτὴν τὴν χαρὰν θέλει νὰ τὴν κοινοποι-
ήσει σὲ ὅλους, καὶ ὅλους νὰ τοὺς κάνει κοι-
νωνοὺς καὶ συγκοινωνοὺς στὰ εὐχαριστήρια 
ποὺ θέλει νὰ προσφέρει στὴν Παναγία μας: 
«Δεῦτε πάντες οἱ λαοί, τὴν μόνην ἀμώμητον 
ἐγκωμιάσωμεν» (λιτή), καὶ «ἅπαντες οὖν χαρ-
μονικῶς, τὸ χαῖρε σὺν τῷ Ἀγγέλῳ ἐκβοήσω-
μεν τῇ Κεχαριτωμένῃ, τῇ ἀεὶ πρεσβευούσῃ 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν» (ἀπόστιχα).

Ἀπολυτίκιον  ἑορτῆς Εἰσοδίων

Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ 

προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώ-

πων σωτηρίας ἡ προκήρυξις ἐν Ναῷ 

τοῦ Θεοῦ, τρανῶς ἡ Παρθένος δεί-

κνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι 

προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς 

μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαῖρε τῆς 

οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλή-

ρωσις.
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Τό Μυστήριο τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως

τοῦ κ. Σάββα Ἀλεξάνδρου
Θεολόγου, Βοηθοῦ Διευθυντῆ Α΄

Ἡ Μητέρα μας ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία, μέσα στά πλαίσια τοῦ 
λειτουργικοῦ της χρόνου μᾶς κα-

λεῖ καί φέτος νά γιορτάσουμε τή Γέννηση τοῦ 
Θεανθρώπου, τό γεγονός τῆς Θεοενσαρκώ-
σεως.
Γιά τήν Ὀρθό-
δοξη Πατερι-
κή Γραμμα-
τεία, ἡ γιορτή 
αὐτή ἀποτε-
λεῖ τή μητρό-
πολη ὅλων 
τῶν ἄλλων 
γιορτῶν. Ὁ 
Ἅγιος Ἰωάν-
νης ὁ Χρυσό-
στομος παρα-
τηρεῖ: «Ἄν δέν 
εἴχαμε Χρι-
σ τ ο ύ γ ε ν ν α , 
δέν θά εἴχαμε 
Θ ε ο φ ά ν ε ι α , 
δέν θά εἴχα-
με τά Πάθη, 
οὔτε τήν Ἀνά-
σταση, οὔτε 
τήν Ἀνάληψη, 
οὔτε τήν Πε-
ντηκοστή».
Ὁ Ἅγιος Συ-
μεών ὁ νέος 
Θ ε ο λ ό γ ο ς 
ἀναλύοντας 
τό γεγονός αὐτό ἀναφέρει: «Στόν Παράδεισο  
ἀπό τήν πλευρά τοῦ ἀνδρός πλάστηκε ἡ γυναί-
κα, πού εἶναι ἡ μητέρα ὅλων ὅσων γεννήθηκαν 
σ’ αὐτή τή γῆ, ἐν δέ τῇ τῶν πιστῶν Ἐκκλησίᾳ 
ἀπό γυναικός ἀνήρ Χριστός ὁ Θεός ἐγεννήθη 

ἡ ἀπαρχή πάντων τῶν ἀναγεννωμένων πνευ-
ματικῶς». Δηλαδή γιά τήν Ἐκκλησία πιστεύε-
ται πώς ἀπό μία γυναίκα, τήν Κυρία Θεοτόκο 
γεννήθηκε ὁ Χριστός, πού εἶναι Θεός ἀλη-
θινός καί αἰτία ὅλων ὅσων ἀναγεννιοῦνται 

πνευματικά.
Γιά τήν Ὀρθό-
δοξη Ἀνατολή 
τό γεγονός 
τῆς γέννησης 
τοῦ Χριστοῦ 
ἀποτελεῖ ἕνα 
μυστήριο, πού 
δέν μπορεῖ ὁ 
ἀνθρώπινος 
νοῦς νά συλ-
λάβει. Γι’ αὐτό 
καλοῦνται οἱ 
πιστοί νά τό 
προσεγγίσουν 
μέ σιωπή καί 
β α θ ύ τ α τ ο 
σεβασμό. Ὁ 
Ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Θεο-
λόγος παρα-
τηρεῖ: «Θεοῦ 
γέννησις, σι-
ωπῇ τιμάσθω, 
μέγα σοι τό 
μαθεῖν ὅτι γε-
γέννηται, τό 
δέ πῶς, μηδέ 
ἄγγελοι ἐννο-

οῦσιν. Βούλει παραστήσω τό πῶς; Ὡς ὁ γεν-
νήσας Πατήρ οἶδε καί ὁ γεννηθείς Υἱός». 
Δηλαδή, μέ σιωπή ἄς τιμηθεῖ τό γεγονός τῆς 
γέννησης τοῦ Χριστοῦ. Ἀρκεῖ γιά σένα νά 
μάθεις πῶς γεννήθηκε, τώρα ὅσον ἀφορᾶ τό 
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πῶς, οὔτε οἱ ἄγγελοι δέν μποροῦν νά τό ἑρμη-
νεύσουν. Αὐτό τό γνωρίζουν καλά μόνο ὁ 
Θεός Πατήρ καί ὁ γεννηθείς Θεός Λόγος.
Σύμφωνα μέ τήν πίστη τῆς Ὀρθοδοξίας μας, 
«Ὁ Χριστός ἄν καί δέν εἶχε ἀνθρώπινο σῶμα, 
ὅμως ἐξαιτίας τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρω-
πίας τοῦ Πατέρα του καί γιά τή δική μας 
σωτηρία φανερώθηκε σέ μᾶς μέ ἀνθρώπινο 
σῶμα». Αὐτή συγκεκριμένα εἶναι ἡ τοποθέ-
τηση τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος πι-
στεύει πώς τό γεγονός τῆς γέννησης ἀποτελεῖ 
ἀπό μόνο του ἕνα μυστήριο, γιατί δέν μπορεῖ 
νά ἀντιληφθεῖ πώς ὁ 
Χριστός ταυτόχρονα, 
«καί ὡς Υἱός τῷ Πατρί 
συνῆν καί ὡς ἄνθρω-
πος ἐπολιτεύετο καί ὡς 
Λόγος τά πάντα ἐζωο-
γόνει».
Γιά τούς φιλοκαλικούς 
Πατέρες ἡ ἐναθρώπηση 
τοῦ Λόγου εἶναι ἕνας 
ὕμνος πρός τήν ἀγά-
πη πού στάθηκε τόσο 
δυνατή, ὥστε νά κάνει 
τόν Θεό ἄνθρωπο, γιά 
νά μπορέσει ὁ ἄνθρω-
πος νά γίνει Θεός κατά 
Χάριν.
Ὁ Μέγας Βασίλειος 
ἐξάλλου σέ ἕνα λόγο 
του περί ταπεινώσεως 
ἀναφερόμενος στή γέν-
νηση τοῦ Χριστοῦ ση-
μειώνει: «Τά Χριστού-
γεννα ἀποτελοῦν τό πιό 
δυνατό μάθημα ταπεί-
νωσης καί ἁπλότητας. Ἕνας Θεός ἀληθινός 
γίνεται βρέφος, γεννιέται σέ μιά σπηλιά καί 
ὄχι σέ ἕνα σπίτι, τοποθετεῖται σέ μιά ταΐστρα 
τῶν ζώων καί ὄχι σέ ἕνα κρεββάτι. Στή συνέ-
χεια μεγαλώνει στό σπίτι ἑνός φτωχοῦ μαρα-
γκοῦ, τοῦ Ἰωσήφ καί μιᾶς ἀσήμαντης κατά 
κόσμο μητέρας, τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Διδά-
σκεται καί ἀκούει πράγματα, πού δέν ἔχει νά 
μάθει, ἀφοῦ ὄντας Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός 
εἶναι ἡ ἐνυπόστατος σοφία Του».
Κατά τόν ἱερό Αὐγουστῖνο, ἡ Σάρκωση τοῦ 

Χριστοῦ εἶναι ἕνα ἀπό τά γεγονότα ἐκεῖνα, 
πού δέ θά μποροῦσε νά κάνει τελειότερα ὁ 
Θεός: «Τά τρία ταῦτα δέν θά μποροῦσε νά 
κάνει τελειότερα ὁ Θεός παρά τήν Παντοδυ-
ναμία του, τή Σάρκωση  τοῦ Λόγου, τή δόξα 
τῶν δικαίων καί τό μεγαλεῖο τῆς Θεοτόκου».
Νά τονίσουμε πώς γιά τήν ὀρθόδοξη θεολογι-
κή σκέψη, ἡ γέννηση ὑπῆρξε ἡ αἰτία τῆς πα-
γίωσης τῶν Ἁγίων ἀγγέλων στό ἀγαθό. Λέει 
γι’ αὐτό ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «Οἱ 
ἄγγελοι ἀπέκτησαν τήν ἀτρεψία μετά τήν 
ἔνσαρκη παρουσία τοῦ Κυρίου. Τότε ἔμα-

θαν ἔμπρακτα ἀπό τόν 
γεννημένο Χριστό, πώς 
ὁ δρόμος τῆς θέωσης 
περνᾶ ἀπό τήν ταπεί-
νωση καί ὄχι ἀπό τήν 
ἔπαρση». Γι’ αὐτό στά 
Εὐαγγέλια οἱ ἄγγελοι 
παρουσιάζονται νά 
ἀνυμνοῦν τό γεγονός 
μέ ὕμνους δοξολογι-
κούς.
Τέλος νά τονίσουμε 
πώς κατά τή Θεολογία 
τοῦ  Ἁγίου Μαξίμου 
τοῦ Ὁμολογητῆ, τό γε-
γονός τῆς σάρκωσης 
τοῦ Λόγου εἶναι ἐπανα-
λαμβανόμενο. Λέει χα-
ρακτηριστικά: «Ὁ τοῦ 
Θεοῦ Λόγος ἀεί σαρ-
κοῦται μυστικῶς διά 
τῶν σωζομένων· ἀπερ-
γάζεται γάρ Παρθένον 
Μητέραν τήν ψυχήν, 
τήν μή ἔχουσαν τά γνω-

ρίσματα τῆς φθορᾶς». Δηλαδή ὁ Χριστός γεν-
νιέται καθημερινά στίς ψυχές τῶν ταπεινῶν 
ἀνθρώπων. Κάθε ψυχή πού καθαίρεται ἀπό 
τά πάθη, ἀπό τίς κακίες καί τίς μικρότητες, γί-
νεται ἡ παρθένος μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Σέ ἕναν κόσμο πού ἐπικρατεῖ ἡ ἀδικία, ἡ 
ἐκμετάλλευση, ἡ οἰκονομική κρίση, ἡ ἀπου-
σία τῆς κοινωνίας τῶν προσώπων, ἡ οἰκείωση 
τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως 
προβάλλει ὡς ἡ μόνη ἐλπίδα γιά ἕνα καλύτε-
ρο μέλλον.
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Ποιμαντική μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας
γιά τήν ἀνακούφιση τοῦ πόνου

Πολλές φορές τήν ἡμέρα, κατά τή δι-
άρκεια τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ εἰκο-
σιτετραώρου,  ὁ ἱερέας μᾶς καλεῖ 

νά παρακαλέσομε τόν Θεό, ὥστε νά ἔχουμε 
«Χριστιανά τά τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυ-
να, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά καί καλήν  ἀπο-
λογίαν τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ 
Χριστοῦ». Καί εἶναι φυσικό νά ζητοῦμε Χρι-
στιανά τά τέλη τῆς ζωῆς μας, ἀφοῦ μόνο μέ 
ἐν Χριστῷ ζωή μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά κερδί-
σει τήν κατά χάριν υἱοθεσία καί τήν αἰώνιο 
ζωή. Ἐπίσης τά τέλη τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου 
εἶναι ἀνεπαίσχυντα, μόνον ὅταν ἔχει μορφω-
θεῖ ὁ Χριστός ἐν τῇ καρδίᾳ του. Τότε ὅλη ἡ 
ζωή του εἶναι χαριτωμένη, εἶναι ἐν ἀρετῇ, 
εἶναι ἅγια. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται σέ 
μία τέτοια κατάσταση, εἶναι ἤρεμος, εἶναι 
εἰρηνικός, ἀφοῦ βιώνει ἐν τῇ καρδίᾳ του τήν 
παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
«Ὁ Χριστός ἐστίν ἡ εἰρήνη ἡμῶν». 
Ταυτόχρονα ὁ ἱερέας μᾶς καλεῖ νά ζητοῦμε 
ἀπό τόν Θεό, ὥστε τά τέλη μας νά εἶναι 
ἀνώδυνα. Πόσο συχνά ὅμως τά τέλη τῶν 
Χριστιανῶν εἶναι ἀνώδυνα; Μήπως ὁ ἴδι-
ος ὁ Χριστός εἶχε ἀνώδυνο τέλος; Μήπως ὁ 
πρωτομάρτυς Στέφανος εἶχε ἀνώδυνο τέλος; 
Μήπως τά πλήθη τῶν μαρτύρων τῆς ἐκκλη-
σίας μας εἶχαν ἀνώδυνο τέλος; Ἀλλά μήπως 
καί οἱ ὅσιοι τῆς ἐκκλησίας μας εἶχαν ἀνώ-
δυνο τέλος; Κατά τίς τελευταῖες στιγμές τῆς 
ζωῆς του, ὁ μακαριστός Γέροντας Παΐσιος 
Ἁγιορείτης, ρωτήθηκε πῶς αἰσθάνεται. Καί 
τότε ἀπάντησε: «Μαρτύριο!» . Κοιμήθηκε 
μέσα σέ φρικτούς σωματικούς πόνους ἀλλά 
χριστιανικά καί εἰρηνικά, ἀφοῦ βίωνε ἐν τῇ 
καρδίᾳ του, ἀδιαλείπτως, τήν παρουσία τοῦ 
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀφοῦ ὁ πόνος εἶναι ἀνεπιθύμητος, ἀφοῦ 
προκαλεῖ τόση δυσφορία καί πολλές φορές 

ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους στά ὅρια τῆς ἀπελπι-
σίας, γιατί τόν ἐπιτρέπει ὁ Θεός; Γιά νά μπο-
ρέσουμε νά  προσεγγίσουμε τό ἐρώτημα αὐτό, 
θά πρέπει πρῶτα νά ἀναλύσουμε τήν  ἔννοια 
τοῦ πόνου ὅσο μᾶς ἐπιτρέπουν οἱ δυνάμεις 
μας. Ἡ λέξη πόνος προέρχεται ἀπό τό ἀρχαῖο 
ἑλληνικό ρῆμα πένω – πένομαι καί ἐμπεριέχει 
ἀρνητικό συναίσθημα, κόπο καί μόχθο. Ταυ-
τόχρονα σημαίνει καί τόν καρπό τοῦ πόνου, 
τό ἀποτέλεσμα. Ἔτσι ἀρκετά συχνά συνα-
ντοῦμε τή λέξη πόνημα χαρακτηρίζοντας π.χ. 
ἕνα βιβλίο, τό ἀποτέλεσμα δηλαδή μίας ἐπί-
πονης καί μακρόχρονης προσπάθειας. Ἔτσι ἡ 
ἔννοια τοῦ πόνου ἐμπεριέχει τήν προσπάθεια, 
τόν κόπο, τήν ἀγωνία ἀλλά καί τόν καλό καρ-
πό καί τήν ἀπόλαυση αὐτοῦ τοῦ καρποῦ.
Στήν ὀρθόδοξη χριστιανική ἀνθρωπολογία 
καί θεολογία ὁ πόνος κατέχει ἰδιαίτερα σημα-
ντική θέση. Ὁ πόνος συναντᾶται γιά πρώτη 
φορά στήν ἀνθρώπινη ἱστορία μετά τήν πτώση 
τῶν πρωτοπλάστων. «Ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα» 
καί «ἐν  ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τόν 
ἄρτον σου», « Γῆ εἶ καί εἰς γῆν ἀπελεύσῃ». Ἡ 
παρακοή τῶν πρωτοπλάστων στόν Θεό καί ἡ 
πτώση ἔγιναν αἰτία, ὥστε ὁ Θεός νά ἐπιτρέψει 
τήν ἐμφάνιση τοῦ πόνου στή ζωή τῶν ἀνθρώ-
πων μέ τελική καί ὁλοκληρωτική ἔκφραση τόν 
θάνατο. Κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο ὅμως ὁ 
πόνος καί ὁ θάνατος ἐδόθησαν σάν δῶρο ἀπό 
τόν Θεό «ἵνα μή τό κακόν ἀθάνατο γένηται». 
Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐπαγγέλλεται στούς μαθη-
τές του πόνο, θλίψη καί θάνατο ὑποσχόμενος 
ὅμως στό τέλος ἀνάπαυση  καί ζωήν αἰώνιο. 
«Θλίψιν ἕξετε ἐν τῷ κόσμῳ, ἀλλά θαρσεῖτε 
ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» . 
Πῶς ὅμως ὁ πόνος γίνεται καταλύτης, ὥστε 
ἀπό ἄρνηση νά μετατραπεῖ σέ θέση; Πῶς 
μποροῦμε ἀξιοποιώντάς τον, νά κερδίσουμε 
τή Θεία Χάριν καί τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσε-

