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Τ ό θέμα τῶν Προφητῶν καί τῶν προ-
φητειῶν εἶναι ἕνα μεγάλο θέμα πού 
σήμερα εἶναι κάπως ἐπίκαιρο, διότι 

παρουσιάζονται πάρα πολλές «προφητεῖες», 
οἱ ὁποῖες λέγεται ὅτι προέρχονται εἴτε ἀπό τόν 
ἀείμνηστο Γέροντα Παΐσιο εἴτε ἀπό τόν Γέρο-
ντα Πορφύριο εἴτε ἀπό ἄλλους σύγχρονους 
Γέροντες, καθώς καί προφητεῖες παλαιοτέ-
ρων Ἁγίων «γιά τά μέλλοντα συμβαίνειν».
 Κατ’ ἀρχάς τό προφητικό χάρισμα 
εἶναι  ἕνα χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό 
ὁποῖο δίνει ὁ Θεός σέ ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλη-
σίας, καί δέν ἐννοοῦμε ἀνθρώπους κληρι-
κούς ἤ μοναχούς, γιατί μπορεῖ νά ὑπάρχουν 
ἄνθρωποι κοσμικοί, πού νά ζοῦν ὅμως μέσα 
στήν Ἐκκλησία καί στά μυστήριά της καί νά 
ἔχουν τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα 
στήν καρδία τους. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο εἶναι 
αὐτό πού δίνει τά χαρίσματα αὐτά σ’αὐτούς 
τούς ἀνθρώπους. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει 
στήν Α´ πρός Κορινθίους ἐπιστολή, στό κεφά-
λαιο 12 καί στίχους 4-11: «Διαιρέσεις δέ χαρι-
σμάτων εἰσί, τό δέ αὐτό Πνεῦμα». Ὑπάρχουν 
δηλαδή πολλές διαίρεσεις χαρισμάτων, ἀλλά 
τό Πνεῦμα τό Ἅγιον εἶναι ἕνα καί ἁπλῶς δι-
αιρεῖ τά χαρίσματά του. «Ἑκάστῳ δέ δίδοται 
ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύματος πρός τό συμ-
φέρον». Σέ κάθε ἄνθρωπο ἀπό αὐτούς τούς 
ἐκλεκτούς τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι εἶναι καθα-
ροί στήν καρδία καί ταπεινοί ἄνθρωποι καί 
μποροῦν νά διαχειριστοῦν τά χαρίσματα τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, δίνεται αὐτή ἡ φανέρωση 
τοῦ Πνεύματος πρός τό συμφέρον. Τά χαρί-
σματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δίνονται γιά τό 
συμφέρον τῶν ἀνθρώπων, ὄχι βέβαια τό ὑλι-
κό ἀλλά τό πνευματικό, γιατί καί οἱ Γέροντες 
καί οἱ Ἅγιοι ὅταν μιλοῦσαν, δέν μιλοῦσαν γιά 
νά φανοῦν ὅτι  ξέρουν πράγματα πού θά μᾶς 
ἐντυπωσίαζαν. Γιά παράδειγμα μᾶς ἔλεγαν τό 
ὄνομά μας, τό χωριό μας ἤ τί θά γίνει αὔριο μέ 
σκοπό ὄχι νά μᾶς θαμπώσουν μέ τή σοφία καί 

τά χαρίσματά τους, ἀλλά τό Πνεῦμα τό Ἅγιο 
τούς ἔδινε τό  χάρισμα αὐτό γιά τό πνευματι-
κό συμφέρον τῶν ἀνθρώπων. Ὅταν πήγαιναν 
ἄνθρωποι κοντά στόν Γέροντα Πορφύριο, 
τούς ἔλεγε γιά τήν τοποθεσία τοῦ χωριοῦ, τοῦ 
σπιτιοῦ τους καί ποῦ ἀκριβῶς ὑπάρχει νερό. 
Δηλαδή τούς ἔλεγε ὅτι σέ συγκεκριμένο χῶρο 
τοῦ χωριοῦ τους  σέ τόσα μέτρα θά βροῦν 
νερό. Κάποιοι παρεξηγοῦσαν αὐτό πού ἔκα-
νε. Μάλιστα πῆγε κάποιος, καί τόν ρώτησε: 
«Γέροντα, ἦρθα νά μοῦ πεῖς ποῦ ἔχει νερό στό 
χωριό μου» καί αὐτός τοῦ ἀπάντησε: «γιά γε-
ωτρύπανο μέ πέρασες;». Φάνηκε ὅτι δέν τοῦ 
ἄρεσε αὐτό, παρόλο πού ἔλεγε. Μετά ὁ ἴδιος 
ἑρμήνευσε καί εἶπε: «ὅταν ἔρχονται ἄνθρω-
ποι ἐδῶ καί εἶναι ἄνθρωποι μέ ἀδιαφορία στά 
πνευματικά ἤ ἔχουν κάποια ἄγνοια, λέω αὐτά 
πού λέω, καί ποῦ ἔχει νερό, γιά νά τούς δείξω 
ὅτι, ἀφοῦ τό Πνεῦμα τό Ἅγιο μέ φωτίζει καί 
σᾶς περιγράφω τό χωριό καί τό σπίτι σας, πολύ 
περισσότερο πρέπει νά μοῦ δείξετε ἐμπιστοσύ-
νη καί γιά τά πνευματικά πού θά σᾶς πῶ, πού 
καί αὐτά εἶναι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί εἶναι 
πιό δυνατά, πιό ὠφέλιμα καί πιό χρήσιμα ἀπό 
τίς ἀπαντήσεις, πού θά σᾶς δώσω γιά τίς ἀνά-
γκες τοῦ χωριοῦ ἤ τοῦ σπιτιοῦ σας».
Εἶναι λοιπόν σημαντικό νά ξέρουμε ὅτι τό 
Πνεῦμα τό Ἅγιο λειτουργεῖ πρός τό συμφέ-
ρον τοῦ ἀνθρώπου, τή σωτηρία του καί ὄχι 
γιά ὁποιοδήποτε ἄλλο λόγο. Ὁτιδήποτε λέ-
γεται, λέγεται γιά νά βοηθήσει τόν ἄνθρωπο 
στή σωτηρία του. Λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: 
«ᾧ μέν γάρ διά τοῦ Πνεύματος δίδοται λόγος 
σοφίας», σέ κάποιο δίνεται λόγος σοφίας, σέ 
κάποιο διάκριση ἤ ἄλλα χαρίσματα καί σέ κά-
ποιον ἄνθρωπο ὁ Θεός δίνει τήν προφητεία. 
Τά χαρίσματα ὁ κάθε ἄνθρωπος τά παίρνει 
ἀνάλογα καί μέ τά φυσικά του χαρίσματα. 
Ἑνός ἀνθρώπου πού ἐκ φύσεως εἶναι ὁμιλη-
τικός, τό Πνεῦμα τό Ἅγιο θά ἁγιάσει αὐτό 
τό φυσικό του προτέρημα καί θά τό χρησι-

Τό χάρισμα τῆς προφητείας 
μέσα στήν Ἐκκλησία

τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
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μοποιήσει γιά νά ἀλλάξει τόν λαό, νά κηρύ-
ξει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά βοηθήσει τούς 
ἀνθρώπους. Ἕναν ἄλλο πού ἐκ φύσεως εἶναι 
σιωπηλός, ἀθόρυβος δέν θά τόν κάνει ὁ Θεός 
φλύαρο ἀλλά ἅγιο σιωπηλό καί ἀφανῆ. Δη-
λαδή στόν κάθε ἄνθρωπο τό Ἅγιο Πνεῦμα 
λειτουργεῖ χωρίς νά καταργεῖ τήν προσωπικό-
τητά του.  Στόν καθένα διατηρεῖ τήν προσωπι-
κότητά του ἀλλά τήν ἁγιάζει. Ὁ φλύαρος γί-
νεται «ἅγιος φλύαρος» μέ τήν ἔννοια ὅτι μιλᾶ 
καί ἀναγγέλλει τά θαυμάσια καί τά μυστήρια 
τοῦ Θεοῦ σέ ὅλο τόν κόσμο, ὁ σιωπηλός γίνε-
ται «ἅγιος σιωπηλός», γιατί ἀσκεῖ τήν ἁγία σι-
ωπή καί προσευχή καί στηρίζει τόν κόσμο μέ 
τήν προσευχή του, ὁ ἐνεργητικός καί δραστή-
ριος γίνεται «ἅγιος δραστήριος», κάνοντας 
ἅγιες δραστηριότητες. Δέν ἀλλάζει δηλαδή ὁ 
ἄνθρωπος καί οὔτε τό Ἅγιο Πνεῦμα τόν πα-
ραμορφώνει. Ὁ καθένας διατηρεῖ τόν χαρα-
κτήρα του, ἀλλά ὁ Θεός τόν καθαρίζει ἀπό τίς 
«πνευματικές τοξίνες» ὅπως ἔλεγε ὁ Γέροντας 
Παΐσιος, δηλαδή τόν ἄνθρωπο τόν κάνει ἅγιο. 
Κάποτε εἴμαστε μέ ἕνα μοναχό, ὁ ὁποῖος εἶχε 
περιέργεια καί τοῦ ἄρεσε νά μαθαίνει νέα. 
Ἐκεῖ πού πήγαμε εἶχε ἕναν ἄλλο μοναχό, ὁπό-
ταν ὁ πρῶτος ρώτησε τόν δεύτερο: «πάτερ 
μου, τί γίνεται, ἔχει κανένα νέο νά μᾶς πεῖς;». 
Τόν ἄκουσε ὁ Γέρο Παΐσιος καί τόν μάλλω-
σε: «αὐτή τήν περιέργεια πού ἔχεις νά τήν κά-
νεις ἅγια περιέργεια, παρά νά ρωτᾶς τί νέα 
ἀπό τίς Καρυές καί ἀπό τή Δάφνη, νά ρωτᾶς 
νά μαθαίνεις γιά τούς βίους τῶν Ἁγίων καί 
νά ρωτᾶς τόν ἄλλο, ἄν ξέρει κάτι νά σοῦ πεῖ 
ἀπό κάποιο βίο Ἁγίου, πού θά σέ βοηθήσει. 
Ἀντί νά μαθαίνεις τά κουτσομπολιά τοῦ κό-
σμου, μάθε κάτι πνευματικό, τό ὁποῖο θά σέ 
ὠφελήσει. Δηλαδή νά μπολιάσεις τό ἐλάττω-
μά σου καί νά τό κάνεις καλό». Ὅπως λέει ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος τήν ἄγρια ἐλιά νά τήν κά-
νεις ἥμερη ἐλιά, ὁ Θεός τήν ἄγρια ἐλιά δέν θά 
τήν κάνει πορτοκαλιά ἀλλά ἥμερη ἐλιά, ἀπό 
«ἀγριέλαιος θά γίνει καλλιέλαιος». Ὁ Θεός 
δέν καταργεῖ τήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώ-
που, ἀλλά κάνει ἅγιο τόν ἄνθρωπο καί διατη-
ρεῖ τόν χαρακτήρα του. 
Ἔτσι καί στήν προφητεία. Δίνεται τό χάρι-
σμα τῆς προφητείας σέ ἀνθρώπους, πού εἶναι 

δεκτικοί αὐτοῦ τοῦ χαρίσματος. Οὔτε ὅλοι 
μποροῦν νά τό διαχειριστοῦν αὐτό τό χά-
ρισμα, γιατί ὁ Θεός δέν δίνει χαρίσματα σέ 
ἀνθρώπους, πού δέν μποροῦν νά τά διαχει-
ριστοῦν. Καί ὅπως δέν θά δώσεις στό παιδί 
σου ἕνα μαχαίρι, ἄν δέν ξέρει νά τό χρησιμο-
ποιήσει σωστά, γιατί θά κατακοπεῖ, ἔτσι καί 
ὁ καλός Θεός ἀπό πρόνοια καί ἀγάπη πρός 
τόν ἄνθρωπο δέν δίνει χαρίσματα σέ αὐτούς 
τούς ἀνθρώπους, πού ξέρει ὅτι τό χάρισμα 
θά τούς βλάψει καί δέν θά μποροῦν νά τό δι-
αχειριστοῦν. Σκεφτεῖτε νά μᾶς δώσει ὁ Θεός 
ἕνα χάρισμα προφητείας ἤ διοράσεως πού 
νά βλέπουμε τήν καρδιά τοῦ ἄλλου. Μόλις 
τόν βλέπουμε γιά παράδειγμα νά τοῦ λέμε 
τί σκέφτεται καί τί πιστεύει  καί ποιός εἶναι 
κ.λπ. Τότε θά βλέπουμε πόσο μᾶς θαυμάζει 
ὁ κόσμος καί θά χαιρόμαστε, γιατί ἔξω ἀπό 
τό σπίτι μας  θά ὑπάρχουν πολλοί ἄνθρωποι, 
πού θά περιμένουν νά τούς ποῦμε τό μέλλον 
τους. Καί ἄν βγοῦν σωστά αὐτά πού θά λέμε, 
καί ἄν  κάνουμε θαύματα καί δέν ἔχουμε τα-
πείνωση, τότε θά μᾶς τυλίξει ὁ ἐγωισμός καί ἡ 
κενοδοξία. Θά νομίζουμε ὅτι κάποιοι εἴμαστε 
καί ἀντί τό χάρισμα νά τό χρησιμοποιοῦμε γιά 
τό καλό μας, γιά νά σωθοῦμε κι ἐμεῖς καί οἱ 
ἄλλοι, τελικά νά καταστραφοῦμε πρῶτα ἐμεῖς 
καί μετά νά καταστρέψουμε καί τούς ἄλλους. 
Ὁ Θεός γνωρίζει λοιπόν ποῦ δίνει τά χαρί-
σματά του, μέσα ἀπό αὐτές τίς προϋποθέσεις. 
Λέει ὁ  Ἀπ. Παῦλος «ἄλλῳ δέ λόγος γνώσε-
ως κατά τό αὐτό Πνεῦμα, ᾧ μέν γάρ διά τοῦ 
Πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δέ λό-
γος γνώσεως κατά τό αὐτό Πνεῦμα, ἄλλῳ δέ 
ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ δέ προφητεία, 
ἄλλῳ δέ διακρίσεις πνευμάτων, ἑτέρῳ δέ γένη 
γλωσσῶν, ἄλλῳ δέ ἑρμηνεία γλωσσῶν, πάντα 
δέ ταῦτα ἐνεργεῖ τό ἕν καί τό αὐτό Πνεῦμα, δι-
αιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθώς βούλεται». Σέ ἄλλο 
δίνει σοφία, σέ ἄλλο τήν προφητεία κ.λπ. ὅλα 
αὐτά τά κάνει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, τό ὁποῖο 
δίνει στόν καθένα αὐτό τό ὁποῖο χρειάζεται.
Ὅσον ἀφορᾶ τό θέμα τῆς προφητείας παρου-
σιάζονται μέσα σέ ὅλες τίς ἐποχές ἄνθρωποι 
ἐνάρετοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πνεῦμα προφη-
τείας, τό ὁποῖο τούς τό ἔδωσε τό Πνεῦμα τό 
Ἅγιο. Ὅμως ὑπάρχουν καί ἄλλοι ἄνθρωποι 
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οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς ἔχοντες πνεῦμα 
προφητείας, ἀλλά τελικά εἶναι πλάνη. Ὁ σα-
τανάς ἔχει κι αὐτός τά δικά του «χαρίσματα», 
τά ὁποῖα δίνει. Ἑπομένως ὑπάρχουν περιπτώ-
σεις ἀνθρώπων πού εἶναι ψευδοπροφῆτες. 
Αὐτοί διαιροῦνται σέ δυό κατηγορίες: Στή μία 
ἀνήκουν οἱ ψευδοπροφῆτες οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐν 
γνώσει τους ψευδοπροφῆτες καί τό κάνουν, 
γιά νά βγάλουν λεφτά. Ἦρθε κάποτε ἕνας 
νέος ἄνθρωπος καί τόν ρώτησα τί δουλειά 
κάνει καί μοῦ ἀπάντησε πώς εἶναι μέντιουμ 
καί ἔχει γραφεῖο στή Λεμεσό. Τόν ρώτησα νά 
μοῦ πεῖ τί γίνεται στήν πραγματικότητα. Τότε 
αὐτός μοῦ ἀπάντησε: «Πάτερ, γιά νά σοῦ πῶ 
τήν ἀλήθεια, δέν ξέρω τί λέω στούς ἀνθρώ-
πους, τούς λέω ἀνοησίες, ἀλλά τί νά κάνω!  
Βγάζεις πολλά λεφτά ἀπό αὐτή τήν ὑπόθεση. 
Μέ παρακαλοῦν νά τούς πῶ τήν τύχη, τά χαρ-
τιά, τόν καφέ. Ἔτσι κι ἐγώ ὅ,τι  μοῦ ἔρθει λέω. 
Καμιά  φορά βγαίνουν ἀλήθεια καμιά φορά 
ὄχι. Ἐγώ ὅμως εἰσπράττω πολλά λεφτά». Τοῦ 
εἶπα ὅτι ἔτσι ψεύδεται καί αὐτό δέν εἶναι σω-
στό. Οἱ ἄνθρωποι μπορεῖ νά εἶναι ἀφελεῖς, 
νά ἔχουν περιπέτειες καί πολλά προβλήματα 
καί πάνω στόν πόνο τους νά ἔρχονται κοντά 
σου. Αὐτό ὅμως δέν  εἶναι σωστό. Βέβαια, 
πρέπει νά ξέρουμε ὅτι δέν εἶναι οἱ ἀφελεῖς 
πού πᾶνε σ’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους. Μέχρι 
καί πολύ ὑψηλά ἱστάμενα πρόσωπα τῆς κοι-
νωνίας. Μέχρι καί μορφωμένοι πολλές φορές 
καταφεύγουν σέ μέντιουμ καί χαρτορίχτρες 
καί μάγους καί σέ διάφορους ἄλλους, γιά νά 
μάθουν τό μέλλον τους. Μία μέρα βρισκό-
μουν σέ κάποιο σπίτι καί ἔβαλαν τό ράδιο καί 
ἄκουγα μία κυρία τήν ὁποία ἔπαιρναν ἀκροα-
τές, τῆς ἔλεγαν τήν ἡμερομηνία γεννήσεως καί 
τούς ἔλεγε τί νά προσέχουν, τά ὡροσκόπια καί 
ἄλλα παρόμοια. Πόσοι ἄνθρωποι τά διαβά-
ζουν αὐτά; Μέχρι καί στό ράδιο τά λένε αὐτά 
καί τά παρακολουθοῦν πολλοί ἄνθρωποι, ἄρα 
δέν πρόκειται γιά ἀφελεῖς. Ἡ μία κατηγορία 
εἶναι αὐτή. Γνώρισα προσωπικά μία κοπέλα 
μέ σοβαρή δουλειά, σημαντική, ἡ ὁποία ἔδω-
σε σέ μέντιουμ  620.000 λίρες. Ὅταν ἦρθε νά 
μέ βρεῖ, μοῦ εἶπε πώς ἔμπλεξε μέ μέντιουμ καί 
μοῦ ἀνέφερε τό ποσό πού χρειάστηκε νά δώ-
σει. Ὅταν τή ρώτησα ἄν διέθεται τουλάχιστον 

αὐτά τά λεφτά, μοῦ ἀπάντησε πώς χρειάστηκε 
νά πουλήσει ἕνα μεγάλο μέρος τῆς περιουσί-
ας της, νά ἐκδώσει ἀκάλυπτες ἐπιταγές κ.λπ. 
Ἐδῶ μπορεῖ νά φτάσει τελικά ὁ ἄνθρωπος.
Ἡ ἄλλη κατηγορία τῶν ψευδοπροφητῶν εἶναι 
αὐτοί οἱ ὁποῖοι εἶναι πράγματι ἐνεργούμενοι 
ἀπό τόν διάβολο. Δηλαδή τά ἀκάθαρτα πνεύ-
ματα, ὁ σατανάς, ὅπως τό Πνεῦμα τό Ἅγιο 
πληροφορεῖ τόν νοῦ τοῦ προφήτη καί λέει τήν 
προφητεία , ἔτσι κι αὐτός τοῦ βάζει μές στό 
μυαλό του αὐτά πού θέλει νά πεῖ καί πράγ-
ματι ἔχει ἄμεση συνεργασία μέ τά ἀκάθαρτα 
δαιμονικά πνεύματα καί λέει αὐτά πού θά πεῖ. 
Ὅμως πρέπει νά ξέρουμε ὅτι ποτέ ὁ διάβολος 
δέν γνωρίζει τό μέλλον. Καμμία φορά δέν τό 
ξέρει. Δέν τοῦ ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά ξέρει τό 
μέλλον, γι’ αὐτό καί δέν μπορεῖ νά προφη-
τεύει. Δέν ἔχει χάρισμα προφητείας. Τί κάνει 
ὅμως; Ὁ διάβολος ξέρει ἀρκετά πράγματα. 
Γιά παράδειγμα μπαίνει κάποιος σέ μέντιουμ 
καί τόν ὑποδέχεται ἐκεῖ κάποιος λέγοντας τό 
ὄνομά του. Τόν καλωσορίζει μέ τό ὄνομά του 
καί ἀρχίζει νά τοῦ λέει διάφορα πράγματα, 
πού συνέβηκαν στή ζωή του. Γιά παράδειγμα 
πόσα ἀδέλφια ἔχει, πότε κινδύνεψε νά σκο-
τωθεῖ, σέ ποιά ἡλικία ἔπαθε κάτι κ.λπ. καί τοῦ 
περιγράφει ὅλη τή ζωή του καί θαμπώνει τόν 
ἐπισκέπτη. Ὁ διάβολος ξέρει ὅλα αὐτά, ἀφοῦ 
εἶναι κι αὐτός πνεῦμα καί ξέρει τό παρελθόν 
μας. Ἐπίσης γνωρίζει καί τίς ἀσθένειες πού 
ἔχουμε, καί ἐμεῖς τίς ἀγνοοῦμε. Εἶναι πνεῦμα 
καί ξέρει ἀπό τί μπορεῖ νά πάσχει ὁ καθένας.
Ὅταν λοιπόν μᾶς πεῖ τό μέντιουμ ὅτι πάσχου-
με μέ τήν καρδία μας καί πᾶμε στόν γιατρό 
καί πράγματι ἔχουμε πρόβλημα, ἀμέσως θεω-
ροῦμε ὅτι τό βρῆκε τό μέντιουμ. Ἀκόμα μπο-
ρεῖ νά ἀκούει ὁ διάβολος τίς συζητήσεις τρί-
των ἀνθρώπων, πού ἀφοροῦν τόν ἐπισκέπτη 
τοῦ μέντιουμ. Ὅταν λοιπόν τό ἐνδιαφερόμενο 
ἄτομο μπεῖ στό μέντιουμ, τό ὄργανο τοῦ δια-
βόλου τόν πληροφορεῖ, γιά τό τί θά γίνει, βά-
σει ὅσων ἄκουσε προηγουμένως ἀπό ἄλλους.  
Χάρισμα ὅμως προφητείας δέν ἔχει. Δέν ξέρει. 
Δέν τοῦ ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά ξέρει, γι’ αὐτό 
ψεύδεται. Ὑπάρχουν περιπτώσεις πού τούς 
εἶπαν τά μέντιουμ ὅτι σέ κάποια συγκεκριμένη 
ἡλικία  θά πεθάνουν, καί οἱ ἄνθρωποι ἔπαθαν 
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ψυχολογικά. Ὅσο καί ἄν μᾶς φαίνονται γε-
λοῖα εἶναι μία πραγματικότητα συγκεκαλυμ-
μένη. Ἀκόμη καί ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας, 
ἄνθρωποι πού ἐκκλησιάζονται καί ἐξομολο-
γοῦνται, πολλές φορές σέ μία δυσκολία δέν δι-
στάζουν νά καταφύγουν σέ μέντιουμ. Ἀκόμα 
αὐτά τά μέντιουμ ὑπόσχονται ἐπικοινωνία μέ 
τούς κεκοιμημένους. Δέν ἔχουν βέβαια ἐξου-
σία νά μιλήσουν καί νά ἐπικοινωνήσουν μέ 
τούς κεκοιμημένους. Ὁ διάβολος ὅλα αὐτά τά 
κάνει μέ τεχνάσματα καί εἶναι ψεύτικα.  Δέν 
ἔχει καμμία ἐξουσία οὔτε ἐπί τῶν ψυχῶν τῶν 
κεκοιμημένων, οὔτε τό μέλλον γνωρίζει, οὔτε 
καί τό τί σκεφτόμαστε. Ξέρει μόνο ὅταν μᾶς 
ρίχνει δικούς του λογι-
σμούς,  ἄν τούς δεχόμα-
στε ἤ ὄχι. Δηλαδή ἄν μοῦ 
βάλει ἕνα λογισμό, γνω-
ρίζει ἄν τόν δέχομαι ἤ 
ἄν τόν ἀπορρίπτω. Μπο-
ρεῖ ὡς πνεῦμα νά δεῖ τήν 
κατάσταση τῆς ψυχῆς 
μας, ἄν εἶναι καλή ἤ 
κακή. Μπορεῖ νά συμπε-
ράνει, ἀλλά δέν μπορεῖ 
νά ξέρει ἀπό μόνος του 
τί σκέφτομαι ἐγώ. Δέν 
τοῦ δίνει ἐξουσία ὁ Θεός 
νά γνωρίζει τίς σκέψεις 
τῶν ἀνθρώπων, οὔτε 
τήν καρδιά τους, οὔτε 
τό μέλλον τους. Μόνο ὁ 
Θεός τά ξέρει.
Ὑπάρχουν βέβαια καί 
οἱ προφῆτες τοῦ Θεοῦ, 
πού ἔχουν τό χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,  
τό ὁποῖο εἶναι ἐνέργεια καί λόγος τοῦ Θεοῦ 
μέσα στήν καρδία τους. Ὁ Θεός ὁμιλεῖ μές 
στήν καρδία τους. Τέτοιοι ἦταν οἱ σύγχρο-
νοι πατέρες μας, οἱ Γέροντές μας καί πολλοί 
ἄλλοι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας στούς ὁποίους 
ὁ Θεός ἔδωσε χάρισμα. Γί αὐτό λέει ξανά ὁ 
Ἀπ. Παῦλος στήν πρός Κορινθίους Α´ ἐπιστο-
λή «Καί οὕς μέν ἔθετο ὁ Θεός ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, 
τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χα-
ρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, 

γένη γλωσσῶν». Ὁ Θεός δίνει στήν Ἐκκλη-
σία Του ἀποστόλους, προφῆτες, δασκάλους 
χαρίσματα ἰαμάτων, δηλαδή θαυματουργούς, 
πού θεραπεύουν τούς ἀσθενεῖς, ἀνθρώπους 
πού ἔχουν χάρισμα παρηγορίας κ.λπ. Ὁ Θεός 
τά διαιρεῖ αὐτά τά χαρίσματα στόν καθένα, 
πού μπορεῖ νά τά δεχθεῖ καί νά τά διαχειριστεῖ 
ἀναλόγως. Σέ κάποιο  πού εἶναι μέσα σέ μία 
σπηλιά δέν ἔχει λόγο νά τοῦ δώσει  χάρισμα 
ἰαματικό, ποιό νά θεραπεύσει μέσα στή σπη-
λιά; Σ’ ἕναν ὁ ὁποῖος εἶναι μέσα στόν κόσμο 
ὅμως, τοῦ δίνει χάρισμα παρηγορίας ἤ ἰαμα-
τικό κ.ἄ. Δηλαδή δέν δίνονται τά χαρίσμα-
τα ἔτσι ἄσκοπα, ἀλλά γιά κάποιο  λόγο, γιά 

τή διακονία δηλαδή τῆς 
ἐκκλησίας καί τῆς σωτη-
ρίας τῶν ἀνθρώπων. Οἱ 
Γέροντες λοιπόν, ὅπως 
ὁ Γέροντας Παΐσιος, ὁ 
Γέροντας Πορφύριος, ὁ 
παπά-Ἐφραίμ στά Κα-
τουνάκια, ὁ Γέροντας 
Φιλόθεος Ζερβάκος καί 
πολλοί ἄλλοι, εἶχαν αὐτό 
τό χάρισμα. Ὅμως νά 
ξέρετε ὅτι οἱ Γέροντες, 
ὅπως καί ὅλοι οἱ ἄνθρω-
ποι, ἐπειδή εἶχαν τό χάρι-
σμα τῆς προφητείας δέν 
σημαίνει ὅ,τι εἶπαν εἶναι 
καί  προφητεία. Δέν παύ-
ει νά εἶναι καί  ἄνθρωποι. 
Ἄν ἦταν ἔτσι, τότε ἕνας 
Ἅγιος θά ἦταν ἀλάνθα-
στος ἤ ἀναμάρτητος. 

