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Μηδείς φοβείσθω θάνατον˙ ἠλευ-
θέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος 

θάνατος. Ἔσβεσεν αὐτόν, ὑπ’ αὐτοῦ 
κατεχόμενος. Ἐσκύλευσε τόν ἅδην, ὁ 

κατελθών εἰς τόν ἅδην. Ἐπίκρανεν αὐτόν, 
γευσάμενον τῆς σαρκός αὐτοῦ. Καί τοῦτο 

προλαβών Ἠσαΐας ἐβόησεν˙ ὁ ἅδης 
φησίν, 

Ἐπικράνθη, συναντήσας σοι κάτω.
Ἐπικράνθη, καί γάρ κατηργήθη.
Ἐπικράνθη, καί γάρ ἐνεπαίχθη.
Ἐπικράνθη, καί γάρ ἐνεκρώθη.
Ἐπικράνθη, καί γάρ καθηρέθη.
Ἐπικράνθη, καί γάρ ἐδεσμεύθη.

Ἔλαβε σῶμα, καί Θεῷ περιέτυχεν.
Ἔλαβε γῆν, καί συνήντησεν οὐρανῷ.

Ἔλαβεν ὅπερ ἔβλεπε καί πέπτωκεν ὅθεν 
οὐκ ἔβλεπε.

Ποῦ σου θάνατε, τό κέντρον;
Ποῦ σου ἅδη, τό νῖκος;

Ἀνέστη Χριστός, καί σύ καταβέβλησαι.
Ἀνέστη Χριστός, καί πεπτώκασι δαίμονες.
Ἀνέστη Χριστός, καί χαίρουσιν ἄγγελοι.
Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται.
Ἀνέστη Χριστός, καί νεκρός οὐδείς ἐπί 

μνήματος.
Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή 

τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.
Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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Κ άθε χρόνο ἡ Ἐκκλησία ζεῖ τά γε-
γονότα τῆς Θείας Οἰκονομίας  καί 
ὁ καθένας τά ζεῖ διά τῆς Ἐκκλησί-

ας καί ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Τό ζητούμενο εἶναι, 
ὄχι ἁπλῶς νά γιορτάσει κανείς κάποιες «ἐπε-
τείους» τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά κάτι βαθύτερο. 
Μέσα στήν Ἐκκλησία δέν ἀναφερόμαστε 
σέ κάποια ἱστορικά γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ 
Χριστοῦ, τά ὁποῖα ἔγιναν πρίν 2000 χρόνια 
καί τά ὁποῖα μπορεῖ νά μᾶς προκαλέσουν 
κάποια συγκίνηση, ὅταν τά βλέπουμε, ἀλλά 
ὁπωσδήποτε, ὅπως ἡ Ἐκκλησία τά προβάλ-
λει, μᾶς προκαλοῦν μία ἄλλη αἴσθηση. Ἡ 
Ἐκκλησία δέν μᾶς παρουσιάζει τόν Χριστό 
μ’ ἕνα τρόπο πού μᾶς προκαλεῖ οἶκτο. 

Στήν Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία ὁ Χρι-
στός δέν ἐμφανίζεται μέ τή μορφή πού οἱ Δυ-
τικοί τόν ζωγραφίζουν στούς πίνακες, πού 
εἶναι γιά νά τόν λυπᾶσαι. Στήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία ὁ Χριστός ἔχει μία ἱεροπρέπεια. 
Φαίνεται τό ἑκούσιο πάθος τοῦ Χριστοῦ, 
ὅτι δηλαδή ἑκουσίως πορεύθηκε στό πάθος 
καί ὅτι ἦταν Κύριος τῶν πραγμάτων καί ὄχι 
ἕρμαιο τῆς τύχης Του καί τῆς κακίας τῶν 
ἀνθρώπων. Πάνω ἀπ’ὅλα ὁ Χριστός ἦταν 
ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης, ὁ ὁποῖος ἱερούργησε 
τό μυστήριο τῆς Σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου 
πάνω στόν Σταυρό διά τοῦ πάθους Του καί 
τοῦ ἔδωσε τήν Ἀνάσταση. Ἄν κανείς βέβαια 
δεῖ τό πάθος ἀνθρώπινα θά τό δεῖ μέ οἶκτο, 
γιατί δέν μπορεῖς νά βλέπεις ἕναν ἄνθρωπο 
νά τόν μαστιγώνουν καί νά τόν βασανίζουν. 
Ἡ Ἐκκλησία ὡστόσο δέν τό εἶδε μ’αὐτό τόν 
τρόπο. Ἡ Ἐκκλησία ἀσχολήθηκε μέ τόν Θε-
άνθρωπο Χριστό ὁ ὁποῖος ἔσωσε τόν ἄνθρω-
πο καί ὡς Μέγας Ἀρχιερέας μᾶς ἄνοιξε τίς 
πύλες τοῦ παραδείσου καί μᾶς ὁδήγησε στή 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὅλη ἡ Μεγάλη Ἑβδο-
μάδα αὐτή τήν ἱεροπρέπεια τοῦ Χριστοῦ 

μᾶς παρουσιάζει. Μᾶς εἰσάγει μέσα στό μυ-
στήριο αὐτό τό ὁποῖο δέν ἀποδέχεται μόνο 
αὐτό πού φαίνεται, ἀλλά δείχνει τήν πραγ-
ματικότητα, πού εἶναι καί ὅλα ὅσα δέν φαί-
νονται, δηλαδή ἡ καρδία μας, τά συναισθή-
ματά μας καί οἱ σκέψεις μας. Ἕνας ὁ ὁποῖος 
μᾶς φωτογραφίζει δέν μᾶς φωτογραφίζει 
ὅπως εἴμαστε ἀλλά μόνο ἐξωτερικά. Μόνο 
τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ εἰσέρχεται στά βάθη 
τῆς καρδίας τοῦ ἀνθρώπου καί μπορεῖ  νά 
ξέρει ἀπόλυτα τήν εἰκόνα του. Ἡ Ἐκκλησία 
ὅταν προβάλλει μπροστά μας τούς Ἁγίους, 
τόν Χριστό, τήν Παναγία καί τά Πάθη τοῦ 
Χριστοῦ, δέν θέλει νά μᾶς ἀποδώσει φυσι-
οκρατικά τήν ἱστορία τοῦ πράγματος, ἀλλά 
μαζί μέ τό φαινόμενο νά ἀποδώσει ὅσο εἶναι 
δυνατόν καί τό νοούμενο, αὐτό δηλαδή πού 
δέν φαίνεται. Ὁ Χριστός πάνω στόν Σταυρό 
πάσχει καί ἀποθνήσκει πραγματικά καί ὄχι 
κατά φαντασία ὡς Θεάνθρωπος, ὡς πραγ-
ματικός «Βασιλεύς τῆς Δόξης», ὅπως γρά-
φει ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔσβησε ἀπό τόν 
Σταυρό τό «Ἰησοῦς Ναζωραῖος Βασιλεύς 
τῶν Ἰουδαίων». Αὐτός εἶναι ὁ Χριστός τῆς 
Ἐκκλησίας μας. 

Μέσα στή Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν 
Ἁγίων Παθῶν πρωτεύουσα θέση ἔχει ὁ ἴδιος 
ὁ Χριστός. Τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ, ὅλα ὅσα 
δηλαδή ἔπαθε γιά μᾶς καί τά περιγράφει μέ 
λεπτομέρειες ἡ Ἐκκλησία, τούς ἐμπτυσμούς, 
τά ραπίσματα, τούς κολαφισμούς, τόν 
ἀκάνθινο στέφανο, τό ὄξος καί ὅλα τά ἄλλα 
δέν τά λέει γιά νά λυπηθοῦμε τόν Χριστό. 
Τά περιγράφει γιά νά βοηθήσει ἐμᾶς τούς 
ἀνθρώπους νά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό. Γιά 
νά μᾶς δείξει πόσο μᾶς ἀγάπησε ὁ Χριστός 
καί νά συγκινήσει τήν καρδία μας νά τόν 
ἀγαπήσουμε, καί ἀγαπώντας Τον νά σω-

«Ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ, 
χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ»

τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
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θοῦμε, νά ζήσουμε αἰώνια μαζί Του. Ἀκόμη 
γιά νά καταλάβουμε πώς ὅλα αὐτά ἔγιναν 
εἰς ἄφεσιν τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν. Πόσο 
δυνατό εἶναι αὐτό τό πράγμα, πού λέμε στήν 
Ἐκκλησία κάθε φορά πού τελοῦμε τή Θεία 
Εὐχαριστία: «πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες τοῦτο 
ἐστι τό αἷμα μου τό τῆς Καινῆς Διαθήκης 
τό ὑπέρ ὑμῶν καί πολλῶν ἐκχυνόμενων εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». Δηλαδή αἰσθάνεται ὁ 
ἄνθρωπος ὅπως εἶναι στήν πραγματικότη-
τα, λερωμένος ὁλόκληρος ἀπό τήν ἁμαρτία 
καί μπαίνει σ’ἕνα πέλαγος τό ὁποῖο εἶναι τό 
αἷμα τοῦ Χριστοῦ πού 
τό ἔδωσε γιά μᾶς «εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». 
Κοινωνώντας αὐτό 
τό σῶμα καί αἷμα τοῦ 
Κυρίου καθαρίζει ἡ 
ὕπαρξή μας ἀπό τήν 
ἁμαρτία καί σωζόμα-
στε, δηλαδή ξαναβρί-
σκουμε τόν ἑαυτό μας 
καί  ἀπαλλασσόμαστε 
ἀπό τόν θάνατο. Τελι-
κά τά πάθη δέν εἶναι 
αἰτία θλίψης ἀλλά 
αἰτία σωτηρίας, ὅπως 
ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου 
μας, ὁ ὁποῖος ναί μέν 
θανάτωσε τόν Χριστό, 
ἀλλά θανατώνοντας 
τόν Χριστό ἔγινε ὁ ἴδι-
ος ζωοδότης καί ση-
μεῖο τῆς ὄντως χαρᾶς, 
σημεῖο ζωῆς καί σω-
τηρίας τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἔτσι ὁ Σταυρός ἔπαυσε νά εἶναι φονικό 
ὄργανο καί ὄργανο κατάρας, ὅπως ἦταν 
προηγουμένως καί διά τοῦ θανάτου τοῦ 
ἐσταυρωμένου Κυρίου ἔγινε γιά μᾶς αἰτία 
σωτηρίας καί καύχημά μας. Καυχόμαστε 
λέει ὁ Ἀπ. Παῦλος γιά τόν Σταυρό τοῦ Χρι-
στοῦ καί δέν τόν ντρεπόμαστε. Δέν εἶναι κάτι 
ἀποτρόπαιο γιά μᾶς ἀλλά καύχημά μας. Ὁ 
ἴδιος ὁ Θεός τόν ὀνομάζει σημεῖο τοῦ Υἱοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἄρα τά πάθη καί ὁ Σταυρός 
καί ὅλα ὅσα ὑπέμεινε ὁ Κύριος γιά μᾶς εἶναι 

οἱ αἰτίες τῆς σωτηρίας μας. Δι’αὐτῶν προ-
σκυνοῦμε τόν Χριστό ὁ ὁποῖος ἔπαθε τόσα 
πολλά γιά τή δική μας ἀγάπη. Ὁ Χριστός 
ἀγάπησε καί ἔσωσε τόν ἄνθρωπο διά μέσου 
τοῦ Πάθους καί τοῦ Σταυροῦ. Ὁ Σταυρός 
ὅμως θά ἦταν ἕνα τέλος θλιβερό, ἄν δέν 
ἀκολουθοῦσε ἡ Ἀνάσταση. Γι’αὐτό καί πα-
ραμερίζεται τελικά ὁ Σταυρός καί κυριαρχεῖ 
ἡ Ἀνάσταση. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία αὐτό 
πού γιορτάζει συνεχῶς, κάθε Κυριακή, δέν 
εἶναι ἡ Σταύρωση ἀλλά ἡ Ἀνάσταση. Τήν 
Ἀνάσταση ἔβαλε σάν βάση καί κέντρο της 

καί βάσει αὐτῆς ζεῖ 
ὅλη τή ζωή της. Ἡ 
Κυριακή, ἡ ἡμέρα Κυ-
ρίου, εἶναι ἡ μέρα τῆς 
Ἀναστάσεως καί αὐτή 
εἶναι πού ρυθμίζει ὅλο 
τόν ἑορτολογικό κύ-
κλο τῆς ἑβδομάδας. 
Ἐπαναλαμβάνεται ἡ 
Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου 
στήν Ἐκκλησία κάθε 
Κυριακή. Οὔτε ἡ Γέν-
νηση οὔτε ἡ Βάπτιση, 
οὔτε ἡ Σταύρωση ἀλλά 
ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ 
βάση τῆς Ἐκκλησίας.  
Διότι ἄν δέν ἀνίστατο 
ὁ Χριστός, ὅπως λέει 
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, 
θά ἦταν μάταιη καί ἡ 
πίστη μας καί τά ἔργα 
μας, γιατί ὁ ἄνθρωπος 
θά παρέμενε δέσμιος 
τοῦ θανάτου. Ἡ Ἀνά-

σταση, λοιπόν, μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τόν θά-
νατο. Πῶς τό ζοῦμε, ὅμως, αὐτό στήν πράξη; 
Λέμε στήν Ἐκκλησία «Ἀνάστασιν Χριστοῦ 
θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον Κύριον 
Ἰησοῦν, τόν μόνον ἀναμάρτητον. Τόν σταυ-
ρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν καί τήν ἁγί-
αν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καί δοξάζο-
μεν, ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ σταυροῦ, χαρά 
ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ». Στήν πρακτική καθη-
μερινή ζωή τί σημαίνει Ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ καί πῶς μποροῦμε νά τήν ζοῦμε καί τί 



5

νόημα ἔχει γιά μᾶς;

Ἀνάσταση Χριστοῦ σημαίνει Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ, σημαίνει μία ἄλλη ζωή. 
«Ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν», ὅπως 
ψάλλουμε στόν κανόνα τῆς Ἀναστάσεως, 
μία καινούργια ζωή ἀνέτειλε ἐκ τοῦ τά-
φου. Ἐμεῖς ὡς τέκνα τῆς Ἐκκλησίας πρέπει 
νά ζοῦμε αὐτή τήν πραγματικότητα τῆς ἐν 
Χριστῷ ζωῆς. Δέν μποροῦμε νά ζοῦμε τή 
ζωή μας σάν νά εἴμαστε δοῦλοι τοῦ θανά-
του καί τῆς φθορᾶς. Δέν μπορεῖ ἡ ζωή μας 
νά εἶναι βουλιαγμένη μέσα στή μούχλα τοῦ 
Ἅδου. Εἶναι γεγονός βέβαια ὅτι ὁπωσδήπο-
τε ὁ ἄνθρωπος μεγαλώνοντας ἀντιμετωπίζει 
πολλές δυσκολίες στή ζωή του. Ἔτσι εἶναι 
ἡ φύση τῶν πραγμάτων. Ὑπάρχει πολλή 
θλίψη καί δυσκολία καί ἀγωνία, ὅ,τι καί 
νά εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὅ,τι καί νά κάνει. Δέν 
εἶναι δυνατόν νά ἀποφύγει τό ποτήριο τῶν 
ἀνθρωπίνων θλίψεων, εἴτε εἶναι δίκαιος εἴτε 
εἶναι  ἁμαρτωλός. Ἡ τέχνη εἶναι πῶς θά τό 
ἀξιοποιήσει. Ἄν θά τό πιεῖ δηλαδή γογγύζο-
ντας ἤ δοξολογώντας τόν Θεό. Ἤ ἐνῶ λέει 
ὅτι ζεῖ στήν Ἐκκλησία καί ψάλλει καί προ-
σεύχεται τελικά τοῦ λείπει αὐτή ἡ χαρά τῆς 
Ἀναστάσεως.  Ἄν ἐρευνήσουμε μέσα μας, 
γιατί μᾶς λείπει αὐτή ἡ ἀναστάσιμη χαρά, 
τότε θά καταλήξουμε στό συμπέρασμα 
ὅτι ἀκόμη  δέν ἀπελευθερωθήκαμε ἀπό τά 
πράγματα τοῦ κόσμου τούτου καί εἴμαστε 
δεμένοι μέ τήν ὕλη καί μᾶς ἀπασχολοῦν τά 
ἀνθρώπινα γεγονότα. Δέν ὑπερβήκαμε τά 
ἀνθρώπινα καί δέν πιάσαμε τό πνεῦμα τοῦ 
λόγου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «οὐκ ἔχομεν 
ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλά τήν μέλλουσα 
ἐπιζητοῦμεν» καί ὅτι προσδοκοῦμεν Ἀνά-
στασιν  νεκρῶν. Ἀκόμη ὅτι γιά μᾶς ὁ Χρι-
στός εἶναι παρών καί ἡ παρουσία Του μᾶς 
δίνει τή δύναμη νά ποῦμε ὅτι «ἡγοῦμαι τά 
πάντα σκύβαλα εἶναι», ὅτι θεωρῶ ὅλα σκύ-
βαλα, προκειμένου νά παραμείνω ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ καί νά μήν ἐκπέσω τῆς ἀγάπης Του. 
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πάσης  ἡλικίας, πού 
βλέπεις τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στήν 
καρδιά τους.  Αὐτή ἡ παρουσία τοῦ Χρι-
στοῦ δέν τούς κάνει ἀδιάφορους, ἀναίσθη-

τους καί ἐπιπόλαιους. Ζοῦν τήν πραγματι-
κότητα τοῦ κόσμου τούτου ὅπως ὁ καθένας, 
ἀλλά ὑπάρχει ἄλλη κατάσταση μέσα τους, 
μία ἄλλη βιοτή τῆς ῾῾αἰωνίου ἀπαρχήν᾽᾽ πού 
ἔχει ἄλλη διάσταση. Αὐτή ἡ αἴσθηση τῆς 
αἰωνίου Βασιλείας τοῦ Θεοῦ δέν τούς ἀφή-
νει νά καταποντιστοῦν. Ξέρουν ὅτι ὅλα τά 
ἀνθρώπινα εἶναι παρερχόμενα καί τίποτα 
δέν θά μείνει σ’αὐτόν τόν κόσμο. Αὐτός πού 
μένει εἰς τόν αἰώνα εἶναι ὁ Χριστός. Ἑπομέ-
νως αὐτός πού εἶναι μαζί μέ τόν Χριστό ἔχει 
στήν καρδιά του αὐτή τή βεβαιότητα ὅτι θά 
μένει στόν αἰώνα. Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ καί 
τά πάντα θά παρέλθουν, ἐνῶ ὁ Κύριος θά 
μείνει εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ὅταν 
ὁ ἄνθρωπος ζεῖ αὐτό, τότε ὅλα τά ἀντιμε-
τωπίζει μέ μία ἀρχοντιά. Βιώνει τά πράγμα-
τα τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλά δέν βυθίζεται 
μέσα στή δυσκολία. 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μιλώντας γιά 
τόν θάνατο μᾶς συμβουλεύει ὅτι δέν πρέ-
πει νά λυπούμαστε «ὥσπερ οἱ λοιποί οἱ μή 
ἔχοντες ἐλπίδα». Λυπούμαστε, βέβαια, για-
τί δέν εἶναι δυνατόν νά μήν λυπηθεῖ κανείς 
μπροστά στόν θάνατο ἑνός προσφιλοῦς του 
ἀνθρώπου. Λυπᾶται, ἔχοντας ὅμως, τήν 
ἐλπίδα του στόν Χριστό. Ἄν ἔχεις ἐλπίδα 
θλίβεσαι, ἀλλά δέν καταποντίζεσαι. Ἔτσι 
καί στά γεγονότα τῆς ζωῆς μας, τά ἀντιμε-
τωπίζουμε ἔχοντες τήν ἐλπίδα στόν Χριστό. 
Πάνω ἀπ’ ὅλα  ὑπάρχει κάτι ἄλλο, πού δέν 
μπαίνει στά σχέδια τῶν ἀνθρώπων. Ὑπάρ-
χει ὁ Θεός καί ἡ Βασιλεία καί ἡ Ἀνάσταση 
τοῦ Χριστοῦ. Ὁ θάνατος μπῆκε στή ζωή τοῦ 
ἀνθρώπου «ἵνα μή τό κακόν ἀθάνατον γέ-
νηται». Μπῆκε ὁ θάνατος γιά νά μήν γίνει 
ἀθάνατο τό κακό.

Ὅλοι στό τέλος θά πεθάνουμε καί τά 
ἀνθρώπινα θά παρέλθουν, γιατί ἡ ζωή μας 
δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τά χέρια τῶν ἀνθρώπων. 
Ὅταν ὁ Πιλάτος εἶπε στόν Χριστό «δέν ξέ-
ρεις ὅτι ἐγώ ἔχω ἐξουσία νά σέ ἀπολύσω 
ἤ νά σέ σταυρώσω;». Ὁ Χριστός τοῦ εἶπε: 
«οὐκ ἔχεις ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ’ ἐμοῦ», 
δηλαδή δέν ἔχεις καμιά ἐξουσία πάνω σέ 
μένα ἐκτός ἀπό τόν Θεό. Ὅταν  ὁ ἄνθρωπος 
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ζεῖ αὐτή τήν κατάσταση, ἔχοντας τήν ἐλπί-
δα του στόν Θεό καί δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τά 
ἀνθρώπινα πράγματα, τότε σέ ὅλες τίς δυ-
σκολίες ἔχει τή δύναμη νά βγεῖ ἀπό πάνω. 
Εἶπαν στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστο-
μο «Ἀλοίμονό σου ἀπό τήν αὐτοκράτειρα 
Εὐδοξία», γιά ὅσα τήν ἤλεγχε. Τότε αὐτός 
ἀπάντησε: «δέν θά δυσκολευτεῖ νά μέ σκο-
τώσει, ἔτσι ἀδύναμος πού εἶμαι. Ἀκόμα καί 
ἄν θέλει νά μοῦ δημεύσει τά ὑπάρχοντά 
μου, τί ἔχω; Γυμνός ἦρθα στόν κόσμο αὐτό, 
γυμνός καί θά ἀπέλθω. Θά μέ κόψει κομμά-
τια; Ἄς τό κάνει. Ἔχω τόν Ἠσαΐα τόν ὁποῖο 
ἔκαναν κι αὐτόν κομμάτια. Θά μέ πετάξει 
στή θάλασσα; Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλή-
ρωμα αὐτῆς, ὁ Θεός βρίσκεται καί στή θά-
λασσα καί στή γῆ. Θά μέ ἐξορίσει; Ὅλη ἡ γῆ 
εἶναι τοῦ Θεοῦ. Οὐδείς δύναται βλάψαι Ἰω-
άννην ἤ μή μόνον Ἰωάννης». Κανένας δέν 
μπορεῖ νά βλάψει τόν Ἰωάννη παρά μόνο 
αὐτός ὁ ἴδιος. Πῶς; Μόνο ἡ ἁμαρτία μπο-
ρεῖ νά μᾶς βλάψει. Αὐτή πού μᾶς χωρίζει 
αἰώνια ἀπό τόν Θεό. Ἄρα τί μπορεῖ νά κάνει 
κάποιος σ’ἕνα πού ἔχει τήν ἐλπίδα του στόν 
Θεό; Τίποτε. Ὅ,τι θέλει ἄς τοῦ κάνει. Ἄς τόν 
ἐξορίσει, ἄς τόν σκοτώσει. Ποιός εἶναι ὁ φό-
βος τοῦ θανάτου; Μά ὁ Χριστός κατήργησε 
τόν θάνατο. Ποῦ ἔγκειται ἡ ἀπειλή; Ἡ ἀπει-
λή γιά μᾶς εἶναι μόνο μία. Νά χάσουμε τόν 
Χριστό. Αὐτό εἶναι ἀπειλή. Ἄν ὁ ἄνθρωπος 
χάσει τή σχέση του μέ τόν Θεό, τότε ὅ,τι καί 
νά ἀποκτήσει στή ζωή του εἶναι ταλαίπω-
ρος. Αὐτός πού βρῆκε τόν  Χριστό θεωρεῖ 
ὅλα τά ἄλλα ὡς δευτερεύοντα.

