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Οἱ ἀρθρογράφοι ἔχουν τήν ἀπόλυτη εὐθύνη τῶν 
ἀπόψεών τους

Μέ μεγάλη συγκίνηση πληροφο-
ρηθήκαμε τό γεγονός τῆς ἁγιο-

κατάταξης τοῦ γέροντος Παϊσίου. Ὁ 
Ἅγιος Παΐσιος ἀγάπησε τόν Χριστό 
μέ ὅλη τήν καρδιά του, τήν ψυχή του 
καί μέ ὅλη τή διάνοιά του. Αὐτό τόν 
ἔκανε νά θυσιάζεται καθημερινά, 
προκειμένου νά ἀναπαύει τούς συ-
νανθρώπους του. Τό μικρό του κελ-
λάκι, ὑπῆρξε ἀπάνεμο λιμάνι σέ κάθε 
ἐπισκέπτη. Ἦταν γιά τούς πονεμένους 
ὁ παρηγορητής, γιά τούς ἀσθενεῖς ὁ 
ἰατρός, γιά τούς ἐν ἀνάγκῃ εὑρισκο-
μένους ἡ βοήθεια, γι’ αὐτούς  πού 
ἀναζητοῦσαν τήν ἀλήθεια, ὁδοδεί-
κτης καί καθοδηγός. «Ὅ ἀκηκόαμεν, 
ὅ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὅ 
ἐθεασάμεθα καί αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψη-
λάφησαν», ὅπως ἀναφέρει ὁ Εὐαγ-
γελιστής Ἰωάννης, θέλουμε καί ἐμεῖς 
νά σᾶς γνωστοποιήσουμε καί νά σᾶς 
καταστήσουμε καί ἐσᾶς μαζί μέ μᾶς, 
κοινωνούς τῆς μεγάλης αὐτῆς χαρᾶς 
καί εὐλογίας. Παρακαλοῦμε ταπεινά 
ὁ ἅγιος Παΐσιος νά στηρίζει καί νά 
ἐνδυναμώνει ὅλους μας. Εὐχόμαστε 
πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή 
ζωή σας καί οἱ εὐχές καί οἱ πρεσβεῖες 
τοῦ ἁγίου Παϊσίου νά εἶναι πάντοτε 
μαζί σας.

Μετ’ εὐχῶν ἐν Χριστῷ
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Εἶναι συνήθεια στούς ἀνθρώπους νά 
γιορτάζουν τό τέλος ἑνός χρόνου 
καί τήν ἔναρξη τοῦ ἑπόμενου. Κά-

νουν διάφορες ἐκδηλώσεις, χαίρονται για-
τί περνᾶ ὁ παλιός ὁ χρόνος καί ἔρχεται ὁ 
καινούργιος. Ὅλα αὐτά βέβαια εἶναι ὠφέ-
λιμα, διότι μέσα στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου 
εἶναι ἀπαραίτητο νά ὑπάρχουν ἑορταστικές 
ἐκδηλώσεις καί νά μήν ὑπάρχει μονοτονία 
στήν καθημερινή ζωή. 
Τά μέλη τῆς ἐκκλησίας ὅμως, οἱ ἄνθρωποι 
τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά βλέπουν τά πράγμα-
τα μέσα ἀπό τό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας. Τό 
πῶς δηλαδή ἡ Ἐκκλησία προσλαμβάνει καί 
ἀποδέχεται αὐτό τό γεγονός τοῦ χρόνου. 
Κατ’ ἀκρίβεια ἔπρεπε, ἄν βλέπαμε τά πράγ-
ματα ἁπλά καί ἀνθρώπινα, ὅταν περνᾶ ἕνας 
χρόνος νά εἴμαστε θλιμμένοι, γιατί ὁ κάθε 
χρόνος, ἡ κάθε μέρα καί τό κάθε λεπτό πού 
περνᾶ κατεργάζεται πάνω μας τό μυστήριο 
τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου μας. Γνωρίζου-
με, ἄν καί δέν θέλουμε νά τό σκεφτοῦμε καί 
νά τό παραδεχθοῦμε, ὅτι εἴμαστε πεπερα-
σμένα ὄντα, θνητά, καί ἐφόσον ἔχουμε ἀρχή 
σ’ αὐτόν τόν κόσμο ἄρα ὁ χρόνος μας εἶναι 
περιορισμένος, κάθε λεπτό ἀφαιρεῖται ἀπό 
τή ζωή μας καί ὁδηγούμαστε ἀναπόφευκτα 
στό τέλος. Ἔτσι ὅταν χάνουμε χρόνο καί μέ-
ρες, τότε γιά μᾶς αὐτό τό γεγονός δέν πρέπει 
νά εἶναι τόσο χαρούμενο. Εἶναι ἕνα γεγονός 
θλιβερό. Αὐτό βέβαια ἄν βλέπουμε τή ζωή 
μας μέσα στά πλαίσια τοῦ παρόντος αἰῶνος. 
Ὅμως μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας συμβαί-
νει κάτι παράδοξο. Καί ὅπως ἦταν ὁ ἴδιος 
ὁ Χριστός κάτι παράδοξο γιά τή γενεά του 
καί σημεῖο σ’ ὅλους τούς αἰῶνες καί ὅπως 
εἶπε ὁ Ἴδιος εἶναι ἡ ἀρχή καί τό τέλος, τό Α 
καί τό Ω, ἄρα τό ἴδιο πρόσωπο, αὐτός πού 
ἦλθε καί αὐτός πού θά ἔρθει. 

Τό ἴδιο καί στήν Ἐκκλησία γιορτάζουμε 
τή λήξη τοῦ χρόνου καί ταυτόχρονα γιορ-
τάζουμε τήν ἔλευση τοῦ νέου χρόνου, μέσα 
στά ἁπλά λειτουργικά πλαίσια τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Ὅταν τελοῦμε π.χ. τήν ἀκολουθία 
τοῦ ἑσπερινοῦ τό ἀπόγευμα, ὅταν δύει ὁ 
ἥλιος καί ἡ μέρα κοντεύει νά τελειώσει, μα-
ζευόμαστε στόν ναό καί ὑμνοῦμε τόν Θεό, 
Τόν δοξολογοῦμε, διηγούμενοι τά μεγαλεῖα 
Του. Τό πῶς ὁ Θεός δημιούργησε αὐτό τόν 
κόσμο, τήν κτίση, τά πάντα, πῶς τά ἔπλασε 
ἐκ τοῦ μηδενός μέ τόση σοφία καί μεγαλο-
πρέπεια γιά τόν ἄνθρωπο. Πορευόμαστε 
ἀνυμνοῦντες τόν Θεό καί ταυτόχρονα εὐχα-
ριστοῦντες «ἐπί τήν ἡλίου δύσιν». Τήν ἴδια 
ὥρα πού εὐχαριστοῦμε γι’ αὐτό, ταυτόχρο-
να δοξολογοῦμε καί τόν Θεό, διότι δεχόμα-
στε τήν ἀνατολή τῆς νέας ἡμέρας, ἐφόσον 
γιορτάζουμε τήν ἔναρξη τῆς ἑπόμενης ἡμέ-
ρας ἑορτολογικά. Ὁμιλεῖ τό τροπάριο τοῦ 
ἑσπερινοῦ γιά τήν ἀνατολή καί τήν παρου-
σία ἑνός ἄλλου φωτός: «Φῶς ἱλαρόν ἁγίας 
δόξης….Ἰησοῦ Χριστέ». Δηλ. ὅταν δύει ὁ 
αἰσθητός ἥλιος, ἡ Ἐκκλησία βιώνει ταυτό-
χρονα ὄχι μόνο τήν  ἁπλή ὡρολογιακή δύση 
τῆς ἡμέρας, ἀλλά ταυτόχρονα βλέπουμε καί 
προσδοκοῦμε καί βιώνουμε αὐτή τήν πα-
ρουσία τοῦ ἱλαροῦ φωτός τοῦ Πατρός καί 
τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δέν 
μᾶς ἀφήνει ἡ Ἐκκλησία νά ζήσουμε αὐτή 
τήν κατάθλιψη τῆς ἀπώλειας μίας μέρας. 
Ταυτόχρονα μᾶς δίνει τήν παρηγορία τῆς 
παρουσίας τοῦ φωτός τῆς Ἁγίας Τριάδος. 
Ὅλη ἡ ψυχή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μία ταυ-
τόχρονη παρουσία τῶν δυό ἀντίθετα φαι-
νομενικά πραγμάτων. Ἐκεῖ πού πεθαίνει 
κανείς βρίσκει τήν Ἀνάσταση καί τή Ζωή. 
Ἐκεῖ πού στερεῖται βρίσκει τόν πλοῦτο, ἐκεῖ 
πού ἀγρυπνᾶ βρίσκει ξεκούραση, ἐκεῖ πού 

Ἰησοῦς Χριστός τό Α καί τό Ω, 
Ἡ ἀρχή καί τό τέλος τοῦ κόσμου 

τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
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νηστεύει βρίσκει τήν πιό μεγάλη ἀνακούφι-
ση, ἐκεῖ πού πτωχαίνει γιά τόν Χριστό γίνε-
ται πλούσιος. Ὅταν ὁ Χριστός εἶναι παρών, 
τότε γίνεται μία μεταμόρφωση τῆς πραγ-
ματικότητας. Μεταβάλλεται τό σκότος σέ 
φῶς, ἡ κόλαση σέ παράδεισο, ἡ γῆ γίνεται 
οὐρανός. Τό ἴδιο συμβαίνει, ὅταν προχω-
ροῦμε πρός τό τέλος τῆς ζωῆς μας στήν πο-
ρεία μας στόν χρόνο. Τότε ὅλα λαμβάνουν 
ἕνα ἄλλο νόημα. Ὁ χρόνος γίνεται γιά μᾶς 
αἰτία χαρᾶς καί ὄχι θλίψης, διότι λαμβάνει 
κι αὐτός τό νόημά του «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ 
Κυρίῳ ἡμῶν». 
Μποροῦμε νά παρομοιάσουμε τή ζωή μας 
μέσα σ’ αὐτό τόν κόσμο σάν ἕνα ταξίδι. Λέει 
ἕνας Ἅγιος «νά πιστεύεις ὅτι ὁδίτης εἶ καί 
οὐ πολίτης» δηλ. νά ξέρεις ὅτι σ’ αὐτό τόν 
κόσμο εἶσαι διαβάτης καί περαστικός καί 
δέν θά  μείνεις γιά πάντα σ’ αὐτόν. Δέν εἶσαι 
πολίτης αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀλλά εἶσαι ἕνας 
ὁδίτης, κάποιος πού περπατᾶ καί ταξιδεύει 
σ’ αὐτό τόν κόσμο γνωρίζοντας ὅτι δέν εἶναι 
μόνιμος σ’ αὐτόν. Τότε μόνο θά μπορέσεις 
νά ἀξιοποιήσεις τά γεγονότα τοῦ παρόντος 
κόσμου. Δέν τά λέμε βέβαια αὐτά  γιά νά 
μᾶς κυριεύσει ἡ ἀπόγνωση. Ἡ πραγματι-
κότητα τοῦ σύγχρονου κόσμου ὄντως εἶναι 
θλιβερή. Ἀπό παντοῦ βομβαρδιζόμαστε μέ 
εἰδήσεις καταθλιπτικές, πράγμα τό ὁποῖο 
ἐπιδρᾶ ἄσχημα στήν ψυχολογία μας. Ἀκό-
μη καί  ἡ ἐπιστήμη τό ἐπιβεβαιώνει. Ἔστω 
καί ὑποσυνείδητα καλλιεργεῖ μές στήν ψυχή 
μας τήν ἀγωνία καί τόν φόβο. Βέβαια, βρί-
σκουμε τρόπο νά ξεχνιόμαστε καί νά ξεγε-
λοῦμε τόν ἑαυτό μας. Ὅμως στό βάθος τῆς 
καρδιᾶς μας δέν εἶναι εὔκολο νά ἐπιχειρή-
σουμε νά ἀλλάξουμε τά γεγονότα. Ἀκόμα 
ξέρουμε ὅτι βαδίζουμε πρός τό τέλος καί τό 
τέλος εἶναι γιά ὅλους μας κάτι τό φοβερό. 
Γιά τήν Ἐκκλησία ὅμως τό τέλος δέν εἶναι 
καθόλου φοβερό. Εἶναι ἄκρως χαρούμε-
νο καί αἰσιόδοξο, γιατί στό τέλος τοῦ χρό-
νου εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Κι ὅταν ἐμεῖς 
πού ταξιδεύουμε σ’ αὐτό τόν χρόνο μέ τίς 
ποικίλες τρικυμίες, βλέπουμε στό τέλος τοῦ 
χρόνου καί τοῦ δικοῦ μας χρόνου ἀλλά καί 
ὁλόκληρου τοῦ κόσμου τόν ἴδιο τόν Χριστό, 

τότε λαμβάνουμε μεγάλη ὠφέλεια καί χαρά. 
Ἐπιστρέφαμε κάποτε μέ τό ἀεροπλάνο ἀπό 
τήν Ἀγγλία. Πήγαμε νά συναντήσουμε τόν 
Γέροντα Σωφρόνιο στό Ἔσσεξ. Ἤμαστε 
μαζί μέ τόν Γέροντα Ἰωσήφ καί δίπλα μας 
καθόταν μία φοιτήτρια. Ὅλο τό ταξίδι ἦταν 
πολύ δύσκολο, εἶχε κενά ἀέρος, τραντάγ-
ματα καί ἐπικρατοῦσε μέσα στό ἀεροπλάνο 
ἀγωνία καί σιγή. Πάνω ἀπό τήν Ἀθήνα τό 
γεγονός κορυφώθηκε, γιατί μπλέξαμε μέσα 
σέ καταιγίδα. Ὅλοι αἰσθανθήκαμε ὅτι κιν-
δυνεύουμε. Ὅταν πέσαμε στήν καταιγίδα, 
στά μαῦρα σύννεφα, ξαφνικά ἀκούστηκε 
καί μία ἰσχυρή βροντή στό ἀεροπλάνο, γιατί 
κτυπήθηκε ἀπό ἕναν κεραυνό  καί βρεθή-
καμε ἀπό τή μία κατεύθυνση στήν ἄλλη. Ἡ 
κοπέλα δίπλα μας ἄρχισε νά κλαίει. Ὁ Γέρο-
ντας πού ἦταν δίπλα καί εἶχε τά μάτια κλει-
στά, μόλις τράνταξε τό ἀεροπλάνο, ἄνοιξε 
χαμογελαστός τά μάτια του καί μέ ρώτησε: 
«πέσαμε;», τοῦ ἀπάντησα «ὄχι». «Κρίμα, 
χάσαμε τήν εὐκαιρία», μοῦ  εἶπε.  Τότε μέ 
ἔπιασε τό γέλιο καί ἡ κοπέλα θύμωσε καί 
μοῦ ζήτησε νά σταματήσω νά γελῶ. Μία 
ἄλλη φορά στό Ἅγ. Ὄρος εἶχε μεγάλη φουρ-
τούνα καί βρεθήκαμε ὅλοι στή Δάφνη καί 
ἔπρεπε νά πᾶμε στή Νέα Σκήτη πού μένα-
με. Ἐκεῖ τά καράβια εἶχαν φύγει, γιατί δέν 
μποροῦσαν νά μείνουν στό λιμάνι καί ἦταν 
μόνο μία βαρκούλα ἑνός ἐρημίτη Γέροντα 
ἀπό τήν Ἁγία Ἄννα καί ἔπρεπε νά μποῦμε 
ὅλοι μέσα σέ ἐκείνη τή βάρκα, ἡ ὁποία χω-
ροῦσε 8-10 ἄτομα. Ἡ τρικυμία ἦταν μεγά-
λη, φοβερά κύματα! Τόν ρωτήσαμε ἄν μπο-
ρούσαμε νά μποῦμε μέσα στή βάρκα καί 
μᾶς εἶπε «εὐχαρίστως». Στό τέλος μπήκαμε 
13 ἄτομα. Ἕνα γεροντάκι εἶχε μαζί του καί 
6-7 δοχεῖα μέ λάδι. Τότε ἤρθαμε ἴσα μέ τή 
θάλασσα. Ξεκινήσαμε, βγήκαμε λίγο ἀπό 
τή Δάφνη, ἀλλά εἴδαμε ὅτι ἀπό τήν πολλή 
ἀγάπη τοῦ Γέροντα κοντεύαμε νά καταπο-
ντιστοῦμε ὅλοι. Τά κύματα ἦταν τεράστια. 
Μᾶς κυρίευσε ὅλους ἡ ἀγωνία καί ὁ φόβος 
γιά τό τί θά γίνει. Εἶχε ἕνα γεροντάκι στήν 
ἄκρη, ὁ πάπα-Χρύσανθος, ὁ ὁποῖος εἶχε τά 
μάτια του κλειστά καί προσευχόταν. Τοῦ 
εἶπα: «Γέροντα θά πνιγοῦμε» καί μοῦ ἀπά-
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ντησε χωρίς ἀνησυχία: «Ὅ,τι θέλει ὁ Κύρι-
ος». Τόν ρώτησα ἄν ξέρει κολύμπι καί μοῦ 
εἶπε ὄχι. Τότε λέω θά πνιγοῦμε καί θά πε-
θάνουμε ὅλοι. Αὐτός μοῦ ἀπάντησε: «Κι’ ἄν 
πεθάνουμε τί ἔγινε; Μία ὥρα νωρίτερα. Δέν 
χαίρεσαι πού θά πᾶμε κοντά στόν Χριστό;» 
Ὅταν κανείς στό τέλος δέν βλέπει τό χάος 
ἀλλά τόν Κύριο, τόν Χριστό, τότε τά πάντα 
μεταμορφώνονται. 
Εἶναι πολύ σπουδαῖο τό γεγονός ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία ἀκριβῶς βλέπει τήν πορεία της 
μέσα στόν χρόνο σάν ἕνα εὐχάριστο ταξίδι 
τό ὁποῖο εἶναι μέν ἐπικίνδυνο, πολύπλοκο 

καί δύσκολο, ἀλλά προσβλέποντας στό τέ-
λος δίνει στόν ἄνθρωπο ἐλπίδα καί  αἰσι-
οδοξία. «Ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως 
ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν» λέει ὁ Ἀπ. 
Παῦλος. Δηλ. βλέπουμε συνέχεια πρός τό 
τέρμα, πού εἶναι ὁ Χριστός καί ὅλα τά ἐμπό-
δια δέν εἶναι ἱκανά νά μᾶς σταματήσουν. 
Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στά ἔσχατα τῆς 
ἱστορίας καί τοῦ χρόνου ἀποτελεῖ γιά τήν 
Ἐκκλησία τήν ἀπαρχή τῆς αἰωνίου Βασιλεί-
ας τοῦ Θεοῦ σ’ αὐτό τόν κόσμο. 
Ὅταν τελοῦμε τά μυστήρια καί κάθε Ἀκο-

λουθία τῆς Ἐκκλησίας ἀρχίζουμε εὐλο-
γοῦντες τή Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ 
Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔτσι ξε-
κινᾶ ἡ Θεία Λειτουργία καί αὐτόματα σάν 
νά βρισκόμαστε σ’ ἕναν ἄλλο χῶρο, σέ 
μία καινή κτίση καί καινούργιο πνευματι-
κό χῶρο. Ὅπως λέμε στόν χερουβικό ὕμνο 
«πᾶσαν νῦν βιοτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν», 
διότι βρισκόμαστε ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος καί εἰκονίζουμε τά Χερουβείμ καί τά 
Σεραφείμ καί τίς Οὐράνιες Δυνάμεις. Ἐκεῖ 
δέν μπορεῖ νά μπεῖ τίποτα. Τά πάντα κα-
ταργοῦνται καί ὁ χρόνος καί ὁ χῶρος καί οἱ 