τοῦ Πρωτ. Γεωργίου Ζήνωνος
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ως καί τῆς αἰωνίου ζωῆς; Πῶς ὁ σωματικός, 
ψυχικός καί πνευματικός πόνος βοηθᾶ τόν 
ἄνθρωπο σωματικά καί πνευματικά;
Στήν ἰατρική, ὁ πόνος θεωρεῖται ἕνα βασικό 
σύμπτωμα, ἡ ἀνάλυση τοῦ ὁποίου βοηθᾶ τόν 
γιατρό στή σωστή διάγνωση καί θεραπεία. 
Ἔτσι ἀνάλογα μέ τήν ἔνταση , τόν ἐντοπι-
σμό, τήν ἀντανάκλαση, τή συχνότητα καί τόν 
χαρακτήρα τοῦ πόνου, μπορεῖ ὁ γιατρός νά 
προσανατολίσει τή διαγνωστική του σκέψη 
καί εὔκολα νά διαγνώσει νόσο στά νεφρά, 
στό ἧπαρ, στήν καρδιά κλπ. Τό πόσο σημα-
ντικό καί βοηθητικό εἶναι τό σύμπτωμα τοῦ 
πόνου στήν ἰατρική διαγνωστική, φαίνεται 
καί ἀπό τό γεγο-
νός ὅτι σέ νοσηρές 
καταστάσεις κατά 
τίς ὁποῖες μειώνε-
ται ἤ ἐξαλείφεται 
ὁ πόνος (π.χ. στόν 
σακχαρώδη δια-
βήτη), δυνατόν ὁ 
ἀσθενής νά ὑπο-
στεῖ ἔμφραγμα 
τοῦ μυοκαρδίου 
χωρίς νά τό ἀντι-
ληφθεῖ καί νά χά-
σει τή ζωή του. Ὁ 
πόνος λοιπόν στίς 
περιπτώσεις αὐτές 
θά μποροῦσε νά 
θεωρηθεῖ δῶρο 
τοῦ Θεοῦ πρός 
τόν ἄνθρωπο.
Ἀρκετά συχνά ὁ 
σωματικός πόνος 
εἶναι ἀφόρητος. Ἔτσι, στά τελικά στάδια τοῦ 
καρκίνου πολλές φορές εἶναι τόσο δυνατός, 
πού τά φάρμακα δέν μποροῦν  νά τόν δαμά-
σουν. Στίς περιπτώσεις αὐτές ἀπαιτεῖται εἰδι-
κή ἀντιμετώπιση ἀκόμα καί μέ ἐπεμβατικές 
θεραπεῖες. Συχνά οἱ ἀσθενεῖς φθάνουν στά 
ὅρια τῆς ἀντοχῆς τους, ἴσως καί στά ὅρια τῆς 
ἀπελπισίας. Ἡ συνολική ἀντιμετώπιση τοῦ 
πόνου τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν ἀπαιτεῖ τή συνερ-
γασία μίας πολυθεματικῆς ὁμάδας ἰατρῶν, 
νοσηλευτῶν, ψυχολόγων, μουσικοθερα-
πευτῶν, κοινωνικῶν λειτουργῶν. Ἡ συμβολή 

τοῦ  ἱερέα – πνευματικοῦ- βοηθᾶ τόν ἀσθενή 
νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τύψεις τοῦ παρελθόντος, 
νά ἐπαναστοχοποιήσει καί νοηματοδοτήσει 
τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς, ἀποκαθιστώντας τή 
σχέση του μέ τούς συγγενεῖς καί συνανθρώ-
πους του καί κυρίως μέ τόν Θεό πατέρα του.  
Οἱ ὑπηρεσίες ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων 
ὀνομάζονται συνολικά Ἀνακουφιστική Φρο-
ντίδα (Α.Φ.). Ἡ παροχή ΑΦ στούς ἀσθενεῖς 
αὐτούς θεωρεῖται τόσο ἀπαραίτητη, ὥστε τό 
ἐπίπεδο τῆς παρεχόμενης ΑΦ νά ἀποτελεῖ 
κριτήριο γιά τό πολιτισμικό ἐπίπεδο μίας κοι-
νωνίας. Ἔρευνες πού ἔγιναν στό ἐξωτερικό 
κατέδειξαν ὅτι ὅσο ποιοτικότερη ἦταν ἡ πα-

ρεχόμενη ΑΦ, τόσο 
περισσότερο ἀνα-
κουφίζονταν οἱ 
ἀσθενεῖς καί τόσο 
σπανιότερα ἔφθα-
ναν στά ὅρια τῆς 
κατάθλιψης καί 
τῆς ἀπελπισίας. 
Ὅπως ἤδη ἀναφέ-
ραμε ἡ συμμετοχή 
τοῦ ἱερέα πνευμα-
τικοῦ στήν ὁμά-
δα παροχῆς ΑΦ 
εἶναι ἀπαραίτητη. 
Ἡ συμμετοχή τοῦ 
ἀσθενοῦς στό μυ-
στήριο τῆς ἱερᾶς 
ἐξομολόγησης τόν 
βοηθᾶ νά ἀπαλλα-
γεῖ ἀπό τύψεις τοῦ 
παρελθόντος, νά  
ἀποκαταστήσει τίς 

σχέσεις του μέ τούς οἰκείους καί τό περιβάλ-
λον του καί νά ἐναποθέσει τίς ἐλπίδες του 
στόν Θεό. Ἡ συμμετοχή του στό μυστήριο 
τῆς Θείας Εὐχαριστίας μετά ἀπό κατάλληλη 
προετοιμασία τόν ἑνώνει ὀντολογικά μέ τόν 
ἴδιο τόν Θεό καί ἔτσι ὁ ἄνθρωπος γίνεται χρι-
στοφόρος καί θεοφόρος, γεμάτος χαρά καί 
ἐλπίδα. 
Ἐκτός ἀπό τόν σωματικό πόνο ὑπάρχουν 
καί ἄλλα εἴδη πόνου. Ὁ προφήτης καί βασι-
λέας Δαυΐδ βίωσε τόν πόνο τῆς ἁμαρτίας σέ 
ὑπέρτατο βαθμό, ἀφοῦ ὑπέπεσε προηγουμέ-
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νως  σέ φόνο καί μοιχεία. Ἡ ἀγάπη του ὅμως 
στόν Θεό Πατέρα τόν ὁδήγησε σέ βαθιά με-
τάνοια, τήν ὁποία ἐξέφρασε δημιουργώντας 
τόν ὑπέροχο πεντηκοστό ψαλμό. Ὁ πόνος 
λοιπόν πού βίωσε ὁ Δαυΐδ, σάν ἀποτέλεσμα 
τῆς ἁμαρτίας, χάρισε στόν ἴδιο τή μετάνοια, 
τήν ταπείνωση, τή σωτηρία καί σέ ὅλους ἐμᾶς 
τόν ὑπέροχο ψαλμό τῆς μετανοίας.
Ὁ πόνος πού βιώνει ἕνας ἀδικούμενος ἄνθρω-
πος μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ κραυγή πρός 
τόν Θεό, ἀρκεῖ νά τόν ὑπομείνει μέ ἀμνησικα-
κία καί προσευχή. «Τό αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου 
βοᾶ πρός μέ» εἶπεν ὁ Θεός στόν Κάιν μετά 
τόν φόνο τοῦ δικαίου Ἄβελ.
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι φτιαγμένος κατ’ εἰκόνα 
Θεοῦ. Γιά αὐτό ἀκριβῶς τόν λόγο εἶναι ὄν 
κοινωνικό. Γνωρίζει νά χαίρεται, νά  λυπᾶται, 
νά ἀγαπᾶ. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος πολλές φο-
ρές ἐξομολογεῖται τή συμμετοχή του στίς χα-
ρές καί στίς λύπες τῶν συνανθρώπων του. Ἡ 
συμμετοχή αὐτή στόν πόνο καί στή χαρά τῶν 
ἀδελφῶν του, εἶναι ἀπόδειξη τῆς ἀπόλυτης 
ἀγάπης πού εἶχε γιά ὅλο τόν κόσμο καί τῆς 
χριστοποιημένης καρδίας του. Ὅταν ἀγαπᾶ 
κάποιος, δέν μπορεῖ νά μήν συμπάσχει μέ τόν 
ἀλγοῦντα ἀδελφό του. 
Ἡ Θεοτόκος ἀγάπησε ὅσο κανείς ἄλλος 
ἄνθρωπος, ἀφοῦ δέχτηκε στά σπλάχνα της 
τόν ἴδιο τόν Θεό, τό πλήρωμα τῆς Ἀγάπης. Ἡ 
Θεοτόκος πόνεσε ὅσο κανείς ἄλλος ἄνθρω-
πος, γιατί τό μέγεθος τοῦ πόνου πού βιώνει 
κάποιος εἶναι ἀνάλογο τοῦ πόσο  ἀγαπᾶ κά-
ποιος. Τόν πόνο αὐτό τῆς Θεοτόκου τόν προ-
σομοιάζει ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Θεοδόχος μέ τόν 
πόνο πού προκαλεῖ ἡ ρομφαία. «Διά σοῦ γάρ 
διελεύσεται ρομφαία». 
Ὁ Θεός «οὐκ ἀπέστη πάντα ποιῶν ἕως ἡμᾶς 
εἰς τόν οὐρανόν ἀνήγαγε καί τήν Βασιλεία 
Του ἐχαρίσατο τήν μέλλουσα». Ἡ ἀπόλυ-
τη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο τόν 
ὁδήγησε  νά κενώσει ἑαυτόν, νά λάβει δού-
λου μορφήν καί νά προσφερθεῖ ὡς θύμα ὑπέρ 
τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν καί ὑπέρ τῆς δικῆς 
μας σωτηρίας. Βίωσε τόν ἀπόλυτο πόνο, γιά 
νά ἀπαλλάξει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν ἀπόλυτο 
πόνο καί τόν θάνατο. 
Καλούμαστε καί ἐμεῖς νά μιμηθοῦμε τόν Χρι-
στό συμμετέχοντας στόν πόνο τῶν ἀδελφῶν 

μας. Αὐτό ἀπαιτεῖ ἀγάπη πού νά ὑπερβαίνει 
τό ἐγώ μας. Τόν δρόμο αὐτό μᾶς τόν ἔδειξε 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός πολλαπλῶς καί ποικιλοτρό-
πως. Ἡ ἄρση τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ ἀπό 
τόν Σίμωνα τόν Κυρηναῖο στόν δρόμο πρός 
τόν Γολγοθᾶ εἶναι ὁ ὁδοδείκτης, πού θά πρέ-
πει νά καθορίζει τή σχέση μας μέ τούς πονε-
μένους ἀδελφούς μας. Θά μποροῦσε ὁ Χρι-
στός σάν Θεός νά ἐλαφρύνει τόν σταυρό καί 
νά τόν ἀνεβάσει στόν Γολγοθᾶ χωρίς κόπο 
ἤ πόνο. Δέν τό ἔκανε ὅμως αὐτό. Καί τοῦτο 
γιά νά μᾶς διδάξει ὅτι ἡ πορεία πρός τήν ἀνά-
σταση καί τή σωτηρία μας  περνᾶ μέσα ἀπό 
τή συμπόρευση, τή συμμετοχή στή χαρά καί 
στόν πόνο τῶν ἀδελφῶν μας καί τήν κοινω-
νία ἀγάπης καί κένωσης τοῦ ἑαυτοῦ μας ὑπέρ 
τῶν ἀδελφῶν μας.  

Ν’ἀφηνόμαστε μέ ἐμπιστοσύνη 
στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ

Ὅταν παραδοθοῦμε στόν Χριστό, εἰρη-
νεύει ὁ πνευματικός μας ὀργανισμός, 

μέ ἀποτέλεσμα τή φυσιολογική λειτουργία 
ὅλων τῶν ὀργάνων καί τῶν ἀδένων. Ὅλα 
ἐπηρεάζονται. Γινόμαστε καλά, παύομε νά 
ὑποφέρουμε. Καί καρκίνο νά ἔχομε, ἄν τ’ ἀφή-
σομε στόν Θεό καί γαληνεύσει ἡ ψυχή μας, 
μπορεῖ ἡ θεία χάρις μέ τή γαλήνη αὐτή νά 
ἐνεργήσει νά φύγει καί ὁ καρκίνος καί ὅλα.
Τό τέλειο εἶναι νά μήν προσευχόμαστε γιά 
τήν ὑγεία μας. Νά μήν εὐχόμαστε νά γίνομε 
καλά, ἀλλά νά γίνομε καλοί. Κι ἐγώ γιά τόν 
ἑαυτό μου αὐτό εὔχομαι, σᾶς λέω. Ἀκούσατε; 
Ὄχι καλοί, δηλαδή ἐνάρετοι, “νά γίνομε αὐτό, 
αὐτό, αὐτό...”, ἀλλά ν’ ἀποκτήσομε θεῖο ζῆλο· 
ν’ ἀφηνόμαστε μέ ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη 
Του· νά προσευχόμαστε μᾶλλον γιά τήν ψυχή 
μας. Καί τήν ψυχή μας θά τήν ἐννοοῦμε ἐνσω-
ματωμένη μέσα στήν Ἐκκλησία, πού κεφαλή 
της εἶναι ὁ Χριστός, μαζί μέ ὅλους τούς συ-
νανθρώπους μας καί μέ ὅλους τούς ἐν Χριστῷ 
ἀδελφούς.

Ἀπό τό βιβλίο: «Βίος καί Λόγοι» 
τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
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Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἄν καί δέν ἦταν 
πάρα πολύ σοφός στόν λόγο, ὅμως 
ἡ θεία χάρη πού ὑπῆρχε μέσα του, 

ἔδινε πολλή χάρη σ’ ἐκεῖνα πού ἔβγαιναν ἀπό 
τό στόμα του, καί ὅταν ἦρθαν στήν Ἁγιωσύνη 
του κάποιοι αἱρετικοί ἀπό τούς λεγόμενους 
Θεοδοσιανούς, ζητοῦσαν, μέ τήν ἰδέα ὅτι 
ἦταν ἄπειρος τῆς σοφιστικῆς καί ρητορικῆς 
δεινότητας, νά γελοιοποιήσουν τόν ἀπό θεοῦ 
σοφό καί νά τόν ἐξευτε-
λίσουν σάν ἀμόρφωτο. 
Μά ὁ Θεός, πού διάλεξε 
ἐκείνους «πού ὁ κόσμος 
τούς ἔπαιρνε γιά μωρούς 
καί ἄσοφους γιά νά κατα-
ντροπιάση τούς σοφούς» 
(1 Κορ. 1.27), ὁ Θεός πού 
εἶπε μέσω τοῦ προφήτη «ἄς 
μήν καυχᾶται ὁ σοφός μέ 
τή σοφία του» (Ἱερ. 9.23), 
ἔδωσε λόγο ἀκαλλιέργητο 
καί ἀνεπιτήδευτο καί ἁπλό 
στό στόμα τοῦ  ὁσίου κι’ 
ἔφραξε τά στόματά τους 
τά γεμάτα μεγάλα λόγια, 
καί πραγματοποιήθηκε καί 
σ’ αὐτούς αὐτό πού εἰπώ-
θηκε· «Φράκτηκε τό στό-
μα αὐτῶν πού λέν τά ἄδι-
κα» (Ψλμ. 62(63).11). Γιατί 
ὅταν ἐκεῖνοι, ἐννοῶ ἀκριβῶς τούς ἀκατανό-
μαστους αἱρετικούς, ἔψεγαν τόν ἁγιώτατον 
κι’ ἔλεγαν ὅτι «Πῶς ἐσύ, πού εἶσαι Πατριάρ-
χης, πιστεύεις σέ πίστη καί δέν γνωρίζεις νά 
δογματίσης περί αὐτῆς, ἀλλά ἐμπιστεύεσαι 
σέ ξένα χείλη τήν ψυχή σου καί τήν πίστη 
σου;» ὑπονοώντας τούς μακάριους Ἰωάννην 
καί Σωφρόνιον τούς πραγματικά φωστῆρες, 
αὐτός πού κάποτε ἄνοιξε τό στόμα τῆς γαϊδά-
ρας στήν περίπτωση τοῦ Βαλαάμ (Ἀρ. 22.28), 
ἄνοιξε διάπλατα κι’ αὐτοῦ τοῦ τρισμακάρι-
στου τό στόμα καί τούς εἶπε: «Καί τί; ἐσεῖς 
ὅλα ὅσα λέγετε καί πιστεύετε, τά λέτε από τήν 

πεῖρα σας ἤ ἀπό ἐκεῖνα πού εἶδαν τά μάτια 
σας καί ψηλάφησαν τά χέρια σας καί τίποτε 
ὅλως διόλου δέν πιστεύετε αὐτό πού δέν εἴδε-
τε;» Κι’ ὅταν αὐτοί ἀπάντησαν ὅτι «Ἐμεῖς ἄν 
κάτι πού δέν τό βεβαιώνουμε μ’ αὐτά τά ἔργα 
δέν τό πιστεύουμε οὔτε τό λέμε», τότε τούς 
ἔβαλε ὁ ὅσιος νά τό κάμουν τοῦτο γραπτῶς 
κι’ ὅταν τό ἔκαμαν, τούς εἶπε· «Πιστεύετε  
ὅτι παρουσιάζεται καί κατεβαίνει στήν ἁγί-

αν κολυμβήθρα καί στήν 
ἁγία κοινωνία τό Πανάγιο 
Πνεῦμα;» Κι’ αὐτοί εἶπαν 
«Ναί». Κι’ ὁ ὅσιος τούς λέ-
γει· «Καί γιατί; τό εἴδετε μέ 
τά μάτια σας;» Κι’ αὐτοί 
εἶπαν· «῎Εστω κι’ ἄν δέν τό 
εἴδαμε ἐμεῖς, μά οἱ πατέρες 
τό εἶδαν». Τότε κατέληξε 
μ’ αὐτά στόν συλλογισμό ὁ 
μακάριος: «Νά λοιπόν, κι’ 
ἐσεῖς αὐτό πού δέν γνωρί-
ζετε οὔτε εἴδετε, τό πιστεύ-
ετε ἀπό ἄλλους καί γιατί 
μᾶς ψέγετε ἐμᾶς ὅτι αὐτό 
πού δέν ξέρουμε νά τό 
ποῦμε καί νά τό ἐκφράσου-
με δογματικά, τό πιστεύου-
με; Γιατί, γι’ αὐτό λέγεται 
πίστη, γιά τό ὅτι δέν τήν 
ἀνιχνεύεις μέ περιέργεια 

κι’ ἄν τήν ἀνιχνεύης μέ περιέργεια, φανερό 
εἶναι ὅτι δέν πιστεύεις, ἀλλά ἀκούεις κι’ ἐσύ 
ἀπό τό στόμα τοῦ Κυρίου αὐτό πού ἄκουσε 
κι’ ὁ Θωμᾶς: «Εὐτυχεῖς ἐκεῖνοι πού δέν εἶδαν 
καί πίστευσαν» (Ἰω. 20.29). Ντροπιασμένοι 
λοιπόν ἀπό τήν ἁπλοϊκή σοφία τοῦ δικαίου 
κι’ ἀπό τό ὅτι προπαντός γραπτῶς ἀποδείχθη-
καν ψεῦτες, ἔφυγαν ντροπιασμένοι.

(Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο «Βίος τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος», Λεοντίου Ἐπι-

σκόπου Νεαπόλεως Κύπρου)

Ἀπό τή διδασκαλία 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος



13

Βασική θέση στήν ὀρθόδοξη θεολογία 
κατέχει ἡ ὕπαρξη καί τό ἔργο τῶν 
ἁγίων Ἀγγέλων.

Τί εἶναι ὅμως οἱ 
Ἄγγελοι; Πολύ 
καθαρή ἀπά-
ντηση δίνει ὁ 
Ἅγιος Ἰωάννης 
Δαμασκηνός: 
«Ἄγγελος τοί-
νυν ἐστίν οὐσία 
νοερά, ἀεικίνη-
τος, αὐτεξούσι-
ος, ἀσώματος, 
Θεῷ λειτουρ-
γοῦσα, κατά 
χάριν ἐν τῇ φύ-
σει τό ἀθάνα-
τον εἰληφυῖα, ἧς 
οὐσίας τό εἶδος 
καί τόν ὅρον ὁ 
κτίστης ἐπίστα-
ται». Ὁ Ἄγγε-
λος λοιπόν εἶναι 
ὕπαρξις πνευ-
ματική, ἀεικίνη-
τος, ἐλευθέρα, 
ἀσώματος, πού 
ὑπηρετεῖ τόν 
Θεόν καί κατά 
χάριν ἔχει λάβει 
εἰς τήν φύσιν 
της τήν ἀθα-
νασίαν, πού τό 
σχῆμα καί τήν κατάστασιν αὐτῆς τῆς ὑπάρξε-
ως μόνον ὁ Κτίστης γνωρίζει.
Σύμφωνα μέ τή γνώμη τῶν περισσοτέρων 
Ἁγίων Πατέρων, οἱ Ἄγγελοι δημιουργήθηκαν 

πρίν ἀπό τήν ὑλική δημιουργία ὅπως συνάγε-
ται καί ἀπό τό χωρίο Ἰώβ 38,7: «ὅτε ἐγενήθη-
σαν ἄστρα, ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες 

ἄγγελοί μου». 
Ὁ Ἅγιος Γρη-
γόριος Πα-
λαμᾶς σημειώ-
νει ὅτι ὁ Θεός 
«ἔπλασε τούς 
ἀγγέλους πρίν 
ἀπό ἐμᾶς γιά 
χάρη μας».
Ὅπως προα-
ναφέρθηκε οἱ 
ἅγιοι Ἄγγελοι 
εἶναι ἐλεύθερες 
π ν ε υ μ α τ ι κ έ ς 
ὑπάρξεις. Ὅσοι 
χρησιμοποίη-
σαν θετικά τήν 
ἐλευθερία τους 
π α ρ έ μ ε ι ν α ν 
ἄγγελοι κοντά 
στόν Θεό –Δη-
μιουργό τους, 
ἐνῶ ὅσοι τήν 
χρησιμοποίη-
σαν ἐγωιστικά 
καί παρασύρ-
θηκαν  ἀπό 
τόν ἑωσφόρο, 
ἔχασαν τή σχέ-
ση τους μέ τόν 
Θεό καί ἔγιναν 

δαίμονες. 
Βέβαια, τήν τέλεια ἀτρεψία καί ἀκινησία 
πρός τό κακό ἀπέκτησαν οἱ Ἄγγελοι μετά 
τήν ἐνσάρκωση καί ἰδιαίτερα μετά τήν Ἀνά-

Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι

τοῦ Πρωτ. Σπυρίδωνος Παπαδόπουλου
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σταση τοῦ Κυρίου. Λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος 
Παλαμᾶς: «Οἱ Ἄγγελοι τό ἀπερίτρεπτον ἐκτί-
σαντο μετά τήν ἔνσαρκον τοῦ Χριστοῦ οἰκο-
νομίαν» καί συμπληρώνει ὁ Ἅγιος Νικόδημος 
ὁ Ἁγιορείτης: «Οἱ ἐν οὐρανῷ ἄγγελοι ἀγάλ-
λονται ἀπολαβόντες καί αὐτοί διά τῆς Ἀνα-
στάσεως τήν σωτηρίαν. Ἤγουν τήν τελείαν 
ἀτρεψίαν καί ἀκινησίαν εἰς τό κακόν, ἥν οὐκ 
εἶχον πρότερον». 
Οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι εἶναι χωρισμένοι σέ ἐννέα 
τάγματα (βλ. Κολ 1,16, Ρωμ. 8,38, Α΄ Πέτρου 
3,22….) πού διαιροῦνται σέ τρεῖς τριαδικές 
διατάξεις: α) Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνοι  
(πού βρίσκονται πάντοτε κοντά στόν Θεό) β)
Κυριότητες, Δυνάμεις, Ἐξουσίες (ἐνδιάμεση 
τάξη, μεταφέρει τίς ἐντολές τῆς Θείας Πρό-
νοιας) γ)Ἀρχές, Ἀρχάγγελοι, Ἄγγελοι (πού 
εἶναι πιό κοντά στούς ἀνθρώπους).
Οὐσιαστικό σημεῖο τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογί-
ας γιά τούς Ἀγγέλους εἶναι ὅτι ἡ ὕπαρξή τους 
γεμίζει μόνο καί μόνο μέ τήν παρουσία τοῦ 
Θεοῦ, γι’ αὐτό δέν ἔχουν καμιά ἄλλη ἀνάγκη. 
Διαβάζουμε στόν Νέο Συναξαριστή (Νοέμ-
βριος 6.83): «Βλέπουν τόν Θεό κατά τό μέτρο 
πού τούς εἶναι ἐφικτό καί στή θεωρία Του 
βρίσκουν τήν τροφή τους, τή σταθερότητά 
τους καί ἀκόμη τόν ἴδιο λόγο τῆς ὑπάρξεώς 
τους». Ὁ Μ. Βασίλειος τονίζει: «Θεωρία γάρ 
τοῦ ἀνωτάτου καλοῦ καί ἀρετῶν σαφεστάτη 
κατάληψις τῶν ἀγγέλων ἐστί θησαύρισμα».
Ἄς δοῦμε τώρα αὐτό πού ἀφορᾶ περισσότερο 
κι ἐμᾶς δηλ. τό ἔργο τῶν Ἀγγέλων:
-Ἡ Δοξολογία τοῦ Θεοῦ σύμφωνα καί μέ τό 

ὅραμα τοῦ Προφήτη Ἡσαΐα (Ἡσαΐα 6, 1-9). 
«Ἀγγέλοις ἔργον δοξολογεῖν Θεόν» σημειώ-
νει ὁ Μ. Βασίλειος. Βέβαια, αὐτή ἡ δοξολο-
γία τοῦ Θεοῦ ἐπιστρέφει σ’ αὐτούς καί γεμίζει 
τήν ὕπαρξή τους, ὅπως προαναφέραμε. 
-Ἡ Διακονία τοῦ Θεοῦ δηλαδή τό νά ἀναγ-
γέλλουν καί νά φανερώνουν στούς ἀνθρώ-
πους τίς βουλές τοῦ Θεοῦ καί ἰδίως στό σχέ-
διο τῆς Θείας Οἰκονομίας. Λέγει ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός «Ἐν οὐρανῷ διατρί-
βουσιν καί ἕν ἔργον ἔχουσιν, ὑμνεῖν τόν Θεόν 
καί λειτουργεῖν τῷ θείῳ Αὐτοῦ θελήματι». 
-Ὑπηρετοῦν στή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Οἱ 
Ἄγγελοι εἶναι «λειτουργικά πνεύματα εἰς δι-
ακονίαν ἀποστελλόμενα διά τούς μέλλοντας 
κληρονομεῖν σωτηρίαν» (Ἑβρ.1,14).
-Κάθε πιστός ἔχει τόν φύλακα Ἄγγελό του. 
Γι’ αὐτό στή Θεία Λειτουργία ζητοῦμε ἀπό 
τόν Θεό: «Ἄγγελον εἰρήνης, πιστόν ὁδηγόν, 
φύλακα τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν».
-Εἶναι φύλακες ἐθνῶν, λαῶν, οἰκογενειῶν, 
ὀρφανῶν π.χ. ὁ «ἄρχων ἄγγελος τῶν Ἑλλή-
νων» (Δανιήλ 10,20).
-Προσφέρουν παρηγοριά καί δύναμη στούς 
ἀνθρώπους.
-Εἶναι βοηθοί  καί προστάτες τῶν πιστῶν γι’ 
αὐτό στήν ἀπόλυση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν 
ζητοῦμε τίς «προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρα-
νίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων».
Οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι εἶναι μέν πνευματικοί καί 
ἀόρατοι, ὅμως σέ πάμπολλες περιπτώσεις 
ὁ Θεός ἐπιτρέπει νά ἐμφανίζονται στούς 
ἀνθρώπους μέ σωματικό σχῆμα καί γίνονται 
ὁρατοί π.χ. στούς βοσκούς κατά τή Γέννηση 
τοῦ Χριστοῦ, στίς Μυροφόρες κατά τήν Ἀνά-
σταση στόν Πανάγιο Τάφο.
Οἱ Ἄγγελοι τιμῶνται ἰδιαίτερα στήν Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία. Ἡ ἡμέρα Δευτέρα εἶναι 
ἀφιερωμένη σ’ αὐτούς. Ἀναφέρονται τιμητι-
κά σέ πολλούς ὕμνους, ἐνῶ ξεχωριστή θέση 
κατέχουν στήν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία. Γιά 
παράδειγμα στήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ ζωγραφί-
ζεται ἡ Παναγία-Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν, 
ἀνάμεσα στούς Ἀρχαγγέλους Μιχαήλ καί Γα-
βριήλ. Εἰδικώτερα στήν Κύπρο ὁ Ἀρχάγγε-
λος Μιχαήλ ζωγραφίζεται σέ μεγάλο μέγεθος 
ὡς προστάτης τοῦ ναοῦ. Οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι ἄς 
εἶναι βοήθειά μας πάντοτε. 
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Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης

τοῦ Πρεσβ. Μιχαήλ Σπανοῦ

Στίς 10 Νοεμβρίου, ἑορτάζουμε τή μνή-
μη τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδό-
κου, ἑνός σύγχρονου ἁγίου, γιά τόν 

ὁποῖο ὅμως δέν γνωρίζουμε πολλές λεπτο-
μέρειες. Ὅσες ὅμως πληροφορίες σώζονται 
γιά τό ἱερό πρόσωπό του φανερώνουν ἕναν 
ἔμψυχο ναό τῆς ἁγίας Τριάδος καί μία ζω-
ντανή ἀνακεφα-
λαίωση τῆς ἀπ’ 
αἰῶνος ζώσης 
πατερικῆς πα-
ράδοσης.
Γεννήθηκε περί 
τό 1840 στά 
Φάρασα τῆς 
Καππαδοκίας 
καί ἔλαβε τό 
ὄνομα Θεόδω-
ρος. Μαζί μέ 
τόν ἀδελφό του 
ἔμειναν ὀρφα-
νοί ἀπό μικρή 
ἡλικία. Τήν 
ἀνατροφή τους 
τήν ἀνέλαβε 
ἡ ἀδελφή τῆς 
μητέρας τους. 
Ὅταν μεγάλωσε 
λίγο, ἡ θεία του 
τόν ἔστειλε στήν 
κοντινή Νίγδη 
(Nigde) γιά νά 
μορφωθεῖ, καί 
στή συνέχεια 
ὁλοκλήρωσε τίς σπουδές του στή Σμύρνη.
Μετά τό πέρας τῶν σπουδῶν του, σέ ἡλικία 
26 ἐτῶν, ἐγκαταστάθηκε στήν ἀκμάζουσα 
τότε Σταυροπηγιακή Μονή τοῦ Τιμίου Προ-
δρόμου στά Φλαβιανά (Zincidere), πλησίον 

τῆς Καισάρειας, ὅπου ἐκάρη μοναχός μέ τό 
ὄνομα Ἀρσένιος. Δέν ἔμεινε ὅμως γιά πολύ 
στή Μονή τῆς μετανοίας του, ἀφοῦ, ὁ ἐπίσης 
φαρασιώτης Μητροπολίτης Καισαρείας Παΐ-
σιος Β΄, τόν ἔστειλε πίσω στά Φάρασα, γιά νά 
μάθει γράμματα στά παιδιά τῆς περιοχῆς. Στό 
τριακοστό ἔτος τῆς ἡλικίας του χειροτονήθη-

κε στήν Καισά-
ρεια πρεσβύ-
τερος. Μέ τήν 
ἐπιστροφή του 
στά Φάρασα, 
ὡς ἀρχιμανδρί-
της καί πνευμα-
τικός, ἐνέτεινε 
τήν πνευματική 
καί διδακτική 
του δράση.
Μεταξύ τῶν 
Ἑ λ λ ή ν ω ν 
τῆς περιοχῆς 
ὑπῆρχε μεγάλη 
ἀμάθεια, γνώ-
ρισμα πολλῶν 
περιοχῶν τῆς 
Ὀ θ ω μ α ν ι κ ῆ ς 
ἐ π ι κ ρ ά τ ε ι α ς . 
Στή θάλασσα 
τοῦ Ἰσλάμ, τά 
χωριά τῆς πε-
ριοχῆς ἀποτε-
λοῦσαν νησί 
χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό , 
τό ὁποῖο οἱ 