Ὁ Ἰώβ  γιά τόν ὁποῖο ἀκοῦμε τή Με-
γάλη Ἑβδομάδα ἔχασε τά ὑπάρχοντά του, 
τά παιδιά του, τούς φίλους του, τά πάντα. 
Τί ἔκανε; «Ἐπί πᾶσι τούτοις δέν ἥμαρτεν 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ», δέν γόγγυσε ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἔχασε καί τά ἑφτά του 
παιδιά εἶπε: «Ἐγώ δέν ἔχω τίποτε σ’αὐτό 
τόν κόσμο».  Στάθηκε ἄμεμπτος μπροστά 
στόν Θεό, γιατί ἐλευθερώθηκε ἀπό τά δε-
σμά τοῦ κόσμου τούτου. Ὁ Χριστός ἔσπα-
σε τά κλεῖθρα τοῦ Ἅδου καί τίς πόρτες καί 
συνέτριψε τίς ἁλυσίδες του, δηλαδή ὅλα 

αὐτά πού μᾶς συνδέουν μέ τόν Ἅδη καί μᾶς 
ἐλευθέρωσε. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει «τῇ 
ἐλευθερίᾳ οὖν, ᾗ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, 
στήκετε, καί μή πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέ-
χεσθε» (Γαλ. ε´ 1). Στήν ἐλευθερία πού μᾶς 
ἔδωσε ὁ Χριστός νά σταθοῦμε καί νά μήν 
ἀνεχόμαστε ζυγόν δουλείας. Δουλεία εἶναι 
καθετί πού μᾶς κρατᾶ δέσμιους σ’αὐτόν τόν 
κόσμο. Ὄχι πώς πρέπει νά περιφρονοῦμε 
τόν κόσμο ἀλλά «χρώμενοι τῷ κόσμῳ καί 
οὐ καταχρώμενοι». Νά χρησιμοποιοῦμε 
τά πράγματα τοῦ κόσμου, ὅλες τίς χαρές 
καί τίς εὐλογίες πού μᾶς δίνει ὁ Θεός διά 
τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλά νά μήν εἴμαστε 
δοῦλοι αὐτῶν τῶν πραγμάτων, διότι ὁ Χρι-
στός μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπ’ αὐτή τή δουλεία. 
Μόνο ὅταν ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τά δεσμά 
τοῦ κόσμου, μποροῦμε νά ἀπολαύσουμε τή 
χαρά τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Δέν πρέπει γιά 
παράδειγμα νά κρυβόμαστε ἀπό τόν θά-
νατο λές καί ἐμεῖς θά εἴμαστε ἡ ἐξαίρεση 
τοῦ πλήθους τῶν ἀνθρώπων πού πέθαναν. 
Πρέπει νά στηριχθοῦμε στόν Χριστό, πού 
νίκησε τόν θάνατο καί μέ τή βοήθειά του 
νά κτυπήσουμε τή φθορά καί ὅ,τι μᾶς φοβί-
ζει. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος σ’ἕνα 
λόγο του μιλᾶ περί τῆς ἀνάνδρου δειλίας 
καί ἐμφανίζει τή δειλία σάν μία ἀρρώστια 
τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν ὁ ἄνθρω-
πος φοβᾶται, εἶναι ἄρρωστος. Ὁ δειλός δέν 
ἔχει μέρος στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Στήν 
Ἀποκάλυψη λέει ὅτι ἐκεῖ πού ὁ Θεός ἔθεσε 
τούς ἀπίστους βάζει καί τούς δειλούς. Πῶς 
νά νικήσει κανείς τή δειλία; Μέ κατά μέτω-
πο ἐπίθεση στή δειλία. Φοβᾶσαι τό σκοτάδι; 
Πήγαινε στό σκοτάδι καί διά τῆς πίστεως 
νά τό ξεπεράσεις. Φοβᾶσαι τίς ἀσθένειες; 
Πήγαινε σέ ἀσθένειες. Ὥσπου φεύγεις ἀπό 
τή δειλία, αὐτή σέ κυνηγᾶ, ἐνῶ πρέπει νά 
σταθεῖς ἀντιμέτωπός της καί νά ἀντισταθεῖς 
διά τῆς προσευχῆς καί τῆς πίστεως. Αὐτό τό 
λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος καί ἔχει 
δίκαιο. Ἡ δειλία εἶναι μόριο τοῦ θανάτου. 
Ἄν ἐλευθερωθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό αὐτά, τότε 
«οὐρανός τέ καί γῆ καί τά καταχθόνια καί 
τά πάντα πληροῦνται φωτός».
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Ἀκόμα καί τά θηρία δέν σοῦ κάνουν 
κακό. Ἕνας ἀσκητής στό Γεροντικό περι-
ποιεῖτο ἕνα λεπρό. Τόν ἔπιαναν οἱ λογισμοί 
πού μύριζε ὁ ἄρρωστος καί δέν μποροῦσε 
νά τόν ἀγγίξει. Ἔλεγε τότε τοῦ ἑαυτοῦ του 
«ἄν δέν τόν καθαρίσεις, θά τά φᾶς κιόλας». 
Ἔτσι  ὅταν πολεμᾶ ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ καί 
γενναία καρδιά καί συνθλίβει τόν φόβο καί 
τή δειλία καί χτίζει πάνω στό γεγονός τῆς πί-
στεως. Ἀλλιῶς βασανίζεται ἀπό τήν ταλαι-
πωρία αὐτή. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς 
δίνει τήν ἐμπειρία καί τήν ἐλπίδα τῆς νίκης σ’ 
ὅλη τή ζωή μας. Ἕνας ἄνθρωπος πού ζεῖ τό 
γεγονός τῆς ἀναστάσεως ἀπελευθερώνεται 
τελείως ἀπό ὅλα τά πράγματα τοῦ κόσμου 
τούτου καί ζεῖ τή χαρά της. Δέν φοβᾶται 
τόν θάνατο  ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο. Ἕνα εἶναι τό 
ζητούμενο, ὁ Ἀνα-
στάς Χριστός, ὅλα 
τά ἄλλα ἕπονται.

 Εἶναι 
γεγονός ὅτι γιά 
νά φτάσει κανείς 
στό σημεῖο αὐτό  
δέν εἶναι εὔκολο. 
Χρειάζεται τιτά-
νιος ἀγώνας κατά 
τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἄν 
δέν ζήσει ἔτσι πῶς 
θά γευτεῖ αὐτή τήν 
ἐμπειρία; Ἄν δέν 
βγεῖ πάνω στόν Σταυρό πῶς θά γευθεῖ τή 
χαρά τῆς Ἀναστάσεως; Ὁ Κύριος  μᾶς ἔδει-
ξε τόν δρόμο διά τῆς δικῆς του ζωῆς. Βάδι-
σε αὐτός τόν δρόμο «ὅτι καί Χριστός ἔπαθεν 
ὑπέρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν, 
ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ» 
(Α´ Πετρ. β´, 21). Ἄφησε  σέ μᾶς παράδειγ-
μα, γιά νά βαδίσουμε στά δικά του ἴχνη. 
Αὐτό σημαίνει ὅτι τήν ὥρα τοῦ Σταυροῦ, 
τῆς δοκιμασίας, τοῦ πειρασμοῦ, τῆς θλίψης, 
τοῦ ἀγώνα, δέν πρέπει νά φοβόμαστε, νά 
δειλιάζουμε, ἀλλά πρέπει νά καταλάβουμε 
ὅτι αὐτή ἡ ὥρα εἶναι πού θά μᾶς ὁδηγήσει 
στήν Ἀνάσταση. 

Εἶναι τραγικό γιά ἕνα χριστιανό, ἐνῶ 

ἔχει τή δυνατότητα νά ζήσει αὐτή τή χαρά 
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, τελικά νά μήν 
τήν ζεῖ, ἀλλά νά εἶναι κάτω ἀπό τό βαρύ 
πλέγμα τῆς μιζέριας τῶν ἀνθρωπίνων πραγ-
μάτων καί νά βασανίζεται μέ αὐτές τίς μι-
κρότητες.Ὁ Θεός μᾶς προσφέρει ἕνα τέτοιο 
δῶρο, τή χαρά καί τήν ἐλευθερία τῆς ἀνα-
στάσεως κι ἐμεῖς δέν τήν θέλουμε καί οὔτε 
τήν ἀξιοποιοῦμε. Ἐκεῖ ὅμως θά βροῦμε τό 
νόημα τῆς ζωῆς μας καί θά γίνουμε ἄνθρω-
ποι. Τή χαρά σας, εἶπε ὁ Χριστός, κανένας 
δέν θά μπορέσει νά τή σηκώσει ἀπό μέσα 
σας, γιατί εἶναι ἡ χαρά πού δέν τήν δίνει ὁ 
κόσμος ἀλλά  ὁ ἴδιος.

Ὁ Χριστός μᾶς δίνει αὐτή  τή χαρά, 
ἔλεγε ὁ Γέροντας Παΐσιος, νά ἀναπνεύσουμε 

τήν ἐλευθερία τῆς 
Ἀναστάσεως καί 
ἀπό ὀξυγόνο ἐμεῖς 
τήν κάνουμε διο-
ξείδιο τοῦ ἄνθρα-
κα. Μᾶς ἔκανε ὁ 
Χριστός ἀρχοντό-
πουλα καί ἐμεῖς γί-
ναμε δοῦλοι, γιατί 
δέν θελήσαμε νά 
δεχθοῦμε τήν κλή-
ση τοῦ Θεοῦ. Ἡ 
ἁμαρτία μᾶς κάνει 
δούλους καί μίζε-
ρους καί ἐμεῖς δέν 

σπᾶμε αὐτά τά δεσμά τῆς δουλείας, γιά νά 
ζήσουμε τήν ἐλευθερία τοῦ Χριστοῦ, πού θά 
κάνει καί τή ζωή μας χαρούμενη. Ὁ μίζερος 
χάνει κι αὐτή τή ζωή καί τήν αἰώνια. Ὅταν 
τήν Ἀνάσταση πηγαίνουμε στήν Ἐκκλησία 
μέ ἄσπρο κερί ἀναμμένο σημαίνει ὅτι ζοῦμε 
τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ὅπως 
λένε καί τά γεροντάκια αὐτή τήν ἡμέρα μόνο 
οἱ Ἑβραῖοι δέν βαστᾶνε κερί ἐκείνη τή νύ-
χτα, γιατί εἶναι τό σύμβολο τῆς Ἀναστάσε-
ως, καί  τοῦ φωτός τοῦ Θεοῦ. Ὅλα γεμίζουν 
φῶς, γιατί ἐμεῖς νά θέλουμε νά μείνουμε στό 
σκοτάδι καί στόν Ἅδη, ἀφοῦ «ἠλευθέρωσε 
ἡμᾶς ὁ Χριστός κατελθών εἰς τόν Ἅδη»! 

(ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας)
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Ἡ ἀγάπη εἶναι βασικός γνώμονας 
καί ἀπαραίτητο στοιχεῖο στή σχέ-
ση τῶν γονιῶν μέ τά παιδιά τους. 

Δέν θά πρέπει ὅμως νά  εἶναι ἀδιάκριτη καί 
νά καταντᾶ νοσηρή ὑπερπροστατευτικό-
τητα, πού θά κάνει τά παιδιά ἐξαρτημένα, 
ἄβουλα, κακομαθημένα, ἀδέξια, φοβισμένα 
καί πεισματάρικα. Ὁ ἅγιος Παΐσιος λέει ὅτι 
οἱ γονεῖς πρέπει νά βοηθοῦν τά παιδιά ὅταν 
εἶναι μικρά, γιατί τότε καί τά ἐλαττώματά 
τους εἶναι μικρά καί πιό εὔκολα μποροῦν 
νά κοποῦν. Ἄν τά παιδιά, συνεχίζει, βοηθη-
θοῦν ἀπό μικρά καί νά ξεφύγουν λίγο, ὅταν 
μεγαλώσουν λόγω τῆς ἡλικίας ἤ μίας κακῆς 
συναναστροφῆς, πάλι θά ἐπανέλθουν. Κατά 
παρόμοιο τρόπο καί μέ τό ἴδιο πνεῦμα, ὁ 
Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, τονί-
ζει πώς ἐκεῖνο πού σώζει καί φτιάχνει καλά 
παιδιά εἶναι ἡ καλή ζωή τῶν γονέων μέσα 
στό σπίτι. Οἱ γονεῖς νά διδάσκουν τά παι-
διά μέ τήν πραότητα, τήν ὑπομονή μά καί 
τήν ἀγάπη τους. Νά βάζουνε κάθε μέρα νέα 
σειρά, νέα διάθεση, ἐνθουσιασμό καί ἀγάπη 
στά παιδιά ἀλλά καί μεταξύ τους. Τό πνεῦμα 
τοῦ κόσμου καί τῆς παγκόσμιας «ἀνεπτυγ-
μένης κοινωνίας» ἔφερε δυστυχῶς μέσα 
στήν οἰκογένεια ταραχή καί ἀποσύνδεση 
ἐπ’ ὀνόματι μίας παρεξηγημένης ἐλευθερί-
ας καί τῶν δικαιωμάτων, ρήξη καί διαμάχη. 
Δυστυχῶς στά πιό πολλά σπίτια ἀπουσιάζει 
ἡ ἀλληλοπεριχώρηση, ἡ ἀλληλοκατανόηση 
καί ὁ ἀλληλοσεβασμός καί ἀντί τούτων ἐπι-
κρατεῖ ἡ ἀντιλογία, ἡ γκρίνια, ὁ καυγάς ἡ 
ἀπειλή καί ἡ ψυχρότητα. Ἡ ἐπικράτηση τοῦ 
ἐγώ, ὁ ἀρρωστημένος ἐγωισμός μας, μᾶς θέ-
λει κυρίαρχους καί ἐξουσιαστές τῶν πάντων 
ἀκόμη καί τῶν δικῶν μας ἀνθρώπων, συζύ-
γων καί παιδιῶν. 

Πρέπει ὁπωσδήποτε νά διευθετήσου-
με σωστά τά πράγματα, ὥστε νά δημιουρ-
γηθοῦν προϋποθέσεις καί εὐκαιρίες ἡσυχί-

ας καί οἰκογενειακῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ 
τῶν συζύγων καί τῶν γονιῶν μέ τά παιδιά 
τους, ἀλλά καί γιά τόν ἴδιό μας τόν ἑαυτό.  
Ἄν δέν βοηθήσουμε τόν ἑαυτό μας καί δέν 
ἠρεμήσουμε ἀπό τό ἄγχος, τήν ταχύτητα καί 
τούς ρυθμούς τῆς ζωῆς, δέν θά μπορέσου-
με νά βοηθήσουμε τήν οἰκογένειά μας οὔτε  
νά ἐργασθοῦμε, ὥστε νά ἐπικρατήσει ἠρε-
μία καί εὐτυχία μέσα στό σπίτι. Πρέπει νά 
βρίσκουμε τρόπους καί τόπους ἐξόδου καί 
διεξόδου ἀπό τό κουραστικό, πιεστικό καί 
ἀγχωτικό τρόπο ζωῆς. Ἄς μήν χάνουμε τίς 
ὧρες μας  στό διαδίκτυο  καί τήν τηλεόρα-
ση τά ὁποῖα μόνο σύγχυση, ζάλη ἀλλά καί 
κάποιες φορές διαστροφή καί ἀνηθικότητα 
προσφέρουν κι ἄς ἀξιοποιοῦμε τόν χρόνο 
μας σέ κάτι ὠφέλιμο καί κυρίως στήν ἐπικοι-
νωνία μέ τήν οἰκογένειά μας.

Νά δημιουργοῦμε γέφυρες ἐπικοι-
νωνίας καί ἐμπιστοσύνης μέ τά παιδιά μας  
πού ἴσως νά χρειαστοῦν αὔριο σέ δύσκολες 
καί κρίσιμες ὧρες γι᾽αὐτά. Γιά νά ὑπάρχει 
ὅμως διάλογος ὠφέλιμος καί παραγωγικός 
χρειάζεται ἀπαραίτητα ἀγάπη, ὑπομονή καί 
κατανόηση χωρίς νά ἐπαναλαμβάνουμε τά 
καταστροφικά γιά τήν ἐπικοινωνία μας λό-
για: «Ἐμεῖς στήν ἐποχή μας ἔτσι κάναμε», 
«ἐσύ δέν ξέρεις» κ.ἄ.  Ἄν δέν ἔχουμε μέ τά 
παιδιά μας σωστή ἐπικοινωνία καί δέν τούς 
δώσουμε τήν ἄνεση νά μᾶς ἐκμυστηρευθοῦν 
τά προβλήματα, τίς ἀγωνίες, τίς σκέψεις, τά 
σχέδια καί ὄνειρά τους, θά προσπαθήσουν 
νά τά λύσουν καί νά τά συζητήσουν μέ τούς 
φίλους τους, πού δέν εἶναι πάντα οἱ καλύ-
τεροι σύμβουλοι καί τελικά ἴσως ὁδηγηθοῦν 
σέ περιπέτειες καί ταλαιπωρίες καί μαζί 
τους καί ἐμεῖς. 

Τά παιδιά μας δέν εἶναι μόνο γιά νά 
τά διδάσκουμε καί νά τούς κάνουμε κηρύγ-
ματα, ἀλλά καί νά τά ἀκοῦμε καί νά μήν 
θέλουμε νά τά κάνουμε ἀντίγραφα καί προ-

Ἐπικοινωνία, ἠρεμία καί εὐτυχία
μέσα στήν οἰκογένεια

τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος
κ.Νικολάου
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έκταση τοῦ ἑαυτοῦ μας ἤ νά γίνουν αὐτά 
πού δέν μπορέσαμε ἐμεῖς νά γίνουμε. Νά τά 
βοηθήσουμε στίς κλήσεις τους, τίς ἐπιλογές 
τους καί τίς ἀποφάσεις τους καί νά τούς δώ-
σουμε νά καταλάβουν ὅτι τούς ἔχουμε ἐμπι-
στοσύνη καί κυρίως ὅτι τά σεβόμαστε καί  
δέν ὑποτιμοῦμε τή νοημοσύνη τους. Ἀκόμη 
νά μήν τά ἐξαναγκάζουμε ἀπειλητικά καί μέ 
τρόπο ἀπόλυτο νά κάνουν αὐτό πού θέλου-
με ἤ «πρέπει νά γίνει», ἰδίως στή δύσκολη 
ἐφηβική ἡλικία, γιατί ἀργά ἤ γρήγορα θά 
ἀντιδράσουν. Νά τά ἐμπνέουμε πιό πολύ μέ 
τό παράδειγμά μας, παρά νά τά κουράζου-
με καί νά τά προκαλοῦμε μέ τά πολλά μας 
λόγια. Ὅλα γενικά χρειάζονται διάκριση 
καί ὑπομονή. Ὅσο κακή εἶναι ἡ ὑπερπρο-
στατευτικότητα, τό ἴδιο εἶναι καί ἡ ἀδιαφο-
ρία γιά τά παιδιά μας. Νά μάθουμε νά σεβό-
μαστε τήν ἐλευθερία τους καί νά μήν ἔχουμε 
τήν κακή συνήθεια ἤ καλύτερα τήν ἔμμονη 
ἰδέα ὅτι ὅλα εἶναι ὕποπτα καί ἐπικίνδυνα 
καί λανθασμένα καί νά τά ἀντιμετωπίζου-
με μέ τρόπο ἀστυνομικό, παρακολουθώντάς 
τα σέ κάθε βῆμα, ἕτοιμοι νά τά ἐπιπλήξουμε 
καί νά τά μαλώσουμε. Ἄς μήν φοβόμαστε 
ὑπερβολικά καί περισσότερο νά μήν ἀντι-
δροῦμε μέ ὑστερηκό τρόπο καί νά πανικο-
βαλλόμαστε μέ τό πρῶτο πρόβλημα ἤ λάθος 
τους καί νά χάνουμε τήν ψυχραιμία μας, νά 
ἐκνευριζόμαστε καί νά χάνουμε τόν ἔλεγχό 
μας καί νά ἀδυνατοῦμε ἔτσι νά στηρίξουμε 
καί νά βοηθήσουμε τά παιδιά μας. Ἄς δοῦμε 
μέ εἰλικρίνεια μέσα μας μήπως τελικά αὐτή ἡ 
ἀντίδρασή μας φανερώνει ὅτι θίγηκε ὁ ἐγωι-
σμός μας καί ἡ καλή βιτρίνα πού εἴχαμε στά 
μάτια τοῦ κόσμου γιά τόν ἑαυτό μας καί τά 
παιδιά μας. Ὁ ἰδανικός καί σοφός γονιός ξέ-
ρει νά ἀνέχεται, νά ὑποχωρεῖ καί ἄν χρεια-
σθεῖ νά ζητήσει ἀκόμη καί συγγνώμη ἀπό τά 
παιδιά του. Δέν παρουσιάζεται στά παιδιά 
του ὡς ὁ τέλειος καί ἀλάνθαστος. Πρέπει νά 
ξέρουμε ὅτι ἡ ἔλλειψη  ἀγάπης σκλαβώνει, 
φιμώνει, πνίγει καί ἐμποδίζει τό παιδί νά πεῖ 
τή γνώμη, τήν ἀμφιβολία καί τήν ἀντίθετη 
ἄποψή του καί δέν τό ἀφήνει νά ἀναπτυ-
χθεῖ καί νά ὁλοκληρωθεῖ πνευματικά καί μέ 
ἰσορροπία.   