περιστάσεις ἐκμηδενίζονται καί παραμένει 
μόνο ἡ παρουσία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ 
καί τοῦ Ἁγ. Πνεύματος. 
Κάποτε κάποιος ἀρχάριος μοναχός μοῦ 
διηγήθηκε τά ἑξῆς: Ἦταν ἡ περίοδος τῶν 
πνευματικῶν ἀγώνων καί τόν ἔπνιγαν οἱ 
πειρασμοί καί οἱ λογισμοί, καί ἡ ψυχή του 
αἰσθανόταν τόν πνιγμό τῶν δαιμονικῶν 
προσβολῶν. Ἔτσι τοῦ φαινόταν ὅτι ἡ ζωή 
του στό μοναστήρι ἦταν καταθλιπτική, δύ-
σκολη, δέν ὑπῆρχε διέξοδος καί τά πάντα 
ἦταν σκοτεινά μπροστά του. Ἡ ψυχή του 
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ἦταν βουτηγμένη σ’ ἕνα πνευματικό σκοτά-
δι. Σ’ αὐτή τήν κατάσταση προσπαθοῦσε νά 
προσευχηθεῖ καί νά βρεῖ μία ἄκρη. Ἦταν ἡ 
ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ. Ἔτσι ὅπως ἀπε-
γνωσμένα πάλευε μέσα σ’ αὐτή τή θάλασσα 
τῶν λογισμῶν καί πρόφερε τήν εὐχή, τότε ὁ 
Θεός τοῦ ἔδωσε μία ἐμπειρία διά τῆς Θείας 
Χάριτος. Ἀκούγοντας τόν ἱερέα ν’ ἀρχίζει 
τόν ἑσπερινό «Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν πά-
ντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν 
αἰώνων», τοῦ ἔγινε μία ἀποκάλυψη. Διά τῆς 
Θείας Χάριτος ἐκείνη τή στιγμή ὁ ἄνθρω-
πος γεύτηκε ἀκριβῶς τήν πείρα τῆς αἰωνι-
ότητας. Κατάλαβε μέσα στήν ψυχή του, διά 
τῆς ἐμπειρίας πλέον καί ὄχι μόνο διά τοῦ 
νοός του, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εὑρισκόμενος σέ 
σχέση μέ τόν Θεό καί εὐλογώντας τόν Θεό 
ἐπεκτείνεται εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. 
Γίνεται κι’ αὐτός ἄπειρος ὅπως ὁ Θεός. Καί 
σέ κάθε λέξη πού λέει, κάθε πράξη πού κά-
νει, καί μόνο ἡ στάση του καί ἡ παραμονή 
του στόν χῶρο  τόν πνευματικό ἐπεκτείνεται 
στούς αἰώνας τῶν αἰώνων, διότι ἀπευθύνε-
ται στόν Θεό . Καί ὁδηγήθηκε ἀπ’ αὐτή τήν 
κατάσταση σέ μία πνευματική χαρά, καί κα-
τάλαβε ὅτι τά ὅρια τῆς ὑπάρξεώς του εἶναι 
ἴσα μέ τά ὅρια τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ κατά 
χάριν ὄχι κατ’ οὐσίαν. Τότε χαρά, αἰσιοδο-
ξία καί παρηγοριά πλημμύρισε τήν ψυχή 
του, διότι ἀκριβῶς ἔλαβε τήν αἴσθηση τῆς 
νίκης τοῦ χρόνου. 
Ἡ Ἐκκλησία δέν νικᾶται ἀπό τά γεγονότα 
τοῦ κόσμου τούτου καί οὔτε φοβᾶται ὅ,τι 
καί ἄν συμβαίνει, ὄχι γιατί εἶναι δυνατή καί 
ἔχει κοσμική δύναμη, ἀλλά γιατί βλέπει τά 
πάντα μέσα στήν προοπτική τῆς αἰωνιότη-
τας καί πίσω ἀπό κάθε τί τόν Χριστό. Αὐτό 
εἶναι πού καθιστᾶ τήν Ἐκκλησία ἀήττητη. 
Διότι πορεύεται διά τοῦ δρόμου τοῦ Χρι-
στοῦ καί διά τῆς χάριτος τοῦ Ἁγ. Πνεύ-
ματος στήν αἰωνιότητα. Ὅλοι ἐμεῖς πού 
θέλουμε νά εἴμαστε μέλη τῆς  Ἐκκλησίας 
ἐντασσόμαστε σ’ αὐτή καί ζοῦμε σύμφωνα 
μέ τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο. Ὅπως ἀκριβῶς  ὅταν 
θέλουμε νά ταξιδέψουμε καί μπαίνουμε σέ 
ἕνα μέσο μεταφορᾶς καί δέν κάνουμε τί-
ποτα, ἁπλά εἴμαστε μέσα καί πειθαρχοῦμε 

στούς κανόνες ἀσφαλείας τοῦ μεταφορικοῦ  
μέσου, ἔτσι καί μέσα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλη-
σίας. 
Ρώτησαν κάποιο μοναχό στό Ἅγιον Ὄρος 
τί κάνει τόσες ὧρες μέσα στήν ἐκκλησία. 
Δέν βαριέται τόσες ὧρες συνεχόμενες; Καί 
αὐτός ἀπάντησε: «τίποτα, εἶμαι μέσα στήν 
ἐκκλησία καί αὐτό εἶναι ἀρκετό. Ἐσύ τί 
ἔκανες ἐννιά μῆνες μέσα στήν κοιλιά τῆς 
μάνας σου; Ἤσουν ἐκεῖ καί τρεφόσουν ἀπό 
τό μητρικό αἷμα. Μεγάλωνες μέχρι πού ἦρθε 
ἡ ὥρα καί βγῆκες σ’ αὐτό τόν κόσμο». Τό 
ἴδιο κάνουμε καί ἐμεῖς. Μένουμε μέσα στόν 
μητρικό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Δέν κάνου-
με κάτι τό ἰδιαίτερο. Προσπαθοῦμε νά μήν 
ἀποβληθοῦμε ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀλλά νά 
παραμείνουμε ὀργανικά συνδεδεμένοι μέ 
αὐτήν καί νά εἴμαστε ἐκεῖ καί νά τηροῦμε 
τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι τό σημεῖο 
τῆς ἑνώσεώς μας μέ τήν Ἐκκλησία. Ἔτσι 
μεγαλώνουμε μέσα στήν Ἐκκλησία, τελει-
οποιούμαστε καί γεννιόμαστε πλέον μ’ ἕνα 
θεῖο τοκετό καί παραδιδόμαστε στά χέρια 
τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ.  Πῶς μπορεῖ νά ζεῖ 
κανείς καί νά νομίζει ὅτι θά μείνει αἰώνιος 
σ’ αὐτό τόν κόσμο; Ἡ Ἐκκλησία καταστρέ-
φει τήν ἄφρονα ἰδέα ὅτι θά ζήσουμε ἐδῶ γιά 
πάντα. Ταυτόχρονα ὅμως δέν μᾶς βουλιάζει 
μέσα στήν ἀπελπισία. Μᾶς λέει ὅτι τά πα-
ρόντα εἶναι «μή μένοντα» καί δέν θά εἶναι 
πάντα ἐδῶ καί οὔτε ἐμεῖς εἴμαστε πλασμένοι 
γι’ αὐτόν τόν κόσμο, ἀλλά θά ὑπάρχει ἕνας 
ἄλλος κόσμος καί μία ἄλλη πολιτεία, τῆς 
ὁποίας εἴμαστε πολίτες. 
Μία φορά πού ἤμουν μέ τόν Γέροντα Παΐ-
σιο καί καθόμασταν ἔξω, καί βλέπαμε τήν  
ὡραία φύση τοῦ Ἁγ. Ὄρους μέ τά παρθένα 
δάση, τά ποτάμια καί τά βουνά, πού εἶναι 
πλούσια λόγω τοῦ κλίματος, τοῦ εἶπα: «Γέ-
ροντα, πόσο ὡραῖο εἶναι τό Ἅγ. Ὄρος! Σάν 
τόν παράδεισο εἶναι.»Καί μοῦ ἀπάντησε: 
«Ὡραῖα εἶναι ἐδῶ, ἀλλά εἶναι πιό ὡραῖα 
στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!». Ἀμέσως μετέφε-
ρε τόν λόγο στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Εἶναι 
ἕνας πειρασμός καί μία ἀπάτη τό νά ξεγε-
λαστοῦμε ἀπό τά ὡραῖα πού βλέπουμε γύρω 
μας καί νά ξεχάσουμε ὅτι ὑπάρχει κάτι πιό 
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ὡραῖο, πιό ζωντανό, πιό οὐσιαστικό ἀπό τά 
πράγματα τοῦ παρόντος κόσμου. Γιατί ἄν 
μείνουμε σ’ αὐτό τόν χῶρο, τότε κλείνουμε 
τόν ἑαυτό μας σ’ ἕνα πνευματικό θάνατο. 
Ἄν  ὅμως βγοῦμε ἔξω ἀπό τά ὅρια τοῦ πα-
ρόντος, τότε καί τά παρόντα τά ἀξιοποιοῦμε 
σωστά, καί ταυτόχρονα μποροῦμε νά ἀνα-
πνέουμε τό ὀξυγόνο τῆς αἰώνιας Βασιλεί-
ας τοῦ Θεοῦ. Δυστυχῶς, ἐμεῖς οἱ χριστια-
νοί πολλές φορές ἔχουμε μία ἀντίληψη ὅτι, 
ἀφοῦ εἴμαστε ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας καί 
τοῦ Θεοῦ, πρέπει ὅλα στή ζωή μας νά μᾶς 
πηγαίνουν πολύ καλά. Θεωροῦμε μάλιστα 
ὅτι οἱ ἅγιοι ἦταν τρισευτυχισμένοι ἄνθρωποι 
πού ὅ,τι ἤθελαν τό εἶχαν, γιατί ὁ Θεός τούς 
τό ἔδινε ἐπειδή ἦταν ἅγιοι. Ἀκόμη νομίζου-
με ὅτι οἱ δυσκολίες πού ἀντιμετώπιζαν καί 
συναντοῦσαν ἦταν δυσκολίες φαινομενικές 
καί ὅτι οἱ ἅγιοι δέν τίς αἰσθάνονταν καί δέν 
εἶχαν δοκιμάσει τίποτε θλιβερό σ’ αὐτό τόν 
κόσμο. Καμιά φορά κι ἀπό τά βιβλία πού 
διαβάζουμε μᾶς δίνεται αὐτή ἡ ἀντίληψη. 
Ὅμως ἐπειδή ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι 
ἐκκλησία ἁγίων καί καθημερινά ἔχουμε ἁγί-
ους, ἀπό τή γνώση πού ἔχουμε τῶν συγχρό-
νων ἁγίων, μπορῶ νά πῶ ὅτι δέν πέρασαν 
ευχάριστα καί ἀνώδυνα. Ἀντίθετα οἱ ἅγιοι 
πέρασαν πολύ δύσκολα καί δοκίμασαν πολ-
λή θλίψη. Ὁ Χριστός εἶπε: «ἐν τῷ κόσμῳ 
θλίψιν ἕξετε». Δηλ. σάν νά μᾶς εἶπε ὅτι μέσα 
στόν κόσμο θά σᾶς λιώσουν. Μέσα σ’ αὐτή 
τή θλίψη καί τήν σύνθλιψη οἱ ἅγιοι δοκίμα-
σαν στόν πιό ἔντονο βαθμό τόν ἀνθρώπινο 
πόνο. Δέν ἦταν κατά φαντασία οἱ πόνοι καί 
οἱ κόποι τους. Μέ πολλές θλίψεις καί δάκρυα 
βάδισαν τόν δρόμο τῆς ζωῆς τους. Ὁ λόγος 
τοῦ Χριστοῦ πού ἀπηύθυνε σ’ ἕνα σύγχρο-
νο ἅγιο, τόν Ἅγιο Σιλουανό, εἶναι ὁ λόγος 
Του στήν παροῦσα γενεά.    «Κράτα τόν νοῦ 
σου στόν Ἅδη καί μήν ἀπελπίζεσαι». Αὐτός 
εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ σήμερα. Δηλ. κράτα 
τόν ἑαυτό σου μέσα στόν Ἅδη καί μήν τόν 
φοβᾶσαι. Ἐκεῖ εἶναι τό ὅριο, τό ἔσχατο ὅριο 
τῆς ἀπώλειας τῆς ἀβύσσου. Κράτησε ὅμως 
μόνο ἕνα σχοινί. «Μήν ἀπελπίζεσαι καί ἔχε 
τήν ἐλπίδα σου σέ μένα, τόν Θεό». Ἔτσι ἡ 
πορεία μας καί ἡ ζωή μας λαμβάνει ἐνίσχυση 

ἀπό αὐτό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Καί τό πέρα-
σμα τοῦ χρόνου, τῶν ἡμερῶν, τό τελείωμα 
τῆς ζωῆς μας καί τοῦ χρόνου καί ἡ ἔναρξη 
τοῦ ἄλλου χρόνου φωτίζεται μόνο μέ τήν 
ἐλπίδα στόν Θεό. Τό  «μήν ἀπελπίζεσαι, 
ἀλλά ἔχε τήν ἐλπίδα σου σέ μένα», σημαίνει 
ὅτι δέν πρέπει νά φοβόμαστε, γιατί ὁ Θεός 
νίκησε τόν χρόνο καί ὅλα τά θλιβερά γεγο-
νότα τοῦ χρόνου, διότι ἀκριβῶς ὅλα αὐτά 
εἶναι «μή μένοντα» καί ἐκμηδενίζονται ὅταν 
ὁ ἄνθρωπος ἔρθει στόν χῶρο τῆς αἰωνίου 
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἅγιοι λοιπόν ἔζη-
σαν αὐτή τήν ἐμπειρία καί ἤξεραν ὅτι τό νά 
ἀκολουθᾶ κανείς τόν Χριστό σημαίνει νά ζεῖ 
αὐτή τή μαρτυρική ὁδό διά μέσου τοῦ Σταυ-
ροῦ καί τοῦ θανάτου στόν παρόντα κόσμο 
καί ἐν συνεχείᾳ τή μετοχή του στήν Ἀνάστα-
ση τοῦ Χριστοῦ.Ὅταν βρισκόμαστε ἐνώπιον 
τῶν γεγονότων τῆς ζωῆς μας κάνουμε μία 
ὁμολογία πίστεως Τίς δύσκολες ὧρες ὅπου 
ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται μπροστά στήν ἀπειλή 
ἑνός ὁποιουδήποτε ὀλέθρου, ψυχικοῦ, προ-
σωπικοῦ, παγκόσμιου, ὅλα κρίνονται ἀπό 
ἕνα ναί ἤ ἕνα ὄχι.
Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ βρίσκεται μπροστά 
στήν ἄβυσσο τῶν γεγονότων καί τοῦ τίθεται 
ἕνα ἐρώτημα: «Πιστεύεις στόν Θεό;» Καί 
ἀπαντᾶ: «Ναί, πιστεύω στόν Θεό», κάνει 
τόν σταυρό του καί πέφτει μέσα στήν ἄβυσ-
σο. Ἡ ἐμπειρία τῆς ἐκκλησίας μᾶς δίνει τήν 
ἐλπίδα τοῦ Χριστοῦ: «Μή φοβοῦ, ἰδού ἐγώ 
εἰμί πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ὑμῶν». Ἄρα 
ἀφοῦ ἐγώ εἶμαι μαζί σας μέχρι τό τέλος, δέν 
ὑπάρχει τίποτα πού νά σᾶς φοβίζει. Ὁ χρό-
νος, ὁ θάνατος, καταργοῦνται καί ἐκμηδε-
νίζονται. Σέ μᾶς μένει μόνο ἕνα ναί, τό ναί 
τῆς πίστεως. Ἡ πίστη εἶναι ἡ νίκη «ἡ νικήσα-
σα τόν κόσμο». Γι’ αὐτό  ἄς γιορτάζουμε μέ 
πολλή χαρά τό πέρασμα τῶν χρόνων, ὄχι μέ 
κοσμικά συνθήματα, ἀλλά ἐλπίζοντες στόν 
Χριστό καί βλέποντας στό τέλος τοῦ χρόνου 
τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί σάν ἀρχή τῆς 
αἰωνίου Βασιλείας Του τόν Ἴδιο, τόν γλυ-
κύτατο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶπε: «Ἐγώ 
εἰμί, ἡ ἀρχή καί τό τέλος». 

(ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας)
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Σύμφωνα μὲ τὶς ἰουδαϊκὲς θρησκευ-
τικὲς ἀντιλήψεις ὅταν μία γυναῖκα 
ἔφερνε παιδὶ (ἀγόρι) στὸν κόσμο θε-

ωρεῖτο γιὰ διάστημα τεσσαράκοντα ἡμερῶν 
λειτουργικὰ ἀκάθαρτη , καὶ ὡς ἐκ τούτου 
δὲν τῆς ἐπιτρεπόταν νὰ ἔλθει σὲ ἐπαφὴ μὲ 
ὁ,τιδήποτε ἅγιο, οὔτε νὰ εἰσέλθει στὸν ναό. 
Μετὰ τὴ συμπλήρωση τῶν ἡμερῶν τοῦ καθα-
ρισμοῦ ὄφειλε νὰ προσέλθει «ἐπὶ τὴν θύραν 
τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου πρὸς τὸν ἱερέα» 
γιὰ τὴν προσφορὰ τῆς διατεταγμένης θυσί-
ας, ἡ ὁποία περιελάμβανε «ἀμνὸν ἐνιαύσιον 
ἄμωμον εἰς ὁλοκαύτωμα, καὶ νεοσσὸν περι-
στερᾶς ἢ τρυγόνα περὶ ἁμαρτίας». Προκει-
μένου περὶ οἰκονομικὰ ἀδυνάτων γυναικῶν 
ἀρκοῦσε ἡ προσφορὰ «δύο τρυγόνων ἢ δύο 
νεοσσῶν περιστερῶν, μίαν εἰς ὁλοκαύτωμα 
καὶ μίαν περὶ ἁμαρτίας» (Λευιτ. 12, 1-8).
 Στὸ πλαίσιο τοῦτο τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου 
ἐνήργησε καὶ ἡ Θεοτόκος. «Καὶ ὅτε ἐπλή-
σθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν, 
ἀνήγαγον αὐτὸν (τὸν Ἰησοῦν) εἰς Ἱεροσόλυ-
μα παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ, καθὼς γέγραπται 
ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον 
μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται, καὶ τοῦ 
δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ 
Κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς 
περιστερῶν» (Λουκ. 2, 22-24). Στὴν εἴσο-
δο τοῦ ναοῦ τοὺς περίμενε ὁ δίκαιος καὶ 
εὐλαβὴς γέροντας Συμεών, ὁ ὁποῖος «ἦλθεν 
ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσα-
γαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν... ἐδέ-
ξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλό-
γησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε· Νῦν ἀπολύεις τὸν 
δοῦλόν σου, Δέσποτα...». Ἀκολούθως στρά-
φηκε πρὸς τὴν Παναγία στὴν ὁποία εἶπε: 
«Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν 
πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντι-
λεγόμενον. Καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διε-
λεύσεται ῥομφαία...». Σ’ αὐτὴ τὴ συνάντηση 