Κανένας Ἅγιος δέν εἶναι ἀλάνθαστος καί κα-
νένας δέν εἶναι ἀναμάρτητος. Κάνουν καί οἱ 
Ἅγιοι λάθη καί ἔχουν καί οἱ Ἅγιοι τίς ἀδυνα-
μίες τους καί τίς ἁμαρτίες τους. Ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ κανένας δέν εἶναι ἀναμάρτητος. Μόνο 
ὁ Χριστός εἶναι ἀναμάρτητος. Ὅλοι οἱ ἄλλοι 
ὅσο μεγάλη ἁγιότητα καί νά ἔχουν, ἔχουν τήν 
ἀνθρώπινη ἀτέλεια. Μόνο ἡ Θεοτόκος ἔλαβε 
τό χάρισμα ἀπό τόν Θεό νά εἶναι ἀναμάρτη-
τος. Ὅλοι οἱ ἄλλοι μετέχουν τῆς ἀνθρώπινης 
φύσης. Κάποτε εἶχα καί ἐγώ αὐτή τήν ἐντύ-
πωση ὅτι ἕνας Ἅγιος εἶναι ἀναμάρτητος καί 
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ἀλάνθαστος καί παρατηροῦσα μέ τό μικρο-
σκόπιο τόν Ἅγιο, γιατί εἶπε τό ἕνα, γιατί ἔκα-
νε τό ἄλλο. Μά καί ὁ Ἅγιος ἔχει ἀνθρώπινη 
ἀτέλεια καί ἀδυναμίες. Ὑπάρχουν περιπτώ-
σεις Ἁγίων πού ἔπεσαν σέ μεγάλες ἁμαρτίες, 
ὅπως ὁ Προφήτης Δαυίδ, ὁ ὁποῖος ἔπεσε στή 
μοιχεία καί στόν φόνο. Μάλιστα ἦταν προφή-
της τέτοιου μεγέθους, πού ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶπε  
«εὗρον Δαυίδ τόν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατά τήν 
καρδίαν μου, ὅς ποιήσει πάντα τά θελήματά 
μου», δηλαδή βρῆκα τόν Δαυίδ πού μοῦ μοιά-
ζει ἀπόλυτα. Κι ὅμως αὐτός ὁ μέγας προφή-
της, πού ἦταν σκεῦος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
ἔπεσε. Ἐπανῆλθε βέβαια,  διά τῆς μετανοί-
ας στό χάρισμα τό Προφητικό, ἀλλά κάποια 
στιγμή ἔπεσε.  Ἕνας ἅγιος ἄνθρωπος δέν ση-
μαίνει πώς ὅ,τι πεῖ εἶναι θεόπνευστο καί εἶναι 
προφητεία. Πρέπει νά εἴμαστε πολύ προσεχτι-
κοί.  Γι’αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία δέν στηρίζεται 
ποτέ στό τί λέει ἕνας Ἅγιος, ἀλλά στό τί συμ-
φωνοῦν ὅλοι οἱ Ἅγιοι. Δηλαδή ἄν ἕνα πράγμα 
τό εἶπαν πολλοί Ἅγιοι καί ὑπάρχει συμφωνία, 
τότε τό ἀποδέχεται ἡ Ἐκκλησία ὡς διδασκα-
λία της. Ἄν κάποιος Ἅγιος εἶπε μία γνώμη, 
αὐτή εἶναι σεβαστή, ἀλλά δέν σημαίνει ὅτι 
εἶναι καί προφητεία.  Ἄν ἦταν ἔτσι, τότε ἔπρε-
πε γιά παράδειγμα νά ρωτοῦμε τούς Ἁγίους  
γιά τή θεραπεία τοῦ καρκίνου. Ὁ Ἅγιος Σερα-
φείμ τοῦ Σάρρωφ ἔλεγε πώς, ὅποτε μιλᾶ ἀπό 
τό μυαλό του μπορεῖ νά κάνει λάθος. Ἄν αὐτό 
ὅμως πού θά πεῖ εἶναι ἀπό τόν Θεό καί πρό-
κειται γιά πληροφορία, αὐτό βγαίνει σωστό. 
Οἱ Ἅγιοι λοιπόν ὅταν ἔχουν πληροφορία ἀπό 
τόν Θεό, ξέρουν τόν τρόπο καί ξέρουν τί γίνε-
ται μέσα στήν καρδία τους, μέσα στό κέντρο 
τοῦ ψυχικοῦ τους κόσμου, ὅπου τούς ὁμιλεῖ ὁ 
Θεός καί τούς λέει τήν ἀπάντηση. Ἔτσι αὐτό 
πού πρέπει νά ποῦν τό ξέρουν καί τό καταλα-
βαίνουν καί τό λένε. Αὐτό εἶναι πληροφορία. 
Ἄν ὅμως στήν καθημερινή τους ζωή μπορεῖ 
νά λένε διάφορα πράγματα, δέν σημαίνει ὅτι 
πρόκειται περί πληροφορίας. Βέβαια, εἶναι 
λόγια ἑνός Ἁγίου, ἑνός ἐνάρετου ἀνθρώπου 
καί εἶναι σεβαστά. Ὅμως μπορεῖ νά βγοῦν καί 
λάθος. Γι’αὐτό μπορεῖ νά δοῦμε καμιά φορά 
ὅτι κάποιοι ἅγιοι ἄνθρωποι μίλησαν γιά κά-
ποιο πράγμα ὅτι θά γίνει μέ ἕνα συγκεκριμένο 

τρόπο ὅμως δέν ἔγινε ἔτσι, διότι αὐτό τό εἶπαν 
ἀνθρωπίνως. Ὁ ἴδιος ὁ Ἀπ. Παῦλος λέει στίς 
ἐπιστολές του ὅτι αὐτό πού λέει, τό λέει ὁ ἴδιος 
καί ὄχι ὁ Κύριος. Ἔτσι καί οἱ Ἅγιοι. 
Θυμᾶμαι Γέροντες στό Ἅγιον Ὄρος, πού 
ὅταν τούς ρωτούσαμε κάτι, μᾶς ἔλεγαν μία 
ἀπάντηση, ἀλλά μᾶς τόνιζαν ὅτι πρόκειται 
γιά  γνώμη τους καί ὄχι περί πληροφορίας. Ἄν 
θέλαμε πληροφορία, μᾶς ἔλεγαν ὅτι ἔπρεπε 
νά προσευχηθοῦμε πρῶτα στόν Θεό καί ἄν 
τούς ἔδινε πληροφορία, τότε θά μᾶς ἔλεγαν. 
Ὅταν ἦταν νά ἔρθω στήν Κύπρο ἐπισκέφθη-
κα τόν πατέρα Ἐφραίμ στά Κατουνάκια, 
γιατί πίστευα ὅτι ἦταν ὁ μόνος Γέροντας πού 
θά μοῦ ἔλεγε νά μήν πάω στήν Κύπρο, γιατί 
ἦταν αὐστηρός Ἁγιορείτης καί δέν ἤθελε νά 
βγαίνουν οἱ μοναχοί ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος. Θε-
ώρησα ὅτι αὐτός θά ἦταν ὑπέρ μου. Ὅταν 
τόν βρῆκα, τοῦ εἶπα ὅτι ὁ Γέροντας μοῦ εἶπε 
νά πάω στήν Κύπρο καί τοῦ ἐξήγησα τήν κα-
τάσταση καί ζητοῦσα τήν ἄποψή του. Τότε 
αὐτός μοῦ ἀπάντησε, πώς ἐκείνη τή στιγμή δέν 
μποροῦσε νά μοῦ ἀπαντήσει καί ἄν ἤθελα νά 
μοῦ δώσει ἀπάντηση, νά μείνω τό βράδυ ἐκεῖ 
νά κάνουμε προσευχή, νά λειτουργήσουμε τό 
πρωί καί μετά νά μοῦ ἀπαντήσει. Τό δέχθηκα. 
Ὁ Γέροντας προσευχήθηκε ὅπως ἔκαναν συ-
νήθως στίς ἀγρυπνίες τους, λειτουργήσαμε τό 
πρωί, καί τόν ρώτησα ἄν ἔχουμε κανένα ἀπο-
τέλεσμα. Τότε μοῦ εἶπε: «τί νά σοῦ πῶ; Προ-
σευχόμενος εἶδα δυό δρόμους. Ὁ ἕνας δρόμος 
εἶναι νά κάνεις ὑπακοή καί νά πᾶς στήν Κύ-
προ. Ὁ ἄλλος εἶναι νά κάνεις παρακοή καί νά 
μείνεις στό Ἅγιον Ὄρος. Διάλεξε μόνος σου τί 
θά κάνεις». Δηλαδή εἶπε αὐτό πού εἶδε μέσα 
ἀπό τήν προσευχή του. Κάποιον ἄλλο κληρι-
κό πού πῆγε κοντά του ὁ Γέροντας τόν εἶδε σέ 
μία ἀνώτερη κατάσταση. Λέει σέ ἕναν ἄλλο: 
«Αὐτό τόν διάκονο τόν εἶδα μέ τό Πνεῦμα τό 
Ἅγιο σέ ἀνώτερη κατάσταση». Τόν ρώτησε ὁ 
ἄλλος διάκονος: «Δηλαδή Γέροντα, θά γίνει 
Δεσπότης;» Τότε ἀπάντησε ὁ Γέροντας: «Δέν 
ξέρω, ἄν θά γίνει Δεσπότης, δέν μοῦ ἀποκάλυ-
ψε ὁ Θεός. Τόν εἶδα ὅμως σέ μία ἀνώτερη κα-
τάσταση». Τότε πού ἔγιναν οἱ μεγάλοι σεισμοί 
μᾶς ἔλεγε ὁ ἴδιος: «Προσευχόμενος ἔβλεπα τή 
Θεσσαλονίκη μπροστά μου, τίς πολυκατοικίες 
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καί ἔλεγα: Κύριε ἐλέησον, γιατί νά βλέπω τίς 
πολυκατοικίες;» Δέν ρώτησε τόν Θεό, γιατί 
νά τοῦ συμβαίνουν αὐτά. Μετά πού ἔγιναν οἱ 
σεισμοί καί σκοτώθηκαν ἄνθρωποι, τότε τοῦ 
εἶπε ὁ Θεός πώς αὐτό ἔγινε γιά νά προσευχη-
θεῖ γιά τόν κόσμο. Ὁ Γέροντας Παΐσιος στόν 
μεγάλο σεισμό τῆς Θεσσαλονίκης εἶχε λάβει 
πληροφορία καί εἶχε βγεῖ ἔξω  ἀπό τό  Ἅγιον 
Ὄρος, γιά νά βοηθήσει καί νά στηρίξει τούς 
ἀνθρώπους. 
Ὑπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις πού τό Πνεῦμα 
τό Ἅγιο τούς πληροφορεῖ καί περιπτώσεις πού 
δέν τούς πληροφορεῖ καί λειτουργοῦν ἀνθρώ-
πινα. Θά ποῦν τή γνώμη τους ὡς ἄνθρωποι 
καί ἐπειδή εἶναι Ἅγιοι , ἔμπειροι, σεβάσμιοι 
εἶναι σεβαστή ἡ γνώμη τους, ἀλλά ἄλλο εἶναι 
τό ἐκ τοῦ χαρίσματος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
προερχόμενον καί ἄλλο εἶναι αὐτό πού λέει ὁ 
Ἅγιος ἀπό τό μυαλό του, ἀπό τήν κρίση του 
καί ἀπό τήν πείρα του.
Μόνο προφῆτες ἑρμηνεύουν τούς προφῆτες. 
Μόνο αὐτοί πού ἔχουν χάρισμα προφητείας 
μποροῦν νά ἑρμηνεύσουν τήν προφητεία. Ἡ 
προφητεία εἶναι ἕνα αἴνιγμα καί πολλές φο-
ρές εἶναι εἰκόνες, σύμβολα καί δέν μπορεῖς νά 
ξέρεις ἀκριβῶς γιά ποιό πράγμα μιλᾶ, ἀλλά 
ὑποθέτει κανείς. Μπορεῖ νά σημαίνει τό ἕνα,  
ἀλλά μπορεῖ νά σημαίνει καί κάτι ἄλλο. Ὁ 
προφήτης εἶναι αὐτός πού θά σοῦ ἑρμηνεύσει 
τήν προφητεία, διότι λέει στή συνέχεια: «οὐ 
γάρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτέ προφη-
τεία», δέν βγαίνει ἡ προφητεία μέ θέλημα τοῦ 
ἀνθρώπου. Δηλαδή δέν μπορεῖ νά πεῖς ποτέ 
σ’ ἕναν Ἅγιο νά σοῦ πεῖ μία προφητεία καί 
αὐτός ἀμέσως νά σοῦ πεῖ. «Ἀλλ’ ὑπό Πνεύ-
ματος Ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ 
ἄνθρωποι». Οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ μί-
λησαν κινούμενοι  ἀπό τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. 
Ἄν τό Πνεῦμα τό Ἅγιο τούς δώσει λόγο, τότε 
ἔχουν νά ποῦν, ἄν ὄχι δέν ἔχουν λόγο. Δέν 
ὑποτάσσεται τό Ἅγιο Πνεῦμα στούς προφῆτες 
ἀλλά τό ἀντίστροφο. Οἱ προφῆτες ἑρμηνεύο-
νται μόνο ὑπό προφητῶν αὐθεντικῶς. Ὅλα τά 
ἄλλα εἶναι εἰκασίες.
Ἀναφορικά μέ τίς προφητεῖες τοῦ Γέροντα 
Παϊσίου ἀκούγονται πολλά. Πραγματικά 
τίποτε δέν τόν στενοχωροῦσε τόσο, ὅσο νά 

βάζουν στό στόμα του λόγια πού δέν ἔλεγε, 
ἤ πού ἑρμήνευαν πράγματα τά ὁποῖα ὁ ἴδιος 
δέν τά ἐννοοῦσε ἔτσι. Πῆγε μία φορά ἕνας καί 
τοῦ εἶπε χαιρετίσματα ἀπό τόν τάδε Μητρο-
πολίτη. Τότε ὁ Γέροντας ἀπάντησε: «ναί, ναί, 
τόν ξέρω, τόν ξέρω». Τότε αὐτός πῆγε στόν 
Μητροπολίτη καί τοῦ εἶπε τάχα πώς ὅταν 
ἔδωσε τά χαιρετίσματά του στόν Γέροντα 
Παΐσιο, αὐτός εἶπε «τόν ξέρω ἐγώ, τόν ξέρω» 
μέ ὕφος εἰρωνικό, ὑπονοώντας ὅτι πρόκειται 
περί κακοῦ ἀνθρώπου. Αὐτά τά ἔκαναν κάθε 
μέρα. Πολλές φορές ἔλεγε ἀστεῖα, εἰδικά ὅταν 
ἔβλεπε κανένα νεαρό. Τοῦ ἔλεγε γιά ἀστεῖο: 
«ἔλα βρέ λεβέντη, πάρε κανένα λουκούμι νά 
πᾶμε νά πάρουμε τήν Πόλη», τότε αὐτός τό 
ἐκλάμβανε ὅτι θά πάρουμε πίσω  τήν Πόλη. 
Μία ἄλλη φορά ὅταν πῆγα βρῆκα ἕναν ἐκεῖ 
πού τοῦ  ἔλεγε κάτι καί γελοῦσε ὁ Γέροντας. 
Μοῦ φώναξε ὁ Γέροντας  καί μοῦ εἶπε: «ἔλα 
νά σοῦ συστήσω τόν κύριο αὐτό, θά εἶναι ὁ 
αὐτοκράτορας τῆς Κωνσταντινούπολης, ὁ 
ὁποῖος λέει πώς ὅταν γίνει αὐτό, ἐγώ θά γίνω 
Πατριάρχης. Πρέπει ὅμως πρῶτα νά πάω 
στόν Φιρφιρή νά μάθω τίς καταβασίες  καί 
μετά νά πάω σέ ὀδοντίατρο νά μοῦ βάλει δό-
ντια». Ἀστεῖα πράγματα βέβαια, τά ὁποῖα οἱ 
ἄνθρωποι πολλές φορές τά ἑρμήνευαν ὅπως 
ἤθελαν. Ἄλλοι ἔπαιρναν τά λόγια του καί τά 
ἔκαναν προφητεῖες, ἔβαζαν διάφορα πράγ-
ματα, τά παρερμήνευαν καί δημιουργήθηκε 
ἕνα σύννεφο προφητειῶν  πώς τίς εἶπε ὁ Γέρο-
ντας Παΐσιος. Ἐγώ προσωπικά 16 χρόνια πού 
συνδεόμουν στενά μαζί του τέτοια πράγματα 
πού λέγονται δέν τά ἄκουσα ποτέ. Αὐτούς 
πού πῆγαν μία φορά πῶς πρόλαβε νά τούς 
πεῖ ὅλες αὐτές τίς προφητεῖες πού γράφονται 
καί λέγονται; Ὁ Γέροντας ἔλεγε πράγματι ὅτι 
θά πάρουμε τήν Κωνσταντινούπολη, δέν ἔλε-
γε ποτέ ὅμως πότε, σέ πόσα χρόνια. Ἔλεγε 
ὅτι «οἱ Τοῦρκοι ἔχουν τά κόλλυβά τους στό 
ζωνάρι τους», εἰδικά ὅταν ἤμαστε Κύπριοι ἤ 
ἔρχονταν ἐκεῖ Μικρασιάτες. Ἐννοοῦσε μήν 
φοβᾶστε καί οἱ Τοῦρκοι θά καταστραφοῦν. 
Ἔλεγε ὅτι ἡ Τουρκία θά καταστραφεῖ καί θά 
φύγουν οἱ Τοῦρκοι καί θά ξαναπάρουν πίσω 
τήν Καππαδοκία κ.λπ. Δέν ἔλεγε πότε θά γί-
νουν αὐτά τά πράγματα, οὔτε ἡμερομηνίες 
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καθόριζε, οὔτε ἔλεγε ποτέ πώς οἱ ἄνθρωποι 
πρέπει νά ἀγοράσουν τρόφιμα, γιατί ἐρχόταν 
πόλεμος. Μία φορά ἤμουν παρών, ὅταν ἦρθε 
ἕνας καί τοῦ εἶπε: «Γέροντα, θά γίνει πόλε-
μος, νά ἀγοράσουμε τρόφιμα;»,  καί αὐτοῦ 
τοῦ εἶπε «τί τρόφιμα νά ἀγοράσεις;»,  «γάλα, 
μακαρόνια» εἶπε  καί τοῦ ἀπάντησε ἀκριβῶς 
ἔτσι: «βρέ χαμένε, καί πόλεμος νά γίνει θά πᾶς 
νά πίνεις γάλα ἐσύ, θά ἔχεις ὄρεξη νά πίνεις 
γάλα; δέν ντρέπεσαι;». Γινόταν ἔξω φρενῶν 
ὅταν τοῦ ἔλεγαν αὐτά τά πράγματα. Δηλαδή 
νά ἔχει αὐτός στό σπίτι του γάλα καί νά μήν 
ἔχει ὁ γείτονάς του καί αὐτός νά μήν τοῦ δί-
νει; Ὅταν ἔλεγε κάτι, τό ἔλεγε γιά νά βοηθήσει 
πνευματικά τούς ἀνθρώπους. Τόν ρωτοῦσαν: 
«Γέροντα θά ἐλευθερωθεῖ ἡ Κύπρος;» τούς 
ἀπαντοῦσε: «ὅταν ἐλευθερωθεῖτε ἀπό τά πάθη 
σας, θά ἐλευθερωθεῖ καί ἡ Κύπρος». Ὁ Γέρο-
ντας ἦταν ἅγιος ἄνθρωπος. 
Ὅταν πῆγα πρόσφατα στό πατρικό του σπίτι 
στήν Κόνιτσα ἐκεῖ ὅπου μένει ὁ τελευταῖος του 
ἀδελφός, τόν ρώτησα ἄν ὁ Γέροντας πήγαινε 
στό σπίτι του, ὅταν ἔμενε στή μονή Στομίου 
στήν Κόνιτσα. Τότε μοῦ ἀπάντησε ἡ σύζυγος 
τοῦ ἀδελφοῦ του πώς ἀπό τότε πού ἔγινε μο-
ναχός, δέν πῆγε ποτέ σπίτι του. Κατέβαινε ἀπό 
τή μονή Στομίου στήν Κόνιτσα, γιά νά ἀγορά-
σει διάφορα πράγματα ὅμως δέν πήγαινε σπίτι 
του. Πήγαινε τό βράδυ καί ἔμενε στό ἐκκλη-
σάκι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ἀντί νά μένει σπί-
τι του. Δηλαδή ἦταν ἄνθρωπος ὑπεράνω τῶν 
ἐπιγείων πραγμάτων. Ἐκεῖνο πού τόν ἐνδιέφε-
ρε πρώτιστα ἦταν ἡ πνευματική ἐλευθερία, ἡ 
ἐλευθερία καί ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καί 
ὄχι ἄν θά πάει νά πάρει κανείς τήν Ἀμμόχωστο 
ἤ τήν Καππαδοκία.  Βέβαια, ὡς Καππαδόκης 
καί Μικρασιάτης ἀγαποῦσε τήν πατρίδα του 
καί νοσταλγοῦσε τήν καππαδοκική παράδο-
ση καί τή μικρασιάτικη ἁγιότητα. Ὡστόσο, τό 
πρῶτο πού τόν ἐνδιέφερε ἦταν οἱ ἄνθρωποι νά 
εἶναι κοντά στόν Θεό καί νά σώζονται. Τό νά 
πᾶνε πρωτίστως στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί 
ὕστερα ὅλα τά ὑπόλοιπα. Γί αὐτό μιλοῦσε καί 
αὐτά ἔλεγε. Ποτέ δέν ἦταν ἄνθρωπος πού ἔλε-
γε πράγματα, γιά νά τρομοκρατήσει τόν κό-
σμο ἤ γιά νά δημιουργήσει ἐντυπώσεις καί θό-
ρυβο. Ὅλα αὐτά πού λέγονται καί ἀκούγονται 

εἶναι ἔξω ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Γέροντος Παϊσί-
ου. Οὔτε τόν ἐκφράζουν οὔτε καί ἔχουν ἐμπι-
στοσύνη. Ἦταν σοβαρός ἄνθρωπος, ἅγιος, 
σοφός, μετρημένος.  Δέν ἔχουν καμιά  ἐμπι-
στοσύνη ὅλα αὐτά πού λένε, γιατί ὁ καθένας 
λέει τά δικά του. Ἐγώ τότε ἤμουν θυρωρός 
στή μονή ἐκεῖ κοντά . Ὅσοι ἔρχονταν ἔλεγαν 
ὅτι πῆγαν στόν Γέροντα Παΐσιο καί τούς ἔλε-
γε διάφορα πράγματα. Τό ἀπόγευμα πηγαί-
ναμε ἐμεῖς στό Γέροντα καί τόν ρωτούσαμε, 
ἄν πράγματι εἶπε ὅλα ὅσα μᾶς διηγοῦνταν οἱ 
ἐπισκέπτες προηγουμένως. Ὁ γέροντας ἔλεγε 
«δέν εἶπα αὐτό τό πράγμα καί οὔτε ἐννοοῦσα 
αὐτό ὅπως τό λέτε». Πολλές φορές δηλαδή 
τά πράγματα τά ἄλλαζαν. Εἴτε δέν τά κατα-
νοοῦσαν σωστά εἴτε τά μετέφραζαν λάθος. 
Ἑπομένως δέν ἔχουν καμιά ἐμπιστοσύνη ὅλες 
αὐτές οἱ προφητεῖες πού ἀκοῦμε. Αὐτά εἶναι 
λόγια τοῦ καθενός. Δέν ἔχουν ἐμπιστοσύνη. 
Καί οἱ Ἅγιοι ἔχουν ὡριμότητα. Δέν γεν-
νιοῦνται θεόπνευστοι καί προφῆτες. Γί αὐτό 
καί ἡ Ἐκκλησία ἀποδέχεται τή συμφωνία τῶν 
Ἁγίων, ἐκεῖ πού συμφωνοῦν ὅλοι οἱ Πατέρες. 
Ἀκόμη καί Ἅγιοι ἀναγνωρισμένοι τῆς Ἐκκλη-
σίας καί συγκεκριμένες ἀπόψεις τους δέν τίς 
δέχτηκε. Εἶπε ἡ Ἐκκλησία ὅτι εἶναι γνώμη τοῦ 
Ἁγίου, ἀλλά δέν εἶναι διδασκαλία τῆς Ἐκκλη-
σίας. Εἶναι μία προσωπική ἄποψη. Ὁ Ἅγιος 
μπορεῖ νά πεῖ κάτι πού εἶναι λάθος, μπορεῖ νά 
κάνει καί λάθη καί ἁμαρτίες. Ἡ ἁγιότητα δέν 
ἔγκειται στήν ἀναμαρτησία, ἀλλά στή μετά-
νοια. Ὁ ἄνθρωπος  ἁγιάζει ὄχι γιατί εἶναι ἀνα-
μάρτητος, ἀλλά γιατί μετανοεῖ καί εἶναι ταπει-
νός καί ἀγαπᾶ τόν Θεό, γιατί ἀγωνίζεται κατά 
τῆς ἁμαρτίας τῶν παθῶν του. Ἔτσι διά τῆς με-
τανοίας ἔφτασαν σέ μεγάλα μέτρα ἁγιότητας. 
Πρέπει λοιπόν νά εἴμαστε πολύ διακριτικοί. 
Κριτήριο εἶναι ἡ Ἐκκλησία ἡ ὁποία εἶναι 
ὑπέρ ἄνω τῶν Ἁγίων καί ὄχι τό ἀντίστροφο. 
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι αὐτή ἡ ὁποία θά σφραγί-
σει ἀκόμα καί τίς ἑρμηνεῖες τῆς Ἁγίας Γραφῆς 
καί τῶν προφητειῶν καί ὅλων. Καί ὅταν λέμε 
Ἐκκλησία δέν ἐννοοῦμε τούς ἱερεῖς καί τούς 
μοναχούς ἀλλά τή ζωή, τό σύνολο καί τή διδα-
σκαλία τῆς Ἐκκλησίας. 
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Ἡ μακραίωνη ἱστορία τῆς ἁγιοτό-
κου νήσου Κύπρου ἀποδεικνύει 
ἀναμφίβολα ὅτι ἀποτελεῖ διαχρο-

νικά χῶρο μαρτυρίου, στόν ὁποῖον συχνά 
– πυκνά ὁ λαός της καλεῖται σέ μία σταυ-
ροαναστάσιμη πορεία ἐν μέσῳ πληθώρας 
δοκιμασιῶν, ταλαντεύσεων καί προκλήσε-
ων.  
 