Ἐπίσης νά καταλάβουμε ὅτι δέν 
μπορεῖ συνέχεια νά ἀπαγορεύουμε καί τίπο-
τα νά μήν ἐπιτρέπουμε. Πρέπει νά δίνουμε 
καί ἐναλλακτικές προτάσεις. Ὁ στεῖρος ἠθι-
κισμός καί οἱ ἀπόλυτες θέσεις, ὄχι μόνο δέν 
βοηθοῦν τά παιδιά, ἀλλά τά κάνουν φοβι-
σμένα, τρομοκρατημένα καί ἀγχωμένα καί 
μπορεῖ πρός στιγμή λόγω φόβου, ἡλικίας ἤ 
ἀδυναμίας ἀντίδρασης νά «συμμορφώνο-
νται» σ’ αὐτά πού τούς ἐπιβάλλουμε, ἀλλά 
μέ τήν πρώτη εὐκαιρία πού θά τούς δοθεῖ 
θά ἀντιδράσουν μέ τόν χειρότερο καί κα-
ταστροφικό τρόπο. Ἄς μήν μᾶς πιάνουν οἱ 
ἐμπάθειες καί οἱ ἐγωισμοί μας καί νά ἐνο-
χλούμαστε περισσότερο γιατί δέν πέρασε τό 
δικό μας, παρά γιά τούς κινδύνους καί τίς 
ἐπιλογές τῶν παιδιῶν μας . Καί νά εἴμαστε 
σίγουροι ὅτι οἱ συμπεριφορές πού εἰσπράτ-
τουν ἀπό ἐμᾶς σήμερα θά τίς μεταδώσουν 
καί οἱ ἴδιοι αὔριο στά δικά τους παιδιά. 
Τά παιδιά σήμερα κατά τόν Ἅγιο Παΐσιο 
«ἔχουν γερή μηχανή ἀλλά τετράγωνες ρό-
δες. Γι᾽αὐτό θέλουν βοήθεια, γιά νά ξεκινή-
σουν». Ἀπό τήν ἄλλη ἔχουν καί αὐτά δίκαιο. 
Παρακολουθώντας τήν ὑποκρισία καί τήν 
ἀσυνέπεια τῆς κοινωνίας μας ἀνησυχοῦν, 
προβληματίζονται, φοβοῦνται, ἀγχώνονται 
καί ἀπογοητεύονται γιά τόν κόσμο πού τούς 
παραδίδουμε. Αἰσθάνονται ὑποκρισία καί 
ἀνασφάλεια καί μαθαίνουν καί αὐτά ἀπό 
νωρίς νά ἀμύνονται μέ ψέματα καί φθηνές 
δικαιολογίες. Τά πρότυπα, τό ἕνα μετά τό 
ἄλλο, καταρρέουν. Αὐτοί πού παρουσιά-
ζονταν ἤ τούς παρουσιάζαμε ὡς ἠθικούς, 
καλούς καί σωστούς ἀποδεικνύονται τό 
ἀντίθετο. Ἡ ἀμφισβήτηση, ἡ ἀμφιβολία, ἡ 
καχυποψία, ἡ πονηρία καί ἡ ἀνειλικρίνεια 
μόλυνε δυστυχῶς καί τή δική τους ψυχή. 

Εἶναι σημαντικό στόν σημερινό κου-
ρασμένο καί ταραγμένο κόσμο, ἡ οἰκογέ-
νεια νά παραμείνει τό ἥσυχο καί ἤρεμο λι-
μάνι, ὅπου θά ἐπικρατεῖ εἰρήνη καί ἠρεμία, 
ἀγάπη καί ἐπικοινωνία, ὥστε καί ἡ ἔξω ἀνα-
στάτωση καί σύγχυση νά ἀντιμετωπίζονται 
καλύτερα καί εὐκολότερα. 

(ἀπόσπασμα ὁμιλίας σέ γονεῖς)
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Ἡ μητέρα μας, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία, μᾶς καλεῖ καί φέτος μέσα στά 
πλαίσια τοῦ λειτουργικοῦ της χρό-

νου νά γιορτάσουμε τό μεγαλύτερο θαῦμα 
πού ἔκανε ὁ Χριστός, τό γεγονός δηλαδή τῆς 
Ἀνάστασής του.

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος μιλώντας γι᾽ αὐτό θά 
πεῖ: «πέπτωκεν ὁ ἄνθρωπος καί πεσόντος 
αὐτοῦ τά πάντα τετάρακται, ἡ γῆ κεκατή-
ραται, ὁ Ἅδης ἠνοίγη, ὁ Παράδεισος ἐκλεί-
σθη, ὁ ἄνθρωπος ἐφθάρη καί ἀπεκτηνώθη». 
Δηλαδή μέ τό προπατορικό ἁμάρτημα ξέπε-
σε ὁ ἄνθρωπος καί μαζί μέ αὐτόν τά πάντα 
συνταράκτηκαν.  Ἡ γῆ ἔγινε καταραμένη, ὁ 
Ἅδης ἄνοιξε, ὁ Παράδεισος κλείστηκε καί 
ὁ ἄνθρωπος περιέπεσε στή φθορά καί τήν 
ἀποκτήνωση. Ἀπό τή στιγμή πού ὁ Χριστός 
νικᾶ τόν θάνατο «ὁ Παράδεισος ἠνοίγη τῷ 
ληστῇ, τά μνημεῖα ἠνοίγη ἐγειρωμένων τῶν 
νεκρῶν».  Δηλαδή κατά τόν Μέγα Ἀθανά-
σιον ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ σήμανε τή 
δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νά γίνει καί πάλι 
οἰκιστής τοῦ Παραδείσου. Παράλληλα σή-
μανε τό τέλος τοῦ θανάτου. Ὁ θάνατος δέν 
εἶναι πιά τό τέλος τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά τό 
προανάκρουσμα τῆς προσωπικῆς του ἀνα-
στάσεως.

Ἡ ὑπέρβαση τοῦ θανάτου ἀποτελεῖ συνέ-
πεια τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Λέει 
καί πάλι ὁ ἱερός Πατήρ: «ἄρτι τοῦ Σωτῆρος 
ἀναστήσαντος τό σῶμα, οὐκέτι ὁ θάνατος 
φοβερός ἐστίν, πάντες δέ οἱ τῷ Χριστῷ πι-

στεύοντες, ὡς οὐδέν ὄντα αὐτόν πατοῦσιν». 
Δηλαδή, ἀπό τή στιγμή πού ἀναστήθηκε ὁ 
Χριστός ἔπαψε πιά ὁ θάνατος νά εἶναι φοβε-
ρός. Ὅσοι δέ πιστεύουν σέ Αὐτόν, τόν προ-
σπερνοῦν ὡς καί νά μήν ὑπάρχει. Παρακά-
τω δέ σημειώνει «οἱ τῷ Χριστῷ πιστεύοντες 
αἱροῦνται μᾶλλον ἀποθανεῖν ἤ ἀρνήσασθαι 
τῇ εἰς Χριστόν πίστει». Δηλαδή, αὐτοί πού 
πιστεύουν στόν Χριστό καί τήν Ἀνάστασή 
Του, προτιμοῦν νά πεθάνουν παρά νά ἀρνη-
θοῦν τήν πίστη τους στόν Κύριο.
Ἐδῶ ἀκριβῶς ἐπισημαίνεται καί τό ἐκκλη-
σιολογικό περιεχόμενο τῆς Ἀναστάσεως. 
Εἶναι γνωστό πώς ἡ ἐκκλησία συμφαίνεται 
μέ τό μαρτύριο τοῦ αἵματος ἀλλά καί μέ τό 
μαρτύριο τῆς συνειδήσεως. Στήν πρώτη πε-
ρίπτωση τόν καιρό τῶν διωγμῶν, πλεῖστοι 
ὅσοι χριστιανοί πέρασαν ἀπό φρικτά βασα-
νιστήρια καί ἀπό αὐτόν τόν θάνατο, γιατί 
ἀκριβῶς ὁμολογοῦσαν ὅτι ὁ Χριστός ἀπέθα-
νε, ἀλλά ἀνέστη ἐκ νεκρῶν.

Στήν περίπτωση τοῦ μαρτυρίου τῆς συνει-
δήσεως ὁ χριστιανός ὡς γνωστό ἀγωνίζεται 
ἐνάντια στά πάθη του καί ἰδίως ἀγωνίζεται 
γιά τήν ἐκκοπή τοῦ ἰδίου θελήματος. Αὐτό 
γίνεται γιατί πιστεύοντας στήν Ἀνάσταση 
τοῦ Χριστοῦ, πιστεύει καί στή δική του ἀνά-
σταση καί ἑπομένως στό ὅτι θά λογοδοτήσει 
γιά τήν πνευματική ἀπραξία ἤ ἀμέλειά του. 
Εἶναι χαρακτηριστική ἡ θέση τῶν Νηπτικῶν 
Πατέρων πού προτρέποντας στόν πνευμα-
τικό ἀγώνα σημειώνουν: «μνήσθητι ἡμέρας 
ἀναστάσεως. Ἄγε εἰς μέσον τά τοῖς δικαίοις 

Ἀνάσταση 
Ἡ Ὑπέρβαση τοῦ Θανάτου καί 

ὁ ἀφθαρτισμός τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου

τοῦ κ. Σάββα Ἀλεξάνδρου
Διευθύνοντος Γυμνασίου Ἁγίου Ἀντωνίου 
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ἀποκείμενα καί τά τοῖς ἁμαρτωλοῖς». Δηλα-
δή ἐσύ πού ἀγωνίζεσαι πνευματικά θυμή-
σου τή φρικτή ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως τῶν 
νεκρῶν. Ἀναλογίσου τά βραβεῖα πού περι-
μένουν τούς δικαίους, ἀλλά καί τήν ἀπαξί-
ωση καί ἀπόρριψη πού ἀναμένει τούς πνευ-
ματικά ἀμελεῖς ἀνθρώπους.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἀντιπαρα-
βάλλοντας 
τό Ἰουδα-
ϊκό μέ τό 
χριστιανι-
κό Πάσχα 
παρατηρεῖ: 
« Π ά σ χ α 
Ἰουδαϊκόν 
ἐστίν ἡ ἐξ 
Αἰγύπτου 
εἰς γῆν τῆς 
Ἐπαγγελί-
ας διάβα-
σις. Πάσχα 
δέ εὐαγγε-
λικόν ἐστίν 
ἡ ἐκ θανά-
του πρός 
ζωήν καί 
ἐκ φθορᾶς 
π ρ ό ς 
ἀφθαρσίαν 
διάβασις». 
Δ η λ α δ ή 
τό Ἑβραϊ-
κό Πάσχα 
ἦταν οὐσι-
αστικά ἡ δι-
άβαση τοῦ 
λαοῦ τοῦ 
Θεοῦ ἀπό τήν Αἴγυπτο στή γῆ τῆς Ἐπαγγε-
λίας, ἐνῶ τό χριστιανικό Πάσχα πού ἔγινε 
μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, οὐσιαστικά 
δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά τό πέρασμα ἀπό 
τή φθορά στήν ἀφθαρσία καί ἀπό τόν θά-
νατο στή ζωή. Αὐτό τό πέρασμα κατά τούς 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι διαχρονικό 
καί προσωπικό γιά τόν κάθε πιστό. Ὁ Ἅγιος 

Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τό συνδέει μέ τήν 
ἐκκλησία καί ἰδίως μέ τό μυστήριο τῆς Θεί-
ας Εὐχαριστίας. Ὑποστηρίζει πώς τό σπή-
λαιο πού τοποθετήθηκε τό νεκρό σῶμα τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι τύπος τοῦ Ὀρθόδοξου Ναοῦ. 
Λέει χαρακτηριστικά: «ὁ ναός οὗτος τύπος 
τοῦ σπηλαίου ἐκείνου ἐστίν». Ἑπομένως 
κατά τή θεολογία τοῦ Ἁγίου Πατρός «ἀδύ-
νατον ἐστίν τόν ἐστῶτα ἐπί τῆς ἱερᾶς ἐκκλη-

σίας, τό μή 
ἀ λ λ ο ι -
ω θ ῆ ν α ι 
τήν θείαν 
καί ἱεράν 
ἀ λ λ ο ί ω -
σιν». Δηλα-
δή ἄνθρω-
πος πού 
μ ε τ έ χ ε ι 
τῶν λει-
τουργικῶν 
συνάξεων 
ὑφίσταται 
τή θέω-
ση καί τόν 
ἁ γ ι α σ μ ό . 
Ἰδιαίτερα ὁ 
ἄνθρωπος 
ἀφθαρτίζε-
ται καί νικᾶ 
τόν θάνα-
το, κοινω-
νώντας τό 
σῶμα καί 
τό αἷμα τοῦ 
ἀναστημέ-
νου Χρι-
στοῦ. Λέει 
συγκεκρι-

μένα: «ὁ ἄνθρωπος πού μέ πίστη προσβλέπει 
στά θεῖα δῶρα καί ἄξια κοινωνεῖ τό Σῶμα 
καί τό Αἷμα τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ, γί-
νεται σάν ἄλλη Μαρία Μαγδαληνή πού συ-
νομιλεῖ μέ τόν ἀναστημένο Κύριο, καί σέ 
αὐτή τήν κατάσταση ὁ ἄνθρωπος ὄντας θε-
οειδής, νικᾶ τόν θάνατο».
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Τό θέμα τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν 
ἀποτελεῖ κεντρικό σημεῖο ὁλόκλη-
ρης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἐνδιαφέ-

ρει τόν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς. Πάντοτε ὁ 
ἄνθρωπος αἰσθανόταν ὅτι λόγω τῶν ἁμαρ-
τιῶν του, ὁ Θεός (θεοί) στρέφεται ἐναντίον 
του μέ ἀποτέλεσμα νά ὑποφέρει ἀπό ἀρρώ-
στιες, νά πλήττεται ἀπό φυσικές καταστρο-
φές κ.ἄ. 
 Γιά νά ἐξευμενίσει λοιπόν τόν Θεό 
(θεούς) ὁ ἁμαρτωλός ἄνθρωπος καί νά βρεῖ 
συγχώρηση ἔκανε θυσίες ζώων (π.χ. ἡ ἑκα-
τόμβη, δηλ. θυσία ἑκατό βοδιῶν) ἤ ἀκόμα 
καί ἀνθρωποθυσίες (σέ εἰδωλολατρικές 
θεότητες). Οἱ ρίζες ὅλου αὐτοῦ τοῦ φαινο-
μένου εἶναι στόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα, εἶναι 
στήν ἀληθινή παράδοση τοῦ Θεοῦ, ὅπου ὁ 
ἴδιος ὁ Θεός θεσπίζει στήν Παλαιά Διαθή-
κη νά γίνονται θυσίες κάθε χρόνο, γιά νά 
ὑπενθυμίζουν τίς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων. 
Οἱ θυσίες αὐτές δέν μποροῦσαν νά προσφέ-
ρουν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν στούς ἀνθρώπ-
πους. Γι’ αὐτό ὁ ναός, τό θυσιαστήριο καί οἱ 
αἱματηρές θυσίες (ἀποδιοπομπαῖος τράγος, 
θυσίες ταύρων καί τράγων καί ἀμνῶν κ.ἄ. ) 
ἤ ἀναίμακτες,  παίζουν σημαντικό ρόλο, γιά 
νά προετοιμάσουν τόν κόσμο γιά τή μία καί 
μοναδική θυσία τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν ὁποία 
ἀπορρέει ὁ ἱλασμός καί ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρ-
τιῶν. (Ἑβρ. 10,1-5) 
 Ὁ ἄνθρωπος στό βάθος θέλει νά ἔχει 
ἀγαθές σχέσεις μέ τόν Θεό. Ἡ ἁμαρτία εἶναι 
ἕνα φαινόμενο πού καταστρέφει αὐτές τίς 
ἀγαθές σχέσεις πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος μέ τόν 
Θεό. Μέ τήν ἁμαρτία δημιουργοῦνται ἐχθρι-
κές σχέσεις μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου. Γι’ 
αὐτό ὁ ἄνθρωπος ζητᾶ νά ἀπομακρυνθεῖ 

ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά συμφιλιωθεῖ μέ τόν 
Θεό. 
Ἐκεῖνο πού παρατηροῦμε στό φαινόμενο 
τῆς ἁμαρτίας εἶναι ὅτι ἡ ἁμαρτία ἔχει αἰώνι-
ες διαστάσεις, διότι ὁ ἄνθρωπος πού ἁμαρ-
τάνει προσβάλλει τόν Αἰώνιο Θεό, ἔστω κι 
ἄν ἡ ἁμαρτία του στρέφεται πρός τόν συ-
νάνθρωπο, τή φύση ἤ τόν ἑαυτό του. Ἄν 
ὑποτεθεῖ ὅτι κάποιος ἀδικεῖ τόν πλησίον του 
ἤ καταστρέφει τήν κτίση ἤ ἀκόμα καί τόν 
ἴδιό του τόν ἑαυτό, οὐσιαστικά προσβάλ-
λει τόν ἴδιο τόν Θεό, διότι ἡ μέν κτίση εἶναι 
δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ὁ δέ πλησίον καί ὁ 
ἴδιος, εἰκόνες τοῦ Θεοῦ καί Τοῦ ἀνήκουν. 
Ἑπομένως κάθε ἁμάρτημα ἐναντίον τῶν 
δημιουργημάτων τοῦ Θεοῦ προσβάλλει τό 
πρόσωπο τοῦ Αἰώνιου Θεοῦ κι ἔχει διαστά-
σεις αἰωνιότητας. 

 Στό σημεῖο αὐτό μπορεῖ νά διαμαρ-
τυρηθεῖ ἕνας ἁμαρτωλός ἄνθρωπος, ὅπως 
ὡραῖα τό διατυπώνει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, 
λέγοντας: «Γιατί νά τιμωροῦμαι αἰωνίως 
ἄν ἁμάρτησα μόνο γιά λίγα λεπτά;» (δεδο-
μένου ὅτι μία ἁμαρτία μπορεῖ νά κρατήσει 
λίγα λεπτά ἤ ἀκόμη λίγα δευτερόλεπτα). 
Καί ἀπαντάει ὁ ἴδιος ἱερός πατήρ: «Ἄνθρω-
πε, κατάλαβες ποιόν προσέβαλες; Προσέ-
βαλες τόν ἴδιο τόν Θεό καί ἐφόσον ὁ Θεός 
εἶναι Αἰώνιος, τότε ἡ ἁμαρτία στέκεται ἐνώ-
πιον τοῦ Θεοῦ παντοτινά (αἰώνια)». Αὐτό 
δέν καταλαβαίνουν πολλοί ἄνθρωποι ὅταν 
ἐξομολογοῦνται καί δέν ἀναφέρουν παλιές 
ἁμαρτίες τους, γιατί νομίζουν ὅτι τίς ἔχουν 
ξεπεράσει ἤ εἶναι παλιές καί πλέον ἔχουν 
σταματήσει νά τίς πράττουν, ἄρα δέν χρει-
άζεται νά τίς ποῦν. Ἐμεῖς μπορεῖ νά ξεχά-

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας

τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Τσαγκάρη
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σαμε τίς ἁμαρτίες μας, ὁ Θεός ὅμως δέν τίς 
ξέχασε. Γιά τόν Θεό μία ἁμαρτία πού δέν 
ἐξομολογήθηκε εἶναι πάντοτε ἐνώπιόν Του 
σάν νά ἔγινε τώρα. Γιά τόν Θεό λοιπόν δέν 
παραγράφονται τά ἁμαρτήματα, ὅπως γίνε-
ται στόν νόμο τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Θεός εἶναι 
Αἰώνιος γι’ αὐτό καί ἡ κόλαση εἶναι αἰώνια 
καί ἄν ἁμαρτήσαμε σέ ἕνα συνάνθρωπό μας 
καί τοῦ ζητήσαμε συγχώρεση καί μᾶς συγ-
χώρεσε, δέν ἀρκεῖ, θά πρέπει νά ζητήσουμε 
καί ἀπό τόν 
Θεό συγγνώ-
μη, τόν ὁποῖο 
ο ὐ σ ι α σ τ ι κ ά 
προσβάλαμε 
μέ τήν ἁμαρ-
τία μας (πρβλ. 
τόν Ἄσωτο υἱό 
τῆς ὁμώνυμης 
παραβολῆς, ὁ 
ὁποῖος ἔλεγε 
«πάτερ, ἥμαρ-
τον εἰς τόν 
οὐρανόν καί 
ἐνώπιόν σου 
δηλ. ζήτησε 
συγγνώμη καί 
ἀπό τόν Θεό 
καί ἀπό τόν 
πατέρα του 
γιά τό ἁμάρτη-
μά του),(Λουκ 
15,21).
 Οἱ φα-
ρισαῖοι ὅταν 
ἄκουσαν τόν 
Κύριο νά λέει 
στόν παραλυ-
τικό τῆς Καπερναούμ (Μάρκ. 2,7) ὅτι συγχω-
ροῦνται οἱ ἁμαρτίες του, ἔλεγαν μέσα τους 
ὅτι τό δικαίωμα τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν 
τό ἔχει μόνο ὁ Θεός, κάτι πού ἦταν σωστό. 
Τό λάθος τους ἦταν ὅτι δέν ἀναγνώρισαν 
τόν Ἰησοῦ ὡς πραγματικό Θεό, ὡς Χριστό 
(Μεσσία) καί παρ’ ὅλα τά θαύματα πού 
ἔκανε (ἰάσεις ἀσθενῶν, ἀναστάσεις νεκρῶν 
κ.τ.λ.), τόν καταδίκασαν σέ θάνατο σάν κοι-

νό ἐγκληματία, γιατί ἔκανε τόν ἑαυτό του 
υἱό Θεοῦ δηλ. Θεό (Μάρκ. 14,61-62). Γι’ 
αὐτό ἤθελαν σέ ἄλλη περίπτωση νά τόν λι-
θοβολήσουν ἤ τόν προκαλοῦσαν νά κατέβει 
ἀπό τόν σταυρό, γιά νά τούς ἀποδείξει ὅτι 
εἶναι Θεός (βλ. Ἰωάν.10,33 καί Λουκ.23,35-
37.) Ἄν λοιπόν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι-
στός δέν ἦταν πραγματικός Θεός καί ἔλεγε 
ψέματα, τότε ἔπρεπε νά πάει στήν κόλαση 
(ὡς ψεύτικος θεός). Ὅμως ἀντί νά γίνει 

αὐτό, ἀναστή-
θηκε δείχνο-
ντας πλέον, 
ὅπως λέει ὁ 
Ἀ π ό σ τ ο λ ο ς 
Παῦλος στήν 
πρός Φιλιππι-
σίους ἐπιστολή 
του ὅτι, «οὐχ 
ἁ ρ π α γ μ ό ν 
ἡγήσατο τό 
εἶναι ἴσα Θεῷ» 
(Φιλιπ.2,6), δη-
λαδή δέν εἶχε 
τή θεότητα ἐξ 
ἁρπαγῆς, δέν 
ἔκλεψε (δέν 
ἅρπαξε, δέν 
σφετερίστηκε) 
τή θεότητα, 
ἀλλά ἦταν ὁ 
ἴδιος πραγμα-
τικός Θεός καί 
σάν Θεός ἔχει 
τό δικαίωμα 
νά συγχωρεῖ 
ἁμαρτίες. 
Ὁ Θεός Λόγος 