παροῦσα ἦταν καὶ ἡ «ὡς ἐτῶν ὀγδοήκοντα 
τεσσάρων προφῆτις Ἄννα», ἡ ὁποία «αὐτῇ 
τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίῳ 
καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς προσδεχο-
μένοις λύτρωσιν ἐν Ἱερουσαλήμ» (Λουκ. 2, 
25-39). Παρατηρώντας προσεκτικὰ τὸ κείμε-
νο, εὔκολα μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε πὼς 
ὁ εὐαγγελιστὴς ὑποβαθμίζει τὴ νομικὴ περὶ 
τοῦ καθαρισμοῦ τῆς Θεοτόκου διάταξη, 
ἄλλωστε ἡ Θεοτόκος δὲν εἶχε ἀνάγκη καθα-
ρισμοῦ, γιὰ νὰ ὑπερτονίσει τὴν ἀπάντηση, τὴ 
συνάντηση, τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 
ἀπὸ τὸν δίκαιο Συμεὼν καὶ Ἄννα τὴν προ-
φήτιδα.
Τὰ ὅσα περιγράφει ἡ ὡς ἄνω εὐαγγελικὴ πε-
ρικοπὴ ἀπετέλεσαν τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴ σύ-
σταση τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυ-
ρίου, στὶς 14 Φεβρουαρίου ἀρχικῶς, ὅταν 
τὰ Χριστούγεννα ἑορτάζονταν στὶς 6 Ἰα-
νουαρίου, καὶ ὅτε (περὶ τὸ 376) ἡ ἑορτὴ τῆς 
σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου μετετέθη στὶς 
25 Δεκεμβρίου, παγιώθη νὰ ἑορτάζεται καὶ 
ἡ Ὑπαπαντὴ στὶς 2 Φεβρουαρίου, σαράντα 
δηλ. ἡμέρες μετὰ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ ἑορτὴ συνεστήθη στὰ Ἱεροσόλυμα τὸν 
δ΄ αἰῶνα ὡς «ἑορτὴ τῶν καθαρσίων». Ὡς 
ἐκ τούτου τὸ περιεχόμενό της, ὅπως φαίνε-
ται στὸν πρῶτο λόγο τοῦ Ἡσυχίου, πρεσβυ-
τέρου Ἱεροσολύμων († μετὰ τὸ 451) στὴν 
Ὑπαπαντή, ἀναφερόταν περισσότερο στὸν 
«καθαρισμὸ» τῆς Θεοτόκου . Πολὺ ἐνωρὶς 
ὅμως ἐγκαταλείφθηκε αὐτὴ ἡ ἰδέα καὶ δό-
θηκε ἔμφαση στὴ συνάντηση τοῦ Ἰησοῦ μὲ 
τὸν Συμεὼν καὶ τὴν Ἄννα, καὶ ἰδίως στὰ ὅσα 
προφητικὰ διετύπωσαν οἱ δύο πρεσβύτεροι 
στὴν ἡλικία δίκαιοι, τὰ ὁποῖα ἀντικατοπτρί-
ζουν καὶ τὸ τελικὸ περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς.
Τὶς ἀρχαιότερες πληροφορίες γιὰ τὴν ἑορτὴ 
μᾶς τὶς παρέχει ἡ μοναχὴ Αἰθερία στὸ Ὁδοι-
πορικό της, ἡ ὁποία ἐπισκέφθηκε τὰ Ἱερο-

Ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου
τοῦ Οἰκ. Παρασκευᾶ Ἀγάθωνος, δρ. Θεολογίας
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σόλυμα μεταξὺ τῶν ἐτῶν 385-388. Χωρὶς 
νὰ μνημονεύει τὸ ὄνομα τῆς ἑορτῆς, ἀνα-
φέρεται σὲ αὐτὴν χαρακτηρίζοντάς την ὡς 
τὴν «τεσσαρακοστὴν τῶν Ἐπιφανείων (συ-
νεορτασμὸς Χριστουγέννων καὶ Θεοφανεί-
ων) ἡμέραν». Ἡ κατ’ αὐτὴν σύναξη λάμβα-
νε χώρα στὴ ροτόντα τῆς Ἀναστάσεως, ὅπου 
«πάντες λιτανεύουσι καὶ πάντα γίνονται ἐν 
τάξει μετὰ μεγάλης χαρμοσύνης ὡς καὶ τὸ 
Πάσχα». Σὲ αὐτὴν κήρυτταν «πάντες οἱ πρε-
σβύτεροι, πρὸς δὲ καὶ ὁ ἐπίσκοπος, ὁμιλῶν 
πάντοτε περὶ τοῦ χωρίου ἐκείνου τοῦ Εὐαγ-
γελίου» (Λουκ. 2, 
22-39). Ἀποκορύ-
φωμα τῆς ἑορτῆς 
ἦταν ἡ τέλεση τῆς 
Θείας Λειτουργίας.
Πολύτιμες λειτουρ-
γικὲς πληροφορίες 
γιὰ τὸν ἑορτασμὸ 
τῆς Ὑπαπαντῆς στὰ 
Ἱεροσόλυμα μᾶς δί-
δουν τὸ Ἀρμενικὸ 
Λεξιονάριο (ε΄ αἰ.), 
ὡς ἐπίσης καὶ τὸ 
Γεωργιανὸ Λεξι-
ονάριο (ε΄-η΄ αἰ.) . 
Ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυ-
μα ἡ ἑορ-τὴ εἰσή-
χθη στὴν Ἀντιόχεια 
στὶς ἀρχὲς τοῦ στ΄ 
αἰῶνα. Αὐτὸ ἐξάγε-
ται ἀπὸ ὁμιλία τοῦ 
Σεβήρου Ἀντιοχεί-
ας, ἡ ὁποία χρονο-
λογεῖται στὸ ἔτος 
518, καὶ στὴν ὁποία ἀναφέρεται ὅτι ἡ ἑορτὴ 
εἰσήχθη στὴν Ἀντιόχεια πρόσφατα ἀπὸ τὰ 
Ἱεροσόλυμα . Προσπάθεια γιὰ εἰσαγωγὴ 
τῆς ἑορτῆς στὴν Ἀντιόχεια εἶχε καταβάλει 
προηγουμένως καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, 
χωρὶς ὅμως ἀποτέλεσμα.
Τὸν στ΄ αἰῶνα ἡ ἑορτὴ εἰσήχθη καὶ στὴν 
Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα μὲ τὴ Χρο-
νογραφία τοῦ Θεοφάνους, τὸ ἔτος 534, ἐπὶ 
βασιλείας Ἰουστινιανοῦ, «ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ 
Κυρίου ἔλαβεν ἀρχὴν ἐπιτελεῖσθαι ἐν τῷ 

Βυζαντίῳ τῇ δευτέρᾳ τοῦ Φεβρουαρίου μη-
νός ». Ἀπὸ τὸ Χρονικὸν ὅμως τοῦ Γεωργί-
ου Μοναχοῦ πληροφορούμεθα ὅτι κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουστινιανοῦ 
«καὶ ἡ Ὑπαπαντὴ μετηνέχθη καὶ ἔλαβεν 
ἀρχὴν ἑορτάζεσθαι Φεβρουαρίῳ μηνὶ εἰς 
τὴν β΄, γενομένην πρότερον τῇ ιδ΄ τοῦ αὐτοῦ 
μηνός, ἥτις οὔκ ἐστιν ἐναριθμουμένη ταῖς 
δεσποτικαῖς ἑορταῖς ». Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ 
ἑορτὴ εἰσήχθη στὴν Κωνσταντινούπολη πρὸ 
τοῦ 534, καὶ ὅτι ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ μετεφέρθη 
νὰ ἑορτάζεται ἀπὸ τὶς 14 στὶς 2 Φεβρουα-

ρίου. Σημαντικὴ 
ἐπίσης εἶναι καὶ 
ἡ ἄλλη ἀναφορὰ 
τοῦ Χρονικοῦ, ὅτι 
δηλ. ἡ Ὑπαπαντὴ 
δὲν κατατάσσεται 
μεταξὺ τῶν δε-
σποτικῶν ἑορτῶν. 
Ὑπὸ τῆς λειτουρ-
γικῆς μας παρα-
δόσεως θεωρεῖται 
θ ε ο μ η τ ο ρ ι κ ὴ 
ἑορτὴ στὴν ὁποία 
μετέχουν δεσπο-
τικὰ στοιχεῖα. 
Ρόλο στὴ μετα-
φορὰ τῆς ἑορτῆς 
στὴ 2α Φεβρουα-
ρίου φαίνεται ὅτι 
διεδραμάτισε καὶ 
τὸ κοντάκιο τοῦ 
Ρωμανοῦ τοῦ Με-
λωδοῦ στὴν Ὑπα-
παντή, τὸ ὁποῖο 

χρονολογεῖται μεταξὺ τῶν ἐτῶν 542 καὶ 548 
, λείψανα τοῦ ὁποίου διεσώθησαν καὶ στὴ 
σύγχρονη λειτουργικὴ πράξη (τὸ πρῶτο 
προοίμιο τοῦ κοντακίου, χορὸς ἀγγελικός, 
εἶναι τὸ πρῶτο κάθισμα τοῦ ὄρθρου, ἐνῶ τὸ 
τρίτο προοίμιο, ὁ μήτραν παρθενικήν, εἶναι 
τὸ σημερινὸ κοντάκιο τῆς ἑορτῆς).
Στὴν Κωνσταντινούπολη ἡ Ὑπαπαντὴ ἑορ-
ταζόταν μὲ μεγαλοπρέπεια. Ὁ ἑσπερινὸς καὶ 
ὁ ὄρθρος τελοῦντο στὸν ναὸ τῆς Παναγίας 
ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις, ἀπ’ ὅπου κλῆρος 
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καὶ λαός, μετὰ τὸ τέλος τοῦ ὄρθρου λιτάνευ-
αν στὸν ναὸ τῆς Παναγίας ἐν Βλαχέρναις, 
ὅπου τελοῦσαν τὴ Θεία Λειτουργία στὴν 
παρουσία τοῦ αὐτοκράτορος.
Παράταση στὸν ἑορτασμὸ τῆς Ὑπαπαντῆς 
δίδεται τὴν 3η Φεβρουαρίου, ὁπότε ἄγεται ἡ 
μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Συμεὼν τοῦ δε-
ξαμένου ἐν ἀγκάλαις τὸν Κύριον, καὶ Ἄννης 
τῆς προφήτιδος. Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ ἡ ὁποία μαρ-
τυρεῖται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ Τυπικὸ τῆς 
Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ θ΄ αἰῶνος  δύνα-
ται νὰ χαρακτηριστεῖ καὶ ὡς σύναξη, ἀφοῦ 
κατ’ αὐτὴν τιμοῦμε τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα τὰ 
ὁποῖα ὑπούργησαν στὸ μεγάλο γεγονός, τὸ 
ὁποῖο ἔλαβε μέρος 
κατὰ τὴν κύρια 
ἡμέρα τῆς ἑορτῆς. 
Σύμφωνα μὲ τὸ Τυ-
πικὸ τῆς μονῆς τῆς 
Εὐεργέτιδος, ἐὰν 
ἡ ἑορτὴ «τύχῃ ἔξω 
τῆς ἑβδομάδος τῆς 
τυροφάγου... ἑορ-
τάζεται μετὰ τῶν 
ἁγίων ἡμέρας ε΄... 
εἰ δὲ τύχῃ τῇ ἑβδο-
μάδι τῆς τυρινῆς, 
ἡμέρας γ΄, ἀποδίδο-
ται δὲ εἰς τὰς δ΄ τοῦ 
μηνός, ἕως τῆς Τε-
τράδος ἢ τῆς Παρα-
σκευῆς  ». Στὸ Τυ-
πικὸ τῆς μονῆς τοῦ 
Σωτῆρος Μεσσήνης ἡ Ὑπαπαντὴ ἑορτάζε-
ται γιὰ διάστημα ὀκτὼ ἡμερῶν, ἀποδιδο-
μένη στὶς 9 Φεβρουαρίου. «Εἰς τὰς θ΄... Ἐν 
ταύτῃ οὖν τῇ ἡμέρᾳ ἀποδιδοῦμεν τὴν ἑορ-
τήν... καὶ οὕτως μὲν τελεῖται τὸ ὀκταήμερον 
τῆς ἑορτῆς ». Ἐὰν ὅμως τύχῃ τὴν Κυριακὴ 
τῆς Τυρινῆς ἀποδίδεται αὐθημερὸν («μίαν 
καὶ μόνην ἡμέραν αὐτὴν ἑορτάζομεν»). Στὴ 
σημερινὴ λειτουργικὴ πράξη ὁ ἀριθμὸς τῶν 
μεθεόρτων ἡμερῶν της, ἄρα καὶ ἡ ἀπόδο-
σή της ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία 
ἔναρξης τῆς μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
 Τέλος νὰ ἀναφέρουμε πὼς τόσο τὸ 
ἐν μέρει περιεχόμενο τῆς Ὑπαπαντῆς (τὸ 

τοῦ καθαρισμοῦ), ὅσο καὶ ἡ περιτομὴ τοῦ 
Κυρίου τὴν 8η ἡμέρα ἀπὸ τῆς σαρκώσεώς 
του, ἐπηρέασαν τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μὲ 
ἀποτέλεσμα τὴ δημιουργία δύο μικρῶν ἀκο-
λουθιῶν γιὰ τὰ νεογέννητα τέκνα, αὐτὴν 
τῆς ὀγδόης ἡμέρας, «εἰς τὸ κατασφραγίσαι 
λαμβάνον ὄνομα», καὶ αὐτὴν τῆς τεσσαρα-
κοστῆς ἡμέρας «εἰς τὸ ἐκκλησιάσαι παιδί-
ον». Αὐτὲς οἱ δύο ἀκολουθίες ὡς πράξεις 
ἀναντίλεκτα ἕλκουν τὴν καταγωγή τους 
ἀπὸ τὶς διατάξεις τοῦ βιβλίου τοῦ Λευιτικοῦ 
τῆς Π.Δ., ὡς λειτουργικὲς ὅμως τάξεις κα-
θιερώθησαν κατὰ μίμηση τοῦ ἀντιστοίχου 
παραδείγματος τοῦ Κυρίου. Δὲν διαιωνί-

ζονται δηλ. ὑπὸ τῆς 
Ἐκκλησίας ἰουδα-
ϊκὲς λειτουργικὲς 
συνήθειες, ὡς εἶναι 
π.χ. ἡ περιτομή, οὔτε 
πάλιν υἱοθετοῦνται 
ἰουδαϊκὲς θρησκευ-
τικὲς ἀντιλήψεις, 
ὅπως ἡ περὶ τῆς λει-
τουργικῆς ἀκαθαρ-
σίας τῶν γυναικῶν 
κατὰ τὴν περίοδο 
τῆς λοχείας τους. 
Στὶς πράξεις τοῦτες 
προσδίδεται κα-
θαρὰ χριστολογικὸ 
καὶ ἐκκλησιολογικὸ 
περιεχόμενο. Ὁ ἴδι-
ος ὁ Κύριος ἐξάλ-

λου, ὑποκείμενος στὴν περιτομή, κατήργησε 
τούτη καὶ κατ’ ἐπέκταση ὅλα τὰ σκιώδη τοῦ 
Νόμου, ἡ δὲ γέννηση τέκνων ἐπ’ οὐδενὶ κα-
θιστᾶ τὴ γυναίκα ἀκάθαρτη. Ἡ ἔλευσή της 
στὸν ναὸ κατὰ τὴν 40η ἡμέρα ἀφ’ ὅτου ἔφε-
ρεν ἄνθρωπον εἰς τὸν κόσμον, δὲν ἀποσκο-
πεῖ στὴν προσφορὰ κάποιας θυσίας πρὸς 
καθαρισμόν, ἀλλὰ τὴν ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας 
εὐλογία καὶ προσευχὴν ὑπὲρ τῆς τῷ θεϊκῷ 
θελήματι διασωθείσης κατὰ τὸν τοκετό, 
ὅπως, «ἀξιωθεῖσα εἰσελθεῖν ἐν τῷ ἁγίῳ ναῷ, 
δοξάσῃ σὺν ἡμῖν τὸ πανάγιον ὄνομα τοῦ 
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύ-
ματος».  
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Μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη ἁγιοκατάταξη 
τοῦ Ὁσίου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορεί-
του ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου, δημοσιεύουμε ἀπόσπα-
σμα ἀπό ἐπιστολή του πρός τίς ἀδελφές τοῦ 
Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς, γιά πνευματική 
ὠφέλειά μας, ἐκζητοῦντες τίς ἅγιες εὐχές 
καί πρός Κύριον πρεσβεῖες του.

Σήμερα μ’ ἔπιασε μιά τρέλλα, καί 
πῆρα τό μολύβι, ὅπως κάνει ὁ τρελ-
λός, πού γράφει τά ξεσπάσματά του 

στούς τοίχους μέ τό κάρβουνο, καί κάθησα 
κι ἐγώ νά γράψω τά δικά μου στό χαρτί σάν 
τρελλός καί πάλι σάν τρελλός νά τά στείλω 
γραμμένα. Τήν δεύτερη αὐτή τρέλλα τήν 
κάνω ἀπό πολλή ἀγάπη πρός τίς ἀδελφές 
μου, γιά νά βοηθηθοῦν ἔστω καί λίγο.
Αἰτία τῆς πρώτης τρέλλας ἦταν πέντε ἐπι-
στολές, ἡ μιά κατόπιν τῆς ἄλλης, ἀπό διάφο-
ρα μέρη τῆς Ἑλλάδας, μέ διάφορα θέματα. 
Ἐνῶ τά γεγονότα ὅλα ἦταν εὐλογίες μεγά-
λες τοῦ Θεοῦ, αὐτοί ὅμως, ἐπειδή τά ἀντιμε-
τώπισαν κοσμικά, εἶχαν φθάσει σέ ἀπόγνω-
ση.
Μετά τή σχετική ἀπάντηση στίς ἐπιστολές 
τους, πῆρα τό μολύβι σάν τόν τρελλό, πού 
ἀνέφερα, καί ἔγραψα αὐτά, γιατί πιστεύω 
ὅτι καί ἕνα πενηνταράκι ἀκόμη ἀπό τόν 
ταξιδεμένο σας ἀδελφό καί αὐτό θά πιάση 
τόπο γιά μιά τσακμακόπετρα σέ κάθε ἀδελ-
φή, γιά νά ἀνάψη τό κεράκι στό κελλί της 
καί νά προσφέρη τήν δοξολογία της στόν 
Καλό μας Θεό.

 Μακάριοι ὅσοι ἀγαπήσανε τόν Χρι-
στό περισσότερο ἀπ’ ὅλα τοῦ κόσμου καί 
ζοῦν μακριά τοῦ κόσμου καί σιμά στόν Θεό, 
μέ τίς Παραδεισένιες χαρές, ἐπι τῆς γῆς.

 Μακάριοι ὅσοι κατόρθωσαν νά ζοῦν 
στήν ἀφάνεια καί ἀπέκτησαν μεγάλες ἀρε-
τές καί δέν ἀπέκτησαν οὔτε καί μικρό ὄνο-
μα.

 Μακάριοι ὅσοι κατόρθωσαν νά κά-
νουν τόν παλαβό καί μέ αὐτόν τόν τρόπο 
προφύλαξαν τόν πνευματικό τους πλοῦτο.

 Μακάριοι ὅσοι δέν κηρύττουν μέ λό-
για τό Εὐαγγέλιο, ἀλλά τό ζοῦνε καί κηρύτ-
τουν μέ τήν σιωπή τους, μέ τήν Χάρη τοῦ 
Θεοῦ, ἡ ὁποία καί τούς προδίδει.

 Μακάριοι ὅσοι χαίρονται, ὅταν τούς 
κατηγοροῦν ἀδίκως, παρά ὅταν τούς ἐπαι-
νοῦν δικαίως γιά τόν ἐνάρετο βίο τους. Ἐδῶ 
εἶναι τά σημάδια τῆς ἁγιότητος καί ὄχι στόν 
ξερό ἀγώνα τῶν σωματικῶν ἀσκήσεων καί 
τόν μεγάλο ἀριθμό τῶν ἀγώνων που, ὅταν 
δέν γίνονται μέ ταπείνωση καί μέ σκοπό τήν 
ἀπέκδυση τοῦ παλαιοῦ μας ἀνθρώπου, μό-
νον ψευδαισθήσεις δημιουργοῦν.

 Μακάριοι αὐτοί πού προτιμοῦν νά 
ἀδικοῦνται παρά νά ἀδικοῦν καί δέχονται 
ἤρεμα καί σιωπηλά τίς ἀδικίες, διότι αὐτοί 
φανερώνουν καί ἐμπράκτως μέ αὐτό ὅτι 
πιστεύουν «εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντο-
κράτορα» καί ἀπό Αὐτόν περιμένουν νά 
δικαιωθοῦν καί ὄχι ἀπό ἀνθρώπους, γιά νά 
ἐξοφλήσουν ἐδῶ μέ ματαιότητα.

