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Οἱ ἀρθρογράφοι ἔχουν τήν ἀπόλυτη εὐθύνη τῶν 
ἀπόψεών τους

ᾨδή θ´
Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ, 

ψαυέτω μηδαμῶς χείρ ἀμυή-
των , χείλη δέ πιστῶν τῇ Θε-
οτόκῳ ἀσιγήτως φωνήν τοῦ 
Ἀγγέλου ἀναμέλποντα, ἐν 

ἀγαλλιάσει βοάτω, 
Χαῖρε, Κεχαριτωμένη, 

ὁ Κύριος μετά σοῦ.
---------

Καθόλου ἄς μήν ἀγγίζει χέρι ἀμύ-
ητων στά μυστήρια τῆς πίστεώς 
μας τή Θεοτόκο, ἀφοῦ αὐτή θε-
ωρεῖται ὡς ἔμψυχη κιβωτός τοῦ 

Θεοῦ, τῶν πιστῶν ὅμως τά χείλη, 
πού ἀκατάπαυστα ψάλλουν 

στή Θεοτόκο τόν χαιρετισμό τοῦ 
ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, μέ πνευ-
ματική χαρά καί ἀγαλλίαση ἄς 

κραυγάζουν ἀδιάκοπα: 
Χαῖρε, Χαριτωμένη, 

ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου.
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Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρα-
κοστή ἔχει ἕνα μεγάλο πλοῦτο 
προσευχῶν, ἀκολουθιῶν καί 

πνευματικῶν ἀγώνων. Μέ τή νηστεία, τήν 
ἐγκράτεια, τήν ἐλεημοσύνη καλεῖται ὁ 
ἄνθρωπος νά ἐξασκήσει αὐτό τό διάστημα 
ὅλες τίς ἀρετές. Ἰδιαίτερα κατά τίς μεγά-
λες ἑορτές τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καί 
τῆς χαρμόσυνης ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Χριστοῦ μας. Εἴμαστε λοιπόν,  μπρο-
στά σ’αὐτό τόν πλοῦτο τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Ὅπως ψάλλουμε καί στήν Ἐκκλησία, ἀνοί-
γει ἡ πύλη τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς  
καί ὅλοι μας εἴμαστε προσκεκλημένοι  στό 
δεῖπνο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.  Γιά νά γευ-
θοῦμε ὅμως αὐτό τό μεγάλο δεῖπνο, πρέπει 
νά ἔχουμε καί στολή κατάλληλη. Πρέπει νά 
ἐνδυθοῦμε τό κατάλληλο ἔνδυμα, γιά νά 
μήν βγοῦμε ἔξω ἀπό τό δεῖπνο αὐτό, γιατί 
δέν ἔχουμε τήν κατάλληλη στολή. Καί βέ-
βαια, ἡ στολή αὐτή δέν εἶναι ἕνα ροῦχο, τό 
ὁποῖο μποροῦμε νά τό ράψουμε ἤ νά τό ἀγο-
ράσουμε, ἀλλά εἶναι ἡ στολή τῆς ψυχῆς μας, 
εἶναι ἡ ψυχή μας ἡ ἴδια. Στό δεῖπνο αὐτό δέν 
δέχεται ὁ Χριστός  τόν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος 
ἔχει ἀκατάλληλο ἔνδυμα ἤ ἔχει λερωμένη 
«στολή» καί εἶναι «βρώμικος», γιατί δέν 
μπορεῖ ἔτσι νά μπεῖ μέσα στόν πλοῦτο αὐτό 
τῆς δικῆς του παρουσίας καί ἀγάπης.
Βρισκόμαστε λοιπόν πρό τῆς Ἁγίας Τεσσα-
ρακοστῆς. Καί μπαίνουμε σ’αὐτό τόν ἀγώ-
να ἀπό τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς τό βρά-
δυ, ἔχοντας μπροστά μας τό μέγα γεγονός 
τῆς συγχωρήσεως τῶν ἀδελφῶν μας μέ τόν 
ἑσπερινό τῆς συγχωρήσεως. Γιατί τό κάνου-
με αὐτό καί προσευχόμαστε, καί ὁ ἕνας ἀπό 
τόν ἄλλο λαμβάνουμε τή συγχώρεση καί ἄν 
στενοχωρήσαμε τόν ἀδελφό μας γιά κάτι ἤ 
ἄν κάτι μᾶς στενοχώρησε, πρέπει νά τά σβή-
σουμε ὅλα,  γιά νά μποῦμε στό στάδιο τῶν 
ἀρετῶν; 
Θά ξεκινήσω μέ μία ἁπλή ἱστορία, ἀληθι-

νή ὅμως, γιά νά καταλάβουμε πόσο μεγάλο 
πράγμα εἶναι ἡ συγχώρεση, γιά νά ἀγωνι-
στεῖ ὁ ἄνθρωπος. Κάποτε ἦταν κάποιος μέ 
τό ὄνομα  Νικηφόρος, καί ἕνας ἱερέας ὀνό-
ματι Σαπρίκιος. Ὁ Νικηφόρος κάποια στιγ-
μή φιλονίκησε μέ τόν ἱερέα Σαπρίκιο καί ἔγι-
νε μία παρεξήγηση μεταξύ τους. Βέβαια δέν 
ἔφταιγε ὁ Νικηφόρος, ἀλλά ἦταν παρεξήγη-
ση. Ὁ Σαπρίκιος ἦταν ἱερέας καί ἦταν πολύ 
καλός. Δέν ἐννοοῦσε ὅμως νά συγχωρέσει 
τόν Νικηφόρο. Ἦταν δέ περίοδος διωγμῶν 
καί τό νά εἶσαι χριστιανός ἦταν πράγμα πα-
ράνομο καί οἱ χριστιανοί τότε τιμωροῦνταν 
μέ θάνατο. Σέ κάποιο  διωγμό συνέλαβαν 
τόν ἱερέα Σαπρίκιο καί τόν ὑπέβαλαν σέ 
πολλά βασανιστήρια, ἐπειδή ὁμολόγησε τόν 
Χριστό. Ἐνῶ τόν ὁδηγοῦσαν στό στάδιο γιά 
νά τόν ρίξουν στά θηρία, ὁ Νικηφόρος πῆγε 
καί τόν παρακάλεσε νά τόν συγχωρέσει, 
ἐπειδή θά πέθαινε σέ λίγο. Ὁ ἱερέας ὅμως 
ἦταν ἀνένδοτος, δέν δεχόταν νά τόν συγ-
χωρέσει μέ τή δικαιολογία ὅτι τόν πλήγωσε 
καί τόν πίκρανε. Τελικά δέν τόν συγχώρεσε. 
Ἦρθε ὅμως ἡ ὥρα καί μπῆκε στό στάδιο. Κι 
ἐκεῖ λίγο πρό τοῦ θανάτου τόν ἐγκατέλειψε 
ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, πρόδωσε τόν Χριστό καί 
ἔγινε ἀρνησίχριστος καί ἐπέστρεψε ὁ ἱερέας 
τῆς Ἐκκλησίας στήν πλάνη τῶν εἰδώλων. Ὁ 
δέ νεαρός Νικηφόρος δέχθηκε τή χάρι τοῦ 
Χριστοῦ καί ἔτρεξε μέσα στό στάδιο καί 
μαρτύρησε. Ἀναφέρεται στό συναξάριο, «ὁ 
ἅγιος μάρτυς  Νικηφόρος ὁ ἀντί Σαπρικίου 
μαρτυρήσας». Γιατί τόν ἐγκατέλειψε ὁ Χρι-
στός; Γιατί δέν δέχθηκε νά συγχωρέσει τόν 
ἀδελφό του. Παρόλο πού ἦταν ἄνθρωπος 
τοῦ Θεοῦ ἐντούτοις αὐτή τήν ἐντολή δέν 
τήν τήρησε καί ἔτσι αὐτή ἡ μνησικακία ἔγινε 
ἡ ἀφορμή νά τόν ἐγκαταλείψει ἡ χάρις τοῦ 
Θεοῦ καί δέν μπόρεσε νά λάβει τόν στέφανο 
τοῦ μαρτυρίου. Ὁ ἄλλος, ἐπειδή μέχρι τήν 
τελευταία στιγμή ζητοῦσε συγχώρεση, δέ-
χθηκε τή χάρι καί ἔγινε μάρτυρας. 

«Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα...»
 Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 

Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
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Ἡ Ἐκκλησία λοιπόν, πρίν νά μποῦμε στό 
στάδιο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, ἐπειδή 
ἔχουμε νά διανύσουμε ἕνα μεγάλο δρόμο 
πού χρειάζεται γενναία καρδιά καί πολλή 
χάρι ἀπό τόν Θεό, μᾶς ὁδηγεῖ σ’αὐτή τήν 
εὐλογημένη ὥρα τῆς συγχωρήσεως.  Ἡ νη-
στεία χρειάζεται τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. 
Καί νά νηστέψουμε καί νά μπορέσουμε νά 
βροῦμε αὐτό πού μᾶς προσφέρει ὁ Χριστός 
γιά νά μποῦμε νά δειπνήσουμε μαζί Του, 
πρέπει νά ἔχουμε τή χάρι Του. Ἄν δέν τήν 
ἔχουμε, τότε μπορεῖ νά κάνουμε τόν κόπο, 
ἀλλά τόν μισθό τοῦ κόπου δέν θά τόν ἔχου-
με. Μπαίνουμε λοιπόν στή νηστεία ἔχοντας 
μπροστά μας αὐτή τή μεγάλη εὐλογία τῆς 
συγχωρήσεως. Στόν 
ἑσπερινό τῆς Κυ-
ριακῆς τῆς Τυρινῆς 
περνοῦμε καί ἀσπα-
ζόμαστε τόν Τίμιο 
Σταυρό ἀπό τά χέρια 
τοῦ ἱερέως, ὁ ὁποῖος 
μᾶς εὐλογεῖ καί μᾶς 
δίνει τή δύναμη τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, 
ὥστε ἐνδυναμωμέ-
νοι μέ τή χάρι τοῦ 
Θεοῦ καί τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ νά μποῦμε 
σάν γενναῖοι ἀθλη-
τές, νά παλέψου-
με καί νά τρέξουμε 
μετά χαρᾶς τό στά-
διο τῶν ἁγίων νηστειῶν. Ἡ Ἐκκλησία ὀνο-
μάζει τό στάδιο αὐτό πάντερπνον, γεμάτο 
χαρά, εὐφροσύνη καί τέρψη, γεμάτο ὡραῖα 
συναισθήματα. Μά εἶναι δυνατόν ὅμως ὁ 
ἄνθρωπος νά στερεῖται τόσα πράγματα καί 
νά εἶναι χαρούμενος καί νά ἔχει εὐφροσύνη; 
Καί ὅμως εἶναι, γιατί ὅλα αὐτά τά στερεῖται, 
γιά νά μπορέσει νά ὑπερβεῖ τόν ἑαυτό του 
καί νά μπορέσει νά συναντήσει τόν Χριστό. 
Πολλοί διερωτῶνται, ποῦ βρέθηκε ἡ νηστεία 
καί ἄν ἡ νηστεία εἶναι ἐφεύρεση τῶν ἱερέων 
καί τῶν μοναχῶν. Πότε εἶπε ὁ Χριστός νά 
νηστεύουμε σαράντα καί πενήντα μέρες; 
Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν διαβάσει τό 

Εὐαγγέλιο, γιά νά δοῦν ὅτι καί ἡ Παλαιά 
καί ἡ Καινή Διαθήκη εἶναι γεμάτες ἀπό τέ-
τοια παραδείγματα. Θά πῶ μόνο δυό. 
Ἡ πρώτη ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἔπλασε 
τόν ἄνθρωπο καί τόν ἔβαλε στόν παράδει-
σο, σ᾽ ἐκεῖνο τόν ὡραῖο χῶρο πού ἀπολάμ-
βανε ὅλα τά ἀγαθά, ἦταν: «μπορεῖς νά γευ-
θεῖς ἀπό ὅλα αὐτά πού εἶναι ἐδῶ μέσα, μόνο 
ἀπό αὐτό τό δένδρο δέν θά φᾶς». Αὐτό δέν 
εἶναι ἐντολή νηστείας; Ἡ πρώτη ἐντολή τοῦ 
Θεοῦ ἡ ὁποία κρατοῦσε τόν ἄνθρωπο στήν 
ὑποταγή ἦταν ἐντολή νηστείας. Πρώτη πα-
ράβαση τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στόν Θεό 
ἦταν παράβαση τῆς ἐντολῆς τῆς νηστείας. 
Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός μας, ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ 

καινούργιος ἄνθρω-
πος, ὅταν ἦταν νά 
ἀρχίσει τό κήρυγ-
μά του τί ἔκανε; 
Ἀκριβῶς γιά νά θε-
ραπεύσει τό πταῖσμα 
καί τό λάθος τοῦ 
Ἀδάμ νήστεψε στήν 
ἔρημο 40 μέρες καί 
40 νύχτες. Μάλιστα 
νηστεία πραγματι-
κή ὄχι ὅπως τή δική 
μας, δέν ἔφαγε καί 
δέν ἤπιε τίποτα ἀπο-
λύτως. Ἐμεῖς βέβαια 
δέν μποροῦμε. Καί 
μετά ὁ Κύριος γιά 
νά δείξει ὅτι ἦταν 

ἄνθρωπος καί ὄχι κάτι τό ἐξωπραγματικό 
ἠθέλησε νά πεινάσει καί νά διψάσει προκει-
μένου νά δείξει τήν ἀνθρώπινη φύση Του. 
Ἔτσι βλέπουμε ὅτι ὁ Χριστός μας ἄρχισε 
τό κήρυγμά του πρός ἐμᾶς, ἀφοῦ μᾶς ἔδει-
ξε τόν δρόμο τῆς νηστείας διορθώνοντας 
ἔτσι τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ μέ τήν παράβα-
ση τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ. Ἔκτοτε ἡ νηστεία 
μέσα στήν Ἐκκλησία μας εἶναι ἀπαραίτητο 
στοιχεῖο ὅλων αὐτῶν πού θέλουν νά ἀγωνι-
στοῦν. 
Γιά ποιό λόγο ἡ νηστεία εἶναι σημαντική; 
Γιατί νηστεύουμε; Νηστεύουμε  γιά πολλούς 
λόγους. Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα γιατί εἴμαστε μέλη 
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τῆς Ἐκκλησίας καί ὅλη ἡ Ἐκκλησία νηστεύ-
ει καί ὅλοι μας μέ τό βάπτισμά μας καί τή 
μετοχή μας στά μυστήρια εἴμαστε μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα σύνολο 
πιστῶν ἀνθρώπων καί ὄχι κάτι τό ἀφηρημέ-
νο. Ἀνήκω στήν Ἐκκλησία σημαίνει ὅτι ζῶ 
τή ζωή της καί ὅταν ζῶ τή ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας, τότε ὅπως ὅλο τό σῶμα της νηστεύει 
ἔτσι κι ἐγώ πού εἶμαι μέλος της νηστεύω. 
Ἀποκτοῦμε συνείδηση ὅτι ἀποτελοῦμε τόν 
ἐκλεκτό λαό τοῦ Θεοῦ, ἀνήκουμε στήν 
Ἐκκλησία καί εἴμαστε μέλη της. Δέν μπορεῖ 
ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία νά νηστεύει καί ἐγώ 
νά μήν νηστεύω. Σημαίνει ὅτι ἀποχωρίζω 
τόν ἑαυτό μου ἀπό τήν Ἐκκλησία. Δέν μπο-
ρεῖ νά γίνει αὐτό τό πράγμα, ἐκτός ἄν ὑπάρ-
χουν λόγοι ὑγείας. Ἔχουμε παραδείγματα 
ἁγίων καί μαρτύρων πού μαρτύρησαν, γιατί 
δέν δέχθηκαν νά παραβοῦν τή νηστεία καί 
μάλιστα ἡ δικαιολογία τήν ὁποία ἀντέτα-
ξαν στούς τυράννους ἦταν ὅτι, πῶς μπορεῖ 
ἡ Ἐκκλησία νά νηστεύει κι ἐγώ νά ἀποκό-
ψω τόν ἑαυτό μου ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὅπως 
ἔλεγε ἕνας νεομάρτυρας πού τόν πίεζαν οἱ 
μουσουλμάνοι νά παραβεῖ τή νηστεία. 
Μία ἄλλη μεγάλη ὠφέλεια εἶναι ὅτι ἀκριβῶς 
ζώντας μέσα στήν Ἐκκλησία μαθαίνει κα-
νείς νά ξεπερνᾶ τά θελήματά του. Σήμερα 
βλέπουμε ὅτι κριτήριο πολλῶν πραγμάτων 
τῆς ζωῆς μας εἶναι τό τί μᾶς ἀρέσει καί τί 
θέλουμε νά κάνουμε στή ζωή μας. Ἔχουμε 
ὅλοι πείρα ὅτι αὐτό τό «θέλημα», καί αὐτό 
τό «ἔτσι θέλω νά κάνω καί ἔτσι μοῦ ἀρέσει», 
καταστρέφει οἰκογένειες, συνεργασίες, σπί-
τια καί τόν κόσμο ὁλόκληρο. Αὐτό τό θέλη-
μα διχάζει καί σπέρνει τή διχόνοια καί δι-
ασπᾶ τίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων. Ἰδίως στή 
σύγχρονη ἐποχή εἶναι διάχυτο τό κριτήριο 
αὐτό. Ὅμως ἡ νηστεία δίνοντάς μας τήν 
αἴσθηση ὅτι ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία μᾶς 
βοηθᾶ νά κόψουμε τό θέλημά μας, τό ὁποῖο 
μᾶς διασπᾶ ἀπό τούς ἀδελφούς μας. Μᾶς 
μαθαίνει τήν ὑποταγή, νά ξεπερνοῦμε τό θέ-
λημά μας καί νά μήν κρίνουμε τά πράγματα 
κατά τή δική μας κρίση. Πολλές φορές μᾶς 
ἀρέσουν διάφορα φαγητά πού δέν εἶναι νη-
στίσιμα. Ἡ ὠφέλεια ἀκριβῶς εἶναι αὐτή, νά 

ξεπεράσουμε τό θέλημά μας καί αὐτό πού 
μᾶς ἀρέσει, γιατί αὐτό διασπᾶ τή σχέση μας 
καί μέ τόν Θεό καί μέ τούς ἀδελφούς μας. 
Ἕνα ἄλλο σημεῖο σημαντικό εἶναι ἀκριβῶς 
τό ὅτι ὁ ἄνθρωπος μέσα στή νηστεία μαθαί-
νει νά γίνεται δυνατός καί γενναῖος. Θέλει 
γενναία ψυχή νά μπορέσει νά ξεπεράσει 
κανείς  τόν φόβο τῆς συντήρησής του καί 
τή φιλαυτία του.  Μπορεῖ νά πεῖ κανείς δέν 
μπορῶ νά νηστέψω 50 μέρες, θά πέσω κάτω, 
δέν μπορῶ νά στερηθῶ κάποιο φαγητό, θά 
λιποθυμήσω. Καί μάλιστα πρίν ἀκόμη νη-
στέψουμε, ἀρχίζουμε νά τρέμουμε  μόνο 
στήν ἰδέα ὅτι θά στερηθοῦμε τό ἕνα ἤ τό 
ἄλλο. Μᾶς κυριεύει φόβος, δειλία. Ὅμως ἡ 
δειλία δέν χαρακτηρίζει τόν χριστιανό. Ὁ 
χριστιανός εἶναι ἀγωνιστής. Πῶς θά ξεπε-
ράσει τά πάθη, τίς ἁμαρτίες καί τόν ἐγωισμό 
του, ὅταν εἶναι δειλός; Πῶς θά μπορέσει νά 
κάνει αὐτό πού εἶπε ὁ Χριστός «ἀπαρνησά-
σθω ἑαυτῷ», νά ξεπεράσει δηλαδή τόν ἑαυ-
τό του γιά νά ἀκολουθήσει τόν Χριστό, ὅταν 
εἶναι δειλός; Ὁ Κύριος μᾶς τό εἶπε στό εὐαγ-
γέλιο ὅτι οἱ δειλοί δέν ἔχουν μέρος μαζί Του 
στή ζωή τήν αἰώνιο. Ὁ δειλός ἄνθρωπος 
δέν μπορεῖ νά ζήσει μαζί μέ τόν Θεό, για-
τί ἡ δειλία εἶναι γέννημα τῆς ὀλιγοπιστίας. 
Αὐτός πού ἔχει λίγη πίστη φοβᾶται. Αὐτός 
πού φοβᾶται μαρτυρεῖ ὅτι ἔχει ἀδύνατη πί-
στη. Ἔρχεται ἡ νηστεία καί μᾶς προτρέπει 
νά μποῦμε σ’αὐτό τόν ἀγώνα, νά ξεπερά-
σουμε τίς φοβίες μας καί  νά μήν φοβόμα-
στε οὔτε καί τόν θάνατο, ἀλλά μέ πολλή 
χαρά καί ἀνδρεία νά ἀγωνισθοῦμε, πιστεύ-
οντας βέβαια, ὄχι στίς δυνάμεις μας πού 
εἶναι ἐλάχιστες ἀλλά στή δύναμη τοῦ Θεοῦ. 
Ἐκεῖ ἐλπίζουμε. Στηρίζουμε τόν ἑαυτό μας 
στή δύναμη τοῦ Θεοῦ. Δίνουμε τή θέλησή 
μας στόν Θεό. Λέμε: «Θεέ μου, θέλω νά νη-
στέψω, νά ἀγωνιστῶ, νά προσπαθήσω». Ὁ 
Θεός βλέπει τή θέλησή μας καί μᾶς δίνει τή 
δύναμή Του. Ἐμεῖς δίνουμε τήν προαίρεση 
καί τή θέλησή μας στόν Θεό καί μᾶς δίνει 
τή δύναμή Του. Ἄν ἡ προαίρεσή μας εἶναι 
ἀδύνατη, θά πάρουμε λίγη δύναμη, ἄν εἶναι 
δυνατή, θά πάρουμε πολλή δύναμη ἀπό τόν 
Θεό. Αὐτή ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ θά μᾶς βοη-
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θήσει, ὥστε ὄχι μόνο τή νηστεία νά τελέσου-
με, ἀλλά καί πολλές ἀρετές νά φορτωθοῦμε. 
Νηστεία ὅμως δέν εἶναι μόνο τά φαγητά. 
Εἶναι καί αὐτά. Νά μή λέμε ὅτι «πρέπει 
νά νηστεύει ἡ γλώσσα μας καί τό φαΐ δέν 
εἶναι ἁμαρτία κι ἄς φᾶμε ὅ,τι θέλουμε». Ὁ 
ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνο ψυχή καί μυαλό, 
ἀλλά εἶναι ψυχή καί σῶμα καί ἁγιάζεται 
ὅλο τό εἶναι μας καί ὁ νοῦς, καί ἡ καρδία 
καί ἡ γλώσσα μας. Ἡ νηστεία εἶναι ἕνας 
εὐρύς ἀγώνας. Νηστεύουμε ἐκεῖ ἀκριβῶς,  
ὅπου βλέπουμε τίς ἀδυναμίες μας. Ἔχω μία 
ἀδυναμία, νά κατηγορῶ; Ἄς βάλω ἐκεῖ τά 
ὀχυρά μου. Νά πῶ ὅτι αὐτή τήν Ἁγία Τεσσα-
ρακοστή πού εἶναι νηστεία νά νηστέψω καί 
στή γλώσσα μου. Νά προσπαθήσω νά μήν 
κατηγορήσω κανένα καί νά μήν σχολιάσω 
ἄλλο ἄνθρωπο καί νά ἀποφύγω τή φλυαρία, 
τήν ἀργολογία ὅπως λέγεται στή γλώσσα 
τῆς Ἐκκλησίας. Νά νηστέψω τά μάτια μου, 
τί βλέπουν τί παρακολουθοῦν καί πῶς χάνω 
τήν ὥρα μου βλέποντας ἄχρηστα πράγματα. 
Στό μυαλό μου καί στόν ἑαυτό μου ὁλόκλη-
ρο νά δώσω πνευματικά ἀγωνίσματα μαζί 
μέ τή σωματική νηστεία τῶν τροφῶν, ὥστε 
αὐτή ἡ νηστεία νά ὠφελήσει  ὅλο τό εἶναι 
μου. Τό ἀποτέλεσμα ποιό εἶναι; Ὁ ἄνθρω-
πος ἀγωνιζόμενος καί ἐξαγνιζόμενος μέσα 
στή νηστεία γίνεται δεχτικός τῆς χάριτος 
τοῦ Θεοῦ. Ἔρχεται ὁ Θεός καί κατασκη-
νώνει μέσα στόν ἄνθρωπο καί ὁ ἄνθρωπος 
εἰρηνεύει. Ὁ ἄνθρωπος γίνεται ναός τοῦ 
Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι γεμάτος ἀπό τήν εὐω-
δία τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
Ὁ ἄνθρωπος γίνεται γλυκύτατος, εἰρηνικός 
καί ἥσυχος καί ξεπερνᾶ τίς φοβίες, τόν θά-
νατο καί τά ἀνθρώπινα πράγματα καί ἐπικε-
ντρώνεται ἐκεῖ πού εἶναι ἀκριβῶς ὁ σκοπός 
τῆς ζωῆς του. Ποιός εἶναι ὁ σκοπός αὐτός; 
Ἡ αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μέσα ἀπό 
τόν πνευματικό ἀγώνα ὁ ἄνθρωπος καταλα-
βαίνει ὅτι, ὁτιδήποτε δέν ἔχει χῶρο μέσα στή 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι μάταιο. 
Ὅταν ἕνας μεγάλος σέ ἡλικία ἄνθρωπος δεῖ 
τή ζωή πού πέρασε, βλέπει πόσο εὔκολα φεύ-
γουν τά χρόνια καί καταλαβαίνει αὐτό πού 
εἶπε ὁ Χριστός:  «Τί γάρ ὠφελήσει ἄνθρωπον 

ἐάν κερδήσῃ τόν κόσμον ὅλον, καί ζημιωθῇ 
τήν ψυχήν αὐτοῦ;». Τί θά μᾶς ὠφελήσει ἄν 
κερδίσουμε ὅλο τόν κόσμο κι ὅλα τά πλού-
τη καί τίς δόξες καί χάσουμε τήν ψυχή μας; 
Ἐκεῖνο λοιπόν πού μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ 
ψυχή μας, ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἡ σχέση 
μας μέ τόν Χριστό. 
Ἡ νηστεία ἀκριβῶς κόβοντας ὅλα τά πα-
ρακλάδια καί τά ζιζάνια μαζεύει τόν ἑαυτό 
μας καί μᾶς σπρώχνει σ’αὐτή τήν πορεία τῆς 
σχέσης μας μέ τόν Θεό πατέρα μας. Ἔτσι 
βρίσκομε τόν σκοπό τῆς ὕπαρξής μας. Κα-
ταλαβαίνουμε γιά ποιό λόγο ὑπάρχουμε καί 
ζοῦμε καί πῶς μποροῦμε νά γίνουμε πραγ-
ματικά τέλειοι ἄνθρωποι. 
Ἔτσι μπροστά σ’αὐτό τό μεγάλο καί εὐλο-
γημένο στάδιο τῶν ἁγίων νηστειῶν εὑρισκό-
μενοι ὡς τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ὁπλίσου-
με τόν ἑαυτό μας μέ τή χάρι καί τή δύναμη 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας κι ἄς 
τρέξουμε μέ προθυμία σ’αὐτό τό στάδιο. 
Ὁ καθένας νά δώσει τήν πρόθεσή του κι ὁ 
Θεός θά δώσει τή δύναμή Του καί θά πορευ-
θοῦμε μέ πολλή χαρά αὐτό τό ἀγώνισμα τῶν 
ἁγίων νηστειῶν. Ἀφοῦ κάνουμε ὅλα αὐτά, 
τότε ἄς πλύνουμε τό ἔνδυμα τῆς ψυχῆς μας 
μέσα στό λουτρό τῆς μετανοίας, τήν ἐξομο-
λόγηση, ἐκεῖ ὅπου ὁ Χριστός κάνει τό πιό 
μεγάλο θαῦμα. Τό πιό μεγάλο θαῦμα πού 
γίνεται κάθε μέρα δέν εἶναι νά ἀναστηθοῦν 
οἱ νεκροί, νά περπατήσουν οἱ παραπληγικοί, 
νά γίνουν οἱ ἄρρωστοι καλά καί νά ξεπερά-
σουμε τά ἐπίγεια καί πρόσκαιρα προβλή-
ματά μας. Τό μεγαλύτερο θαῦμα τό ὁποῖο 
γίνεται κάθε μέρα μπροστά στά μάτια μας 
εἶναι ἡ ἀνάσταση τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. 
Ὁ πνευματικός μας ἀγώνας, καί τό μυστή-
ριο τῆς ἐξομολογήσεως μᾶς καθαρίζουν καί 
μᾶς κάνουν φωτεινούς, γιά νά μπορέσουμε 
νά  μποῦμε καί νά εὐφρανθοῦμε ὅλοι σ’αὐτό 
τό μεγάλο δεῖπνο, πού μᾶς προσκαλεῖ ὁ Κύ-
ριός μας Ἰησοῦς Χριστός.

