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Οἱ ἀρθρογράφοι ἔχουν τήν ἀπόλυτη εὐθύνη τῶν 
ἀπόψεών τους

Ὁ Ὕμνος τῆς Ἀγάπης

Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν 
ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν 

ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, 
γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβα-
λον ἀλαλάζον.
καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ 
εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ 
πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν 
ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε 
ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ 
μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.
καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ 
ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν πα-
ραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυ-
θήσομαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, 
οὐδὲν ὠφελοῦμαι.
Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρη-
στεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, 
ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ 
φυσιοῦται,
οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ 
ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ 
λογίζεται τὸ κακόν,
οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγ-
χαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·
πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, 
πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομέ-
νει.
Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπί-
πτει.    
.... νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, 
ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων 
δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

(Α´ Κορ. 13, 1-8,13)
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Eἶναι πολύ σημαντικό νά γνωρίζει κα-
νείς πῶς εἶναι ἡ διδασκαλία καί ἡ πα-
ρουσία τῆς Ἐκκλησίας μας στή ζωή 

τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ περασμένος αἰώνας ἦταν 
ὁ αἰώνας τοῦ ἀθεϊσμοῦ, δηλαδή ἐπικρατοῦσε 
ἡ ἰδέα ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός. Ὑπῆρχε αὐτή 
ἡ νοοτροπία καί ἦταν κάτι πού γινόταν ἀπο-
δεκτό ἀπό τούς ἀνθρώπους. Σήμερα, νομίζω 
δέν ὑπάρχει σέ τέτοιο βαθμό καί  λίγο πολύ 
ὁ κάθε ἄνθρωπος πιστεύει ὅτι ὑπάρχει Θεός, 
μία ἀνώτερη δύναμη, κάτι ἀπρόσωπο κ.λπ. 
Μάλιστα τούς νέους σήμερα πολλές φορές 
δέν τούς ἐνδιαφέρει ἄν ὑπάρχει ἤ δέν ὑπάρ-
χει. Τά πράγματα μπῆκαν σέ μία πιό πρακτι-
κή βάση. Ἡ δυσκολία μας δέν εἶναι πλέον νά 
πείσουμε τόν κόσμο ὅτι ὑπάρχει Θεός. Γιά 
τούς ἀνθρώπους πού εἶναι ἐκτός Ἐκκλησί-
ας ἴσως νά μήν ἔχει καί τόση σημασία τό ἄν 
ὑπάρχει ἤ ὄχι. Σημασία ἔχει αὐτό πού βλέπει 
καί αἰσθάνεται  κανείς. Γι᾽αὐτό τόν λόγο καί 
στήν  Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐλάχιστοι λόγοι 
τῶν Πατέρων ὑπάρχουν πού νά πολεμοῦν τήν 
ἀθεΐα. Ὑπάρχουν λόγοι πού μιλοῦν γιά τίς 
αἱρέσεις καί ἀποδεικνύουν τήν ὀρθότητα καί 
γνησιότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά περί ἀθεΐας 
ἐλάχιστοι ἀσχολήθηκαν. Δέν τούς ἀπασχο-
λοῦσε αὐτό. Τούς ἀπασχολοῦσε ὅμως ἡ ὕπαρ-
ξη τῆς Ἐκκλησίας καί γι᾽αὐτούς σήμαινε ὅτι 
Ἐκκλησία εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ πραγ-
μάτωση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί ἡ προσφορά 
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.  Ἴσως ὑπάρχουν ἄνθρω-
ποι πού τό ξέρουν πιό πολύ ἀπό μᾶς αὐτό τό 
πράγμα καί πιό καλά. Γι’ αὐτό τόν λόγο τό 
θέμα δέν εἶναι περί ὑπάρξεως ἤ μή τοῦ Θεοῦ 
ἀλλά περί γνησιότητας ἤ μή τῆς Ἐκκλησίας, 
τῶν ἐκπροσώπων της, ἤ τῆς διδασκαλίας της.  
Γι’αὐτό καί σήμερα ἐκεῖνο πού ἐπιβάλλεται 
εἶναι νά μαρτυρήσουμε καί νά δώσουμε τήν 
καλή μαρτυρία καί  ὁμολογία περί τῆς γνησιό-
τητας τοῦ «ἐν ἡμῖν οἰκοῦντος Χριστοῦ», ὅπως 
ἔλεγαν οἱ Ἀπόστολοι. Ἀκριβῶς καί κάθε κίνη-

ση καί ἐνέργεια πού γίνεται ἀπό τήν Ἐκκλη-
σία ἔχει αὐτό τόν σκοπό καί νόημα, νά μαρτυ-
ρήσει καί νά ὁμολογήσει περί γνησιότητας τῆς 
Ἐκκλησίας. Βέβαια, εὐτυχῶς ἡ Ἐκκλησία 
δέν ἐξαρτᾶται ἀπό μᾶς, γιατί τότε θά διαλύο-
νταν ὅλα ἐδῶ καί αἰῶνες. 
Κάποτε ὁ Μέγας Ναπολέοντας ἀποφάσισε νά 
γκρεμίσει τήν Ἐκκλησία, ὥστε νά μήν ὑπάρ-
χει, γιατί εἶχε προβλήματα μέ τούς καθολι-
κούς ἐπισκόπους. Τότε πῆγαν ἐκπρόσωποι 
τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ εἶπαν νά μήν βασανί-
ζεται ἄδικα νά τήν καταστρέψει, γιατί τόσους 
αἰῶνες δέν κατάφεραν αὐτοί πού εἶναι μέσα 
στήν Ἐκκλησία νά τό κάνουν καί ἄρα δέν 
εἶναι εὔκολο νά τό κάνει αὐτός πού βρίσκεται 
ἐκτός Ἐκκλησίας. 
Ἡ Ἐκκλησία δέν στηρίζει τήν ὕπαρξή της 
καί τή ζωή της στόν ἄνθρωπο, ὅσο ἅγιος κι ἄν 
εἶναι, ἀλλά στό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Ὅπως μᾶς 
λέει καί τό τροπάριο: «Εὐλογητός εἶ Χριστέ ὁ 
Θεός ἡμῶν, ὁ πανσόφους τούς ἀλιεῖς ἀναδεί-
ξας, καταπέμψας αὐτοίς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον 
...». Ἔτσι ὁ Θεός μεταβάλλει τά πράγματα καί 
τήν ἄψυχο ὕλη σέ φορέα τῆς θείας χάριτος, με-
ταβάλλει τόν ταπεινό καί πεπτωκότα ἄνθρω-
πο πού εἶναι γεμάτος πάθη καί ἀδυναμίες καί 
μικρότητες σέ φορέα τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Ἡ Ἐκκλησία γίνεται χῶρος ὅπου 
φανερώνεται ὁ παντοδύναμος καί ἄφθαρτος 
Θεός  καί τόπος ὅπου ἐμφανίζεται ἡ χάρη τοῦ 
Θεοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί σώζει τόν 
ἄνθρωπο. Ἡ Ἐκκλησία λοιπόν εἶναι ἀνεξάρ-
τητη ἀπό τή δική μας ἀθλιότητα ἤ ἁγιότητα. 
Ἔτσι πρέπει νά ξέρουμε ὅτι ἔχουμε νά κά-
νουμε μέ μία ζῶσα κατάσταση καί ἕνα ζῶντα 
ὀργανισμό, ὁ ὁποῖος ἀντλεῖ τή δύναμη καί τή 
ζωή του ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό, ἀπό τό ἴδιο τό 
Πνεῦμα τό Ἅγιο. 
Αὐτός ὁ ὀργανισμός πού λέγεται Ἐκκλησία 
ἔχει ἕνα συγκεκριμένο σκοπό. Δέν εἶναι κάτι 
τό ἀφηρημένο καί τό ἀόριστο, οὔτε κάτι τό 

Ἡ Ὀρθ´όδοξος Ἐκκλησία

τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
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ὁποῖο διδάσκει ἁπλῶς τόν ἄνθρωπο μερικές 
ἰδέες, οὔτε μία φιλοσοφία ἤ ἰδεολογία. Εἶναι 
ἕνα πνευματικό θεραπευτήριο πού ἔχει μία 
συγκεκριμένη μέθοδο πνευματική στήν ὁποία 
ὑποβάλλεται ὁ ἄνθρωπος καί ἔχει συγκεκρι-
μένα ἀποτελέσματα τά ὁποῖα εἶναι οἱ ἐκδη-
λώσεις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῆς χάριτος. 
Εἶναι αὐτό τό ὁποῖο λέμε στήν Ἐκκλησία «ἡ 
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου» καί «ὁ ἁγιασμός τοῦ 
ἀνθρώπου». Βέβαια, αὐτό δέν σημαίνει ὅτι 
θά ἀρχίσουμε νά κάνουμε θαύματα. Ἅγιοι 

δέν εἶναι μόνο αὐτοί πού ἐπιτελοῦν θαύματα 
μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλά εἶναι 
οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ζοῦν μέσα στόν χῶρο 
τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς μετανοίας καί ἔχουν 
ζῶσαν κοινωνία μέ τόν Θεό. Γι’ αὐτό καί ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος προσφωνοῦσε τούς χρι-
στιανούς ὡς ἁγίους. Καί ἦταν πράγματι ἅγιοι, 
γιατί συμμετεῖχαν στίς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, ἀνεξαρτήτως ἀπό τίς δικές 

τους ἀδυναμίες, τίς ὁποῖες θεράπευαν διά τῆς 
μετανοίας καί ἔτσι εἶχαν πραγματική σχέση μέ 
τόν Θεό. Αὐτή τήν πορεία τῆς σωτηρίας τοῦ 
ἀνθρώπου τή διασώζει ἡ Ἐκκλησία ἐδῶ καί 
αἰῶνες. 
Εἰσήλθαμε σέ μία νέα χιλιετία καί εἴπαμε ὅτι 
γιορτάσαμε 2000 χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα πού 
ὁ Χριστός ἦρθε στόν κόσμο. Οὐσιαστικά ἑορ-
τάζουμε τήν καινή ζωή, τήν ὁποία ἔφερε ὁ 
Χριστός στόν κόσμο. Ὁ Χριστός ἐρχόμενος 
στόν κόσμο δέν μᾶς ἔφερε ὑλικά πράγματα 

ἤ ἰδεολογίες ἤ ἕνα βιβλίο πού λέγεται Καινή 
Διαθήκη. Μᾶς ἔφερε τήν Ἐκκλησία. Αὐτά 
τά 2000 καί πλέον χρόνια οὐσιαστικά εἶναι ἡ 
νίκη τοῦ Χριστοῦ διά τῆς Ἐκκλησίας στόν 
κόσμο αὐτό. Ὑπάρχει μία πορεία αὐτῆς τῆς 
Ἐκκλησίας 2000 χρόνων. Μία πορεία ἡ ὁποία 
δέν ἦταν καθόλου εὔκολη, ἀλλά γεμάτη μάρ-
τυρες, ἀγῶνες, αἵματα καί δυσκολίες καί ἔξω 
καί μέσα στήν Ἐκκλησία. Αἱρέσεις, σχίσματα, 

Ὁ Χριστός ὡς Μέγας Ἀρχιερεύς ἐν δόξῃ, μεταξύ Ἱεραρχῶν (Μουσεῖο Κορυτσᾶς 16ος αἰών).
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προδοσίες, σκάνδαλα καί φοβίες ἐσωτερικά 
καί ἐξωτερικά, διωγμούς, θανάτους, μαρτύρια 
ἀπερίγραπτα, τά ὁποῖα σφράγισαν τή ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας. Αὐτή ἡ Ἐκκλησία εἶναι σ’αὐτό 
τόν κόσμο γιά 2000 χρόνια καί πορεύεται  τόν 
δικό της δρόμο καί μαρτυρεῖ πάντοτε τήν ἀλή-
θεια.  Εἶναι μεγάλη εὐλογία καί προνόμιο καί 
χαρά γιά μᾶς τό ὅτι ζοῦμε μέσα σ’αὐτή τήν 
Ἐκκλησία καί εἴμαστε μέλη τῆς Ἀποστολικῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἔχει αὐτή τήν εὐλογία νά 
κατάγεται ἀπό αὐτή τή ρίζα, τήν πρώτη δηλα-
δή περίοδο ὅπου ἐμφανίστηκε ὁ Χριστός στόν 
κόσμο. Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι Ἀποστολική, 
ὁ τόπος μας εἶναι τόπος Ἀποστολικός, ὅπου 
βάδισαν οἱ Ἀπόστολοι καί ἵδρυσαν αὐτή τήν 
Ἐκκλησία. 
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά 
ἑρμηνευτεῖ μέ τή λογική του ἀνθρώπου. Ἄν 
τή δοῦμε μέσα ἀπό τή λογική, τότε ὅλοι μας 
θά εἴμαστε γελοῖοι καί πρῶτα ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς. 
Διότι ἄν σκεφτοῦμε ὅλα αὐτά πού κάνουμε, 
εἶναι γελοῖα. Παίρνουμε γιά παράδειγμα ἕνα 
κανάτι νερό, τοῦ διαβάζουμε λίγα λόγια καί 
ποτίζουμε τόν κόσμο. Ἄν τό δεῖ κανείς αὐτό 
ἀπό τήν ὠμή λογική, εἶναι ἀνόητο. Ἤ ἀκόμη 
γεμίζουμε τόν τόπο μέ καπνούς καί θυμιάμα-
τα καί βγαίνουμε μέ ἕνα ἀντικείμενο μέ κου-
δούνια καί γεμίζουμε μέ καπνό τόν κόσμο. 
Φορᾶμε παράξενα ροῦχα, εἴμαστε ἀλλόκοτα 
ὄντα. Κανδήλια, σιτάρι βρασμένο, ψωμί πού 
τό κόβουμε κ.λπ. Ἄν ἀπό ὅλα ὅσα κάνουμε 
στήν Ἐκκλησία, ἀφαιρέσουμε τήν ἐνέργεια 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τότε εἴμαστε κωμικοί 
καί τραγικοί. Ἔτσι ἄν βλέπει κανείς τά μυστή-
ρια τῆς Ἐκκλησίας χωρίς νά διαβλέπει διά 
μέσου αὐτῶν τῶν πραγμάτων, διά ὁρατῶν τά 
ἀόρατα, ὅπως λένε οἱ Πατέρες, ἄν δέν βλέπει 
τά ἀοράτως γινόμενα, τότε τά ὁρατῶς βλε-
πόμενα εἶναι κωμικά. Ὅλη ἡ ὑπόστασή μας 
εἶναι γελοία. Ὅμως, ἡ Ἐκκλησία ἐνῶ κινεῖται 
στόν κόσμο αὐτό καί χρησιμοποιεῖ τά πράγ-
ματα τοῦ κόσμου τούτου, δίνει ἕνα ἄλλο νό-
ημα, ἔχει μία ἄλλη ἔννοια καί ἄλλη ὑπόσταση. 
Αὐτά τά ὁποῖα ὑπάρχουν στήν Ἐκκλησία δέν 
εἶναι μόνο ὅσα βλέπουμε ἀλλά καί ὅσα δέν 
βλέπουμε, εἶναι καί τά μή βλεπόμενα, δηλαδή 

τά νοούμενα. Αὐτά δηλαδή πού μπορεῖ κα-
νείς νά τά δεῖ διά τῆς πίστεως καί τά ζεῖ διά 
τῆς ἐμπειρίας τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Ἄν βγάλουμε τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἀπό 
τήν Ἐκκλησία, τότε ὅλα εἶναι μάταια καί δέν 
ὑπάρχει τίποτε. Οὔτε ἐνέργεια Θεοῦ, οὔτε 
θαύματα, οὔτε σωτηρία, οὔτε εἰκόνες.Τότε ἡ 
Ἐκκλησία τί γίνεται;
Γίνεται μία καλή ἰδεολογία. Τότε λέμε πώς 
τό Εὐαγγέλιο λέει νά εἴμαστε καλοί ἄνθρω-
ποι, νά μήν κλέβουμε, νά μήν κοιτάζουμε τή 
γυναίκα τοῦ φίλου μας, νά μήν λέμε ψέμα-
τα. Ὅλα αὐτά εἶναι κανόνες καλῆς συμπερι-
φορᾶς. Ἐξάλλου δέν μᾶς λέει κάποια ἰδεο-
λογία ὅτι πρέπει νά τά πράττουμε ὅλα αὐτά, 
οὔτε καί χρειαζόμασταν τόν Χριστό νά ἔρθει 
νά μᾶς τά πεῖ αὐτά. Ἔτσι θά ζοῦμε μία ζωή 
κοινωνική, ὡραία, χωρίς νά ἐνοχλοῦμε κα-
νένα καί χωρίς νά προκαλοῦμε προβλήματα 
στό κοινωνικό σύνολο μέ τίς ἐξωφρενικές μας 
ἰδέες καί χωρίς νά ζητοῦμε πράγματα πέραν 
τῆς λογικῆς. Ἐδῶ εἶναι ἀκριβῶς ἡ ὡραιότητα 
καί ἡ γνησιότητα τῆς Ἐκκλησίας ὅτι γιά 2000 
χρόνια διατήρησε αὐτό τό μυστήριο, αὐτό τό 
μυστικό τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου μέσα 
ἀπό τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Οἱ Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι αὐτοί οἱ ὁποῖοι ἀντι-
στάθηκαν στό κοσμικό πνεῦμα καί εἶπαν ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία δέν εἶναι τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά τά 
πράγματα τοῦ κόσμου, ἀλλά χάρις καί τίποτε 
ἄλλο. 
Τόν 14ο αἰώνα ἔζησε ἕνας μεγάλος  Ἅγιος 
τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ  Ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Παλαμᾶς, ἁγιορείτης ἀσκητής καί ἐν συνε-
χείᾳ Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Στήν ἐποχή 
του ὑπῆρχε ἕνα ρεῦμα ὅτι  ἡ φιλοσοφία καί ὁ 
ὀρθός λόγος εἶναι αὐτά πού ὁλοκληρώνουν 
τόν ἄνθρωπο. Ἔλεγαν ὅλοι οἱ φιλόσοφοι ἐπη-
ρεασμένοι ἀπό τή δύση ὅτι ὁ ἄνθρωπος σώζε-
ται διά τῆς λογικῆς, διά τῆς καλλιέργειας τοῦ 
ἑαυτοῦ του μέσω τοῦ Εὐαγγελίου, τό ὁποῖο 
εἶναι μία διδασκαλία καί μέσω τῶν ὑπολοί-
πων φιλοσοφικῶν ἰδεολογιῶν. Ὁ Ἅγιος Γρη-
γόριος ὡς ἀσκητής καί μοναχός μιλοῦσε περί 
προσευχῆς καί περί τῆς ἀκτίστου ἐνεργείας 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, περί τοῦ ἀκτίστου φω-
τός. Αὐτά τά πράγματα δέν τά δέχονταν καί 
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ἔγιναν Σύνοδοι, οἱ ὁποῖες ἐρεύνησαν τό θέμα 
καί μάλιστα ἀρκετοί καταδίκασαν τόν Ἅγιο 
Γρηγόριο. Ἔγινε σάλος μέσα στήν Ἐκκλη-
σία μέχρι πού δικαιώθηκε καί διακηρύχθη-
κε  ἅγιος. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι κάτι πέραν τῶν 
ἀνθρώπων. Εἶναι ἡ παρουσία καί ἡ ἐνέργεια 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία ἐνεργοῦσε καί 
ἐνεργεῖ στόν ἄνθρωπο καί στόν κόσμο καί χω-
ρίς αὐτή δέν ὑπάρχει σωτηρία. 
Ἡ Δύση πού ἀκολουθεῖ τόν ὀρθολογισμό 
ὅπως καί ἡ Δυτική Ἐκκλησία ἀκόμη καί στή 
θεωρία δέν ἔχει τρόπο πού σώζει τόν ἄνθρω-
πο, διότι ὁ Θεός εἶναι κάτι τό ἀπρόσιτο, καί 
μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου ὑπάρχει ἕνα χά-
σμα. Ὁ Θεός ἁπλῶς σώζει τούς ἀνθρώπους 
δίνοντάς τους ἕνα βραβεῖο, τή σωτηρία. Μετά 
ἀπό αὐτό πήγασαν καί ὅλες οἱ ὑπόλοιπες αἱρέ-
σεις μέχρι πού ἔφτασαν στό σημεῖο οἱ Δυτικοί 
νά πουλοῦν καί χῶρο στόν Παράδεισο. Δηλα-
δή μποροῦσε νά ἀγοράσει κανείς ἕνα κομμάτι 
στόν Παράδεισο, καί αὐτά λέγονταν ἐπίσημα 
ἀπό τή Δυτική Ἐκκλησία. 
Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν ὑπῆρξαν ὅλα 
αὐτά. Ἡ Ἐκκλησία διασώζει τήν πνευματική 
μέθοδο, τήν ὁποία παρέλαβε ἀπό τούς Ἀπο-
στόλους, ἀπό τόν Χριστό καί ἀκόμα καί πρό 
Χριστοῦ ἀπό τούς Προφῆτες καί τούς Ἁγίους 
Πατέρες. Αὐτή ἡ μέθοδος εἶναι ἡ πνευμα-
τική καί ἀσκητική  ἀγωγή τήν ὁποία δίνει ἡ 
Ἐκκλησία καί ἔχει αὐτό τό συγκεκριμένο καί 
χειροπιαστό ἀποτέλεσμα, τό ὁποῖο προσφέρει 
στόν κάθε ἄνθρωπο, πού εἶναι ἡ σωτηρία του, 
οἱ Ἅγιοί τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἴδια ἡ ζωή της.  Τά 
μυστήρια ἀκριβῶς αὐτό τό νόημα ἔχουν μέσα 
στήν Ἐκκλησία. Δέν εἶναι ἁπλές τελετές, οἱ 
ὁποῖες γίνονται γιά νά νομιμοποιήσουν κά-
ποια γεγονότα τῆς ζωῆς μας, ὅπως τόν γάμο 
μας, τή βάπτισή μας ἤ τόν θάνατό μας. Σή-
μερα δυστυχῶς ὑπάρχει μία φοβερή ἀλλοίω-
ση τῶν μυστηρίων. Μᾶς καλοῦν νά κάνουμε 
ἁγιασμό καί κανείς δέν ξέρει τί γίνεται, ἀλλά 
τό θεωροῦν ἕνα κοσμικό γεγονός. Βλέπω κά-
ποιες φορές πού γίνονται γάμοι καί προσπαθῶ 
νά βρῶ μέ τί μοιάζει αὐτή «ἡ παράσταση», μέ 
θέατρο, μέ κωμωδία, ἤ πανηγύρι; Τελεῖται 
ἕνα Μυστήριο καί κανείς δέν καταλαβαίνει 
τί κάνουμε ἤ τί λέμε. Ὁ γάμος σήμερα γίνεται 