 Μακάριοι ὅσοι ἔχουν γεννηθεῖ ἀνά-
πηροι ἤ ἔγιναν ἀπό ἀπροσεξία τους, ἀλλά 
δέν γογγύζουν καί δοξολογοῦν τόν Θεό. 
Αὐτοί θά ἔχουν τήν καλύτερη θέση στόν 
Παράδεισο μαζί μέ τούς Ὁμολογητάς καί 
Μάρτυρας, πού δώσανε γιά τήν ἀγάπη τοῦ 
Χριστοῦ τά χέρια καί τά πόδια τους, καί 
τώρα φιλοῦν μέ εὐλάβεια στόν Παράδεισο 
συνέχεια τά πόδια καί τά χέρια τοῦ Χριστοῦ.

Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
Μακαρισμοί... 



12

 Μακάριοι ὅσοι γεννηθήκανε ἄσχημοι 
καί εἶναι περιφρονημένοι ἐδῶ στήν γῆ, διότι 
αὐτοί δικαιοῦνται τό ὀμορφότερο μέρος τοῦ 
Παραδείσου, ὅταν δοξολογοῦν τόν Θεό καί 
δέν γογγύζουν.

 Μακάριες καί οἱ χῆρες πού φορέσανε 
τά μαῦρα σ’ αὐτήν τήν ζωή, ἔστω καί ἀκού-
σια, καί ζοῦν ἄσπρη Πνευματική ζωή καί 
δοξολογοῦν τόν Θεό, χωρίς νά γογγύζουν, 
παρά οἱ δυστυχισμένες πού φοροῦν παρδα-
λά καί ζοῦν παρ-
δαλή ζωή.

 Μ α κ ά ρ ι α 
καί τρίς μακάρια 
τά ὀρφανά πού 
ἔχουν στερηθεῖ 
τήν μεγάλη στοργή 
τῶν γονέων τους, 
διότι αὐτά κατόρ-
θωσαν νά κάνουν 
Πατέρα τους τόν 
Θεό ἀπό τούτη τήν 
ζωή καί ἔχουν πα-
ράλληλα καί τήν 
στοργή πού στερη-
θήκανε τῶν γονέ-
ων τους στό Ταμι-
ευτήριο τοῦ Θεοῦ, 
ἡ ὁποία τοκίζεται.

 Μακ άρ ιο ι 
οἱ γονεῖς πού δέν 
χρησιμοποιοῦν τήν 
λέξη «μή» στά παι-
διά τους, ἀλλά τά 
φρενάρουν ἀπό τό 
κακό μέ τήν ἁγία 
τους ζωή, τήν ὁποία μιμοῦνται τά παιδιά, 
καί ἀκολουθοῦν τόν Χριστό μέ Πνευματική 
λεβεντιά χαρούμενα.

 Μακάρια τά παιδιά πού ἔχουν γεννη-
θεῖ «ἐκ κοιλίας μητρός» ἅγια, ἀλλά μακαρι-
ώτερα εἶναι αὐτά πού γεννηθήκανε μέ ὅλα  
τοῦ κόσμου τά κληρονομικά πάθη καί ἀγω-
νισθήκανε μέ ἱδρῶτες καί τά ξερριζώσανε 
καί κληρονομήσανε τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 

«ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου».

 Μακάρια τά παιδιά πού ἔζησαν ἀπό 
μικρά σέ πνευματικό περιβάλλον καί ἔτσι 
ἀκούραστα προχωρήσανε στήν Πνευματική 
ζωή.
Τρίς μακάρια ὅμως εἶναι αὐτά τά ἀδικημέ-
να παιδιά, πού δέν βοηθηθήκανε καθόλου 
(ἀντιθέτως τά σπρώχνανε στό κακό), ἀλλά, 
μόλις ἀκούσανε γιά τόν Χριστό, γυαλίσανε 
τά μάτια τους, καί μέ μιά στροφή ἑκατόν 

ὀγδόντα μοιρῶν 
γυαλίσανε ἀπότο-
μα τήν ψυχή τους 
καί βγήκανε καί 
ἀπό τήν ἕλξη τῆς 
γῆς καί κινηθήκα-
νε στήν Πνευματι-
κή τροχιά.

 Κ α λ ό τ υ χ ο ι , 
λένε οἱ κοσμικοί, 
οἱ Ἀστροναῦτες 
πού γυρίζουν 
στόν ἀέρα ἄλλοτε 
ἀπ’ ἔξω καί ἄλλο-
τε ἀπό μέσα στό 
φεγγάρι. Μακά-
ριοι ὅμως εἶναι οἱ 
ἐξαϋλομένοι τοῦ 
Χριστοῦ «Παρα-
δεισοναῦτες» πού 
ἀνεβαίνουν στόν 
Θεό καί γυρίζουν 
στόν Παράδεισο 
στήν μόνιμή τους 
κατοικία, τακτικά, 
μέ τό πιό ταχύτε-
ρο μέσο καί δίχως 

πολλά καύσιμα παρά μέ ἕνα παξιμάδι.

 Μακάριοι ὅσοι δοξάζουν τόν Θεό 
καί γιά τό φεγγάρι πού τούς φέγγει, καί περ-
πατοῦν τήν νύχτα.
Μακαριώτεροι ὅμως εἶναι αὐτοί πού τό 
ἔχουν καταλάβει ὅτι οὔτε τό φῶς τοῦ φεγγα-
ριοῦ εἶναι τοῦ φεγγαριοῦ, ἀλλά οὔτε καί τό 
δικό τους Πνευματικό φῶς εἶναι δικό τους 
ἀλλά τοῦ Θεοῦ. Μά εἴτε σάν καθρέπτης 
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γυαλίζουν εἴτε σάν ἁπλό γυαλί γυαλίζουν 
εἴτε σάν καπάκι ἀπό κονσερβοκούτι γυαλί-
ζουν, ἐάν δέν πέσουν οἱ ἀκτίνες τοῦ ἡλίου, 
δέν εἶναι δυνατόν νά γυαλίσουν.

 Καλότυχοι, λένε οἱ κοσμικοί, αὐτοί 
πού ζοῦν στά κρυστάλλινα παλάτια καί 
ἔχουν ὅλες τίς εὐκολίες. Μακάριοι ὅμως 
εἶναι αὐτοί πού κατορθώσανε νά ἁπλοποιή-
σουν τήν ζωή τους καί ἐλευθερωθήκανε ἀπό 
τήν θηλιά τῆς κοσμικῆς αὐτῆς ἐξελίξεως τῶν 
πολλῶν εὐκολιῶν (τῶν πολλῶν δυσκολιῶν) 
καί ἀπαλλαχθήκανε ἀπό τό φοβερό ἄγχος 
τῆς σημερινῆς ἐποχῆς μας.

 Καλότυχοι, λένε οἱ κοσμικοί, αὐτοί 
πού μποροῦν καί ἀπολαμβάνουν τά ἀγαθά 
τοῦ κόσμου. Μακάριοι ὅμως εἶναι αὐτοί πού 
τά δίνουν ὅλα γιά τόν Χριστό καί στεροῦνται 
καί κάθε ἀνθρώπινη παρηγοριά πάλι γιά τόν 
Χριστό, καί ἔτσι κατορθώνουν νά βρίσκο-
νται κοντά στόν Χριστό μέρα-νύχτα μέ τήν 
θεία Του παρηγοριά πού εἶναι πολλές φορές 
τόσο πολλή, πού λέει κανείς στόν Θεό: «Θεέ 
μου, ἡ ἀγάπη Σου δέν ὑποφέρεται, διότι 
εἶναι πολλή καί στήν μικρή μου καρδιά δέν 
χωράει».

 Καλότυχοι αὐτοί πού ἔχουν τίς μεγα-
λύτερες δουλειές καί τά μεγαλύτερα μέγα-
ρα, λένε οἱ κοσμικοί, διότι αὐτοί ἔχουν ὅλες 
τίς δυνατότητες καί κινοῦνται ἄνετα.
Μακάριοι ὅμως εἶναι αὐτοί πού ἔχουν μόνο 
μιά φωλιά, γιά νά κουρνιάζουν, καί λίγα 
τρόφιμα καί σκεπάσματα, κατά τόν θεῖο 
Παῦλο, καί μέ αὐτόν τόν τρόπο κατόρθω-
σαν καί ἀποξενώθηκαν ἀπό τόν μάταιο κό-
σμο, καί τήν γῆ τήν χρησιμοποιοῦν ὡς ὑπο-
πόδιο, σάν παιδιά τοῦ Θεοῦ, καί ὁ νοῦς τους 
βρίσκεται συνέχεια κοντά στόν Καλό Πατέ-
ρα τους Θεό.

 Καλότυχοι αὐτοί πού γίνονται στρα-
τηγοί καί ὑπουργοί καί μέ τό οἰνόπνευμα 
(ἔστω γιά λίγες ὧρες) καί τό χαίρονται αὐτό 
οἱ κοσμικοί.
Μακάριοι ὅμως εἶναι αὐτοί πού ἔχουν ἀπεκ-
δυθεῖ τόν παλαιό τους ἄνθρωπο καί ἔχουν 
ἐξαϋλωθεῖ καί κατόρθωσαν νά εἶναι ἐπίγει-

οι Ἄγγελοι μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα καί βρήκανε 
τήν Παραδεισένια θεία κάνουλα καί πίνουν 
καί μεθοῦν συνέχεια ἀπό τό Παραδεισένιο 
κρασί.

 Μακάριοι ὅσοι ἔχουν γεννηθεῖ τρελ-
λοί καί θά κριθοῦν καί ὡς τρελλοί, καί ἔτσι 
θά εἰσαχθοῦν στόν Παράδεισο χωρίς διαβα-
τήριο.
Μακάριοι εἶναι ὅμως καί τρίς μακάριοι οἱ 
πολύ γωστικοί πού κάνουν τόν τρελλό γιά 
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί κοροϊδεύουν 
ὅλη τήν ματαιότητα τοῦ κόσμου, πού ἡ διά 
Χριστόν αὐτή τους τρέλλα ἀξίζει περισσό-
τερο ἀπ’ ὅλη τήν γνώση καί τήν σοφία τῶν 
σοφῶν ὅλου τοῦ κόσμου τούτου.

Παρακαλῶ ὅλες τίς ἀδελφές νά εὔχωνται 
γιά νά μοῦ δώση ὁ Θεός ἤ μᾶλλον νά μοῦ 
πάρη τό λίγο μυαλό μου, γιά νά μοῦ ἐξασφα-
λίση, ἔστω μέ τόν τρόπο αὐτόν, τόν Παρά-
δεισο, μέ τό νά μέ κρίνη ὡς τρελλό. Ἤ νά μέ 
τρελλάνη μέ τήν ἀγάπη Του, γιά νά βγῶ ἔξω 
ἀπό τόν ἑαυτό μου, ἔξω ἀπό τήν γῆ καί ἀπό 
τήν ἕλξη τῆς γῆς, διότι ἀλλιῶς δέν ἔχει νόη-
μα ἡ ζωή μου ὡς Μοναχός.
Ἄσπρισα ἐξωτερικά ὡς Μοναχός. Μαυρί-
ζω, ὅσο πάω, ἐσωτερικά πάλι ὡς Μοναχός 
ἀμελής, ἀλλά δικαιολογῶ τόν ἑαυτό μου ὡς 
ἄρρωστο, ὅταν τυχαίνη νά εἶμαι ἄρρωστος, 
καί ἄλλοτε πάλι δικαιολογοῦμαι ὡς ἄρρω-
στος, ἐνῶ εἶμαι καλά, καί θέλω σανίδα βρεγ-
μένη. Εὔχεσθε.

Ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία μαζί σας.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ
ὁ ἀδελφός σας Μοναχός Παΐσιος

ἀπό τό βιβλίο 
«Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Ἐπιστολές»

Ἐκδόσεις Ἱερόν Ἡσυχαστήριον 
«Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος»,

Σουρωτή Θεσσαλονίκης
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Ἕνα ἀπὸ τὰ Ἱερὰ Μυστήρια τῆς 
Ἐκκλησίας μας εἶναι καὶ τὸ Μυ-
στήριο τοῦ Εὐχελαίου ἢ τοῦ 

Ἁγίου Ἐλαίου. Τὸ Μυστήριο αὐτὸ εἶναι, 
ἀναμφιβόλως, γνωστὸ σὲ ὅλους μας, γιατὶ 
τελεῖται σὲ ὅλους τοὺς ἱεροὺς ναοὺς τὴ 
Μεγάλη Τετάρτη τὸ βράδυ, ἀλλὰ καὶ μὲ 
διάφορες ἄλλες εὐκαιρίες (παραμονὲς Χρι-
στουγέννων κλπ.), καὶ ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι 
πιστοὶ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ συμμετάσχουν 
σ’ αὐτὸ καὶ νὰ “σταυρωθοῦν” μὲ τὸ ἅγιον 
ἔλαιον ἀκούοντας ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ ἱερέα 
τὴ φράση “εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος”. 
Τὸ Μυστήριο αὐτὸ τελεῖται, ἐπίσης, ὅπως 
καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ, 
σὲ σπίτια, ἰδιαιτέρως στὶς περιπτώσεις ποὺ 
ὑπάρχουν ἄνθρωποι μὲ σοβαρὰ προβλήμα-
τα ὑγείας ἢ ἄνθρωποι ποὺ βρίσκονται πρὸ 
τοῦ θανάτου. Ποτέ, ὡστόσο, ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία μας δὲν θεώρησε ὅτι τὸ Μυστή-
ριο τοῦ Εὐχελαίου προορίζεται μόνο γιὰ 
τοὺς ἑτοιμοθανάτους ὡς τελευταῖο ἐφόδιο, 
ὅπως ἀπὸ τὸν 12ο αἰώνα πράττει ὁ Ρωμαι-
οκαθολικισμός, ἀλλοιώνοντας μιὰ μακραί-
ωνη ἐκκλησιαστικὴ παράδοση. Ἐξάλλου, 
γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τὸ 
ἔσχατο ἐφόδιο τοῦ ἀνθρώπου πρὸ τοῦ θα-
νάτου εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία. 
Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου τὸ συναντοῦμε 
ἤδη στὶς σελίδες τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ὁ 
Ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος στὴν 
Καθολική του ἐπιστολὴ ἀναφέρει χαρακτη-
ριστικά: “Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσά-
σθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας, 
καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτὸν ἀλείψαντες 
αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ 
ἡ εὐχὴ τῆς  πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ 
ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πε-
ποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ” (ε’ 14-15). Εἶναι 
κάποιος ἀπὸ σᾶς ἄρρωστος; ἐρωτᾶ ὁ Ἅγιος. 

Νὰ προσκαλέσει τοὺς πρεσβυτέρους τῆς 
Ἐκκλησίας (δηλ. τοὺς ἱερεῖς) νὰ προσευχη-
θοῦν γι’ αὐτὸν καὶ νὰ τὸν ἀλείψουν μὲ λάδι 
στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου. Καὶ ἡ προσευχὴ ποὺ 
γίνεται μὲ πίστη θὰ σώσει τὸν ἄρρωστο· ὁ 
Κύριος θὰ τὸν κάνει καλά. Κι ἂν ἔχει κάνει 
ἁμαρτίες, θὰ τοῦ τὶς συγχωρήσει.
Ὅπως καθίσταται σαφὲς ἀπὸ τοὺς πιὸ πάνω 
λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέ-
ου, ὁ σκοπὸς τοῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαί-
ου εἶναι διπλός: ἡ θεραπεία τῆς σωματικῆς 
ἀσθενείας κάποιου ἀνθρώπου καὶ ἡ συγ-
χώρηση τῶν ἁμαρτιῶν του. Ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία ποτὲ δὲν βλέπει τὸν ἄνθρωπο 
μονοδιάστατα: μόνο ὡς ψυχὴ ἢ μόνο ὡς 
σῶμα. Τὸν βλέπει ὡς μία ἀδιάσπαστη ἑνό-
τητα ψυχῆς καὶ σώματος. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός 
μας Ἰησοῦς Χριστὸς ὑπῆρξε ἐπὶ τῆς γῆς 
ἰατρὸς ψυχῶν καὶ σωμάτων, θεραπεύοντας 
τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ διάφορες σωματικὲς 
ἀσθένειες, ἀλλὰ καὶ συγχωρώντας τὶς ἁμαρ-
τίες τους. Πολλὲς φορές, μάλιστα, Τοῦ ζη-
τοῦσαν νὰ θεραπεύσει κάποια σωματικὴ 
ἀσθένεια καὶ ὁ Κύριος συγχωροῦσε πρῶτα 
τὶς ἁμαρτίες τοῦ ἀσθενοῦς, φανερώνοντας 
τοιουτοτρόπως τὴν ἀλληλεξάρτηση μεταξὺ 
σωματικῆς καὶ πνευματικῆς ἀσθενείας.
Ὅσον ἀφορᾶ στὸν προαναφερθέντα διπλὸ 
σκοπὸ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου, πρέ-
πει νὰ κάνουμε δύο πολὺ σημαντικὲς παρα-
τηρήσεις:
Α) Κανένα Ἱερὸ Μυστήριο τῆς Ἐκκλησί-
ας μας δὲν ἀποτελεῖ μαγικὴ πράξη καὶ δὲν 
ἐνεργεῖ μὲ τρόπο μαγικὸ καὶ μηχανικό. Γι’ 
αὐτὸ καὶ τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου δὲν 
ἐνεργεῖ αὐτομάτως· δὲν παρέχει, δηλαδή, 
τὴ σωματικὴ θεραπεία ἀναγκαστικῶς. Ἡ 
σωματικὴ θεραπεία ἐπέρχεται μόνο, ὅταν 
ὁ Πανάγαθος Θεὸς κρίνει ἐν τῇ πανσοφίᾳ 
Του ὅτι αὐτὸ εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ 

«Εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος»
Τό μυστήριο τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου

τοῦ Πρωτ. Μιχαήλ Βοσκοῦ
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ἀσθενοῦς. Ἂς μὴν ξεχνοῦμε, ὅτι καὶ στὴν πε-
ρίπτωση αὐτή, ὅπως καὶ σὲ ὅλες τὶς περιπτώ-
σεις τελέσεως τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, ἔχει 
πολὺ μεγάλη σημασία ὁ βαθμὸς τῆς πίστεως 
τῶν συμμετεχόντων. Εἶναι χαρακτηριστικὴ 
ἐν προκειμένῳ ἡ φράση τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου 
τοῦ Ἀδελφοθέου: “ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει 
τὸν κάμνοντα”. Ἀκόμη, ὅμως, καὶ ὅταν δὲν 
χορηγεῖται ἡ αἰτούμενη θεραπεία τοῦ ἀσθε-
νοῦς, “ἡ παρουσία τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ πα-
ρέχει οὐράνια παράκληση καθιστώντας ὅσο 
γίνεται πιὸ ἐλαφρό τὸ φορτίο τῆς νόσου καὶ 
αὐξάνοντας τὴν ὑπομονὴ καὶ καρτερία, ποὺ 
πρέπει νὰ ἔχει ὁ ἄνθρωπος στὶς στιγμὲς τῆς 
κορυφαίας δοκιμασίας του” (Καθ. Ἀνδρέας 
Θεοδώρου).
Β) Μὲ τὸ Μυστήριο τοῦ 
Εὐχελαίου ζητοῦμε ἀπὸ 
τὸν Πανάγαθο Θεὸ τὴ συγ-
χώρηση τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ 
ἀσθενοῦς, ἀλλὰ καὶ ὅλων 
τῶν συμμετεχόντων σ’ αὐτὸ 
πιστῶν. Σὲ καμιὰ περίπτωση, 
ὡστόσο, τὸ Μυστήριο αὐτὸ 
δὲν ὑποκαθιστᾶ τὸ Μυστή-
ριο τῆς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως, ποὺ 
εἶναι τὸ Μυστήριο ἐκεῖνο διὰ τοῦ ὁποίου 
παρέχεται ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν. Τὸ Μυ-
στήριο τοῦ Εὐχελαίου μᾶς παρέχει πνευ-
ματικὴ ἀνακούφιση· δὲν μᾶς ἀπαλλάσσει, 
ὅμως, ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τῆς μετανοίας καὶ 
τῆς ἐξομολογήσεως σὲ πνευματικὸ πατέρα. 
Ὅλοι μας εἴμαστε σὲ μικρότερο ἢ μεγαλύτε-
ρο βαθμὸ πνευματικῶς ἀσθενεῖς καὶ ἔχουμε 
ἀνάγκη θεραπείας. Τὸ μέγεθος τῆς πνευ-
ματικῆς μας ἀσθενείας φανερώνεται ἀπὸ 
τὶς ἁμαρτίες καὶ τὰ ψυχικὰ πάθη ποὺ μᾶς 
ταλαιπωροῦν. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ πνευματικὸ βά-
ρος τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν ψυχικῶν παθῶν 
ζητοῦμε ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ μᾶς ἀπαλλάξει: 
“ἄνες, ἄφες, συγχώρησον αὐτῷ ὁ Θεός, πα-
ραβλέπων τὰς ἀνομίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἁμαρ-
τίας καὶ τὰ ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ γενόμενα 
παρ’ αὐτοῦ” (εὐχὴ μετὰ τὸ Ζ’ Εὐαγγέλιο). 
“Τὸ Εὐχέλαιο μπορεῖ νὰ συμπληρώσει τὴν 
ἐξομολόγηση ὄχι γιὰ ἁμαρτήματα ἐγνωσμέ-
να καὶ ἀπὸ πρόθεση παρασιωπηθέντα, ἀλλὰ 