(ἀπό ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία)
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Ἐπανειλημμένα ἀναφέρει ἡ Ἐκκλη-
σία μας, πώς ἡ Ὑπεραγία Θεοτό-
κος εἶναι ἡ προστασία τοῦ κόσμου, 

ἡ καταφυγή τῶν ἀνθρώπων, ἡ πηγή τῆς 
ζωῆς, ἡ παραμυθία τῶν θλιβομένων. Μά-
λιστα κατά τήν περίοδο τῆς μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς ἐπισήμως κάθε Παρασκευή 
ἀπευθύνει τούς Χαιρετισμούς στό πρόσωπό 
της ἤ πάντοτε μέσα στή νηστεία αὐτή γιορ-
τάζουμε τόν Εὐαγγελισμό της. Ὅλες οἱ ἀκο-
λουθίες τῆς Παναγίας εἶναι τά πνευματικά 
γλέντια τῶν χριστιανῶν. Μπορεῖ οἱ ἡμέρες 
αὐτές νά ἔχουν μιά σκυθρωπότητα καί νά 
περισσεύει σ᾽ αὐτές τό στοιχεῖο τῆς χαρμο-
λύπης, ἀλλά σοφώτατα οἱ ἅγιοι Πατέρες 
ἔβαλαν τίς ἀκολουθίες αὐτές τῆς Θεοτόκου 
ὡς νησίδες χαρᾶς, γιά νά ἐμψυχώσουν στόν 
ἀγώνα τους τούς χριστιανούς, ἀλλά καί γιά 
νά πάρουν θάρρος στίς διάφορες δυσκολίες 
πού συναντοῦν στήν περίοδο τῆς νηστείας 
καί νά μήν ἀποκάμνουν. Σύν τοῖς ἄλλοις 
ὅλες οἱ γιορτές τῆς Θεοτόκου δίνουν πολλή 
χάρη στούς ἀνθρώπους, πού ζητοῦν τή βο-
ήθειά της. Ἄς δοῦμε, λοιπόν, πῶς μποροῦμε 
νά οἰκειοποιηθοῦμε τήν παραμυθία τῆς Θε-
οτόκου.
Κατ᾽ ἀρχήν νά ἐξηγήσουμε τί σημαίνει ἡ 
λέξη παραμυθία. Ἡ πρώτη της ἔννοια εἶναι 
προτροπή, παραίνεση, καί ἡ δεύτερη εἶναι 
καταπράυνση, παρηγοριά καί ἐνθάρρυνση. 
Ἡ Θεοτόκος πράγματι εἶναι ἡ παρηγοριά 
καί τό θάρρος τῶν χριστιανῶν. Ἕνας ξένος 
Ὀρθόδοξος θεολόγος, ὁ Εὐδοκίμωφ, γρά-
φει: «Ἐάν τό Ἅγιο Πνεῦμα προσωποποιεῖ τή 
θεία ἁγιότητα, ἡ Παρθένος προσωποποιεῖ 
τήν ἀνθρώπινη ἁγιότητα». Ἐπίσης «ἡ εὐλά-
βεια καί ἡ τιμή στό πρόσωπο τῆς Παναγίας 
μητέρας τοῦ Κυρίου ὑπῆρξε ἀπό τήν ἀρχή 

βαθύ καί πηγαῖο συναίσθημα στίς καρδιές 
τῶν χριστιανῶν. Ἡ μαρτυρία τοῦ εὐαγγελι-
στοῦ Λουκᾶ στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων 
ὅτι «οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες 
τῇ προσευχῇ καί τῇ δεήσει σύν γυναιξί καί 
Μαρίᾳ τῇ μητρί τοῦ Ἰησοῦ», δέν ἀποτελεῖ 
ἀναγραφή ἁπλῶς ἑνός ἱστορικοῦ γεγονό-
τος, ἀλλ᾽ εἶναι ἐκδήλωση ἰδιαιτέρας τιμῆς 
καί σεβασμοῦ τοῦ ἱεροῦ συγγραφέως ἀνα-
φέροντος ὀνομαστί μετά τῶν Ἀποστόλων 
τήν μητέρα τοῦ Ἰησοῦ», τονίζει ὁ σοφός 
Ἐπίσκοπος Κοζάνης Διονύσιος.
Ἡ  Ἐκκλησία μας χωρίς ποτέ νά θεοποι-
ήσει τήν Παναγία, ἀπένειμε σ᾽ αὐτήν τήν 
προσήκουσα καί ὀφειλομένη τιμή πρός τήν 
«εὐλογημένην ἐν γυναιξίν», τήν ὁποία «πά-
λαι προκατήγγειλε τῶν Προφητῶν ὁ σύλλο-
γος». Ἐπίσης ἡ Γ´ Οἰκουμενική Σύνοδος τῆς 
ἔδωσε τήν προσωνυμία «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» καί 
δογμάτισε: «ὁμολογοῦμεν τήν ἁγίαν Παρθέ-
νον Θεοτόκον, διά τό τόν Θεόν Λόγον σαρ-
κωθῆναι ἐξ αὐτῆς καί ἐνανθρωπῆσαι».
Οἱ Πατέρες τοποθετοῦν τήν ἀρχή τῆς 
Ἐκκλησίας στόν Παράδεισο. Ὁ Θεός «περι-
επάτει ἐν τῷ παραδείσῳ τό δειλινόν», γιά νά 
μιλήσει μέ τόν ἄνθρωπο. Τό οὐσιῶδες τῆς 
Ἐκκλησίας ἐκφράζεται ἔτσι στήν κοινωνία 
μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων καί μεσουρανεῖ 
στό μυστήριο τῆς ἐνσαρκώσεως, στήν κοι-
νωνία ὁλόκληρου τοῦ θείου καί τοῦ ἀνθρω-
πίνου, ὑποστατικά στό πρόσωπο τοῦ Λόγου. 
Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τό ἐκφράζει. Σχε-
δόν πάντοτε εἰκονογραφεῖται μαζί μέ τόν 
Ἰησοῦ. Σπάνιες εἶναι οἱ ἐξαιρέσεις πού ἐξει-
κονίζεται μόνη της, ὅπως π.χ. ἡ Παναγία ἡ 
δεομένη ἤ στήν εἰκόνα πού ἐμφανίζεται νά 
εἶναι ἡ σκέπη τοῦ κόσμου. Ἡ εἰκόνα τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου δείχνει τόν μανικό 

Ἡ παραμυθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
στήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ
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ἔρωτα τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο καί ὅλο 
τό πάθος τοῦ ἀνθρώπου γιά τόν Θεό του. 
Ἡ Θεοτόκος κράτησε στά σπλάγχνα της 
τόν Θεό Λόγο, ἑνώθηκε ὁ δημιουργός μέ τό 
δημιούργημα, ὁ Θεός μέ τόν ἄνθρωπο. Ἄς 
δοῦμε τώρα, γιατί ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ παρα-
μυθία καί τό στήριγμα τῶν χριστιανῶν.
α. Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς στό 11ο κεφά-
λαιο τοῦ Εὐαγγελίου του μᾶς πληροφορεῖ 
πώς μιά γυναίκα ἀκούγοντας τόν Χριστό νά 
ὁμιλεῖ, ἐνθουσι-
άσθηκε καί εἶπε: 
«μακαρία ἡ κοι-
λία ἡ βαστάσα-
σά σε καί μαστοί 
οὕς ἐθήλασας. 
Αὐτός δέ εἶπεν. 
Μενοῦνγε, μα-
κάριοι οἱ ἀκού-
οντες τόν λόγον 
τοῦ Θεοῦ καί 
φ υ λ ά σ σ ο ν τ ε ς 
αὐτόν». Ὁ ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ 
Παλαμᾶς σχο-
λιάζοντας τά 
λόγια αὐτά τῆς 
ἄγνωστης αὐτῆς 
γυναίκας πα-
ρατηρεῖ: «ἐάν ἡ 
γυναίκα αὐτή 
τοῦ Εὐαγγελίου, 
πού ἄκουσε τά 
λόγια τοῦ Χρι-
στοῦ, αἰσθάνθη-
κε τήν ἀνάγκη 
νά ἐκφράσει τήν 
ε ὐ γ ν ω μ ο σ ύ ν η 
της στή μάνα πού γέννησε τόν Κύριο, δηλα-
δή εὐχαρίστησε τήν Παναγία μας, πού ἔγινε 
αἰτία νά γεννηθεῖ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τότε 
ἐμεῖς πού ἔχουμε γραμμένα ὅλα τά λόγια τῆς 
αἰωνίου ζωῆς κι ὄχι μόνον τά λόγια, ἀλλά 
ἔχουμε καί τά θαύματα καί τά παθήματα 
τοῦ Υἱοῦ της καί τήν δι᾽ αὐτῶν ἀνάσταση 
τῆς ἀνθρώπινης φύσεως καί τήν ἄνοδο τοῦ 
ἀνθρώπου στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ στόν 

οὐρανό «καί τήν διά τούτων ἐπηγγελμένην 
ἡμῖν ζωήν ἀθάνατον καί σωτηρίαν ἀμετα-
ποίητον», πῶς νά μήν ἀνυμνήσουμε καί νά 
μή μακαρίσουμε ἀδιάκοπα τήν μητέρα τοῦ 
χορηγοῦ τῆς σωτηρίας μας, τοῦ δοτῆρος 
τῆς ζωῆς, καί πῶς νά μή γιορτάσουμε καί τή 
σύλληψη καί τή γέννηση καί τήν εἴσοδό της 
στά ἅγια τῶν ἁγίων, ἀλλά κι ὅλες τίς γιορ-
τές της»; Μιά γυναίκα ἄκουσε τά λόγια τοῦ 
Κυρίου καί μακάρισε τή μητέρα του. Ἐμεῖς 

πού ἔχουμε ὅλα 
τά ἀγαθά τῆς 
ἐνσαρκώσεως 
τοῦ Χριστοῦ, 
ὀφείλουμε νά 
τήν εὐγνωμο-
νοῦμε αἰώνια 
καί νά τή δο-
ξάζουμε καί νά 
ἀντλοῦμε δύ-
ναμη ἀπ᾽ αὐτήν 
στίς δύσκολες 
περιστάσεις τῆς 
ζωῆς μας. Αὐτή 
στάθηκε στό 
μέσο τοῦ Θεοῦ 
καί τοῦ ἀνθρώ-
που «καί τόν μέν 
Θεόν ἐποίησεν 
υἱόν ἀνθρώπου, 
υἱούς δέ Θεοῦ 
τούς ἀνθρώπους 
ἀπειργάσατο», 
δηλαδή ἔκα-
νε τόν Θεό υἱό 
ἀνθρώπου, ἐνῶ 
τούς ἀνθρώπους 
υἱούς τοῦ Θεοῦ.

β. Οἱ θεόπνευστοι Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας συνδέουν τή χαρά τοῦ ἀνθρώπου μέ 
τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Ὅταν ἀπεστάλη 
ὁ ἄγγελος Γαβριήλ γιά νά τῆς μεταφέρει τό 
μήνυμα τῆς σωτηρίας μας, τήν προσφώνησε: 
«Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ, 
εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξίν». Στόν Εὐαγγε-
λισμό, γιά νά χρησιμοποιήσουμε τά λόγια 
τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου τῆς Κρήτης, ὁ Γαβρι-
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ήλ «καταστέλλει τόν φόβον, προμηνύει τήν 
χάριν, ἑρμηνεύει τήν κύησιν, προφητεύει 
τόν τόκον, ὀνοματογραφεῖ τοῦ τικτομένου 
τήν κλῆσιν». Ὁ ἴδιος ἅγιος τό γεγονός τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τό ἐγκωμιάζει μέ τούς πιό 
χαρούμενους χαρακτηρισμούς. Γι᾽ αὐτό τό 
γεγονός χορεύουν οἱ ἄγγελοι καί συγχωρεύ-
ουν οἱ ἄνθρωποι. Ὁ Εὐαγγελισμός περιέχει 
μηνύματα χαρμόσυνα τῆς παγκοσμίου σω-
τηρίας. Γι᾽ αὐτό προσφωνεῖ ὁ ἀρχάγγελος 
τήν Παναγία μέ τή λέξη «Χαῖρε», γιά νά 
ξαναβρεῖ τή χαρά τό ἀνθρώπινο γένος. Ἡ 
Θεοτόκος εἶναι τό ὄργανο τῆς χαρᾶς, μέ τό 
ὁποῖο λύθηκε ἡ καταδίκη τῆς κατάρας καί 
ἀντεισήχθη τῆς χαρᾶς τό δικαίωμα. Βλέ-
πουμε πώς ἡ πνευματική χαρά τῶν ἀνθρώ-
πων συνδέεται στενά μέ τό πρόσωπο τῆς 
Παναγίας. Ὑπῆρχαν ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας 
μας, ὅπως ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, 
πού ὀνόμαζαν τήν ἀειπάρθενο Θεοτόκο «ἡ 
πάντων χαρά». Καί μέσα στή Σαρακοστή 
πολλές φορές στίς θεομητορικές ἀκολουθί-
ες προσφωνοῦμε τήν ἁγία Παρθένο μέ χα-
ρούμενους χαιρετισμούς. Π.χ. «Χαῖρε δι᾽ ἧς 
ἡ χαρά ἐκλάμψει», «Χαῖρε πασῶν γενεῶν 
εὐφροσύνη», «Χαῖρε κρατήρ κιρνῶν ἀγαλ-
λίασιν», «Χαῖρε ζωή μυστικῆς εὐωχίας» κ.ἄ. 
Ἡ Παναγία μας εἶναι τῶν θλιβομένων πα-
ραμυθία, τῶν πονεμένων ἀνθρώπων ἡ χαρά, 
εἶναι τῶν δικαίων ἡ ἀγαλλίαση, εἶναι τό 
χαρούμενο τραγούδι τῶν πτωχῶν καί τῶν 
καταφρονεμένων, ἡ ἀκαταίσχυντη ἐλπίδα 
ὅλων μας.
γ. Ἐντύπωση προκαλεῖ καί ἡ παρέμβαση τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου στόν γάμο τῆς Κανᾶ. 
«Λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις, Ὅ,τι 
ἄν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε». Ὁ Κύριος παρεβί-
ασε τό πρόγραμμά του πρός χάρη τῆς μητέ-
ρας του. Ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ πώς δέν εἶχε ἔλθει 
ἀκόμη ἡ ὥρα του νά κάνει θαύματα, «οὔπω 
ἥκει ἡ ὥρα μου». Ἐν τούτοις ἔκανε «τήν 
ἀρχήν τῶν σημείων» ὑπακούοντας στήν ἐπι-
θυμία τῆς μητέρας του. Σεβόταν τή μητέρα 
του καί τόν ἐπίσης θετό πατέρα του καί «ἦν 
ὑποτασσόμενος αὐτοῖς». Ἀκόμη ὁ Εὐθύμι-
ος ὁ Ζιγαβηνός θά πεῖ: «ἐπήκουσε δέ αὐτῆς 
τιμῶν ὡς μητέρα». Ἡ Ἐκκλησία μας γενικά, 

ἀλλά καί κάθε πιστός μεμονωμένος, αἰσθά-
νεται τήν Παναγία σάν ἰσχυρά μεσίτριαν 
πρός τόν Υἱό της ὑπέρ τῆς σωτηρίας τοῦ 
κόσμου καί συνεχῶς τήν παρακαλεῖ νά πρε-
σβεύει γιά μᾶς. «Καί σέ μεσίτριαν ἔχω πρός 
τόν Φιλάνθρωπον Θεόν, μή μοῦ ἐλέγξῃ τάς 
πράξεις ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων, παρακαλῶ 
σε Παρθένε, βοήθησόν μοι ἐν τάχει».
δ. Ἄλλο σημεῖο, πού μποροῦμε νά παρακο-
λουθήσουμε στό βίο τῆς Θεοτόκου εἶναι καί 
τό ἀκόλουθο. Ἡ Παναγία ἀκολουθοῦσε 
τόν Υἱό της παντοῦ. Μαζί πῆγαν στά Ἱερο-
σόλυμα. Μαζί ἔζησαν πολλά χρόνια, ὥστε 
νά τόν φωνάζουν παιδί τῆς  Μαρίας, «οὐχ 
ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ...;». Ἀλλοῦ 
πάλι τή βλέπουμε νά τόν ἀναζητεῖ μέσα στό 
πλῆθος, «ἰδού ἡ μήτηρ σου καί οἱ ἀδελφοί 
σου ἔξω ἑστήκασιν ζητοῦντές σε ἰδεῖν». Πρό 
παντός ὅμως δέν τόν ἐγκατέλειψε στόν και-
ρό τοῦ πάθους του, «εἱστήκεισαν δέ παρά 
τῷ Σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καί 
ἡ ἀδελφή τῆς μητρός αὐτοῦ Μαρία ἡ τοῦ 
Κλωπᾶ καί Μαρία ἡ Μαγδαληνή». Ὁ Κύρι-
ος δέν ντρεπόταν, πού εἶχε μητέρα μιά τα-
πεινή κόρη τῆς Ναζαρέτ. Ἐάν ἐπρόκειτο νά 
τήν ἀρνηθεῖ ἤ νά ντρέπεται γι᾽ αὐτήν, δέν 
θά γεννιόταν ἀπ᾽ αὐτήν. Τόσο πολύ τήν τι-
μοῦσε, ὥστε αὐτούς πού ἄκουγαν τόν λόγο 
του καί τόν φύλασσαν στήν καρδιά τους, 
τούς ἔκανε συγγενεῖς του. Τούς ἔβαζε στήν 
τάξη τῆς μητέρας του.«Ὅστις γάρ ἄν ποιήσῃ 
τό θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς 
αὐτός μου ἀδελφός καί ἀδελφή καί μήτηρ 
ἐστίν».
Ἄνοιξε ὁ Κύριος ἕνα πλατύ δρόμο, ὅπου 
ὅλοι μποροῦμε νά γίνουμε συγγενεῖς του, 
καί ἄνδρες καί γυναῖκες. Ἀπεργάζεται μέ 
τόν λόγο του καί τή χάρη του τήν καρδιά 
μας καί τήν κάνει «γεννῶσαν μητέρα». 

(ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. 
Ἰωήλ Φραγκάκου: «Ἡ Θεόπαις Μαριάμ»)
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Ἀρχή καί Τέλος Χριστός!
«Καιρός τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ...»

Ἀρχιμανδρίτου Βενεδίκτου Ν. Λοΐζου

Ὅταν ὁ Ὀρθόδοξος ἱερεὺς πρό-
κειται νὰ λειτουργήσῃ παίρ-
νει «καιρόν». «Καιρὸς» στὴν 

Ἐκκλησιαστικὴν γλῶσσα λέγεται ἡ ἀκολου-
θία τὴν ὁποίαν τελεῖ ὁ ἱερεὺς προκειμένου 
νὰ ἐνδυθῇ τὰ ἱερὰ ἄμφια καὶ νὰ τελέσῃ τὴν 
Ἀναίμακτον Μυσταγωγίαν. Συγχρόνως, 
πρὶν ἀρχίσει ἡ Θεία Λειτουργία, ὁ διάκονος 
ἢ ὁ ἱερεὺς ἀπευθύνονται πρὸς τὸν χοροστα-
τοῦντα Ἀρχιερέα: «καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῷ 
Κυρίῳ», δηλαδὴ ἦλθε καιρὸς νὰ ἀρχίσωμε 
τὴν Θείαν Λειτουργίαν. Καὶ τότε ὁ Ἀρχιε-
ρεὺς δίδει τὴν σχετικὴν ευλογίαν «εἰς τῦπον 
και τόπον Χριστοῦ». Ἡ φράσις «καιρὸς τοῦ 
ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ» χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν 
Προφητάνακτα Δαυὶδ (Ψαλμ. 118, 126) καὶ 
ἔκτοτε οὐσιαστικῶς διανθίζει τὴν Θεολογί-
αν, τὴν Δογματικήν, τὴν Ὑμνογραφίαν καὶ 
Ποίησην, καὶ γενικῶς τὴν ὅλην λατρευτικὴν 
ζωὴν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλη-
σίας.

Ὁ πανάγαθος Θεὸς πάντοτε μᾶς παρέχει 
«καιρὸν» μὲ τὴν συνέργειαν τῆς θείας Χά-
ριτος καὶ τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας. Ἡ 
ἰδιαιτέρα ἀγάπη καὶ εὔνοια ποὺ ἔδειξε καὶ 
δεικνύει ὁ Τριαδικὸς Θεὸς στὸν ἄνθρωπον, 
ὄχι μόνον μὲ τὴν δημιουργίαν, ἀλλὰ κυρί-
ως μὲ τὴν ἀναδημιουργία καὶ σωτηρία του, 
εἶναι καὶ λέγεται θεία Χάρις, ἐπειδὴ δίδεται 
πάντοτε μὲ τὴν πρωτοβουλίαν τοῦ Θεοῦ καὶ 
δωρεάν. Καὶ ὁ Θεὸς μᾶς δίνει «καιρὸν» με-
τανοίας καὶ ἐξομολογήσεως, διότι πρῶτος 
Ἐκεῖνος μᾶς ἀγάπησε καὶ μᾶς ἀγαπᾶ, ἀλλὰ 
χωρὶς νὰ τὸ αξίζουμε. Διότι «ἔτι ἁμαρτωλῶν 
ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπέρ ἡμῶν ἀπέθανε» 
(Ἰω. Β´ 19, Ρωμ. Ε´ 8). Πρέπει ἑπομένως νὰ 
προηγηθῇ ὁ «καιρός», ἡ προετοιμασία τοῦ 
ἀνθρώπου. Κατὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρας 

χρειάζεται νὰ ἐμπεδωθῇ εἰς τὴν καρδίαν ὁ 
φόβος τοῦ Θεοῦ, μαζὶ μὲ τὴν τήρησιν τῶν 
ἁγίων Του εντολῶν καὶ τὸν συνεχῆ ἀγῶνα 
κατὰ τῶν «ψεκτῶν» παθῶν τῆς ψυχῆς. 
Ἀπαιτεῖται κυρίως ἔμπονος προσπάθεια, 
ὥστε ἐντός μας νὰ νεκρωθῇ «τῶν ρεόντων 
ὁ πόθος καὶ τῶν γηΐνων ἡ προσπάθεια καὶ 
προσκόλλησις, ἵνα ἐκ πολλοῦ χρόνου ἐντυ-
πωθῇ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν» 
(Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής). Ἐὰν δὲ 
καὶ εἰς ἕνα ἀκόμη ἀπὸ τὰ πάθη εἶναι ὑπο-
δουλωμένη ἡ ψυχή, δὲν εἶναι δυνατόν, κατὰ 
τήν πατερικὴν ἐμπειρίαν καὶ ἐκτίμησιν, ἡ 
τοῦ θείου πόθου φλόγα νὰ τὴν πυρπολήσῃ. 
Ἐπειδή τότε ἡ ψυχή «ἔοικε (ὁμοιάζει) ἀετῷ 
κατεχομένῳ ἐν παγίδι ὑπό τοῦ ὄνυχος καὶ 
κωλυωμένῳ τὴν ὑψηπέτησιν» (Ὅσιος Θεό-
γνωστος).