Ἐμπειρικά καί βιωματικά ἡ θεοποιός χάρις 
τοῦ πανδομήτορος Ὑψίστου συνιστᾶ τήν 
μόνη ἀμετάβλητη σταθερή, τό ἀπαρασάλευ-
το στήριγμα, τήν παρηγορία καί παραμυθία, 
τό ἀποκούμπι καί τόν ἀρωγό σέ αὐτήν τήν 
ταραχώδη καί μαρτυρική δίνη τῶν ποκιλό-
μορφων δοκιμασιῶν.  
 
Ἡ γεωμετρικά αὐξανόμενη παρέκκλιση 
ἀπό τό θεῖο θέλημα, ὡς ἀπόρροια τῆς προ-
σήλωσής μας στήν ἐπίτευξη ἀλλοτρίων 
στόχων καί ἰδιοτελῶν σκοπῶν, ἀναπόφευ-
κτα ὁδηγεῖ μέ μαθηματική ἀκρίβεια σέ ἐθε-
λούσια διολίσθηση, καθίζηση καί δυσμενῆ 
βίωση τῆς ἁμαρτωλότητας, ἡ ὁποία μέ τή 
σειρά της θέτει φραγμούς στήν προσωπική 
καί ἐθνική μας ἐλευθερία.   Ἄμεσο ἀποτέλε-
σμα ὅλης αὐτῆς τῆς ἀκαταστασίας εἶναι ὁ 
διαρκής ἀποπροσανατολισμός τοῦ ἀνθρώ-
που, σύμπτωμα τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ μεταξύ 
ἄλλων ἡ ἐκδήλωση κρίσεων ἠθικῆς, κοινω-
νικῆς, πολιτικῆς καί οἰκονομικῆς ὑφῆς.   Ἡ 
συνειδητοποίηση τῶν ἀρνητικῶν προεκτά-
σεων τῆς ἁμαρτίας θά  ἀποτελέσει τό ἔναυ-
σμα πρός τήν ὁδό τῆς σωτηρίου μετανοίας.  
Διά μέσου τῆς συνεπακόλουθης κάθαρσης 
καί ἀποδέσμευσης ἀπό τά πάθη, ἐν πρώτοις 
ἀποκτοῦμε τήν προσωπική μας ἐλευθερία 
καί τόν φωτισμό τοῦ νοός καί ἐν συνεχείᾳ, 
ἐφοδιασμένοι μέ τήν ἐλπίδα καί τήν πίστη 
στόν χαρμόσυνο λόγο τοῦ Εὐαγγελίου τῆς 
ἀγάπης, ὁδηγούμαστε στήν πηγή τοῦ φωτός.  

Ἡ ὡς ἄνω πνευματική διεργασία συνιστᾶ 
τή μόνη ἀσφαλῆ διέξοδο καί τό ἀπαραίτη-
το ἐχέγγυο γιά κατανόηση καί ἐπανόρθω-
ση τῶν προσωπικῶν καί κοινωνικῶν σφαλ-
μάτων μας.  Παράλληλα μᾶς ἐνδυναμώνει 
στόν ἀγώνα μας γιά ἀντιμετώπιση καί δια-
χείριση σφαλμάτων, πού διεπράχθησαν εις 
βάρος μας, ἀπό τρίτους.
 
Στό διάβα μας πρός ὑλοποίηση τῆς  πνευ-
ματικῆς εὐαισθητοποίησης, ἀφύπνισης καί 
ἐνδυνάμωσης, ἡ μνήμη τῆς θρησκευτικῆς, 
ἱστορικῆς καί πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς 
θά ἀποτελέσει καταλύτη, ὡς ἄσβεστος καί 
ἀέναος φλόγα στό κανδήλι τῆς ἐλπίδας καί 
ὡς φάρος πού φωτοδοτεῖ τούς βράχους ἐπί 
τῶν ὁποίων πίπτουν ἀδειαλείπτως τά μανια-
σμένα κύματα. Συνεπῶς, ὅλα τά μνημεῖα πού 
διασπέρνουν τήν κατεχόμενη γῆ τῆς ἐπαρ-
χίας τῆς Κερύνειας μας ἀπ ἄκρη ὡς ἄκρη, 
συνιστοῦν τά δακτυλικά ἀποτυπώματα τῆς 
ἱστορίας μας πάνω στόν τόπο μας.   Ἡ διαρ-
κής καί πολυσχιδής αὐτή μνήμη πρέπει ἀπα-
ραιτήτως νά συντηρηθεῖ παντοιοτρόπως, μέ 
ὀξυδερκεῖς μεθόδους, συμβατές μέ τά σύγ-
χρονα δεδομένα, πρός ἐμπέδωση καί μετα-
λαμπάδευσή της στίς ἐπερχόμενες γενιές, 
ἔτσι ὥστε νά ἀποτελέσει τό λάδι, πού θά  
τροφοδοτεῖ ἀδιάκοπα τό καντήλι τῆς ἐλπί-
δας καί θά λειτουργήσει ὡς τροχοπέδη στή 
λήθη καί τήν ἄπραγη ἀπελπισία. Ὁ κάθε Κε-
ρυνειώτης, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας καί φύλου, 
ἔχει τήν εὐχέρεια καί εἶναι προικισμένος μέ 
χαρίσματα καί ἐξοπλισμένος μέ  δημιουργι-
κές δεξιότητες,  γιά νά συνδράμει  ἐποικο-
δομητικά στήν ὅλη προσπάθεια,  προτοῦ 
μᾶς ξεπεράσουν ἀνεπιστρεπτί οἱ ἐξελίξεις.
 
Μετά τήν κατοχή τοῦ τόπου μας πού ἐπῆλθε  
τό 1974, οἱ νέοι μας ἔχουν στερηθεῖ τήν 
εὐκαιρία νά γνωρίζουν, νά βιώνουν καί νά 

Ἡ σταυροαναστάσιμη πορεία τῆς Πατρίδας μας

τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου
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ἀπολαμβάνουν σε συστηματική καί συνεχῆ 
βάση τό ἐπιβλητικό περιβάλλον, τή φύση 
καί τίς ὀμορφιές τῆς ἐπαρχίας μας, ἡ ὁποία 
εἶναι ἀθεράπευτα ὀνειρεμένη καί ἀσφυκτι-
κά πλημμυρισμένη ἀπό ἄρωμα γιασεμιοῦ, 
μυρωδιές λεμονανθῶν καί δροσερούς ἤχους 
ἀπό τόν φλοῖσβο τῆς πανέμορφης Κερυ-
νειώτικης θάλασσας.
 
Οὐδείς ἔχει τό δικαίωμα νά ἀποστερήσει καί 
νά ἀποξενώσει τόν κόσμο μας ἀπό ὅλα ὅσα 
μᾶς συνδέουν με τό παρελθόν, μᾶς στηρί-
ζουν στό παρόν  καί θά μᾶς καθοδηγοῦν ὡς 
πυξίδα στή μελλοντική πορεία πλεύσεως.   Ἡ 
ἄχρι τοῦ νῦν δεινῶς δοκιμαζόμενη, ἐμπερί-
στατη, ἐξ᾽ 
ὁ λ ο κ λ ή -
ρου κα-
τεχόμενη 
καί οἰκο-
ν ο μ ι κ ῶ ς 
αἱμάσσου-
σα Ἱερά 
Μ η τ ρ ό -
πολις Κυ-
ρ η ν ε ί α ς , 
ἐπιτελεῖ ἐκ 
τῆς μαρτυ-
ρικῆς θέ-
σεώς της 
ρόλο συ-
νεκτ ικοῦ 
κρίκου τῆς 
ἀνθρώπι-
νης διαστά-
σεως μέ τόν Θεό καί τή ζωοποιό πίστη, ὡς 
ἐπίσης καί μέ τή διαχρονική παράδοση, ἡ 
ὁποία εἶναι ἄρρηκτα συνυφασμένη μέ τήν 
ἱστορία καί τόν πολιτισμό. Συνδράμει στή 
διαμόρφωση, συνοχή, ἀποτελεσματικότη-
τα καί εὔρυθμη λειτουργία τοῦ κοινωνικοῦ 
ἱστοῦ τῆς Ἐπαρχίας Κυρηνείας σέ προσωπι-
κό καί συλλογικό ἐπίπεδο.
Ἐν κατακλεῖδι, ἔχοντας ζῶσα καί διάπυρον 
τήν πίστη πρός τόν Δικαιοκρίτη Θεό, ἐφο-
διασμένοι μέ τούς ζωογόνους καρπούς τῆς 
μετανοίας, ἀφήνοντας κατά μέρος διχόνοι-

ες, πάθη καί σφάλματα τοῦ παρελθόντος, 
ἀτενίζουμε τό μέλλον ἐλπιδοφόρα, ἔχοντας 
ὅμως ἐπίγνωση τῶν πολυποίκιλων δυσχε-
ριῶν καί δυσκολιῶν, πού θά ἀνταμώσουμε 
στό ταξίδι αὐτό.  Κατόπιν ἐνδελεχοῦς ἀξι-
ολόγησης καί ἱεράρχησης τῶν ἀνθρωπίνων 
ἀξιῶν, ἰδανικῶν καί δικαιωμάτων, ἔχοντας 
στό ἐνεργητικό μας ἀσφαλῆ ἐπάρκεια ἀπο-
θεμάτων ἀντίστασης στή ζημιογόνο λήθη 
καί ἐν παραλλήλοις διαμορφώνοντας προϋ-
ποθέσεις πού νά διασφαλίζουν τήν ἑνότητα 
καί τήν ἀγαστῆ συνεργασία σέ ὅλα τά ἐπίπε-
δα καί κατευθύνσεις, καθίσταται ἀδήριτη ἡ 
ἀνάγκη νά ἐκκινήσουμε καί νά διανύσουμε 
τό ὁδοιπορικό αὐτό μέ σοφία, σωφροσύνη, 

νουνέχεια 
καί σύ-
νεση. Πι-
στοί στή 
δέσμευση 
νά μετα-
δ ώ σ ο υ μ ε 
ὡς παρα-
καταθήκη 
στίς ἐπερ-
χ ό μ ε ν ε ς 
γενεές καί 
δή στούς 
ν έ ο υ ς 
ἀ ν θ ρ ώ -
πους τοῦ 
τ ό π ο υ 
μας, τόν 
πολιτισμό 

καί τήν κλη-
ρονομιά τῆς γῆς μας, θεματοφύλακες τῶν 
ὁποίων μᾶς ἔταξε ὁ Θεός, προσδοκοῦμε 
καί προσμένουμε ἀσμένως, σέ πεῖσμα τῶν 
ὅποιων ἀντιξοοτήτων, καί τό δικό μας Πά-
σχα!
Μέχρι τότε γονυκλινεῖς δεόμεθα  τοῦ Μεγά-
λου Θεοῦ καὶ πανοικτίρμονος Σωτῆρος τῆς 
ἐλπίδος ἡμῶν, τοῦ διαφυλάττειν καὶ σκέπειν 
τὴν νῆσον ταύτην καὶ πάντας τοὺς ἐν αὐτῇ 
κατοικοῦντας, ἐν εἰρήνῃ βίου, ἀλλήλων 
ἀγάπῃ καὶ ὁμονοίᾳ Χριστοῦ συμβιώσεως 
πάντων ἡμῶν.

Ἀρχάγγελος Μιχαήλ Ἀντιφωνητής στήν Κερύνεια
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Ἀπὸ τῶν ἀποστολικῶν ἤδη χρόνων, 
οἱ πρῶτες χριστιανικὲς κοινότητες, 
βίωσαν τὴν ἀνάγκη γιὰ τὴν ἐξεύ-

ρεση ἰδιαίτερου χώρου γιὰ τὴν πραγματο-
ποίηση τῶν συνάξεών τους. Τὸ ὑπερῶο τῶν 
Ἱεροσολύμων, ὅπου ἐτελέσθη ὁ μυστικὸς 
δεῖπνος, καί, 
κατὰ τὴν πα-
ράδοση καὶ ἡ 
ἐπιφοίτηση τοῦ 
ἁγίου Πνεύμα-
τος, ἀπετέλεσε 
ἴσως τὸ πρότυπο 
γιὰ τὴν ἐξεύρε-
ση καὶ ἀλλαχοῦ, 
παρόμοιων ἰδι-
ωτικῶν οἰκιῶν, 
καὶ τὴν στα-
διακῶς (ἀπὸ 
τοῦ β´ αἰῶνος) 
ἀφιέρωσή τους 
ὡς ἰδιαίτερων 
χώρων λατρείας 
τῶν χριστιανῶν. Λίγο ἀρ-γότερα, κατὰ τὸν 
γ´ αἰῶνα, ἄρχισαν οἱ χριστιανοὶ νὰ κτίζουν 
ἰδιαίτερα οἰκοδομήματα γιὰ τὶς συνάξεις 
τους. Πολλοὶ τέτοιοι ναοὶ κτίστηκαν, ὅπως 
μαρτυρεῖ ὁ ἱστορικὸς Εὐσέβειος, κατὰ τὴν 
διάρκεια τῆς πεντηκονταετοῦς εἰρήνης, 
ἡ ὁποία ἐπικράτησε μετὰ τὸν διωγμὸ τοῦ 
Δεκίου (250 μ.Χ.). Μετὰ δὲ τὸ διάταγμα τῶν 
Μεδιολάνων (313 μ.Χ.) ἄρχισαν ἐπισήμως 
νὰ ἀνεγείρωνται πανταχοῦ χριστιανικοὶ 
ναοὶ πρὸς ἐξυπηρέτηση τῆς χριστιανικῆς λα-
τρείας, καὶ δὴ τῆς θείας εὐχαριστίας. 

Ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων 
ἀντλοῦμε τὶς πρῶτες πληροφορίες γιὰ τὶς 
συνάξεις τῶν πρώτων χριστιανῶν καὶ τὰ 

τελούμενα κατ’ αὐτές. «Ἦσαν προσκαρτε-
ροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καί τῇ 
κοινωνίᾳ καί τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καί ταῖς 
προσευχαῖς» (Πράξ. β´ 42). Ἔκτοτε οἱ λα-
τρευτικὲς συνάξεις τῶν χριστιανῶν διατήρη-
σαν αὐτὸ τὸν τύπο - κανόνα τῆς προσευχῆς, 

στὸν ὁποῖο δέ-
σποζαν τέσσε-
ρα λειτουργικά, 
θὰ λέγαμε σή-
μερα, στοιχεῖα· 
ἡ προσευχὴ καὶ 
ἡ κοινωνία τῶν 
χ ρ ι σ τ ι α ν ῶ ν , 
ἡ διδαχὴ τῶν 
ἀποστόλων καὶ 
ἡ κλάση (εὐλο-
γία) τοῦ ἄρτου. 
Αὐτὸς ὁ τύπος 
ἀπετέλεσε τὴν 
βάση καὶ τὸν 
ἀρχικὸ πυρήνα 
γιὰ τὴν δόμηση 

τῆς  θείας λειτουργίας.

Ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ σὲ ἕνα χριστιανικὸ 
ναὸ ἦταν ἡ παρουσία θυσιαστηρίου. Τὸ θυ-
σιαστήριο μαρτυρεῖται κατ’ ἀρχὰς στὴν Πα-
λαιὰ Διαθήκη, ὅπου γίνεται λόγος γιὰ ὑπαί-
θρια θυσιαστήρια (Γεν. 28, 18-19, Ἐξ. 24, 4), 
γιὰ τὸν χρυσὸ βωμό, ἀπ’ ὅπου προσφερόταν 
θυσία θυμιάματος (Γ΄ Βασ. 6, 20-21) καὶ 
γιὰ τὸ θυσιαστήριο τῶν ὁλοκαυτωμάτων, 
τὸ ὁποῖο ἐξυπηρετοῦσε τὴν προσφορὰ τῶν 
αἱματηρῶν θυσιῶν. Στὴν Καινὴ Διαθήκη 
ἡ ἅπαξ καὶ διὰ παντὸς ἀναίμακτη ἐπὶ τοῦ 
σταυροῦ ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σω-
τηρίας θυσία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-

Ὁ Καθαγιασμός καί ὁ Ἐγκαινιασμός 
τῆς Ἁγίας Τράπεζας

τοῦ π. Παρασκευᾶ Ἀγάθωνος, δρ. Θεολογίας
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στοῦ, κατήργησε τὶς θυσίες τῶν ζώων. Τὰ 
παλαιά παρῆλθαν. Ἡ ἐν Χριστῷ ἀνακαίνιση 
καὶ σωτηρία τῶν πάντων πραγματοποιεῖται 
ἐν τῇ θείᾳ εὐχαριστίᾳ, ἡ ὁποία λαμβάνει χώ-
ραν ἐπὶ τοῦ χριστιανικοῦ θυσιαστηρίου. Τὸ 
πασχάλιο ἑβραϊκὸ δεῖπνο μετετράπη σὲ θεία 
λειτουργία γιὰ τὴν τέλεση τῆς ὁποίας ἀπαι-
τεῖται καθαγιασμένο θυσιαστήριο. Ὁ λόγος 
τοῦ Χριστοῦ πρὸς τοὺς ἰουδαίους ὅτι «τὸ 
θυσιαστήριον (ἐστὶ) τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον» 
(πρβλ. Ματθ. 23,19), ἀπηχεῖ τὴν χριστια-
νικὴ ἀντίληψη ἀπὸ τῆς ἀποστολικῆς ἤδη 
ἐποχῆς, ὅτι γιὰ τὴν προσφορὰ καὶ εὐλογία 
τοῦ ἄρτου τῆς τραπέζης ἦταν ἀπαραίτητη 
ἡ ὕπαρξη καθαγιασμένου θυσιαστηρίου. Ὁ 
καθαγιασμὸς τοῦ θυσιαστηρίου λειτουργεῖ 
ὡς προϋπόθεση 
καθαγιασμοῦ 
τῶν δώρων. Τὰ 
προσφερόμενα 
δῶρα, ὁ ἄρτος 
καὶ ὁ οἶνος, δὲν 
εἶναι οἴκοθεν, 
ἀφ’ ἑαυτῶν δη-
λαδὴ ἅγια. Ἡ 
μετατροπή τους 
σὲ σῶμα καὶ 
αἷμα Χριστοῦ 
ἀπαιτεῖ τὴν 
ἐπαφή τους, τὴν 
μετοχή τους στὸ 
ἅγιο. Καὶ αὐτὸ 
δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ καθαγιασμένο θυσι-
αστήριο, σταθερὸ ἢ κινητό. Τοῦτο φαίνεται 
ἔντονα σὲ κείμενο περὶ τῶν ἀντιμινσίων, μὲ 
σαφεῖς ὅμως ἀναφορὲς καὶ στὴν ἁγία τράπε-
ζα, ἀποδιδόμενο στὸν Ἰωάννη Κίτρους. «Ἡ 
γάρ τοι ἁγιασθεῖσα (τράπεζα), ἀφ’ ἑαυτῆς 
ἁγιάζει τὰ δῶρα ...πῶς γὰρ τὸ θυσιαστήριον 
ἁγιάσει τὸ δῶρον, μὴ μετασχὸν ἁγιότητος;» 
(PG 119, 976BC). 

Ἡ πρώιμη αὐτὴ ἀντίληψη τῶν χρι-
στιανῶν ἐπέβαλεν ἀπὸ πολὺ ἐνωρὶς τὴν 
πράξη ἁγιασμοῦ τῶν χώρων τέλεσης τῆς λα-
τρείας τους, καὶ δὴ τῶν ἐν αὐτοῖς θυσιαστη-
ρίων. Οἱ πρῶτες γραπτὲς μαρτυρίες γιὰ τὸν 

καθαγιασμὸ ναῶν φθάνουν στὸν δ΄ αἰῶνα. 
Ἡ ἁγία τράπεζα καθαγιάζεται μὲ ἅγιο μύρο 
καὶ μὲ τὴν ἀνάγνωση ἐπ’ αὐτῆς τῶν εἰδικῶν 
καθαγιαστικῶν τοῦ θυσιαστηρίου εὐχῶν. 
Ἐγκαινιάζεται δὲ μὲ τὴν τοποθέτηση σ᾿ αὐτὴ 
μαρτυρικῶν λειψάνων, σύμφωνα καὶ μὲ τὸν 
ζ´ κανόνα τῆς ζ´ οἰκουμενικῆς συνόδου (787 
μ.Χ). Θὰ πρέπει δηλαδὴ νὰ ἀναγνωρίσουμε 
δύο διαφορετικὲς πράξεις καὶ τελετὲς κατὰ 
μύρωμα, σύμφωνα μὲ τὴν λαϊκὴ ρήση, ἑνὸς 
ναοῦ. Αὐτὴν τοῦ καθαγιασμοῦ τοῦ θυσι-
αστηρίου (ἁγίας τράπεζας), καὶ κατ’ ἐπέ-
κταση ὁλοκλήρου τοῦ ναοῦ, καὶ αὐτὴν τοῦ 
ἐγκαινιασμοῦ τῆς ἁγίας τράπεζας. Καὶ αὐτὰ 
ὡς πρὸς τὴν νεώτερη λειτουργικὴ πράξη. Ἡ 
ἀρχαία τάξη καθιερώσεως ἑνὸς χριστιανι-

κοῦ ναοῦ προέ-
βλεπε καὶ τρίτη 
τελετή, αὐτὴν 
τοῦ ἐνθρονι-
σμοῦ τοῦ θυ-
σιαστηρίου, ἐξ 
οὗ καὶ ὁ χαρα-
κτηρισμὸς τῆς 
ἁγίας τράπεζας 
ὡς τοῦ θρόνου 
τοῦ Κυρίου, ἡ 
ὁποία προη-
γεῖτο τῶν δύο 
ἄλλων. Ἐνθρο-
νισμὸς σημαίνει 
τὴν πρακτικὴ 

διαδικασία συναρμολόγησης τῆς ἁγίας τρά-
πεζας ψαλλομένων καὶ ἀναγινωσκομένων 
ὅσων προσευχητικῶν κειμένων προέβλεπε 
ἡ συγκεκριμένη ἀκολουθία. Αὐτὴ τελεῖτο 
ἀποβραδὶς ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο, συνεπικου-
ρούμενο ἀπὸ ἕνα ἱερέα καὶ ἕνα τεχνίτη. Ἡ 
παρουσία λαϊκῶν ἀπαγορευόταν. Ὁ ἐπίσκο-
πος προσερχόταν στὸν πρὸς καθιέρωση ναό, 
καί, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ἐνθρόνιζε, τῇ 
βοηθείᾳ τῶν δύο ἄλλων, τὸ θυσιαστήριο. 
Πρῶτα στερέωναν ἐπὶ τοῦ δαπέδου τὸν κί-
ονα ἢ τὸν πεσσό, ἐὰν ἡ τράπεζα ὑποβαστα-
ζόταν ὑπὸ ἑνὸς μόνον στηρίγματος, ἢ τοὺς 
τέσσερεις κίονες, ἐὰν ὑποβασταζόταν ἀπὸ 
τέσσερα στηρίγματα, καὶ ἐν συνεχείᾳ, μὲ τὴν 
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χρήση κηρομαστίχης, προσκολλοῦσαν ἐπὶ 
τοῦ ἢ τῶν κιόνων - πεσσοῦ τὴν μαρμάρινη 
ἢ καὶ λίθινη σὲ παλαιότερες ἐποχές, παραλ-
ληλεπίπεδη πλάκα. Ἀκολούθως πήγαιναν σὲ 
ὅμορο ἐγκαινιασμένο ναό, ὅπου τελοῦσαν 
ἀγρυπνία, ψαλλομένου τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ 
τοῦ ὄρθρου. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ ὄρθρου 
ἐπέστρεφαν ἐν πομπῇ στὸν πρὸς καθιέρωση 
ναό, μεταφέροντας καὶ τὰ πρὸς ἐγκαινιασμό 
του μαρτυρικά λείψανα. Εἰσερχόμενοι στὸν 
ναό, πρῶτα καθαγίαζαν τὸ ἐνθρονισθὲν θυ-
σιαστήριο, καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ ἐγκαινίαζαν, 
τοποθετῶντας τὰ λείψανα σὲ θύλακα, ὁ 
ὁποῖος ἀνοιγόταν στὸ κέντρο τοῦ ὕψους τοῦ 
κίονα ἢ τοῦ πεσσοῦ καὶ πρὸς ἀνατολάς, ἢ 
στὸ δάπεδο στὸ μεταξὺ τῶν πρὸς ἀνατολὰς 
καὶ πάλιν, εὑρισκομένων κιόνων.