γιὰ ὅσα ὁ ἄνθρωπος ἔπραξεν ἐν ἀγνοίᾳ, μὴ 
γνωρίζοντας δηλαδὴ ὅτι αὐτὰ εἶναι ἁμαρ-
τήματα, ἢ ἐλησμόνησε νὰ τὰ ἐξομολογηθεῖ” 
(Καθ. Ἀνδρέας Θεοδώρου).
Ἂς κάνουμε, τέλος, καὶ κάποιες σημα-
ντικὲς ἱστορικὲς ἐπισημάνσεις. Στὴν ἀρχαία 
Ἐκκλησία τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἐτε-
λεῖτο μέσα στὴ Θεία Λειτουργία, ὅπως καὶ 
τὰ Μυστήρια τοῦ Γάμου καὶ τῆς Βαπτίσε-
ως. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποτελεῖ ἁπτὴ ἀπόδει-
ξη, ὅτι τὰ πάντα στὴ ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας μας (Ἱερὰ Μυστήρια, Ἱερὲς 
Ἀκολουθίες, πνευματικὸς ἀγώνας κλπ.) 
ἀποσκοποῦν στὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὴ 
Θεία Κοινωνία, τὴν Κοινωνία τοῦ Σώματος 
καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ καὶ 

Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἡ Θεία 
Λειτουργία εἶναι τὸ ἐπίκε-
ντρο καὶ τὸ ἀποκορύφω-
μα ὁλόκληρης τῆς ζωῆς τῆς 
Ἐκκλησίας μας καὶ ἡ συμ-
μετοχή μας στὸ ποτήριο τῆς 
Εὐχαριστίας ἡ κορυφαία δυ-
νατότητα πραγματικῆς ἑνώ-
σεώς μας μὲ τὸν Θεάνθρωπο 

Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.
Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου, ὅπως παρα-
δίδεται στὰ σημερινὰ Εὐχολόγια, διαμορ-
φώθηκε μόλις τὸν 16ο αἰώνα, ἀφοῦ πέρασε 
ἀπὸ διάφορες ἐξελικτικὲς φάσεις. Ἐπειδὴ 
δὲ ἐκ παραδόσεως τὸ Εὐχέλαιο ἐτελεῖτο 
ἀπὸ ἑπτὰ ἱερεῖς, (ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελ-
φόθεος ἀναφέρεται ὄχι σὲ ἱερέα, ἀλλὰ σὲ 
ἱερεῖς – “προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέ-
ρους τῆς Ἐκκλησίας” -, ἐνῶ στὸ Εὐχολόγιο 
ἀναγράφεται: “ψαλλομένη ὑπὸ ἑπτὰ ἱερέων, 
ἐν Ἐκκλησίᾳ ἢ ἐν οἴκῳ”), ἡ ἀκολουθία τοῦ 
Εὐχελαίου ἔλαβε τὴ χαρακτηριστικὴ ἑπτα-
δικὴ μορφή, ποὺ ἔχει σήμερα: ἑπτὰ ἀπόστο-
λοι, ἑπτὰ εὐαγγέλια, ἑπτὰ ἐκτενεῖς καὶ ἑπτὰ 
εὐχές. Ὡστόσο, ἐπειδὴ ἡ τέλεση τοῦ Εὐχε-
λαίου ἀπὸ ἑπτὰ ἱερεῖς δὲν εἶναι καθόλου 
εὔκολη ὑπόθεση στὶς μέρες μας, τελεῖται καὶ 
ἀπὸ μικρότερο ἀριθμὸ ἱερέων, ἀκόμη δὲ καὶ 
ἀπὸ ἕνα μόνο ἱερέα, ἰδιαιτέρως στὶς περι-
πτώσεις ποὺ τελεῖται σὲ σπίτια ἢ σὲ νοσοκο-
μεῖα καὶ κλινικὲς γιὰ ἀσθενεῖς.
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Ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται ἀπό 
τήν ἔντονη ἀναζήτηση τῆς ἀλή-
θειας. Ὁ σημερινός ἄνθρωπος 

ἀπεχθάνεται τό φτιαχτό, τό κίβδηλο, τό τυ-
ποποιημένο καί τήν παραποίηση. Τοῦ ἀρέσει 
ἡ γνησιότητα, ἡ καθαρότητα, ὁ αὐθορμητι-
σμός, ἡ εἰλικρίνεια. Τό ἴδιο συμβαίνει ἀκόμα 
καί στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ σημερινός 
χριστιανός ἀναζητᾶ τήν οὐσία. Τήν ἐσωτε-
ρική ὀμορφιά, τό ἀληθινό νόημα τῆς θεϊκῆς 
διδασκαλίας. Ἡ στροφή πρός τούς Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀναμφίβολα ἡ ἀσφα-
λέστερη ἀπάντηση σ’αὐτή τήν ἀναζήτηση.
Ὁ σημερινός ἄνθρωπος ἀντιλαμβάνεται τό 
ἀπύθμενο ψυχικό κενό του καί διψᾶ γιά 
ἕναν ἐσωτερικό πλουτισμό. Ὁ σημερινός 
ἄνθρωπος τῆς τεχνολογίας καί τῆς κατανά-
λωσης πού ζεῖ μέσα στήν καταχνιά τῆς πνευ-
ματικῆς σύγχυσης, τή δίνη τῆς φθορᾶς καί 
ἀπαξίωσης τῶν θεσμῶν καί τῶν προσώπων 
καί ἀντιμετωπίζει τίς τρομερές δυσκολίες 
τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, πρέπει νά ἀπευθύ-
νεται πρός τούς Πατέρες, τούς «δυνατούς 
ἐν ἔργῳ καί λόγῳ», γιά ἕνα ἐλπιδοφόρο μή-
νυμα καί μία σωστή καθοδήγηση.
Ἐπιστροφή στούς Πατέρες δέν σημαίνει 
βέβαια ἐπιστημονικό, θεολογικό ἤ φιλολο-
γικό ἐνδιαφέρον γιά τό ἔργο τους, ἱστορική 
ἀναδίφηση ἤ τεχνητή παραπομπή στά συγ-
γράμματά τους. Εἶναι, πρέπει νά εἶναι κάτι 
περισσότερο. Εἶναι ἡ ἀνακάλυψη τοῦ πνεύ-
ματος τῶν Πατέρων, ὁ σταθερός προσανα-
τολισμός πρός τήν πατερική ζωή καί σκέψη 
καί ἡ ἐπανατοποθέτηση τῶν στόχων καί τῶν 
ὁραματισμῶν μας, σύμφωνα μέ τό φρόνημα 

καί τή διδασκαλία τῶν μεγάλων αὐτῶν ἀνα-
στημάτων τῆς Χάριτος.
Ἰδιαίτερα γιά μᾶς τούς Ἕλληνες, τούς φυ-
σικούς κληρονόμους τῆς μεγάλης αὐτῆς πε-
ριουσίας, οἱ Πατέρες  δέν μποροῦν νά εἶναι 
παρελθόν, νεκρά εἰκονίσματα ἤ ἱστορικό 
καί μουσειακό περίεργο. Εἶναι ζωντανή πα-
ρακαταθήκη, παντοτινοί διδάσκαλοι, αἰώ-
νια πρότυπα καί καθοδηγητές. 
Γιατί μέ τά «πάγχρυσα στόματα τοῦ λό-
γου» δέν ἐμβαθύνουμε μόνο στό μυστήριο 
τοῦ Θεοῦ. Κατανοοῦμε καλύτερα καί τόν 
ἄνθρωπο, τήν ἐποχή μας καί τά προβλήμα-
τά μας. 
Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες διαμορφώνοντας τόν 
δικό τους ἀνθρωπισμό ἀναχωροῦν πάντα 
ἀπό ἕνα βαθύτατο σεβασμό καί μία ἀπέρα-
ντη ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο . «Ἄνθρωπός 
ἐστι τό περισπούδαστον τοῦ Θεοῦ ζῶον· 
κἄν δοῦλος εἶ οὐκ ἔστι μοι εὐκαταφρόνη-
τος· κἄν εἷς εἶ, ἄνθρωπος ἐστί, δι’ὅν ἐτανύ-
σθη ὁ ἥλιος καί ἡπλώθη ἡ θάλαττα καί δι’ 
ὅν ὁ Μονογενής υἱός τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος 
ἐγένετο».
Τήν ἀξία του ὁ ἄνθρωπος τήν ὀφείλει στήν 
καταγωγή, τή φύση του καί τόν προορισμό 
του.
Τό πρόβλημα τῆς καταγωγῆς του δέν τούς 
ἀπασχολεῖ, γιατί δέχονται τήν αὐθεντία τῆς 
Βίβλου, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι θεόπλαστος καί ἦλθε ἀπό τό μή ὄν εἰς 
τό εἶναι μέ ἰδιαίτερη δημιουργική ἐνέργεια 
τοῦ Θεοῦ. Συνιστοῦν μόνο νά μήν στεκό-
μαστε στό γράμμα τῆς Βιβλικῆς διηγήσεως, 
γιατί γράφτηκε ἀπό τόν Προφήτη Μωυσῆ 

Ὁ ἀνθρωπισμός 
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

τοῦ κ.Σταύρου Ὀλύμπιου, Θεολόγου
Διευθυντῆ Γραφείου Ποιμαντικῆς Διακονίας Ι.Μ.Λ.
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ἁπλά καί ἀπέριττα, ἐπειδή ἀπευθυνόταν 
στούς ἀνθρώπους τοῦ 1400π.Χ. καί δέν 
ἤθελε νά τούς διδάξει ἐπιστήμη, ἀλλά «τῷ 
προσχήματι τῶν ρημάτων ἐνδείξασθαι τήν 
ὑπερβάλλουσαν τιμήν ἥν περί τόν δημιουρ-
γούμενον ὁ Θεός ἐπιδείκνυται».
Ὅσον ἀφορᾶ τή φύση του διδάσκουν ὅτι 
πλάσθηκε ἐκ ψυχῆς καί σώματος, ἡ μέν 
σάρξ ἐκ τῆς γῆς, ἡ δέ ψυχή οὐρανία. Δημι-
ούργησε κατά τόν Γρηγόριο τόν ἄνθρωπο 
ἐν σοφίᾳ «μίξας τόν χοῦν τῷ πνεύματι, εἰς 
ἕν ἀγαγών τά διεστῶτα», ἤ κατά τόν Χρυ-
σόστομο «συμπλέξας τήν ἀσώματον οὐσίαν 
τῆς ψυχῆς τῷ σώματι». Ὁ ἄνθρωπος βρίσκε-
ται κατά τούς τρεῖς Ἱεράρχες στό μεταίχμιο 
οὐρανοῦ καί γῆς, ἀποτελεῖ τή συνύπαρξη 
τῆς ὕλης καί τοῦ πνεύματος , τοῦ λογικοῦ 
καί τοῦ ἄλογου, τοῦ χώματος καί τοῦ νοῦ. 
Εἶναι κατά τόν Χρυσόστομο  ἕνας μικρόθε-
ος, ἡ σάρκα πού περικλείει μέσα της τό φῶς, 
ἡ κορωνίδα τῆς δημιουργίας.
Κατά τούς τρεῖς Ἱεράρχες μόνο ὁ ἄνθρωπος 
ἔχει τήν ἱκανότητα νά γίνει φορέας πολιτι-
σμοῦ καί συντελεστής προόδου, γιατί ἔχει 
μέσα του τή δύναμη τῆς ψυχῆς, πού εἶναι 
πλασμένη «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση 
τοῦ Θεοῦ». Ἡ φράση αὐτή ἀπασχολεῖ ἰδιαί-
τερα τούς τρεῖς ἑρμηνευτές. Μέ τό κατ’ εἰκό-
να ὑπονοοῦν οἱ Πατέρες τά φυσικά πνευμα-
τικά χαρίσματα τοῦ ἀνθρώπου μέ τά ὁποῖα 
τόν ἐπροίκησε ὁ Θεός, δηλαδή τό λογικό, τό 
συναίσθημα, τήν ἐλεύθερη βούληση, τή συ-
νείδηση, μέ τά ὁποῖα τοποθετήθηκε «ὑπέρ 
οὐρανόν, ὑπέρ ἥλιον, ὑπέρ τάς τῶν ἀστέρων 
χορείας».
Μέ τό καθ’ ὁμοίωση ἐννοοῦν τή δυνατότητα 
πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος γιά ἠθικό ἐξαγνισμό, 
πνευματικό ἀνέβασμα καί ὁμοίωση μέ τόν 
Θεό στήν Ἁγιότητα, πράγμα πού πρέπει ν’ 
ἀποτελεῖ τόν στόχο του καί τόν προορισμό 
του.
Τονίζοντες τά πνευματικά προσόντα καί 
τίς ὑποχρεώσεις του, ἐξαίροντες τόν ἔσω 
ἄνθρωπο, δέν παραμελοῦν καθόλου τό 
σῶμα πού τό σέβονται, γιατί εἶναι «ναός τοῦ 
ἐν ἡμῖν Ἁγίου Πνεύματος», τῆς ψυχῆς ἀλλά 

καί γιατί χρησιμοποιήθηκε γιά τήν ἐνανθρώ-
πηση τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δέν 
ἀγνοοῦν τίς ὑλικές καί κοινωνικές ἀνάγκες 
τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἀντίθετα ἐργάζονται 
γιά τή θεραπεία του.
Ὁλόκληρο τό ἠθικό καί κοινωνικό κήρυγ-
μα τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν  δέν εἶναι μία σειρά 
κοινωνικῶν ἤ εὐαγγελικῶν παραγγελμά-
των, ἀλλά πηγάζει ἀπό τή συναίσθηση τῆς 
ἀξίας καί τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἀφοῦ δηλαδή ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό τελει-
ότερο δημιούργημα πάνω στή γῆ κι εἶναι 
προικισμένος μέ τόσα προτερήματα εἶναι 
ὑποχρεωμένος νά σεβασθεῖ καί νά προφυ-
λάξει τόν ἑαυτό του. Ταυτόχρονα ὅμως νά 
σεβασθεῖ καί νά προφυλάξει καί τοῦ συναν-
θρώπου του τήν προσωπικότητα καί νά γίνει 
ὁ δημιουργός ἑνός πολιτισμοῦ, πού νά βασί-
ζεται πάνω στόν σεβασμό γιά τόν ἄνθρωπο, 
τόν ὁποῖο ὁ Θεός «ἠλάττωσε βραχύ τί παρ’ 
Ἀγγέλους».
«Σύνες σεαυτοῦ τῆς τιμῆς», γράφει ὁ Μ. 
Βασίλειος, «ἵνα μή παροικασθεῖς τοῖς ἀνο-
ήτοις κτήνεσι». «Ὡς δέ ἐσχηματίσθης, οὕτω 
διάθου σ’ ἑαυτοῦ καί τόν βίο, τό πολίτευμα 
ἔχε ἐν οὐρανοῖς· ἀληθινή  σου πατρίς ἡ ἄνω 
Ἱερουσαλήμ».
Δέν μπορεῖς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης νά λέγε-
σαι ἄνθρωπος, ὅταν ἀρνεῖσαι τόν ἑαυτό σου 
«καί μνησικακεῖς ὡς ἡ κάμηλος, γαστρο-
μαργεῖς ὡς ἡ ἄρκτος, ἁρπάζεις ὡς ὁ λύκος, 
πλήττεις ὡς ὁ σκορπιός, ὕπουλος δέ εἶ ὡς ἡ 
ἀλώπηξ».
Ὅσον ἀφορᾶ τά κοινωνικά προβλήματα τοῦ 
ἀνθρώπου οἱ τρεῖς Ἱεράρχες διδάσκουν ὅτι 
τακτοποιοῦνται μετά τήν τακτοποίηση τῶν 
ἀτομικῶν. Ἡ κοινωνία εἶναι ἕνα ψηφιδωτό 
πού ἡ ἐπιτυχία του ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ποι-
ότητα τῶν ψηφίδων. Εἶναι ἀλήθεια σχῆμα 
προθύστερο νά θέλουμε ν’ ἀνυψωθεῖ καί νά 
προοδεύσει ὁ κόσμος μέ κοινωνικά κηρύγ-
ματα καί ὡραίους νόμους, ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
πού ἀποτελεῖ τήν κοινωνία παραμένει χαμη-
λά, μέσα στή μικρότητα καί τήν ἀδυναμία 
του. Θά φτιαχτεῖ ὁ κόσμος,  ὅταν φτιαχτεῖ 
ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἀντιληφθεῖ τή θέση του 
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καί τόν προορισμό του καί ζήσει μέ τή συ-
ναίσθηση πώς εἶναι τοῦ Θεοῦ εἰκόνα καί 
ὁμοίωση.
Ἡ ἀνωτερότητα τοῦ ἀνθρωπισμοῦ τῶν Πα-
τέρων βρίσκεται στόν σεβασμό τῆς ἀνθρώ-
πινης προσωπικότητας καί στή διακήρυξη 
τῶν κοινωνικῶν  δικαιωμάτων του.
Σήμερα πού γίνεται πολύς λόγος γιά τή δι-
ακήρυξη τῶν 
ἀνθρωπίνων 
δικαιωμάτων 
πρέπει νά 
τονισθεῖ ὅτι 
μόνο στόν 
ἀνθρωπισμό 
τῶν τριῶν 
Ἱ ε ρ α ρ χ ῶ ν 
βρίσκουν τή 
θ ε ω ρ η τ ι κ ή 
καί πρακτική 
τους θεμελί-
ωση οἱ ἀρχές 
τῆς ἰσότητας, 
τῆς ἀγάπης 
καί τῆς ἐλευ-
θερίας. Δέν 
εἶναι ὑπερβο-
λή ἄν ποῦμε, 
ὅτι μόνο ὁ 
ἀνθρωπισμός 
τῶν Πατέ-
ρων, πού συ-
μπίπτει μέ τόν 
Ὀ ρ θ ό δ ο ξ ο 
Χριστιανικό 
ἀνθρωπισμό, 
ἀ ν τ ί κ ρ ι σ ε 
τόν ἄνθρωπο 
μέ τά ἀτο-
μικά καί τά κοινωνικά του προβλήματα μέ 
τόσο σεβασμό γιά τήν ἀξία του ἀλλά καί μέ 
τόση ἀγάπη καί κατανόηση.
Ἡ μεγάλη προσφορά τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν 
στή διαμόρφωση τοῦ ἀληθινοῦ ἀνθρώπινου 
ἰδεώδους βρίσκεται ἀκόμα στό γεγονός ὅτι 
πρῶτοι ἐκεῖνοι μέ τή ζωή καί τή δράση τους 

ἐφάρμοσαν τό ἰδεῶδες αὐτό ἔτσι πού σήμε-
ρα νά θεωρεῖται ἡ θεωρία τους ὁδηγός τῆς 
ζωῆς τους, ἀλλά καί ἡ ζωή τους ἐπιβεβαίω-
ση τῆς θεωρίας τους.
Ἡ δημιουργία ἀνθρώπων μέ τό ἀνθρωπιστι-
κό ἰδεῶδες τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι ἐπιτα-
κτική ἀναγκαιότητα γιά μᾶς, αὐτές τίς τρα-
γικές καί δύσκολες ὧρες πού περνᾶ ὁ τόπος 

μας, μέσα στίς 
σ υ ν θ ῆ κ ε ς 
τοῦ ἀγώνα 
πού διεξά-
γουμε γιά τή 
φυσική καί 
ἐθνική μας 
ἐπιβίωση. Ὁ 
ἀνθρωπισμός 
αὐτός θά δη-
μ ιουργήσε ι 
τήν ψυχική 
ρ ω μ α λ α ι ό -
τητα καί θά 
ἐ μ π ν ε ύ σ ε ι 
τήν καρτε-
ρία καί τό 
θάρρος, τήν 
ἀ γ ω ν ι σ τ ι -
κότητα καί 
τό πνεῦμα 
τῆς θυσί-
ας. Μόνο οἱ 
ἄ ν θ ρ ω π ο ι , 
ἰδιαίτερα οἱ 
νέοι μας, μέ 
τό χριστιανι-
κό ἦθος μπο-
ροῦν νά δι-
αθέτουν τόν 
ψυχικό δυ-

ναμισμό καί τίς ὑψηλές ἐφέσεις, πού θά τούς 
κάνουν ἱκανούς νά κρατήσουν τά λάβαρα 
τῶν δικαίων καί τῶν ἰδανικῶν τῆς πατρίδας 
μας καί νά φανοῦν ἀντάξιοι τῆς ἀποστολῆς 
τους σ’αὐτή τή χωρίς προηγούμενο καμπή 
τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ τόπου μας.