Τὸ σωτήριον καὶ διαχρονικόν μήνυμα τῆς 
Ἐκκλησίας δὲν ἀποτελεῖ πληροφορίαν, 
ἀλλὰ βιωμένην καὶ ἀενάως βιουμένην ἐμπει-
ρίαν, ὅπου τῶν αἰσθήσεων τὸ σύνολον, ἡ 
ὅρασις, ἡ ἀκοή, ἡ ἁφή, ἡ γεῦσις καὶ ἡ ὄσφρη-
σις συντονίζονται ἁρμονικῶς μετὰ τοῦ νοὸς 
καὶ προσανατολίζονται εἰς τὴν πορείαν τῆς 
θέας καὶ κοινωνίας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 
Τὸ μήνυμα καὶ φρόνημα τὸ ἐκκλησιαστικὸν 
δὲν ἐνημερώνει προσκαίρως, ἀλλὰ προσκα-
λεῖ εἰς τὴν ἐλπίδα ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπὸ τὴν 
Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀποτελεῖ ἐμπει-
ρίαν ἁγιαστικὴν τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνά-
ξεως σὲ τόπον καὶ χρόνον, ἐδῶ καὶ τώρα, 
νῦν καὶ ἀεί!

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι κατ’ ἐξοχὴν 
μὴτηρ καὶ τροφός Ἁγίων καὶ Μαρτύρων! 
Τό μαρτύριον γενικῶς, εἶναι ἡ μίμησις τοῦ 
Μαρτυρίου τοῦ Χριστοῦ, εἶναι «καιρὸς Χρι-
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στοῦ», «χρόνος Χριστοῦ», «ζωή Χριστοῦ», 
«Ἀρχὴ καὶ Τέλος ΧΡΙΣΤΟΣ»! Τὸ μαρτύρι-
ον, ἀλλὰ καὶ ἡ μαρτυρία διὰ τὸν Χριστὸν 
καὶ ἐν Χριστῷ, συνιστοῦν τὸν καιρὸν καὶ 
τὴν θύραν τοῦ παραδείσου!  

Ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων, ἀντηχεῖ οὐρανο-
μήκης, ἡ «μαρτυρικὴ» καὶ «μαρτυροῦσα» 
προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου Σμύρνης, 
ἡ ὁποία, διατρέχουσα καὶ καταργοῦσα «και-
ροὺς» καὶ «χρόνους», ἀκουμβᾷ αἱμάσσουσα 
τὸν θρόνον τοῦ Ἀνάρχου καὶ Παντάνακτος 
Θεοῦ: «…Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ, ὁ 
Πατήρ τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ εὐλογητοῦ Παιδός 
σου Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ μέσου τοῦ Ὁποίου 
Σὲ γνωρίσαμε, ὁ Θεὸς ὅλων τῶν ἀγγελικῶν 
ταγμάτων καὶ ὅλης τῆς κτίσεως καὶ ὅλων 
τῶν δικαίων ποὺ ζοῦν ἐνώπιόν Σου, σέ εὐχα-
ριστῶ πού μέ ἀξίωσες αὐτήν τήν ἡμέραν καί 
ὥραν νά λαμβάνω μέρος στόν ἀριθμόν τῶν 
μαρτύρων Σου, στὸ ποτήριον τοῦ Χριστοῦ 
Σου, εἰς ἀνάστασιν ζωῆς Αἰωνίου, ψυχῆς 

τε καὶ σώματος. Διὰ τοῦτο καὶ περὶ πάντων 
αἰνῶ Σε, εὐλογῶ Σε, δοξάζω Σε, σὺν τῷ 
Αἰωνίῳ καὶ ἐπουρανίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ…» 
(Μαρτύριον Ἁγίου Πολυκάρπου Σμύρνης). 

Ζώντας καὶ ἐμεῖς οἱ σημερινοὶ πιστοὶ εἰς ἕνα 
κόσμον, ποὺ μὲ τοῦ πνευματικοῦ θανάτου 
τὴν παγερότητα προσπαθεῖ νὰ σβήσῃ κάθε 
ἴχνος θείου πυρὸς καὶ πόθου ἐντὸς τῶν καρ-
διῶν μας, ἄς ἀκοῦμε μὲ τὴν ἀκοὴν μας τὴν 
ἐσωτερικήν, τὴν φωνὴν τῆς Ἐκκλησίας ἡ 
ὁποία μᾶς καλεῖ συνεχῶς -«ἐν παντὶ καιρῷ»-  
νὰ «προσέλθωμεν πόθῳ, ἵνα μέτοχοι ζωῆς 
Αἰωνίου γενώμεθα». Καὶ, «τὸν καιρὸν ἐξα-
γοραζόμενοι», νὰ ἐνισχύωμε τὸ πῦρ τοῦ θεί-
ου πόθου ἐντός μας, «ἄνω θρώσκοντες, τὰ 
ἐπίγεια καταφρονοῦντες, καὶ τὰ οὐράνια 
καὶ αἰώνια ἐπιζητοῦντες». Μετὰ τοῦ ἁγίου 
Αὐγουστίνου δέ, παρακλητικῶς νὰ ἱκετεύω-
με: «Χριστέ, πύρωσόν με ὅλον τῇ φλογί Σου, 
τῇ γλυκύτητί Σου καὶ τῷ πόθῳ Σου». Αμήν!

Εἰς τὴν Ὀρθόδοξον λατρευτικὴν ζωήν, 
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εἰς τὴν σημερινὴν ὥραν – τὴν ἐνεστῶσαν 
ὥραν– εἰς τὴν σημερινὴν Θείαν Λειτουργί-
αν, ὁ καιρὸς καὶ τὰ «ρέοντα» καταργοῦνται 
ἐμπραγμάτως καὶ ἐναργῶς καὶ τὰ πάντα 
μεταβάλλονται καὶ μεταποιοῦνται - ὡς μία 
πάγχρυσος, ἄϋλος καὶ ἀνέσπερος ἀνατολὴ -, 
«εἰς Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ», εἰς Αἰώνιον 
Χρόνον Χριστοῦ, εἰς ὑπέρχρονον Καιρὸν 
Χριστοῦ, ὥστε ἡ στρατευομένη Του Ἐκκλη-
σία νά «πάρῃ καιρὸν», διὰ τὴν συμμετοχὴν 
της εὶς τὴν θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν Του 
καί ἐν τέλει, εἰς τὴν «κληρονομίαν» τῆς Ἀλή-
κτου Βασιλείας Του, ὡς «συγκληρονόμος» 
Χριστοῦ εἰς τὴν Ὀγδόην Ἡμέραν Του, ἐκεῖ 
ὅπου «νῦξ οὐκ ἔσται ἔτι (πλέον), καὶ οὐ χρεία 
λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς 
φωτιεῖ αὐτοὺς καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων». «Λέγει ὁ μαρτυρῶν 
ταῦτα, (ὁ Χριστός): ναὶ ἔρχομαι ταχύ, ἀμήν, 
ναὶ ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ»! (Ἀποκ. Ἰω. κβ’4, 
κβ’ 20).

Ἀντὶ Ἐπιμέτρου. «ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΡΘΗ»
«Ἔτσι θὰ ἔρθη - ὅπως εἶπε ὁ Κὺριος. 
Ὅλα θὰ ἔρθουν ὅπως τὰ περιμένουμε.
Τὰ σώματά μας θὰ διαλυθοῡν
καὶ οἱ πόλεις θὰ καταποντισθοῦν.
Ἔτσι θὰ ἔρθη – Καὶ κάθε λόγος
κάθε θρηνώδης κραυγὴ γιὰ εἰρήνη
θὰ πολλαπλασιάζη τὴν ντροπή σου.
Καὶ σὺ θά χαθῆς ὅπως ἡ Τροία.
Μάταια κοιτᾶς τοὺς θεούς.
Καὶ ὁ Νίξον καὶ ὁ Κοσύγκιν ἄνθρωποι 
εἶναι.
Σ’ ὅλο τὸν κόσμο θύελλα καἰ ἄνεμος.
Παντοῦ ἄνθρωποι ποὺ σφάλλουν.
Δὲν εἶναι αὐτοὶ ποὺ καθορίζουν τὴν 
«τύχη» 
νὰ ζοῦμε δηλαδὴ ἢ νὰ μὴ ζοῦμε.
Τὴν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ κανεὶς νὰ τὴν 
ἀπομακρύνη δὲν μπορεῖ, ἀλλ’ οὔτε καὶ νὰ 
τὴ φέρη πιὸ κοντὰ μὲ λόγους μεγάλους.
Κάποτε θὰ σταθῆ μπροστὰ στὴν πόρτα 
μας
καὶ κανεὶς δὲν θά Τὸν περιμένη!
Ὁπως τὸ κάθε τι ἔρχεται, θὰ ἔρθη στὴν 
ὥρα Του

καὶ τὸν καθένα μὲ τὸν Νόμο καὶ τὸ Δίκαιο 
θὰ κρίνη.
Μάταια θὰ τρέξετε τότε στὰ βουνά, 
γιὰ νὰ ζητήσετε καταφύγιο στὶς σπηλιὲς 
τῶν βράχων.
Μιὰ μεγάλη βροντὴ θὰ ἀντηχήση τότε
κι’ ἕνας μεγάλος στεναγμὸς τὰ ἔγκατα 
τῆς γῆς θὲ νὰ γεμίση.
Κοίτα τὸν κόσμο γεμᾶτος στρατό,
Οἱ θάλασσες γεμᾶτες πλοῖα,
Οἱ ἔρημοι τῆς Ἀραβίας καπνίζουν
διχόνοια βράζει στὶς καλύβες τῶν στρα-
τοπέδων.
Ποιός θά μπορέσει νὰ σταματήση τὴν 
ἐχθρότητα,
ποιὰ συμβούλια καὶ ποιὲς συνελεύσεις;
Ἡ γῆ καίεται καὶ γιὰ τὸ ζῆν ἢ τὸ μὴ ζῆν 
οἱ κορυφαῖοι τῆς γῆς δὲν ἀποφασίζουν.
Τὰ νεκρὰ σώματά σας σκουλήκια θὰ τὰ 
φᾶνε,
χωρὶς κανένα σεβασμό, ὅπως σεῖς μὲ τὰ 
κορμιὰ τῶν σκλάβων.
Ἔτσι θὰ γίνη, κι ὅταν φανῆ καὶ πάλι 
ἡ φλόγα,
τότε θὰ περπατήση ὁ Κύριος ἀπὸ τὴ μιὰ 
ἄκρη ὥς τὴν ἄλλη»!

Ἀλέξανδρος Περὼφ-Ἀγκάτωφ

Σημ.: Ὁ Ἀλέξανδρος Περὼφ-Ἀγκάτωφ, 
Ρῶσσος ποιητὴς καὶ συγγραφέας, μὰ προ-
πάντων, Ὀρθόδοξος ὁμολογητής, πέρασε 
τὰ καλύτερά του χρόνια (1947-1967) στὶς 
φυλακὲς καὶ τὰ στρατόπεδα τῆς πρώην Σο-
βιετικῆς Ἑνώσεως. Στὰ μαρτυρικἀ ἐκεῖνα 
χρόνια ἔγραψε τὸ προφητικὸ ποίημά του 
«Ἔτσι θὰ ἔρθη», ποὺ ἀποτελεῖ ἀπόσταγμα 
τῆς πονεμένης καρδιᾶς ἑνός ἀνθρώπου, ποὺ 
δὲν καταβλήθηκε ἀπό τὴν βία καὶ τὸν τρόμο 
«τοῦ παρόντος καὶ ρέοντος καιροῦ καὶ χρό-
νου…»! 
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Ἡ Ἐκκλησία μας εὐλογεῖ καὶ ἁγιά-
ζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν πρώτη 
στιγμὴ τῆς γεννήσεώς του μέχρι 

καὶ τὴν ὥρα τῆς ἀναχωρήσεώς του ἀπὸ τὸν 
παρόντα κόσμο καὶ τὴν παρούσα ζωή. Στὰ 
Εὐχολόγια τῆς Ἐκκλησίας μας συναντοῦμε 
εὐχὲς καὶ ἀκολουθίες ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν 
πρώτη μόλις μέρα τῆς γεννήσεως ἑνὸς παι-
διοῦ καὶ καλύπτουν ὁλόκληρη τὴν πορεία 
τῆς ἐπίγειας ζωῆς του, ὅλους τοὺς βασικοὺς 
σταθμούς της καὶ ὅλες της τὶς πτυχές. Δὲν 
θὰ μποροῦσε, λοιπόν, αὐτὴ ἡ εὐλογία νὰ μὴ 
συνοδεύει καὶ τὴ φοβερὴ ὥρα τοῦ θανάτου 
τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ σηματοδοτεῖ γι’ αὐτὸν 
τὸ τέλος τῆς παρούσας ζωῆς καὶ τὴ μετάβα-
σή του σὲ μιὰν ἄλλη ζωή, στὴ μετὰ θάνατον, 
στὴν αἰώνια. 
 Ὁ θάνατος, ὁ βίαιος χωρισμὸς δη-
λαδὴ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα, εἶναι ἕνα 
μυστήριο. “Ὄντως φοβερότατον τὸ τοῦ θα-
νάτου μυστήριον”, ἀναφέρει ἕνα ἰδιόμελο 
τῆς νεκρώσιμης ἀκολουθίας (δ’ ἤχου)· “πῶς 
ψυχὴ ἐκ τοῦ σώματος βιαίως χωρίζεται ἐκ 
τῆς ἁρμονίας”. Τὸ θέμα μας δὲν εἶναι, βε-
βαίως, ἡ θεολογικὴ ἀνάλυση τῆς ἔννοιας 
τοῦ θανάτου. Θὰ ὑπενθυμίσουμε μονάχα 
ἐν προκειμένῳ, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν δημιούργη-
σε τὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ πεθαίνει· τὸν δημι-
ούργησε γιὰ νὰ μείνει ἀθάνατος. Ὁ θάνατος 
εἰσῆλθε στὴ ζωή μας ἀπὸ δική μας ὑπαιτι-
ότητα. Ὁ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν 
Θεοῦ δημιουργηθεὶς ἄνθρωπος, “φθόνῳ 
διαβόλου ἀπατηθείς”, μετέσχε τῆς βρώσεως 
τοῦ ἀπαγορευμένου καρποῦ καὶ ἔγινε πα-
ραβάτης τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ (νεκρώσι-
μον ἰδιόμελον βαρέως ἤχου). Ὁ Πανάγαθος 
Θεός, ὡς ἐκ τούτου, ἐπέτρεψε τὸν θάνατο, 
ὅπως τονίζουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 
μας, “ἵνα μὴ τὸ κακὸν ἀθάνατον γένηται”, 
γιὰ νὰ μὴ διαιωνιστεῖ τὸ κακό, γιὰ νὰ φθά-
νει σ’ ἕνα τέρμα ἡ ζωὴ τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς 
φθορᾶς.
 Ὅταν ἔρχεται στὴ ζωὴ ἕνας νέος 
ἄνθρωπος, γνωρίζουμε ἐξ ὑπαρχῆς ὅτι κά-

ποτε θὰ πεθάνει. Τὸ μόνο βέβαιο γεγονὸς 
στὴν πορεία τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας εἶναι ὅτι 
κάποια στιγμή, ἀργὰ ἢ γρήγορα, θ’ ἀναχω-
ρήσουμε ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο. Ὁ θά-
νατος, ὡστόσο, δὲν συνιστᾶ ἐκμηδένιση· 
εἶναι ἡ ἀρχὴ μιᾶς ἄλλης ζωῆς ποὺ δὲν ἔχει 
τέλος. Τὸ μὲν σῶμα πεθαίνει, θάπτεται καὶ 
διαλύεται “εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη”, ἡ ψυχή, 
ὅμως, συνεχίζει νὰ ζεῖ στὴ λεγομένη μέση 
κατάσταση, ἀναμένοντας τὴ Δευτέρα Πα-
ρουσία τοῦ Κυρίου, τὴ γενικὴ ἀνάσταση 
τῶν νεκρῶν καὶ τὴν Τελικὴ Κρίση. Στὸ τε-
λευταῖο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως 
ὁμολογοῦμε ὅτι προσδοκοῦμε “ἀνάστασιν 
νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος”. 
Ὁ “φυσικώτατος δεσμὸς” τῆς συμφυΐας 
ψυχῆς καὶ σώματος, ὁ ὁποῖος “θείῳ βουλή-
ματι ἀποτέμνεται” (νεκρώσιμον ἰδιόμελον 
δ’ ἤχου), θὰ ἀποκατασταθεῖ κατὰ τὴ γενικὴ 
ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄνθρωπος ὡς 
ψυχοσωματικὴ καὶ πάλιν ἑνότητα θὰ ζήσει 
εἴτε στὴν αἰώνια Βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἴτε 
στὴν αἰώνια κόλαση, τὸν αἰώνιο χωρισμὸ 
δηλαδὴ ἀπὸ τὸν Θεό. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λό-
γος ποὺ τὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων το-
ποθετοῦνται στὸν τάφο ἔτσι, ὥστε νὰ βλέ-
πουν πρὸς ἀνατολάς· γιατὶ προσδοκοῦν τὴν 
ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ποὺ θὰ γίνει κατὰ τὴ 
Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου.
 Μέσα σ’ αὐτὰ τὰ θεολογικὰ πλαίσια 
ἡ Ἐκκλησία μας προπέμπει τὸν νεκρὸ στὴν 
αἰωνιότητα. Κι αὐτὸ γίνεται μέσα ἀπὸ μιὰ 
εἰδικὴ ἀκολουθία, ποὺ ὀνομάζεται “νεκρώ-
σιμος ἀκολουθία”, “ἐξόδιος ἀκολουθία”, 
“ἀκολουθία ἐπὶ τελευτήσαντος” κ.ο.κ. Ἡ 
ἀκολουθία αὐτὴ ἔχει μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρου-
σα ἱστορικὴ ἐξέλιξη καὶ ἀποτελεῖ μιὰ ἀπὸ 
τὶς πλουσιότερες ἀκολουθίες τῶν Εὐχολογί-
ων. Στὴν ἀρχική της μορφὴ ἦταν μιὰ μακρὰ 
καὶ σύνθετη ἀκολουθία, ποὺ ἡ τέλεσή της 
θὰ ἀπαιτοῦσε τουλάχιστον δύο ὧρες καὶ ἡ 
ὁποία συνιστᾶ μιὰ ἀκολουθία ἰδιόρρυθμου 
Ὄρθρου (Ἰω. Φουντούλης). Ἡ μεγάλη της 
ἔκταση τὴν καθιστοῦσε ἰδιαίτερα δύσχρη-

«Δεῦτε τελευταῖον ἀσπασμόν»
Ἡ Νεκρώσιμη ἀκολουθία

 Πρωτ. Μιχαήλ Βοσκοῦ
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στη, γι’ αὐτὸ καὶ στὴν πορεία τὸ μῆκος της 
περιορίστηκε δραστικά, σὲ τέτοιο βαθμὸ 
ποὺ δὲν ἀναγνωρίζεται πλέον ὅτι εἶναι ἀκο-
λουθία Ὄρθρου. Ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία 
ποὺ τελεῖται στὶς μέρες μας διαρκεῖ μόλις 
εἴκοσι λεπτά, χωρὶς βέβαια τὸν τελευταῖο 
ἀσπασμὸ τοῦ λειψάνου.
Νὰ προσθέσουμε, σ’ αὐτὴν τὴ συνάφεια, ὅτι 
στὸ “Εὐχολόγιον τὸ Μέγα”, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ 
νεκρώσιμη ἀκολουθία “εἰς κοιμηθέντας χρι-
στιανούς”, ὑπάρχει ξεχωριστὴ νεκρώσιμη 
ἀκολουθία γιὰ μοναχοὺς καὶ ξεχωριστὴ νε-
κρώσιμη ἀκολουθία γιὰ ἱερεῖς. Στὸ “Μικρὸν 
Εὐχολόγιον”, ἐπίσης, ὅπου ἡ νεκρώσιμη 
ἀκολουθία παρατίθεται στὴ σημερινὴ συ-
ντετμημένη της μορφή, ὑπάρχει ξεχωριστὴ 
νεκρώσιμη ἀκολουθία γιὰ τὴ Διακαινήσιμο 
Ἑβδομάδα, καθὼς καὶ εἰδικὴ νεκρώσιμη 
ἀκολουθία “εἰς νήπια”, γιὰ παιδιὰ δηλαδὴ 
κάτω τῶν ἑπτὰ ἐτῶν.
Ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία, ὅπως τελεῖται 
σήμερα, παραμένει, παρὰ τὸν δραστικὸ πε-
ριορισμὸ τοῦ μήκους της, μιὰ ἀπὸ τὶς πλου-
σιότερες καὶ ὡραιότερες ἀκολουθίες τῶν 
Εὐχολογίων. Ἀρχίζει μὲ τὴν ψαλμωδία κατ’ 
ἐπιλογὴν στίχων ἀπὸ τὶς τρεῖς στάσεις τοῦ 
118ου Ψαλμοῦ (“Ἄμωμοι ἐν ὁδῷ, ἀλληλούια 
…”, “Αἱ χεῖρες σου ἐποίησάν με καὶ ἔπλασάν 
με …”, “Καὶ ἐλέησόν με· ἀλληλούια. Ἐπί-
βλεψον ἐπ’ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με …”). Ἀκολου-
θοῦν τὰ νεκρώσιμα εὐλογητάρια, τὸ κοντά-
κιο “Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον …” καὶ 
τὰ θαυμάσια καὶ μεστὰ νοημάτων κατ’ ἦχον 
νεκρώσιμα ἰδιόμελα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Δαμασκηνοῦ. Μετὰ τὸν Ἀπόστολο καὶ τὸ 
Εὐαγγέλιο λέγεται ἡ ἀρχαιοτάτη καὶ πολὺ 
περιεκτικὴ εὐχὴ “Ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων 
καὶ πάσης σαρκὸς …” καὶ γίνεται ἀπόλυσις. 
Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ τελευταίου ἀσπασμοῦ 
τοῦ λειψάνου ψάλλονται ὡραιότατα ἐπίσης 
στιχηρὰ προσόμοια, στὰ ὁποῖα παρουσιάζο-
νται νὰ παίρνουν τὸν λόγο οἱ συγγενεῖς καὶ 
οἱ φίλοι τοῦ ἀποθανόντος (“Δεῦτε τελευ-
ταῖον ἀσπασμὸν δῶμεν ἀδελφοὶ τῷ θανόντι 
…”). Τὰ προσόμοια αὐτὰ συμπληρώνονται 
μὲ ἕνα ὄντως συγκλονιστικὸ δοξαστικό, 
στὸ ὁποῖο παρουσιάζεται νὰ λαμβάνει τὸν 
λόγο ὁ ἴδιος ὁ κεκοιμημένος (“Ὁρῶντες με 
ἄφωνον καὶ ἄπνουν προκείμενον, κλαύσα-
τε πάντες ἐπ’ ἐμοὶ …”). Ὅλ’ αὐτὰ (ἡ διαλο-

γικὴ μορφὴ καὶ ἡ δραματικὴ πλοκὴ) δίνουν 
στὴ νεκρώσιμη ἀκολουθία μιὰ ἰδιαίτερη - ἂν 
μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὸν ὅρο - 
“ζωντάνια”.
Μιὰ μεγάλη ἀλήθεια ποὺ τονίζεται συνεχῶς 
στὴ νεκρώσιμη ἀκολουθία, ὅλως δὲ ἰδιαι-
τέρως στὰ νεκρώσιμα ἰδιόμελα τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, εἶναι τὸ ἐφή-
μερο τῶν παρόντων ἀνθρωπίνων πραγμά-
των. “Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα, ὅσα 
οὐχ ὑπάρχει μετὰ θάνατον· οὐ παραμένει ὁ 
πλοῦτος, οὐ συνοδεύει ἡ δόξα”, ψάλλουμε 
στὸ νεκρώσιμο ἰδιόμελο τοῦ τρίτου ἤχου. 
Γιὰ τὸν ἀληθινὸ χριστιανὸ ἡ παρούσα ζωὴ 
εἶναι πρόσκαιρη καὶ προσωρινή. “Οὐ γὰρ 
ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν”, μᾶς ὑπενθυ-
μίζει ὁ Ἀπ. Παῦλος, “ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν 
ἐπιζητοῦμεν” (Ἑβρ. ιγ’ 14). Ἡ παρούσα 
ζωὴ εἶναι στάδιον πνευματικοῦ ἀγῶνος καὶ 
περίοδος ἐντατικῆς προετοιμασίας γιὰ τὴν 
αἰωνιότητα. Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο, ὁ 
ἀληθινὸς χριστιανὸς πρέπει νὰ βρίσκεται σὲ 
διαρκὴ ἐγρήγορση καὶ διαρκὴ ἐπαγρύπνη-
ση. Μπροστὰ στὸν θάνατο ὅλα τὰ ἐγκόσμια 
σχετικοποιοῦνται: ὁ πλοῦτος, ἡ δόξα, ἡ δύ-
ναμη, ἡ ἐξουσία κ.ο.κ. “Πάντα σκιᾶς ἀσθε-
νέστερα, πάντα ὀνείρων ἀπατηλότερα· μία 
ῥοπὴ καὶ ταῦτα πάντα θάνατος διαδέχεται” 
(νεκρώσιμον ἰδιόμελον α’ ἤχου). “Ἆρα τίς 
ἐστι βασιλεὺς ἢ στρατιώτης, ἢ πλούσιος ἢ 
πένης, ἢ δίκαιος ἢ ἁμαρτωλός;” (νεκρώσι-
μον ἰδιόμελον πλ. α’ ἤχου)
Καὶ κάτι τελευταῖο! Ἡ Ἐκκλησία προπέ-
μπει τὸν θανόντα, προσευχομένη θερμὰ γι’ 
αὐτὸν μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ φιλανθρωπία. 
Μετὰ τὸν θάνατο ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ 
κάνει ὁ,τιδήποτε γιὰ νὰ βοηθήσει τὸν ἑαυτό 
του. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία σ’ αὐτὴ τὴν 
κρίσιμη στιγμὴ τῆς ἀναχώρησής του ἀπὸ τὸν 
παρόντα κόσμο προσεύχεται γιὰ τὴν ἄφεση 
τῶν “ἐν λόγῳ ἢ ἔργῳ ἢ διανοίᾳ” ἁμαρτιῶν 
του καὶ γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του 
“ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ 
ἀναψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ 
στεναγμός”. Εὔχεται νὰ τοῦ συγχωρέσει ὁ 
Πανάγαθος Θεὸς “πᾶν πλημμέλημα ἑκού-
σιόν τε καὶ ἀκούσιον”, νὰ τὸν ἀναπαύσει “ἐν 
κόλποις Ἀβραὰμ” καὶ νὰ τὸν συναριθμήσει 
“μετὰ ἁγίων καὶ δικαίων”.
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(συνέχεια)