Προϊόντος τοῦ χρόνου ἡ τάξη αὐτὴ 
ἀτόνισε. Ἡ ἁγία τράπεζα κατὰ τὸν καθαγι-
ασμό της εἶναι ἤδη συναρμολογημένη, εἴτε 
ὑποβαστάζεται ἀπὸ κίονες, εἴτε ἀπὸ βωμὸ 
(περίκλειστο κτιστὸ θυσιαστήριο), ἐνῶ ἡ 
ὅλη ἀκολουθία, ἀνεξαρτήτως τοῦ τί προβλέ-
πουν οἱ τυπικὲς διατάξεις, ψάλλεται στὸν 
πρὸς καθιέρωση ναό. Ἐπίσης ἡ τάξη τῆς 
καθιέρωσης τελεῖται κατὰ ἕνα πρωθύστερο 
σχῆμα, δηλαδή, πρῶτα ἐγκαινιάζεται ἡ ἁγία 
τράπεζα, καὶ ἀκολούθως ἁγιάζεται. Καὶ 
τοῦτο διότι τὰ λείψανα δὲν τοποθετοῦνται 
πλέον στὰ σημεῖα τὰ ὁποῖα εἴδαμε προηγου-
μένως, ἀλλὰ ἐπὶ τῆς πλάκας, στὸ φυτὸ τῆς 
ἁγίας τράπεζας.

Ἡ ὅλη διαδικασία σήμερα, προκειμένου 
νὰ ἁγιάσουμε ἕνα ναό, ἀκολουθεῖ τὴν ἑξῆς 

πορεία. Κατὰ τὴν συνήθη περίπου ὥρα τέ-
λεσης τοῦ ἑσπερινοῦ προσέρχεται στὸν ναὸ 
ὁ ἐπίσκοπος προσκομίζοντας τὰ πρὸς ἐγκαι-
νιασμό του λείψανα, τὰ ὁποῖα, ἀφοῦ προ-
ετοιμάσει, τὰ τοποθετεῖ σὲ ἅγιο δισκάριο 
τὸ ὁποῖο καλύπτει μὲ τὸ κάλυμμά του καὶ 
τὸν ἀέρα, καὶ τὰ τοποθετεῖ στὴν προσκομι-
δή. Ἀκολούθως ψάλλεται ὁ ἑσπερινὸς καὶ 
ὁ ὄρθρος, ἐὰν θὰ τελεστεῖ ἀγρυπνία ἢ μό-
νον ὁ ἑσπερινός. Στοὺς αἴνους τοῦ ὄρθρου 
ὁ ἐπίσκοπος κατέρχεται ἀπὸ τοῦ θρόνου 
του, καὶ ἀφοῦ γονατίσει στὸ μέσον περίπου 
τοῦ ναοῦ, καὶ ἐστραμμένος πρὸς ἀνατολάς, 
ἀναγινώσκει τὶς δύο προκαταρκτικὲς εὐχὲς 
τῶν ἐγκαινίων. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ ὄρθρου 
ἐξέρχονται ὅλοι τοῦ ναοῦ, ἐκτὸς ἑνός, συνή-
θως κληρικοῦ, καὶ ἀφοῦ σχηματισθεῖ πομπή, 
προπορευομένου τοῦ ἐπισκόπου, φέροντος 
τὰ λείψανα, λιτανεύομεν τρεῖς φορὲς πέριξ 
τοῦ ναοῦ. Σὲ κάθε λιτανεία γίνεται στάση 
στὸ δυτικὸ μέρος τοῦ ναοῦ, ὅπου ἀναγινώ-
σκεται ἀπόστολος καὶ εὐαγγέλιον. Στὸ τέλος 
τῆς τρίτης περιφορᾶς, ὁ ἐπίσκοπος, ἀφοῦ δι-
εξάγει μετὰ τοῦ ἐντὸς τοῦ ναοῦ εὑρισκομέ-
νου κληρικοῦ τὸν γνωστὸ διάλογο ἀπὸ τὸν 
κγ΄ (23) ψαλμὸ «Ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες 
ὑμῶν ... Τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δό-
ξης ... Κύριος τῶν δυνάμεων, αὐτός ἐστιν ὁ 
βασιλεὺς τῆς δόξης», σφραγίζει μετὰ τῶν 
λειψάνων τὶς κλειστὲς πύλες τοῦ ναοῦ, καὶ 
ἀνοιγομένων τούτων εἰσέρχεται στὸν ναὸ 
μετὰ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ ψαλλομένου 
τοῦ ἀπολυτικίου «Ὡς τοῦ ἄνω στερεώμα-
τος». Ἐν συνεχείᾳ, καὶ ἀφοῦ εἰσέλθει στὸ 
ἱερὸ βῆμα, ἐπιχέει τρὶς ἅγιο μύρο στὰ λείψα-
να καὶ τὰ τοποθετεῖ στὴν κεντρικὴ ὀπὴ τῆς 
ἁγίας τράπεζας, τὴν λεγομένη «φυτό». Ἀκο-
λούθως τοποθετεῖ στὶς τέσσερεις ἀκρινὲς 
ὀπὲς τῆς ἁγίας τράπεζας τὶς εἰκόνες ἢ τὰ 
ὀνόματα τῶν εὐαγγελιστῶν, καὶ καλύπτει 
ὅλα μὲ μαρμαρόσκονη καὶ ζεστὴ κηρομα-
στίχη. Μετὰ ταῦτα ξέεται ἡ ἀπορρεύσασα 
κηρομαστίχη, καὶ ἀφοῦ ὁ ἐπίσκοπος ἐνδυθεῖ 
ἐπάνω τῶν ἀμφίων του λευκὸ χιτώνα, πλένει 
τὴν ἁγία τράπεζα μὲ ζεστὸ νερὸ καὶ σαπού-
νι καὶ ἐκμάσσει αὐτὴν μετὰ καινῶν σπόγ-
γων. Εἶτα τὴν ραντίζει μὲ ροδόσταγμα, καὶ 
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ἀφοῦ ἐκχύσει ἐπ’ αὐτῆς σὲ τρία σημεῖα τρὶς 
σταυροειδῶς ἅγιο μύρο ψαλλομένου τοῦ 
«Πρόσχωμεν· ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλλη-
λούια», ἀλείφει μετὰ τῶν χειρῶν του ὅλη 
τὴν ἐπιφάνειά της. Καὶ ἐὰν μὲν θὰ καθαγια-
στοῦν ἀντιμήνσια ἐκμάσσεται ἡ ἁγία τράπε-
ζα δι’ αὐτῶν, ἐὰν ὄχι, ἢ μετὰ τὸ ἐκμάσσωμα, 
ἐνδύεται τὸ θυσιαστήριο τὰ ἄμφιά του, ἤτοι 
τὸ κατασάρκα ἢ κατασάρκιον, τὸ ὁποῖο θὰ 
πρέπει νὰ εἶναι ὁπωσδήποτε λευκὸ χοντρὸ 
λινὸ ὕφασμα, καὶ τὴν ἐνδυτή, τὸ ἐπανωφό-
ρι, θὰ λέγαμε, τὸ ἐξωτερικὸ δηλαδὴ «πο-
λυτελὲς» ἔνδυμά του. Ἀκολούθως τοπο-
θετεῖται τὸ εἰλητὸ καὶ ἐπάνωθεν αὐτοῦ τὸ 
ἱερὸν Εὐαγγέλιο. Τέλος, θυμιᾷ ὁ ἐπίσκοπος 
τὴν ἁγία τράπεζα, τὸ ἱερατεῖο καὶ τὸν ναὸν 
ὅλο. Καὶ μετὰ τὸ θυμίαμα χρίει δι’ ἁγίου μύ-
ρου διάφορα σημεῖα τοῦ ναοῦ σχηματίζο-
ντας τὸ σχῆμα τοῦ σταυροῦ, καὶ ἀφοῦ ἀνά-
ψει τὴν ἀκοίμητον κανδήλα ψάλλοντας τὸ 
«Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς», ἀποδύεται 
τὸν χιτώνα. Ἀπολυομένου δὲ τοῦ ὄρθρου τε-
λεῖται ἡ θεία λειτουργία. Νὰ σημειωθεῖ πὼς 
τελουμένων ὅλων τούτων ψάλλονται ἁρμό-
ζοντες ψαλμοὶ καὶ ἀναγινώσκονται εἰδικὲς 
εὐχές. 

Ἡ ἁγία τράπεζα εἶναι κατὰ τὸ σχῆμα 
τετράγωνη ἢ ὀρθογώνια. Ἀρχικὰ ἦταν 
ξύλινη. Πολὺ σύντομα ὅμως τὸ ξύλο ἀντι-
καταστάθηκε μὲ λίθο ἢ μάρμαρο. Σ’ αὐτὸ 
συνετέλεσε καὶ ἡ συνήθεια, ὅπου ἦταν δυ-
νατόν, τῆς τέλεσης τῆς θείας λειτουργίας 
ἐπὶ τῶν τάφων τῶν μαρτύρων. Ἀπὸ τὴν 
συνήθεια αὐτή, ὡς ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴν συνή-
θεια νὰ τοποθετοῦνται τὰ μετακομιζόμενα 
λείψανα τῶν μαρτύρων κάτω ἀπὸ τὴν ἁγία 
τράπεζα, ἐπεκράτησε ἡ πράξη τοποθέτησης 
ὑπὸ ἢ ἐπὶ τὴν ἁγία τράπεζα μαρτυρικῶν λει-
ψάνων κατὰ τὴν καθιέρωσή της. Τὴν δη-
μιουργηθεῖσαν τούτη παράδοση θεσμοθέ-
τησεν ἡ ζ΄ οἰκουμενικὴ σύνοδος διὰ τοῦ ζ΄ 
κανόνος της. «Ὥσπερ γὰρ τὴν τῶν σεπτῶν 
εἰκόνων ἀφείλοντο ὄψιν ἐκ τῆς Ἐκκλησί-
ας, καὶ ἕτερά τινα ἔθη παραλελοίπασιν ἃ 
χρὴ ἀνανεωθῆναι, καὶ κατὰ τὴν ἔγγραφον 
καὶ ἄγραφον θεσμοθεσίαν οὕτω κρατεῖν. 

Ὅσοι οὖν σεπτοὶ ναοὶ καθιερώθησαν ἐκτὸς 
ἁγίων λειψάνων μαρτύρων, ὁρίζομεν ἐν 
αὐτοῖς κατάθεσιν γίνεσθαι λειψάνων μετὰ 
τῆς συνήθους εὐχῆς. Ὁ δὲ ἄνευ λειψάνων 
καθιερῶν ναόν, καθαιρείσθω, ὡς παραβε-
βηκὼς τὰς ἐκκλησιαστικὰς παραδόσεις» 
(PG 137, 909D-912A). Πρὸς τὴν συνήθεια 
τῆς ἐπὶ τῶν τάφων τῶν μαρτύρων τέλεσης 
τῆς λειτουργίας ἢ τῆς ὑπὸ τοῦ θυσιαστηρί-
ου τοποθέτησης τῶν μετακομιζομένων μαρ-
τυρικῶν λειψάνων συνετέλεσε τὰ μέγιστα ἡ 
εἰκόνα τὴν ὁποία εἶδε σὲ ὅραμα ὁ εὐαγγε-
λιστὴς Ἰωάννης καὶ τὴν ὁποία κατέγραψε 
στὴν Ἀποκάλυψή του. «Εἶδον ὑποκάτω τοῦ 
θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων 
διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυ-
ρίαν τοῦ ἀρνίου, ἣν εἶχον» (Ἀποκ. 6, 9). Δη-
λαδή, ἐὰν ἀντιστρέψουμε τὰ πράγματα θὰ 
καταλήξουμε στὸ ἑξῆς. Ἡ εἰκόνα τούτη τῆς 
Ἀποκάλυψης προκάλεσε τὴν ἐπὶ τῶν τάφων 
τῶν μαρτύρων λειτουργία, ὡς ἐπίσης καὶ 
τὴν φύλαξη τῶν ἱερῶν λειψάνων «τῶν διὰ 
τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον 
τοῦ Θεοῦ ἐσφαγμένων» κάτω ἀπὸ τὴν ἁγία 
τράπεζα. Οἱ δύο τοῦτες πράξεις ἐπέδρασαν 
στὴν δημιουργία τῆς ἀγράφου παραδόσεως, 
ἡ ὁποία ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἠθέλησε 
τὴν τοποθέτηση μαρτυρικῶν λειψάνων στὴν 
ἁγία τράπεζα κατὰ τὸν δι’ ἁγίου μύρου κα-
θαγιασμόν της. Ἡ πράξη αὐτή, κατοχυρω-
μένη καὶ ἁγιογραφικά, ὀνομάστηκε ἐγκαι-
νιασμὸς τῆς ἁγίας τράπεζας ἢ ἐγκαινιασμὸς 
τοῦ θυσιαστηρίου.
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 Ἡ πρόνοια τῆς Παναγίας γιά 
τήν ἀνακαίνιση τῆς Μονῆς Στομίου

Γιά νά ἀρχίση ἡ ἀνακαίνιση τῆς 
Μονῆς, χρειάζονταν ἀρκετά χρήμα-
τα καί οἰκοδομικά ὑλικά· ἀλλά ὁ Πα-

τήρ Παΐσιος δέν ἀνησυχοῦσε. Ἔκανε ὁ ἴδιος 
ὅ,τι μποροῦσε, καί τά ὑπόλοιπα τά ἄφηνε μέ 
ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τῆς Παναγίας. 
Πρῶτα ἀπό ὅλα φρόντισε γιά τό Ἐκκλησά-
κι Της. Παρήγγειλε καινούργια καλύμματα 
γιά τήν Ἁγία Τράπεζα καί τήν Ἁγία Πρόθε-
ση καί ἀγόρασε καντήλια. Χρειαζόταν καί 
ἕνα μεγαλύτερο καντήλι γιά τό προσκυνη-
τάρι  τῆς Παναγίας, ἀλλά κόστιζε ἀρκετά 
χρήματα. Τήν ἴδια ὅμως ἡμέρα πού σκεφτό-
ταν ποῦ θά τά βρῆ, τά ἔστειλε ἡ Παναγία. Ὁ 
Πατήρ Παΐσιος εἶχε κατεβῆ στήν Κόνιτσα 
καί, περνώντας ἔξω ἀπό ἕνα σπίτι, ἄκουσε 
μία κοπέλλα νά λέη στόν πατέρα της: “Πα-
τέρα, ὁ Καλόγερος!”. Βγῆκε ἐκεῖνος καί τοῦ 
ἔδωσε χρήματα λέγοντας: “Ἔταξα, Πάτερ, 
ἕνα καντήλι στήν Παναγία· πάρε αὐτά τά 
χρήματα νά τό ἀγοράσης”.
Κάτι παρόμοιο συνέβη καί τον Δεκέμβριο 
(τοῦ 1958), ὅταν πῆγαν στό Μοναστήρι δύο 
νέοι πού θέλησαν νά μείνουν μαζί του. Τότε 
ἐκεῖνος σκέφθηκε νά χωρίση τό μεγάλο δω-
μάτιο τοῦ Δούκα σέ τρία μικρά κελλιά, γιά 
νά μείνουν καί οἱ τρεῖς ἐκεῖ. Δέν εἶχε ὅμως 
χρήματα νά ἀγοράση πεπιεσμένο χαρτόνι, 
γιά νά φτιάξη τά χωρίσματα, καί ἀποφάσισε 
νά δανεισθῆ. Κατέβηκε λοιπόν στήν Κόνι-
τσα, χωρίς νά ξέρη σέ ποιόν νά ἀπευθυνθῆ. 
Καθώς προχωροῦσε, ἔνιωσε κάτι νά τόν 
σπρώχνη νά χτυπήση τήν πόρτα ἑνός σπιτι-
οῦ. Βγῆκε ὁ νοικοκύρης καί, μόλις τόν εἶδε, 
τοῦ εἶπε: “Πάτερ, σέ ἤθελα”. Τόν πῆρε μέσα 
καί τοῦ ἔδωσε πεντακόσιες δραχμές, ὅσο 
ἀκριβῶς κόστιζε τό ὑλικό γιά τά χωρίσματα.
Σύντομα ἡ Παναγία ἔστειλε καί τήν ξυλεία 
πού ἦταν ἀπαραίτητη γιά τήν ἀνακαίνιση 
τοῦ Μοναστηριοῦ Της. Στό βουνό ἐπάνω 

ἀπό τό Στόμιο δούλευαν πολλοί Κονιτσιῶτες 
ὑλοτόμοι, καί μιά μέρα ὁ Πατήρ Παΐσιος 
τούς εἶπε: “Πῶς θά γίνη νά βγάλουμε ξύλα 
γιά τό Μοναστήρι;”. Ἐκεῖνοι ἀμέσως φρό-
ντισαν, καί ἔτσι τόν Ἰανουάριο τοῦ 1959 τό 
Δασαρχεῖο τοῦ παραχώρησε δεκαεπτά κυ-
βικά μέτρα ξυλείας. Οἱ ὑλοτόμοι ἔκοψαν τά 
ξύλα στίς διαστάσεις πού τούς εἶχε ζητήσει 
καί τά μετέφεραν μέ ζῶα ἔξω ἀπό τό Μονα-
στήρι. Τήν ἡμέρα ἐκείνη ὁ Πατήρ Παΐσιος 
ἦταν πολύ χαρούμενος. Μέ πολλή εὐγνωμο-
σύνη ἔλεγε καί ξαναέλεγε στούς ὑλοτόμους: 
“Ἄξιος ὁ μισθός σας. Ἡ Παναγία νά σᾶς 
εὐλογῆ καί νά σᾶς ἔχη καλά. Ἐφοδιάσατε 
τό Μοναστήρι μέ ξυλεία, καί τώρα θά μπο-
ρέσω νά φτιάξω ὅλα τά ἐσωτερικά”.
Ἀπό τήν ἑπόμενη μέρα ξεκίνησε νά ἐπιδιορ-
θώνη τήν στέγη τοῦ Ναοῦ καί νά φτιάχνη 
πατώματα, ταβάνια καί κουφώματα γιά τά 
ἡμιτελῆ κτίσματα. Κατασκεύασε καί διά-
φορα ἔπιπλα: ντουλάπια, καθίσματα, κα-
ναπέδες μέ καγκελάκια, γιά νά μποροῦν νά 
κάθωνται καί νά κοιμοῦνται ἐκεῖ οἱ προσκυ-
νητές. Μερικούς καναπέδες τούς ζήτησαν 
στήν Μητρόπολη, καί ὁ Πατήρ Παΐσιος δέν 
ἀρνήθηκε νά τούς δώση.

Στό Θεοβάδιστο Ὄρος Σινᾶ

Στό Ἀσκητήριο τῆς Ἁγίας Ἐπιστήμης ὁ Πα-
τήρ Παΐσιος ἔζησε ἔντονα καί τήν μητρική 
στοργή τῆς Παναγίας, ἡ Ὁποία τοῦ ἐμφα-
νίσθηκε σάν καλή Μητέρα, τήν παραμονή 
τῆς ἡμέρας πού κοιμήθηκε ἡ κατά σάρκα 
μητέρα του. Ὁ Ὅσιος εἶχε ἤδη συμπληρώσει 
ἕνα χρόνο στήν ἔρημο, καί κατά τήν διάρ-
κεια τοῦ χρόνου αὐτοῦ ὑπέφερε πολύ, κάθε 
φορά πού ἐρχόταν στόν νοῦ του  ὁ σκληρός 
λόγος πού τῆς εἶχε πεῖ, ὅταν τήν ἀποχαιρε-
τοῦσε: “Ἄν εἶναι, νά πεθάνης τώρα”. Τόν 
εἶχε ἐξομολογηθῆ τόν λόγο αὐτό, ὅπως ἐξο-
μολογήθηκε καί ὅλες τίς στενοχώριες πού 
τῆς εἶχε προκαλέσει ἀπό μικρό παιδί. Καί 

Ἡ πρόνοια τῆς Παναγίας στή ζωή 
τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
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προσευχόταν νά μήν καταλάβη ἡ μητέρα 
του ὅτι πλησιάζει ὁ θάνατός της, γιά νά μήν 
νιώση τήν ἀπουσία του. Ἔτσι καί ἔγινε. Τό 
πρωί τῆς 6ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1963 ἡ μητέρα 
του Εὐλογία ξύπνησε ὑγιής, καί σέ λίγη ὥρα 
παρέδωσε τήν εὐλογημένη ψυχή της στόν 
Θεό.
Τό προηγούμενο βράδυ, ἐνῶ ὁ Ὅσιος προ-
σευχόταν στό Ἀσκητήριό του, παρουσιά-
σθηκε ξαφνικά μπροστά του ὁλοζώντανη ἡ 
Παναγία. Τόν ἀσπάσθηκε, κι ἐκεῖνος ἔνιωσε 
τόσο ἔντονη τήν γλυκειά στοργή Της καί τήν 
θεία παρηγοριά Της, 
πού δέν μποροῦσε νά 
συγκρατηθῆ καί σάν 
τρελλός φώναζε: “Πα-
ναγία μου, Μανούλα 
μου! Παναγία μου, 
Μανούλα μου!”. Καί, 
ὅταν κατέβηκε γιά 
νά λειτουργηθῆ στήν 
Μονή, ἡ καρδιά του 
σκίρτησε καί τά μάτια 
του πλημμύρισαν ἀπό 
δάκρυα, μόλις ἀνα-
γνώρισε σέ μία εἰκόνα 
τοῦ Καθολικοῦ τήν 
μορφή τῆς Παναγίας 
πού τοῦ εἶχε παρουσι-
ασθῆ. Ὕστερα ἀπό λί-
γες ἡμέρες ἔλαβε ἀπό 
τήν Κόνιτσα καί μία 
ἐπιστολή, ἡ ὁποία τόν 
πληροφοροῦσε γιά 
τήν κοίμηση τῆς μητέ-
ρας του.
Ἡ μεγάλη μητρική ἀγάπη καί ἡ θερμή στορ-
γή τῆς Παναγίας, πού ἔζησε ὁ Ὅσιος Παΐσι-
ος ἐκεῖνο τό βράδυ στό Σινᾶ, ἔμειναν γιά πά-
ντα μέσα του. Ἀργότερα συμβούλευε τούς 
μοναχούς: “Γιά νά αἰσθανθῆς τήν Παναγία 
ὡς μητέρα σου, πρέπει νά ξεριζώσης τελείως 
τήν ἀγάπη γιά τήν κατά σάρκα μητέρα σου”.