ἦρθε στή γῆ «γενόμενος Ἄνθρωπος», γιά νά 
συγχωρήσει τίς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων καί 
αὐτό τονίζεται ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς 
Ἐνανθρωπήσεώς του: «Αὐτός γάρ σώσει 
τόν λαόν αὐτοῦ ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» 
(Ματθ.2,21) Ἔτσι μέ τή Σταυρική Του θυ-
σία, τήν Ἀνάστασή Του, τήν Ἀνάληψη καί 
τήν Πεντηκοστή, ὁ Κύριος χαρίζει τήν ἄφε-
ση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἀπό τή σταυρική θυ-



14

σία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπορ-
ρέουν ὅλα τά μυστήρια καί τό μυστήριο τῆς 
ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, διά τῆς μετανοίας 
καί ἐξομολογήσεως. 
  Τό μυστήριο τῆς μετανοίας καί 
ἐξομολογήσεως ἱδρύεται ἀπό τόν ἴδιο τόν 
Κύριο ἀμέσως μετά τήν Ἀνάστασή Του, 
ὅταν λέει στούς Ἀποστόλους Του: «Λάβετε 
πνεῦμα Ἅγιον, ἄν τινων ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας 
ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκρά-
τηνται» (Ἰωάν 20, 23) δηλαδή σ’ ὅποιους 
συγχωρήσετε τίς ἁμαρτίες τους εἶναι συγ-
χωρεμένες, σ’ ὅσους δέν τίς συγχωρήσετε θά 
μείνουν ἀσυγχώρητες. Ὁ Κύριος δηλαδή, 
μεταβιβάζει τό δικαίωμα πού μόνο Αὐτός 
ἔχει (τό νά συγχωρεῖ ἁμαρτίες ἤ νά μήν συγ-
χωρεῖ), στούς Ἀποστόλους καί οἱ Ἀπόστο-
λοι τό μεταβιβάζουν στούς διαδόχους τους, 
τούς Ἐπισκόπους διά τῆς χειροτονίας καί οἱ 
Ἐπίσκοποι μεταβιβάζουν- ἐξουσιοδοτοῦν 
ἱερεῖς (πνευματικούς) ἐπί τοῦ ἰδίου ἔργου. 
Ἄρα ἀπό τόν ἱερέα θά πάρω τήν ἄφεση τῶν 
ἁμαρτιῶν (ὄχι ἀπό κάποιον ἄλλον), γιατί 
ἔτσι τό θέλησε ὁ Κύριος. 
 Ὁ ἱερέας σάν πρόσωπο εἶναι ὅτι εἶναι 
καί οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι καί αὐτός ἔχει ἁμαρ-
τίες (ἴσως αὐτό τόν κάνει νά εἶναι καί αὐτός 
πιό ἐπιεικής καί συμπαθής μέ τούς ἀνθρώ-
πους). Δέν πρέπει νά ἀπιστοῦμε ὅμως λέγο-
ντας, ὅπως λένε μερικοί: «ποιός εἶναι ὁ ἱε-
ρέας πού θά μοῦ συγχωρήσει τίς ἁμαρτίες; 
Τί ἐξουσία ἔχει;» γιατί ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τοῦ 
ἔδωσε τήν ἐξουσία «τοῦ δεσμεῖν καί λύειν 
ἁμαρτίας» (Ματθ.18,18). Περί τοῦ ἀξιώμα-
τος τῆς ἱεροσύνης λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος ὅτι, ἄν ἔπρεπε νά συγκριθεῖ 
ὁ βασιλιάς μέ τόν ἱερέα, ὁ βασιλιάς  ὠχριᾶ 
ἔναντι τοῦ ἱερέα, διότι ὁ βασιλιάς ἔχει ἐξου-
σία πάνω στά σώματα τῶν ἀνθρώπων (νά 
τούς σκοτώσει, νά τούς φυλακίσει κ.τ.λ.), 
ἀλλά δέν ἔχει δικαίωμα ἐπί τῆς ψυχῆς τῶν 
ἀνθρώπων. Ὁ ἱερέας ἔχει δικαίωμα ἐπί τῶν 
ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων, γιατί μπορεῖ νά σέ 
ἐλευθερώσει ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας 
κι ἔτσι νά σέ στείλει στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
(αἰώνια ζωή) ἤ νά σέ στείλει στήν αἰώνια κό-
λαση, ἄν δέν μετανοήσεις καί δέν τοῦ ζητή-

σεις νά σοῦ συγχωρέσει τίς ἁμαρτίες μέ τήν 
ἐξουσία πού τοῦ ἔδωσε ὁ Κύριος καί «ὅσα 
οἱ ἱερεῖς ἐργάζονται κάτω, ὁ Χριστός ἐπικυ-
ρεῖ (σφραγίζει, ἐπικυρώνει) ἄνω». 
Αὐτά βέβαια ἀφοροῦν τόν Θεό καί τήν ἄφε-
ση πού παρέχει. Ἄν ὅμως ὁ ἄνθρωπος μεί-
νει ἀμετανόητος στά ἁμαρτήματά του καί 
δέν δεχθεῖ τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν πού 
τοῦ παρέχει ὁ Κύριος, τότε πέφτει στό μόνο 
ἀσυγχώρητο ἁμάρτημα, στό ἁμάρτημα τῆς 
βλασφημίας κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
δηλαδή στήν περιφρόνηση- ἄρνηση- ἀπώθη-
ση τῆς Θείας Χάριτος (τῶν δωρεῶν τοῦ Ἁγ. 
Πνεύματος), τό ὁποῖο ἔρχεται νά συγχωρέ-
σει τά ἁμαρτήματά μας. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος 
πού εἶναι ἀμετανόητος καί ἀρνεῖται τή σω-
τηρία του, δέν σώζεται, ἀλλά κολάζεται. 
 Πρέπει ὅμως νά ἔχουμε μερικές προ-
ϋποθέσεις, γιά νά πετύχουμε τήν ἄφεση τῶν 
ἁμαρτιῶν μας, διότι δέν εἶναι μόνο ἡ πλευ-
ρά τοῦ Θεοῦ διά τῶν ἱερέων, ἀλλά εἶναι καί 
ἡ διάθεση τοῦ ἀνθρώπου πού θά προσέλθει 
νά δεχθεῖ τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν. Αὐτό 
ἰσχύει γιά ὅλα τά μυστήρια, ἀλλιῶς τά μυ-
στήρια, ἤ εἶναι ἄκυρα ἤ μένουν ἀνενέργητα. 
Πρώτη προϋπόθεση εἶναι ἡ ἐλευθερία. Δέν 
μπορεῖ νά γίνει ἀναγκαστικά ἕνα μυστήριο 
τῆς ἐκκλησίας μας. Ὅπως δέν μποροῦμε νά  
τελέσουμε τό μυστήριό τοῦ γάμου ἤ τῆς βά-
πτισης ἄν αὐτός πού θά βαπτιστεῖ ἤ αὐτός 
πού θά παντρευτεῖ δέν θέλει, ἔτσι καί τό μυ-
στήριο τῆς μετανοίας καί ἐξομολόγησης δέν 
ἐνεργεῖ στούς ἀνθρώπους, πού δέν ἔρχονται 
μέ τή θέλησή τους νά ἐξομολογηθοῦν. 
Δεύτερη προϋπόθεση εἶναι ἡ πίστη, πρέπει 
νά πηγαίνουμε στήν ἐξομολόγηση μέ ἀκρά-
δαντη πίστη, ὅτι οἱ ἁμαρτίες μας θά συγχω-
ρεθοῦν ὅλες (ὅσες κι ἄν εἶναι, ὅσο μεγάλες 
καί νά εἶναι). Νά μήν ἔχουμε μέσα μας τήν 
παραμικρή ἀμφιβολία ὅτι ὁ Θεός δέν μᾶς 
συγχώρεσε μετά τήν ἐξομολόγησή μας (κάτι 
τέτοιο ἀποτελεῖ βλασφημία κατά τοῦ Θεοῦ). 
Ἀντιθέτως νά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι, «τό αἷμα 
τοῦ Χριστοῦ... καθαριεῖ τήν συνείδησιν 
ὑμῶν ἀπό νεκρῶν ἔργων...».(Ἑβρ. 9,14)
Τρίτη προϋπόθεση εἶναι ἡ εἰλικρίνεια. Ἡ με-
τάνοιά μας θά πρέπει νά εἶναι εἰλικρινής, νά 
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λέμε τήν ἀλήθεια μέ αἴσθημα ταπεινώσεως 
καί αὐτομεμψία, χωρίς νά κρύβουμε τίποτα 
ἀπό τόν πνευματικό καί χωρίς νά δικαιο-
λογούμαστε δίνοντας παράλληλα τήν ὑπό-
σχεση ὅτι θά προσπαθήσουμε νά μήν ξα-
ναμαρτήσουμε. Ἄν ἴσως κοροϊδέψουμε τόν 
πνευματικό μας, τόν Θεό δέν μποροῦμε νά 
Τόν κοροϊδέψουμε καί νά Τοῦ ἀποκρύψου-
με τήν ἀλήθεια. Ἄν κάνουμε κάτι τέτοιο, 
οὐσιαστικά κοροϊδεύουμε τόν ἑαυτό μας, 
γιατί ὄχι μόνο δέν συγχωρέθηκαν οἱ ἁμαρ-
τίες μας, ἀλλά προσθέσαμε καί μία ἀκόμα.

 Τελειώνοντας θά πρέπει νά σημειώ-
σουμε ὅτι ὅταν ἐξομολογούμαστε ὁ ἱερέας 
κανονικά οὔτε κάνει ἐρωτήσεις, οὔτε δί-
νει συμβουλές. Ἄν κάνει ἐρωτήσεις γιά τά 
ἁμαρτήματά μας, τό κάνει γιά νά μᾶς βοη-
θήσει νά τά ποῦμε ἐπειδή δέν μποροῦμε, ἤ 
τά ξεχάσαμε κ.τ.λ.  Ἐμεῖς ἔχουμε ὑποχρέω-
ση νά τά ποῦμε καί δέν πρέπει νά θεωροῦμε 
ὅτι ἄν δέν μᾶς ρώτησε ὁ ἱερέας δέν ὑποχρε-
ούμαστε νά ποῦμε τά ἁμαρτήματά μας καί 
ἔχουμε τή συνείδησή μας ἥσυχη λέγοντας: 
«δέν μᾶς ρώτησε ὁ ἱερέας, ἄρα δέν χρειάζε-
ται νά τοῦ τό ποῦμε». Ὁ ἱερέας δέν μπορεῖ 
νά γνωρίζει τί ἔχουμε στό μυαλό μας, οὔτε 
ὅλοι οἱ ἱερεῖς- πνευματικοί εἶναι «διορατικοί 
γέροντες», γιά νά γνωρίζουν τίς ἁμαρτίες 
μας. 
Ἄν καί ὁ ἱερέας δέν ὑποχρεοῦται νά συμ-
βουλέψει τόν ἐξομολογούμενο, ἀλλά νά 
ἀκούσει μόνο τήν ἐξομολόγηση καί νά 
διαβάσει τή συγχωρητική εὐχή, ἐν τούτοις 
πολλές φορές δίνει μερικές συμβουλές (π.χ. 
προσευχή, ἐκκλησιασμός, ἐλεημοσύνη κ.ἄ.) 
στόν ἐξομολογούμενο, γιά νά μήν ξαναμαρ-
τήσει. Αὐτές τίς συμβουλές ὀφείλουμε νά τίς 
ἐφαρμόζουμε, γιά νά μήν ξαναπέσουμε στό 
ἴδιο ἁμάρτημα.
Ἐπίσης στήν ἐξομολόγηση πηγαίνουμε γιά 
νά κατηγορήσουμε τόν ἑαυτό μας, καί ὄχι 
νά διαφημίσουμε τίς καλές μας πράξεις ἤ 
νά κατηγορήσουμε ἄλλους.  Πρέπει νά κά-
νουμε μία ἔρευνα τοῦ ἑαυτοῦ μας σέ βάθος 
καί ὄχι ἐπιφανειακή. (πρβλ. Παραβολή Τε-
λώνου καί Φαρισαίου) (Λουκ. 18,9-14). Δέν 

εἶναι κακό νά προετοιμαζόμαστε ἀπό τό 
σπίτι μας πρίν πᾶμε στόν ἐξομολόγο, γράφο-
ντας σέ ἕνα χαρτί τά ἁμαρτήματά μας.
Ὁ χῶρος πού γίνεται ἡ ἐξομολόγηση εἶναι 
ἱερός, ἐπειδή ἐκεῖ τελεῖται μυστήριο καί πρέ-
πει νά ἐρχόμαστε ταπεινά, μέ σεβασμό καί 
εὐλάβεια καί πρός τό μυστήριο καί πρός 
τόν χῶρο καί πρός τόν ἱερέα πού τό τελεῖ. 
Ἀπρεπής στάση ἤ ἐνδυμασία καί δυνατές 
φωνές δέν ἁρμόζουν σέ ἕνα μυστήριο, πού ὁ 
ἄνθρωπος ταπεινώνεται μπροστά στά μάτια 
τοῦ Θεοῦ.
Ὅσες φορές καί νά ἁμαρτήσουμε θά πρέ-
πει νά ἐξομολογούμαστε καί νά μήν ἀπελ-
πιζόμαστε ἀκόμη καί ἄν ἐξομολογούμαστε 
τό ἴδιο ἁμάρτημα πάλιν καί πολλάκις. Κά-
ποια στιγμή θά ντραποῦμε, θά τό πάρουμε 
ἀπόφαση καί δέν θά τό ἐπαναλάβουμε μέ τή 
χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὡστόσο ἡ μνήμη τῆς ἁμαρ-
τίας πού μένει μετά ἀπό κάθε ἁμαρτία πού 
ἐξομολογούμαστε,  ὑπάρχει γιά νά μᾶς ὑπεν-
θυμίζει τήν πτώση μας, νά μᾶς ταπεινώνει 
καί νά μᾶς ἀποτρέπει νά τήν ἐπαναλάβου-
με, χωρίς βέβαια νά μᾶς δημιουργεῖ τύψεις, 
γιατί αὐτές εἶναι γιά νά μᾶς ὁδηγήσουν στή 
μετάνοια, ὅπου θά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτές.
Ἔχουμε τόσο φιλάνθρωπο Θεό πού μᾶς 
ἔδωσε αὐτό τό φιλάνθρωπο μυστήριο τῆς 
ἐξομολογήσεως καί τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρ-
τιῶν μας. Ὁπόταν μήν τό ἀφήνουμε ἀνεκ-
μετάλλευτο, γιατί ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν 
μας γίνεται μόνο ἐδῶ στή γῆ, στήν παροῦσα 
ζωή, γιατί στή μέλλουσα θά γίνει ἡ κρίση 
καί ἡ ἀνταπόδοση αὐτῶν πού ὁ ἄνθρωπος 
ἔπραξε. 
Ἄς ἀποθέτουμε τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μας 
στόν Χριστό, πού ἀκριβῶς γι’ αὐτό ἦλθε στή 
γῆ καί ἄς προσεγγίζουμε τόν Κύριο μέ ὅλη 
τή δύναμή μας μέ πίστη, μέ μετάνοια καί 
εἰλικρίνεια νά τοῦ λέμε: «Κύριε, σοῦ ἀποθέ-
τω τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μου καί σέ εὐχα-
ριστῶ μέ ὅλη μου τήν καρδιά πού πέθανες 
πάνω στόν Σταυρό, γιά νά δώσεις σέ ἐμένα 
τήν ἄνεση καί τή δυνατότητα νά εἰσέλθω 
στή Βασιλεία Σου». 
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Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Γεώργιος ὁ Κύπριος 

Αὐτός ὁ Μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ Γε-
ώργιος ἦταν Κύπριος, νέος στήν 
ἡλικία, ὡραῖος στήν ὄψι, φρόνιμος 

στόν νοῦ καί σώφρων στά ἤθη. Καί, ἀφοῦ 
ἀναχώρησε ἀπό τήν πατρίδα του, πῆγε στήν 
Πτολεμαΐδα, αὐτό πού τώρα λέγεται Ἄκρι, 
ὑπηρέτης κοντά 
σέ ἕναν Εὐρω-
παῖο Πρόξενο. 
Εἶχε δέ συνήθεια 
νά πηγαίνη σέ μία 
γυναῖκα Τουρ-
κάλα φτωχή, καί 
ἐργαζόταν ὡς γιά 
νά ἀγοράζη ἀπό 
αὐτήν αὐγά γιά τό 
σπίτι τοῦ ἀφέντη 
του. Καί εἶχε αὐτή 
καί κορίτσι σέ ἡλι-
κία νόμιμη. Καί 
καθώς περνοῦσε ὁ 
καιρός, καί σύχνα-
ζε ὁ νέος σ᾽ αὐτήν 
γιά τά αὐγά, συ-
νέβαινε πολλές 
φορές καί ἔβγαινε 
ἡ κόρη καί συνω-
μιλοῦσε ἐλεύθερα 
μέ αὐτόν, ἀκόμη 
καί ὅταν ἔλειπε ἡ 
μητέρα της.
Μερικές φορές 
ὅμως γειτόνισσσες Τουρκάλες, ἐπειδή ἔβλε-
παν, ὅτι ὁ νέος ἀγοράζει αὐγά ἀπό ἐκείνη 
μονάχα (καθώς εἶχε αὐτή ἀρκετά) καί ἀπό 
ἐκεῖνες δέν ἀγοράζει, φθόνησαν καί ἀπο-
φάσισαν ἀναμεταξύ τους, νά τόν κακοποι-
ήσουν. Λοιπόν μία τῶν ἡμερῶν πῆγε ὁ νέος, 
σύμφωνα μέ τήν συνήθειά του, νά πάρη πάλι 
αὐγά, ἐνῷ ἔλειπε ἡ μητέρα τοῦ κοριτσιοῦ 
καί ἀμέσως μόλις τόν εἶδαν καί μπῆκε μέσα 
στό σπίτι ἔτρεξαν οἱ μιαρές καί ἔπιασαν τόν 

νέο, φωνάζοντας μέ δυνατές φωνές, ὅτι εἶπε 
νά γίνη Τοῦρκος καί νά πάρη τήν νέα γιά 
γυναῖκα, κατηγορῶντας ἄδικα τόν ἀθῶο.
Ἀμέσως συγκεντρώθηκε πλῆθος μεγάλο 
τῶν Ἀγαρηνῶν καί, ἀφοῦ ἅρπαξαν τόν νέο 
τόν πῆγαν στό δικαστήριο, φωνάζοντας 

καί αὐτοί τά ἴδια 
καί ψευδομαρ-
τυρῶντας κατά 
τοῦ Ἁγίου. Ρώ-
τησε ὁ δικαστής 
τόν Ἅγιο, ἄν εἶναι 
ἀληθινά τά λεγό-
μενα. Καί αὐτός 
μέ παρρησία ἀπο-
κρίθηκε ὅτι οὐδέ-
ποτε εἶπε τέτοιο 
λόγο ἤ ἐννόησε, 
ἀλλά αὐτοί ἀπό 
τήν κακία τους 
τόν συκοφάντη-
σαν καί, ὅτι αὐτός 
Χριστιανός γεννή-
θηκε καί Χριστια-
νός θέλει νά πε-
θάνη. Ἔταζαν νά 
τοῦ δώσουν δῶρα 
ὑπέρμετρα καί δό-
ξες καί ἀξιώματα, 
ἀλλά δέν μπόρε-
σαν νά κατορθώ-
σουν τίποτε. Με-

ταχειρίσθηκαν διάφορες τυραννίες, ἀλλά 
οὔτε μέ αὐτές μπόρεσαν νά μεταπείσουν τόν 
νέο. Διότι στεκόταν σταθερός στήν πίστι τοῦ 
Χριστοῦ. Γι᾽αὐτό ἐξέδωσε ὁ δικαστής ἐνα-
ντίον του τήν τελική ἀπόφασι τοῦ θανάτου.
Ἦταν δέ ἡμέρα Παρασκευή καί, ἀφοῦ οἱ 
Τοῦρκοι βγῆκαν ἀπό τό τζαμί τους, πού 
εἶναι κοντά στήν θάλασσα, στάθηκαν ὅλοι 
ἔξω ἐκεῖ στήν βρισκόμενη μεγάλη πεδιάδα 
καί, ἀφοῦ ἔκαναν συμβούλιο, μεταφέρουν 
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ἐκεῖ τόν Μάρτυρα σιδηροδέσμιο καί, ἀφοῦ 
τόν ἔστησαν στό μέσο τῆς πεδιάδας ἐκείνης, 
διαβάζουν τήν ἐναντίον του ἀπόφασι τοῦ 
θανάτου, γιά νά τήν ἀκούσουν ὅλοι καί ἔτσι 
ἀρχίζουν ὅλοι νά κολακεύουν τόν νέο καί 
νά τόν παρακινοῦν νά γίνη Τοῦρκος. Ὁ νέος 
στάθηκε καί τούς ἐπέπληξε μέ ἀνδρεία. Μό-
λις λοιπόν εἶδαν τό ἀμετάθετο τῆς γνώμης 
του, κάνουν ὅλοι ἕναν χορό τριγύρω ἀπό 
τόν Μάρτυρα καί κρατοῦν ὅλοι τά πιστόλια 
ἕτοιμα στά χέρια καί τοῦ λένε μέ μιά φωνή, 
ὅτι ἤ θά ὑπακούση σ᾽ἐκεῖνα, πού τοῦ λένε 
ἤ ἀμέσως θά τόν θανατώσουν. Ὁ γενναιό-
τατος ὅμως Μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ 
ὕψωσε τά χέρια του, ἔτσι ὅπως ἦταν δεμέ-
να μέ τίς ἁλυσίδες στόν οὐρανό μέ μεγάλη 
φωνή φώναξε: ῾῾Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, δέ-
ξου τό πνεῦμα μου καί ἀξίωσέ με τῆς Βασι-
λείας σου᾽᾽.
Καί μόλις τά εἶπε αὐτά, ἔρριξαν ὅλοι ἀμέ-
σως τά πιστόλια ἐπάνω στόν Μάρτυρα. Καί 
μόλις ἐκεῖνος ἔπεσε στήν γῆ, ἔτρεξαν ὅλοι 
μέ τά μαχαίρια καί ἔκαναν σάν κόσκινο τό 
μαρτυρικώτατο ἐκεῖνο σῶμα ἀπό τίς μαχαι-
ριές. Ἀκόμη δέν εἶχαν χορτάσει τήν κακία 
τους καί, νά, ὁ τῶν θαυμάτων καί τῶν μαρ-
τύρων Θεός ἐνεργεῖ τό ἑξῆς θαῦμα. Ἐκεῖ 
ὅπου ἦταν γαλήνη μεγάλη, τήν ἴδια στιγμή 
γίνεται ἕνας μεγάλος ἀναβρασμός τῆς θά-
λασσας, καί παρ᾽ὅλο πού ἀπό τήν θάλασσα, 
ἕως τόν τόπο ἐκεῖνο, πού ἦταν τό λείψανο 
τοῦ Μάρτυρα, ἦταν διάστημα ἀρκετό ἕως 
τήν βολή  ἑνός τουφεκιοῦ καί περισσότερο.
Ὅμως ἡ θάλασσα τόσο πολύ ἀγρίεψε σάν 
ἕνα θηρίο ἀνήμερο, ὥστε βγῆκε ἀπό τόν φυ-
σικό της τόπο καί, ἀφοῦ ἔφθασε ἕως ἐκεῖ, 
ὅπου ἦταν τό λείψανο, αὐτό μέν φαινόταν 
πώς τό τιμᾶ καί τό σέβεται, ξεπλένοντας το 
μαρτυρικό αἷμα, πού ἔτρεχε ἀπό αὐτό, μέ 