Γλωσσολογία καί μετάφραση 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς

Τό πρόβλημα πού ἀντιμετώπισαν ἐξ 
ἀρχῆς οἱ ἱεραπόστολοι Κύριλλος καί 
Μεθόδιος –ἐκτός τῶν ἄλλων– ἦταν 

τό ὀξύ πρόβλημα τῆς γλώσσας στήν ὁποία 
θά διδασκόταν τό Εὐαγγέλιο καί τά κείμενα 
τῆς Θ. Λειτουργίας ἐν συνεχείᾳ καί τά πατε-
ρικά, ὥστε νά γίνουν κατανοητά ἀπό τούς 
Σλάβους καί νά πιστέψουν στή διδασκαλία 
τοῦ Εὐαγγελίου. Ὀρθώθηκε, λοιπόν, καί 
πάλι τό ἐμπόδιο κάθε ἱεραποστολικῆς προ-
σπάθειας, τό ἐμπόδιο τῆς γλώσσας. Στήν 
περίπτωση μάλιστα τῶν Σλάβων, πού δέν 
εἶχαν γραφή, τό ἐμπόδιο ἦταν ἀκόμη μεγα-
λύτερο, γιατί γιά νά ὑπάρξει μετάφραση τοῦ 
Εὐαγγελίου καί τῆς Θ. Λειτουργίας, ὥστε 
νά διαβάζονται οἱ ἀρχές τῆς διδασκαλίας 
τοῦ Χριστοῦ καί νά τελεῖται ἡ Θ. Λειτουρ-
γία, ἔπρεπε πρῶτα νά δημιουργηθεῖ ἕνα 
σύστημα γραφῆς καί νά διδαχθεῖ ἡ γραφή 
αὐτή στούς νεήλυδες στή χριστιανική πίστη. 
Αὐτό καί ἔγινε, ὅπως εἴδαμε, μέ τήν ἐπινόη-
ση τοῦ κυριλλικοῦ ἀλφαβήτου, τροποποίη-
ση καί προσαρμογή τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβή-
του στίς ἀνάγκες παράστασης τῆς σλαβικῆς 
γλώσσας.
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή συνειδητοποιοῦμε ὅτι 
τό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς σέ νεοφώτιστους 
Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι δέν διαθέτουν γρα-
φή (συνέβη, στήν πράξη, μέ τήν ἱεραποστο-
λή σέ Ἀφρικανούς καί σέ διάφορες φυλές 
τοῦ Εἰρηνικοῦ καί τῆς Ἀσίας), περιλαμβά-

νει δυό γλωσσικά στάδια: α) τή δημιουργία 
γραφῆς καί β) τή μετάφραση τοῦ Εὐαγγε-
λίου στή γλώσσα τῶν προσερχομένων στή 
χριστιανική πίστη. Βεβαίως, προϋποτίθεται 
ἕνα προγενέστερο ἀκόμη στάδιο: ἡ ἐκμάθη-
ση τῆς γλώσσας τῶν προσηλυτιζομένων ἀπό 
τόν ἀσκοῦντα τό ἱεραποστολικό ἔργο. Γιά 
νά διδάξεις τό Εὐαγγέλιο τῆς νέας θρησκεί-
ας, πρέπει πρῶτα νά μάθεις ὁ ἴδιος τή γλώσ-
σα τῶν μελλοντικῶν πιστῶν.
Ἡ ἀνάγκη αὐτή ἀπασχόλησε τή γλωσσική 
ἐπιστήμη καί ὁδήγησε σέ σημαντικές ἀρχές 
ἀνάλυσης καί μετάφρασης σέ διάφορες 
γλῶσσες. Ἀπό τούς πιό γνωστούς γλωσσο-
λόγους πού ἀσχολήθηκαν μέ τή μετάφραση 
εἶναι ὁ Kenneth Pike, Ἀμερικανός στρου-
κτουραλιστής γλωσσολόγος, πρωτοπόρος 
σέ θέματα φωνολογικῆς καί μορφολογικῆς 
(γραμματικῆς) ἀνάλυσης.
Εἰδικότερα ὡς πρός τή μετάφραση (ὅταν 
εἶχε λυθεῖ τό πρόβλημα τῆς γραφῆς), προ-
έκυψε τό μεῖζον θέμα πῶς μεταφράζεις τό 
Εὐαγγέλιο σέ πολιτισμούς τελείως διαφορε-
τικούς καί σέ γλῶσσες ἐπίσης τελείως δια-
φορετικές ὡς δομή ἀπό τίς ἰνδοευρωπαϊκές. 
Ὅ,τι προκρίθηκε γενικότερα ἦταν ἡ ἐλεύθε-
ρη νοηματική μετάφραση (ἀντί τῆς πιστῆς 
κατά λέξιν μεταφράσεως πού συχνά ἦταν 
ἀδύνατη ἕως κωμική!). Προκρίθηκε δηλ. 
ἡ μετάφραση πού ἀπέδιδε τά νοήματα τῆς 
διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου, ξεπερνώντας 
τή δυσκολία ἀπό τήν ἔλλειψη λέξεων πού 
θά ἀπέδιδαν τίς ἔννοιες τῆς χριστιανικῆς 
διδασκαλίας –ἰδίως σέ δογματικό ἐπίπεδο– 
μέ τή χρήση περιφραστικῶν δηλώσεων καί 
μέ τή δημιουργία νεολογισμῶν, ὅσο τό δυ-
νατόν μέ μεγαλύτερη ἐτυμολογική διαφά-

Ἡ ἑλληνική γλώσσα ὡς ὄχημα διάδοσης 
τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας

 Γεωργίου Μπαμπινιώτη, Καθηγητοῦ Γλωσσολογίας,
Πρώην Πρύτανη Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Προέδρου Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας
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νεια. Ἀνάλογα προβλήματα ξεπεράστηκαν 
καί στόν τομέα τῆς Γραμματικῆς (χρόνοι 
καί ποιόν ἐνεργείας ρημάτων, ἀντωνυμίες 
προσωπικές, μετοχές κ.ἄ.) καί, βεβαίως, τῆς 
Σύνταξης.
Τελικά, ἀναπτύχθηκε μία ὁλόκληρη θεω-
ρία καί τεχνική τῆς μετάφρασης γιά ἱερα-
ποστολικούς σκοπούς πού χρησιμοποίησε 
κυρίως ἡ προτεσταντική καί ἡ ρωμαιοκαθο-
λική Ἐκκλησία. Ὁρισμένες μάλιστα τεχνι-
κές ἀνάλυσης τῆς γλώσσας (σέ φωνήματα, 
μορφήματα κ.λπ.) βοήθησαν στήν ἀνάπτυξη 
τοῦ ἀμερικανικοῦ στρουκτουραλισμοῦ, τῆς 
Σχολῆς πού ἐπικράτησε στήν Ἀμερική πρίν 
ἀπό τή Γενετική – Μετασχηματιστική γλωσ-
σολογία τοῦ Noam Chomsky.
Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ θά ἤθελα νά ἀναφερθῶ, δι’ 
ἐλαχίστων μόνο, στό θέμα τῆς γλώσσας τε-
λέσεως τῆς Θ. Λειτουργίας στίς Ὀρθόδοξες 
Ἐκκλησίες πού λειτουργοῦν σέ ξένες χῶρες 
(Ἀμερική, Αὐστραλία, Καναδά, Εὐρώπη 
κ.ἄ.). Τό πρόβλημα πού ἀναφύεται μονίμως 
εἶναι κατά πόσον πρέπει ἡ Θ. Λειτουργία 
νά τελεῖται στήν ξένη γλώσσα (δηλ. ἀπό με-
τάφραση) ἤ στήν Ἑλληνική τοῦ πρωτοτύ-
που; Καί οἱ δυό πρακτικές ἀκολουθοῦνται. 
Ὡστόσο, θεωρῶ προσωπικά ὅτι ἡ Θ. Λει-
τουργία, ἐκ τῆς φύσεώς της, ἔχει τελετουρ-
γικό χαρακτήρα (δεσπόζει ὁ εὐχαριστιακός 
χαρακτήρας, ἡ τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς Θ. 
Εὐχαριστίας), γι’ αὐτό καί πρέπει νά τελεῖται 
στή γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου, ὁ δέ πιστός νά 
παρακολουθεῖ τά δρώμενα μέ ἐγκόλπιο πού 
θά περιέχει ἀντικριστά πρωτότυπο καί μετά-
φραση (καί μάλιστα σέ μετάφραση ἐνισχυ-
μένη μέ λίγα ἐπεξηγηματικά σχόλια ὡς πρός 
τά στάδια τῆς τέλεσης τοῦ μυστηρίου). Τό 
κήρυγμα μπορεῖ νά γίνεται στήν ξένη γλώσ-
σα, ὅπως καί ὁρισμένες εὐχές ἤ καί ὕμνοι 
μπορεῖ νά ἐκφωνοῦνται καί στήν ξένη γλώσ-
σα, πού γιά τούς περισσότερους Ὁμογενεῖς 
(τρίτης καί πλέον γενιᾶς) εἶναι καί ἡ μητρική 
τους γλώσσα. Ὅμως ἡ ἑλληνική γλώσσα τοῦ 
πρωτοτύπου, μέ τό τελετουργικό της ὕφος 
καί περιεχόμενο, δέν πρέπει νά ὑποκαθίστα-
ται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό μετάφραση, γιατί οἱ 
λέξεις στό πέρασμα ἀπό τή μία γλώσσα στήν 

ἄλλη γλώσσα χάνουν σέ σημαντικό βαθμό 
τό σημασιολογικό τους περιεχόμενο καί τό 
βιωματικό τους φορτίο, στοιχεῖα ἀπαραίτη-
τα στόν μυστηριακό χαρακτήρα τῆς Θ. Λει-
τουργίας. 
Ἄλλο εἶναι, νομίζω, τό ἐγχείρημα πού ἔγινε 
στήν Ἑλλαδική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπί 
τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστο-
δούλου, μετά τό Εὐαγγέλιο στό πρωτότυ-
πο, νά ἀναγιγνώσκεται καί ἡ ἀπόδοσή του 
σέ ἔγκυρη νεοελληνική μετάφραση, γιά νά 
γίνεται περισσότερο κατανοητό καί ἀπό πι-
στούς, πού δέν μποροῦν νά παρακολουθή-
σουν εὔκολα ἔστω καί τήν ἁπλή (ἀλλά πά-
ντως ἀρχαία) γλώσσα τοῦ Εὐαγγελίου. Στό 
κάτω-κάτω ἡ διπλή προσέγγιση (ὅταν δηλ. 
συνυπάρχει ἡ ἀνάγνωση τοῦ πρωτοτύπου 
κειμένου) ἐντυπώνεται καλύτερα στή μνή-
μη κάθε πιστοῦ. Προσωπικά, πιστεύω ὅτι 
μία τέτοια δεύτερη ἀνάγνωση θά ὠφελοῦσε 
εὐρύτερα, δοθέντος ὅτι στίς 2.000 χρόνια 
πού μᾶς χωρίζουν ἀπό τήν ἀρχική διατύπω-
ση τοῦ Εὐαγγελίου σημειώθηκαν καί γλωσ-
σικές μεταβολές, ἔτσι ὥστε κάποια χωρία 
τοῦ Εὐαγγελίου, ἰδίως δέ τῶν ἐπιστολῶν τοῦ 
Παύλου, νά γεννοῦν –ὅπως εἶναι φυσικό– 
περιορισμένης ἐκτάσεως δυσκολίες στήν 
κατανόηση, λόγω κυρίως τῆς ἀλλαγῆς τῶν 
σημασιῶν ἤ τῆς ἀχρησίας λέξεων πού χρη-
σιμοποιοῦνταν στήν Ἑλληνική τῶν χρόνων 
τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί λόγω τῆς μειωμένης 
ἐπαφῆς τῶν μαθητῶν μας στό σχολεῖο μέ 
«τά παλιότερα Ἑλληνικά» μας (τόν ἀρχαῖο 
λόγο καί τή λόγια παράδοση).

Ἡ γλώσσα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου

Ἡ τελευταία παρατήρηση μᾶς φέρνει στή 
μεγαλύτερη μορφή τῆς πρώιμης χριστια-
νικῆς ἱεραποστολῆς, στόν Ἀπόστολο τῶν 
Ἐθνῶν Παῦλο.
 Ἀναρωτιέμαι μήπως ἡ ἱεραποστολή 
τοῦ Παύλου, ἄν τήν δεῖ κανείς στήν εὐρύ-
τερή της ἔννοια, ἦταν μαζί καί ἡ διάδοση 
μίας νέας μορφῆς πολιτισμοῦ, αὐτῆς πού 
ὑπαγόρευε ὁ Χριστιανισμός καί πού ἔφερνε 
ὁ Παῦλος νά συναντήσει ἄλλους μεγάλους 
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πολιτισμούς, ἄλλα δηλ. συστήματα ἀξιῶν, 
ὅπως ὁ ἑλληνικός πολιτισμός, ὁ ἰουδαϊκός, ὁ 
ρωμαϊκός, ὁ ἀνατολικός. Ἔργο τοῦ Παύλου 
ἦταν νά μυήσει ἀνθρώπους πού προέρχο-
νταν ἀπό πολιτισμούς πού εἶχαν ἄλλη σύλ-
ληψη τῆς ζωῆς καί ἄλλη θέση σ’ αὐτή γιά 
τόν ἄνθρωπο καί γιά ὅ,τι ὑπάρχει –ἄν δέ-
χονταν ὅτι ὑπάρχει– πέρα ἀπό τόν ἄνθρω-
πο καί τήν ἐπίγεια ζωή του. Μέ τόν Παῦλο 
πραγματώνεται –σέ σμικρογραφία ἀρχικά 
γιά νά γιγαντωθεῖ ἀργότερα– μία συνάντη-
ση πολιτισμῶν καί ἴσως, ἄν τό δεῖ κανείς 
διαφορετικά, καί μία «σύγκρουση πολι-
τισμῶν», αἰῶνες πρίν διατυπωθεῖ ὡς θεωρία 
στόν αἰώνα μας ἀπό τόν  Hattington! Βέβαια, 
ὁ Παῦλος θά πεῖ ἐδῶ, στόν δικό μας τόπο, 
στήν Ἑλλάδα, καί μάλιστα στήν Πνύκα τῶν 
Ἀθηνῶν μπροστά στόν βωμόν «τῷ ἀγνώστῳ 
θεῷ» ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ ἔρχεται 
νά συμπληρώσει καί νά δείξει ποιός εἶναι 
αὐτός ὁ ἄγνωστος Θεός. Δέν προβάλλει 
δηλ. τή σύγκρουση, ἀλλά τή συμπληρω-
ματικότητα τῶν θρησκευτικῶν ἀξιῶν πού 
συνιστοῦσαν, ἐν προκειμένῳ, τούς δυό πο-
λιτισμούς. Ἄλλωστε, ἡ βαθιά ἑλληνική μόρ-
φωση τοῦ Παύλου, ἡ γνώση τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας, κοινῆς τότε γλώσσας τῶν μορφω-
μένων –καί ὄχι μόνον–, τοῦ ἐπέτρεπε νά κά-
νει τέτοιες συγκρίσεις καί συνδέσεις. Ἀκό-
μη –μή τό ξεχνᾶμε– ἡ Ταρσός τῆς Κιλικίας, 
ὅπου γεννήθηκε καί μορφώθηκε ὁ Παῦλος 
κατά τή μαρτυρία τοῦ Στράβωνος, «ὑπερβέ-
βληται καί Ἀθήνας καί Ἀλεξάνδρειαν».
 Θά ἤμουν πολύ θρασύς –καί ἀνάξιος 
συνάμα– νά ἐπιχειρήσω νά ἀποτιμήσω ἐγώ –
ἕνας μή θεολόγος– τό ἔργο καί τήν προσφο-
ρά τοῦ Παύλου, τῆς μεγαλύτερης ἴσως μετα-
χριστιανικῆς προσωπικότητας πού γνώρισε 
ὁ Χριστιανισμός καί πού ὁδήγησε σταθερά 
τά βήματα τῆς ὀρθόδοξης πατερικῆς θεο-
λογίας. Δέν θά τό ἀποτολμήσω. Ἐπιτρέψτε 
μου μόνο νά ἐκφράσω μερικές σκέψεις γιά 
μία διάσταση τοῦ Παύλου πού ἴσως μπορῶ 
κι ἐγώ –ὡς γλωσσολόγος– νά ἐκτιμήσω: γιά 
τή γλώσσα τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Παύλου.      
Τά κείμενα τοῦ Παύλου συνιστοῦν ἕνα 
γλωσσικό συνεχές (continuum), στό ὁποῖο 

ἀξιοποιεῖται μία σειρά ἐκφραστικῶν μέσων: 
ἀπό τό λογικό ἐπιχείρημα ὡς τήν προσωπική 
μαρτυρία καί τή βιωματική προσέγγιση. Μέ 
τό λογικό ἐπιχείρημα ἀποσκοπεῖ στήν πειθώ 
γιά τήν ἀλήθεια τῆς διδασκαλίας τοῦ Χρι-
στοῦ καί στό νά δείξει τό βαθύτερο νόημα 
τῆς θείας οἰκονομίας πού ἐπιτελεῖται μέ τήν 
παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς ὡς 
σωτῆρος τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Μετα-
φέρει τό μήνυμα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί 
τῆς πίστης στόν τριαδικό Θεό. Μέ τή «βιω-
ματική ἔκρηξη» («ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ· ζῆ δ’ ἐν 
ἐμοί ὁ Χριστός»), ἐκφράζοντας τήν ἀγωνία 
καί τόν ἀγώνα τῆς ἀναζήτησης τοῦ Θεοῦ, 
τῆς «θέωσης», ὁ Παῦλος συνεπαίρνει τόν 
ἀναγνώστη ὄχι πιά σέ λογικό ἀλλά σέ βιω-
ματικό-συγκινησιακό ἐπίπεδο. Ἡ ἀναφορά 
στήν ἀγάπη, στήν ἀπόλυτη ἀγάπη (τό κατ’ 
ἐξοχήν μήνυμα τοῦ Χριστοῦ) σέ συνδυασμό 
μέ τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα, ἀλλά μέ τήν 
ἀγάπη –στόν γνωστό «Ὕμνο τῆς ἀγάπης»– 
νά ὑπερέχει («νυνί δέ μένει πίστις, ἐλπίς, 
ἀγάπη τά τρία ταῦτα· μείζων δέ τούτων ἡ 
ἀγάπη») καί τό μήνυμα ὅτι εἶναι ἕνας ὁ Χρι-
στός καί μία ἡ σωτηρία γιά κάθε ἄνθρωπο 
τῆς γῆς πέρα ἀπό διακρίσεις ἐθνικότητας, 
κοινωνικῆς θέσης ἤ φύλου («οὐκ ἔνι Ἰου-
δαῖος, οὐδέ Ἕλλην· οὐκ ἔνι δοῦλος, οὐδέ 
ἐλεύθερος· οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ· πάντες 
γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ»), ἡ περίφημη 
οἰκουμενικότητα τῆς παύλειας χριστιανικῆς 
διδασκαλίας, ὅλα ἔχουν τήν ἔκφραση καί 
τήν ἀπήχησή τους στή γλώσσα τοῦ Παύ-
λου. Γλώσσα δυναμική, πειστική, ἑλκυστι-
κή, ἐπαναστατική, κριτική, λογική ἀλλά καί 
συναισθηματική, μέ δυό λόγια γλώσσα συ-
ναρπαστική. Στό κείμενο τοῦ Παύλου, ὅπως 
συμβαίνει μέ ὅλα τά μεγάλα κείμενα μεγά-
λων διανοητῶν, βιώνεις τήν ἐκφραστική δύ-
ναμη, τήν ἔνταση πού μπορεῖ νά σηκώσει ἡ 
ἑλληνική γλώσσα, ὅταν ἡ ἔκφραση ἀκολου-
θεῖ τά πετάγματα τῆς σκέψης καί τόν ἐσω-
τερικό παλμό πού τή δονεῖ. Στό κείμενο τῶν 
Ἐπιστολῶν ἀξιοποιοῦνται ὅλες οἱ ἐπιλογές 
πού παρέχει ἡ γλώσσα γενικά καί ἡ καλλιερ-
γημένη ἑλληνική γλώσσα εἰδικότερα, ὥστε 
νά χτίζεται δημιουργικά ἀπό «μάστορες» 
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τοῦ λόγου ὅπως ὁ Παῦλος τό οἰκοδόμημα 
ἑνός δυνατοῦ καί ἐπιβλητικοῦ γραπτοῦ κει-
μένου. Ἀναφέρομαι στίς ἐπιλογές πού παρέ-
χουν τό λεξιλόγιο, ἡ γραμματική, ἡ σύνταξη, 
ἡ θέση τῶν λέξεων, οἱ νεολογισμοί, οἱ συ-
νειρμικές συνδέσεις, οἱ ἀντιθέσεις, τά μέρη 
τοῦ λόγου, οἱ παραλληλισμοί (παρηχήσεις, 
λεξιλογικές ἐπαναλήψεις καί, κυρίως, ὅμοι-
ες συμμετρικές συντακτικές καί γραμματι-
κές δομές), γιατί βέβαια ἕνα μεγάλο κείμενο 
εἶναι «μεγάλο» ἀνάλογα μέ τό πόσο ἀξιοποι-
εῖ τίς δυνατότητες πού παρέχει  ἡ γλώσσα. 
Εἰδικότερα, ἡ γλώσσα τοῦ Παύλου ἔχει τόν 
δυναμισμό τῆς πειθοῦς καί τή συγκίνηση 
τῆς ἀγωνίας γιά τό πόσο θά καταφέρει νά 
βοηθήσει τόν ἀνα-
γνώστη μέ τόν λόγο 
του. Ἔχεις συχνά τήν 
αἴσθηση –πού ἀνα-
δύεται μέσα ἀπό τή 
γραφή τού– ὅτι τή 
γραφή τοῦ Παύλου 
τή βασανίζει ἡ αἴσθη-
ση τῆς προσωπικῆς 
εὐθύνης καί ὁ φό-
βος μήπως δέν μπο-
ρέσει νά «ἀναπαύ-
σει» τόν ἀναγνώστη. 
Κάτι ἀκόμη. Ἐνῶ ἡ 
γλώσσα τῶν Εὐαγγε-
λίων εἶναι συγκριτι-
κά ἁπλή, περιγραφι-
κή τῆς διδασκαλίας 
τῶν λόγων, τῶν θαυμάτων καί τοῦ ὅλου 
ἔργου τοῦ Χριστοῦ συμπεριλαμβανομένων 
τῆς θυσίας καί τοῦ πάθους Του (μέ ἐξαίρε-
ση τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννη πού ἐπιμένει 
στά πνευματικά θέματα τῆς διδασκαλίας 
τοῦ Χριστοῦ), ἡ γλώσσα τοῦ Παύλου ἔχει 
τελείως διαφορετικό ὕφος: Φέρει τό βάρος 
τῆς προσωπικῆς μαρτυρίας, ἀναλύει τήν 
οὐσία καί τό μήνυμα τῆς διδασκαλίας τοῦ 
Χριστοῦ, κρίνει, σχολιάζει, ἐμπνέει, διδά-
σκει, ψέγει, ἀνοίγει τήν καρδιά του, παρα-
πονεῖται, κατανοεῖ, συγχωρεῖ, συμβουλεύει, 
πάσχει καί συμπάσχει, πονάει καί συμπονεῖ, 
ἀγαπάει. Ὡς ὕφος καί ὡς πρόθεση οἱ Ἐπι-

στολές τοῦ Παύλου ἐπιτελοῦν διαφορετικό 
ρόλο, αὐτόν τῆς ἱεραποστολῆς καί τῆς προ-
σωπικῆς μαρτυρίας, καί φυσικά ὑπαγορεύ-
ουν διαφορετική χρήση τῆς γλώσσας.
Τό βέβαιο εἶναι ὅτι, ὅπως συμβαίνει μέ τά 
μεγάλα πνεύματα, ἡ γλώσσα τοῦ Παύλου 
ἀκολούθησε τό σπάνιο πνεῦμα του, πέταξε 
ἐξίσου ψηλά μέ τή σκέψη του, τήν ἀποκά-
λυψε, μᾶς τή φανέρωσε. Ἔτσι μᾶς συγκινεῖ, 
μᾶς πείθει, μᾶς συνεπαίρνει. Θά μποροῦσε, 
ἀλήθεια, νά σκεφθεῖ κανείς μεγαλύτερη ἀξι-
οποίηση τοῦ προνομίου τῆς ἑλληνικῆς γλώσ-
σας ἀπό τό νά γίνει τό ὄχημα μετάδοσης τῆς 
σκέψης τοῦ Παύλου καί μαζί τό ὄχημα διά-
δοσης τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας μέ τήν 

οἰκουμενική διάστα-
ση πού πῆρε; 

Προσπάθησα νά 
δώσω μερικές πτυ-
χές τοῦ θέματος τῆς 
γλώσσας στήν εὐρύ-
τερη λειτουργία τῆς 
ἱεραποστολῆς. Ἐλπί-
ζω νά μπόρεσα νά 
δείξω ἔστω καί ἀμυ-
δρά τή στενότερη 
ἱστορική σχέση πού 
συνδέει τήν ἑλληνική 
γλώσσα καί τήν ἑλλη-
νική γραφή μέ τή χρι-
στιανική διδασκαλία 
καί τή χριστιανική ἱε-

ραποστολή. Μή ξεχνᾶμε ποτέ ὅτι τό ὄνομα 
τοῦ Χριστοῦ πού σηματοδοτεῖ τήν πίστη καί 
τή θρησκεία μας καί οἱ λέξεις-ἔννοιες πού 
χρησιμοποιοῦνται καθολικά γιά νά δηλώ-
σουν τήν Ἐκκλησία εἶναι ἑλληνικές: Christ 
καί christian καί eglise ἤ church ἤ Kirche ἀλλά 
καί apostle καί bishop καί clergy καί clerical 
εἶναι διεθνεῖς ἑλληνικές λέξεις καί ἔννοιες. 
Ὅλα αὐτά δέν σηματοδοτοῦν μία ἰδιαίτερη 
σχέση πού ἀξίζει  νά τή νιώσουμε πρῶτοι 
ἐμεῖς καί νά συνειδητοποιήσουμε τή σημα-
σία τους;
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Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς ὑποστη-
ρίζει πώς «οἱ Ἅγιοι εἶναι τό εὐαγγέ-
λιο ἐφηρμοσμένο, ἡ ἴδια ἡ δογματι-