Ἡ Παναγία περνάει ἀπό τό Ἐκκλησάκι στό 
κελλί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Στήν ἐπιστολή, στήν ὁποία ὁ Ὅσιος περι-
έγραψε τό θεῖο γεγονός τῆς ἐμφανίσεως 
τοῦ Χριστοῦ, ἔγραφε ἀκόμη: “Στόν Χριστό 
ἀνέκαθεν δέν μποροῦσα νά κινηθῶ ἄνε-
τα στήν προσευχή (ἀπό πολλή εὐλάβεια 
καί σεβασμό), γιατί εἶναι Θεός, καί ὅταν ὁ 
νοῦς μου ἔφευγε καμμιά φορά τήν ὥρα τῆς 
προσευχῆς, δέν μέ στενοχωροῦσε γιατί ἔλε-
γα: ῾Τέτοιος νοῦς βρώμικος τί δουλειά ἔχει 

κοντά στόν Χριστό;”. 
Ἐνῶ τήν Παναγία 
τήν ἔνιωθα σάν μάνα 
μου καί πολύ ἁπλά, 
μέ παιδική ἀπαίτηση 
πολλές φορές, Τῆς 
ζητοῦσα κάτι”. Καί 
σέ ἄλλη ἐπιστολή 
του εἶχε γράψει γιά 
τήν Παναγία: “Ὅταν 
ἀκούω ἄλλους ἤ δια-
βάζω ὁ ἴδιος: “Τό τοῦ 
Ὑψίστου ἡγιασμένον 
θεῖον σκήνωμα”, ἡ 
καρδιά μου σκιρτά-
ει καί πάει νά σπάση 
τούς τσατμάδες (τά 
πλευρά), γιά νά βγῆ, 
νά πάη νά βρῆ τήν 
Παναγία”.
Λίγους μῆνες ὕστερα 
ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ 
Χριστοῦ συνέβη στόν 
Ὅσιο καί  ἕνα ἄλλο 

θεῖο γεγονός, τήν ὥρα πού ἄκουγε νά δια-
βάζεται τό τροπάριο “Μαρία, Μῆτερ Θεοῦ, 
τῆς εὐωδίας τό σεπτόν σκήνωμα”. Ἦταν πα-
ραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί 
τόν εἶχε ἐπισκεφθῆ ἕνας νεαρός διάκονος. 
Μόλις ὁ Γέροντας τόν εἶδε, τοῦ εἶπε ἀστειευ-
όμενος: “Καλῶς τόν διάκο. Καί μοῦ ἔλειπε 
ἕνας διάκος γιά τήν πανήγυρη. Ἔχουμε κα-
λεσμένο Δεσπότη, θά ἔρθουν καί ἐπίσημοι 
ψαλτάδες. Παρήγγειλα ἑκατό κιλά ψάρια 
γιά τήν Τράπεζα”. Στό τέλος τοῦ εἶπε: “Νά 
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μείνης ἀπόψε ἐδῶ· θά κάνουμε ἀγρυπνία, 
καί τό πρωί θά ἔρθη ἀπό τήν Σταυρονική-
τα ὁ παπᾶς γιά τήν Θεία Λειτουργία”. Κα-
θάρισαν καί τακτοποίησαν τό Καλύβι, καί 
στίς πέντε τό ἀπόγευμα ἄρχισαν τήν ἀγρυ-
πνία μέ κομποσχοίνι· ὁ Πατήρ Παΐσιος στό 
κελλί του καί ὁ διάκονος στό μικρό ἀρχο-
νταρίκι. Κάθε μία ὥρα τοῦ χτυποῦσε τόν 
τοῖχο καί τόν ρωτοῦσε: “Διάκο, εἶσαι καλά; 
Κοιμᾶσαι;”.
Γύρω στήν μία ἡ ὥρα μετά τά μεσάνυχτα 
τόν φώναξε νά διαβάσουν τήν Ἀκολουθία 
τῆς Θείας Μεταλήψεως στό Ἐκκλησάκι. 
Τόν ἔβαλε στό μοναδικό στασίδι καί τοῦ 
ἔδωσε ἕνα κερί, γιά νά βλέπη νά διαβάζη. 
Ὁ ἴδιος στάθηκε δίπλα του καί, πρίν ἀπό 
κάθε τροπάριο, ἔκανε μία ἐδαφιαία μετά-
νοια, ὑψώνοντας τά χέρια του σέ προσευχή 
καί λέγοντας μέ κατάνυξη τόν στίχο: “Δόξα 
Σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα Σοι”. Ὅταν ὁ διά-
κονος ἄρχισε νά διαβάζη τό Θεοτοκίον τῆς 
πέμπτης ᾠδῆς, “Μαρία, Μῆτερ Θεοῦ, τῆς 
εὐωδίας τό σεπτόν σκήνωμα”, ἀκούσθη-
κε ἕνας ἁπαλός θόρυβος, σάν νά σηκώθη-
κε γύρω τους ἐλαφρύ ἀεράκι. Ἀμέσως τό 
Ἐκκλησάκι πού ἦταν σχεδόν σκοτεινό – 
καθώς φωτιζόταν μόνον ἀπό τά καντήλια 
– φωτίσθηκε ἀπό ἄπλετο φῶς. Καί τήν ἴδια 
στιγμή, τό καντήλι τῆς Παναγίας ἄρχισε νά 
πηγαινοέρχεται ἤρεμα σάν ἐκκρεμές, ἐνῶ 
τά ὑπόλοιπα καντήλια παρέμεναν ἀκίνητα. 
Ὁ διάκονος στράφηκε μέ ἀπορία πρός τόν 
Πατέρα Παΐσιο, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔκανε νόημα 
νά σιωπήση. Γιά περισσότερο ἀπό μισή ὥρα 
ὁ διάκονος σταμάτησε τήν ἀνάγνωση καί 
ἔβλεπε τό καντήλι τῆς Παναγίας νά πηγαι-
νοέρχεται ὄμορφα, τό Ἐκκλησάκι νά εἶναι 
ὁλοφώτεινο, καί τόν Ὅσιο νά εἶναι σκυμμέ-
νος μέχρι τό δάπεδο, μέ τά χέρια σταυρω-
μένα στό στῆθος. Κάποια στιγμή, ἀποφάσι-
σε ἀπό μόνος του νά συνεχίση νά διαβάζη 
τήν Ἀκολουθία. Ὕστερα ἀπό λίγη ὥρα τό 
φῶς χάθηκε, καί τό καντήλι σταμάτησε νά 
κινῆται.
Ὅταν ἡ Ἀκολουθία τελείωσε καί βγῆκαν 
ἀπό τό Ἐκκλησάκι, ὁ Ὅσιος ἦταν ἀλλοιω-
μένος πνευματικά καί δέν μιλοῦσε. Κάθη-

σαν στόν μικρό διάδρομο χωρίς νά μιλᾶνε, 
καί ὕστερα ἀπό λίγο ὁ διάκονος ρώτησε:

- Γέροντα, τί ἦταν; Τί ἔγινε;
- Τίποτε δέν ἦταν, εἶπε ὁ Γέροντας.
- Εἶναι δυνατόν, Γέροντα, νά μήν ἦταν 

τίποτε;
- Τίποτε δέν ἦταν, τοῦ εἶπε πάλι. Δέν 

ξέρεις ὅτι στό Ἅγιον Ὄρος ἡ Πα-
ναγία περνάει κάθε βράδυ ἀπό τά 
Μοναστήρια καί τά Κελλιά καί βλέ-
πει τί κάνουν οἱ μοναχοί; Ἔ, πέρασε 
καί ἀπό ἐδῶ, εἶδε δύο παλαβούς πού 
διάβαζαν καί κούνησε τό καντήλι νά 
τούς χαιρετίση.

Μέχρι νά ἔρθη ὁ ἱερέας γιά τήν Θεία Λει-
τουργία, ὁ Ὅσιος τοῦ διηγήθηκε καί ἄλλα 
θεῖα γεγονότα πού τοῦ εἶχαν συμβῆ. Κάποια 
ἄλλη ὅμως φορά τοῦ ἀποκάλυψε ὅτι ἐκεῖνο 
τό βράδυ εἶχε δεῖ καί τήν Παναγία.

Παναγία ἡ Ἱεροσολυμίτισσα

Τήν ἴδια Σαρακοστή (τοῦ 1982) τοῦ ἐμφα-
νίσθηκε σέ ὅραμα ἡ Παναγία. Εἶδε ὅτι βρι-
σκόταν σέ ἕνα τελωνεῖο καί ἔπρεπε νά ἑτοι-
μάση τά χαρτιά του γιά κάποιο μακρινό 
ταξίδι. Παρόλο πού ὑπῆρχαν πολλοί ἄνθρω-
ποι στό τελωνεῖο, κανένας δέν φρόντιζε νά 
τόν ἐξυπηρετήση. “Ποιός θά μέ βοηθήση; 
σκεφτόταν. Δέν βρίσκεται κανένας νά ἐνδι-
αφερθῆ;”. Καί, ἐνῶ ἦταν σέ ἀγωνία, παρου-
σιάσθηκε μπροστά του μία Ἀρχόντισσα μέ 
λαμπερό πρόσωπο καί ὁλόχρυσα ἐνδύματα, 
πού ἄστραφτε ὁλόκληρη! Τοῦ πῆρε ἀπό τά 
χέρια τά χαρτιά, τά ἔβαλε στόν κόρφο Της 
καί, χτυπώντάς τον ἁπαλά στόν ὦμο, τοῦ 
εἶπε μέ πολλή καλωσύνη: “Μήν ἀνησυχῆς, 
ἐγώ θά σέ βοηθήσω· Ὁ Υἱός μου εἶναι Βα-
σιλιάς”. Ἔπειτα πρόσθεσε: “Θά περάσετε 
δύσκολες ἡμέρες”, καί τοῦ ἀποκάλυψε κάτι 
πού θά ἔπρεπε νά κάνη ὁ ἴδιος. Ὕστερα ἀπό 
λίγες ἡμέρες ὁ Ὅσιος ἀναγνώρισε τήν μορ-
φή Της στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἱερο-
σολυμίτισσας πού εἶδε σέ ἕνα φυλλάδιο.

(ἀπό τό βιβλίο «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης», 
ἔκδοση Ἱ. Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγ. Ἰωάννης 

ὁ Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης).
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΣΥΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ 
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο τεῦχος)

Κ άτω ἀπό τή Βρετανική κυριαρ-
χία, ἡ Ἑλληνική ἐκπαίδευση στήν 
Κύπρο ἀντιμετώπισε καινούργια 

προβλήματα.  Οἱ Βρετανοί, ἀντίθετα ἀπό 
τούς Ὀθωμανούς, ἤθελαν οἱ ἴδιοι νά ρυθμί-
ζουν τά θέματα τῆς ἐκπαίδευσης ὑποτιμώ-
ντας κατά κάποιο τρόπο τόν ἡγετικό ρόλο 
πού ἔπαιζε ἡ ἐκκλησία μέχρι τότε.  Κάτω 
ἀπό τούς Ὀθωμανούς, ἡ κρατική βοήθεια 
καί ἡ κρατική ἀναγνώριση τῆς ἐκπαίδευ-
σης εἶχε περιοριστεῖ μόνο στόν Μουσουλ-
μανικό πληθυσμό, καί ἔτσι τά Χριστιανικά 
σχολεῖα  ἀφέθηκαν μόνα τους.  Μέ τήν ἄφι-
ξη τῶν Βρετανῶν, τά Χριστιανικά σχολεῖα 
ἀναγνωρίζονταν καί χρηματοδοτοῦνταν 
μερικῶς ἀπό τό κράτος, ἀλλά μέ ἀντίτιμο 
κάποια μέτρα ἐλέγχου ἀπό τήν ἀποικιακή 
κυβέρνηση.  Φυσικά οἱ Ἕλληνες ἔφεραν βα-
ρέως καί ἀπέρριπταν αὐτό τόν ἔλεγχο.  Τό 
σχετικό ζήτημα καθορίστηκε σέ μία ἀνοικτή 
ἐρευνητική ἀπό τόν J. E. Talbot καί τόν F. W. 
Cape πού ἐκδόθηκε τό 1913:
«Ἔχουμε διαβεβαιωθεῖ ἐπανειλημμένα ὅτι 
οἱ Ἕλληνες θά καταργοῦσαν ἐντελῶς τήν 
κρατική βοήθεια παρά νά παραδώσουν σέ 
μία ξένη κυβέρνηση τόν ἔλεγχο τῶν δασκά-
λων πού πάντα κατεῖχαν, τόσο κάτω ἀπό 
τήν Τουρκική ὅσο καί κάτω ἀπό τή Βρετανι-
κή κυριαρχία καί τόν ὁποῖο θεωροῦν ζωτικό 
γιά τίς πολιτικές τους φιλοδοξίες».
Καί ἔτσι οἱ ἀντιθέσεις πῆραν τήν ἑξῆς μορ-
φή.  Ἡ ἀποικιακή κυβέρνηση συχνά διακή-
ρυττε φραστικά τόν σεβασμό καί τόν θαυ-
μασμό της γιά τήν ἐπιθυμία τῶν Ἑλλήνων 
γιά μόρφωση.  Ἀπό τήν ἄλλη ὄψη συνέχιζαν 
νά ἀκολουθοῦν στήν πραγματικότητα μία 

ἐκπαιδευτική πολιτική, ἡ ὁποία ἦταν πρακτι-
κά ὑπέρ τῶν συμφερόντων τῆς Βρετανικῆς 
αὐτοκρατορίας καί ἀντίθετη πρός τούς πο-
λιτικούς στόχους τῶν Ἑλλήνων.  Μάλιστα, 
οἱ Βρετανοί ἔφθασαν στό σημεῖο νά προτεί-
νουν νά γίνει ἡ Ἀγγλική, ἡ κύρια γλώσσα 
διδασκαλίας στά Ἑλληνικά σχολεῖα.  Αὐτή 
ἡ πρόταση ἀπορρίφθηκε ὄχι μόνο ἀπό τούς 
Ἕλληνες ἄλλα ἀκόμη καί ἀπό τόν Ἀποικια-
κό Ὑπουργό.
Γιά νά συγκεντρώσει τή διοίκηση τῆς ἐκπαί-
δευσης καί μ’ αὐτό τόν τρόπο νά μειώσει 
τόν Ἑλληνικό καί ἐκκλησιαστικό ἔλεγχο, 
ἡ Βρετανική Κυβέρνηση θέσπισε μία σειρά 
νόμων, ἀρχίζοντας ἀπό τούς Ἐκπαιδευτι-
κούς Νόμους 1895 καί 1897.  Οἱ νόμοι τοῦ 
1895 καί 1897 τοποθετοῦσαν κάτω ἀπό τήν 
ἀποικιακή κυβέρνηση τίς τρεῖς ἐξουσίες τῆς 
ἐκπαίδευσης, πού ἐκλέγονταν ἀπό τόν λαό: 
Τό Συμβούλιο τῆς Ἐκπαίδευσης, τήν Πε-
ριφερειακή Ἐπιτροπή καί τήν Ἐπιτροπή 
τοῦ Χωριοῦ.  Ἡ ἀξίωση γιά ὁποιανδήποτε 
αὔξηση τῆς δύναμης τῶν Βρετανῶν ἐκφρά-
στηκε μέ ἐπιπρόσθετους νόμους τό 1905, 
1920, 1923 καί 1929, πού ὅλοι τους προῆγαν 
τόν συγκεντρωτικό Βρετανικό ἔλεγχο.
Σάν ἀποτέλεσμα τῶν ταραχῶν τοῦ Ὀκτω-
βρίου τοῦ 1931, πού ἀποτελοῦσαν διαμαρ-
τυρία ἐναντίον τῆς Βρετανικῆς παρουσίας 
στό νησί, ἡ περιθωριακή ἐλευθερία πού ἀπο-
λαμβανόταν ἀπό τήν Ἑλληνική κοινότητα 
ἐλαττώθηκε.  Ἡ ἐκπαιδευτική ἐπιτροπή κα-
ταργήθηκε, θεσπίστηκε μία Συμβουλευτική 
Ἐπιτροπή πού τήν ἐξέλεγε ἡ κυβέρνηση καί 
ἐξορίστηκαν ἐπιλεγμένοι ἡγέτες τῆς ἀντιπο-
λίτευσης.
Τό 1933 ὁ συγκεντρωτισμός κάτω ἀπό τό 
κράτος ὁλοκληρώθηκε.  Ὁ Ἐκπαιδευτικός 
Νόμος τοῦ 1933, καθιέρωσε τόν κυβερνή-
τη σάν τήν κεντρική ἐξουσία διατηρώντας 

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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τά διορισμένα Συμβούλια Ἐκπαίδευσης, 
μέ ἔλεγχο στούς τοπικούς βαθμούς καί στίς 
συμβουλευτικές δυνάμεις σέ ὅλα τά ἄλλα 
ζητήματα πού σχετίζονταν μέ τή στοιχειώ-
δη ἐκπαίδευση. Οἱ Ἐπιτροπές τῶν Χωριῶν 
εἶχαν τή γενική ἐποπτεία τῶν σχολείων τῶν 
χωριῶν, καί ἰδιαίτερα εἶχαν τό καθῆκον τῆς 
συντήρησης καί διατήρησης σέ καλή κατά-
σταση τῶν σχολικῶν κτιρίων καί ἐπίπλων.
Στίς πόλεις, οἱ Ἐπιτροπές τῶν Σχολείων 
τῶν Πόλεων ἐκτελοῦσαν τά καθήκοντα τῶν 
Ἐπιτροπῶν τῶν Χωριῶν. Ἡ ἀποικιακή κυ-
βέρνηση ἄρχισε ἐπίσης νά πληρώνει τούς 
δασκάλους καί νά ἐλέγχει τούς διορισμούς, 
τίς μεταθέσεις καί τίς προαγωγές.  Ἡ κυβέρ-
νηση ὅμως, δέν ἀναγνώριζε σάν δημόσιους 
ὑπαλλήλους τούς δασκάλους καί ἔτσι δέν 
δικαιοῦνταν σύνταξη.
Παρόλο, πού οἱ περισσότερες ἀπ’ αὐτές τίς 
ἀλλαγές, μπορεῖ νά ἦταν τό ἀποτέλεσμα 
ἑνός γνήσιου ἐνδιαφέροντος ἀπό μέρους τῆς 
ἀποικιακῆς κυβέρνησης γιά αὔξηση τῆς λει-
τουργικότητας καί τῶν ὑπηρεσιῶν τῶν σχο-
λείων, οἱ Ἑλληνοκύπριοι τίς ἀντελήφθησαν 
σάν ἀπειλή στίς ἐθνικές τους βλέψεις, πού 
εἶναι σύμφυτες μέ τήν ἐκπαίδευσή τους.  Ἡ 
Ἑλληνική κοινότητα διαμαρτυρήθηκε ἔντο-
να, ἀλλά μάταια ἐναντίον τῶν ἀλλαγῶν.
Μέχρι νά θεσπιστεῖ ὁ νόμος τοῦ 1933, τό 
δικαίωμα γιά τόν καθορισμό τῶν κειμένων 
καί τῆς διδασκόμενης ὕλης ἀνῆκε στά Συμ-
βούλια τῆς Ἐκπαίδευσης.  Μέ τήν ἔναρξη 
τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1935-1936  ἕνα νέο πρό-
γραμμα μαθημάτων ἦταν ἕτοιμο, κάνοντας 
ὑποχρεωτική τήν εἰσαγωγή τῶν Ἀγγλικῶν 
σάν ἕνα «ἀναπόσπαστο μέρος» τῆς στοιχει-
ώδους ἐκπαίδευσης.  Ἀκόμη, ἡ ἀποικιακή 
κυβέρνηση κατέστησε ὑποχρεωτική τη γνώ-
ση Ἀγγλικῶν, γιά νά πάρουν προαγωγή οἱ 
δάσκαλοι.  Μέ τήν ἐλπίδα τῆς δημιουργίας 
ἑνός προτύπου, τό ὁποῖο νά ἀκολουθοῦν τά 
Ἑλληνικά σχολεῖα, ἡ κυβέρνηση ἀνέλαβε 
τόν ἔλεγχο τῆς Ἀγγλικῆς Σχολῆς στή Λευ-
κωσία, ἕνα ἰδιωτικό ἵδρυμα πού ἱδρύθηκε τό 
1900, καί τήν ἀναπροσάρμοσε σύμφωνα μέ 
τή Βρετανική ἐκπαιδευτική μέθοδο.

Παρόλες τίς προσπάθειες τῆς ἀποικιακῆς 
κυβέρνησης, τά Ἑλληνικά σχολεῖα στήν 
Κύπρο διατήρησαν τό Ἑλληνικό πρόγραμ-
μα μαθημάτων, γιατί στή γλώσσα, στή θρη-
σκεία καί στόν πολιτισμό πού διδάσκονταν, 
βρῆκαν οἱ Ἑλληνοκύπριοι τήν ταυτότητά 
τους σάν λαός.  Μέ τήν ἀναγνώριση τοῦ 
Ἑλληνικοῦ ἔθνους ἀπό τή διεθνή κοινότητα 
τό 1827, τά Ἑλληνικά σχολεῖα στήν Κύπρο 
ἔλαβαν μεγαλύτερη ὑποστήριξη ἀπό τήν 
Ἑλλάδα καί ἡ ἐκπαίδευση στήν Κύπρο ἀνα-
πτύχθηκε σύμφωνα μέ τίς ἰδέες καί τά μέτρα 
τῆς Ἑλληνικῆς ἠπειρωτικῆς χώρας.
Κατά τή διάρκεια τῶν χρόνων τῆς Βρετα-
νικῆς κυριαρχίας στήν Κύπρο, ἡ Ἑλληνική 
κυβέρνηση ἀπέφυγε ὁποιανδήποτε ἄμεση 
ἀναμέτρηση μέ τή Μεγάλη Βρετανία πάνω 
στήν ἐκπαιδευτική πολιτική στό νησί, ἐξαι-
τίας τῶν φιλικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δυό 
χωρῶν. Ὅμως, κάποιος ἔλεγχος ἐξασκεῖτο 
ἀπό τήν Ἑλλάδα διά μέσου τῆς κυβερνη-
τικῆς ἀναγνώρισης ἐκείνων τῶν Κυπριακῶν 
σχολείων δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, 
πού ἦταν προσκολλημένα σέ μία πολιτική 
συνεπῆ μ’ αὐτή τῶν σχολείων τῆς Ἑλλάδας.  
Αὐτή ἡ ἀναγνώριση ἐπέτρεπε σέ ἀπόφοι-
τους τῶν σχολείων μέσης ἐκπαίδευσης στήν 
Κύπρο νά γίνονται δεκτοί στά Ἑλληνικά 
πανεπιστήμια χωρίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις.  
Ἡ ὑποστήριξη αὐτή ἦταν σημαντική γιά τήν 
ἐπιβίωση τῆς Ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης στήν 
Κύπρο.  Ὅμως, ἕνας σημαντικότερος παρά-
γοντας γιά τήν ἐπιβίωση ἦταν τό ἰσχυρό συ-
ναίσθημα μεταξύ τῶν Ἑλληνοκυπρίων ὅτι 
λάμβαναν μέρος σέ ἕναν ἀγώνα γιά ἐθνική 
ταυτότητα.
Στά ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια καί στά χρόνια 
πού ἀκολούθησαν τόν Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, ὑπῆρξε μία ταχεία ἀνάπτυξη τῆς 
ἐκπαίδευσης στήν Κύπρο μιά καί ἡ κυβέρ-
νηση προσπάθησε νά τήν ἐκσυγχρονίσει.  
Μία ἀλλαγή ἦταν ἡ Βρετανική ἀνάληψη τῆς 
Ἀγγλικῆς Σχολῆς στή Λευκωσία τό 1936, 
πού ἀναφέρθηκε πιό πάνω.  Ἄλλες ἀλλα-
γές συμπεριλάμβαναν τήν ἵδρυση Σχολῆς 
Ἐκπαιδεύσεως Δασκάλων στή Μόρφου 
(1936), τήν ἵδρυση Ἀγροτικῆς Σχολῆς στή 
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Μόρφου (1940), τό κτίσιμο ἑνός Ἀναμορ-
φωτηρίου στή Λάπηθο (1943) γιά ἀνήλικους 
ἐγκληματίες, καί τήν εἰσαγωγή τῆς Τεχνικῆς 
Ἐκπαίδευσης (1945) ἀπό τή Βρετανία.
Ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἐκπαίδευσης εἶναι ἀρκε-
τά φανερή ἀπό τά στατιστικά στοιχεῖα.  
Τό 1945 ὑπῆρχαν 473 Ἑλληνικά σχολεῖα 
στοιχειώδους ἐκπαίδευσης.  Παρόλο πού ἡ 
ἐκπαίδευση δέν ἦταν ὑποχρεωτική, 43,705 
Ἑλληνόπουλα παρακολουθοῦσαν αὐτά τά 
ἀνεξάρτητα σχολεῖα.  Ὅσον ἀφορᾶ τή δευ-
τεροβάθμια ἐκπαίδευση, ὁ ἀριθμός τῶν μα-
θητῶν ὑπερδιπλασιάστηκε κατά τή δεκαετία 
πού ἀκολούθησε τόν πόλεμο, καί συγχρόνως 
κτίστηκαν νέα σχολεῖα γιά νά στεγάσουν 
τούς μαθητές αὐτούς.  Μέχρι τό ἔτος 1953 
ὑπῆρχαν 14,773 μαθητές ἐγγεγραμμένοι σέ 
πενήνταένα  σχολεῖα μέσης ἐκπαίδευσης.  
Οἱ δάσκαλοι εἶχαν εὐκαιρίες γιά μετεκπαί-
δευση στήν Ἀγγλία, καί στήν Κύπρο ἄρχι-
σε ἕνας ἀριθμός ἀπό θερινά προγράμματα 
γιά καλυτέρευση τῶν διδασκαλικῶν ἱκανο-
τήτων.  Ἐπίσης  διοργανώθηκαν ἱδρύματα 
γιά τήν ἐκπαίδευση τῶν δασκάλων.  Τό 1948 
εἰσήχθηκε τό σχολικό γεῦμα γιά τά παιδιά 
στοιχειώδους ἐκπαίδευσης.
Ἡ γρήγορη ἀνάπτυξη τῆς θεσμοποιημένης 
ἐκπαίδευσης δέν ἔφερε καμιά ἀλλαγή στήν 
κατάσταση.  Οἱ φιλικές σχέσεις μεταξύ τῶν 
Κυπρίων καί τῶν Βρετανῶν κατά τή διάρ-
κεια τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 
δέν ἄλλαξαν τίς θέσεις στήν ἐκπαιδευτική 
πολιτική.  Μάλιστα, ἡ ἀποικιακή κυβέρνηση 
ἰσχυροποίησε τήν ἐκστρατεία γιά ὁλοκλη-
ρωτικό ἔλεγχο τῆς ἐκπαίδευσης στήν Κύ-
προ, μέ τήν προσθήκη σειρᾶς μαθημάτων 
στήν Ἀγγλική γλώσσα.  Ἔγιναν ἐπίσης ἀπό-
πειρες γιά τήν ἀντικατάσταση τῶν βιβλίων 
πού ἔρχονταν ἀπό τήν Ἑλλάδα μέ Ἀγγλικά 
κείμενα.  Αὐτές οἱ προσπάθειες ἦταν ἀνεπι-
τυχεῖς.  Τό 1952, μία τροποποίηση προστέ-
θηκε στόν νόμο τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαί-
δευσης, ἱδρύοντας ἕνα νέο εἶδος σχολείου, 
πού περιγράφτηκε σάν δημόσιο – ἐπιχορη-
γημένο.  Αὐτός ὁ νόμος αὔξησε τίς ἐπιχο-
ρηγήσεις ἀπό τήν κυβέρνηση στά σχολεῖα 
μέσης ἐκπαίδευσης ἀπό 10% σέ 100%, ἄν τά 