τέτοιο τρόπο, ὥστε ἔγινε ὅλη σάν ἕνας κόκ-
κινος ἀφρός ἀπό κιννάβαρι. Καί ἀνεβαί-
νοντας ἀπό τούς τοίχους τοῦ τζαμιοῦ τῶν 
Ἀγαρηνῶν καί τοῦ τελωνείου τους, ζητοῦσε 
νά καταγκρεμίση καί τά δύο μέ τά κύματά 
της.
Γι᾽αὐτό, ὅταν εἶδαν αὐτό τό φοβερό θαῦμα 
οἱ Ὀθωμανοί, φοβούμενοι μήπως κατα-
ποντισθῆ ὁλόκληρη ἡ πόλι τους, ἔτρεξαν 
ἀμέσως καί πίεσαν τούς Χριστιανούς καί 
ἦλθαν καί πῆραν μέ τιμή καί παρρησία τό 
ἱερό ἐκεῖνο καί ἀθλητικό σῶμα καί, ἀφοῦ τό 
μετέφεραν στήν Ἐκκλησία, τό ἔθαψαν ἐκεῖ, 
ὅπου καί σήμερα ἀκόμη βρίσκεται, καί ἀμέ-
σως ἡσύχασε ἡ θάλασσα καί εἰρήνευσε πάλι, 
ἀφοῦ ἔγλειψε σάν δούλη τό ἁγιώτατο αἷμα 
τοῦ Μάρτυρα. Καί μετά τήν κηδεία τοῦ 
σώματος, δοξάζοντας ὁ Θεός τόν Μάρτυ-
ρα καί τήν θεία πίστι του, ἐνήργησε τό ἑξῆς 
θαῦμα: Τρεῖς ὁλόκληρες νύχτες φαινόταν 
ἕνας πύρινος στῦλος ἀπό τόν οὐρανό ἕως 
τόν τάφο τοῦ Ἁγίου καί ὅλη ἡ πόλις ἔφεγγε 
ἀπό ἕνα γλυκύτατο φῶς, πού χυνόταν γύρω 
ἀπό ἐκεῖνον τόν πύρινο στῦλο. Γι᾽ αὐτό σέ 
παντοτινή ἀνάμνησι τοῦ ἀνείπωτου ἐκεί-
νου φωτός καί τοῦ θαύματος, ἕως καί σή-
μερα, κάθε ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, οἱ 
ἐκεῖ Χριστιανοί συνηθίζουν νά πηγαίνουν 
στόν τάφο τοῦ Μάρτυρα πλῆθος ἀνδρῶν, 
γυναικῶν, παιδιῶν καί κυρίως ἀρρώστων 
καί ἀσθενῶν καί προσφέροντας κεριά καί 
λαμπάδες καί θυμιάματα, κάνουν μία μεγά-
λη φωτοχυσία καί γίνονται ἄπειρα θαύματα 
πρός δόξα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, τῆς μιᾶς Θεότητος καί 
Βασιλείας. Στήν ὁποία ἁρμόζει κάθε δόξα, 
τιμή καί προσκύνησις, τώρα καί πάντα καί 
στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ἀπό τό βιβλίο «ΝΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ», 
Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου 

Ἐκδόσεις Συνοδία Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, 
Ἱ.Καλύβη ῾῾Ἅγιος Σπυρίδων Α´᾽᾽, 

Νέα Σκήτη Ἅγιο Ὄρος
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Στή μακραίωνη ἱστορία τοῦ Κυπρι-
ακοῦ Ἑλληνισμοῦ ὁ ἀγώνας τῆς 
ΕΟΚΑ 1955-59 ἔρχεται σήμερα, στίς 

δύσκολες μέρες πού ὅλοι οἱ ἑλληνοκύπριοι 
βιώνουμε μέ τά τραγικά ἐπακόλουθα τῆς 
οἰκονομικῆς χρεοκοπίας, τῆς πνευματικῆς 
κρίσης, τῆς ἀμφισβήτησης ἀρχῶν καί ἀξιῶν 
καί τῆς κακῆς διαχείρισης τοῦ ἐθνικοῦ μας 
προβλήματος, νά ξυπνήσει μνῆμες πού ζω-
ντανεύουν μέσα ἀπό τίς ἡρωικές σελίδες 
πού ἔγραψαν μέ τό αἷμα τους οἱ ἁγνοί Ἀγω-
νιστές, αὐτοί πού ἔκαμαν σημαία καί λάβα-
ρό τους, τήν 
Ἀ ν θ ρ ώ π ι ν η 
ἀξιοπρέπεια, 
τήν Ἐλευθε-
ρία καί τήν 
Πατρίδα.  

Ὁ ἀγώνας 
τῆς ΕΟΚΑ 
ὑπῆρξε μονα-
δικός καί ἀνε-
πανάληπτος 
γιά τήν ἰδιοτυ-
πία του. Ἀπο-
φ α σ ι σ τ ι κ ό ς 
παράγοντας 
ἦταν ἡ πολεμική πείρα, ἡ ὀργανωτική ἱκα-
νότητα, ἡ ὀξύνοια καί εὐελιξία τοῦ ἀρχηγοῦ 
Διγενῆ. Σέ διάλεξή του στή Γερμανία, ὁ ἴδι-
ος ἀνέφερε: «Διηύθυνα τόν ἀγώνα μόνος, 
ἄνευ ἐπιτελείου. Ἤμην ὁ ἀόρατος ἀρχηγός, 
εἰς τόν ὁποῖον ἅπαντες ἐπειθάρχουν μέ ἐμπι-
στοσύνη, ἀλλά καί πάντοτε ἠσθάνοντο τήν 
σκιάν μου. Εἶναι ἴσως μοναδικόν παράδειγ-
μα εἰς τήν ἱστορίαν, ἐπιβολῆς ἑνός ἀρχηγοῦ 
πρός ἕνα λαό καί πειθαρχία ἑνός λαοῦ πρός 
ἀόρατον ἀρχηγόν». Στρατολόγοι τοῦ Ἀγώ-
να ὑπῆρξαν δυό ἐξέχοντες Ἱερωμένοι. Γιά 
τή Λευκωσία ὁ Παπασταῦρος Παπαγαθαγ-

γέλου καί γιά τή Λεμεσό ὁ Πατήρ Σολομών 
Παναγίδης. 

Οἱ πρῶτοι ἀγωνιστές πού στρατολογήθηκαν 
προέρχονταν ἀπό τίς Χριστιανικές Ὁμάδες, 
ΠΕΟΝ, ΟΧΕΝ, τά Κατηχητικά, τήν ΠΕΚ, 
τή ΣΕΚ καί τόν ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Ἡ βαθιά 
πίστη πού χαρακτήριζε τούς περισσότερους 
ἀπό αὐτούς ἦταν ὁ λόγος πού τούς βοήθησε 
νά ἀντέξουν τά φοβερά βασανιστήρια, στά 
ὁποῖα ὑπεβλήθησαν ἀπό τούς Ἄγγλους κα-
τακτητές, ὅσοι εἶχαν τήν ἀτυχία νά συλλη-
φθοῦν. 

Τό σύνολο 
σχεδόν τῶν 
Κυπρίων φοι-
τητῶν τῆς 
Ἀθήνας καί 
τῆς Θεσσαλο-
νίκης ἔσπευ-
σαν στό κά-
λεσμα τοῦ 
ἀγώνα νά 
προσφέρουν 
τίς ὑπηρεσίες 
τους ἐγκατα-
λείποντας τίς 

σπουδές τους. Οἱ πλεῖστοι εἶχαν ἐκπαιδευτεῖ 
στήν Κρήτη στή χρήση τῶν ὅπλων καί στόν 
ἀνταρτοπόλεμο, πρίν φθάσουν στήν Κύπρο. 
Αὐτούς ὁ Διγενής τούς τοποθέτησε σέ ἡγε-
τικές θέσεις. 

Ἀπρίλη μήνα, τόν πιό ὄμορφο μήνα τοῦ χρό-
νου, μές τήν καρδιά τῆς ἄνοιξης, τήν ὥρα 
πού ἡ φύση λαμπερή πανηγυρίζει τήν ἀέναη 
ὀμορφιά τῆς δημιουργίας, μία ὑποψία συνο-
μωσίας πλανᾶται στόν ἀέρα, ἀνάμεικτη μέ 
τά ἀρώματα τῶν λουλουδιῶν καί τίς κατα-
νυκτικές ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν πρός 
τήν Παναγία. Καί οἱ ψυχές μας, οἱ ψυχές 

Ἐθνική Ἐπέτειος τῆς 1ης Ἀπριλίου 1955
τῆς κας. Ἰνώς Χατζηπαύλου
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τῶν πιστῶν, σάν ἕτοιμες ἀπό καιρό, πρόσμε-
ναν τό μήνυμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου, 
νά ἀναζωπυρώσει τή φλόγα τῆς ἐλπίδας πού 
σιγόκαιγε μέσα μας γιά τήν Ἀνάσταση τῆς 
Πατρίδας μας. 

1η τοῦ Ἀπρίλη 1955 ἡ κορυφαία στιγμή γιά 
τόν Κυπριακό λαό. Καί ἡ ἱστορία καραδο-
κεῖ, ἕτοιμη νά ἀρχίσει νά καταγράφει. Μέσα 
σέ ἄκρα μυστικότητα νεαρά παιδιά – μέλη 
τῆς ΕΟΚΑ, σέ διατεταγμένη ἀποστολή, 
ἀνάβουν τό φυτίλι, πού θά φωτίσει μέ τή 
φλόγα του τόν δρόμο γιά τή Λευτεριά. 

Στίς πόλεις τῆς Κύπρου, ἀκριβῶς 30 λε-
πτά μετά τά μεσάνυχτα ἀκούγονται ἐκρή-
ξεις μέσα στήν ἡσυχία τῆς νύχτας. Κάποιοι 
ἐνοχλοῦνται «στόν ὕπνο τους» καί διερω-
τοῦνται, κάποιοι ἄλλοι χάνουν «τόν ὕπνο 
τους» καί ἀνησυχοῦν. Ὁ στόχος ἐπετεύχθη 
– οἱ ὑποτελεῖς ἐπιτέλους ξύπνησαν καί οἱ 
κατακτητές πῆραν τό μήνυμα.

Ἀπό τήν ὁμάδα τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου ὁ 
πρῶτος νεκρός, ὁ Μόδεστος Παντελῆ 33 
ἐτῶν, γεωργός, ἔγγαμος καί πατέρας δυό 
παιδιῶν ἀπό τό ἡρωικό Λιοπέτρι. Στά χρόνια 
πού θά ἀκολουθήσουν, σχεδόν κάθε οἰκογέ-
νεια στήν περιοχή τῶν Κοκκινοχωριῶν, θά 
δώσει τό ὄνομά του σέ δικό της παιδί, ὑπό-
μνηση καί ἀπόδοση τιμῆς στό ἡρωικό της 
βλαστάρι.

Οἱ δολιοφθορές καί ὁ ἀνταρτοπόλεμος δί-
νουν τή θέση τους σέ ἐνέδρες καί μάχες 
πού διαδέχονται ἡ μία τήν ἄλλη. Λάπηθος, 
Πεδουλᾶς, Ζωοπηγή, Σπήλια, Μαχαιρᾶς, 
Λιοπέτρι, Ἀστρομερίτης, Τρόοδος, Πελέν-
δρι, Πενταδάκτυλος. Καί τό αἷμα τῶν ἀγω-
νιστῶν τῆς ΕΟΚΑ καθαγιάζει τά χώματα 
τῆς Κύπρου. Κάπου στό βάθος ἀχνοφέγγει 
τό φῶς πού ὁδηγεῖ στήν Ἐλευθερία. 

«Μολών Λαβέ» θά βροντοφωνάξει ὁ Σταυ-
ραετός τοῦ Μαχαιρᾶ, πρίν οἱ 100 Ἄγγλοι 
πού τόν περικυκλώνουν ρίξουν βενζίνη καί 
ἀνατινάξουν τό κρησφύγετό του μέ τόν ἴδιο 
νά γίνεται παρανάλωμα τοῦ πυρός. 

«Οὐ περί χρημάτων τόν Ἀγώνα ποιούμεθα, 
ἀλλά περί Ἀρετῆς». Ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ 
Κυριάκου Μάτση στόν Harting, ὅταν τοῦ 
πρόσφερε £500.000 γιά νά ἀποκαλύψει ποῦ 
κρυβόταν ὁ Διγενής.

Τά τελευταῖα λόγια του 19χρονου τότε Εὐα-
γόρα Παλληκαρίδη, ὅταν καταδικάστηκε 
στόν δι’ ἀγχόνης θάνατο, ἦταν: «ὅ,τι ἔκα-
μα, τό ἔκαμα σάν Ἕλληνας Κύπριος, πού 
ζητᾶ τή Λευτεριά του. Εὔχομαι νά εἶμαι ὁ 
τελευταῖος Κύπριος, πού θά ἀντικρίσει τήν 
ἀγχόνη. Ζήτω ἡ Ἕνωσις τῆς Κύπρου μέ τήν 
μητέρα Ἑλλάδα».

Ἀνεκτίμητη ἦταν καί ἡ συμβολή τῆς μαθητι-
ώσας νεολαίας στόν ἀγώνα. Στίχοι τῶν κα-
θηγητῶν τους, ἀγωνιστῶν ποιητῶν Γιάννη 
Παπαδόπουλου καί Ἀνδρέα Παστελλᾶ τήν 
καταγράφουν στήν πραγματική τους διά-
σταση.

Λίγα λόγια στούς Μαθητές μου

Τί νά σᾶς λέω γιά Θερμοπύλες, Μαραθῶνες
Ὅταν τήν μάχη δίνετε μέ πέτρες στήν αὐλή 
μας,
Ὅταν παιχνίδι σας εἶναι μονά ζυγά μέ 
σφαῖρες, μονά ζυγά
Μέ Λευτεριά ἤ Θάνατο.
Ποιό τραγούδι ὀμορφότερο νά πῶ
Ἀπ τή σιωπή σας μπρός στά βασανιστήρια; 
Τί νά σᾶς μάθω πιό πολύ ἀπ ὅ,τι λέει ἡ ζωή 
κι ὁ θάνατός σας;

Ἄδεια Θρανία

Διάβασα τόν κατάλογο κι ἐσεῖς λείπατε
Γράφατε τήν ὀρθογραφία σας στούς τοί-
χους.
Διάβασα τόν κατάλογο κ΄ἐσεῖς βρισκόσα-
στε στά ὁδοφράγματα.
Διάβασα τόν κατάλογο 
Κι ἐσεῖς γράφατε στίς φυλακές
στά μικρά σας γόνατα
Τήν Ἱστορία τοῦ Ἀνθρώπου,
Κι ἔγραψα στόν κατάλογο: ὅλοι παρόντες!
Καί πλάι τό βαθμό τοῦ καθενός σας: ἄριστα!
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Μνημονεύουμε καί τιμοῦμε σήμερα τούς 
πρωτεργάτες τοῦ Κυπριακοῦ Ἀγώνα 1955 – 
1959 –, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο τόν Γ’ 
καί τόν Στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Διγενῆ.
-Τούς ἡρωομάρτυρες γνωστούς καί ἀνώνυ-
μους, πού ἔπεσαν γιά τό ὑπέρτατο ἀγαθό, 
τήν Ἐλευθερία.

-Τούς λεβεντόγερους καί τές λεβεντομάνες, 
πού καταξιώθηκαν σάν γονεῖς τέκνων ἄξι-
ων τῆς Πατρίδας.

-Ὅλους, ὅσοι πίστεψαν στόν δίκαιο Ἀγώ-
να τῆς Κύπρου μας κι πρόσφεραν, στό δικό 
τους μέτρο, ὅ,τι πολυτιμότερο εἶχαν, γιά τήν 
εὐόδωσή του.

Ὅμως ἡ σημερινή ἐπέτειος δέν ἀρκεῖται 
μόνο σέ αὐτά – ἐπιτάσσει στιγμές στοχα-
σμοῦ καί εὐθύνης.
Στοχασμοῦ γιά νά μπορέσουμε νά συνειδη-
τοποιήσουμε τό βαθύτερο νόημα τῆς θυ-
σίας τῶν ἡρώων μας, νά ἀντιληφθοῦμε, τί 
ἀκριβῶς ἀντιπροσωπεύει γιά μᾶς, μία ἄυλη, 
ἐξαγνισμένη μορφή, ὅπως αὐτή τοῦ ἥρωα, 
πού συνειδητά ἀποφασίζει, στόν ἀνθό τῆς 
νιότης του, νά κερδίσει τήν Ἀθανασία. 
Ποιό εἶναι τό σύνορο, ἡ λεπτή γραμμή πού 
προσπερνοῦν μόνο οἱ «ἐλάχιστοι», «οἱ ἐκλε-
κτοί», γιά νά βρεθοῦν σέ κλάσματα δευτε-
ρολέπτων ψηλά στά οὐράνια δώματα, στό 
πάνθεον τῶν ἡρώων, ἰσάγγελοι, ἡμίθεοι καί 
αἰώνια σύμβολα;
Καί εὐθύνης – γιατί ὅλοι ἀνεξαιρέτως ἔχου-
με τό δικό μας μερίδιο εὐθύνης – ἄλλοι μι-
κρότερο ἄλλοι μεγαλύτερο.
Μέ τό πρόσχημα τῆς ἀναδημιουργίας τῆς 
Πατρίδας μας μετά τό τέλος τοῦ Ἀγώνα καί 
τήν ἀνακήρυξη τῆς Ἀνεξαρτησίας, ξεστρα-
τίσαμε ἀπό τούς ἀρχικούς μας στόχους, 
ἐπαναπαυθήκαμε, κάναμε λάθος ἐκτιμή-
σεις γεγονότων καί καταστάσεων, λάθος 
χειρισμούς στό Ἐθνικό μας θέμα, μέ ἀποτέ-
λεσμα σήμερα ἡ Πατρίδα μας νά στενάζει 
ἡ μισή κάτω ἀπό τήν μπότα τοῦ Τούρκου 
κατακτητῆ.

Οἱ ἥρωες πού τιμοῦμε σήμερα ἦταν ἄνθρω-

ποι ἁπλοί, ἁγνοί, σεμνοί καί ἀνεπιτήδευτοι, 
στήν πιό τρυφερή τους ἡλικία. Δέν θά μο-
λύνουμε τή μνήμη τους μέ λόγους ἠχηρούς, 
μέ ἐκκωφαντικά συνθήματα. Θά τούς τι-
μήσουμε ἀνθρώπινα ζητώντας τους ἁπλά 
συγνώμη. Συγνώμη γιά τήν ἀπαράδεκτη 
ἀνεπάρκειά μας νά ἐκπληρώσουμε τό χρέ-
ος μας πρός τήν Πατρίδα. Συγνώμη πού 
ἐπιτρέψαμε νά σιγήσει ἡ ἐσωτερική φωνή, 
πού ἐπαναλάμβανε καί ὑπενθύμιζε: «Δέν 
Ξεχνῶ». Συγνώμη πού ἀποκοιμίσαμε τή συ-
νείδησή μας ὅλα αὐτά τά χρόνια, τά χρόνια 
τῆς εὐμάρειας καί τῆς καλοπέρασης καί τήν 
καταχωνιάσαμε κάπου βαθιά, γιά νά μήν 
παρεμβαίνει καί νά μή μᾶς ἐνοχλεῖ. 
Στήν κατάσταση πού βρισκόμαστε σήμερα, 
μείναμε μόνοι μας νά παραδέρνουμε σάν 
λαός, τά στοιχειά τῆς φύσης καί μέ τίς ξένες 
ἐπιβουλές, πού καραδοκοῦν καί διεκδικοῦν 
τή γῆ μας, τό ψωμί μας, τό μέλλον τῶν παι-
διῶν μας.
Τό μόνο πού μᾶς ἀπομένει εἶναι νά ἐπανα-
προσδιοριστοῦμε σάν Ἕλληνες Κύπριοι, νά 
ξαναβροῦμε τή χαμένη μας ταυτότητα, τή 
χαμένη μας πίστη στόν Θεό, γιά νά βγοῦμε 
ἀπό τή σημερινή ἀποτελμάτωση, πού μᾶς 
προκαλεῖ ἀσφυξία καί νά προχωρήσου-
με μπροστά, νά βαδίσουμε στά δικά σας 
ἀχνάρια τιμημένοι ἥρωες, στόν δρόμο τῆς 
Ἀρετῆς, τῆς Ἀξιοπρέπειας, τῆς Φιλοπατρί-
ας.

Οἱ τάφοι τῶν γονιῶν μας, τά σπίτια μας, οἱ 
βουβές ἐκκλησιές στά κατεχόμενα, ὁ Πε-
νταδάκτυλος, τά φυλακισμένα μνήματα καί 
ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας, πρόκληση καί πρό-
σκληση, σάλπισμα Ἀγώνα γιά δικαίωση, 
χρέος ἀνεκπλήρωτο, Ἐθνική Ὑποχρέωση.

(ἀπόσπασμα ἀπό τόν Πανηγυρικό λόγο 
γιά τήν 1η Ἀπριλίου 1955, πού ἐκφωνήθηκε 

στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ 
τήν 1η Ἀπριλίου 2015)
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Γέννημα καί θρέμμα τῆς Λευκωσίας 
ὁ ἥρωας Ἰάκωβος Πατάτσος ἔμελ-
λε νά τήν τιμήσει μέ τή θυσία του. 