κή καί ἠθική διδασκαλία τῆς ἐκκλησίας στήν 
πράξη». Ἕνα τέτοιο ἐφηρμοσμένο εὐαγ-
γέλιο ὑπῆρξε καί ὁ Μεγάλος Πατέρας τῆς 
Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Φώτιος, τοῦ ὁποίου 
ἡ ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη στίς 6 Φεβρου-
αρίου. Ἔζησε τόν 9ο αἰώνα. Στήν περίπτωσή 
του εἰδικά στόν τομέα τῆς γνώσης ἰσχύει ὁ 
λόγος τοῦ ἁγίου Φιλοθέου τοῦ Κόκκινου, 
Μεγάλου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, 
ὁ ὁποῖος μιλώντας γιά τό εὖρος τῆς γνώσης 
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἀναφέ-
ρε: «οὐδέ γάρ ἔδει τήν τοιαύτην ψυχήν τε 
καί φύσιν μή μετέχειν τῶν ἐκεῖθεν βελῶν τε 
καί ὅπλων», δηλαδή δέν ἦταν δυνατόν μία 
τέτοια προσωπικότητα νά μήν ἦταν κάτο-
χος καί τῆς θύραθεν ἀλλά καί εὐρύτερα τῆς 
ἀνθρώπινης σοφίας. Τό ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει 
καί γιά τόν πατέρα μας τόν ἱερό Φώτιο, πού 
θά μποροῦσε κανείς νά τόν χαρακτηρίσει 
ὡς ἕνα ἀριστοκράτη τοῦ πνεύματος. Ὁ βιο-
γράφος του ἀναφέρει πώς ἐκτός τῶν ἄλλων 
σπούδασε ἀρχαία ἑλληνική φιλολογία, ρη-
τορική καί ἰατρική. Ἕνας μεγάλος ἐχθρός 
του, ὁ ἐπίσκοπος Παφλαγονίας Νικήτας Δα-
βίδ ἀναγνωρίζοντας τό εὖρος τῶν γνώσεών 
του ἔγραψε γιά αὐτόν: «Ἦταν κάτοχος τῆς 
γραμματικῆς, τῆς ποίησης, τῆς ρητορικῆς, 
τῆς φιλοσοφίας καί μάλιστα τῆς ἰατρικῆς 
καί κάθε ἄλλης ἐπιστήμης, σέ τόσο μεγάλο 
βαθμό εἶχε ὅλες αὐτές τίς γνώσεις, ὥστε ὑπε-
ρεῖχε τῶν ἄλλων καί προσπαθοῦσαν ὅλοι νά 
τόν μιμηθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦσαν. Μέ ὅλα 
αὐτά ἦταν προικισμένος. Γι᾽αὐτόν μποροῦσε 
νά γραφεῖ καί ὁλόκληρο βιβλίο». Παράλλη-
λα ὅμως ἦταν καί ἄριστος γνώστης τῆς Ἁγί-
ας Γραφῆς καί βαθύς μελετητής τῶν θεοφό-
ρων πατέρων. Ἦταν λοιπόν θά λέγαμε ἕνας 

ἀριστοκράτης τοῦ πνεύματος καί μέ τήν 
ἐνδοκοσμική ἔννοια τοῦ ὅρου ἀλλά καί μέ 
τήν καθαρά ἐκκλησιολογική. Εἶναι γνωστό 
πώς διετέλεσε καθηγητής στό Πανεπιστήμιο 
τῆς Μαγναύρας. Σέ αὐτό δίδαξε ρητορική, 
διαλεκτική, φιλοσοφία καί ἀρχαίους Ἕλλη-
νες κλασικούς. Ἐπιπρόσθετα δίδαξε ἑρμη-
νεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μαθηματικά, λογική 
καί νομική, δηλαδή θά μποροῦσε νά τόν χα-
ρακτηρίσει κάποιος σάν ἕνα πανεπιστήμονα 
τῆς ἐποχῆς του. Κύριο ὅμως χαρακτηριστικό 
τῆς ὅλης προσωπικότητάς του ὑπῆρξε ἡ τα-
πείνωσή του ἐξαιτίας τῆς ὁποίας εἵλκυσε σάν 
μαγνήτης τή Θεία χάρη, πού τόν κατέστησε 
θέσει καί ἐνεργείᾳ Θεόν. Εἶναι χαρακτηρι-
στικό αὐτό πού ἀναφέρει ὁ βιογράφος τοῦ 
ἱεροῦ πατρός: «δέν ἦταν μόνο ἔξοχος δά-
σκαλος, ἀλλά καί σπουδαῖος ἀκροατής καί 
θεωροῦσε ἄξιον εὐγνωμοσύνης ἐκεῖνον πού 
προέβαλλε γνώμη καλύτερη ἀπό τήν δική 
του». Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ πώς ἡ πολιτεία 
τόν τίμησε μέ τό ἀξίωμα τοῦ Πρωτοασικρή-
τη, δηλαδή τοῦ ἀρχιγραμματέα καί ἀργό-
τερα μέ τό ἀξίωμα τοῦ Πρωτοσπαθάριου, 
δηλαδή τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς αὐτοκρατορικῆς 
φρουρᾶς. Τήν ἐποχή ἐκείνη μέσα στόν χῶρο 
τῆς ἐκκλησίας ὑπῆρχαν δυό ὁμάδες οὐσια-
στικά δυό τάσεις, ἡ μία ἦταν ἡ ὁμάδα τῶν 
ζηλωτῶν μέ ἀρχηγό τόν Πατριάρχη Ἰγνάτιο, 
πού ὑποτιμοῦσε τή φιλοσοφία καί τά κλασι-
κά γράμματα, καί ἡ ἄλλη ἦταν ἡ τάση τῶν 
μετριοπαθῶν μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἅγιο Φώτιο, 
πού ἀγαποῦσε τά κλασικά γράμματα καί τήν 
κλασική φιλοσοφία. 
Μετά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ Ἰγνατίου ἀπό 
τόν Πατριαρχικό θρόνο, ὅλος ὁ λαός ἀπαί-
τησε νά γίνει Πατριάρχης ὁ λαϊκός μέχρι 
τότε Φώτιος. Σέ ἕξι μέρες πέρασε ἀπό τούς 
διάφορους βαθμούς τῆς ἱεροσύνης καί τελι-
κά τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων τό 857 χει-

Μνήμη Ἱεροῦ Φωτίου

Σάββα Ἀλεξάνδρου 
Διευθυντοῦ Περιφερειακοῦ Γυμνασίου Ἁγίου Μάμαντος Τραχωνίου
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ροτονήθηκε Ἐπίσκοπος στόν ναό τῆς Ἁγίας 
Σοφίας. Ὁ ἱερός πατήρ ἀνέπτυξε ἐκτός τῶν 
ἄλλων ἀξιόλογο ἱεραποστολικό ἔργο. Ὁ 
Ἅγιός μας ὑπῆρξε ὁ ἐμπνευστής τῆς ἰδέας 
τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῶν μέχρι τότε εἰδωλο-
λατρῶν Σλάβων. Τό ἔργο αὐτό ἀναλαμβά-
νουν μέ τίς εὐλογίες του οἱ ἀδελφοί Κύριλ-
λος καί Μεθόδιος. Ἀξίζει πάλι νά σημειωθεῖ 
ὅτι ἐπίσης μέ τίς εὐλογίες του ἐπιχειρεῖται 
καί ὁ ἐκχριστιανισμός τῶν Χαζάρων. 
Ἀξιόλογη ἀπό ἐκκλησιολογική 
ἄποψη ἦταν καί ἡ προσπά-
θειά του γιά ἑδραίωση 
τοῦ Ὀρθόδοξου φρο-
νήματος ἀνάμεσα 
στόν λαό. Ὁ Ἅγιος 
μέ τούς θεολογι-
κούς λόγους κα-
ταπολέμησε τίς 
εἰκονομαχικές 
ἀντιλήψεις , 
πού φαίνεται 
πώς ὑπῆρχαν 
ἀκόμη πολύ 
ἔντονες τήν 
ἐποχή του.
Στή ζωή του 
βρίσκει πλή-
ρη ἐφαρμογή 
ἡ θεολογική 
τοποθέτηση τοῦ 
Μεγάλου Ἀντω-
νίου, ὁ ὁποῖος 
σαφῶς ἀποφαίνε-
ται. «Οὐδείς ἀπείρα-
στος δυνηθήσεται εἰσελ-
θεῖν εἰς τήν βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν, ἔπαρον γάρ τούς πει-
ρασμούς καί οὐδείς ὁ σωζόμενος». 
Γιά τήν προάσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας καί τό 
ὅλο ἦθος του ἐκθρονίζεται ἀπό τόν θρόνο 
του ἀπό τόν αὐτοκράτορα Βασίλειο Μακε-
δόνα, ὁ ὁποῖος προβαίνει σέ αὐτή τήν ἀπα-
ράδεκτη ἐνέργεια, γιά νά ἔχει τήν εὔνοια 
τοῦ Πάπα, ὁ ὁποῖος διάκειται ἐχθρικά πρός 
τόν Ἅγιο, γιατί στέκει ἐμπόδιο στά σχέδιά 
του γιά τήν ἐπέκταση τῆς ἰσχύος του στήν 

Ὀρθόδοξη ἀνατολή ἀλλά καί τήν ἀπόρρι-
ψη τῶν αἱρετικῶν ἀπόψεών του. Ἐξορίζε-
ται, ὑπομένει τά πάνδεινα μέ ὑπομονή καί 
πραότητα. Ὅταν τελικά ἀποκαθίσταται 
στόν θρόνο του, λειτουργεῖ συναινετικά καί 
ἑνώνει διά τῆς ἀγάπης τά μέλη τῆς ἐκκλη-
σίας. Γιά ἕνα χρονικό διάστημα εἰρηνεύει 
ἡ ἐκκλησία, ἀλλά καί πάλι ὁ Ἅγιος διώκε-
ται καί ἐξορίζεται ἀπό τόν Λέοντα 6ο τόν 

Σοφό, πού ὑπῆρξε μαθητής τοῦ Ἁγί-
ου καί εὐεργετήθηκε μάλιστα 

ἀπό αὐτόν. Τελικά ὁ Ἅγιός 
μας πεθαίνει ἐξόριστος 

στή μονή τῶν Ἀρμε-
νιανῶν. 

Ὁ ἱερός Φώτι-
ος ἄφησε κλη-
ρονομιά στήν 
ἐκκλησία ἔργα 
θ ε ο λ ο γ ι κ ά , 
ὑπομνήματα 
στήν Ἁγία 
Γραφή, ἀπο-
λ ο γ η τ ι κ ά , 
ἱστορικοφι-
λ ο λ ο γ ι κ ά , 
ὁμιλίες, ἐπι-
στολές καί 
ὕμνους πού 

συνέταξε πρός 
τιμή τῆς κυρίας 

Θεοτόκου, τῆς 
ἁγίας Εἰρήνης καί 

τοῦ ἁγίου Μεθοδί-
ου τοῦ Ὁμολογητοῦ. 

Τό σπουδαιότερο ἔργο 
του ὑπῆρξε ἡ Μυριόβιβλος, 

πού ἀποτελεῖται ἀπό 281 βι-
βλία ἤ τίτλους. Ἐνδιαφέρουσες εἶναι 

καί οἱ θεολογικές τοποθετήσεις του, πού 
ἐκφράζουν ἀκριβῶς τό ὀρθόδοξο ὕφος του 
καί τό γεγονός πώς ὁ ἴδιος βρισκόταν μέσα 
στό πνεῦμα τῶν θεοφόρων Πατέρων. Ἔτσι 
παραδείγματος χάρη ἐκθειάζοντας ὁ Ἅγιος 
τήν ἀρετή τῆς ἀκτημοσύνης ἀναφέρει: «ὁ 
κοινός δεσπότης ὅλων παιδαγωγεῖ τούς μα-
θητές του καί ὁδηγώντάς τους στό στάδιο 
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τῆς ἀκτημοσύνης δέν ἐπέτρεπε νά συμπαρα-
σύρονται ἀπό κανέναν ἀπό τά ὑλικά πράγ-
ματα καί τά ἱκανά νά σύρουν πρός τά κάτω, 
οὔτε ἀπό αὐτά  μέ τά ὁποῖα εἶναι δεμένος ὁ 
κόσμος αὐτός πού ρέει καί ὁδηγεῖται πρός 
τή φθορά». Ἐξάλλου κινούμενος μέσα στό 
πνεῦμα τῆς διάκρισης, ἐνῶ ἐκθειάζει τήν 
ἀκτημοσύνη, δέν ἐμποδίζει τήν ἀπόκτηση 
ὑλικῶν ἀγαθῶν φτάνει νά ἔχει ὁ ἄνθρωπος 
τήν ἀπροσπάθεια τοῦ νοῦ, δηλαδή νά μήν 
προσκολλᾶται ὁ νοῦς του στά ὑλικά ἀγα-
θά. Σάν παράδειγμα φέρνει τούς μαθητές 
τοῦ Χριστοῦ πού εἶχαν τό γλωσσόκομο καί 
δέχονταν χρήματα πού ἔριχναν κάποιοι, 
ἀσφαλῶς γιά νά καλύπτονται στοιχειώδεις 
ὑλικές ἀνάγκες ἤ γιά νά βοηθοῦν ἀναγκε-
μένους ἀνθρώπους. «Γλωσσόκομο εἶχεν 
καί τούς βάλλοντας ἐδέχετο, ὥστε οὔ τό μή 
κεκτῆσθαι ἁπλῶς, ἀλλά τό μή τούτοις ἔχε-
σθαι καί προσηλῶσθαι». 
Ζώντας ὁ ἴδιος μέσα στό πνεῦμα τῆς πλή-
ρους πραότητας καί ἀνεξικακίας, προβάλ-
λει ὡς πρότυπα αὐτῶν τῶν ἀρετῶν τόν πρω-
τομάρτυρα Στέφανο ἀλλά καί τόν ἴδιο τόν 
Χριστό: «οὐκ ἐναντιοῦται δέ ἡμῖν οὐδέν, 
οὔτε Στέφανος τῶν μαρτύρων πρῶτος τούς 
φονευτάς εὐλογήσας, ἀλλ᾽ οὐκ᾽ ἀραῖς ὀμνύ-
μενος οὔτε πρό αὐτοῦ ὁ κοινός δεσπότης 
ὑπέρ τῶν σταυρωτῶν τόν Πατέρα ἐξιλεού-
μενος». 
Ἐξάλλου νά τονιστεῖ πώς βαθύς θεολόγος ὁ 
ἱερός πατήρ ἀναπτύσσοντας τήν ἔννοια τοῦ 
κακοῦ καί ποιά ἡ εὐθύνη τοῦ Θεοῦ θά πεῖ: 
«κακά μέν λέγεσθαι κυρίως τά ἁμαρτήματα 
ὧν ἐστίν ὁ Θεός ἀναίτιος». Παρακάτω δέ 
εὑρισκόμενος σέ πλήρη ταύτιση μέ τόν ἱερό 
Χρυσόστομο πού ὑποστηρίζει πώς: «τίπο-
τα λοιπόν δέν φυγαδεύει τήν ἁμαρτία ὅσο 
ἡ ἀρρώστεια καί ὁ πόνος», θά πεῖ ἀπό τήν 
πλευρά τή δική του: «κακά λοιπόν πού δέν 
τά θέλει ὁ ἄνθρωπος στή ζωή του ὅπως ἡ 
ἀρρώστεια, ἡ φτώχεια καί οἱ πληγές, ἡ Θεία 
Πρόνοια οἰκονομεῖ ὥστε ὅλα αὐτά νά ἀνα-
στέλλονται καί νά καθαίρεται ἡ ψυχή ἀπό 
τίς  ἁμαρτίες».
Ἐκστατικός ὁ θεῖος πατήρ μιλώντας γιά τό 
ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ καί ἰδιαί-

τερα γιά τίς σωτηριολογικές ἔννοιες τοῦ θα-
νάτου τοῦ Ἰησοῦ ἀναφέρει: «μέ τό γεγονός 
τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ ἐπετεύχθη ἡ σω-
τηρία τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων καί ἡ διά-
λυση τῆς κυριαρχίας τοῦ διαβόλου».

Μέ δέος ὁ ἴδιος ὄντας δάσκαλος τῆς θεολο-
γικῆς ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς θά πεῖ 
γιά αὐτήν. Πρέπει νά μήν εἴμαστε ὀκνηροί 
ὅσον ἀφορᾶ τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, 
γιατί εἶναι πηγή ψυχοφελῶν καί σωτήριων 
νοημάτων τά θεῖα λόγια καί ὅσο αὐτά τά 
μαθαίνουμε, τόσο ἄφθονα πηγάζει καί ἡ 
χάρη τῶν ἱερῶν νοημάτων.
Ἐξάλλου σπουδαία ἀπό θεολογική ἄποψη 
εἶναι καί ἡ θέση τοῦ ἱεροῦ πατρός ἀναφο-
ρικά μέ τό θέμα τῆς θέωσης τοῦ ἀνθρωπί-
νου προσώπου. Ὁ ἅγιος ἀκράδαντα πιστεύ-
ει πώς μόνο μέ τήν ὑπέρβαση τῶν παθῶν ὁ 
ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τήν ἁγία ἐπιθυμία τῆς θε-
ώσεως καί τοῦ ἁγιασμοῦ καί πορεύεται πρός 
τά ἄνω, διαφορετικά ἄν κατακλύζεται ἀπό 
τά χαμαίζηλα πάθη ἔστω καί ἄν ἄνθρωποι 
καλῆς διάθεσης θέλουν νά τόν βοηθήσουν, 
οὐσιαστικά δέν πετυχαίνουν τίποτε. 
Ὁ ὅλος βίος καί ἡ κατά Θεόν πολιτεία του 
ἔπεισαν τήν ἐκκλησία νά τοῦ ἀπονείμει τόν 
τίτλο Μέγας. Ὄντως ὁ ἱερός Φώτιος, ὁ Με-
γάλος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας, ὑπῆρξε 
Μέγας, γιατί ὅπως ὑποστηρίζουν μεγά-
λοι σπουδαῖοι ἱστορικοί θεολόγοι ὑπῆρξε 
ἐκεῖνο τό φωτεινό λυχνάρι πού ἔλαμπε μέ τή 
ζωή καί μέ τόν λόγο του, καί πού μέ τούς 
σπινθῆρες τῆς νέας ζωῆς πού ἄναψε, φού-
ντωσε τή μεγάλη ἐκείνη φλόγα, πού σκόρπι-
σε τό φῶς σέ ὅλο τόν μεσαιωνικό ἑλληνισμό. 
Δίκαια θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ ἡ 
μηχανή ἐκείνη πού στό διάβα της ἐπηρέασε 
ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς ζωῆς, θρησκευτικά, θεο-
λογικά φιλολογικά, ἐπιστημονικά, πολιτικά, 
πολιτιστικά, παιδαγωγικά καί ἱεραποστολι-
κά.
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Ὁ «μικρόκοσμος» τῶν ἐκτρώσεων 
καί ἡ ἀντιστροφή τῆς πραγματικότητας

Δρος Ἰωάννη Μπέκου
Εἰδικοῦ Ἐπιστήμονα στό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παρά τίς συνεχεῖς διαψεύσεις ἀπό τίς 
ἐξελίξεις τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, 
ὁ ἄνθρωπος συνεχίζει νά πιστεύει 

ὅτι εἶναι «ἄνθρωπος τῆς προόδου», ἱκανός 
νά διακρίνει τήν ἀλήθεια ἀπό τό ψέμα, τή 
ζωή ἀπό τόν θάνατο, τόν σεβασμό τῶν δι-
καιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν παρα-
βίασή τους, τήν ἐλευθερία ἀπό τόν αὐταρ-
χισμό.  Αὐτή ἡ πίστη στόν ἄνθρωπο εἶναι 
ἰδιαίτερα ἔντονη στίς μέρες μας μέσα σέ ἕνα 
κλίμα ἐπιστημονικῆς καί τεχνολογικῆς προ-
όδου, μία πίστη πού συνοδεύεται ἀπό αὐξη-
μένες προσδοκίες γιά τίς ἀνθρώπινες ὑποθέ-
σεις.  Ἀλλά οἱ μεγάλες προσδοκίες ὁδηγοῦν 
καί σέ ἐκκωφαντικές διαψεύσεις, ὅπως συμ-
βαίνει καί στήν ἐποχή μας, μία ἐποχή γενι-
κευμένης κρίσης.  

Ἔτσι, ὅμως, ἔχουν τά πράγματα μέ τόν 
ἄνθρωπο, κάτι πού μᾶς τό ἐπιβεβαιώνει καί 
ἡ βιβλική ἱστορία.  Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα εἶχαν 
ὅλες τίς προϋποθέσεις γιά νά κάνουν ἐπιλο-
γές, πού θά συνέβαλλαν στή ζωή κι ὄχι στόν 
θάνατο, ἀλλά ἐκεῖνοι προέκριναν τόν θά-
νατο τοῦ ἀνθρώπου.  Ἡ ζωή τῶν μαθητῶν 
τοῦ Χριστοῦ ἦταν γεμάτη συμβάντα πού 
μαρτυροῦσαν τόν ἐρχομό τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ, ἀλλά ὅταν καλοῦνται ἀπό τόν Διδά-
σκαλό τους νά προσέχουν ἀπό τήν ψεύτικη 
διδασκαλία τῶν Φαρισαίων καί τῶν Σαδ-
δουκαίων, ἐκεῖνοι νομίζουν ὅτι τούς μιλά-
ει  γιά τήν ὑλική τροφή καί τή βιολογική 
τους ἐπιβίωση.  Ὁ ἰσραηλιτικός λαός εἶχε 
ὅλα ἐκεῖνα τά «σημεῖα», εἶχε ἐμπειρία ὅλων 
ἐκείνων τῶν συμβάντων, πού θά τοῦ ἐπέτρε-
παν νά ἀναγνωρίσει τόν Μεσσία καί νά τόν 
ἀκολουθήσει, ἀλλά τελικά ἐπέλεξε νά Τόν 
σκοτώσει μέ σταυρικό θάνατο.  Ὁ Χριστός 
θά πεθάνει καί θά ἀναστηθεῖ, τό ἀνθρώπινο 
γένος θά λάβει τή δωρεά τῆς νίκης τῆς ζωῆς 
πάνω στόν θάνατο καί ὁ ἄνθρωπος θά συ-

νεχίζει πεισματικά νά ἐπιλέγει τόν θάνατο 
καί τήν πρόκλησή του, ἐνῶ θά πιστεύει ὅτι 
μέ τόν τρόπο αὐτό ὑπηρετεῖ τή ζωή.  Ἐνῶ 
ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ πού πεθαίνει γιά νά 
σωθοῦν ὅλοι ἄνθρωποι ἀπό τή φθορά καί 
τόν θάνατο εἶναι ἤδη παροῦσα στόν κόσμο 
αὐτό καί ὁ Θεός θά συνεχίζει νά καλεῖ τούς 
ἀνθρώπους μέσα στήν καθημερινότητά 
τους νά γίνουν πολίτες τῆς Βασιλείας Του, 
ὁ ἄνθρωπος θά κλείνεται στόν μικρόκοσμό 
του, διαφυλάσσοντάς τον μέ τήν ἄσκηση 
βίας καί τήν πρόκληση πόνου καί θανάτου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας τέτοιας 
τάξης πραγμάτων ἀποτελοῦν οἱ ἐκτρώσεις, 
δηλαδή ἡ ἐλεύθερη ἐπιλογή ἀνθρώπων νά 
προκαλέσουν θάνατο σέ ἕνα ἔμβρυο πού 
ἐπείγεται νά γεννηθεῖ, νά ζήσει στόν κόσμο 
αὐτό, νά ἀσκηθεῖ στήν ἀγάπη καί τή θυσία 
καί νά ἔχει τήν εὐκαιρία νά εἰσέλθει στή 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  Γιά νά τό ποῦμε λίγο 
διαφορετικά, οἱ ἐκτρώσεις προδίδουν τόν 
τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος 
ἑρμηνεύει καί ἀντιμετωπίζει κάθε «μικρό» 
καί κάθε «μεγάλο» συμβάν τῆς προσωπικῆς 
ἤ συλλογικῆς του ἱστορίας.  

Πιό συγκεκριμένα, πρῶτον, ὁ σύγχρονος 
ἄνθρωπος ἐπιλέγει νά ὑποτιμήσει τή ση-
μασία τοῦ συμβάντος τῆς σύλληψης τοῦ 
ἐμβρύου ἀπό φόβο γιά τίς ἀλλαγές πού θά 
ἐπιφέρει στόν ἔλεγχο τῆς καθημερινότητάς 
του.  Αὐτός ὁ ἔλεγχος ἐξασφαλίζεται μέ 
τόν κατακερματισμό τῆς ἱστορίας τοῦ νέου 
ἀνθρώπου πού ἀναμένεται νά γεννηθεῖ σέ 
μέρες, ἑβδομάδες, μῆνες καί στάδια ἀνά-
πτυξης.  Ἔτσι, ἀντί τό συμβάν τῆς σύλληψης 
τοῦ ἐμβρύου νά δίδει νόημα στίς μέρες, στίς 
ἑβδομάδες καί στούς μῆνες πού θά ἀκολου-
θήσουν, συμβαίνει τό ἀντίθετο.  Οἱ μέρες, 
οἱ ἑβδομάδες καί οἱ μῆνες πού ἀκολουθοῦν 
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τή σύλληψη, θά καθορίσουν τή σημασία, τίς 
δυνατότητες, τήν προοπτική καί τό μέλλον 
τοῦ ἐμβρύου!  

Στόν ἀντίποδα αὐτῆς τῆς προσέγγισης, ἡ 
ἀναγνώριση τῆς σημασίας τοῦ συμβάντος 
τῆς σύλληψης καί τῶν δυνατοτήτων της, μία 
ἀναγνώριση βαθιά χριστιανική - τό ἔμβρυο 
φέρει τό κατ’ εἰκόνα, ἀποτελεῖ θέλημα Θεοῦ 
καί ἐκπληρώνει τήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ νά 
μποροῦν συ-
νεχῶς, ὅλο καί 
περισσότεροι, 
νέοι ἄνθρω-
ποι νά γίνουν 
πολίτες τῆς 
Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ - ἀκυ-
ρώνει τέτοιες 
ἀξιώσεις.  Ἡ 
ἀναγνώριση 
τῆς σημασί-
ας τοῦ συμ-
βάντος τῆς 
σ ύ λ λ η ψ η ς 
σημαίνει τήν 
ἀπροϋπόθετη 
ὑποδοχή τοῦ 
ἄλλου, τοῦ 
νέου ἀνθρώ-
που, πού ἀνα-
μένεται νά 
γεννηθεῖ.