Τοῦρκοι ἤθελαν ὁπωσδήποτε νά βυθίσουν. 
Γι’ αὐτό καί ὁ ἅγιος μέ μεγάλη δυσκολία 
ἐξασκοῦσε τό λειτούργημα τοῦ διδασκάλου 
τοῦ Γένους. Χρειαζόταν πολλή διάκριση, 
ὥστε νά μήν ἀντιληφθοῦν τίς ἐνέργειές του 
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οἱ Τοῦρκοι. Τίς περισσότερες φορές δίδασκε 
σέ ἕνα ἐξωκκλήσι πού βρισκόταν ἐντός μίας 
σπηλιᾶς σέ βράχο. Ὅταν δίδασκε στό χωριό, 
ἀντί νά ἔχουν ἕδρανα τά παιδιά, γονάτιζαν 
σέ χαλιά, καί ἔτσι οἱ κρατοῦντες νόμιζαν πώς 
ἔκαναν προσευχή.
Σημαντική ἦταν καί ἡ δράση του κατά τῶν 
προτεσταντῶν. Ἄν καί ἄγνωστη στούς πολ-
λούς, ἡ δραστηριότητα τῶν αἱρετικῶν τοῦ 
19ου αἰώνα ἀποτελεῖ ἕνα ἰδιαίτερα ὀδυνηρό 
κεφάλαιο τῆς νεώτερης ἱστορίας μας. Οἱ δυτι-
κοί «ἱεραπόστολοι» ἦρθαν στήν Ἀνατολή, γιά 
νά μᾶς «φωτίσουν», ἀφοῦ πίστευαν πώς ὡς 
Ὀρθόδοξοι ἀλλοιώσαμε τόν χριστιανισμό. Τό 
πρόβλημα ἔλαβε τεράστιες διαστάσεις, ἀκό-
μη καί στήν Καισάρεια τοῦ 
Μεγάλου Βασιλείου ἵδρυ-
σαν προτεσταντικό ναό! Γιά 
νά μποροῦν νά ἔχουν ἐπαφή 
μέ τούς Ἕλληνες, προφα-
σίζονταν πώς ἐξασκοῦσαν 
τό ἐπάγγελμα τοῦ διδασκά-
λου, μολύνοντας ὅμως ἔτσι 
τίς ψυχές τῶν παιδιῶν μέ 
τόν ἰό τῆς αἵρεσης. Ὁ ἅγιος 
Ἀρσένιος διεύρυνε τή σχο-
λή του, προσλαμβάνοντας 
καί βοηθούς, ὥστε νά μήν 
ὑπάρχει ἀνάγκη γιά ἄλλους 
δασκάλους στά Φάρασα, 
καί ὅταν ἔφθασε προτεστά-
ντης δάσκαλος στό χωριό, 
τόν ἔδιωξε ὁ ἴδιος αὐτοπρο-
σώπως. Ὅταν προσχώρησε 
στήν αἵρεση ἕνας συγχωριανός του, ὁ ἅγιος 
γιά τό καλό τοῦ ποιμνίου ἀλλά καί τοῦ ἴδι-
ου τοῦ αἱρετικοῦ, τόν ἀπομόνωσε κοινωνικά, 
γεγονός πού συνέβαλε στή μετάνοια καί τήν 
ἐπιστροφή του στήν Ὀρθοδοξία.
Ἡ μεγάλη ἀγάπη του πρός τόν Θεό κίνησε 
τόν ἅγιο νά ἀγαπήσει ὑπερβαλλόντως καί τόν 
ἄνθρωπο ἀλλά καί ὁλόκληρη τή δημιουργία. 
Μέ τά λίγα πού εἶχε ἔκανε ἐλεημοσύνη καί 
θυσίαζε ὅλη τή δύναμη καί τόν χρόνο του γιά 
τούς ἄλλους. 
Ἄπειρα ἦταν καί τά θαύματα καί οἱ θερα-
πεῖες πού ἐπιτέλεσε στόν λαό τοῦ Θεοῦ, σέ 
σημεῖο μάλιστα πού δέν χρειαζόταν γιατρός 

στά Φάρασα, μόνο μία εὐχή ἀπό τόν ἅγιο. Τή 
βοήθειά του δέν τήν πρόσφερε μόνο στούς 
χριστιανούς ἀλλά καί στούς Τούρκους, θερα-
πεύοντας τόν ἀνθρώπινο πόνο, χωρίς νά δι-
ακρίνει ἐθνικές καί θρησκευτικές διαφορές. 
Αὐτή ἡ ἀγάπη, ἡ ὁποία θυσιάζεται ἀδιακρί-
τως γιά ὅλους, εἶναι καί ἡ σφραγίδα τοῦ γνή-
σιου βιώματος τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, 
ὁ ὁποῖος θυσιάστηκε γιά τόν ἀσεβή καί ἀχά-
ριστο ἄνθρωπο.
Ὁ ἅγιος ἦταν γνωστός καί γιά τό ἀσκητικό του 
φρόνημα, ὅπως καί ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, οἱ ὁποῖοι ἐφάρμοσαν τίς ἀσκητικές 
ἐντολές τοῦ Χριστοῦ. Σχετικά μέ τούς ἀγῶνες 
του, ἀπ’ ὅ,τι ἔχει διασωθεῖ, γνωρίζουμε γιά 

τήν ἀδιάλειπτη προσευχή 
καί νηστεία του, τίς πεζοπο-
ρίες, ἀγρυπνίες, γονυκλισίες 
καί τόν ἐγκλεισμό του κάθε 
Τετάρτη καί Παρασκευή. 
Οἱ ἀσκητικοί ἀγῶνες του, 
οἱ ὁποῖοι καθάρισαν τήν 
ψυχή του, ὥστε νά δεχθεῖ 
τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύμα-
τος, ἐπισφραγίστηκαν καί μέ 
τό ἀσκητικό του τέλος. Τό 
1924, μέ τή Μικρασιατική 
καταστροφή, ἀναγκάζεται 
σέ ἡλικία 83 ἐτῶν μαζί μέ 
τούς συγχωριανούς του νά 
ἐγκαταλείψει τήν πατρίδα 
του, παίρνοντας τόν μακρύ 
καί δύσκολο δρόμο τῆς προ-
σφυγιᾶς πρός τήν Ἑλλάδα. 

Στήν Ἑλλάδα, μετά ἀπό μερικές ἑβδομάδες, 
ἐκοιμήθη καί ἐτάφη στήν Κέρκυρα.
Ὡς ἀληθινός ποιμένας ὁ ὁποῖος δέν ζητοῦσε 
τή δική του δόξα ἀλλά τοῦ Θεοῦ, συνέχισε 
νά προσφέρει καί μετά ἀπό τήν ἐκδημία του. 
Πέραν ἀπό τά θαύματα καί τήν ὠφέλεια πού 
λαμβάνουν ὅσοι τόν ἐπικαλοῦνται, μᾶς ἄφη-
σε καί ἕναν πανάξιο πνευματικό του διάδοχο, 
τόν ὁποῖο μάλιστα καί ἀναγέννησε διά τοῦ 
ἁγίου Βαπτίσματος. Πρόκειται γιά τόν μακα-
ριστό γέροντα Παΐσιο, ὁ ὁποῖος συνέχισε τό 
ἔργο τοῦ ἁγίου, νουθετώντας, παρηγορώντας 
καί θεραπεύοντας τά σώματα καί τίς ψυχές 
τοῦ πιστοῦ λαοῦ.
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Κόσμος καί Μικρόκοσμος:
τό ἀποτύπωμα ἑνός ταπεινοῦ ἱερέως τῆς φύσεως

τοῦ  Δρος Ἀνδρέα Χατζηχαμπῆ,
Βιολόγου - Περιβαλλοντολόγου

Κινούμενοι οἱ ἄνθρωποι μὲ τὶς μεγάλες 
ταχύτητες τῆς καθημερινότητας καὶ 
τῶν μεριμνῶν πολλὲς φορὲς ἀγνο-

οῦμε, παραθεωροῦμε ἢ δὲν διακρίνουμε αὐτὴ 
τὴν ἀπαράμιλλη ὀμορφιὰ ποὺ μᾶς περιβάλλει 
καὶ βυθιζόμαστε μέσα στὴ δυσμορφία τῶν 
μεριμνῶν, στὴν ἀκρασία τῶν ἀναγκῶν καὶ 
στὰ βασανιστήρια τῶν ἀνησυχιῶν καὶ τῶν 
ἀγωνιῶν μας. Χάνουμε τὸ φῶς τοῦ κόσμου 
καὶ βυθιζόμαστε στὸ σκοτάδι, πολλὲς φορὲς, 
τῶν παθῶν καὶ τῶν ἀδυναμιῶν μας. Μερικὲς 
φορὲς τὸ μόνο ποὺ χρειάζεται εἶναι νὰ κοιτά-
ξουμε ἔξω ἀπ’ τὸ παράθυρο, γιὰ νὰ διακρίνου-
με τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς, τὴ μελωδία τοῦ κόσμου. 
Ἄλλες φορὲς τὸ μόνο ποὺ χρειάζεται εἶναι 
ἁπλῶς νὰ σταματήσουμε νὰ τρέχουμε καὶ θὰ 
μπορέσουμε νὰ ἀντιληφθοῦμε πῶς τὸ φῶς γί-
νεται ζωή. Θὰ μπορέσουμε νὰ ἀντιληφθοῦμε 
τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ποὺ 
ἑτοίμασε πρῶτα τὸ «ἀνάκτορο» τοῦ βασιλέα 
τῆς κτίσεως καὶ ὕστερα ἐδημιούργησε τὸν βα-
σιλέα. Τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ποὺ δημιούργησε 
τὸν λαμπρὸ βιότοπο τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους. 
Πού «ἐποίησεν ὡς ἀγαθὸς τὸ χρήσιμον, ὡς 
σοφὸς τὸ κάλλιστον, ὡς δυνατὸς τὸ μέγιστον» 
κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο. Ποιὸ ψάρι, ἀλήθεια, 
θὰ μποροῦσε νὰ ζήσει ἄνευ θαλάσσης καὶ 
ποιὸ φυτὸ ἄνευ χοός;
Κι ὅμως αὐτὴ ἡ ὀμορφιά, αὐτὸς ὁ κόσμος, ὅλη 
ἡ δημιουργία σήμερα βεβηλώνεται καί λεηλα-
τεῖται. Ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος ρίχνει τερά-
στια δίχτυα στὶς θάλασσες καὶ στοὺς ὠκεα-
νοὺς, γιὰ νὰ ἁλιεύσει τὴν ἄμετρη φιλοκέρδειά 
του. Κυνηγᾶ ἀλόγιστα, ἐξορύσσει ἄσωτα, 
ρυπαίνει ἄκρατα. Ὁ χειροτονημένος, ἀπὸ τὸν 
Θεό, βασιλέας ἀφήνει βαθὺ καὶ δυσβάστακτο 
τὸ οἰκολογικὸ ἀποτύπωμά του στὴ δημιουρ-
γία. Βαδίζει στὴ Γῆ λυσσαλέα γιὰ νὰ καλύψει 
τὶς ὅλο καὶ περισσότερες ὑλικὲς ἀνάγκες του.
Κοιτάει τὴ θάλασσα ποὺ λαμπυρίζει
καὶ σκέφτεται τὴν ἁλμύρα της,

κοιτάει τὸ διάφανο φῶς ποὺ ρέει
καὶ μετράει τὴν ἰσχύ του,
κοιτάει τὸ πέταγμα τοῦ ἀετοῦ
καὶ ὑπολογίζει τὴ σάρκα του,
μετράει τὸν χρόνο μὲ σπασμένο ρολόι
καὶ γεμίζει τὸ κενό της ψυχῆς του
μὲ συσσωρευμένο τίποτα.
Βουτηγμένος σὲ πελάγη μοναξιᾶς
ἀναλύει τὶς ἀνάγκες
μιᾶς ἀπέραντης γκρίζας ἐπιφάνειας
κι ὀνειρεύεται νὰ ’ταν οἱ στερήσεις ὄνειρα
καὶ τὰ ὄνειρα φλουριά.
Ποιητική Συλλογή Ὄνειρα Ἀμενηνά (2014)

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος τραυματίζει, παραμορ-
φώνει, βεβηλώνει τὸν κόσμο. Καταστρέφει 
τὴν ὀμορφιὰ τὴ δική του καὶ τὴν ὀμορφιὰ 
τοῦ κόσμου ποὺ τὸν περιβάλλει. Ἀνάμεσα σὲ 
ὅλα τὰ κτίσματα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ μόνος ποὺ 
μπορεῖ νὰ ρίξει τὸν κόσμο στὴν παρακμή και 
στὸν θάνατο. Μὲ τὴν ἁμαρτία του μπορεῖ νὰ 
μεταφέρει τὴ δυσμορφία, τὸ σκοτάδι καὶ τὸν 
θάνατο τοῦ Γεννήτορά της, ὅπως ἀναφέρει ὁ 
Μέγας Βασίλειος. Καταγράφεται δηλαδὴ μία 
ἀλαζονεία τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου ἀπέ-
ναντι στὸν κόσμο, μία ἀλαζονεία ποὺ ὁδηγεῖ 
ἀφενὸς στὴν καταστροφὴ καὶ ἀφετέρου στὴν 
ἐπανάσταση τῆς φύσης, ἀφοῦ βλέπει τὸν βα-
σιλέα τῆς κτίσεως νὰ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν 
προορισμό του.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἕνας ἄλλος ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρω-
πος τοῦ Θεοῦ, ὁ ἱερέας τῆς φύσεως μεταβαί-
νει ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια στὸ βάθος, ἀπὸ τὸ κενὸ 
καὶ τὸ τίποτα στὸ ἅπαν, ἀπὸ τὸν χρόνο στὸ 
ἄπειρο, ἀπὸ τὸν κόσμο στὸν μικρόκοσμο καὶ 
βλέπει τὴ φύση ὡς κτίση, βλέπει τὸν κόσμο ὡς 
δημιουργία καὶ μεταβαίνει διὰ τῆς δημιουρ-
γίας στὸν Δημιουργὸ ἀντιλαμβανόμενος τὴ 
φύση ὡς ἕνα ἀπέραντο βιβλίο Θεογνωσίας, 
κατὰ τὸν Ἅγ. Ἐφραὶμ τὸν Σύρο. Βλέπει τὴ 
μοναδικότητα καὶ ἰδιαιτερότητα τοῦ κόσμου, 
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βλέπει σὲ κάθε δημιούργημα τὸν «πανταχοῦ 
παρόντα» Δημιουργό. Ἐνδύεται τὸ ἔνδυ-
μα τῆς ταπείνωσης, τὴ στολὴ τῆς Θεότητος 
καὶ βλέπει τὶς ἀνάγκες του ἀπὸ ἄλλη ὀπτικὴ 
γωνία. Ὁ ἱερέας τῆς φύσεως ἀκολουθεῖ ἕνα 
διαφορετικὸ τρόπο ζωῆς, ἀκολουθεῖ ἕναν 
ὀρθόδοξο οἰκολογικὸ ἀσκητισμὸ ὁ ὁποῖος 
εἶναι ἱκανὸς νὰ ὁδηγήσει στὴν ἀειφορία τῆς 
γῆς ἢ ἀκόμα καὶ στὴν «εὐφορία τῶν καρπῶν 
τῆς γῆς» ὅπως προσευχόμαστε στὴ Θεία Λει-
τουργία.
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος 
διερωτᾶται «Πόσοι ἀπὸ ἐμᾶς ἐξετάζουμε τὶς 
τροφὲς ποὺ καταναλώνουμε, τὰ ἀγαθὰ τὰ 
ὁποῖα ἀγοράζουμε, τὴν ἐνέργεια τὴν ὁποία 
σπαταλοῦμε; Πόσο συχνὰ ἀφιερώνουμε χρό-
νο γιὰ νὰ ἐξετάσουμε τὶς καθημερινὲς ἐπιλο-
γές μας, εἴτε ὡς ἄτομα, εἴτε ὡς θεσμοί, εἴτε ὡς 
ἐνορίες, κοινότητες, 
κοινωνίες, ἔθνη;» Ὁ 
ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, 
ὁ ἱερέας τῆς φύσεως 
ἀντιλαμβάνεται τὴν 
κλήση του, σύμφωνα 
μὲ τὸν Ἅγιο Μάξιμο 
τὸν Ὁμολογητὴ, ὡς 
μικρόκοσμος, ποὺ θὰ 
μεσιτεύει καὶ θὰ με-
σολαβεῖ μεταξὺ οὐρα-
νοῦ καὶ γῆς, Θεοῦ καὶ 
κόσμου. Ἀποστρέφει τὸ βλέμμα του ἀπὸ τὴν 
ἐπιφάνεια, ἀπὸ «πᾶν κάλλος ἔξωθεν αὐτοῦ» 
καὶ τὸ βυθίζει στὸ ἐσωτερικό του, βλέπει τὴν 
ψυχή του, βλέπει τὸν δικό του ἀγώνα. Εἶναι 
μεγαλειώδεις οἱ στιγμές, σύμφωνα μὲ τὸν 
π. Ἀστέριο Χατζηνικολάου, ὅταν συμπο-
νεῖ, ὅταν θυσιάζεται, ὅταν συγχωρεῖ. Ὅταν 
ταπεινώνεται καὶ παραδέχεται ἕνα λάθος. 
Ὅταν ἀναγνωρίζει τὸ δίκαιο τοῦ ἄλλου καὶ 
ὑποχωρεῖ. Ὅταν κλαίει καὶ ζητεῖ συγχώρε-
ση. Ὅταν ἁπλώνει τὰ χέρια του νὰ πιάσει τὸν 
ἥλιο. Ὅταν σκύβει στὴ γῆ καὶ φυλάει τὸ χῶμα 
της. Ὅταν σέβεται τὴν πείρα τοῦ μεγάλου 
καὶ ὑποκλίνεται στὴν ἀθωότητα τοῦ μικροῦ. 
Ὅταν τιμᾶ ἀξίες περισσότερο καὶ ἀπὸ τὴ ζωή 
του. Ὅταν ἀγαπᾶ τὸν σύμπαντα κόσμο, ὅταν 
προσφέρει καὶ προσφέρεται, ὅταν ζεῖ μὲ χαρὰ 
καὶ πεθαίνει μὲ ἐλπίδα.