μόνο γιά τά λουλούδια, γιά τά κόκκινα χαλιά 
καί γιά τό βίντεο. Πάει καί τό μυστήριο, πάει 
καί ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πᾶνε ὅλα. 
Βέβαια, σ’αὐτό φταίει καί ἡ Ἐκκλησία, διότι 
δέν κατηχεῖ σωστά τόν κόσμο. Τά μυστήρια 
εἶναι γεγονότα μέσα στά ὁποῖα ἐνεργεῖ ὁ ἴδιος 
ὁ Θεός. Καί ἐνεργεῖ διά μέσου τοῦ μυστηρί-
ου τῆς ἱερωσύνης καί ἔχουμε συγκεκριμένα 
ἀποτελέσματα. Ὅταν τελοῦμε ἕνα μυστήριο 
δέν λέμε  ἁπλῶς μία εὐχή, ἀλλά θέλουμε δέν 
θέλουμε, ὅταν τελεῖται τό μυστήριο τοῦ ἁγια-
σμοῦ, τό νερό γίνεται Ἁγιασμός καί ὅταν τε-
λεῖται τό μυστήριο τῆς Βάπτισης εἶναι ἕνα γε-
γονός πού γίνεται, ὅπως καί ὅταν παντρεύεται 
ἕνας ἄνθρωπος καί ὁτιδήποτε γίνεται στήν 
Ἐκκλησία, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι γεγονός. 
Δέν εἶναι μία εὐχή πού μπορεῖ νά γίνει ἤ νά 
μήν γίνει. Ἄρα ἔχουμε συγκεκριμένα γεγονό-
τα πού φανερώνουν αὐτή τή χάρη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, πού ἐπιδρᾶ εἴτε θέλουμε εἴτε ὄχι 
διά μέσου τοῦ χρόνου καί τοῦ χώρου τοῦ ἱε-
ροῦ ναοῦ, σέ συγκεκριμένα ἄτομα τά ὁποῖα 
ἔχουμε μπροστά μας. Λαμβάνοντας αὐτό τό 
χάρισμα τοῦ μυστηρίου ἐξαρτᾶται ἀπό τόν 
ἴδιο τόν ἄνθρωπο κατά πόσο θά τό ἀξιοποι-
ήσει καί θά τό ἐνεργοποιήσει. Τά μυστήρια 
εἶναι ἀπαραίτητα γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώ-
που. Ἄν δέν ἦταν, τότε δέν θά ὑπῆρχε λόγος 
νά τά κάνουμε. Ὅμως εἶναι ἀπαραίτητα στήν 
πορεία καί προσπάθεια πού κάνει ὁ ἄνθρω-
πος, προκειμένου νά συναντήσει τόν Θεό καί 
νά ἑνωθεῖ μαζί Του. 
Αὐτή εἶναι ἡ αἴσθηση τῆς Ἐκκλησίας. 2000 
χρόνια σ’αὐτό τόν κόσμο τελεῖ τά ἴδια πράγ-
ματα καί ὅμως εἶναι καινούργια καί εἶναι νέα. 
Πάντοτε μεταφέρει αὐτή τή μαρτυρία τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος καί παραμένει καί ἐπιμένει 
νά παραμένει μία Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει ἕνα 
πλοῦτο ὁ ὁποῖος δέν βλέπεται ἀλλά βιώνεται, 
νοεῖται καί κινεῖται σ’ ἕνα χῶρο ἐπίγειο ἀλλά 
ταυτόχρονα καί οὐράνιο. Κινεῖται μέσα στούς 
ἀνθρώπους ἀλλά ταυτόχρονα καί μέσα στούς 
Ἁγίους καί μέσα στούς Ἀγγέλους καί μέσα 
στή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτή εἶναι 
ἡ Ἐκκλησία.

(ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας)
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Ἡ Θέωσις ὡς σκοπός 
τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου 

Τό θέμα τοῦ προορισμοῦ τῆς ζωῆς 
μας εἶναι πολύ σοβαρό, διότι ἀφορᾶ 
τό σπουδαιότερο ζήτημα γιά τόν 

ἄνθρωπο: Γιά ποιό σκοπό εὑρισκόμαστε 
πάνω στή γῆ. Ἄν ὁ ἄνθρωπος τοποθετηθῆ 
σωστά στό θέμα αὐτό, ἄν εὕρη τόν πραγμα-
τικό του προορισμό, τότε μπορεῖ νά τοποθε-
τηθῆ σωστά καί στά ἐπί μέρους καί καθημε-
ρινά ζητήματα τῆς ζωῆς του, ὅπως εἶναι οἱ 
σχέσεις του μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους, οἱ 
σπουδές του, τό ἐπάγγελμα, ὁ γάμος, ἡ ἀπό-
κτησις καί ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Ἄν ὅμως 
δέν τοποθετηθῆ σωστά σ’αὐτό τό βασικό 
θέμα, τότε θά ἀποτύχη καί στούς ἐπί μέρους 
σκοπούς τῆς ζωῆς. Διότι τί νόημα μποροῦν 
νά ἔχουν οἱ ἐπί μέρους σκοποί, ὅταν στό σύ-
νολό της ἡ ἀνθρώπινη ζωή δέν ἔχει νόημα;
Ἤδη ἀπό τό πρῶτο κεφάλαιο τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς δηλώνεται ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας, 
ὅταν ὁ ἱερός συγγραφεύς μᾶς λέγει, ὅτι ὁ 
Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο «κατ’εἰκόνα καί 
καθ’ὁμοίωσίν» Του. Διαπιστώνουμε, ἔτσι, 
τήν μεγάλη ἀγάπη πού ἔχει ὁ ἐν Τριάδι Θεός 
γιά τόν ἄνθρωπο. Δέν τόν θέλει ἁπλῶς ἕνα 
ὄν μέ κάποια χαρίσματα, κάποια προσόντα, 
κάποια ἀνωτερότητα ἀπό τήν ὑπόλοιπη κτί-
σι, ἀλλά τόν θέλει θεό κατά Χάριν.
Ὁ ἄνθρωπος φαίνεται ἐξωτερικά ὅτι εἶναι 
μία βιολογική ἁπλῶς ὕπαρξις, ὅπως τά ἄλλα 
ἔμβια ὄντα, τά ζῶα. Εἶναι, βέβαια, ζῶον, 
ἀλλά «ζῶον… τῇ πρός Θεόν νεύσει θεού-
μενον», ὅπως χαρακτηριστικά λέγει ὁ ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (Λόγος εἰς τά Θεο-
φάνεια, MPG 36, 13). Εἶναι τό μόνο ὄν, πού 
ξεχωρίζει ἀπ’ ὅλη τήν δημιουργία, τό μόνο 
πού μπορεῖ νά γίνη θεός.
Τό «κατ’εἰκόνα» σημαίνει τά χαρίσματα, 
πού ἔδωσε ὁ Θεός μόνο στόν ἄνθρωπο, ξε-
χωριστά ἀπ’ὅλα τά πλάσματά Του, ὥστε 
νά ἀποτελῆ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Αὐτά τά χα-
ρίσματα εἶναι: Ὁ λογικός νοῦς, ἡ συνείδη-

σις, τό αὐτεξούσιο, δηλαδή, ἡ ἐλευθερία, ἡ 
δημιουργικότητα, ὁ ἔρως καί ὁ πόθος τοῦ 
ἀπολύτου καί τοῦ Θεοῦ, ἡ προσωπική αὐτο-
συνειδησία καί ὅ,τι ἄλλο κάνει τόν ἄνθρω-
πο νά εἶναι ὑπεράνω ὅλης τῆς λοιπῆς δημι-
ουργίας τῶν ἐμβίων ὄντων καί τόν κάνει νά 
εἶναι ἄνθρωπος καί προσωπικότης.
Ὅ,τι δηλαδή κάνει τόν ἄνθρωπο πρόσωπο, 
αὐτά εἶναι τά χαρίσματα τοῦ «κατ’εἰκόνα».
Ἔχοντας τό «κατ’εἰκόνα» καλεῖται ὁ 
ἄνθρωπος νά ἀποκτήση τό «καθ’ὁμοίωσιν», 
δηλαδή τήν θέωσι. Ὁ Δημιουργός, Θεός 
κατά φύσιν, καλεῖ τόν ἄνθρωπο νά γίνει 
θεός κατά Χάριν.
Ἐδόθησαν, λοιπόν, ἀπό τόν Θεό τά χαρί-
σματα τοῦ «κατ’εἰκόνα» στόν ἄνθρωπο γιά 
νά φθάση πολύ ὑψηλά, νά πετύχη μέ αὐτά 
τήν ὁμοίωσί του μέ τόν Θεό καί Πλάστη 
του, νά ἔχη μία ὄχι ἐξωτερική, ἠθική σχέσι 
μαζί Του, ἀλλά μία προσωπική ἕνωσι μέ τόν 
Δημιουργό του.
Εἶναι, ἴσως, πολύ τολμηρό ἀκόμη καί νά λέ-
γωμε καί νά σκεπτώμαστε, ὅτι σκοπός τῆς 
ζωῆς μας εἶναι νά γίνουμε θεοί κατά Χάριν. 
Ὅμως, ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας δέν μᾶς τό ἀπέκρυψαν.
Ὑπάρχει δυστυχῶς ἄγνοια στούς ἀνθρώ-
πους ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί σέ 
πολλούς μέσα στην Ἐκκλησία. Διότι νομί-
ζουν ὅτι σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι, στην 
καλλίτερη περίπτωσι, ἁπλῶς ἡ ἠθική βελτί-
ωσίς μας, τό νά γίνουμε καλλίτεροι ἄνθρω-
ποι. Ἐνῶ ἀπό τό Εὐαγγέλιο, ἀπό τήν Πα-
ράδοσι τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπό τούς ἁγίους 
Πατέρας, μᾶς παραδίδεται ὅτι σκοπός τῆς 
ζωῆς μας δέν εἶναι αὐτό. Τό νά γίνη δηλαδή 
ὁ ἄνθρωπος μόνο καλλίτερος ἀπ’ὅ,τι εἶναι, 
ἠθικώτερος, δικαιότερος, ἐγκρατέστερος, 
προσεκτικώτερος. Ὅλα αὐτά πρέπει νά γί-
νουν, ἀλλά δέν εἶναι ὁ μεγάλος σκοπός, ὁ 
τελικός σκοπός, γιά τόν ὁποῖο ὁ Πλάστης 

τοῦ μακαριστοῦ Καθηγ. τῆς ἱ.μ.Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους 
Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη
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καί Δημιουργός μας ἔπλασε τόν ἄνθρωπο. 
Ποιός εἶναι αὐτός ὁ σκοπός; Ἡ θέωσις. Τό 
νά ἑνωθῆ ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Θεό, ὄχι μέ ἕνα 
ἐξωτερικό ἤ συναισθηματικό τρόπο, ἀλλά 
ὀντολογικά, πραγματικά.
Τόσο ὑψηλά τοποθετεῖ ἡ ὀρθόδοξος ἀνθρω-
πολογία τόν ἄνθρωπο. Ἄν συγκρίνουμε τίς 
ἀνθρωπολογίες ὅλων τῶν φιλοσοφικῶν, 
κοινωνικῶν, ψυχολογικῶν συστημάτων μέ 
τήν ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία, θά διαπιστώ-
σουμε πολύ εὔκολα πόσο πτωχές εἶναι, πόσο 
δέν ἀνταποκρίνονται στόν μεγάλο πόθο τοῦ 
ἀνθρώπου γιά κάτι πολύ μεγάλο κι ἀληθινό 
στή ζωή του.
Ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος εἶναι «κεκελευσμένος 
θεός», ἔχει, δηλαδή, πλασθῆ γιά νά γίνη 
θεός, ἄν δέν εὑρίσκεται στήν πορεία  τῆς θε-
ώσεως, αἰσθάνεται ἕνα κενό μέσα του, ὅτι 
κάτι δέν πηγαίνει καλά. Δέν χαίρεται, ἀκό-
μη κι ὅταν προσπαθῆ νά καλύψη τό κενό μέ 
ἄλλες δραστηριότητες. Μπορεῖ νά ναρκώνη 
τόν ἑαυτό του, νά κατασκευάζη ἕνα κόσμο 
φανταχτερό ἀλλά ταυτόχρονα πτωχό, μι-
κρό, περιωρισμένο, καί νά ἐγκλωβίζεται, νά 
φυλακίζεται μέσα σ’αὐτόν κι ὁ ἴδιος. Μπο-
ρεῖ νά ὀργανώνη, ἔτσι, τήν ζωή του, ὥστε 
νά μή μένη ποτέ σχεδόν ἥσυχος, μόνος μέ 
τόν ἑαυτό του. Μπορεῖ μέ τούς θορύβους, 
τήν ἔντασι, τήν τηλεόρασι, τό ραδιόφωνο, 
τήν συνεχῆ πληροφόρησι γιά ὁ,τιδήποτε, 
νά προσπαθῆ σάν μέ ναρκωτικά νά ξεχά-
ση, νά μή σκέφτεται, νά μή ἀνησυχῆ, νά μή 
θυμᾶται ὅτι δέν πορεύεται σωστά, ὅτι ἔχει 
ξεστρατίσει ἀπό τόν σκοπό του.
Τελικά, ὅμως, δέν ἀναπαύεται ὁ ταλαίπω-
ρος σύγχρονος ἄνθρωπος, ἕως ὅτου εὕρη 
αὐτό τό κάτι ἄλλο, τό ἀνώτερο πού ὑπάρχει 
πράγματι στήν ζωή του, τό ἀληθινό ὄμορφο 
καί δημιουργικό.
Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἑνωθῆ μέ τόν Θεό; 
Μπορεῖ νά κοινωνήση μαζί Του; Μπορεῖ νά 
γίνει Θεός κατά Χάριν;

Ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ Θεοῦ αἰτία τῆς θεώ-
σεως τοῦ ἀνθρώπου
Λέγουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅτι 
ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά κάνη τόν 

ἄνθρωπο Θεό. Δέν θά μποροῦσε ὁ ἄνθρω-
πος νά πετύχη τήν θέωσι, ἄν ὁ Θεός δέν εἶχε 
σαρκωθῆ.
Στούς πρό Χριστοῦ χρόνους ἀνεφάνησαν 
πολλοί σοφοί καί ἐνάρετοι ἄνθρωποι. Γιά 
παράδειγμα, οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν φθά-
σει σέ ἀρκετά ὑψηλά μέτρα φιλοσοφίας περί 
τοῦ ἀγαθοῦ καί περί τοῦ Θεοῦ. Ἡ φιλοσο-
φία τους μάλιστα περιεῖχε σπέρματα ἀλήθει-
ας, τόν λεγόμενο «σπερματικό λόγο». Ἦσαν 
ἄλλωστε πολύ θρησκευτικοί ἄνθρωποι, δέν 
ἦσαν καθόλου ἄθεοι, ὅπως προσπαθοῦν 
νά τούς παρουσιάσουν μερικοί σύγχρονοι 
πού δέν γνωρίζουν καλά τά πράγματα. Δέν 
ἐγνώριζαν βεβαίως τόν ἀληθινό Θεό, ἦσαν 
εἰδωλολάτρες, ὅμως, ἦσαν πολύ εὐλαβεῖς, 
θεοφοβούμενοι. Γι’αὐτό ὅσοι παιδαγωγοί, 
δάσκαλοι ἤ πολιτικοί καί πολιτειακοί ἄρχο-
ντες, ἀσυνεπεῖς πρός τίς μνῆμες τοῦ γένους 
τῶν Ἑλλήνων ἐπιχειροῦν νά βγάλουν ἀπό 
τήν ψυχή τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ μας τήν πίστι 
του πρός τόν Θεό, χωρίς μάλιστα καί τήν 
συγκατάθεσί του, αὐτοί ἀποτολμοῦν μίαν 
«ὕβριν», μέ τήν ἀρχαία σημασία τῆς λέξε-
ως. Ἀποτολμοῦν οὐσιαστικά τόν ἀφελληνι-
σμό του , ἀφοῦ ἡ Παράδοσις τῶν Ἑλλήνων, 
τῆς ἀρχαίας, μεταγενεστέρας καί νεωτέρας 
ἱστορίας μας, εἶναι παράδοσις εὐλαβείας καί 
σεβασμοῦ πρός τόν Θεό, πάνω στήν ὁποία 
βασίσθηκε καί βασίζεται ὅλη ἡ παγκόσμιος 
πολιτιστική προσφορά τοῦ ἑλληνισμοῦ.
Στήν φιλοσοφία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων δι-
ακρίνεται μία νοσταλγία γιά τόν ἄνθρωπο 
Θεό, γιά τήν ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ. Ἦσαν πι-
στοί, εὐλαβεῖς, ἀλλά δέν εἶχαν τήν σωστή, 
ὁλοκληρωμένη γνῶσι τοῦ Θεοῦ, ἔλειπε ἡ 
κοινωνία τοῦ Θεοῦ. Δέν ἦταν δυνατή ἡ θέ-
ωσις.
Στήν Παλαιά Διαθήκη, ἐπίσης, ἔχουμε δί-
καιους καί ἐνάρετους ἀνθρώπους. Ὅμως, ἡ 
πλήρης ἕνωσις μέ τόν Θεό, ἡ θέωσις γίνεται 
δυνατή, κατορθωτή, μέ τήν σάρκωσι τοῦ 
Θεοῦ Λόγου.
Αὐτός εἶναι καί ὁ σκοπός τῆς ἐνανθρωπή-
σεως τοῦ Θεοῦ. Ἄν σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ 
ἀνθρώπου ἦταν νά γίνη ἁπλῶς ἠθικά καλ-
λίτερος, δέν ἦταν ἀνάγκη νά ἔλθη στόν κό-
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σμο ὁ Χριστός, νά γίνη ὅλη αὐτή ἡ ἱστορία 
τῆς θείας Οἰκονομίας, τῆς σαρκώσεως τοῦ 
Θεοῦ, ὁ σταυρός, ὁ θάνατος, ἡ ἀνάστασις 
τοῦ Κυρίου, ὅλα ὅσα πιστεύουμε οἱ Χριστια-
νοί ὅτι ἔγιναν διά τοῦ Χριστοῦ. Διότι καί 
μέ τούς Προφήτας, μέ τούς φιλοσόφους, μέ 
τούς δικαίους ἀνθρώπους καί διδασκάλους 
θά μποροῦσε νά διδαχθῆ τό ἀνθρώπινο γέ-
νος νά γίνεται ἠθικά καλλίτερο.
Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα παρεσύρ-
θησαν ἀπό τόν διάβολο καί θέλησαν νά γί-
νουν θεοί, ὄχι ὅμως συνεργαζόμενοι μέ τόν 
Θεό, ὄχι μέ ταπείνωσι, μέ ὑπακοή, μέ ἀγάπη, 
ἀλλά βασιζόμενοι στήν δική τους δύναμι, 
στό δικό τους θέλημα, ἐγωιστικά καί αὐτό-
νομα. Ἡ οὐσία δηλαδή τῆς πτώσεως εἶναι 
ὁ ἐγωϊσμός. Ἔτσι υἱοθετῶντας τόν ἐγωϊ-
σμό καί τήν αὐτάρκεια χωρίστηκαν ἀπό τόν 
Θεό, καί ἀντί νά πετύχουν τήν θέωσι, πέτυ-
χαν ἀκριβῶς τό ἀντίθετο: Τόν πνευματικό 
θάνατο.
Ὅπως, λέγουν, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, 
ὁ Θεός εἶναι ζωή. Ὅποιος, λοιπόν, χωρίζε-
ται ἀπό τόν Θεό, χωρίζεται ἀπό τήν ζωή. 
Ἄρα, ὁ θάνατος καί ἡ πνευματική νέκρωσις, 
ὁ φυσικός δηλαδή καί ὁ πνευματικός θάνα-
τος ἦταν τό ἀποτέλεσμα τῆς παρακοῆς τῶν 
Πρωτοπλάστων.
Γνωρίζουμε ὅλοι τίς συνέπειες τῆς πτώσε-
ως. Ὁ χωρισμός ἀπό τόν Θεό ἔρριψε τόν 
ἄνθρωπο στήν σαρκική, κτηνώδη καί δια-
μονιώδη ζωή. Τό λαμπρό δημιούργημα τοῦ 
Θεοῦ ἔπεσε βαρειά ἄρρωστο, σχεδόν νεκρό. 
Τό «κατ’εἰκόνα» ἁμαυρώθηκε. Ὁ ἄνθρωπος 
μετά τήν πτῶσι δέν ἔχει τίς προϋποθέσεις, 
πού εἶχε πρίν νά ἁμαρτήση, γιά νά προχω-
ρήση στήν θέωσι. Σ’αὐτήν τήν κατάστασι 
τῆς βαρειᾶς ἀσθενείας, σχεδόν νεκρός, δέν 
μπορεῖ πλέον νά ἐπαναπροσανατολισθῆ 
πρός τόν Θεό. Χρειάζεται μία νέα ρίζα στήν 
ἀνθρωπότητα. Χρειάζεται ἕνας νέος ἄνθρω-
πος, ὁ ὁποῖος θά εἶναι ὑγιής καί θά μπορῆ 
νά προσανατολίση πάλι τήν ἐλευθερία τοῦ 
ἀνθρώπου πρός τόν Θεό.
Αὐτή ἡ νέα ρίζα, ὁ νέος ἄνθρωπος, εἶναι ὁ 
Θεάνθρωπος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός καί 
Λόγος τοῦ Θεοῦ, πού σαρκώνεται γιά νά 