19

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Γεώργιος 
ὁ ἐν Ἰωαννίνοις ἀθλήσας

ἀπό τό βιβλίο «Νέος Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», 
Ἐκδόσεις Ἴνδικτος

Ὅ ἅγιος Γεώργιος γεννήθηκε τό 1810 
σέ πτωχή οἰκογένεια τοῦ χωριοῦ 
Τζάρχλι (σημ. Ἅγιος Γεώργιος) 

τῆς ἐπαρχίας Γρεβενῶν. Μετά τόν θάνα-
το τῶν γονέων του, εἰσῆλθε στήν ὑπηρεσία 
ἑνός Τούρκου ἀξιωματικοῦ, ὡς ἱπποκόμος. 
Παρ’ ὅλο πού ἔμεινε προσηλωμένος στήν 
χριστιανική πίστη, οἱ ὑπόλοιποι Τοῦρκοι 
ὑπηρέτες συνήθιζαν νά τόν φωνάζουν μέ 
μουσουλμανικό ὄνομα: 
γκιαούρ Χασάν. Ὕστε-
ρα ἀπό ὀκτώ χρόνια, 
καθώς ἑτοιμαζόταν ὁ 
Γεώργιος νά ἑορτάσει 
τούς ἀρραβῶνες του 
μέ μιά πάμπτωχη νεαρή 
χριστιανή ὀνόματι Ἑλέ-
νη, ἕνας Τοῦρκος ἀγάς 
παρενέβη καί τόν κα-
τήγγειλε στόν δικαστή, 
λέγοντας ὅτι ἐνῶ ἦταν 
μουσουλμάνος στό θρή-
σκευμα, ἑτοιμαζόταν 
νά νυμφευθεῖ χριστια-
νή. Ἐνώπιον τῆς κατη-
γορίας αὐτῆς, ὁ Γεώρ-
γιος, πού ἦταν συνήθως 
συνεσταλμένος καί λι-
γομίλητος, κατόρθωσε 
νά ἀποδείξει ὅτι γεννή-
θηκε καί παρέμεινε χριστιανός. Ὁ Γεώργι-
ος νυμφεύθηκε καί εἰσῆλθε στήν ὑπηρεσία 
ἄλλου ὀθωμανοῦ ἀξιωματικοῦ στήν πόλη 
τῶν Φιλιατῶν. Ἐπιστρέφοντας στά Ἰωάννι-
να γιά κάποια ὑπόθεσή του, τήν ἡμέρα πού 
γεννήθηκε ὁ γιός του (12 Ἰανουαρίου 1838) 
συνελήφθη ἐκ νέου ἀπό τόν πρῶτο κατήγο-
ρό του. Γρήγορα μαζεύτηκε κόσμος. Ὁ Γε-
ώργιος ὁδηγήθηκε στον δικαστή καί ὁμολό-
γησε μέ ἐπιμονή ὅτι πάντα ἦταν χριστιανός 

καί ποτέ δέν ἀρνήθηκε τήν πίστη τῶν πα-
τέρων του. Οἱ πιέσεις τῶν Τούρκων καί οἱ 
φωνές τους δέν εἶχαν κανένα ἀποτέλεσμα. 
Τόν ἔρριξαν στήν φυλακή καί ἐκεῖ ἄλλοι 
χριστιανοί κρατούμενοι ὑποδαύλισαν μέσα 
του τήν ἐπιθυμία νά συνεχίσει τόν ἀγώνα 
μέχρι τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου. Ἕνας 
λευκοφορεμένος νέος τοῦ παρουσιάσθηκε 
τόν ἀνακούφισε ἀπό τίς βαρειές χειροπέδες 

καί τοῦ ἐνέπνευσε ἕνα 
ὑπεράνθρωπο θάρρος, 
ὥστε μέ ἀπερίγραπτη 
χαρά ἄκουσε τό πρωί 
τῆς 17ης Ἰανουαρίου 
τήν ἀπόφαση τῆς κα-
ταδίκης του σέ θάνα-
το. Ἀκολούθησε τούς 
δημίους του στόν τόπο 
τῆς ἐκτέλεσης σχεδόν 
τρέχοντας, ὅπως ἡ δι-
ψασμένη ἔλαφος ἐπιπο-
θεῖ νά πιεῖ ἀπό τίς πη-
γές τῶν ὑδάτων (Ψαλμ. 
41,1).
Ἐτελειώθη μέ ἀπαγ-
χονισμό. Τό σῶμα του 
ἔμεινε στήν ἀγχόνη 
τρεῖς ἡμέρες. Ἀπέπνεε 
λεπτό ἄρωμα καί οἱ φύ-
λακες εἶδαν μέ τά μάτια 

τους νά τό περιβάλλει ἕνα οὐράνιο φῶς. Τέ-
λος ἡ σορός του παραδόθηκε στόν μητροπο-
λίτη Ἰωακείμ, ὁ ὁποῖος συγκέντρωσε ὅλους 
τούς χριστιανούς τῶν Ἰωαννίνων γιά νά 
κηδεύσουν ἐπίσημα τόν νέο χριστιανό μάρ-
τυρα. Μέγας ἀριθμός θαυμάτων ἔγιναν τήν 
ὥρα τῆς νεκρώσιμης ἀκολουθίας καί ἔκτοτε 
ἐπιτελοῦνται διά τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου. 
Ἡ μνήμη του ἁγίου τιμᾶται στίς 17 Ἰανου-
αρίου.
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Ρώτησε ὁ 
ἀ β β ᾶ ς 

Παμβώ τόν 
ἀββᾶ Ἀντώ-
νιο: «Τί νά 
κάνω;» Καί 
τοῦ λέει ὁ Γέ-
ροντας: «Μήν 
ἔχεις πεποίθη-
ση στήν ἀρετή 
σου, μή σκα-
λώνει ἡ σκέψη 
σου ἀνώφελα 
σέ κάτι πού 

ἀνήκει στό παρελθόν καί ἔχε κυριαρχία στή 
γλώσσα σου καί στήν κοιλιά σου».

***

Εἶπε ὁ ἀββᾶς Ἀθανάσιος ὁ ἐπίσκοπος 
Ἀλεξανδρείας: «Πολλές φορές λέει κά-

ποιος ἀπό σᾶς, ποῦ ὑπάρχει διωγμός γιά νά 
μαρτυρήσω;» «Μαρτύρησε μέ τή συνείδηση· 
πέθανε γιά τήν ἁμαρτία, ἀπονέκρωσε ὅ,τι σέ 
συνδέει μέ τήν ἁμαρτωλή κατάσταση καί 
ἔχεις γίνει μάρτυς κατά τήν προαίρεση.
Ἐκεῖνοι μάχονταν μέ βασιλεῖς καί ἄρχο-
ντες· ἔχεις καί σύ ἀντίπαλο τόν διάβολο, τόν 
βασιλιά τῆς ἁμαρτίας, καί ἄρχοντες τούς 
δαίμονες. Καί τότε βέβαια μπροστά στούς 
μάρτυρες τοποθετοῦνταν βωμός καί θυσια-
στήριο καί ὅλη ἡ ἀηδία τῆς εἰδωλολατρίας, 
τό ἴδιο καί τώρα νοιῶσε το ὅτι ἔχεις στημένο 
στήν ψυχή σου ἀξιοκατάκριτο εἴδωλο.
Ὑπάρχει καί σήμερα βωμός καί θυσιαστή-
ριο καί μεμπτό εἴδωλο, νοητό, μέσα στίς ψυ-
χές. Βωμός τό πάθος τῆς λαιμαργίας· θυσι-
αστήριο ἡ ἐπιθυμία τῶν ἡδονῶν· εἴδωλο τό 
πνεῦμα τῆς ἐπιθυμίας. Γιατί αὐτός πού εἶναι 
δοῦλος τῆς πορνείας καί παραδίνεται στίς 
ἡδονές, ἀρνήθηκε τόν Ἰησοῦ καί προσκυνεῖ 

εἴδωλο, ἔχει μέσα του τό ἄγαλμα τῆς Ἀφρο-
δίτης, τήν αἰσχρή δηλαδή σαρκική ἡδονή.
Ὅπως ἐπίσης ἐκεῖνος πού νικιέται ἀπό τήν 
ὀργή καί τόν θυμό καί δέν ξεριζώνει τή μα-
νία τοῦ πάθους αὐτοῦ, τόν Ἰησοῦ τόν ἀρνή-
θηκε καί τόν Ἄρη κρατάει μέσα του γιά 
Θεό· μπῆκε δηλαδή στόν ζυγό τῆς ὀργῆς, 
πού αὐτό εἶναι εἴδωλο παραφροσύνης.
Ἄλλος πού εἶναι φιλάργυρος καί φιλήδονος, 
πού κλείνει τά σπλάχνα του στίς ἀνάγκες 
τοῦ ἀδελφοῦ του καί δέν βοηθάει τόν πλη-
σίον, τόν Ἰησοῦ τόν ἀρνήθηκε καί λατρεύει 
τά εἴδωλα· γιατί ἔχει μέσα του τοῦ  Ἑρμῆ 
τό εἴδωλο καί, ἐπί πλέον, λατρεύει τήν κτί-
ση καί ὄχι τόν κτίστη. Ρίζα βέβαια ὅλων τῶν 
κακῶν εἶναι ἡ φιλαργυρία.
Ἄν λοιπόν κυριαρχήσεις σ’ αὐτά καί προ-
φυλαχθεῖς ἀπ’ τά παράλογα πάθη, πάτησες 
τά εἴδωλα καί ἀρνήθηκες τή δεισιδαιμονία. 
Ἔχεις γίνει κιόλας μάρτυς, ἀφοῦ ὁμολόγη-
σες τήν καλή ὁμολογία».

***

Εἶπε ὁ ἀββᾶς Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: 
«Ὁ Θεός ἀπό κάθε ἄνθρωπο πού εἶναι 

βαφτισμένος αὐτά τά τρία ζητάει: Ἀπό τήν 
ψυχή ὀρθή πίστη, ἀπό τή γλώσσα τήν ἀλή-
θεια καί ἀπό τό σῶμα τή σωφροσύνη».

***

Εἶπε ὁ μακάριος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος: «Ὅταν κάθεσαι νά διαβάσεις λόγο 

Θεοῦ, νά ἐπικαλεῖσαι στήν ἀρχή τόν Θεό ν’ 
ἀνοίξει τά μάτια τῆς ψυχῆς σου, ὥστε νά μήν 
περιοριστεῖς στό νά διαβάζεις μόνο αὐτά 
πού γράφτηκαν ἀλλά καί νά τά ἐκτελεῖς, καί 
ἔτσι νά μή γίνει καταδίκη μας ἡ μελέτη τοῦ 
βίου καί τῶν λόγων τῶν ἁγίων».

ΛΟΓΟΙ ΠΑΤΕΡΩΝ
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Ἡ International Christian Fellowship 
(I.C.F) εἶναι μία καινούργια προ-
τεσταντική ὁμάδα πού δραστηρι-

οποιεῖται στόν τόπο μας. Ἱδρύθηκε τό 1990 
στήν Ἑλβετία. 
Ἔχει ὡς ὅραμα νά «εἶναι μία ἀναπτυσσόμε-
νη ἐκκλησία ἡ ὁποία καθοδηγεῖται ἀπό τό 
Πνεῦμα καί πού  ἀποτελεῖται ἀπό ἀνθρώ-
πους ἀπό ὅλα τά ἔθνη, οἱ ὁποῖοι ὅλοι μαζί 
δοξάζουν τόν Θεό, ἀναπτύσσονται μαζί μέ 
ὡριμότητα καί ἑνότητα, ἀκολουθώντας τό 
παράδειγμα τοῦ Ἰησοῦ στήν ὑπηρεσία τῆς 
κοινότητας».   
Ἀπό αὐτή τή δήλωση φαίνεται ὁ ὑπερ-
δογματικός χαρακτήρας, πού προσπαθεῖ νά 
παρουσιάσει ἡ κίνηση. Γι’ αὐτό ἐξάλλου καί 
δηλώνοντας τά βασικά της πιστεύω, ἀναφέ-
ρει γιά τήν Ἐκκλησία ὅτι:
«Ἐμεῖς, ὡς τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, εἴμαστε 
μία αὐτόνομη/διά-ἐκκλησιαστική ἀδελφό-
τητα βαπτισμένων πιστῶν, πού μᾶς συνδέει 
ἡ δέσμευση πρός τήν πίστη καί ἀδελφότη-
τα τοῦ Εὐαγγελίου, τηροῦμε τά δυό μυστή-
ρια τοῦ Χριστοῦ (τή Βάπτιση καί τό Δεῖπνο 
τοῦ Κυρίου), ὑπακοῦμε στούς νόμους τοῦ 
Θεοῦ, καί ἐπιδιώκουμε νά διαδώσουμε τό 
εὐαγγέλιο σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς 
γῆς. Συμφωνοῦμε νά λειτουργοῦμε ὑπό τήν 
καθοδήγηση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ 
(ὡς μέρος τῆς Οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας), 
μέσα ἀπό δημοκρατικές διαδικασίες, καί 
ὡς ἀποτέλεσμα, κάθε μέλος εἶναι ὑπεύθυνο 
καί ὑπόλογο  στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Πι-
στεύουμε ὅτι ἡ ἐκκλησία ἔχει εὐθύνη νά  κη-
ρύσσει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, νά πραγματοποι-
εῖ τό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ διδάσκοντας 
τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, νά διδάσκει τούς 
πιστούς καί νά ἐμψυχώνει ὁ ἕνας τόν ἄλλο.»
Ἀναλύοντας τίς βασικές διδασκαλίες τοῦ 
Προτεσταντισμοῦ ὁ καθηγητής τῆς Θεο-
λογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος 

Τσελεγγίδης, ἀναφέρει ὅτι οἱ περισσότερες 
Προτεσταντικές ὁμάδες, καί ἡ International 
Christian Fellowship (I.C.F) ἀνάμεσα σέ αὐτές, 
διδάσκουν μία καινοφανῆ διδασκαλία περί 
ἀόρατης δῆθεν Ἐκκλησίας. Συγκεκριμένα ὁ 
κύριος καθηγητής ἀναφέρει:
«Ἡ Ἐκκλησία (διδάσκουν οἱ Προτεστά-
ντες) εἶναι ἀόρατη κοινωνία ἁγίων καί 
ἀπαρτίζεται ἀπό τά ἐκλεκτά μέλη ὅλων 
τῶν ὁρατῶν Ἐκκλησιῶν ὅλων τῶν ἐποχῶν. 
Ἡ Ἐκκλησία αὐτή δέν εἶναι διαρθρωμένη 
ἱεραρχικά ὡς καθίδρυμα, ἀλλά εἶναι δια-
σκορπισμένη σ’ ὅλη τήν Οἰκουμένη. Τά μέλη 
της εἶναι γνωστά μόνο στόν Χριστό, μέ τόν 
ὁποῖο εἶναι ἑνωμένοι καί συναπαρτίζουν τό 
μυστικό σῶμα τῶν ἁγίων. Ἡ ἀόρατη αὐτή 
Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή καί ἀλάθη-
τη. Καμία ἐμπειρική-ὁρατή Ἐκκλησία δέν 
μπορεῖ νά εἶναι αὐθεντική, ἐπειδή ἀπαρτί-
ζεται ἀπό ἐκλεκτούς καί ἀσεβεῖς. Δυό ὅμως 
ἐξωτερικά καί ὁρατά στοιχεῖα -τό σωστό 
κήρυγμα καί ἡ σωστή ἱερουργία τῶν μυστη-
ρίων- συνδέουν τήν ὁρατή μέ τήν ἀόρατη 
Ἐκκλησία».  
Καί συνεχίζει ὁ κ. Τσελεγγίδης λίγο παρα-
κάτω στό ἄρθρο του μέ τίτλο: «Ἡ θεολογι-
κή ταυτότητα τοῦ Προτεσταντισμοῦ».
«Ἡ Ἐκκλησία αὐτή εἶναι ἀόρατη καί δέν 
ἀντιστοιχεῖ σέ καμιά ἱστορική Ἐκκλησία, 
ἐπειδή καμιά ἀπό αὐτές δέν ἔχει τό πλήρω-
μα τῆς ἀλήθειας ἀλλά μέρος μόνο τῆς ἀλή-
θειας. Οἱ διάφορες ἐμπειρικές Ἐκκλησίες 
παρά τίς δογματικές διαφορές τους κατέ-
χουν ἴσα δικαιώματα ὑπάρξεως, παρέχουν 
ἐξίσου τή σωτηρία καί κινοῦνται ἐξελικτικά 
στήν ἰδέα τῆς μίας Ἐκκλησίας».
Ἀπό τίς παραπάνω δηλώσεις τῆς International 
Christian Fellowship (I.C.F) φαίνεται ξεκάθα-
ρα ὅτι ἀσπάζεται τήν πίστη περί ἀόρατης 
Ἐκκλησίας. 
Τί λέει ὅμως γιά τήν Ἐκκλησία ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος; Τή χαρακτηρίζει μέ μία συμβολική 