Θαῦμα μεγάλο, πορεία ὑπερφυσική, πνευ-
ματικὴ ζωὴ ἀκολουθεῖ ὁ ἱερέας τῆς φύσεως, 
πάνω ἀπὸ τὰ κύματα τῶν πειρασμῶν, μὲ κί-
νηση ἀντίθετη πρὸς τὸ ὁρμητικὸ ρεῦμα τῶν 
ἀνθρώπων τοῦ κόσμου. Δὲν καταποντίζεται 
ἀπὸ τὴν τρικυμισμένη θάλασσα, ἔχει ἄλλο 
φρόνημα, ἄλλο πνεῦμα, ἄλλη τράπεζα, ἄλλο 
φαγητό, ἄλλη ἀμφίεση, ἄλλο λεξιλόγιο, σύμ-
φωνα μὲ τὸν Ἅγ. Μακάριο τὸν Αἰγύπτιο. Ὁ 
ἱερέας τοῦ κόσμου εἶναι ἄνθρωπος ἄλλης 
πνοῆς, δυνάμεως καὶ ἀκτινοβολίας, εἶναι 
καλλιτέχνημα τῆς Χάριτος τοῦ Πνεύματος, 
οὐράνιος στὸν κόσμο τῆς γῆς, λάμπει, ἀπα-
στράπτει ἀλλοιωμένος, διανύει πορεῖες σὲ 
δρόμους φωτός·ὅπως καὶ ὁ Θεὸς ζεῖ μέσα στὸ 
φῶς. 
Ὁ ἱερέας τῆς φύσεως θαυμάζει καὶ ἀγαπᾶ τὸ 
κάλλος τῆς δημιουργίας, ἀλλὰ γνωρίζει ὅτι οἱ 

μεγαλύτεροι θησαυ-
ροὶ τοῦ κόσμου κρύ-
βονται ἐπιμελῶς στὰ 
ἀθέατα ἀπὸ τὰ μάτια 
μας βάθη τῶν φιλόθε-
ων ψυχῶν. Ὁ ἱερέας 
τῆς φύσεως γίνεται 
δοῦλος ὅλων, τίθεται 
«ὑποκάτω πάσης τῆς 
κτίσεως». Πόσοι και 
πόσοι ἅγιοι γέροντες 
δὲν βίωσαν μίαν, πέ-

ραν ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς νόμους, σχέση μὲ τὴ 
φύση, ὅπως ὁ Ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ 
μὲ τὴν ἀρκούδα, ὁ γέροντας Παΐσιος μὲ τὰ 
ἄγρια πουλιά, ὁ γέροντας Χατζηγεώργης μὲ 
τὸν ἀγριόχοιρο, ὁ ὅσιος Παῦλος τῆς Ὀμπνό-
ρας καὶ ὁ γέροντας Θεοφύλακτος τῆς σκήτης 
τοῦ Ἁγ. Βασιλείου μὲ τὴν παραδείσια σχέση 
τους μὲ τὸ φυσικὸ περιβάλλον. Ἡ φύση μέσα 
ἀπὸ τὴ δική μας ἁγιότητα, ἀνακαινίζεται, 
ἐξαγιάζεται. 
Ἡ νηστεία, κατὰ τὸν ἅγιο Σεραφεὶμ τοῦ Σά-
ρωφ, μὲ τὸ νὰ κάνει τὸ σῶμα διαφανὲς καὶ 
ἀνάλαφρο, τὸ μεταθέτει στὴν ἀρχέγονη κατά-
σταση τοῦ Ἀδὰμ καὶ τὰ θηρία ὀσφραίνονται 
πάνω στὸν ἀσκητὴ τὴν εὐωδία τοῦ Ἀδάμ. Ὁ 
ἱερέας τῆς φύσεως, μεσολαβεῖ γιὰ νὰ διηγη-
θοῦν δόξαν Θεοῦ καὶ νὰ λατρέψουν τὸν Θεό, 
οἱ οὐρανοί, τὰ ἄστρα, τὰ νερά, ἡ βροχή. Ὁ 
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Ἅγιος Λεόντιος, Νεαπόλεως Κύπρου, ἀναφέ-
ρει «…ἐγὼ δι’ οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ θαλάσσης 
καὶ ξύλων καὶ λίθων καὶ λειψάνων καὶ ναῶν 
καὶ σταυροῦ καὶ δι’ ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων 
καὶ διὰ πάσης κτίσεως ὁρατῆς τὲ καὶ ἀορά-
του, τῶν πάντων Δημιουργὸ καὶ Δεσπότη καὶ 
Ποιητὴ μόνο τὴν προσκύνησιν καὶ τὸ σέβας 
προσάγω. Οὐ γὰρ δι’ ἑαυτῆς ἀμέσως ἡ κτίσις 
τῷ ποιητῇ προσκυνεῖ, ἀλλὰ δι’ ἐμοῦ οἱ οὐρα-
νοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, δι’ ἐμοῦ προσκυ-
νεῖ Θεὸν ἡ σελήνη, δι’ ἐμοῦ δοξάσουσι Θεὸν 
τὰ ἄστρα».
Γιὰ νὰ μπορέσουμε καὶ ἐμεῖς νὰ δοῦμε τὴ 
μοναδικότητα καὶ τὴν ἰδιαιτερότητα τοῦ κό-
σμου, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ δοῦμε μὲ δια-
φάνεια τὸν κόσμο καὶ νὰ διακρίνουμε τὴν ἱε-
ρότητα καὶ τὸν Δημιουργικὸν λόγον σὲ κάθε 
δημιούργημα, σὲ κάθε κτίσμα, θὰ πρέπει καὶ 
ἐμεῖς νὰ ἐνδυθοῦμε τὸ ἔνδυμα τῆς δικῆς μας 
ἐν δυνάμει θεότητος, τὸ ἔνδυμα τῆς ταπείνω-
σης, τὸ ἔνδυμα τῆς ἀγάπης, τὸ ἔνδυμα τῆς θεί-
ας χάριτος καὶ νὰ ἀποδεχθοῦμε τὸν ρόλο μας, 
ὡς ἱερεῖς τῆς φύσεως, ποὺ μᾶς προσέδωσε ὁ 
Θεὸς, σύμφωνα μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Κάλλιστο 
Wear. Ὁ ἱερέας τῆς φύσεως εἶναι ὁ ἄνθρωπος, 
ποὺ ἐλεύθερα καὶ ἀπόλυτα συνειδητά, παίρ-
νει τὸν κόσμο στὰ χέρια του, τὸν κόσμο ποὺ 
ὁ Θεὸς δωρίζει σὲ ἐμᾶς καὶ ἀντιπροσφέρει τὸ 
δῶρο στὸν Δωρητή, ἐπικαλούμενος ἔτσι τὴν 
εὐλογία Του σὲ ὁλόκληρη τὴ φυσικὴ τάξη. 
Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν πράξη τῆς ἱερατικῆς προ-
σφορᾶς, ἡ Δημιουργία ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν 
Θεὸ καὶ ἔτσι σώζεται, ἐκπληρώνει τὸν προο-
ρισμό της καὶ μεταμορφώνεται.
Μόνο ἂν σηκώσουμε τὸν Σταυρό μας, ἂν 
ἀρνηθοῦμε τὸν ἑαυτό μας καὶ μαζὶ μ’ αὐτὸν 
τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὶς ὁλοένα καὶ αὐξανόμε-
νες ἀνάγκες μας, θὰ μπορέσουμε νὰ ἀνακα-
λύψουμε τὴν ἀξία καὶ τὴν ὀμορφιὰ τοῦ κό-
σμου. Δὲν ὑπάρχει γνήσια ἀγάπη χωρὶς τὴν 
ταπείνωση, χωρὶς τὴν αὐταπάρνηση. Χρεια-
ζόμαστε ἐγκράτεια, αὐτοσυγκράτηση, ἑκού-
σιο αὐτοπεριορισμὸ τῶν ἀναγκῶν μας. Μὲ 
ταπεινοφροσύνη ὁ ἱερέας τῆς φύσεως θεωρεῖ 
ὑπεύθυνο τὸν ἑαυτό του γιὰ ὅλη τὴν κακία 
τοῦ κόσμου. Γνωρίζει ὅτι ἡ ἁμαρτία γίνεται 
αἰτία νὰ ὑποσταλεῖ ἡ Χάρις, ἡ ὁποία ζωοποι-
εῖ, στηρίζει, συγκρατεῖ καὶ κινεῖ ὅλη τὴν κτί-

ση, ἄλογη καὶ λογική. Ἡ ψυχὴ τοῦ ἱερέα τῆς 
φύσεως δὲν ἀντέχει νὰ βλέπει καμία βλάβη σὲ 
κανένα ὄν, λογικὸ ἢ ἄλογο, μέσα στὴν κτίση. 
Ὑποφέρει ἡ ἴδια, εἶναι «καῦσις καρδίας ὑπὲρ 
πάσης της κτίσεως». Καὶ ὅταν ἡ φύση βλέπει 
κάθε ἄνθρωπο, ντυμένο μὲ τὴ θεία ταπεινο-
φροσύνη, τὸ ἔνδυμα τῆς Θεότητος, τὸν προ-
σκυνεῖ πρὸς τιμὴ τοῦ Δεσπότη Της, τὸν ὁποῖο 
εἶδε ντυμένο μὲ αὐτὴν ὅπως μᾶς λέει ὁ Ἅγιος 
Ἰσαὰκ ὁ Σύρος. Τὸ ἀποτύπωμα τοῦ ἱερέα τῆς 
φύσεως πάνω στὴ γῆ εἶναι ἁπαλό, γλυκύ και 
δημιουργικό. 

Ὁ ὕμνος τῆς ἀγάπης 
τοῦ Χριστιανοῦ γιὰ τὸ Περιβάλλον.

Ὁ συνειδητὸς ὀρθόδοξος χριστιανός, ὡς ἱερέ-
ας τῆς φύσεως, ὅπου καὶ ἂν βρεθεῖ, στὸ σπίτι 
του, στὴν ἐργασία του, στὸ σχολεῖο του, στὴν 
ἐνορία του, στὰ ἔργα του, στὶς σκέψεις του, 
στὶς προσευχὲς του ἔχει μία ἰδιαίτερη σχέση μὲ 
τὸ φυσικὸ περιβάλλον καὶ τὴν ὅλη δημιουρ-
γία. Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς ποὺ ἀγαπᾶ τὸ 
περιβάλλον, δὲν ἀδημονεῖ γιὰ τὸ κέρδος, δὲν 
θυσιάζει τὸ περιβάλλον γιὰ νὰ γίνει πλούσιος. 
Δὲν γίνεται ὑπερκαταναλωτής. Ὁ ὀρθόδοξος 
χριστιανὸς ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ τὴ φύση εἶναι 
εὐεργετικός, δραστήριος καὶ ὠφέλιμος γιὰ τὸ 
περιβάλλον. Χαίρεται, ὅταν βρίσκεται μέσα 
στὴ φύση, χαίρεται, ὅταν βλέπει νὰ προστα-
τεύεται τὸ φυσικὸ περιβάλλον καὶ ἡ Δημιουρ-
γία τοῦ Θεοῦ. Λυπᾶται, ὅταν καταστρέφεται 
τὸ περιβάλλον, λυπᾶται, ὅταν ἀφαιρεῖται ἡ 
ζωὴ ἀπὸ κάθε ὂν λογικὸ ἢ ἄλογο. Λυπᾶται, 
ὅταν προκαλεῖται πόνος στὸν κόσμο τῆς δημι-
ουργίας. Μιά ματιὰ στὸν ἔναστρο οὐρανό, τὸ 
πέταγμα μιᾶς πεταλούδας, τὸ κελάδημα ἑνὸς 
πουλιοῦ, ἕνα μικρὸ λουλούδι μὲ τὰ χρώματα 
καὶ τὰ ἀρώματά του εἶναι ἱκανὰ, γιὰ νὰ τοῦ 
προκαλέσουν κύματα χαρᾶς στὸ ἐσωτερικό 
του καὶ νὰ δοξάσει τὸν Δημιουργό. Ὁ ὀρθό-
δοξος χριστιανὸς ποὺ ἀγαπᾶ τὸ περιβάλλον 
ἀρκεῖται στὰ ἐλάχιστα, ἀρκεῖται στὰ ἀπαραί-
τητα. Πιστεύει στὸ μεγαλεῖο τοῦ Δημιουργοῦ. 
Ἐλπίζει στὴν ἀειφορία τῆς Γῆς, ἐλπίζει στὴν 
εὐφορία τῶν καρπῶν τῆς γῆς, ἐλπίζει νὰ δεῖ 
«Γῆ Καινὴν καὶ Καινὸν Οὐρανὸν». Πιστεύει 
ἐνδόμυχα, ἀγαπᾶ βιωματικά τὸν Θεὸ Δημι-
ουργό καί ἐλπίζει πάντα στήν παναγάπη Του!
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Ἱστορία:
Ἡ Ἑλληνική Εὐαγγελική Ἐκκλησία τῆς Κύ-
πρου ἱδρύθηκε ἐπί Ἀγγλοκρατίας γύρω στό 
1887. Τήν ἐποχή ἐκείνη Σκοτσέζοι γιατροί 
κι ἐκπαιδευτικοί ἦρθαν, γιά νά συνδράμουν 
μέ τίς γνώσεις τους στήν κρατική ἀνασύστα-
ση. Παράλληλα ὅμως διέδιδαν τή θρησκεία 
τους προσηλυτίζοντας τούς ἁπλοϊκούς καί 
ταλαιπωρημένους ἀπό τίς συνεχεῖς κατακτή-
σεις, Κυπρίους. «Ἔτσι μέσα ἀπό τό πέρασμα 
τῶν χρόνων δημιουργήθηκαν στήν Κύπρο οἱ 
πρῶτες Ἑλληνικές Εὐαγγελικές Ἐκκλησίες, 
ὅπου σήμερα ἀποτελοῦνται ἀπό γηγενῆ πλη-
θυσμό, εἶναι ἀνεξάρτητες, αὐτοκέφαλες καί 
αὐτοσυντηρούμενες». Σήμερα σέ κάθε πόλη 
τοῦ νησιοῦ δραστηριοποιεῖται ἡ «Μεταρρυθ-
μισμένη (Πρεσβυτερική) Ἐκκλησία» μέ τήν 
ὀνομασία Ἑλληνική Εὐαγγελική Ἐκκλησία 
Κύπρου. 
Διδασκαλία:
Ἡ Ἑλληνική Εὐαγγελική Ἐκκλησία ἀνήκει 
στόν χῶρο τοῦ Προτεσταντισμοῦ καί κατά 
συνέπεια ἀκολουθεῖ τίς πλανεμένες διδασκα-
λίες τῶν Διαμαρτυρομένων. Τίς πιό βασικές 
της διδασκαλίες θά ἀναφέρουμε συντόμως 
παρακάτω.  
 Περί τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ:   
Ἡ κίνηση πιστεύει πώς ὁ Θεός ἀποκαλύφθη-
κε στό παρελθόν καί θά ἀποκαλυφθεῖ στό 
μέλλον. Γι’ αὐτό καί ἀπορρίπτει τήν Ἱερά 
Παράδοση. Δέχεται ὡς μόνη πηγή ἀποκα-
λύψεως τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ τήν Ἁγία 
Γραφή. Πῶς ὅμως ἑρμηνεύει τήν Ἁγία Γραφή 
χωρίς τό ἑρμηνευτικό κλειδί τῆς Ἱερᾶς Πα-
ραδόσεως; Ἀσφαλῶς ἐσφαλμένα καί κατά τό 
δοκοῦν, ὅπως ὁλόκληρος ὁ Προτεσταντικός 
κόσμος. Ὁ καθηγητής τῆς Δογματικῆς τοῦ 
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης γράφει σχε-
τικά: «Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὅμως ἡ 
Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ νοεῖται πρωταρχικά 