ἀποτελέση τήν νέα ρίζα, τήν νέα ἀπαρχή, τό 
νέο φύραμα τῆς ἀνθρωπότητος.
Μέ τήν σάρκωσι τοῦ Λόγου, ὅπως θεολογεῖ 
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, πραγματο-
ποιεῖται μία δευτέρα κοινωνία Θεοῦ καί 
ἀνθρώπου. Ἡ πρώτη κοινωνία ἦταν αὐτή 
στόν Παράδεισο. Αὐτή ὅμως διασπάσθηκε. 
Χωρίσθηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπό τόν Θεό. Ὁ πα-
νάγαθος Θεός οἰκονόμησε τώρα μία ἄλλη, 
δευτέρα κοινωνία, ἕνωσι δηλαδή Θεοῦ καί 
ἀνθρώπων, πού νά μή μπορῆ πλέον νά δι-
ασπασθῆ. Διότι αὐτή ἡ δευτέρα κοινωνία 
Θεοῦ καί ἀνθρώπων γίνεται στό πρόσωπο 
τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, ὁ Υἱός καί Λόγος 
τοῦ Θεοῦ καί Πατρός, ἔχει δύο τέλειες φύ-
σεις: Τήν θεία καί τήν ἀνθρωπίνη. Οἱ δύο 
αὐτές τέλειες φύσεις ἑνώνονται «ἀτρέπτως, 
ἀσυγχύτως, ἀχωρίστως καί ἀδιαιρέτως», 
στό ἕνα πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, κατά τόν 
περίφημο ὅρο τῆς Ἁγίας Δ΄ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος, πού ἐν συνόψει 
ἀποτελεῖ τήν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ θεολογική 
πανοπλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας 
κατά τῶν παντός εἴδους Χριστολογικῶν 
αἱρέσεων ὅλων τῶν αἰώνων. Ἔτσι, ἔχουμε 
ἕνα Χριστό μέ δύο φύσεις, τήν θεία καί τήν 
ἀνθρωπίνη.
Τώρα πλέον ἡ ἀνθρώπινη φύσις διά τῆς ὑπο-
στατικῆς ἑνώσεως τῶν δύο φύσεων στό πρό-
σωπο τοῦ Χριστοῦ εἶναι τελεσίδικα ἑνωμένη 
μέ τήν θεία φύσι. Διότι ὁ Χριστός εἶναι αἰω-
νίως Θεάνθρωπος. Ὡς Θεάνθρωπος ἀνελή-
φθη στόν οὐρανό. Ὡς Θεάνθρωπος κάθεται 
στά δεξιά τοῦ Πατρός. Ὡς Θεάνθρωπος θά 
ἔλθη νά κρίνη τόν κόσμο στήν δευτέρα Πα-
ρουσία. Ἄρα, λοιπόν, ἡ ἀνθρωπίνη φύσις 
εἶναι τώρα ἐνθρονισμένη στούς κόλπους τῆς 
Ἁγίας Τριάδος. Δέν μπορεῖ πλέον τίποτε νά 
χωρίση τήν ἀνθρώπινη φύσι ἀπό τόν Θεό. 
Γι’αὐτό τώρα μετά τήν ἐνανθρώπησι τοῦ 
Κυρίου, - ὅσο κι ἄν ὡς ἄνθρωποι ἁμαρτή-
σουμε, ὅσο καί ἄν ἀποσπασθοῦμε ἀπό τόν 
Θεό -, ἄν θέλουμε ἐν μετανοίᾳ νά ἑνωθοῦμε 
πάλι μέ τόν Θεό, μποροῦμε νά τό πετύχουμε. 
Μποροῦμε νά ἑνωθοῦμε μαζί Του, νά γίνου-
με θεοί κατά Χάριν.
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Ἡ ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ, στήν 
ὁποία μετέχουμε ὡς ἱερεῖς, εἶναι 
μεγάλο καί παράδοξο χάρισμα 

τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί ὁ λόγος γι’αὐτή 
εἶναι «δυσερμήνευτος». Φανερώνεται στόν 
κόσμο ὡς διακονία συμφιλιώσεως τῶν 
ἀνθρώπων μέ τόν Σωτήρα Θεό. Ὅσοι δέ-
χονται τό δῶρο αὐτό, ἔχουν ὡς κύριο ἔργο 
ζωῆς νά πρεσβεύουν γιά τήν παγκόσμια σω-
τηρία πού χαρίζει ὁ Χριστός καί νά ἀγωνί-
ζονται γιά τήν πνευματική ἀναγέννηση τοῦ 
ποιμνίου, πού Ἐκεῖνος τούς ἐμπιστεύθηκε.
Ὅπως γιά κάθε πράξη καί κάθε βῆμα τῆς 
ζωῆς τοῦ πιστοῦ τέλειο «ὑπόδειγμα» καί 
ἀληθινή «ὁδόν» ἀποτελοῦν τό Πρόσωπο, ἡ 
ζωή καί ὁ λόγος τοῦ Παντοκράτορος Ἰη-
σοῦ, ἔτσι καί γιά τήν ἱερατική διακονία, ἔξω 
ἀπό τη δική Του Ἀποκάλυψη δέν ὑπάρχει 
ἄλλο φῶς, γιά νά κατευθύνει πρός τή θεάρε-
στη ἐκπλήρωσή της καί τήν αἰώνια λύτρω-
ση, τήν προσωπική τοῦ ἱερέα καί ἐκείνη τοῦ 
σύμπαντος κόσμου.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει: «Θεός ἦν ἐν 
Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ». Μέ 
ἄλλα λόγια, ὁ Χριστός πού εἶναι γιά μᾶς ὁ 
μόνος Διδάσκαλος, ἔγινε καί ὁ κατ’ἐξοχήν 
Ἱερεύς, πού μέ τη θυσία Του πέτυχε τήν 
ἀσφαλῆ «προσαγωγή» μας πρός τόν Οὐρά-
νιο Πατέρα τῶν φώτων καί ἔτσι κληρονο-
μήσαμε τη χάρη τῆς υἱοθεσίας. Γίναμε φίλοι 
Χριστοῦ, ἀδελφοί καί συγκληρονόμοι Του.

Πῶς ὅμως ὁ Κύριος ἐργάσθηκε τό ὑπερφυ-
σικό αὐτό ἔργο, μέ τό ὁποῖο ἱεράτευσε τήν 
παγκόσμια σωτηρία; Βεβαίως μέ τήν ἄφα-
τη κένωση καί τήν ἀκατάληπτη ταπείνωσή 
Του.

Γιά νά γνωρίζει ὁ ἱερέας, «ποίου πνεύματος» 
εἶναι, ἤ θά ἔπρεπε νά εἶναι, θά ἀναφέρω δύο 
σημεῖα πού χαρακτήρισαν τήν Ἐπιφάνεια 
καί ἀναστροφή τοῦ Κυρίου ἀνάμεσά μας.

Κανένας δέν μπορεῖ νά καταμετρήσει τό 
μέγεθος τῆς κενώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, 
ὅταν ἡ ἄκτιστη Θεία φύση Του ἑνώνεται μέ 
τήν κτιστή ἀνθρώπινη φύση. Οὔτε μπορεῖ νά 
περιγράψει τό βάθος τῆς ταπεινώσεώς Του, 
ὅταν προσλαμβάνει τήν ἀτελείωτη τραγω-
δία καί ἀσθένεια τῆς κοσμικῆς πτώσεως. 
Ἔβαλε τόν Ἑαυτό Του κάτω ἀπό ὅλους, γιά 
νά σώσει τούς πάντες. Δέν ἦλθε ὡς ἐξουσι-
αστής ἤ ἄρχοντας ἤ δυνάστης. Αὐτά χαρα-
κτηρίζουν τούς εἰδωλολάτρες, ὅπως ὁ Ἴδιος 
εἶπε. Ἐκεῖνος ἔγινε ὑπηρέτης ὅλων: «Ἐγώ 
δε εἰμι ἐν μέσῳ ὑμῶν ὡς ὁ διακονῶν». Δί-
δαξε μάθημα παράδοξο. ὁ «διακονῶν» εἶναι 
«μείζων» τοῦ «ἀνακειμένου». Καί ἔδωσε 
ἐντολή νά μάθουμε ἀπό Αὐτόν τήν ἴδια τα-
πείνωση. ὅτι ὅποιος θέλει «μέγας γενέσθαι», 
πρέπει νά γίνει «διάκονος» καί «δοῦλος» 
στήν ὑπηρεσία τῶν ἄλλων. Στήν ἀδυναμία 
τῆς σαρκός πού προσέλαβε, φανέρωσε ἀκα-
τάληπτη καί ὑπερφυσική τελειότητα.

Ὁ τέλειος μιμητής τοῦ Χριστοῦ, ὁ μέγας 
ἀπόστολος Παῦλος πού ἄκουσε τά «ἄρρη-
τα ρήματα» τοῦ Παραδείσου, διδάχθηκε 
ταυτόχρονα νά μην προτιμᾶ στήν πρόσκαι-
ρη ζωή τίποτε ἄλλο, παρά μόνο νά γνωρίζει 
τόν «Ἰησοῦν Χριστόν, καί τοῦτον ἐσταυ-
ρωμένον». Ὁποιαδήποτε ἀπόκλιση ἀπό τό 
πρότυπο αὐτό μᾶς καθιστᾶ «ἀνοήτους», δη-
λαδή ἄφρονες καί ἀσυγκίνητους μπροστά 
στήν «εἰς τέλος» ἀγάπη τοῦ Ἐσταυρωμένου 
Θεοῦ. Μέ ὑπόδειγμα τόν πάσχοντα Κύριο 
τῆς δόξης ὁ Ἀπόστολος δέν δίστασε σέ τί-

Τό Ὑπερκόσμιο χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης 
ὡς διακονία καταλλαγῆς τοῦ κόσμου μέ τόν Θεό

τοῦ Ἀρχιμ. Ζαχαρία  ἱ.μ. Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ Ἀγγλίας
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ποτε, ἀλλά «ἐλεύθερος ὤν ἐκ πάντων πᾶσιν 
ἑαυτόν ἐδούλωσεν, ἵνα τούς πλείονας κερ-
δήσῃ». Μυημένος στό μυστήριο τῆς εὐσε-
βείας ἔχει «νοῦν» καί «φρόνημα Χριστοῦ», 
πού τό ἐκφράζει στήν πρός Φιλιππησίους ὡς 
ἑξῆς: «Μηδέν κατά ἐριθείαν ἤ κενοδοξίαν, 
ἀλλά τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγού-
μενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν. Μή τά ἑαυτῶν 
ἕκαστος σκοπεῖτε, ἀλλά καί τά ἑτέρων ἕκα-
στος. Τοῦτο γάρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὅ καί 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Σημασία ἔχει πάντοτε ὁ 
ἄλλος, τόν ὁποῖο πρέ-
πει νά ὑπηρετήσουμε 
στό ὑπέρτατο ἔργο 
τῆς καταλλαγῆς του 
μέ τόν Θεό. Ἡ σω-
τηρία τοῦ ἐλάχιστου 
ἀδελφοῦ, «ὑπέρ οὗ 
Χριστός ἀπέθανε», 
προέχει τῆς σωτηρίας 
τοῦ ἑαυτοῦ μας.

Οἱ ἱερεῖς καί μιμητές 
τοῦ μεγάλου ἀπο-
στόλου Παύλου τότε 
μόνο τιμοῦν τη διακο-
νία τους, ὅταν βάζουν 
τόν ἑαυτό τους κάτω 
ἀπό κάθε ἄνθρωπο 
πού τούς προσεγγί-
ζει. Ὅταν μέ ἀνυπό-
κριτη ταπείνωση τόν 
φιλοτιμοῦν νά δεχθεῖ 
τόν λόγο τοῦ Εὐαγγε-
λίου, συμβάλλοντας 
ἔτσι στήν ἀναγέννηση 
ἔστω καί μερικῶν. Ἄν 
κατά τήν ἱερατική τους διακονία σέ καθετί 
πού κάνουν καί σέ κάθε λόγο πού προφέ-
ρουν προσθέτουν μερίδα ταπεινῆς ἀγάπης, 
ὁπωσδήποτε ὁ καλός Θεός θά εὐλογήσει, 
ὥστε πρῶτα οἱ ἴδιοι καί ἀκολούθως οἱ πιστοί 
νά κληρονομήσουν τή μεγάλη μερίδα τῆς 
χάριτος, πού πήγασε ἀπό τόν Σταυρό καί 
τήν Ἀνάσταση τοῦ Ἠγαπημένου Υἱοῦ Του.

Ἄλλο χαρακτηριστικό σημεῖο, πού φανερώ-
νει τήν πληρότητα καί τήν ἄφθαστη τελει-

ότητα τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ, εἶναι τό ὅτι 
«ἔπαθεν ἔξω τῆς πύλης». Μέ ἄλλα λόγια, 
«ὁ περί πάντας ἀγαθός» Ἰησοῦς ὑπέμεινε 
τό Πάθος μέ ἄκρα ἐξουδένωση. Ὅπως λέει 
ἀλλοῦ ὁ Ἀπόστολος, ὁ Χριστός, ὄχι γιά νά 
ἀρέσει στόν Ἑαυτό Του, ἀλλά γιά νά εὐερ-
γετήσει καί νά παρηγορήσει τόν ἄνθρωπο, 
καταδέχθηκε ὅλοι «οἱ ὀνειδισμοί τῶν ὀνει-
διζόντων» νά πέσουν ἐπάνω Του. Καί οἱ 
ἱερεῖς, ὅπως προτρέπει ὁ Ἀπόστολος, γιά 
νά συναντήσουν τόν Ἰησοῦ Χριστό καί νά 

εἰσέλθουν στή ζῶσα 
Παρουσία Του, πρέ-
πει νά κάνουν τό ἴδιο. 
Νά βγοῦν ἔξω ἀπό 
τήν παρεμβολή τοῦ 
κόσμου, «τόν ὀνει-
δισμόν τοῦ Χριστοῦ 
φέροντες», καί «τήν 
μέλλουσαν (πόλιν) 
ἐπιζητοῦντες». Τότε 
καί ἡ δική τους λα-
τρεία θά εἶναι εὐά-
ρεστη στόν Θεό καί 
ὠφέλιμη γιά τούς 
ἄλλους.

Στήν ἐσχατολογική 
αὐτή πορεία ἐντάσσο-
νται οἱ ἱερεῖς ὄχι μόνο 
ὅταν προσφέρουν τήν 
ἀναίμακτη θυσία τοῦ 
ἄμωμου καί ἄσπιλου 
Ἀμνοῦ γιά τή σωτη-
ρία τοῦ σύμπαντος 
κόσμου, ἀλλά καί 
ὅταν τελοῦν τό Μυ-

στήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Ὅταν, 
γιά παράδειγμα, ἐξομολογοῦν τούς πιστούς, 
ὅλος ὁ Οὐρανός τῶν Ἁγίων γίνεται παρών, 
γιά νά ἀναδεχθεῖ τόν ἄνθρωπο πού προσέρ-
χεται στό Μυστήριο τῆς μετανοίας. Ὁ Κύρι-
ος διαβεβαίωσε «χαρά ἔσται ἐν τῷ Οὐρανῷ 
ἐπί ἑνί ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι». Γι’αὐτό 
καί ὁ ἐξομολόγος ἱερέας δέχεται τήν ἐξο-
μολόγηση τοῦ μετανοοῦντος μέ ἄκρα προ-
σοχή, σεβασμό καί δέος. Ἀγωνίζεται μέ τήν 
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προσευχή του νά συλλάβει τήν ἔνταση τῆς 
μετανοίας τοῦ προσερχομένου, ὥστε νά μή 
παρεμποδίσει τό ἔργο τῆς χάριτος, ἀλλά 
ὡς καλός οἰκονόμος μυστηρίου Θεοῦ, νά 
συνεργήσει κατά τή δύναμή του στήν ἀνα-
γέννηση τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ πνευματικός 
ὀφείλει νά θυμᾶται ὅτι δέν πρέπει νά φέρε-
ται ὡς ὁ ἔχων κάποια ἐξουσία, ἀλλά «ὡς ὁ 
διακονῶν», ἕτοιμος νά βάλει τόν ἑαυτό του 
κάτω ἀπό κάθε ἄνθρωπο πού θέλει νά ὑπη-
ρετήσει. Ἡ καρποφορία τῆς διακονίας του 
θά εἶναι πάντοτε κατά τό μέτρο τῆς ταπει-
νώσεως, τῆς προσευχῆς καί τῆς ἀγάπης πού 
προσφέρει στούς ἀδελφούς του.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τή διακονία αὐτή τῆς 
Ἱερᾶς Ἐξο-
μολογήσεως, 
καί σέ κάθε 
ἐπαφή του μέ 
τούς πιστούς 
ὁ ἱερέας γίνε-
ται τό ὄργανο 
τοῦ Θεοῦ γιά 
τήν ἀνοικο-
δόμηση τοῦ 
ἀχε ιροποίη-
του ναοῦ στίς 
καρδιές τους.

Ἡ πνευματι-
κή διάσταση 
τοῦ ἔργου τοῦ 
ἱερέως εἶναι ἀνεκτίμητα μεγάλη. Ἄν αὐτή 
παραμείνει δυνατή καί σταθερή, θά εὐλογη-
θοῦν καί ὅλες οἱ δραστηριότητές του μέσα 
στόν κόσμο. Τότε, ὁπωσδήποτε, θά βεβαιω-
θεῖ ἡ μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου 
«ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» καί τό Σωτήριόν Του 
«ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος».

Ὁ Κύριος εἶπε στόν Νικόδημο: «Ἐάν μή τις 
γεννηθῆ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τήν Βασι-
λείαν τοῦ Θεοῦ». Ὁ κάτοχος τῆς Βασιλείας 
αὐτῆς κατάγεται ἀπό τόν Οὐρανό καί εἶναι 
πάνω ἀπό ὅλους. Αὐτός εἶναι ὁ κατ’ἐξοχήν 
Οἶκος τοῦ Θεοῦ, γιατί «ἐν Αὐτῷ κατοικεῖ 
πᾶν τό πλήρωμα τῆς Θεότητος σωματικῶς». 

Καί ἐμεῖς, γιά νά γίνουμε δικός Του «οἶκος», 
πρέπει νά ἀναγεννηθοῦμε ἀπό τό οὐράνιο 
Πνεῦμα τοῦ Κυρίου καί νά ἀλλαγοῦμε ἐσω-
τερικά, ὥστε νά ἔχουμε καινούργια φύση, 
καινούργια αἰσθήματα, καινούργιες σκέ-
ψεις καί ἕνα νέο καί μοναδικό σκοπό: Νά 
εἴμαστε εὐάρεστοι στόν Λυτρωτή μας «εἴτε 
διά ζωῆς εἴτε διά θανάτου».

Ὁ φυσικός ἄνθρωπος, γιά νά ἀποφύγει τή 
φθορά τήν ὁποία κληρονόμησε μέ τή σαρκι-
κή γέννηση καί ἡ ὁποία λυμαίνεται τή ζωή 
του μέσα στόν κόσμο αὐτό πού «ἐν τῷ πο-
νηρῷ κεῖται», πρέπει νά ἀνακαινισθεῖ καί νά 
γίνει πνευματικός. Ἔτσι θά μπορεῖ νά ἁρπά-
ζει τήν ἐλεύθερη πνοή τοῦ Θείου Πνεύμα-

τος. Θά ἔχει 
τότε πνευμα-
τική ὅραση, 
γιά νά δια-
κρίνει τά ἴχνη 
τῆς Οὐράνι-
ας Βασιλείας 
στή ζωή του. 
νά ἐμπνέεται 
ἀπό αὐτόν. 
καινούργια 
καρδιά, γιά 
νά ἀγαπᾶ καί 
νά βαστάζει 
τό ὑπέροχο 
καί παντοδύ-
ναμο Ὄνο-

μα τοῦ Σωτῆρος Θεοῦ. Εἶναι ἀδύνατον ὁ 
ἄνθρωπος νά εἶναι εὐτυχής καί πεπληρωμέ-
νος, ἄν δέν ἀναγεννηθεῖ μέ τη ζωντανή ἐλπί-
δα γιά τήν «ἀμάραντη κληρονομία» πού τόν 
ἀναμένει στόν Οὐρανό.