Στάθηκε ἕνας ὑπέροχος ἀγωνιστής καί ἕνας 
σπάνιος Χριστιανός. Ὁ ζῆλος του γιά ὅ,τι 
ἀφοροῦσε τή θρησκεία ἦταν πολύ μεγάλος. 
Γνώμονα στίς ἐνέργειές του εἶχε πάντα τή 
χριστιανική του πίστη καί τίς χριστιανικές 
ἀρετές. Ὑπῆρξε κατηχητής. Τά πιό πάνω 
μποροῦν νά συνοψισθοῦν σέ δυό φράσεις 
τοῦ ἰδίου: «Ποθῶ μία χριστιανική λευτερω-
μένη Κύπρο».
Εἶχε συλληφθεῖ σέ μία Τουρ-
κική συνοικία ὕστερα ἀπό τόν 
φόνο ἑνός Τούρκου. Στήν κα-
τοχή του δέν βρέθηκε κανέ-
να ὅπλο. Μά ἡ μαρτυρία μίας 
Τουρκάλας ἦταν ἀρκετή νά 
τόν στείλει στήν ἀγχόνη. Κι’ 
ἦταν στήν πραγματικότητα 
ἀθῶος. Δέν ἦταν αὐτός, ἀλλά 
ἄλλος συναγωνιστής του, πού 
ἐκτέλεσε τόν Τοῦρκο. Ἦταν 
22 μόνο χρονῶν, ὅταν βάδισε 
πρός τήν ἀγχόνη. 
Ἡ ζωή τοῦ Ἰάκωβου Πατά-
τσου, ἡ ἀγωνιστική του δράση, ἡ δοκιμασία 
του στό δικαστήριο καί τή φυλακή καί ὁ 
ἴδιος ὁ θάνατός του μαρτυροῦν μέ τόν πιό 
ἀληθινό καί πιό δραματικό τρόπο τί ὑψηλό 
περιεχόμενο ἔχει ἡ χριστιανική ἀρετή.
Οἱ φυλακές καί οἱ ἀγχόνες δέν ἤσαν χῶροι 
ἀπελπισμένου καί θλιβεροῦ μαρτυρίου, 
ἀλλά ὑπεροχῆς κι ἀδιάλειπτης δοξολογίας 
τοῦ Θεοῦ. Χαρακτηριστικές αὐτοῦ τοῦ ὑπέ-
ροχου κλίματος εἶναι οἱ ἐπιστολές του.
 
Γράφει σέ μία ἐξαδέλφη του: «Ἡ χαρά μου 
εἶναι μεγάλη, διότι ἡ δοκιμασία μου τελειώ-
νει σύντομα. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι συνάντησα 
πολλές δυσκολίες καί θλίψεις στόν ἀνη-

φορικόν δρόμον τοῦ Γολγοθᾶ. Ἀλλ’ ἰδού 
τώρα πλησιάζει ἡ ἀνάστασις. Ἡ ψυχή μου 
λαχταρᾶ ν’ ἀνέβη στήν κορυφήν καί ν’ ἀνα-
πνεύση τόν καθαρό ἀέρα τῆς Ἐλευθερίας.
Ἡ συναίσθηση ὅτι στίς δύσκολες καί πο-
νηρές μέρες εὑρίσκεσο πλάϊ μου μοῦ ἔδιδες 
θάρρος καί δύναμη. Ἡ παρουσία σου ἦτο 
γιά μένα καί γιά τήν μητέρα μου ἄγγελος 
παρηγοριᾶς. Σ’ εὐχαριστῶ μέ τήν καρδιά 
μου. Ὁ Θεός νά ἀμείψη τούς κόπους σου.
Περιμένω νά φθάση ἡ μέρα τοῦ λυτρωμοῦ. 

Αἰσθάνομαι τήν ψυχήν μου 
νά σκιρτᾶ ἀπό χαράν. Περι-
μένω τήν ὥρα πού θά πετάξη 
ἐλεύθερη στήν θερμήν ἀγκά-
λην τοῦ Οὐρανίου Πατρός. 
Ὅπως τό μικρό παιδάκι περι-
μένει τήν ὥραν πού θά φθά-
ση στό σπίτι ὁ πατέρας καί νά 
ριχτῆ στήν ἀγκαλιά του, ἔτσι 
καί ἡ ψυχή μου.
Ἡ ὥρα πλησιάζει καί σοῦ 
ζητῶ μίαν χάριν. Βοήθησε τήν 
μητέρα μου νά ἐννοήση ὅτι ἡ 
δοκιμασία πού μᾶς ἔστειλε ὁ 
Κύριος ἀποβλέπει εἰς τήν σω-

τηρίαν μας.
Κλείω τήν ἐπιστολήν μου μέ τό ἀθάνατο 
ρητό παρμένο ἀπό τήν Ἁγίαν μας Γραφήν: 
«Μακάριοι οἱ νεκροί οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνή-
σκοντες… Τά δέ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ’ 
αὐτῶν».

Τή νύχτα πρίν ἀπό τήν ἐκτέλεσή του ὁ Πα-
τάτσος γράφει δυό ἐπιστολές σέ φίλους 
του  στά Κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιᾶς. 
«Ἀγαπητέ μου φίλε. Ἐπῆρα τήν ἀγαπητήν 
σου ἐπιστολήν μέ ἐπικεφαλίδα τό χριστιανι-
κό μας σύνθημα «Χαῖρε». Ναί ἀδελφέ μου 
χαίρω. Ὁ Θεός μέ κάνει νά χαίρω. Ἡ συ-
ναίσθησις ὅτι σύντομα ἡ ψυχή μου θά φτε-

Ἰάκωβος Πατάτσος
ὁ ὑπέροχος ἀγωνιστής τῆς Ε.Ο.Κ.Α.1955-59

ἀπό τό βιβλίο «διά χειρός ἡρώων» Σπύρου Παπαγεωργίου
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ρουγίζη γύρω ἀπό τόν ἔνδοξο θρόνο Του μέ 
κάνει νά χαίρω. Ὁ Θεός μέ ἀγαπᾶ, γι’ αὐτό 
θά μέ πάρη κοντά Του. Σ’ εὐχαριστῶ γιά τό 
θάρρος πού μοῦ δίδεις. Εἶμαι βέβαιος, ὅτι 
προσεύχεσαι γιά μένα. Λυποῦμαι, γιατί δέν 
θά σέ ξαναδῶ.
Τό κελλί μου εὑρίσκεται ἀκριβῶς ἀπένα-
ντι στοῦ Ζάκου καί τοῦ Χαρίλαου Μιχαήλ. 
Τραγουδοῦμε πατριωτικά τραγούδια, γιατί 
πάσχουμε γιά τήν Πατρίδα. Ψάλλουμε καί 
δοξάζουμε τόν Θεό, πού μᾶς ἔδωσε τήν δύ-
ναμιν νά ὑπομένουμε. Αἰσθάνομαι γαλήνη 
στήν ψυχή. Ἡ χαρά μου εἶναι μεγάλη, για-
τί σύντομα αἱ δοκιμασίαι καί αἱ θλίψεις θά 
σβήσουν καί τότε θά μείνη ὁ καρπός τοῦ 
πνεύματος. Ἡ ψυχή μου θά χαίρη, διότι 
ἐχρησιμοποίησα τόν χρόνον τῆς ζωῆς μου 
σύμφωνα μέ τήν φωνήν τῆς συνειδήσεώς 
μου. Εἶναι ἀλήθεια, κουράσθηκα ἀνεβαί-
νοντας τόν ἀνηφορικό δρόμο τοῦ Γολγοθᾶ. 
Ἰδού ὅμως ἐπλησίασε καί ἡ ἡμέρα τῆς Ἀνα-
στάσεως. Τί χαρά πού θά εἶναι τότε, ὅταν θά 
εὑρίσκομαι ἀνάμεσα στούς Ἀγγέλους; Θά 
ἐνθυμοῦμαι καί θά χαίρω, διότι ἐδῶ στήν γῆ 
ἐργάσθηκα πιστά στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυ-
ρίου. Σέ ἀσπάζονται οἱ ἀδελφοί μου Ζάκος 
καί Χαρίλαος. Δῶσε χαιρετίσματα σ’ ὅλους 
τούς ἀγαπητούς φίλους. Ἀγαπημένε μου 
ἀδελφέ, σέ χαιρετῶ, σέ φιλῶ διά τελευταίαν 
φοράν. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ μαζί σου».
Στήν ἄλλη του ἐπιστολή γράφει: «Ἀγαπητέ 
μου ἀδελφέ. Ἐπῆρα τήν ἐπιστολή σου καί 
χάρηκα πολύ. Τήν στιγμήν αὐτήν εὑρίσκο-
μαι στό κελλλί μου. Ἀπέναντί μου εἶναι ὁ 
Ζάκος καί ὁ Χαρίλαος. Αὐτή εἶναι ἡ τελευ-
ταία ἐπιστολή πού σοῦ στέλλω. Ὁ Διευθυ-
ντής τῶν Φυλακῶν μᾶς ἐπληροφόρησε ψές, 
ὅτι τήν πρωΐαν τῆς ἐνάτης Αὐγούστου θά 
ἐκτελεσθῶμεν. Εἶναι λυπηρόν καί συγκι-
νητικόν τό γεγονός ὅτι θά χωριστοῦμε γιά 
πάντα. Θά χωριστοῦμε σωματικῶς, θά εἴμα-
στε ὅμως ἑνωμένοι πνευματικῶς. Προσεύ-
χου γιά μένα νά ἀξιωθῶ νά ἀπολαύσω τούς 
κόπους μου. Προσεύχου καί γιά τούς τρεῖς 
μας ν’ ἀπολαμβάνουμε αἰωνίαν γαλήνην ἐν 
τῇ ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.  Αἰσθά-
νομαι χαράν, διότι σύντομα θά τελειώση ἡ 

δοκιμασία μου. Θά ἐγκαταλείψω τό σαρκί-
ον καί θ’ ἀφήσω τήν ψυχήν μου στά χέρια 
τοῦ Θεοῦ, γιά νά φτερουγίζη γύρω ἀπό τόν 
ἔνδοξο θρόνο Του καί νά ψάλλη τό Ἅγιος, 
Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ.
Ὁ Θεός μᾶς ἔστειλε τήν δοκιμασίαν αὐτήν, 
μᾶς ἔδωσεν ὅμως τήν χάριν νά ὑπομένου-
μεν. Εἴμαστε καί οἱ τρεῖς χαρούμενοι, για-
τί ἔχουμε μέσα μας τόν Χριστόν μας. Περι 
μένουμε νά φτάσουν οἱ συγγενεῖς μας. Θά 
τούς δεχτοῦμε μέ ζητωκραυγές καί χειρο-
κροτήματα. 
Τό συγκλονιστικό ἀποκορύφωμα, τό κύ-
κνειο ἆσμα του εἶναι ἡ ἐπιστολή πρός τή μη-
τέρα του: «Ἀγαπημένη μου μητέρα, Χαῖρε. 
Εὑρίσκομαι μεταξύ τῶν ἀγγέλων. Τώρα 
ἀπολαμβάνω τούς κόπους μου. Τό πνεῦμα 
μου φτερουγίζει γύρω ἀπό τόν θρόνο τοῦ 
Κυρίου. Θέλω νά χαίρης ὅπως κι’ ἐγώ. Ἄν 
κλαίης θά λυποῦμαι. Τ’ ὄνομά σου θά γραφῆ 
στήν ἱστορία, γιατί ἐδέχθης νά θυσιασθῆ τό 
παιδί σου γιά τήν Πατρίδα. Εἶναι καιρός 
τώρα νά καμαρώσης τό παιδί σου. Εὑρίσκε-
ται ἐκεῖ ψηλά, ὅπου ψάλλουν οἱ ἄγγελοι. 
Χαῖρε ἀγαπημένη μου μητέρα. Μή κλαίης 
γιά ν’ ἀκούσης τήν ἀγγελική φωνή μου πού 
ψάλλει, Ἅγιος Ἅγιος Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ. 
Ψάλλε καί ἐσύ μαζί μου. Ψάλλε, προσεύ-
χου, δόξαζε τόν Θεόν σ’ ὅλην σου τήν ζωήν. 
Ἀγαπητή μου μητέρα σοῦ ζητῶ μίαν χά-
ριν. Εἶναι ἡ τελευταία μου ἐπιθυμία. Ἐάν 
ἐκπληρώσης τήν ἐπιθυμία μου αὐτήν ἡ ψυχή 
μου θά χαίρη. Θέλω νά χαρίσης ὅλα τά βι-
βλία μου στό πρόσωπο ἐκεῖνο πού σοῦ εἶπα. 
Πές τῆς Μαρούλας καί θά σέ βοηθήση. Τό 
ξεύρω, ὅτι μέ ἀγαπᾶς καί εἶμαι βέβαιος ὅτι 
θά χαρίσης τά βιβλία μου χωρίς νά πάρης 
χρήματα. Γιά χρήματα μή σκέπτεσαι, διότι ὁ 
Θεός θά σοῦ στείλη εὐσπλαχνικά πρόσωπα 
νά σέ βοηθήσουν. Φίλησε τήν Μαρούλα ἐκ 
μέρους μου καί ὅλην τήν οἰκογένειάν της.
Σέ φιλῶ ἀγαπημένη μου μητέρα καί θά πα-
ρακαλῶ τόν Θεόν γιά σένα, προσεύχου καί 
σύ γιά μένα. Χαῖρε ἀγαπημένη μου μητέρα, 
χαῖρε. Ψάλλε καί σύ μαζί μου.

Σέ φιλῶ, τό ἀγαπητό σου παιδί, Ἰάκωβος».
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Ἡ αὐτοονομαζόμενη «Ἀποστολι-
κή Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ» ἱδρύθηκε ἀπό τόν Κύπριο 

Σοφοκλῆ Χριστοδούλου, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 
1992. Ἡ ὀργάνωση αὐτή ἀνήκει στόν χῶρο 
τῶν Πεντηκοστιανῶν αἱρέσεων.
 Κατά συνέπεια πιστεύει τίς κακόδο-
ξες διδασκαλίες πού ὑποστηρίζουν οἱ περισ-
σότερες Πεντηκοστιανές αἱρέσεις. Ἀπορρί-
πτει δηλαδή τήν ἱερά Παράδοση καί δέχεται 
μόνο τήν Ἁγία Γραφή ὡς τή μόνη πηγή ἀπό 
τήν ὁποία πληροφορούμαστε γιά τήν Ἀπο-
κάλυψη τοῦ Θεοῦ. Ἀρνεῖται ἐπίσης τήν τι-
μητική προσκύνηση τῶν ἁγίων εἰκόνων, τῶν 
Ἁγίων καί τῶν ἱερῶν λειψάνων τους, ὅπως 
καί τίς πρεσβεῖες τους.
Στούς δρόμους τῆς Λεμεσοῦ δραστηριοποι-
εῖται διανέμοντας σέ περαστικούς φυλλάδια 
καί προσκαλώντας τους στίς τακτικές της 
συναθροίσεις. Τίς περισσότερες φορές βέ-
βαια δέν ἀπευθύνεται σέ ἀνθρώπους πού 
δέν γνωρίζουν τόν Χριστό, ἀλλά ἀπευθύνε-
ται σέ πιστούς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. 
 Σέ ἕνα φυλλάδιο μέ τίτλο:  «Ο ΙΗ-
ΣΟΥΣ ΕΡΧΕΤΑΙ. Εἶσαι Ἕτοιμος;» Μεταξύ 
ἄλλων γράφει καί τά ἑξῆς:
«Μή χάσεις λοιπόν τήν χρυσή εὐκαιρία τῆς 
ζωῆς σου νά ἀνταποκριθεῖς στήν ὁδηγία τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος καί νά δεχτεῖς τόν Ἰησοῦ 
Χριστό μέσα στήν καρδιά σου. Κάνε αὐτή 
τήν προσευχή, ἐννοώντας εἰλικρινά κάθε τί 
πού λές………..Ἀφοῦ ἔκανες αὐτή τήν προ-
σευχή μέσα στήν καρδιά σου, σύμφωνα μέ 
τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ἔγινες κι ἐσύ ἕνα παιδί 
τοῦ Θεοῦ»
 Τό θέμα λοιπόν τῆς σωτηρίας τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι τόσο ἁπλό; Μπορεῖ κανείς 
κάνοντας μία ἁπλή προσευχή νά γίνει παιδί 
τοῦ Θεοῦ; Τά παιδιά μοιάζουν μέ τόν πατέ-

ρα τους. Καί τά παιδιά τοῦ Θεοῦ πρέπει νά 
μοιάζουν μέ τόν Θεό. Στούς τρόπους, στήν 
συμπεριφορά, στό ἦθος, στό φρόνημα, στόν 
τρόπο σκέψης, στήν ἀγάπη καί κυρίως στά 
παθήματά Του γιά τόν κόσμο. 
 Πῶς εἶναι δυνατόν μέ μία ἁπλή προ-
σευχή νά ἐπέλθει ἡ ριζική μεταμόρφωση 
στόν ἄνθρωπο; Εἶναι ἀδύνατον νά ἀπαλ-
λαγεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό ὅλες τίς συνέπειες 
τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, μέσα σέ 
λίγα λεπτά εὐχάριστου θρησκευτικοῦ στο-
χασμοῦ. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὕστερα ἀπό μα-
κροχρόνια ἄσκηση κατάφεραν καί πέτυχαν 
νά ἐπαναπροσανατολίσουν ὅλες τίς δυνά-
μεις τῆς ψυχῆς τους καί τοῦ σώματός τους, 
πρός τόν φυσικό τους προορισμό, δηλαδή 
τόν Θεό. Δέν ἔκανε καρδιακές προσευχές ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος; Γιατί δέν ἀπαλλασσό-
ταν αὐτομάτως ἀπό τόν νόμο τῆς ἁμαρτίας;
19 οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλ᾿ ὃ οὐ 
θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω.  20 εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω 
ἐγὼ τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι 
αὐτό, ἀλλ᾿ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία.  21 
εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποι-
εῖν τὸ καλόν, ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται·  
22 συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ κατὰ 
τὸν ἔσω ἄνθρωπον,  23 βλέπω δὲ ἕτερον 
νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου ἀντιστρατευόμενον 
τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά 
με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς 
μέλεσί μου.  24 Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος! 
τίς με ρύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου 
τούτου;  25 εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ διὰ ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν αὐτὸς 
ἐγὼ τῷ μὲν νοῒ δουλεύω νόμῳ Θεοῦ, τῇ δὲ 
σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας. (Ρωμ. 7, 19-25) 
 Ἄν λοιπόν ὁ Μέγας Ἅγιος Ἀπόστο-
λος ὁμολογοῦσε τή μεγάλη δυσκολία γιά 
τήν ἀπαλλαγή ἀπό τόν νόμο τῆς ἁμαρτίας 

Ἀποστολική Ἐκκλησία
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

τοῦ  Οἰκ. Ἀνδρέα Γκατζέλη
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πῶς ἰσχυρίζονται ὅτι χωρίς ἄσκηση, μέ μία 
ἁπλή προσευχή γίνεται κανείς ἕτοιμος γιά τή 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
 Στό τέλος τοῦ 13ου κεφαλαίου τῆς 
Ἀποκάλυψης τοῦ Ἰωάννη στόν στίχο 18 
ἀναφέρεται ὁ ἀριθμός τοῦ θηρίου, τό γνω-
στό 666:
18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψη-
φισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς 
γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ 
χξς´.  
 Π α λ α ι ο ί 
καί σύγχρονοι 
ἑρμηνευτές ὑπο-
στηρίζουν ὅτι θά 
μποροῦσε τό χξς´ 
νά εἶναι ἀρκτι-
κόλεξο. Τό κάθε 
γράμμα δηλαδή 
νά ὑποδηλώ-
νει καί μία λέξη. 
Ἔτσι σχηματί-
ζουν τήν ἑξῆς 
φράση:
«Χριστιανοί Ξέ-
νοι Σταυροῦ»
 Τό νόη-
μα πού βγαίνει 
εἶναι ὅτι στά τε-
λευταῖα χρόνια 
τό φρόνημα τῶν 
Χριστιανῶν θά 
ἀλλοιωθεῖ σέ τέ-
τοιο βαθμό, ὥστε 
νά ὁμολογοῦν 
μέν τόν Σταυρό 
νά ἀρνοῦνται 
ὅμως οὐσιαστικά τή δύναμη καί τό φρόνη-
μά του. Εἶναι ἡ θεωρία τῆς «ἥσσονος προ-
σπαθείας». Ἡ προσπάθεια δηλαδή νά βγά-
λουμε τό μεγαλύτερο δυνατό ἀποτέλεσμα 
μέ ὅσο γίνεται λιγότερο κόστος. Κι ἄν γιά τά 
οἰκονομικά μεγέθη αὐτό τό φρόνημα εἶναι 
σωτήριο, γιά τήν πνευματική ζωή εἶναι κα-
ταστροφικό. 
 Ἡ ἀποφυγή τοῦ Σταυροῦ καί τοῦ 
Σταυρικοῦ φρονήματος καί ἤθους γιά τόν 

Χριστιανό ἀποτελεῖ ἄρνηση τῆς πνευμα-
τικῆς ζωῆς, ἄρνηση τῆς πίστεως. Δέν εἶναι 
τυχαῖο ὅτι οἱ περισσότεροι αἱρετικοί ἀπορ-
ρίπτουν τό κήρυγμα τοῦ Σταυροῦ. Σ’ αὐτούς 
λοιπόν ἐφαρμόζεται ὁ λόγος τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου:

«18 ῾Ο λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς 
μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ 
σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι» 

( Α Κορ. 1,18)
 Ἡ Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, πιστή 
στήν πεντηκοστι-
ανή της καταγω-
γή, κηρύττει ὅτι:
«τί ἄλλο νά ση-
μαίνει σωτηρία 
παρά: ἡ διεκ-
φυγή (sic) τῆς 
ὀργῆς τοῦ Θεοῦ, 
καί ἡ εἰσδοχή 
μέσα στήν αἰώ-
νια ἀσφάλεια 
καί εὐλογία τοῦ 
Θεοῦ!»
 Καί λίγο πιό 
κάτω ξεκάθα-
ρα ἀναφέρεται 
στήν πλανεμέ-
νη διδασκαλία 
περί ἁρπαγῆς τῆς 
Ἐκκλησίας:
«Ἀκριβῶς πρίν 
ἐμφανιστεῖ ὁ 
ἀντίχριστος, γιά 
νά ταλαιπωρήσει 
τήν πουλημένη 

στήν ἁμαρτία ἀνθρωπότητα, ὁ Κύριος Ἰη-
σοῦς θά ἁρπάξει τήν Ἐκκλησία Του, πού 
ἀπαρτίζεται ἀπό ὅλους τους πλυμμένους 
(sic), καθαρισμένους, ἁγιασμένους καί ξε-
χωρισμένους μέ τό τίμιο Αἷμα Του, γιά νά 
εἶναι μαζί Του πάντοτε» (Α Θεσ. 4,17).
 Γιά νά δώσει ἁγιογραφικό κύρος 
στήν πλάνη της, ἡ ὀργάνωση παραπέμπει 
στό Α´ Θεσ. 4, 17 ἀποκρύπτοντας ὅμως 
τούς δυό προηγούμενους στίχους 15 καί 16 
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οἱ ὁποῖοι διαψεύδουν τήν πλάνη καί ἀποκα-
λύπτουν τήν Ἀλήθεια. 
Α΄ Θεσ. 4/δ΄ 15-17:  ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ πε-
ριλειπόμενοι εἰς τήν παρουσίαν τοῦ Κυρί-
ου οὐ μή φθάσωμεν τούς κοιμηθέντας. 16. 
ὅτι αὐτός ὁ Κύριος, ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ 
ἀρχαγγέλου καί ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβή-
σεται ἀπ’ οὐρανοῦ, καί οἱ νεκροί ἐν Χριστῷ 
ἀναστήσονται πρῶτον. 17. ἔπειτα ἡμεῖς οἱ 
ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι, ἅμα σύν αὐτοῖς 
ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν 
τοῦ Κυρίου εἰς τόν αέρα, καί οὕτω πάντοτε 
σύν Κυρίῳ εσόμεθα΄΄.