Σύγχρονες Αἱρέσεις
Ἑλληνική Εὐαγγελική  Ἐκκλησία Κύπρου

τοῦ Οἰκ.Ἀνδρέου Γκαζέλη

ὡς φανέρωση τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ, ὡς θεο-
φάνεια, καί βιοῦται ὡς χαρισματική ἐμπει-
ρία τῆς παρουσίας Του. Τόσο ἡ Ἁγία Γρα-
φή, ὅσο καί ἡ Ἱερά Παράδοση, θεωροῦνται 
ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς ἰσόκυροι 
φορεῖς τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ. Ἡ θεία 
Ἀποκάλυψη διατυπώνεται αὐθεντικά ἐξίσου 
στήν Ἁγία Γραφή καί στήν Ἱερά Παράδοση. 
Ἡ Ἱερά Παράδοση, εἰδικότερα, θεωρεῖται 
στήν Ὀρθοδοξία ὡς ἡ ἀδιάλειπτη ἐνέργεια 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν Ἐκκλησία καί 
ὡς ζωή τῆς Ἐκκλησίας, πού μαρτυρεῖται 
πάντοτε ἀπό τούς Πατέρες καί ἀπό τούς θε-
ούμενους πιστούς. Εὔλογα λοιπόν ἡ Ἱερά 
Παράδοση κατανοεῖται συνδεδεμένη μέ τίς 
συνεχεῖς θεοφάνειες. Μέ τήν ἔννοια αὐτή ἡ 
Ἁγία Γραφή ἀποτελεῖ μέρος μόνο τῆς Παρα-
δόσεως τῆς Ἐκκλησίας». 
Περί τῆς Σωτηρίας:
Ἡ κίνηση ἀποδέχεται καί κηρύττει τό αἱρε-
τικό δόγμα τοῦ Ἀνσέλμου Κατερμπουρίας 
περί τῆς ἱκανοποιήσεως τῆς θείας δικαιοσύ-
νης. Πιστεύει δηλαδή ὅτι ὁ Θεός προσβλή-
θηκε ἀπό τήν ἁμαρτία τοῦ Ἀδάμ καί ὅτι 
ζητοῦσε ἐκδίκηση, γιά νά ἱκανοποιήσει τήν 
δικαιοσύνη Του. Ἀλλά ἔπρεπε νά βρεθεῖ τό 
κατάλληλο θύμα, πού νά εἶναι πολύ ἀνώτερο 
ἀπό ἕναν ἁπλό ἄνθρωπο, γιά νά ἱκανοποιη-
θεῖ ὁ θυμός καί ἡ προσβολή τοῦ Θεοῦ. Αὐτό 
τό θύμα ἦταν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πού πέθανε 
πάνω στόν σταυρό, γιά νά εὐχαριστήσει τόν 
Πατέρα Του, καί νά ἀπαλλάξει τούς ἀνθρώ-
πους ἀπό τήν ἐνοχή τῆς ἁμαρτίας. Εὔκολα 
καταλαβαίνει κανείς πώς αὐτή ἡ διδασκα-
λία δημιουργεῖ ἐνοχές ἀλλά καί ἐνοχοποιό 
κουλτούρα καί πολιτισμό μέ φρικτές γιά τόν 
ἄνθρωπο συνέπειες, ἀπό τίς ὁποῖες συνέπει-
ες ἐδῶ καί χρόνια προσπαθεῖ νά ἀπαλλαγεῖ 
ἡ Δύση. 
Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἰσχυρίζεται ἡ 
Ἑλληνική Εὐαγγελική Ἐκκλησία, ἔχει πραγ-
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ματοποιηθεῖ καί τό μόνο πού χρειάζεται ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι νά πιστέψει ὅτι ἔχει σωθεῖ καί 
νά τό ὁμολογήσει ἀποδεικνύοντας μέ τίς πρά-
ξεις του τήν πίστη του. Συγκεκριμένα γρά-
φει ὅτι «πᾶς ὅστις διά τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος μετανοεῖ καί πιστεύει εἰς τόν Χρι-
στόν, ὁμολογεῖ δέ καί ἐγκαταλείπει τάς ἁμαρ-
τίας αὐτοῦ καί ταπεινῶς στηρίζεται ἐπί τοῦ 
ἐξιλαστηρίου θανάτου τοῦ Χριστοῦ, συγχω-
ρεῖται δωρεάν, δικαιοῦται παρά τῷ Θεῷ καί 
ἑνοῦται μετά τοῦ Χριστοῦ, καί ὅτι πάντες οἱ 
οὕτω ἡνωμένοι μετ’ Αὐτοῦ εἶναι μέτοχοι τῆς 
ζωῆς Αὐτοῦ». Κάθε ἀσκητική προσπάθεια 
ἀφομοίωσης τῆς χάριτος ἀπορρίπτεται καί 
ἀντί γιά χαριτωμένη μεταμόρφωση τῆς ὑπάρ-
ξεως, τονίζεται ἀνθρωποκεντρικά ἡ συμμόρ-
φωση τοῦ πιστοῦ μέ συγκεκριμένες ἐντολές, 
γιά νά πειστεῖ καί νά πείσει ὅτι πιστεύει στόν 
Χριστό κι ὅτι ἔχει σωθεῖ. Αὐτή ἡ στάση ζωῆς 
καί κουραστική εἶναι καί ἐγωιστική καί σκλη-
ρή. Τά πάντα στηρίζονται στήν ἰδεοκαταλη-
πτική αἴσθηση ὅτι ἔχω σωθεῖ καί πρέπει νά τό 
ἀποδείξω.  
Περί Ἐκκλησίας:
Γιά τήν Ἐκκλησία ἡ κίνηση ἰσχυρίζεται ἀο-
ρίστως ὅτι «ἐπί τῆς γῆς ὑπάρχει ὡς ὁρατή καί 
ἅγια ἀδελφότης, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν ὁμο-
λογούντων πίστιν εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν καί 
ὑπακοήν εἰς Αὐτόν» καί ἀναγνωρίζει ὡς μέ-
λος τῆς Παγκόσμιας Ἐκκλησίας «πᾶσαν ἐπί 
μέρους Ἐκκλησίαν καθ’ ὅλον τόν κόσμον, 
ἡ ὁποία ὁμολογεῖ τήν πίστιν ταύτην ἐπί τόν 
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν καί ὑπακοήν 
εἰς Αὐτόν ὡς τόν θεῖον Κύριον αὐτῆς καί Σω-
τήρα». Φυσικά ἀδιαφορεῖ γιά τήν ἱστορική 
ἀπόδειξη τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς στήν 
Ἐκκλησία, σύμφωνα μέ τήν ὁποία μόνο ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει ἀδιάκοπη συνέ-
χεια πίστεως καί ζωῆς ἀπό τήν ἐποχή τῶν 
Ἀποστόλων μέχρι τῶν ἡμερῶν μας. Ἔτσι μόνο 
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συνδέεται ἄμεσα καί 
οὐσιαστικά μέ τήν ἀρχέγονη Ἀποστολική 
Ἐκκλησία καί εἶναι κατά ἀλήθειαν ἡ Μία, 
Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. 
Περί Μυστηρίων:
Ἡ Ἑλληνική Εὐαγγελική Ἐκκλησία ἀπορρί-
πτει τά μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
καί ἀναγνωρίζει μόνο ὡς τελετές «τό Δεῖπνο 

τοῦ Κυρίου (Κοινωνία ἤ Θεία Εὐχαριστία) 
καί τό Βάπτισμα». Γιά τήν τέλεση τῶν γάμων 
ἔχει διορισμένους λειτουργούς. «Οἱ τελετές 
κηδείας τελοῦνται στήν ἐκκλησία, ἐνῶ ἡ ταφή 
γίνεται στό Εὐαγγελικό Κοιμητήριο στή Λάρ-
νακα». 
Ἔτσι χωρίς μυστηριακή ζωή οἱ πιστοί της 
Ἑλληνικῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά 
καί τοῦ Προτεσταντικοῦ χώρου γενικότερα, 
ἀρκοῦνται σέ μία ἠθικιστική ζωή μέ κύριο πα-
ράγοντα τή θέληση τοῦ ἀνθρώπου. Ἀσφυκτι-
οῦν, κλεισμένοι σέ ἕνα ἀνθρωποκεντρικό σύ-
στημα σωτηρίας, ὅπου τά πάντα ἐξαρτῶνται 
ἀπό τήν ἀνθρώπινη εὐσέβεια καί ὅπου ὁ Θεός 
ἀποδέχεται καί ἐπιβραβεύει αὐτή τήν ἐργώδη 
καί ἀμφίβολη προσπάθεια. 
Ἡ διά τῶν Μυστηρίων μετάδοση τῆς Ἀνα-
στάσιμης χαρᾶς εἶναι ἄγνωστη στούς  Εὐαγ-
γελικούς. Ὁ Κύριος μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι 
ἦλθε ὄχι ἁπλῶς γιά νά μᾶς δωρίσει τή ζωή 
ἀλλά πολύ περισσότερα,  μία περίσσια ζωῆς. 
«ἐγώ ἦλθον ἵνα ζωήν ἔχωσι καί περισσόν ἔχω-
σιν» (Ἰωάν 10, 10). Μέτοχοι αὐτῆς τῆς εὐλο-
γίας γινόμαστε μόνο διά τῶν Μυστηρίων. Τά 
Μυστήρια της Ἐκκλησίας, μᾶς μεταμορφώ-
νουν, ἔτσι ὥστε νά προγευόμαστε ἀπό τώρα, 
πραγματικά καί ὄχι φανταστικά, τήν παρα-
δεισένια ζωή, τήν αἰωνιότητα. 
Ἀπόδειξη χειροπιαστή εἶναι οἱ Ἅγιοι τῆς 
Ἐκκλησίας μας, τά Ἱερά Λείψανά τους, οἱ 
θαυματουργές εἰκόνες. Ὅλα αὐτά βέβαια τά 
ἀπορρίπτει ἡ Ἑλληνική Εὐαγγελική Ἐκκλη-
σία. Προφανῶς ἐπειδή οὔτε Ἁγίους ἔχει, οὔτε 
ἱερά λείψανα, οὔτε θαυματουργές εἰκόνες. 
Ἔτσι τό κήρυγμά της, ὅσο ἐντυπωσιακό κι ἄν 
εἶναι, περιορίζεται μόνο σέ λόγια καί ὑποσχέ-
σεις γιά τό μέλλον. Καμμία ἀπόδειξη γιά τή 
ζῶσα καί συγκλονιστική παρουσία τοῦ Θεοῦ. 
Καμμία ἀπόδειξη γιά τή νίκη ἐνάντια στόν 
θάνατο. Μόνο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
ὑπάρχουν χειροπιαστές ἀποδείξεις ὅτι ὁ θά-
νατος νικήθηκε ὄντως, ἀφοῦ ἔχουμε ἀφθαρ-
σία ἀκόμη καί σωμάτων, καί ὅτι ἡ ζωή τοῦ 
Χριστοῦ ἀφομοιώνεται καί οἰκειοποιεῖται καί 
γίνεται ἀληθινά ζωή τοῦ πιστοῦ.  
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Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρόνιου Μιχαηλίδη

Στίς 9 Μαΐου 1900 πέθανε ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Σωφρόνιος, ἀφήνοντας τήν 
Κυπριακή Ἐκκλησία σέ κατάσταση 

ἀποδιοργάνωσης καί ἀκυβερνησίας. Δικαίω-
μα προεδρίας στή Σύνοδο εἶχε τώρα ὁ Κιτίου, 
ἀφοῦ οἱ θρόνοι Ἀρχιεπισκοπῆς καί Πάφου 
πού προηγοῦνται στήν τάξη, χήρευαν. Σύντο-
μα ὅμως ἀναγκάστηκε νά ἀποχωρήσει τελεί-
ως ἀπό τή Σύνοδο λόγω τοῦ ἐκεῖ ἐχθρικοῦ γι’ 
αὐτόν κλίματος, ἀφήνοντας ἔτσι τή διεύθυν-
ση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς στόν ἀπόλυτο ἔλεγχο 
τῶν ἀντιπάλων του. Μετά τήν ἀποχώρησή 
του προήδρευε ὁ ἀντίπαλος του, Κυρηνείας 
Κύριλλος, ὡς ὁ ἑπόμενος τῇ τάξει.
Μετά τήν ἀποχώρηση τοῦ Κιτίου ἀπό τή 
Σύνοδο, ἡ τελευταία ὅρισε ἀρχιεπισκοπικές 
ἐκλογές γιά τίς 3 Σεπτεμβρίου 1900, οἱ ὁποῖες 
ἔγιναν μέσα σέ ἀτμόσφαιρα λυσσώδους 
κομματικῆς διαμάχης, καί στίς ὁποῖες πλει-
οψήφισαν οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Κιτίου. Ἡ 
ἀντίπαλη πλευρά ὑπέβαλε πλῆθος ἐνστάσε-
ων, ἀμφισβητώντας τό κῦρος τῶν ἐκλογῶν. 
Ἄρχισε τότε μιά μακροχρόνια διαμάχη μετα-
ξύ τῶν δύο παρατάξεων, στήν ὁποία ἐπενέ-
βησαν ἐπανειλημμένα καί τά τρία ἑλληνικά 
Πατριαρχεῖα (Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλε-
ξανδρείας καί Ἱεροσολύμων) χωρίς ὅμως κα-
νένα ἀποτέλεσμα· οἱ δύο ἀντίπαλες πλευρές 
ἐσκληρύνοντο ὁλοέν καί περισσότερο στίς 
θέσεις τους.
Ὡς ἀποτέλεσμα, ὁ Κυπριακός λαός διχάστη-
κε σέ δύο ἀλληλομισούμενες παρατάξεις, 
τούς Κιτιακούς καί τούς Κυρηνειακούς, ἐνῶ 
δέν ἔλειπαν οἱ συγκρούσεις καί οἱ συμπλοκές 
μεταξύ τῶν ὀπαδῶν τῶν δύο Κυρίλλων. Στά 
πλαίσια τῆς διαμάχης αὐτῆς, ὁ λαός, γιά νά 
τούς ξεχωρίζει πιό εὔκολα, ὀνόμαζε τόν μέν 
Κιτίου Κυριλλάτσον, ὡς πιό σωματώδη, τόν 
δέ Κυρηνείας Κυριλλούδιν, ὡς πιό μικροκα-
μωμένον καί ἀδύνατο.
Παρά τήν ἐκλογική ἐπιτυχία τοῦ Κιτίου, τόν 
Σεπτέμβριο τοῦ  1900, ἡ ἐκκρεμότης καί ἡ δι-
αμάχη κράτησε γιά μιά ὁλόκληρη δεκαετία 
(1900-1910) κατά τήν ὁποία ἡ Ἀρχιεπισκοπή 

κατείχετο καί ἐκυβερνᾶτο μονομερῶς ἀπό 
τήν ἀντι-Κιτιακή Σύνοδο ἡ δέ Λευκωσία ἐκυ-
ριαρχεῖτο ἀπό τό Κυρηνειακό στοιχεῖο.
Τό 1906 ἔγιναν βουλευτικές ἐκλογές οἱ ὁποῖες 
αὐτή τή φορά προσελάμβαναν, ἐκτός ἀπό τόν 
πολιτικό, καί ἐκκλησιαστικό χαρακτήρα. Ὁ 
Κιτίου Κύριλλος ἐξελέγη καί πάλιν βουλευ-
τής μέ μεγάλη πλειοψηφία, καθώς καί ἑπτά 
ἀπό τούς ὑποψηφίους τῆς Κιτιακῆς παρατά-
ξεως: σύνολον ὀκτώ ἀπό τούς ἐννέα Ἕλληνες 
βουλευτές τοῦ Νομοθετικοῦ, ἐνῶ τήν ἐννάτη 
βουλευτική θέση κατέλαβε ὁ μόνος ἐπιτυχών 
ὑποψήφιος τῶν Κυρηνειακῶν.
Οἱ ἐκλεγέντες Κιτιακοί ἀντιπρόσωποι ἀνέ-
λαβαν νά προωθήσουν λύση τοῦ ἐκκλησι-
αστικοῦ προβλήματος διά τῆς εἰσαγωγῆς 
σχετικῆς νομοθεσίας. Τό 1907 ὁ Ἁρμοστής 
σέρ Τσιάρλς Κίγκ Χάρμαν, ἐπιθυμώντας τήν 
ἐπάνοδο τῆς ἠρεμίας, ἀνέλαβε νά προωθήσει 
σχετικό Νομοσχέδιο γιά πολιτική λύση τοῦ 
ἀλύτου προβλήματος, τοῦ ὁποίου Νομοσχε-
δίου τήν ἑτοιμασία εἶχε ἀναθέσει στόν βου-
λευτή Ἰ. Κυριακίδη. Ὁ Κυρηνείας Κύριλλος 
ἀντέδρασε, καθώς καί ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης Ἰωακείμ Γ΄, καταγγέλλοντας τό 
Νομοσχέδιο. Τελικά τοῦτο ἀνεστάλη προσω-
ρινά, γιά νά δοθεῖ ἡ εὐκαιρία στά τρία Πατρι-
αρχεῖα νά κάμουν μιά τελευταία προσπάθεια 
γιά ἐκκλησιαστική λύση.
Στά πλαίσια τῆς προσπάθειας αὐτῆς ἦλθαν 
τόν Ἰούνιο τοῦ 1907 στήν Κύπρο ὁ Πατριάρ-
χης Ἀλεξανδρείας Φώτιος, ὁ Μητροπολίτης 
Ἀγχιάλου Βασίλειος ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκ. 
Πατριάρχου Ἰωακείμ Γ΄, καί ὁ Ἀρχιγραμμα-
τεύς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Ἀρχιμ. 
Μελέτιος Μεταξάκης, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ 
Πατριάρχου Δαμιανοῦ. Ἀλλά καί αὐτή ἡ 
προσπάθεια ἀπέτυχε καί, ἐπί πλέον, οἱ δύο 
Ἱεράρχες βρέθηκαν μπλεγμένοι στή διαμάχη: 
ὁ μέν Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας εὐνοοῦσε 
τόν Κιτίου ὁ δέ Μητροπολίτης Ἀγχιάλου τόν 
Κυρηνείας. Ὁ Ἀρχιμ. Μελέτιος Μεταξάκης 
ἔμεινε ἀμέτοχος, ἐνῶ τάχθηκε ὑπέρ τῆς λύσε-
ως τοῦ προβλήματος διά πολιτειακοῦ νόμου. 
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(Ἡ ἄψογη στάση του ἐκτιμήθηκε ἀπό τόν Κυ-
πριακό λαό, ὁ ὁποῖος λίγο ἀργότερα, θά τόν 
ἀνέβαζε στόν Κιτιακό θρόνο, σέ διαδοχή τοῦ 
Κυρίλλου).
Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1908, ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης Ἰωακείμ Γ΄, θέλοντας νά λύσει 
δυναμικά τό πρόβλημα, ἐξέλεξε συνοδικά 
στήν Κωνσταντινούπολη παμψηφεί τόν Κυ-
ρηνείας Κύριλλο ὡς Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου. 
Τό ἀποτέλεσμα ὅμως ἦταν νά ὀξυνθῆ ἐπικίν-
δυνα ἡ διαμάχη, νά συρρεύσουν στή Λευκω-
σία μεγάλα πλήθη ἀντιπάλων, τά μέν γιά νά 
πανηγυρίσουν τήν ἐκλογή τά δέ γιά νά τήν 
ἐμποδίσουν. Ξέσπασαν τέτοιες συγκρούσεις 
στήν πλατεία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί στούς 
γύρω χώρους, ὥστε οἱ Ἀγγλικές Ἀρχές, γιά νά 
προλάβουν αἱματοχυσία, κήρυξαν τόν στρα-
τιωτικό νόμο, ἀπαγόρευσαν στόν Κυρηνείας 
νά ἐνθρονισθεῖ καί, τελικά,  κατέλαβαν καί 
ἔκλεισαν τήν Ἀρχιεπισκοπή. (Ἡ προτίμηση 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στόν Κυρη-
νείας ὠφείλετο στήν πεποίθησή του ὅτι εἶχε 
καθαρώτερο ἐκκλησιαστικό φρόνημα, ἐνῶ ὁ 
Κιτίου ἦταν - κατά τήν ἐκτίμησή του - ἕνας 
«ρασοφόρος κομματάρχης»· ἐκτός αὐτοῦ, 
φαίνεται ὅτι ἐλήφθη ὑπ’ ὄψιν καί ἡ περί μα-
σωνισμοῦ κατηγορία ἐναντίον συνεργατῶν 
τοῦ Κιτίου).
Ὕστερα ἀπό αὐτά, ἐπισπεύσθηκε ἡ ψήφιση 
σχετικοῦ Νομοσχεδίου (μέ βάση σχέδιο πού 
εἶχε συντάξει ὁ Ἀρχιμ. Μελέτιος Μεταξάκης), 
τό ὁποῖο καί ἐγκρίθηκε στίς 22 Ἀπριλίου 1908 
ἀπό τό Νομοθετικό Συμβούλιο. Τό Πατριαρ-
χεῖο Ἀλεξανδρείας κλήθηκε νά ἀποστείλει 
τρεῖς ἀντιπροσώπους του γιά τήν ἐπιτήρηση 
τῆς διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν, καί ὁ Πατριάρ-
χης Φώτιος ἔστειλε τούς Μητροπολίτες Πτο-
λεμαΐδος Μιχαήλ, Ἀξώμης Χριστόφορο καί 
Χαλεπίου Νεκτάριο. Στίς 10/23 Φεβρουαρίου 
1909 ἔγιναν οἱ ἐκλογές εἰδικῶν ἀντιπροσώ-
πων, στίς ὁποῖες ὅμως ἡ Κυρηνειακή παρά-
ταξη ἀρνήθηκε νά συμμετάσχει, θεωρώντας 
τήν ἐκλογή τοῦ Κυρηνείας ἀπό τό Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο, ὡς νόμιμη καί ἰσχύουσαν. 
Οἱ ἐκλεγέντες ἀντιπρόσωποι συνῆλθαν μαζί 
μέ τήν ἱ.Σύνοδο στήν Ἀρχιεπισκοπή, στίς 8 
Ἀπριλίου 1909, καί ἐξέλεξαν τόν Κιτίου Κύ-
ριλλο Παπαδόπουλλο ὡς νέο Ἀρχιεπίσκοπο 
Κύπρου. Ταυτόχρονα ἔθεσαν καί ὡς ὅρο τόν 