Τό ἔργο αὐτό τῆς πνευματικῆς ἀναγεννήσε-
ως τῶν ἀνθρώπων καί τῆς οἰκοδομῆς τους 
σέ ἀχειροποίητο ναό τοῦ Ζῶντος Θεοῦ δι-
ακονοῦν οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία 
εἶναι τό ἅγιο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ πεπληρω-
μένο μέ τή θεία Χάρη Του.
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Ὁ Ἅγιος Τριφύλλιος ἔζησε τὸν 4ο 
αἰῶνα μ.Χ. Παιδὶ χριστιανικῆς καὶ 
πλούσιας 

οἰκογένειας, ἀξι-
ώθηκε νὰ εὐεργε-
τηθεῖ δισσῶς ἐξ 
αὐτῆς. Ὡς χριστια-
νικὴ δηλ. ἡ οἰκο-
γένειά του τοῦ 
ἔδωσε τὴν εὐσέ-
βεια, ποὺ εἶναι 
ἡ κατὰ Χριστὸν 
παιδεία, ὡς πλου-
σία δὲ τοῦ χάρι-
σε τὴν θύραθεν 
ἐγκύκλιο παιδεία. 
Ἔχοντας αὐτὰ τὰ 
δύο χαρίσματα 
ὡς τάλαντα δοθέ-
ντα σ᾽ αὐτὸν ἀπὸ 
τὸν Κύριον ἡμῶν 
Ἰησοῦν Χριστόν, 
προχώρησε στὴν 
ἐν Χριστῷ αὔξη-
ση τῶν ταλάντων, 
κ α λ λ ι ε ρ γ ῶ ν τ α ς 
τὴν καρδίαν του 
καὶ μορφώνοντας 
σ᾽ αὐτὴν τὸν Χρι-
στόν.
Βλέποντας ὁ Θεὸς 
τὴν σπουδὴν καὶ 
τὴν προθυμίαν τοῦ 
νέου, κατεύθυνε 
τὰ διαβήματά του 
στὸν ἅγιο Γέροντα 
καὶ θαυματουργὸ Ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος 
Σπυρίδωνα. Ὄντας ἀγαθὴ καὶ εὔφορος γῆ, 

ἡ καρδία τοῦ νεαροῦ Τριφυλλίου λάμβανε 
τὸν λόγον καὶ τὶς πράξεις τοῦ ἁγίου ἱεράρ-

χου ὡς σπόρον, ὁ 
ὁποῖος ἀφοῦ ἔπεσε 
σὲ ἀγαθὴ καὶ καρ-
ποφόρο γῆ, αὐξή-
θηκε, κατὰ τὸν 
λόγο τοῦ Κυρίου, 
καὶ καρποφόρησε 
τριάκοντα καὶ ἑξή-
κοντα καὶ ἑκατόν.
Στὴν περίπτωση 
τοῦ Τριφυλλίου 
ἡ ἀγαθὴ γῆ τῆς 
καρδίας του αὔξη-
σεν τὸν σπόρον 
εἰς ἑκατόν. Καὶ 
ὅπως ὁ γεωργός, 
μὲ ἐνθουσιασμὸ 
γιὰ τὴν προσδοκία 
τοῦ ποθουμένου 
καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς 
πλούσιας καρπο-
φορίας ἀγωνίζε-
ται ἀκούραστα καὶ 
ἀσταμάτητα, ἔτσι 
καὶ ὁ ἅγιος Σπυ-
ρίδωνας ἔχοντας 
τὸν Τριφύλλιον ὡς 
υἱόν του, νυχθη-
μερόν, μὴ φειδό-
μενος κόπους καὶ 
πόνους, δὲν ἔπαυε 
νὰ παιδαγωγεῖ, 
νὰ νουθετεῖ καὶ 
νὰ τελειοποιεῖ τὸν 

ἀνδριάντα τῆς ψυχῆς τοῦ Τριφυλλίου κατὰ 
Χριστόν. Καὶ τόσον πολὺ καὶ μὲ τέτοιαν ἐπι-

Ὁ Ἅγιος Τριφύλλιος, Ἐπίσκοπος Λήδρας
ὁ Φωτολαμπής

τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδρας κ.Ἐπιφανίου
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μέλεια ἐργάστηκε στὴν ψυχὴ τοῦ νεαροῦ 
Τριφυλλίου ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας ὁ ὁποῖος, 
ἂς σημειωθεῖ, βρῆκε καλὴ καὶ εὔφορο καρ-
δία, ὥστε δὲν ἀπέτυχε τοῦ ποθουμένου.
Ὁ δὲ Τριφύλλιος τόσον πολὺ ἐργάστηκε 
πνευματικὰ στὴν ψυχή του, ὥστε μιμήθηκε 
στὴν ἀρετὴ τὸν πνευματικό του πατέρα καὶ 
διδάσκαλο σὲ μέγιστο βαθμὸ καὶ σὲ πολλοὺς 
τομεῖς, ὄχι μόνο στὰ ἐξωτερικὰ ἀλλὰ κυρί-
ως στὰ ἐσωτερικά. Ἔτσι ὁ Θεὸς τὸν ἀξίωσε 
τοῦ ἰδίου χαρίσματος μὲ τὸν πνευματικό του 
πατέρα, τῆς ἀρχιερωσύνης. Λαμβάνοντας 
τὸ ὕψιστο αὐτὸ λειτούργημα, κλήθηκε νὰ 
ποιμάνει τὰ λογικὰ πρόβατα τῆς ἐπισκοπῆς 
Λήδρας.
Τόση δὲ ἦταν ἡ μίμησή του πρὸς τὸν πνευ-
ματικό του πατέρα, ὥστε, παρ᾽ ὅλο ποὺ ἦταν 
εὔπορος, καταφρόνησε τὶς κληρονομικές 
του περιουσίες καὶ ἀκολούθησε στὴν πτω-
χεία τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα, καταπατῶντας 
ἔτσι τὸν δαίμονα τῆς φιλαργυρίας. Στὴν συ-
νέχεια ἔπεισε τὴν μητέρα του νὰ γίνει καὶ 
ἐκείνη μοναχὴ καὶ τὴν ἔκειρε ὁ ἴδιος. Αὐτή, 
μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ Τριφυλλίου, ὅλα τὰ 
περιουσιακά της στοιχεῖα διέθεσε γιὰ τὴν 
οἰκοδόμηση μίας μεγάλης ἐκκλησίας γιὰ τὶς 
λατρευτικὲς ἀνάγκες τῶν πιστῶν καὶ ἑνὸς 
γυναικείου μοναστηριοῦ, τὸ ὁποῖο ἐξυπη-
ρετοῦσε καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν ξένων προσκυ-
νητῶν ποὺ πήγαιναν στοὺς Ἁγίους Τόπους.
Μία φορά καθὼς συνοδοιποροῦσαν μὲ τὸν 
ἅγιο Σπυρίδωνα πηγαίνοντας πρὸς τὴν Κυ-
θρέαν, εἶδε ἕνα κῆπο πανέμορφο καὶ διελο-
γίζετο πῶς νὰ τὸν ἀποκτήσει. Γνωρίζοντας 
ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας τοὺς διαλογισμοὺς τοῦ 
Τριφυλλίου τὸν ἔλεγξε, καὶ τὸν προέτρεψε 
νὰ ὀρέγεται, νὰ φαντάζεται καὶ νὰ ποθεῖ τὰ 
οὐράνια καὶ ὄχι τὰ ἐπίγεια, τὰ πρόσκαιρα 
καὶ τὰ φθαρτά. Ταπεινούμενος ὁ Τριφύλ-
λιος, παρακάλεσε τὸν Ἅγιο νὰ προσευχη-
θεῖ πρὸς τὸν Κύριον ὥστε καὶ αὐτὴ ἀκόμη 
ἡ κίνηση τῆς βαθειᾶς του καρδίας πρὸς τὰ 
ἐπίγεια, νὰ ἐκριζωθεῖ. Ἔτσι, ὄχι μόνον τὴν 
ἐξωτερικὴ πτωχεία πέτυχε, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν 
τὴν ἀδιόρατη ἐσωτερικὴ κίνηση τοῦ πάθους 
τῆς φιλαργυρίας ἀπέβαλε, χάριτι Χριστοῦ.
Παρότι πεπαιδευμένος, λόγιος καὶ ρήτορας, 

μιμήθηκε τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα στὴν ἁπλό-
τητα, καταπατῶντας ἔτσι τὸν δαίμονα τῆς 
φιλοδοξίας. Τὸ περιστατικὸ ποὺ ἀκολουθεῖ, 
δείχνει πόσο ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας τὸν παι-
δαγώγησε σὲ αὐτήν. Μία φορά, ὅταν συ-
ναθροίσθηκε ἡ σύνοδος τῶν ἀρχιερέων τῆς 
Κύπρου γιὰ νὰ ἐπιτελέσουν τὴν θεία μυστα-
γωγία, προέκριναν τὸν Τριφύλλιο, γιὰ νὰ 
ἀπευθύνει λόγο πρὸς τὸ χριστεπώνυμο πλή-
ρωμα. Μιλῶντας γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς θερα-
πείας τοῦ παραλύτου καὶ τὸν λόγο τοῦ Κυ-
ρίου πρὸς αὐτὸν «ἆρον τὸν κράβαττόν σου 
καὶ περιπάτει» (Ἰω. ε΄ 8), ἄλλαξε τὴν λέξη 
«κράβαττον» μὲ τὴν ἀρχαιοπρεπῆ «σκίμπο-
δα». Αὐτὸ ἔγινε αἰτία ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας 
νὰ ἀνασηκωθεῖ ἀπὸ τὴν θέση του καὶ νὰ 
τὸν ἐπιπλήξει μπροστὰ σὲ ὅλους, λέγοντάς 
του ὅτι δὲν εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ 
χρησιμοποίησε τὴν λέξη «κράβαττον» γιὰ 
νὰ τὸν διορθώσει, καὶ ὅτι μᾶλλον πρέπει νὰ 
τὸν ἀκολουθεῖ.
Ἔτσι, ταπεινούμενος κατὰ μικρὸν ἀπὸ τὸν 
ἅγιο γέροντά του Σπυρίδωνα ἐπίσκοπο Τρι-
μυθοῦντος καὶ καταπατῶντας τὸν δαίμονα 
τῆς φιλαυτίας, προέκοψε στὴν ἀρετή. Γι᾽ 
αὐτὸ ἀξιώθηκε, καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καὶ 
μετὰ θάνατον, νὰ κατακοσμηθεῖ ἀπὸ τὸν 
Θεὸ μὲ παρόμοια μὲ ἐκεῖνον ἁγιοπνευμα-
τικὰ χαρίσματα, ὅπως τὸ τῆς θαυματουρ-
γίας, τῆς ἁγιότητος, τῆς ἀφθαρσίας. Ἐξ 
αἰτίας αὐτῶν τοῦ ἀποδόθηκε ἡ ἐπωνυμία 
«φωτολαμπής». Φωτολαμπὴς γιὰ τὴν ἔσω-
θεν ἀρετὴν καὶ τὴν ἔξωθεν φωτεινότητα. 
Ἡ ἔξωθεν φωτεινότητα δείχνει τὴν ἔσωθεν 
κατάσταση. Ἔτσι, ὁ ὑμνογράφος του σημει-
ώνει (Ἀθανασίου Παπαγεωργίου, Ὁ ἅγιος 
Τριφύλλιος, Λευκωσία 1999): «...καὶ στῦλος 
ὤφθης φωτοειδέστατος φωτίζων πάντας 
λόγοις καὶ θαύμασι» (1ο τροπάριο ἑσπερί-
ων). Καὶ ἀλλοῦ γράφει: «τῶν ἁγίων τὰ ἅγια 
νῦν κατοπτεύεις ἔνδον γενόμενος καὶ τοῦ 
δευτέρου καταπετάσματος· ὦ τῆς ἀχράντου 
σου ὑπὲρ νοῦν ἐλλάμψεως ἱεραρχῶν θεῖον 
ἐγκαλλώπισμα...» (2ο τροπάριο ἑσπερίων). 
Στοὺς κανόνες, περιγράφοντας μὲ εἰκόνες 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, λέει: «Σὺ ἀναβὰς 
ἐπὶ τὸ ὄρος τῶν ἀρετῶν τὸν θεῖον νόμον 
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ἔλαβες πάτερ Τριφύλλιε, πλαξὶ τῆς διανοί-
ας τῷ κάλλει τῆς ψυχῆς σου ὑπερεκλάμψας 
φαιδρῶς» (α΄ ᾠδή), καὶ πιὸ κάτω σὲ ἄλλην 
ᾠδή: «Φωτισθεὶς θείῳ πνεύματι τὸν νοῦν με-
τέστησας πρὸς τὰ ἄνω» (δ΄ ᾠδή).
Ἡ ἔσωθεν καὶ ἡ ἔξωθεν φωτεινότητα δὲν 
ἔμεινε ἀνενέργητη, ἀλλὰ διέβαινε καὶ ὠφε-
λοῦσε τὰ πλήθη τῶν πιστῶν, καθὼς φαίνεται 
στὰ ἑπόμενα τροπάρια τοῦ κανόνα: «Ἀνέ-
τειλε φαιδρῶς καθάπερ ἥλιος τῷ κόσμῳ ἡ 
μνήμη σου ἱεράρχα, καὶ φωτίζει τὰς καρδίας 
ἡμῶν τῶν πιστῶς ἐκτελούντων ταύτην χάρι-
τι» (γ΄ ᾠδή). «Λευκουσία σε ἔσχε στερέωμα 
πάτερ, καὶ ποιμένα καὶ μύστην τῆς χάριτος, 
ὡς ἑωσφόρον ἥλιον δαδουχοῦντα τῷ κόσμῳ 
τοῖς θαύμασιν» (στ΄ ᾠδή). «Τῆς διανοίας τὸ 
ὄμμα εἰς τὸ ὕψος ἐπάρας ἐπέγνως τῆς Τριά-
δος τὴν αὐγήν, καὶ τοῖς βροτοῖς ἐπιλάμψας 
σοφὲ κατεπλούτισας πάντας τὸν θεῖον φω-
τισμὸν θεοπρεπῶς» (θ΄ ᾠδή).
Ὅλη αὐτή του ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν κόσμον, 
πρὸς τὸ ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας ποὺ τοῦ 
ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος, πήγαζε ἀπὸ τὴν 
πολλήν του ἀγάπην πρὸς τὸν Θεόν. Ἀπόδει-
ξη δὲ τῆς ἀγάπης του πρὸς τὸν Θεὸν ἦταν 
ἡ ἐπιθυμία τοῦ μαρτυρίου γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐπειδὴ ὅμως ἔζησε 
κατὰ τὴν περίοδο μετὰ τοὺς διωγμούς, ἀξι-
ώθηκε ἐν ζωῇ νὰ παρευρεθεῖ στὴν Σύνοδο 
τῆς Σαρδικῆς καὶ νὰ ὁμολογήσει τὴν πίστη 
του, ὑπερασπίζοντας τὰ πατρῶα δόγματα 
μαζὶ μὲ τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα καὶ ἄλλους Κυ-
πρίους ἱεράρχες.
Ἂν καὶ ἐν ζωῇ δὲν πέτυχε τοῦ ποθουμένου, 
ἀξιώθηκε ὅμως μετὰ θάνατον. Αὐτὸ ἔγινε 
τὸν 7ο μ.Χ. αἰῶνα. Κατ᾽ ἐκεῖνο τὸν καιρό, 
Ἀγαρηνοὶ πειρατὲς ἔκαναν ἐπιδρομὲς καὶ 
λεηλατοῦσαν τὰ νησιά. Κάποια φορὰ ἐπε-
σκέφθηκαν τὴν Κύπρο, καὶ ἀκούσαντες 
πολλὰ γιὰ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου καὶ ὑπο-
πτευθέντες τὴν ὕπαρξη πολυτίμων ἀφιερω-
μάτων, ἐπέδραμαν στὴν Ἐκκλησία ποὺ βρι-
σκόταν τὸ ἅγιό του λείψανο. Ἀφοῦ ἄνοιξαν 
τὴν λάρνακα μὲ τὸ σκήνωμα ἀντίκρισαν τὰ 
τιμαλφῆ ἀφιερώματα, καὶ θέλοντας νὰ τε-
λειώνουν γρήγορα, ἕνας ἐξ αὐτῶν ἔκοψε 
μὲ τὸ σπαθί του τὸ κεφάλι τοῦ Ἁγίου ποὺ 

ἦταν συνηρμοσμένο στὸ σῶμα του. Ἄμέσως, 
ὦ τοῦ θαύματος, ἔτρεξε αἷμα. Ἔτσι, ὁ ἅγιος 
Τριφύλλιος μετὰ θάνατον ἀξιώθηκε καὶ τοῦ 
στεφάνου τοῦ μαρτυρίου, ὁλοκληρώνοντας 
κατ᾽ ἄνθρωπον τὴν ἀγάπην του πρὸς τὸν 
Θεόν.
Οἱ Ἀγαρηνοί, μετὰ ἀπ᾽ αὐτό, πῆραν τὸ λεί-
ψανο τοῦ Ἁγίου καὶ ἀφοῦ ἄναψαν μία με-
γάλη φωτιά, τὸ ἔριξαν μέσα. Τὸ λείψανο 
παρέμενε ἀναλλοίωτο καὶ ἀνέπαφο ἀπὸ τὶς 
φλόγες. Τότε ἕνας Ἀγαρηνὸς φώναξε στὸν 
Ἅγιο ὡς νὰ ἦταν ζωντανὸς (καὶ πραγματικὰ 
οἱ Ἅγιοι εἶναι ζωντανοὶ ἐν Χριστῷ), νὰ πα-
ραχωρήσει νὰ καεῖ τὸ σκήνωμά του. Ὦ τῆς 
ταπεινώσεως! ὦ τῆς ἀνοχῆς! ὦ τῆς μακρο-
θυμίας σου Ἅγιε! Ἄρχισε σιγὰ σιγὰ νὰ καίε-
ται τὸ ἱερὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου. Ἡ κάρα καὶ 
μερικὰ λείψανα ποὺ διασώθηκαν, περισυλ-
λέχθηκαν ἀπὸ τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς 
καὶ διαφυλάχθηκαν μέχρι τὶς μέρες μας. Ἡ 
κάρα τοῦ Ἁγίου καὶ τὰ χαριτόβρυτα λείψα-
νά του φυλάσσονται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πα-
ναγίας τοῦ Κύκκου, ἡ δὲ μνήμη του τελεῖται 
τὴν 13ην Ἰουνίου.
Ἡ εὐχὴ καὶ ἡ πρεσβεία τοῦ Ἁγίου νὰ σκε-
πάζουν τὴν Κύπρο μας καὶ τὸν κόσμο της. 
Ἀμήν.

Ἀπολυτίκιο Ἦχος γ´ 

Ζῆλον πίστεως ἔχων, Παμ-
μάκαρ, ἀνεβλάστησας καρ-

πούς ὡρίμους, τῶν γάρ ἐχθρῶν 
κατήσχυνας τάς φάλαγγας, καί 
τόν Βελίαρ, Τριφύλλιε, ἔκτει-
νας• Πάτερ ὅσιε, Χριστόν τόν 
Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν 
τό μέγα ἔλεος.   
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Μία ἀπό τίς πιό ὄμορφες καί κατα-
νυκτικές ἐμπειρίες πού μποροῦν 
νά ἀγγίξουν καί νά συγκινήσουν 

ἕναν Ὀρθόδοξο Χριστιανό, εἶναι μεταξύ 
ἄλλων καί ἡ συμμετοχή του, στήν ‘‘τάξιν 
τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου’’.  
Στήν Ἐκκλησία μας, μέσα σ’ αὐτό τό πλού-
σιο καί μεγαλόπρεπο Βυζαντινό τελετουρ-
γικό, ξεχωριστή θέση ἔχουν τά Ἕνδεκα 
Ἑωθινά Εὐαγγέλια.  Εἶναι Εὐαγγελικές 
περικοπές πού διαβάζονται ἐκ περιτροπῆς, 
στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Κυριακῆς. 
Τό Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον καί ἡ ἐπίδρασή του 
στήν Ὑμνολογία τῆς Κυριακῆς
Οἱ περικοπές αὐτές ἔχουν 
ὡς κυρίαρχο θέμα τήν ἐκ 
νεκρῶν Ἀνάστασιν τοῦ Κυ-
ρίου μας καί τίς διάφορες 
ἐμφανίσεις Του, στίς Μυρο-
φόρες γυναῖκες, στούς δώδε-
κα μαθητές του, στήν πορεία 
πρός Ἐμμαούς, στήν Τιβε-
ριάδα θάλασσα, σέ πεντα-
κόσια ἄτομα καί σέ ἀρκετές 
ἄλλες περιπτώσεις.
Σκοπός τῶν ἐμφανίσεων τοῦ Κυρίου, ἦταν 
βέβαια, νά ἑδραιωθεῖ στή συνείδηση τῶν 
μαθητῶν καί Ἀποστόλων, ἡ Ἀνάστασή Του, 
νά ἀναπτερωθεῖ τό ἠθικό τους, ἀλλά καί νά 
τούς δώσει τίς τελευταῖες ὁδηγίες, πρίν ἀπό 
τήν ἔνδοξη Θεία Ἀνάληψή Του στούς οὐρα-
νούς.
Γύρω ἀπό τή θεματολογία τοῦ Ἑωθινοῦ 
Εὐαγγελίου, περιστρέφεται καί τό νόημα 
ὅλων τῶν ‘‘Ἀναστάσιμων  Ὕμνων ’’ τοῦ λει-
τουργικοῦ κύκλου τῆς Κυριακῆς καί κατ᾽  
ἐπέκταση ὅλης τῆς ἑβδομάδας πού ἀκολου-
θεῖ. Ἀπό τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ 
Σαββάτου μέχρι καί τήν Θ΄ (ἐνάτη) ὥρα τῆς 
ἑπομένης Παρασκευῆς.
Ἔτσι, γίνεται λόγος γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ, στά Στιχηρά καί Ἀπόστιχα τῶν 
Ἑσπερινῶν «Ὀκτώηχος-Παρακλητική» 

στά Ἀπολυτίκια, Καθίσματα, Κοντάκιο καί 
Οἶκο τῆς Κυριακῆς. Εἰδικότερα δέ, στά 
ἕνδεκα Ἐξαποστειλάρια καί στά τροπάρια 
τῶν Αἴνων. Ἐπιστέγασμα ὅλων αὐτῶν τῶν 
ἀναφορῶν, ἀποτελοῦν τά ἕνδεκα Ἑωθινά 
Δοξαστικά  τῆς Κυριακῆς, ὅπου τό κάθε ἕνα 
εἶναι καί μία πανηγυρική δοξαστική μελω-
δία γιά τήν ἀνύμνηση τῶν ἐμφανίσεων τοῦ 
Χριστοῦ, ὡς ἐπισφράγιση καί κατακλεῖδα 
τοῦ Ὄρθρου.
Μέσα στή Θεία Λειτουργία πού ἀκολου-
θεῖ, τό νόημα τῆς Ἀνάστασης περιγράφεται 
περιληπτικά στό Ἀπολυτίκιο τῆς Μικρῆς 
Εἰσόδου,  ψαλλομένου διαδοχικά ἀπό τούς 