Μιά καινούργια Προτεσταντική Ὁμάδα
τοῦ  Οἰκ. Ἀνδρέα Γκατζέλη
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ἔκφραση πολύ περιεκτική καί παραστατική. 
Τήν ὀνομάζει Σῶμα Χριστοῦ. Τήν εἰκόνα 
τοῦ σώματος ὡς παράσταση τῆς Ἐκκλησίας 
τή χρησιμοποιεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, για-
τί ἔχει πολύ βαθιά σημασία καί ταυτόχρο-
να μεγάλη σαφήνεια: «ὑμεῖς δέ ἔστε σῶμα 
Χριστοῦ καί μέλη ἐκ μέρους» (Α΄ Κορ. 12, 
27). Καί ὅπως ὁ Χριστός, πού εἶναι ἡ Ἀγάπη, 
μέ τή γέννησή Του εἰσέβαλε στήν ἱστορία μέ 
σάρκα καί ὀστά καί ἔκτοτε πασχίζει νά μπο-
λιάσει τά πάντα, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀγάπης. Παρα-
μένει μέσα στήν ἀνθρώπινη Ἱστορία, γιά νά 
φανερώσει στόν κόσμο τήν Ἀγάπη, πού δέν 
εἶναι γλυκανάλατο αἴσθημα, δέν εἶναι ἀπο-
φυγή εὐθύνης, δέν εἶναι ἀνοχή καί οὐδετε-
ρότητα. Εἶναι ὁ μόνος αὐθεντικός τρόπος 
ζωῆς καί, γι’ αὐτό, ρήξη μέ κάθε ἀνέραστη 
τάξη πραγμάτων. 
Ἀκόμη ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στούς Ἐφεσί-
ους γράφει:
«ἕν σῶμα καί ἕν Πνεῦμα, καθώς καί ἐκλή-
θητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· εἷς Κύ-
ριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα». (Ἐφεσ. 4, 4-5)
 Πῶς λοιπόν νά ἰσχυριστοῦμε ὅτι δι-
αφορετικές ἀπόψεις περί Θεοῦ, διαφορε-
τικές πίστεις μποροῦν νά ἀποτελέσουν τήν 
μία ἐκκλησία; Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
εἶναι μία καί μοναδική. Κατέχει ὁλοκληρω-
τικά τήν Ἀλήθεια, πού εἶναι ὁ Χριστός. Πῶς 
ἀλλιῶς θά ὀνομαζόταν καί θά ἦταν σῶμα 
Χριστοῦ, ἄν εἶχε μέρος τοῦ Χριστοῦ; 
 Πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε ὅτι ὅταν 
λέμε ἀλήθεια δέν ἐννοοῦμε γνῶμες, ἀπόψεις 
καί ἰδέες ἀλλά ἕνα συγκεκριμένο Πρόσωπο. 
Τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό πού εἶπε: 
«Ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια» (Ἰωάν 14,6) Δέν εἶπε 
ἐγώ σᾶς λέω τήν ἀλήθεια, ἀλλά ἐγώ εἶμαι ἡ 
ἀλήθεια. Ἔτσι γνωρίζω τήν ἀλήθεια σημαί-
νει γνωρίζω τόν Χριστό προσωπικά. Μέσα 
ἀπό μία ἐκκλησιαστική, ἀγαπητική προσω-
πική σχέση, ὡς μέλος τοῦ σώματός Του.
 Ὅμως κι ἕνα ἄλλο στοιχεῖο παρα-
τηρεῖ κανείς στίς δηλώσεις τῆς International 
Christian Fellowship (I.C.F). Ὅτι εἶναι μία 
ἐπιθετική ὁμάδα μέ διάθεση καί ζῆλο ἱερα-
ποστολικό. Ἐπιδιώκουν λένε νά διαδώσουν 

τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ὅμως  βρίσκο-
νται σέ μία Ὀρθόδοξη χώρα καί μιλοῦν μέ 
ἀνθρώπους, πού ἀσφαλῶς γνωρίζουν τό 
Εὐαγγέλιο. Δέν βρίσκονται ἀνάμεσα σέ 
εἰδωλολάτρες. Μέ ποιό δικαίωμα ἀμφισβη-
τοῦν τήν πίστη μας, ἀφοῦ λένε ὅτι εἶναι δι-
ομολογιακή ἀδελφότητα; Μήπως αὐτές οἱ 
δηλώσεις δέν ἐκφράζουν παρά μόνο τρόπο 
ἀποπροσανατολισμοῦ καί παραπλάνησης 
τῶν ἀνύποπτων θυμάτων της; Ἐάν συνδυ-
άσουμε τίς δηλώσεις αὐτές καί μέ τήν προ-
σπάθειά της νά ἀναπτύξει ἕνα κοινωνικό 
πρόσωπο συμμετέχοντας καί ὀργανώνοντας 
στήν περιοχή μας διάφορες φιλανθρωπικές 
δράσεις, τότε τά ἐρωτήματά μας γίνονται 
ἀκόμη πιό ἀπαιτητικά.
 Τελικά φρονοῦμε ὅτι ἡ International 
Christian Fellowship (I.C.F) εἶναι μία ὁμάδα 
μέ ἔντονη προσηλυτιστική δραστηριότητα. 
Γι’ αὐτό:
«Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, 
ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ 
ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύ-
θασιν εἰς τὸν κόσμον.   ἐν τούτῳ γινώσκετε 
τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ 
᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ 
Θεοῦ ἐστι·   καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ 
τὸν ̓ Ιησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ 
τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι». (Α΄ Ιωαν. 4, 1-3). 
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Ὁ Κύριλλος Παπαδόπουλλος, ὡς 
Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κύριλλος 
Β΄, εὐτύχησε νά δεῖ τήν Ἑλλάδα 

διπλασιαζομένην διά τῶν νικηφόρων Βαλ-
κανικῶν Πολέμων τοῦ 1912-1913, κατά τούς 
ὁποίους ἐλευθερώθηκαν πλήρως καί ἐνσω-
ματώθηκαν στόν ἐθνικό κορμό ἡ Θεσσαλία, 
ἡ Ἤπειρος, ἡ Μακεδονία καί ἡ Κρήτη, ὑπό 
τήν μεγαλουργό ἡγεσία τοῦ πρωθυπουργοῦ 
Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Μέ τήν παρότρυν-
ση καί ἐνθάρρυνση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς πολ-
λοί Κύπριοι εἶχαν πάρει τότε μέρος στούς 
Βαλκανικούς Πολέμους ὡς ἐθελοντές.
Ἀκολούθησε, τό 1914-1918, ὁ Α΄ Παγκόσμι-
ος Πόλεμος, στόν ὁποῖο καί πάλιν πῆραν 
μέρος χιλιάδες Κύπριοι ἐθελοντές. Κατά τή 
διάρκεια τοῦ πολέμου, τό 1914, ἡ Ἀγγλία 
προσάρτησε πλήρως τήν Κύπρο, ὅταν ἡ 
Τουρκία τάχθηκε ἐναντίον της, στό πλευρό 
τῶν Γερμανῶν.
Ὁ Κύριλλος Παπαδόπουλλος, ὡς Ἀρχιε-
πίσκοπος Κύριλλος Β΄, πέθανε στίς 6 Ἰου-
λίου 1916, ἐνῶ βρισκόταν στό χωριό Ἅγιος 
Δημήτριος στή Μαραθάσα. Ἡ κηδεία του 
ἔγινε μέ κάθε μεγαλοπρέπεια στόν Πρόδρο-
μο, τή γενέτειρά του, χοροστατούντων τῶν 
Μητροπολιτῶν Πάφου Ἰακώβου καί Κι-
τίου Μελετίου, παρισταμένου τοῦ ἡγουμέ-
νου Κύκκου Κλεόπα, τοῦ Ἀρχιμ. Μακαρίου 
Μυριανθέως, τοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος, 
Βουλευτῶν καί πλήθους κόσμου ἀπό τά 
γύρω χωριά. Ἐπικήδειον ἐξεφώνησε ὁ Πά-
φου Ἰάκωβος. Ὁ νεκρός ἐτάφη καθήμενος - 
ὅπως ἦταν τότε τό ἔθιμο - ἐντός τοῦ περιβό-
λου τοῦ ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου, πίσω 
ἀπό τό ἱερό βῆμα, φέροντας ἀρχιερατική 
στολή καί εὐαγγέλιο.
Στό νάρθηκα τοῦ νέου ναοῦ τοῦ Προδρό-
μου, πού κτίστηκε ἀργότερα στή θέση τοῦ 
κατεδαφισθέντος παλαιοῦ ναοῦ, ὑπάρχει, 
στ’ ἀριστερά τοῦ εἰσερχομένου, ἀνάγλυφη ἡ 
μορφή τοῦ Κυρίλλου Β΄ μέσα σέ κατάλληλο 

πλαίσιο.
Διάδοχός του στόν Ἀρχιεπισκοπικό θρόνο 
ἐξελέγη ὁ παλαιός ἀντίπαλός του, Πρόε-
δρος Κυρηνείας Κύριλλος Βασιλείου, ὡς 
Ἀρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ΄ (1916-1933), ὁ 
ὁποῖος καί ἔμελλε ν’ ἀναδειχθῆ ὁ σημαντι-
κώτερος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς περιόδου 1878-
1950, δικαιώνοντας ἔτσι τήν κρίση τοῦ Οἰκ. 
Πατριάρχου Ἰωακείμ Γ΄, πού τό 1908 τόν 
εἶχε προτιμήσει ἀπό τόν ἀντίπαλό του καί 
εἶχε προσπαθήσει τότε ἀνεπιτυχῶς νά τόν 
ἐπιβάλει ὡς Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου.
Στό βιβλίο τοῦ Β. Ἐγγλεζάκη, «Ἡ Ἐκκλη-
σία τῆς Κύπρου ἀπό τό 1878 μέχρι τό 1955, 
σσ. 53-57) ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Ὁ Κυρηνείας 
Κύριλλος Βασιλείου γεννήθηκε στό Πρα-
στειό Μεσαορίας τό 1859. Ἦταν ὁ τελευ-
ταῖος Ἀρχιεπίσκοπος πού εἶχε γνωρίσει τήν 
Ὀθωμανοκρατία. Στό πρόσωπο του ἔλαμ-
ψαν σέ μιά τελική συγχορδία ὅλες οἱ ἀρετές 
τῶν μεγάλων Ἀρχιεπισκόπων τῆς Τουρκικῆς 
περιόδου: ἡ φρόνηση, ἡ σύνεση, ἡ ἀξιοπρε-
πής ἀναγνώριση τῆς ἀμετάκλητης ἀνάγκης 
καί ἡ ἀποφυγή τῶν ἄκρων, συνδυασμένη 
μέ τή διαρκή ἐργασία γιά τό ἐπιτεταγμένο 
ποθούμενο, ὁ ἔρωτας τῶν γραμμάτων, καί 
ἡ ἀντιπάθεια τῆς ἐπίδειξης καί τῆς μαται-
οδοξίας. Τά χρόνια τῆς ἀρχιεπισκοπείας 
του, 1916-1933, ὑπῆρξαν ἡ χρυσή ἐποχή τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου τῆς περιόδου 1878-
1955... Παρόλο πού ἡγήθηκε τῆς λεγόμενης 
παλιᾶς κάστας στήν περίοδο τοῦ Ἀρχιεπι-
σκοπικοῦ Ζητήματος, ἀναδείχθηκε ἕνας ἀπό 
τούς προοδευτικότερους Ἀρχιεπισκόπους. 
Μόλις ἔγινε Ἀρχιεπίσκοπος τό 1916 ἐπιδό-
θηκε μέ ζῆλο στό ἔργο τῆς ἀναζωογόνησης 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου... Ἐκτός ἀπό ἕνα 
πλῆθος ἐγκυκλίων πού δέν ἄφησαν θέμα 
τῆς κυπριακῆς κοινωνίας ἤ Ἐκκλησίας χω-
ρίς νά τό ἀγγίξουν, ἐξέδωσε 12 Εἰδικούς κα-
νονισμούς, Διατάξεις καί Καταστατικά μέ 
σύνολο 569 ἄρθρων, καί τόν Καταστατικό 

Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρόνιου Μιχαηλίδη
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χάρτη τοῦ 1929 μέ ἄλλα 231 ἄρθρα, ἔχοντας 
ἀναδειχθεῖ ὁ μεγαλύτερος νομοθέτης τῆς 
Ἐκκλησίας Κύπρου ὅλων τῶν αἰώνων. Ἡ 
μέριμνά του γιά τόν κλῆρο ἦταν ἀδιάπτωτη. 
Γιά τό κήρυγμα καλοῦσε συνεχῶς ἱεροκήρυ-
κες ἀπό τήν Ἑλλάδα, καί ὁ ἴδιος περιόδευε 
κάθε χρόνο λειτουργώντας, κηρύτττοντας, 
καί ἐπιλύοντας διαφορές σέ ὅλα ἀνεξαίρετα 
τά χωριά... Γιά τό φιλανθρωπικό του ἔργο 
ἀρκεῖ νά πῶ ὅτι τίποτε δέν ἔγινε στήν Κύπρο 
ἐπί τῆς ἀρχιεπισκοπείας του χωρίς τήν ἀρω-
γή του... Πάνω ἀπό ὅλα ὁ Κύριλλος Γ΄ ἦταν 
ὁ τύπος τοῦ λογίου ἐπισκόπου. Ἐφρόντισε 
γιά τά χειρόγραφα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς..., τό 
Ἀρχεῖο, καί ἵδρυσε στήν πραγματικότητα τή 
Βιβλιοθήκη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, πού ὅ,τι πο-
λύτιμο ἀκόμα ἔχει προέρχεται ἀπό τόν με-
λετηρό φιλόλογο Κύριλλο Γ΄. Ἐξέδωσε τήν 
ἑλληνική μετάφραση καί συμπλήρωση τοῦ  
J.Hackett ἀπό τόν Χ. Παπαϊωάννου..., ἵδρυ-
σε τόν σπουδαῖο Φιλολογικό διαγωνισμό 

του, καί γιά τήν προώθηση τῆς Κυπριακῆς 
γραμματείας ἄφησε ὅλη τήν περιουσία του, 
ἱδρύοντας τό 1929 τό Κληροδότημα ἐκδόσε-
ων... Μέ ἔξοδα τοῦ κληροδοτήματος Κυρίλ-
λου Γ΄ ἐκδόθηκαν οἱ κυπριλογικές διατριβές 
τῶν Λ. Φιλίππου, Ἱ. Περιστιάνη, Κ. Ἰ. Μυ-
ριανθοπούλου..., κ.ἄ... Στό ἐθνικό ζήτημα ἡ 
ἐπίδραση τοῦ Κυρίλλου ἦταν κατευναστική, 
ἀταλάντευτα ἑνωτική, ἀλλά χωρίς ἐξαλλο-
σύνες καί ἐθνικούς ὑπερθεματισμούς... Στόν 
προσωπικό του βίο ἦταν ἄτομο μελέτης, 
ἄσκησης καί προσευχῆς. Ἦταν ὁ τελευταῖος 
Ἀρχιεπίσκοπος πού τελοῦσε καθημερινά 
στά διαμερίσματά του ὅλες τίς ἀκολουθίες, 
κατά τό σύστημα τῆς Τουρκοκρατίας. Ἐνή-
στευε αὐστηρότατα, καί οἱ ὑπηρέτες του τόν 
παρακολουθοῦσαν τίς νύχτες νά κάνει συνε-
χεῖς μετάνοιες στό ἔδαφος καί, ὅταν κουρα-
ζόταν, νά προσεύχεται γονατιστός... Ὁ λαός 
τόν ἐσεβόταν ὡς ἅγιο καί θαυματουργό...»

Οἱ συμφιλιωθέντες ἀντίπαλοι Κύριλλος Παπαδόπουλλος ὡς Ἀρχιεπίσκοπος 
καί Κυρηνείας Κύριλλος Βασιλείου, ἐν μέσω τῶν Μητροπολιτῶν Λεοντοπόλεως Σωφρονίου 

καί Τριπόλεως Θεοφάνους, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
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Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Ὁ Πανιερώ-
τατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσι-
ος προέστη ἀγρυπνίας στήν ἱερά μονή Ἀνα-
λήψεως τοῦ Σωτῆρος, (Σίψα) Δράμας στήν 
Ἑλλάδα,  ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Γεωργίου 
Καρσλίδη.
ΤΡΙΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Προεξῆρχε  Ἀρχι-
ερατικοῦ Συλλείτουργου στήν ἱερά μονή 
Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, (Σίψα) Δράμας 
στήν Ἑλλάδα, συλλειτουργούντων τῶν 
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Δράμας 
κ.Παύλου, Φιλαδελφείας κ.Βενέδικτου καί 
Σαμταβίσι καί Γκόρι κ.Ἀνδρέα. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Χορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στήν ἱερά μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν 
Πηλίου, Ἑλλάδας, συγχοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δημητριάδος 
καί Ἁλμυροῦ κ.Ἰγνατίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στήν πανηγυρίζουσα ἱερά 
μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Πηλίου, 
Ἑλλάδας.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Νεκταρίου στόν Βόλο, Ἑλλάδας.
ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Συγχοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ 
Ἐλεήμονος, μετά τοῦ Πανιερωτάτου Μη-
τροπολίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ.Ἠσαΐα 
καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμα-
θοῦντος κ.Νικολάου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυ-
ρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ἐλε-
ήμονος, μετά τοῦ Πανιερωτάτου Μητρο-

πολίτη Κυρηνείας κ.Χρυσοστόμου καί τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος 
κ.Νικολάου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό ναό 
Ἁγίας Μαρίνας τῆς κοινότητας  Ἑπταγώ-
νιας μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Λήδρας κ.Ἐπιφανίου, κατά τή διάρκεια 
τοῦ ὁποίου χειροτόνησε σέ Πρεσβύτερο τόν 
Εὐλαβέστατο Διάκονο π.Νικόλαο Νικολά-
ου.

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας λόγω 
χειρουργικῆς ἐπέμβασης πού ὑποβλήθηκε 
στό πόδι, στίς 22 Νοεμβρίου, δέν χοροστά-
τησε οὔτε λειτούργησε κατά τίς ἑπόμενες 
Κυριακές καί ἑορτές Νοεμβρίου καί Δεκεμ-
βρίου.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλα-
ος τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Νικολάου Κάτω Πολεμιδιῶν κατά τή 
διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε σέ διάκο-
νο τόν κ. Ἀνδρέα Κούλλη.
ΚΥΡΙΑΚΗ  2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα  ἱερό 
ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀκρούντας.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Γεωργίου Φραγκούδη.
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Γεωργίου Χαβούζας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Χορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ τῆς κοινότητας Παρεκκλησιᾶς.
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς κοινότητας 
Ἁγίου Ἰωάννη Πιτσιλιᾶς.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στό ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου 
Δημητριανοῦ  τῆς κοινότητας Ἀκρωτηρίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Νεκταρίου Λεμεσοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Νεκταρίου Λεμεσοῦ.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Ἀρσενίου Λεμεσοῦ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Ἀρσενίου τῆς κοινότητας Κυπε-
ρούντας.
ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Μηνᾶ στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο κατά τή 
διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε σέ διάκο-
νο τόν κ.Ὀνησίφορο Παπαονησιφόρου.

Συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος μετά τῶν 
Πανιερωτάτων Μητροπολιτῶν Ταμασοῦ 
καί Ὀρεινῆς κ.Ἠσαΐα καί Λεμεσοῦ κ.Ἀθα-
νασίου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανη-
γυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Ἐλεήμονος μετά τῶν Πανιερωτάτων Μη-
τροπολιτῶν Κυρηνείας κ.Χρυσοστόμου καί 
Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς) κατά 
τή διάρκεια τῆς ὁποίας προέστη μνημοσύ-
νου τῶν εὐεργετῶν καί μελῶν τοῦ Μελά-
θρου Ἀγωνιστῶν τῆς Ε.Ο.Κ.Α.
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα  ἱερό ναό Παναγίας Χρυσε-
λεούσης τῆς κοινότητας Πραστειοῦ Κελλα-
κίου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Παναγίας Χρυσελεούσης τῆς κοι-
νότητας Φοινικαριῶν.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου καί Ἁγίου Ἀρτεμίου 
κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε 
σέ Πρεσβύτερο τόν Εὐλαβέστατο Διάκονο 
π.Πέτρο Παπαπαύλου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στήν 
ἱερά μονή Παναγίας Ἀμιροῦς παρά τήν κοι-
νότητα Ἀψιοῦ.
ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στήν ἱερά μονή Παναγίας Ἀμι-
ροῦς παρά τήν κοινότητα Ἀψιοῦ.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱ. ν. Ἁγίου 
Στυλιανοῦ τοῦ Συνοικισμοῦ Λινόπετρας.