Καί δεύτερον, 
δ η μ ι ο υ ρ γ ε ῖ 
ἕνα «μικρό-
κοσμο» γιά τή 
λήψη τῶν ἀπο-
φάσεών του.  Ἡ σύλληψη τοῦ ἐμβρύου καί ἡ 
συζήτηση γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ συμβά-
ντος ἐγκλωβίζεται σέ ἕναν ἐπαγγελματικό 
χῶρο, τόν χῶρο τῆς κλινικῆς, μέ τή συμμετο-
χή ὅσο γίνεται λιγότερων ἀνθρώπων, δηλαδή 
τοῦ γιατροῦ καί τῆς ἐγκύου καί μέ ὅσο γίνε-
ται πιό ἀπογυμνωμένες ἀπό νοήματα ἔννοι-
ες, πού καταλήγουν νά ἀποτελοῦν ἁπλά καί 
μόνο ἔννοιες τῶν βιοϊατρικῶν ἐπιστημῶν.  

Ἔτσι, ἐπιτυγχάνεται ἕνας ἰδιαίτερος ἀπο-
κλεισμός ἀπό τήν εὐρύτερη πραγματικότη-
τα καί διαμορφώνεται ἕνας «μικρόκοσμος» 
πού ἀποκλείει ἄλλα, διαφορετικά νοήματα 
γιά τόν χαρακτήρα τοῦ ἐμβρύου καί τίς δυ-
νατότητές του νά ζήσει τή ζωή, πού τό ἴδιο 
τό ἔμβρυο ἐπείγεται νά ζήσει.  Ἀκόμη περισ-
σότερο, ἡ ἀπόσυρση σέ ἕναν τέτοιο «μικρό-
κοσμο» ἀποκλείει τήν παρουσία τῆς ἀνθρώ-
πινης κοινότητας, τήν παρουσία τῶν ἄλλων, 

τῆς Ἐκκλησί-
ας, τοῦ Θεοῦ 
καί τελικά 
ὁδηγεῖ σέ φα-
ντασιακές πε-
ποιθήσεις πού 
ταυτίζονται 
μέ τό ψέμα κι 
ὄχι τήν ἀλή-
θεια γιά τόν 
ἄνθρωπο.  

Αἰῶνες, λοι-
πόν, πρίν οἱ 
βιολόγοι, οἱ 
γενετιστές καί 
οἱ γιατροί ξε-
κινήσουν τή 
συζήτηση γιά 
τό πότε ἔχου-
με τήν ἔναρξη 
τῆς ἀνθρώπι-
νης ζωῆς, πότε 
μορφοποιεῖται 
τό ἔμβρυο, 
πότε ἀνα-
πτύσσεται καί 
φθάνει σέ ἕνα 

στάδιο ἐξέλιξης πού τό καθιστᾶ ἄνθρωπο μέ 
δικαιώματα, ἡ χριστιανική παράδοση ἔκανε 
σαφές ὅτι ἡ πραγματική μορφή στόν ἄνθρω-
πο, αὐτή πού τόν μεταβάλλει ἀπό κάτι χωρίς 
μορφή σέ πρόσωπο γνωστό στόν Θεό, δίνε-
ται κατά τό Βάπτισμα, κι ὄχι ἀπό τή βιολο-
γία τοῦ σώματος καί τά στάδια ἀνάπτυξης 
τοῦ ἐμβρύου. Τότε, κατά τόν ἅγιο Νικόλαο 
Καβάσιλα ὁ ἄνθρωπος ἀποκτάει μορφή κι 
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ἀναγνωρίζεται ἀπό τόν Θεό, ὄντας πρίν 
ἄμορφος, ἀγνώριστος.  Γιά τόν λόγο αὐτό 
«τό Βάπτισμα εἶναι ἡ κατά Χριστόν γέννησή 
μας».

Ἀλλά στήν Ἐκκλησία καί ἡ φυσική συγγέ-
νεια τῆς ἐγκύου μέ τό ἔμβρυο πού θεωρεῖται 
ὅτι τῆς δίνει δικαιώματα κυριαρχίας πάνω 
στή ζωή τοῦ ἐμβρύου, δέν ἀποτελεῖ τή μόνη 
δυνατότητα.  Κι αὐτό γιατί ἡ συγγένεια αἵμα-
τος ἀναμένεται νά συγκριθεῖ μέ μία ὑπέρτε-
ρη συγγένεια, τήν κατά χάριν υἱοθεσία μέ τό 
μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.  Σύμφω-
να πάλι μέ τόν ἅγιο Νικόλαο Καβάσιλα, «ἡ 
συγγένεια μέ τόν Θεό εἶναι στενότερη καί 
μεγαλύτερη καί ἀπό τή φυσική συγγένεια» 
καί «ὅσοι ἀναγεννήθηκαν πνευματικά εἶναι 
περισσότερο παιδιά τοῦ Θεοῦ παρά τῶν γο-
νέων τους».  

Τέλος, πολύ 
πρίν ἡ Εὐρώ-
πη ἀρχίσει 
νά μιλάει γιά 
τήν προσωπι-
κή ἐλευθερία 
τοῦ ἀνθρώ-
που κατά ἕνα 
ἐκκοσμικευμέ-
νο τρόπο χρη-
σιμοποιώντας 
τή γλώσσα τῶν δικαιωμάτων, ὁ Υἱός τοῦ 
Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά λυτρώσει τόν 
ἄνθρωπο ἀπό τόν θάνατο, μία λύτρωση πού 
προϋπόθετε τόν δικό Του θάνατο, κι ὄχι τῶν 
ἄλλων ὅπως συμβαίνει στήν περίπτωση τῆς 
ἔκτρωσης.  Ἡ μίμηση αὐτοῦ τοῦ ἤθους ἀπό 
τούς πιστούς χριστιανούς προϋποθέτει τή 
μετοχή στόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή 
τή σύνδεση τῆς σύλληψης, τῆς γέννησης τοῦ 
ἐμβρύου, ἀλλά καί τῆς μετέπειτα ζωῆς του 
μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.  

Εἶναι, λοιπόν, φανερό ὅτι ἡ ἀντίθεση τῆς 
Ἐκκλησίας στίς ἐκτρώσεις συνδέεται μέ τά 
θεμέλια τῆς πίστης Της, μία πίστη πού δέν 
ἀναγνωρίζει τήν πρωτοκαθεδρία τῆς βιολο-
γίας καί τοῦ σώματος στή διαμόρφωση τῆς 

πορείας τοῦ κόσμου, μία πίστη πού καθιστᾶ 
κάθε ἀπρόσμενο γεγονός ἤ θλιβερό συμβάν, 
ἕνα γεγονός καί ἕνα συμβάν μέ εὐλογημέ-
νες δυνατότητες, μία πίστη πού δέν ἐπενδύει 
στόν φόβο ἀλλά στήν ἀγάπη καί τήν ἐλευ-
θερία.  Ἡ ἀπουσία μίας τέτοιας πίστης θά 
ὁδηγεῖ σέ πεποιθήσεις καί πρακτικές πού 
πάντα θά τρέφονται ἀπό βία καί αἷμα, εἴτε 
ἀφοροῦν τίς ἐκτρώσεις, εἴτε ἄλλες μορφές 
τῆς προσπάθειας τοῦ ἀνθρώπου γιά κυριαρ-
χία πάνω στόν συνάνθρωπο.  

Συμπερασματικά, σέ ἀντίθεση μέ ὅ,τι γενικά 
πιστεύεται, οἱ ἐκτρώσεις δέν ἀποτελοῦν μία 
προοδευτική ἐπιλογή καί σίγουρα δέν ἀπο-
τελοῦν μία ἀκόμη, ἀπό τίς πολλές, κατακτή-
σεις τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.  Ἡ ἐπιλογή 
τοῦ θανάτου, ἀντί τῆς ζωῆς, εἶναι τόσο πα-

λιά ὅσο καί ὁ 
ἄνθρωπος καί 
ἀντιστοιχεῖ σέ 
ἕνα κόσμο πού 
ἀρνεῖται τίς 
π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς , 
σέ ἕνα κόσμο 
πού δέν θέλει 
νά ἀλλάξει, 
σέ ἕνα κόσμο 
πού τό συμβάν 
τῆς σύλληψης 
τοῦ ἐμβρύου 

προκαλεῖ φόβο κι ὄχι ἐλπίδα.  Ἀντίθετα, ἡ 
Ἐκκλησία μας τιμάει τή σύλληψη τοῦ Τιμί-
ου Προδρόμου, τῆς Παναγίας, τοῦ Χριστοῦ 
μέ τό βλέμμα στίς ἐξελίξεις πού θά ὁδηγή-
σουν στή νίκη τοῦ θανάτου καί στή μετοχή 
τῶν ἀνθρώπων στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  Μέ 
ἀνάλογο τρόπο ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκκλησία 
καί τή σύλληψη κάθε ἐμβρύου, μία σύλλη-
ψη πού σημαίνει τήν ἀπαρχή μίας ἱστορίας 
πού θά ὁδηγήσει ἕνα νέο ἄνθρωπο νά γίνει 
πολίτης τῆς Οὐράνιας πόλης ἤδη ἀπό τώρα 
στόν κόσμο αὐτό, «ἡμῶν γάρ τό πολίτευμα 
ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει». (Φιλιπ. 3:20). 
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Τό θέμα τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἐφή-
βων ἔχει ἀπασχολήσει καί ἀπασχο-
λεῖ διαχρονικά ψυχολόγους, κοινω-

νιολόγους, ἐκπαιδευτικούς, πνευματικούς 
πατέρες καί γονεῖς καί πάρα πολλά ἔχουν 
γραφτεῖ γι᾽ αὐτό.  Ἡ ἐφηβεία εἶναι γενικά 
μία δύσκολη περίοδος στή ζωή τοῦ ἀνθρώ-
που, ὅπου ἐκτός ἀπό τίς σωματικές ἀλλαγές 
χαρακτηρίζεται καί ἀπό ἄλλες σημαντικές 
ἀλλαγές σέ ψυχολογικούς, κοινωνικούς, 
γνωστικούς καί συναισθηματικούς τομεῖς. 
Εἶναι, ὅπως ἀναφέρουν οἱ εἰδικοί, τό στά-
διο στό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος διαμορφώνει τήν 
ταυτότητά του. Σύμφωνα μέ τόν Πρωτοπρε-
σβύτερο Δορμπαράκη (Ὁμιλία στό 10ο Ἱε-
ρατικό Συνέδριο τῆς Ι.Μ. Κέρκυρας, 2012), 
αὐτή ἡ ἔλλειψη ταυτότητας συνιστᾶ μεγάλη 
ὀδύνη στόν ὑπό ὡρίμανση ἄνθρωπο.  Δέν 
εἶναι παράδοξο ἐξ ἄλλου ὅτι ἕνας ὀργισμέ-
νος νέος, πού προκαλεῖ τήν ὀργή τῶν μεγά-
λων εἶναι τίς πλεῖστες φορές ἕνα φοβισμένο 
καί ταραγμένο παιδί, πού ζητᾶ τή μητρική 
ἀγκαλιά.
Πολλές φορές οἱ γονεῖς χωρίς νά ξέρουν 
πῶς νά διαχειριστοῦν τίς ἀλλαγές στή συ-
μπεριφορά τῶν ἐφήβων θέλουν νά ἀποκτή-
σουν τόν ἔλεγχο, συνήθως φωνάζοντας καί 
ἐπικρίνοντάς τους. Ταυτόχρονα, μή τηρώ-
ντας μία σταθερή στάση, κάποτε τούς φέ-
ρονται σάν νά εἶναι παιδιά, ὑποδεικνύοντάς 
τους τί νά κάνουν καί ἄλλες φορές σάν νά 
εἶναι ἐνήλικες, περιμένοντας ὡς διά μαγεί-
ας νά γίνουν ὑπεύθυνοι καί ὥριμοι. Αὐτό 
προκαλεῖ σύγχυση στούς ἐφήβους. Σέ ἄλλες 
περιπτώσεις οἱ γονεῖς βλέπουν τό ἔφηβο παι-
δί τους σάν ὄχημα γιά ἐπίτευξη τῶν δικῶν 
τους ἀνεκπλήρωτων προσδοκιῶν, φορτώ-
νοντάς του τίς εὐθύνες γιά τήν ἐπίτευξη 
τῶν δικῶν τους στόχων. Ἐπίσης, πολλοί 
γονεῖς, ἀπό τόν φόβο τους ὅτι τό παιδί τους 

δέ θά τά καταφέρει στόν κόσμο τῶν ἐνηλί-
κων, μειώνουν τήν αὐτοπεποίθησή του κα-
θιστώντάς το ἐξαρτώμενο ἀπό τούς ἴδιους 
(Πίσχος, Sinaisthisi.gr). Ὅλα αὐτά ἔχουν ὡς 
ἐπακόλουθο στά ἐφηβικά χρόνια νά αὐξά-
νονται σημαντικά οἱ προστριβές μέ τούς γο-
νεῖς, ἐνῶ οἱ σχέσεις οἰκειότητας μαζί τους 
νά ἀρχίζουν νά ἐξασθενοῦν (Montemayor 
& Eisen, 1977).  Ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ 
κ.Ἀθανάσιος (Ὁμιλία σέ Σύνδεσμο Γονέων, 
10/3/2008), ὡς πρός τή στάση τῶν γονέων 
ἀναφέρει:   «Πολλές φορές οἱ γονεῖς εἴμαστε 
τόσο δύσκαμπτοι, προσηλωμένοι στίς προ-
καταλήψεις καί τά πιστεύω μας πού ἀντί 
νά βοηθοῦμε τά παιδιά μας τούς κάνουμε 
κακό». 
Τό νά εἶναι κανείς ἔφηβος δέν εἶναι ἀρρώ-
στια.  Πρόκειται γιά τή φυσιολογική μετά-
βαση ἀπό τήν παιδική στήν ὥριμη ἡλικία, 
ὅπως τήν καθόρισε ὁ ἴδιος ὁ Θεός.  Ὅσο 
πιό γρήγορα κατανοήσει ὁ γονιός ὅτι πρό-
κειται γιά ἐπώδυνη μέν ἀλλά καί φυσιολο-
γική κατάσταση πού γεννᾶ τήν ὡριμότητα, 
τόσο πιό γρήγορα καί εὔκολα θά ἐπανέρθει 
ἡ ἠρεμία στό σπίτι. Ἡ μόνη σώζουσα στάση 
τῶν γονέων εἶναι ἡ ἀληθινή ἀγάπη (Πρωτ. 
Δορμπαράκης 2012).  Αὐτή ἡ ἀγάπη ση-
μαίνει πρῶτον τήν προσέγγιση τῶν ἐφήβων 
χωρίς ὑποκρισία καί δεύτερον τόν σεβασμό 
τῆς ἐλευθερίας τους.  Ψεύτικες συμπεριφο-
ρές, ἀσυνέπεια καί ὑποκρισία παροργίζουν 
τούς ἐφήβους.  Ὁ Γέροντας Παΐσιος συνή-
θιζε νά λέει:  «Ἡ μεγαλύτερη εὐεργεσία τῶν 
γονέων πρός τούς ἐφήβους εἶναι νά ζοῦν μέ 
συνέπεια τήν πίστη τους καί νά μαρτυροῦν 
αὐτό πού ὁ Θεός μας εἶναι: Ἀγάπη.  Ἡ γνη-
σιότητα τῆς ζωῆς μας καί τῆς ἀγάπης μας 
θά ἀποτυπωθεῖ στό βάθος τῆς ψυχῆς τοῦ 
ἐφήβου, θά τόν σφραγίσει καταλυτικά καί 
θά ἀποτρέψει πιθανές ἔντονες ἀντιδράσεις 

Κατανόηση ἐν ἀγάπῃ 
Ἡ ἐνδεδειγμένη στάση ἀπέναντι στούς ἐφήβους

Ἀναστασίας Παναγίδου ἰδιωτικῆς ὑπαλλήλου 
καί Παναγιώτου Παναγίδη ἐκπαιδευτικοῦ
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καί παρεκκλίσεις του στήν πορεία πρός τήν 
ἀνεξαρτησία καί τήν εὕρεση τῆς ταυτότη-
τάς του.
 Ἔλλειψη σεβασμοῦ τῆς ἐλευθερίας ἐπίσης 
παροργίζει τούς ἐφήβους καί τούς προκαλεῖ 
ταραχές. Φυσικά ὡς γονεῖς πρέπει νά θέτου-
με ὅρια, γιατί τά ἔχουν ἀνάγκη πρωτίστως 
τά παιδιά μας.  Εἶναι τά ὅρια πού μέσα στό 
χάος τῆς ἀναταραχῆς πού βρίσκονται τά 
διευκολύνουν καί τά ἠρεμοῦν, γιατί τούς 
θέτουν ἕνα πλαίσιο πού ἀπό μόνα τους δέν 
μποροῦν νά βάλουν.  Τά ὅρια αὐτά σταδι-
ακά θά πρέπει νά μειώνονται καθώς μεγα-
λώνουν τά παιδιά μας, γιά νά ἀποφεύγονται 
ἔντονες ἀντιδράσεις.  «Κουρδίζουμε ὅσο 
παίρνει» ἔλεγε ὁ Γέροντας Παΐσιος (Δορ-
μπαράκης 2012).  Ὁ σεβασμός 
τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἐφήβου 
ἐκφράζεται κατ’ ἐξοχήν μέ δι-
άλογο πού γίνεται μέ  ἀγάπη.  
Διάλογος ὅμως δέν σημαίνει 
διάλεξη γιά τό τί πρέπει νά 
κάνει καί πῶς πρέπει νά συ-
μπεριφέρεται ὁ ἔφηβος.  Ση-
μαίνει ἐπικοινωνία.  Πρέπει νά 
μαθαίνουμε πρῶτα νά ἀκοῦμε 
τά παιδιά μας, ἐξάλλου ἡ τέ-
χνη τῆς ἐπικοινωνίας δέν εἶναι 
νά μιλᾶς ἐσύ, ἀλλά ν’ ἀκοῦς 
τόν ἄλλο ἄνθρωπο. Πρέπει τά 
παιδιά μας νά μποροῦν νά μᾶς 
μιλοῦν ἐλεύθερα χωρίς ν’ ἀντι-
δροῦμε μέ θυμό ἤ πανικό. Στά-
σεις τοῦ τύπου «σοῦ προσφέρω τόσα, ἄρα 
πρέπει κι ἐσύ νά κάνεις αὐτά πού ζητῶ ἐγώ 
ἀπό ἐσένα», δέ βοηθοῦν.  Πρέπει ἁπλά νά 
τούς ἀγαποῦμε χωρίς νά διεκδικοῦμε τίποτα 
ἀπ’ αὐτούς γιά τό δικό τους καλό κι ὄχι γιά 
τό δικό μας.  (Μητρ. κ. Ἀθανάσιος, 2008).  
Ὁ διάλογος μέ τούς ἐφήβους εἶναι αὐτό 
πού τούς πείθει ὅτι σεβόμαστε τούς ἴδιους 
καί τήν ἐλευθερία τους καί τούς ἀγαπᾶμε, 
ὁπότε ὑπάρχει ἐλπίδα νά ἀκούσουν καί ἐμᾶς 
καί νά προβληματιστοῦν.  Ἐπίσης ὁ διάλο-
γος τούς βοηθᾶ νά ὡριμάσουν πιό γρήγο-
ρα.  Πολλές φορές οἱ γονεῖς νοιώθοντας ὅτι 
ἔχουν ἐξαντλήσει ὅλα τά περιθώρια διαλό-

γου καταφεύγουν σέ ὀργισμένη συμπεριφο-
ρά ἤ ἀδιαφορία.  Καί τά δυό ὅμως δείχνουν 
ἔλλειψη ὡριμότητας ἐκ μέρους τῶν γονέων, 
ἐπειδή ἀφήνουν τή στάση τους νά καθορί-
ζεται ἀπό τήν πρόκληση πού δέχονται ἀπό 
τά παιδιά τους.  Τόσο ἡ ὀργισμένη ἀντίδρα-
ση ὅσο καί ἡ ἀδιαφορία ἐκλαμβάνονται ἀπό 
τόν ἔφηβο ὡς ἔλλειψη ἀγάπης (Πρωτ. Δορ-
μπαράκης, 2012).
Τί πρέπει ὅμως νά κάνουν οἱ γονεῖς, ὅταν 
οἱ ἔφηβοι, παρ᾽  ὅλες τίς προσπάθειες τῶν 
γονιῶν, δέν πείθονται καί ἐπιμένουν νά κά-
νουν αὐτό πού ἔχουν κατά νοῦ, ὅσο ἐπικίν-
δυνο κι ἄν εἶναι;  Ὁ Πρωτ. Δορμπαράκης 
(2012) ἀναφέρει: « Ὅταν ὁ γονιός ἔχει ἐξα-
ντλήσει τά ὅποια ἐπιχειρήματά του καί δέν 

ἔχει πείσει τό ἔφηβο παιδί του, 
ἀγόρι ἤ κορίτσι, τότε παίρνει 
στά χέρια του τό μεγαλύτερο 
καί ἰσχυρότερο ὅπλο πού δι-
αθέτει, τήν προσευχή.  Οἱ χρι-
στιανοί δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε 
ὅτι ἡ μεγαλύτερη δύναμη πού 
διαθέτουμε εἶναι ἡ ἀναφορά 
μας στόν Θεό.  Ὅ,τι ἀνθρωπί-
νως δέν μποροῦμε νά πετύχου-
με, τό πετυχαίνουμε συνήθως 
μέσω τῆς βοήθειας τοῦ Θεοῦ, 
τῆς Παναγίας, τῶν Ἁγίων 
μας».  Ἐξάλλου ὅπως ἀναφέ-
ρει ὁ ἅγιος Πορφύριος: «Τά 
λόγια κτυποῦν στ’ αὐτιά, ἐνῶ ἡ 
προσευχή πηγαίνει κατευθεῖαν 

στήν καρδιά».
Συμπερασματικά, παραθέτουμε τά λόγια 
τοῦ Μητροπολίτη κ. Ἀθανασίου (2008), «τό 
πρόβλημα τῆς ἐφηβείας δέν πρέπει νά τό 
ἑστιάσουμε στούς ἐφήβους ἀλλά στούς με-
γάλους.  Καί ἄν θέλουμε νά ἀντιμετωπίσου-
με τά προβλήματα τῶν ἐφήβων, πρέπει νά 
ἀρχίσουμε ἀπό ἐμᾶς τούς μεγάλους ἀνθρώ-
πους.  Ἐμεῖς οἱ γονεῖς νά καλλιεργήσουμε 
τούς ἑαυτούς μας καί αὐτό θά ἔχει θετικό 
ἀποτέλεσμα στά ἔφηβα παιδιά μας.  Ἄν προ-
σπαθήσουμε νά διορθώσουμε τούς ἐφήβους, 
χωρίς πρῶτα νά διορθώσουμε τούς ἑαυτούς 
μας, θά ἀποτύχουμε παταγωδῶς».  
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Χειροτονίες   Κληρικῶν
Τήν Κυριακή 6 Νοεμβρίου, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀθανάσιος λειτούργησε στόν ἱ. ν. τῶν Ἁγ. Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί 
Ἄννης παρά τόν Ἅγ. Τύχωνα. Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας χειροτόνησε σέ διάκονο τόν κ. Εἰρηναῖο Θεοδώρου.  Ὁ νέος 
διάκονος εἶναι ἔγγαμος καί θά διακονεῖ στόν ἱ. ν. Ἁγ. Θεοπατόρων 
Ἰωακείμ καί Ἄννης.

Τό Σάββατο 19 Νοεμβρίου, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀθανάσιος λειτούργησε στόν ἱ. ν. Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Κατά τή 
διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας χειροτόνησε σέ διάκονο τόν κ. Χαρικλή 
Πιτταρᾶ, ὁ ὁποῖος θά διακονεῖ στόν ὡς ἄνω ναό. Ὁ νέος διάκονος 
εἶναι ἔγγαμος, ἀπόφοιτος Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός καί Μηχανικός 
Ὑπολογιστῶν τοῦ Μετσοβίου Πανεπιστημίου καί κατέχει μεταπτυχι-
ακό τίτλο Advanced computing ἀπό τό Imperial College of London.

Τό Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, στόν Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Πα-
ντανάσσης Καθολικῆς τελέστηκε ἀπό τόν Πανιερώτατο Μητροπο-
λίτη μας κ. Ἀθανάσιο ἡ εἰς διάκονο χειροτονία τοῦ κ. Παναγιώτη 
Ἐλπιδοφόρου.  Ὁ κ. Παναγιώτης εἶναι ἔγγαμος, ἀπόφοιτος τοῦ τμή-
ματος Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου καί 
εἶναι μεταπτυχιακός φοιτητής Θεολογίας στό Πανεπιστήμιο Λευκω-
σίας. Θά διακονεῖ στόν ἱ. ν. Ἁγ. Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί Πα-
ϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.

Τήν Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, στόν πανηγυρίζοντα ἱ. ν. Ἁγ. Νικολάου 
Πολεμιδιῶν, τελέστηκε ἀπό τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κ. 
Ἀθανάσιο ἡ χειροτονία σέ διάκονο τοῦ κ.Στυλιανοῦ Φιλίππου.Ὁ νέος 
διάκονος εἶναι ἔγγαμος καί ἀπόφοιτος τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπ. 
Βαρνάβας». Θά ὑπηρετήσει στόν ἱ. ν. Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Κ. 
Πολεμιδιῶν. 

Τό Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀθανάσιος χειροτόνησε σέ πρεσβύτερο τόν εὐλαβέστατο π. Ἀντρέα 
Κούλλη στόν ἱ. ν. Ἁγ. Μάμαντος στό Τραχώνι. Ὁ π. Ἀντρέας εἶναι 
ἔγγαμος, ἔχει σπουδάσει φυσιοθεραπεία στό Εὐρωπαϊκό Πανεπιστή-
μιο Κύπρου καί θά διακονεῖ στόν ἱ. ν. Ἁγ. Μάμαντος στό Τραχώνι.