Χορούς ἀλλά καί ἀπό τόν 
Ἀρχιερέα ἤ τούς συλλειτουρ-
γοῦντας Κληρικούς.
Νά μᾶς ἐπιτραπεῖ νά ἀναφέ-
ρουμε, γιά σκοπούς τυπικῶν 
διατάξεων, ὅτι τό Ἑωθινό 
Εὐαγγέλιο ἔτυχε διαφόρων 
μετακινήσεων, ὡς πρός τήν 
τοποθέτησή του στή διάρκεια 
τοῦ Ὄρθρου. Παραδείγμα-

τος χάριν, τά νεότερα χρόνια στήν Κωνστα-
ντινούπολη (Τυπικό Βιολάκη) τοποθετήθη-
κε ἀμέσως μετά τίς Καταβασίες τοῦ Ὄρθρου 
-πού ἀσφαλῶς εἶναι ἄτοπον- μέ τή δικαιολο-
γία ὅτι θά συμμετεῖχε περισσότερος κόσμος. 
Σέ προγενέστερο στάδιο λεγόταν καί στό 
τέλος τοῦ Ὄρθρου, πρίν ἀπό τήν Ἀπόλυση. 
Κατάλοιπο αὐτῆς τῆς περίπτωσης, μπορεῖ 
νά θεωρηθεῖ καί τό εὐαγγέλιο τοῦ Ὄρθρου 
τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, πού διαβάζεται 
πρίν τήν ἀπόλυση. Καί οἱ δυό αὐτές περι-
πτώσεις ἐγκαταλείφθηκαν καί ἐπεκράτησε  
νά λέγεται τό Ἑωθινό Εὐαγγέλιο μετά ἀπό 
τά Ἀντίφωνα καί τό Προκείμενο, καί πρίν 
τήν ἀνάγνωση τῶν κανόνων, πού εἶναι καί ἡ 
φυσιολογική του θέση.
Ἡ τυπική διάταξη καί σημειολογία τοῦ Ἑω-
θινοῦ Εὐαγγελίου
Ἄς ἐπιστρέψουμε ὅμως στήν Ἀκολουθία 

Τό Ἑωθινόν Εὐαγγέλιο
τοῦ Πρωτ.Ἰωάννου Κ. Ἰωάννου 
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τοῦ Ὄρθρου, ὅπου τελεῖται ‘‘ ἅπασα ἡ τάξις 
τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου’’. Μία ἀκολουθία 
πού ἔχει πολύ ἔντονη σημειολογία καί εἰδική 
νοηματολογία.
Ἀφοῦ ἀνοίξει τό καταπέτασμα τῆς ὡραίας 
πύλης, ὁ Ἱερέας, ‘‘φέρων λευκόν  φαιλό-
νιον’’ ἀπευθυνόμενος  πρός  τό  Ἐκκλησί-
ασμα,  ἱκετεύει   ‘‘Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν’’ 
νά μᾶς καταξιώσει νά ἀκούσουμε τό Ἅγιον 
Εὐαγγέλιον. Καί εἰσερχόμενος εἰς τό Ἱε-
ρόν Βῆμα, ἱστάμενος εἰς τά δεξιά τῆς Ἁγίας 
Τραπέζης, ἀναγινώσκει τό διατεταγμένον 
Ἑωθινόν Εὐαγγέλιο. Ἀπέναντί του, ἵσταται 
ὁ νεωκόρος, φέρων ἀνά χείρας ἀναμμένην 
λαμπάδα. Μέ τό πέρας τῆς ἀναγνώσεως τοῦ 
Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ὁ Ἱερέας εὐλογεῖ ἐκ τῆς 
Ὡραίας Πύλης τό ἐκκλησίασμα, ἐνῶ     ἀνα-
γινώσκεται  τo  ‘‘ Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεα-
σάμενοι…’’
Εἴτα, ἄρχονται οἱ χοροί νά ψάλλουν εἰς 
ἦχον Β΄ (κατά τήν παράδοσιν) τόν Ν΄ (πε-
ντηκοστόν) ψαλμόν τοῦ Βασιλέως Δαβίδ: 
Ἐλεήμων, ἐλέησον μέ ὁ Θεός… , ἐπισφρα-
γίζοντάς τον, μέ τό τροπάριο, Ἀναστάς ὁ 
Ἰησοῦς …
Εἰς τόν στίχον: «Ἰδού γάρ, ἀλήθειαν ἠγά-
πησας…», ὁ Ἱερεύς, «χαλῶν τό φαιλόνιον», 
φέρει τό Εὐαγγέλιον εἰς τό στῆθος αὐτοῦ, 
ἐξέρχεται τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἐκ τῆς Ὡραί-
ας Πύλης, εἰς τό μέσον τοῦ ναοῦ, προπορευ-
ομένης  λαμπάδος, ὅπου οἱ πιστοί μετά κα-
τανύξεως ἀσπάζονται ἐπί τοῦ Εὐαγγελίου 
τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως μόνον. Ὄχι  τό 
χέρι τοῦ Ἱερέως, κατά τήν παράδοσιν.
Εἶναι προφανές λοιπόν, ὅτι ἡ ὅλη σημειο-
λογία τῆς ἀκολουθίας αὐτῆς, παραπέμπει 
στό μέγα γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυ-
ρίου. Ἀφοῦ οἱ Ἅγιες Μυροφόρες γυναῖκες, 
«λίαν πρωί, τῆς μιᾶς Σαββάτων… ἠγόρασαν 
ἀρώματα, ἵνα ἀλείψωσιν τόν Ἰησοῦν». Τό 
μνημεῖο, ὁ τάφος τοῦ Ἰησοῦ, στήν Ἐκκλη-
σία μας  εἶναι ἡ κάθε Ἁγία Τράπεζα.  Πρός 
μεγάλη τους ἔκπληξη, βρῆκαν τόν λίθον 
ἀποκεκυλισμένον τοῦ μνήματος. Τήν  Ἁγία 
Πόρτα δηλαδή πού ἔχει ἤδη ἀνοίξει.   Ἕνας 
ὁλοφώτεινος Ἄγγελος,  ‘‘ καθήμενος ἐν τοῖς 
δεξιοῖς, τούς δείχνει τό κενό μνημεῖο, ἀνα-

κοινώνοντάς τους τό μυστήριο τῆς Ἀναστά-
σεως τοῦ Κυρίου. Δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν 
λευκοντυμένο ἱερέα πού ἀναγινώσκει τό 
Εὐαγγέλιο στά δεξιά τῆς Ἁγίας Τράπεζας.  
Οἱ Μυροφόρες Γυναῖκες ἔτρεξαν  μέ ‘‘τρό-
μο καί ἔκσταση’’ νά τό προλάβουν στούς 
μαθητές, συνάντησαν τόν Κύριο στόν κῆπο 
νά τούς ἀποκαλύπτεται, ἀπευθύνοντάς τους 
τόν χαρμόσυνο χαιρετισμό     ‘‘Χαίρεται’’, 
ἐνῶ οἱ μυροφόρες πέφτουν στά πόδια του 
καί τόν προσκυνοῦν. Εἶναι ἡ ἑπόμενη κίνη-
ση πού κάνει ὁ Ἱερέας. Θά πάρει τό Ἱερό 
Εὐαγγέλιο καί θά τό προσφέρει στό μέσον 
του ναοῦ γιά προσκύνηση. Τή στιγμή ἐκεί-
νη οἱ πιστοί προσέρχονται μέ ἱερό δέος καί 
συγκίνηση  νά προσκυνήσουν, νά ἔχουν δη-
λαδή τήν προσωπική τους συνάντηση μέ τόν 
Ἀναστάντα Κύριο καί νά νιώσουν τήν χαρά 
τῆς Ἀναστάσεως.
Ἀκολούθως τό Ἱερό Εὐαγγέλιο τοποθε-
τεῖται σέ εἰδικό προσκυνητάριο μέχρι καί τό 
τέλος τοῦ Ὄρθρου, συμβολίζοντας τίς σα-
ράντα μέρες τῆς ἐπί γῆς παρουσίας καί τῶν 
ἐμφανίσεων τοῦ Χριστοῦ μέχρι καί τήν Ἀνά-
ληψή του. Ἀκολουθεῖ δέ ἡ Θεία Λειτουργία, 
πού εἶναι ἡ εἴσοδός μας στήν Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ.
Εἶναι προφανές λοιπόν, ὅτι τά συναισθήμα-
τα ἐκείνου πού ζεῖ αὐτή τήν ἐμπειρία εἶναι 
ἔντονα καί ἀγγίζουν τήν καρδιά του. Εἶναι 
καλό, καί προτρέπουμε τούς εὐλαβεῖς Χρι-
στιανούς, νά συμμετέχουν στήν ἀκολουθία 
αὐτή ὅσο μποροῦν. Ὑπάρχουν ἐνορίες καί 
κοινότητες  ὅπου οἱ Χριστιανοί κατακλύ-
ζουν τό ναό,  κατά τό Ἑωθινό Εὐαγγέλιο. 
Καί μάλιστα ἐκφράζονται μέ δέος καί κατά-
νυξη γιά τήν ἐμπειρία τους αὐτή.
 Μέσα στήν Ὀρθοδοξία μας καί στό Βυ-
ζαντινό τελετουργικό της, τά πάντα ἔχουν 
τή θέση τους, τόν λόγο τους καί τόν τρόπο 
τους. Οἱ τά ‘‘πάντα καλῶς διαταξάμενοι’’ 
πατέρες, μᾶς ἄφησαν Ἱεράν παρακαταθή-
κη βαθυτάτου κάλλους. Σέ μᾶς ἐπαφίεται  
νά τά ἀνακαλύψουμε καί νά τά ζήσουμε, 
προγευόμενοι ἔτσι τήν αἰώνια Βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν.
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Τίς τελευταῖες δεκαετίες φαίνεται 
ὅτι διεθνῶς, καί κυρίως στίς χῶρες 
τῆς δύσης, ἔχει σημειωθεῖ σημαντι-

κή πρόοδος στή θεσμική κατοχύρωση τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἀπό τήν Οἰκου-
μενική Διακήρυξη γιά τά Ἀνθρώπινα Δι-
καιώματα, τόν Δεκέμβριο τοῦ 1948, μέχρι 
σήμερα, ἡ κρατική καί ἡ διεθνής εὐαισθη-
σία πέτυχε τή σύσταση ὀργανισμῶν πού τά 
προστατεύουν, θέσπισε νόμους καί διεθνεῖς 
συμβάσεις γιά νά τά ἐξασφαλίσει, εἰσήγαγε 
τή διδασκαλία τοῦ σεβασμοῦ τους στά ἀνα-
λυτικά προγράμματα τῶν σχολείων, ὀργά-
νωσε δαπανηρές ἐκστρατεῖες διαφώτισης 
τοῦ κοινοῦ. Ταυτόχρονα ἡ ἰδιωτική πρωτο-
βουλία ἐπινόησε ποικίλους τρόπους καί μη-
χανισμούς παρεμβάσεων καί ἀκτιβιστικῶν 
ἐνεργειῶν προκειμένου νά παρακολουθήσει 
τόν βαθμό σεβασμοῦ τους ἀπό τά κράτη καί 
ἄλλες ὀργανωμένες ὁμάδες.

Παράλληλα ὁ πολιτισμένος κόσμος χαιρέ-
τισε τήν κατάρρευση ποικίλων ὁλοκληρω-
τικῶν καθεστώτων.  Αὐτά  προκειμένου, 
δῆθεν, νά προστατεύσουν τό κοινωνικό σύ-
νολο ἀπό τούς «ἐχθρούς τοῦ λαοῦ» ἤ τούς 
κατά φαντασία δολιοφθορεῖς τοῦ «ἐθνικοῦ 
συμφέροντος»  δέν σεβάστηκαν τή ζωή, τήν 
προσωπική ἐλευθερία καί τήν ἀξιοπρέπεια 
τῶν πολιτῶν. Αὐτῶν τῶν ὁποίων ὑποτίθε-
ται ὅτι ἦταν αὐτόκλητοι προστάτες.

Τό τέρας, ὅμως, τῆς καταπάτησης τῶν δι-
καιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, τῆς στέρησης 
τῆς ἐλευθερίας, τῆς καταρράκωσης τῆς 
ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καί τῆς ἀφαίρε-
σης τῆς ζωῆς ἔχει ὑπερβεῖ τή Λερναία Ὕδρα 
στή δυνατότητα ἀναδημιουργίας του καί 
πολλαπλασιασμοῦ τῶν δυνατοτήτων του. 
Ἔτσι, ἐνῶ ἀρχίζει μία ἐξέγερση γιά τήν 
ἀνατροπή ἑνός ἀνελεύθερου καθεστῶτος, 
πολλές φορές, πρίν ἀκόμη  πετύχει τόν στό-

χο της, ἀντί νά φέρει τήν «ἄνοιξη» πού εἴτε 
ἡ ἴδια ἐπαγγέλλεται εἴτε οἱ κονδυλοφόροι 
καί κράχτες τῶν ἀφανῶν ὑποκινητῶν της 
προπαγανδίζουν, ἀποδεικνύεται χειμώνας 
βαρύς καί κόλαση γιά τόν λαό, ἀκόμα καί 
γιά τούς ὑποστηρικτές της. Πρός ἐπίρρωση 
τῶν ἰσχυρισμῶν αὐτῶν ἀρκεῖ μία ματιά στίς 
χῶρες πού σημάδεψε τά τελευταῖα χρόνια 
ἡ «ἀραβική ἄνοιξη» καί μία δεύτερη ματιά 
στήν ὁμόδοξη Οὐκρανία πού βιώνει καί 
αὐτή τίς συνέπειες τῆς δικῆς της «ἄνοιξης».

Δυστυχῶς ἡ  προσβολή τῆς ἀνθρώπινης 
ἀξιοπρέπειας καί τῆς προσωπικῆς ἐλευθερί-
ας τείνει νά ἐξελιχθεῖ σέ αὐτοάνοσο νόσημα  
τῆς σύγχρονης κοινωνίας, ἀφοῦ πολλές φο-
ρές  τά ἴδια τά μέτρα πού ἐπινοοῦνται γιά 
τήν προστασία δῆθεν ἀνθρωπίνων δικαι-
ωμάτων προσβάλλουν τούς ἴδιους ἀνθρώ-
πους, πού ὑποτίθεται ὅτι προστατεύουν ἤ 
ἄλλα μέλη τῆς κοινωνίας. Παραδείγματος 
χάριν  κάποια μέτρα ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφί-
λων ἐνθαρρύνουν τήν ἔκθεση τῆς ἰδιωτικῆς 
τους ζωῆς στή δημοσιότητα μέ τήν αὐτο-
κατάργηση σοβαρῶν προσωπικῶν τους 
δεδομένων. Μπορεῖ, ἀκόμη, νά  ἐκθέσουν 
σέ ἀνεπιθύμητες καταστάσεις ἀνήλικα καί 
ἀπροστάτευτα παιδιά, τά ὁποῖα χωρίς ἴσως 
νά τό θέλουν πιθανόν νά βρεθοῦν υἱοθετη-
μένα ἀπό τέτοια ζευγάρια. Τό παράδειγμα, 
ἀκόμη, τῆς νομιμοποίησης τῶν ἐκτρώσεων 
δείχνει μέ τόν πιό συγκλονιστικό τρόπο τήν 
ὑποκρισία τῆς προοδευτικῆς ἐποχῆς μας, 
πού ὄχι μόνο ἀνέχεται, ἀλλά ἐνθαρρύνει 
τόν φόνο ἑκατομμυρίων ἀνυπεράσπιστων 
ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων καί στερεῖ ἀπό μή 
σωστά ἐνημερωμένες ἤ εὑρισκόμενες σέ 
δύσκολη θέση γυναῖκες τή δυνατότητα νά 
διορθώσουν στό μέλλον ἀποτελεσματικά τό 
λάθος τους. 

Σέ ἄλλες περιπτώσεις θεωρεῖται προστασία 

Ἀνθρώπινη ζωή καί ἀξιοπρέπεια στίς μέρες μας
τοῦ κ. Κώστα Γεωργιάδη

τέως Πρώτου Λειτουργοῦ Μέσης Ἐκπαίδευσης
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τῶν δικαιωμάτων τῶν ἀλλοθρήσκων ἡ ἐπι-
βολή ἑνός οὐδέτερου πολιτισμικοῦ περιβάλ-
λοντος, τή στιγμή πού παραβιάζονται κα-
τάφωρα τά δικαιώματα τῆς πλειοψηφίας. 
Χάνει, ἔτσι, τή δουλειά της μία ἐκφωνήτρια 
σέ χῶρες ὅπως ἡ Ἀγγλία, γιατί ἀρνεῖται νά 
ἀφαιρέσει ἀπό τό στῆθος της τόν σταυρό ἤ 
μία νηπιαγωγός πού δέν ἐπιθυμεῖ νά διαβά-
σει στήν τάξη της ἱστορίες γιά… εὐτυχισμέ-
νες οἰκογένειες ὁμοφυλοφίλων.  

Τί νά πεῖ κανείς καί γιά τήν ἐπιλεκτική κα-
ταδίκη τῶν χωρῶν, πού συστηματικά κα-
ταπατοῦν τά δικαιώματα τῶν λαῶν τους ἤ 
πού εἰσβάλλουν σέ ἄλλες χῶρες καί ἐκθε-
μελιώνουν κάθε μορφή ἐλευθερίας καί ἀξι-
οπρέπειας; Οἱ 
διαφεντευτές  
καί τά ὄργα-
να τῆς νέας 
τάξης ὠρύο-
νται καί χρη-
σ ι μ ο π ο ι ο ῦ ν 
κάθε μορφή 
βίας καί ἐξα-
ν αγ κ ασ μ ο ῦ , 
ὅταν μαζί μέ 
τήν ἐνόχληση 
κάποιων δι-
καιωμάτων θί-
γονται καί τά 
ἱερά τους συμ-
φέροντα, ἐνῶ 
μυωπάζουν καί σιωποῦν, ὅταν οἱ βιαστές 
τῆς ἐλευθερίας καί τῶν δικαιωμάτων εἶναι 
φίλοι τους. Τό παράδειγμα τῆς τουρκικῆς 
κατοχῆς τῆς Κύπρου εἶναι, νομίζω, ἀρκετό.  

Ἐκεῖ, ὅμως, πού ὁ ἐξευτελισμός κάθε 
ἀνθρώπινης ἀξίας ἔχει ὑπερβεῖ ὅλα τά ὅρια 
στίς μέρες μας εἶναι ἡ διακίνηση μή νόμιμων 
μεταναστῶν. Ἔγινε πλέον ρουτίνα γιά τήν 
εἰδησιογραφία ἡ ἐκμετάλλευση, ἡ ἐν ψυχρῷ 
δολοφονία, ὁ ἐξευτελισμός καί ἡ κακομετα-
χείριση ἀνθρώπων, πού ἀναζητοῦν καλύτε-
ρες   συνθῆκες ζωῆς σέ ἀναπτυγμένες ἤ πιό 
ἀσφαλεῖς χῶρες. Τή φετινή ἄνοιξη μείναμε 
ἄναυδοι μέ τούς πνιγμούς ἑκατοντάδων 

λαθραῖα μετακινούμενων μεταναστῶν στή 
Μεσόγειο καί στή Νοτιοανατολική Ἀσία. 
Τά ἀδίστακτα κυκλώματα πού στρατολο-
γοῦν, μετακινοῦν λαθραῖα καί ἐκβιάζουν 
ἀσύστολα  τούς δυστυχεῖς αὐτούς συναν-
θρώπους μας, τούς ἀντιμετωπίζουν ὡς πα-
ράνομο, χρυσοφόρο ὅμως γιά τούς ἴδιους, 
ἐμπόρευμα. Τούς σέβονται τόσο ὅσο οἱ 
συνάδελφοί τους ἔμποροι τοῦ λευκοῦ θα-
νάτου καί οἱ  διακινητές κάθε παράνομου 
ἐμπορεύματος, οἱ ὁποῖοι τό ρίχνουν στή θά-
λασσα, ὅταν βρεθοῦν σέ δύσκολη θέση. Γι’ 
αὐτό εἴδαμε μέλη κυκλωμάτων παράνομης 
διακίνησης ἀνθρώπων νά τούς ρίχνουν στή 
θάλασσα, προκειμένου νά γλυτώσουν τό 
τομάρι τους ἀπό τή σύλληψη ἤ νά βυθίζουν 

ὁ λ ό κ λ η ρ α 
σαπιοκάρα-
βα φορτωμέ-
να δυστυχεῖς 
ἀνθρώπους, 
στούς ὁποί-
ους εἶχαν 
π ο υ λ ή σ ε ι 
π α ν ά κ ρ ι β α 
κάλπικη ἐλπί-
δα. Ἐκμηδε-
νίζουν ἔτσι 
κάθε ἴχνος 
σ ε β α σ μ ο ῦ 
στήν ἀνθρώ-
πινη ζωή.

Τό μαρτύριο, ὅμως, ὅσων ἀπό αὐτούς πού 
συνηθίσαμε νά λέμε λαθρομετανάστες ἐπι-
ζήσουν, δέν σταματᾶ μέ τήν ἄφιξή τους στίς 
χῶρες τῶν ὀνείρων τους. Ἐκεῖ οἱ «προστά-
τες» τους φροντίζουν νά τούς ἀφαιρέσουν 
κάθε ἴχνος νομιμότητας καί κάθε ἀπομει-
νάρι ἀπό τίς οἰκονομίες τους, ὥστε νά τούς 
ἐκβιάζουν μέ κάθε βαναυσότητα. Τούς 
ἀποθηκεύουν κυριολεκτικά σέ ἄθλια πα-
ραπήγματα, τούς ρίχνουν στήν παράνομη 
ἐργασία, τούς ἐκφοβίζουν καί τούς ἐμπλέ-
κουν σέ ἔκνομες πράξεις, γιά νά τούς ἐκβι-
άζουν περισσότερο. Τούς ἐκμεταλλεύονται 
σεξουαλικά καί ὁδηγοῦν ἀθῶες ὑπάρξεις 
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στό ἐμπόριο λευκῆς σαρκός.