διακανονισμό τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ζητήμα-
τος, δηλαδή (1) τόν καθορισμό τῶν σχέσεων 
Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, (2) τή σύνταξη 
κανονισμῶν γιά τίς ἐκλογές Ἀρχιεπισκόπου, 
Μητροπολιτῶν, ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτροπῶν, 
κ.ἄ. καί (3) τόν διακανονισμό τῆς διαχείρισης 
καί τοῦ ἐλέγχου τῆς περιουσίας τῶν θρόνων, 
μονῶν καί ἱ.ναῶν.
Ἡ ὁριστική λύση τοῦ προβλήματος μέ τή 
συμφιλίωση τῶν δύο Κυρίλλων ἐπῆλθε τόν 
Φεβρουάριο τοῦ 1910, ὕστερα ἀπό παρέμβα-
ση τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Φωτίου 
(ὁ ὁποῖος  ἔστειλε στήν Κύπρο γι’ αὐτό τόν 
σκοπό τούς Μητροπολίτες Λεοντοπόλεως καί 
Τριπόλεως) καί τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης. 
Στίς 18 Φεβρουαρίου 1910 ὁ Κύριλλος Βασι-
λείου ὑπέβαλε στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
τήν παραίτησή του ἀπό τόν Ἀρχιεπισκοπικό 
θρόνο Κύπρου, καί ὁ ἀπό Κιτίου Ἀρχιεπίσκο-
πος Κύριλλος Παπαδόπουλλος τοῦ ἀπένει-
με τόν τίτλο τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου 
Κυρηνείας, ἀναγνωρίζοντας ἔτσι ἔμμεσα 
τήν ἐκλογή τοῦ 1908. Στίς 19 Φεβρουαρίου 
1910 στήν Ἀρχιεσπισκοπή, ἐνώπιον πλήθους 
πιστῶν πού εἶχε κατακλύσει τούς γύρω χώ-
ρους, οἱ δύο Κύριλλοι ἔδωκαν ἀδελφικό 
ἀσπασμό, θέτοντας ὁριστικό τέρμα στή δεκά-
χρονη διαμάχη.
Στή συνέχεια συγκροτήθηκε συνεδρία τῆς 
ἱ.Συνόδου ἡ ὁποία, μέ ὑπόδειξη τῶν δύο 
Μητροπολιτῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξαν-
δρείας, ἐξέλεξε γιά τούς κενούς θρόνους, 
κληρικούς ἐξωκλιματικούς καί ἀμέτοχους 
τῶν κομματικῶν ἐρίδων, σέ μιά προσπάθεια 
νά ἐξαλειφθοῦν τά μίση καί τά πάθη τοῦ πα-
ρελθόντος. Καί γιά μέν τόν θρόνο Πάφου 
ὁ ὁποῖος χήρευε ἀπό τό 1899, ἐξέλεξε τόν 
Ἀρχιμ. τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας Ἰά-
κωβο Ἀντζουλάτο (ὁ ὁποῖος καί διετέλεσε 
Μητροπολίτης Πάφου ἀπό τό 1910 μέχρι τό 
1929)· γιά δέ τόν θρόνο Κιτίου πού κενώθηκε 
μέ τήν ἄνοδο τοῦ Κυρίλλου Παπαδοπούλλου 
στόν Ἀρχιεπισκοπικό θρόνο, τόν Ἀρχιμ. τοῦ 
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Μελέτιο Με-
ταξάκη (ὁ ὁποῖος καί διετέλεσε Μητροπολί-
της Κιτίου ἀπό τό 1910 μέχρι τό 1918, ὁπότε 
ἐξελέγη διαδοχικά Μητροπολίτης Ἀθηνῶν, 
Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί Πατριάρχης 
Ἀλεξανδρείας).
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ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Ὁ Πανιερώ-
τατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος 
χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερι-
νοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Μά-
μαντος στήν κατεχόμενη Μόρφου.
ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Προεξῆρχε Ἀρχι-
ερατικοῦ Συλλείτουργου στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος στήν κατεχόμενη 
Μόρφου, συλλειτουργούντων τοῦ Πανιερω-
τάτου Μητροπολίτη Μόρφου κ.Νεοφύτου και 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καρπασίας 
κ.Χριστοφόρου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν ἱερό 
ναό Ἁγίου Νεκταρίου Λεμεσοῦ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Χορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στήν πανηγυρίζουσα ἱερά μονή Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ τῆς κοινότητας Μοναγρίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς κοινότητας Πε-
λενδρίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Γα-
λακτοτροφούσης τῆς κοινότητας Δωροῦ καί 
προχείρισε σέ Οἰκονόμο τόν Αἰδεσιμώτατο 
Πρεσβύτερο π.Χρῆστο Γεωργίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας 
τῆς κοινότητας Κορφῆς.
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Μητρο-
πολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθο-
λικῆς).

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Προεξῆρχε 
Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Νικολάου τῆς κοινότητας Ἐπισκοπει-
οῦ, μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Ταμασοῦ καί 
Ὀρεινῆς κ.Ἠσαΐα, συλλειτουργούντων τῶν 
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἰσπανίας καί 
Πορτογαλλίας κ.Πολυκάρπου, Νειλουπόλε-
ως κ.Γενναδίου, Βόστρων κ.Τιμοθέου καί 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νεαπόλεως 
κ.Πορφυρίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Παναγίας 
τοῦ Μαχαιρᾶ, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας 
τέλεσε τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ 
Ἡγουμένου τῆς μονῆς, πατρός Ἀρσενίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ στόν πανηγυρίζοντα  ἱερό ναό Τιμίου 
Σταυροῦ τῆς κοινότητας Ἀκρωτηρίου καί 
προχείρισε σέ Οἰκονόμο τόν Αἰδεσιμώτατο 
Πρεσβύτερο π. Ἰωάννη Σολωμοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Τιμίου Σταυροῦ Πάνω Πολεμιδιῶν καί 
προχείρισε σέ Πρωτοπρεσβύτερο τόν Αἰδεσι-
μολογιώτατο Πρεσβύτερο π.Τρύφωνα Γεωρ-
γίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Δημη-
τρίου Παραλιμνίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολά-
ου τῆς κοινότητας  Παλώδιας καί προχείρισε 
σέ Πρωτοπρεσβύτερο τόν Αἰδεσιμολογιώτατο 
Πρεσβύτερο π.Παναγιώτη Μπαρούτη.

Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου

        Θεῖες Λειτουργίες καί Χοροστασίες                                  Σεπτεμβρίου καί Ὀκτωβρίου
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Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικό-
λαος χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ  στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγί-
ου Μάμαντος Τραχωνίου.
ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό τῆς 
ὁμώνυμης κοινότητας. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Χορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ Μονοβόλικου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου.
Τέλεσε κατά τή διάκρεια ἀγρυπνίας τά ἐγκαί-
νια τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου  τῆς κοινότητας  Ἁγίου Ἰωάννη Πι-
τσιλιᾶς.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-

σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας Ἰαματικῆς 
τῆς κοινότητας Ἀρακαπᾶ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Παναγίας Γλυκιώτισσας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Μαρί-
νας Ἑπταγώνιας καί χειροτόνησε σέ διάκονο 
τόν κ.Νικόλαο Νικολάου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ τῆς κοινότητας Παρεκκλησιᾶς.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα  ἱερό 
ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς κοινότητας 
Ἀκρωτηρίου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στήν πανηγυ-
ρίζουσα ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρακλειδίου μετά 

        Θεῖες Λειτουργίες καί Χοροστασίες                                  Σεπτεμβρίου καί Ὀκτωβρίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: τέλεσε κατά 
τή διάρκεια ἀγρυπνίας τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ 
ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στόν Ἅγιο 
Ἀθανάσιο.
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανη-
γυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἑρμογένους 
τῆς κοινότητας Ἐπισκοπῆς.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Συμμετέσχε σέ 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο μετά τοῦ Θεοφι-
λεστάτου Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστο-
φόρου στήν ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου 

Μέσα Ποταμοῦ.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου Λουκᾶ 
Κολοσσίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν  
ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου Μπραχαμίου στήν 
Ἀθήνα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου 
Μπραχαμίου στήν Ἀθήνα.
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τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ἐσθονίας 
κ.Στεφάνου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Χορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου 
Εὐσταθίου τῆς κοινότητας Πραστειοῦ (Κελ-
λακίου).
Τέλεσε τή θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια 
ἀγρυπνίας στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα 
Χαράκη.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ τῆς κοινότητας Διερώνας.
ΤΡΙΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή θεία 
Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Τιμίου Προ-
δρόμου Πολεμιδιῶν.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε 
τή θεία Λειτουργία  στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς κοινό-
τητας Πέρα Πεδίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ακολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Νεοφύτου Λε-
μεσοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Νεοφύτου Λεμεσοῦ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ  στό πανη-
γυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ 
τῆς κοινότητας Ὕψωνα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λα-
μπαδιστοῦ τῆς κοινότητας Πελενδρίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τά 
ἐγκαίνια τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἀποστόλου 
Ἀνδρέα τῆς κοινότητας Ἁγίου Μάμαντος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή θεία 
Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό ναό Παναγί-

ας Παντανάσσης Καθολικῆς με τήν εὐκαιρία 
τῆς ἑορτῆς πάντων τῶν ἐν Λεμεσῷ διαλαμψά-
ντων Ἁγίων.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου Λουκᾶ, 
Ἁγίας Μαρίνας καί Ἁγίου Θύρσου στόν Συ-
νοικισμό Ἁγίου Ἀθανασίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἀποστόλου Λουκᾶ τῆς κοινότητας Κολοσσί-
ου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Τύχωνα τῆς 
ὁμώνυμης κοινότητας.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί 
Παύλου καί Ἁγίου Ἀρτεμίου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή θεία 
Λειτουργία στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο 
τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τῆς κοινότητας Ἀγροῦ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πα-
νηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου τῆς 
κοινότητας Συκόπετρας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγί-
ου Δημητρίου τῆς κοινότητας Βάσας Σανίδας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν κα-
θεδρικό ναό Ἁγίας Νάπας κατά τή διάρκεια 
τοῦ ὁποίου προχείρισε σέ Πρωτοπρεσβύτερο 
τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρεσβύτερο π.Βασί-
λειο Τσαγκάρη.
ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή θεία Λει-
τουργία στόν καθεδρικό ναό Ἁγίας Νάπας 
καί ἀκολούθως προέστη Δοξολογίας  γιά τήν 
ἐθνική ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.
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Στίς 7 Σεπτεμβρίου ὁ Πανιερώτατος Μητρο-
πολίτης Λεμεσοῦ κ.Ἀθανάσιος, τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας 
Γαλακτοτροφούσης τῆς κοινότητας Δωροῦ 
καί προχείρισε σέ Οἰκονόμο τόν Αἰδεσιμώτα-
το Πρεσβύτερο π.Χρῆστο Γεωργίου.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης δέκα χρόνων ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Ἡγουμένου τῆς μονῆς 
Μαχαιρᾶ Ἀρσενίου, ἡ Μητρόπολή μας πραγματοποίησε ἐκδήλωση εἰς μνήμη του, στίς 12 Σε-
πτεμβρίου, στήν αἴθουσα τοῦ κηποθεάτρου Π.Πολεμιδιῶν. Σ’ αὐτή μίλησαν ὁ Παν. Μητροπολί-
της μας καί ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης κ.Νεκτάριος. Τήν ἐκδήλωση διάνθισε μέ τούς ὕμνους 
της ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας . 

Στίς 10 Σεπτεμβρίου ἑορτή τοῦ Ὁσίου Ἠσαΐου κτήτορος τῆς ἱ.μ. Κύκκου, κατά τήν ὁποία ἄγει 
τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας, προέ-
στη ὁ Μητροπολίτης μας Συλλειτούργου στόν ἱ.ν. Ἁγ. Νικολάου Ἐπισκοπειοῦ.
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Κατά τήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ Παν. Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανά-
σιος χοροστάτησε στόν πανηγυρικό ἑσπερινό στόν ἱ.ν. Τιμίου Σταυροῦ Ἀκρωτηρίου καί προ-
χείρισε σέ Οἰκονόμο τόν ἐφημέριο τοῦ ναοῦ, π. Ἰωάννη Σολωμοῦ. Τήν κυριώνυμο  ἡμέρα τῆς 
ἑορτῆς, ὁ Πανιερώτατος λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στό ἱ.ν. Τιμίου Σταυροῦ Π.Πο-
λεμιδιῶν καί προχείρισε σέ Πρωτοπρεσβύτερο τόν ἐφημέριο τοῦ ναοῦ, π. Τρύφωνα Γεωργίου.

Τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ Ἡγουμένου τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ Ἀρσενίου, τέλεσε ὁ 
Παν. Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος στίς 
13 Σεπτεμβρίου στήν ἱ.μ.  Μαχαιρᾶ. Πρίν τήν 
τέλεση τοῦ μνημοσύνου, ὁ Πανιερώτατος 
ἀπένειμε τό ὀφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου, 
στόν π. Γεώργιο Κόρτα, ἐφημέριο τοῦ ἱ.ν. Ἁγί-
ου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος τῆς κοινότητας 
Μοναγρουλλίου.  Ἐπίσης τελέστηκε τρισάγιο 
στόν τάφο τοῦ μακαριστοῦ π.Ἀρσενίου.

Στίς 13 Σεπτεμβρίου, παραμονή τῆς Ὑψώ-
σεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκο-
πος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος λειτούργησε 
στόν ἱ.ν. Ἁγ. Μαρίνας Ἑπταγώνιας. Μέ τόν 
Θεοφιλέστατο συλλειτούργησε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος. Κατά τή 
διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Θεοφι-
λέστατος, τέλεσε τήν εἰς διάκονο χειροτονία 
τοῦ κ. Νικόλαου Νικολάου. 
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Πραγματοποιήθηκε στίς 15-16 Σεπτεμβρίου, στίς κατασκηνωτικές ἐγκαταστάσεις τῆς Μητρο-
πόλεώς μας στόν Σαϊττά, διήμερο Ἱερατικό Συνέδριο. Τό πρωί τῆς πρώτης ἡμέρας μίλησε ὁ  
Πρωτ. Μιχαήλ Μιχαήλ μέ θέμα: «Ὁ ἱερέας καί τά πολιτικά δρώμενα τοῦ τόπου», ἐνῶ τό ἀπό-
γευμα ἔγινε ὁμιλία ἀπό τόν Πρωτ. Σπυρίδωνα Παπαδόπουλο μέ θέμα: «Ἡ οἰκονομική κρίση 
καί οἱ προεκτάσεις της στήν ποιμαντική διακονία». Τή δεύτερη ἡμέρα μέ τή συμμετοχή ὅλων 
τῶν κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας πραγματοποιήθηκε τό κύριο μέρος τοῦ Συνεδρίου. Ὁμι-
λητής ἦταν  ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ 
ἱερωσύνη κατά τόν Ὅσιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη». 