Τό Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, τελέστηκε στόν Μητροπολιτικό ναό 
Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Πανιερ. Μητροπο-
λίτου μας κ. Ἀθανασίου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου 
Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. Ὁ Πανιερώτατος χειροτόνησε σέ διάκονο 
τόν μοναχό Βαρνάβα. Ὁ π. Βαρνάβας ἔχει σπουδάσει Μαθηματικά 
στό Παν. Κρήτης, ἔχει παρακολουθήσει μεταπτυχιακά μαθήματα στό 
διατμηματικό πρόγραμμα Μεθοδολογία καί Διδασκαλία τῶν Μαθη-
ματικῶν στό Παν. Κύπρου, ἐνῶ τώρα εἶναι φοιτητής Ποιμαντικῆς καί 
Κοινωνικῆς Θεολογίας στό Ἀριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης. Εἶναι 
μέλος τῆς μοναστικῆς ἀδελφότητος τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Κοίμηση Οἰκονόμου Αἰμιλιανοῦ Δημοσθένους
ἐφημερίου ἱ.ν. ἁγ. Γεωργίου  Κελλακίου

Ἀρχιμανδρίτου Τύχωνος Ἀνδρέου 

Εὐλογημένη πρέπει νά αἰσθάνεται 
ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ, πού 
εἶχε στούς ἱερατικούς της κόλπους 

ἕναν ἐνάρετο κληρικό, τόν γέροντα Αἰμιλι-
ανό Δημοσθένους. Ἄλλωστε καί ὁ Πανιε-
ρώτατος Μητροπολίτης μας στήν ἐξαγγελία 
τῆς ἐκδημίας τοῦ πατρός Αἰμιλιανοῦ στήν 
ἱερατική σύναξη, τήν ἡμέρα πού θά γινόταν 
καί ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία, μᾶς εἶπε χαρακτη-
ριστικά ὅτι γιά τόν γέροντα Αἰμιλιανό δέν 
χρειάζονται λόγια, ἀφοῦ τά ἔργα του μιλᾶνε 
ἀπό μόνα τους. Κατόρθωσε τόν σκοπό του, 
πού ἦταν ἡ ἁγιότης!  
Χιλιάδες πονεμένοι ἔβρισκαν ἀνάπαυση 
κάτω ἀπό τό πετραχήλι του. Σέ ὅλους εἶχε 
λόγο παρηγορίας. Μπορεῖ κάλλιστα νά χα-
ρακτηριστεῖ ὡς ὁ γέροντας τῆς «παρηγο-
ριᾶς»! Ὅταν κάποτε τόν εἶχαν καλέσει νά 
πάει στή μακρινή Αὐστραλία, τούς εἶπε ὅτι 
θά πάει, ἀλλά μέ τήν προϋπόθεση ὅτι στό 
ἀεροπλάνο νά τοῦ ἐπιτρέψουν νά ἐξομολο-
γεῖ, γιατί τόσες ὧρες τί θά κάνει; Ἡ ἐξομο-
λόγηση τόν ἀνέπαυε πάρα πολύ καί τό θεω-
ροῦσε ὡς τό κατ’ ἐξοχήν ἔργο τοῦ κληρικοῦ. 
Ὅταν μάλιστα ἐξομολογοῦσε, δέν ἔλεγε θά 
σέ ἐξομολογήσω, ἀλλά θά σέ ὑπηρετήσω!

Ὅταν ἡ Ἐκκλησία τοῦ ἀπένειμε τό ὀφίκιο 
τοῦ Οἰκονόμου, τότε αὐτός μέ τόν χαριτω-
μένο του τρόπο ἔλεγε: «μά ἐγώ Οἰκονόμος; 
Σπάταλον ἔπρεπε νά μέ χειροθετήσουν καί 
ἔτσι νά ὀνομάζομαι»! Ἄλλοτε ἔλεγε χαρα-
κτηριστικά ὅταν σήκωνε τό τηλέφωνο, ἐδῶ 
Αἰμιλιανός ὁ Ἐλεεινός!  

Ποτέ του δέν λάμβανε χρήματα ἀπό ἱερο-
πραξίες καί ἄν κάτι τοῦ ἔδιναν, ἀμέσως τό 

ἔδινε ἐλεημοσύνη. Ἀκόμη καί ἀπό βιβλία ἤ 
εἰκόνες πού διέθετε ἡ Ἐκκλησία εἶχε γράψει 
ἕνα σημείωμα νά παίρνουν καί ὅ,τι θέλουν 
νά ρίχνουν στό παγκάρι τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἐπίσης εἶχε τοποθετήσει μικρά ποτηράκια 
γιά νερό, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, γιά νά 
πίνουν ὅσοι περίμεναν ὑπομονετικά στή σει-
ρά μέχρι νά φθάσει ἡ σειρά τους νά ἐξομο-
λογηθοῦν, ἐνῶ αὐτός σάν σπουργίτης τσι-
μποῦσε κάτι, μόνον ὅταν τελείωνε.

- Θυμᾶμαι ἕνα βράδυ ἀργά, μεταμεσονύ-
κτιες ὧρες, μετά ἀπό ἐξομολογήσεις, ἐνῶ 
ἐμεῖς φεύγαμε γιά τά σπίτια μας, αὐτός στό 
ὑπερυψωμένο προαύλιο τῆς Ἐκκλησίας του 
κάτι ἔβλεπε καί δέν ἔφευγε. Ὅταν τόν ρωτή-
σαμε γιατί δέν πηγαίνει νά ξεκουραστεῖ, μᾶς 
εἶπε ὅτι ἔβλεπε ποιά φῶτα ἦταν ἀναμμένα 
σέ σπίτια τοῦ χωριοῦ του καί ὅτι δέν μπο-
ροῦσε αὐτός νά κοιμᾶται καί κάποιοι ἀπό 
τούς ἐνορίτες του νά μήν κοιμοῦνται, γιατί 
ἴσως νά εἶχαν προβλήματα.

- Ἄλλοι τόν ρωτοῦσαν ἄν εἶχε δεῖ ποτέ ἀγγέ-
λους ἤ ἁγίους. Καί ἀπαντοῦσε χαριτολογώ-
ντας, μά ἐγώ νά δῶ ἀγγέλους; θά λιποθυμή-
σω ἀπό τόν φόβο μου! Σίγουρα τό τί ἔβλεπε 
δέν τό ἔλεγε.

Πόσο ἐπιεικής καί καλός οἰκονόμος τοῦ μυ-
στηρίου τῆς ἐξομολογήσεως ἦταν, τό βλέ-
πουμε στίς πιό κάτω περιπτώσεις.

Σέ νεαρό πού δέν μποροῦσε νά ἀπαλλαγεῖ 
ἀπό ἕνα πάθος, πολύ προσευχήθηκε ὁ γέρο-
ντας καί ὡς κανόνα, ἀντί τήν ἀκοινωνησία 
πού ἔπρεπε  σύμφωνα μέ τούς κανόνες νά 
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ἐπιβάλει, τοῦ εἶπε ὅποτε ἔχει Θεία Λειτουρ-
γία νά προσέρχεται στό Ἅγιο Ποτήριο νά 
κοινωνᾶ καί νά λέει, Χριστέ μου, δέν εἶμαι 
ἄξιος, ἀλλά σέ παρακαλῶ ἔλα μέσα μου, νά 
μέ βοηθήσεις. Μέ αὐτό τόν τρόπο ὁ νεαρός 
πολύ βοηθήθηκε καί πλησίασε περισσότερο 
τόν Χριστό.

Σέ ἄλλη περίπτωση σέ ἀπελπισμένο χριστια-
νό πού εἶχε πέσει σέ πολλά ἁμαρτήματα, τοῦ 
ἔβαλε κανόνα νά λέει κάθε μέρα: «ἐάν ἀνο-
μίας παρατηρήσης Κύριε, Κύριε, τίς ὑπο-
στήσεται; δηλαδή  ἄν Κύριε, ἐξετάσεις τίς 
ἀνομίες μας, ποιός θά μπορέσει νά σταθεῖ 
μπροστά σου;» καί ἔτσι μέ αὐτό τόν τρόπο 
δέν ἔπεσε ὁ ἄνθρωπος στήν ἀπελπισία.

Σέ μᾶς τούς ἱερεῖς ὅταν τόν ρωτούσαμε νά 
μᾶς πεῖ κάποιο λόγο, μᾶς ἔλεγε μέ τή χαρα-
κτηριστική του φωνή, συλλαβίζοντας τίς λέ-
ξεις: νά εἶ-στε προ-σε-κτι-κοί!

Ἄλλη φορά ἔλεγε χαριτολογώντας: προσέχε-
τε  παιδιά μου, νά μήν πάθουμε ὅ,τι παθαίνει 

ἡ καημένη ἡ καμπάνα, πού πάντα χτυπᾶ καί 
προσκαλεῖ ὅλους νά ἔρθουν στήν ἐκκλησία 
καί πάντα ἐκείνη μένει ἔξω!

Ἐπίσης θέλοντας νά τονίσει τή διακονία τοῦ 
ἱερέως πού δέν πρέπει ποτέ νά διακόπτεται 
καί πάντα ὁ ἱερέας νά εἶναι ἕτοιμος, ἔλεγε: 
καλά μά δέν ξέρετε τήν ἑνδεκάτη ἐντολή; 
Εἶναι τό «οὐ μπλέξεις!». Θέλοντας νά τονί-
σει ὅτι ὁ ἱερέας ἀφοῦ ἐπέλεξε ἑκουσίως νά 
διακονήσει, πρέπει νά τό κάνει καί ἔμπρα-
κτα χωρίς γογγυσμό.

Τέλος, ὁ ἴδιος κάποτε ἔγραψε σέ μία ἀνα-
φορά του γιά τό ἔργο πού ἐπιτελεῖ τά ἑξῆς: 
«αἰσθάνομαι ντροπή ὅπου ἀντί νά ἔχω ἔργα, 
λέγω μόνο λόγια. Μέ συγχωρεῖτε εἶμαι τῆς 
καλοπέρασης μᾶλλον ἤ τῆς θυσίας»!

Τελειώνω μέ τά χαρακτηριστικά λόγια τοῦ 
συνεφημερίου του παπα-Ἀντώνη, πού ὅταν 
τόν εἶδε κεκοιμημένο, μοῦ εἶπε: Πάτερ μου, 
αὐτός εἶναι Ὅσιος!!!
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Μελέτιος Μεταξάκης

Ὁ ἀπροκάλυπτος βενιζελισμός τοῦ 
Μεταξάκη τόν ἔφερε τελικά σέ σύ-
γκρουση μέ σημαίνοντες πολιτικούς 

παράγοντες τῆς Λάρνακος, ὅπως τόν Φίλιο 
Ζαννέτο, Ἑλλαδίτη μέν κι αὐτόν ἀλλά φα-
νατικό βασιλόφρονα. Ἡ σύγκρουσή τους 
ἔφθασε σέ τέτοιο σημεῖο, ὥστε ὁ Ζαννέτος 
νά ἐξωθεῖ τό λαό σέ ἀνυπακοή στόν Ἐπί-
σκοπο, ἐνέργεια γιά τήν ὁποία ὁ Μεταξάκης 
τόν ἔπαυσε ἀπό Θρονικό Ἐπίτροπο τῆς Μη-
τροπόλεως.
 Τά χρόνια 1917-1918 ἦταν δύσκολα 
χρόνια γιά τόν Ἑλληνισμό ἀλλά καί ἀφε-
τηρία γιά μιά μεγαλειώδη ἐξόρμηση γιά τήν 
ἐκπλήρωση τῶν ὀνείρων τῆς Φυλῆς. Ὁ ἐθνι-
κός διχασμός εἶχε φθάσει στό ἀποκορύφω-
μά του, μέ τήν ἐκθρόνιση τοῦ γερμανόφιλου 
βασιλέως Κωνσταντίνου καί τήν ἀνάληψη 
τῆς ἐξουσίας ἀπό τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο. 
Μετά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ φιλοβασιλικοῦ 
Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Θεοκλήτου ὁ Βε-
νιζέλος κάλεσε ἐπειγόντως τόν Μεταξάκη 
στήν Ἀθήνα, γιά νά βοηθήσει στήν ἐπίλυση 
ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων.
 Τά μεσάνυχτα τοῦ Σαββάτου πρός 
τήν Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 1918, ἐνῶ ὁ 
Μεταξάκης βρισκόταν στή μητρόπολη τῆς 
Λεμεσοῦ, ἀπεσταλμένοι τοῦ Ἀρχιγραμματέ-
ως τῆς Κυβερνήσεως τόν ξυπνοῦσαν γιά νά 
τοῦ δώσουν – κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Μ. Ἁρμο-
στοῦ – ἐπεῖγον μήνυμα τοῦ Ἄγγλου Πρέ-
σβεως στήν Ἀθήνα, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο 
ὁ Βενιζέλος τόν καλοῦσε ἐπειγόντως στήν 
Ἀθήνα γιά λίγες μέρες «ἵνα συνδιασκεφθῆ 
μετά τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ἐπί τινων 
πραγμάτων ἀφορώντων εἰς τήν Ἐκκλησίαν 
τῆς Ἑλλάδος».
 Μετά τίς ἀναγκαῖες διευθετήσεις 
γιά τήν ἀναχώρησή του, συγκάλεσε στίς 6 
Φεβρουαρίου 1918 σύσκεψη τῆς Θρονικῆς 
Ἐπιτροπῆς τῆς Μητροπόλεως Κιτίου στή 
Λεμεσό, στήν ὁποία παρίστατο καί ὁ Χωρε-
πίσκοπος Σαλαμῖνος Νικόδημος Μυλωνᾶς 

τόν ὁποῖο ὅρισε ἀντικαταστάτη του ἐν ὅσῳ 
θά ἔλειπε. Ἡ συνεδρία ἐκείνη ὅμως ἔμελλε 
νά εἶναι ἡ τελευταία του ὡς Μητροπολίτου 
Κιτίου. Σ’ αὐτήν προσφώνησε τούς συνέ-
δρους λέγοντας, μεταξύ ἄλλων, τά ἑξῆς:
 «... Δέν γνωρίζω, ἀγαπητοί Κύρι-
οι, τί μέ θέλει ὁ κ. Πρωθυπουργός. Ἐν τῇ 
ἐννοίᾳ τοῦ πρός τήν πατρίδα καθήκοντος 
ὀφείλω νά σπεύσω χωρίς νά πολυπραγ-
μονῶ. Ἐφρόντισα νά διευθετήσω τά πράγ-
ματα τῆς Μητροπόλεως, εἶναι δέ εὐτύχημα 
διότι μᾶς κατέλαβεν ἡ πρόσκλησις εἰς τό 
τέλος τῶν ἐργασιῶν καί μετά τήν ἐπιψήφι-
σιν τῶν Ἀπολογισμῶν 1916 καί 1917 καί τοῦ 
Προϋπολογισμοῦ τοῦ ἀρχομένου ἔτους. Ἡ 
Α. Μακαριότης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρός τόν 
ὁποῖον ἀνεκοίνωσα τό πρᾶγμα ὡς καί ἡ τά-
ξις ἀπαιτεῖ, εἶχε τήν ἰδιαιτέραν προθυμίαν 
εὐχαρίστως νά παραχωρήση ὡς ἀναπληρω-
τήν μου κατά τό διάστημα τῆς ἀπουσίας μου 
τόν ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν καθήμενον ἀγαπητόν 
ἐν Χριστῷ ἀδελφόν, Θεοφιλέστατον Ἐπί-
σκοπον Σαλαμῖνος Κύριον Νικόδημον.
 »Καί ἤδη, ἀγαπητοί Κύριοι, συγκε-
κινημένος διότι ἡ σεβαστή τῆς μεγάλης μας 
πατρίδος Κυβέρνησις ἐσκέφθη νά ζητήση 
βοήθειαν κατά τάς δυσκόλους ταύτας στιγ-
μάς καί ἐκ Κύπρου, χαίρω διότι καλοῦμαι 
νά συμβάλω ἐν τῷ μέτρῳ τῶν δυνάμεών 
μου εἰς τό μέγα ἔργον τῆς διακανονίσεως 
τῶν τῆς Ἐκκλησίας πραγμάτων. Κατά τήν 
ἀπουσίαν μου ἔχω τήν ἀντίληψιν ὅτι δέν 
θά ὑστερήση καθόλου ἥ τε οἰκονομική καί 
πνευματική διοίκησις τῆς παρά Θεοῦ ἐμπι-
στευθείσης μοι ἐπαρχίας.
 »Παρουσιάζων πρός ὑμᾶς τόν πε-
φιλημένον ἐν Χριστῷ ἀδελφόν ἅγιον Σα-
λαμῖνος, παρακαλῶ ὅπως παράσχητε πρός 
αὐτόν τήν αὐτήν ὡς καί πρότερον συνερ-
γασίαν ἐν τῇ διοικήσει τῆς Μητροπόλεως… 
Χωρίς νά γνωρίζω εἰς τί ἀποβλέπει ἡ πρό-
σκλησις, ἐπαναλαμβάνω ὅτι εἶμαι εὐτυχής, 
διότι μέλος τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας κα-
λεῖται νά συνεισφέρει εἰς τάς δυσκόλους 

Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ
 Ἀρχιμανδρίτου Σωφρόνιου Μιχαηλίδη
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τοῦ Ἔθνους στιγμάς. Εἶμαι εὐτυχής διότι 
παρέχων τάς ὑπηρεσίας μου, θά ἐπικοινω-
νήσω μετά τοῦ μεγάλου ἐθνικοῦ ἀνδρός διά 
τό τόσον φλέγον ζήτημα τῆς   Ἑνώσεως. 
Ἀλλά ἐξαιρετικῶς θά εἶμαι ὑπερήφανος ἐάν 
ἐπανερχόμενος γίνω φορεύς τῆς πολυτίμου 
εἰδήσεως διά τήν ἐλευθερίαν τῆς Νήσου 
μας, ὄνειρον μέ τό ὁποῖον ἐκοιμήθησαν οἱ 
πατέρες μας καί ἐν τῇ ἐκπληρώσει τοῦ ὁποί-
ου ἐλπίζοντες ἀναπνέομεν καί ζοῦμεν.[...] Ὁ 
Κύριος ἄς κατευοδοῖ τά ἔργα τῶν πολιτικῶν 
ἡγετῶν, καί ὑμᾶς πάντας ἄς ἐνισχύη εἰς τό 
ἀνατεθειμένον ἔργον σας».
 Μέ τό ὄνειρο ὅτι θά ἔφερνε πίσω 
στήν Κύπρο τήν εἴδηση γιά ἕνωση μέ τήν 
Ἑλλάδα ἀναχωροῦσε ὁ Μεταξάκης. Εἶχε 
τήν πεποίθηση ὅτι μέ τήν Κυβέρνηση Βενι-
ζέλου καί τήν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος στόν πό-
λεμο στό πλευρό τῆς Ἀγγλίας, θά ἦταν πολύ 
πιό εὔκολο νά ἐπιτευχθῆ ἡ Ἕνωση, καθότι ἡ 
Ἀγγλία θά ἦταν εὔκολο νά πεισθεῖ νά ἐπα-
ναλάβει τήν προσφορά πού εἶχε κάμει τό 
1915, τήν ὁποία ἡ τότε βασιλική Κυβέρνηση 
Ζαΐμη εἶχεν ἀπορρίψει.
 Ὁ Μεταξάκης ἀνεχώρησε ἀπό τό λι-
μάνι τῆς Λεμεσοῦ στίς 7 Φεβρουαρίου 1918. 
Μεγάλο πλῆθος λαοῦ καθώς κι ὁ Πάφου 
Ἰάκωβος, πού εἶχεν ἔλθει ἀπό τήν Πάφο 
γι΄αὐτό τό σκοπό, τόν προέπεμψαν κατά τήν 
ἀναχώρησή του. Ἦταν γενική ἡ προαίσθη-
ση ὅτι δέν θά τόν ξανάβλεπαν στήν Κύπρο. 
 Πράγματι, στήν Ἀθήνα, μέσα σέ 
ἀτμόσφαιρα ἄκρως τεταμένη ἀπό τά πο-
λιτικά πάθη, ἡ Κυβέρνηση Ἐλ. Βενιζέλου 
πρότεινε στήν ἱ. Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος τόν Κιτίου Μελέτιο ὡς ὑποψή-
φιο γιά τόν κενό θρόνο τῆς Μητροπόλεως 
Ἀθηνῶν. Κατά τήν τακτική συνοδική συ-
νεδρία τῆς 28ης Φεβρουαρίου 1918 ὁ Κιτίου 
Μελέτιος ἐξελέγη Μητροπολίτης Ἀθηνῶν. 
Τότε ὑπέβαλε στόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου 
καί στήν κυπριακή ἱ. Σύνοδο τήν παραίτησή 
του ἀπό τή Μητρόπολη Κιτίου, ὁπότε ὁ  Κύ-
πρου Κύριλλος Γ΄ τοῦ ἔστειλε στίς 5 Μαρτί-
ου τό ἀκόλουθο τηλεγράφημα:

 «Βαθύτατα συγκεκινημένη ἡ Ἱερά 
Σύνοδος ἐπί τῇ ἀγγελίᾳ τῆς στερήσεως τῆς 
Ὑμετέρας Σεβασμιότητος, κληθείσης εἰς 

τόν Μητροπολιτικόν τῆς Ἑλλάδος θρόνον, 
συγχαίρουσα ἐγκαρδίως παρηγορεῖται ὅτι ἡ 
κλῆσις Ὑμῶν εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς ἀδελφῆς 
Ἐκκλησίας θά εἶναι εἰς ἐπιβράβευσιν τῆς 
μεγάλης Ὑμῶν ἱκανότητος καί ἀξίας, δι᾽ 
ὧν πεποιθότως φρονεῖ ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς 
Κύπρου ὅτι τά τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας 
θά προαγάγητε ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς ὅλης Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας. Μνήμονες τῆς μακρᾶς 
Ὑμῶν καί πολυτίμου συνεργασίας οὐδέποτε 
θά λησμονήσωμεν Ὑμᾶς, Ἅγιε Ἀδελφέ, ὡς 
καί Ὑμεῖς δέν θά λησμονήσητε ἡμᾶς, οὔτε 
τούς ἐθνικούς πόθους τῆς Κύπρου, ὑπέρ ὧν 
θά συνηγορήσητε παρά τοῖς ἁρμοδίοις πρός 
ταχίστην πλήρωσιν αὐτῶν».
 Στίς 7 Μαρτίου ἔγινε στό ναΐσκο τοῦ 
Ἁγίου Ἀνδρέου στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν 
τό «Μήνυμα» τοῦ νέου Μητροπολίτη, καί 
στίς 8 Μαρτίου 1918 στό μητροπολιτικό ναό 
Ἀθηνῶν ἡ ἐνθρόνισή του, παρισταμένης τῆς 
ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καί πλήθους 
λαοῦ. Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνθρόνισής του 
ἀπηύθυνε πρός τήν ἱ. Σύνοδο τῆς Ἐκκλησί-
ας τῆς Κύπρου τό ἑξῆς τηλεγράφημα:
 «Ἐνθρονισμένος ἤδη θείῳ ἐλέει ἐν 
τῷ προεδρικῷ θρόνῳ τῆς ἐν Ἑλλάδι ἁγιω-
τάτης Ἐκκλησίας, ἐπείγομαι τόν πρῶτον 
ἀποδοῦναι ἀσπασμόν ὑμῖν τοῖς τέως συνερ-
γάταις μου ἐν τῷ ἔργῳ τῆς διακονίας τοῦ 
Εὐαγγελίου. Βεβαιῶ ὑμᾶς, ἀδελφοί περι-
σπούδαστοι, ὅτι οὐδέποτε ἐπιλάθωμαι τῆς 
ἀγάπης ὑμῶν τῆς γνησίας, οὐδέ τῶν πόθων 
τῶν κοινῶν, ἡ δέ Κύπρος ἅπασα βεβαιωθή-
τω ὅτι παραμένω πάντοτε κήρυξ διαπρύσιος 
τοῦ πόθου αὐτῆς τοῦ ἑνωθῆναι μετά τῆς μη-
τρός Ἑλλάδος. Ἰδιαιτέρως ἀποχαιρετίζω ἐν 
συντριβῇ ἀποχωρισμοῦ τό τέως προσφιλές 
μου ποίμνιον, δεόμενος τοῦ Κυρίου, ὅπως 
δώσῃ αὐτῷ ποιμένα τῆς εὐσεβείας αὐτοῦ 
ἀντάξιον. Δέομαι, ἀδελφοί, ἑρμηνεύσατε 
τήν εὐγνωμοσύνην μου τῇ Κύπρῳ ἁπάσῃ 
διά τήν ἥν ἐπί τῇ ἐκλογῇ μου ἐξεδήλωσεν 
αἰσθημάτων εὐγένειαν.

Μητροπολίτης Ἀθηνῶν Μελέτιος».
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Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Ὁ Πανιερώ-
τατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθα-
νάσιος τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό 
ναό Ἁγίου Νικολάου τῆς κοινότητας Κλω-
ναρίου.
ΤΡΙΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου 
Λαμπαδιστοῦ τῆς κοινότητας Πελενδρίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο 
τοῦ Ἁγίου Ἑρμογένους τῆς κοινότητας 
Ἐπισκοπῆς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία, μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
ἑορτῆς πάντων τῶν ἐν Λεμεσῷ Διαλαμψά-
ντων Ἁγίων, κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας 
στόν Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντα-
νάσσης Καθολικῆς.
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Βαρνάβα Συνοικισμοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Προ-
εξῆρχε Πολυαρχιερατικοῦ Συλλείτουργου 
στόν Καθεδρικό Ναό Ἰασίου στή Ρουμανία 
ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὁσίας Παρασκευῆς Ἐπι-
βατινῆς.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο κατά τή δι-
άρκεια ἀγρυπνίας μετά τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου 
Βλασίου κ.Ἱερόθεου, στήν ἱερά μονή Βατο-
παιδίου Ἁγίου Ὄρους, μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Εὐδοκίμου τοῦ νεοφα-
νοῦς
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγί-
ου Ἀποστόλου Θωμᾶ στήν ἱερά μονή Βατο-

παιδίου Ἁγίου Ὄρους.
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου τοῦ ὁμώνυμου 
Δήμου τῆς Ἀττικῆς Ἑλλάδας. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Δη-
μητρίου τοῦ ὁμώνυμου Δήμου τῆς Ἀττικῆς 
στήν Ἑλλάδα.
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο μετά τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας 
καί Λαυρεωτικῆς κ.Νικολάου στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Δημητρίου Κερατέας Ἀττικῆς στήν 
Ἑλλάδα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στήν 
ἱερά μονή Ἁγίας Αἰκατερίνης στή νῆσο Κά-
λυμνο.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Ἁγίου 
Σάββα στή νῆσο Κάλυμνο.
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Ἁγίου 
Σάββα στή νῆσο Κάλυμνο.
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Γεωργίου Φραγκούδη.
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό 
πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Δημη-
τριανοῦ τῆς κοινότητας Ἀκρωτηρίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Θεοπατό-
ρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, κατά τή διάρκεια 
τῆς ὁποίας χειροτόνησε εἰς Διάκονον τόν 
κ.Εἰρηναῖο Θεοδώρου.