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου
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ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Συνοικισμοῦ Λι-
νόπετρας. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Τιμίου Σταυ-
ροῦ τοῦ Συνοικισμοῦ Πάνω Πολεμιδιῶν μέ 
τήν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ ἱερομάρτυρος 
Φιλουμένου τοῦ Κυπρίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἀποστόλου Ἀνδρέα (Χαράκη).
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα Μέσα Γειτονιᾶς.
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Προέστη 
ἀγρυπνίας στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου 
Λεμεσοῦ γιά τή μνήμη τοῦ Ὁσίου Πορφυρί-
ου τοῦ Καυσοκαλυβήτου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014: Χορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Βαρ-
βάρας τῆς κοινότητας Ἁγίου Τύχωνος.
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανη-
γυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Βαρβάρας Ζακα-
κίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε κ.Γεωργίου.  
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Σάββα στόν Ὕψωνα, κατά τή διάρ-
κεια τοῦ ὁποίου προχείρισε σέ Πρωτοπρε-
σβύτερο τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρεσβ. 
π.Φειδία Ἐλπιδοφόρου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Σάββα στόν Ὕψωνα.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Νικολάου Κάτω Πολεμιδιῶν.
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυ-
ρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ, 
συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 

Ἐπισκόπου Λήδρας κ.Ἐπιφανίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικο-
λάου  τῆς κοινότητας Ἄλασσας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Ἄννης τῆς 
κοινότητας Σπιταλίου.
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Σπυρίδωνα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλε-
σε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Σπυρίδωνα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰγνα-
τίου τοῦ Θεοφόρου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Ἐλευθερίου Μέσα Γειτονιᾶς.
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς κοινότητας 
Μουτταγιάκας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Βαρνάβα στόν Συνοικισμό Ἁγίου Ἰωάννη.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Ἀνα-
στασίας τῆς Φαρμακολύτριας στά Πολεμί-
δια.
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό τῆς τοῦ Χρι-
στοῦ Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς κοινότη-
τας Ἀσωμάτου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέ-
λου Μιχαήλ τῆς κοινότητας Παρεκκλησιᾶς, 
κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε 
σέ Πρεσβύτερο τόν Εὐλαβέστατο Διάκονο 
π.Ὀνησίφορο Παπαονησιφορου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰω-
σήφ τοῦ Μνήστορος.



Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος, ἔπειτα ἀπό πρόσκληση                                                                                                                    
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, παρέστη στίς ἑορταστικές ἀκολου-
θίες γιά τή γιορτή τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Ἁγίου Γεωργίου (Καρσλίδη) τοῦ Νέου καί Ὁμο-
λογητοῦ, στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στή Σίψα. 

Μέ μεγάλη ἐπιτυχία καί τή συμμετοχή πλῆθος κόσμου πραγματοποιήθηκε στόν Χαρουπόμυ-
λο Λανίτη, ἡ συναυλία «Τραγουδῶ γιά τόν ἄλλο», μέ τήν Ὄλγα Βενετσιάνου καί τόν Χρυσό-
στομο Φυλακτοῦ, τήν ὁποία διοργάνωσε τό Πολυδύναμο Κέντρο “Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεή-
μων” καί ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότητα τῆς Μητροπόλεώς μας. Σύντομο χαιρετισμό ἀπηύθυνε 
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας κ. Νικόλαος. Τά ἔσοδα ἀπό τή συναυλία διατέθησαν πρός 
ἐνίσχυση τοῦ γεύματος τῶν ἀπόρων, πού πραγματοποιεῖ ἡ Μητρόπολή μας.

28



29

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου, παρέστη στίς ἑορταστικές ἀκο-
λουθίες γιά τήν ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, στήν Ἱερά Μητρόπολη 
Δημητριάδος. Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν ἡ Ἱερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἁγί-
ου Γεωργίου Νηλείας, ὅπου στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Πανιερώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος, συγχοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. 
Ἰγνατίου καί τήν ἑπομένη προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἴδιο ἱερό ναό.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Πολιούχου Ἁγίου μας, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, τε-
λέστηκαν καί φέτος ἑορταστικές ἐκδηλώσεις στόν ἱερό ναό του στή Λεμεσό. Τήν παραμονή 
11 Νοεμβρίου τελέστηκε Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μη-
τροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐα καί συγχοροστατούντων τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Ἀθανασίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολά-
ου καί πλῆθος ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας. 
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Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέστηκε Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Πα-
νιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου καί συλλειτουργούντων τοῦ Ποιμε-
νάρχου μας Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμα-
θοῦντος κ.Νικολάου καί πλῆθος ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας  . 

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πανιε-
ρώτατος Μητροπολίτης μας προχείρισε σέ 
Πρωτοπρεσβύτερο τόν π. Καταλίν Ἰονέλ, 
ἐφημέριο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Ἐλεήμονος. 
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Τό Σάββατο 29 Νοεμβρίου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τοῦ ἁγίου 
Ἱερομάρτυρα Φιλουμένου τοῦ Κυπρίου, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νι-
κόλαος λειτούργησε στόν ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ Πάνω Πολεμιδιῶν, στόν ὁποῖο ὑπάρχει 
παρεκκλήσιο ἀφιερωμένο στόν ἅγιο Φιλούμενο, ὅπου ἐκκλησιάστηκαν τά μέλη τῶν Ὀρθο-
δόξων Ἐνοριακῶν Συνδέσμων Γυναικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἀκολούθησε πρόγευμα 
στήν αἴθουσα τοῦ ναοῦ, τό ὁποῖο μέ πολλή ἀγάπη ἑτοίμασαν τά μέλη τοῦ Συνδέσμου τῆς 
ἐνορίας κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποίου ἀπηύθυνε τόν πατρικό του λόγο ὁ Θεοφιλέστατος.

Σέ συνέχεια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεή-
μονος, πραγματοποιήθηκε τό βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐκδήλωση πρός τιμή τοῦ Πολιούχου 
Ἁγίου τῆς πόλεώς μας, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.  Παρουσι-
άστηκε σέ συντομία ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος ἀπό τή Φιλόλογο Γεωργία 
Μηνᾶ. Ἀκολούθως, ἔγινε παρουσίαση τοῦ βίου τοῦ Ἱερομάρτυρα Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
Κυπριανοῦ ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμαν-
δρίτη Ἰσαάκ. Τέλος, παρουσιάστηκε τό Ὀρατόριο “9η Ἰουλίου 1821”, ἀπό τή Χορωδία τοῦ 
Δήμου Ἰδαλίου μέ μαέστρο τήν κ. Σοφία Συλλούρη. Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ χαιρετισμό ὁ 
Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος.  
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Τά ὀνομαστήριά του ἑόρτασε στίς 6 Δεκεμβρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. Κατά τόν ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς  ὁ Θεοφιλέστατος 
χοροστάτησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Κάτω Πολεμιδιῶν, ὅπου ἔλαβαν μέρος καί 
πολλοί κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας. 
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Τό πρωί τῆς κυριωνύμου ἡμέρας προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικο-
λάου Λεμεσοῦ, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδρας κ. Ἐπιφανίου 
καί πολλῶν κληρικῶν. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας προχείρισε σέ Πρωτοπρεσβύτερο 
τόν Οἰκονόμο Ἀνδριανό Νεάκσου. 

Τήν Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος 
χοροστάτησε στόν ἑσπερινό στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Σάββα Ὕψωνα. Κατά τή διάρκεια 
τοῦ ἑσπερινοῦ προχείρισε σέ Πρωτοπρε-
σβύτερο τόν π. Φειδία Ἐλπιδοφόρου, ἐφη-
μέριο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.   
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Τήν Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, ὁ Μακαριώτα-
τος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί Πάσης 
Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος ὁ Β΄, ἐπισκέφθηκε τή 
Μητρόπολή μας. Τόν Μακαριώτατο ὑποδέ-
χθηκε μέ πολλή χαρά ὁ Πανιερώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἀθανάσιος μαζί μέ τόν Θεοφι-
λέστατο Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαο 
καί πατέρες τῆς Μητροπόλεώς μας. Στή συνέ-
χεια στό Συνοδικό τῆς Μητροπόλεώς μας μέσα 
σέ ἐγκάρδιο κλίμα μίλησαν γιά τό Ἱεραποστο-
λικό καί ἄλλο ἔργο, πού ἐπιτελεῖ τό Πατριαρ-
χεῖο Ἀλεξανδρείας καί ἐνθυμήθηκαν γεγονότα 
ἀπό τή φοιτητική τους ζωή στή Θεσσαλονίκη. 
Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου ἦταν μεγάλη 
εὐλογία γιά τή Μητρόπολη καί γιά τήν πόλη 
μας.  

Κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας κληρικοί, ἐπιτροπές ἐνοριῶν, κατηχητικές συνάξεις τῶν κατά 
τόπους ἐνοριῶν, φίλοι καί συνεργάτες τῆς Μητροπόλεώς  μας καί πλῆθος κόσμου προσῆλθαν, 
γιά νά εὐχηθοῦν στόν ἑορτάζοντα Ἐπίσκοπό μας. 



Τήν Παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡ ὁμάδα ποιμαντικῆς διακονίας τοῦ Νοσοκομείου τῆς 
Μητροπόλεώς μας, μαζί μέ μέλη τῆς χορωδίας «Ρωμανός ὁ Μελωδός», ἐπισκέφθηκαν τό 
Γενικό Νοσοκομεῖο Λεμεσοῦ. Ἔψαλλαν τά κάλαντα στούς ἀσθενοῦντες ἀδελφούς μας καί 
εὐχήθηκαν καλά Χριστούγεννα καί γρήγορη ἀνάρρωση.
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Μέ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε καί φέτος  ἡ συναυλία βυζαντινῆς μουσικῆς τῆς 
Μητροπόλεώς μας ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, στό θέατρο Ριάλτο. Ἡ 
συναυλία περιλάμβανε ἐκκλησιαστικούς ὕμνους τοῦ Δωδεκαημέρου καί παραδοσιακά κά-
λαντα. Ἔλαβαν μέρος ἡ ἐκκλησιαστική χορωδία «Ρωμανός ὁ Μελωδός», ἡ παραδοσιακή 
χορωδία νέων «Ἀνατολή» καί τό σχῆμα παραδοσιακῶν  ὀργάνων τῆς Μουσικῆς Σχολῆς τῆς 
Μητροπόλεώς μας. Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ εὐχές καί εὐχαριστίες ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος.

Τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλα-
ος τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό 
τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος, 
στήν κοινότητα Ἀσωμάτου.



Πραγματοποιήθηκε, ὅπως συνηθίζεται κάθε παραμονή τοῦ χρόνου, ἡ κοπή τῆς βασιλόπιτας 
γιά τήν ἔναρξη τοῦ νέου ἔτους, στή Μητρόπολή μας. Ἡ τελετή ἔλαβε χώρα στήν αἴθου-
σα ἐκδηλώσεων τῆς Μητροπόλεως. Παρέστησαν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀθανάσιος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, ὁ Πρωτοσύγκελλος 
Ἀρχιμανδρίτης Ἰσαάκ, Κληρικοί, ἐργασιακό 
προσωπικό, ὑπάλληλοι τῶν γραφείων καί συ-
νεργάτες τῆς Μητρόπολης Λεμεσοῦ. Ὁ Πανι-
ερώτατος, ἀφοῦ πρῶτα ἔκανε ἀπολογισμό τῆς 
ἀπελθούσας χρονιᾶς, εὐχήθηκε κάθε καλό καί 
ἕνα καρποφόρο ἔτος.  Τέλος, εὐχαρίστησε τόν 
ἀπερχόμενο Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πρωτ. 
Κωνσταντῖνο Συμεοῦ γιά τήν ἀγαστή συνερ-
γασία πού εἶχαν καί ἀνακοίνωσε τόν διορισμό 
τοῦ Πρωτ. Θεοχάρη Θεοχάρους ὡς νέου Ἀρχι-
ερατικοῦ Ἐπιτρόπου.
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Τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων μετά τή Θεία Λειτουργία, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἀρχιμ. Χρυσόστομο ἐπισκέφθηκαν τό 
Νοσοκομεῖο Λεμεσοῦ μαζί μέ τούς Δημάρχους Λεμεσοῦ κ. Ἀνδρέα Χρίστου,  Κάτω Πολεμι-
διῶν κ. Γιῶργο Γεωργίου καί τήν Ἀν. Ἔπαρχο Λεμεσοῦ κα. Χριστίνα Ροδοσθένους  , ὅπου 
εὐχήθηκαν στούς ἀσθενεῖς γρήγορη ἀνάρρωση καί τούς προσέφεραν ἀναμνηστικά δῶρα. 



Μέσα σέ κλίμα συγκίνησης καί κατάνυξης 
τελέστηκαν οἱ χειροτονίες νέων κληρικῶν 
στή Μητρόπολή μας. Τό Σάββατο 1 Νοεμ-
βρίου πραγματοποιήθηκε ἀπό τόν Θεοφιλέ-
στατο Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαο, ἡ 
εἰς διάκονο χειροτονία τοῦ κ. Ἀντρέα Κούλ-
λη στόν ἱ. ν. Ἁγίου Νικολάου Κ. Πολεμιδιῶν. 

Τήν Τρίτη 11 Νοεμβρίου τελέστηκε ἀπό τόν 
Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος ἡ εἰς διάκονο χειροτο-
νία τοῦ  κ. Ὀνησίφορου Νεάρχου στόν πανη-
γυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Μηνᾶ στόν Ἅγ. Ἀθανάσιο. 
Ὁ π. Ὀνησίφορος χειροτονήθηκε ὑπό τοῦ Θε-
οφιλεστάτου σέ Πρεσβύτερο, τό Σάββατο 27 
Δεκεμβρίου στόν ἱ.ν. Ἀρχ. Μιχαήλ Παρεκκλη-
σιᾶς. 

Τήν Κυριακή 16 Νοεμβρίου, ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος χειρο-
τόνησε σέ Πρεσβύτερο τόν εὐλαβέστατο δι-
άκονο π. Νικόλαο Νικολάου στόν ἱ.ν. Ἁγίας 
Μαρίνας Ἑπταγώνιας. Στή Θ. Λειτουργία 
συλλειτούργησε καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Λήδρας κ. Ἐπιφάνιος. Τήν Κυριακή 
23 Νοεμβρίου, ὁ Θεοφιλέστατος χειροτόνησε 
σέ Πρεσβύτερο  τόν διάκονο π. Πέτρο Πα-
παπαύλου στόν ἱ. ν. Ἀποστόλων Πέτρου καί 
Παύλου καί Ἁγίου Ἀρτεμίου.

36

Χειροτονίες νέων κληρικῶν
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Φιλόθεος γραφίδα
Ἀρχιμ. Τύχωνος Ἀνδρέου Δρ. Θεολογίας

Τό παρόν βιβλίο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας π.Τύχωνος Ἀνδρέου, ἀποτελεῖ τό πρῶτο 
χειρόγραφο τετράδιο ἐπιστολῶν τοῦ Ὁσίου Φιλοθέου 
Ζερβάκου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λογγοβάρ-
δας Πάρου, παρουσιάζοντάς μας τίς 135 ἐπιστολές 
του μεταξύ τῶν ἐτῶν 1912-1937. Ἡ παροῦσα μελέτη 
προσέφερε τά μέγιστα τόσο στήν ἀκαδημαϊκή κοινό-
τητα, ἀφοῦ ἔφερε στό φῶς ἀνέκδοτα χειρόγραφα τοῦ 
Ὁσίου, ἀλλά ἀποτελεῖ καί μεγάλη προσφορά γιά τό 
πλήρωμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀφοῦ, παρουσι-
άζοντας αὐτόν τόν σύγχρονο ἅγιο, δίνει ταυτόχρονα  
παρηγοριά, ἀλλά καί ἐλπίδα καί διέξοδο στά ἀδιέξο-
δα, πού βρίσκονται ὅσοι δέν ζοῦν τήν ἐν Χριστῷ ζωή. 
Τό βιβλίο προλογίζει ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Λογγοβάρδας Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Πήχος, ὁ ὁποῖος 
μεταξύ ἄλλων θεωρεῖ  τό ἔργο αὐτό ἰδιαίτερη τιμή καί 
ἐξαιρετική εὐλογία διακηρύττοντας ἀκόμη περισσό-
τερο τήν ὁσιότητα τοῦ ἁγίου.

Γράμματα ἀπό ἕναν ἅγιο
Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

Τό παρόν βιβλίο παρουσιάζει 35 ἐπιστολές τοῦ Ἁγίου Νε-
κταρίου πρός τίς δόκιμες μοναχές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας 
Τριάδος, τήν ὁποία ὁ ἴδιος ἵδρυσε στήν Αἴγινα. Οἱ ἐπι-
στολές ἀποκαλύπτουν τό πατρικό ἐνδιαφέρον καί τήν 
ἀγάπη ἑνός πολύ ἔμπειρου πνευματικοῦ πατρός, ὁ ὁποῖος 
ἀνέλαβε τήν ἰδιαίτερη εὐθύνη τῆς ποιμαντικῆς μέριμνας 
τῶν νεαρῶν δόκιμων μοναζουσῶν, οἱ ὁποῖες βρίσκονταν 
στήν ἀρχή τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα. Τό περιεχόμενο τῶν 
ἐπιστολῶν εἶναι πραγματικά χρήσιμο γιά ὅλους τούς χρι-
στιανούς, μοναχούς καί μή, ἀφοῦ ὁ ἀναγνώστης θά ἀνα-
καλύψει πράγματα, πού σχετίζονται περισσότερο μέ τή 
δική του πνευματική ἡλικία καί τίς δικές του πνευματικές 
ἀνάγκες. Στό παράρτημα τοῦ βιβλίου ὑπάρχουν ἐπιστολές 
τοῦ ἁγίου Νεκταρίου πρός τόν γέροντα Δανιήλ - ἀπό τόν 
ὁποῖο ὁ ἅγιος ζήτησε νά γράψει στίς μοναχές συμβουλές 
καί ὁ ὁποῖος τελικά τούς ἔστειλε τόν πρῶτο κανονισμό 
τοῦ κοινοβίου τους – οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στή χριστια-
νική ἀγάπη καί τήν ὑπομονή στίς θλίψεις καί τίς ἀνάγκες. 
Ὁ ἅγιος ἄνοιξε τήν καρδιά του, καί ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ 
νά «ἐκμεταλλευθεῖ» αὐτή τήν πνευματιή εὐκαιρία.
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Πλαίσιο θεματικής του διαγωνισμού

  Μαθητικός και Φοιτητικός 
Διαγωνισμός Σύνθεσης Τραγουδιού

Η Εκκλησία  Κύπρου και η Αστυνομία Κύπρου μέσα στα πλαίσια 
της συνεργασίας για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων 
της κοινωνίας διοργανώνουν Διαγωνισμό Σύνθεσης Τραγουδιού 
για νέους και νέες Γυμνασίου και Λυκείου, Τεχνικών και Ιδιωτικών 
Σχολών καθώς και για φοιτητές και φοιτήτριες Κρατικών και 

Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου 

Ελπίδα Ζωής –Σεβασμός στη Ζωή

ΤΕΛΙΚΟΙ
Κυριακή 26 Απριλίου 2015 

Ώρα 5.30μ.μ.

Εκκλησία Κύπρου 
Αστυνομία Κύπρου

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
για παιδιά Γυμνασίου
Τετάρτη 22 Απριλίου 

2015
Ώρα 5.30μ.μ.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
για παιδιά Λυκείου
Πέμπτη 23 Απριλίου 

2015
Ώρα 5.30μ.μ.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
για Φοιτητές

Παρασκευή 24Απριλίου 
2015

Ώρα 5.30μ.μ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1ο Βραβείο €400
2ο Βραβείο €300 
3ο Βραβείο €200

ΕΠΑΘΛΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο Βραβείο €500
2ο Βραβείο €400 
3ο Βραβείο €300

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1ο Βραβείο €700
2ο Βραβείο €500 
3ο Βραβείο €300

Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού
Περίβολος Μητροπολιτικού Ναού Παναγίας Παντανάσσης 
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