Μέ ἀφορμή τή λήξη τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου, τό βράδυ τῆς 14ης Σεπτεμβρίου τελέσθηκε 
ἑσπερινός στόν κατασκηνωτικό χῶρο Κακομάλλη, στήν κοινότητα Λουβαρᾶ, μετά τήν ἐπανα-
λειτουργία τοῦ κατασκηνωτικοῦ χώρου, μέ παιδιά ἀπό τήν κατεχόμενη Κερύνεια, συγχοροστα-
τούντων τῶν Μητροπολιτῶν Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου καί Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου. 

Στίς 17 Σεπτεμβρίου ἑορτή τοῦ Ἁγ. Ἡρακλειδίου, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος 
κ.Νικόλαος συλλειτούργησε μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἐσθονίας κ.Στέφανο, στό πα-
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Τήν Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου ὁ Μητροπολίτης μας 
τέλεσε ἁγιασμό στό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου. Ὁ Πανιερώτατος εὐχήθηκε σέ ὅλους νά ἔχουν 
ἕνα εὐδόκιμο ἀκαδημαϊκό ἔτος, νά τούς εὐλογεῖ καί 
νά τούς φωτίζει ὁ Πανάγαθος Θεός. Ἡ πρόεδρος τοῦ 
Ὁμίλου Ὀρθόδοξης καί Χριστιανικῆς Παράδοσης τοῦ 
ΤΕ.ΠΑ.Κ., Ξάνθη Τσαγκάρη, εὐχαρίστησε θερμά τόν 
Πανιερώτατο γιά τήν προσωπική παραχώρηση ἐκ μέ-
ρους του, δώδεκα ὑποτροφιῶν γιά ἄπορους φοιτητές 
τοῦ Πανεπιστημίου καί γιά τήν καθημερινή σίτιση πέ-
ραν τῶν 200 φοιτητῶν, δεῖγμα τῆς πατρικῆς μέριμνας 
καί φροντίδας τοῦ Μητροπολίτη μας γιά τούς νέους.

Τήν Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ ἐπισκέφθηκε τήν Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, ὁ ἔντιμος Ὑπουργός 
Παιδείας καί Πολιτισμοῦ κ. Κώστας Καδής. Ὁ κ. Ὑπουργός ἀρχικά ἐπισκέφθηκε τίς ἐγκα-
ταστάσεις, ὅπου παρασκευάζονται καθημερινῶς τά σάντουιτς γιά τά παιδιά στά σχολεῖα τῆς 
πόλης μας. Στή συνέχεια συζήτησε μέ τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κ. Ἀθανάσιο γιά θέ-
ματα, πού ἀφοροῦν τήν Παιδεία τοῦ τόπου μας. Ἀκολούθως, μετέβησαν στό Λύκειο Ἀπ. Λουκᾶ 
Κολοσσίου, ὅπου τέλεσαν τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Λυκείου. 

νηγυρίζον μοναστήρι  τοῦ Ἁγίου Ἡρακλειδίου, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Πανιερωτάτου Μη-
τροπολίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ.Ἠσαΐα.
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Στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου τῆς κοινότη-
τας Παλώδιας λειτούργησε καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀθανάσιος, τήν Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου. 
Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ 
Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας προχείρισε 
σέ Πρωτοπρεσβύτερο τόν ἐφημέριο τοῦ ναοῦ, 
π. Παναγιώτη Μπαρούτη.

Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, ὁ Μητροπολίτης μας εἶχε συναντήσεις με τούς Διευ-
θυντές Δημοτικῆς καί Μέσης Ἐκπαίδευσης στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Πανιε-
ρώτατος ἀφοῦ εὐχήθηκε για μιά εὐλογημένη καί καρποφόρα χρονιά,   συζήτησε μαζί τους  δι-
αφόρους τρόπους συνεργασίας Ἐκκλησίας- Σχολείου. Στίς συναντήσεις μίλησαν Ἐπιθεωρητές 
καί ἄλλοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκπαιδευτικῶν καί εὐχαρίστησαν τόν Πανιερώτατο γιά τή στήριξη 
καί βοήθεια, πού τούς παρέχει ἡ Μητρόπολη στό δύσκολο ἔργο τους.

Πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου, συνάντηση τῶν μελῶν τῶν Ἐνο-
ριακῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων τῆς Μητροπόλεώς μας μέ τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιο, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἡ συνάντηση ξεκί-
νησε μέ ἁγιασμό καί στή συνέχεια ὁ Πανιερώτατος  ἔδωσε γιά ἄλλη μιά φορά τίς πατρικές του 
συμβουλές στίς κυρίες, πού ὑπηρετοῦν στίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες τῶν ἐνοριῶν μας. 

Πραγματοποιήθηκε τήν 1η Ὀκτωβρίου σύ-
ναξη τῶν συζύγων τῶν κληρικῶν μας,  στίς 
ἐγκαταστάσεις τῶν κατασκηνώσεων τῆς 
Μητροπόλεώς μας στόν Σαϊττά.  Ἀρχικά, ὁ 
Πανιερώτατος ἀπηύθυνε πνευματικό λόγο 
στίς Πρεσβυτέρες καί στή συνέχεια τόν λόγο 
πῆρε ἡ πρεσβυτέρα Ἄννα Παραδεισιώτου, 
Παιδοψυχίατρος, ἡ ὁποία ἀνέλυσε τό θέμα 
τοῦ πόνου. Ἡ Σύναξη τῶν Πρεσβυτέρων  
ὁλοκληρώθηκε μέ γεῦμα.
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Ὁ Μητροπολίτης μας μετέβη στή Ρωσία καί μίλησε σέ μοναστικό συνέδριο στή Λαύρα τοῦ Ἁγί-
ου Σεργίου, ἔπειτα ἀπό πρόσκληση τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου, 
στίς 8 Ὀκτωβρίου(ν.ἡμ), ἑορτή τοῦ Ἁγίου Σεργίου Ράντονεζ. Κατά την παραμονή του στή Ρω-
σία ὁ Πανιερώτατος μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου ἐπισκέφθηκαν  τήν Ἱ.Μ. τῆς Ὑπα-
παντῆς Σρέτενσκυ στή Μόσχα, ὅπου ὁ Πανιερώτατος μίλησε στούς φοιτητές τῆς Θεολογικῆς 

Μέσα σέ κλίμα βαθιᾶς κατάνυξης τελέστη-
καν ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, τήν Παρασκευή 3 
Ὀκτωβρίου κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας, τά 
ἐγκαίνια τοῦ ἱ.ν. Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. 
Μέ τήν ευκαιρία αυτή φιλοξενήθηκε για λί-
γες μέρες στόν ναό ἡ  εἰκόνα τῆς Παναγίας 
τῆς Παραμυθίας ἀπό τήν ἱ.μ. Παναγίας Μα-
χαιρᾶ. Τήν Κυριακή 5 Ὀκτωβρίου ὁ Θεοφι-
λέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλα-

ος λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν νεοεγκαινιασθέντα ναό, ὅπου κατά τή διάρκεια 
τῶν ἀκολουθιῶν ἔψαλλαν μοναχές ἀπό τήν ἱ.μ. Ἁγίων Πάντων Βεργίνας. Μέσα στά πλαίσια 
τῶν ἐγκαινίων πραγματοποιήθηκε στίς 7 Ὀκτωβρίου ἡ συναυλία τοῦ Στέλιου Πισῆ «Μελωδίες 
Ζωῆς» στό Δημοτικό θέατρο Ἁγίου Ἀθανασίου. Τήν ἐκδήλωση τίμησε μέ τήν παρουσία του καί 
χαιρέτισε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ.Νικόλαος.
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Τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς 10 Ὀκτωβρίου, ὁ Θεοφιλέστατος τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ παρεκ-
κλησίου τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου στήν κοινότητα Ἁγίου Μάμαντος. Κατά τή διάρκεια τῶν ἐγκαινίων 
χειροθέτησε σέ πνευματικό τόν ἐφημέριο τῆς κοινότητας, π. Κωνσταντῖνο Ἡρακλέους. 

σχολῆς τοῦ Σρέτενσκυ, πού στεγάζεται στή Μονή.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν ἐν Λεμεσῷ διαλαμψάντων Ἁγίων, τήν Παρασκευή 10 Ὀκτω-
βρίου, στόν Μητροπολιτικό ναό μας τελέστηκε πανηγυρική ἀγρυπνία προεξάρχοντος τοῦ Πα-
νοσ. Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας, Ἀρχιμ. Ἰσαάκ. Κατά τή διάρκεια τῆς ἀγρυπνίας 
ἔψαλλε ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας «Ρωμανός ὁ Μελωδός». Τήν Κυριακή 12 Ὀκτωβρίου, 
στόν ἴδιο ἱερό ναό,  τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία προϊσταμένου τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου.
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 Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῶν Κατηχη-
τικῶν Συνάξεων διοργανώθηκε τό Σάββατο 
18 Ὀκτωβρίου, κοινή ἐκδρομή γιά ὅλες τίς 
Κατηχητικές Συνάξεις τῆς Μητροπόλεώς 
μας, μέ ἐπίσκεψη στό Περιβαλλοντικό Κέ-
ντρο, πού διατηρεῖ ἡ Μητρόπολή μας στό 
Ἀκρωτήρι. Γύρω στά 600 παιδιά μαζί μέ 
τούς κατηχητές τους, εἶχαν τήν εὐκαιρία νά 
παρακολουθήσουν μιά παρουσίαση γιά τό 
Περιβαλλοντικό Κέντρο (ΚΥ.Κ.Π.Ε.) καί 
νά παίξουν διάφορα παιχνίδια. Τό πανηγύρι 

Μέ λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε τή Δευτέρα 13 Ὀκτωβρίου, ἡ ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας 
τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ἀπό τήν Ἱ.Μ. Παναχράντου Ἄνδρου, στόν Μητροπολιτικό ναό Πα-
ναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς. Τήν Τιμία Κάρα μετέφερε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἀέτιος καί τήν 
ὑποδέχθηκε στήν εἴσοδο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Φιλόθεος,  πλαισιούμενος ἀπό ἱερεῖς 
καί πλῆθος πιστῶν τῆς πόλεώς μας.



35

Μετά ἀπό πρόσκληση  τῶν ἱερέων τοῦ ἱ ν. Ἁγ. Δημητρίου Ἀττικῆς (Μπραχάμι) καί μέ τήν εὐλο-
γία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, ὁ Πανιε-
ρώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος, συμμετεῖχε στούς πανηγυρικούς ἑορτασμούς γιά τήν 
ἑορτή τοῦ Ἁγ. Δημητρίου. Ὁ Πανιερώτατος τήν Κυριακή 19 Ὀκτωβρίου τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία, πραγματοποίησε ὁμιλίες πρός τούς πιστούς καί συμμετεῖχε στήν πανηγυρική ὑποδοχή 
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς “Παναγίας τῆς Παραμυθίας”, τήν ὁποία μετέφερε ὁ Γέροντας Ἐφραίμ, 
Καθηγούμενος τῆς Ἱ.Μ.Μ.Βατοπαιδίου. 

αὐτό τῶν Κατηχητικῶν μας, εὐλόγησε μέ τήν παρουσία του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμα-
θοῦντος κ. Νικόλαος.
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Τελέστηκε  στόν Καθεδρικό ναό Ἁγ. Νάπας ἡ 
ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου. Στόν 
Πανηγυρικό ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Ἐπί-
σκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. Τόν θεῖο 
λόγο κήρυξε ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστῖνος 
Μπαρδάκας, Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητρο-
πόλεως Φλωρίνης. Κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ ὁ Θεοφιλέστατος χειροθέτησε σέ 
Πρωτοπρεσβύτερο τόν π. Βασίλειο Τσαγκά-
ρη. 
Τό πρωΐ προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας καί 
τῆς Δοξολογίας γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο 
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. Τήν Κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ ἔντιμος Ὑπουργός Ἐξω-
τερικῶν κ. Ἰωάννης Κασουλίδης. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ κ. Ζωή Πολυδώρου, 
Διευθύντρια τοῦ Λανιτείου Γυμνασίου. Στή συνέχεια ὁ Θεοφιλέστατος δέχθηκε τόν χαιρετισμό 
τῆς Μαθητικῆς καί Στρατιωτικῆς Παρέλασης ἀπό τήν ἐξέδρα τῶν Ἐπισήμων.



Τό παρόν βιβλίο, τό ὁποῖο ὑπογράφει ἡ Ἱερά 
Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ, σέ 
συνεργασία μέ τή Σταυρούλα Σταμάτη, εἶναι 
ἕνα νεανικό μυθιστόρημα, τό 1ο τῆς σειρᾶς 
Ἄθως/Ἐφηβικά, τό ὁποῖο παρουσιάζει τά θέ-
ματα πού ἀπασχολοῦν τούς νέους τοῦ καιροῦ 
μας καί ὅσους σχετίζονται μέ αὐτούς, ὅπως 
αὐτά ξετυλίγονται μέσα ἀπό τίς περιπέτειες 
τεσσάρων νέων. Ἕνα βιβλίο γεμάτο τόλμη, 
πού θά συγκινήσει τόν ἀναγνώστη ὁποιασδή-
ποτε ἡλικίας μέ τήν ἀλήθειά του καί θά συ-
γκλονίσει μέ τήν εὐαισθησία του.

Τό παρόν βιβλίο τό ὁποῖο ἐκδόθηκε ἀπό τήν Ι.Μ.Λ.,ἀποτε-
λεῖ τή διδακτορική διατριβή τοῦ Ἀρχιμ.Τύχωνος Ἀνδρέου.
Ἀσχολεῖται μέ τόν Ὁσιώτατο Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, ὁ 
ὁποῖος ἀδιαμφισβήτητα εἶναι μία ἐξέχουσα πνευματική καί 
πατερική προσωπικότητα τοῦ 20οῦ αἰῶνος, πού σχεδόν γιά 
80 ὁλόκληρα χρόνια ἔδωσε τή δική του μαρτυρία ὡς μονα-
χός, πρεσβύτερος, ἱεροκήρυκας, πνευματικός, ἡγούμενος, 
ἱεραπόστολος καί συγγραφέας. 
Ὁ π.Τύχων μέ ἐνδελεχή ἔρευνα, ἐπιστημονική μεθοδολογία 
καί πλήρη ἀξιοποίηση ὅλων τῶν πρωτογενῶν γραπτῶν καί 
προφορικῶν πηγῶν, ἐκάλυψε καί κατέγραψε μέ γλαφυρή 
ἀλλά σαφή γλώσσα ὅλες τίς πτυχές τῆς ἁγίας ζωῆς καί τοῦ 
ἀσκητικοῦ ἀλλά καί γεμάτου ἐκκλησιαστικοῦ ἀγώνα βίου 
τοῦ ὁσιωτάτου γέροντος Φιλοθέου. Ἡ μελέτη τοῦ βιβλίου 

αὐτοῦ δίδει στόν ἀναγνώστη νά γνωρίσει μαζί μέ τήν ἁγία μορφή του καί πολλά ἄλλα ἰδιαίτερης 
σημασίας ζητήματα τῆς ἐποχῆς του καί νά ἐντρυφήσει στίς ἀπόψεις του γιά τήν ἀντιμετώπισή 
τους, μέ γνώμονα τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ μελέτη ἐπίσης τῶν συγγραμμάτων τοῦ ὁσίου 
Φιλοθέου ἀπό τόν συγγραφέα καί ἡ ἀνάδειξη τοῦ πλούτου τῆς πατερικῆς σοφίας του, ἀποτελεῖ 
σημαντική συμβολή στήν ἐκκλησιαστική γραμματολογία.
Ἡ ἐνασχόληση τῆς διατριβῆς μέ ἕνα σύγχρονο Ἅγιο, ὅπως ὁ Γέροντας Φιλόθεος, ἀποτελεῖ με-
γάλη προσφορά τόσο γιά τό πλήρωμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀλλά καί γιά ὅλο τόν κόσμο, 
διότι οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι εἶναι ἡ ἐλπίδα καί ἡ παρηγοριά τοῦ κόσμου, δείχνουν τή μόνη διέξοδο 
ἀπό τά ἀδιέξοδα τῆς ζωῆς καί φωτίζουν τά σκοτάδια τῶν καιρῶν μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας Του.

Ὅταν μιλάει ἡ σιωπή
Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ
καί Σταυρούλας Σταμάτη

Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος  (1884-1980)
Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου
Βίος καί Δράση, Συγγράμματα
Ἀρχιμ. Τύχωνος Ἀνδρέου
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