Θεῖες Λειτουργίες καί Χοροστασίες
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ΔΕΥΤΕΡΑ  7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στήν 
πανηγυρίζουσα ἱερά μονή Ἀρχαγγέλου Μι-
χαήλ τῆς κοινότητας Μοναγρίου.
ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς κοινότητας Πα-
ρεκκλησιᾶς.
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πα-
νηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ 
Καππαδόκου τῆς κοινότητας Κυπερούντας.
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίων Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καί 
Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Συγχο-
ροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγί-
ου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, μετά τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Σβορνικίου καί 
Τούζλας κ.Χρυσοστόμου, τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Γουινέας κ.Γεωργίου 
καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμα-
θοῦντος κ.Νικολάου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυ-
ρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεή-
μονος, Πολιούχου Ἁγίου τῆς Λεμεσοῦ, προ-
εξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου 
Σβορνικίου καί Τούζλας κ.Χρυσοστόμου 
καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στήν ἱερά 
μονή Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ, προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου 
Σβορνικίου καί Τούζλας κ.Χρυσοστόμου 
καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 

Ἐπισκόπου Λήδρας κ.Ἐπιφανίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, κατά τή διάρκεια τῆς 
ὁποίας χειροτόνησε εἰς Διάκονον τόν κ.Χα-
ρικλῆ Πιτταρᾶ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας 
Πυργωτίσσης τῆς κοινότητας Πύργου Λε-
μεσοῦ.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσε-
λεούσης τῆς κοινότητας Πραστειοῦ Κελλα-
κίου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στήν πανηγυρίζουσα ἱερά 
μονή Παναγίας Ἀμασγοῦς.
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης 
στήν ἱερά μονή Παναγίας Ἀμιρούς παρά 
τήν κοινότητα Ἀψιού.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης στήν ἱερά μονή 
Παναγίας Ἀμιρούς παρά τήν κοινότητα 
Ἀψιού.
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Προεξῆρχε 
τῆς Θείας Λειτουργίας, πού τελέστηκε στόν 
Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Νάπας, συλλειτουρ-
γοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Λήδας καί Σμόργον κ.Πορφυρίου ἐκ Λευ-
κορωσίας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Συνοικισμοῦ 
Πάνω Πολεμιδιῶν. 
ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Συγχοροστάτη-
σε στόν ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 

Ὀκτωβρίου, Νοεμβρίου καί Δεκεμβρίου
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ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα Χαράκη μετά τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας 
καί Κομοτηνῆς κ.Παντελεήμονα.
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυ-
ρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα Μέσα 
Γειτονιᾶς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομο-
τηνῆς κ.Παντελεήμονα. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης (Καθολικῆς), κατά τή διάρ-
κεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε εἰς διάκονον 
τόν κ. Παναγιώτη Ἐλπιδοφόρου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίας Βαρβάρας Ζακακίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας 
Εὐαγγελίστριας Ἰδαλίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Σάββα Ὕψωνα.
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου 
Λεμεσοῦ.
ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Νικολάου Κάτω Πολεμιδιῶν, κατά 
τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε εἰς διά-
κονον τόν κ. Στυλιανό Φιλίππου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυ-
πνίας στόν Μητροπολιτικό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης (Καθολικῆς), μέ τήν εὐκαιρία 
τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Τυχικοῦ, Ἐπισκόπου 
Νεαπόλεως.
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μά-

μαντος τῆς κοινότητας Τραχωνίου, κατά 
τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε εἰς 
Πρεσβύτερον τόν Εὐλαβέστατο Διάκονο 
π.Ἀνδρέα Κούλλη.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Τρι-
άδος.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Σπυρίδωνα.
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Λεμεσοῦ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς), κατά 
τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε εἰς ἱερο-
διάκονον  τόν μοναχό π. Βαρνάβα Χριστο-
δουλίδη.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Φα-
νουρίου, στή Λαϊκή Λευκοθέα, κατά τή δι-
άρκεια τῆς ὁποίας χειροθέτησε εἰς Οἰκονό-
μον τόν Αἰδεσιμώτατο Πρεσβύτερο Σταῦρο 
Κάσινο.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως τῆς κοινό-
τητας Ἀσωμάτου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Συγχορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Γεωργίου Παραλιμνίου, μέ τήν εὐκαιρία 
τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώ-
στου κ.Βασιλείου.
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Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νι-
κόλαος χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία 
τοῦ ἑσπερινοῦ στό ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ 
Ἁγίου Κυπριανοῦ στόν Ὕψωνα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου 
Κάτω Πολεμιδιῶν.
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πα-
νηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λα-
μπαδιστῆ τῆς κοινότητας Πελενδρίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ:  Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίων Ἀνδρονίκου 
καί Ἀθανασίας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Θεράποντος στήν ὁμώνυμη 
κοινότητα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γε-
ωργίου τῆς κοινότητας Ἁγίου Θεοδώρου 
Πιτσιλιᾶς. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Λουκᾶ, Ἁγίας Μαρίνας καί Ἁγίου Θύρσου 
στόν Συνοικισμό Ἁγίου Ἀθανασίου.
ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἀποστόλου Λουκᾶ τῆς κοινότητας Κολοσ-
σίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα  ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέ-
τρου καί Παύλου καί Ἁγίου Ἀρτεμίου.
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στό ἱερό παρεκκλήσιο τῶν 
Ἁγίων Γερασίμων στήν κοινότητα Ἀγροῦ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε 
τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου τοῦ 
Ἁγίου Δημητρίου, τό ὁποῖο βρίσκεται ἐντός 
τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα 
στόν Συνοικισμό Ἁγίου Ἰωάννη.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Θε-
οδώρου τοῦ Τήρωνος στήν κοινότητα Μο-
ναγρουλλίου.
ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου 
στήν κοινότητα Βάσας Κελλακίου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Δημητρίου στήν κοινότητα Συ-
κόπετρας.
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
Καθεδρικό ναό Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό ναό 
Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ καί ἀκολούθως προ-
έστη τῆς Δοξολογίας μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
Ἐθνικῆς Ἐπετείου τοῦ ἔπους τοῦ 1940.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Σάβ-
βα στόν Ὕψωνα.
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
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σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στήν 
ἱερά μονή Συμβούλου Χριστοῦ.
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Γεωργίου Χαβούζας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου τῆς κοινότητας Ἀσγά-
τας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πα-
νηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
τῆς κοινότητας Σουνίου.
ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς κοινότητας Ἁγίου 
Ἰωάννη Πιτσιλιᾶς.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Νεκταρίου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Νεκταρίου.
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Μηνᾶ τῆς 
ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Συγ-
χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος μετά τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Σβορνικίου καί 
Τούζλας κ.Χρυσοστόμου, τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Γουινέας κ.Γεωργίου 
καί τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λε-
μεσοῦ κ.Ἀθανασίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυ-
ρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεή-
μονος, Πολιούχου Ἁγίου τῆς Λεμεσοῦ, προ-

εξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου 
Σβορνικίου καί Τούζλας κ.Χρυσοστόμου 
καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου.
Συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν Καθεδρικό ναό Ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Θεολόγου Λευκωσίας μετά 
τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας 
κ.κ.Εἰρηναίου, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχι-
επισκόπου Κύπρου κ.κ.Χρυσοστόμου καί 
ἄλλων Ἀρχιερέων.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στόν 
ἱερό ναό Ἁγίας Σοφίας Λευκωσίας, προε-
ξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου 
Σερβίας κ.κ.Εἰρηναίου καί συλλειτουργού-
ντων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Κύπρου κ.κ.Χρυσοστόμου καί ἄλλων Ἀρχι-
ερέων.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στόν 
ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου 
(παλαιά Μητρόπολη) στή Βέροια, Ἑλλά-
δας, στά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν τοῦ Ἁγίου 
Κλήμεντος Ἀρχιεπισκόπου Ἀχριδῶν.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό ναό 
Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (παλαιά 
Μητρόπολη) στή Βέροια, Ἑλλάδας, μετά 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σεβα-
στείας κ.Δημητρίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Κα-
μπανίας κ.Παντελεήμονα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Συνοικισμοῦ Λι-
νόπετρας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ τῆς κοινότητας Ἀρμενοχωρίου.
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ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Συγχοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πα-
νηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα 
Μέσα Γειτονιᾶς μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμα-
ριᾶς κ.Ἰουστίνου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Συλλειτούρ-
γησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀπο-
στόλου Ἀνδρέα Χαράκη μετά τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί 
Καλαμαριᾶς κ.Ἰουστίνου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Βαρβάρας 
τῆς κοινότητας Ἁγίου Τύχωνα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυ-
ρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Βαρβάρας Ζακα-
κίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Γουινέας κ.Γεωργίου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Σάββα Ὕψωνα.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Νικολάου Κάτω Πολεμιδιῶν.
ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τήν ἡμέρα αὐτή, 
ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ.Νικόλαος ἄγει τά 
ὀνομαστήριά του, προεξῆρχε Ἀρχιερατικοῦ 
Συλλείτουργου, πού τελέστηκε στόν ἱερό 
ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ, συλλειτουρ-
γούντων τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Ἀρσινόης κ.Νεκταρίου καί τοῦ Θεοφιλε-
στάτου Ἐπισκόπου Λήδρας κ. Ἐπιφανίου. 
Ἀκολούθως δέχθηκε στόν Μητροπολιτικό 
οἶκο τίς εὐχές τῶν ἐπισήμων, τῶν Ἀρχῶν τῆς 
πόλης καί πλήθους πιστῶν.
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 

πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Ἄννης τῆς 
κοινότητας Σπιταλίου.
Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρ-
κεια ἀγρυπνίας, πού τελέστηκε στόν ἱερό 
ναό τῶν Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης 
παρά τήν κοινότητα τοῦ Ἁγίου Τύχωνα.
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἐλευ-
θερίου Λεμεσοῦ.
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς κοινότητας 
Μουταγιάκας. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Συλλει-
τούργησε μετά τοῦ Πανιερωτάτου Μητρο-
πολίτου Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου στόν Μη-
τροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης 
(Καθολικῆς).
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰγνα-
τίου Λεμεσοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).

Ὀκτωβρίου, Νοεμβρίου καί Δεκεμβρίου
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Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν ἐν Λεμεσῷ 
διαλαμψάντων Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἑορτάζουν 
κάθε δεύτερη Κυριακή τοῦ μηνός Ὀκτωβρί-
ου, τελέστηκε τήν Παρασκευή 7 Ὀκτωβρίου, 
στόν Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντα-
νάσσης Καθολικῆς, πανηγυρική ἀγρυπνία.
Τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας 
Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος. 

Τήν 1η Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ 
καί ἑορτάζει τήν Ἁγία Σκέπη τῆς Θεοτό-
κου καί τόν Ἅγιο Ρωμανό τόν Μελωδό. Μέ 
τήν εὐκαιρία αὐτή τελέστηκε Ἀρχιερατική 
ἀγρυπνία στόν Μητροπολιτικό ναό Πανα-
γίας Παντανάσσης Καθολικῆς προεξάρ-
χοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. Στήν ἀγρυπνία 
ἔψαλλε ἡ βυζαντινή χορωδία τῆς Μητροπό-
λεώς μας «Ρωμανός ὁ Μελωδός». 

Τήν Τετάρτη 13 Ὀκτωβρίου, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος μετέβη στό 
Ἰάσιο τῆς Ρουμανίας, συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἀρχιμ. Φιλόθεο, γιά τούς ἑορτασμούς τῆς 
ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατινῆς, ἔπειτα ἀπό πρόσκληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰασίου καί 
Μητροπολίτου Μολδαβίας καί Μπουκοβίνης κ. Θεοφάνη. Τόν  Πανιερώτατο ὑποδέχθηκε ὁ 
Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Θεοφάνης  μαζί μέ ἀντιπροσωπεία ἱερέων. Ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος κ. Θεοφάνης εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Λεμεσοῦ γιά τήν ἀποδοχή τῆς πρόσκλησης 
νά ἐπισκεφθεῖ τό Ἰάσιο καί καλωσόρισε τόν ἴδιο καί τή συνοδεία του. Μέ τή σειρά του ὁ Μη-
τροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος ἐξέφρασε τή μεγάλη του χαρά νά βρίσκεται στόν Καθεδρικό 

ναό τοῦ Ἰασίου καί ὅλοι μαζί νά ἑορτάσουν 
τήν Ἁγία Παρασκευή τήν Ἐπιβατινή. Ἀκόμη 
ἐξέφρασε τίς εὐχές του ἐκ μέρους ὅλης τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Δί-
πλα ἀπό τά λείψανα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
τῆς Ἐπιβατινῆς τοποθετήθηκε ἡ λειψανοθή-
κη μέ μέρος τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου 
Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, τά  ὁποῖα εἶχαν 
μεταφερθεῖ ἀπό τήν ἱερά μονή τοῦ ἁγίου 
Νεοφύτου τῆς Κύπρου γιά προσκύνημα. 
Τήν Τετάρτη τό ἀπόγευμα πραγματοποι-
ήθηκε λιτανεία μέ τά χαριτόβρυτα λείψα-
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Πανηγυρικά ἑορτάστηκε ἡ Ἐθνική Ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 στή Μητρόπολή 
μας, μέ ἐπίκεντρο τόν Καθεδρικό ναό Ἁγίας Νάπας. Τόσο τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ ὅσο 
καί τῆς Θείας Λειτουργίας τήν κυριώνυμο ἡμέρα, προέστη ὁ  Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος καί ἔλαβαν μέρος ὁ Πρωτοσύγκ. Ἀρχιμ. Ἰσαάκ καί πλειάδα ἱερέ-

να στούς δρόμους τοῦ Ἰασίου. Τίς ἡμέρες ἐκεῖνες ὑπολογίζεται ὅτι πέρασαν περίπου 300 000 
πιστοί ἀπό ὅλη τή Ρουμανία, γιά νά προσευχηθοῦν καί νά προσκυνήσουν τά τίμια λείψανα 
τοῦ Κύπριου Ἁγίου καί τῆς ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατινῆς. Τῆς Θείας Λειτουργίας καί 
ὅλων τῶν πανηγυρικῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας. Ἔλαβαν 
μέρος, ἐκτός ἀπό τόν οἰκεῖο Ἀρχιερέα, πλειάδα Ἀρχιερέων τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας.

Μέ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε 
φιλανθρωπική Συναυλία μέ θέμα: «Ἀνοί-
γω τήν καρδιά μου γιά τόν ἄνθρωπο», τήν 
ὁποία διοργάνωσε τό Πολυδύναμο Κέντρο 
«Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων», μαζί μέ τή 
Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα τῆς Μητροπόλεώς 
μας, στόν Χαρουπόμυλο Λανίτη. Τούς πα-
ρευρισκομένους καλωσόρισε ὁ Θεοφ. Ἐπί-
σκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, ἐνῶ σύ-
ντομο χαιρετισμό ἀπηύθυναν ἡ κα. Ἄντρη 

ων. Μέ τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε πανηγυρική Δοξολογία γιά τήν Ἐθνική 
Ἐπέτειο. Τήν Κυπριακή Κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ ἔντιμος Ὑπουργός Ὑγείας κ. Γιῶργος 
Παμπορίδης, ἐνῶ τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε  ἡ Ἐπιθεωρήτρια φιλολογικῶν μα-
θημάτων Μέσης Ἐκπαίδευσης, κα Πολύμνια Χατζηνεοφύτου.
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Μέσα στά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Πολιούχου τῆς πό-
λεώς μας, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας πραγματοποίησε τό πρῶτο διήμερο Ἐπιστημονικό Συνέ-
δριο, μέ γενικό θέμα: «Ἡ Λεμεσός στά βάθη τῶν αἰώνων», στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς 
Μητροπόλεώς μας. Τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ Συνεδρίου πού εἶχε ὡς εἰδικό θέμα:  «Ἀρχαῖες προ-
χριστιανικές λατρεῖες, δοξασίες καί ταφικά ἔθιμα», τήν Παρασκευή  4 Νοεμβρίου τό ἀπόγευ-

Μέ  μεγαλοπρέπεια τιμήθηκε ὁ Πολιοῦχος 
Ἅγιος τῆς πόλης μας, ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Ἐλεήμων. Στόν πανηγυρικό ἑσπερινό ὁ 
ὁποῖος τελέστηκε τό ἀπόγευμα τῆς 11ης 
Νοεμβρίου, χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος 
Ἐπίσκοπος Σβορνικίου καί Τούζλας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας κ. Χρυσόστομος, 
συγχοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Γουινέας τοῦ Πατριαρχεί-
ου Ἀλεξανδρείας κ. Γεωργίου, τοῦ Πανιε-
ρωτάτου Μητροπολίτου καί Ποιμενάρχου 
μας κ. Ἀθανασίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. Τά 

Ἀναστασιάδη, σύζυγος τοῦ Προέδρου τῆς 
Δημοκρατίας καί ὁ κ. Χρίστος Παπαδό-
πουλος ὑπεύθυνος τοῦ Πολυδύναμου Κέ-
ντρου «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων».  Στή 
συνέχεια πῆραν τή σκυτάλη οἱ τραγουδι-
στές Ἑρμογένης Σκιτίνης καί Ἡρόδοτος 
Μιλτιάδους.

μα, ἔγινε ἡ ἔναρξη ἀπό τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κ. Ἀθανάσιο καί εἰσαγωγή ἀπό 
τή Δρα Ἑλένη Προκοπίου. Στή συνέχεια ξεκίνησαν οἱ εἰσηγήσεις μέ ἐνδιαφέροντα θέματα 
ἀπό σπουδαίους ἀκαδημαϊκούς καί ἐρευνητές ἀπό τήν Κύπρο καί τήν Ἑλλάδα. Πρίν τό 
τέλος τοῦ Συνεδρίου ἔγινε ἡ παρουσίαση τοῦ «Προσκυνηταρίου» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας καί τῶν χαρτῶν πού συμπεριλαμβάνουν τά ἐκκλησιαστικά μνημεῖα τῆς Μητροπολιτικῆς 
μας περιφέρειας ἀπό τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαο, τή Δρα Ἑλένη Προκο-
πίου καί τόν σχεδιαστή τοῦ βιβλίου καί τῶν χαρτῶν κ. Σοφοκλῆ Ροῦσο. Τό Συνέδριο ἔκλεισε 
ὁ Ποιμενάρχης μας, εὐχαριστώντας θερμά ὅσους κοπίασαν γιά τήν ἐπιτυχία του.
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Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Σερβί-
ας κ.κ. Εἰρηναῖος τήν Τρίτη 15 Νοεμβρί-
ου, ἐπισκέφθηκε τή Μητρόπολή μας μετά 
τῆς συνοδείας του, συνοδευόμενος ἀπό 
τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομο, μέσα στά πλαίσια τῆς 
ἐπίσημης εἰρηνικῆς ἐπίσκεψής του στήν 
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Τόν Μακαριώτατο 
Πατριάρχη ὑποδέχθηκε ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος. Μετά 
ἀπό σύντομη ξενάγηση στόν Μητροπολιτι-
κό ναό, ὁ Πανιερώτατος παρέθεσε δεῖπνο 
πρός τιμή τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου.

Στίς 6 Δεκεμβρίου ἡμέρα μνήμης τοῦ ἁγίου 
Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκί-
ας, ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. 
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Θεοφιλέστατος 
χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ πα-
νηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό ναό ἁγίου 
Νικολάου Κάτω Πολεμιδιῶν. Ἀνήμερα τῆς 
μνήμης τοῦ Ἁγίου, ὁ Θεοφιλέστατος προ-
εξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργί-
ας στόν ἱερό ναό ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ 
συλλειτουργούντων τῶν Θεοφιλεστάτων 
Ἐπισκόπων Ἀρσινόης κ. Νεκταρίου καί 

ψαλτήρια κόσμησε ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας «Ρωμανός ὁ Μελωδός». Μετά τό πέρας 
τοῦ ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνας καί τοῦ χαριτόβρυτου λειψάνου τοῦ 
Ἁγίου σέ παρακείμενους δρόμους τῆς ἐνορίας. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέστηκε Πολυαρχιε-
ρατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ἐλεήμονος, προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Σβορνικίου καί Τούζλας κ. Χρυσοστόμου,  τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Ἀθανασίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νι-
κολάου. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Νικολάου, ἐφημέριος τοῦ ναοῦ. Κατά τή 
διάρκεια τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν πλῆθος κόσμου συνέρρευσε, γιά νά λάβει τή χάρη καί τήν 
εὐλογία τοῦ Ἁγίου μας. 
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Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε καί φέτος  ἡ Χριστουγεννιάτικη Συναυλία πού διοργανώ-
νει ἡ Μητρόπολή μας, μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου, στό Παττί-
χειο Δημοτικό Θέατρο, τήν Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου. Περιλάμβανε παραδοσιακά κάλαντα 
καί ἐκκλησιαστικούς ὕμνους τοῦ Δωδεκαημέρου. Ἔλαβαν μέρος ἡ ἐκκλησιαστική χορωδία 
«Ρωμανός ὁ Μελωδός», ἡ χορωδία νέων «Ἀνατολή» καί τό σχῆμα παραδοσιακῶν  ὀργάνων 
τῆς μουσικῆς σχολῆς τῆς Μητροπόλεώς μας.  Τήν ἐκδήλωση τίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ 
Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε τόν πατρικό πνευματικό του λόγο.

Πραγματοποιήθηκε, ὅπως κάθε χρόνο, ἡ 
κοπή τῆς βασιλόπιτας γιά τό προσωπικό 
τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀπό τόν Πανιερώ-
τατο Μητροπολίτη μας. Ὁ Μητροπολίτης 
μας μετά ἀπό σύντομο πνευματικό λόγο 
εὐχήθηκε σέ ὅλους τούς παρευρισκομένους 
κάθε εὐλογία καί καρποφόρο τό νέο ἔτος 
καί διαμοίρασε τή βασιλόπιτα σέ ὅλους. 

Λήδρας κ. Ἐπιφανίου, Ἡγουμένων καί ἱερέων τῆς Μητρο-
πόλεώς μας. Παρέστησαν μεταξύ ἄλλων ὁ Δήμαρχος Λεμε-
σοῦ κ. Ἀνδρέας Χρίστου, Πολιτειακοί Ἀξιωματοῦχοι καί 
ἄλλοι ἐπί-
σημοι. Τό 
ἀ π ό γ ε υ μ α 
ὁ Θεοφιλέ-
στατος δέ-
χθηκε στόν 
Μητροπο-
λιτικό Οἶκο 
τίς εὐχές 
π λ ή θ ο υ ς 
πιστῶν. 
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Γέρων Ἐφραίμ Κατουνακιώτης

Γεωργίου Κρουσταλλάκη

Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ ἦταν ἕνας ἁπλοϊκός ἄνθρωπος τοῦ 
λαοῦ, ὅπως ὁ ἴδιος ἔλεγε συνήθως, ὁ ὁποῖος ὅμως μέ τήν 
ἡσυχαστική του παιδεία καί τή νοερά ἐργασία ἔφθασε σέ 
ὑψηλά πνευματικά ἐπίπεδα. Γέμισε ἡ ψυχοσωματική του 
ὁλότητα, τό «εἶναι» του, μέ τό πλήρωμα τῆς θεότητας πού 
κατοίκησε μέσα του καί ἔτσι κατόρθωσε ἀπ’ αὐτή τή ζωή 
νά γίνει μέτοχος τῆς ἄκτιστης δόξας τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν 
ὑπακοή, τήν ἄσκηση καί τήν ἡσυχία, μέ ἄφθονα δάκρυα, 
μέ καθαγνισμένες τίς αἰσθήσεις, μέ γαλήνιο νοῦ καί κα-
θαρά τήν καρδία ἐλάμβανε χάρη καί φωτισμό.  Ὁ ὅσιος 
Γέροντας εἶχε ἐπιτύχει μιά βαθιά προσωπική βιωματική 
συνάντηση μέ τόν Κύριο μέσα στή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Εἶχε φθάσει ἔτσι σέ ὑψηλά ἐπίπεδα θεοείδειας.  
Εἶχε «καθαρή» προσευχή καί γιά τοῦτο ἦταν θεολόγος, 
σύμφωνα μέ τή διδακτική ρήση τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ: 
«Ἄν εἶσαι θεολόγος, προσεύχεσαι καθαρά. Ἄν προσεύχε-
σαι καθαρά, τότε εἶσαι θεολόγος».

Πέρα ἀπό τήν χώρα της λύπης

π.Χριστοδούλου Μπίθα

Ὑπάρχουν ἀκόμα σήμερα ἄνθρωποι πού μετανοοῦν 
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί στρέφονται στόν Χριστό καί τήν 
Ἐκκλησία; Ποιά εἶναι ἡ ἱστορία τους καί ποιός ὁ βαθύ-
τερος λόγος γιά τόν ὁποῖο συμβαίνει αὐτή ἡ μεταστρο-
φή στή ζωή τους; Στό παρόν βιβλίο παρουσιάζονται 
ἱστορίες πού βασίζονται σέ πραγματικά πρόσωπα, μόνο 
πού συμπυκνώνονται κάθε φορά μαζί σέ ἕναν ἥρωα μέ 
φανταστικό ὄνομα. Οἱ παροῦσες ἱστορίες ἀποσκοποῦν 
νά περιγράψουν τήν πορεία ἀπό τήν τυφλότητα στή με-
τάνοια, ἀπό τή σύγχυση στό νόημα, ἀπό τή μοναξιά στό 
μαζί.
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