Στήν παρουσία τοῦ Κυρίου πρῶτα 
γίνεται ἡ ἀνάσταση καί ὕστερα ἡ ἁρπα-
γή, ἀναστημένων καί ζώντων ταυτόχρονα 
(«ἅμα»). Πῶς λοιπόν ἰσχυρίζεται ἡ Ἀπο-
στολική Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅτι 
ἡ ἁρπαγή θά γίνει πρίν ἀπό τήν ἔλευση τοῦ 
Ἀντιχρίστου;   

Β΄ Θεσ. 2/8: Καί τότε ἀποκαλυφθή-
σεται ὁ ἄνομος, ὅν ὁ Κύριος Ἰησοῦς ανα-
λώσει τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ, καί 
καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας 
αὐτοῦ΄΄.

 Ὁ Ἀντίχριστος θά ἀναιρεθεῖ στήν 
παρουσία τοῦ Κυρίου μᾶς λέει ἡ Ἁγία Γρα-
φή, καί στήν παρουσία Του θά γίνει ἡ ἀνά-
σταση καί ἡ ἁρπαγή, πῶς γράφει ἡ ὀργάνω-
ση ὅτι ἁρπαγή θά γίνει πρίν ἀπό τήν ἔλευση 
τοῦ Ἀντιχρίστου;

Ὑπάρχουν ὅμως καί ἐδάφια, πού 
δείχνουν ὅτι πράγματι, στόν καιρό τοῦ Ἀντι-
χρίστου, ἡ Ἐκκλησία θά εἶναι στή γῆ καί 
μάλιστα θά νικηθεῖ γιά λίγο καιρό, ὄχι πνευ-
ματικά ἀλλά ἐξωτερικά, ἐπειδή θά διωχθεῖ 
ὅπως στούς πρώτους αἰῶνες:
Ἀποκάλυψις 13/7: ΄΄Καί  ἐδόθη αὐτῷ 
ποιῆσαι πόλεμον μετά τῶν ἁγίων καί νικῆσαι 
αὐτούς΄΄.
Δανιήλ 7/ζ΄ 21: ΄΄καί τό κέρας ἐκεῖνο ἔκαμνε 
πόλεμον μετά τῶν ἁγίων, καί ὑπερίσχυε κατ’ 
αὐτῶν.

Ἡ παρουσία ἁγίων στή γῆ σημαίνει 
ὅτι αὐτοί  δέ ἔχουν ἁρπαχθεῖ ἀκόμα. Ἄρα ἡ 
Ἐκκλησία θά συμπάσχει μέ ὅλο τόν κόσμο 
τήν ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου καί δέν θά ἀπο-

φύγει τά μαρτύρια. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
ἔχαιρε γιά τά μαρτύριά του καί τά θεωροῦσε 
καύχημα καί ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης του:

24 «Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου 
ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήμα-
τα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί 
μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ 
ἐκκλησία»(Κολ. 1,24) . 

Ἐπιθυμοῦσε καί προτιμοῦσε αὐτός 
νά χωριστεῖ ἀπό τόν Χριστό κι ὄχι οἱ ὁμο-
γενεῖς του Ἰουδαῖοι, αὐτοί δηλαδή πού τόν 
ταλαιπωροῦσαν ἀπίστευτα:

«3 ηὐχόμην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα 
εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν 
μου, τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα»(Ρωμ. 
9,3).

Δέν ἀπέφευγε λοιπόν μέ κανένα τρό-
πο τίς δυσκολίες καί τά μαρτύρια. Προ-
τιμοῦσε αὐτός νά ὑποφέρει καί κανένας 
ἄλλος. Μιμούμενος ἀκριβῶς τόν Χριστό, ὁ 
ὁποῖος προτίμησε Αὐτός νά θανατωθεῖ κι 
ὄχι ὁ λαός, ὅπως προφήτεψε ὁ ἀνόσιος ἀρχι-
ερέας Καϊάφας. 

49 «εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, 
ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν 
αὐτοῖς· ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν,  50 οὐδὲ 
διαλογίζεσθε ὅτι συμφέρει ἡμῖν ἵνα εἷς 
ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ 
ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.  51 τοῦτο δὲ ἀφ’ 
ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ 
ἐνιαυτοῦ ἐκείνου προεφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν 
ὁ ᾿Ιησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους,  52 
καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ 
τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συ-
ναγάγῃ εἰς ἕν. (Ἰωάν. 11, 49-52)

Μέ ποιά λοιπόν λογική ὁ Θεός θά 
κρύψει τήν Ἐκκλησία Του τίς ἔσχατες ἡμέ-
ρες, γιά νά μήν ὑποφέρει ἀπό τόν Ἀντίχρι-
στο, ἀφοῦ τό μόνο καύχημα τῆς Ἐκκλησίας 
καί τῶν Χριστιανῶν εἶναι ὁ Σταυρός;

«Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰμὴ 
ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, δι’ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ 
τῷ κόσμῳ » (Γαλ. στ΄ 14).
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Τά ἐν Λεμεσῷ παρεπόμενα 
τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ ζητήματος

α) Ἡ παύση τῶν τριῶν ἱερέων

Ἕνα θέμα πού ταλαιπώρησε τόν 
διάδοχο τοῦ Κυρίλλου Μελέτιο 
Μεταξάκη στήν ἀρχή τῆς θητείας 

του ὡς Μητροπολίτου Κιτίου, ἦταν ἡ συνέ-
χιση τῶν κομματικῶν παθῶν στή Λεμεσό 
γιά πολλούς ἀκόμη μῆνες μετά τήν ὁριστική 
λύση τοῦ προβλήματος τόν Φεβρουάριο τοῦ 
1910, (ὁπότε συμφιλιώθηκαν οἱ δύο ἀντίπα-
λοι καί συμπληρώθηκε ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ 
τήν ἐκλογή τοῦ Μ.Μεταξάκη ὡς Κιτίου καί 
τοῦ Ἰακώβου Ἀντζουλάτου ὡς Πάφου).
Τό Ἀρχιεπισκοπικό Ζήτημα, παρά τή λύση 
του στά ἀνώτατα ἐπίπεδα τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Ἱεραρχίας, φαίνεται ὅτι ἐξακολου-
θοῦσε νά ταλαιπωρεῖ τήν ἐκκλησιαστική 
ζωή γιά ἀρκετό ἀκόμη, στά κατώτερα ἐπίπε-
δα: ἐκεῖνα τῶν ἁπλῶν ἱερέων, τῶν Ἐκκλη-
σιαστικῶν ἐπιτροπῶν, καί τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ.
Ὅπως ἀναφέρθηκε στό σχετικό μέ τό Ἀρχι-
επισκοπικό Ζήτημα κεφάλαιο, τόν Φεβρου-
άριο τοῦ 1908 τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
ἐξέλεξε τόν Κυρηνείας Κύριλλο ὡς Ἀρχιε-
πίσκοπο, ὁ ὁποῖος ὅμως οὐδέποτε ἐνθρο-
νίστηκε λόγῳ τῆς βίαιης ἀντίδρασης τῶν 
Κιτιακῶν. Ὅπως ὅμως ἦταν φυσικό, ἡ Κυρη-
νειακή Ἱ. Σύνοδος (ἡ ὁποία ἀπετελεῖτο ἀπό 
τόν Κυρηνείας, τούς ἡγουμένους τῶν τριῶν 
Σταυροπηγιακῶν μονῶν, καί τούς Ἀρχιμαν-
δρίτες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς), συμπεριφερόταν 
ὡς ἀρχιεπισκοπική Ἀρχή καί ἐξέδιδε σχετι-
κές ἐντολές, τίς ὁποῖες οἱ μέν Κυρηνειακοί 
τηροῦσαν οἱ δέ Κιτιακοί ἀγνοοῦσαν.
Ὅταν τόν Φεβρουάριο τοῦ 1909 ἡ τοπική 
Κυβέρνηση διενήργησε ἐκλογές μέ βάση 
σχετικό πολιτειακό Νόμο, ἡ Κυρηνειακή Σύ-
νοδος κήρυξε ἀποχή ἀπό αὐτές ἐνῶ, ταυτό-
χρονα, ἔδωσε ἐντολές στούς ἐφημερίους νά 

μήν παρουσιαστοῦν καί νά μήν προεδρεύ-
σουν τῆς κάλπης τῆς ἐνορίας τους.
Φαίνεται ὅτι ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἱερέ-
ων, ὄχι μόνο στίς ἐλεγχόμενες ἀπό τήν Ἱ.Σύ-
νοδο περιοχές ἀλλά καί στήν ἴδια τή μητρο-
πολιτική ἐπαρχία Κιτίου, ἀναγνώριζαν τό 
ἀποτέλεσμα τῆς Πατριαρχικῆς ἐκλογῆς καί 
ὑπάκουαν στήν ἐλεγχόμενη ἀπό τούς Κυρη-
νειακούς Σύνοδο. Τό ἴδιο καί οἱ Ἐκκλησια-
στικές ἐπιτροπές τῶν ναῶν.
Στίς ἐκλογές τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 1909 ἐξε-
λέγησαν, ὅπως ἦταν φυσικό, μόνο ἀντιπρό-
σωποι τοῦ Κιτίου Κυρίλλου, οἱ ὁποῖοι στήν 
τελική ἐκλογή τόν ἐξέλεξαν Ἀρχιεπίσκοπο, 
ἀποτέλεσμα πού - φυσικά - οἱ Κυρηνειακοί 
δέν ἀποδέχονταν. Γιά ἕναν ὁλόκληρο χρό-
νο, μέχρι τόν Φεβρουάριο τοῦ 1910 (ὁπότε οἱ 
δύο ἀντίπαλοι συμφιλιώθηκαν καί ἀναγνω-
ρίστηκε ἀπό ὅλους ὁ Κιτίου Κύριλλος ὡς 
Ἀρχιεπίσκοπος), στήν Κύπρο ἐνεργοῦσαν 
δύο ἀρχιεπισκοπικές Ἀρχές, ἡ Κιτιακή καί 
ἡ Κυρηνειακή.
Στή Λεμεσό κατά τό διάστημα αὐτό, στίς 
τότε τρεῖς ἐνορίες τῆς πόλης, ἐπικρατοῦσαν 
ἐξ ὁλοκλήρου φιλοκυρηνειακές Ἐκκλησια-
στικές ἐπιτροπές. Ἄν, τώρα, ληφθῆ ὑπ᾽ ὄψιν 
ὅτι, τότε, στίς ἐκλογές Ἐκκλησιαστικῶν 
ἐπιτροπῶν λάμβανε μέρος ὅλος ὁ λαός καί 
μάλιστα μέ φανατισμό καί μέ πολλούς ὑπο-
ψηφίους, αὐτό ἀποδεικνύει παραδόξως καί 
παρά τήν ἐπικρατοῦσαν στούς ἀσχολουμέ-
νους μέ τό Ἀρχιεπισκοπικό Ζήτημα γνώμην, 
ὅτι ἡ ῾῾φιλελεύθερη᾽᾽ καί ῾῾προοδευτική᾽᾽Λε-
μεσός δέν ἦταν καί τόσο φιλο-Κιτιακή.
Τό συμπέρασμα αὐτό ἐνισχύεται καί ἀπό 
τό ὅτι σ᾽ ὁλόκληρη τήν πόλη καί ἐπαρχία 
Λεμεσοῦ μόνο τρεῖς ἱερεῖς φαίνεται νά ἔλα-
βαν μέρος σέ ἐνέργειες ὑπέρ τοῦ Κιτίου, οἱ 
ὁποῖοι γι᾽αὐτό καί ἐπαύθησαν καί ἐξεδιώ-
χθησαν ἀπό τίς ἐφημεριακές θέσεις τους, 
ἀπό τίς παντοδύναμες τότε Ἐκκλησιαστικές 
ἐπιτροπές: ὁ π. Ἰωάννης Μακούλης τῆς Ἁγί-

Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρόνιου Μιχαηλίδη
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ας Νάπας, ὁ π. Θεόδωρος Χαραλάμπους τῆς 
Παναγίας Καθολικῆς καί ὁ π. Κωνσταντῖνος 
Ἐλευθεριάδης τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Ἀπό αὐτούς ὁ μέν π. Ἰωάννης Μακούλης 
ἐπαύθη διότι, παρά τίς ἐντολές τῆς Κυρηνει-
ακῆς Ἱ.Συνόδου, προήδρευσε τῆς ἐκλογικῆς 
κάλπης τῆς Ἁγίας Νάπας στίς ἐκλογές τοῦ 
Φεβρουαρίου 1909. Ὁ π. Θεόδωρος τῆς Κα-
θολικῆς ἐπαύθη, διότι ἀνέγνωσε στόν ναό 
ἐγκύκλιο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τοῦ ἀπό Κι-
τίου (μερικούς μῆνες μετά τήν ἐκλογή του), 
ἡ ὁποία τοῦ ἐστάλη γιά νά ἀναγνωσθῆ στό 
κοινό. Ὅσον ἀφορᾶ τόν τρίτο ἱερέα, δέν 
ἔχουμε στά Ἀρχεῖα τῆς Μητροπόλεως Κιτί-
ου πληροφορίες γιά τήν ἀφορμή τῆς παύσης 
του.
Ἡ παύση τῶν τριῶν ἱερέων δέν ἔγινε ἀμέσως 
μετά τίς ἐκλογές τοῦ 
1909 πού ἀνέδειξαν 
τόν Κιτίου Ἀρχιεπί-
σκοπο. Φαίνεται ὅτι 
γιά μερικούς μῆνες 
ὑπῆρχε μιά συγκε-
χυμένη κατάσταση 
μέχρι πού δόθηκαν 
οἱ ζητούμενες ἀφορ-
μές γιά τήν παύση 
τους. Στά Ἀρχεῖα 
τῆς ἱ. Μητροπόλεως 
Κιτίου στήν ὁποία 
τότε ὑπήγετο καί 
ἡ Λεμεσός, ὑπάρχουν τά σχετικά ἔγγραφα 
πού διαφωτίζουν τήν ὅλη ὑπόθεση.
Ἄν καί τά γεγονότα αὐτά φαίνονται μεμο-
νωμένα, τοπικά, χωρίς νά ἐπηρεάζουν τό τε-
λικό ἀποτέλεσμα τῆς διαμάχης, ἐν τούτοις, 
ἀποτελοῦν ἕνα δεῖγμα τοῦ τί συνέβαινε, 
ἴσως, καί στήν ὑπόλοιπη Κύπρο. Ἐπί πλέον, 
ἐνδιαφέρει καί κάπως ἰδιαίτερα ἡ περίπτωση 
τοῦ π. Ἰωάννη Μακούλη, ὁ ὁποῖος δέν ἦταν 
τυχαῖος κληρικός. Λόγιος, ἐκπαιδευτικός, 
συγγραφέας καί ἱεροκήρυκας, κατήγετο 
ἀπό τήν Ἀνατολική Ρωμυλία καί, συγκεκρι-
μένα, ἀπό τό Στενήμαχο Θράκης. Ἀπόφοι-
τος τῆς Ριζαρείου Σχολῆς, διετέλεσεν ἱε-
ροκήρυκας καί ἐπόπτης τῶν Ἑλληνικῶν 
σχολείων στή σκλαβωμένη Μακεδονία. 

Στήν Κύπρο ἦλθε τό 1890 ὡς γραμματέας 
τοῦ ἐν Λάρνακι Ἑλληνικοῦ Προξενείου. 
Στή Λάρνακα νυμφεύθηκε καί δημιούργη-
σε οἰκογένεια καί, ἐπίσης, ἄνοιξε βιβλιοπω-
λεῖο, παράρτημα τοῦ ὁποίου δημιούργησε 
ἀργότερα καί στή Λευκωσία. Τό 1901 χει-
ροτονήθηκε ἱερέας, ὕστερα ἀπό προτροπή 
τοῦ συμμαθητῆ του στή Ριζάρειο Κυρηνείας 
Κυρίλλου. Ὑπηρέτησεν ὡς κληρικός, ἐκπαι-
δευτικός καί ἱεροκήρυκας στή Λεμεσό καί 
τή Λάρνακα. Τό 1901 ἐξέδωσε στή Λευκω-
σία τό πρῶτο χριστιανικό περιοδικό τῆς Κύ-
πρου, τόν Ἀπόστολον Βαρνάβαν (25/3/1901-
23/3/1902). τό 1910 ἐξέδωσε στή Λάρνακα 
ἕνα ἀπό τά πρῶτα ἐπιστημονικά θεολογικά 
συγγράμματα τῆς Κύπρου, τό Χρονολογική 
ἀκτίς, ἤτοι χρονολογία τῆς Παλαιᾶς Διαθή-

κης ἐπί τῇ βάσει τῆς 
μεταφράσεως τῶν 
Ο´ (ἐν Λάρνακι 
1910), καθώς καί τό 
βιβλίο Ἀποκάλυψις 
τῆς Παναγίας Θεο-
τόκου (ἐν Λάρνακι 
1910). Ἦταν γιά τήν 
ἐποχή του ῾῾ὁ εἷς καί 
μόνος ἔγγαμος ἱε-
ρεύς τῆς ἐπαρχίας... 
μᾶλλον δέ καί τῆς 
Κύπρου ὅλης παι-
δεύσει συστηματικῇ 

συγκεκροτημένος᾽᾽.
Ἄς δοῦμε τά γεγονότα πιό ἀναλυτικά. Ὡς 
αἰτία γιά τήν παύση τῶν τριῶν ἱερέων προ-
βαλλόταν συνήθως τό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ 
πλειοψηφία τῶν ἐνοριτῶν δέν τούς ἤθελε, 
καθώς καί ἄλλες ἄσχετες αἰτίες, οἱ ὁποῖες 
χρησίμευαν μᾶλλον ὡς ἀφορμές πού ἐνίσχυ-
αν τήν πρώτη. Ἡ παύση τῶν τριῶν ἱερέων 
ἔλαβε χώραν μερικούς μῆνες μετά τήν ἐκλο-
γή τοῦ Κιτίου Κυρίλλου ὡς Ἀρχιεπισκόπου 
(Φεβρουάριος 1909): τοῦ π. Θεοδώρου Χα-
ραλάμπους τῆς Καθολικῆς, τόν Αὔγουστο 
1909, τοῦ δέ π. Ἰωάννη Μακούλη τῆς Ἁγί-
ας Νάπας, τόν Ὀκτώβριο 1909, ὅταν δόθη-
καν αὐτές οἱ ἀφορμές. (Γιά τόν τρίτο, τόν π. 
Κωνσταντῖνο δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα).

Ἱερός Ναός Ἁγίας Νάπας
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Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου

ΤΡΙΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Ὁ Πανιερώτα-
τος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανά-
σιος προέστη ἀγρυπνίας στόν ἱερό ναό Ὁσί-
ων Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί Παϊσίου 
τοῦ Ἁγιορείτου Λεμεσοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Προεξῆρχε 
Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου στόν Μητρο-
πολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Κα-
θολικῆς) μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων 
του, συλλειτουργούντων τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Κύκκου καί Τηλλυρίας κ.Νι-
κηφόρου, τοῦ  Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
τη Βόστρων κ.Τιμοθέου, τοῦ Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου 

καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λή-
δρας κ.Ἐπιφανίου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Προέ-
στη ἀγρυπνίας κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας 
τέλεσε τά ἐγκαίνια  τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίων 
Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί Παϊσίου 
τοῦ Ἁγιορείτου Λεμεσοῦ.

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ.Ἀθα-
νάσιος, λόγῳ χειρουργικῆς ἐπέμβασης πού 
ὑποβλήθηκε στό πόδι, κατά τίς ὑπόλοιπες 
Κυριακές καί Ἑορτές Ἰανουαρίου καί Φε-
βρουαρίου δέν χοροστάτησε οὔτε καί λει-
τούργησε.

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Ὁ Θεοφι-
λέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος 
Νικόλαος τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν 
ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδος Λεμεσοῦ.
ΤΡΙΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία καί τόν Μεγάλο Ἁγιασμό τῶν 
Θεοφανείων στόν προσκυνηματικό ἱερό 
ναό Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Ἁγίου Νι-
κολάου τῶν Γάτων στό Ἀκρωτήρι.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικο-
λάου Λεμεσοῦ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Χορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἀντω-

νίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Ἀντωνίου.
Συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν Μητροπολιτικό ναό Πανα-
γίας Παντανάσσης (Καθολικῆς) μετά τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντί-
ας καί Ἀμμοχώστου κ.Βασιλείου, τοῦ Πα-
νιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. 
Χρυσοστόμου καί τοῦ Πανιερωτάτου Μη-
τροπολίτου Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Μητρο-
πολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Κα-
θολικῆς), προεξάρχοντος τοῦ Πανιερωτά-
του Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου, 
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ὁ ὁποῖος ἄγει τά ὀνομαστήριά του, καί συλ-
λειτουργούντων τοῦ Πανιερωτάτου Μη-
τροπολίτου Κύκκου καί Τηλλυρίας κ.Νικη-
φόρου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Βόστρων κ.Τιμοθέου καί τοῦ Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου Λήδρας κ.Ἐπιφανίου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Συμμε-
τέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο κατά 
τή διάρκεια ἀγρυπνίας μέ τήν εὐκαιρία τῶν 
ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίων Ἀρσενίου 
τοῦ Καππαδόκου καί Παϊσίου τοῦ Ἁγιο-
ρείτου, προεξάρχοντος τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου καί 
συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Λήδρας κ. Ἐπιφανίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικο-
λάου Λεμεσοῦ.
ΤΡΙΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Συμμετέσχε σέ 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Μητροπο-
λιτικό ναό τοῦ Σωτῆρος στή Λάρνακα μέ 
τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Πανι-
ερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ.Χρυσο-
στόμου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστό-
λων Πέτρου καί Παύλου καί Ἁγίου Ἀρτε-
μίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Ἀνδρέα Χαράκη.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ὑπαπαντῆς τῆς κοινότητας Πεντακώμου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ὑπαπαντῆς τῆς κοινότητας Πεντακώ-

μου.
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου 
Φωτίου στήν Ἁγία Φύλα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Χορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου 
Παρθενίου Λαμψάκου Πολεμιδιῶν.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας 
Γαλακτοτροφούσης τῆς κοινότητας Δωροῦ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Χαρα-
λάμπους τῆς κοινότητας Ἐρήμης.
ΤΡΙΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο μετά τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου καί 
Σιατίστης κ.Παύλου στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς κοινότη-
τας Ἐρήμης.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ τῆς κοινότητας Πελενδρίου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Χορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Θεο-
δώρου τῆς κοινότητας Μοναγρουλλίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου τῆς κοινότητας Ἀσγά-
τας.



Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μεγάλη Δε-
σποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων στή Μητρό-
πολή μας. Ἐπίκεντρο τῶν ἑορτασμῶν ἦταν 
καί φέτος ὁ Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νάπας, 
ὅπου λειτούργησε ὁ Πανιερώτατος Μητρο-
πολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, ἐνῶ 
παρέστη συμπροσευχόμενος στό ἱερό βῆμα 
ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθα-
νάσιος. Λόγω τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συν-
θηκῶν δυστυχῶς φέτος δέν πραγματοποιή-
θηκε ὁ καθιερωμένος ἁγιασμός τῶν ὑδάτων 
στήν παραλία τῆς πόλης. 
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Κατά τίς διακοπές τῶν Χριστουγέννων τά παιδιά τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων τῆς Μητρο-
πόλεώς μας, φοιτητές, νέοι καί νέες εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ζήσουν γιά λίγο ξανά στήν Κατα-

σκήνωση τῆς Μητροπόλεώς μας στόν Σαϊττά. Μέσα ἀπό τά τριήμερα τά ὀποῖα διοργανώθη-
καν, τά παιδιά ἔζησαν ὄμορφες πνευματικές στιγμές μαζί μέ τόν Μητροπολίτη μας καί τόν 
Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος κ.Νικόλαο λαμβάνοντας πνευματικές δυνάμεις καί ἐφόδια γιά τή 
ζωή τους.
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Τή Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων 
ἑόρτασαν στίς 7 Ἰανουαρίου μέ ἀγρυπνία, 
στό Παρεκκλήσι τοῦ Φιλανθρώπου Χρι-
στοῦ στό Ζακάκι,  οἱ Ρωσόφωνοι ἀδελφοί 
μας, πού διαμένουν στή Λεμεσό. Τόν Πα-
νιερώτατο Μητροπολίτη μας κ. Ἀθανάσιο 
ἐκπροσώπησε καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λει-
τουργίας ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύ-
γκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμανδρί-
της Ἰσαάκ, ὁ ὁποῖος καί μετέφερε τίς εὐχές 
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας.

Πραγματοποιήθηκε στίς 11 Ἰανουαρίου στό Δημοτικό θέατρο Ἁγ. Ἀθανασίου, ἡ θεατρική 
παράσταση «Ὁ Πατροκοσμᾶς», τήν ὁποία διοργάνωσε ὁ ἱ. ν.  Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα 
στά πλαίσια τῶν 300 χρόνων ἀπό τή γέννηση τοῦ Ἁγίου. Τό ἔργο πού συνέγραψε ὁ κ. Ἀνδρέ-
ας Κορωνίδης δραματοποίησαν οἱ ἠθοποιοί Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Νάταλη Ἀμμάν καί 
μέλη τῆς χορωδίας «Ρωμανός ὁ Μελωδός». Ἐκ μέρους τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
μας  παρέστη ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Φιλόθεος, ὁ ὁποῖος καί ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. 

Στήν Ἱερά Ἐπισκοπή Ἀμαθοῦντος τό ἐπίκε-
ντρο τῶν ἑορτασμῶν τῶν Θεοφανείων ἦταν 
ὁ ἱερός ναός Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ 
καί Ἄννης παρά τήν κοινότητα Ἁγ. Τύχω-
νος, ὅπου λειτούργησε ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος.
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Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τοῦ νέου 
ἔτους πραγματοποιήθηκε συνάντηση  τῆς 
«Ὁμάδας Ποιμαντικῆς Διακονίας Νοσο-
κομείου» τῆς Μητροπόλεώς μας. Μετά τόν 
Ἁγιασμό πού τελέσθηκε στόν ἱ. ν. Ἁγ. Εἰρή-
νης Χρυσοβαλάντου ἀπό τόν Θεοφιλέστατο 
Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαο, ἔγινε ἡ 
κοπή τῆς βασιλόπιτας. Ὁ  Θεοφιλέστατος 
ἔδωσε τίς εὐχές καί τόν πατρικό του λόγο 
στά μέλη τῆς ὁμάδας.

Μεγάλη χαρά καί συγκίνηση προκάλεσε σέ ὅλους μας ἡ ἐπίσημη ἁγιοκατάταξη τοῦ Ὁσί-
ου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου στίς 13 Ἰανουαρίου 2015, ἀπό τό Οἰκουμενικό Πα-
τριαρχεῖο. Τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας πραγματοποιήθηκε πανηγυρική ἀγρυπνία στόν ἱ.ν. 
Ἁγ. Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, Προϊσταμένου τοῦ Παν. Μητροπολίτου μας καί συλλει-
τουργοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου καί τή συμμετοχή πολλῶν 
κληρικῶν τῆς Μητρόπολής μας. Τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς 23 Ἰανουαρίου τελέσθηκαν τά 
ἐγκαίνια τοῦ ἱ. ναοῦ ὁ ὁποῖος εἶναι ἀφιερωμένος στόν Ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη καί στόν 
Ὅσιο Ἀρσένιο τόν Καππαδόκη. Ἕνα ἀπό τά παρεκκλήσια τοῦ ναοῦ ἔχει ἀφιερωθεῖ στούς 
ὁσίους Βαραχήσιον καί Ἰωνάν, ὅπως ἦταν καί ὁ ναός τοῦ χωριοῦ τοῦ ὁσίου Παϊσίου.   

Ἱερατική Σύναξη πραγματοποιήθηκε τήν 
Τρίτη 13 Ἰανουαρίου στήν αἴθουσα ἐκδη-
λώσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ. Σ᾽ αὐτή 
μίλησε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Τύχων Ἀνδρέου, 
ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στόν σύγχρονο Ἅγιο 
Γέροντα τῆς ἐποχῆς μας π. Φιλόθεο Ζερβά-
κο, μέσα ἀπό τίς ἐπιστολές καί διδαχές του. 
Μετά τήν ἱερατική σύναξη, ὁ Πανιερώτατος 
παρέθεσε γεῦμα στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μη-
τροπόλεως σέ ὅλους τούς ἱερεῖς γιά τήν ὀνο-
μαστική του ἑορτή, καί ἔδωσε ὡς εὐλογία τό 
βιβλίο «Ὁ Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος».
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Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ 
Μεγάλου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, στήν Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ, ἡμέρα κατά τήν 
ὁποία ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώτατος  Ποιμενάρχης μας κ. Ἀθανάσιος. Τό ἀπό-
γευμα τῆς 17ης Ἰανουαρίου τελέστηκε πανηγυρικός Ἀρχιερατικός ἑσπερινός στόν Μητρο-
πολιτικό  Ναό Παναγίας Παντανάσσης, χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου καί συγχοροστατούντων τῶν Πανιερωτάτων 
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Στήν ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων ἔλαβαν μέρος ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανά-
σιος μετά τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Λήδρας κ. Ἐπιφανίου καί Ἀμαθοῦντος κ. Νικο-
λάου. Στήν Ἱερά Ἀκολουθία παρέστησαν ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως, βουλευτές καί ἄλλοι ἐπί-
σημοι. Συγκινητική ἦταν ἡ προσέλευση πλήθους κόσμου. Κατά τή διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τῶν Ἑγκαινίων, ὁ ἐφημέριος τοῦ ἱ.ν. π.Μιχαήλ Σπανός προχειρίσθηκε εἰς Πρωτοπρεσβύτερο 
ἀπό τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος κ.Νικόλαο.
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Μητροπολιτῶν Κυρηνείας κ.Χρυσοστόμου 
καί Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου καί τοῦ Θεοφιλε-
στάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολά-
ου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα στήν πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν μετά 
τοῦ ἑορτάζοντος Ἀρχιερέως, οἱ Πανιερώ-
τατοι Μητροπολίτες Κύκκου καί Τυλληρί-
ας κ. Νικηφόρος, Βόστρων κ. Τιμόθεος καί 
οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Ἀμαθοῦντος 
κ. Νικόλαος καί Λήδρας κ. Ἐπιφάνιος,  ὁ 
Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου 
Μέσα Ποταμοῦ Ἀρχιμ. Παΐσιος καί ἄλλοι 
κληρικοί. Παρευρέθηκαν ὁ Δήμαρχος τῆς 
πόλεως κ.Ἀντρέας Χρίστου, Δημοτικοί σύμ-
βουλοι, βουλευτές, ἐκπρόσωποι τῆς Ἀστυ-
νομίας, σημαιοφόροι μαθητές ἀπό ὅλα τά 
σχολεῖα τῆς πόλεώς μας, ἄλλοι ἐπίσημοι 
καί πλῆθος κόσμου. Τόν Θεῖο λόγο κήρυ-
ξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λήδρας κ. 
Ἐπιφάνιος. Μεταξύ αὐτῶν πού προσῆλθαν 
γιά νά εὐχηθοῦν στόν Πανιερώτατο, ἦταν ὁ 
ἐξοχότατος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. 
Νίκος Ἀναστασιάδης μετά τῆς συζύγου του, 

οἱ Δήμαρχοι Λεμεσοῦ, Λάρνακας, Ἀραδίπ-
που καί Ὕψωνα, βουλευτές, καί δημοτικοί 
σύμβουλοι, ἐπιτροπές ἐνοριῶν, Κατηχητικές 
Συνάξεις, φοιτητές καί πλῆθος κόσμου.

Στίς 27 Ἰανουαρίου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία 
ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Κιτίου κ.Χρυσόστομος, ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος 
κ.Νικόλαος συλλειτούργησε μετά τοῦ ἑορ-
τάζοντος Ἀρχιερέως καί ἄλλων Ἀρχιερέων 
στόν Μητροπολιτικό ναό Σωτῆρος στή Λάρ-
νακα.
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Σέ μία σεμνή τελετή πού ἔγινε στόν Μητρο-
πολιτικό Οἶκο τήν Πέμπτη 29 Ἰανουαρίου 
τό ἀπόγευμα, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολί-
της Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος παρέδωσε ὑπο-
τροφίες σέ φοιτητές οἰκονομικά ἄπορους, 
τοῦ Τεχνολογικοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ συνεχάρη τούς 
φοιτητές καί τούς προέτρεψε νά συνεχίσουν 
ἀπρόσκοπτα τίς σπουδές τους, ἀντιμετωπί-
ζοντας τίς ὅποιες δυσκολίες ἐμφανιστοῦν 
στόν δρόμο τους μέ πίστη καί αἰσιοδοξία. 
Στήν τελετή παρέστησαν καί μέλη τοῦ Διοι-
κητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱε-
ραρχῶν καί τῶν Γραμμάτων, ὁ Πανιερώτα-
τος Μητροπολίτης μας, ὅπως κάθε χρόνο, 
παρέθεσε δεξίωση κατά τούς μῆνες Ἰανου-
άριο καί Φεβρουάριο,  στά μέλη τῆς Σχο-
λικῆς Ἐφορείας Λεμεσοῦ, στούς  Ἐπιθεω-
ρητές καί Διευθυντές Μέσης Ἐκπαίδευσης 
Λεμεσοῦ, στό Διοικητικό Συμβούλιο καί 
στούς καθηγητές τοῦ Τεχνολογικοῦ Πανε-
πιστημίου Κύπρου  καί στά μέλη τῶν Μα-
θητικῶν Συμβουλίων τῶν Γυμνασίων καί 
Λυκείων τῆς πόλεως καί ἐπαρχίας Λεμεσοῦ. 

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων τήν Πα-
ρασκευή 30 Ἰανουαρίου, στόν ἱ.ν. Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου λειτούργησε καί κήρυξε τόν Θεῖο 
λόγο ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος.Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας τελέσθηκε μνημόσυνο γιά τούς κεκοιμημένους ἐκπαιδευτικούς Λεμεσοῦ, Ἀμμοχώστου, 
Κερύνειας καί Μόρφου. Στή Θεία Λειτουργία παρέστησαν ἐκπαιδευτικοί καί μαθητές ἀπό 
ὅλα τά σχολεῖα τῆς πόλεώς μας. Τό ἴδιο βράδυ ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ διοργάνωσε 
ἐκδήλωση στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Μητροπόλεως. Παρέστησαν ὁ Πανιερώτατος Μη-
τροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, 
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Κατά τόν μήνα Φεβρουάριο πραγματοποιή-
θηκαν δυό Ἱερατικές Συνάξεις τῶν κληρικῶν 
τῆς Μητροπόλεώς μας. Στίς 5 Φεβρουαρί-
ου ὁμιλητής ἦταν ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ζαχαρί-
ας ἀπό τήν Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ 
Ἀγγλίας, μέ θέμα: «Μείζων ἐστι ὁ διακονῶν 
ἤ ὁ διακονούμενος». Τήν Πέμπτη 12 Φε-
βρουαρίου ὁμιλητές ἦταν ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος καί 
ὁ Αἰδεσιμ. Οἰκ. Ἀνδρέας Γκατζέλης μέ θέμα: 
«Αἱρέσεις καί καταστροφικές λατρεῖες» . 

Καί στίς δυό Ἱερατικές Συνάξεις οἱ πατέρες εἶχαν τήν εὐκαιρία νά θέσουν ἐρωτήσεις καί 
προβληματισμούς καθώς καί θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν, στούς ὁμιλητές καί στόν Πανι-
ερώτατο Μητροπολίτη μας.

ἡ Ἔπαρχος Λεμεσοῦ, ἡ Πρύτανης τοῦ ΤΕ.ΠΑ.Κ., ἐκπρόσωπος τῆς 3ης Ταξιαρχίας Λεμε-
σοῦ, ἐκπρόσωπος τῆς Ἀστυνομίας, ἄρχοντες τῆς πόλης, ἱερεῖς καί πλῆθος κόσμου. Μετά τόν 
σύντομο χαιρετισμό ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμανδρίτη Ἰσαάκ 
ἀκολούθησαν τραγούδια ἀπό τούς μαθητές τοῦ ΙΑ’ Τσιρείου Δημοτικοῦ Σχολείου ὑπό τή δι-
εύθυνση τῆς κ. Χριστίνας Κρασίδου. Κύρια ὁμιλήτρια ἦταν ἡ κ. Ἰνώ Χατζηπαύλου μέ θέμα  
τῆς ὁμιλίας της: «Μνήμη Τριῶν Ἱεραρχῶν- Ἑορτή τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων». Ἀκολού-
θησαν τραγούδια ἀπό τήν κ. Ἀφροδίτη Παναγιώτου καί κ. Δένα Παλάζη. Τήν ἐκδήλωση 
ἔκλεισε μέ τόν πατρικό του λόγο ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος. 



Μέσα στά πλαίσια τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς 
τοῦ Κυρίου, πραγματοποιήθηκε ἡ ἑορτή τῆς 
Μάνας, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 8 Φε-
βρουαρίου. Μετά τόν Ἀρχιερατικό ἑσπερινό 
στόν Μητροπολιτικό ναό ἀκολούθησε ἐκδή-
λωση στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Μητρο-
πόλεως.  Ὁμιλήτρια στήν ἐκδήλωση ἦταν ἡ 
πρεσβυτέρα Ἀνδρούλα Χαραλάμπους ἀπό τό 
Παραλίμνι, σύζυγος τοῦ μακαριστοῦ πατρός 
Εὐέλθοντος Χαραλάμπους, ἡ ὁποία μίλησε μέ 
θέμα: «Ξενιτειά- τῆς Μάνας ἕνας ἄλλος καη-
μός». Τέλος, τό μουσικό σχῆμα «Ρωμηοσύνη» 
ἀπό τό Παραλίμνι παρουσίασε καλλιτεχνικό 
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 Ἐκδήλωση μέ θέμα: «Ψυχολογία – Ψυχιατρική καί Πίστη – Θεολογία: ποιά σχέση ἔχουν 
μεταξύ τους καί πῶς συνεργάζονται», πραγματοποιήθηκε στίς 5 Φεβρουαρίου 2015 στήν κα-
τάμεστη ἀπό κόσμο αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας.  Ὁμιλητές τῆς ἐκδήλωσης 
ἦταν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτο-
πρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιῶν καί ἐφήβων, ἡ κυρία Παναγιώτα 
Μάμα – Ἀγαπίου, ψυχίατρος παιδιῶν καί ἐφήβων καί ἡ κυρία Ἑλεωνόρα Παπαλεοντίου, 
καθηγήτρια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Οἱ ὁμιλητές παρουσίασαν τή σχέ-
ση μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ψυχολογίας- Ψυχιατρικῆς καί στή συνέχεια ἀπάντησαν 
σέ ἀπορίες καί προβληματισμούς τῶν παρευρισκομένων. Ἡ ἐκδήλωση διοργανώθηκε ἀπό 
τήν Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ καί τό Περιοδικό «Ψυχῆς δρόμοι». 
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Τό βράδυ τῆς Κυριακῆς 22 Φεβρουαρίου τελέστηκε στόν Μητροπολιτικό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης Καθολικῆς ὁ ἑσπερινός τῆς συγχωρήσεως. Στόν ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Πα-
νιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπι-
σκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. Στόν ἑσπερινό συμμετεῖχαν πολλοί κληρικοί τῆς Μητρο-
πόλεώς μας καί πλῆθος κόσμου. Ὁ Πανιερώτατος πρό τῆς ἀπολύσεως μίλησε γιά τό νόημα 
καί τόν σκοπό τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῶν ἁγίων Νηστειῶν καί ἀκολούθως ἀνά-
γνωσε σέ ὅλους τή συγχωρητική εὐχή, εὐχόμενος καλό Στάδιο καί καλή Σαρακοστή.

Μέσα σέ οἰκογενειακή ἀτμόσφαιρα, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος πα-
ρέθεσε δεῖπνο στίς ἐθελόντριες καί ἐθελοντές τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν Τρίτη 17 Φεβρου-
αρίου, στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μητρόπολης. Ὁ Πανιερώτατος εὐχαρίστησε τούς ἐθελοντές 
γιά τή μεγάλη καί ἀφιλοκερδή προσφορά τους στήν ἑτοιμασία τοῦ φαγητοῦ τῶν ἀπόρων 
συνανθρώπων μας καί τῶν φοιτητῶν τοῦ ΤΕ.ΠΑ.Κ., στήν παρασκευή τῶν προγευμάτων γιά 
τούς μαθητές, στό κοινωνικό παντοπωλεῖο καί στήν κατασκήνωση τοῦ Σαϊττᾶ. Τούς εὐχή-
θηκε κάθε εὐλογία ἀπό τόν Κύριο, ὁ ὁποῖος ἀνταποδίδει ἑκατονταπλάσια τήν ἀγάπη καί τήν 
προσφορά πού γίνεται στό ὄνομά Του.

πρόγραμμα μέ παραδοσιακά τραγούδια ἀπό διάφορους τόπους τῆς Ρωμηοσύνης ὑπό τή δι-
εύθυνση τοῦ κ. Γιώργου Κυπριανοῦ.  Κατά τή διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης τιμήθηκε ἡ μητέ-
ρα τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κα. Ἀγγελική Ἰωάννου, γιά τήν προσφορά τοῦ 
Μητροπολίτου καί Ποιμενάρχου μας κ.Ἀθανασίου στήν τοπική μας Ἐκκλησία. Ἐκ μέρους 
ὅλων ὁ Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ.Νικόλαος ἐπέδωσε στήν κα. Ἀγγελική εἰκόνα, ἀντίγραφο 
τῆς Παναγίας τῆς Ἁγίας Νάπας.Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ἀπευθύνοντας  σέ ὅλους τίς πατρικές εὐχές καί εὐλογίες του καί 
εὐχαριστώντας ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν στήν ἐπιτυχία τῆς ἐκδήλωσης.  
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Τό χάραγμα τοῦ Χριστοῦ στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου
Ἀρχιμ.Ζαχαρία (Ζαχαρίου)

Τό νέο βιβλίο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ζαχαρία τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ Ἀγγλίας, ἀποσκοπεῖ νά 
μεταδώσει στούς ἀναγνῶστες  μερικά μόνον ψιχία ἀπό 
τήν πλούσια πνευματική τράπεζα τοῦ θαυμαστοῦ Γέρο-
ντος Σωφρονίου. Ὅπως ἀναφέρει ὁ ἴδιος συγγραφέας: «ὁ 
λόγος του ἦταν μεστός καί γλυκύς καί κάθε φορά πού τόν 
ἀκούγαμε ἠχοῦσε μέ δέος στό νοῦ καί τήν καρδιά μας».
Ὁ ἄνθρωπος ὡς κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσω 
τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ βασικές πτυχές τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς, ἡ εὐρύτερη καί ἐπωφελέστερη συμμε-
τοχή τῶν πιστῶν στή Θεια Λατρεία, ἡ τέλεση καί βίωση 
τῆς Θείας Λειτουργίας, τό χάρισμα τῆς ἱερωσύνης καί ἡ 
ὁδός τοῦ μοναχισμοῦ εἶναι ἐνδεικτικά λίγα ἀπό τά θέματα 
μέ τά ὁποῖα καταπιάνεται τό παρόν βιβλίο.

Ὁ Χριστός ἀνάμεσά μας
Γιώργου Δανιᾶ & Χριστίνας Χατζηθανάση Δανιᾶ

«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος …» «Ἡ Θεια Λειτουργία ἀρχίζει. 
Ἀρχιερέας ὁ Χριστός. Συλλειτουργοί οἱ ἱερεῖς. Προσκε-
κλημένος ὁ λαός συμμετέχει στό κορυφαῖο μυστήριο. Τό 
βιβλίο αὐτό μέ λίγα λόγια ἁπλά καί κατανοητά βοηθάει 
τόν ἀναγνώστη νά προσεγγίσει μέ δέος τά ὅσα συμβαί-
νουν κατά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας βῆμα, βῆμα. 
Οἱ συγγραφεῖς του, γονεῖς καί ἐκπαιδευτικοί, στηρίχθη-
καν γιά τή συγγραφή του σέ ἔγκυρες πηγές, ἀλλά καί 
στίς συμβουλές ἁγιορειτῶν πατέρων. Ἐμπλουτισμένο μέ 
διηγήσεις, σχέδια καί μία καλαίσθητη ἀφίσα θά ἐνθου-
σιάσει τά παιδιά, τούς ἐφήβους, ἀλλά καί τούς ἐνήλικες 
ἀναγνῶστες, πού θά βροῦν στίς σελίδες του ἀναλύσεις 
καί ἐπισημάνσεις, πού θά τούς βοηθήσουν νά βιώσουν τή 
Θεία Λειτουργία περισσότερο οὐσιαστικά.
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