σχολεῖα ὑπέκειντο στόν κυβερνητικό ἔλεγχο 
γιά τή λειτουργία τους.  Αὐτή ἡ προσφορά 
ἀποδείχθηκε ἐπίσης ἀνεπιτυχής, μόνο δυό 
σχολεῖα ἀνταποκρίθηκαν.
Τό ὑποστηριζόμενο ἀπό τήν Ἐκκλησία δη-
μοψήφισμα γιά ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα, πού 
ἄρχισε ἀπό τόν Μακάριο Β΄ καί τό Ἐθναρ-
χικό Συμβούλιο, τόν Ἰανουάριο τοῦ 1950, 
σημάδεψε τήν ἀρχή ἑνός πιό ἐνεργητικοῦ 
ἀντιαποικιακοῦ ἀγώνα στήν Κύπρο.  Στό 
δημοψήφισμα, 96% τοῦ Ἑλληνικοῦ πλη-
θυσμοῦ ψήφησαν ἕνωση.  Ἐνῶ ὁ ἀγώνας 
γιά ἀπελευθέρωση ἔγινε ὁρμητικότερος μέ 
ἀπεργίες, προσφυγές στά Ἡνωμένα Ἔθνη 
καί διαδηλώσεις στούς δρόμους, τά Ἑλλη-
νικά σχολεῖα ἔγιναν τά κέντρα τῆς Βρετα-
νικῆς ἀντίδρασης. 
Ἡ Βρετανική ἀποικιακή ἔκθεση γιά τήν Κύ-
προ τό 1959 ἀντανακλᾶ, μέχρι ἑνός σημείου, 
τίς συναντούμενες δυσκολίες κατά τή διάρ-
κεια τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα  ἀπό τό 
1955 μέχρι τό 1959.  Αὐτή ἡ περίοδος ἦταν 
διαποτισμένη μέ ἀπεργίες καί ἀποκλεισμούς 
σχολείων γιά διαμαρτυρία ἐναντίον τῆς 
Βρετανικῆς πολιτικῆς, συχνές παραιτήσεις 
Ἑλλήνων μελῶν τῶν ἐκπαιδευτικῶν συμ-
βουλίων σέ ἔνδειξη δυσαρέσκειας γιά τήν 
καινούργια Βρετανική ἐκπαιδευτική πολι-
τική καί τό διάταγμα γιά τούς Ἑλληνοκυ-
πριακούς καί Τουρκοκυπριακούς ἐκπαιδευ-
τικούς νόμους τοῦ 1959, πού δημιούργησε 
χωριστά τμήματα ἐκπαίδευσης γιά τίς δυό 
κοινότητες.  Τήν ἴδια χρονιά καταργήθηκε 
ἀπό τούς Βρετανούς ἐκπαιδευτικό τμῆμα 
στήν Κύπρο.
Ὁ ἀπελευθερωτικός ἀγώνας κατέληξε στή 
δημιουργία τῆς ἀνεξάρτητης Δημοκρατίας 
τῆς Κύπρου τό 1960.  Παρόλο πού ὁ πολιτι-
κός στόχος τῶν ἑλληνοκυπρίων  -ἡ ἕνωσης- 
δέν ἐπετεύχθη, ἡ Κύπρος ἦταν ἐλεύθερη καί 
ἀνεξάρτητη ἀπό ξένη κυριαρχία.  Μέ αὐτή 
τήν ἐλευθερία οἱ Κύπριοι κέρδισαν τώρα 
τό δικαίωμα νά ἱδρύουν καί νά διοικοῦν τά 
δικά τους σχολεῖα σέ σχέση μέ τίς ἀνάγκες 
καί τίς ἐθνικές τους προτεραιότητες.   
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Στήν ἐποχή πού ζοῦμε καί εἰδικά σέ 
συνθῆκες οἰκονομικῆς κρίσης, ὁλο-
ένα καί γινόμαστε μάρτυρες δια-

φόρων γεγονότων καί καταστάσεων, πού 
εἴτε εἶναι ἄγνωστα σέ ἐμᾶς, εἴτε δέν τούς 
δώσαμε τήν κατάλληλη σημασία, ἤ ὅπως 
καί πολλοί ἄλλοι παράγοντες πολλαπλασιά-
στηκαν λόγω τῆς οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς, 
καί οἰκογενειακῆς ἀστάθειας πού ἐπικρατεῖ 
στήν ἐποχή μας. 
Σύμφωνα μέ τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό 
Ὑγείας, ὑπάρχει αὐξητική τάση πολλῶν 
ψυχολογικῶν νοσημάτων ἀλλά καί ἀκραί-
ων κοινωνικῶν φαι-
νομένων σέ χῶρες 
πού ἔχουν πληγεῖ ἀπό 
τήν οἰκονομική κρίση, 
ἀλλά καί ἀπό τήν ἐξα-
θλίωση τῶν μέτρων 
λιτότητας, πού προ-
σπαθοῦν νά ἐπιβάλουν 
οἱ κυβερνήσεις αὐτῶν 
τῶν χωρῶν, μέ σκοπό 
τό συμμάζεμα τῶν δη-
μόσιων οἰκονομικῶν 
τους. 
Μέσα ἀπό αὐτή τή γε-
νικευμένη ἀνασφάλεια πού ἐπικρατεῖ στήν 
κοινωνία, τά περιστατικά σχολικοῦ ἐκφοβι-
σμοῦ σέ σχολεῖα δημοτικῆς καί μέσης ἐκπαί-
δευσης ἔχουν καταγράψει ἀνοδική πορεία, 
καί πολλές φορές οἱ ἐπιπτώσεις στά θύμα-
τα εἶναι τραγικές μιᾶς καί δέν ὑπάρχουν οἱ 
κατάλληλες ὑποδομές καί πρακτικές γιά τήν 
πρόληψη τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ στήν 
Κύπρο.
Τί εἶναι ὁ σχολικός ἐκφοβισμός
Ὁ σχολικός ἐκφοβισμός εἶναι μία ἐπαναλαμ-
βανόμενη καί συστηματική παρενόχληση, ἡ 
ὁποία διαπράττεται ἀπό ἄτομα ἤ ὁμάδες. Ὁ 
σχολικός ἐκφοβισμός εἶναι ἡ πράξη ἡ ὁποία 
ἐσκεμμένα προκαλεῖ βλάβη στούς ἄλλους 
καί ἐκφράζεται μέσω λεκτικῆς παρενόχλη-

σης, σωματικῆς κακοποίησης, ἡ ἄλλων πιό 
λεπτῶν μεθόδων καταναγκασμοῦ, ὅπως ἡ 
χειραγώγηση.
Μορφές σχολικοῦ Ἐκφοβισμοῦ
Ὑπάρχουν διάφορες μορφές καί συμπερι-
φορές μέ τίς ὁποῖες οἱ θύτες προβαίνουν σέ 
αὐτές τίς πράξεις. Οἱ πιό γνωστές μορφές 
σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ εἶναι:
Ἄσκηση σωματικῆς βίας καί ἐπιθέσεων (π.χ. 
σπρώξιμο, τσίμπημα, ρίξιμο ἀντικειμένων, 
χαστούκι, ἀπόπειρα πνιγμοῦ, ρίξιμο στό 
ἔδαφος, κλωτσιές, κακοποίηση, μαχαίρωμα, 
τράβηγμα μαλλιῶν, γδάρσιμο κτλ) – ἄμεση 

βία.
Λεκτικά πειράγματα, 
βρισιές καί προσπά-
θεια μείωσης τοῦ ἀτό-
μου- φυλετικές διακρί-
σεις
 Ἀπειλές καί ἐκφοβι-
σμοί
Ἐκβιασμοί, κλοπή 
χρημάτων ἤ ἀγαθῶν
Ἀποκλεισμός τῶν θυ-
μάτων ἀπό τήν ὁμά-
δα τῶν συμμαθητῶν- 
ἔμμεση βία.

Βασικές αἰτίες σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ
Οἰκογενειακοί παράγοντες
Ἔρευνες ἔχουν δείξει ὅτι ἡ ἔλλειψη προ-
σοχῆς καί ζεστασιᾶς πρός τό παιδί, καθώς 
ἐπίσης καί ἡ φτωχή ἕως ἀνύπαρκτη ἐποπτεία 
του, ὁδηγοῦν στήν ἄσκηση ἐκφοβισμοῦ ἀπό 
τό παιδί σέ ἄλλους, χωρίς νά χρειάζεται ν’ 
ἀνησυχεῖ γιά τίς συνέπειες. Ἐπίσης, ἡ ἐπιθε-
τική συμπεριφορά στό σπίτι ὡς μέσο γιά τήν 
ἐπίλυση συγκρούσεων (σωματική καί λεκτι-
κή βία ἀπό τούς γονεῖς πρός τό παιδί, χρήση 
βίας ἀπό τόν ἕνα γονιό στόν ἄλλο) συμβάλ-
λουν στήν ἐπιθετική συμπεριφορά τοῦ παι-
διοῦ πρός ἄλλους συμμαθητές του.

Ὁ Σχολικός ἐκφοβισμός
τοῦ κ.Ἀλέξη Ἀντωνίου

Ψυχολόγου-Ψυχοθεραπευτῆ



23

Ἀτομικοί παράγοντες
Πολλές ἔρευνες ἔχουν δείξει πώς ὁ σχολι-
κός ἐκφοβισμός εἶναι ἕνα μέσο γιά ἀνάκτη-
ση κοινωνικοῦ καί ψυχολογικοῦ στάτους, 
ἀλλά καί γιά νά ἀνυψώσουν τή χαμηλή τους 
αὐτοεκτίμηση, ἡ ὁποία πιθανόν νά ἔχει ἐπη-
ρεαστεῖ ἀπό διάφορους ἄλλους παράγοντες. 
Ὅσον ἀφορᾶ τά ἀγόρια, ἡ αὐξημένη φυσική 
δύναμη σέ σύγκριση μέ συνομήλικούς τους, 
φαίνεται νά εἶναι ἕνας παράγοντας, ὁ ὁποῖος 
συμβάλλει στό νά ἀσκοῦν ἐκφοβισμό.
Σχολικοί παράγοντες
Ἡ μειωμένη ἐποπτεία στήν αὐλή τοῦ σχο-
λείου καί ἡ μή ἄσκηση συχνοῦ ἐλέγχου ἀπό 
πλευρᾶς τῆς σχολικῆς διεύθυνσης.  Ἐπίσης 
ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι σέ σχολεῖα μέ μεγάλο 
πληθυσμό μαθητῶν τά φαινόμενα σχολικοῦ 
ἐκφοβισμοῦ εἶναι συχνό φαινόμενο λόγω 
τῆς ἔλλειψης προσωπικοῦ καί ἐλέγχου ἀπό 
πλευρᾶς τῆς σχολικῆς διεύθυνσης.
Συνέπειες πρός τό θύμα
Τό θύμα πού θά ὑποστεῖ μία μορφή σχολι-
κοῦ ἐκφοβισμοῦ εἶναι πιθανόν νά ἀναπτύ-
ξει διάφορες ψυχολογικές ἀστάθειες, πού 
μποροῦν νά ἐπηρεάσουν τήν ἀκαδημαϊκή, 
κοινωνική, καί συναισθηματική του ἀνά-
πτυξη.  Δηλαδή ἡ ἀπόδοσή του στό σχολεῖο 
μπορεῖ νά ἀλλάξει καί νά ἔχει μειωμένους 
βαθμούς καί νά μή συμμετέχει στήν τάξη, 
νά ἀποσυρθεῖ ἀπό τό κοινωνικό περιβάλλον 
καί νά περνᾶ ἀρκετό χρόνο μόνο του τό παι-
δί, ἀλλά καί νά ἀναπτύξει μειωμένη αὐτοε-
κτίμηση, φοβίες, ἔντονο ἄγχος, καί στίς πιό 
ἀκραῖες περιπτώσεις νά προβεῖ καί σέ ἀπό-
πειρα αὐτοκτονίας.
Συνέπειες πρός τόν θύτη
Τά ἄτομα πού προβαίνουν σέ πράξεις σχο-
λικοῦ ἐκφοβισμοῦ πιθανόν νά γίνουν ἐπι-
θετικοί ὡς ἐνήλικες καί νά μή διστάσουν τή 
βία αὐτή νά τή μεταφέρουν στό στενό τους 
οἰκογενειακό περιβάλλον. Ἐπίσης ἔχουν 
ἀρκετές πιθανότητες νά ἀποκτήσουν πολ-
λές ποινικές καταδίκες καί νά ἔχουν ἔντονο 
τό κομμάτι τῆς παραβατικότητας στή ζωή 
τους.
Στατιστικά αὐτοκτονιῶν
Σύμφωνα μέ τό Ἀμερικάνικο Ἰνστιτοῦτο 
Ψυχικῆς Ὑγείας, ἡ αὐτοκτονία εἶναι ἡ τρί-

τη κυριότερη αἰτία θανάτου μεταξύ τῶν 
νέων ἀνθρώπων, μέ ἀποτέλεσμα περίπου 
4.400 θανάτους ἐτησίως. Πάνω ἀπό τό 14% 
τῶν μαθητῶν τοῦ λυκείου ἔχουν σκεφτεῖ νά 
αὐτοκτονήσουν καί σχεδόν τό 7% τό ἔχουν 
προσπαθήσει. Τά θύματα σχολικοῦ ἐκφοβι-
σμοῦ εἶναι 9 φορές πιό πιθανό νά ἐξετάσουν 
τήν αὐτοκτονία ἀπό τά μή-θύματα, σύμφω-
να μέ μελέτες ἀπό τό Πανεπιστήμιο τοῦ Yale.
Μία μελέτη στή Βρετανία διαπίστωσε ὅτι 
τουλάχιστον τό ἥμισυ τῶν αὐτοκτονιῶν 
μεταξύ τῶν νέων σχετίζονται μέ τόν σχολι-
κό ἐκφοβισμό. Τά κορίτσια 10 ἕως 14 ἐτῶν 
μπορεῖ νά εἶναι σέ ἀκόμα ὑψηλότερο κίνδυ-
νο αὐτοκτονίας, σύμφωνα μέ τήν πιό πάνω 
μελέτη. Σύμφωνα μέ τά στατιστικά στοιχεῖα  
σχεδόν τό 30% τῶν μαθητῶν εἶναι εἴτε θύτες 
ἤ θύματα ἐκφοβισμοῦ, καί 160.000 παιδιά 
θά ἀπουσιάσουν ἀπό τό σχολεῖο κάθε μέρα 
ἐξαιτίας τοῦ φόβου τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβι-
σμοῦ.
Ὁ ρόλος τῶν γονέων
Ὁ ρόλος τοῦ γονιοῦ καί τῆς οἰκογένειας 
εἶναι πολύ σημαντικός στήν ἀντιμετώπιση 
τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ. Εἶναι πολύ ση-
μαντικό οἱ γονεῖς νά μιλοῦν στά παιδιά τους 
γιά πράγματα πού τά ἀπασχολοῦν. Νά ἀφι-
ερώνουν ποιοτικό χρόνο μαζί τους καί νά 
δίνουν ἔμφαση στό νά διακρίνουν συμπερι-
φορές στά παιδιά τους, πού δέν τούς εἶναι 
γνώριμες. Ἐπίσης εἶναι σημαντική ἡ τακτι-
κή ἐπικοινωνία καί συνεργασία τοῦ γονιοῦ 
μέ τό σχολεῖο ὄχι μόνο γιά θέματα πού ἀφο-
ροῦν τήν ἀκαδημαϊκή του πρόοδο, ἀλλά καί 
σέ σχέση μέ τήν ὅλη συμπεριφορά καί ἐπι-
κοινωνία του μέ καθηγητές καί συμμαθητές. 
Ἐπίσης εἶναι σημαντική ἡ ἐνημέρωση τοῦ 
παιδιοῦ γιά τό θέμα τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβι-
σμοῦ καί ἡ ἐνθάρρυνσή του νά τό ἀναφέρει 
στή σχολική διεύθυνση, ἄν τυχόν ὑποστεῖ 
τέτοιου εἴδους συμπεριφορές.
Ὁ σχολικός ἐκφοβισμός εἶναι ἕνα κοινωνι-
κό φαινόμενο πού ταλανίζει τήν κοινωνία 
μας τά τελευταῖα χρόνια καί ἔχει αὐξητικές 
τάσεις. Εἶναι πολύ σημαντικός ὁ ρόλος τῆς 
οἰκογένειας τῶν θυτῶν καί θυμάτων γιά τήν 
πρόληψη τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ, ἀλλά 
καί τῶν συνεπειῶν πού μπορεῖ νά φέρει.



24

Σωτηρία τοῦ κόσμου ἤ σωτηρία ἀπό τόν κόσμο;

τοῦ  Οἰκ. Ἀνδρέα Γκατζέλη

Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι 
ἀποκάλυψη μόνο γιά τόν Θεό, 
ἀλλά εἶναι καί ἀποκάλυψη γιά 

τόν ἄνθρωπο καί γιά τόν κόσμο ὁλόκληρο. 
Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς λέει ὅτι ὁ Κύριός μας 
Ἰησοῦς Χριστός ἦρθε γιά νά σώσει τόν κό-
σμο: «οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, 
ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ. (Ἰωαν. 
3,17)». 
 Καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κατηγορη-
ματικά ἀναφέρει ὅτι: «ἔσχατος ἐχθρὸς κα-
ταργεῖται ὁ θάνατος· (Α Κορ. 15,26)». Δέν 
ἀναφέρεται μόνο στόν θάνατο τοῦ ἀνθρώ-
που, ἀλλά στήν κατάργηση τοῦ φαινομένου 
τοῦ θανάτου σέ ὅλη τή Δημιουργία. «Καὶ ὁ 
θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι (Αποκ. 21,4)» μᾶς λέει 
τό βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης. 
 Ἡ νίκη ἐνάντια στόν θάνατο εἶναι τό 
βασικό περιεχόμενο τῆς σωτηριολογίας καί 
ἡ βασική ἔννοια τῆς λέξης «σωτηρία» στά 
πλαίσια τῆς χριστιανικῆς σκέψης καί ζωῆς. 
Ὁ κόσμος δέν εἶναι κάτι κακό, ἀλλά ὁ Θεός 
«πάντα ἐποίησε καλά λίαν». Ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος στήν ἐπιστολή του στούς Ρωμαίους 
ἀναφέρει στό 8ο κεφάλαιο τά ἑξῆς ἀξιομνη-
μόνευτα:
«ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν 
ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέ-
χεται. τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη 
οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐπ’ 
ἐλπίδι, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθή-
σεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν 
ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. 
οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει 
καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν·»(στ.19-22).
 Ἐνῶ λοιπόν ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ 
στέκεται μέ θετικό τρόπο ἀπέναντι στή Δη-
μιουργία τοῦ Θεοῦ, τά ἀνθρώπινα φιλο-
σοφικά καί θρησκευτικά συστήματα, στήν 
πλειονότητά τους ἀπορρίπτουν τόν κόσμο 
καί τήν ὕλη ὡς κάτι τό βδελικτό καί ἄξιο 

ἀφανισμοῦ. Τόν θάνατο δέ τόν θεωροῦν ὡς 
κάτι τό ἐπιθυμητό καί λυτρωτικό.  
«Τά διάφορα ἀπολυτρωτικά συστήματα 
πού ἔχουν ὡς βάση τόν Ἰνδουϊσμό εἶναι 
ἀπόπειρες ἀπαλλαγῆς ἀπό τή ζωή», ἀναφέ-
ρει ὁ Καθηγητής τῆς Θρησκειολογίας στό 
Πανεπιστήμιο Ἄαρχους τῆς Δανίας κ. Γιο-
χάννες  Ἄαγκααρτ. 
Ἐπειδή ὅμως δέν εἶναι φυσιολογικό στόν 
ἄνθρωπο νά ἐπιθυμεῖ τόν θάνατο, ἀλλά 
ἀντίθετα εἶναι φυσιολογικό ὁ κάθε ἄνθρω-
πος νά αἰσθάνεται κάποια μορφή δισταγμοῦ 
μπροστά στό φρικτό μυστήριο τοῦ θανάτου, 
ὁ καθηγητής ἐξηγεῖ πώς στά ἐν λόγῳ ἰνδου-
ϊστικά συστήματα ξεπερνιέται αὐτός ὁ δι-
σταγμός. 
«Ἡ γιόγκα εἶναι ἔκφραση τῆς ἀντιλήψεως 
ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἐλαττώσει τά βά-
σανα καί νά ξεπεράσει τόν δισταγμό του 
μπροστά στόν θάνατο μέσω τοῦ περιορι-
σμοῦ ἤ τῆς ἀπραξίας τῶν φυσιολογικῶν ζω-
τικῶν λειτουργιῶν».  
 Καί ὁ Γρηγόριος Ζιάκας, ὁμότιμος 
καθηγητής τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης γράφει σχετικά μέ τή 
γιόγκα:
«ἡ γιόγκα στήν κλασική της ἔκφραση εἶναι 
μία ἀξιοπρόσεκτη μέθοδος διαλογισμοῦ, 
ἕνας δρόμος γιά τήν ἀναζήτηση τῆς σωτηρί-
ας, φτιαγμένος ὅμως εἰδικά γιά τούς Ἰνδούς 
καί προσαρμοσμένος στόν ἰνδικό τρόπο 
σκέψης. Σκοπό ἔχει νά καλλιεργήσει τόν 
ἄνθρωπο καί νά τόν βοηθήσει ν’ ἀπαλλαγεῖ 
ἀπό τόν κόσμο τῆς φθορᾶς, ὁ ὁποῖος, κατά 
τήν ἰνδουιστική ἀντίληψη, καταδικάζει τό 
πνεῦμα στήν ὀδυνηρή ἁλυσίδα τῶν μετεν-
σαρκώσεων καί τῶν ἀνακυκλήσεων τοῦ κό-
σμου. Γι’ αὐτό στήν κλασική της ἔκφραση 
ἡ γιόγκα εἶναι μία μέθοδος «θανάτου», μία 
ριζική μέ ἄλλα λόγια ἄρνηση τοῦ κόσμου 
καί τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, τά ὁποῖα ἀπο-
τελοῦν τή ρίζα τῶν πικρῶν ἀναγεννήσεων, 
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πού φυλακίζουν τό ἀνθρώπινο πνεῦμα, καί 
ἕνας τρόπος ἐπίτευξης τῆς μεταφυσικῆς 
γνώσης, ἡ ὁποία ἐλευθερώνει τό πνεῦμα ἀπό 
τά δεσμά τῆς ὕλης καί τό ὁδηγεῖ σέ μία με-
ταφυσική κατάσταση ὑπερπροσωπικῆς ἑνό-
τητας μέ τήν ἔσχατη ἀλήθεια τοῦ παντός».
 Ὁ Ἱερομόναχος SERAPHIM ROSE μέ 
πολλή διάκριση ἀναφέρει ὅτι:
«Ἡ οὐσία τῆς γιόγκα δέν εἶναι αὐτή καθ’ 
ἑαυτή ἡ πειθαρχία, ἀλλά ὁ διαλογισμός, πού 
εἶναι ὁ σκοπός της. Ὁ σκοπός τῆς ἰνδουϊ-
στικῆς γιόγκα εἶναι πνευματικός. Εἶναι ἰσο-
δύναμο μέ προδοσία νά ξεχνάει κανείς αὐτό 
καί νά διατηρεῖ μόνο τήν καθαρά σωματική 
μορφή αὐτῆς τῆς ἀρχαίας πειθαρχίας. Τό 
πρόσωπο πού χρησιμοποιεῖ τή γιόγκα μόνο 
γιά φυσική εὐεξία, ἤδη ἐκθέτει τόν ἑαυτό 
του σέ συγκεκριμένες πνευματικές στάσεις. 
Τό ἀντικείμενο τῆς τεχνικῆς γιόγκα, σύμ-
φωνα μέ αὐτή τήν ὀπτική, εἶναι νά κάνει 
κάποιον χαλαρό, εὐχαριστημένο, χωρίς σκέ-
ψεις καί παθητικό ἤ δεκτικό σέ πνευματικές 
ἰδέες καί ἐμπειρίες».
 Μπορεῖ κανείς νά ξεχωρίσει τίς 
ἀσκήσεις τῆς γιόγκα ἀπό τή θεωρία πού 
γεννᾶ αὐτές τίς ἀσκήσεις; Μπορεῖ κανείς νά 
χρησιμοποιεῖ τή γιόγκα μόνο ὡς γυμναστική 
χωρίς νά δέχεται τό μεταφυσικό της περιε-
χόμενο; Σέ αὐτά τά καίρια ἐρωτήματα ἀπα-
ντάει εὔστοχα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τυρράνων 
καί πάσης Ἀλβανίας καί καθηγητῆς Θρη-
σκειολογίας π. Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος. 
«Μερικοί δυτικοί διανοούμενοι ἀντιμετώπι-
σαν τό ἐνδεχόμενο νά ἀπομονωθοῦν ὁρισμέ-
νοι κανόνες τῆς γιόγκα, γιά νά χρησιμοποι-
ηθοῦν μέσα σ’ ἕνα χριστιανικό πλαίσιο. Ἡ 
προσπάθεια, ἐν τούτοις, νά ἀποσπασθοῦν 
οἱ ἀσκήσεις αὐτές ἀπό τίς ἰνδουϊστικές θε-
ωρίες, μέ τίς ὁποῖες βρίσκονται σέ σύζευξη, 
μοιάζει μέ ἀπόπειρα διαχωρισμοῦ τοῦ μυϊ-
κοῦ συστήματος τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό νευ-
ρικό. Γιά νά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἀνεξαρτη-
τοποίησή τους ἀπό τήν ἔντονη ἰνδουϊστική 
ἀτμόσφαιρα καί τό ἰνδουϊστικό τους ἦθος 
προϋποτίθεται μία νέα, πρωτότυπη δημι-
ουργία. Σέ μία τέτοια περίπτωση, ἡ χριστια-
νική ἐφαρμογή τῆς γιόγκα θά σήμαινε ἕνα 