Ἡ διεθνής κοινότητα καί ἰδιαίτερα ἡ Εὐρω-
παϊκή Ἕνωση εὐαισθητοποιήθηκε καί με-
λετᾶ τρόπους πιό ἀποφασιστικῶν παρεμβά-
σεων. Δυστυχῶς, ὅμως, καί στήν περίπτωση 
αὐτή περισσεύει ἡ ἰδιοτέλεια καί ἀπουσιά-
ζει ἡ ἀλληλεγγύη τῶν κρατῶν, πού δέν ἐπη-
ρεάζονται ἄμεσα ἀπό τό βάρος τῆς εὐθύνης 
γιά τή διάσωση καί τή φιλοξενία τῶν «ἐν 
ἀνάγκαις» εὑρισκομένων συνανθρώπων 
μας. Ἔτσι, γιά ἄλλη μία φορά ἀποδεικνύ-
εται ὅτι οἱ διακηρύξεις περί σεβασμοῦ τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἔχουν ἀντίκρι-
σμα, ὅταν εἶναι ἀνέξοδες καί συμφέρουσες. 

Γιατί λοιπόν τά προοδευτικά νομοθετήμα-
τα καί οἱ συμβάσεις πού θεσπίστηκαν δέν 
πέτυχαν τόν ἔμπρακτο σεβασμό τῆς ἀνθρώ-
πινης ἀξιοπρέπειας; Γιατί ἡ διεθνής κοινό-
τητα ἀδυνατεῖ ἀκόμη νά συνεργαστεῖ, γιά 
νά σώσει τή ζωή καί τήν ὑπόληψη χιλιάδων 
συνανθρώπων μας; Ὁ λόγος εἶναι, νομίζω, 
τό ὅτι ἀποϊεροποιήσαμε τή ζωή μας σέ πολι-
τικό, κοινωνικό καί ἰδιωτικό ἐπίπεδο. Διότι 
οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ἀκόμη καί οἱ 
Χριστιανοί, οὔτε οἱ ἴδιοι γίναμε πραγματικά 
πρόσωπα, οὔτε τούς ἄλλους μποροῦμε νά 
δοῦμε καί νά κατανοήσουμε ὡς πρόσωπα. 
Γιατί αὐτό προϋποθέτει ζωντανή, προσωπι-
κή  σχέση, μέ τό ὄντως πρόσωπο, τόν Θεό.

Κανένα νομοθέτημα καί καμιά σύμβαση 
δέν μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσει στή ρίζα της 
τήν περιφρόνηση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί 
ἀξιοπρέπειας. Οἱ παρεμβάσεις αὐτές εἶναι 
βέβαια χρήσιμες. Καταστέλλουν ὡς ἕνα 
σημεῖο αὐτά τά ἀνήθικα κοινωνικά φαινό-
μενα, ἀλλά δέν μποροῦν νά τά καταστεί-
λουν στή ρίζα τους, νά καυτηριάσουν τή 
ρίζα τῶν ὅποιων κομμένων κεφαλιῶν τῆς 
Λερναίας Ὕδρας, νά θεραπεύσουν δηλα-
δή ὀντολογικά τόν ἔσω ἄνθρωπο ἀπό τήν 
ἁμαρτωλότητα. 

Ἀντίθετα, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἐπιδιώκουν 
πραγματικά τή θεραπεία τους ἀξιοποιώ-
ντας τίς θεραπευτικές δυνατότητες πού 

προσφέρει ἡ Ἐκκλησία, τότε ἐκπλήσσουν 
μέ τήν ἀνωτερότητα τοῦ ἤθους τους. Ὄχι 
μόνο δέν προσβάλλουν τήν ἀνθρώπινη ἀξι-
οπρέπεια, ἀλλά καί ὡς Καλοί Σαμαρεῖτες 
«ἐπιχέουν ἔλαιον καί οἶνον» στίς πληγές 
τῶν συνανθρώπων τους, χωρίς προκαταλή-
ψεις, ὑστεροβουλίες καί προαπαιτούμενα. 
Αὐτή τή συμπεριφορά ἔδειξε ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία στή Γάζα τό καλοκαίρι τοῦ 2014, 
ὅταν κατά τούς ἀνελέητους βομβαρδι-
σμούς πού ὑπέστη ἡ περιοχή, ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Τιβεριάδος Ἀλέξιος καί ὁ ἱερομόναχος 
Ἀμφιλόχιος φιλοξένησαν ἀρχικά χίλιους 
καί στή συνέχεια πέραν τῶν δυό  χιλιάδων 
Μουσουλμάνους, πού κατέφυγαν στήν 
Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στό ὁμώ-
νυμο μοναστήρι. Καί αὐτό, τή στιγμή πού 
σέ γειτονικές χῶρες φανατικοί ἰσλαμιστές 
σκότωναν Χριστιανούς, κρατοῦσαν αἰχμα-
λώτους ἐπισκόπους, ἀπήγαγαν καλογριές 
καί κατέστρεφαν ἱερούς ναούς.

Ὅσο τελικά οἱ ἀνθρώπινοι θεσμοί καί ὁ 
κάθε ἄνθρωπος ἀτομικά αὐτονομοῦνται 
ἀπό τόν Θεό, τόσο θά μεγαλώνει ἡ ἔλλειψη 
σεβασμοῦ πρός τόν συνάνθρωπο. Γιατί ὁ 
σεβασμός πρός τόν συνάνθρωπο προϋπο-
θέτει τήν ἀγάπη καί ἀγάπη χωρίς Θεό δέν 
ὑπάρχει. Πολύ ἁπλά, ἀλλά παραστατικά ὁ 
Ἀββάς Δωρόθεος ἐξηγεῖ τή σχέση ἀγάπης 
τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους καί μέ τόν Θεό:

«Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι ὁ κόσμος εἶναι ἕνας 
κύκλος, σάν χάραγμα πού ἔγινε μέ διαβή-
τη. Τό κεντρικό σημεῖο τοῦ κύκλου εἶναι ὁ 
Θεός, οἱ δέ εὐθεῖες γραμμές πού ξεκινοῦν 
ἀπό τήν περιφέρεια τοῦ κύκλου πρός τό κέ-
ντρο οἱ δρόμοι, δηλαδή οἱ τρόποι ζωῆς τῶν 
ἀνθρώπων. Ὅσο προχωροῦν οἱ ἄνθρωποι 
πρός τό κέντρο, πρός τόν Θεό, πλησιάζουν 
μεταξύ τους, καί ὅσο πλησιάζουν μεταξύ 
τους, πλησιάζουν τόν Θεό. Κατά τόν ἴδιο 
τρόπο ἐννοῆστε καί τόν χωρισμό. Ὅταν 
ἀπομακρύνονται ἀπό τόν Θεό καί βγαίνουν 
πρός τά ἔξω, τόσο ἀπομακρύνονται καί με-
ταξύ τους, καί ὅσο ἀπομακρύνονται μεταξύ 
τους, τόσο ἀπομακρύνονται ἀπό τόν Θεό. 
Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ φύση τῆς ἀγάπης».  
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Τεκμηριωμένες μαρτυρίες πού ἀφο-
ροῦν τήν ἐκπαίδευση στήν Κύπρο 
κατά τή διάρκεια τῆς Ἑλληνιστικῆς 

περιόδου εἶναι σπάνιες, ἐν τούτοις οἱ πλη-
ροφορίες πού ὑπάρχουν δεικνύουν κάποιες 
ὁμοιότητες μέ τίς ἐκπαιδευτικές μεθόδους 
πού ὑπῆρχαν στήν κυρίως Ἑλλάδα.  Γιά πα-
ράδειγμα, σχολεῖα γιά παιδιά ὑπῆρχαν στήν 
Κύπρο ὅπως καί στήν Ἑλλάδα.  Κέντρα 
ὅμως γιά ἀνώτερη ἐκπαίδευση, ὅπως ἦταν ἡ 
Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνα, δέν βρέθηκαν στό 
νησί.
Μέ τήν ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ καί 
ἰδιαίτερα κατά τή διάρκεια τῆς Βυζαντινῆς 
κυριαρχίας (330-1191), ἡ εὐθύνη γιά τήν 
ἐκπαίδευση πέρασε στήν ἐκκλησία.  Ο Hill 
σχολίασε τήν ἄσκηση τῆς εὐθύνης αὐτῆς 
κατά τή Μεσαιωνική περίοδο ὡς ἑξῆς:
Ἡ ἐκκλησία καί τά μοναστήρια κατά τόν 
13ον αἰώνα ἦταν τά μοναδικά κέντρα στήν 
Κύπρο πού προσέφεραν μόρφωση στόν λαό.  
Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τό 1215 μέ δι-
άταγμά του ζητοῦσε τήν ἵδρυση ἀνεξάρτη-
των σχολείων τά ὁποῖα θά εἶχαν διασυνδέ-
σεις μέ τίς καθεδρικές ἐκκλησίες.  Φαίνεται 
ὅμως πώς δέν ἔγινε τίποτε γιά τήν πραγμα-
τοποίηση τοῦ διατάγματος αὐτοῦ.
Παρόλο πού τή στοιχειώδη διδασκαλία γιά 
ἀνάγνωση καί γραφή τήν εἶχε ἀναλάβει ὁ 
κλῆρος, στά διάφορα μοναστήρια καί σέ 
οἰκήματα κοντά στίς ἐκκλησίες, ἡ πλειοψη-
φία τοῦ πληθυσμοῦ παρέμεινε ἀγράμματη.  
Ὅμως, παρά τό γεγονός αὐτό, ἡ Ἑλληνική 
παιδεία στήν Κύπρο παρέμεινε ἄθικτη.

Κατά τή διάρκεια τῆς μακρόχρονης Φρα-
γκικῆς κατοχῆς (1192-1489) οἱ Κύπριοι στε-
ρήθηκαν τήν πνευματική ἐλευθερία.  Ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, βασικό στήριγμα τῆς 
Ἑλληνοκυπριακῆς ταυτότητας, διώχθηκε 
καί ὑποτάχθηκε γιά χάρη τῆς Λατινικῆς 
(Καθολικῆς) Ἐκκλησίας.  Σάν ἀποτέλε-
σμα, ἡ Ἑλληνική γλώσσα καί ἡ Ἑλληνική 
παιδεία δέχτηκαν σοβαρό πλῆγμα.  Πρέπει 
νά διευκρινιστεῖ ὅμως ὅτι, ἕνας σημαντικός 
ἀριθμός Ἑλληνοκυπρίων, πού ἔμεινε ἐκείνη 
τήν περίοδο στό νησί, ἦταν καλά μορφωμέ-
νοι, γεγονός πού ἀποδεικνύει ὅτι ὑπῆρχαν 
εὐκαιρίες γιά μόρφωση γιά τούς Ἕλληνες 
στά Λατινικά ἱδρύματα πού συντηροῦνταν 
ἀπό τούς Φράγκους.  Ἡ προσφορά τῶν 
εὐκαιριῶν αὐτῶν πιθανόν νά ὀφειλόταν 
στίς προσπάθειες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Λευ-
κωσίας Ἰακώβου ΙΙ, καί κατοπινοῦ ἡγέτη 
τῆς Κύπρου (1464-1473).  Ὁ ἡγέτης αὐτός 
ἵδρυσε ἐπίσης Ἑλληνική Ἀκαδημία στή 
Λευκωσία γιά τήν ἐκπαίδευση τῶν ἀγοριῶν 
ἀριστοκρατικῶν οἰκογενειῶν.
Μέ τόν ἐρχομό τῶν Βενετῶν, ἔγιναν προ-
σπάθειες γιά προσέλευση Ἰταλῶν δασκά-
λων στήν Κύπρο.  Ἡ παιδεία ὅμως παρέμει-
νε ἀνεπαρκής.  Ἐνῶ μερικοί μορφωμένοι 
Κύπριοι προσαρμόστηκαν καί δέχτηκαν τήν 
ὕπαρξη ξένης διοίκησης στό νησί τους, ἄλλοι 
καί ἰδιαίτερα ὁ κλῆρος, ἐξακολουθοῦσαν νά 
τονίζουν τόν ρόλο τῆς ἐκπαίδευσης, σάν πο-
λιτικό ὄργανο γιά τή διαφύλαξη καί ἐξέλιξη 
τῆς Κυπριακῆς παιδείας.

Ἀνασκόπηση τῆς Ἐκπαίδευσης στήν Κύπρο 
ἀπό τούς ἀρχαίους χρόνους μέχρι τήν ἀνεξαρτησία 

καί ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας

τοῦ Δρος Χρίστου Παυλίδη, 
Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου 
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Κατάκτηση ἀπό τούς Ὀθωμανούς

Μέ τόν ἐρχομό τῶν Μωαμεθανῶν Τούρκων 
στήν Κύπρο τό 1571, ἡ ἐκπαίδευση καί ἡ 
παιδεία τοῦ νησιοῦ ὑποβιβάστηκαν σέ νέα 
κατώτερα ἐπίπεδα.  Κατά  τή διάρκεια τῆς 
περιόδου αὐτῆς, ἡ ἐπιμονή καί οἱ σταθερές 
προσπάθειες τοῦ κλήρου ἦταν νά διατηρη-
θεῖ ἡ Κυπριακή ἐθνική φυσιογνωμία καθώς 
καί ὁ Ἑλληνικός χαρακτήρας καί ἡ παιδεία, 
μέσα ἀπό τήν ἐκπαίδευση. Οἱ Ὀθωμανοί, 
παραδόξως, ἐνθάρρυναν τήν αὔξηση τῆς 
Κυπριακῆς ἐκπαίδευσης μέσα στίς Ἑλλη-
νικές παραδό-
σεις δημιουρ-
γώντας, σάν 
μέρος τῆς δι-
οίκησής τους, 
τήν αὐτοδιοι-
κούμενη κοι-
νότητα (millet 
system). Κάτω 
ἀπό τό σύστη-
μα τῆς αὐτο-
διοικούμενης 
κ ο ι ν ό τ η τ α ς , 
ἡ ἐκκλησία 
κ α θ ο ρ ί σ τ η -
κε σάν ὁ θρη-
σκευτικός καί 
ἐκπαιδευτικός 
ἡγέτης τῆς κοι-
νότητας.
Καθώς ἡ δύνα-
μη τῆς ἐκκλη-
σίας μεγάλωνε, ἄρχισε νά ἱδρύει καί νά χρη-
ματοδοτεῖ σχολεῖα.  Ἡ ἐμφάνιση τέτοιων 
σχολείων ἦταν ἰδιαίτερα συχνή μετά τά μέσα 
τοῦ 17ου αἰώνα, ὅταν ὁ Σουλτάνος ἀπένειμε 
ἐπιπλέον στόν Ἀρχιεπίσκοπο τόν τίτλο τοῦ 
Ἐθνάρχη (ἡγέτης τοῦ λαοῦ).  Προηγουμέ-
νως, ἡ ἐκπαίδευση εἶχε, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, 
περιοριστεῖ στήν ἀνεπίσημη διδασκαλία τῶν 
ἱερέων, τῶν μοναχῶν καί ἀνεξάρτητων δα-
σκάλων. Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι, κατά τή 
διάρκεια τῆς Ὀθωμανικῆς περιόδου οἱ ἱε-
ρεῖς ἦταν ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ἀγράμματοι, 

ἰδιαίτερα αὐτοί πού ἔμεναν σέ ἀγροτικές πε-
ριοχές.
Πρίν τήν ἵδρυση τῶν πρώτων σχολείων, οἱ 
Ἕλληνες προσέφεραν ἀτομική ἐκπαίδευση 
στά παιδιά τους.  Ἡ πρόσληψη ἑνός δασκά-
λου, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπίσης καί κάποια ἄλλη 
ἀσχολία καί ὅπως ὁ κλῆρος, εἶχε περιορι-
σμένη μόρφωση, ἦταν κάτι συνηθισμένο.  Ἡ 
πληρωμή τοῦ δασκάλου γινόταν μέ φαγητό 
καί περιστασιακά μέ χρήματα καί δῶρα.
Τό πρῶτο τυπικό σχολεῖο στή Λάρνακα 
ἱδρύθηκε τό 1733 ἀποκλειστικά γιά θρη-
σκευτικούς σκοπούς.  Λίγο ἀργότερα δυό 

ἄλλα σχολεῖα 
ἱ δ ρ ύ θ η κ α ν .  
Στό ἕνα διδα-
σκόταν ἐκκλη-
σιαστική μου-
σική καί στό 
ἄλλο γραμμα-
τική καί διά-
φορα ἄλλα θέ-
ματα, πού δέν 
εἶχαν σχέση μέ 
τά θρησκευτι-
κά.  Ἐπιπλέον, 
ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Φιλόθεος 
ὀργάνωσε στή 
Λευκωσία ἕνα 
Ἑλληνικό σχο-
λεῖο γιά γενική 
μόρφωση καί 
μουσική καί 
ἔφερε διακε-

κριμένους δασκάλους γιά νά διδάξουν, ἀπό 
τήν Ἀθήνα.
Μιά καί ὁ κύριος ἀντικειμενικός σκοπός τῆς 
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὅσον ἀφορᾶ 
τήν ὑποταγμένη χώρα, ἦταν ἡ ἀφαίμαξη πό-
ρων γιά τήν ὑποστήριξη τοῦ αὐτοκρατορι-
κοῦ θησαυροφυλακίου, ἡ Ὀθωμανική Κυ-
βέρνηση δέν θά ὑποστήριζε τήν ἀνάπτυξη 
τῆς Ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης στήν Κύπρο.  
Μάλιστα, κατά τό τελευταῖο ἔτος τῆς Τουρ-
κικῆς διοίκησης στό νησί (1878), μέσα ἀπό 
ἕνα πλεόνασμα 118,000 λιρῶν, λιγότερο ἀπό 
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1% διατέθηκε γιά τήν ἐκπαίδευση.  Αὐτή ἡ 
ἐπιχορήγηση ἦταν ταξινομημένη στήν κα-
τηγορία τῶν «ποικίλων».  Σάν ἀποτέλεσμα 
ἡ ἐκκλησία, μέ συνεισφορές ἀπό τό κοινό, 
χρηματοδοτοῦσε ἀποκλειστικά τά νέα κοι-
νοτικά σχολεῖα.
Οἱ καλές οἰκονομικές συνθῆκες πού ἐπικρα-
τοῦσαν κατά τό τέλος τοῦ 18ου καί κατά 
τίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα, μαζί μέ τό και-
νούργιο ὅραμα τῆς Ἑλληνικῆς ἀνεξαρτησί-
ας, ἔδωσαν νέα ὤθηση στό ἐνδιαφέρον γιά 
τήν Ἑλληνική ἐκπαίδευση στήν Κύπρο.  Τό 
1812, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός ἵδρυσε τό 
Ἑλληνικό Σχολεῖο ἤ Ἑλληνομουσεῖον γιά 
τή διδασκαλία τῶν κλασσικῶν. Αὐτό τό σχο-
λεῖο ἔκλει-
σε μετά 
τήν ἐπα-
ν ά σ τ α σ η 
τοῦ 1821, 
ξανάνοιξε 
τό 1830, 
ὅπου ἔγι-
νε τό κυ-
ρ ι ό τ ε ρ ο 
σ χ ο λ ε ῖ ο 
Μ έ σ η ς 
ἐκπαίδευ-
σης τῆς 
χ ώ ρ α ς , 
καί ἐπανι-
δ ρ ύ θ η κ ε 
τό 1893 
σάν τό Παγκύπριο Γυμνάσιο.  Ἐπίσης 
ἄλλα σχολεῖα ἱδρύθηκαν καί ἄλλοι ἐκπαι-
δευτικοί ἡγέτες ἐμφανίστηκαν.  Τό 1854 ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κύριλλος Α´ προσπάθησε 
νά ἱδρύσει σχολή γιά τούς κληρικούς, καί 
ὁ διάδοχός του, Μακάριος Α΄ (1854-1865), 
ἀφιέρωσε τόν ἑαυτό του εἰδικά στήν καλυ-
τέρευση τῶν ἐκπαιδευτικῶν συνθηκῶν στό 
νησί. Ὁ Μακάριος Α΄ αὔξησε τό δυναμικό 
τοῦ Ἑλληνομουσείου, βοήθησε στήν ἵδρυση 
τοῦ πρώτου σχολείου θηλέων στή Λευκωσία 
τό 1859, καί ἐνθάρρυνε ἄλλους νά ἱδρύσουν 
τοπικά σχολεῖα.
Ἡ Ἑλληνική ἐκπαίδευση στήν Κύπρο, ἐπη-

ρεασμένη ἀπό τόν ἀναζωπυρούμενο Ἑλλη-
νικό ἐθνικισμό καί τήν ἐπικράτηση τῆς 
ἀνεξαρτησίας στήν Ἑλλάδα, πῆρε μία και-
νούργια πολιτική ὤθηση.  Ὅπως οἱ Ἕλλη-
νες, πού ζοῦσαν στίς ἐλεύθερες περιοχές τῆς 
Ἑλλάδας, ἔτσι καί οἱ Κύπριοι, σ’αὐτό τό ση-
μεῖο, ἔβλεπαν τήν ἐκπαίδευση σάν μέσο γιά 
τήν ἀνάπτυξη ἐθνικῆς συνείδησης ἡ ὁποία 
τελικά θά ὁδηγοῦσε στήν ἕνωση μέ τήν 
Ἑλλάδα.
Στήν Κύπρο, σύμφωνα μέ τήν παράδοση καί 
τήν ἱστορία, τήν ἡγεσία γι’ αὐτήν τήν ἀνάπτυ-
ξη ἀναλάμβανε ἡ ἐκκλησία.  Σάν ἀποτέλε-
σμα, συνεχίστηκε ἕνας μερικός τουλάχιστον 
ἔλεγχος τῆς ἐκπαίδευσης ἀπό τήν ἐκκλησία.  