εἶδος ἀσκήσεως, πού θά διευκόλυνε τόν 
ἄνθρωπο νά ὁδηγηθεῖ σέ μία βαθιά σιωπή· 
ὄχι μόνο ἀπό ἐξωτερικούς θορύβους, ἀλλά 
κυρίως ἀπό τούς ἐσωτερικούς κραδασμούς, 
πού προκαλοῦν οἱ ἐπιθυμίες, οἱ ἀνησυχίες, 
οἱ φαντασίες. Μία σιωπή μέσα στήν ὁποία 
τό ἀνθρώπινο πνεῦμα θά ἦταν δυνατό, βι-
ώνοντας τήν ταπείνωση, νά ἀκούσει εὐκρι-
νέστερα τά μηνύματα τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος. Ἀλλά γι’ αὐτό, τελικά, δέν χρειάζεται 
νά ἀναζητηθοῦν μέθοδοι πού ἔχουν χρη-
σιμοποιηθεῖ, μέ ἀποτέλεσμα νά ὁδηγήσουν 
ἀκριβῶς στό ἀντίθετο: σέ μία ἀπόλυτη δη-
λαδή αὐτονομία τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύμα-
τος καί σέ μία ἀπίθανη σύγχυση. Ἡ πνευ-
ματική ζωή καί τελείωση, σύμφωνα μέ τή 
χριστιανική πίστη, εἶναι δῶρο τῆς χάριτος 
τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ἐπίτευγμα μίας αὐτόνομης 
ἀνθρωποκεντρικῆς τεχνικῆς. Ἄλλωστε, γιά 
μᾶς τούς Ὀρθοδόξους ὑπάρχει ὁλόκληρη ἡ 
ἡσυχαστική ἐμπειρία τῆς χριστιανικῆς Ἀνα-
τολῆς, ἡ ὁποία ἀπό προϋποθέσεις καθαρά 
χριστιανικές ὁδηγήθηκε στήν «ἐν Χριστῷ» 
ἁγιοπνευματική ζωή, γαλήνη, ἐν ἀγάπῃ 
«ἡσυχία». 
Καί ὁ προαναφερθείς Καθηγητής τῆς Θρη-
σκειολογίας στό Πανεπιστήμιο Ἄαρχους 
τῆς Δανίας κ. Γιοχάννες  Ἄαγκααρτ γράφει 
σχετικά:
«Πολλοί ἐξασκούμενοι στή γιόγκα θά ἀντι-
τείνουν ὅτι ὅλη αὐτή ἡ θεωρητικολογία τούς 
εἶναι ἀδιάφορη, ἐπειδή αὐτοί εἶχαν καλές 
προσωπικές ἐμπειρίες ἀπό τή γιόγκα. Λένε 
ὅτι χάρις σ’ αὐτή ἔγιναν ὑγιέστεροι. Αὐτό 
ὀφείλει κάποιος νά τό σεβαστεῖ, ἀλλά καί νά 
τό κατανοήσει σωστά. 
Ἕνα παράδειγμα μπορεῖ νά τό φωτίσει 
αὐτό: ὑπάρχουν πράγματι πολλοί νεαροί 
ἄνδρες, στούς ὁποίους ὁ χρόνος τῆς στρα-
τιωτικῆς θητείας ἔχει κάνει καλό. Γυμνά-
σθηκαν σωματικά καί ἔμαθαν ὡς ἕνα βαθμό 
νά ἐλέγχουν τόν ἑαυτό τους. Αὐτό ἐνίσχυσε 
τήν ὑγεία τους. Αὐτό ὅμως δέν ἀναιρεῖ τό 
γεγονός ὅτι ὁ στρατός ἔχει ἕναν ἐντελῶς δι-
αφορετικό σκοπό. Κατά παρόμοιο τρόπο ὁ 
στόχος τῆς γιόγκα δέν ταυτίζεται μέ τίς θετι-
κές παρενέργειες, πού διαπιστεύονται. Στήν 
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πραγματικότητα συμβαίνει, ὥστε πολλοί δι-
αλογιζόμενοι μετά ἀπό μία περίοδο θετικῶν 
παρενεργειῶν νά βιώνουν ἄκρως ἀνησυχη-
τικές βλαβερές ἐπιδράσεις. Ἐμεῖς τίς χαρα-
κτηρίζουμε ὡς βλαβερές ἐπιδράσεις, ἀλλά 
στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά τίς ἐπι-
διωκόμενες ἐπιδράσεις. Αὐτό σημαίνει ὅτι 
βῆμα πρός βῆμα χάνει κανείς τήν ἱκανότητα 
νά ζεῖ μία ζωή στραμμένη πρός τά ἔξω μέσα 
σέ ἀγάπη καί ἐξάρτηση ἀπό τούς ἄλλους. Ἡ 
γιόγκα ἀπομονώνει τόν ἄνθρωπο βῆμα πρός 
βῆμα, ἔτσι ὥστε νά μήν μπορεῖ κάποιος πλέ-
ον νά προσεγγίσει τόν ἄλλο. Ταυτόχρονα 
γίνεται κανείς σύν τοῖς ἄλλοις ἀσυνείδητα 
ὅλο καί πιό ἰνδουϊστής, ἀφοῦ ἡ πρακτική τῆς 
γιόγκα δημιουργεῖ καί θεωρία τῆς γιόγκα».
 Ἡ ἐπικινδυνότητα ὅμως τῶν ἀσκή-
σεων τῆς γιόγκα δέν ἐντοπίζεται μόνο στή 
σφαίρα τοῦ πνεύματος, 
ἀλλά, ὅπως πληροφορού-
μαστε ἀπό ἐπίσημη ἀνακοί-
νωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Γλυφάδος, ἐκτείνεται 
καί στό σωματικό ἐπίπεδο. 
Συγκεκριμένα:
«Ἡ γιόγκα ἀποτελεῖ ἐξω-
χριστιανική πρακτική, ἡ 
ὁποία δέν μπορεῖ νά ἀπο-
κοπεῖ ἀπό τό θρησκευτικό 
της ὑπόβαθρο καί ἡ ὁποία κρύβει πνευματι-
κούς, σωματικούς καί ψυχικούς κινδύνους. 
Οἱ πνευματικοί κίνδυνοι εἶναι : α) ὁ κίνδυ-
νος νά δράσει ἡ γιόγκα ὡς γέφυρα, ἡ ὁποία 
θά ὁδηγήσει ἀνύποπτους Χριστιανούς στίς 
ἀνατολικές θρησκεῖες καί τόν ἀποκρυφισμό 
καί β) οἱ σοβαροί κίνδυνοι ἀπό τό ἄνοιγμα 
στόν ἀποκρυφισμό, ὅπως ἐπισημαίνονται 
καί ἀπό τούς ἴδιους τούς γκουρού, ἀλλά καί 
ἀπό ἐπιστήμονες-μελετητές.
Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε κάποιους ἀπό 
τούς καταγεγραμμένους κινδύνους:
- «προσωρινή ἤ μόνιμη ἀπώλεια λογικῆς», 
«ἀνάρμοστα καί ἀσύνδετα συναισθηματι-
κά ξεσπάσματα, τινάγματα μυῶν, σπασμοί, 
ψευδαισθήσεις», «τρομακτικά ὁράματα», 
«διανοητική σύγχυση», «ψύχωση», «ἐπι-
ληψία καί ἄλλες ἀκούσιες σωματικές κινή-

σεις», «στρές», «κατάθλιψη», «ἀκανόνιστη 
ἀναπνοή», «ἀνήθικη συμπεριφορά», «μυο-
σκελετικά προβλήματα», «σωματικοί τραυ-
ματισμοί», «γαστρικά προβλήματα», «ἐσω-
τερικές αἱμορραγίες», «προσωρινή ἀπώλεια 
τῆς ὅρασης», «ψευδό-ψύχωση», «κρίσεις 
πανικοῦ», «ἀγωνία», «φονικές παρορμή-
σεις», «κίνδυνος διαχωρισμοῦ τῶν σπονδυ-
λικῶν ἀρτηριῶν στήν αὐχενική μοίρα», πού 
ἐνδέχεται νά ὁδηγήσει σέ ἐγκεφαλικό ἐπει-
σόδιο, «καταστροφή τοῦ νευρικοῦ συστή-
ματος».
Νά τονιστεῖ ὅτι ἡ ἴδια ἡ Ἀμερικανική Ἕνω-
ση Γιόγκα ἀποτρέπει ἀπό τή γιόγκα τά παι-
διά ἀλλά καί τίς ἐγκύους καί θηλάζουσες 
μητέρες, ἐπισημαίνοντας ὅτι «εἶναι ἰδιαιτέ-
ρως ἐπικίνδυνο γιά τίς ἐγκύους νά κάνουν 
ἀσκήσεις γιόγκα, ἐξαιτίας τῆς πιθανότητας 

ἐμβολισμοῦ ἀγγείων μέ 
ἀέρα». Ἐπίσης, πολλοί δά-
σκαλοι γιόγκα, ἀλλά καί 
ἡ Ἀμερικανική Ἕνωση 
Γιόγκα τονίζουν τούς σω-
ματικούς κινδύνους πού 
συνεπάγεται ἡ γιόγκα, ἰδι-
αίτερα γιά τά παιδιά κάτω 
τῶν 16 ἐτῶν.   
 Ἡ δέ Ἱερά Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-

δος ὑπενθυμίζει στό χριστεπώνυμο πλή-
ρωμα ὅτι: «ἡ γιόγκα ἀποτελεῖ θεμελιῶδες 
κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, 
ἔχει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρ-
μογῶν καί τάσεων καί ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
εἶδος γυμναστικῆς».
Ὡς ἐκ τούτου ἡ «γιόγκα» τυγχάνει ἀπολύ-
τως ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη Χρι-
στιανική Πίστη μας καί δέν ἔχει καμιά θέση 
στή ζωή τῶν Χριστιανῶν.
Ὁ π. Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος ἐπισημαί-
νει:
«Τά τελευταῖα χρόνια αὐξάνονται στή χώρα 
μας τά διάφορα κέντρα «γιόγκα». Οἱ γνώ-
σεις ὅμως καί οἱ ἀντιλήψεις γι’ αὐτήν παρα-
μένουν πενιχρές, γενικές καί συγκεχυμένες. 
Δημόσια, ἡ γιόγκα προβάλλεται σάν «εἶδος 
γυμναστικῆς» καί συνήθως γίνεται λόγος 
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ἀποκλειστικά καί μόνο γιά τίς ἀσκήσεις τῶν 
μυϊκῶν καί νευροφυτικῶν κέντρων, γιά τίς 
ἀσκήσεις ἀναπνοῆς καί τά παρόμοια. Ἀρκε-
τές ἰδιωτικές σχολές προσπαθοῦν κάπως 
νά ἀποθρησκευτικοποιήσουν αὐτά τά γυ-
μνάσματα ἀπό τόν ἰνδουϊστικό χαρακτήρα 
τους, ὥστε νά γίνονται εὐκολότερα ἀποδε-
κτά ἀπό τόν μέσο Ἕλληνα. Ἄλλοι ἐπιχειροῦν 
νά βεβαιώσουν ὅτι ἡ «γιόγκα» δέν εἶχε ποτέ 
οὔτε καί ἔχει θρησκευτικό χαρακτήρα καί 
μιλοῦν ἁπλῶς γιά «ἐπιστήμη», «πνευματική 
ἐπίγνωση», ψυχοσωματική ἄσκηση. Ὅσο 
ὅμως κι ἄν ἐπιστρατεύονται ἰδιόμορφες καί 
μεγαλοπρεπεῖς λέξεις, γιά νά καλύψουν τήν 
πραγματικότητα, γεγονός παραμένει ὅτι 
ὁ καθόλου προσανατολισμός τῆς ἰνδικῆς 
αὐτῆς τεχνικῆς ἦταν καί εἶναι θρησκευτικός 
ἤ παραθρησκευτικός. Ὅσοι μυοῦνται στόν 
«διαλογισμό» τῆς γιόγκα καθοδηγοῦνται σέ 
μία κατεύθυνση σαφῶς ἰνδουϊστική. Αὐτό 
τόν «θρησκευτικό πυρήνα» ἀποσιωποῦν 
καί καλύπτουν τά διάφορα καταστατικά 
τῶν Κέντρων Γιόγκα μέ γενικές φράσεις. 
Π.χ. ἰσχυρίζονται ὅτι σκοπός τους εἶναι «ἡ 
δημιουργία ἀνθρώπων ὁλοκληρωμένων 
φυσικά, διανοητικά καί πνευματικά». Τά 
προσφερόμενα στή δημοσιότητα κείμενα 
συχνά ἐμφανίζονται κάτω ἀπό δῆθεν ἁπλό 
κοινωνικό καί φιλοσοφικό ἔνδυμα, συχνά 
μάλιστα ἐπικαλύπτονται μέ ἀποφθέγματα 
ἀρχαίων ἑλλήνων σοφῶν ἤ καί... Πατέρων 
τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτούς ὅμως πού ἔχουν 
γνώση τοῦ πράγματος οἱ θεωρίες καί οἱ ἀπό-
ψεις τους εἶναι διαφανεῖς σάν φύλλα ἀπό 
πλαστική ὕλη, πού ἐπιτρέπουν νά διακρίνε-
ται ὁ βαθύτερος ἰνδουϊστικός χαρακτήρας 
τους.
Στήν Ἑλλάδα βέβαια κατοχυρώνεται ἀπό 
τό Σύνταγμα «ἡ ἀνεξιθρησκεία καί ἐλευθε-
ρία τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως». Αὐτό 
ὅμως δέν σημαίνει ὅτι ἐπιτρέπεται ἡ παρα-
πλάνηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπό διάφορες 
ὁμάδες, μέ παραπειστικές δηλώσεις γιά τήν 
ταυτότητά τους καί τούς ἐπιδιωκόμενους 
σκοπούς τους.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία  - φορεύς τῆς 
αἰώνιας ἀλήθειας τοῦ ζῶντος Λόγου τοῦ 

Θεοῦ -  αἰῶνες τώρα ἀντιμετωπίζει γαλήνια, 
δίχως φόβο κάθε εἴδους ἀναμέτρηση μέ τά 
διάφορα θρησκευτικό - φιλοσοφικά ἀνθρώ-
πινα κατασκευάσματα. Ἀλλά δικαιοῦται νά 
ἀπαιτήσει ἀπό κάθε ἁρμόδια Ἀρχή, εἰδικό-
τερα δέ ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως, 
νά δείχνουν καθαρά τό πρόσωπο καί τήν 
ἱστορία τους οἱ κατά καιρούς προπαγανδι-
στές διαφόρων ξένων θρησκευτικῶν ἰδεῶν. 
Μοιάζει μέ ἐμπαιγμό ὁ ἰσχυρισμός ὅτι θέ-
λουν νά μᾶς προετοιμάσουν γιά νά «λει-
τουργήσουμε ὑπεύθυνα καί δημιουργικά 
μέσα στό κοινωνικό σύνολο» (ὅπως γράφει 
τό καταστατικό κάποιου Κέντρου Yoga), μέ 
θεωρίες καί μεθόδους πού ἔχουν τόσο κα-
θυστερήσει τήν ἀνάπτυξη ἐκλεκτῶν ἀσια-
τικῶν λαῶν».
Τελειώνοντας αὐτό τό μικρό ἄρθρο θά θέ-
λαμε νά ἀναφέρουμε τήν προτροπή ἀλλά 
καί τήν ἀνησυχία τοῦ Μητροπολίτου Ναυ-
πάκτου καί Ἁγίου Βλασίου π. Ἱεροθέου 
Βλάχου. 
«Μέσα στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση ἔχουμε 
ὁλοκληρωμένη καί θαυμάσια διδασκαλία 
γιά τήν καρδιά, τόν νοῦ, τήν ἕνωση τοῦ νοῦ 
μέ τήν καρδιά, τή νοερά προσευχή, τή θε-
ωρία τῶν λόγων τῶν ὄντων καί τή θεωρία 
τοῦ Θεοῦ, τήν ἡσυχία, πού δέν ἐξαφανίζει 
τήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου, οὔτε 
τόν Θεό ὡς πρόσωπο καί δέν στερεῖ στόν 
ἄνθρωπο τή δυνατότητα νά ἐπικοινωνεῖ μέ 
τούς συνανθρώπους του, οὔτε ἀκόμη νά 
περιφρονεῖ τό σῶμα, τήν ὕλη κ.λ.π. Εἶναι 
λυπηρό ὅτι εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί 
καί ἀγνοοῦμε ὄλον αὐτόν τόν τρόπο ζωῆς 
καί τή διδασκαλία πού λέγεται ἡσυχασμός. 
Ὅσοι γνωρίζουν αὐτήν τή μέθοδο καί τήν 
χρησιμοποιοῦν ὁλοκληρώνονται καί συγ-
χρόνως θεραπεύονται ἀπό ψυχολογικά καί 
πνευματικά νοσήματα. Δέν εἶναι κρίμα νά 
ὑπάρχει τόσο πλούσια παράδοση μέσα στόν 
δικό μας Ὀρθόδοξο χῶρο γύρω ἀπό τά θέ-
ματα τῆς αὐτοσυγκεντρώσεως καί τῆς νο-
ερᾶς προσευχῆς, πού εἶναι ἀποκαλυπτικά 
καί προσαρμοσμένα στήν ψυχολογία μας, 
καί ἐμεῖς νά ἀνατρέχουμε σέ «εἰσαγόμενα» 
συστήματα;».
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 Παπα-Ἰωάννης Μακούλης

Σέ ἑπόμενη ἐπιστολή του πρός τόν εἰς 
Λάρνακα διαμένοντα Μητροπολί-
τη, ἡμ. 22 Μαΐου 1910, ὁ π΄ Ἰωάννης 

Μακούλης ἐπαναλαμβάνει: «Δέν ἐπαύθην, 
Πανιερώτατε, οὔτε διά παράβασιν καθηκό-
ντων τῆς Ἱερωσύνης, οὔτε διά παράβασιν 
οἱασδήποτε τῶν δέκα ἐντολῶν. Ἐπαύθην δι-
ότι προήδρευσα ἐν τῇ κάλπῃ τῆς 14 Φεβρου-
αρίου 1909 πρός ἐκλογήν Ἀρχιεπισκόπου!  
Καί προήδρευσα οὐχί αὐτοβούλως διεκδι-
κήσας τήν προεδρίαν, ἀλλά πιεσθείς ὑπό τῶν 
ἡγετῶν τοῦ Κιτιακοῦ κόμματος καί δεύτερον 
ἐκ τῆς διαταγῆς τοῦ τότε Ἀρχιερέως ἡμῶν 
[Κιτίου Κυρίλλου] καί τοῦ εἰδικοῦ Νόμου».
 Ἐν τῷ μεταξύ ἡ νέα, συμπληρωμένη 
καί ἀνανεωμένη Ἱ. Σύνοδος ἀπεφάσισε τήν 
ἐπαναφορά τῶν τριῶν παυθέντων κληρικῶν 
στίς παλιές θέσεις τους κηρυττομένης ἀκύ-
ρου τῆς παύσεώς των, καί τήν ἀπομάκρυνση 
τῶν ξένων ἱερέων πού τούς ἀντικατέστησαν 
(π΄Χαραλάμπους στήν Ἁγία Τριάδα, καί 
π΄Ζαχαρία στήν Καθολική· ἡ Ἁγία Νάπα δέν 
ἀναφέρεται διότι στή θέση τοῦ π΄Μακούλη 
εἶχε διοριστεῖ τελικά ὁ τρίτος ἀπό τούς παυ-
θέντες: ὁ π΄Κωνσταντῖνος τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος). Ἀπό ἐπιστολή τοῦ Κιτίου Μελετίου 
πρός τόν ἐν Λεμεσῷ Ἀρχιερατικό ἐπίτροπο 
ἱερομόναχο Ἰεζεκιήλ, ἡμ. 13 Ἰουνίου [πιθα-
νόν 13/26 Ἰουνίου] 1910, διαπιστώνομεν ὅτι 
ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἀποφάσεως τῆς Συνόδου 
στούς ἐν Λεμεσῷ ἐμπλεκομένους ἔγινε στίς 
31 Μαΐου 1910.
 Δυσαρεστημένες ἀπό τήν ἐξέλιξη 
αὐτή οἱ τρεῖς Ἐκκλησιαστικές ἐπιτροπές, 
Ἁγίας Νάπας (Σ. Παστίδης, Ὄθων Μιτέλλας 
καί Χρ. Κατσουνωτός), Καθολικῆς (Ἀντώνης 
Χ’’Δημητρίου, Κ. Δρουσιώτης καί Νεοκλῆς 
Ἀναστασίου), καί Ἁγίας Τριάδος (Σταῦρος 
Κακούτας, Δημοσθένης Ἀλεξάνδρου καί Ἰ. 
Μ. Κουρτελλαρίδης), ἔστειλαν ἐπιστολή ἡμ. 
6/19 Ἰουνίου 1910, στόν Κιτίου Μελέτιο δι-

αμαρτυρόμενοι γιά τήν ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συ-
νόδου νά ἀποκατασταθοῦν οἱ τρεῖς παυθέ-
ντες κληρικοί. Δηλώνουν ὅμως πρόθυμες νά 
προτείνουν χρηματική ἀποζημίωση £ 10 στόν 
καθένα, ἀντί τῆς ἐπαναφορᾶς τους.
 Ἀπαντώντας ὁ Κιτίου Μελέτιος, ἀνα-
κοινώνει στίς τρεῖς Ἐκκλησιαστικές ἐπι-
τροπές μέσῳ τοῦ ἐν Λεμεσῷ Ἀρχιερατικοῦ 
ἐπιτρόπου Ἰεζεκιήλ, μέ ἐπιστολή του ἡμ. 13 
Ἰουνίου[πιθανώτατα 13/26 Ἰουνίου] 1910, 
ὅτι ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου εἶναι ἀνεπίδε-
κτος τροποποιήσεως, ὅτι οἱ τρεῖς ἱερεῖς ἀνα-
γνωρίζονται ὡς οἱ κανονικοί ἐφημέριοι τῶν 
τριῶν ναῶν, κι ὅτι οἱ ξένοι ἱερεῖς «ὡς μή κα-
νονικῶς διορισμένοι δέν δύνανται νά ἱερο-
πράττουσι ἐν οὐδεμιᾷ ἐνορίᾳ τῆς πόλεως Λε-
μεσοῦ». Προσθέτει δέ ὅτι ἄν παρουσιαστοῦν 
ὁποιεσδήποτε αἰτιάσεις ἐναντίον τῶν τριῶν, 
θά ἐξετασθοῦν.
 Ὁ π΄Ἰωάννης Μακούλης σέ ἐπιστολή 
του, ἡμ. 6 Ἰουνίου [πιθανώτατα 6/19 Ἰουνίου] 
1910, πρός τόν εἰς Λάρνακα Κιτίου Μελέτιο, 
ἐπικαλούμενος τήν ἐν λόγῳ ἀπόφαση τῆς Ἱ. 
Συνόδου, καταγγέλλει τόν ἐν Λεμεσῷ Ἀρχι-
ερατικό ἐπίτροπο Ἰεζεκιήλ ὅτι δέν τήρησε 
τίς ἐντολές του γιά ἐφαρμογή τῆς συνοδικῆς 
ἀποφάσεως. Καταγγέλλει τόν Ἰεζεκιήλ ὅτι 
ἐνεργώντας ἀντίθετα, ἔστειλε τούς ἄλλους 
δύο ἱερεῖς σέ ἄλλους ναούς, τόν δέ ἴδιο (τόν 
π΄Ἰ. Μακούλη) ἀπέκλεισε ἀπό παντοῦ. Ἐπί 
πλέον, ὅτι συνεννοήθηκε μέ τίς τρεῖς Ἐκκλη-
σιαστικές ἐπιτροπές νά δώσουν μειωμένη 
ἀποζημίωση στούς τρεῖς κληρικούς, κι αὐτήν 
ὡς «βοήθημα» κι ὄχι ὡς ὀφειλομένους μι-
σθούς.
 Στή συνέχεια καταγγέλλει, ἐπικαλού-
μενος φύλλο τῆς ἐφημερίδας Ἀλήθεια τῶν 
ἡμερῶν ἐκείνων, ὅτι ἡ ὑπό τόν Σπῦρο Ἀρα-
οῦζο φιλο-Κυρηνειακή ὁμάς «ἀπό τῆς συ-
μπληρώσεως τῆς Ἱεραρχίας μετατρέπεται 
ἀπό Ἀντικιτιακή εἰς Ἀντικληρικήν ἤ Λαϊκήν· 
διό κρίνει, κατακρίνει καί ἀποδοκιμάζει τάς 
πράξεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί ἀγωνίζεται 

Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρόνιου Μιχαηλίδη
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νά κρατήση 1ον) ὑποδούλους τούς ἱερεῖς, καί 
2ον) ἀνεύθυνον τήν διαχείρισιν τῶν παγκαρί-
ων. Ἐκ τούτων καταφαίνεται ὅτι ὁ ἐναντίον 
ἡμῶν τῶν ἐν διωγμῷ ἱερέων λυσσώδης πό-
λεμος, δέν εἶναι πόλεμος κατά τῶν ἀτόμων 
ἡμῶν, ἀλλά πόλεμος κατά τῆς Ἱεραρχίας 
πρός ἁρπαγμόν καί σφετερισμόν τῶν δικαι-
ωμάτων Αὐτῆς».
 Ἀπό πλευρᾶς του ὁ Σπῦρος Ἀραοῦζος, 
σέ ἐπιστολή του ἡμ. 14/27 Ἰουνίου 1910, γρά-
φει στόν Κιτίου Μελέτιο ὅτι ὁ π΄Μακούλης 
δέν δέχεται νά παραιτηθῆ χωρίς σαφή ἐντο-
λή τοῦ Ἐπισκόπου καί ἐξασφάλιση ἄλλης 
θέσεως. Τό ἴδιο καί ὁ π΄Θεόδωρος τῆς Κα-
θολικῆς. Ὅσον ἀφορᾶ τόν τρίτο ἱερέα, τόν 
π΄Κωνσταντῖνο, ἐπῆγε τῇ ἐπιμονῇ τοῦ Σώζου 
[πρόκειται γιά τόν Δήμαρχο Λεμεσοῦ Χρι-
στόδουλο Σῶζο] στήν Ἁγία Τριάδα γιά νά 
λειτουργήσει, ἀλλά  --  γράφει  --  οἱ ἐνορίτες 
δέν τόν δέχθηκαν καί ἔκλεισαν τήν ἐκκλησία. 
Καί καταλήγει ὅτι εἶναι ἀδύνατο νά γίνει δε-
κτή ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου γιά ἐπάνοδο 
τῶν τριῶν ἱερέων στίς παλιές θέσεις τους.
 Σέ νέα ἐπιστολή του, ἡμ. 18 Ἰουνίου 
1910, πρός τόν Κιτίου Μελέτιο, ὁ π΄Μακού-
λης ἀναφέρει ὅτι ἐπληρώθη ὅλους τούς κα-
θυστερημένους μισθούς του καί ὑπέβαλε 
οἰκειοθελῶς τήν παραίτησή του ἀπό τή θέση 
του στήν Ἁγία Νάπα, «ἕνεκα τῆς ἔτι ἐξακο-
λουθούσης κομματικῆς διαμάχης». Τήν ἐξέ-
λιξη αὐτή ἐπιβεβαιώνει καί ὁ φίλος τῆς Ἐκκλ. 
ἐπιτροπῆς Ἁγίας Νάπας Σπῦρος Ἀραοῦζος, 
σέ ἐπιστολή του ἡμ. 18 Ἰουνίου [πιθανώτατα 
18/1 Ἰουλίου] 1910, πρός τόν Κιτίου Μελέτιο, 
ἀπό τόν ὁποῖο ζητᾶ νά βρεῖ ἄλλη θέση στόν 
π΄Μακούλη στή Λάρνακα.
 Ὁ Κιτίου Μελέτιος Μεταξάκης ἔβλε-
πε μέ συμπάθεια τήν περίπτωση τοῦ π΄ Ἰωάν-
νη Μακούλη, γι’ αὐτό προσπαθοῦσε νά βρεῖ 
ἀλλοῦ θέση γιά νά τόν τοποθετήσει. Φαίνε-
ται ὅμως ὅτι ὁ π΄Μακούλης ἀντιμετώπιζε 
γενικότερη ἐχθρότητα στή Λεμεσό. Γι’ αὐτό 
ὁ Μεταξάκης γράφοντας στίς 25 Σεπτεμβρί-
ου [25/8 Ὀκτ.] 1910, κάπως ὀργισμένα στόν 
Σπῦρο Ἀραοῦζο γιά τίς ἐπίμονες προσπάθει-
ες τοῦ τελευταίου νά διοριστεῖ καθηγητής-
ἱεροκήρυκας Λεμεσοῦ ὁ Κυρηνειακός διά-