Σάν ἐπα-
κ ό λ ο υ θ ο 
εἶχε τή 
δ ύ ν α μ η 
νά διο-
ρίζει δα-
σκάλους, 
ἐ π ι θ ε ω -
ρητές καί 
νά ὁρίζει 
τή διδα-
σ κ ό μ ε ν η 
ὕλη.  Πα-
ρόλο πού 
ὁ ἔλεγχος 
ἦταν μόνο 
μ ε ρ ι κ ό ς , 
ἀ ν α γ ν ω -

ριζόταν τώρα ὅτι ἡ ἐκπαίδευση καί ἡ θρη-
σκεία ἦταν ἀλληλένδετες.  Κατά συνέπεια, 
ἡ ἀλληλεξάρτηση αὐτή ἀπαιτοῦσε, ὥστε οἱ 
δάσκαλοι νά ἔχουν ὑψηλές ἠθικές καί θρη-
σκευτικές ἀρχές.  Γιά νά μπορέσει ἡ ἐκκλη-
σία νά διατηρήσει τήν ἡγεσία της, ἦταν βα-
σικό ὁ κλῆρος νά μορφώνεται στό ἐπίπεδό 
τοῦ λαοῦ καί οἱ ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες νά 
λαμβάνουν κάποια καλύτερη μόρφωση.  
Ἡ ἐκπαίδευση τῶν ἡγετῶν γινόταν ἀπό τά 
«Ἑλληνικά Σχολεῖα» ἤ ἀπό ἀνώτερα σχο-
λεῖα.

(συνεχίζεται)
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Ἐπικλήσεις πνευμάτων στό διαδίκτυο

τοῦ  Οἰκ. Ἀνδρέα Γκατζέλη

Mία βασική θεωρία τοῦ ἀποκρυ-
φισμοῦ καί τῆς μαγείας εἶναι ἡ 
ἰδέα ὅτι ὑπάρχει ἕνα σύμπαν πα-

ράλληλο μέ τό δικό μας ἀλλά τό ἴδιο πραγ-
ματικό. Σέ αὐτό τό παράλληλο σύμπαν ζοῦν 
καί ὑπάρχουν τά πνεύματα καί οἱ ψυχές 
τῶν ἀνθρώπων ἀλλά καί ἄλλες «παράξενες» 
ὀντότητες. 
Ὑπάρχουν καί κάποιοι ἄνθρωποι μέ «ξε-
χωριστές» ἱκανότητες καί γίνονται «ἐνδιά-
μεσοι» ἤ «κανάλια» γιά νά μπορέσουμε νά 
ἐπικοινωνήσουμε μέ αὐτό τό παράλληλο 
σύμπαν καί νά ἀντλήσουμε σημαντικές πλη-
ροφορίες γιά τή ζωή μας. Αὐτοί οἱ «ξεχωρι-
στοί» ἄνθρωποι ὀνομάζονται μέντιουμ. Καί 
ἡ ὅλη διαδικασία λέγεται channelling. 
Ὅμως ἐκτός ἀπό τούς ἀνθρώπους μέ τήν ξε-
χωριστή ἱκανότητα νά ἐπικοινωνοῦν μέ τό 
παράλληλο σύμπαν καί τίς ἐκεῖ εὑρισκόμε-
νες ὀντότητες, ὑπάρχουν καί κάποιες τεχνι-
κές πού ὑποτίθεται ὅτι ὁ καθένας μπορεῖ νά 
τίς ἐφαρμόσει. Αὐτές οἱ τεχνικές εἶναι ἀρκε-
τά διαδεδομένες μεταξύ τῶν ἐφήβων ἀλλά 
καί τῶν μικρότερων ἀκόμη παιδιῶν μέ τή 
μορφή παιχνιδιοῦ. 
Μιά τέτοια τεχνική ἐπίκλησης πνευμάτων 
εἶναι τό παλαιότερο παιχνίδι «Bloody Mary», 
δηλαδή «Ματωμένη Μαίρη», πού εἶχε συ-
ναρπάσει τούς ἐφήβους τίς δεκαετίες τοῦ 
’80 καί τοῦ ’90. Πολύ διαδεδομένος στίς μέ-
ρες μας εἶναι καί ὁ πίνακας Ouija παρά τήν 
πολυπλοκότητά του. 
Ἀπό ἐφημερίδες καί περιοδικά πληροφο-
ρούμαστε γιά τή νέα μόδα πού ἔχει ξετρελ-
λάνει τούς ἐφήβους τῆς Λεμεσοῦ καί ὄχι 
μόνο. Πιό συγκεκριμένα διαβάζουμε:
Μετά τήν πρόκληση τοῦ «παγωμένου 

κουβᾶ» καί τό ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνο παι-
χνίδι ἀλκοόλ «neknominate», οἱ ἔφηβοι τοῦ 
κόσμου βρῆκαν ἕνα νέο τρόπο γιά νά…δι-
ασκεδάσουν στό διαδίκτυο, αὐτή τή φορά 
«καλώντας» ἕνα δαίμονα ὀνόματι Τσάρλι.
Τό Τσάρλι –Τσάρλι, ὅπως ὀνομάζεται τό ἐν 
λόγῳ παιχνίδι, ἔχει κάνει θραύση τίς τελευ-
ταῖες ἡμέρες, μέ ἐφήβους ἀπό ὅλο τόν κό-
σμο νά ἔχουν στείλει περισσότερα ἀπό 1,6 
ἑκατομμύρια tweets γιά αὐτό. 
Στό συγκεκριμένο παιχνίδι αὐτός πού θέλει 
νά διαπιστώσει, ἄν ὄντως μπορεῖ νά καλέσει 
πνεύματα, γράφει σέ ἕνα κομμάτι χαρτί τίς 
λέξεις «Ναί» καί «Ὄχι», ὥστε νά πιάνουν τίς 
τέσσερις γωνίες (διαγωνίως οἱ ἴδιες λέξεις) 
καί τίς χωρίζει μέ δυό μολύβια. Στή συνέ-
χεια ρωτᾶ «Τσάρλι, Τσάρλι, εἶσαι ἐδῶ;» καί 
«Τσάρλι, Τσάρλι, θέλεις νά παίξουμε;» περι-
μένοντας ἀπό τό πνεῦμα, πού σύμφωνα μέ 
τούς χρῆστες τοῦ διαδικτύου δέν εἶναι ἕνα 
φιλικό φάντασμα ἀλλά ἕνας πανίσχυρος 
δαίμονας, νά ἀπαντήσει. Αὐτό θά γίνει κου-
νώντας τά μολύβια καί δείχνοντας τό «Ναί».
Ἄν πεῖ «Ναί», τότε μπορεῖς νά τό ρωτήσεις 
ὅ,τι θέλεις, ἀλλά ὅταν θελήσεις νά διακόψεις 
τήν ἐπαφή, τότε πρέπει νά τοῦ πεῖς «Τσάρλι, 
Τσάρλι, μποροῦμε νά σταματήσουμε», ἐνῶ 
- πάντα σύμφωνα μέ τούς χρῆστες - ἐπιβάλ-
λεται νά τοῦ πεῖς «ἀντίο», διαφορετικά θά 
ἀφήσεις μία πύλη ἀνοιχτή γιά τούς δαίμονες 
καί κινδυνεύεις...
Φυσικά ὑπάρχει καί ἡ περίπτωση νά... μήν 
θέλει νά σοῦ μιλήσει ὁ Τσάρλι, ὁπότε πάλι 
τοῦ λές «ἀντίο» καί ἀνανεώνεις τό ραντεβού 
σας γιά μιά ἄλλη φορά, ὅταν θά ἔχει ὄρεξη. 
Καί ποιός εἶναι ὁ Τσάρλι; Ἡ ἀπάντηση σέ 
αὐτό τό ἐρώτημα διαφέρει, ἀνάλογα μέ τήν 
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ἱστοσελίδα πού θά διαβάσει κάποιος. Σύμ-
φωνα μέ ὁρισμένους, ἦταν ἕνα παιδί πού 
αὐτοκτόνησε, ἐνῶ κάποιοι ἄλλοι ἰσχυρί-
ζονται πώς ἦταν ἕνα ἀγόρι πού πέθανε σέ 
αὐτοκινητιστικό δυστύχημα. Ἄλλοι πάλι, 
ὑποστηρίζουν ἔνθερμα ὅτι εἶναι ἕνας θεός 
τῶν Μεξικανῶν, πού ἀπομακρύνθηκε ἀπό 
τό «καλό» καί πλέον ἔχει πιάσει…φιλίες μέ 
τόν Σατανᾶ.
Χιλιάδες χρῆστες ἔχουν δοκιμάσει ἤδη 
τήν πρόκληση, μέ πολλά βίντεο νά κυκλο-
φοροῦν καί στό YouTube, ἐνῶ τό hashtag 
#charliecharliechallenge βρίσκεται στήν πρώ-
τη θέση τῶν σημερινῶν trends στό Twitter.
Θά μποροῦσε κανείς νά ἰσχυριστεῖ ὅτι πρό-
κειται γιά ἕνα 
ἀ σ ή μ α ν τ ο 
παιδικό παι-
χνίδι καί δέν 
θά ἔπρεπε νά 
τοῦ δώσου-
με καί τόση 
σ η μ α σ ί α . 
Τά μολύβια, 
ἰσχυρίζονται 
οἱ ἐπιστήμο-
νες, λόγω τῆς 
β α ρ ύ τ η τ α ς 
θά μετακινη-
θοῦν ὕστερα 
ἀπό κάποια 
ὥρα εἴτε γίνε-
ται ἐπίκληση 
στόν Τσάρλι εἴτε ὄχι. 
Ὅμως τό μεγάλο πρόβλημα πού δημιουρ-
γεῖται στίς ἀθῶες παιδικές ψυχοῦλες δέν 
εἶναι ἡ ἐξαπάτηση. Σέ σχολεῖο τῆς περιοχῆς 
μας, τό παιδάκι πού προτίθετο νά κάνει 
τήν ἐπίκληση ξεκρέμασε ἀπό τόν τοῖχο τῆς 
σχολικῆς αἴθουσας τήν εἰκόνα τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν τοποθέτησε 
ἀνάποδα μέ τή δικαιολογία ὅτι δέν θά ἔρθει 
ὁ Τσάρλι ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ. 
Ἀρκετοί γονεῖς ἀλλά καί ἐκπαιδευτικοί ἀνα-
φέρουν ὅτι παιδιά πού ζήσανε τήν ἐμπειρία 
τοῦ παιχνιδιοῦ καταλαμβάνονται ἀπό διά-
φορα φοβικά σύνδρομα καί οἱ ἐφιάλτες τίς 

νύχτες πού κοιμοῦνται εἶναι καθημερινό 
φαινόμενο. 
Ἡ χειρότερη ὅμως συνέπεια εἶναι ὅτι οἱ νέοι 
μας ἔρχονται σέ ἐπαφή μέ ἀποκρυφιστικές 
θεωρίες καί ἰδέες τίς ὁποῖες θεωροῦν ὡς 
πραγματικές καί ἀληθινές. Δημιουργεῖται 
μέσα τους ἕνα ἐντελῶς λανθασμένο κοσμο-
είδωλο καί μαθαίνουν νά ἑρμηνεύουν τόν 
κόσμο καί τό περιβάλλον γύρω τους ἀλλά 
καί τόν ἴδιό τους τόν ἑαυτό καί τά συναι-
σθήματά τους μέ ἐντελῶς ἀποκρυφιστικό 
καί μαγικό τρόπο. Ἔτσι δέν μποροῦν νά ξε-
χωρίσουν γιά παράδειγμα τή διαφορά τοῦ 
προφητικοῦ καί διορατικοῦ χαρίσματος τῶν 
Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τό «ψευδο-

χάρισμα» τῶν 
π ν ε υ μ α -
τιστῶν καί 
τῶν μέντιουμ. 
Ἡ δυνατό-
τητα γιά με-
τάνοια καί 
προσευχή δυ-
σχεραίνεται 
ἀφοῦ χάνεται 
ἡ προσωπο-
κεντρικότητα 
στή σχέση μέ 
τόν Θεό καί 
τούς ἀνθρώ-
πους καί υἱο-
θετεῖται ὑπο-
σ υ ν ε ί δ η τ α 

καί ἀνεπαίσθητα μία ἀτομική καί ἀπρόσω-
πη θεώρηση τῆς ζωῆς. 
Ἡ μόνη λύση σέ αὐτή τήν κατάσταση εἶναι 
ἡ μαθητεία τῶν νέων σέ γέροντα. Σέ ἔμπειρο 
πνευματικό πού θά μεταδώσει στίς τρυφε-
ρές καί εὔπλαστες ψυχές τῶν παιδιῶν μας 
τήν δυσχιλιετή παράδοση τῆς Ἐκκλησίας 
μας καί τήν ἁγιοπνευματική ζωή.      
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Τά παρεπόμενα 
τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ ζητήματος

 Παπα-Θεόδωρος Χαραλάμπους

Mέ ἐπιστολή τους, ἡμ. 1/14 Αὐγού-
στου 1909 πρός τόν ἐν λόγῳ 
ἐφημέριο Καθολικῆς, οἱ Ἐκκλη-

σιαστικοί ἐπίτροποι τοῦ ναοῦ (Κ. Δρουσιώ-
της, Ἀντώνιος Χ´´Δημητρίου, καί Νεοκλῆς 
Ἀναστασίου), ἀνακοινώνουν τήν παύση 
του, «χάριν τῶν γενικῶν συμφερόντων τῆς 
ἐκκλησίας ἐν ᾗ έπιτροπεύομεν», ὅπως γρά-
φουν.
Μετά τήν ἐκλογή τοῦ Μελετίου Μεταξάκη 
ὡς νέου Μητροπολίτου Κιτίου (21 Φεβρ. 
1910), ὁ π΄Θεόδωρος προσφεύγει σ’ αὐτόν 
καί ζητᾶ ἀποκατάστασή του. Σέ σχετική ἐπι-
στολή του ἡμ. 22 Μαΐου 1910 γράφει στόν 
διαμένοντα στή Λάρνακα Μητροπολίτη, 
ὅτι ἀδίκως καί ἀντικανονικῶς ἐπαύθη· ὅτι 
πεινᾶ, ὅτι ἔχει σύζυγο καί ὀκτώ παιδιά ἀπό 
τά ὁποῖα τό ἕνα εἶναι χωλό, κωφάλαλο καί 
τυφλό· ὅτι ὡς ἀπό εἰκοσαετίας ἐφημέριος 
Καθολικῆς, δέν ἔγινε ποτέ αἴτιος παραπό-
νου· ὅτι ἄν καί ἡ προηγούμενη Ἐκκλ. ἐπιτρο-
πή ἦταν «Κιτιακή», αὐτός δέν ἐκδηλώθηκε 
ὑπέρ τῆς μιᾶς ἤ τῆς ἄλλης παρατάξεως· ὅτι 
ὅταν ἡ νῦν ἐπιτροπή ἀνέλαβε πρό ἑνός πε-
ρίπου ἔτους καθήκοντα, ὑποχρεώθηκε ἀπό 
αὐτήν νά μνημονεύει ὡς Ἀρχιεπίσκοπο τόν 
Κυρηνείας. Συνεχίζοντας γράφει ὅτι, ὅταν 
τοῦ ἐστάλει ἐγκύκλιος τοῦ νομίμου πλέον 
Ἀρχιεπισκόπου, τοῦ ἀπό Κιτίου, θεώρησε 
καθῆκον του ὅτι ἔπρεπε νά τήν ἀναγνώσει, 
ὁπότε ἡ φιλοκυρηνειακή Ἐκκλησιαστική 
ἐπιτροπή τοῦ ἔστειλε ἀμέσως τήν παύση του, 
διορίζοντας στή θέση του τόν π΄Ζαχαρία.
Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ μετά τή συμφιλίωση τῶν 
δύο ἀντιπάλων (Φεβρ. 1910) ἀνανεωμένη 
καί συμπληρωμένη Ἱ. Σύνοδος ἀπεφάσισε 
τήν ἐπαναφορά τῶν τριῶν ἱερέων στίς θέ-

σεις τους, κηρύττοντας ἄκυρη τήν παύση 
τους καί παράνομους τούς ξένους ἱερεῖς πού 
τούς ἀντικατέστησαν. Οἱ σχετικές ὁδηγίες 
ἀνακοινώθηκαν στίς 31 Μαΐου 1910. Αὐτό 
προκάλεσε τή δυσαρέσκεια τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς ἐπιτροπῆς Καθολικῆς ἡ ὁποία σέ ἐπι-
στολή της, ἡμ. 18 Ἰουλίου 1910, πρός τόν εἰς 
Λάρνακα Μητροπολίτη, παραπονεῖται γιά 
τήν ἀργία πού ἐπεβλήθη στόν π’ Ζαχαρία, 
καί παρατηρεῖ ὅτι ὁ π᾽Θεόδωρος δέν πῆγε 
πίσω στή θέση του «διότι καί ὁ ἴδιος γνω-
ρίζει ὅτι θά ἀποδοκιμασθῆ καί ἀποκρουσθῆ 
ὑπό τῆς μεγάλης πλειονότητος τῆς ἐνορίας». 
Προσθέτει δέ ὅτι ἡ Ἐκκλησιαστική ἐπιτρο-
πή ἐδέχθη νά πληρώσει £10 ὡς ἀποζημίωση 
στόν π᾽Θεόδωρο, γιά νά φύγει καί ζητή-
σει ἀλλοῦ θέση ἀλλ᾽ ὅτι αὐτός δέν δέχεται, 
«ἀλλ’ ἐξακολουθεῖ κατά τό ὀλέθριον σύστη-
μά του νά καπηλεύηται τό ἀξίωμά του ἐπι-
ζητῶν πελατείαν διά συναγωνισμοῦ εἰς τά 
ἱερά Μυστήρια».
Τελική λύση στό πρόβλημα ἐδόθη μέ τήν 
εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Μ. Μεταξά-
κη γιά συμβιβασμό: σέ ἐπιστολή του πρός 
τόν «Κυρηνειακόν» καί φίλο τῆς Ἐκκλησι-
αστικῆς ἐπιτροπῆς Σπῦρο Ἀραοῦζο, ἡμ. 16 
Ἰουλίου 1910, πρότεινε νά ἐπιστρέψει μέν ὁ 
π΄ Θεόδωρος στή θέση του, ἀλλά νά διορι-
στεῖ κανονικά καί ὁ ἐκλεκτός τῆς ἐπιτροπῆς, 
π΄Ζαχαρίας, ὡς τρίτος ἱερέας τοῦ ναοῦ, 
πράγμα πού τελικά ἔγινε ἀπό ὅλους ἀποδε-
κτό.

Παπα-Ἰωάννης Μακούλης

Μέ ἐπιστολή της, ἡμ. 21 Ὀκτ. 1909, ἡ Ἐκκλη-
σιαστική ἐπιτροπή Ἁγίας Νάπας (Σ. Παστί-
δης, Ὄθων Δ. Μιτέλλας, καί Χρ. Κατσουνω-
τός), ἀνακοινώνει στόν π᾽ Ἰωάννη Μακούλη 
τήν παύση του. Σέ σχετική διαμαρτυρία τοῦ 
τελευταίου, ἡ ἐπιτροπή ἔστειλε καί δεύτε-
ρη ἐπιστολή, ἡμ. 21/3 Νοεμβρίου 1909, στήν 

Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρόνιου Μιχαηλίδη
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ὁποία ἐμμένει στήν παύση του ἀπό τή θέση 
τοῦ ἐφημερίου τῶν «ἡνωμένων ἐκκλησιῶν» 
(Ἁγίας Νάπας-Ἁγίου Ἀνδρονίκου), διότι 
ἐτέλεσε γάμο σέ ἄλλη ἐνορία παρά τήν ἀπα-
γόρευση τῆς ἐπιτροπῆς [αὐτό ἦταν ἡ ἀφορ-
μή], καί γιά «προηγουμένην αἰτίαν ἕνεκα 
τῆς ὁποίας παρουσιάσθη εἰς τήν ἐπιτροπήν 
ἀναφορά πολλῶν ἐνοριτῶν ζητούντων τήν 
παῦσιν του» [ἡ κύρια αἰτία]. 
Μέ τήν ἔλευση τοῦ Μελετίου Μεταξάκη ὡς 
νέου Μητροπολίτου Κιτίου (Φεβρ. 1910), ὁ 
π΄Ἰωάννης Μακούλης ἔστειλε ἐκτενή ἀνα-
φορά σ΄ αὐτόν, ἡμ. 16 Ἀπριλίου 1910, μέ τίτλο 
«Ἀπολογία Παπαϊωάννου Μακούλη, ἐφη-
μερίου Ἁγίας Νάπας», στήν ὁποία ἀναφέρει 
ὅτι ἡ πιό πάνω «προ-
ηγουμένη αἰτία» ἦταν 
τό ὅτι «προήδρευσεν 
ἐπί τῆς κάλπης τῶν 
εἰδικῶν ἀντιπροσώ-
πων τῆς ἐκλογῆς τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχι-
επισκόπου» [τοῦ ἀπό 
Κιτίου].
Συνεχίζοντας ἀναφέ-
ρει τά ἑξῆς: «... εἶναι 
ἀναγκαῖον νά ἀναφέ-
ρω ὅτι ἡ μόνη ἀφορ-
μή τῆς ἐναντίον μου 
φοβερᾶς ἐπιθέσεως 
ἦτο τό ζήτημα τῆς ὡς 
ἄνω προεδρείας καί 
τό ὁποῖον δέν ἠδυνά-
μην νά διαφύγω. Διότι τό νά μή προεδρεύση 
τις, ἤθελε μέν εὐχαριστήσει τούς ἀντιφρο-
νοῦντας τῷ Ἀρχιερεῖ, ἀλλά θά ἐχαρακτηρί-
ζετο α) ὡς κομματικός ἀντικιτιακός β) ὡς 
ἀπειθής εἰς τήν ἀρχιερατικήν ἐγκύκλιον καί 
διαταγήν, καί γ) ὡς παράνομος καί παρα-
βάτης τοῦ ἐψηφισμένου εἰδικοῦ Νόμου περί 
τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Τό δέ νά 
προεδρεύση τις δέν ἦτο κομματισμός ἀλλά 
Νομοταγές. Δέν ἠδυνάμην νά κηρυχθῶ οὔτε 
παράνομος οὔτε ἀπειθής καί παραβάτης τῆς 
ἐντολῆς τοῦ Ἀρχιερέως ὑπό τήν δικαιοδοσί-
αν τοῦ ὁποίου ἤμην» [δηλαδή τοῦ Κιτίου]. 
Σχετικά μέ τίς ὕβρεις καί τόν διωγμό πού 

ὑπέστη, ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Ἐπί διετίαν 
(1887/8 καί 1888/9) διατελέσας ἐθνικός ἱε-
ροκῆρυξ καί ἐπόπτης τῶν σχολείων τῆς προ-
ξενικῆς περιφερείας Βιτωλίων, διωρισμένος 
ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί δια-
σχίσας πολλάκις τήν δυτικήν Μακεδονίαν 
(ἐπαρχίας Πελαγονίας, Πρεσπῶν, Ἀχρί-
δος, Κορυτσᾶς, Καστορίας, Φλωρίνης-Μο-
γλενῶν καί Κοζάνης-Σερβίων), διά μέσου 
Βουλγάρων, Ρουμούνων, Σέρβων, Ἀλβανῶν 
καί Τούρκων, οὔτε εἶδον, οὔτε ἤκουσα το-
σαύτας καί τοιαύτας ὕβρεις καί προσβολάς 
οἵας καί ὅσας ἐδοκίμασα ἐν Λεμησσῷ!».
Ἐν τῷ μεταξύ σέ ἀναφορά πρός τόν Κιτίου 
Μ. Μεταξάκη, ἡμ. 11/24 Ἀπριλίου 1910, τήν 

ὁποία ὑπογράφουν 
πολλοί κάτοικοι Λεμε-
σοῦ, ἀναφέρονται τά 
ἑξῆς: «Δυστυχῶς ἐν 
ἡμέραις κομματικῆς 
κραιπάλης ἐπαύθη-
σαν τῆς θέσεώς των, 
ὡς μή ὤφειλε, τρεῖς 
ἐκ τῶν ἱερέων τῆς πό-
λεώς μας, ἀνά εἷς ἐξ 
ἑκάστης ἐνορίας, ἤτοι 
ὁ π΄Κωνσταντῖνος 
Ἐλευθεριάδης τῆς 
Ἁγίας Τριάδος, ὁ π΄’Ι-
ωάννης Μακούλης 
τῆς Ἁγίας Νάπας καί 
ὁ π΄Θεόδωρος Χαρα-
λάμπους τῆς Καθο-

λικῆς, καί οἱ τρεῖς πολῖται, πνευματικοί καί 
οἰκογενειάρχαι, ἀντικατασταθέντες ὑπό ἱε-
ρέων ἐκ τῶν χωρίων καί ἐξ ἄλλων ἐπαρχιῶν 
τῆς νήσου, καί ἐπί ἐννέα ἤδη μῆνας τά θύμα-
τα ταῦτα τοῦ κομματισμοῦ κατατρύχονται 
οἰκονομικῶς αὐτά καί αἱ οἰκογένειαί των 
καί στεροῦνται τοῦ πολυτίμου δώρου, ὅπερ 
τοῖς ἐχάρισεν ἡ Ἐκκλησία, τῆς ἐκτελέσεως 
δηλονότι τῶν πνευματικῶν αὐτῶν καθηκό-
ντων. Καί μετά τήν ἐπελθοῦσαν εἰρήνευσιν 
οἱ τρεῖς οὗτοι ἱερεῖς μένουσι μακράν τῆς δι-
ακονίας των, καίτοι ἐγένοντο περί τούτων 
αἱ δέουσαι παραστάσεις τοῖς ἁρμοδίοις...».
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Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ: Ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ.Ἀθανάσιος χορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ. ν. Παναγίας Εὐαγγε-
λίστριας Κ.Πολεμιδιῶν.
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ: Προεξῆρχε 
Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου μετά τοῦ Θε-
οφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ.Νι-
κολάου στόν Καθεδρικό ἱ. ν. Ἁγίας Νάπας 
Λεμεσοῦ καί ἀκολούθως προέστη Δοξολο-
γίας μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου 
τῆς 25ης Μαρτίου 1821.
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό ναό Πανα-
γίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 4 ΑΠΡΙΛΙ-
ΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ.ν. 
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: 
Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ.ν. Ἀπ. 
Ἀνδρέα Μέσα Γειτονιᾶς.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
Νυμφίου στόν ἱ.ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Χο-
ροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφί-
ου στόν ἱ.ν.Ὁσίων Ἀρσενίου καί Παϊσίου. 
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Χορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 
στόν ἱ.ν.Ἁγίας Τριάδος.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Χο-
ροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ 

Νιπτῆρος στόν ἱ.ν.Ἀπ. Λουκᾶ, Ἁγ. Μαρίνας 
καί Ἁγ. Θύρσου, Συνοικ. Ἁγ. Ἀθανασίου.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλε-
σε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ.ν. Ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Ἐλεήμονος.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Ἁγί-
ων Παθῶν στόν ἱ.ν. Ἁγίου Νικολάου Κ.Πο-
λεμιδιῶν.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: 
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Με-
γάλων Ὡρῶν, τοῦ ἑσπερινοῦ καί τῆς Ἀπο-
καθηλώσεως στόν ἱ.ν.Ἀπ. Βαρνάβα, Συνοι-
κισμοῦ Ἁγ. Ἰωάννου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπι-
ταφίου στόν Καθεδρικό ναό Ἁγίας Νάπας.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ.ν. Ἁγίας Βαρβά-
ρας Ζακακίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: 
Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Μητροπο-
λιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθο-
λικῆς).
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Με-
γάλου Ἑσπερινοῦ  τοῦ Πάσχα στόν Μητρο-
πολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Κα-
θολικῆς).
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στή γυναικεία ἱ.μ. Ἁγ. Γεωργίου 
τοῦ Ἀλαμάνου καί προχείρισε σέ Πρωτο-
πρεσβύτερο τόν π.Χρῆστο Μιχαηλίδη.

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ: Ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος 
τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ.ν. Πανα-
γίας Χρυσαϊφυλιώτισσας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστάτησε 
καί ἀνέγνωσε τή Β΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν 
στόν ἱ.ν. Παναγίας Πυργώτισσας τῆς κοινό-
τητας Πύργου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 

Λειτουργία στόν ἱ.ν. Ἁγίου Τύχωνος τῆς 
ὁμώνυμης κοινότητας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε καί ἀνέγνωσε τήν Γ΄ Στάση τῶν Χαιρε-
τισμῶν στόν ἱ.ν. Παναγίας Γλυκιώτισσας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Τιμίου Σταυροῦ Ἀκρω-
τηρίου.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Τιμίου Σταυροῦ Π.Πολεμιδιῶν.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε καί ἀνέγνωσε τήν Δ΄ Στάση τῶν Χαιρε-
τισμῶν στόν ἱ. ν. Προφήτη Ἠλία Ποταμοῦ 
Γερμασόγειας. 
Τό βράδυ χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τήν 
Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στόν ἱ.ν. Ἁγ. 
Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στό Νέο Νοσοκο-
μεῖο Λεμεσοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό ναό Πανα-
γίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).
ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστάτησε κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανη-
γυρίζοντα ἱ.ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
τῆς κοινότητας Λόφου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ: Συμμετέσχε σέ 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος 
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Λεμεσοῦ 
κ.Ἀθανασίου, στόν Καθεδρικό ναό Ἁγίας 
Νάπας. Στή συνέχεια δέχθηκε τόν χαιρετι-
σμό τῆς μαθητικῆς παρέλασης μέ τήν εὐκαι-
ρία τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτί-
ου 1821.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ: Προέστη 
ἀγρυπνίας στήν ἱ.μ.Τιμίου Προδρόμου 
Μέσα Ποταμοῦ κατά τήν ὁποία ἀνέγνωσε 
τόν Ἀκάθιστο Ὕμνο. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ν. Ἁγίου Σάββα Ὕψωνα.
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Προέστη Δο-
ξολογίας μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς 
ἔναρξης τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώ-
να τῆς ΕΟΚΑ 1955-59, στόν ἱ.ν. Ἁγ. Νικο-
λάου Λεμεσοῦ.
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 4 ΑΠΡΙΛΙ-
ΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία  στόν ἱ.ν. 
Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: 
Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. 
Ζώνης.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμ-
φίου στόν ἱ.ν. Ἀρχ. Μιχαήλ (Μονοβόλικο).
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Χο-

ροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφί-
ου στόν ἱ.ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Γερμασόγειας.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Χορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου  
στόν ἱ.ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου Μέσα Γειτονιᾶς.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Χο-
ροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ 
Νιπτῆρος στόν ἱ.ν. Ἁγ. Στυλιανοῦ Συνοικ.
Λινόπετρας.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλε-
σε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ.ν. Ἀπ. Πέτρου 
καί Παύλου καί Ἁγ. Ἀρτεμίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Ἁγί-
ων Παθῶν στόν ἱ.ν. Ἀπ. Ἀνδρέα Χαράκη.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: 
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Με-
γάλων Ὡρῶν, τοῦ ἑσπερινοῦ καί τῆς Ἀποκα-
θηλώσεως στόν ἱ.ν. Ἁγ. Γεωργίου Φραγκού-
δη.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπι-
ταφίου στόν ἱ.ν. Ἁγ. Μάμαντος Τραχωνίου.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ.ν. Ἁγ. Μηνᾶ στόν 
Ἅγιο Ἀθανάσιο.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:  
Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ.ν. Θεοπα-
τόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης παρά τήν κοινό-
τητα Ἁγίου Τύχωνα.
Συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
Μεγάλου ἑσπερινοῦ τοῦ Πάσχα μετά τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Λεμεσοῦ 
κ.Ἀθανασίου στόν Μητροπολιτικό ναό Πα-
ναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ν. Παναγίας Σαϊτιώτισ-
σας τῆς κοινότητας Σαϊττᾶ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοι-
νότητας Μανδριῶν.
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγίου 
Γεωργίου Χαβούζας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ν. Ἁγίου Νεκταρίου.
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Μέσα σέ κλίμα κατάνυξης τελοῦνταν κάθε Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς οἱ κα-
τανυκτικοί ἑσπερινοί στόν Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς. Στούς 
ἑσπερινούς χοροστατοῦσαν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος καί ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. Ἀκολουθοῦσε πνευματική ὁμιλία ἀπό 
τόν Πανιερώτατο, στήν αἴθουσα τοῦ ναοῦ. 

Πραγματοποιήθηκε τό βράδυ τῆς 17ης 
Μαρτίου, συναυλία Ρωσικῆς ἐκκλησια-
στικῆς μουσικῆς στήν αἴθουσα ἐκδηλώσε-
ων τῆς Μητροπόλεώς μας, στόν περίβολο 
τοῦ Μητροπολιτικοῦ ἱεροῦ ναοῦ Παναγίας 
Παντανάσσης Καθολικῆς. Στήν ἐκδήλωση 
παρευρέθηκαν ὁ Πανιερώτατος Μητροπο-
λίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας καί 
ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. 
Ἀθανάσιος. Τραγούδησε ἡ Ρωσική χορω-
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Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε καί φέτος στή 
Μητρόπολή μας ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θε-
οτόκου καί ἡ Ἐθνική Ἐπέτειος τῆς 25ης 
Μαρτίου 1821. Ὁ Πανιερώτατος Μητρο-
πολίτης μας χοροστάτησε στόν πανηγυρικό 
ἑσπερινό στόν ἱερό ναό Παναγίας Εὐαγ-
γελιστρίας Κάτω Πολεμιδιῶν καί ὁ Θεο-
φιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος στόν 
ἱερό ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν 
κοινότητα Λόφου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα 

δία τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίας Τατιανῆς καί Ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Τσιεπακσάρ Ρωσίας, ἡ ὁποία μάγεψε τούς παρευρισκομένους μέ τίς μελωδίες της. 

τελέστηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό ναό Ἁγίας Νάπας, 
προεξάρχοντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου καί συγχοροστα-
τοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. 
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Ἀκολούθησε Δοξολογία γιά τήν ἐπέτειο 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, 
στήν ὁποία προεξῆρχε ὁ Πανιερώτατος 
συγχοροστατούντων τῶν Θεοφιλεστάτων 
Ἐπισκόπων Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου καί 
Μεσαορίας κ. Γρηγορίου. Παρέστησαν με-
ταξύ ἄλλων ὁ Ὑπουργός Συγκοινωνιῶν καί 
Ἔργων κ. Μάριος Δημητριάδης, πολιτεια-
κοί ἄρχοντες τῆς πόλεως, βουλευτές, ἐκπρό-

σωποι τοῦ Στρατοῦ καί τῆς Ἀστυνομίας. 
Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ 
Διευθύντρια τοῦ Λυκείου Ἁγίου Ἀντωνίου 
κα. Μαρία Θεοφάνους. 
Ἀκολούθησε πομπή πρός τό Μνημεῖο Ἡρώ-
ων, στήν ὁμώνυμη πλατεία, ὅπου ἐκ μέρους  
τῆς Ἐκκλησίας κατέθεσε στεφάνι ὁ Θεοφι-
λέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος. Οἱ ἑορ-
τασμοί γιά τήν Ἐθνική ἐπέτειο τῆς Ἑλλη-
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Ἡ Λεμεσός τίμησε τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τῆς 1ης Ἀπριλίου 1955, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἄρχισε 
ὁ ἀπελευθερωτικός ἀγώνας τῆς ΕΟΚΑ κατά τῶν Ἄγγλων ἀποικιοκρατῶν. Ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος προέστη τῆς Δοξολογίας, πού τελέστηκε στόν ἱερό 
ναό Ἁγίου Νικολάου. Στή Δοξολογία παρέστησαν μεταξύ ἄλλων ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν 

κ. Σωκράτης Χάσικος ὡς ἐκπρόσωπος τῆς κυβέρνησης, ἐκπρόσωποι κομμάτων, βουλευτές, 
δήμαρχοι καί δημοτικοί σύμβουλοι.  Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ κα. Ἰνώ Χα-
τζηπαύλου. Στή συνέχεια ὁ Θεοφιλέστατος τέλεσε τρισάγιο στό κρησφύγετο τοῦ ἀρχηγοῦ 
τοῦ Ἀγώνα, Γεώργιου Γρίβα Διγενῆ, ὅπου καί κατέθεσε στεφάνι.

νικῆς Ἐπανάστασης κορυφώθηκαν μέ τήν καθιερωμένη μαθητική παρέλαση, τήν ὁποία 
χαιρέτισε ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος.
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Μέ μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε στή Μητρόπολή μας ἡ ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου 
μας. Τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος 
τέλεσε τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως στόν Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης 
Καθολικῆς, ἐνῶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος ἱερούργησε στόν 
Προσκυνηματικό ἱερό ναό Ἁγ. Ἄννης στόν Ἅγ. Τύχωνα. 
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Τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα τό πρωί τελέστηκε στόν Μητροπολιτικό ναό Προϊσταμένου τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας καί συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου, ὁ Ἑσπε-
ρινός τῆς Ἀγάπης. Στόν ἑσπερινό ὅπου ἔλαβαν μέρος ἀρκετοί ἱερεῖς, διαβάστηκε κατά τήν 
τάξη τό Εὐαγγέλιο σέ διάφορες γλῶσσες.
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Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου πραγματοποιήθηκε μέσα 
σέ ἑορταστική ἀτμόσφαιρα ἡ ὑποδοχή τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν κοινό-
τητα Μανδριῶν, τό ὁποῖο ὑποδέχθηκε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ.Νικόλα-
ος. Ἀκολούθησε πανηγυρικός ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου. 

Πραγματοποιήθηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ φιλανθρωπική συναυλία «Ἡ ἀγάπη τῶν νέων γιά 
τόν συνάνθρωπο μέσα ἀπό τό τραγούδι», στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας 
στόν περίβολο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς. Τήν ἐκδήλωση διοργά-
νωσε ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότητα τῆς Μητροπόλεώς μας σέ συνεργασία μέ τό Πολυδύναμο 
Κέντρο Νεολαίας Ὕψωνα. Ὅλα τά ἔσοδα διατέθηκαν γιά τό γεῦμα τῶν ἀπόρων μαθητῶν 
τῆς Μητροπόλεώς μας. Σύντομο χαιρετισμό ἀπηύθυναν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμα-
θοῦντος κ. Νικόλαος καί ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχ. Ἰσαάκ.
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Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου σέ συνεργασία μέ τήν Ἀστυνομία Κύπρου διοργάνωσαν διαγωνι-
σμό σύνθεσης τραγουδιοῦ μέ θέμα: «Ἐλπίδα Ζωῆς- Σεβασμός στή ζωή», στήν αἴθουσα ἐκδη-
λώσεων τῆς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ. Μέρος στό διαγωνισμό ἔλαβαν νέοι καί νέες Γυμνασί-

Τήν κυρίως ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθα-
νάσιος λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στή γυναικεία ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου τοῦ 
Ἀλαμάνου. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας χειροθέτησε σέ Πρωτοπρεσβύτερο τόν ἐφημέ-
ριο τῆς μονῆς π. Χρῆστο Μιχαηλίδη.
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ου, Λυκείου, Τεχνικῶν καί Ἰδιωτικῶν Σχολῶν καθώς φοιτητές καί φοιτήτριες Κρατικῶν καί 
Ἰδιωτικῶν Πανεπιστημίων τῆς Κύπρου. Ὁ τελικός τοῦ διαγωνισμοῦ ἔγινε τό ἀπόγευμα τῆς 
Κυριακῆς 26 Ἀπριλίου 2015. Παρέστησαν ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου οἱ Πανιε-
ρώτατοι Μητροπολίτες Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐας καί Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος καί ὁ Θεοφιλέστα-

τος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. Ἐκ μέρους τῆς Ἀστυνομίας Κύπρου παρέστη ὁ 
κ. Παναγιώτης Νικολαΐδης καί ἄλλοι ἀξιωματοῦχοι τῆς Ἀστυνομίας. Μεταξύ τῶν παρευρι-
σκομένων ἦταν πολλοί ἱερεῖς, γονεῖς καί φίλοι τῶν διαγωνιζομένων καθώς καί πολλοί φίλοι 
τῆς μουσικῆς. 
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Βιοηθική τοῦ περιβάλλοντος
Δρος Ἀνδρέα Χατζηχαμπῆ
Πρόκειται γιά ἕνα πόνημα τοῦ Δρος Ἀνδρέα Χατζη-
χαμπῆ, ἐκλεκτοῦ συνεργάτη τῆς Μητροπόλεώς μας 
ἰδιαίτερα στά περιβαλλοντικά θέματα. Ἡ σχέση τοῦ 
ἀνθρώπου μέ τή φύση, ὁ σκοπός – προορισμός τῶν 
φυτῶν καί ἡ παρουσία τους στή λατρεία τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας, ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τά φυτά, ὁ 
ὀρθόδοξος χριστιανός καί τό φυσικό περιβάλλον εἶναι 
μερικά ἀπό τά θέματα μέ τά ὁποῖα καταπιάνεται τό 
παρόν βιβλίο. «Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἀπό τήν 
ἐμπειρία τῶν Ἁγίων μας θεωρεῖ τήν κτίσιν ὡς τόπο 
φανέρωσης τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ καί τρόπο κατανόη-
σης καί γεύσης τῆς ἀγάπης Του πρός τόν ἄνθρωπο. Ὁ 
ἄνθρωπος καλεῖται νά γίνῃ ἱερέας τῆς κτίσης καί νά 
τήν προσφέρῃ εὐχαριστιακά καί δοξολογικά πρός τόν 
κτίστη Θεό καί νά τήν ξαναδεχθῇ πίσω ἀπό τά χέρια 
τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀναγκαία χρήση καί ὄχι πρός κατά-
χρηση καί καταστροφή.» (ἀπό τόν πρόλογο τοῦ Πανι-
ερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου)

Πῶς νά εἰσέλθω στήν καρδιά;
Μητροπολίτου Διοκλείας Κάλλιστου Ware

Δέν ὑπάρχει ἕνας μοναδικός, ὁμοιόμορφος τρόπος 
προσευχῆς, πού νά ἐπιβάλλεται αὐτομάτως σέ ὅλους. 
Ἀπό τή στιγμή πού ἔχουμε ἐλευθερία βουλήσεως, 
ὑπάρχει στήν προσευχή μιά εὐρύτατη ἐλευθερία. Ὡς 
προσωπικός διάλογος μέ τόν προσωπικό Θεό, ἡ προ-
σευχή παίρνει τόσες διαφορετικές μορφές, ὅσοι εἶναι 
καί οἱ ἄνθρωποι. Ὡστόσο, οἱ περισσότεροι ὀρθόδο-
ξοι διδάσκαλοι, ὅταν ἐρωτηθοῦν «Πῶς μπορῶ νά 
εἰσέλθω στήν καρδιά;» θά ἔδιναν τήν ἴδια ἀπάντηση: 
«διά τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ». Ἕνα νέο βιβλίο τοῦ 
Κάλλιστου Ware, πανεπιστημιακοῦ διδασκάλου καί 
ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ σημαντικό συγγρα-
φικό ἔργο μεταφρασμένο σέ πολλές γλῶσσες, μέσῳ 
τοῦ ὁποίου ἔκανε τήν ὀρθόδοξη παράδοση γνωστή 
σέ ἕνα εὐρύτατο διεθνές κοινό.
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