κονος Πορφύριος Κυριακίδης, παρατηρεῖ 
ὅτι «ἐνῶ οὐδείς συγκινεῖται διά τήν δυστυχί-
αν τοῦ ἱερέως Μακούλη, ἀνθρώπου οἰκογε-
νειάρχου ἄνευ οὐδεμιᾶς σοβαρῆς αἰτίας τοῦ 
ἐπιουσίου ἄρτου ἀποστερηθέντος, τοσοῦτος 
γίνεται λόγος καί τοσαύτη ἐνέργεια ὑπέρ τοῦ 
διακόνου Πορφυρίου, κληρικοῦ νεαροῦ καί 
μή ἔχοντος γυναῖκα καί τέκνα ἀπό τοῦ λαι-
μοῦ αὐτοῦ κρεμάμενα».
 Ἀπαντώντας ὁ Σπῦρος Ἀραοῦζος 
μέ ἐπιστολή του ἡμ. 27/10 Ὀκτωβρίου 1910, 
γράφει σχετικά μέ τόν π΄Μακούλη: «Ἠδυ-
νάμην νά τόν βοηθήσω εἴτε ἐν Πάφῳ εἴτε ἐν 
Ἁγίᾳ Φυλάξει ἐμμέσως, ἀλλά τί πταίομεν ἐάν 
οὐδείς τόν ζητεῖ καί εἰς οὐδένα ἀρέσκει. Ἐξ 
ἐναντίας ὅμως ὁ Πορφύριος ζητεῖται καί ἐν 
Πάφῳ καί ἐν Λεμεσῷ ἀπό ὑπεύθυνα Σώματα 
καί ὅμως ἀποκλείεται δι΄ ὑψηλῶν ἐπιρροῶν 
καί ἐξουσιῶν». Ἀπό αὐτά συμπεραίνομεν ὅτι 
ὑπῆρχε θέση ἐφημερίου στήν Ἁγία Φύλαξη, 
ἀλλά οὔτε κι ἐκεῖ ἔγινε δεκτός ὁ π΄Μακούλης 
διότι, προφανῶς, καί ἡ ἐκεῖ Ἐκκλησιαστική 
ἐπιτροπή ἦταν φανατικά φιλο-Κυρηνειακή.
 Τελικά στάθηκε ἀδύνατο νά βρεθῆ 
θέση γιά τόν π΄Μακούλη στή Λεμεσό, παρά 
τήν εὔνοια τοῦ Μελετίου Μεταξάκη πρός τό 
ἄτομό του. Αὐτό δείχνει τή μεγάλη δύναμη 
τῆς Κυρηνειακῆς παρατάξεως μέσα στήν 
πόλη αὐτή, δηλαδή μέσα στήν περιοχή τοῦ 
ἰδίου τοῦ Κιτίου Κυρίλλου. Καί διερωτᾶται 
κανείς: μήπως πρέπει νά ἀναθεωρηθῆ ἡ κα-
θιερωμένη ἄποψη ὅλων τῶν ἀσχοληθέντων 
μέ τό Ἀρχιεπισκοπικό Ζήτημα, ὅτι τόν Κιτί-
ου Κύριλλο ὑποστήριζαν ἡ φιλελεύθερη καί 
προοδευτική νέα κοινωνία τῆς Λάρνακος καί 
τῆς Λεμεσοῦ, ἐνῶ τόν Κυρηνείας ὁ παλαιός 
συντηρητικός κόσμος τῆς Λευκωσίας καί 
γενικά ἡ συντηρητική ἀστική τάξη; Μήπως 
ὁ ὅρος «συντηρητική ἀστική τάξη» πρέπει 
νά θεωρηθῆ ὅτι χαρακτηρίζει καί τήν πλειο-
ψηφία τῶν κατοίκων τῆς πόλεως Λεμεσοῦ; 
Μήπως δηλαδή θά πρέπει νά συμπεράνομεν 
ὅτι ἡ Λεμεσός, πόλη τῆς Μητροπόλεως Κι-
τίου, ἦταν στήν πραγματικότητα «Κυρηνει-
ακή»;  Τό πρόβλημα παραμένει ἀνοιχτό γιά 
περαιτέρω ἔρευνα.
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Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΪΟΥ: Ὁ Παν.Μητροπολί-
της μας κ.Ἀθανάσιος τέλεσε τή Θ. Λειτουρ-
γία στόν Μητρ.ναό Παναγίας Παντανάσσης 
Καθολικῆς, γιά τούς τελειόφοιτους μαθητές 
τῶν Λυκείων καί Τεχνικῶν Σχολῶν  Λεμεσοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ναό Ἀρχ. Γαβριήλ στόν κατασκη-
νωτικό χῶρο στόν Σαϊττά.
ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λειτουργία 
κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν ἱερά μονή 
Συμβούλου Χριστοῦ Ἐπισκοπῆς.
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ: Συμμετέσχε σέ 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱ.ν. τῆς τοῦ 
Θεοῦ Σοφίας στή Λευκωσία, προεξάρχο-
ντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀντι-
οχείας κ.κ.Ἰωάννου καί συλλειτουργούντων 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ.Χρυσοστόμου, τῶν Σεβασμιωτάτων Μη-
τροπολιτῶν Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας 
κ.Ἰωήλ, Βαγδάτης καί Κουβέιτ κ.Ἐπιφανίου, 
Κυρηνείας κ.Χρυσοστόμου καί τοῦ Θεοφ.
Ἐπισκόπου Σελευκείας κ.Ἐφραίμ. 
ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θ. Λειτουργία 
στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγ. Ἐπιφανίου τῆς 
κοινότητας Ἀψιοῦ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θ. 
Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν 
ἱ.ν. Ἁγ. Ἀντωνίου, μέ τή συμπλήρωση 100 χρό-
νων ἀπό τά ἐγκαίνιά του.
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ: Συμμετέσχε σέ Ἀρχι-
ερατικό Συλλείτουργο στόν ἱ.ν.Ἁγ. Γεωργίου 
Δευτερᾶς μετά τοῦ Παν. Μητροπολίτου Τα-
μασοῦ καί Ὀρεινῆς κ.Ἠσαΐα.
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λει-
τουργία στήν ἱ. μονή Τιμίου Προδρόμου 
Μέσα Ποταμοῦ.
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θ. Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν.Ἁγ. Κωνστα-
ντίνου καί Ἑλένης στόν Ἅγ.Κωνσταντίνο.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Παναγίας Χρυσελεούσης 
τῆς κοινότητας Φασούλας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θ. Λει-
τουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν 
ἱ.μεγίστη μονή Βατοπαιδίου, Ἁγίου Ὄρους.
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θ. Λει-

τουργία στό καθολικό τῆς ἱ. μεγίστης μονῆς 
Βατοπαιδίου, Ἁγίου Ὄρους.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ τῆς γονυκλισίας στήν ἴδια ἱ. μονή.
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θ. Λει-
τουργία στό Καθολικό τῆς ἴδιας μονῆς.
Τέλεσε τή Θ. Λειτουργία κατά τή διάρκεια 
ἀγρυπνίας ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν 
ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγ. Νικολάου στό ἱ.κελ-
λίον Μπουραζέρη στίς Καρυές. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θ.Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Δη-
μητρίου τῆς ἱ.μεγίστης μονῆς Βατοπαιδίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θ. Λει-
τουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας  ἐπί τῇ 
ἑορτῇ τῶν Ἁγ. Πάντων στήν ἱ.μ.Γρηγορίου, 
Ἁγίου Ὄρους.
ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν.Ἁγ. Σπυρίδωνος στήν Κέρκυρα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λει-
τουργία στόν ἱ.ν.Μονογενοῦς τῆς κοινότητας 
Κοιλανίου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ: Παρέστη στήν 
ἐνθρόνιση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.Ἰουστίνου.
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λειτουρ-
γία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν ἱ.μ.Ἁγ.
Ἡρακλειδίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λει-
τουργία στόν ἱ. ν.Ἁγ. Ἀρσενίου τοῦ Καππα-
δόκου Λεμεσοῦ, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποί-
ας χειροτόνησε διάκονο τόν εὐλαβέστατο κ. 
Χρῆστο Ἡρακλέους.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λει-
τουργία στόν ἱ.ν.Ἀρχ.Γαβριήλ στόν κατασκη-
νωτικό χῶρο τῆς Μητροπόλεως μας. 
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν.Ἀπ.Πέτρου καί 
Παύλου τῆς κοινότητας Ἁγίου Παύλου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν.Ἀπ.Πέτρου 
καί Παύλου τῆς κοινότητας Ἀσγάτας.
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ: Χοροστάτησε κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό ναό 
Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ στό 
Μέλαθρο Ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ.
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Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ: Ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ.Νικόλαος τέλεσε 
τή Θ. Λειτουργία στόν ἱ.ν. Παναγίας Πυρ-
γωτίσσης τῆς κοινότητας Πύργου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ: Παρέστη συμπρο-
σευχόμενος στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο 
στόν ἱ.ν. τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, προϊσταμέ-
νου τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀντι-
οχείας κ.κ.Ἰωάννου καί συλλειτουργοῦντος 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύ-
πρου κ.κ.Χρυσοστόμου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΪΟΥ: Χοροστάτησε κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱ.ν.Ἁγ.
Ἐπιφανίου τῆς κοινότητας Ἀψιοῦ.
ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λειτουρ-
γία στόν ἱ.ν.Παναγίας Γαλακτοτροφούσης 
τῆς κοινότητας Δωροῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λει-
τουργία στόν ἱ.ν.Παναγίας Χρυσελεούσης 
τῆς κοινότητας Φοινικαριῶν.
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ: Προέστη ἀγρυπνί-
ας μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀποδό-
σεως τοῦ Πάσχα στόν ἱ.ν. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ 
Ἐλεήμονος Λεμεσοῦ.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱ. ν. Ἁγ.Κωνστα-
ντίνου καί Ἑλένης τῆς κοινότητας Ἁγ.Κων-
σταντίνου.
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ:  Τέλεσε τή Θ.Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν.Ἁγ.Κων-
σταντίνου καί Ἑλένης τῆς κοινότητας Κα-
ντοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λει-
τουργία στόν ἱ.ν.Ἁγ.Νικολάου Λεμεσοῦ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λει-
τουργία στό ἱ.παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ.Ἰωάννου 
τοῦ Ρώσου τῆς κοινότητας Βουνίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λει-
τουργία καί τόν ἑσπερινό τῆς γονυκλισίας 
στόν ἱ. ν.Ἁγ.Παρασκευῆς Γερμασόγειας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ:  Συμμετέσχε σέ 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱ.ν. Ἁγ.Δι-
ονυσίου Ἀθηνῶν προϊσταμένου τοῦ Ἀρχι-
επισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κ.κ.Ἱερωνύμου, κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποί-

ου χειροτονήθηκε ὁ νέος   Μητροπολίτης 
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.Ἰουστῖνος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ: Συμμετέσχε σέ 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱ.ν. Ἁγ.Νά-
πας, προϊσταμένου τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου 
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.Ἰουστίνου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱ.ν.Ἀπ. Βαρνάβα Κ.Πολεμι-
διῶν.
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ: Συμμετέσχε σέ 
Πολυαρχιερατικό  Συλλείτουργο στόν ἱ.ν. 
Ἀπ.Βαρνάβα στή Λευκωσία, προϊσταμένου 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύ-
πρου κ.κ.Χρυσοστόμου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
μνήμης τοῦ Ἀπ.Βαρνάβα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λει-
τουργία στόν ἱ.ν.Ἁγ.Μάμαντος τῆς κοινότη-
τας Τραχωνίου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱ.ν.Ἁγ.Τύχωνα τῆς ὁμώνυ-
μης κοινότητας.
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λειτουρ-
γία στόν πανηγυρίζοντα ἱ.ν.Ἁγ.Τύχωνα τῆς 
ὁμώνυμης κοινότητας. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θ.Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας 
στά ἐρείπια τῆς Βασιλικῆς τοῦ Ἁγ.Τύχωνα 
στήν ἀρχαία Ἀμαθούντα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λει-
τουργία στόν ἱ.ν. Ἀπ.Ἀνδρέα τῆς κοινότη-
τας Κάτω Ἀμιάντου. 
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λει-
τουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν 
πανηγυρίζουσα  ἱ.μονή Τιμίου Προδρόμου 
Μέσα Ποταμοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θ.Λει-
τουργία στόν ἱ.ν.Ἀρχ. Μιχαήλ Παρεκκλη-
σιᾶς.
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Μέ παιδικά χαμόγελα, χαρούμενες φωνές, 
παιχνίδια, τραγούδια καί χορούς γέμισε ὁ 
Δημόσιος Κῆπος Λεμεσοῦ τήν Κυριακή 10 
Μαΐου, ἀπό τό πρωί μέχρι ἀργά τό ἀπόγευ-
μα. Τήν ἡμέρα αὐτή πραγματοποιήθηκε τό 
πανηγύρι τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀγάπης τῶν 
Κατηχητικῶν Συνάξεων τῆς Μητροπόλεώς 
μας, μία ἐκδήλωση ἡ ὁποία ἔχει καταστεῖ θε-
σμός γιά τή Μητρόπολή μας.

Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος προσκά-
λεσε τό Σάββατο 2 Μαΐου τούς τελειόφοιτους μαθητές ὅλων τῶν δημοσίων καί ἰδιωτικῶν 
σχολείων τῆς πόλεως καί ἐπαρχίας Λεμεσοῦ νά συμμετέχουν σέ Θεία Λειτουργία, πού πραγ-
ματοποιήθηκε στόν Μητροπολιτικό ἱερό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς. Μετά τό 
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πανιερώτατος εὐχήθηκε στούς μαθητές νά ἔχουν θεῖο φωτι-
σμό καί νά ἐπιτύχουν στίς ἐξετάσεις τους, ἐνῶ μοίρασε σέ ὅλους ὡς εὐλογία μικρό ἐπιστήθιο 
σταυρό.
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Ἰδιαίτερη εὐλογία ὑπῆρξε γιά τήν πόλη μας 
ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρ-
χου Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννου στήν ἀραβό-
φωνη ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου στή Λε-
μεσό, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε μέσα στά 
πλαίσια τῆς ἐπίσημης εἰρηνικῆς ἐπίσκεψής 
του στήν Κύπρο, τήν Τρίτη 12 Μαΐου. Τόν 
Προκαθήμενο τῆς Ἀντιοχειανῆς Ἐκκλη-
σίας τόν ὁποῖο συνόδευε ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπός μας κ.κ. Χρυσόστομος, ὑπο-
δέχτηκαν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, ἱε-
ρεῖς καί λαός τῆς Μητρόπολής μας. Μετά 

Τήν ὅλη ἐκδήλωση εὐλόγησε μέ τήν παρουσία του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος 
κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος συνομίλησε μέ τά παιδιά, ξεναγήθηκε στά περίπτερα τοῦ πανηγυριοῦ 
καί ἀπηύθυνε τόν πατρικό του λόγο.Τό ἀπόγευμα παρουσιάστηκε μουσικό καί καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα ἀπό τά παιδιά τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων τῶν ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. 
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Μέ τήν εὐκαιρία τῶν 100 χρόνων ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, ἡ ἐκκλη-
σιαστική ἐπιτροπή τοῦ ναοῦ διοργάνωσε διάφορες πανηγυρικές ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες κορυ-
φώθηκαν μέ πανηγυρική ἀγρυπνία, πού τελέστηκε τήν Παρασκευή 15 Μαΐου, προεξάρχο-
ντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας. 

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 17 Μαΐου, ἡ Κοινότητα Νέων τῆς Μητροπόλεώς μας διοργά-
νωσε μέ μεγάλη ἐπιτυχία στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας, Ἡμερίδα μέ 

τήν προσφώνηση τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας καί τοῦ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ 
π. Μιχαήλ Σάββα, καί τήν ἀντιφώνηση τοῦ  Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ.κ. 
Ἰωάννου, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης προχείρισε σέ Πρωτοπρεσβύτερο τόν ἐφημέριο τοῦ 
ναοῦ, π. Μιχαήλ Σάββα. 
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Πραγματοποιήθηκε τό πρωί τῆς Τρίτης, 19 Μαΐου, σύναξη τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς 
μας στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Μητρόπολης μας. Κατά τήν Ἱερατική αὐτή Σύναξη ὁ 
Πανιερώτατος μίλησε στούς ἱερεῖς γιά τή μορφή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, μέ 
ἀφορμή τήν πρόσφατη ἁγιοκατάταξή του.

θέμα: «Ἄχ νά  ‘ξερες τί δύναμη μοῦ δίνει ἡ δύναμή Σου...». Εἰσηγητές τῆς διαλέξεως ἦταν 
ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος καί ὁ Παν. Μητροπολίτης μας.

Μεγάλη χαρά προξένησε σέ ὅλους μας ἡ ἐπάξια 
ἐκλογή, ἡ εἰς Ἐπίσκοπο χειροτονία καί ἐνθρόνιση 
τοῦ νέου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλα-
μαριᾶς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Ἰουστίνου, 
πρώην Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος συνδέεται πνευματικά μέ τή Μητρόπολή μας 
καί τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου γενικότερα καί εἶναι 
σέ ὅλους μας ἀγαπητός, ἀλλά καί γνωστός γιά τά 
πλούσια χαρίσματά του καί ἰδιαίτερα τό χάρισμα 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λόγου. Στήν εἰς  Ἐπίσκοπο χει-
ροτονία του, ἡ ὁποία τελέστηκε τήν 1ην Ἰουνίου, 

στόν ἱερό ναό Ἁγίου Διονυσίου 
Ἀθηνῶν ἀπό τόν Μακαριώτατο 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο, ἐκπρο-
σώπησε τή Μητρόπολή μας ὁ 
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. 
Νικόλαος συνοδευόμενος ἀπό τόν 
Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλο τῆς 
Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Ἰσαάκ 
καί ἄλλους πατέρες. 
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Πραγματοποιήθηκε τήν Παρασκευή 5 Ἰου-
νίου, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, ἡ Ἐπιστημονική Ἡμερίδα 
τήν ὁποία διοργάνωσε ἡ Μητρόπολή μας, 
μέ θέμα: «Τό Μυστήριο τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ». Ὁμιλητές στήν Ἡμερίδα ἦταν ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης 
καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, καί οἱ ἐπίκου-
ρες καθηγήτριες τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Α.Π.Θ. κα. Γλυκερία  Χατζούλη, κα. 

Στήν ἐνθρόνισή του ἡ ὁποία 
τελέστηκε στόν ἱερό ναό Με-
ταμορφώσεως Καλαμαριᾶς 
παρέστη  ὁ Πανιερώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος 
συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρω-
τοσύγκελλο καί ἄλλους πατέρες 
τῆς Μητροπόλεώς μας. Εὐχόμε-

θα ὅπως ὁ Μέγας Ἀρχιερέας Χρι-
στός στηρίζει καί ἐνδυναμώνει 
τόν νέο Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησί-
ας στή νέα Ἐκκλησιαστική του 
διακονία, πρός δόξαν Θεοῦ καί 
πνευματική ὠφέλεια τοῦ λογικοῦ 
του ποιμνίου.
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Ἐπίσης τήν Παρασκευή 19 Ἰουνίου τό βράδυ, τελέστηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική ἀγρυ-
πνία, κατά τήν ὁποία ἑορτάστηκε ἡ σύναξη πάντων τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐπισκοπῆς 
Ἀμαθοῦντος, στά ἐρείπια τῆς Βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Τύχωνος στήν ἀρχαία Ἀμαθούντα. Τῆς 
ἱερᾶς ἀγρυπνίας προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος πλαισι-
ούμενος ἀπό ἱερεῖς καί διακόνους τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐνῶ ἔψαλλε ἡ χορωδία τῆς Μητρο-
πόλεως μας «Ρωμανός ὁ Μελωδός».

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Τύχωνος, Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος, τή Δευτέρα 15 
Ἰουνίου τό ἀπόγευμα, τελέσθηκε πανηγυρικός ἑσπερινός καί τό πρωΐ τῆς Τρίτης 16 Ἰουνίου 
πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Τύχωνος στήν ὁμώνυμη 
κοινότητα, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. 

Σουλτάνα Λάμπρου καί κα. Ἄννα Καρα-
μανίδου. Στήν Ἡμερίδα παρευρέθηκαν ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος 
κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος καί χαιρέτησε τήν 
¨Ημερίδα ἐκ μέρους τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου μας, ὁ Πρωτοσυγκελλεύων 
τῆς Μητροπόλεως Ταμασοῦ Πρωτοπρ. Θε-
όδωρος Στυλιανοῦ, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς 
Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Ἰσαάκ, κληρικοί, 
θεολόγοι, κατηχητές κ.ἄ.
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Ἀκόμα ἕνας νέος διάκονος εἰσῆλθε στόν ἱερό 
κλῆρο τῆς Μητροπόλεώς μας. Τό Σάββατο, 
27 Ἰουνίου, στόν ἱερό ναό Ἁγίων Ἀρσενίου 
καί Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος, χειροτόνη-
σε σέ διάκονο τόν κ. Χρῆστο Ἡρακλέους, ὁ 
ὁποῖος ὑπηρετεῖ στή δημοτική ἐκπαίδευση. 

Στίς 24 Ἰουνίου, ἑορτή τοῦ Γενεσίου 
τοῦ Τιμίου Προδρόμου, καί ἡμέρα 
κατά τήν ὁποία πανηγυρίζει ἡ Ἱερά 
Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Πο-
ταμοῦ,  τελέστηκε πανηγυρική ἀγρυ-
πνία χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφι-
λεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος 
κ. Νικολάου, μέ τή συμμετοχή τῶν 

Ἡγουμένων Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Μο-
ναγρίου, Ἀρχιμ. Γενναδίου, Συμβούλου 
Χριστοῦ, Ἀρχιμ. Νείλου καί τῆς Μονῆς, 
Ἀρχιμ. Παϊσίου, τῶν πατέρων τῆς Μονῆς 
καί κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. 
Ἑκατοντάδες ἦταν οἱ πιστοί, πού πα-
ρευρέθησαν στήν ἱερά ἀγρυπνία.
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Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης
Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης 
ὁ Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης

Ἕξι μῆνες μετά τήν ἐπίσημη ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγί-
ου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, τό Ἱερό Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς, ἐξέδωσε καί κυ-
κλοφόρησε τό βιβλίο: «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορεί-
της». Εἶναι ἕνα ἀπό τά καλύτερα, περιεκτικότερα καί 
λεπτομερέστερα βιβλία πού ἔχουν γραφεῖ γιά τόν με-
γάλο αὐτόν Ἅγιο τῶν ἡμερῶν μας, στό ὁποῖο περιλαμ-
βάνεται ὅλη ἡ πορεία τῆς μοναχικῆς του ζωῆς. Ὅπως 
σημειώνεται στόν πρόλογο τοῦ βιβλίου ἀπό τήν Κα-
θηγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου, παρουσιάζο-
νται οἱ πνευματικές του ὑποθῆκες πού μᾶς ἄφησε καί 
εἶναι: μετάνοια καί ἐξομολόγηση, ἀγάπη καί ταπείνω-
ση, προσευχή καί ὑπομονή, καλοί λογισμοί καί πνεῦμα 
θυσίας.

Ἡ Μακαριστή Γερόντισσα Χαριθέα
Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἡρακλειδίου, Λευκωσία, Κύπρος

Ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἡρακλειδί-
ου, δεκαπέντε χρόνια μετά τήν πρός Κύριον ἐκδημία 
τῆς Γερόντισσας Χαριθέας, κυκλοφόρησε τό βιβλίο 
μέ τίτλο: «Ἡ Μακαριστή Γερόντισσα Χαριθέα». Στό 
πολύ ἐπιμελημένο καί καλαίσθητο αὐτό βιβλίο πα-
ρουσιάζονται ἡ ζωή, ἡ δράση, οἱ πνευματικές ἐμπει-
ρίες καί ἡ ἐν Χριστῷ διδασκαλία τῆς μακαριστῆς Γε-
ρόντισσας Χαριθέας, γνήσιας ὑπηρέτιδος τοῦ Θεοῦ, 
τήν ὁποία χαρακτήριζε ἡ ἀνδρεία της ψυχή. Ἡ Γερό-
ντισσα Χαριθέα ὑπῆρξε ἡ πρώτη ἡγουμένη τῆς ἀνα-
καινισμένης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἡρακλειδίου, τήν 
ὁποία διεποίμανε ἐπί τριάντα ὀκτώ χρόνια. 
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